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20
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും േസാഷ്യലിസ
ത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല ദശല
ക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആേവശവും പ്രേചാദ
നവും നൽകിയ ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ ബഹുമുഖ
മായ പ്രതിഭ ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾ
ക്കും രൂപം നൽകിയ ദാർശനികങ്ങളായ അന്തർധാര
കെള അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹം
ജനിച്ചുവളർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിേലക്ക് ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചു
േനാേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. എെന്തന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ദാർശനികമായ വീക്ഷണഗതി സാമൂഹ്യവും ചരിത്ര
പരവുമായ സാഹചര്യങ്ങളുെട പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിൽ നി
ന്ന് ഒറ്റെപ്പട്ട സ്വസ്ഥവും അലസവുമായ ഒരു ജീവിതത്തി
െന്റ സൃഷ്ടിയായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹെത്ത സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റി മറിക്കാനും
വിശപ്പ്, േരാഗം, അജ്ഞത മുതലായവയുെട പിടിയിൽ
നിന്ന് ജനങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരായുധമായിരു
ന്നു തത്വശാസ്ത്രം. ജനങ്ങളുെട ക്രിയാത്മകമായ ശക്തി
യിലുള്ള അഗാധമായ വിശ്വാസമാണ് അതിന് ഓജസ്സും
തീക്ഷ്ണതയും നൽകിയത്.

















1 യുവത്വത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾ
1889-ൽ അലഹബാദിെല ഒരു കുലീനകുടുംബത്തിലാ
ണ് ജവഹർലാൽ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ, േമാത്തിലാൽ
െനഹ്റു, ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു
വക്കീലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ധനികകുടുംബങ്ങളിെല

കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സുഖസൗകര്യ
ങ്ങളും ലാളനകളും ജവഹർലാലിെനയും അനുഗ്രഹിച്ചു.
എങ്കിലും, കുട്ടിക്കാലത്തു തെന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങെളപ്പ
റ്റിയും ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യെത്തപ്പറ്റിയു
മുള്ള മുതിർന്നവരുെട സംഭാഷണങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിലും അേദ്ദഹത്തിന്
താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടി
േലക്കയക്കെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയിെല േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്
പുതിെയാരു േവലിേയറ്റമുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാ
യിരുന്നു അത്. ബംഗാൾ വിഭജനവും അതിേനത്തുടർ
ന്നുണ്ടായ പ്രേക്ഷാഭസമരങ്ങളും േകാൺഗ്രസിെല മിത
വാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘട്ടനങ്ങ
ളുെമല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിച്ചു. േമാ
ത്തിലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ അനുഭാവം മിതവാദികേളാ
ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, യുവാവായ ജവഹർലാലിെന
കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് തിലകൻ, അരവിന്ദേഘാഷ് തു
ടങ്ങിയ തീവ്രവാദികളാണ്. ആത്മകഥയിൽ അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന അനുസ്മരിക്കുന്നു: “തിലകെന്റ പ്രവർത്തന
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും തടവുശിക്ഷെയപ്പറ്റിയും അരവിന്ദേഘാ
ഷിെനപ്പറ്റിയും ബംഗാളിെല സാധാരണജനങ്ങൾ സ്വ
േദശിയുെടയും ബഹിഷ്ക്കരണത്തിെന്റയും പ്രതിജ്ഞക
െളടുത്ത രീതിെയപ്പറ്റിയുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഇംഗ്ല
ണ്ടിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ഞങ്ങെള ഇളക്കി
മറിച്ചു. ഒെരാറ്റ ആളും ബാക്കിയില്ലാെത എന്നുതെന്ന
പറയാം, ഞങ്ങെളല്ലാവരും തിലകെന്റ അനുയായിക
ളായി, അതായത് തീവ്രവാദികളായി. ഈ േപരിലാണ്
പുതിയ കക്ഷി ഇന്ത്യയിൽ അറിയെപ്പട്ടത്”. [1]
ഏഴുെകാല്ലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുേശഷം,
1912-ൽ, ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ഇന്ത്യയിേലക്ക് മട
ങ്ങുകയും അലഹബാദ് ൈഹേക്കാർട്ടിൽ ഒരു വക്കീലാ
യി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുകയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ചരിത്രം
അേദ്ദഹെത്ത ഭാരേമൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി മെറ്റാന്നായി
രുന്നു. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ തിരപ്പുറപ്പാട്,
തിലകെന്റയും ആനിബസന്റിെന്റയും േനതൃത്വത്തിലാരം
ഭിച്ച േഹാംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം, അറസ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളും,
ജാലിയൻവാലാബാഗിെല കൂട്ടെക്കാല, അതിെനത്തു
ടർന്നുണ്ടായ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിേഷധ പ്രകടന
ങ്ങൾ—ഇവെയല്ലാം െനഹ്റുവിെന്റ മനസ്സിൽ ശക്തി
യായ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
ഗാന്ധിജി രംഗത്തുവന്നത്. അേതാെട ഇന്ത്യയുെട സ്വാ
തന്ത്ര്യസമരത്തിെല ഒരു പുതിയ ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം
െചയ്യെപ്പട്ടു. ഗാന്ധിയുെട ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ജവ
ഹർലാൽ സിവിൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിേല
ക്ക് കുതിച്ചുചാടുകയും ജീവിതത്തിലാദ്യമായി 1921-ൽ
ജയിൽവാസത്തിെന്റ സ്വാദനുഭവിക്കുകയും െചയ്തു. നി
സ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രദ്ധ കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞു. പാവെപ്പട്ട കൃഷിക്കാരുെട ജീവിതരീതി േന
രിട്ടുകണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന് അവസരം
ലഭിച്ചു. അവരുെട ദാരിദ്ര്യവും അധസ്ഥിതിയും നിരക്ഷ
രതയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ പുതിയ ചലനങ്ങളു
ണ്ടാക്കി. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാരുെട പട്ടിണിയും
കഷ്ടപ്പാടും അജ്ഞതയും പരിഹരിക്കാെത രാജ്യത്തിനു
േമാചനമിെല്ലന്നും അതുെകാണ്ട് മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണ
ത്തിനുെമതിരായ സമരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ
ഭാഗമായിത്തീരണെമന്നും അേദ്ദഹത്തിനു േബാധ്യമാ
യി. അങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയചക്രവാളം കൂടു
തൽ വിശാലമാവാൻ തുടങ്ങി.
1. Jawaharlal Nehru: An Autobiography, P. 21.

















2 യൂേറാപ്പിെല അനുഭവപാഠങ്ങൾ
1926-ൽ അേദ്ദഹം ഒരു യൂേറാപ്യൻ പര്യടനം നടത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൽക്കരി െതാഴിലാളികളുെട ചരിത്രപ്രസി
ദ്ധമായ പണിമുടക്കം നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കാലമായി
രുന്നു അത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഭാവം, സ്വാഭാവിക
മായിത്തെന്ന, പണിമുടക്കിയ െതാഴിലാളികേളാടായി
രുന്നു. 1927-ൽ ബ്രസ്സൽസിൽെവച്ച് കൂടിയ സാമ്രാജ്യത്വ
വിരുദ്ധസേമ്മളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺ
ഗ്രസിെന്റ പ്രതിനിധിയായി അേദ്ദഹം പെങ്കടുത്തു. െറാ
േമൻ െറാളാങ്ങ്, ഐൻൈസ്റ്റൻ, മദാം സൻയാത്സൻ
എന്നിങ്ങെന ഒട്ടനവധി ബുദ്ധിജീവികളും രാഷ്ട്രീയേനതാ
ക്കന്മാരും പെങ്കടുത്ത ആ സേമ്മളനത്തിൽെവച്ചാണ്
‘സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെനതിരായ ലീഗ്’ രൂപവൽക്ക
രിക്കെപ്പട്ടത്. ബ്രസ്സൽസ് സേമ്മളനവും ലീഗിെന്റ കമ്മി
റ്റിേയാഗങ്ങളും തനിക്ക് െകാേളാണിയൽ ജനതകളു
െട സമരങ്ങെളപ്പറ്റിയും യൂേറാപ്പിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ്–
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റിയും െതാഴിലാളി പ്ര
സ്ഥാനങ്ങെളപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം നൽ
കിെയന്ന് അേദ്ദഹം പിന്നീട് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർ രണ്ടാം
ഇന്റർനാഷണലിൽ െപട്ട േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാേരാ മൂന്നാം
ഇന്റർനാഷണലിൽെപട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റുകാേരാ ആയിരു
ന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാെര അേപക്ഷിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രാണ് അേദ്ദഹെത്ത കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. അേദ്ദഹം
എഴുതുന്നു: “രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിെന്റയും മൂന്നാം
ഇന്റർനാഷണലിെന്റയും െതാഴിലാളി േലാകങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം എെന്റ അനുഭാവം രണ്ടാമതു
പറഞ്ഞ കൂട്ടേരാടായിരുന്നു. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം
മുതൽക്കുള്ള രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിെന്റ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ എന്നിൽ അേങ്ങയറ്റെത്ത അനിഷ്ടമാണ് ജനി
പ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കാെണങ്കിൽ രണ്ടാം
ഇന്റർനാഷണലിെന്റ ഉറച്ച അനുയായികളിെലാന്നി
െന്റ—ബ്രിട്ടീഷ് േലബർ പാർട്ടിയുെട—മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി
േനരിട്ടുള്ള ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ട് ഞാൻ അനിവാര്യമായും സൗഹൃദേത്താടുകൂടി
കമ്യൂണിസത്തിേലക്ക് തിരിഞ്ഞു. എെന്തന്നാൽ, അതി
ന് എെന്താെക്കത്തെന്ന ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാ
ലും ആത്മവഞ്ചനേയാ സാമ്രാജ്യാധിപത്യേത്താട് പ്ര
തിപത്തിേയാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അെതാരു ൈസദ്ധാ
ന്തികമായ അംഗീകരണമായിരുന്നില്ല. കമ്യൂണിസത്തി
െന്റ സൂക്ഷ്മവശങ്ങെളപ്പറ്റി എനിക്ക് വളെരെയാന്നും
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. എെന്റ പരിചയം അതിെന്റ
സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതായിരു
ന്നു. ഈ സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങളും അേതാെടാപ്പം റഷ്യ
യിൽ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഗംഭീരപരിവർത്തനങ്ങ
ളും എെന്ന ആകർഷിച്ചു”. [2]
കമ്യൂണിസത്തിെന്റ സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങളാൽ ആകർ
ഷിക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിന് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു
െട െപരുമാറ്റം തൃപ്തികരമായി േതാന്നിയില്ല. ഇതേദ്ദ
ഹം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്: “കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളുെട
േസ്വച്ഛാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾെകാണ്ടും ആക്ര
മണപരവും ഏെറക്കുെറ അശ്ലീലവുമായ നടപടികൾ
െകാണ്ടും തങ്ങേളാടു േയാജിക്കാത്ത എല്ലാവെരയും
തള്ളിപ്പറയുക എന്ന സ്വഭാവംെകാണ്ടും എെന്ന പല
േപ്പാഴും േക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രതികരണം അവർ പറയു
ന്നതുേപാെല, എെന്റ ബൂർഷ്വാവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും
പരിശീലനത്തിെന്റയും ഫലമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സം
ശയമില്ല”. [3]
2. J. Nehru: An Autobiography, P. 163.
3. Ibid.

















3 േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം
ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചുവന്ന ഉടെനതെന്ന അേദ്ദഹം കുേറ
ക്കൂടി വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാേടാടും കൂടുതൽ ഉത്സാഹ
േത്താടും കൂടി സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ മു
ഴുകി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് അേദ്ദഹം പുതിെയാരർ
ത്ഥവും പുതിെയാരു ൈചതന്യവും നൽകി. അേദ്ദഹ
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വ
യെമാരു ലക്ഷ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം
െഡാമീനിയൻ പദവിയല്ല, പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമാെണന്നു
പ്രഖ്യാപിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ലാേഹാർ േകാൺഗ്ര
സ്സിൽ അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാ
ക്കി: “ഞാൻ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റും റിപ്പബ്ലിക്കനുമാെണ
ന്നു തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാരിേലാ ചക്രവർ
ത്തിമാരിേലാ ആധുനിക വ്യവസായരാജാക്കന്മാെര
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇന്നെത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിേലാ എനി
ക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഈ വ്യവസായരാജാക്കന്മാർക്ക്
ജനങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റയും ഭാഗേധയത്തിെന്റയും
േമൽ പഴയകാലെത്ത രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതി
ലുമധികം അധികാരശക്തിയുണ്ട്. അവരുെട നടപടി
ക്രമമാകെട്ട, പഴയ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുേടതിേനക്കാൾ
പഴഞ്ചനുമാണ്”.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെല പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു ഘട്ടമായി
രുന്നു അത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിലാരം
ഭിച്ച നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങെള ആേവശഭ
രിതരാക്കി. അടിയും െവടിയും െകാള്ളാനും അറസ്റ്റുവരി
ച്ചു തടവറകൾ നിറയ്ക്കാനും േവണ്ടി പതിനായിരക്കണ
ക്കിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ മുേന്നാട്ടുവന്നു. അശ്വാരൂഢ
മായ െപാലീസുകാരുെട ഒരടി െകാണ്ടേപ്പാൾ െനഹ്റു
ഔേദ്യാഗികമായ ക്രൂരതയുെട സ്വാദ് േനരിട്ടനുഭവിച്ചു.
എന്നാൽ, ഇത്തരം മർദ്ദനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മന
ൈസ്ഥര്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിച്ചത്.
ജയിലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാലത്ത് അേദ്ദഹം കത്തുക
ളുെട രൂപത്തിൽ ഒരു േലാകചരിത്രെമഴുതിയുണ്ടാക്കി.
ഇന്ത്യാചരിത്രെത്ത സാർവലൗകിക സംഭവവികാസ
ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് പരിേശാധിക്കാ
നും ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത േലാകത്തിെലാട്ടു
ക്കുമുള്ള മർദ്ദിതജനതകളുെട വിേമാചനസമരത്തിെന്റ
ഭാഗമായി കാണാനും ശ്രമിച്ച ആദ്യെത്ത ഇന്ത്യൻ ചരി
ത്രകാരൻ അേദ്ദഹമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ,
ഒരു ചരിത്രപണ്ഡിതെനന്ന നിലയ്ക്കല്ല, മറിച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനും പുതിെയാരു സാമൂഹ്യക്രമത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിെല കർമ്മനിരതനായ േയാദ്ധാെവന്ന നില
യ്ക്കാണ്, അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയുെട ഭൂതകാലചരിത്രത്തിൽ
ആണ്ടുമുങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുെട േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്
ഒരു ചരിത്രപശ്ചാത്തലം നൽകുകയും സാമൂഹ്യപുേരാഗ
തിയുെടയും മാറിമറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സമകാലിക
സംഭവവികാസങ്ങളുെടയും അടിയിലുള്ള നിയാമകശ
ക്തികെള െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉന്നം.

















4 േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക്
സമാരാധ്യനായ ഒരു േദശീയേനതാവായി ജയിലിൽ
നിന്നു പുറത്തുവന്ന ഉടെനതെന്ന െനഹ്റു വീണ്ടും സമ
രങ്ങളുെട തീവ്രതയിേലക്ക് കുതിച്ചുചാടി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ േസാഷ്യലിസ്റ്റാദർശം കൂടുതൽ ഉജ്വലവും കൂടുതൽ
വ്യക്തവുമായിത്തീർന്നു. 1936-ൽ ലഖ്െനാ േകാൺഗ്ര
സ്സിൽെവച്ച് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന ഉൽേഘാഷിച്ചു: “േലാ
കത്തിെന്റയും ഇന്ത്യയുെടയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനു
ള്ള ഒേരെയാരുമാർഗ്ഗം േസാഷ്യലിസമാെണന്ന് എനി
ക്ക് േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസെമന്ന പദം
ഞാനുപേയാഗിക്കുന്നത് അവ്യക്തവും മനുഷ്യേസ്നഹ
പരവുമായ അർത്ഥത്തിലല്ല, ശാസ്ത്രീയവും സാമ്പത്തി
കവുമായ അർത്ഥത്തിലാണ്”. േസാഷ്യലിസം ഒരു
സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തേമാ സാമൂഹ്യക്രമേമാ മാത്രമ
ല്ല, അതിലും കവിഞ്ഞ ഒന്നാണ്, എന്നുകൂടി അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “അെതാരു ജീവിതതത്വമാണ്; ആ നി
ലയ്ക്ക് അെതെന്ന ആകർഷിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. െതാ
ഴിലില്ലായ്മയും അധഃപതനവും ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട
അടിമത്തവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ േസാഷ്യലിസമല്ലാ
െത മെറ്റാരു മാർഗ്ഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നമ്മുെട
രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യഘടനകളിൽ വിപുലവും വിപ്ലവകര
വുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ, ഭൂമിയിലും വ്യവസായത്തി
ലുമുള്ള സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളും അേതാെടാപ്പംതെന്ന
ഇന്ത്യയിെല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിെല നാടുവാഴിത്തപരവും
േസ്വച്ഛാധിപത്യപരവുമായ വ്യവസ്ഥിതിയും അവസാ
നിപ്പിക്കൽ—ഇെതല്ലാം അതിലുൾെപ്പടുന്നു. ഇതിെന്റ
അർത്ഥം ഒരു െചറിയ പരിധിെയാഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്വ
കാര്യസ്വത്തുടമസ്ഥതയും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാ
ണ്; ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്നെത്ത സാ
മൂഹ്യക്രമത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് കൂടുതലുയർന്ന സഹകര
ണേസവനത്തിെന്റ ആദർശം സ്ഥാപിക്കുകെയന്നാണ്.
അന്തിമമായി, നമ്മുെട സഹജവാസനകളിലും ശീലങ്ങ
ളിലും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക
എന്നാണിതിന്നർത്ഥം. ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഇന്നെത്ത
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയുേടതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭി
ന്നമായ ഒരു പുതിയ സംസ്ക്കാരം എന്നാണ്”. [4]
ഇങ്ങെന, െനഹ്റുവിെന്റ േസാഷ്യലിസം ഒരു സാമ്പ
ത്തികവ്യവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഒരു ജീവിതതത്വ
ശാസ്ത്രം കൂടിയായിരുന്നു. പട്ടിണി, െതാഴിലില്ലായ്മ, േരാ
ഗം, നിരക്ഷരത, കഷ്ടപ്പാട് മുതലായവെയ തുടച്ചുനീ
ക്കുക മാത്രമല്ല, മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യെത്ത
സർവേതാന്മുഖമായി വളർത്തുക എന്നതുകൂടി േസാഷ്യ
ലിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യമേത്ര. 1939-ൽ സുഭാഷ്ചന്ദ്രേബാ
സ്സിനയച്ച ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി: “മനസ്ഥി
തിെകാണ്ടും പരിശീലനംെകാണ്ടും ഞാെനാരു വ്യക്തി
വാദിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ, ബൗദ്ധികമായി,
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും, ഞാെനാരു േസാഷ്യലിസ്റ്റാണ്.
േസാഷ്യലിസം വ്യക്തിത്വെത്ത ഹനിക്കുകേയാ അടി
ച്ചമർത്തുകേയാ െചയ്യുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ, എണ്ണമറ്റ മനുഷ്യജീവികെള സാമ്പ
ത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്
അത് േമാചിപ്പിക്കും എന്നതുെകാണ്ടാണ് ഞാനതിേല
ക്ക് ആകൃഷ്ടനായത്”. [5]
മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സാമൂഹ്യപു
േരാഗതിയുെട നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിത
േത്താടും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങേളാടും ശാസ്ത്രീയമായ
ഒരു സമീപനം ൈകെക്കാള്ളുകയും െചയ്തതിെന്റ ഫല
മാണ് െനഹ്റുവിെന്റ സാർവലൗകികവീക്ഷണഗതി.
മുരട്ടുതത്വവാദത്തിെന്റ അഭാവത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങേളാടുള്ള ശാസ്ത്രീയസമീപനത്തിലുമാണ് മാർക്സിസ
ത്തിെന്റ ശക്തി കിടക്കുന്നത് എന്നും ഈ സവിേശഷ
തകളാണ് സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങ
െള മനസ്സിലാക്കാനും മനുഷ്യരാശിയുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി
അവെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താനും സഹായിക്കുന്നെത
ന്നും അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫലശൂന്യമായ മുരട്ടുത
ത്വവാദെത്തയും അന്ധവും മൂഢവുമായ ഭക്തിെയയും
അേദ്ദഹം കഠിനമായി െവറുത്തു. ഇന്ത്യയുെട െകട്ടിപ്പി
ണഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള വിശകലനം െചയ്തു മനസ്സി
ലാക്കുകയും ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള മാറ്റാൻ പറ്റിയ പരി
പാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്യുന്നതിന് പക
രം മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങെള മന്ത്രംേപാെല ഉരുവിട്ടുനടന്ന
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ രൂക്ഷമായ വിമർ
ശനത്തിനു വിേധയരായി. അേദ്ദഹം തെന്റ ആത്മകഥ
യിെലാരിടത്ത് എഴുതിയതിങ്ങെനയാണ്: “സാധാരണ
ഗതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പട്ടിണിയുെട വക്കെത്തത്തിയ
നിരവധി ജനങ്ങേളാടും തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സാ
മ്പത്തിക ഘടനേയാടും കൂടിയ ഇന്ത്യെയേപ്പാെലയുള്ള
ഒരു രാജ്യത്തിൽ കമ്യൂണിസത്തിന് വിപുലമായ സ്വാധീ
നം ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവ്യക്തമായ
ആ സ്വാധീനശക്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടുതാനും. പേക്ഷ,
കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിക്ക് അതുപേയാഗെപ്പടുത്താൻ സാധി
ക്കുന്നില്ല. കാരണം, അവർ േദശീയവികാരത്തിെന്റ നീ
രുറവകളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുമാറി നിൽക്കുകയും
ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മാെറ്റാലിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാ
ത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന
കമ്യൂണിസം ചുറുചുറുക്കുള്ളെതങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ
അടിേവരുകളില്ലാത്ത ഒരു െചറിയ സംഘം മാത്രമായി
നിലനിൽക്കുന്നു”. [6]
4. J. Nehru: India and the World, PP. 82–3.
5. J. Nehru: A Bunch of Letters, P. 853.
6. J. Nehru: The Discovery of India, P. 530.

















5 ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും
ലക്ഷ്യത്തിെന്റയും മാർഗ്ഗത്തിെന്റയും പ്രശ്നത്തിന് െന
ഹ്റുവിെന്റ വീക്ഷണഗതിയിൽ മുഖ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാ
ണുള്ളത്. ലക്ഷ്യം മാർഗ്ഗെത്ത ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന
വാദേത്താട് അേദ്ദഹത്തിന് േയാജിപ്പില്ല. നല്ല ലക്ഷ്യ
ത്തിന് നല്ല മാർഗ്ഗം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നും ചീത്ത മാർ
ഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ചീത്ത ഫലം മാത്രേമ ഉളവാവുകയുള്ളൂ
എന്നും അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു: “നമ്മൾ ഉന്നംെവ
യ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യവും അതു േനടാൻേവണ്ടി അവലംബിക്കുന്ന
മാർഗ്ഗവും തമ്മിൽ വളെരയടുത്ത, അേഭദ്യമായ, ഒരു
ബന്ധമുെണ്ടന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ലക്ഷ്യം ശരിയാെണ
ങ്കിൽേപാലും, മാർഗ്ഗം െതറ്റാെണങ്കിൽ അത് ലക്ഷ്യ
െത്ത ദുഷിപ്പിക്കുകേയാ െതറ്റായ വഴിയിേലക്ക് നെമ്മ
തിരിച്ചുവിടുകേയാ െചയ്യും. അങ്ങെന ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗ
വും തമ്മിൽ േവർെപടുത്താനാവാത്തവിധം അത്രയും
ദൃഢമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മൺമറഞ്ഞ അനവധി
മഹാരഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പഴയ പാഠമാണിത്. പേക്ഷ,
നിർഭാഗ്യത്തിന് അത് മിക്കവാറും വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു”. [7]
റഷ്യൻ വിപ്ലവവും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ ആവിർഭാ
വവും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ െനഹ്റുവിന്
സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, േസാവിയറ്റ് സമു
ദായത്തിെല നിേഷധാത്മകങ്ങളും മാർഗ്ഗത്തിെന്റ വി
ശുദ്ധിെയ അവഗണിക്കുന്നവയുമായ ചില പ്രവണത
കെള അേദ്ദഹം വിമർശിച്ചു: “അവിടെത്ത സംഭവവി
കാസങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ഞാനിഷ്ടെപ്പടാത്തവയായി
രുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവയാ
യിരുന്നു; അവ അവസരവാദപരേമാ ശക്തിരാഷ്ട്രീയ
വുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവേയാ ആെണന്ന് എനിക്ക് േതാ
ന്നി”. [8] മെറ്റാരിടത്ത് അേദ്ദഹം എഴുതി: “വളെരക്കാല
മായി േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും എെന്ന ആകർ
ഷിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയും എെന്ന ആകർഷിക്കുക
യുണ്ടായി. പേക്ഷ, േസാവിയറ്റ് റഷ്യയിെല പലതും—
എല്ലാ എതിരഭിപ്രായങ്ങെളയും നിർദ്ദയമായി അടി
ച്ചമർത്തൽ, സാർവത്രികമായ പട്ടാളച്ചിട്ട, വിവിധന
യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുേമ്പാൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന
അനാവശ്യമായ അക്രമങ്ങൾ (അങ്ങെനയാണ് ഞാൻ
കരുതുന്നത്)—ഞാനിഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല”. [9] ഇതിെന്റ അർ
ത്ഥം െനഹ്റു ഒരു േസാവിയറ്റ് വിേരാധിയായിരുന്നു
എന്നല്ല. േനെരമറിച്ച്, േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ ക്രിയാ
ത്മകങ്ങളായ േനട്ടങ്ങെള അേദ്ദഹം വളെരയധികം വി
ലമതിച്ചു. “േസാവിയറ്റ് വിപ്ലവം മനുഷ്യസമുദായെത്ത
ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂെട മുേന്നാട്ടുനയിക്കുകയും അണ
യ്ക്കെപ്പടാനാവാത്ത പ്രകാശമാനമായ ഒരു ദീപനാളം
െകാളുത്തുകയും േലാകത്തിന് മുേന്നറി എത്തിേച്ചരാ
നുള്ള ഒരു പുതിയ നാഗരികതയുെട അടിത്തറയിടുക
യും െചയ്തു” [10] എന്നേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
ലഖ്നൗ േകാൺഗ്രസിെല അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ
അേദ്ദഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “നമ്മുെട മ്ലാനമായ കാല
ഘട്ടത്തിെല ആശാവഹമായ ഒരു പ്രതിഭാസെമന്ന
നിലയ്ക്കാണ് പുതിെയാരു സാമൂഹ്യക്രമത്തിെന്റയും പുതി
െയാരു നാഗരികതയുെടയും േശ്രഷ്ഠവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കു
ന്നതുമായ ആ വിടർച്ചെയ ഞാൻ േനാക്കിക്കാണുന്നത്.
ഭാവി ആശാവഹമാെണങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം
േസാവിയറ്റ് റഷ്യയും േസാവിയറ്റ് റഷ്യയുെട സംഭാവന
കളുമാണ്. സാർവലൗകികമായ ഒരു വിപത്ത് ഇടയ്ക്ക്
കടന്നുവന്നിെല്ലങ്കിൽ ഈ പുതിയ നാഗരികത മറുനാ
ടുകളിേലക്ക് വ്യാപിക്കുകയും മുതലാളിത്തം ഊട്ടിവളർ
ത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക
യും െചയ്യുെമന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്”. [11]
7. J. Nehru: Speeches, (1949–53) P. 396.
8. J. Nehru: The Discovery of India, P. 15.
9. J. Nehru: An Autobiography, P. 361.
10. J. Nehru: The Discovery of India, P. 15.
11. J. Nehru: Presidential Address of the Lucknow Congress,
1936.

















6 േകാൺഗ്രസ്സിെല സംഘട്ടനങ്ങൾ
െനഹ്റുവിെന്റ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നുേവണ്ടി േപാരാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ, പ്രേത്യ
കിച്ചും യുവതലമുറയിൽ, വമ്പിച്ച സ്വാധീനം െചലുത്തി.
അവർ മാർക്സിസെത്തപ്പറ്റിയും േസാഷ്യലിസെത്തപ്പ
റ്റിയും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ േനട്ടങ്ങെളപ്പറ്റിയും കൂ
ടുതൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച െചയ്യാനും തുടങ്ങി. ഈ പു
തിയ പ്രവണത സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാെര അമ്പരപ്പി
ക്കുകയും വിറളി പിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. േകാൺഗ്രസ്സി
െല വലതുപക്ഷ വിഭാഗക്കാരും തങ്ങളുെട അസംതൃ
പ്തിെയ മറച്ചുെവച്ചില്ല. ഈ േപാക്ക് തുടരുകയാെണ
ങ്കിൽ ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള
േകാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജിെവച്ചു
േപാകാൻ തങ്ങൾ നിർബദ്ധരായിത്തീരുെമന്ന് വല്ലഭാ
യിപേട്ടൽ, കൃപലാനി, രാേജന്ദ്രപ്രസാദ്, രാജേഗാപാ
ലാചാരി എന്നീ തലമുതിർന്ന േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്ക
ന്മാർ ഭീഷണിെപ്പടുത്തുക കൂടി െചയ്തു. തങ്ങളുെട നില
പാട് വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അവർ എഴുതി: “പ്രസിഡ
ന്റും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാരായ
മറ്റു െമമ്പർമാരും േസാഷ്യലിസെത്തപ്പറ്റി പ്രചാരേവല
െചയ്യുകയും ഊന്നിപ്പറയുകയും െചയ്യുന്നത്, േകാൺഗ്ര
സ്സ് അതംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്, പ്രേത്യകിച്ചും
ഈ ഘട്ടത്തിൽ, രാജ്യത്തിെന്റ ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങൾക്കും
നാെമല്ലാം പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി കണക്കാക്കുന്ന
േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ വിജയത്തിനും വിഘാ
തമായിത്തീരുെമന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു”. [12]
േകാൺഗ്രസ്സ് സംഘടനയുെട ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമാ
യിരിക്കണെമന്ന് െനഹ്റു ആഗ്രഹിച്ചു. പേക്ഷ, അതത്ര
എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം, േകാൺ
ഗ്രസ്സിെല ജനസ്വാധീനമുള്ള േനതാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗ
വും െനഹ്റുവിെന്റ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾെക്കതിരാ
യിരുന്നു. െനഹ്റു തെന്ന പറഞ്ഞു: “േകാൺഗ്രസ് ഒരു
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സംഘടനയായിത്തീരണെമന്നും പുതി
െയാരു നാഗരികതയ്ക്കുേവണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന േലാകത്തിെല മറ്റു ശക്തികളുമായി അതു സഹകരി
ച്ചു പ്രവർത്തിക്കണെമന്നുമാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, േകാൺഗ്രസ്സിെല ഭൂരിഭാഗവും അത്രേത്താ
ളം േപാകാൻ തയ്യാറിെല്ലന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു…
നമ്മുെട േദശീയമായ പശ്ചാത്തലം കാരണം സ്ഥാപി
തതാല്പര്യങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തിേയക്കാവുന്ന എെന്തങ്കിലു
െമാരു നടപടി ൈകെക്കാള്ളാൻ നമ്മളിൽ മിക്കവരും
മടിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരിൽ മിക്കവരും
ഇേപ്പാൾ നമുെക്കതിരാണ്. രാഷ്ട്രീയസമരത്തിൽ േപാ
ലും അവരിൽ നിന്ന് എതിർപ്പല്ലാെത മെറ്റെന്തങ്കിലും പ്ര
തീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല”.
േകാൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നു െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു േപാകാേനാ
മഹാത്മാഗാന്ധിെയയും മറ്റു േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കന്മാ
െരയും െവറുപ്പിക്കാേനാ െനഹ്റു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടെപ്പട്ടി
ല്ല. അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം തെന്റ വിപ്ലവാശയങ്ങെള
ൈകവിടാെത തെന്ന ക്ഷമേയാടും കരുതേലാടും കൂടി
െമെല്ല െമെല്ല മുേന്നാട്ടുേപാകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.
ഒരുഭാഗത്ത് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ചിന്താഗതിക്കനുസൃതമാ
യി തെന്റ ആശയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്യാനും മറുഭാഗ
ത്ത് മാറിയ പരിതസ്ഥിതികൾക്കും ജനങ്ങളുെട പ്രതീ
ക്ഷകൾക്കും ഒത്തിണങ്ങിേപ്പാകാൻ േകാൺഗ്രസ്സിെന
േപ്രരിപ്പിക്കാനും അേദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചു. ഈ പരിശ്രമ
ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന് വിജയമുണ്ടായിെല്ലന്നു പറയാൻ
വയ്യ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങെള കൂടു
തൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പിന്താങ്ങാൻ തുടങ്ങി. േകാൺ
ഗ്രസ്സിെനെക്കാണ്ട് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും ഫാസി
സത്തിനും യുദ്ധത്തിനും എതിരായ ഒരു സാർവലൗകി
കവീക്ഷണഗതി അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന്
സാധിച്ചു. അങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
ഇന്ത്യയിെല േദശീയപ്രസ്ഥാനം മുെമ്പന്നേത്തക്കാളുമ
ധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.
12. Quoted in Michael Brecher, Nehru, P. 224.

















7 മതവും രാഷ്ട്രവും
സാമ്രാജ്യവാദികളും പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിത താല്പര്യ
ക്കാരും ജാതി–മത–വിഭാഗീയചിന്തകൾക്ക് എല്ലാത്ത
രം േപ്രാത്സാഹനങ്ങളും നൽകിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു
കാലമായിരുന്നു അത്. “ഹിന്ദി, ഹിന്ദു, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ!”
എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി രംഗത്തുവന്ന യാഥാസ്ഥിതിക
േനതാക്കന്മാർ “രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനെത്ത ഹിന്ദുവൽക്ക
രിക്കാനും ഹിന്ദുമതെത്ത ൈസന്യവൽക്കരിക്കാനും
ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യാരാജ്യം ഹിന്ദുക്കളുേടതു മാത്രമാെണന്ന്
രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവകാരിയും അേതസമയത്തുതെന്ന ഹിന്ദുമ
തേനതാവുമായ വിനായക ദാേമാദർസവർക്കർ പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. “അവർക്ക് (അതായത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക്) ഒെരാറ്റ
സംസ്ക്കാരമാണുള്ളത്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രേമ െപാതു
വായ ഒരു രാഷ്ട്രവും െപാതുവായ ഒരു സംസ്കാരവുമുള്ളു.
അവർ ഇന്ത്യെയ മാതൃഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയുമായി മാത്രമ
ല്ല, തങ്ങളുെട പുണ്യഭൂമിയായും അംഗീകരിക്കുന്നു. അവ
രുേടതു മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം”. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം
േസവകസംഘത്തിെന്റ േനതാവായ േഗാൽവാൽക്കർ
ഒരു പടികൂടി മുേന്നാട്ടുകടന്നു. ഇന്ത്യയിെല മുസ്ലീങ്ങൾ
ഒരു വിേദശീയവംശമാെണന്നും അതുെകാണ്ട് ഇവിെട
പൗരത്വമവകാശെപ്പടാൻ അവർക്കധികാരമിെല്ലന്നും
അേദ്ദഹം വാദിച്ചു. 1939-ൽ അേദ്ദഹം എഴുതി: ഹിന്ദു
സ്ഥാനത്തിെല അഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുസംസ്ക്കാരവും ഹിന്ദു
ഭാഷയും സ്വീകരിക്കണം. ഹിന്ദുമതെത്ത മാനിക്കാനും
ആദരിക്കാനും പഠിക്കണം. ഹിന്ദുവംശത്തിെന്റയും ഹി
ന്ദു സംസ്ക്കാരത്തിെന്റയും മഹിമെയക്കുറിച്ചല്ലാെത മെറ്റാ
ന്നിെനക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ െവച്ചു പുലർത്താൻ പാടി
ല്ല. എന്നുെവച്ചാൽ, അവർ ഈ രാജ്യേത്താടും ഈ രാ
ജ്യത്തിെന്റ ചിരന്തനമായ പാരമ്പര്യങ്ങേളാടുമുള്ള അസ
ഹിഷ്ണുതയും നന്ദിേകടും ഉേപക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ;
േസ്നഹവും കൂറുമുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒരു മേനാഭാവം
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരികയും േവണം. ഒറ്റവാക്കിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ അവർ വിേദശികൾ അല്ലാതായി തീരണം.
ഇങ്ങെനയെല്ലങ്കിൽ യാെതാന്നും അവകാശെപ്പടാെത,
പ്രേത്യകാനുകൂല്യങ്ങൾെക്കന്നല്ല, യാെതാരവകാശത്തി
നും അർഹതയില്ലാെത, പൗരത്വാവകാശം േപാലുമില്ലാ
െത, ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങിെക്കാണ്ട്,
അവർക്കിവിെട ജീവിക്കാം… ഇതല്ലാെത അവർക്ക് സ്വീ
കരിക്കാവുന്ന മെറ്റാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല”. [13]
ഇതിന് േനെര എതിരായ ഒരു നിലപാടാണ് മുസ്ലീം
സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാരും മുസ്ലീം ലീഗുേനതാക്കന്മാ
രും ൈകെക്കാണ്ടത്. അവർ “മുസ്ലീം സംസ്ക്കാര”െത്ത
ക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിെല “മുസ്ലീം രാഷ്ട്ര”െത്തക്കുറിച്ചും ഹിന്ദു
മുസ്ലീം സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട ഒരിക്കലും െപാരുത്തെപ്പടാത്ത
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുമുള്ള തങ്ങളുെട സ്വന്തം വിഭാ
ഗീയചിന്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അഖിേലന്ത്യാ
മുസ്ലീം ലീഗിെന്റ േനതാവ്. മുഹമ്മദലിജിന്ന, 1940-ൽ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ഇസ്ലാമിെന്റയും ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ
യും യഥാർത്ഥസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മുെട
ഹിന്ദുസുഹൃത്തുക്കൾ പരാജയെപ്പടുന്നെതന്തുെകാണ്ടാ
െണന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളെര വിഷമമുണ്ട്. ശരിക്കു
ള്ള അർത്ഥത്തിൽ അവ മതങ്ങളല്ല, പിെന്നേയാ, വ്യത്യ
സ്തങ്ങളും വ്യതിരിക്തങ്ങളുമായ സാമൂഹ്യക്രമങ്ങളാണ്.
ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും എെന്നങ്കിലും ഒരു െപാ
തുരാഷ്ട്രമായി രൂപെപ്പടാൻ കഴിയുെമന്ന വിചാരം സ്വ
പ്നം മാത്രമാണ്. ഒേരെയാരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം എന്ന െത
റ്റായ സങ്കല്പം വളെരയധികം അതിരുകടന്നുേപായി.
നിങ്ങളുെട മിക്ക കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഇതാണ് കാരണം.
സമയം ൈവകുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ െതറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ
തിരുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യ നാശത്തിേലക്ക് നയിക്ക
െപ്പടും”.
ഇത്തരം ചിന്താഗതികെള െനഹ്റു നിശിതമായി എതിർ
ത്തു. സംസ്ക്കാരെത്തയും രാഷ്ട്രെത്തയും സംബന്ധിച്ചുള്ള
മതപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയങ്ങളും േദ്രാഹ
കരങ്ങളുമാെണന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. “മുസ്ലീം
രാഷ്ട്ര”ത്തിനുേവണ്ടി വാദിക്കുന്നതിെന്റ അർത്ഥം “രാ
ഷ്ട്രം എന്ന ഒന്നില്ല, മതപരമായ ബന്ധം മാത്രേമയുള്ളൂ”
എന്നാണ് എന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി: “ഇതിെന്റ
അർത്ഥം ആധുനികാർത്ഥത്തിലുള്ള യാെതാരു രാഷ്ട്ര
െത്തയും വളരാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ്. ആധുനിക
നാഗരികത ഉേപക്ഷിക്കണെമന്നും നമ്മൾ മധ്യകാല
ജീവിത രീതികളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകണെമന്നുമാണ്.
ഒരു േസ്വച്ഛാധിപത്യ ഗവെണ്മന്റ് എേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ
ഒരു വിേദശീയഗവെണ്മന്റ് എേന്നാ ആണ് അതിെന്റ
വിവക്ഷ. സർേവാപരി, അതിെന്റ അർത്ഥം ഒരു ൈവ
കാരികമാനസികാവസ്ഥയല്ലാെത മെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നും
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള, വിേശഷിച്ചും സാമ്പത്തിക യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള, േനരിടാതിരിക്കാനുള്ള അേബാധേമാ സു
േബാധേമാ ആയ ഒരാഗ്രഹം എന്നുമാണ്”. [14]
13. M. S. Golwalkar: We or The Nationhood Defined, P. 55.
14. J. Nehru: An Autobiography.

















8 സാമുദായികവാദത്തിെന്റ

പശ്ചാത്തലം

ഇന്ത്യയിൽ സാംസ്ക്കാരികവും വംശസംബന്ധിയുമായ
വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന് െനഹ്റു സമ്മ
തിച്ചു. പേക്ഷ, അവയ്ക്ക് മതപരമായ വിഭാഗങ്ങളുമായി
ബന്ധെമാന്നുമില്ല. “ഒരാൾ ഒരു മതത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാ
രു മതത്തിേലക്ക് പരിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടാലും അയാ
ളുെട ചരിത്രപരമായ സംവിധാനത്തിേലാ വംശസംബ
ന്ധിയായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളിേലാ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല.
സാംസ്ക്കാരികപശ്ചാത്തലത്തിലും പറയത്തക്ക മാറ്റെമാ
ന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. സാംസ്ക്കാരിക മാതൃകകൾ േദശീയമാ
ണ്, മതപരമല്ല. ആധുനികസാഹചര്യങ്ങളാകെട്ട, ഒരു
സാർവേദശീയമാതൃകയുെട വളർച്ചെയ സഹായിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു”. [15] അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം ഇങ്ങ
െന പ്രഖ്യാപിച്ചത്: “ഏകീകൃതമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം
സാദ്ധ്യമാെണന്നു മാത്രമല്ല, മൗലികമായും സാംസ്ക്കാരി
കമായും അങ്ങെനെയാന്ന്, ഉപരിതലവ്യത്യാസങ്ങെള
കൂട്ടാക്കാെത, നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു”.
മതവ്യത്യാസങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭാഗീയ
ചിന്താഗതികളുെട ചരിത്രപശ്ചാത്തലം അപഗ്രഥിച്ചു
േനാക്കാനും അവയുെട പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിേകാ
േദ്ദശ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുമാണ് െനഹ്റു ശ്രമിച്ചത്.
ഉേദ്യാഗങ്ങൾക്കും നിയമസഭാ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉയർ
ന്ന ശതമാനങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി സാമുദായികവാദികളായ
രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാർ—അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു
ക്കളുമുണ്ട്, മുസ്ലീങ്ങളുമുണ്ട്—നടത്തുന്ന സമരങ്ങളുെട
പിന്നിൽ മതപരമല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത്. എങ്കി
ലും, മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവ സ്വാധീനം െചലു
ത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ധനികവർഗ്ഗക്കാർ െപാതുവിൽ ഹിന്ദുമതക്കാരാണ്.
മുസ്ലീങ്ങൾ ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാരും. അവർ തമ്മിൽ സംഘ
ട്ടനങ്ങൾ പ്രധാനമായും സാമ്പത്തികമാണ്. എങ്കിലും
അവയ്ക്ക് പലേപ്പാഴും സാമുദായികമായ ഒരു നിറം നൽ
കെപ്പടുന്നു. െനഹ്റു എഴുതി:
“ഹിന്ദുക്കൾ, െപാതുവിൽ, കൂടുതൽ കഴിവുള്ള സമുദായ
മായിരുന്നു. അവരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആദ്യം
േനടിയത്. അതുെകാണ്ട് അവർക്കാണ് മിക്ക ഗവ
െണ്മന്റുേദ്യാഗങ്ങളും ലഭിച്ചത്. അവർ കൂടുതൽ സമ്പന്ന
രുമായിരുന്നു. ഉൾനാടുകളിെല പണമിടപാടുകാരനും

ബാങ്കറുമായ വാണിജൻ െചറുകിട നിലമുടമസ്ഥന്മാെര
യും കുടിയാന്മാെരയും ചൂഷണം െചയ്യുകയും ക്രമത്തിൽ
അവെര െതണ്ടികളാക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ട് നിലെമല്ലാം
തട്ടിെയടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുകയും െചയ്തു. വാണിജൻ
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളുമായ കൃഷിക്കാെരയും കുടിയാന്മാ
െരയും ഒേരതരത്തിലാണ് ചൂഷണം െചയ്തത്. എങ്കിലും
മുസ്ലീങ്ങളുെട േമലുള്ള ചൂഷണത്തിന് ഒരു സാമുദായിക
ച്ഛായ ൈകവന്നു. പ്രേത്യകിച്ചും കൃഷിക്കാർ മുഖ്യമായും
മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. യന്ത്രനിർമ്മി
തമായ ചരക്കുകളുെട പ്രചാരം കൂടുതൽ പ്രതികൂലമാ
യി ബാധിച്ചത് മുസ്ലീങ്ങെളയായിരിക്കണം. കാരണം,
ൈകേവലക്കാരിലധികവും മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. ഈ
ഘടകങ്ങെളല്ലാം ഇന്ത്യയിെല രണ്ടു പ്രബലമതവിഭാ
ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരവിേദ്വഷം വളർത്തി. രാജ്യ
െത്തക്കാൾ മതത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിയ മുസ്ലീം േദ
ശീയത്വെത്ത ശക്തിെപ്പടുത്താനും അവ സഹായിച്ചു…
സ്വന്തം സാമുദായികമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട അവെര േനരി
ടാൻ േവണ്ടി ഹിന്ദുസാമുദായികസംഘടനകളും പ്രാബ
ല്യത്തിേലക്കുയർന്നു. യഥാർത്ഥേദശീയവാദികളായി
ഭാവിച്ച അവർ, വാസ്തവത്തിൽ, മേറ്റ കൂട്ടെരേപ്പാെല
തെന്ന ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതിക്കാരും വിഭാഗീയചിന്താ
ഗതിക്കാരുമായിരുന്നു”. [16]

എന്നാൽ, ഒരു സാമുദായികവാദം മേറ്റ സാമുദായിക
വാദെത്ത അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. ഒന്നു മേറ്റതിെന ഊട്ടി
വളർത്തുകയാണ് െചയ്തത്. ഹിന്ദുസാമുദായികവാദം
മുസ്ലീം സാമുദായികവാദെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. മറിച്ചു.
രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം അവിശ്വസിക്കാനും െവറുക്കാ
നും തുടങ്ങി. ഈ സാമുദായികവാദം പിന്തിരിപ്പന്മാരായ
സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാരുെട ൈകയിൽ സാ
മ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെനതിരായ സമരങ്ങെള ശിഥിലമാ
ക്കാനും ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ
െള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഉപകരണമായിത്തീർന്നു.
ഈ സ്ഥിതിെയ േനരിട്ടുെകാണ്ട് സാമ്രാജ്യവാദികൾ
ക്കും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കുെമതിരായ ബഹുജന
സമരങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുത്തണെമങ്കിൽ ഹിന്ദു–മുസ്ലീം
ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്ന് െനഹ്റു അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു. ഐക്യം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്വം
ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ്. എെന്തന്നാൽ, അവരാണ് ഭൂരിപ
ക്ഷസമുദായക്കാർ. മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായും വി
ദ്യാഭ്യാസപരമായും െപാതുവിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നതും
അവരാണ്.
ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, സിഖുകാർ എന്നി
ങ്ങെന വ്യത്യസ്തമതക്കാരായ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രത്യ
യശാസ്ത്രപരമായ േയാജിപ്പിലൂെടയും സാമ്രാജ്യാധിപത്യ
ത്തിെനതിരായ സംഘടിതസമരങ്ങളിലൂെടയും മാത്രേമ
ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥമായ േദശീയേബാധം വളരുകയു
ള്ളൂ എന്നായിരുന്നു െനഹ്റുവിെന്റ അഭിപ്രായം. സാം
സ്ക്കാരികരംഗത്തിലും ജീവിതൈശലികളിലുമുള്ള ൈവ
വിധ്യങ്ങളില്ലാതാവുക എന്നല്ല െപാതുവായ ഒരു േദശീ
യവീക്ഷണമുണ്ടാവുക എന്നാണതിനർത്ഥം. അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു: “മന്ത്രംേപാെല ഉരുക്കഴിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാ
ത്രം ഹിന്ദു–മുസ്ലീം ൈമത്രിേയാ മെറ്റെന്തങ്കിലും ഐക്യ
േമാ ഉണ്ടാകുെമന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദു–
മുസ്ലീം ഐക്യം ഉണ്ടാകുെമന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക്
സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അതുണ്ടാവുക മുകളിൽ നിന്നല്ല,
ചുവട്ടിൽ നിന്നാണ്. എെന്തന്നാൽ, മുകളിലുള്ള പലരും
ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അതിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി തങ്ങളുെട പ്രേത്യക താല്പര്യങ്ങൾ
നിലനിർത്താൻ കഴിയുെമന്ന് അവരാശിക്കുന്നു. സാ
മൂഹ്യ–സാമ്പത്തികശക്തികൾ അനിവാര്യമായും മറ്റു
പ്രശ്നങ്ങൾ മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുവരും. അവ പല ചാലുക
ളിലും പിളർപ്പുകളുണ്ടാക്കും. പേക്ഷ, സാമുദായികമായ
പിളർപ്പുകൾ അവസാനിക്കും”. [17]
15. J. Nehru: Recent Essays and Writings.
16. J. Nehru: Glimpses of World History.
17. J. Nehru Recent Essays and Writings.

















9 സാമുദായികവാദത്തിെന്റ ശക്തി
പേക്ഷ, െനഹ്റുവിെന്റ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസെത്ത െവല്ലു
വിളിച്ചുെകാണ്ട് ഹിന്ദു–മുസ്ലീം പ്രശ്നം കൂടുതൽ രൂക്ഷവും
കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവുമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്.
ഇന്ത്യയിൽ സാമുദായികവാദത്തിെന്റ വളർച്ച സവി
േശഷവും മൂർത്തവുമായ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. മൂർത്ത
മായ ഒരു പരിഹാരമായിരുന്നു അതിനാവശ്യം. പേക്ഷ,
ഒരു േപാംവഴി കെണ്ടത്താൻ െനഹ്റുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
1939 ഒേക്ടാബർ 18-ന് മുഹമ്മദലി ജിന്നയ്ക്ക് അയച്ച ഒരു
കത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ പരാജയം തുറന്നു സമ്മതി
ച്ചു: “സൗഹാർദ്ദപരമായ രീതിയിൽ അത് (ഹിന്ദു–മുസ്ലീം
പ്രശ്നം) പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യമായ യാെതാരു സം
ഭാവനയും നൽകാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഞാൻ സ്വയം
ലജ്ജിക്കുന്നു… എെന്റ മനസ്സ് മെറ്റാരുതലത്തിലാണ്
നീങ്ങുന്നത്. എെന്റ മിക്ക താല്പര്യങ്ങളും മറ്റു വഴികളിലാ
ണ്. അതിനാൽ, ആ പ്രശ്നെത്തക്കുറിച്ച് വളെരയധികം
ചിന്തിക്കുകയും അതിെന്റ ആന്തരാർത്ഥങ്ങൾ പലതും
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഞാൻ ഒരന്യനും
ആന്തരികമായി േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നവനുമാെണന്ന് േതാ
ന്നിേപ്പാകുന്നു”. [18]
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ കാലത്ത് ഹിന്ദു–മുസ്ലീം
പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ഒടുവിലത് രാജ്യത്തി
െന്റ വിഭജനത്തിന് കാരണമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
1947-െല അധികാരൈകമാറ്റത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ
ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും എന്നിങ്ങെന രണ്ടു രാ
ജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു. എന്നാൽ, വിഭജനത്തിനു
േശഷവും പ്രശ്നമവസാനിച്ചില്ല. അത് പുതിയ രീതിയിൽ
തുടർന്നു. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ആേരാഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക്
അെതാരു നിത്യശല്യമായിത്തീർന്നു. 1955-ൽ െനഹ്റു
പറഞ്ഞു: “അവർ (സാമുദായികവാദികൾ) കഴിഞ്ഞു
േപായ ഏേതാ കാലത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാ
ണ്. അവർ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഭൂതകാലത്തി
േലാ വർത്തമാനകാലത്തിേലാ അല്ല, മധ്യാകാശത്തി
ലാണ്. ഭ്രാന്തന്മാരുൾെപ്പെട എല്ലാവെരയും, എല്ലാറ്റി
െനയും, ഇന്ത്യ സഹിക്കുന്നു. അങ്ങെന അവരും നിലനി
ന്നു പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു… എന്നാൽ അവരു
െട (സാമുദായികവാദികളുെട) ചിന്താഗതി ആപൽക്കര
മായ ഒരു ചിന്താഗതിയാെണന്നു മറക്കാതിരിക്കുക. െവ
റുപ്പു നിറഞ്ഞ ഒരു േപാക്കാണിത്. ഈ േപാക്ക് ഇന്ന
െത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് േദാഷമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമുദാ
യികവാദം—അത് ഹിന്ദുവിെന്റേയാ മുസ്ലീമിെന്റേയാ ക്രി
സ്ത്യാനിയുെടേയാ സിഖുകാരെന്റേയാ ആകെട്ട—നമ്മൾ
നിലനിർത്തുകയാെണങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യയ
ല്ലാതായിത്തീരും. അത് ശിഥിലമായിത്തീരും”.
18. J. Nehru: A Bunch of Old Letters, PP. 392–93.

















10 മതവും ശാസ്ത്രവും
ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമതങ്ങൾ വഹിച്ച സാംസ്ക്കാരിക
മായ പങ്കിെനയും അവ സൃഷ്ടിച്ച “സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട
ഉൽകൃഷ്ടമാതൃകകെള”യും െനഹ്റു അവഗണിക്കുന്നി
ല്ല. അവ “മനുഷ്യജീവിതത്തിനു സംഭാവന െചയ്ത മൂല്യ
ങ്ങൾ” വിലപിടിച്ചവയാണ്. ആ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്നെത്ത
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു െപാരുത്തെപ്പടുന്നവയല്ലായിരി
ക്കാം. പേക്ഷ, ചരിത്രത്തിെന്റ ചില സവിേശഷഘട്ടങ്ങ
ളിൽ അവ തീർച്ചയായും പ്രേയാജനകരങ്ങളായിരുന്നു.
അദൃശ്യേമഖലകളിെല അനുഭവങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പി
ടിച്ചുെകാണ്ടാെണങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥജനസമൂഹ
ത്തിെന്റ ഭദ്രതെയയും മനുഷ്യചിന്തയുെട വികാസെത്ത
യും സഹായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യം നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ.
എന്നാൽ, അവയുെട േനട്ടങ്ങൾ എെന്താെക്കത്തെന്ന
യായാലും “അവ സത്യങ്ങെള നിശ്ചിത രൂപങ്ങളുെടയും
മുരട്ടുവാദങ്ങളുെടയും തുറുങ്കിലടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകകൂടി െച
യ്തു. മൗലികാർത്ഥങ്ങൾ അതിേവഗം കളഞ്ഞുകുളിച്ച്
െവറും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി അവേശഷിച്ചു. കർമ്മങ്ങ
െളയും നടപടിക്രമങ്ങെളയും അവ േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു.
എല്ലാ ഭാഗത്തും ചുറ്റിനിൽക്കുന്ന അജ്ഞാതശക്തിയുെട
നിഗൂഢതയും ഭയാനകതയും അവെന്റ (മനുഷ്യെന്റ) മന
സ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ അവ പരിശ്രമിച്ചു. അേതാെടാപ്പം
അജ്ഞാതമായതിെന മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യയത്നങ്ങളുെട
മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങെളയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവ
െന്റ ശ്രമെത്ത നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ചിന്ത
യും ജിജ്ഞാസയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം
അവ പ്രകൃതിക്കും സ്ഥാപിതമതങ്ങൾക്കും നിലവിലു
ള്ള സാമൂഹ്യക്രമത്തിനും നിലനിൽക്കുന്ന മെറ്റല്ലാറ്റിനും
കീഴടങ്ങുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എല്ലാറ്റിെന
യും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അലൗകികമധ്യവർത്തിയിലുള്ള
വിശ്വാസം സാമൂഹ്യതലത്തിൽ ഒരുതരം നിരുത്തരവാ
ദിത്വമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. വികാരവും അതിഭാവുകത്വവും
യുക്തിചിന്തയുെടയും അേന്വഷണബുദ്ധിയുെടയും സ്ഥാ
നം ഏെറ്റടുത്തു”. [19]
െനഹ്റുവിെന്റ സമീപനം ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു. ൈവ
കാരികവും ആന്തരികവുമായ മതാനുഭവങ്ങെളേപ്പാലും
ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുെമ
ന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ നടമാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന മതഭ്രാന്തു
കെളയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങെളയും കാലഹരണെപ്പട്ട
ചടങ്ങുകെളയും രൂക്ഷമായി എതിർത്തത്. േജ്യാത്സ്യം,
മന്ത്രവാദം, യാഗം തുടങ്ങിയവയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങെള
യും യഥാർത്ഥജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലുള്ള ൈവ
മുഖ്യെത്തയും അേദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർേപാലും അംഗീകരിക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടതുേപാെല പ്രാേയാഗികമായി അനുഷ്ഠി
ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മതം—ഹിന്ദുമതേമാ
ഇസ്ലാേമാ, ബുദ്ധമതേമാ ക്രിസ്തുമതേമാ ഒന്നുംതെന്ന—
എെന്ന ആകർഷിച്ചില്ല. അന്ധവിശ്വാസജഡിലങ്ങളായ
ആചാരങ്ങളുമായും മുരട്ടുവാദപരങ്ങളായ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുമായും അത് അേഭദ്യമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ജീവിതപ്രശ്നങ്ങേളാട് തീർ
ച്ചയായും സയൻസിേന്റതല്ലാത്ത ഒരു സമീപനരീതിയാ
ണ് അതിെന്റ പിന്നിലുള്ളെതന്നും എനിക്ക് േതാന്നി.
മന്ത്രവാദത്തിെന്റ ചില ഘടകങ്ങൾ, വിമർശനവിേധ
യമാകാത്ത വിശ്വാസശീലം, അലൗകികശക്തിെയ
ശരണം പ്രാപിക്കൽ എന്നിവെയല്ലാം അതിലടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു”. [20] ഈ അഭിപ്രായം കൂടുതൽ വിശദ
മാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം വീണ്ടും എഴുതി: “സാമൂഹ്യ
േദാഷങ്ങൾ—തീർച്ചയായും അവയിൽ മിക്കവയും പരി
ഹരിക്കെപ്പടാവുന്നവയാണ്—ആദിപാപത്തിേന്റേയാ
മാറ്റമില്ലാത്ത മനുഷ്യപ്രകൃതിയുെടേയാ സാമൂഹ്യഘടന
യുെടേയാ (ഇന്ത്യയിൽ) മുജ്ജന്മപാരമ്പര്യങ്ങളുെടേയാ
ഫലമാെണന്നു കരുതെപ്പടുന്നു. ഇങ്ങെന മനുഷ്യൻ യു
ക്തിയുക്തമായും ശാസ്ത്രീയമായും ചിന്തിക്കാനുള്ള പരി
ശ്രമത്തിൽ നിന്നുേപാലും വിട്ടുേപാകുന്നു. അവൻ യുക്തി
രാഹിത്യെത്തയും അന്ധവിശ്വാസെത്തയും അഭയം പ്രാ
പിക്കുകയും അസംഗതങ്ങളും െനറിെകട്ടവയുമായ സാ
മൂഹ്യാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യുന്നു”. [21]
ആത്മീയവാദം, മിസ്റ്റിസിസം, അലൗകികശക്തികളി
ലുള്ള വിശ്വാസം, യുക്തിഹീനങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസജ
ടിലങ്ങളുമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുതലായ േവഷ
ങ്ങളിലാണ് മതം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. എങ്കിലും, എല്ലാ
മതവിശ്വാസികളും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു പിന്തുണ
നൽകുന്ന പിന്തിരിപ്പന്മാരായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല.
ആത്മവിഭ്രാന്തിയിൽെപട്ടു േപായ മൂഢമതികെളന്നു
പുച്ഛിച്ചു തള്ളെപ്പടാൻ കഴിയാത്ത നിസ്വാർത്ഥരായ
നിരവധി േയാഗിവര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നു
െനഹ്റു സമ്മതിക്കുന്നു—എന്നിരിക്കിലും, മിസ്റ്റിസിസം,
പ്രേത്യകിച്ചും അതിെന്റ ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിൽ, അേദ്ദ
ഹെത്ത ഒട്ടുംതെന്ന ആകർഷിച്ചില്ല. എെന്തന്നാൽ,
അത് “മനസ്സിെന്റ കർക്കശമായ അച്ചടക്കമല്ല, മാന
സികമായ കഴിവുകളുെട പരിത്യാഗമാണ്”.
19. J. Nehru: The Discovery of India.
20. Ibid, P. 10.
21. Ibid.
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മാർക്സിസത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവു
മായ ഭൗതികവാദം െനഹ്റുവിെന ആകർഷിക്കുകയു
ണ്ടായി. ചരിത്രെത്തയും സമൂഹെത്തയും സമകാലീന
സംഭവങ്ങെളയും ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാ
ക്കാൻ അതു സഹായകരമാെണന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസി
ച്ചു. എങ്കിലും, താെനാരു മാർക്സിസ്റ്റാെണന്ന് അേദ്ദഹം
അവകാശെപ്പട്ടില്ല. അേജ്ഞയവാദത്തിെന്റ ചില ഘട
കങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകെള സ്വാ
ധീനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം തെന്ന എഴുതുകയു
ണ്ടായി: “അത് (മാർക്സിസം) എെന്ന പൂർണ്ണമായി തൃപ്തി
െപ്പടുത്തുകേയാ എെന്റ മനസ്സിെല എല്ലാ സംശയങ്ങൾ
ക്കും മറുപടി നൽകുകേയാ െചയ്തില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമാ
യി അവ്യക്തവും ആത്മീയവാദപരവുമായ ഒരു സമീപ
നം, ഏതാണ്ട് േവദാന്തത്തിേന്റതുേപാലുള്ള ഒരു സമീപ
നം, എെന്റ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടുന്നു. ഇത് മനസ്സും ഭൗ
തികസത്തയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമല്ല. മനസ്സിന
പ്പുറത്തുള്ള എേന്താ ഒന്നിെന സംബന്ധിക്കുന്നതാണി
ത്”. [22] അേജ്ഞയതാവാദപരമായ ഈ സമീപനം
കൂടുതൽ വിശദമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ആത്മാവ് എന്ന ഒന്നുേണ്ടാ, മരണാനന്തര ജീവിത
മുേണ്ടാ എെന്നാന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയായിരിക്കാം. എങ്കിലും,
അവ എെന്ന ഒട്ടുംതെന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ

ജനിച്ചുവളർന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ആത്മാവിെനയും മര
ണാനന്തരജീവിതെത്തയും കാര്യകാരണബന്ധമുൾ
െക്കാള്ളുന്ന കർമ്മനിയമെത്തയും പുനർജന്മെത്തയും
എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ എെന്ന ബാധിച്ചിട്ടുമു
ണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ സങ്കല്പങ്ങേളാ
ട് അനുകൂലമായ ഒരു മേനാഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത്.
ശരീരത്തിെന്റ ഭൗതികമായ മരണെത്ത അതിജീവി
ക്കുന്ന ഒരാത്മാവുണ്ടായിരിക്കാം. ജീവിതവൃത്തികെള
നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യകാരണബന്ധങ്ങളുെട സിദ്ധാ
ന്തം യുക്തിസഹമായി േതാന്നാം. എങ്കിലും, അന്തി
മമായ കാരണെത്തക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ അത്
കുഴപ്പങ്ങൾക്കു വഴിെവയ്ക്കുന്നു. ആത്മാവുെണ്ടന്നു സമ്മ
തിക്കുകയാെണങ്കിൽ പുനർജന്മവാദത്തിലും യുക്തി
യുെണ്ടന്നു സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും”. ഒടുവിൽ അേദ്ദഹം
എത്തിേച്ചരുന്ന അഭിപ്രായമിതാണ്: “മതപ്രമാണങ്ങ
െളന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും സങ്കല്പങ്ങ
ളിലും ഒന്നുംതെന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക്
യാെതാരു വിവരവുമില്ലാത്ത അജ്ഞാതമായ ഒരു
േമഖലയിെല ബൗദ്ധികങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്ര
മാണവ. അവ എെന്റ ജീവിതെത്ത ബാധിക്കുന്നില്ല.
ഭാവിയിൽ അവ െതറ്റാെണേന്നാ ശരിയാെണേന്നാ
െതളിയിക്കെപ്പട്ടാലും എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
യാെതാരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടാവില്ല”.

22. Ibid.
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േശ്രഷ്ഠവും ഉന്നതവുമായ ഒരു ജീവിതലക്ഷ്യത്തിലുള്ള
അദമ്യമായ വിശ്വാസമാണ് െനഹ്റുവിെന്റ ദാർശനി
കമായ സമീപനെത്ത ക്രമെപ്പടുത്തിയത് എന്നു േതാ
ന്നുന്നു. ആത്മകഥയിൽ അേദ്ദഹം െറാേമൻ െറാളാ
ങ്ങിെന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. െറാളാങ്ങിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ, ഏകാഗ്രമായ അഭിനിേവശേത്താടുകൂടി, നിർ
ദ്ദയമായി, സത്യാേന്വഷണത്തിന് ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പടുന്ന
വർ—േദശാഭിമാനികളും മനുഷ്യേസ്നഹികളും േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റുകാരും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും യുക്തിവാദികൾ േപാ
ലും—മതവിശ്വാസികളായി കണക്കാക്കെപ്പേടണ്ടവരാ
ണ്. എെന്തന്നാൽ, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത
അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ േശ്രഷ്ഠവും കൂടുതൽ ഉൽകൃഷ്ടവു
മായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിക്കു
കയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. ഈ അർത്ഥ
ത്തിൽ താെനാരു മതവിശ്വാസിയാെണന്ന് കരുതെപ്പ
ട്ടാൽ അതിൽ അസാംഗത്യെമാന്നുമിെല്ലന്ന് െനഹ്റു
പ്രസ്താവിച്ചു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അേദ്ദഹത്തി
െന്റ നാനാമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ
ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യെന്റ സാമ്പത്തിക
വും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുേരാഗതി അവെന്റ
ആത്മീയമായ ഉന്നമനെത്ത സഹായിക്കുന്ന തരത്തി
ലുള്ളവയായിരിക്കണം എന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് നിർബ
ന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 1960-ൽ അേദ്ദഹം എഴുതി: “ഏെത
ങ്കിലും മതെത്തേയാ പ്രമാണെത്തേയാ ഞാൻ െകട്ടി
പ്പിടിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, മനുഷ്യജീവികളുെട ആന്തരി
കമായ ആത്മീയതയിൽ, അതിെന മതെമന്നു വിളിച്ചാ
ലും ഇെല്ലങ്കിലും, ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു.
വ്യക്തിയുെട ആന്തരികമായ അന്തസ്സിൽ ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. ഓേരാ വ്യക്തിയ്ക്കും തുല്യമായ അവസരം
നൽകണെമന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരാദർശെമ
ന്ന നിലയ്ക്ക്—അത് സാക്ഷാൽക്കരിക്കുക എളുപ്പമെല്ല
ങ്കിൽ കൂടി—വലിയ വ്യത്യാസങ്ങെളാന്നുമില്ലാത്ത സമ
ത്വപൂർണ്ണമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. ദരിദ്രന്മാരുെട ദാരിദ്ര്യെത്ത എന്നേപാെല
തെന്ന ധനികന്മാരുെട ആഭാസത്തരങ്ങെളയും ഞാൻ
െവറുക്കുന്നു”.
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള െനഹ്റുവിെന്റ സങ്കല്പ
ങ്ങൾ ഉറെവടുത്തത് ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ നിേന്നാ
ഗാന്ധിയൻ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ നിേന്നാ മാർക്സി
സത്തിൽ നിേന്നാ അേജ്ഞയതാവാദപരമായ ആത്മീ
യാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിേന്നാ ഇവയുെടെയല്ലാം സമന്വ
യത്തിൽ നിേന്നാ, എന്തിൽ നിന്നാെണന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപ
റയുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ, ഉറവിടെമന്തായിരുന്നാ
ലും ശരി, ജീവിതപ്രശ്നങ്ങേളാടുള്ള ധാർമ്മികമായ ഒരു
സമീപനം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്ന് അേദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറ
ഞ്ഞു: “ജീവിതേത്താട് ഒരുതരം ധാർമ്മികമായ സമീ
പനം ഞാൻ വളെരയധികം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. അതിെന
യുക്തിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ വിഷമമു
ണ്ട്. മാർഗ്ഗശുദ്ധിെയക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുെട നിർബ
ന്ധം എെന്ന ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഊന്നലാണ്
െപാതുജീവിതത്തിന് അേദ്ദഹം നൽകിയ ഏറ്റവും മഹ
ത്തായ ഒരു സംഭാവന എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു”. മാർ
ക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അതു
നടപ്പിലാക്കിയ രീതിയിെലങ്കിലും, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടി
ല്ലാത്ത ഈ ഊന്നലിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് േതാന്നി.
തെന്റ സ്വന്തം നിലപാട് വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദ
ഹം ഇങ്ങെന എഴുതി: “ധാർമ്മികമായ സമീപനം മാറ്റ
ങ്ങൾക്കു വിേധയമാെണന്നും അത് വികസിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്ന മനസ്സിെനയും മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നാ
ഗരികതെയയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും എനിക്ക്
േബാധ്യമായി. അതാതുകാലെത്ത മാനസിക കാലാ
വസ്ഥയാണ് അതിെന വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തുന്നത്. എന്നി
രുന്നാലും അതിലുപരിയായി എേന്താ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ
ശാശ്വതമുള്ള ചില അടിസ്ഥാനേപ്രരണകൾ അതില
ടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുെട എന്നേപാെല കമ്യൂണിസ്റ്റു
കാരുെടയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ അടിസ്ഥാനേപ്രര
ണകൾ, അെല്ലങ്കിൽ തത്വങ്ങൾ, നിരാകരിക്കെപ്പടുന്ന
ത് ഞാനിഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. അങ്ങെന എെന്റ മനസ്സിൽ രൂ
പംെകാണ്ടത് വിചിത്രമായ ഒരു സങ്കലനമാണ്. അത്
യുക്തിപൂർവ്വം വിശദീകരിക്കാേനാ അപഗ്രഥിക്കാേനാ
എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത ആ
അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ച് അധികെമാന്നും ചിന്തി
ക്കാതിരിക്കാനും അതിനുപകരം ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ
ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ട് കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയതും കൂടു
തൽ അടിയന്തരവുമായ അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് എങ്ങ
െന െചയ്യണെമന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു െപാതു
പ്രവണതയാണുണ്ടായിരുന്നത്”. [23]
23. Ibid.

















13 ലക്ഷ്യേബാധത്തിെന്റ ആവശ്യകത
രാജ്യെത്ത അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങേളാട് ഗാന്ധിജിയും
െനഹ്റുവും ൈകെക്കാണ്ട സമീപനങ്ങൾ മൗലികമാ
യും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ പരസ്പരം
സ്വാധീനിച്ചു. മതത്തിെന്റയും ആത്മീയവാദത്തിെന്റയും
പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന പലേപ്പാ
ഴും െനഹ്റുവിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങേളാട് വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്യാ
നുള്ള സന്നദ്ധത ഗാന്ധിജി പ്രകടിപ്പിച്ചു. െനഹ്റുവാക
െട്ട, തെന്റ വ്യക്തിപരങ്ങളായ ആദർശങ്ങളും ആശയ
ങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന പ്രാേയാഗികപ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുെട േനതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഗാ
ന്ധിജിയുെട അനുഗ്രഹേത്താടുകൂടിയാണ് അേദ്ദഹം സ്വ
തന്ത്രഭാരതത്തിെല ഒന്നാമെത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായി
ത്തീർന്നത്. അേതാെട അേദ്ദഹത്തിന് തെന്റ ചിരന്ത
നങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള പു
തിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ൈകവന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു
േശഷം തെന്ന േനരിട്ട സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങെള
ക്കുറിച്ചും അവെയ പരിഹരിച്ചു മുേന്നാട്ടു േപാകാനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങെളക്കുറിച്ചും അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന എഴുതുകയു
ണ്ടായി:
“ഇന്ത്യയിൽ നാം ൈവകിയിട്ടാെണങ്കിലും വ്യാവസാ

യിക വിപ്ലവത്തിെന്റ അന്തിമഘട്ടത്തിേലക്ക് കടന്നി
രിക്കുന്നു. േലാകത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ ജറ്റ് യുഗത്തി
ലും നൂക്ലിയർ യുഗത്തിലും എത്തിയേപ്പാഴാണ് നമ്മൾ
ഇവിെട എത്തിയത്. അങ്ങെന, നമുക്ക് ഒേര സമയ
ത്തുതെന്ന വിപ്ലവകരങ്ങളായ ഈ രണ്ടുതരം മാറ്റങ്ങ
ളും നടപ്പിൽ വരുത്തിെക്കാണ്ടു മുേന്നേറണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
വലിെയാരു ഭാരമാണിത്. നമ്മൾ നമ്മുെട ലക്ഷ്യമായി
േസാഷ്യലിസം അംഗീകരിച്ചത് അത് ശരിയും പ്രേയാ
ജനകരവുമാണ് എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രമല്ല, നമ്മുെട
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് മെറ്റാരു
മാർഗ്ഗവും ഇല്ല എന്നതുെകാണ്ടുകൂടിയാണ്. ത്വരിത
മായ പുേരാഗതി സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപ
രവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട സാദ്ധ്യമെല്ലന്നും അതിന്
േസ്വച്ഛാധിപത്യപരവും അക്രമപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കണെമന്നും ചിലേപ്പാൾ പറഞ്ഞുേകൾക്കാറു
ണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായേത്താട് ഞാൻ േയാജിക്കുന്നില്ല.
ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
പരിത്യജിക്കാനുള്ള ഏതു പരിശ്രമവും നെമ്മ ശിഥിലീ
കരണത്തിേലക്കു നയിക്കുകയും അങ്ങെന പുേരാഗതി
യുെട അടിയന്തര സാദ്ധ്യതകൾ നശിപ്പിക്കുകയും മാ
ത്രേമ െചയ്യുകയുള്ളൂ… നമ്മൾ ഏെറ്റടുത്തിട്ടുള്ള ഭാരിച്ച
കടമ നിറേവറ്റണെമങ്കിൽ സാമാന്യജനതയുെട പൂർ
ണ്ണമായ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് സ്വീ
കാര്യമായതും ഫലം പ്രദാനം െചയ്യുെമന്ന് ഉറപ്പു നൽ
കുന്നതുമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ മാത്രേമ
ആ സഹകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ നട
പ്പിൽ വരുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന് ജനങ്ങൾ
ഭാരങ്ങൾ സഹിേക്കണ്ടിവരും. സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്
ഏറ്റവുമധികം കുറഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങൾേപാലും അവ
സഹിേക്കണ്ടിവരും. തങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ െകാണ്ടുവ
രുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട നിർമ്മാണത്തിൽ
തങ്ങളും പങ്കാളികളാെണന്നു േബാധ്യം വരാത്തിട
േത്താളംകാലം അവർ ഭാരങ്ങൾ സഹിക്കുകേയാ പൂർ
ണ്ണമായ സഹകരണം നൽകുകേയാ െചയ്യുകയില്ല”.

ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുേരാഗതി േന
ടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് െനഹ്റു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അേതസമയത്തു തെന്ന ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ
പുേരാഗതിയിെല്ലങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവുമായ േന
ട്ടങ്ങൾ നിഷ്പ്രേയാജനമായിത്തീരുെമന്നും അേദ്ദഹം ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചു. മുഴുവൻ ശക്തിയും ഓജസ്സും ഉപേയാ
ഗിച്ചുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികവും വ്യാവസായികവുമായ
അഭിവൃദ്ധിയിലൂെട മുേന്നറാൻ അേദ്ദഹം ജനങ്ങെള ഉൽ
േബാധിപ്പിച്ചു. “വിേവകവും സഹാനുഭൂതിയും സഹിഷ്ണു
തയുമില്ലാത്ത വ്യാവസായിക–സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി
െപാടിയും ചാരവും മാത്രമാണ്” എന്ന് അവെര ഓർ
മ്മിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. “ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ,
പ്രകൃതിയുെട ഭാഗമായ മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിെന്റ ഭാ
ഗമായ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, സമതുലിതമായ ഒരവസ്ഥ
യാണ് ആവശ്യം എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. മെറ്റാരു
തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവും ശാസ്ത്രീയവും സാേങ്ക
തികവുമായ പുേരാഗതിേയാെടാപ്പം തെന്ന മനുഷ്യെന്റ
വ്യക്തിൈവശിഷ്ട്യവും ആന്തരികമായ മാനുഷികഗുണ
ങ്ങളും വികസിക്കണം.

















14 തത്വവും പ്രേയാഗവും
സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം, േചരിേചരാന
യം, ഘനവ്യവസായങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകിെക്കാ
ണ്ടുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം, െപാതുേമഖലയുെട വി
കസനം, കാർഷികപരിഷ്കാരം, സാർവത്രികവും ആധു
നികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങെനയുള്ള പരിപാ
ടികളിലൂെട ഇന്ത്യയുെട ശക്തിയും സാർവേദശീയമായ
അന്തസ്സും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് െനഹ്റു വി
ശ്വസിച്ചു. വിേദശീയരും നാടന്മാരുമായ സ്ഥാപിതതാ
ല്പര്യക്കാരുെട പലതരം എതിർപ്പുകെളയും അേദ്ദഹ
ത്തിന് േനരിേടണ്ടിവന്നു. പേക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗത്തായിരുന്നു. മരണത്തിന് കഷ്ടി
ച്ച് രണ്ടുമാസം മുമ്പ് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു: “ഇന്ത്യയിൽ
അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ആരായാലും ശരി, നമ്മു
െട േചരിേചരാനയത്തിെന്റയും സമാധാനപരമായ
സഹവർത്തിത്വത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള
ആസൂത്രിതവും ക്രമീകൃതവുമായ വികസനത്തിെന്റയും
നയം നിലനിൽക്കും. എെന്തന്നാൽ, നമ്മുെട ജനങ്ങ
ളിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ ഇച്ഛാശക്തിെയയാണ്
അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്”.
ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ആസൂത്രിത സാ
മ്പത്തികപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിെക്കാണ്ട്
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ
സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു െനഹ്റുവിെന്റ ഉേദ്ദ
ശ്യം. ജനാധിപത്യവും േസാഷ്യലിസവും േവർതിരിക്കാ
നാവാത്ത വിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം
വിശ്വസിച്ചു. 1963-ൽ ജയ്പൂരിൽ െവച്ചു കൂടിയ അഖിേല
ന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുെട േയാഗത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അനിവാര്യ
മായ ഫലമാണ് േസാഷ്യലിസം. സാമ്പത്തികജനാധി
പത്യം ഉൾെക്കാള്ളുന്നിെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യ
ത്തിന് യാെതാരർത്ഥവുമില്ല. സാമ്പത്തിക ജനാധിപ
ത്യമാകെട്ട, േസാഷ്യലിസമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല”.
പേക്ഷ, ലക്ഷ്യെമന്തായിരുന്നാലും, െനഹ്റുവിെന്റ േന
തൃത്വത്തിൽ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടത് േസാഷ്യലിസമല്ല, മുത
ലാളിത്തമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാ
പ്പം സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ കുത്തക മുത
ലാളികളുെട പിടിമുറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു. ധനികന്മാരും
ദരിദ്രന്മാരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയുകയല്ല, വർദ്ധി
ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഈ സംഭവവികാസം െനഹ്റു
വിെന അസ്വസ്ഥനാക്കി. അേദ്ദഹം തുറന്നു സമ്മതിച്ചു:
“കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അത് (കുത്തകമു
തലാളിത്തം) വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രേത്താളം
നമ്മൾ േസാഷ്യലിസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അക
ന്നുേപായിരിക്കുന്നു”.
മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാലമായി താനുയർത്തിപ്പിടിച്ചുേപാന്ന
ലക്ഷ്യം, ഭരണവ്യവസ്ഥയുെട തലപ്പത്തിരുന്നിട്ടും, െന
ഹ്റുവിന് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്തെതന്തുെകാ
ണ്ടാണ്? എന്തുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തിപ
രമായ ആഗ്രഹെത്ത വകെവയ്ക്കാെത കുത്തകമുതലാളി
ത്തം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ
ആധിപത്യം േനടിയത്? ഈ േചാദ്യത്തിന് ഒറ്റവാക്കിൽ
മറുപടിപറയുക എളുപ്പമല്ല. ലക്ഷ്യത്തിെലത്താനാവ
ശ്യമായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ നട
പ്പിൽ വരുത്താൻ അേദ്ദഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത്
സ്പഷ്ടമാണ്. ഒരുപേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവയക്തിക
മായ അഭിലാഷേത്തക്കാൾ കരുത്തുള്ളവയായിരുന്നിരി
ക്കാം സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ േമഖലകളിൽ
ആധിപത്യം വഹിച്ച പ്രതിേലാമശക്തികൾ. ഒരുപ
േക്ഷ, ഒരു ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിെന്റ തലവൻ എന്ന
നിലയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങെളയും സംഘട്ടനങ്ങെളയും നിലനിർത്താനും അങ്ങ
െന നിയമവും സമാധാനവും കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള
ബാധ്യതയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസെമന്ന ലക്ഷ്യവുമായി െപാരു
ത്തമില്ലായിരുന്നിരിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആദർശങ്ങെളയും സിദ്ധാന്തങ്ങെളയും ഔപചാരികമാ
യി മാത്രം അംഗീകരിക്കുകയും ഫലത്തിൽ എതിർക്കുക
യും െചയ്ത സഹപ്രവർത്തകന്മാരുെട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക്
കീഴടേങ്ങണ്ടിവന്നിരിക്കാം. അഥവാ യഥാർത്ഥമായ
ജനാധിപത്യത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലും വിശ്വസിക്കു
ന്ന ശക്തികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശയങ്ങെള ഫലപ്ര
ദമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു
കാഴ്ചപ്പാേടാടു കൂടി ജനങ്ങെള േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തു
ന്നതിന് പകരം സ്വയം ഭിന്നിച്ചുനിന്നുെകാണ്ട് ശത്രുക്ക
െളേപ്പാെല പരസ്പരം േപാരാടുകയും അങ്ങെന ലക്ഷ്യ
ത്തിേലക്കുള്ള േപാക്ക് തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും െചയ്തിട്ടു
ണ്ടാവാം.
എന്നാൽ, തത്വത്തിലും പ്രേയാഗത്തിലും എെന്താെക്ക
ത്തെന്ന േപാരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും ജവഹർ
ലാൽ െനഹ്റു ഇന്ത്യയിെല യുവതലമുറയ്ക്ക് പുേരാഗമന
പരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു പുതിയ വീക്ഷണഗതി നൽ
കുകയും ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെന്റ ഇടുങ്ങിയ പരിധി
കൾക്കപ്പുറേത്തക്ക് േനാക്കാൻ അവെര േപ്രരിപ്പിക്കുക
യും െചയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ധീരവും ആേവശകരവുമായ േനതൃത്വം സുന്ദര
മായ ഒരു ഭാവി െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ െവമ്പൽ െകാള്ളുന്ന
േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകി
െയന്ന വസ്തുത നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ.

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

