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വിചാരവിപ്ലവം
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച ഗ്രന്ഥെത്തപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂ
പണം.
യഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുെമ
തിരായ ഇരുപേതാളം േലഖനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു നല്ല
പുസ്തകമാണ് ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട ‘വിചാരവി
പ്ലവം’. മതം, സമുദായം, രാഷ്ട്രം എന്നീ വിവിധരംഗങ്ങ
ളിൽ കാണെപ്പടുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങെള അേദ്ദഹം
ശക്തിയായി അേക്ഷപിയ്ക്കുന്നു; പുേരാഗമനപരങ്ങളായ
പ്രസ്ഥാനങ്ങെള അേദ്ദഹം ആേവശേത്താെട അഭിനന്ദി
യ്ക്കുന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനപ്പറ്റി അേദ്ദഹം പറയുന്ന
തുേനാക്കുക: “തെന്നേപ്പാെല തെന്ന തെന്റ അയൽ
ക്കാരെനയും േസ്നഹിക്കുക എന്ന് ഉപേദശിച്ച കൃസ്തു
േദവൻ വീണ്ടും ഭൂമിയിലവതരിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഒരു
പെക്ഷ അേദ്ദഹം റഷ്യയിേലയ്ക്കു താമസം മാറ്റിേയക്കും…
സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള പരിരക്ഷിക്കാനായി മനുഷ്യത്വ
െത്ത ചവിട്ടിെമതിയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയേല്ല അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ
ഇേപ്പാഴും നിലവിലിരിയ്ക്കുന്നത്? ആ വക അതിർത്തി
േക്കാട്ടകെള തച്ചുടച്ച് അവയുെട അടിയിൽകിടക്കുന്ന
മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മഹനീയത െവളിെപ്പടുത്തുവാനും
എല്ലാ മനുഷ്യേരയും ഒന്നുേപാെല വീക്ഷിക്കുവാനും ഉൽ
േബാധിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു നവീന നീതിശാസ്ത്രെത്ത ജീവിത
പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ റഷ്യയ്ക്കുമാത്രേമ കഴി
ഞ്ഞിട്ടുള്ളു”.
‘ഭൂമിയിെല സ്വർഗ്ഗരാജ്യം’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ശ്രീ കു
റ്റിപ്പുഴ എഴുതുന്നു: “ഏെതാരു സാമ്പത്തികഘടനയിൽ
നാം ജീവിക്കുന്നുേവാ അതായിരിക്കും നമ്മുെട സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം”. പേക്ഷ, ഈ തത്വെത്ത
അവഗണിയ്ക്കുന്ന ചില ആശയഗതികൾ ആേദ്ദഹത്തി
െന്റ തെന്ന േലഖനങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന് സ്ത്രീെയപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:
“മനുഷ്യചരിത്രം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ
െന്റ അടിമയാണ്. ഒരു േദശത്തും ഒരു കാലത്തും ഈ
സാമാന്യനിയമത്തിന്നു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല”. (േപജ്
103) ഇതു ശരിയല്ല. മാതൃേമധാവിത്വവും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ
വും നിലനിന്നിരുന്ന കാലം പ്രാചീനചരിത്രത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്നുെവന്നും സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷ
ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീ അസ്വതന്ത്രയായിത്തീർന്ന
ത് എന്നും ആധുനികചരിത്രകാരന്മാർ െതളിയിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുക്കളയിൽനിന്ന് അടർക്കളത്തിേലയ്ക്ക്
ൈധര്യേത്താെട പാഞ്ഞു െചല്ലാൻ കഴിവുള്ള േസാവി
യറ്റ് സ്ത്രീയുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ശ്രീ കുറ്റിപ്പുഴ േസാത്സാ
ഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ, േസാവിയറ്റ് നാട്ടിെല
സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
അവിടുെത്ത സാമൂഹ്യഘടനയാെണന്ന് അേദ്ദഹം വ്യ
ക്തമാക്കുന്നില്ല. കമാലിെന്റ കരുണേയയും, െലനിെന്റ
ദീർഘദർശനേത്തയും അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്ന അേദ്ദഹം മഹാ
ന്മാരായ ആ േനതാക്കന്മാരുെട പിന്നിലുള്ള വമ്പിച്ച
സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള പരിേശാധിക്കാൻ മുതിരുന്നി
ല്ല. എല്ലാറ്റിേനയും ചരിത്രപരമായി കാണാത്തതുെകാ
ണ്ട് മതം, സന്മാർഗ്ഗേബാധം, പുേരാഹിതൻ, മന്ത്രവാദി
മുതലായ മറ്റു േലഖനങ്ങളിലും ഇത്തരം ചില പിശകു
കൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ബക്കുനിൻ. ലിേയാൺ, േടാട്സ്ക്കി എന്നിവരുെട ജീവി
തചരിത്രസംഗ്രഹങ്ങളിൽ അസത്യങ്ങളും അതിശേയാ
ക്തികളും വല്ലാെത കലർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. േട്രാ
ട്സ്കി എന്ന ഉപന്യാസത്തിെല “പല അഭിപ്രായങ്ങ
ളും ഏകപക്ഷീയമായി (onesided) തീർന്നിട്ടുണ്ടാവാം”
എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്ന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മറുപ
ക്ഷക്കാരുേടേയാ നിഷ്പക്ഷ േലഖകന്മാരുേടേയാ അഭി
പ്രായങ്ങൾക്കൂടി പരിേശാധിച്ചതിന്നുേശഷമാണ് ഈ
ജീവിതചരിത്രസംഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നെതങ്കിൽ
1903 മുതൽക്കുതെന്ന െലനിെന്റയും േബാൾെഷവി
ക്ക്പാർട്ടിയുേടയും പ്രവർത്തനങ്ങെള ഇടവിടാെത
എതിർത്തുേപാന്ന േട്രാട്സ്കി േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ പര
മശത്രുവായ ഒരു ഫാഷിേസ്റ്റജണ്ടായിക്കലാശിച്ചെതങ്ങി
െനെയന്നും ‘അരാജകവാദി’യായ ബക്കുനിൻ തെന്റ
അസംബന്ധം നിറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രവൃത്തിക
ളും വഴിയായി മാർക്സിസേത്തയും മാർക്സിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ വളർന്നുവന്നിരുന്ന െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളും തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചേതതുവിധെമന്നും ശ്രീ കുറ്റിപ്പുഴ
വിവരിയ്ക്കുമായിരുന്നു.
ഇങ്ങിെന രണ്ടാംപതിപ്പിൽ പരിഹരിക്കെപ്പേടണ്ടവ
യായ ചില പിശകുകളുെണ്ടങ്കിലും, ആകപ്പാെട േനാക്കു
േമ്പാൾ, ‘വിചാരവിപ്ലവവും’ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു
പുസ്തകമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















െ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 7
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമന സാഹിത്യം എന്ത്? എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമന സാഹിത്യവും ചരിത്രപര

മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ

ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
8. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവി
9. വിചാരവിപ്ലവം
10. പാട്ടബാക്കി
11. ‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
13. മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
14. ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
15. കവിതയുെട ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
16. േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു
17. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?

െ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

