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21
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം

1947ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം
േനടി. 1950-ൽ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണഘടന ഇവിെട
നടപ്പിൽവന്നു. ചരിത്രത്തിെല ഒരു വഴിത്തിരിവായിരു�
ന്നുഅത്. േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട ചിരന്തന�
ങ്ങളായഅഭിലാഷങ്ങൾക്ക് മൂർത്തമായ പ്രാേയാഗിക�
രൂപം നൽകാനുള്ളപുതിെയാരുഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം െച�
യ്യെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാം�
സ്ക്കാരികവുംആത്മീയവുമായ പുേരാഗതിയുെട ഉപാധി�
െയന്ന നിലയ്ക്കാണ് രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാഗതം െച�
യ്യെപ്പട്ടത്.
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1 പുതിയസാഹചര്യങ്ങൾ

എന്നാൽ,കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ട ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ–
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളസാദ്ധ്യത�
കെള യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുകഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
േകാളണി േമധാവിത്വത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രാക്
മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതികളും പരമ്പരാഗതങ്ങളായ മാ�
മൂലുകളും അത്രയ്ക്ക് പ്രബലങ്ങളായിരുന്നു. വിേദശമൂലധ�
നത്തിെന്റയും നാടുവാഴിത്തശക്തികളുെടയും സ്വാധീനം
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികേമഖലകളിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യ�
രുെട മാനസികമണ്ഡലത്തിലും നിർണ്ണായകമായി തു�
ടർന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം െകാണ്ടുമാത്രം സാമൂഹ്യ
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട െകാേളാണിയൽ നാടുവാ�
ഴിത്തസ്വഭാവം അവസാനിപ്പിക്കുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നി�
ല്ല. യുദ്ധത്തിെന്റഫലമായി കുഴഞ്ഞുതാറുമാറായ വ്യാ�
വസായിക–കാർഷികരംഗങ്ങളും രാജ്യത്തിെന്റ വിഭജ�
നം മൂലമുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളുംസ്ഥിതിഗതികെള കൂടുതൽ
വഷളാക്കി. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട പിേന്നാക്കാവ�
സ്ഥയുംഅത്യാവശ്യസാധനങ്ങളുെട വിലവർദ്ധനവും
െതാഴിലില്ലായ്മയുംക്ഷാമഭീഷണിയും എല്ലാം കൂടി ജന�
ങ്ങെളഅസ്വസ്ഥരാക്കി.

പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്ന,സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�
െന്റ വിജയം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർ�
വും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ഉളവാക്കി. തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ േനടാനാവശ്യമായ മുേഖ്യാപാധി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞുഎന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.അവർബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണത്തിെനതിരായി നീണ്ടസമരങ്ങൾ നടത്തിയത്
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല.
പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാം�
സ്കാരികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളണെമന്ന്
അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര
കാലത്ത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുെട പിന്തുണ�
േനടാൻ കഴിഞ്ഞഎല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും തങ്ങളു�
െട പ്രേമയങ്ങളിലും പ്രചാരേവലകളിലും സാമ്പത്തി�
കനീതി,അവസരസമത്വം, ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട ചൂഷ�
ണത്തിൽ നിന്നുള്ള േമാചനം മുതലായആവശ്യങ്ങൾ
ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. “ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്ന
സമ്പ്രദായം അവസാനിക്കണെമങ്കിൽ പട്ടിണികിടക്കു�
ന്ന ജനേകാടികളുെട സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം രാഷ്ട്രീയ�
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കണം”എന്ന് 1931-ൽ
കറാച്ചിയിൽ െവച്ചു കൂടിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺ�
ഗ്രസിെന്റസേമ്മളനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീ�
യസ്വാതന്ത്ര്യവും സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യവും അവിഭാ�
ജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതെപ്പട്ടത്. ജവഹർലാൽ െന�
ഹ്റുവിെനേപ്പാലുള്ള േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരും
േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി,കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളും പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത േസാഷ്യ�
ലിസത്തിേലക്കുള്ളചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനി�
ച്ചിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനവും പുതിയ ഭരണഘ�
ടനയും ജനങ്ങളുെടആഗ്രഹങ്ങെളയും പ്രതീക്ഷകെള�
യും നിറേവറ്റാനുള്ള ഉപാധികളായിരുന്നു. േദശീയവും
സാർവേദശീയവുമായസാഹചര്യങ്ങളാകെട്ട,തികച്ചും
അനുകൂലങ്ങളുമായിരുന്നു. ജനകീയാഭിലാഷങ്ങളുെട
പൂർത്തീകരണെത്തതടഞ്ഞുനിർത്താൻസാമ്രാജ്യത്വ–
നാടുവാഴിത്തശക്തികൾക്ക് കഴിവില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞി�
രുന്നു. സാർവലൗകികാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെന്നഅവ
അത്രയ്ക്ക് ദുർബലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േലാകത്തി�
െല ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ളൈചനയുൾെപ്പെട
ഒരുഡസനിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തവും നാ�
ടുവാഴിത്തവും അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് വ്യവസ്ഥകളുെടആവിർഭാവം, േകാളണിേമധാവി�
ത്വത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് ഏഷ്യയിെലയുംആഫ്രി�
ക്കയിെലയും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ േനടിയ േമാചനം,
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട
മുേന്നറ്റം,സയൻസിെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും
അഭൂതപൂർവ്വമായ പുേരാഗതി, ഉൽപ്പാദനശക്തികെള
േമൽക്കുേമൽ വളർത്താനുള്ളപുതിയ സാദ്ധ്യതകൾ—
അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങെള കുറിക്കുന്നഈസാർവലൗ�
കിക സംഭവവികാസങ്ങൾഇന്ത്യയുെട ഹൃദയത്തിലും
സ്വാധീനം െചലുത്തി.

ഈഅനുകൂലസാഹചര്യങ്ങെള ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിെല പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ
രാജ്യത്തിെന്റ പിേന്നാക്കനിലഅവസാനിപ്പിക്കാനും
സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക പുേരാഗതിയിലൂെട ജനങ്ങളുെട
പ്രതീക്ഷകൾ ഒരളവിെലങ്കിലും നിറേവറ്റാനും േവണ്ടി�
യുളള പഞ്ചവത്സരസാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ തുടങ്ങിയത്.അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങൾ�
ക്ക് ഊന്നൽ െകാടുത്തുെകാണ്ടുള്ളവ്യവസായവൽക്കര�
ണം, െപാതുേമഖലയുെട വികസനം,കാർഷികപരിഷ്കര�
ണങ്ങളുെട തുടക്കം, ഗതാഗതവികസനം,പുതിയ യൂണി�
േവഴ്സിറ്റികളും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസസാംസ്കാരികസ്ഥാപന�
ങ്ങളും—ഇെതല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പിേന്നാക്കാവസ്ഥ�
യിൽ കിടന്നിരുന്ന ജനങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിയുെട പാതയി�
േലക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്നു. ഏതാ�
നും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽസാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും
സാംസ്കാരികവുമായ വിവിധ േമഖലകളിൽ മുെമ്പാരിക്ക�
ലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തപുേരാഗതി ൈകവരികയും െചയ്തു.
പഴയസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെടസ്ഥാന�
ത്ത് പുതിെയാരുസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട
പലഘടകങ്ങളും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.



       

2 സാമ്പത്തികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ

അവികസിതമായ ഒരുഅർധനാടുവാഴിത്തസമുദാ�
യെത്തസുശക്തമായ ഒരുആധുനികസമുദായമാക്കി
മാറ്റുകെയന്നുെവച്ചാൽ വ്യവസായവും കൃഷിയും ഗതാ�
ഗതസൗകര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും വളർ�
ത്തുകഎന്നു മാത്രമല്ലഅർത്ഥം.അവേയാെടാപ്പം പു�
തിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും പുതിയ ജീവിതരീതികളും
പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ വീക്ഷണഗതികളുംആവിർഭ�
വിക്കുന്നു. സനാതനങ്ങെളന്നുകരുതെപ്പട്ട പഴയ മൂല്യ�
ങ്ങൾ തകരുകയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം,
േസാഷ്യലിസം തുടങ്ങിയ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവ�
രികയും െചയ്യുന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,സാമ്പ�
ത്തികാസൂത്രണം, വ്യവസായവൽക്കരണം,കാർഷി�
കപരിഷ്ക്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസ വിപുലീകരണം മുതലായവ
അന്തിമമായ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല, ഉൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധിയുെടയും
ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും സാഹി�
ത്യാദികലകളുെടയും അനുഗ്രഹങ്ങൾഎല്ലാ ജനങ്ങൾ�
ക്കും ഒരുേപാെല ലഭ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു പുതിയ
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്.
ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ,സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, േസാ�
ഷ്യലിസം മുതലായ മൂല്യങ്ങൾേപാലും ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല.
സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുംആത്മീ�
യവുമായഎല്ലാത്തരം അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂഷ�
ണങ്ങളിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യെന്റസമഗ്ര�
വും സർവേതാമുഖവുമായ പുേരാഗതിയാണ് ലക്ഷ്യം.

എന്നാൽ,ഈലക്ഷ്യം േനടാൻ പറ്റിയ തരത്തിലല്ല
ഇന്ത്യയിൽസാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക–രാഷ്ട്രീയ–സാംസ്കാ�
രിക പ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പു�
തിയ ഉൽപ്പാദനവിതരണ വ്യവസ്ഥകൾ വളരുന്നത്
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിലാണ്. സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിൽ മുതലാളിത്തവും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
മൂല്യങ്ങളുമാണ് ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്
മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യാൻസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന
സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം.
സ്വത്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങ�
ളുെടേയാ രാജ്യത്തിെന്റയാെകേയാ േക്ഷമെത്ത ഉന്നം�
െവച്ചുെകാണ്ടല്ല, ഉൽപ്പാദനവിതരേണാപാധികളുെട
ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളുെട ലാഭത്തിനുേവണ്ടി�
യാണ്. പണിെയടുക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾക്ക് വ്യവസാ�
യസ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥതയിേലാ നടത്തിപ്പിേലാ
യാെതാരു പങ്കുമില്ല. മുതലാളികളാണ്,അവസാനവി�
ശകലനത്തിൽ, രാജ്യത്തിെന്റ ഭരണസംവിധാനെത്ത�
േപ്പാലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. “സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട
പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്കുഹാനികരമായ വിധത്തിൽ
സ്വത്തുക്കളുെടയും ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെടയും
േകന്ദ്രീകരണെത്തസഹായിക്കരുത്”എന്ന് പുതിയ
ഭരണഘടനഅനുശാസിക്കുന്നുെണ്ടന്നതുശരിയാണ്.
പേക്ഷ, ഭരണഘടനഎന്തുതെന്നആവശ്യെപ്പട്ടാലും മു�
തലാളിത്തം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള മാത്രേമ
അനുസരിക്കൂ.അസമത്വങ്ങൾഅതിെന്റ കൂെടപ്പിറപ്പാ�
ണ്. െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഗണ്യമായ
ഭാഗം മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും
പരസ്പരമത്സരത്തിലൂെട സ്വത്തുക്കളും ഉൽപ്പാദേനാപ�
കരണങ്ങളും േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നത് മുത�
ലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട അനിേഷധ്യ നിയമമാ�
ണ്.ഈനിയമമാണ് ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തികാസൂത്രണം ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റ വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താനാണ് സഹായിച്ചത്.
െപാതുേമഖലയ്ക്ക് പ്രേത്യകമായ പ്രാധാന്യം നൽകെപ്പ�
ട്ടിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിയാണ്. പേക്ഷ,സ്വകാര്യേമഖല�
യിെലന്നേപാെല െപാതുേമഖലയിലും ഉൽപ്പാദേനാ�
പകരണങ്ങളുെട ഉടമാവകാശത്തിലാകെട്ട, ഉൽപ്പന്ന�
ങ്ങളുെട വിതരണത്തിലാകെട്ട, വ്യവസായങ്ങളുെട നട�
ത്തിപ്പിലാകെട്ട,പണിെയടുക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾക്ക്
യാെതാരു പങ്കുമില്ല.അവർഅദ്ധ്വാനശക്തി വിറ്റ് ഉപ�
ജീവനം കഴിക്കുന്ന െവറും കൂലിേവലക്കാർ മാത്രമാണ്.
മുതലാളികളുെട ലാഭം വർദ്ധിക്കുംേതാറും െതാഴിലാളി�
കളുെട അസംതൃപ്തിയും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു.ഈ
സ്ഥിതിവിേശഷം അനിവാര്യമായും വർഗ്ഗസമരങ്ങെള
മൂർഛിപ്പിക്കുന്നു.

മുതലാളികളും െതാഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങ�
േളാെടാപ്പം തെന്ന മുതലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മി�
ലുള്ള മത്സരങ്ങളും മൂർഛിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ധനാഗമമാർ�
ഗ്ഗങ്ങളും കൂടുതൽആദായകരമായ സാേങ്കതികൈവ�
ദഗ്ദ്ധ്യവും ൈകവശമുള്ള വലിയ മുതലാളികൾ െചറിയ
മുതലാളികെള പുറന്തള്ളിെക്കാണ്ട് ഉൽപ്പാദേനാപക�
രണങ്ങളും മറ്റു വിഭവങ്ങളും സ്വന്തം ൈകകളിൽ േക�
ന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യാവസായിേകാൽപ്പാദ�
നത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വിരലിേന്മെലണ്ണാവുന്ന
ഒരുപിടി കുത്തകമുതലാളികളുെട നിയന്ത്രണത്തിലായി�
ത്തീരുന്നു. സ്വകാര്യേമഖലയിെല വ്യവസായങ്ങളിൽ
മാത്രമല്ല, േസ്റ്ററ്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിലും ഭരണകൂ�
ടത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ–സാംസ്ക്കാരികസ്ഥാപനങ്ങളിലും
സാമൂഹ്യരംഗത്തിലാെകയും സ്വാധീനം െചലുത്താനുള്ള
അവരുെട കഴിവ് അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു. സാമ്പത്തി�
കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ േകന്ദ്രീകരണേത്താെടാപ്പം വിപു�
ലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വവും
ശക്തിയാർജിക്കുന്നു.



       

3 സാമൂഹ്യൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ

വ്യവസായവൽക്കരണവും കാർഷിക പരിഷ്ക്കരണവും
എത്രതെന്ന പരിമിതമാെണങ്കിലും അവ ഗ്രാമപ്രേദശ�
ങ്ങളിെല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽഅഭൂതപൂർവമായ മാ�
റ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തഘടക�
ങ്ങൾ ഉൾനാടുകളിൽആധിപത്യം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങു�
കയും ചരക്കുൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയുെട വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിെന്റഅനിവാര്യഫലമാ�
യി കൃഷിക്കാരും വ്യവസായികളും തമ്മിലുള്ളൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉൾനാടുകളിെല കൃഷിക്കാരും കർ�
ഷകെത്താഴിലാളികളും തമ്മിലും ധനികകൃഷിക്കാരും
ദരിദ്രകൃഷിക്കാരും തമ്മിലുമുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർഛി�
ക്കുന്നു. കാർഷിേകാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നകൃഷിക്കാ�
രും വ്യാവസായിേകാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മുതലാളി�
കളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾനാടുകളും പട്ടണ�
പ്രേദശങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട രൂപം ധരി�
ക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കർമ്മത്തിലും പുനർജന്മത്തി�
ലും വിശ്വസിച്ചുെകാണ്ട് ഏെറക്കുെറ പ്രശാന്തരായി കഴി�
ഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഗ്രാമീണരുെട ജീവിതമാെക െപെട്ടന്ന്
കലങ്ങിമറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൾനാടുക�
ളിെല ജനങ്ങൾ േജാലിയേന്വഷിച്ച് പട്ടണപ്രേദശങ്ങ�
ളിേലക്ക് േപാവുകയും അങ്ങെന നാഗരികജീവിതം കൂടു�
തൽസങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മറുഭാഗത്ത് വ്യവ�
സായവൽക്കരണവുംആധുനികസാേങ്കതികവിദ്യകളും
ഗ്രാമീണജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഗതാഗത�
സൗകര്യങ്ങളുെട വളർച്ച പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള
ദൂരം കുറയ്ക്കുകയും ഗ്രാമീണരും പട്ടണവാസികളും തമ്മി�
ലുള്ളസമ്പർക്കങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ട്രാ�
ക്ടറുകൾ,ആധുനികങ്ങളായ മറ്റു കാർഷിേകാപകരണ�
ങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, ജലേസചനപദ്ധതികൾ, വിദ്യുച്ഛ�
ക്തി, േറഡിേയാ,സിനിമ,കാറും സ്കൂട്ടറും,പുസ്തകങ്ങൾ,
വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങൾ മുതലായവ ജനങ്ങളുെട ജീവിത�
രീതിയിലും ചിന്താഗതിയിലും പരസ്പരബന്ധങ്ങളിലുെമ�
ല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കനുേയാജ്യമായ തരത്തി�
ലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.അതു�
െകാണ്ട്, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കുഴപ്പങ്ങളും അരാജക�
വാസനകളും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽക�
ണെമന്ന ഭരണഘടനയുെട അനുശാസനത്തിന് യാ�
െതാരു വിലയും ഇതുവെര നൽകെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഭൂരിപക്ഷം
ജനങ്ങളും,പ്രേത്യകിച്ചും ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾ, നിരക്ഷ�
രതയിൽത്തെന്നകഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു.അഭ്യസ്തവിദ്യരുെട
എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതുശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അവെര മുഴുവനും ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയത്തക്കവിധ�
ത്തിൽ െതാഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. േജാലി�
ക്കുേവണ്ടി അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്നകിടമത്സ�
രങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ പ്രാേദശികതയുെടയും വർഗ്ഗീയതയു�
െടയും സ്വഭാവങ്ങൾൈകെക്കാള്ളുന്നു.

അസമമായ വ്യാവസായികപുേരാഗതിയാണ് മുതലാ�
ളിത്തരീതിയിലുള്ളസാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിെന്റ ഒരു
അനിവാര്യസ്വഭാവം. രാജ്യത്തിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ മു�
ന്നണിയിലും മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങൾ പിന്നണിയിലുമായി
നിലെകാള്ളുന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾസ്വന്തം കയ്യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ
െവമ്പൽ െകാള്ളുന്ന േകന്ദ്രഭരണവും കൂടുതൽ വിഭവ�
ങ്ങൾ േനടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റുകളും തമ്മിലും േസ്റ്റ�
റ്റുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും േസ്റ്ററ്റുകളും പഞ്ചായത്തുകളും
തമ്മിലുമുള്ള മത്സരങ്ങൾ മൂക്കുന്നു.ഈമത്സരങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും, ഭാഷ, ജാതി, മതം മുതലായ രംഗങ്ങളിലു�
ള്ളസംഘട്ടനങ്ങളായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.



       

4 സങ്കീർണ്ണതകളുംഅസമത്വങ്ങളും

ആസൂത്രിതമായസാമ്പത്തികപുേരാഗതിക്ക് പഴയസാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെടഅടിത്തറയിളക്കാേന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
അതിെന പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ആധുനികവ്യവസായങ്ങളുെടയുംആധുനികവിദ്യാഭ്യാ�
സത്തിെന്റയുംആധുനിക സാേങ്കതികവിദ്യകളുെടയും
കൂെടത്തെന്നപ്രാക് മുതലാളിത്തകാലഘട്ടത്തിെല പ്രാ�
കൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദനരീതികളും പഴഞ്ചൻ ചിന്താ�
ഗതികളും നിലനിൽക്കുന്നു. േജ്യാതിഷം, മന്ത്രവാദം,
സർവാത്മവാദം, േഗാത്രചിഹ്നവാദം തുടങ്ങിയ പ്രാചീ�
നവിശ്വാസങ്ങൾആധുനികശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളുമായും
ജനാധിപത്യം, േസാഷ്യലിസം തുടങ്ങിയആധുനികാശ�
യങ്ങളുമായും കൂടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ജവഹർലാൽ
െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “ഈകാലഘട്ട�
ങ്ങെളല്ലാം നമ്മിലും നമ്മുെട രാജ്യത്തിലും ഇന്നും നില�
നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസുംഅേറ്റാമി�
ക് എനർജിയും വളരുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, ചാണകയുഗവും
നിലനിൽക്കുന്നു… നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും സാേങ്ക�
തികവിദ്യയുെടയും േലാകത്തിേലക്ക് കുതിച്ചുചാടുകയും
പ്രകൃതിശക്തികെള കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയതര�
ത്തിൽ നമ്മുെട വിജ്ഞാനെത്തസംഘടിപ്പിക്കാൻശ്ര�
മിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്ന
ദാരിദ്ര്യം, വികസനത്തിെന്റ പിേന്നാക്കനില എന്നിവ�
യാൽ മാത്രമല്ല,പരമ്പരാഗതങ്ങളായ ചിലആശയ�
ങ്ങൾ,ആചാരങ്ങൾഎന്നിവയാലും നമ്മൾ പിറേകാട്ടു
പിടിച്ചു വലിക്കെപ്പടുന്നു…അങ്ങെന നമ്മുെട കാലഘ�
ട്ടത്തിെന്റ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വിേക്ഷാഭങ്ങൾക്കുമിടയിൽ
നമ്മൾ ഇരുഭാഗേത്തക്കും േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിൽക്കുക�
യാണ്; ഭാവിയിേലക്ക് മുേന്നാട്ടും ഭൂതകാലത്തിേലക്ക്
പിേന്നാട്ടും. രണ്ടു ഭാഗേത്തക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചുവലിക്ക�
െപ്പടുന്നു”.

സാേങ്കതികവിദ്യയുെട പുേരാഗതി ഉൽപാദനേമഖല�
യിൽ വിപ്ലവങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്രചാ�
രം വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും സംസ്കാരത്തിെന്റയും സാമൂ�
ഹ്യേബാധത്തിെന്റയും പഴയ രൂപങ്ങെള മാറ്റിമറിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നുഎന്നത് ശരിയാണ്. മുേന്നറ്റത്തിെന്റ
ഈഗതിക്രമത്തിൽ പല പഴയവിശ്വാസങ്ങളും പഴയ
മൂല്യങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കെപ്പടുന്നുഎന്നതും വാസ്തവമാകു�
ന്നു. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്ന,രൂഢമൂലങ്ങളായ
ചില പഴയ വിശ്വാസങ്ങളും അശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ചിന്താ�
ഗതികളും വിട്ടു േപാവാെത പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം േന�
ടിയആളുകൾ േപാലും േജ്യാത്സ്യന്മാെരയും മുറിൈവ�
ദ്യന്മാെരയും കാവിവസ്ത്രക്കാെരയും സമീപിക്കുന്നതുകാ�
ണാം. ഓപ്പേറഷൻ തിേയറ്ററിൽ പ്രേവശിക്കുന്ന േഡാ�
ക്ടർ ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾൈകയിെലടുക്കു�
ന്നതിന് മുമ്പ് തെന്റ കാണെപ്പടാത്തൈദവെത്തകണ്ണ�
ടച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നു.എഞ്ചിനീയർ പാലത്തിെന്റ പണി
തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഗണപതിെയ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ
േതങ്ങയുടച്ചു പൂജിക്കുന്നു.അഭ്യസ്തവിദ്യനായ രാഷ്ട്രീയ�
േനതാവ് ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ളആശങ്ക തീർക്കാൻ േജ്യാ�
ത്സ്യെന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഉശിരൻ പ്രകടനങ്ങളും
സമരങ്ങളും നടത്തുന്ന െതാഴിലാളികൾഅേതആേവ�
ശേത്താടുകൂടിത്തെന്നശബരിമല കയറുകയും േനർച്ച�
കളും വഴിപാടുകളും കഴിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ
യുഗവും ചാണകയുഗവും അത്രയ്ക്ക് െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണ്
കിടക്കുന്നത്.



       

5 മാനസികസംഘട്ടനങ്ങൾ

ഇങ്ങെന, മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅതിർത്തിവരമ്പുകൾ�
ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഅസമവും സങ്കീർ�
ണ്ണവുമായസാമ്പത്തികപുേരാഗതി നാനാമുഖങ്ങളായ
സാമൂഹ്യൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള മൂർഛിപ്പിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത
ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽസംഘട്ടനങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നു.ഈൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും
മനുഷ്യെന്റ മസ്തിഷ്ക്കത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സാമ്പ�
ത്തികാസമത്വങ്ങൾ, വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ, ഉള്ളവരും
ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ച, വരവും െചലവും
ഒപ്പിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ വയ്യാതാക്കിത്തീർക്കുന്ന
വില വർദ്ധന, െതാഴിലില്ലായ്മ,ൈകക്കൂലിയും കരിഞ്ച�
ന്തയും അഴിമതികളും, ഭരണാധികാരികളുെട വാക്കും
പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം, ജനങ്ങളുെട സ്വപ്നങ്ങ�
ളും ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം—
ഇെതല്ലാം ധാർമ്മികവുംആത്മീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങളുെട
ഉറവിടങ്ങളായിത്തീരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉച്ശൃം�
ഖലമായ വ്യക്തിവാദംഈകുഴപ്പങ്ങെള മൂർഛിപ്പിക്കാ�
േന സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. സാമൂഹ്യേക്ഷമത്തിനല്ല,ൈവ�
യക്തികമായ ഉയർച്ചയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കെപ്പ�
ടുന്നത്. പണവും പദവിയും അധികാരവുമുള്ളവൻആദ�
രിക്കെപ്പടുന്നു.എന്താണ് എന്നു േനാക്കിയല്ല,എന്തുണ്ട്
എന്ന് േനാക്കിയാണ്, മനുഷ്യൻ വിലമതിക്കെപ്പടുന്നത്.
സമുദായത്തിൽ വിലയുള്ളവനാവാൻ േവണ്ടി ഓേരാ വ്യ�
ക്തിയും മെറ്റല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുെമതിരായി േപാരാടുന്നു.
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിക്കാനും ഉപേഭാ�
ഗസാമഗ്രികൾ കുന്നുകൂട്ടാനുമുള്ള െവമ്പൽ,പണത്തി�
നും പദവിക്കും േവണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ,സ്വാർത്ഥം,
ദുര,അഹങ്കാരം മുതലായൈവകൃതങ്ങൾ—ഇവസാമൂ�
ഹ്യജീവിതെത്ത മലിനമാക്കുകയും മാനസികസംഘർ�
ഷങ്ങെള മൂർഛിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.ഈസംഘർ�
ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിരാശതാേബാധവും
നിസ്സഹായതാേബാധവും ഉടെലടുക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത്
േകാപവും െവറുപ്പും പരന്നുപിടിക്കുന്നു.

പേക്ഷ,ഇത് ചിത്രത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്, ചൂഷ�
ണത്തിെന്റയും മത്സരത്തിെന്റയും അസമത്വത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളഇന്നെത്തസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
യിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നീതിയുെട�
യും സമത്വത്തിെന്റയും സൗഹാർദ്ദത്തിെന്റയും അടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിെയാരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി
െകട്ടിപ്പടുക്കാനും െകൽപ്പുള്ളശക്തികളും വളർന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം
കൂടുതൽസംഘടിതരും രാഷ്ട്രീയമായി ഉൽബുദ്ധരുമായ
െതാഴിലാളികളുെട വർഗ്ഗവും ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. പാവെപ്പട്ട കൃഷിക്കാർ,കർഷകെതാഴിലാളികൾ,
ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങളും സംഘടനാേബാധവും ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു. പുേരാഗമനവാദികളായ ബുദ്ധിജീവികളുെട ഒരു
പുതിയ തലമുറ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ഇന്നെത്തഇന്ത്യ പഴമയും പുതു�
മയും തമ്മിലുള്ള ഒരുസമരത്തിെന്റ മധ്യത്തിലാണ്.
കാലഹരണെപ്പട്ട ഭൂതകാലത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങൾ തകർ�
ന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു;അവയുെടസ്ഥാനേമെറ്റടുക്കാൻ
െകൽപ്പുള്ള ഭാവിയുെട മൂല്യങ്ങൾ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.
ഈവിടവിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തതാല്പര്യങ്ങൾ
പരസ്പരം േപാരാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രെത്ത േന�
രിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ജന�
വിഭാഗങ്ങളും നിർേദ്ദശിക്കുന്നപരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ വ്യ�
ത്യസ്തങ്ങളാണ്. വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള
സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തികൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളാെടാപ്പംആശ�
യരംഗത്തിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളും മൂർഛിക്കുന്നു.



       

6 വിഭാഗീയതകളുെട വക്താക്കൾ

പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർക്ക് ജനങ്ങളുെട
മനസ്സിെന സ്വാധീനിക്കാനുള്ളകഴിവ് ഇേപ്പാഴും നശി�
ച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുെട അസംതൃപ്തിെയയും നിസ്സഹായ�
താേബാധെത്തയും സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗെപ്പടു�
ത്തിെക്കാണ്ട് അവർ ശിഥിലീകരണപ്രവണതകെള
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജാതിയുെടയും മതത്തിെന്റ�
യും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾക്കും മത്സ�
രങ്ങൾക്കും പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. സാമു�
ദായിക സംഘടനകളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും സന്യാസി�
മഠങ്ങളും മതനിരേപക്ഷത്വത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തി�
ലുള്ള യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യെത്തയും േദശീൈയക്യ�
െത്തയും തുരങ്കം െവയ്ക്കുകയും പുതിെയാരുസാമൂഹ്യ–
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള ജനകീയപ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങെള എതിർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.ആയിരക്കണക്കി�
ലുള്ള പുേരാഹിതന്മാരും വിവിധ ചിന്താഗതിക്കാരായ
സന്യാസിമാരും ഭൂതകാലത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാൻ
ജനങ്ങെള ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.അവർ ഇന്ത്യയുെട
മതപരവും ദാർശനികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ പാര�
മ്പര്യങ്ങളിെല പിന്തിരിപ്പൻ വശങ്ങെള പിന്താങ്ങുകയും
പുേരാഗമനപ്രവണതകെള നിേഷധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ആധുനിക ചിന്തയുമായി െപാരുത്തെപ്പടാത്ത മായ,
പുനർജന്മം,കർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം മുതലായവ�
െയക്കുറിച്ചുള്ളപ്രാചീനസിദ്ധാന്തങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പി�
ടിച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളിലുള്ളക്രിയാത്മകശക്തികളുെട
വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്താൻശ്രമിക്കുന്നു. മതപര�
മായ വിഭാഗീയതകൾക്കുംസങ്കുചിതത്വങ്ങൾക്കും േപ്രാ�
ത്സാഹനം നൽകുകയും യജ്ഞം തുടങ്ങിയ മതചടങ്ങു�
കെള പുനരുദ്ധരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മതപുനരുദ്ധാര�
ണത്തിെന്റ പ്രചാരകന്മാർ ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്രെത്തപ്പറ്റിയും
ഹിന്ദുരാഷ്ട്രെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളസങ്കല്പങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പി�
ടിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയസ്വയംേസവകസംഘത്തിെന്റ േന�
താവായ ഗുരു േഗാൽവാൽക്കരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ
ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളുെട രാഷ്ട്രമാണ്;കാരണം, “അവർക്ക്
െപാതുവായ രക്തമാണുള്ളത്.അവർക്ക് സാേഹാദര്യ�
മുണ്ട്. െപാതുവായ ഉറവിടവും െപാതുവായ രക്തവുമുള്ള
ഒരു വംശമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ”.

എന്നാൽ, െപാതുവായ രക്തെത്തപ്പറ്റിയും സാേഹാ�
ദര്യെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഇത്തരം ഉൽേബാധനങ്ങളുെട
അർത്ഥംഎല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ജാതിവ്യത്യാസേമാ ധനിക�
ദരിദ്രേഭദേമാ കൂടാെത സമന്മാരായിത്തീരണെമേന്നാ
എല്ലാവരും സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല പരസ്പരം േസ്നഹി�
ച്ചുെകാണ്ടു ജീവിക്കണെമേന്നാഅല്ല. ഹിന്ദുമതം ൈദവ�
ത്താൽസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടതാണ് എന്നവകാശെപ്പടുന്ന
സ്വാമി ഭാരതീകൃഷ്ണതീർത്ഥൻ ജാതിവ്യത്യാസങ്ങെള
ന്യായീകരിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ജാതിേഭദങ്ങളും
െതാട്ടുകൂടായ്മ,തീണ്ടിക്കൂടായ്മ തുടങ്ങിയആചാരങ്ങളും
േവദവിധി പ്രകാരമുള്ളവയാെണന്നുംഎല്ലാവർക്കും
ഒരുേപാെലയുള്ളസ്ഥാനേമാ പദവിേയാ ഉണ്ടാവണ�
െമന്ന വാദം ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാെണന്നും
അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു: “തീണ്ടൽ നാലുതരമുണ്ട്. ഒന്നാ�
മേത്തത് ജാതശൗചം,അതായത് ജനനം മൂലമുണ്ടാകു�
ന്ന തീണ്ടൽ; രണ്ടാമേത്തത്ക്ഷയശൗചം,അതായത്
മരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന തീണ്ടൽ; മൂന്നാമേത്തത് തീണ്ടാ�
രിമൂലമുണ്ടാകുന്ന തീണ്ടൽ; നാലാമേത്തത് ചണ്ഡാല�
ന്മാർക്കും പ്രതിേലാമവിവാഹങ്ങളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവർ�
ക്കുമുള്ള തീണ്ടൽ. ഇവെയല്ലാം ഒേര േശ്ലാകത്തിലാണ്
പരാമർശിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. തീണ്ടലുകളുെട ദൂരം ക്രമപ്ര�
കാരം രണ്ടടി, നാലടി,ഏഴടി,പതിനാറടി എന്നിങ്ങ�
െന നിജെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിെന്റഅർത്ഥം,ഇെതല്ലാം
ഒേര വിഭാഗത്തിൽ െപട്ടവയാെണന്നും നിന്ദയുെടേയാ
അവജ്ഞയുെടേയാ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ലഎന്നുമാ�
ണ്. െതാട്ടുകൂടായ്മ മാത്രമല്ല,തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ശാസ്ത്ര�
ത്താൽ െതളിയിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്”. [1]

ചാതുർവർണ്യം “സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലൂെട ഏറ്റവും
വലിയ നന്മൈകവരുത്തുന്നു”എന്നുവിശ്വസിക്കുന്ന
െക.എം. മുൻഷി ജാതിവ്യവസ്ഥെയ ന്യായീകരിക്കുന്ന�
തിങ്ങെനയാണ്: “പാരമ്പര്യം, ജനനം, മേനാഭാവം,
പ്രാപ്തി എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽഎല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുേപാ�
െലയല്ല. െപാതുവിലുള്ള െതാഴിലിെന്റയും െപാതുതാല്പ�
ര്യങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽസമുദായത്തിൽ വിഭ�
ജനങ്ങളുണ്ടാവുകഎന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്”.
ജനങ്ങൾക്ക് “ഏറ്റവും വലിയ നന്മ” ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു�
ക്കാനുള്ളഅേദ്ദഹത്തിെന്റ മാർഗ്ഗമിതാണ്: “മേനാഭാ�
വം,പാരമ്പര്യം,സാഹചര്യം എന്നിവയുെട ഫലമായി
ജനങ്ങൾഅഭിരുചികളിലും കഴിവുകളിലും വ്യത്യസ്തരാ�
ണ്.അവെര നാലുതരക്കാരായി വിഭജിക്കാം: (1)പ്ര�
കാശത്താൽപ്രേചാദിതരായ സാമൂഹ്യ േനതാക്കന്മാർ,
(2) വീര്യേത്താടും ചുറുചുറുേക്കാടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന�
വരുെട വർഗ്ഗം, (3) വീര്യവും അേതാെടാപ്പം അലസത�
യും ഉള്ളവരുെട വർഗ്ഗം, (4)അലസന്മാരുെട വർഗ്ഗം.
പരസ്പരമത്സരം ഒഴിവാക്കാൻശ്രമിക്കുന്ന ഒരുസമുദാ�
യം ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിെലയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട സ്വ�
ഭാവവും സാഹചര്യവും അഭിരുചിയും പരിേശാധിച്ച്
വ്യക്തിപരമായഅഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കാനിടവരാത്ത
തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളുെട കടമകളും െതാഴിലു�
കളും വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തണം. സാമൂഹ്യാഭിപ്രായം ഓേരാ
വ്യക്തിക്കുംഅവെന്റ വർഗ്ഗത്തിേന്റതായ ചുമതലകളും
െതാഴിലുകളും നിശ്ചയിച്ചുെകാടുക്കുകയുംഅേതസമയ�
ത്തുതെന്നഅവെന്റഅത്യാർത്തിയും സുഖാസക്തിയും
നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യണെമന്നാണ് ഇതിെന്റഅർ�
ത്ഥം”. [2]

ഇതിെന്റ ശരിയായഅർത്ഥം ഭൂതകാലത്തിെന്റഅവ�
ശിഷ്ടങ്ങെള മുറുക്കിപ്പിടിക്കണെമന്നു മാത്രമല്ല,സാമൂഹ്യ�
രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിെന്റ ജനാധിപത്യവൽക്കരണെത്ത
തടയുകയും “അലസന്മാരുെട വർഗ്ഗ”െത്തചൂഷണം െച�
യ്യുന്ന േമലാളന്മാരുെടആധിപത്യം നിർബാധം തുടരുക�
യും െചയ്യണെമന്നു കൂടിയാണ്.

1. Swami Bharathi Krishna Thirtha: Sanatana Dharma.
2. K.M. Munshi: Foundations of Indian Culture, P. 68.



       

7 േവദാന്തവുംസ്വകാര്യസ്വത്തും

ശാസ്ത്രീയ ഭൗതികവാദത്തിനും േസാഷ്യലിസത്തിനും
എതിരായി മാത്രമല്ല, െപാതുേമഖല,കാർഷികപരി�
ഷ്ക്കരണം,സാമൂഹ്യനീതി മുതലായവെയ്ക്കതിരായും ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പടുന്ന മെറ്റാരായുധമാണ് ആത്മീയവാദം.
ഉദാഹരണത്തിന്, േവദാന്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തുംഅവി�
ഭാജ്യങ്ങളാെണന്ന് സമ്പൂർണാനന്ദ് എഴുതുകയുണ്ടായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ വ്യവസായത്തിെന്റ
െപാതുേമഖല ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് നടപടിയാണ്;കമ്യൂണി�
സെത്തഎതിർേക്കണ്ടത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുെടയും
കടമയുമാണ്.എെന്തന്നാൽ, “കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെനസം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം,അേചതനവും സ്വന്തം പ്രകൃതിയു�
െടആന്തരിക നിയമമനുസരിച്ച് സ്വയം മാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നതുമായ ഭൗതികസത്തയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിത്തറ. േനെരമറിച്ച്,ഇന്ത്യൻ ചിന്തകന്മാെര സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅടി�
ത്തറ.ൈചതന്യമാണ് അതിെന്റസ്വഭാവം. “അവിദ്യ�
യിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉൽപത്തി.എല്ലാ
ചലനവും—േവണെമങ്കിൽ നമുക്കതിെന പരിണാമം
എന്നു വിളിക്കാം—േചതനയുെട അന്തസ്സത്തെയ മൂടി�
െവയ്ക്കുന്നഅവിദ്യെയ നശിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി വ്യക്തി
നടത്തുന്നഇടവിടാത്തപരിശ്രമങ്ങളുെട ഫലമാണ്”.
അവിദ്യെയ നശിപ്പിക്കാനും വ്യക്തിയുെടആത്മാവി�
െന “പ്രപഞ്ചത്തിെന്റആത്മാവുമായി താദാത്മ്യെപ്പടു�
ത്താ”നും േവണ്ടി നടത്തെപ്പടുന്നഈവ്യക്തിപരമായ
പരിശ്രമങ്ങെള ഭരണകൂടം തടസ്സെപ്പടുത്തരുെതന്നാണ്
സമ്പൂർണാനന്ദ് പറയുന്നത്: “വ്യക്തി സേചതനവും നി�
ത്യവുമായ ഒരുഅഹംആണ്. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റഅഹ�
മായബ്രഹ്മത്തിെന്റ മഹത്തായപ്രകാശത്തിെന്റ ഒരു
കിരണമാണ് അവൻ.അതുെകാണ്ട്,അവെന്റഅവകാ�
ശങ്ങെളഅംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഭരണകൂടത്തി�
ന് ആപത്തുവന്നുേചരും”. [3]കാട്ടിൽേപായി തപസ്സു
െചയ്യാേനാ ദന്തേഗാപുരത്തിലടച്ചിരുന്ന് ബ്രഹ്മെത്ത
ധ്യാനിക്കാേനാ ഉള്ളഅവകാശെത്തപ്പറ്റിയല്ലഅേദ്ദ�
ഹം പറയുന്നത്. വ്യക്തിയുെട അവകാശങ്ങളിൽ “മൂലധ�
നം നിേക്ഷപിക്കാനും വ്യവസായങ്ങൾ നടത്താനു”മുള്ള
അവകാശവും ഉൾെപ്പടുന്നുഎന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപ�
റയുന്നു.അതുെകാണ്ടാണ് “സ്വകാര്യേമഖല നിലനിർ�
േത്തണ്ടത് െപാതുതാല്പര്യങ്ങൾക്ക്ആവശ്യമാെണന്നു
കരുതെപ്പടുന്നത്”. [4]

രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിെലന്നേപാെലൈവചാരിക മണ്ഡ�
ലത്തിലും സ്വന്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച രാജേഗാപാ�
ലാചാരി േപാലും തെന്റ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങെള േവ�
ദാന്തവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്താൻശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി.
“ഈശ്വരെന്റ ഇച്ഛാശക്തിെയപ്പറ്റിേയാ പരിപാടിെയ�
പ്പറ്റിേയാ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിേയാ വിധിെയഴുതാേനാ
അവെയ മനസ്സിലാക്കാൻേപാലുേമാ മനുഷ്യന് കഴി�
വില്ല” [5]എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
അേതസമയത്തുതെന്ന “അവെന നിേഷധിക്കുന്നത്
സംസ്ക്കാരെത്തതെന്ന നിേഷധിക്കലാണ്”എന്നും പറ�
യുന്നു. “എെന്തന്നാൽ,സംസ്ക്കാരം ഭൗതികപുേരാഗതി�
െയയല്ല,ആത്മീയ പരിശ്രമങ്ങെളയുംആത്മനിയന്ത്ര�
ണെത്തയുംആത്മാർത്ഥമായസഹകരണെത്തയുമാ�
ണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവെയല്ലാം തെന്ന ഒരു
പരമശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസെത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നു”. [6]പരമശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുക
എന്നുെവച്ചാൽ മനുഷ്യൻ തെന്റ “സ്വഭാവവും ജീവിത�
വും സനാതനങ്ങളായസാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾെക്ക�
തിരല്ലാത്തവിധത്തിൽ”രൂപെപ്പടുത്തണെമന്നാണ്
അർത്ഥം. സനാതനങ്ങളായസാന്മാർഗിക നിയമങ്ങ�
ളിെലാന്ന് സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ പരിപാവനതെയഅം�
ഗീകരിക്കലാെണന്ന് അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു: “നി�
ങ്ങൾ നിങ്ങളുെട സ്വന്തമാെണന്നുകരുതുന്നവെയല്ലാം
ഈശ്വരനാൽ നൽകെപ്പട്ടവയാെണന്നുംഅവ നിങ്ങൾ�
ക്കു നൽകിയത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മാത്രം ഉപ�
േയാഗിക്കാനാെണന്നും മനസ്സിലാക്കുക. വ്യക്തിപര�
മായ സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റസ്വഭാവവും സമുദായത്തിെന്റ
ആവശ്യവും തമ്മിൽ ഇങ്ങെനയാണ് െപാരുത്തെപ്പടു�
ന്നത്. വ്യക്തികളായഅംഗങ്ങൾൈകവശം െവയ്ക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന േനട്ടങ്ങളുെട േമൽസമു�
ദായത്തിനുള്ളഅവകാശെത്തനിേഷധിക്കാൻ വയ്യ.
പേക്ഷ,സ്വകാര്യസ്വത്തുംഅതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടഅവ�
കാശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളനീക്കം ഉൽപ്പാദനം നട�
ത്താനും അനാവശ്യെചലവുകൾ കൂടാെതഅതിെന
കാത്തു രക്ഷിക്കാനുമുള്ളപ്രേചാദനെത്തനശിപ്പിച്ചു കള�
യും”.അതുെകാണ്ട്,സ്വകാര്യസ്വത്തിെന “ആപൽക്കാ�
രിയായ ഒരു ശത്രുവിെനേപ്പാെല കണക്കാക്കുകയല്ല,
േനെരമറിച്ച്,അതിെനഎല്ലാവിധത്തിലും േപ്രാത്സാഹി�
പ്പിക്കുകയാണ് േവണ്ടത്”. രാജേഗാപാലാചാരിയുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ “സാമ്പത്തികവികസനെത്തത്വരി�
തെപ്പടുത്തുകയുംഅേതാെടാപ്പം വ്യക്തികളുെട മുൻക�
യ്യിനും അവരുെടസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായസ്വാ�
തന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുകയുമാണ്” ഗവെണ്മന്റിെന്റ കർ�
ത്തവ്യം. പേക്ഷ,അേതസ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന
െതാഴിലാളിക്കും അനുവദിച്ചുെകാടുക്കണെമന്ന് വാദി�
ക്കാൻഅേദ്ദഹം തയ്യാറില്ല. മറിച്ച്, “പണിമുടക്കാനുള്ള
അവകാശേത്താടുകൂടിയആസൂത്രിതസാമ്പത്തികവ്യ�
വസ്ഥയുെടഅർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ തെന്നഎനി�
ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല”എന്നാണ് അേദ്ദഹം പറയുന്നത്.
“അതുെകാണ്ട്, ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
എല്ലാറ്റിലും െവച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായഘടകെത്ത,
അതായത്, മനുഷ്യശക്തിെയ, ഗവെണ്മന്റ് നിയന്ത്രി�
ക്കണം. ഗവെണ്മന്റ് നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തണം.
ഇതിൽ യാെതാരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല”.

3. Sampurnanand: Indian Socialism.
4. Ibid.
5. C. Rajagopalachari: Satyameva Jayate, P. 236.
6. Ibid.
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എന്നാൽ,എല്ലാആത്മീയവാദികളും നിലവിലുള്ളസ്വ�
ത്തുടമബന്ധങ്ങെളേയാ കാലഹരണെപ്പട്ട ജാതിവ്യ�
വസ്ഥെയേയാ നിലനിർത്തണെമന്നഅഭിപ്രായക്കാ�
രായിരുന്നില്ല. പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങെളയും മതചട�
ങ്ങുകെളയും അേതപടി നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള
പുനരുദ്ധാരണ പരിശ്രമങ്ങൾ മതത്തിന് തെന്നആപ�
ത്താെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് ആധുനികേലാകത്തിന്
പറ്റിയ തരത്തിൽ വിശ്വാസങ്ങളിലുംആചാരങ്ങളിലും
മാറ്റങ്ങൾ വരുേത്തണ്ടതാവശ്യമാെണന്നുംഅവരിൽ
പലരും വിശ്വസിച്ചു. വ്യവസായവൽക്കരണം,സാമ്പ�
ത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം, ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള േമാചനം,
സമാധാനം, േസാഷ്യലിസം തുടങ്ങിയആധുനികാവ�
ശ്യങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടാത്തതത്വചിന്തയ്ക്ക് ജന�
കീയാഭിലാഷങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയിെല്ലന്നും
അതിനാൽ പഴയആശയങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപങ്ങൾ
നൽേകണ്ടതുെണ്ടന്നുംഅവർ മനസ്സിലാക്കി. തത്വചി�
ന്തെയ ദന്തേഗാപുരത്തിെന്റഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നും
അന്തർമുഖത്വത്തിെന്റഅഗാധതകളിൽ നിന്നും ലൗ�
കിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിേലക്ക് തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരണെമ�
ന്ന ഉൽേബാധനങ്ങൾ തത്വചിന്തകന്മാരുെട സേമ്മളന�
ങ്ങളിൽ േപാലും േകൾക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, 1953-
ൽബേറാഡയിൽ െവച്ചുകൂടിയ തത്വശാസ്ത്ര േകാൺഗ്ര�
സിെന്റ ഇരുപെത്തട്ടാം വാർഷിക സേമ്മളനത്തിൽ
സുപ്രസിദ്ധ തത്വചിന്തകനായ െക.സി. ഗുപ്ത ഇങ്ങെന
പ്രസ്താവിച്ചു:

“സജീവങ്ങളായഅനുഭവങ്ങളിലൂെട—വർണ്ണങ്ങളുെടയും
ശബ്ദങ്ങളുെടയും വിശപ്പിെന്റയും കഷ്ടപ്പാടിെന്റയും േച�
റിെന്റയും ചളിയുെടയും അധികാരത്തിെന്റയും സമൃദ്ധി�
യുെടയും നിഷ്ഫലതയുെടയും േനട്ടത്തിെന്റയും സൗന്ദ�
ര്യത്തിെന്റയും േശ്രഷ്ഠതയുെടയും അനുഭവങ്ങളിലൂെട
മാത്രമാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധെപ്പടു�
ന്നത്.അനുഭവങ്ങളുെട േലാകത്തിൽ നിന്ന് േനാട്ടം
പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുകയുംആത്മാവിനകത്തുള്ള
അഗാധതകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം കെണ്ടത്താൻ േവണ്ടി
ഉള്ളിേലക്ക് ദൃഷ്ടി തിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നഅേന്വഷ�
കൻ ശൂന്യതയിൽ െചന്നവസാനിക്കും. ജീവിതാനുഭ�
വങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുേപാവുകയും ഓജസ്സ്
വീെണ്ടടുക്കാൻ േവണ്ടിആഅനുഭവങ്ങളിേലക്ക് തി�
രിച്ചുേപാകാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതത്വ�
ശാസ്ത്രം സ്വന്തം ലക്ഷ്യെത്തത്തെന്നപരാജയെപ്പടുത്തു�
െമന്ന് തീർച്ചയാണ്…ശുദ്ധമായ ചിന്തയുെട പ്രവർത്ത�
നംെകാണ്ടു മാത്രം സത്യം േനടാൻ കഴിയില്ല. മുഖ്യവും
മുന്തിനിൽക്കുന്നവയുമായഅനുഭവങ്ങളിലൂെട േവണം
അതു േനടിെയടുക്കുക.ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെല
ബഹുമുഖങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന
സമഗ്രമായഅവഗാഹത്തിൽഊന്നുേമ്പാൾ മാത്രേമ
നമ്മുെട തത്വദർശനം ഭദ്രമാവുകയുള്ളൂ”. [7]

ആത്മീയവാദിയായ മെറ്റാരു തത്വശാസ്ത്ര െഫ്രാഫസ്സർ,
പി. ടി. രാജു, 1957-ൽഇങ്ങെനഎഴുതി: “അടിസ്ഥാ�
നപരങ്ങളായസാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ,ആത്മീയാവ�
ശ്യങ്ങേളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാണ്. സാമ്പത്തികാവ�
ശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കെപ്പടാതിരിക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യൻ
അവയുെട യാഥാർത്ഥ്യെത്തകൂടുതൽ ശക്തിേയാെട
അനുഭവിക്കുകയുംആത്മീയാവശ്യങ്ങെളഅവഗണി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യെയസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ഇത് സാമ്പത്തികമായ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിെന്റ കാല�
ഘട്ടമാണ്.അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം കരുത�
േലാെട െപരുമാറുകയുംഐഹികമൂല്യങ്ങെള ഉൾെക്കാ�
ള്ളാൻ കഴിയത്തക്കവിധം വിശാലമാവുകയുംഐഹി�
കമൂല്യങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യവും േനതൃത്വവും നൽകുകയും െച�
യ്യണം… തത്വശാസ്ത്രെത്തസാമൂഹ്യമായി പ്രേയാജനക�
രമാക്കിത്തീർക്കുകയും നമ്മുെട പരമ്പരാഗതങ്ങളായ
ആത്മീയദർശനങ്ങളിലടങ്ങിയസുശക്തമായ വ്യക്തി�
വാദെത്തരൂപേഭദെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണം. മനുഷ്യൻ
ഒരുസാമൂഹ്യജീവിയാെണന്നആശയെത്തതത്വശാസ്ത്ര�
ത്തിൽ ഗൗരവമായി ഉൾെക്കാള്ളിക്കണം”. [8]

7. Indian Philosophical Congress, 28th Session, Baroda,
1953.

8. P. T. Raju: The Prabudha Bharata, August 1957.
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ആത്മീയവാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുെകാണ്ടു തെന്നസയൻ�
സിെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും േനട്ടങ്ങെളയും
അവെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ഭൗതികേക്ഷ�
മം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള േദശീയപരിശ്രമങ്ങെളയും സ്വാ�
ഗതം െചയ്യുന്നതത്വചിന്തകന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് രാ�
ധാകൃഷ്ണൻ. 1965-ൽ െചയ്ത ഒരുപ്രസംഗത്തിൽഅേദ്ദ�
ഹം പറയുകയുണ്ടായി: “രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തി�
നുേശഷം ഏഷ്യയിെലയുംആഫ്രിക്കയിെലയും ഒട്ടന�
വധി രാജ്യങ്ങൾസ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. നമ്മൾ
രാഷ്ട്രീയമായി സ്വതന്ത്രരായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ജനങ്ങൾ
പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കുന്നുഎങ്കിൽ,അവർക്ക് ഉടുേപ്പാ
വീേടാ വിദ്യാഭ്യാസേമാ ഇെല്ലങ്കിൽ,അവർഅനാഥ�
ത്വത്തിലും േരാഗത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും അജ്ഞതയി�
ലും കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാെണങ്കിൽ,ആസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
ന് വലിയ വിലെയാന്നുമില്ല.അതിനാൽ വളർച്ചയും
ആത്മപ്രകാശനവും തടയെപ്പടാതിരിക്കണെമങ്കിൽ
എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം,പാർപ്പിടം എന്നീ പ്രാ�
ഥമികാവശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം.ഈകാര്യങ്ങെളല്ലാം
ശരിയാക്കാനുള്ള ഒേരെയാരു മാർഗ്ഗം സയൻസും സാ�
േങ്കതികവിദ്യയും വികസിപ്പിക്കുകയുംഅവെയ കൃഷി,
വ്യവസായം, ചികിത്സ മുതലായവയിൽ പ്രേയാഗിക്കു�
കയുമാണ്”. [9]പേക്ഷ, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിെകാണ്ടുമാത്രം
തൃപ്തിെപ്പടാൻ പാടില്ല. ഭൗതികപ്രകൃതിക്കതീതമായ
ഒരാത്മീയശക്തി മനുഷ്യനിൽഅന്തർലയിച്ചുകിടക്കു�
ന്നുെണ്ടന്നുംആആത്മീയശക്തിയാണ് എല്ലാ പുേരാഗ�
തിയുെടയും അടിത്തറെയന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നു: “വസ്തുനിഷ്ഠമായസംഭവ പരമ്പരയിെല ഒരു
ഘടകം മാത്രമാണ് താൻഎന്ന് മനുഷ്യൻ കരുതാൻ
പാടില്ല. പ്രകൃതിക്കപ്പുറത്തുള്ളഎേന്താ ഒന്ന് അവനിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിെയപ്പറ്റി വിധി കല്പിക്കാ�
നും പ്രകൃതി ശരിക്ക് എങ്ങെനപ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുഎന്ന്
മനസ്സിലാക്കാനും അതാണവെനസഹായിക്കുന്നത്…
ശാസ്ത്രത്തിെന്റസൃഷ്ടിയായാലും ശരി,കലാപ്രവർത്ത�
നങ്ങളായാലും ശരി,സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധിയായാലും
ശരി,ഇെതാെക്കത്തെന്നനിങ്ങൾപ്രകൃതിയുെട ഒരു
ഭാഗം മാത്രമെല്ലന്ന ഒരു േബാധം നിങ്ങളിലുളവാക്കു�
ന്നു. കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരർത്ഥത്തിൽപ്രകൃതിയു�
േടതല്ലാത്ത,പ്രകൃത്യതീതമായ, ഒരുഘടകം നിങ്ങളിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.അതുെകാണ്ട്,ആഘടകെത്ത മനു�
ഷ്യെന്റആന്തരികൈചതന്യം എന്നു വിളിക്കണം. നമു�
ക്ക്ഈ േലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളഎല്ലാ േനട്ടങ്ങൾക്കും
ആആന്തരികൈചതന്യമാണ് കാരണം”. [10]

ചരിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ മനുഷ്യന് ക്രിയാത്മകമായ
ഒരു പങ്കുെണ്ടന്നും മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിലൂെട,പ്രകൃത്യാതീ�
തശക്തികളുെട ഇടെപടൽ കൂടാത തെന്ന, മനുഷ്യപ്ര�
കൃതിെയ മാറ്റാൻ കഴിയുെമന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ വിശ്വസി�
ക്കുന്നു. 1957-ൽഅേദ്ദഹം എഴുതി: “നമുക്ക് മനുഷ്യപ്ര�
കൃതിയുെട ഒരു പുതുക്കിപ്പണിയൽ, ഭയത്തിൽ നിന്നും
കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ൈനരാശ്യത്തിൽ നിന്നും നി�
സ്സഹായതയിൽ നിന്നും നെമ്മ ഉയർത്തുകയും പുതിയ
േലാകത്തിനുേവണ്ടി ധീരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നെമ്മ
ഒരുക്കുകയും െചയ്യുന്നക്രിയാത്മകമായ ഒരു പരിവർ�
ത്തനം,ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.ഈപുതിയ
േലാകം ശാസ്ത്രവുമായും സാേങ്കതികവിദ്യയുമായും വള�
െരയധികം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”. [11] രാധാകൃഷ്ണൻ
തെന്റ മതവിശ്വാസങ്ങെളേയാആത്മീയവാദെത്തേയാ
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നല്ലഇതിനർത്ഥം. മറിച്ച്, മത�
വിശ്വാസങ്ങെളയുംആത്മീയവാദെത്തയുംആധുനിക�
ശാസ്ത്രവുമായി ഇണക്കിേച്ചർക്കാനും അങ്ങെനഅവ
തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള നീക്കം െചയ്യാനുമാണ്
അേദ്ദഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. മതത്തിെന്റയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ�
യും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതെന്നയാണ് എന്നാണേദ്ദഹം പറയു�
ന്നത്: “ശാസ്ത്രത്തിെന്റ നിഗമനങ്ങളും മതതത്വങ്ങളും
തമ്മിൽ യാെതാരു െപാരുത്തേക്കടുമില്ല. സമീപന�
ങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാെണങ്കിലും സത്യാേന്വഷണമാണ്
അവയുെട െപാതുലക്ഷ്യം”. [12]

മതെത്തശാസ്ത്രവുമായി കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള രാധാ�
കൃഷ്ണെന്റ പരിശ്രമം വിജയകരമാെണന്നുപറയാൻ
വയ്യ.എെന്തന്നാൽ,ശാസ്ത്രത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെള മാത്രേമ
അേദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. സത്യം കെണ്ടത്താനുള്ള
ശാസ്ത്രീയ സമീപനേത്താട് അേദ്ദഹം േയാജിക്കുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിേന്റത് മതപരവുംആത്മീയവാദപരവുമായ
സമീപനമാണ്. സമീപനത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുെകാ�
ണ്ട് സത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങ�
ളായിത്തീരുന്നു. പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം യുക്ത്യതീത�
മാെണന്നുംഅതിനാൽഅതിെന്റസ്വഭാവം യുക്തിവി�
ചാരംെകാണ്ടു നിർണ്ണയിക്കുകസാദ്ധ്യമെല്ലന്നുംഅേദ്ദ�
ഹം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. [13]ആപരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം
ൈദവമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമെല്ലന്നുംഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാ�
ക്കുന്നുണ്ട്.

9. Radhakrishnan: Speeches and Writings, P. 134.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. S. Radhakrishnan in the Indian Mind, P. 178.



       

10 ശാസ്ത്രീയചിന്തകളുെട ദൗർബല്യം

ആത്മീയവാദികളായ മിക്കആധുനികചിന്തകന്മാരും
ഭൗതികവാദത്തിെനതിരായ നിലപാടാണ് ൈകെക്കാ�
ണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവാദം മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിൈവശി�
ഷ്ട്യത്തിെന്റയും ഉൽകൃഷ്ടഭാവങ്ങളുെടയും വളർച്ചെയ തട�
ഞ്ഞുനിർത്തുെമന്നുേപാലും അവരിൽ ചിലർ കരുതുന്നു.
യാന്ത്രികഭൗതികവാദത്തിെനതിരായ ശാസ്ത്രീയഭൗതി�
കവാദം മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പുേരാഗതിെയ ത്വരിതെപ്പടു�
ത്താൻസഹായിക്കുന്ന ഒരുപാധിയാെണന്ന് അവരം�
ഗീകരിക്കുന്നില്ല.

രാഹുൽസാംകൃത്യായൻ,എം.എൻ. േറായ്,ഡി.ഡി.
േകാസാംബി തുടങ്ങിയ പല ചിന്തകന്മാരും ഭൗതിക�
വാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
വിശകലനം െചയ്യാനുള്ള ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി�
യിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, െപാതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ,ശാസ്ത്രീയ�
ഭൗതികവാദത്തിെന്റയും മാർക്സിസം തുടങ്ങിയആധു�
നിക ചിന്തകളുെടയും സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിൽ ഇേപ്പാഴും
ദുർബലമാണ്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനും എതിരായ
ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും
ശക്തികളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം സാമൂഹ്യാശയങ്ങളു�
െട േമഖലകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ട�
ന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ,
ഇടത്തരക്കാർ തുടങ്ങിയഅദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗ�
ങ്ങളുെട സമരങ്ങൾ മുഖ്യമായും സാമൂഹ്യ–സാമ്പത്തിക
രംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യപരി�
വർത്തനപ്രക്രിയയിൽആശയങ്ങൾക്കു െപാതുവിലും
തത്വചിന്തയ്ക്ക് പ്രേത്യകിച്ചും ഉള്ളപ്രാധാന്യം േവണ്ടത്ര
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുെട സാംസ്ക്കാ�
രിക പാരമ്പര്യങ്ങളുെട പുേരാഗമനപരങ്ങളായ വശ�
ങ്ങെള ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ട്സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാ�
രുേടതിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായ ഒരു പുതിയ േലാകവീ�
ക്ഷണഗതിയും ജീവിതതത്വശാസ്ത്രവുംആവിഷ്ക്കരിക്കാ�
നുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും പ്രാരംഭദശയിലാണ്.
എങ്കിലും വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നഈപുതിയസാ�
മൂഹ്യശക്തികളുെട ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്നഅഭി�
ലാഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും അറിവുേനടാനുള്ളആഗ്രഹ�
വും ഭാവിയുെട ചൂണ്ടുപലകകളാെണന്നകാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 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. മാർക്സിസത്തിെന്റസ്വാധീനം
20. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
21. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു േശഷം
22. ഭാരതീയചിന്തഎേങ്ങാട്ട്?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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