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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുത�മ�നാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അ�താ�ടാപ്പം �ചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇ�പ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണ�ത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനി�യാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുത�മ�നാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന�പ്പാൾ �ക.

ദാ�മാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസ�ത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മു�ന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇ�പ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ �പാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ള�പ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്ര�ത്യകിച്ച് ജനറൽ മാ�നജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡി�റ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണി�താമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം �ക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും ത�ദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

�സ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. �കരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

�വണ്ടിനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാ�മാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘു�ലഖകളും, �ലഖനങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

�മാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു �കാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണിക�പാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാ�മാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘു�ലഖ

കൾ ദാ�മാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘു�ലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, �യശുക്രി

സ്തു �മാസ് �കായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘു�ലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു �കാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘു�ലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘു�ലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

�കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപക�നതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാ�മാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക �നതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാ�മാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീ�ഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാ�മാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാ�മാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. �കാഴി�ക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട് സാമൂതിരി �കാ�ളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാ�മാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയ�പ്പാൾ �കാ�ളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നി�ഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ �ചർന്നു. �കായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ �പ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പു�രാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വി�മാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാ�മാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വി�മാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാ�മാദരനായിരുന്നു. ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ �പാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ദാ�മാദര�ന �പാലീസ് മർ
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viii �ക. ദാ�മാദരൻ

ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത �കട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

�പാലീസിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം �ത�ടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത �പാലീസ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത �യാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന ദാ�മാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

�കാഴി�ക്കാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാ�മാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. �ശഖർ, ദാ�മാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസ�മ്മളനം പിണറായിയിൽ �ചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി �സ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, �ദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാ�മാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാ�മാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന �നതാവായിരുന്നു

ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, �കരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാ�മാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാ�മാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാ�മാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാ�മാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാ�മാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മു�ന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �നതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാ�മാദരൻ �സവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ദാ�മാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

�ജാഷി�യാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗ�വഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല

ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനി, �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക�ന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്ര�ക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാ

വാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ �പായ ദാ�മാദരൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവി�മാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �കാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ ദാ�മാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ത�ന്ന �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാ�മാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാ�മാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ �പായ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യ�സാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാ�മാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആ�ലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട �കാഴി�ക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ �യാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാ�മാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. �ശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു �നതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള ഘടകത്തി�ന്റ

ix



x അവതാരിക

രൂപീകരണത്തിനു �വദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായ ദാ�മാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ച�യാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗത്തിൽ

ദാ�മാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാ�മാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം �കട്ട് ആ�വശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. �യാടുള്ള �രാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾ�പാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

�കരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാ�മാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസവും, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘു�ലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അ�ദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

�മാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി �നരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്പ്ര�ത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “�യശുക്രിസ്തു�മാ�സ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘു�ലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാ�മാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാ�മാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാ�മാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര �ബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാ�മാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. �കരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

�മാദര�ന്റ ‘�കരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്ര�വശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക �മഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

�മാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസ�മ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്ര�മയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം �വദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാ�മാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാ�മാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാ�മാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻ�ററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗ�വഷണത്തിനുമാണ്അ�ദ്ദ

ഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ ഗ�വഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം �ദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം �സവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനു�വ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാ�മാദര�ന്റ നിലപാ

ടുക�ളാട് വി�യാജിക്കുന്നവർ �പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

�കരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാ�മാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

�വളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 1

‘



1
�ലനിനും ഭരണകൂട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

സിദ്ധാന്തവും

സാർവ്വജനീനമായ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്ക് യാ�താരുവിലയും കൽപിക്കാ�ത നി

ഷ്ഠൂരമായ വിദ്ധ്വംസകപ്രവർത്തനത്തിനും നിഷ്കരുണമായ അക്രമത്തിനും�വണ്ടി

എ�പ്പാഴും നില�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യവി�രാധിയും ഗൂഢാ�ലാചനക്കാര

നായ �സ്വച്ഛാധിപതിയും ആയി �ലനി�ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആരാധകരും എതി

രാളികളും ഒരു�പാ�ല ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. �ലനി�ന്റ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാ

സ്യമായ ചിത്രം സത്യത്തിൽ നിന്നും വിദൂരമായതാ�ണന്നും, �സാഷ്യലിസ�ത്തപ്പ

റ്റിയുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷണം ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ പരമമായ വികാസവും,

ജനാധിപത്യ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളു�ട സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരവും ഉൾ�ക്കാ

ണ്ടതായിരുന്നു�വന്നും �തളിയിക്കുകയുമാണ്ഈപ്രബന്ധത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം.

ഒരു വർഗ്ഗഭരണ�ത്ത�വ�റാരു വർഗ്ഗഭരണം�കാ�ണ്ടാ, ഒരു �സ്വച്ഛാധിപത്യ

�ത്ത മ�റ്റാരു �സ്വച്ഛാധിപത്യം�കാ�ണ്ടാ ഒരു പാർട്ടിഭരണ�ത്ത മ�റ്റാരു പാർട്ടി

ഭരണം�കാ�ണ്ടാ പകരം�വക്കുന്ന, ശുഷ്കിച്ച ഒന്നായിരുന്നില്ല �ലനി�ന്റ �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് സങ്കൽപം. അ�ദ്ദഹ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം

ഭൂമിയിൽയഥാർഥസ്വാതന്ത്ര്യവും, സമത്വവും, സാ�ഹാദര്യവുംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും

സമൂഹത്തി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തുഷ്ടിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

തിനും ഉള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ, വ്യക്തി�യ

സമൂഹത്തിൽ മുക്കിക്കളയുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല; കാരണം ‘നിസ്സംശയമായും

കർ�മ്മാന്മുഖരായ വ്യക്തികളു�ട �ചയ്തികൾ�കാണ്ട് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടതാണ് ചരി

ത്രം.’ സ്വതന്ത്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തനതായ ഓ�രാ വ്യക്തിത്വത്തി�ന്റയും

സ്വതന്ത്രമായ വികാസമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. 1903-ൽ അംഗീകരി

ക്ക�പ്പട്ട പാർട്ടി പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ ‘�പ്ലഖ�നാ’ വുമായി നട

ന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ 1902-ൽ ത�ന്ന ഇത് വ്യക്തമാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. �പ്ലഖ

�നാവി�ന വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് �ലനിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു—“പുതിയസാമൂഹ്യക്രമം

എല്ലാ അംഗങ്ങളു�ടയും സ്വതന്ത്രവും സർവ്വ�താന്മുഖമായ വികാസവും പൂർണ്ണ

�ക്ഷമവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായിരിക്കണം”. �ലനി�ന്റ ഉറച്ച നിലപാടുകാരണ

മായിരുന്നു, �താഴിലാളി വർഗ്ഗ സാമൂഹ്യവിപ്ലവം സമൂഹത്തി�ല വർഗ്ഗവിഭജനം

അവസാനിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് മർദ്ദിതജനത�യ മുഴുവൻ �മാചിപ്പിക്കു�മന്നു മാത്രമല്ല,
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സമൂഹത്തി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങളു�ടയും സന്തുഷ്ടിയും ബഹുമുഖമായ വികാസവും—

സമ്പൂർണ്ണജനാധിപത്യം—ഉറപ്പുവരുത്തു�മന്നുപാർട്ടിപരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അങ്ങി�ന �സാഷ്യലിസം ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ നി�ഷധമല്ല. വികാസമാണ്

ഉൾ�ക്കാണ്ടത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ വാഴ്ചയാണുഅതി�ന്റസത്ത.

എന്നാൽജനാധിപത്യം പരിപൂർണ്ണവികാസംപ്രാപിക്കുകയുംസ്വാതന്ത്ര്യത്തി

�ന്റ വാഴ്ച തികച്ചും ഫലപ്രദമാക്കുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ മൂലധനത്തി�ന്റ �മധാ

വിത്വ�ത്ത തകർക്കുകയും �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ സർഗ്ഗാത്മകശക്തിക�ള

അധികാര�സാപാനത്തി�ലത്തിക്കുകയും �വണ�മന്നു �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സമൂഹത്തി�ന്റ സമസ്ത�മഖലകളിലും അതി�ന്റ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, അതി�ന്റ രാഷ്ട്രീ

യം, അതി�ന്റ സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയിൽ, ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ വിജയം ഉറപ്പു

വരുത്തണ�മങ്കിൽ, ചൂഷകവർഗ്ഗത്തി�ന്റ നിലവാരം �മച്ച�പ്പടു�മ്പാൾ ബൂർഷ്വാ

ഭരണകൂടം ത�ന്നത്താ�ന തി�രാധാനം �ചയ്യു�മന്നു വാദിച്ചു. റിവിഷനിസ്റ്റുക�ള

അതിശക്തമായി അ�ദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. ബൂർഷ്വാ ഭരണ �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടു

ക്കുക അസാദ്ധ്യമാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മാനി�ഫ�സ്റ്റാവിൽ

മാർക്സും, ഏംഗൽസും പ്രസ്താവിക്കുന്നതു�പാ�ല വിപ്ലവത്തി�ല ആദ്യ�ത്ത പടി

“ജനാധിപത്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ വിജയം �കവരിച്ചു�കാണ്ട്”

“ഭരണവർഗ്ഗമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ട �താഴിലാളിവർഗ്ഗം” ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തി�ന്റ

സ്ഥാനത്തുവരിക എന്നതാണ്. ഭരണകൂടത്തി�ന്റ വർഗ്ഗസ്വഭാവം ഊന്നി�ക്കാണ്ട്,

പഴയ ബൂർഷ്വാ ഭരണയന്ത്ര�ത്ത തകർ�ക്കണ്ടതി�ന്റയും പകരം അധീശവർഗ്ഗ

മായി സ്വയം ഉയരുന്ന �താഴിലാളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടം സ്ഥാപി�ക്കണ്ടതി�ന്റയും

ആവശ്യകതയ്ക്ക് അടിവരയിടുകയും �ചയ്തു, �ലനിൻ.

പാരീസ് കമ്മ്യൂണി�ന സംബന്ധിച്ച മാർക്സി�ന്റയും ഏംഗൽസി�ന്റയും ആശ

യങ്ങൾ �ലനിൻ പഠിക്കുകയും റഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവ�യ

പ്ര�യാഗിക്കുകയും �ചയ്തു. പാരിസ് കമ്മ്യൂണി�ന്റ പാഠങ്ങ�ള അവലംബമാക്കി

�ക്കാണ്ട്, മുതലാളിത്തത്തിനും �സാഷ്യലിസത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരവശ്യമായ ഘട്ട

മാണ്, �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യ�മന്ന�ദ്ദഹം കണ്ടു.

ഒന്നാമതായി ചൂഷകവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഏ�തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള �ചറുത്തുനിൽ

പി�നതകർക്കുവാനും രണ്ടാമതായിബഹുഭൂരിപക്ഷംജനങ്ങൾക്കുംകൂടുതൽഉയർ

ന്നതരത്തിലുള്ളജനാധിപത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും, മൂന്നാമതായി വർഗ്ഗരഹി

തവും ഭരണകൂടമില്ലാത്തതുമായ ഒരു സമൂഹത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനു

ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ �വണ്ടിയും �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഏകാധിപത്യം ആവശ്യ

മാണ്. “ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ ബൂർഷ്വാ റിപ്പബ്ലിക്കി�നക്കാളും ദശലക്ഷം

തവണ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഒന്നാ”യിട്ടാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാ

ധിപത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള �ലനി�ന്റസങ്കൽപം. അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിച്ചു—

�താഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യം, കമ്മ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘ

ട്ടം, ആദ്യമായി, ജനങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള,

ജനാധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ �പാവുകയാണ്. അ�താടുകൂടിത്ത�ന്നന്യൂനപക്ഷമായ

ചൂഷക�ര വരുതിയിൽ�കാണ്ടുവരിക എന്ന ആവശ്യമായ കൃത്യവും, പരിപൂർണ്ണ

ജനാധിപത്യ കമ്മ്യൂണിസത്തിനു മാത്ര�മ പ്രദാനം �ചയ്യുവാൻ കഴിയൂ. അ�ത

ത്ര കൂടുതൽ �മച്ച�പ്പട്ടതാ�ണാ അത്രയും ശീഘ്രമായും, �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാ

ധിപത്യം ആവശ്യമില്ലാതായി വരികയും—അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും �ചയ്യും”.

(ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും).



4 അദ്ധ്യായം 1. �ലനിനും ഭരണകൂട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും

സർവ്വാധിപത്യത്തി�ന്റ ശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്

ചൂഷകവർഗ്ഗത്തി�നതിരായുള്ള ബലപ്ര�യാഗത്തിലുപരിയായി, ഭരണകൂടത്തി�ന്റ

ത�ന്ന രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ �ബാധ�ത്തയാണ്.

കർഷക�രയുംഅതി�ന്റ മറ്റുസാമൂഹ്യസഖ്യശക്തിക�ളയുംനയിക്കുന്നതിൽഅതി

നുള്ള �കല്പി�നയുമാണ്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം എന്നു�മന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ

യായി �ലനിൻ സങ്കൽപ്പിച്ചില്ല. �ലനി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മുതലാളിത്ത

ത്തിൽ നിന്നും �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തി�ല താൽക്കാ

ലിക�മങ്കിലും ഒരവശ്യപ്രതിഭാസംമാത്രമായിരുന്നുഅത്. യാഥാർഥ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ

�കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ ത�ന്ന മാർക്സി�ന�പ്പാ�ല �ലനിനും എല്ലാ മനു

ഷ്യരും മാനുഷിക വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുന്ന

ഒരു വർഗ്ഗരഹിത സമുദായ�ത്തയാണ് ലക്ഷ്യമാക്കി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണകൂ

ടം അലംഘനീയമായി നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ�ര വിമർശിച്ചു�കാണ്ട്

�ലനി�നഴുതി. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ഒരു ഭരണകൂടം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ

അവസരവാദികളും �സാഷ്യൽ ചാവനിസ്റ്റുകളും കാട്സ്കീ�യറ്റുകളും ഓതി�ക്കാ

�ണ്ടയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എന്തിന്? മാർക്സി�ന്റ നിർ�ദ്ദശമതാ�ണന്ന് ന�മ്മ

�ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തുവാൻ! മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നാമതായി �താഴിലാ

ളിവർഗ്ഗത്തിനു തി�രാധാനം �ചയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്ന അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീ�രണ്ട

വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ട ഒരു �സ്റ്ററ്റാണാവശ്യമായത് എന്നുകൂടി കൂട്ടി�ച്ചർ

ക്കുവാൻ അവർ മറക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു ഒരു ‘ഭരണകൂടം’

ആവശ്യമാണ്. അതായത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഭരണവർഗ്ഗമായി സംഘടിപ്പിക്ക

�പ്പട്ട ഒരു ഭരണകൂടം.

(ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും)

ഒരു സവി�ശഷ രൂപത്തിലുള്ള ഉപകരണം, സമ്മർദ്ദം, �ചലുത്തുവാനുള്ള

ഒരു പ്ര�ത്യക ഉപാധി. ഭരണകൂടം, ആവശ്യമായി വരും. എന്നാൽ അത് സാധാ

രണഅർഥത്തിലുള്ള ഭരണകൂടമായിരിക്കയില്ല. കാരണം കീഴ്�പ്പടുത്തുക�യന്നത്

താരത�മ്യന അനായാസവും സ്വാഭാവികവും ആയ ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും.

അതി�ന്റ അർഥം അടിമക�ളയും �താഴിലാളിക�ളയും അടിച്ചമർത്തുന്നതിനാ

വശ്യമായി വന്നതിലും കുറവായ രക്ത�ച്ചാരിച്ചിൽ മാത്ര�മ ആവശ്യമായി വരൂ

എന്ന�ത്ര. മാനവരാശി �കാടു�ക്കണ്ട വില എത്ര�യാ തുച്ഛമായിരിക്കും എന്നാ

ണതിനർഥം. ഇത് ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ വികാസ പരിധിക്കകത്തു ഭൂരിപക്ഷം

ജനങ്ങ�ള ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചു�കാണ്ടുള്ളതും, അതു�കാണ്ടുത�ന്ന ഒരു പ്ര�ത്യക മർ

ദ്ദ�നാപകരണത്തി�ന്റ ആവശ്യം, വള�ര�വഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായിരിക്കുകയും

�ചയ്യും.

മാത്രമല്ല “സമൂഹത്തി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങളും—അഥവാ ഭൂരിപക്ഷ�മങ്കിലും,

ഭരണംനടത്തുവാൻപഠിക്കുകയുംകാര്യങ്ങൾസ്വന്തംകരങ്ങളിൽകയ്യാളുവാൻതുട

ങ്ങുകയുംതുച്ഛമായഎണ്ണം മുതലാളികളായന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റയും, മുതലാളിത്തസ്വ

ഭാവങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നവരു�ടയും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും ഫല

മായി ദുഷിപ്പിക്ക�പ്പട്ടവരു�ടയും �മൽനിയന്ത്രണംഏർ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നനി

മിഷം�താട്ടു ഒരുഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റആവശ്യംത�ന്നഇല്ലാതാകാൻതുടങ്ങും”. (ഭര

ണകൂടവും വിപ്ലവവും.)
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1 കൂടുതൽ വിശാലമായ ജനാധിപത്യം

മുതലാളിത്തം ‘ബഹുജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽ ജനാധിപത്യപ്രവണതകൾ സൃഷ്ടിക്കു

ന്നു’ �വന്നു �ലനിൻ അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ‘മുതലാളിത്തം �പാതു�വയും സാ

മ്രാജ്യത്വം വി�ശഷിച്ചും ജനാധിപത്യ�ത്ത ഒരു മിഥ്യയാക്കിമാറ്റുന്നു.’ ജനങ്ങളു�ട

സാമ്പത്തികാടിമത്തം ഇതിനു പ്ര�ത്യകകാരണമായിത്തീരുന്നു�വന്നും അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതിരുന്ന

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യം ഔപചാരികമായി അനുവദിക്കു

ന്ന പ്ര�ത്യകാവകാശങ്ങ�ളാ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ�ളാ ഗണനീയമാംവിധം ഉപ

�യാഗിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, �താഴിലാളിവർഗ്ഗ

സർവ്വാധിപത്യം ഒന്നാമതായും, അത്തരം അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുംഔപ

ചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുപകരം, മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ മർദ്ദനമ

നുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും കൃഷിക്കാർക്കും,

അതുഫലത്തിൽഅനുഭവ�വദ്യമാക്കുന്നു.’ അ�പ്പാൾ �ലനി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ,

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ �മാത്തത്തിലുള്ള നി�ഷധമല്ല �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധി

പത്യം. അത് ചൂഷകരായ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�നതിരായി മാത്രമുള്ള സർവാധിപ

ത്യവും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ജനാധിപത്യവുമാണ്.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും നിഷ്ക്കാസനം �കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം

ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ വ്യാപ്തി�യ ശുഷ്കിപ്പിക്കുകയല്ല, ജനങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ജനാധിപത്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അതി�ന

വിശാലമാക്കുകയാണ്.

മുതലാളിത്തം �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കു പരിവർത്തനം �ചയ്യുന്ന കാലഘട്ട

ത്തി�ല സമൂഹത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയരൂപമാണ് പാർലി�മന്ററി ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലി

�ക്കന്നു മാർക്സും എംഗൽസും അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിരുന്നു. റഷ്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന

സാഹചര്യത്തിൽഈധാരണപ്രാ�യാഗികമ�ല്ലന്നു�ലനിൻ മനസ്സിലാക്കി. ബൂർ

ഷ്വാപാർലി�മന്ററി ജനാധിപത്യം �ലജി�സ്ലറ്റീവ് (നിയമനിർമ്മാണ) അധികാര

ങ്ങ�ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് (നിയമം നടപ്പാക്കൽ) അധികാരങ്ങളിൽ നിന്നും �വർ�പടു

ത്തി, �ലജി�സ്ലറ്റീവും എക്സിക്യൂട്ടീവും ആയ രണ്ട് അധികാരങ്ങളും പ്ര�യാഗിക്കുന്ന

ജനാധിപത്യ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് �ലനിന് ആവശ്യമായിരുന്ന

ത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: ‘പ്രാതിനിധ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും

ഒരു പ്ര�ത്യക സമ്പ്രദായ�മന്നനിലയിൽ �ലജി�സ്ലറ്റീവും എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിവിഭജനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അതി�ന്റ �ഡപ്യൂട്ടികൾക്കു

പ്ര�ത്യകസ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്ന പാർലി�മന്ററിസത്തിനു നിലനിൽപില്ലാതാ

യിരിക്കുന്നു.’

“പ്രാതിനിധ്യസ്ഥാപനങ്ങളില്ലാ�ത ജനാധിപത്യ�ത്ത�യാ �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗജനാധിപത്യ�ത്ത�യാ വിഭാവനം �ചയ്യുക നമുക്കു സാധ്യമ�ല്ലന്നും” അ�ദ്ദഹ

ത്തിനറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവ, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും ചർച്ചകളും

�വറും ഒരു മിഥ്യയായിത്തീരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാവരുത്. പ്രതിനിധികൾ അവർ

നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങ�ള സ്വയം നടപ്പിൽവരുത്തുകയും, സമ്മതിദായക�രാടു

�നരിട്ട് ഉത്തരവാദ�പ്പട്ടിരിക്കുകയും �വണം. “മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ �ല

നിൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ�ത്ത �താഴിലാളികളും കർഷകരും

സ്വയംഭരണാധികാരികളായിത്തീരുന്ന പ്രത്യക്ഷജനാധിപത്യം�കാണ്ട് പകരം

�വക്കുക�യന്നതായിരുന്നു.



6 അദ്ധ്യായം 1. �ലനിനും ഭരണകൂട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും

“�താഴിലാളികൾ ത�ന്ന ഫലത്തിൽ നിയന്ത്രണം �ചലുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉട

നടി ഏർ�പ്പടുത്തുവാൻഅവരാവശ്യ�പ്പടണം”. ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മധാവികളു�ട�യാ,

മുകളിൽ നിന്ന് നിയമിക്ക�പ്പടുന്നവരു�ട�യാ ഒരു ഗവൺ�മന്റ് സംസ്ഥാപിക്കാ

നുള്ള ഒരുപകരണമായിട്ടല്ല �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പരിഗണിക്ക�പ്പട്ടത്.

അവർ ത�ന്നയായിരുന്നു ഗവൺ�മന്റ്. “ബഹുജനങ്ങൾ, �വാട്ട് �ചയ്യുകയും, തി

ര�ഞ്ഞടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിൽകൂടി മാത്രമല്ല, �ദനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന

തിൽ കൂടിയും സ്വതന്ത്രമായി ഭരണത്തിൽ പങ്കു�കാള്ളും. �പാലീ�സാ പട്ടാള�മാ,

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�രാ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഓ�രാ �താഴിലാളിയും, ഓ�രാ കൃഷിക്കാ

രനും ഓ�രാ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനും, ചൂഷിതരായവ�രല്ലാവരും, അവസാന�ത്ത

ആൾവ�രയുള്ള സമസ്ത ജനതതിയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകും”. “അങ്ങ�ന

�ലനി�ന്റ വീക്ഷണത്തിൽ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും, ഗവൺ

�മന്റി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാധാരമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളു�മടുക്കുന്നതിലും

ബഹുജനങ്ങളു�ട പ്രത്യക്ഷമായ പങ്കാളിത്തം �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി

നനു�പക്ഷണീയമായ ഒരുപാധിയാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് �സാവിയറ്റടിസ്ഥാന

ത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്ക്, പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു

യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും പ്രദാനം �ചയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപന

ത്തി�ന്റ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു രൂപമാ�ണന്ന�ദ്ദഹം കരുതിയത്”. പ്രത്യക്ഷ

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ �നരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പാർല�മന്ററി സമ്പ്രദായത്തി

�ന്റ ആനുകൂല്യങ്ങളും സം�യാജിപ്പിക്കാൻ ‘�സാവിയറ്റ് ’ രൂപത്തിലുള്ള ഗവൺ�മ

ന്റിനുസാധ്യമാകു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു. ആവ്യവസ്ഥയിൽ,ബഹുജനങ്ങൾ

�വാട്ടിങ്ങിലും, �തര�ഞ്ഞടുപ്പിലും, മാത്രമല്ല�ദനംദിന ഭരണനിർവഹണത്തിലും

പ�ങ്കടുക്കാൻസന്നദ്ധരായിത്തീരും.

2 �സാവിയറ്റുകൾ

�സാവിയറ്റുകൾ അഥവാ കൗൺസിലുകൾ 1905 �ല വിപ്ലവകാലത്തുത�ന്ന നില

വിൽ വന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അവരു�ട സമരങ്ങ�ള ഏ�കാ

പിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും �ചയ്യുവാൻ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ത�ന്ന�നസർഗ്ഗിക

മായി സൃഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു അവ. “ജനസംഖ്യയു�ട പത്തിൽ ഒൻപതുഭാഗത്തി�ന്റ

താൽപര്യങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന “�താഴിലാളികളു�ട ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ബീ

ജമായിരുന്നു അവ. 1917-ൽ അവ നവ്യമായ ശക്തി�യാടുകൂടി ഒരിക്കൽകൂടി പ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പടുകയും �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തി�ന്റസവി�ശഷരൂപമായിത്തീ

രുകയും �ചയ്തു.

�സാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത

മായ രീതിയിൽ വിഭാവനം �ചയ്യ�പ്പട്ടതാണ്. രണ്ടാമ�ത്തത് ജനസമൂഹത്തിൽ

നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുവാനും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു സ്വതന്ത്രമായി വർ

ത്തിച്ചു�കാണ്ട് ഒരു ഇത്തിക്കണ്ണി�പാ�ല പിടിവിടാം. ഒരു സ്വന്തം നിലനിൽപ്പു

ശാശ്വതമാക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ള ഒരുപകരണമാണ്. �ന�ര മറിച്ച്, �സാവി

യറ്റു ഭരണകൂടമാക�ട്ട സ്വയം ഇല്ലായ്മ�ചയ്യ�പ്പടാനും സ്വയം �കാഴിഞ്ഞു�പാകാ

നും പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിനുള്ളിലായി സ്വയം വിലയം പ്രാപിക്കാനും, ജനതയ്ക്കുപരി

യായി നില�കാള്ളുന്ന ഏ�തങ്കിലും ബാഹ്യശക്തിയു�ട ഇട�പടലില്ലാ�തത�ന്ന

ജനങ്ങൾക്കു സ്വയം ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വയം ഭരണരൂപങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തി�ന്റ
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സ്ഥാനത്തു നിലവിൽവരു�മന്ന ധാരണയിലടിസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ടുമാണു, നില

വിൽ വരുന്നതുത�ന്ന. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ �സാവിയറ്റു രൂപത്തിലുള്ള

ഭരണകൂടം താൽക്കാലികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടത്.

അതു പരിഷ്കൃതസമൂഹവും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള വ്യതിരിക്താവസ്ഥ പരിഹരി

ക്കുവാനുള്ളആദ്യ�ത്ത ചുവടുവയ്പ്പാണ്. സമൂഹത്തി�ന്റയും ഭരണകൂടത്തി�ന്റയും

അന്യഥാവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു ഭരണകൂടം ഒരു പ്ര�ത്യകസ്ഥാ

പനമായി നിലനിൽക്കുന്നതി�ന ഇല്ലാതാക്കാൻ—അങ്ങ�ന ഭരണകൂടമില്ലാത്ത

ഒരുസമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ വഴി�യാരുക്കുന്നു.

ഒരു ജനാധിപത്യ�താഴിലാളിവർഗ്ഗഭരണകൂട�ത്തസംബന്ധിച്ച ത�ന്റആശ

യങ്ങൾ പ്രാ�യാഗികമാക്കാൻ �ലനിൻ ഒ�ക്ടാബർ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സന്ദർ

ഭം ഒരുക്കി. എന്നാൽ ഇ�താരു എളുപ്പമുള്ള പണിയായിരുന്നില്ല. യുദ്ധത്തി

�ന്റ ഫലമായ �കടുതികൾക്കും അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്കളു�ട ശക്തിയായ

സമ്മർദ്ദത്തിനും വി�ധയമായിരുന്ന ഒരു പി�ന്നാക്കരാജ്യത്താണ് അ�ദ്ദഹത്തിനു

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടു�ക്കണ്ടിവന്നത്. പ്രയാസ�മറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായിരു

ന്ന പരിതസ്ഥിതികൾ ജനങ്ങളു�ട അധികാരശക്തിയു�ട രൂപമായ ജനാധിപത്യ

സ്ഥാപനങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കു �സാവിയറ്റുകളു�ട പ്രവർത്തനം രൂപ�പ്പടു�ത്തണ്ടതു

ഒരു വശത്തുആവശ്യമായിവന്നു�വങ്കിൽ, മറുവശത്തു �കന്ദ്രീകൃതവും ചിട്ടയും അച്ച

ടക്കവുമുള്ളതുമായ �നതൃത്വത്തി�ന്റയുംആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയു�ടയും ഗവൺ�മ്മന്റി�ന്റയും �കന്ദ്രീകരണം ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

�മധാവിത്വത്തിനുവഴിവച്ചു. വി�ശഷിച്ചും നാടി�ന്റപി�ന്നാക്കാവസ്ഥയുംബഹുജന

ങ്ങളു�ട അജ്ഞതയും കാരണം. തളർച്ചബാധിച്ചവരും നിരക്ഷരരുമായ ബഹുജന

ങ്ങൾക്കുവിപ്ലവം നടത്തുകഎന്നതു�പാ�ലസുസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. വിപ്ലവത്തിനു

�ശഷം �പാന്തിവന്നസങ്കീർണ്ണമായസാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങ�ള

പരിഹരിക്കുക�യന്നതും പ്ര�ത്യക ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാ�രയും മറ്റു ചുമതലക്കാ�രയും ഏതു ഭരണകൂടത്തിനു�മന്ന�പാ�ല �താഴിലാളി

വർഗ്ഗഭരണകൂടത്തിനുംആവശ്യമാ�ണന്നു �ലനിനുഅറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ

ഈ ഉ�ഗ്യാഗസ്ഥന്മാരും ചുമതലക്കാരും ന്യായദീക്ഷയില്ലാത്ത ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മ

ധാവികളായി ബഹുജനങ്ങളു�ട�മൽ കുതിര കയറാനുള്ള പ്രവണത കാണിച്ചു.

അതു�കാണ്ട് “ഗവൺ�മന്റു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട കാര്യനിർവ്വഹണത്തി�ന്റ സവി

�ശഷ രൂപങ്ങൾക്കു പകരമായി, മാ�നജരന്മാരു�ടയും ക്ലാർക്കുമാരു�ടയും ലഘു

വായ പ്രവർത്തനരീതികൾ ഉടനടിത�ന്ന—ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനകം—

പുനഃസ്ഥാപിക്കണ�മന്ന�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. “ഗവൺ�മന്റു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�ര

ബഹുജനങ്ങ�ളാടുത്തരവാദ�പ്പടുത്തിയും അവ�ര ബഹുജന നിയന്ത്രണത്തിൻ

കീഴിൽ �കാണ്ടുവന്നു�കാണ്ടും, കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ അളവിലും, കർശനമായും

ജനാധിപത്യം പ്ര�യാഗത്തിൽ അനുഭവ�വദ്യമാക്കാൻ കഴിയണ”�മന്ന�ദ്ദഹം

പ്രഖ്യാപിച്ചു.

3 താൽക്കാലിക പരിമിതികൾ

വിപ്ലവ�ത്തതുടർന്നുണ്ടായ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്തി�ന്റയും വി�ദശീയ ഇട�പടലി

�ന്റയുംചുറ്റുപാടുകളിൽ, പുത്തനായി പിറന്ന�താഴിലാളിവർഗ്ഗഭരണകൂടശിശുവിനു,

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും �മൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങ

ളും പരിമിതികളും ഏർ�പ്പടു�ത്തണ്ടിവന്നു. 1919 മാർച്ചിൽ കൂടിയ അഖിലറഷ്യൻ



8 അദ്ധ്യായം 1. �ലനിനും ഭരണകൂട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (�ബാൾ�ഷവിക്ക്) യു�ടഎട്ടാം �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റപുതിയപരി

പാടിയിൽഇവ�യതാൽക്കാലികനടപടിക�ളന്നനിലയ്ക്കുന്യായീകരിക്കുകയുണ്ടാ

യി. പരിപാടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:

“രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾഎടുത്തുകളയുകഎന്നതു, താൽക്കാലികനടപടി�യ

ന്നനിലയ്ക്ക്ആവശ്യമാ�ണന്നുവിശദീകരിക്കുക �താഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിയു�ട ഉ�ദ്ദ

ശങ്ങളിൽ�പ്പടുന്നു. ചൂഷകന്മാരു�ട പ്ര�ത്യകാവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്താ�നാ പു

നഃസ്ഥാപിക്കാ�നാ നടത്തുന്നശ്രമങ്ങ�ള പരാജയ�പ്പടുത്താൻ ഇതാവശ്യമാണ്.

ഒരു മനുഷ്യജീവി�യ മ�റ്റാരാൾ ചൂഷണം �ചയ്യുകഎന്നതി�ന്റസാദ്ധ്യതഅപ്രത്യ

ക്ഷമാവുന്ന�താടുകൂടിഈനടപടികളു�ടആവശ്യവുംക്ര�മണഇല്ലാതാവും. പാർട്ടി

അവ�യ കുറയ്ക്കാനും പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കാനും ശ്രമിക്കും”.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും ആശയങ്ങളു�ട പരസ്പരമുള്ളഅഭിമുഖീകരണവും ഇ�ല്ല

ങ്കിൽ, �സാവിയറ്റുകളു�ട ഓജസ്സ് വാർന്നു �പാവു�മന്നു �ലനിനു അറിയാമായി

രുന്നു. അതു�കാണ്ടായിരുന്നു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തി�ന്റയും വി�ദശ ഇട�പടലി�ന്റ

യും പരിതസ്ഥിതിയിൽ�പ്പാലും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും വിമർശനസ്വാതന്ത്ര്യവും

ഗണ്യമായ ഒരളവിൽ അനുവദിക്ക�പ്പട്ടത്. �ലനി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങളു�ടയും, ഭര

ണനയങ്ങളു�ടയും വിമർശകരായിരുന്ന �ട്രാട്സ്കി, ബുഖാറിൻ തുടങ്ങിയവ�ര�പ്പാ

ലും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും, പത്രങ്ങളിലും �പാതുപ്രസംഗങ്ങ

ളിലും അവ സ്വതന്ത്രമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നു�വന്നതു ശ്ര�ദ്ധയ

മാണ്. �ലനി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ജനങ്ങളു�ട ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റയും പി

ന്തുണ ലഭിച്ചതു മ�റ്റല്ലാ അഭിപ്രായഗതിക�ളയും അടിച്ചമർത്തിയതു�കാണ്ടായിരു

ന്നില്ല. �ന�രമറിച്ചു, അവ യഥാർഥ്യവുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുന്നവയും, ജനങ്ങളു�ട

അഭിലാഷങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയുമായിരുന്നതിനാലാണ്.

ആരംഭത്തിൽ �സാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം നിസ്സംശയമായും ഒരു വിപ്ലവപരമായ

ജനാധിപത്യക്രമം ത�ന്നയായിരുന്നു. എങ്കിൽ�പാലും 1913 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും

“�സാവിയറ്റു ഭരണ�ത്ത വികൃത�പ്പടുത്താനുള്ള” പ്രവണതക�ളക്കുറിച്ചു �ലനിൻ

തുറന്നുസംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരംഭത്തിൽ വിപ്ലവ ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ ഉപാ

ധികളായിരുന്ന �സാവിയറ്റുകൾ “അച്ചിൽവീണു കട്ടപിടിച്ചവയായി, ഒരു ഉ�ദ്യാഗ

സ്ഥ �മധാവിത്വഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഉപകരണമായി ഉറഞ്ഞവയായി പരിണമിച്ചു

�കാണ്ടിരിക്കുന്നു” �വന്ന�ദ്ദഹം കണ്ടറിഞ്ഞു.

“�സാവിയറ്റുകളി�ല അംഗങ്ങ�ള പാർല�മ�ന്ററിയന്മാരായും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

�മധാവികളായും പരിവർത്തനം �ച�യ്തടുക്കാനുള്ള ഒരു �പറ്റിബൂർഷ്വാ പ്രവണത

കാണുന്നുണ്ട്. ഇതി�നതി�ര നാം �പാരാടണം. ഭരണത്തിൽ എല്ലാ �മമ്പറന്മാ

�രയും സജീവമായി പ�ങ്കടുപ്പിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. ഓ�രാ �താഴിലാളിയും

ത�ന്റ ദിവ�സനയുള്ള�താഴിൽസംബന്ധമായഅദ്ധ്വാനംകഴിഞ്ഞാൽ, തികഞ്ഞ

സന്മന�സ്സാടുകൂടി ത�ന്റസാമൂഹിക ചുമതലകൾനിറ�വറ്റിയിരിക്കുകഎന്നതാണു

നമ്മു�ട ലക്ഷ്യം. ഇതി�ലക്കുള്ള അന്തരാളഘട്ടമാണു പ്ര�ത്യകിച്ചും, പ്രയാസമു

ള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പരിവർത്തന�ത്ത തരണം �ചയ്യുന്നതിൽക്കൂടി മാത്ര�മ

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അന്തിമമായ ദൃഢീകരണത്തിനുള്ള ഉറപ്പു നമുക്കു ലഭിക്കുക

യുള്ളൂ”. “നമ്മു�ട ഭരണസംവിധാനത്തിൽഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വം പഴു�ത്താലിച്ച

ഒരുപുണ്ണായിതീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽപാർട്ടി പരിപാടിയിൽഅ�തപ്പറ്റി പരാ

മർശി�ക്കണ്ടിവന്നു”�വന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. “ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മ
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ധാവിത്വത്തി�നതിരായസമരം അ�ങ്ങയറ്റംആവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു�വന്നു

നാം മനസ്സിലാക്കണം” എന്ന�ദ്ദഹംആഹ്വാനം �ചയ്തു.

ഒ�ക്ടാബർവിപ്ലവത്തി�ന്റവിജയത്തി�ന്റ രണ്ടു�കാല്ലത്തിനകംത�ന്ന �സാ

വിയറ്റുകൾക്കു �നരിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരം നഷ്ട�പ്പട്ടു�വന്നുസൂക്ഷ്മദൃക്കായ �ലനിൻ

മനസ്സിലാക്കി. “അവരു�ട പരിപാടിയനുസരിച്ചു �താഴിലാളികളാൽ നടത്ത�പ്പടു

ന്നഭര�ണാപാധികളാണ് �സാവിയറ്റുകൾ. പ�ക്ഷഅദ്ധ്വാനിക്കുന്ന, ജനങ്ങൾ�ന

രിട്ടുഭരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങ�ളന്നതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവ

�താഴിലാളികൾക്കു�വണ്ടി വാസ്തവത്തിൽ, �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മു

ന്നണിയിൽനിൽക്കുന്നവിഭാഗത്തിനു ഭരണംനടത്താനുള്ളഉപാധികൾ മാത്രമാ”

�ണന്നയാഥാർഥ്യ�ത്ത 1919 മാർച്ചിൽഅ�ദ്ദഹം തുറന്നുസമ്മതിച്ചു.

4 അവർ മടങ്ങിവന്നു

�സാവിയറ്റുവാഴ്ച�യആദ്യംസാറിസ്റ്റ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ

പിന്നീട് അതുമായി സഹകരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. “അവർ മടങ്ങിവന്നു.

അ�താ�ട നമ്മു�ട ദുരിതങ്ങളുമാരംഭിച്ചു” എന്നാണ് �ലനിൻ പറഞ്ഞത്. “ഭരണ

ത്തി�ന്റ പര�മാന്നതസ്ഥാനത്തു നമുക്കു കൃത്യമായി എണ്ണം പറയാൻ കഴിയി�ല്ല

ങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതുഏതാനുംആയിരം �പർ, ഏറ്റവും കൂടിയാൽ, ഏതാനും

പതിനായിരം�പർ, നമ്മു�ട സ്വന്തം ആളുകളായി നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വംശാവ

ലിയു�ട ചുവട്ടിൽ തുടരുന്നതു നമുക്കുസാറിൽനിന്നും ബൂർഷ്വാസമൂഹത്തിൽ നിന്നും

കിട്ടിയ ലക്ഷണം തികഞ്ഞപഴയ �ശവുകക്കാ�രയാണ്. ഇവർ കു�റ �ബാധപൂർ

വ്വവും കു�റ �ബാധപൂർവ്വമല്ലാ�തയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു”. (45 �പജ് 290).

ഈ സംഭവവികാസത്തിൽ �ലനിൻ ഉൽക്കണ്ഠാകുലനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

എഴുതി: “എന്താണ�പ്പാൾ �പാരായ്ക? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർക്കില്ലാത്ത

�തന്താ�ണന്നു വള�ര വള�ര വ്യക്തമാണ്. അവർക്കില്ലാത്തതു സംസ്കാരമാണ്.

നമുക്കു �മാ�സ്കായു�ടകാര്യ�മടുക്കാം. 4700 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാരും, ഉ�ദ്യാഗ

സ്ഥ�മധാവികളു�ട ഒരു വൻപരപ്പും, ആരാണ് �നതൃത്വം നൽകുന്നത്? ആരാണു

നയിക്ക�പ്പടുന്നത്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നു എങ്ങി�ന പറ

യാൻ കഴിയു�മന്നു ഞാൻ വള�ര�യ�റ സംശയിക്കുന്നു. അവർ നയിക്ക�പ്പടുക

യാ�ണന്നുപറയാ�മന്നുഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു”. (�വാള ്യം 50 �പജ് 95).

ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളു�ട �പാരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ രണ്ടുപാധികൾഅത്യ

ന്താ�പക്ഷിതമാ�ണന്നു �ലനിൻ കണ്ടു: ഒന്നാമതു “തികച്ചും �കാള്ളരുതാത്തതും

നാം പഴയതു ഭരണത്തിൽനിന്നുഅപ്പടി ഏ�റ്റടുത്തതുമായ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങ�ള

രൂപാന്തരം �ചയ്യുക” എന്നതും, രണ്ടാമതു ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിൽക്കൂടി

ജനങ്ങളിൽ മതിയായ ഉണർവും �ബാധവും സൃഷ്ടിക്കുകഎന്നതും.

5 മൂന്നു ശത്രുക്കൾ

1921 ഒ�ക്ടാബറിൽ �ലനിൻ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം എതിർ�ക്കണ്ട മൂന്നു ശത്രുക്ക�ള എടു

ത്തു കാണിച്ചു. ഒന്നാമതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട ധിക്കാരവും ആർഭാടവും, രണ്ടാമതു

ബഹുജനങ്ങളു�ട നിരക്ഷരത്വം, മൂന്നാമതു സ്വാർഥപൂരിതമായ കച്ചവടമനഃസ്ഥിതി

യുംഅഴിമതിയും, �വണ്ടത്ര�ബാധംജനങ്ങളിലില്ലാത്തതിനാലാണ്ഈമൂന്നുശത്രു

ക്കളും തഴച്ചുവളരുന്നത് എന്ന�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
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1922 ജനുവരി 23 ന് അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “ഭൂതകാലത്തി�ന്റ അവശിഷ്ട�മന്നതി

�ന്റക്ലാസിക് മാതൃകയാണ്നമ്മു�ടവി�ദശകാര്യാലയ�മാഴി�കയുള്ളഭരണസ്ഥാ

പനങ്ങൾ. ഉച്ച�കാടിയിൽമാത്രം അതിനു �നരിയ മട്ടിൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയിട്ടുണ്ട്.

ബാക്കി എല്ലാവിധത്തിലും അതു പഴയ ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റഅസൽമാതൃകത�ന്ന

യാണ്”.

വീണ്ടും 1823 മാർച്ച് 2 ന് അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതി:

“നമ്മു�ട ഭരണകൂട�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം സ്ഥിതിഗതികൾ ഇവി�ട അതി

ദയനീയമാണ്. ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റ ഈ �പാരായ്മക�ള �നരിടാൻ എന്താണു

വഴി�യന്നതി�നപ്പറ്റി നാം ഗൗരവപൂർവ്വംഅൽപം ചിന്തിക്കണം. ഭൂതകാലശക്തി

ക�ള മറിച്ചിട്ടിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യ നാം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അ�തസമയം

അവ�യ വള�ര പുരാതനമായ ഒരു സംസ്കാരത്തി�ന്റ നിലവാരത്തി�ലക്കു തള്ളി

ക്കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നീ വസ്തുതകൾ മറന്നുകളയുകയുമരുത്”.

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായി സ്ഥായിയായി സമരം �ചയ്യാ�ത, നി�ഷ

ധപരവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമായഎല്ലാ പ്രവണതകൾക്കും �മൽ പൂർണ്ണമായി

വിജയംവരിക്കാ�ത, �സാഷ്യലിസം ഒരു യാഥാർഥ്യമായി തീരുകയി�ല്ലന്നു �ലനി

നു �ബാദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. �താഴിലാളി-കർഷക പരി�ശാധനാസമിതികളിലൂ�ട

യും മറ്റു പ്രാ�യാഗികനടപടികൾ മു�ഖനയും ബഹുജനങ്ങളു�ടയും പാർട്ടിയു�ടയും

�നരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഭരണത്തി�ന്മൽ ഏർ�പ്പടുത്തി. �സാവിയറ്റു അധികാരം

അധഃപതിക്കുന്നതു തടയാൻഅ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു.

1929 �സപ്തംബറിൽ കൂടിയ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയു�ട ഒമ്പതാം�കാൺ

ഗ്രസ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ താക്കീതുമുഴക്കി. കൂടുതൽ വ്യക്തി

സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ളആവശ്യംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

“നമ്മു�ട �ഹഡ് ഓഫീസുകളിലും �കന്ദ്രങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മ

ധാവിത്വം, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളു�ടയും തികച്ചും നിയമസാധുതയുള്ള താൽ

പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി �വദനാജനകമായ വിധത്തിൽ ആഘാത�മൽപ്പിക്കുന്നു.

പാർട്ടിക്കുള്ളി�ല അസംതൃപ്തിയു�ട ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട ഒരു കാരണമിതാണ്.

ഇതിനുത്തരവാദിത്വം �ഹഡ് ഓഫീസുകളും �കന്ദ്രങ്ങളും വഹിക്കണം. ഇതി�ന

തിരായി പാർട്ടി �സൻട്രൽക്കമ്മിറ്റി അ�ങ്ങയറ്റ�ത്ത ഗൗരവാവഹമായ നടപടിക

�ളടുക്കണം…”. പാർട്ടിയു�ട പുതിയ പരിപാടിയി�ന്മലുള്ള ത�ന്റ റി�പ്പാർട്ടിൽ �ല

നിൻ ഇപ്രകാരം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, “ഭരണത്തിൽ ജനത മുഴുവനായി പങ്കാളികളാവു

�മ്പാൾ മാത്ര�മ, ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ ക��റിയസമരത്തി�ന്റ

രൂക്ഷമായ പരിസമാപ്തിയി�ലത്തി�ച്ചരാനും, പൂർണ്ണമായ വിജയം �കവരിക്കാ

നും കഴിയൂ.

രണ്ടാം ദശകത്തി�ന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ, അസ്വാസ്ഥ്യംവകവയ്ക്കാ�ത അ�ദ്ദ

ഹം ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തി�നതിരായുംപ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളജനാധിപത്യത്തി

നു �വണ്ടിയുമുള്ള ത�ന്റ സമരം നവ്യമായ ഊർജ്ജസ്വലത�യാ�ട തുടർന്നു നട

ത്തി. ആജീവനാന്തം അ�ദ്ദഹം യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനങ്ങളു�ട ജനാധി

പത്യത്തിനും �വണ്ടി �പാരാടി.

1924 ജനുവരി 21-ാം തീയതി �ലനിൻ മരണമടഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചരമ

ത്തിനു�ശഷം സാമ്രാജ്യത്വവലയത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നതായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാ

ത്രമായി �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന കടമയാണ് �സാവിയറ്റു യൂണിയൻ
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�നരിട്ടത്. കാരണം വളർച്ച�യത്തിയ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവത്തിനുള്ള

സാധ്യതകൾ താൽക്കാലികമായി പി�ന്നാക്കം �പായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുതലാളി

ത്തത്തി�നാരുസമൂർത്തവും ജീവനുള്ളതുമായബദൽ �സാവിയറ്റു യൂണിയൻ മാത്ര

മായിരുന്നു.

6 സ്റ്റാലിൻ വാഴ്ച: ഉള്ളടക്കം �ശാഷിപ്പിച്ചു

എന്നാൽ പുതിയ സമൂഹം �കട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന പ്രക്രിയയു�ട നടുവിൽ ത�ന്ന

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കംസിദ്ധാന്തത്തിലും പ്ര�യാഗത്തിലും �ശാഷിപ്പിക്ക

�പ്പട്ടു. സ്റ്റാലി�ന്റ അധികാരാ�രാഹണം �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന ഒരു വൻപിച്ച

വ്യാവസായികശക്തിയാക്കി ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല �ചയ്തത്: അത് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

�മധാവിത്വഭര�ണാപകരണങ്ങളു�ട വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാക്കി. വ്യക്തിസ്വാത

ന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, തീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കുന്നതിൽ ബഹുജനങ്ങളു�ട പങ്കാളിത്തം

എന്നിവ�യ സംബന്ധിച്ചുള്ള �ലനി�ന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയങ്ങൾ വിസ്മ

രിക്ക�പ്പട്ടു. �സാവിയറ്റു യൂണിയനി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയു�ട ജനറൽ �സക്ര

ട്ടറി ആയിത്തീർന്ന �ജാസഫ് സ്റ്റാലിൻ �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം എന്ന

സങ്കൽപ�ത്ത ത�ന്ന പുനർനിർവചിക്കാൻ അധികം കാലതാമസം വരുത്തിയി

ല്ല. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “�താഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യം എന്നു�വച്ചാൽ പാർട്ടി

നിർ�ദ്ദശങ്ങളും �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ബഹുജനസംഘടനകൾ നിർ�ദ്ദശങ്ങൾ

നടപ്പാക്കുന്നതും, �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ആ�ക അവ�യ നടപ്പാക്കുന്നതുംകൂടി �ചരു

ന്നതാണ്”.

സ്റ്റാലി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ �ട്രയിഡ് യൂണിയനുകളും സഹകരണ സംഘടനകളും

യുവജന സംഘടനകളും, സർ�വ്വാപരി �സാവിയറ്റുകളും ഭരണകൂടത്തി�ന്റ നയരൂ

പീകരണത്തിൽസജിവമായിഇട�പടുന്ന,തീരുമാനങ്ങ�ളടുക്കാൻഅർഹതയുള്ള

ഘടകങ്ങളല്ലാതായിത്തീർന്നു. നയങ്ങളിൽ �നതൃത്വം �കാടുക്കുകഎന്ന പാർട്ടിയു

�ട ചുമതല നടപ്പാക്കാനുള്ള “വിനിമ�യാപാധി” (Transmission betts) എന്ന

സ്റ്റാലി�ന്റ ചിത്രീകരണത്തിനനുസരണമായി ഈ സംഘടനകൾ മാറ്റ�പ്പട്ടു. ‘�ല

നിനിസത്തി�ന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ ഈ പുതിയ ആശയ

�ത്തതാ�ഴ പറയുന്നവിധത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു :

“ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ �നതൃത്വം �കാടുക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പാർട്ടിന

യത്തി�ന്റ ശരി�യപ്പറ്റി ബഹുജനങ്ങ�ള �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്താൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക

എന്നാണർഥം: പാർട്ടിയു�ട നിലപാടി�ലക്ക് ബഹുജനങ്ങ�ള നയിക്കത്തക്കവി

ധത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾആവിഷ്കരിക്കുകയും ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്യുക; ബഹു

ജനങ്ങ�ള സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽക്കൂടി പാർട്ടിനയത്തി�ന്റ ശരി �ബാദ്ധ്യ�പ്പടു

ന്നതിന് അവ�ര സഹായിക്കുക; ബഹുജനങ്ങ�ള പാർട്ടി�ബാധത്തി�ന്റ നിലവാ

രത്തി�ലക്ക് ഉയർത്തുക എന്നാണിതി�ന്റ അർഥം. ‘അങ്ങി�ന പാർട്ടിക്ക് ബഹു

ജനങ്ങളു�ട പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അവ�ര നിർണ്ണായകമായ സമരത്തിന്

തയ്യാറാക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നാണർഥം”.

ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും എന്ന പുസ്തകത്തിലും പിന്നീടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും �ല

നിൻ രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രത്യക്ഷജനാധിപത്യം എന്ന ആശയത്തി�ന്റ വികൃ

തമാക്കലാണ് ഈ പുതിയ ചിത്രീകരണ�മന്ന് വ്യക്തമാണ്. �സാവിയറ്റുകൾ

�ശാഷിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾഎടുക്കുന്നതി�ലാ, പാർട്ടിയു�ട



12 അദ്ധ്യായം 1. �ലനിനും ഭരണകൂട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും

നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതി�ലാ �താഴിലാളികൾക്കും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മധാവിത്വ

ത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി പാർട്ടി�നതൃത്വം ത�ന്ന �ക�ക്കാണ്ടു. ബഹുജന

ങ്ങൾ പാർട്ടിനയങ്ങൾ�ക്കാത്ത് നിൽക്കുകയും അവ നടപ്പാക്കുകയും �ചയ്തു�കാ

ള്ളുകമാത്രം എന്നസ്ഥിതിയിലായി.

“വാദിച്ചു �ബാധ്യ�പ്പടുത്തൽ എന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ബഹുജനങ്ങ�ള നയിക്കുന്ന

തിന് പാർട്ടി അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം എന്ന് സ്റ്റാലിൻ ത�ന്റ

‘�ലനിനിസത്തി�ന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന

കാര്യം ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, വാദിച്ചു �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തൽ വള�ര�വഗം �വടിയുണ്ട

കളും തടങ്കൽപാളയങ്ങളുമായി മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം. 1953-ൽ സ്റ്റാലി�ന്റ മര

ണ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദീർഘമായ ഭരണകാലം അവസാനിച്ച�ശഷം മാ

ത്രമാണ് ഇതി�ന്റ�യല്ലാം ദുരന്തഫലങ്ങൾ �വളിവായത്.

പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള �ലനി�ന്റ സങ്കൽപങ്ങളു�ട സവി�ശ

ഷമായ പ്രാധാന്യ�ത്തഈ വികൃത�പ്പടുത്തലുക�ളാന്നും ത�ന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്നി

ല്ല. ഒരുപ�ക്ഷ ഇന്ന് അവ കൂടുതൽസംഗതമായി തീർന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ

ഇതി�ന്റ അർഥം ഒരാളിനു ശരിയാ�ണന്നുസ്ഥാപിക്കണ�മ�ന്നാ, �തറ്റാ�ണന്നു

�തളിയിക്കണ�മ�ന്നാ വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യ�ത്ത സംബന്ധി

ച്ച് ത�ന്റ അഭിപ്രായഗതിക്കു അനുകൂലമായവിധം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസ്താവന

കൾ ഉദ്ധരിച്ച് സംതൃപ്തിയടയാം. എന്നല്ല, വിമർശനാത്മകമായ രീതിയിൽ�വണം.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള�കകാര്യം �ചയ്തതുചരിത്രപരമായഏത്സവി

�ശഷപരിതസ്ഥിതികളിലാണ് എന്നു �നാക്കി�വണംഅങ്ങി�ന �ചയ്യാൻ.

താൻ നയിച്ച വിപ്ലവത്തി�ന്റ സവി�ശഷതകൾ �ലനിൻത�ന്ന ഊന്നുകയു

ണ്ടായിഎന്നകാര്യം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. റഷ്യയു�ടപി�ന്നാക്കാവസ്ഥയും മറ്റുഘട

കങ്ങളുംആവശ്യമാക്കിത്തീർത്തതാണ്അ�ദ്ദഹംസ്വീകരിച്ചസമരതന്ത്രവുംഅടവു

കളും. അതിനാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വി�ശഷിച്ചും പു�രാഗമിച്ച മുതലാളിത്ത രാജ്യ

ങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവാൻ അവ അനു�യാജ്യമല്ല. �ലനിൻത�ന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു

�പാ�ലവിവിധങ്ങളായപാതകളിൽക്കൂടിയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ �സാഷ്യലിസ

ത്തി�ലക്ക് മാർച്ചു �ചയ്യുന്നത്. എല്ലാ ചൂഷണവും മർദ്ദനവും അവസാനിപ്പിച്ചു�കാ

ണ്ട് ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇൻഡ്യാക്കാരായ നാം നമ്മു�ട

സ്വന്തം പാത സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ �ലനി�ന്റ ചിന്തയിൽ നിന്നും പ്രവർത്ത

നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കു വള�ര�യ�റ പഠിക്കാൻ കഴിയും. പ�ക്ഷ, �ലനിനിൽനി

ന്നുംപഠിക്കുകഎന്നതി�ന്റഅർഥംഅ�ദ്ദഹ�ത്തഉദ്ധരിക്കുക,അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റചി

ന്താശകലങ്ങൾ ഉരുവിടുക എന്നല്ല, പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും

�സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ �പാന്തിവരുന്ന പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ

�കകാര്യം �ചയ്യുവാനുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസമ്പ്രദായം ഉപ�യാഗിക്കുകഎന്നാണ

തി�ന്റഅർഥം.

—മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

1970 ഏപ്രിൽ



2
മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഒമ്പതാം �കാൺഗ്രസ്സി�നാടനുബന്ധിച്ച്ഈയി

�ടഎറണാകുളത്തുവച്ചുകൂടിയ ഒരുസാഹിത്യസ�മ്മളനത്തിൽശ്രീ. �വക്കം ചന്ദ്ര

�ശഖരൻനായർ മറ്റുചില സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി കൂടിയാ�ലാചിച്ച്

തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രബന്ധമവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പു�രാഗമനസാഹിത്യകാര

�ന്റ കടമക�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നആപ്രബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യമു

ന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മനുഷ്യൻ; പി�ന്ന മാർക്സിസം!

മനുഷ്യ�നയും മാർക്സിസ�ത്തയും രണ്ടാക്കി �വട്ടിമുറിച്ചു പരസ്പരബന്ധമില്ലാ

ത്ത രണ്ടു കള്ളറകളി�ല�ക്കറിയുന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യം �കട്ട�പ്പാൾ മാർക്സിസത്തി

�ന്റ ഒരു വിദ്യാർഥിയായ എനിക്ക് മ�റ്റാരു മുദ്രാവാക്യം ഉറ�ക്ക വിളിച്ചുപറയണ

�മന്നു �താന്നി. മാർക്സിസത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യ�ന കിഴിച്ചാൽ പി�ന്ന വട്ടപ്പൂജ്യം.

തത്വചിന്ത, ധനശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രംഎന്നിങ്ങ�ന വിവിധ വിഷ

യങ്ങളിലായി മാർക്സ് ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുംപ്രബന്ധങ്ങളുംഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയു

�ട�യല്ലാം �കന്ദ്രബിന്ദു മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യനപ്പുറത്തുയാ�താന്നുമില്ല. ഉജ്വലവും

ഉൽകൃഷ്ടവുമായ മനുഷ്യ��ഹമാണ് വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താ�നന്ന�പാ

�ലത�ന്നസ്വന്തംഅനാ�രാഗ്യ�ത്തയുംസാമ്പത്തികവിഷമതക�ളയുംഅവഗണി

ച്ചു�കാണ്ട്ആയിരക്കണക്കിൽ �പജുകൾവരുന്ന ‘മൂലധനം’ �പാലുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങൾ

രചിക്കാനും മാർക്സിനു പ്ര�ചാദനം നൽകിയത്. ‘മൂലധനം’ ഒന്നാം �വാള ്യത്തി�ന്റ

അച്ചടി നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കൃത്യമായിപറഞ്ഞാൽ 1867 ഏപ്രിൽ 30

ന് അ�ദ്ദഹംഎസ് �മയർഎന്നസുഹൃത്തിനയച്ച കത്തിൽഎഴുതുന്നതു �നാക്കുക:

“ഞാനിതുവ�ര താങ്കളു�ട കത്തിനു മറുപടി അയയ്ക്കാതിരുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ്. കാരണമിതാണ്. ഈസമയമത്രയുംഞാ�ന�ന്റശവക്കുഴിയു�ട വക്കത്തായി

രുന്നു. പണി�യടുക്കാൻ കഴിയുന്നസ്ഥിതിനിലനിൽക്കു�ന്നട�ത്താളം ഓ�രാ നി

മിഷവും എ�ന്റ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാൻ�വണ്ടി വിനി�യാഗി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഈ

പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാൻ �വണ്ടിഎനിക്ക്എ�ന്റആ�രാഗ്യവുംഎ�ന്റയുംഎ�ന്റ

കുടുംബത്തി�ന്റയുംസുസ്ഥിതിയുംഎല്ലാംത്യാഗം �ച�യ്യണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈവിശദീ

കരണം താങ്ക�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്തു�മന്നു വിശ്വസിക്ക�ട്ട. ‘പ്രാ�യാഗികമതി’ക�ളന്ന്

വിളിക്ക�പ്പടുന്നവ�രപ്പറ്റിയും അവരു�ട വി�വക�ത്തപ്പറ്റിയും എനിക്കു പുച്ഛമാണു

ള്ളത്. ആർ�ക്കങ്കിലും ഒരു മൃഗമായിത്തീരണ�മന്നു�ണ്ടങ്കിൽ അയാൾ ആ കഷ്ട

�പ്പടുന്ന മനുഷ്യരാശിയു�ട മുമ്പിൽപുറംതിരിച്ചു നിൽക്കാനും ത�ന്റസ്വന്തംസുസ്ഥി
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തി�യപ്പറ്റി ആ�ലാചിക്കാനും കഴിയു�മന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്. പ�ക്ഷ, എ�ന്റ പുസ്ത

കം ക�യ്യഴുത്തു �കാപ്പിയു�ട രൂപത്തി�ലങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തകർ

ച്ച �നരിട്ടിരുന്നു�വങ്കിൽഞാൻ ശരിക്കും ഒരു അപ്രാ�യാഗികജീവിയാണ് എ�ന്ന

നിക്കു �താന്നുമായിരുന്നു”.

മനുഷ്യരാശിയു�ട കഷ്ടപ്പാടുകളു�ട �നർക്ക് പുറംതിരിക്കുന്നവർ പ്രാ�യാഗി

കജീവിതത്തിൽ എത്ര പണം സമ്പാദിച്ചാലും �നമിഷികങ്ങളായ സുഖ�ഭാഗങ്ങ

ളിൽ എത്ര കിടന്നുരുണ്ടാലും യഥാർഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാ

വണ�മങ്കിൽ കഷ്ട�പ്പടുന്ന മനുഷ്യരാശിയു�ട �മാചനത്തിനു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്ക

ണം. ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടും അനീതിയും ചൂഷണവും സ്വാർഥവും വി�ദ്വഷവുമില്ലാത്ത

��ഹത്തിലും പരസ്പരസഹായത്തിലുമടിയുറച്ച ഒരു പുതിയ സമുദായത്തി�ലക്കു

ള്ളവഴി കാണിക്കണം. ആ വഴികാട്ടിയാണ് മാർക്സിസം.

ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട കാലം�താട്ട് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം വ�രയുള്ള ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഏടുകൾ മറിച്ചു�നാക്കിയാൽ മഹാത്മാക്കളായ നിരവധി മനുഷ്യ��ഹിക�ള കാ

ണാം. പ�ക്ഷ, അവരു�ട മനുഷ്യ��ഹവും മാർക്സി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹവും തമ്മിൽ

മൗലികമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാർക്സിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാർ മനുഷ്യ

��ഹ�മന്ന പദ�ത്ത ധാർമ്മികമായ അർഥത്തിലാണ് ഉപ�യാഗിച്ചത്. മാർക്സാ

ക�ട്ട, അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരുള്ളടക്കം നൽകി.

ഉദാഹരണത്തിന് പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ലയും പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

യും ചിന്തകന്മാർ മനുഷ്യ��ഹ�ത്ത നിർവ്വഹിച്ച�തങ്ങി�ന�യന്ന് പരി�ശാധിച്ചു

�നാക്കുക. സാമാന്യ മനുഷ്യ�നപ്പറ്റിയുള്ള അവരു�ട സങ്കൽപം യഥാർഥത്തിൽ

അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ബൂർഷ്വാ-�പറ്റിബൂർഷ്വാ മനുഷ്യ�ന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷ

ങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.

മനുഷ്യ��ഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅത്തരംസങ്കൽപങ്ങൾസാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽ

പു�രാഗമനപരമായയാ�താരുപങ്കുംവഹിച്ചിട്ടി�ല്ലന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർഥമില്ല. ഫ്ര

ഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്തുയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പട്ട മനുഷ്യാവകാശപ്രഖ്യാപനംചരിത്രത്തിൽ

പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന യാഥാർഥ്യ�ത്ത നി�ഷധിക്കാനാ

വില്ല. പ�ക്ഷ, അതി�ല മനുഷ്യ��ഹം �കവലവും അമൂർത്തവുമാണ്. നിലവിലു

ള്ള വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളു�ടയും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളു�ടയും സങ്കീർണ്ണതകളു�ട മുമ്പിൽ

അമ്പരക്കുന്ന മനുഷ്യ��ഹമാണത്. വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളു�ട നിലനിൽപ്പി�ന

�ചാദ്യം �ചയ്യാത്ത മനുഷ്യ��ഹം മൃഗീയതക�ള മൂടി�വയ്ക്കാ�ന പ്ര�യാജന�പ്പടു

കയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ടാണ് മാനുഷികാവകാശങ്ങളു�ട �കാടിക്കീഴിലുയർന്നുവന്ന

വിപ്ലവം ഒടുവിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ യഥാർഥ മനുഷ്യരു�ട �മൽ ന്യൂനപക്ഷമായ

ബൂർഷ്വാസിയു�ടആധിപത്യമുറപ്പിക്കും എന്നപ്രക്രിയയി�ലത്തി�ച്ചർന്നത്.

ഇന്നുമുണ്ട് �കവലവും അമൂർത്തവുമായ മനുഷ്യ��ഹ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു

നടക്കുന്നവർ. അർദ്ധരാത്രിയിൽ �സഫ് തുറന്ന് കള്ളപ്പണ�മണ്ണി�നാക്കിയാസ്വ

ദിക്കുന്നവരും കരിഞ്ചന്ത�യയും �കക്കൂലി�യയും മ�നാഹർമ്മ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി ശു

ദ്ധി �ച�യ്തടുത്തവരുംഅധ്വാനിക്കുന്നജനലക്ഷങ്ങളു�ട മിച്ചമൂല്യം�കാണ്ടുപണിത

സ്വിമ്മിംങ് പൂളുകളിൽ കിടന്നു കൂത്താടുന്നവരും �കാടിക്കണക്കിലുറുപ്പിക സ്വത്തു

ള്ള മഠാധിപതികളും മാനുഷികാഭിലാഷങ്ങളു�ട ശവ�പ്പട്ടികൾ�കാണ്ടു നിർമ്മി

ക്ക�പ്പട്ട എസ്റ്റാബ്ലിഷ് �മന്റുകളിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരു�മല്ലാം ചില�പ്പാൾ

മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകളിൽ നിന്നു രക്ഷ�പ്പടാ�ന�ന്നാളം പ്ലാറ്റ്ഫാറങ്ങളിൽ കയറി

ചൂഷിതരും മർദ്ദിതരുമായ ജനസഹസ്രങ്ങളു�ട മുഖത്തു�നാക്കി മനുഷ്യ��ഹത്തി
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�ന്റ ആവശ്യകത�യപ്പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ ഉദ്�ഘാഷിക്കുന്നതു �കൾക്കാം. അവരു�ട

മനുഷ്യ��ഹംകാപട്യമാണ്. അ�ല്ലങ്കിൽആത്മവഞ്ചനയാണ്. അതും മാർക്സി�ന്റ

മനുഷ്യ��ഹവും ഒന്നല്ല.

മാർക്സി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലടങ്ങിയ �വരുധ്യങ്ങ�ള

അവഗണിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല അഴിമതികളു�ടയും മാലിന്യങ്ങളു�ട

യും ചൂഷണങ്ങളു�ടയും �നർക്കു കണ്ണടക്കുന്നില്ല. �താഴിലാളികളു�ടയും അധ്വാ

നിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും �മാചനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലൂ�ട

മനുഷ്യരാശി�യയാ�ക ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അനീതികളിൽനിന്നും അടിമത്ത

ങ്ങളിൽ നിന്നും �മാചിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യനിലുള്ള മൃഗീയതകളവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യ

ത്വ�ത്തകൂടുതൽ കൂടുതലുയർത്താനും �വണ്ടി �പാരാടുന്ന മനുഷ്യ��ഹമാണത്.

അനീതിക്കും ചൂഷണത്തിനു�മതിരായ സമരങ്ങളിൽ അനീതിയും ചൂഷണവു

മില്ലാത്ത ഉൽകൃഷ്ടവും സുന്ദരവുമായ ഒരു ഭാവിയു�ട പരി�പ്രക്ഷ്യമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈപരി�പ്രക്ഷ്യമാണ് വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ കാതൽ.

മാർക്സി�നപിടിച്ചാണയിടുന്നവർ ത�ന്ന പല�പ്പാഴും ഈ കാതലായ ഭാഗം

കാണാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അവർ വർഗ്ഗസമര�ത്ത �താഴിലാളികളു�ട താൽക്കാ

ലികമായ �ദനംദിന സാമ്പത്തിക സമരങ്ങളി�ലാതുക്കി നിർത്തുന്നു. �താ

ഴിലാളികളിൽ നിന്നു പിഴി�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട മിച്ചമൂല്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നത്ര

തിരിച്ചുവാങ്ങാൻ �വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, മിച്ചമൂല്യ വ്യ

വസ്ഥ�യ നിലനിർത്തുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്തു നിന്നു�കാണ്ട്

തിര�ഞ്ഞടുപ്പു മത്സരങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളു�ട ബലാബലത്തിനു

മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുക—ഇതാണ് വർഗ്ഗസമരം�കാണ്ട് അവരു�ദ്ദശിക്കുന്നത്. മുത

ലാളിത്തത്തി�നതിരായും �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയും വിപ്ലവമുദ്രാവാക്യങ്ങൾ

മുഴക്കുന്നകാര്യത്തിൽഅവർപിശുക്കുകാണിക്കാറില്ല. പ�ക്ഷ, വർഗസമര�ത്തപ്പ

റ്റിയുള്ള അവരു�ട സങ്കല്പങ്ങൾ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയു�ട നാലതിരുകൾക്കുള്ളി�ലാ

തുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ �താഴിലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ളവർ

ഗ്ഗസമരങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുമു�ണ്ടന്നുള്ളത് ആർക്കും നി�ഷധിക്കാനാവാ

ത്ത ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. പ�ക്ഷ,ഈയാഥാർഥ്യം മാർക്സി�ന്റ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല.

തനിക്കുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ച ഈ യാഥാർഥ്യ�ത്ത ശരി�വച്ചു�വന്നതല്ല, വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങ

ളുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ മനുഷ്യസമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാരാഞ്ഞു

�വന്നതാണ് മാർക്സി�ന്റ പ്ര�ത്യകമായ സംഭാവന. 1952-ൽ �വ�സ�മയർക്കയച്ച

കത്തിൽ മാർക്സ് ത�ന്ന ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

“ആധുനികസമുദായത്തിൽ വർഗമു�ണ്ട�ന്നാ അവ ഒരു പരസ്പരമത്സരത്തി

�ലർ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വ�ന്നാകണ്ടുപിടിച്ചതിന്ഞാൻയാ�താരുബഹുമതിയുംഅർ

ഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്കു വള�രമുമ്പുത�ന്ന ബൂർഷ്വാചരിത്രകാരന്മാർ വർഗങ്ങളു�ട

വളർച്ച�യ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ബൂർഷ്വാസമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികഘടന�യ

അപഗ്രഥിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. എ�ന്റ പുതിയ സംഭാവന ഇതുമാത്രമാണ്:

1. വർഗ്ഗങ്ങൾനിലനിൽക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായവികസനത്തി�ന്റചിലസവി

�ശഷഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് �തളിയിക്കുക.

2. വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ അനിവാര്യവും �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തി�ല

ത്തി�ച്ചരു�മന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.
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3. ഈ സർവ്വാധിപത്യം എല്ലാ വർഗ്ഗവിഭജനങ്ങ�ളയുമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗ

രഹിതമായ ഒരു സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�ലക്കുള്ള ഒരു പടിമാത്രമാ�ണന്നു

വ്യക്തമാക്കുക”.

�താഴിലാളിവിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലമായി സ്വന്തം സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളും

രാഷ്ട്രീയാധികാരങ്ങളും നഷ്ട�പ്പടുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളു�ട �പായ്�പ്പായ

അവകാശാധികാരങ്ങൾ വീ�ണ്ടടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കു�മന്നും അത്തരം പ്രതിവിപ്ല

വപ്രവർത്തനങ്ങ�ള തടയാൻ �കൽപ്പുള്ള �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റതായ ഒരു

ഭരണകൂടം ആവശ്യമായി വരു�മന്നും മാർക്സ് ദീർഘദർശനം �ചയ്തു. �താഴിലാ

ളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യ�മന്നാൽ �താഴിലാളികളു�ട �പരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർ

ട്ടി�യാ ഉ�ദ്യാഗവൃന്ദ�മാ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള നിയന്ത്രിച്ചു�കാണ്ട് ഭരണം

നടത്തുക എന്നർഥമല്ല. പണി�യടുക്കുന്ന �താഴിലാളികൾത�ന്ന �നരിട്ട് ഉൽപാ

ദനപ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നർഥമാണ്.

മാർക്സി�ന്റ ഭാഷയിൽപറഞ്ഞാൽ, �താഴിലാളിവർഗ്ഗംസ്വയം ഒരു രാഷ്ട്രമായി, ഒരു

ഭരണകൂടമായി മാറുകഎന്നർഥമാണ്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം ഒരു താൽക്കാലികമായ ആവശ്യമാണ്.

സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായ ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരു�ട എതിർപ്പുക�ള തകർക്കുകയും വർഗ്ഗരഹി

തമായ സമുദായത്തി�ന്റ അടിത്തറ �കട്ടിപ്പടുക്കുകയും �ചയ്തു കഴിയുന്ന�താ�ട

�താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം വാടിക്കരിഞ്ഞു നാമാവ�ശഷമാകും. അതു�കാ

ണ്ടാണ്ഈസർവ്വാധിപത്യം ചൂഷണവും മർദ്ദകവുമില്ലാത്ത ഒരു വർഗ്ഗരഹിതസമു

ദായം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�ലക്കുള്ള ഒരുപടി മാത്രമാ�ണന്ന് മാർക്സ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ

ത്.

ത�ന്റഅനുയായിക�ളന്നവകാശ�പ്പടുന്നവർ ത�ന്ന ത�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

വള�ച്ചാടിച്ചു വികൃതമാക്കു�മ�ന്നാ �താഴിലാളികളു�ട ഭരണത്തിനു പകരം പാർട്ടി

�നതാക്കന്മാരു�ടയും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികളു�ടയും ഭരണം സ്ഥാപിക്കു�മ�ന്നാ

ഭരണകൂട�ത്തവാടി�ക്കാഴിഞ്ഞു�പാകാനനുവദിക്കാ�തകൂടുതൽക്കൂടുതൽശക്തി

�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ഒരു ശാശ്വതസ്ഥാപനമാക്കി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കു�മ�ന്നാ

മുൻകൂട്ടി കാണാൻ മാർക്സിന് സാധിച്ചില്ല. മാർക്സി�ന്റ ശിഷ്യനായ �ലനിനാണ്

ഈ ആപത്തുകളു�ട �നർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപ

ത്യ�മന്നു�വച്ചാൽ അധ്വാനിക്കുന്ന �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും തിര

�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട പ്രതിനിധികളു�ട �സാവിയറ്റുകൾ (അ�ല്ലങ്കിൽ കൗൺസിലുകൾ)

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ�യയും ഭരണകാര്യങ്ങ�ളയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നർഥമാ�ണ

ന്നും �സാവിയറ്റ് ഭരണത്തി�ന്റപു�രാഗതി�യാ�ടാപ്പം ഭരണകൂട�മന്നസ്ഥാപനം

പടിപടിയായി വാടി�ക്കാഴിയാൻ തുടങ്ങു�മന്നും അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികൾ പിൻവാതിലിലൂ�ട രംഗപ്ര�വശം �ചയ്യുന്നത് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു കാണാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മധാവിത്വ�ത്ത കടപുഴക്കി

�യറിയാനും �സാവിയറ്റ് പൗരന്മാരു�ട ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങ�ള കൂടുതൽക്കൂടു

തൽ വിപുലമാക്കാനും �വണ്ടിയാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ജീവിതത്തി�ല അവസാന

വർഷങ്ങളി�ല മുഖ്യഭാഗം �ചലവഴിച്ചത്.

1924 ജനുവരിയിൽ �ലനിൻ മരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വം സ്റ്റാലി

�ന്റ�കയ്യിലായി.
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സ്റ്റാലി�ന്റകാലത്തും �സാവിയറ്റ്എന്നവാക്ക് നിലനിന്നു. പ�ക്ഷപഴയഉള്ള

ടക്കം �പായി. �താഴിലാളികളു�ട സർവ്വാധിപത്യം സ്റ്റാലി�ന്റ കീഴിലുള്ള പാർട്ടി

�നതാക്കന്മാരു�ടയും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികളു�ടയും സർവ്വാധിപത്യമായി മാറി.

�ലനി�ന്റ കാലത്ത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തി�ന്റയും പുറ�മ നിന്നുള്ള സാമ്രാജ്യ

വാദികളു�ട ഇട�പടൽയുദ്ധത്തി�ന്റയും പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ�പാലും ജനങ്ങൾക്ക്

വിപുലമായ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ പൗരാവ

കാശങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമാവകാശം മുതലാ

ളികൾക്കില്ലാതായി എന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, വിപ്ലവത്തി�ന്റ വിജയംവ�ര

മുതലാളികളായിരുന്നവർക്കു�പാലും �വാട്ടവകാശം നൽകാൻ �ലനിൻ സന്നദ്ധ

നായിരുന്നു. ത�ന്റ നയങ്ങ�ളയും സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും എതിർക്കുന്നവർക്കു�പാലും

പത്രത്തിൽ പരസ്യമായി എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു

�വമനസ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്റ്റാലി�ന്റ കാലത്ത് ആഅവകാശങ്ങ�ളാ�ക്ക മൺമറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ �സ്വ

ച്ഛാധിപത്യത്തി�ന്റ പിടിയിലായി.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം ഒരു താൽക്കാലികമായസ്ഥാപനമാ�ണ

ന്നും വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തി�ലക്കുള്ള ആദ്യപടി മാത്രമാ�ണന്നും മാർക്സി�ന

�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന �ലനിനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്റ്റാലിനാക�ട്ട, �സാഷ്യലിസം

വളരും�താറും വർഗ്ഗസമരം മൂർച്ഛിക്കു�മന്നും ഭരണകൂട�ത്ത കൂടുതൽക്കൂടുതൽ

ശക്തി�പ്പടുത്തുകയാണാവശ്യ�മന്നും മറ്റുമുള്ള വിചിത്രമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയി

ച്ചു�കാണ്ട് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികളു�ട സർവ്വാധിപത്യ�ത്ത ഒരു ശാശ്വതസ്ഥാപ

നമാക്കി മാറ്റി.

സ്റ്റാലി�ന്റ കയ്യിൽ മാർക്സിസം ജനങ്ങ�ള അടക്കി �വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ആശ

�യാപകരണമായി മനുഷ്യ��ഹം �വറുക്ക�പ്പ�ടണ്ട ഒരു ‘ബൂർഷ്വാവികാരം’

മാത്രമായി.

ഈ സ്ഥിതി�ക്കാരു മാറ്റം വന്നത് �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

ഇരുപതാം�കാൺഗ്രസ്സിനു�ശഷമാണ്. അതിനു�ശഷമാണ് �ലാകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് സ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റആശയപരമായ പിടിയിൽ നിന്നു �മാ

ചനം �നടാനും മനുഷ്യ��ഹത്തിലടിയുറച്ച മാർക്സി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളി�ലക്കു തി

രിച്ചു�പാകാനുമുള്ള പ്രവണതകൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതു�കാണ്ടു

കൂടിയാണ് ഇന്ന് മാർക്സി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരവും അംഗീകാരം

ലഭിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

1971 നവംബർ



3
മാർക്സിസവും മതവും

എല്ലാത്തരം മതവിശ്വാസങ്ങ�ളയും മതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും ഉന്മൂലനം �ചയ്യാൻ ദൃ

ഢവ്രത�മടുത്തകടുത്തനിരീശ്വരവാദികളായിട്ടാണ് മാർക്സുംഏംഗൽസും പല�പ്പാ

ഴും ചിത്രീകരിക്ക�പ്പടാറുള്ളത്. മാർക്സിസ�ത്ത �ദവനി�ഷധമായി ചുരുക്കുകയും

“എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും തരത്തിലും ഉള്ള മതത്തി�നതിരായ ഒരു സമരം” പ്രഖ്യാപി

ക്കുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കടമ�യന്നുവാദിക്കുകയും �ചയ്യുന്നവർ

ആധുനിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരിൽ�പാലുമുണ്ട്. അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ

‘മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, മതം മനുഷ്യ�ന �ചറുതാക്കുകയും അവ�ന്റ

മഹത്വ�ത്ത ക്ഷത�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന മുഖ്യപ്രത്യയശാ�സ്ത്രാപാധികളി�ലാ

ന്നാണ്”1എന്ന�ത്ര.

നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതിനും അതിനിണങ്ങുന്ന മാന

സികവും �വകാരികവുമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും �വണ്ടി മനുഷ്യമഹ

ത്വ�ത്ത ഇടിച്ചുകാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ര�യാ�ഗാപകരണമായി മത�ത്ത ഉപ

�യാഗ�പ്പടുത്താൻ പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാർ പല�പ്പാഴും ശ്രമിച്ചിട്ടു

ണ്ട് എന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ മതം, അതി�ന്റ എല്ലാത്തരത്തിലും രൂപത്തി

ലും, പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട �കകളി�ലല്ലാകാല�ത്തയും ഒരായുധമായിരു

ന്നു�വന്നു പറയുന്നത് അശാസ്ത്രീയവും ചരിത്രവസ്തുതകൾക്കു നിരക്കാത്തതുമാണ്.

ഇത്തര�മാരുവാദഗതി മാർക്സി�ന്റയുംഏംഗൽസി�ന്റയുംസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ഒരി

ക്കലും �പാരുത്ത�പ്പടുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ എല്ലാ രീതികളിലും രൂപങ്ങളിലുമുള്ള

മതത്തി�നതിരായ സമരമാണ് തങ്ങളു�ട തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ മുഖ്യകടമ�യന്ന്

മാർക്സിസത്തി�ന്റ സ്ഥാപകർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത മതപരമായ വിശ്വാ

സങ്ങ�ളയും സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും അടക്കിപ്പിടിച്ചാക്രമിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യവും

അനർത്ഥകരവുമാ�ണന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അവർ �ചയ്തത്. നിരീശ്വര

വാദ�ത്ത�താഴിലാളിപ്രസ്ഥാനവിജയശ്രീലാളിതമായ �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്,

സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തത്ത�ന്ന അപകട�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടല്ലാ�ത, ഏ�തങ്കിലും

വി�ദശ രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ മീ�തഏ�തങ്കിലും തരത്തിലുള്ളഅനുഗ്രഹങ്ങൾഅടി�ച്ചൽ

പ്പിക്കുകസാധ്യമല്ല”.

1 M. Mitin: Concept of Man: Edited by S. Radhakrishnan and P.T. Raju Second edition.
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യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏംഗൽസ് മിഥ്യാ സങ്കൽപങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന മു�മ്പാട്ടു

�വയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. അന്ന് �പാതുവായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹത്തിന്

മുൻ�വയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നമുക്കറിയാവുന്നതു�പാ�ല, സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും

�താഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളു�ടതുമായ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വി.ഐ. �ലനിൻ

ഈ �പാതുക്കാഴ്ചപ്പാടി�ന, “�ദശീയ �കാ�ളാണിയൽ പ്രശ്ന�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള കര

ട് തീസിസ്സി” ലും, അ�ത വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ

രണ്ടാം �കാൺഗ്രസ്സിൽഅ�ദ്ദഹം സമർപ്പിച്ച റി�പ്പാർട്ടിലും തുടർന്നു വികസിപ്പിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യം �നടിയതിനു�ശഷം ദുരിതപൂർണ്ണമായ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ട�ത്ത

മറികടന്നു�കാണ്ട്, വികാസം പ്രാപിച്ച മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളി�ല വിജയശ്രീലാ

ളിതരായ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ സൗഭ്രാത്രപരമായ സഹായ�ത്താ�ട �കാള

നികളി�ലയും അർദ്ധ�കാളനികളി�ലയും ജനങ്ങൾക്ക് �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കു

പു�രാഗമിക്കുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത�യ അ�ദ്ദഹം അവയിൽ എടുത്തുകാട്ടി. ഈ

രാജ്യങ്ങളിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു മുൻപായി നടപ്പിലാ�ക്കണ്ട നിരവധി

അന്തരാളനടപടികളു�ട ആവശ്യകതയും അ�ദ്ദഹം ഊന്നി പ്രസ്താവിച്ചു. ഏംഗൽ

സി�ന്റയും �ലനി�ന്റയും ഈആശയങ്ങൾ ശരിയാ�ണന്നു ചരിത്രവും ജീവിതവും

�തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിവിപ്ലവ വാചകമടിയു�ട മറവിൽ നിന്നു�കാണ്ട്, എന്നാൽ മാർക്സി�ന്റ

യും ഏംഗൽസി�ന്റയും �ലനി�ന്റയും തത്വങ്ങ�ള പിടിച്ച് ആണയിട്ടു�കാണ്ട്, ഈ

അന്തരാള നടപടികളു�ട ആവശ്യകത�യ നി�ഷധിക്കുകയും ആ�ക്ഷപിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നവരുണ്ട്. പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം �നടിയ രാജ്യങ്ങളി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ

രും ഇതരജനാധിപത്യ വിപ്ലവകാരികളും, പുത്തൻ �കാ�ളാണിയലിസത്തിനും �ദ

ശീയബൂർഷ്വാസി പിന്തുടരുന്നമുതലാളിത്തപാതയ്ക്കുംഎതിരായിഅവർനടത്തുന്ന

സമരത്തിൽഈഅന്തരാള നടപടികളു�ട ആവശ്യകത�യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക

യും ഓ�രാ വികസ്വരരാജ്യത്തിനും ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസ

ത്തി�ലക്കുള്ള പ്രയാണത്തി�ന്റയും കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ

സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായഘട്ടങ്ങ�ള നിർവ്വചിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

അതു�കാണ്ട് ഇന്ന് ഏംഗൽസി�ന്റ കൃതികൾ പഠിക്കുന്നത് എത്രയും പ്രസ

ക്തമ�ത്ര. ഓ�രാ ദിവസവും മാർക്സ്, ഏംഗൽസ്, �ലനിൻ എന്നിവരു�ട സിദ്ധാ

ന്തങ്ങൾസത്യവും അജയ്യവുമാ�ണന്നതിന് പുതിയ �തളിവുകൾ കാഴ്ചവച്ചു�കാണ്ടി

രിക്കുകയാണ്.

…ത്തി�ന്റ പരിപാടിയിൽ ഒരു നിർബന്ധിത വിശ്വാസപ്രമാണമായി പ്രഖ്യാ

പിക്കണ�മന്നു വാദിച്ച ബ്ലാൻക്വിസ്റ്റു2 ക�ളയും ബുക്കണിനിസ്റ്റും 3 ക�ളയും വിമർ

ശിച്ചു�കാണ്ട് 1874-ൽ ഏംഗൽസ് എഴുതി “ജർമ്മനിയി�ല �സാഷ്യൽ ഡ�മാക്രാ

റ്റുകളായ �താഴിലാളിക�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം നിരീശ്വരവാദം അവരു�ടയിട

യി�ലാരു പഴഞ്ചരക്കാ�ണന്ന് തീർത്തുപറയാൻ കഴിയും. തികച്ചും നി�ഷധാത്മക

മായഈപദപ്ര�യാഗത്തിന് ഇനി�മൽ ഒരുപ്രസക്തിയുമില്ല” 4 “�ദവവിശ്വാസ

�ത്തഉറപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി ഇനി �ചയ്യാവുന്നഏക�സവനം നിരീശ്വരവാദ�ത്തഒരു

2 ബ്ലാൻക്വിസ്റ്റുകൾ—ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽവിശ്വസിച്ചിരുന്നഫ്രാൻസി�ലബ്ലാൻക്വിയു�ടഅനുയാ

യികൾ.
3 ബക്കുണിനിസ്റ്റുകൾ—അരാജകവാദിയായബക്കണിനി�ന്റഅനുയായികൾ.
4 പുസ്തകത്തി�ന്റ 1894 �ല പതിപ്പിൽഈഭാഗംഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന �ഭദഗതി �ചയ്തു. “ജർമ്മനിയി�ല

�സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റുകളായബഹുഭൂരിപക്ഷം �താഴിലാളിക�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം…”



20 അദ്ധ്യായം 3. മാർക്സിസവും മതവും

നിർബന്ധിതവിശ്വാസപ്രമാണമായിപ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്”എന്ന�ദ്ദഹംഅഭിപ്രാ

യ�പ്പട്ടു.

�ഹ�ഗലിയൻ തത്വചിന്തയു�ട പാരമ്പര്യത്തിലാണ് മാർക്സും ഏംഗൽസും

വളർന്നത്. പരമമായആശയം (അ�ല്ലങ്കിൽ�ദവം)ആണ്അടിസ്ഥാനപരമായ

യാഥാർത്ഥ്യം: ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതി, സമൂഹം എന്നിവ അതി�ന്റ

അപൂർണ്ണവശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതായിരുന്നു �ഹഗലി�ന്റ വാദം. �ഹഗലി�ന്റ

ഗ�വഷണരീതി മാർക്സി�നയും ഏംഗൽസി�നയും ആകർഷിച്ചു. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റആത്മീയവാദ�ത്ത�യാ മത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളഅഭിപ്രായങ്ങ�ള�യാ പിന്താ

ങ്ങാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

�ഹഗലി�ന്റ ഇടതുപക്ഷഅനുയായികൾ എന്നു സ്വയം അവകാശ�പ്പട്ട ഉല്പ

തിഷ്ണുക്കളായ യുവചിന്തകന്മാരു�ട കൃതികൾ തത്വശാസ്ത്ര�ലാകത്തിൽ ഒരു �കാ

ളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. കാരണം, അവ �ഹഗലിയനിസത്തി�ന്റ ഗതിക്രമ�ത്ത തിരി

ച്ചുവിടാൻ �പാന്നവയായിരുന്നു. 1814-ൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട ലുഡ്വിഗ് ഫ്യൂവർസ്റ്റു

ബാക്കി�ന്റ ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ ‘അന്തഃസ്സത്ത’ (Essance of Christianity) എന്ന

ഗ്രന്ഥ�ത്ത മാർക്സും ഏംഗൽസും ആ�വശപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചു. “ആ പുസ്തകത്തി

�ന്റ ഉള്ളടക്ക�ത്തക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽ അതി�ന്റ വി�മാചനാത്മക

മായ ഫലം അനുഭവിച്ചറിയുകത�ന്ന �വണം. ആ�വശം സാർവ്വത്രികമായിരുന്നു.

ഞങ്ങ�ളല്ലാം ഉട�നത�ന്നഫ്യൂവർബാക്കി�ന്റഅനുയായികളായിത്തീർന്നു”. ഇപ്ര

കാരമാണ് ഏംഗൽസ് അതി�നപ്പറ്റി പിന്നീ�ടഴുതിയത് അ�ദ്ദഹം ത�ന്നപറഞ്ഞ

തു�പാ�ല അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആകർഷിച്ചത് ഫ്യൂവർബാക്കി�ന്റ ഈ തത്വമായിരുന്നു.

“പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മു�ട മതപര

മായ മിഥ്യാസങ്കൽപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പര�മാന്നതശക്തികൾ നമ്മു�ടത�ന്ന

അന്തസ്സത്തയു�ട അയഥാർത്ഥ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്”. ഫ്യൂവർബാക്ക്

പ്രഖ്യാപിച്ചു: “മനുഷ്യൻ �ദവത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് �ദവം മനുഷ്യ�ന്റ സൃ

ഷ്ടിയാണ്”. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷണത്തിൽ “ഒരുവ�ന്റ ചിന്തകളും ധാർമ്മിക

സ്വഭാവവും എങ്ങ�നയാ�ണാ അതു�പാ�ലയാണ് അവ�ന്റ �ദവവും. �ദവം

ആന്തരപ്രകൃതിയു�ടബഹിർപ്രകടനമാണ്. മനുഷ്യാത്മാവി�ന്റപ്രതിഫലനമാണ്.

മതം മനുഷ്യരിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നനിധികളു�ട പാവനമായഅനാച്ഛാദനമാണ്.

അവ�ന്റ ഏറ്റവും ഗാഢമായ ചിന്തകളു�ട പ്രകാശമാണ്. അവൻ നിഗൂഢമായി

��ഹിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്നസമ്മതപ്രകടനമാണ്.

ഫ്യൂവർബാക്കി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ സ്വപ്രകൃതി�യ ത�ന്റ അഭി

ലാഷങ്ങ�ളയും തന്നിലന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നന്മക�ളയും പ്രകൃത്യാതീതമായ

ഒരു ശക്തിയിൽ അവ�രാധിക്കുന്നതിനാണ് മതം എന്നു പറയുന്നത്. മനുഷ്യ�ന്റ

യഥാർത്ഥസ്വത്ത്, ഇപ്രകാരം അവനിൽനിന്നുത�ന്ന �വർ�പടുത്തി�യടുത്ത്, ബാ

ഹ്യശക്തി, സ്വർഗ്ഗത്തി�ല ദിവ്യശക്തിയാക്കി അവ�രാധിക്ക�പ്പടുന്നു. അതി�ന്റ

ഫലമായി അവ�ന്റ ത�ന്നആന്തരപ്രകൃതി വികൃതവും ദരിദ്രവുമാക്ക�പ്പടുന്നു. മത

പരമായആശയങ്ങൾ�വറും മിഥ്യാ�ബാധമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. അവ മനുഷ്യ�ന്റ

സാക്ഷാത്കരിക്ക�പ്പടാത്ത �നസർഗ്ഗികവും സാമൂഹ്യവുമായ ആവശ്യങ്ങളു�ട

യും അഭിലാഷങ്ങളു�ടയും തലതിരിഞ്ഞ പ്രകടനമാണ്. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി മതപരമായ മിഥ്യാ�ബാധങ്ങ�ള തകർ

ക്കലാണ് ത�ന്റസ്വന്തം കടമ എന്ന് ഫ്യൂവർബാക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
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�ദവ�ത്താടും മത�ത്താടുമുള്ള ഫ്യൂവർബാക്കി�ന്റഈസമീപനം ചരിത്രപ

ര�മാ ശാസ്ത്രീയ�മാആയിരുന്നില്ല. മത�ത്തമനുഷ്യ�ന്റതന്നിൽനിന്നുത�ന്നയുള്ള

വി�ച്ഛദനമായും ഈശ്വര�ന മനുഷ്യ�ന്റ അന്തസ്സത്തയു�ട ‘ബഹിർപ്രകടനം മാ

ത്ര’ മായും കരുതിയതല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �തറ്റ് പി�ന്ന�യാ ‘അത് നിശ്ചിതമായ

ഒരു വികാസദശയി�ലത്തിയ ചരിത്രപരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയാ

�ണന്നും ആഘട്ട�ത്ത തരണം �ച�യ്യണ്ടതായിട്ടു�ണ്ടന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു

പകരം അതി�ന ആശയവൽക്കരിക്കുകയും ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിയായി മാറ്റുകയും

�ചയ്തു” എന്നതാണ്.

മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വി�ച്ഛദിക്ക�പ്പട്ട് ഒരു �കവലശക്തിയായി അവ�രാധിക്ക

�പ്പട്ട മനുഷ്യ�ന്റ ത�ന്ന അന്തസ്സത്തയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല, �ദവം മനുഷ്യനിലു

ള്ള നന്മയു�ടയും സൗന്ദര്യത്തി�ന്റയും സാങ്കൽപികമായ ആ�കത്തുക ആദർശ

വൽക്കരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലാ�ക അവ�രാധിക്ക�പ്പട്ടതാണത്. ഫ്യൂവർബാക്കി�ന്റ

ഈവാദ�ത്താട് മാർക്സും ഏംഗൽസും �യാജിച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യ�ന സ്വാതന്ത്ര്യ

വും ആത്മാഭിമാനവുമുള്ള യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി മതത്തി�ന്റയും

�ദവത്തി�ന്റയും മിഥ്യാധാരണകളിൽ നിന്ന് അവ�ന വി�മാചിപ്പിക്കുക�യന്ന

താണ് തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കടമ എന്നുള്ള ഫ്യൂവർ ബാക്കി�ന്റ അഭിപ്രായ�ത്താടു

അവർ വി�യാജിച്ചു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, മതപരമായ മിഥ്യാധാരണക�ള ഉന്മൂ

ലനം �ചയ്യാ�ത്തട�ത്താളം കാലം ഉപ�യാഗശൂന്യമായിരിക്കും. അതു സാധ്യമല്ല

താനും.

എന്തു�കാണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് മതപരമായ മിഥ്യാധാരണകൾ ആവശ്യമാ

യി വരുന്നത്? അവർ മർദ്ദനത്തി�ന്റതായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വന്തം സൃഷ്ടിക�ള

നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വി�ച്ഛദനാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നുഎന്നതിനാലാ

ണ്. ഈ �ചാദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത്. മാർക്സ് എഴുതി: “സ്വയം

ക�ണ്ടത്തിയിട്ടില്ലാതിരിക്കുക�യാ വീണ്ടും സ്വയം നഷ്ട�പ്പട്ടു �പാവുക�യാ �ചയ്ത

മനുഷ്യ�ന്റആത്മ�ബാധവുംആത്മസം�വദനവുമാണ് മതം. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യ�നന്ന

ത് �ലാകത്തിനു �വളിയിൽ കത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അമൂർത്ത ജീവിയല്ല മനുഷ്യൻ.

എന്നാൽ മനുഷ്യ�ന്റ, രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ, മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ �ലാകമാണ്. ഈ

രാഷ്ട്രവുംഈസമൂഹവുമാണ് മത�ത്തസൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇ�താരു തലതിരിഞ്ഞപ്ര

പഞ്ച�ബാധമാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽഅവ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ �ലാകമാണ്”.

മാർക്സും ഏംഗൽസും �പാതുവായ അർത്ഥത്തിലല്ല. �ന�ര മറിച്ച്, ചരിത്രപ

രമായി മാറ്റത്തിനു വി�ധയമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതികളിൽ

പ്രകടമാകുന്ന നിലയിൽ സമൂർത്തമായിട്ടാണ് മത�ത്തക്കുറിച്ച് വിശകലനം നട

ത്തിയത്. ബാഹ്യശക്തികളു�ട �മധാവിത്വത്തിൽനിന്നുംസ്വയംസ്വതന്ത്രനാകാൻ

കഴിയാ�ത ഹൃദയ�വദനയനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ ബലഹീനതയിൽ നിന്നാണ്

മതപരമായ വികാരങ്ങൾ ഉദയം �ചയ്തത്. ബാഹ്യശക്തികളിൽ പ്രകൃതിശക്തി

കൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ ത�ന്ന അഴിച്ചുവിട്ട സാമൂഹ്യശക്തികളും ഉൾ�പ്പടുന്നു.

�താഴിലി�ന്റ സാമൂഹ്യമായ വിഭജനം, ഉൽപാദ�നാപാധികളു�ട സ്വകാര്യഉടമ,

ഭരണകൂടം, മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യൻത�ന്ന ചൂഷണം �ചയ്യൽ ഇവ�യാ�ക്ക മനുഷ്യ

�ന്റ ത�ന്ന സൃഷ്ടികളാണ്. ഏംഗൽസ് എഴുതി: മനുഷ്യ�ന്റ �ദനംദിനജീവിത

ത്തിൽ �മധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തികൾ മനുഷ്യമനസ്സിലുളവാക്കുന്ന

സാങ്കൽപിക പ്രതിഫലനമാണ് ഏതുമതവും. ഭൗമികശക്തികൾഅഭൗമശക്തിക

ളു�ട രൂപം �ക�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണത്. ചരിത്രാരംഭത്തിൽ
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പ്രകൃതിശക്തികളാണ് ഈ പ്രതിഫലനത്തി�ന്റ കർത്താവ്… എങ്കിലും, പ്രകൃതി
ശക്തിക�ളാ�ടാപ്പം, ഏ�റക്കഴിയാ�ത സാമൂഹ്യശക്തികളും മനുഷ്യ�ന്റ മുമ്പിൽ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അവ പ്രകൃതിശക്തിക�ള

�പ്പാ�ലത�ന്ന അപരിചിതങ്ങളും വിശദീകരിക്കാനാവാത്തവയുമാണ്”. പ�ക്ഷ

ഒരിക്കൽ ഉത്ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന മതം സ്വതന്ത്രമാ�യാരു രീതിയിൽ വള

രുകയും അതി�ന്റ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾക്കു വി�ധയമാവുകയും �ചയ്യുന്നു. സമുദായ

�ത്താടും ചരിത്ര�ത്താടും ബന്ധമി�ല്ലന്നു �താന്നലുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവ

പ്രകടമാവുകയുംപ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽമതം

യുക്തിക്കതീതമായ അതി�ന്റ സ്വന്തം രീതികളിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ

ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട ഉൽക്കണ്ഠക�ളയും പ്രതീക്ഷക�ളയും ദൗർഭാഗ്യങ്ങ�ളയും

അഭിലാഷങ്ങ�ളയും പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്. മാനുഷിക�ലാകത്തി

ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മത�ത്തയും ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല. ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യ

വുമായ സാഹചര്യങ്ങളു�ട വിശകലനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ മതവി

ശ്വാസങ്ങളു�ട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും വിശദീകരിക്കാനാവൂ. മതത്തിന്, വ്യത്യ

സ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കടമകളാണ്

നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളത്. മനുഷ്യനും അവ�ന്റ സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരു

ദ്ധ്യം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു സമൂർത്ത യാഥാർത്ഥ്യ�ത്താട് ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ്

അത് ഉയിർ�കാള്ളുകയും നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. അതിനാൽ എന്താ

ണീ യാഥാർത്ഥ്യ�മന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും അതി�ന മാറ്റുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

കണ്ടുപിടിക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതാണ് പ്രശ്നംപ്രകൃതിയു�ടയുംസമൂഹത്തി�ന്റയും

മനുഷ്യത്വവിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുകളും അവയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള

യഥാർത്ഥ�വരുധ്യത്തിൽ �വരുറച്ച ഒരു മാനുഷികാവശ്യ�ത്തഅതീവ സാങ്കൽ

പികമായ പ്രതിബിംബങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മതം �ചയ്യുന്ന�തന്ന് മാർക്സ് ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചു. മനുഷ്യ�ന വരിഞ്ഞു�കട്ടിയ യഥാർത്ഥ ചങ്ങലകളറുത്തുകളയാ�ത

അവ�നസാങ്കൽപികധാരണകളിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രനാക്കാ�നാഅവന് യാഥാർ

ത്ഥമായ സുഖവും സന്തുഷ്ടിയും പ്രദാനം �ചയ്യാ�നാ സാദ്ധ്യമല്ല എന്ന് അ�ദ്ദഹം

തീർത്തുപറഞ്ഞു.

“�ദനംദിന ജീവിതത്തി�ല പ്രാ�യാഗികബന്ധങ്ങൾ സഹജീവി�യാടും പ്ര

കൃതി�യാടുമുള്ള തികച്ചും ബുദ്ധിപൂർവ്വകവും യുക്തിസഹവുമായ ബന്ധങ്ങളായിത്തീ

രു�മ്പാൾ മാത്ര�മ”. യഥാർത്ഥ�ലാകത്തി�ന്റ മതപരമായ പ്രതിബിംബങ്ങൾ

അവസാനമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുള്ളൂ എന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭൗതി

�കാൽപാദനപ്രക്രിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമുദായത്തി�ന്റ ജീവിതപ്രക്രിയ

അതി�ന്റ യുക്ത്യാതീതമായ മൂടുപടം പിച്ചിച്ചീന്തുന്നത് മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രമായി കൂട്ടു

�ചർന്ന് ഉൽപാദനപ്രക്രിയ�യഒരുനിശ്ചിതപദ്ധതിക്കനുസരണമായി �ബാധപൂർ

വ്വം നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ മാത്രമാണ്. പ�ക്ഷ, ഇതു സാധിക്കണ�മങ്കിൽ

സമുദായത്തിന് സവി�ശഷമായ ഒരു ഭൗതികാടിത്തറ, അ�ല്ലങ്കിൽ ജീവിതസാഹ

ചര്യങ്ങൾആവശ്യമാണ്. ഇതാക�ട്ട ദീർഘവും �ക്ലശപൂർണ്ണവുമായ ഒരു വികാസ

പ്രക്രിയയു�ട ഫലമായിട്ടാണ് സ്വയം ഉളവാകുക”.

ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ�കാണ്ടും സാ�ങ്കതികവിജ്ഞാനത്തി�ന്റ

വളർച്ച�കാണ്ടും മതവിശ്വാസങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്നു കരുതുന്നത് ബാ

ലിശമാണ്. �ദവവിശ്വാസ�ത്ത ഉ�ത്തജിപ്പിക്കുകയും മിഥ്യാധാരണക�ള ആശ്ര

യിക്കാനാളുക�ള നിർബന്ധിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാഹചര്യങ്ങ�ള
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മനസ്സിലാക്കുകയാണാവശ്യം. മാർക്സ് പറഞ്ഞതു�പാ�ല ‘മിഥ്യാധാരണകൾ ഉ�പ

ക്ഷിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മിഥ്യാധാരണകൾ ആവശ്യമാ

ക്കിത്തീർക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാ�ബാധം ഉ�പക്ഷിക്കാനുള്ള

ആഹ്വാനമാണ്”.

“മതം ജനങ്ങളു�ട അവിനാണ് !” ഈ ഉദ്ധരണിയ്ക്കുള്ളിൽ മത�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

മാർക്സി�ന്റആശയ�ത്തഒതുക്കിനിർത്താൻ മാർക്സിസത്തി�ന്റ വിമർശകരുംഅനു

യായികളു�മാരു�പാ�ലപരിശ്രമിക്കുന്നതുകാണാം. മാർക്സ്എഴുതിയ ഒരുവാചക

ത്തി�ന്റ കഷണ�ത്തസന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി�യടുത്ത്അതി�ന്റഅർത്ഥ

വും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാ�ത ദുർവ്യാഖ്യാനം �ചയ്യുകയാണവർ �ചയ്യുന്നത്.

മാർക്സ് യഥാർത്ഥത്തി�ലഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ്: “മതപരമായ വ്യാകുലത

ഒ�രസമയത്തുത�ന്നയഥാർത്ഥദുരിതത്തി�ന്റപ്രകടനവും യഥാർത്ഥ ദുരിത�ത്താ

ടുള്ളപ്രതി�ഷധവുമാണ്. മതം, മർദ്ദിതജീവിയു�ട ദീർഘശ്വാസമാണ്. ഹൃദയമില്ലാ

�ത്താരു �ലാകത്തി�ന്റ ഹൃദയമാണ്. ആത്മാവില്ലാ�ത്താരു പരിതഃസ്ഥിതിയു�ട

ആത്മാവാണ്. അത് ജനങ്ങളു�ട അവീനാണ്”.

ജനങ്ങളു�ട ആവീൻ എന്നാണ്, ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള ആവീൻ എന്നല്ല

മാർക്സ് മത�ത്ത വി�ശഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. മർദ്ദകവർഗ്ഗം

മതമാകുന്ന കറുപ്പ് �കാടുത്തു ജനങ്ങ�ള മയക്കുന്നു എന്നല്ല, ജനങ്ങൾ തങ്ങളു

�ട സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മതത്തിൽ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് മാർക്സ്

ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്. എന്തു�കാണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് മതത്തി�ന്റ കറുപ്പ് ആവശ്യമാ

യിത്തീരുന്നത്? എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഹൃദയമില്ലാത്ത, ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു

�ലാകത്തിൽ മതമാകുന്ന കറുപ്പ്, �വദനയ്ക്കാശ്വാസം നൽകുകയും ഉൽക്കണ്ഠകളും

ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കാൻ ഒരുതരം കരുത്തു നൽകുകയും �ചയ്യുന്നു.

സ്വന്തം ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതിക�ള മനസ്സിലാക്കാ�നാ അവ�യ വശത്താക്കാ

�നാ കഴിയാതിരിക്കുകയും ത�ന്നക്കുറിച്ചുള്ളസത്യം�പാലും അറിയാതിരിക്കുകയും

�ചയ്യുന്ന ഹൃദയ�വദന അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സാങ്കൽപികമാ�യാരാനന്ദവും

അല്പ�മാരാശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുംഅതുപ്രദാനം �ചയ്യുന്നു.

പ�ക്ഷ മതം ഒരു മയക്കുമരുന്നു മാത്രമല്ല, അ�താരു�ത്തജനം കൂടിയാ�ണ

ന്നു മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരിതപൂർണ്ണവും വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നതുമായ പരിതഃസ്ഥിതി

കൾ�ക്കതിരായ പ്രതി�ഷധത്തി�ന്റ പ്രകടനവും കൂടിയാണത്. ചരിത്രപരമായ

ഗതിക്രമത്തി�ന്റ വഴിത്തിരിവുകളിൽ ബുദ്ധമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം, മുതലാ

യവ ആവിർഭവിച്ച�തങ്ങി�ന�യന്നും മതപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളു�ട ഭൗതി

കമായ പ്രാധാന്യ�മ�ന്തന്നും ഏംഗൽസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാരംഭത്തിൽ,

ജൂതപ്രമാണികളു�ട കാലഹരണ�പ്പട്ടതും മർദ്ദനപരവുമായ �മധാവിത്വത്തി�ന

തിരാ�യാരു ധാർമ്മിക പ്രതി�ഷധവുമായി വന്ന ക്രിസ്തുമതം വഹിച്ച വിപ്ലവകര

മായ പങ്കി�നക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹംഊന്നി പ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. “പ്രാചീനക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ച്”എന്നത�ന്റ �ലഖനത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

ക്രിസ്തുമതം പ്രാരംഭദശയിൽ മർദ്ദിതജനങ്ങളു�ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു.

എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ട പാവ�പ്പട്ടവരു�ട, �റാമാക്കാരാൽ

അടിമകളാക്ക�പ്പട്ടവ�രാ തിരസ്കരിക്ക�പ്പട്ടവ�രാ ആയ ജനങ്ങളു�ട, മതമായി

രുന്നു അത് ആദ്യം രൂപം �കാണ്ടത്”. “ബന്ധനത്തിൽനിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ

നിന്നുമുള്ള വി�മാചന�ത്തക്കുറിച്ച്”—ഇഹ�ലാകത്തിൽ അസാദ്ധ്യമായ ഒരു
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കാര്യമായിട്ടാ�ണങ്കിൽക്കൂടി—അതുദ്�ഘാഷിച്ചു. ‘ബാലറും ആദ്യകാല ക്രിസ്തുമ

തവും’ (1882) എന്ന �ലഖനത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം അനുയായിക�ളഅ�ന്വഷിക്കുന്നത്,

ദരിദ്രരും കഷ്ട�പ്പടുന്നവരും അടിമകളും അവഗണിക്ക�പ്പട്ടവരുമായ ജനങ്ങൾക്കി

ടയിൽനിന്നാ�ണന്നുംഅത് “ധനികരും ശക്തന്മാരും പ്ര�ത്യകാനുകൂല്യം സിദ്ധിച്ച

വരുമായആളുക�ള തള്ളിക്കളയുന്നു”എന്നുംഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇങ്ങി�നയാ�ണങ്കിലും ക്രിസ്തുമതം ഒരുസ്ഥാപനരൂപം�ക�ക്കാണ്ട�പ്പാളു

ണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഏംഗൽസ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. “ക്രിസ്തുവി�ന്റ എന്ന ആശയ

ത്തിനു �വണ്ടിയാണ്ആദ്യകാലക്രിസ്തുമതം നില�കാണ്ടിരുന്ന�തങ്കിൽ, മധ്യകാല

യുഗങ്ങളിൽ, ജനങ്ങ�ള സത്യവിശ്വാസിക�ളന്നും അവിശ്വാസിക�ളന്നും, �വദപ്ര

മാണങ്ങ�ള അനുസരിക്കുന്നവ�നന്നും അവ�യ ധിക്കരിക്കുന്നവ�രന്നും വിഭജിച്ചു

നിർത്തുന്ന ഒരു മതമായി അതു രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. ത�ന്നയുമല്ല, ഫ്യൂഡൽസ്ഥാപി

തതാൽപര്യങ്ങളു�ട മനുഷ്യത്വവിഹീനമായ പ്രവൃത്തികൾ�കാണ്ട്, ആത്മീയമായ

പിൻബലംനൽകിയാഥാസ്ഥിതികത്വ�ത്തശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നഒരുമത

മായി അതു മാറുകയും �ചയ്തു.

ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ തകർച്ചയു�ടയും പുതിയ സാമൂഹ്യശക്തികളു�ട ആവിർ

ഭാവത്തി�ന്റയുംസാഹചര്യങ്ങളിൽനീതിക്കുംസമത്വത്തിനും�വണ്ടിയുള്ളആവശ്യം

വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന്ഏംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 1886-ൽപ്രസി

ദ്ധീകരിച്ച “ഫ്യൂവർബാക്കും ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ തത്വചിന്തയു�ട അന്തവും” എന്ന

ഗ്രന്ഥത്തിൽഅ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“മ�റ്റല്ലാം ഒഴിവാക്കി�ക്കാണ്ടു, ജനങ്ങളു�ട വികാരങ്ങൾ മുഴുവനും മതത്തി�ല

ക്കു തിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടിരുന്നു; അതു�കാണ്ട് ഓജസ്സുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കു

ന്നതിനു�വണ്ടി അവരു�ട സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങ�ള മതപരമാ�യാരു രൂപം നൽ

കി അവതരിപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിത്തീർന്നു”.

മർദ്ദിതജനങ്ങളു�ട, രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ സമത്വത്തിനു�വണ്ടി ആവ

ശ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മതപരമാ�യാരു രൂപം �ക�ക്കാണ്ടു, ഫ്യൂഡലിസ

ത്തി�ന്റ തകർച്ചയു�ട ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ നിരവധി കലാപങ്ങൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്ത

മാക്കുന്നുണ്ട്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ �താമസ് മുൻസ

റി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതി�ഷധ പ്രസ്ഥാന�ത്ത വിലയിരുത്തി�ക്കാണ്ട്

ഏംഗൽസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു: അത് “മതപരമായ പരിവർത്തനത്തി�ന്റ തികച്ചും നൂത

നമാ�യാരു ഘട്ട�ത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. മാനവാത്മാവി�ന്റ ചരിത്ര

ത്തി�ല ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമാ�യാരു ഘടകമായിത്തീർന്ന ആ പരിവർത്തനം”.

�ച�ക്കാ�സ്ലാവാക്യയി�ല ജാൻഹുസി�ന്റ സമരങ്ങൾ, 15-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല �ബാ

ഹിമിയൻ വിപ്ലവത്തി�ല ടാ�ബാ�ററ്റുകളു�ട (Taborites) സമരങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ്

വിപ്ലവത്തി�ല �ലവ�ലഴ്സി�ന്റ (Levellers) സമരങ്ങൾ, 13-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ഫ്രഞ്ച്

�ദവവാദികളു�ട സമരങ്ങൾ, ഇന്ത്യയി�ല ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�ത്താടനുബന്ധിച്ചു

ണ്ടായ �ക�വലക്കാരു�ടയും കർഷകരു�ടയും സമരങ്ങൾ, ഇവ�യല്ലാം ത�ന്ന

മതത്തി�ന്റ �പരിലാണു നടന്നത്.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ�പാലും �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റാശയങ്ങളിലും മതമ�നാഭാവം പ്രകടമായിരുന്നു. മാർക്സ് എഴുതി: “പൗരാണിക

ക്രിസ്തുമതം സഹജീവി��ഹം ഉദ്�ഘാഷി” ച്ചു�വന്ന കാരണത്താൽ “അത് കമ്മ്യൂ

ണിസത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമായി ചിലർ കരുതുന്നു. സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങളു�ട

ആശയത്തി�ന്റ ഉത്ഭവ�കന്ദ്രങ്ങളി�ലാന്നതാണ്. പുരാതനകാല�ത്തസാമൂഹ്യപ്ര
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സ്ഥാനങ്ങൾക്കും, ഇന്ന�ത്ത ഭൂരിപക്ഷം ചിന്താഗതികൾക്കും ക്രിസ്തീയ�മാ മതപ

ര�മാ ആയ ഒരു നിറമു�ണ്ടന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ്. �വറുപ്പി�ന്റ നിന്ദ്യമായ യാഥാർ

ത്ഥ്യത്തി�നതിരായി ��ഹം ഉയർത്തിപ്പിടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു (കാറൽമാർക്സ്, ക്രീജി�ന

തി�രയുള്ള മാനി�ഫ�സ്റ്റാ 1846).

ഫ്രഞ്ചുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയു�ട അനുഭവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു 1844

�ന്റ അവസാനത്തിൽ �റാബർട്ടുഓവ�ന്റ പുതിയ ധാർമ്മിക�ലാകത്തിൽ (New

Moral World) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു �ലഖനത്തിൽ ഏംഗൽസ് പ്രസ്താവിച്ചു: “പാ

രീസിലൂ�ടയുള്ള എ�ന്റ മടക്കയാത്രയിൽ ഞാൻ മനസ്റ്റിസിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കു

ന്നവരു�ട ഒരുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് സന്ദർശിച്ചു. ‘�ദവം’ എന്നപദം�കാണ്ടുഅവർ

അർത്ഥമാക്കുന്നത് ��ഹശക്തി�യന്നാണ്. എന്നാൽഅത് ഒരു പ്രധാനപ്രശ്നമാ

യിഅവർകരുതിയിരുന്നില്ല. എല്ലാപ്രാ�യാഗികപ്രശ്നങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ചുംഅവർ

നമ്മു�ടഅഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിപ്പുള്ളവരായിരുന്നു.

അ�ത പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധം�ചയ്യ�പ്പട്ട മ�റ്റാരു �ലഖനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

എഴുതി: “�ചാദ്യം �ചയ്യൽ മ�നാഭാവത്തിനു കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യക്കാ

രാ�ണങ്കിലും ഫ്രഞ്ചുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വത�വ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. ‘ക്രിസ്തുമതം

കമ്മ്യൂണിസമാണ് ’ എന്നതാണ് അവരു�ട പ്രിയ�പ്പട്ട പ്രമാണം. ആദ്യകാല ക്രി

സ്ത്യാനികൾ നയിച്ചിരുന്നതായി പറയ�പ്പടുന്ന കൂട്ടായ ജീവിതരീതി എടുത്തുകാട്ടി

�ബബിളി�ന്റ സഹായത്താൽ ഇതു �തളിയിക്കാനാണ് അവർശ്രമിക്കുന്നത്.

�വയ്റ്റ്ലിങ്ങിലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായികളിലും ഇ�ത മ�നാഭാവമാണ്

ഏംഗൽസ് കണ്ടത് “�വറ്റ്ലിംങ്ങും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൂട്ടുകാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ

ശരിക്കും ഫ്രാൻസി�ല ഇക്കാറിയ (Icarians) ന്മാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്നയാണ്. ക്രിസ്തു

മതം കമ്മ്യൂണിസമാണ് എന്നാണ് അവർഅവകാശ�പ്പടുന്നത്”.

��ഹത്തിനും നീതിക്കുംസാമൂഹ്യസമത്വത്തിനും�വണ്ടിയുള്ളഅവരു�ടഅട

ക്കാനാവാത്ത ആ�വശ�ത്ത ഏംഗൽസ് സ്വാഗതം �ചയ്തു. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണി

സ�ത്ത ഒരു മതമാക്കി മാറ്റാനുള്ളഅവരു�ട ശ്രമ�ത്താട് അ�ദ്ദഹം �യാജിച്ചില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇ�തല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ നല്ല മനുഷ്യർ

ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്നാണ്—അവരങ്ങി�ന ഭാവിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽക്കൂടി

കാരണം. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു�വങ്കിൽ �ബബിളി�ന കൂടുതൽ

നന്നായി അവർ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ�ബബിളി�ല പല ഭാഗങ്ങളും

കമ്മ്യൂണിസത്തിനനുകൂലമാ�ണന്നു വരികിലും അതി�ല സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട �മാ

ത്തത്തിലുള്ള സത്ത കമ്മ്യൂണിസത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാ�ണന്ന്—അൽപം

കൂടിപറഞ്ഞാൽ, ഓ�രാ യുക്തിസഹമായ നടപടിക്കും വിരുദ്ധമാ�ണന്നും അവർ

മനസ്സിലാക്കി�യ�ന”.

�ദവസാക്ഷാത്കാര�ത്ത കമ്മ്യൂണിസമായി �തറ്റിദ്ധരിച്ച ഈ നല്ല മനു

ഷ്യ�ര മാർക്സും ഏംഗൽസും വിമർശിച്ചു. പുരാതന മതങ്ങൾ ഉദ്�ഘാഷിച്ചിരുന്ന

ആ�വശം നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങ�ള എതിർത്തതു�കാണ്ടല്ല പി�ന്ന�യാ, ഈ മൂല്യ

ങ്ങൾ�ക്കാന്നും �ലാക�ത്ത മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ ശക്തി മനുഷ്യനു പ്രദാനം �ച

യ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതു�കാണ്ടാണ് അവർ വിമർശനം നടത്തിയത്. മാർക്സ്

ത�ന്ന പറഞ്ഞതു�പാ�ല, ഈ ��ഹത്തിനു ഫലം കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

�ലാക�ത്ത മാറ്റാനും ��ഹത്തി�ന്റതായ സാമ്രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനും

കഴിയുകയി�ല്ലന്ന് 1800 വർഷക്കാല�ത്ത അനുഭവം �തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. �വറു

പ്പി�ന അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ��ഹത്തിന് സാമൂഹ്യപരിവർത്തന
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ങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജ്ജസ്വലതയും യഥാർത്ഥശക്തിയും പ്രദാനം �ചയ്യാൻ

സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ എ�ത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു”. ഇങ്ങി�നആധുനിക

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ആശയങ്ങളു�ട ഉറവിടങ്ങളി�ലാന്ന് പൗരാണികമത

ങ്ങളുദ്�ഘാഷിച്ചസഹജീവി��ഹമാ�ണന്ന്സമ്മതിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന,അവയു�ട

രണ്ടാമ�ത്ത ഉറവിട�ത്തക്കുറിച്ച് അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “സാമൂഹ്യപരിഷ്കാര

ങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ളആവശ്യങ്ങളു�ട രണ്ടാമ�ത്തഉറവിടം �ലാക�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

�സാഷ്യലിസ്റ്റാശയത്തി�ന്റ സുപ്രധാനമായ ഉറവിടം ആധുനികസമൂഹത്തിൽ മുത

ലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബൂർഷ്വാസിയും �പ്രാലി�ററ്റിയറും തമ്മിലുള്ള

ഏറ്റവും വികസിതമായ വ്യവസായബന്ധങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുന്ന �വരുദ്ധ്യമാണ്.

ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ�നാട് ഉറ�ക്ക ആവശ്യ�പ്പടുന്നു: “അത്തര�മാരവ

സ്ഥ തുടർന്നു�പാകാൻ പറ്റുകയില്ല അതു മാറണം. മനുഷ്യരായ നമ്മൾത�ന്ന

അതു മാറ്റി�യതീരൂ…” ഈ മുഖ്യാവശ്യം �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയഗതികളു�ട വികാ

സ�ത്ത സഹായിക്കുകയും നിരവധി സജീവാനുയായിക�ള ആകർഷിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. (കാറൽമാർക്സ് “ക്രിജി�നതി�രയുള്ള മാനി�ഫ�സ്റ്റാ” 1846).

ഇപ്രകാരം മാർക്സിസം രണ്ടുവിരുദ്ധചിന്താഗതികളു�ടനടുവിലാണ് വികാസം

പൂണ്ടത്. ഒരു വശത്ത് മനുഷ്യ�ന്റ വി�മാചനം മത�ത്തയും �ദവ�ത്തയും കുറിച്ചു

ള്ള മിഥ്യാധാരണകളിൽ നിന്നുള്ള �മാചന�ത്തയാശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന�തന്നുപ്ര

ഖ്യാപിച്ചു ഫ്യൂവർബാക്കി�ന�പാലുള്ള ഇടതുപക്ഷ �ഹഗിലയന്മാർ, മറുവശത്താക

�ട്ട, ക്രിസ്തുമതംത�ന്നകമ്മ്യൂണിസമാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപിച്ച �സാഷ്യലിസ്റ്റുകളുംകമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകളും. ഇരുകൂട്ടരു�ടയും ക്രിയാത്മകസംഭാവനക�ളഅഭിനന്ദിച്ച�താ�ടാപ്പം

ത�ന്ന മാനുഷി�കാന്നമനത്തി�ലക്കുള്ള പുതി�യാരു പാതയു�ട അ�ന്വഷണവും

മാർക്സും ഏംഗൽസും നടത്തി. മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു:

“ഒരിക്കൽ മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മവി�ച്ഛദനത്തി�ന്റ ആത്മീയ രൂപം തുറന്നുകാ

ട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചരിത്രത്തിനകമ്പടി �സവിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ മുഖ്യകടമ

ആആത്മവി�ച്ഛദനത്തി�ന്റ ഭൗതികരൂപങ്ങ�ള തുറന്നുകാണിക്കുക�യന്നതാണ്.

ഇങ്ങി�ന സ്വർഗ്ഗത്തി�നതിരായ വിമർശനം ഇഹ�ലാകത്തി�നതിരായ വിമർശ

നമായും, മതത്തി�നതിരായ വിമർശനം അവകാശാധികാരത്തി�നതിരായ വി

മർശനമായും മതപ്രമാണങ്ങൾ�ക്കതിരായ വിമർശനം രാഷ്ട്രമീംമാസ�യ്ക്കതിരായ

വിമർശനമായും മാറുന്നു”.

ഇത്തര�മാരു വിലയിരുത്തലിന് വിപ്ലവപരമായ അർത്ഥവ്യാപ്തികളുണ്ട് കാ

രണം, പരിവർത്തനവി�ധയമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ലക്ക് അതു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

മാർക്സി�നയും ഏംഗൽസി�നയും സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം കമ്മ്യൂണിസ�മന്നത്

മതംവാഗ്ദാനം �ചയ്യുന്നഅ�തആനന്ദത്തി�ന്റയുംസന്തുഷ്ടിയു�ടയും മ�തതരമായ

സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് സാധിക്കുന്നതാക�ട്ട ധ്യാനത്തിലൂ�ടയും പ്രാർത്ഥന

യിലൂ�ടയുമല്ല മറിച്ച് “മനുഷ്യ�ന അവമാനിതനും അടിമയും ത്യജിക്ക�പ്പട്ടവനും

�വറുക്ക�പ്പട്ടവനുമായ ഒരു ജീവിയാക്കിത്തീർക്കുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക�ള

മാറ്റിമറിക്കുന്നത് �വണ്ടിയുള്ള നിരന്തരസമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ്”.

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

1970 ജൂൺ



4
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം

പ്രകൃതിയും സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ മനുഷ്യ�ന്റ സമൂർത്ത വ്യക്തിത്വത്തി

�ന്റ പ്രവർത്തനമാണ് മാർക്സി�ന്റ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ പ്രാരംഭ

ബിന്ദു മനുഷ്യ�ന്റ നിലനിൽപ്പി�ന്റ പ്രശ്നംഅനു�ചതനങ്ങളായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ

എന്നനിലയിലല്ലഅവ�ന്റസൃഷ്ട്യന്മുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾഅഥവാആശയവും

പ്ര�യാഗവും തമ്മിലുള്ളഐക്യം (Praxis) എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കരുത�പ്പടുന്നത്.

പലരും �തറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു�പാ�ല, മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങ

�ളാ സാമ്പത്തിക �നട്ടങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള അവ�ന്റ ആഗ്രഹങ്ങ�ളാ ശാരീരിക

സുഖസൗകര്യങ്ങ�ളാ ആണ് അവ�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും, ധാർമ്മികവും അദ്ധ്യാത്മികവു

മായ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന�തന്ന് വാദിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമല്ല ചരിത്രപര

മായ ഭൗതികവാദം. മനുഷ്യനും അവ�ന്റ ആശയങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും താൽപ

ര്യങ്ങളുംഅവസാനവിശകലനത്തിൽ ഭൗതികമായ ഉൽപാദന വിതരണസമ്പ്രദാ

യങ്ങളിൽ �വരൂന്നിയിരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിലവിലുള്ളസാഹചര്യത്തിലാണ്

നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്ന�തന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതത്വചിന്തയാണ് ചരിത്രപരമായ

ഭൗതികവാദം. മനുഷ്യ�ന യഥാർത്ഥത്തിൽഅവൻ ജീവിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുക

യും �ചയ്യുന്ന, മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതിക�ള

അവലംബ�പ്പടുത്തി സമൂർത്തമായി പഠിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

മനുഷ്യ�ന്റനിലനിൽപ്പിന് ഭക്ഷണവുംവീടും മറ്റ് ജീവിതാവശ്യങ്ങളുംഅത്യന്താ

�പക്ഷിതമാണ്. സമൂഹത്തി�ന്റ വികാസ�ത്താ�ടാപ്പം അവ�ന്റ ആവശ്യങ്ങളും

വർധിക്കുന്നു. അവന് ആവശ്യമുള്ള�തല്ലാം സ്വയം ഉൽപാദിപ്പിക്കുക�യാ മറ്റുള്ളവ

രാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പടുക�യാ �ചയ്യണം. ജീവസന്ധാര�ണാപാധികളുൽപാ

ദിപ്പിക്കുന്നതുവഴി മനുഷ്യൻ പ�രാക്ഷമായി യഥാർത്ഥഭൗതികജീവിത�ത്തയാണ്

ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്.1 എന്നാൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ

മാത്ര�മ ജനങ്ങൾക്ക് അവരു�ട ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാ

നും ജീവസന്ധാര�ണാപാധികളുൽപാദിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രാചീന�ഗാ

ത്രജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലായാലും ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ട മതിൽ�ക്കട്ടുകൾക്കക

ത്തു നിന്നു�കാണ്ടായാലും ആധുനിക വ്യാവസായിക സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിന്നു

�കാണ്ടായാലും അവൻ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ നിലനിൽപ്പി�ന്റ രീതി

1 Karl Marx: German Ideology P. 7
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യും അതു�പാ�ലത�ന്ന അവ�ന്റ ആശയങ്ങളും നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നത് അവൻ

ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തി�ന്റ സ്വഭാവവും അന്ന�ത്ത സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരി

തഃസ്ഥിതികളുമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്താഗതി—അവ�ന്റ ജീവിതരീതിയിൽനിന്നും

അവ�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല അവ�ന്റ പങ്കിൽ

നിന്നുമാണുരൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനരീതി�യയും അതിനു ആവശ്യമാ

യി ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യസംഘടന�യയും അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ

യഥാർത്ഥ ഭൗതികജീവിതം അവസാന വിശകലനത്തിൽ, അവ�ന്റ ചിന്താസര

ണി�യയും, ജീവിതത്തി�ല സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്രക്രി

യകളു�ട �പാതുസ്വഭാവ�ത്തയും ത�ന്ന നിർണ്ണയിക്കുന്നു�വന്ന് ചരിത്രപരമായ

ഭൗതികവാദം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പുരാതനകാല�ത്ത ഗുരു

കുലവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും താൻ ഒരുഎഞ്ചിനിയ�റാ,

�പല�റ്റാ, ഐ.എ.എസ്. ഓഫീസ�റാ ആയിത്തീരു�മന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കി

ല്ല. ആൻഡമാനി�ല Ongis വർഗ്ഗക്കാർ ഇക്കാലത്ത് �പാലും വി�ദശനാണയ

വിനിമയത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നങ്ങ�ളസംബന്ധി�ച്ചാ ഒരാളു�ട ബാങ്ക് ബാലൻ

സ് ഏ�തല്ലാം കുറുക്കുവഴികളിൽ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്നുള്ളതി�നപ്പ

റ്റി�യാ ചർച്ച �ചയ്യാറില്ല. ഉൽപാദനരീതിയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും അവയുമായി

ബന്ധ�പ്പട്ട ജീവിതരീതിയും ആണ് അവസാനമായി മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധ�ത്തയും

ആശയങ്ങ�ളയും അഭിലാഷങ്ങ�ളയും അതു�പാ�ല സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും

രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. മാർക്സ് എഴുതി:

“ഏത് വിധത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവസന്ധാര�ണാപാധികൾ ഉൽപാദിപ്പി

ക്കുന്ന�തന്നകാര്യംആദ്യമായുംആശ്രയിക്കുന്നത്, നിലവിലുള്ളതുംഇനി ഉണ്ടാ�ക

ണ്ടതുമായ യഥാർ�ത്ഥാപാധിക�ളയാണ്. ഈ ഉൽപാദനരീതി�യ മനുഷ്യ�ന്റ

ശാരീരിക നിലനിൽപിനുള്ള പുനരുൽപാദന രീതിയായി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല.

അതി�ല�റ, ഇത് അവരു�ട ജീവിതസാഫല്യത്തിനുള്ള ഒരു നിശ്ചിതരൂപമാണ്.

അവരു�ട ഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തമായ ജീവിതരീതികൂടിയാണിത്. വ്യക്തികൾ ജീവിത

സാഫല്യം �കവരിക്കുന്നതു�പാ�ലയാണ് അവയും �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാണ്ട്,

അവ�യന്താ�ണന്ന് അവയു�ട ഉൽപാദനവുമായിസാമ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഉൽപാ

ദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങി�നയാണു ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയുമായാണു

സാമ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വ്യക്തികളു�ട സ്വഭാവം, അവരു�ട ഉൽപാദന

�ത്തനിർണ്ണയിക്കുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്”.

1885-ൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റായു�ട മുഖവുരയിൽചരിത്ര

പരമായ ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപ്ര�മയങ്ങൾ 1845 ന് മുമ്പു ത�ന്ന കാ

റൽ മാർക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി ഏംഗൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

“ആപ്ര�മയം ഇതാണ്: അതായത്ഓ�രാ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിലും നിലവിലു

ള്ള സാമ്പത്തി�കാൽപാദനവിനിമയ രീതിയും ആവശ്യമായും അതിൽ നിന്നുണ്ടാ

കുന്ന സാമൂഹ്യസംഘടനയും അതി�ന്റ അടിത്തറ രൂപ�പ്പടുത്തുന്നു. അതിൽകൂടി

മാത്ര�മആകാലഘട്ടത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ ചരിത്രംവിശദീകരിക്കു

വാൻസാധിക്കുകയുള്ളൂ”.2

1859-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “A Contribution to the Critique of Political

Economy” യു�ടആമുഖത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതി:

2 മാ ർക്സും ഏംഗൽസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാി�ഫ�സ്റ്റാ, ആമുഖം, �പജ് 1883.
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“എ�ന്നകുഴപ്പത്തിലാക്കിസംശയങ്ങളു�ടനിവാരണത്തിനായിഞാൻഏ�റ്റ

ടുത്തആദ്യ�ത്ത �ജാലി �ഹഗലി�ന്റ ‘ധർമ്മസിദ്ധാന്ത’ (Philisophy of Right)

�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിമർശന പഠനമായിരുന്നു. ഇതി�ന്റ ആമുഖം 1884-ൽ പാ

രീസിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Deutsch—Franzosische Fahrbricher—ൽ

വന്നു. നിയമബന്ധങ്ങളുംഅതു�പാ�ല ത�ന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളും അതാതിൽ

നിന്നുത�ന്ന�യാ മനുഷ്യമനസ്സി�ന്റ �പാതുവായ വികാസ�മന്ന് പറയ�പ്പടുന്ന

തിൽ നി�ന്നാ അല്ല രൂപ�മടുക്കുന്നത്. പി�ന്ന�യാ ജീവിതത്തി�ന്റ ഭൗതിക സാ

ഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവയു�ട �വരുകൾ സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത് എന്നതി�ലക്കാണ്

എ�ന്റ അ�ന്വഷണങ്ങൾ നയിച്ചത്”.3 ഈപ്ര�മയ�ത്ത മാർക്സ് ഇങ്ങ�ന വിശദീ

കരിക്കുന്നു.

“മനുഷ്യർ പിന്തുടരുന്ന സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനത്തിൽ, അപരിത്യാജവും

ആഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമായ നിശ്ചിത ബന്ധങ്ങളി�ലക്ക് അവർ പ്ര

�വശിക്കുന്നു. ഈ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ അവരു�ട ഭൗതികഉൽപാദനശക്തി

കളു�ട വികസനത്തി�ന്റ ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടത്തിനു �യാജിച്ചതാണ്. ഈ ഉൽ

പാദനബന്ധങ്ങളു�ട ആ�കത്തുകയാണ് സമൂഹത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക ഘടന

നിർമ്മിക്കുന്നത്—നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഉപരിഘടനകളുയരുന്ന യഥാർ

ത്ഥ അടിത്തറയാണത്. സാമൂഹ്യാവ�ബാധത്തി�ന്റ നിശ്ചിതരൂപങ്ങൾ അതിനു

സമാന്തരമായുണ്ടാകുന്നു. ഭൗതികജീവിതത്തി�ല ഉൽപാദനരീതി, ജീവിതത്തി

�ന്റ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്രക്രിയകളു�ട �പാതുസ്വഭാവം

നിർണ്ണയിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധമല്ല അവ�ന്റ നിലനിൽപ്പിനാധാരം. മറിച്ച്

അവ�ന്റ നിലനിൽപ്പാണ് അവ�ന്റ �ബാധത്തിനടിസ്ഥാനം.4

1849-ൽ മാർക്സ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ “Wage, Labour and Capital”—ൽഎഴു

തി

“വ്യക്തികളുൽപാദനം നടത്തുന്നസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളി�ല പരിവർത്തനഫല

മായി അതായത്, ഉൽപാദനത്തി�ല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും, ഉൽപാദനത്തി�ന്റ

ഭൗതി�കാപാധികളു�ട മാറ്റത്തി�ന്റയും വികസനത്തി�ന്റയും ഫലമായി ഉൽപാ

ദനശക്തികൾക്കും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ടാണ് ആ

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സമൂഹ�മന്നു വിളിക്കുന്ന ചരിത്രപര

മായ വികാസത്തി�ന്റ വ്യക്തമായ പരിവർത്തനദശകളുള്ളസമൂഹമാണത്. പുരാ

തനസമൂഹം, ഫ്യൂഡൽസമൂഹം, ബൂർഷ്വാസമൂഹം ഇവ�യല്ലാംത�ന്ന ഉൽപാദന

ബന്ധങ്ങളു�ട സങ്കീർണ്ണതകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടായ ഫലത്തി�ന്റ ലളിതമായ

ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മാനവസമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ വികാസത്തിൽ

സുപ്രധാനചുവടുകളാണ് ഇവഓ�രാന്നും.5

ഏംഗൽസ് എഴുതി: ചരിത്രത്തി�ന്റ ഭൗതികവീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്, മനു

ഷ്യജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഉപാധികളു�ട ഉൽപാദനവും, തദനന്തരമുള്ള, ഉൽപാ

ദിപ്പിച്ചസാധനങ്ങളു�ടവിനിമയവുമാണ്എല്ലാസാമൂഹ്യഘടനയു�ടയുംഅടിസ്ഥാ

നം എന്നുള്ള പ്ര�മയത്തിൽനിന്നുമാണ്. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാ

മൂഹ്യപരിവർത്തനത്തി�ന്റയുമടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാ�ണന്ന നിഗ

3 Karl Marx: A Contribution to the Critigue of Polical Economy, International

Publishers, New York 1864 P. 11.
4 P. 11.
5 Karl Marx: Wage, Labour and Capital.
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മനത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു… ഉൽപാദനവിതരണരീതികളിൽ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകു
ന്നതിനുള്ളകാരണവും സാമ്പത്തികമാണ്”.6

ഇപ്രകാരം മാർക്സി�ന്റയും ഏംഗൽസി�ന്റയും അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട

സമൂഹത്തി�ല അംഗങ്ങൾ അവരു�ട ജീവിതസന്ധാര�ണാപാധികൾ ഉൽപാദി

പ്പിക്കുകയും ആ ഉൽപന്നങ്ങൾ പരസ്പരം �കമാറുകയും �ചയ്യുന്ന രീതികളാണ്

സമൂഹത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തനിർണ്ണയിക്കുന്നഅടിസ്ഥാനം രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. മാ

റിമാറി വരുന്നസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വികാസംപ്രാപിക്കുന്നസമൂഹത്തി�ന്റ

സ്ഥാപനാപരമായഘടനയാണ്അത്യന്തികമായി മനുഷ്യ�ന്റധാർമ്മികവും, തത്വ

ചിന്താപരവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ ആശയങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളു

�ട രൂപങ്ങ�ളയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തി�ല നിർണ്ണായകഘട

കം സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നും, മറ്റുള്ളവ�യല്ലാം അപ്രധാനങ്ങളും

നിർജ്ജീവങ്ങളുമാ�ണന്നും ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, ഭൗതികമായ

ഉൽപാദന വിനിമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും, മനുഷ്യനും, മനുഷ്യൻ

സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന സമൂഹവും തമ്മിലും ഉള്ള സജീവമായ ഒരു

ബന്ധം കുടി�കാള്ളുന്നുണ്ട്.

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾഎന്നതു�കാണ്ട് മാർക്സ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജനങ്ങളു�ട

യിടയിലുള്ള സജീവമായ ബന്ധങ്ങ�ളയാണ്. സമൂഹം രൂപ�പ്പടുത്തുന്ന വ്യക്തി

കൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്കുള്ളബന്ധങ്ങൾഇതിലുൾ�പ്പടുന്നു.

സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി എന്നുപറയുന്നത് ഉൽപാദന ശക്തികളു

�ടയും, നിർദ്ദിഷ്ടസാഹചര്യങ്ങളിൽപ്രബലമായിട്ടുള്ളഉൽപാദനബന്ധങ്ങളു�ടയും,

ഇവ�യാടു�ചർന്നുള്ള സാമൂഹ്യഘടനകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാർമ്മികവും നിയമപ

രവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആശയങ്ങൾ എന്നിവയു�ടയും ആ�കത്തുകയാണ്. സമൂഹം

എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സംവിധാനമാണ്. സമൂർത്ത

മായ വ്യക്തികളു�ട കൂട്ടായ പ്രയത്നങ്ങളാണ് ഈ സംവിധാന�ത്ത നിലനിർത്തു

ന്നത്. മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് സമൂഹവും നിലനിൽക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രമാണത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യമായ ഉൽപത്തിയും, രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവും

ആയ അതി�ന്റ അന്തസ്സത്തയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ബന്ധമു�ണ്ടന്നു മാർക്സ്

ക�ണ്ടത്തി. മതപരവും, രാഷ്ട്രീയവും, തത്വശാസ്ത്രപരവും, ധാർമ്മികവുമായ ആശ

യങ്ങൾ സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി അ�ഭദ്യമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നാണി

തി�ന്റ അർത്ഥം. ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യമാണ്

ആശയങ്ങ�ള ക്രമ�പ്പടുത്തുന്നത്. ഓ�രാ സിദ്ധാന്തവും ഉട�ലടുക്കുന്നത് ഒരു നിർ

ദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ്; വ്യക്തമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പ്ര�ചാദനത്തിൽ

നിന്നാണ്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ നിർജ്ജീവമായ ഒരു പ്രതിഫലന�മന്ന്

ഇതി�ന പറയുകവയ്യ. കാരണം, ഏതു സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ

നിന്നും ഒരു സിദ്ധാന്തം �പാന്തിവ�ന്നാ, ആ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തത�ന്ന അതു വിശ

ദീകരിക്കുകയും അതി�ന്മൽ �പ്രരണ �ചലുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതു പ്ര

വൃത്തിക്കുള്ള പ്ര�ചാദനമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തത�ന്ന

മാറ്റിമറിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന വ്യക്തമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പ്ര�ചാദനത്തിൽ

നിന്നാണ്. അങ്ങ�ന പുതിയ ആശയങ്ങളു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും ആവിർ

ഭാവത്തിനതു വഴി�തളിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇനി ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും

ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നിയാമക ശക്തികളായി

6 Engles: Socialism—utopian and scientific P. 45.
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വർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരംഓ�രാസിദ്ധാന്തവും, പ്രാ�യാഗിക, ദ്വന്ദ്വാത്മകപ്രക്രിയ

യു�ട ഫലപ്രാപ്തിയി�ലക്കുള്ള ഉപാധിയാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ വരട്ടുവാദക്കാരായ

വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആത്മീയതയു�ട�മൽ ഭൗതികത്തിനുള്ള മുൻതൂക്ക�ത്ത മാത്ര�മ

കാണുന്നുള്ളൂ. �മൽക്കൂര�യസാമ്പത്തികമായ ‘ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറി’ �ന്റ�വറു�മാരു

പ്രതിഫലനമായിട്ടും, മനുഷ്യ�ന, ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ സാധനങ്ങളു�ട

ഉൽപാദകനും, ഉപ�ഭാക്താവുമായ ഒരു ‘സാമ്പത്തിക മനുഷ്യ’ നായിട്ടും മാത്ര�മ

അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദ�ത്ത, നിത്യജീവിതത്തി�ന്റ

ഭൗതി�കതരവും, സാമ്പത്തി�കതരവുമായ വശങ്ങ�ള കണക്കി�ലടുക്കാത്ത സാ

മ്പത്തികനിശ്ചിതത്വവാദ (economic determinism)മായിട്ടാണവർ വ്യാഖ്യാനി

ക്കുന്നത്.

ജീവസന്ധാര�ണാപാധികളു�ട ഭൗതികമായ ഉൽപാദനരീതി സാമൂഹ്യവി

കാസത്തി�ന്റ നിർണ്ണായകഘടകമാ�ണന്നു പറയുന്നതു�കാണ്ട് ഉൽപാദനശ

ക്തികൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും, ധാർമ്മികവും, ആത്മീയവുമായ അവ

സ്ഥ�യ യാന്ത്രികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല. വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലുള്ള

രാഷ്ട്രീയവും വ്യവസ്ഥാപിതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ ഉപരിഘടനകൾ തമ്മിൽ

പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപരിഘടനയ്ക്ക് അ�ധാഘടന (introstructure)യു

�ട �മൽ ഒരു പ്രത്യാഘാതവുമുണ്ട്.

അവസാനഘട്ടത്തിലുള്ള ഏംഗൽസി�ന്റ ഒരു കത്തിൽ സാമ്പത്തികശക്തി

കളു�ട പ്രാധാന്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ത�ന്റ നിർബന്ധം ത�ന്റ ത�ന്ന അനുയായിക

ളിൽ പലരും �തറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു അ�ദ്ദഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. സാ

മ്പത്തികഘടകം പ്രത്യക്ഷമാ�യാ പ�രാക്ഷമാ�യാ മ�റ്റല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസ

ങ്ങ�ളയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവസാനഘട്ടത്തിൽ മാത്ര�മ ആയിരിക്കൂ എന്ന്

അ�ദ്ദഹം ആവർത്തിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചു. സാമൂ�ഹ്യാപരിഘടനയു�ട വ്യത്യസ്ത രൂപ

ങ്ങൾ അവയു�ട ത�ന്ന താരത�മ്യന സ്വതന്ത്രമായ വികാസ നിയമങ്ങ�ളയാണ്

പിന്തുടരുന്ന�തന്നുഅ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉൽപാദനശക്തികളു�ടയും ഉൽപാദ

നബന്ധങ്ങളു�ടയും വികാസത്തി�ന്മൽ ഇവപ്രതിപ്രവർത്തനം�പാലും നടത്തിയി

ട്ടുണ്ട്.

1894-ൽഏംഗൽസ്എഴുതി: “സജീവമായഏകഉപാധിഎന്നഅർത്ഥത്തിൽ

സാമ്പത്തികപരിതഃസ്ഥിതിയാണുകാരണ�മന്നും, മറ്റുള്ള�തല്ലാം നിർജ്ജീവമായ

ഫലങ്ങളാ�ണന്നും പറയുകവയ്യ. �ന�ര മറിച്ച്, സാമ്പത്തികാവശ്യത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിൽ ഇവ�യല്ലാം അ�ന്യാന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണു സത്യം.

സാമ്പത്തികാവശ്യം അവസാനഘട്ടത്തിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് തീരുകയും �ചയ്യു

ന്നു”.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ സ്ഥിതിഗതികളു�ട പ്രാമാണ്യം ഊന്നിപ്പ

റയുന്ന�താ�ടാപ്പംത�ന്ന ആശയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം, മതം, നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

ഘടകങ്ങളു�ടപങ്കും മാർക്സിസംഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്ര�ത്യകപരിതഃസ്ഥിതി

കളിൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള പരിവർത്തനം �ചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ

�മൽപ്പറഞ്ഞ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ണായകമായ പങ്കു�പാലും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മനു

ഷ്യൻ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിയാ�ണ�ന്നാ, സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളും പരി

ശീലനവുമാണ് അവ�ന രൂപ�പ്പടുത്തുന്ന�ത�ന്നാ വാദിക്കുന്നത് മനുഷ്യ�നപ്പ

റ്റിയുള്ള വികൃതമാക്ക�പ്പടുന്നതും �ചതന്യമില്ലാത്തതുമായ ധാരണയിലാണധി

ഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സാഹചര്യങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിയാ�ണന്നു,
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നിലവിലിരുന്ന ഭൗതികവാദപരമായ അഭിപ്രായ�ത്ത ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് 1845-ൽ

ഫ്യൂവർബാക്കി�നപ്പറ്റിയുള്ള ത�ന്റ തീസിസ്സിൽ മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി. മനു

ഷ്യ�ന്റ പരിശ്രമം�കാണ്ട് ചുറ്റുപാടുക�ള മാറ്റാൻ കഴിയു�മന്നും അ�ദ്ദഹം അതിൽ

പ്രഖ്യാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ:

“മനുഷ്യർ പരിതഃസ്ഥിതികളു�ടയും പരിശീലനത്തി�ന്റയും സൃഷ്ടികളാ�ണ

ന്നും മാറ്റംവന്ന മനുഷ്യർ മാറിയ പരിതഃസ്ഥിതികളു�ടയും പരിശീലനത്തി�ന്റയും

സൃഷ്ടികളാ�ണന്നുമുള്ള ഭൗതികവാദപരമായ സിദ്ധാന്തം ഒരു കാര്യം മറക്കുന്നു;

അതായത് മനുഷ്യരാണു പരിതഃസ്ഥിതിക�ള മാറ്റുന്നത് എന്നും, അധ്യാപകനുത

�ന്ന, അധ്യയനംആവശ്യമാ�ണന്നുള്ളകാര്യം”.7

ഉൽപാദനരീതിയല്ല മനുഷ്യ�ന മാറ്റുന്നത്; �ന�ര മറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഉൽപാദ

നരീതി�യ മാറ്റുകയാണു �ചയ്യുന്നത്. ‘തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ദാരിദ്ര്യ’ �മന്ന ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ മാർക്സു ത�ന്ന പറയുന്നതു�പാ�ല, “ഉൽപാദനരീതി മാറ്റുന്നതിൽക്കൂടി മാ

നവരാശി അതി�ന്റ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാ�ക മാറ്റുകയാണു �ചയ്യുന്നത്. ഭൗതിക

സമ്പത്തി�ന്റ ഉൽപാദനത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സംസ്ഥാപിക്കു

ന്നമനുഷ്യർത�ന്നയാണ്ആബന്ധങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായതത്വങ്ങളുംആശയങ്ങ

ളും ഗുണവിഭാഗങ്ങളും (Categories) സ്ഥാപിക്കുന്നത്”. ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങ�ള

�പ്പാ�ലത�ന്നയഥാർത്ഥങ്ങളായ മനുഷ്യ�ന്റആശയങ്ങളുംആദർശങ്ങളും വിശ്വാ

സങ്ങളും മ�നാഭാവവും അവ�ന്റ ജീവിതത്തി�ന്റയും പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും സാ

രഥ്യശക്തികളാണ്. അവ ഏ�താ അജ്ഞാതമായ ദിവ്യശക്തിയാൽ ദാനം �ച

യ്യ�പ്പട്ടവയല്ല. �ന�രമറിച്ച് മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതരീതി നിർണ്ണയിക്കുകയും രൂപ�പ്പ

ടുത്തുകയും �ചയ്ത സാമൂഹ്യവികാസത്തി�ന്റ ഓ�രാ പ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിലും അവനും

അവ�ന്റ സഹജീവികളും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട രൂപവി�ശ

ഷങ്ങൾ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച സ്വന്തം സൃഷ്ടികളാണ്. സാമ്പത്തികപരിതഃസ്ഥിതികളു�ട

യാന്ത്രികമായ പ്രതിഫലനങ്ങളല്ല അവ. അവ വചനാത്മകസ്വഭാവമുള്ളവയാണ്;

സാമൂഹ്യവികാസത്തി�ന്റസാരഥ്യശക്തികളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു.

വ്യക്തി സമൂഹത്തിലാണു ജീവിക്കുന്നത് അതിനാൽ അവ�ന്റ സാമൂഹ്യമായ

നിലനിൽപ്പി�ന്റവ്യവസ്ഥകളാൽസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ, വർഗം, കുടുംബം, വിദ്യാഭ്യാ

സം, പരിശീലനം, എന്നിവയാൽ വ്യക്തികൾ സ്വാധീനിക്ക�പ്പടുകയും, രൂപ�പ്പടു

കയും �ചയ്യുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും രൂപം പ്രാ

പിക്കുന്ന വിവിധ ചിന്താഗതികളും, പാരമ്പര്യം സാമൂഹ്യവഴക്കം, ആചാരങ്ങൾ തു

ടങ്ങിയ മറ്റു ഘടകങ്ങളും അവയു�ട സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. എങ്കിൽ ത�ന്ന സ്വ

ന്തം ഇച്ഛാശക്തിയനുസരിച്ചും മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഇണങ്ങുന്നവിധവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന

തിനുള്ള വ്യവസ്ഥിതികളും ഘടകങ്ങളും ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം വിധിവിശ്വാ

സത്തി�ന്റ (fatalism) സിദ്ധാന്ത�മാ തികഞ്ഞസാമ്പത്തികനിശ്ചിതത്വവാദ�മാ

അല്ല. സാമ്പത്തികവും ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ വസ്തുനി

ഷ്ഠമായ സാദ്ധ്യതക�ള സൃഷ്ടിക്കുക മാത്ര�മ �ചയ്യുന്നുള്ളൂ. അവ�യ മനസ്സിലാക്കു

വാനും സ്വന്തം രുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള �തര�ഞ്ഞടുപ്പു നടത്താനും തീരുമാനങ്ങ�ളടു

ക്കാനും,സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള ചുമതല മനുഷ്യ�ന്റതാണ്. സാ

മൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളാൽ മനുഷ്യൻ സ്വാധീനിക്ക�പ്പടുകയും രൂപ�പ്പടുകയും �ച

യ്യുന്നുഎന്നുള്ളത് �നരുത�ന്ന. എന്നാൽ ചരിത്ര�ത്തയും സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതി

ക�ളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനമാ�ണ�ന്നാർ

7 Karl Marx. Thesis III on Feuer bach.
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ക്കണം. സ്വന്തം �ബാധപൂർവ്വമായപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട മനുഷ്യൻത�ന്റചുറ്റുപാടു

ക�ള രൂപ�പ്പടുത്തുകയും സ്വന്തം �ലാക�ത്തസൃഷ്ടിക്കുകയുംഅതുസൃഷ്ടിക്കുകയും

രൂപ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നതിലൂ�ട സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇങ്ങ�ന സാമ്പത്തികവും സാഹചര്യങ്ങ�ള സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ ഘടക

ങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് നൽകിയ പ്രാധാന്യം അ�ദ്ദഹ�ത്ത നിശ്ചിതത്വവാദത്തി�ലക്കു

നയിച്ചില്ല. കാരണം അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന സമൂഹവും അതി�ന്റ വിവിധ സ്ഥാ

പനങ്ങളും മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

അല്ലാത്തപക്ഷം സമൂഹ�ത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധപൂർ

വ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധ്യതയില്ലാതായി�പാകും.

മനുഷ്യ�നന്നത് സമൂഹത്തി�ന്റ ഒരു സൃഷ്ടിമാത്രമല്ല; സ്രഷ്ടാവുംകൂടിയാണ്.

‘പരിശുദ്ധകുടുംബ’ �മന്നത�ന്റപുസ്തകത്തിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാര�മഴുതി: ‘മനുഷ്യൻ

ചുറ്റുപാടുകളാൽ രൂപ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടവനാ�ണങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ചുറ്റുപാടുക�ള മനു

ഷ്വത്വപരമാക്കണം. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാ�ണങ്കിൽഅവ�ന്റ

പ്രകൃതം സമൂഹത്തിൽ മാത്ര�മ വികസിപ്പിക്കാനാവൂ”.

മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി വളരാൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ സാമൂഹ്യവും

�നസർഗ്ഗികവുമായ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് പരിവർത്തനമുണ്ടാകണ�മന്നാണിതി�ന്റ

യർത്ഥം. സാമൂഹ്യവും ഭൗതികവുമായ ചുറ്റുപാടുക�ളാടുള്ളസമരങ്ങളിൽകൂടിയാണ്

മനുഷ്യ�ന്റ മാനുഷികസ്വഭാവവും കഴിവുകളും വികസിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിയാക�ട്ട സമൂഹമാക�ട്ട നിശ്ചലമല്ല. അവ രണ്ടും ചരിത്രപരമായ വി

കാസ പരിണാമങ്ങൾക്കു വി�ധയമാണ്. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യനും അതി�ന്റ ഒരു

ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഭാഗം മാത്രമല്ല; സ്രഷ്ടാവുകൂടിയാ

ണ്. 1852-ൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ “18-ാം ബ്രു�മയർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാർക്സ്

ഇപ്രകാര�മഴുതി: “മനുഷ്യർ അവരു�ട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ

ഇഷ്ടാനുസരണമല്ല അവരതു �ചയ്യുന്നത്. അവർ ത�ന്ന സ്വയം �തര�ഞ്ഞടുത്ത

പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് കീഴിലല്ല ഇപ്രകാരം �ചയ്യുന്നതും. �ന�രമറിച്ച് ഭൂതകാല

ത്തുനിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ, പ്രദാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടതും, �നരിട്ട് അവർ അഭിമുഖീകരി

ക്കുന്നതുമായ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് മനുഷ്യർ അവരു�ട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന

ത്. മൺമറഞ്ഞു�പായ മുഴുവൻ തലമുറകളു�ടയും പാരമ്പര്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന

മനുഷ്യരു�ട തല�ച്ചാറി�ന്മൽ മല�പാ�ല ഭാരമുള്ളസ്വാധീനശക്തി �ചലുത്തുന്നു”.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ �ബാധമുള്ള, സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള ജീവിയാണ്. മനുഷ്യന്

സ്വന്തം യത്നം�കാണ്ട് പരിതഃസ്ഥിതികൾ മാറ്റാനാവും. “ചരിത്ര�മന്നു വിളിക്കുന്ന

തു മുഴുവൻ” മാർക്സ് എഴുതി, “മനുഷ്യാധ്വാനത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയയാണ്.

മനുഷ്യനു�വണ്ടി അവൻ നടത്തിയ പ്രകൃതിയു�ട വികാസമാണ്. ഇതി�ന്റ ഫലമാ

യി താൻ ത�ന്നസ്വയംസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നതി�ന്റ വ്യക്തവുംഅനി�ഷധ്യവുമായ �ത

ളിവ് അവനു ലഭിക്കുന്നു”.

മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ചരിത്ര�മന്നത് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ

ളു�ട ഉത്ഭവവികാസങ്ങളു�ട കഥയായിരുന്നില്ല. അതു മനുഷ്യ�ന്റ സ്വയം സൃഷ്ടി

യു�ട കഥയാണ്. മനുഷ്യ�ന നിർവ്വചിക്കുന്നത് അവ�നന്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു

എന്നു �നാക്കിയല്ല; എന്തുപ്രവർത്തിക്കുന്നുഎന്നതി�നആശ്രയിച്ചാണ്. ആശയ

വും പ്ര�യാഗവും തമ്മിലുള്ളഐക്യമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റസൃഷ്ട്യന്മുഖമായ പ്രവർത്തന

മാണ് അവ�ന്റ നിലനിൽപ്പിനു നിദാനം.
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പ്രവർത്തനം എന്നതു�കാണ്ട് മാർക്സ് ഉ�ദ്ദശിച്ചത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തന

�ത്തമാത്രമല്ല, �ലാകസത്തയു�ട ഭൗതികാടിസ്ഥാനംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ

�വറും സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങ�ളക്കാൾ കവിഞ്ഞ ചിലതായിരുന്നു. ശാരീരികവും

മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തിയും മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടും.

ചിന്ത, വികാരം, ��ഹം ഇവ�യല്ലാം മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ രൂപങ്ങളാണ്.

സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാസമ്പ്രദായ�ത്തവിമർശിക്ക�വ മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി. ഉടമ

�കയ്യാളുക�യന്നത് മാനുഷിക പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഒരു നി�ഷധമാണ് എന്ന്.

ഭൗതികസമ്പത്തി�ന്റസൃഷ്ടിക്കു�വണ്ടിയുള്ള ഉൽപാദനപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ വികാ

സ�ത്ത മാത്രമല്ല അ�ദ്ദഹം ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ എല്ലാ

രൂപങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം ലക്ഷ്യമാക്കി. മനുഷ്യ�ന്റ അസ്തിത്വ�മന്നാൽ അവ�ന്റ

പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ രീതിയാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ അസ്തിത്വത്തി�ന്റ പ്രാഥമികഘടകം

സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികളല്ല, മനുഷ്യപ്രവർത്തനമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ പൂർണ്ണ

വികാസത്തിനുംയഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാനുഷികസ്വഭാവത്തി�ന്റസാക്ഷാ

ത്കാരത്തിനും ഇടയാക്കുന്നവിധം സമൂഹ�ത്തയും പ്രകൃതി�യയും പരിവർത്തനം

�ചയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനവും വില�പ്പ

ട്ടതുമായവശം. 1846-ൽഅന്ന�ങ്കാവി�നഴുതിയ കത്തിൽ മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ

�ല, മനുഷ്യരു�ട സാമൂഹ്യചരിത്രം, അവർ അ�തപ്പറ്റി �ബാധവാന്മാരാ�ണങ്കിലും

അ�ല്ലങ്കിലും അവരു�ട വ്യക്തിത്വവികാസത്തി�ന്റ ചരിത്രമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

1970 മാർച്ച്
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മനുഷ്യ�നഅവ�ന്റ മൂർത്തമായഅവസ്ഥയിൽ വീക്ഷിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി എന്ന

നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തി�ല�യാ കുടുംബത്തി�ല�യാ, കുലത്തി

�ല�യാ, വർഗ്ഗത്തി�ല�യാഅംഗ�മന്നനിലയിലും ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ

ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടും കൂടി മനുഷ്യ�ന വീക്ഷിക്കണം. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയും,

പ്രയത്നിക്കുകയും, ആവശ്യങ്ങൾ നിറ�വറ്റുകയും സ്വപ്രതീക്ഷകൾ സഫലീകരിക്കു

കയും മാനുഷികമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് സ്വയം പരിണമി

ക്കുന്നതിൽ കൂടിയല്ല, ശൂന്യതയിലുമല്ല, സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായുള്ളബന്ധങ്ങ

ളു�ട ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽനിന്നു�കാണ്ടാണ്. രക്തബന്ധത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലും

�താഴിലി�ന്റ വിഭജനത്തിലും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ�പ്പട്ട ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായബന്ധങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ വിവിധരീതിയിലു

ള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളും സഹകരണവും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതാണ് സാമൂഹ്യജീവിതം.

പ്രാചീന ആരാധനാ പ്രതീകങ്ങൾ (totems) മതപരമായ വിലക്കുകൾ (taboo)

മതം, ഭാഷ, കുലം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മനഃശാസ്ത്രപരവും �വകാരികവും ആയ

വസ്തുതകളു�ട സങ്കീർണ്ണാവസ്ഥയും മനുഷ്യജീവിതം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന വിവിധരീതി

യിലുള്ള ആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും, മതങ്ങളും,

മതവിശ്വാസങ്ങളും, ധർമ്മസംഹിതകളും ഒരു വ്യക്തി�യ നിലവിലിരിക്കുന്ന സാ

മൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധിക്കുന്നു. കൂട്ടുജീവിതവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും മനു

ഷ്യ�ന്റ പ്രാകൃതവാസനക�ള മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള അവ�ന്റ ബന്ധത്തിൽ പ്രതി

ഫലിച്ചു കാണുന്ന മനുഷ്യസ്വഭാവമായി പരിവർത്തനം �ചയ്യുന്നു. ജന്തുക്കളു�ട

പറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾഈ സാമൂഹ്യജീവിത

പ്രക്രിയ മനുഷ്യസമൂഹത്തിനുഅനിവാര്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങ

ളായ ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, കാമം മുതലായവ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനു�വകാരികവും,

ആത്മീയവുമായ ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. സഹകരണം, സഹായം, സഹാനുഭൂതി, ��

ഹം, സുഹൃദ്ബന്ധം, കലയുംസംസ്കാരവും, മനുഷ്യ�ന്റതായസവി�ശഷഗുണങ്ങളും

കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള നിരങ്കുശമായ സൗകര്യം തുടങ്ങി ജന്തുവാസന

കളിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളാണ് അവ. ഇങ്ങ�നയുള്ള

മാനുഷികമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നു: അവ �നടി�യടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ

നിന്നുമാണ് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നത്.
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സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ത�ന്റ �പരുമാറ്റം, മ�നാഭാവം, പ്രവർ

ത്തികൾ മുതലായവ മറ്റു മനുഷ്യ�ര എങ്ങ�ന ബാധിക്കുന്നുഎന്നും അവ സമൂഹം

അംഗീകരിക്കുന്നു�വാ ഇല്ല�യാ എന്നും കണക്കി�ലടു�ക്കണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹികാം

ഗീകാരം അവനു ഉ�ത്തജകമാവുകയും സാമൂഹ്യനിരാകരണം അവനിൽ അപമാ

നവും പശ്ചാത്താപവും വളർത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. അന്തസ് ആത്മാഭിമാനം കർത്ത

വ്യ�ബാധവും പരസ്പരസഹായം മുതലായവ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തി�ന്റ വള�ര ശക്തി

യായ �പ്രരകമായി മാറുന്നു. നന്മയും, തിന്മയും, ശരിയും, �തറ്റും, നീതിയും അനീതി

യും തുടങ്ങിയ �പാതുസങ്കൽപങ്ങളിൽ അവ പ്രകടമാകുന്നു. സമൂഹത്തിനു ഇണ

ക്കവും �കട്ടുറപ്പുംസ്ഥായീഭാവവുംആവശ്യമാണ്. ഈഅടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾ ഉറ

പ്പുവരുത്തുന്നതിൽപങ്കുവഹിക്കുന്ന�തന്തുംനന്മയായി കരുത�പ്പടുന്നു. അവതടസ്സ

�പ്പടുത്തുന്ന�തന്തും �തറ്റും അസാന്മാർഗികവുംആ�ണന്നുകണക്കാക്കുന്നു.

ധാർമികമൂല്യങ്ങൾസമൂഹത്തി�ന്റ ഭദ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യാ

വകാശങ്ങൾ �നടി�യടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ സമൂഹത്തി�ല അംഗങ്ങൾ

തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകമാത്രമല്ല �ചയ്യുക.

അവ മനുഷ്യ�ന്റ �ശ്രഷ്ഠതവർധിപ്പിക്കുകയുംഅവനിൽ മനുഷ്യഗുണമുണ്ടാക്കുകയും

അങ്ങി�ന ഒരുആത്മീയ ശക്തിയായി മാറുകയും കൂടി �ചയ്യുന്നു.

സമൂഹത്തിനു വികാസമുണ്ടാവുകയും ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ

ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�താടുകൂടി ചില പഴയമൂല്യങ്ങൾ ഉപ�യാഗശൂന്യ

മായി പുറംതള്ള�പ്പടുകയും മറ്റു ചിലത് സമൂഹത്തി�ന്റ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്

�യാജിക്കത്തക്കവണ്ണം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി പുനർവ്യാഖ്യാനം �ചയ്ത് നവീക

രിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. �വരുദ്ധ്യങ്ങളിലും വിവിധ താൽപര്യങ്ങളു�ട സംഘ

ട്ടനങ്ങളിലും കൂടി സാമൂഹ്യവികാസം ഉണ്ടാവു�മ്പാൾ ഓ�രാ വർഗവും തങ്ങൾക്ക

നുകൂലമായ വിധത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു

എന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. യാഥാസ്ഥിതിക വർഗങ്ങൾ പഴയ ജീർണ്ണിച്ചുമ

രവിച്ച മൂല്യങ്ങളിൽ സനാതന ധർമ്മങ്ങളു�ട �പരുപറഞ്ഞ് കടിച്ചുതൂങ്ങി�ക്കാണ്ടു

അവരു�ട സങ്കുചിതമായ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

മറുവശത്ത് പു�രാഗമന ശക്തികൾ പരമ്പരാഗതമായ മൂല്യങ്ങൾ തങ്ങളു�ട താല്പ

ര്യങ്ങൾ മു�ന്നാട്ടു�കാണ്ടു�പാകാനും സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കു �വണ്ടിയും ഉപ�യാ

ഗിക്കുന്നു. ഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളുള്ളസമൂഹങ്ങളിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ�പ്പട്ട മനുഷ്യർ

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളവിവിധരീതിയിൽസമീപിക്കുന്നുഎന്നവസ്തുതഅനി�ഷധ്യമാ

ണ്. ഉദാഹരണത്തിനായി, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ, ഭൂവുടമസ്ഥാവകാശം,

കരം, പലിശ, ലാഭം തുടങ്ങിയവ വസൂലാക്കുവാനുള്ള അവകാശം. �താഴിലാളിക

�ള കൂലി�ക്കടുക്കുവാനുള്ള അവകാശം, സ്വകാര്യസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള

അവകാശം മുതലായവഅലംഘ്യമായ മൂല്യങ്ങളായി മുതലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റപ്രതി

നിധികൾ കരുതുന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാക�ട്ട, തങ്ങളു�ട മൂല്യങ്ങൾ മു�ന്നാട്ടുവയ്ക്കു

കയും തങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങൾ �നടി�യടുക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയും മുതലാളിത്തവ്യ

വസ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയും �പാരുതുകയും മുതലാളിത്തവർഗ്ഗ�ത്ത

നിശ്ചയദാർഢ്യ�ത്താടുകൂടി എതിർക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. മനുഷ്യരാശി എ�ന്നന്നും

അമൂല്യമായി കരുതിയിരുന്ന സർവാതിശായിയായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ അപരി

മിതമായി അനുഭവിക്കണ�മങ്കിൽ എല്ലാ വർഗ്ഗ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യസം

ഘട്ടനങ്ങ�ളയും വിപാടനം �ച�യ്ത തീരൂഎന്ന് മാർക്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
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സമ്പന്നവർഗ്ഗങ്ങളിൽ�പ്പട്ട ആളുകൾക്ക് നല്ല മനുഷ്യരാകാൻ സാധിക്കില്ല

എ�ന്നാ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ അക്കാരണം �കാണ്ടുമാത്രം

നല്ലവനായിരിക്കു�മ�ന്നാ ഇതു�കാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധൻ, ഗാന്ധി,

ടാ�ഗാർ, മാർക്സ്, ഏംഗൽസ് തുടങ്ങി മനുഷ്യ��ഹികളായ തത്ത്വചിന്തകർ ഉയർ

ന്നവർഗ്ഗത്തിലാണ് ജനിച്ച�തങ്കിലും മർദ്ദിതർക്കു�വണ്ടി നില�കാള്ളുകയും അവർ

പിറന്ന ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങളു�ട സങ്കുചിതമായ താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതി�ര �പാരുതുക

യും �ചയ്തു.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് താ�നാരു മനുഷ്യജീവി

യാ�ണന്നആത്മ�ബാധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്തു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമാ

യി താദാത്മ്യത്തിൽ പ്രകൃതിയു�ട ഒരു ഭാഗമായി ജീവിച്ചു. മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മ�ബാ

�ധാദയ�ത്താടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യൻ, ത�ന്റ �ചതന,

സവി�ശഷമായ മാനുഷികഗുണങ്ങൾ, ��ഹം,സഹാനുഭൂതി, യുക്തി,അറിവ്, പര

സ്പരസഹായം തുടങ്ങിയ ത�ന്റ കഴിവുകളും, സർ�വാപരി മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപവും വികസിപ്പിക്കുന്നതി�ന്റ ഒരു പ്രക്രിയ ആണ് അത്. സാ

മൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒളി�ച്ചാട്ടമല്ല സ്വാത

ന്ത്ര്യം, നിസ്സംഗത്വത്തിൽകൂടിയല്ല,പ്രകൃതിശക്തികൾക്കുംപ്രപഞ്ചയാഥാർത്ഥ്യത്തി

നു�മതി�രയുള്ളപ്രാ�യാഗികസമരങ്ങളിൽകൂടിയാണ്അതു �നടി�യടു�ക്കണ്ടത്.

പ്രകൃതിശക്തി കൾ�ക്കതി�രയുള്ള സമരത്തിൽ കൂടിയും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മാറ്റിമ

റിക്കുന്നതിലും കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം പരിവർത്തനം �ചയ്യുക.

പ�ക്ഷ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാ

മൂഹ്യ, സാമ്പത്തികഘടകങ്ങളും, സമൂഹത്തി�ന്റ �മലുള്ള വർഗ്ഗ�മധാവിത്തവും,

തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചൂഷണവും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്തവും, അഹംഭാവവും, വി

രസവും യാന്ത്രികവുമായ അധ്വാനവും ധനത്തിനും അധികാരത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള

അത്യാഗ്രഹവും മനുഷ്യ�ന്റ മാനുഷികസത്ത�യ ദരിദ്രമാക്കുകയും അടിമ�പ്പടുത്തു

കയും �ചയ്യുന്നു. മനുഷ്യപു�രാഗതി മുരടിപ്പിക്കുകയുംഅടിമ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന

ഇത്തരം ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള �മാചനമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ മാനുഷികമൂ

ല്യം.

മനുഷ്യൻ, ത�ന്റ പ്രവൃത്തികളും അനുഭവസമ്പത്തും വിജ്ഞാനവും ഉപ�യാഗി

ച്ചു�കാണ്ടു പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയു�ട ഘടനയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിർ

ത്തികൾ �ഭദിച്ച് മു�ന്നറുന്നു. അനുസ്യൂതം തുടരുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരപ്രക്രിയ

യിൽ കൂടി മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവുകൾ വളരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യവും നിത്യ�മാചനവും �നടി

�യടുക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണതയ്ക്കുംസാക്ഷാത്കാരത്തിനും �വണ്ടിയും ഉള്ള മനുഷ്യ�ന്റ

അനന്തമായഅ�ന്വഷണമാണ് ചരിത്രം.

ഇപ്രകാരം �നാക്കിയാൽമനുഷ്യന്ക്ഷണികലക്ഷ്യങ്ങൾമാത്രമല്ലഅന്തിമല

ക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തി�ന്റ വികാസവുംസ്വാതന്ത്ര്യവുംസഫലീകരണ

വുംആത്മസാക്ഷാത്കാരവുമാണ് അന്തിമലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനാണ് ലക്ഷ്യം, മറ്റുള്ളവ

�യല്ലാം ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്. വസ്തുക്കളുംസ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യന് ഉപകരിക്കു

ന്ന ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്. അവ ലക്ഷ്യമാകുന്നില്ല. മാനവികവാദികളായ ചിന്ത

ക�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇതാണ് സാർവ്വജനീനമായ മൂല്യങ്ങളു�ട നിർണ്ണയ

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വം. “നഃമനുഷ്യാദ് �ശ്രഷ്ഠതരം ഹികിഞ്ചിത്” മനുഷ്യ�ന

ക്കാൾ മഹത്തായി ഒന്നുമില്ല. സ്വയം ക�ണ്ടത്തുകഎന്നതും മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ

അന്തിമലക്ഷ്യവുംഅർത്ഥവുംബ്രാഹ്മണഎന്നുഅവർനാമകരണം �ചയ്തപ്രപഞ്ച
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ത്തി�ന്റ �കവലസത്തയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാ

ത്കാരം �നടുക എന്നതാണ് എന്നു ഉപനിഷത്തുക്കളു�ട കർത്താക്കളായ ചിന്ത

കർ കരുതി, ഗാന്ധിജിയാ�ണങ്കിൽഅതുസത്യമാ�ണന്നു വിശ്വസിച്ചു. മാർക്സിനാ

വ�ട്ട അതുസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ �മഖലയി�ലആത്മസാക്ഷാത്കരണമായിരുന്നു.

ഉപനിഷത്തുക്കളി�ല “ബ്രാഹ്മണ”എന്ന�പാതുസങ്കൽപംഅനന്തവുംഅതി

രറ്റതുമായ മനുഷ്യരാശിയു�ട ഏകീകരണത്തിനും ഇണക്കത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള

മനുഷ്യ�ന്റഅഭിലാഷ�ത്തആണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യ�ന്റഐക്യ

ത്തിനും �ചർച്ചയ്ക്കും �വണ്ടിയുള്ള ഈ മഹത്തായ സ്വപ്നം അന്ന് പ്ര�യാഗത്തിൽ

�കാണ്ടുവന്നില്ല. പകരം “വർണ്ണാശ്രമ”ത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യവിഭജന�ത്ത

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മനുഷ്യരു�ട �ദനംദിന ജീവിതവും പ്രവർത്തികളും ചി

ട്ട�പ്പടുത്തിയത്. ഈ സമൂഹത്തി�ല ഐക്യവും ഇണക്കവും ശൂദ്ര�രയും വിവിധ

പ്രാകൃത�ഗാത്രക്കാ�രയും ഉൾ�ക്കാള്ളാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. സമൂഹത്തിനു പുറത്തു

നിന്നു�കാണ്ട് കഠിനാദ്ധ്വാനം �ചയ്യാനും ദുരിതമനുഭവിക്കാനും വിധിക്ക�പ്പട്ടവരാ

യിരുന്നു ഈ വിഭാഗങ്ങൾ; തത്വശാസ്ത്രപരമായ ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും മനു

ഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരു�ന്നങ്കിലും പ്രാ�യാഗിക ജീവിതത്തിൽ

കർശനമായ വ്യത്യാസങ്ങളും വിഭജനങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം

സ്വകാര്യ സ്വത്തി�ന്റയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും ആവിർഭാവം സമൂഹത്തി�ന്റ

ലക്ഷ്യ�ത്ത വികലവും സങ്കുചിതവുംആക്കിത്തീർത്തുഎന്നതാണ്. സമൂഹം പു�രാ

ഗമിക്കും�താറും മനുഷ്യരാശിയു�ട ഗണപരമായഐക്യം തകർക്കുന്നവിധത്തിൽ

സാമൂഹ്യ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും മൂർച്ഛിച്ചു. മനുഷ്യ�ന �വറും മാർഗ്ഗം

മാത്രമായിട്ടും വസ്തുക്കളും, സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ലക്ഷ്യമായിട്ടും കരുത

�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഈ വികലമായ വീക്ഷണം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ

പരമ�കാടിയി�ലത്തി ചരക്കുകൾ ധനം, ലാഭം മുതലായവ മനുഷ്യ�ന കീഴ്�പ്പടു

ത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറി. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യനല്ല ലക്ഷ്യം

ഉൽപാദനം, ലാഭം, ധനം, അധികാരം തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യൻഅതു

�നടി�യടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രം.

ഈ പരിതഃസ്ഥിതിക�ള മാറ്റാനുള്ള യുക്തമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ക�ണ്ടത്താൻ

കഴിയാത്തപല ചിന്തകരും, മത�നതാക്കന്മാരും സ്വന്തംആത്മാവി�ന്റഅകക്കാ

മ്പി�ലക്കുതിരിയുകയുംബാഹ്യപ്രകൃതി�യാടുംസമൂഹ�ത്താടുംബന്ധ�പ്പടുത്താ�ത

സ്വന്തംആന്തരിക സ്വഭാവ�ത്ത മാറ്റാൻശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തി�ന്റ വികസന�ത്ത സാമൂഹ്യസാഹചര്യം മാ

റ്റാനുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് �വർ�പടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്

ഗാന്ധിജിയും മാർക്സും �പാലുള്ള മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിയു�ട സ്വത

ന്ത്രമായ വികാസംആസമൂഹത്തി�ല മ�റ്റല്ലാ വ്യക്തികളു�ടയും സ്വതന്ത്രമായ വി

കാസത്തിനുള്ള ഉപാധിയായിത്തീരുന്നതിനു അനു�യാജ്യമായ ഒരു സംവിധാനം

സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അന്തിമലക്ഷ്യം.

ഈ ലക്ഷ്യം നിറ�വറ്റണ�മങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന തരം താഴ്ത്തുകയും, അടിമ�പ്പടുത്തുക

യുംഅവഗണിക്കുകയും, അവജ്ഞ�യാ�ട വീക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നസാഹചര്യങ്ങ

�ള മാറ്റിമറിക്കണം. അതു�കാണ്ട്, മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മുതലാളി

ത്ത വ്യവസ്ഥിതിയു�ട നാശവും ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തി�ന്റസ്ഥാപനവുമാ

ണ് മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം �നടി�യടുക്കാനുള്ള മുൻഉപാധിയും മാർഗവും.
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ഗാന്ധിജിക്ക്സത്യമായിരുന്നുലക്ഷ്യം. “പൂർണ്ണമായിസത്യ�ത്തക�ണ്ടത്തുക

എന്നുവച്ചാൽസ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ക�ണ്ടത്തിആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കുക

എന്നുവച്ചാൽ പൂർണ്ണമാകുക എന്നതിനു തുല്യമാണ്” (�തണ്ടുൽക്കർ, ‘മഹാത്മ’

രണ്ടാം വാല്യം �പജ് 98) ഗാന്ധിജി�യസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംസത്യ�മന്നാൽ ഭൗ

തികാനുഭവസിദ്ധമായ സത്യമല്ല. �കവലമായ സത്യമാണ്. അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങി�ന

എഴുതുന്നു “പരമമായസത്യ�ത്തക�ണ്ടത്താത്തിട�ത്താളം കാലംഞാൻസങ്കൽ

പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ�പക്ഷികമായ സത്യ�ത്ത മുറു�ക പിടി�ക്കണ്ടിവരും.

അതുവ�രക്കും ആ�പക്ഷിക സത്യമാ�ണ�ന്റ അറിവും, കവചവും, �കാളുത്തും”.

(ആത്മകഥ).

�വ�റാരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽആ�പക്ഷിക സത്യങ്ങൾ പരമമായ സത്യ

ത്തി�ലക്കുള്ള ഉപാധികളായി കരുത�പ്പടുന്നു. ഈ ധാരണ�യാടുകൂടി അ�ദ്ദഹം

ആ�പക്ഷിക സത്യങ്ങളു�ട സാധുത പരി�ശാധിക്കാനുള്ള പ്രാ�യാഗിക പരീക്ഷ

ണങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടു.

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ചില പ്ര�ത്യക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപൂർണതകളും,

വ്യർത്ഥതകളും, പരിമിതികളും, �തറ്റുകളും,ഹിമാലയൻവിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ�പാലും ഉൾ

�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, �മച്ച�പ്പടുത്തലും, �തറ്റുതിരുത്തലും വഴി കഴിയുന്നത്ര കൂടുതൽ പ്ര

�യാജനകരവും പൂർണ്ണവും ആക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കും അവ അവ

സരം നൽകി. മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉചിതവും പ്ര�യാജനകരവുമാ�ണങ്കില�ല്ല ലക്ഷ്യം പ്രാ

പിക്കാൻസാധിക്കൂ? അ�ല്ലങ്കിൽഅത് മാർഗ്ഗമാകുകയില്ല.

സത്യാ�ന്വഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �മഖലയി�ലക്ക് വി

വർത്തനം �ചയ്യ�പ്പട്ട�പ്പാൾഅഹിംസയും ��ഹവുമായി മാറി. സത്യഗ്രഹംഅവ

�നടി�യടുക്കാനുള്ളസ�ങ്കതവുമായിത്തീർന്നു.

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“അഹിംസയാണ് മാർഗ്ഗം; സത്യമാണ് ലക്ഷ്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർഗ്ഗമാവണ

�മങ്കിൽ അതു നമ്മു�ട ക�യ്യത്തുന്നതായിരിക്കണം. അതു�കാണ്ട് അഹിംസയാ

ണ് നമ്മു�ട പരമമായ കടമ” (�യരവാദാ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന്: ആശ്രമനിരീക്ഷണ

ങ്ങൾ �പജ് 18).

പ�ക്ഷ, എന്താണ് അഹിംസ?

“പല�പ്പാഴും ചിത്രീകരിക്ക�പ്പടുന്നതു�പാ�ല ഒരു പ്രാകൃതമായ സംഗതിയല്ല

അഹിംസ. ജീവജാലങ്ങ�ള ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് അഹിംസയു�ട ഒരു

ഭാഗമാണ് എന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, അത് അഹിംസയു�ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

ഭാഗ�ത്ത മാത്ര�മ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങളും, ആവശ്യമില്ലാ

ത്ത തിടുക്കവും, നുണപറയുന്നതും, വി�ദ്വഷവും, ആർ�ക്കങ്കിലും തിന്മ വരണ�മന്ന

ആഗ്രഹവുംഅഹിംസ�യന്നസങ്കൽപ�ത്തവ്രണ�പ്പടുത്തുന്നു”.

ഇതി�ലാ�ക്ക കവിഞ്ഞ ഒന്നാണ് അഹിംസ�കാണ്ട് ഉ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗാ

ന്ധി�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, അഹിംസ�യന്നാൽ മനുഷ്യ��ഹമാണ്. ഗാ

ന്ധിജി ത�ന്ന ഇങ്ങ�നഎഴുതി.

“അഹിംസയു�ടസജീവാവസ്ഥയാണു ��ഹം” �തറ്റു �ചയ്യുന്നയാ�ള �ചറുക്കു�മ

ന്നുഅത് അനുശാസിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന �ചയ്യു�മ്പാൾ അയാൾക്കു വി�രാധം �താ

ന്നു�മങ്കിലും, അയാളു�ട�മൽ ഒരു പ�ക്ഷ ശാരീരികമായ മുറി�വൽപ്പി�ക്കണ്ടിവ

ന്നാലും, അയാളു�ട പ്രവർത്തിയുമായി �വർ�പട്ടു നിൽക്കണം”.



6
�സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവു�മാ?

“�ചന ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ്. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധമാവശ്യ

മില്ല. ഇന്ത്യയാക�ട്ട, ഒരു മുതലാളിത്തരാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയി�ല ബൂർഷ്വാഭരണാ

ധികാരികൾ വികസനപ്രിയരാണ്. തകർന്നുകഴിഞ്ഞസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ

നിന്ന് ജനങ്ങളു�ട ശ്രദ്ധ�യ മ�റ്റാരിട�ത്തക്കു തിരിച്ചുവിടാനും വളർന്നുവരുന്ന

ബഹുജനപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയും അവയ്ക്കു �നതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�രയും

അടിച്ചമർത്താനും അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട സഹായം �നടാനും�വ

ണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ അയൽരാജ്യങ്ങ�ള �വട്ടിപ്പിടിക്കാൻ �നാക്കു

ന്നു. അതു�കാണ്ട് �ചന ഇന്ത്യ�യയല്ല, ഇന്ത്യ �ചന�യയാണ് ആക്രമിച്ചത്…
. �ചനീസു�നതാക്കന്മാരു�ട ഇത്തരം പ്രചാര�വലകൾ ഒട്ടനവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാ�രയും മറ്റു പു�രാഗമനവാദിക�ളയും അന്ധാളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയി�ല

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര മാത്രമല്ല മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�രയും.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധമാവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് സാമ്രാജ്യത്വ

ത്തിനാണ്. ഇത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വമ�ത്ര. പ�ക്ഷഇതു�പാ�ല മറ്റുചില മാർക്സിസ്റ്റ്

തത്വങ്ങളുണ്ട്.

1 �വ�റയും ചില തത്വങ്ങൾ

യുദ്ധംഅനിവാര്യമല്ല;

സാമ്രാജ്യത്വം സാർവ്വ�ദശീയമായി അധഃപതിക്കുകയും �സാഷ്യലിസം ഒരു

നിർണ്ണായകശക്തിയായിത്തീരുകയും �ചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ,

സാമ്രാജ്യത്വം നിലനിൽ�ക്കത്ത�ന്ന, യുദ്ധങ്ങ�ള ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും;

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ സമാധാനമാവശ്യമാണ്.; �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാ

ജ്യങ്ങൾസമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു;

സായുധലഹളകൾ കൂടാ�തത�ന്ന സമാധാനപരമായി �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ല

വം …
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി �പാരുതുന്ന ജനതകളും പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം�ന

ടിയ രാജ്യങ്ങളും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളു�ട സുഹൃത്തുക്കളാണ്.

�ചരി�ചരാനയം സാമ്രാജ്യത്വ�ത്തയല്ല, �ലാകസമാധാന�ത്തയും പു�രാഗ

തി�യയുമാണ് സഹായിക്കുന്നത്;
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റിവിഷണിസ�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന �ഡാഗ്മാറ്റിസവും �സ��രിയനിസവും

മാർക്സിസത്തി�നതിരാണ്.

ഇങ്ങ�ന പല മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളുമുണ്ട്. തത്വങ്ങളി�ലതി�ലങ്കിലും �ചന

വിശ്വസിക്കുന്നു�ണ്ടാ? ഇ�ല്ലന്ന് �ലാകത്തി�ല മിക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും

�ബാധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �ചനയു�ട നയം മാർക്സിസത്തി�നതിരാ�ണന്ന് മി

ക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികളും പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

2 �ചനീസ് �നതാക്കളു�ട അഭിപ്രായം

�ചനയി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ സമാധാനപരമായ

സഹവർത്തിത്വം ‘സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായ സമര�ത്ത ഉ�പക്ഷിക്കലാണ്,

സമാധാനം നിലനിർത്താൻ�വണ്ടിയുള്ള കൂടിയാ�ലാചനകൾ ‘സാമ്രാജ്യത്വത്തി

നു കീഴടങ്ങലാണ് ’; കരീബിയൻ കടലി�ല പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ പുതി�യാരു

�ലാകമഹായുദ്ധ�ത്ത തടയാനും ക്യൂബയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തുരക്ഷിക്കാനും�വ

ണ്ടി �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ അ�മരിക്കയുമായി നടത്തിയ കൂടിയാ�ലാചനകൾ

‘സാമ്രാജ്യത്വവാദിക�ള പ്രീണിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വാത

ന്ത്ര്യ�ത്ത ബലി�കാടുക്കലായിരുന്നു; അണുവായുധയുദ്ധ�ത്ത ഭയ�പ്പട്ട് യുദ്ധം

തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഭീരുക്കളാണ്; സമാധാനത്തി�ന്റ �പരിൽ ഇവർ സ്വാ

തന്ത്ര്യസമരങ്ങ�ള വഞ്ചിക്കുകയും വർഗ്ഗസമരസിദ്ധാന്ത�ത്ത നി�ഷധിച്ചു�കാണ്ട്

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സമാധാനപരമായ മാർഗ

ത്തിലൂ�ട �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുകസാധ്യമല്ല; ഇന്ത്യയു�ട �ചരി�ചരാനയവും

നിഷ്പക്ഷതയും �വറും �ഭാഷ്കാണ്; പ്രധാനമന്ത്രി �നഹ്റു വൻകിടജന്മികളു�ടയും

പിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളികളു�ടയും പ്രതിനിധിയും സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ഏജന്റുമാ

ണ്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങ�ളാടു �യാജിക്കാത്ത �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട�യല്ലാം റിവിഷനി

സത്തി�ന്റ �ചളിക്കുണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ! ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന്

മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ പരിശുദ്ധമായ �കാടിക്കൂറയുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന

ത് തങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നും, തങ്ങളും തങ്ങളു�ട കൂട്ടുകാരായ അൽ�ബനിയൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളു�മാഴിച്ച് �ലാകത്തിലുള്ള മ�റ്റല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും

മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�നതിരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്നുമാണ് �ചനീസ്

�നതാക്കന്മാർ വാദിക്കുന്നത്.

�ചനയു�ടഈവാദങ്ങ�ളല്ലാംഅസംബന്ധങ്ങളാ�ണന്നുംഅവയ്ക്ക് മാർക്സിസം-

�ലനിനിസവുമായി വിദൂരബന്ധം�പാലുമി�ല്ലന്നും �ലാകത്തി�ല മിക്ക കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, ഒരു സംശയം ബാക്കി നിൽക്കു

ന്നു. ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം മ�റ്റാരു രാജ്യ�ത്തപ്ര�ത്യകിച്ചും സമാധാനത്തിൽ

വിശ്വസിക്കയും സാമ്രാജ്യത്വ�ത്തഎതിർക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യ�ത്തആക്ര

മിച്ചു എന്ന് എങ്ങി�ന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും?

ഇന്ത്യ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയി�ല ഒരംഗമ�ല്ലങ്കിലും സാമ്രാജ്യത്വ�ച്ചരിയിൽ

�ചരാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാ�ണന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യ

വസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയു�ട പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തി

�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നും സാമ്പത്തിക വികസനപരിപാടികൾ നട

പ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് സമാധാനംഅത്യാവശ്യമാ�ണന്നുംഇന്ത്യയി�ല ഇന്ന�ത്ത

ഭരണാധികാരികൾ മനസിലാക്കിയിട്ടു�ണ്ടന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ



42 അദ്ധ്യായം 6. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവു�മാ?

സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നും മറ്റും എല്ലാവരും സമ്മതി

ക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സംശയം തീരുന്നില്ല; �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധമാവശ്യ

മില്ല എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നതു ശരിയാ�ണാ? �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

�ചന�യഅക്രമി എന്നു വിളിക്കാൻ പാടു�ണ്ടാ?

ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധ�ത്ത �വറുക്കുകയും സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നഇന്ത്യ. മറുഭാഗത്ത് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്ന�ചന. രണ്ടിനുമിടയ്ക്കു

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിനുആക്രമണമാവശ്യമില്ല എന്ന ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വവും!

അ�പ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാ�താരാക്രമണവും ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു�ണ്ടാ?

ഉണ്ടായത് �വറും മായയാ�ണന്നു�ണ്ടാ?

തലയ്ക്കു ലക്കില്ലാത്തവ�രആക്രമണമുണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു പറയൂ; ഹിമാലയപർവ

തനിരകളി�ലാഴുക്ക�പ്പട്ട �ചാര മായയാ�ണന്നുവാദിക്കൂ. 1962 �സപ്തംബർ 8—ന്

മുമ്പ് ഇന്ത്യാ-�ചന അതിർത്തിത്തർക്കത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിക�ളന്തായിരു

ന്നു�വന്നുമനസ്സിലാക്കാൻകഴിയാത്തവർക്കു�പാലും ഒരുകാര്യം നി�ഷധിക്കാനാ

വില്ല. ഇന്ത്യയു�ട�തന്നു�ചനക്കാർ സമ്മതിച്ച പ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്കുഅവർബലം

പ്ര�യാഗിച്ചു കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുത�ന്ന സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങ�ളാരിക്കലും മാ

ക്ക്മഹാൻ �രഖയ്ക്കപ്പുറം കടക്കുകയില്ലഎന്ന് ഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും �ലാക

ത്തിനുത�ന്നയും നൽകിയ ഉറപ്പി�നഅവർലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉവ്വ് മൃഗീയമായപട്ടാള

ശക്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി അവർ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കടന്നുവന്ന് �ചാര�യാ

ഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുആക്രമണമ�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റന്താണ്.

ഇതു ആക്രമണമ�ല്ലന്നും ഇന്ത്യ അ�ങ്ങാട്ടു കടന്നാക്രമിച്ച�പ്പാൾ നിവൃത്തിയി

ല്ലാ�തആത്മരക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടിആയുധ�മടുക്കാൻതങ്ങൾനിർബന്ധിതരായതാ�ണ

ന്നും ഏകപക്ഷീയമായിത്ത�ന്ന �വടിനിർത്തിയതും �ദശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം

ഇഷ്ട�ത്താ�ട ഒഴിഞ്ഞു�പാവുകയും �ചയ്തത് തങ്ങൾക്കു യാ�താരാക്രമ�ണാ�ദ്ദ

ശ്യവുമി�ല്ലന്നുള്ളതിനു �തളിവാ�ണന്നും �ചനീസ് �നതാക്കന്മാർ വാദിക്കുന്നു.

ഇതു �വറും തട്ടിപ്പാണ്. ഏകപക്ഷീയമായ �വടിനിർത്തലി�നപ്പറ്റിയും സ്വന്തം

ഇഷ്ട�ത്താടുകൂടിയുള്ള ഒഴിഞ്ഞു�പാവലി�നപ്പറ്റിയും ശബ്ദായമാനമായ പ്രചാര�വ

ലകൾ �ചയ്തു�കാണ്ടുത�ന്ന പുതുതായി �വട്ടിപ്പിടി�ച്ചടുത്ത ചില പ്ര�ദശങ്ങൾ

സ്വന്തം അധീനത്തിൽ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൽ അവർക്കു യാ�താരു മനസ്സാക്ഷിക്കു

ത്തുമുണ്ടായില്ല. 1962 �സപ്തംബർ 8—നു�ശഷം ക�യ്യറിപ്പിടിച്ച പ്ര�ദശങ്ങളിൽ

നി�ന്നങ്കിലും പിന്മാറി�ക്കാണ്ടു സമാധാനപരമായ കൂടിയാ�ലാചനകൾക്കു വഴി

�യാരുക്കണ�മന്ന ഇന്ത്യയു�ട അഭ്യർത്ഥന�യ തള്ളിക്കളയാൻ അവർക്കു യാ

�താരു സ�ങ്കാചവുമുണ്ടായില്ല. ഈ ക�യ്യറ്റങ്ങൾക്കു ആക്രമണ�മന്ന�ല്ലങ്കിൽ

മ�റ്റന്താണുപറയുക?

അ�പ്പാൾ, �ചന ഇന്ത്യ�യആക്രമിക്കുകയും ഇന്ത്യയു�ടതായ പ്ര�ദശങ്ങൾ

ബലം പ്ര�യാഗിച്ചു ക�യ്യറിപ്പിടിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു�വന്നതുഅനി�ഷധ്യമായ

ഒരുവസ്തുതയാണ്. അങ്ങി�നയാ�ണങ്കിൽ, ‘�സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്ആക്രമണ

ത്തി�ന്റആവശ്യമില്ല’ എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വം എവി�ട�പ്പായി? �ചന ഒരു �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമ�ല്ലന്നു�ണ്ടാ?

�ചന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം ത�ന്നയാണ്എന്നു�വച്ചാൽ,അവി�ട ജന്മിയും

മുതലാളിയുമില്ല. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുവുടമയിലാണ്. എന്നിട്ടും ആ

രാജ്യം നമ്മു�ട �നർക്ക് �നറി�കട്ടആക്രണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
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ഇതി�ന്റ അർത്ഥം മാർക്സിസം ശരിയ�ല്ലന്നാ�ണാ? ഒരിക്കലുമല്ല �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധത്തി�ന്റ ആവശ്യമി�ല്ലന്ന തത്വം �ലനി�ന്റ കാല�ത്തന്ന

�പാ�ലത�ന്ന ഇന്നും ശരിയാണ്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ മൂലധനം നി�ക്ഷപിച്ച് ലാഭമു

ണ്ടാക്കുക�യാ മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുക�യാ �ച�യ്യണ്ടയാ

�താരാവശ്യവും ഇന്നു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചനയ്ക്കില്ല. അതു�കാണ്ട് ആക്രമണം ഒരാ

വശ്യമല്ല പ�ക്ഷ,ആവശ്യമുള്ളതു �ചയ്യാതിരിക്കുകയുംആവശ്യമില്ലാത്തതു �ചയ്യുക

യും �ചയ്യുന്ന ഒരു �നതൃത്വമാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചനയു�ട തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തികാടിത്തറമാറിയിട്ടും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നയ

പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. അടിത്തറ �സാഷ്യലി

സം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, �തറ്റായ ധാരണകളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽസ്വന്തം ഇഷ്ടമനു

സരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളമനുഷ്യരാണ് ഉപരിഘടനയിലുള്ളത്. അടിത്തറ

ഉപരിഘടനയി�ലന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഉപരിഘടനഅടിത്തറയിലും സ്വാധീനം �ച

ലുത്തും. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണടിത്തറഎന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം

ഒരു രാജ്യത്തി�ല ഗവൺ�മ�ന്റാ പാർട്ടി�നതാക്കന്മാ�രാ �ചയ്യുന്ന�തല്ലാം ശരി

യായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലായാലും ശരി �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

രാജ്യങ്ങളിലായാലും ശരി, ജനങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക

ളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരി�യാ �ത�റ്റാ ആവാം; മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിനനു

കൂല�മാഎതി�രാആവാം, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി തകർക്ക�പ്പടുകയും �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി നിലവിൽ വരികയും �ചയ്താൽപി�ന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റു �നതാക്കന്മാ

രു�ട ചിന്താഗതികളും ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളു�മല്ലാം സ്വയ�മവ കുറ്റമറ്റവ

യായി തീരു�മന്നു കരുതുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ഉപരിഘടന എല്ലായ്�പ്പാഴും അടി

ത്തറയു�ട അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് സഹായകരമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. �നതൃത്വത്തി�ന്റ

ആശയങ്ങൾക്കുംഅഭിപ്രായങ്ങൾക്കും മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ പു�രാഗതി�യ ത്വ

രിത�പ്പടുത്താ�നന്ന�പാ�ലത്ത�ന്നതടഞ്ഞുനിർത്താനും കഴിവുണ്ട്.

3 അനുഭവങ്ങൾ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽസ്റ്റാലി�ന്റ വ്യക്തിപ്രഭാവസിദ്ധാന്തം വരു

ത്തിവച്ച �കടുതികളു�ട ദുരന്തഫലങ്ങൾ ഇനിയും പൂർണ്ണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം

�ചയ്യ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അൽ�വനിയയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ ഇ�പ്പാ

ഴും വ്യക്തിപ്രഭാവ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് പാർട്ടി�മമ്പർമാരു�ടയും ജനങ്ങ

ളു�ടയും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങ�ള ചവിട്ടി �മതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്

മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ�യാ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയു�ട�യാ

കുറ്റമല്ല; �ന�ര മറിച്ച്, മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ നി�ഷധവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ ലംഘനവുമാണ്.

മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങ�ളയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളി�ല ബലാ

ബലത്തിലുണ്ടാക്കുന്നമാറ്റങ്ങ�ളയുംസസൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം �ചയ്തജനങ്ങളു�ട

താൽപര്യങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും പറ്റിയ നയപരിപാടികളാവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിൽ

വരുത്താനുള്ളകഴിവാണ് മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റകാതൽ. ഇതാണ്�ച

നയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർക്കു നഷ്ട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു �ശഷമുളവായ പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സ്വ

ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. �സാഷ്യലിസം കൂടുതൽ ശക്തി

�പ്പടുകയും സാമ്രാജ്യത്വം കൂടുതൽ ക്ഷയിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു�വന്നു അവർ
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കൂ�ടക്കൂ�ട ഉരുവിടുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ അ�ത സമയത്തുത�ന്ന,

സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടി�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ടു യുദ്ധം അനിവാര്യ

മാ�ണന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടി�ല്ലന്ന

കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരി

ശക്തി�പ്പടുകയും ഏഷ്യയി�ലയും ആഫ്രിക്കയി�ലയും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്വ

തന്ത്രമായിത്തീരുകയും സമാധാനത്തി�ന്റ ശക്തികൾ വളരുകയും �ചയ്തതി�ന്റ

ഫലമായി സാമ്രാജ്യ�മധാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം�പാ�ല യുദ്ധമഴിച്ചുവിടാനുള്ള കഴി

വില്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധ�ത്ത തടയാൻ കഴിയു�മന്നുമുള്ള

പരമാർത്ഥമംഗീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടാണവർ കാലഹ

രണ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ പഴയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽത്ത�ന്ന പിടിച്ചുതൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്.

ഇതിനാണ് ‘�ഡാഗ്മാറ്റിസ് ’ എന്നു പറയുന്നത്.

4 ആക്രമണത്തി�ന്റഅടിയന്തിരകാരണം

ഈഅടിസ്ഥാനപരമായ �തറ്റിൽ നിന്നാണ് �ചനീസ് �നതാക്കന്മാരു�ട മറ്റന

വധി �സ�ക്ടരിയൻസിദ്ധാന്തങ്ങളും �സ�ക്ടരിയൻപ്രവർത്തനരീതികളും ഉട�ലടു

ത്തിട്ടുള്ളത്.

‘�ഡാഗ്മാറ്റിസം’ സങ്കുചിത�ദശീയത്വ�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സങ്കുചിത�ദശീയത്വ

ത്തിൽ നിന്ന് അഹന്തയും തൻപ്രമാണിത്വവും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുത്വവും �പാന്തിവ

രുന്നു. അങ്ങി�ന, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ എല്ലാ നി

ലപാടുകളും ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നു.

ഇതാണ് �ചനീസാക്രമണത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനകാരണം.

�ചനഇന്ത്യയുമായി മാത്രമല്ല, �നപ്പാൾ,ബർമ്മ, മം�ഗാളിയ, �സാവിയറ്റ് യൂ

ണിയൻ എന്നിങ്ങ�ന �താട്ടുകിടക്കുന്ന മിക്കഅയൽരാജ്യങ്ങളുമായും അതിർത്തി

തർക്കങ്ങൾ കുത്തി�പ്പാക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായി ആക്രമണമഴിച്ചു വിട്ടത് ഇന്ത്യ

�യ്ക്കതിരായിട്ടാ�ണന്നു മാത്ര�മയുള്ളൂ. ഇന്ത്യ�യപ്പറ്റിയുള്ള �തറ്റായ വിശകലനങ്ങ

ളും �തറ്റായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുമാണതിനു കാരണം.

ഇന്ത്യയു�ട ഇന്ന�ത്ത ഭരണാധികാരികൾ പിന്തിരിപ്പന്മാരായ വൻകിടജന്മി

കളു�ടയും കുത്തകമുതലാളികളു�ടയും പ്രതിനിധികളാ�ണന്നും അവർ സാമ്രാജ്യ

വാദികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയവരാ�ണന്നും പ്രധാനമന്ത്രി �നഹ്റുവി�ന്റ �ചരി�ചരാ

നയവും നിഷ്പക്ഷതയും മറ്റും തനി �ഭാഷ്കാ�ണന്നുമാണ് �ചനയു�ട അഭിപ്രായം.

ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ തകർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയാ�ണന്നും അതി

�ന്റ അനിവാര്യഫലമായി �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമുൾ�പ്പ�ടയുള്ള ബഹുഭൂ

രിപക്ഷം ജനങ്ങൾ �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റി�നതിരായിത്തീർന്നിട്ടു�ണ്ടന്നും അവർ

വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സഹവർത്തിത്വസിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതു�കാണ്ട്,

‘�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ’ �ചന ‘പിന്തിരിപ്പൻ ബൂർഷ്വാസി’യു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ

�യ ആക്രമിച്ചാൽ ഇന്ത്യയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ‘സാർവ്വ�ദശീയത്വ’ ത്തി�ന്റ

�പരിൽ സ്വന്തം രാജ്യ�ത്ത വഞ്ചിച്ച് �ചനീസ് നടപടികൾക്കു പിന്തുണ നൽകു

�മന്നും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനുൾ�പ്പ�ടയുള്ള മറ്റു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങ�ളല്ലാം

�ചനയു�ട ഭാഗത്തു �ചരു�മന്നും ഏഷ്യയി�ലയും ആഫ്രിക്കയി�ലയും സ്വതന്ത്ര

രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ�ക്കതിരായിത്തീരു�മന്നും �ചനീസ് �നതാക്കന്മാർ, മനപ്പാ

യസമുണ്ടിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ആക്രമണ�ത്ത �നരിടാനാവശ്യമായ ശക്തിയും

�ചതന്യവുംഐക്യവും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടാവി�ല്ലന്നാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്.
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�തറ്റായഈ കണക്കുകൂട്ടലാണ് �ചനീസാക്രമണത്തി�ന്റ അടിയന്തിരകാ

രണം.

2.2.1963



7
�കാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഐക്യം കൂടി�യ

കഴിയൂ

സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കും അവരുമായി കൂട്ടു�കട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്ന വൻകിട ബൂർഷ്വാ

നാടുവാഴികൾക്കു�മതിരായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന വിപുലമായ

�ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി പടുത്തുയർത്താൻ�വണ്ടി �കാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്

ഐക്യം ഊട്ടിവളർത്തണ�മന്ന മുദ്രാവാക്യ�ത്ത വിജയവാഡാ �കാൺഗ്രസ്സ്

തള്ളിക്കളഞ്ഞു�വന്നും �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ തീരുമാനങ്ങ�ള വക�വയ്ക്കാ�തഅ�ത മു

ദ്രാവാക്യ�ത്തത്ത�ന്ന, ഉറ�ക്ക ചിന്തിക്കുക എന്ന �പരിൽ, ഞാനി�പ്പാൾ വീണ്ടും

ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുമാണ് സ: നായനാരു�ട മുഖ്യമായ ആ�ക്ഷപം (അന്യത്ര).

ഇതു ശരിയല്ല. വിജയവാഡാ�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ രാഷ്ട്രീയപ്ര�മയം തയ്യാറാക്കാൻ

�വണ്ടി നാഷണൽകൗൺസിൽ തിര�ഞ്ഞടുത്ത ആറംഗകമ്മീഷനിൽ ഞാനും

ഒരംഗമായിരുന്നു. അജയ�ഘാഷി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ട ആ പ്ര�മ

യത്തി�ന്റ ആവിഷ്കരണത്തിൽ എ�ന്റ എളിയ സംഭാവനകൾ ഞാൻ നൽകിയി

ട്ടുണ്ട്. എ�ന്റ ചില �ഭദഗതികൾ അജയ് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്മീഷനി�ല

ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്താട് മൗലികമായി വി�യാജി�ക്കണ്ടയാ�താരുസന്ദർ

ഭവും എനിക്കു �നരിട്ടില്ല. എന്നാൽ, കമ്മീഷനി�ല മ�റ്റാരംഗമായ സഖാവ് ബി.ടി

രണദി�വയ്ക്ക് മൗലികമായ വി�യാജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹവും

സുന്ദരയ്യ, സുർജിത് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഇരുപ�ത്താന്നു�പരും കൂടി�ച്ചർന്നു�കാണ്ട്

ഒരു പക്ഷാന്തര (alternate) പ്ര�മയം �കാൺഗ്രസ്സിലവതരിപ്പിച്ചു. മൂന്നാമ�താ

ന്ന് ഇ.എം.എസ്സും അവതരിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും വാദപ്രതിവാ

ദങ്ങൾക്കും�ശഷം ഒടുവിലംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടത് അജയ�ഘാഷി�ന്റ പ്ര�മയമാണ്.

ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ അ�ദ്ദഹം താനവതരിപ്പിച്ച പ്ര�മയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ

വരുത്താനും ചില �ഭദഗതികൾ സ്വീകരിക്കാനും സന്നദ്ധനായി എന്നതു ശരിത

�ന്ന. പ�ക്ഷ, കരടുപ്ര�മയത്തി�ല നിഗമനങ്ങൾക്ക് മൗലികമായ മാറ്റങ്ങ�ളാന്നു

മുണ്ടായില്ല. പാർട്ടി�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പൂർണ്ണമായ അംഗീകരണം �നടിയ അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ റി�പ്പാർട്ടും പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട പ്ര�മയവും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യ�മാ അം

ഗീകരിക്ക�പ്പടാത്ത മറ്റു രണ്ടു പ്ര�മയങ്ങളും പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട �രഖകളും തമ്മിലുള്ള

മൗലികമായ വ്യത്യാസങ്ങ�ളാ പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

അവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടഔ�ദ്യാഗികപ്ര�മയത്തി�ല നിയമനങ്ങ�ള മൗലികമായി മാ
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റ്റാനുതകുന്ന യാ�താരു �ഭദഗതിയും ഞാനവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, പാർ

ട്ടി�കാൺഗ്രസ്സിനുമുമ്പു നടന്ന കണ്ണൂർ സ�മ്മളനത്തിൽ ഞാനും അച്ചുത�മ�നാനും

കൂടി അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്ര�മയ�ത്താട് അടിസ്ഥാനപരമായി �യാജിക്കുന്ന

ഒരു പ്ര�മയമായിരുന്നു അത്. ഇത്രയും വസ്തുതകളിൽ നിന്നുത�ന്ന വിജയവാ

ഡാ�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ നിഗമനങ്ങ�ള മൗലികമായി തിരുത്താൻ �വണ്ടി ഉറ�ക്ക

ചിന്തി�യ്ക്കണ്ടആവശ്യം എനിക്കല്ല �നരിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു വ്യക്തമ�ല്ല?

1 �ലഖനത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം

‘�ദശാഭിമാനി’ വാർഷികപതിപ്പിൽഞാ�നഴുതിയ �ലഖനം വിജയവാഡാ�കാൺ

ഗ്രസ്സി�ന്റതീരുമാനങ്ങ�ളവിശദീകരിക്കാൻ�വണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല. 1962 ഒ�ക്ടാ

ബർ 27 — �ല ‘പീപ്പിൾസ് �ഡയ്ലി’ യിൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട ‘�നഹ്റുവി

�ന്റ തത്വശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി കൂ�റക്കൂടി’ എന്ന �ലഖനത്തിലൂ�ട ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘ

ടനയു�ട മൗലികസ്വഭാവ�ത്ത വികൃതമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു�കാണ്ടു �ചനയി�ല

കമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ പ്രചരിപ്പിച്ച �സ�ക്ടരിയൻ ആശയങ്ങൾ തികച്ചും �ത

റ്റാ�ണന്നും വിജയവാഡാ�കാൺഗ്രസ്സിലും അതിനു�ശഷം കൂടിയ നാഷണൽ

കൗൺസിൽ �യാഗങ്ങളിലും വച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച ആശയ

ങ്ങളുമായി അവ ഒട്ടുംത�ന്ന �പാരുത്ത�പ്പടുന്നി�ല്ലന്നുംസർ�വ്വാപരി അവ മാർക്സി

സത്തിനുത�ന്ന എതിരാ�ണന്നുംസ്ഥാപിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു എ�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം.

ഞാ�നഴുതി:

“സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും പരമാധികാര�ത്തയും ഉറപ്പിക്കുവാനും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി

�കവരുത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന �ചരി�ചരാനയം, വ്യവസായവത്കരണം,

�പാതു�മഖല മുതലായ പരിപാടികൾക്കു പിന്തുണനൽകുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര

ല്ലാംബൂർഷ്വാഗവൺ�മന്റി�ന്റഏജന്റുകളായ റിവിഷണിസ്റ്റുകളാ�ണന്നുപുലയാട്ടു

പറയുകയും അ�തസമയത്തു ത�ന്ന മുതലാളി�ത്തതരമാർഗ�ത്തപ്പറ്റിയും �സാ

ഷ്യലിസ�ത്തപ്പറ്റിയും �നടു�നടുങ്കൻ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നവരു�ട

മാർക്സിസം എന്തു മാർക്സിസമാണ്?

ഞാ�നഴുതിയതു ശരിയ�ല്ല? �ചരി�ചരാനയം, വ്യവസായവത്കരണം, �പാതു�മ

ഖല തുടങ്ങിയ �കാൺഗ്രസ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പരിപാടിക�ള പിന്താങ്ങണ�മന്ന

�ല്ല, അ�താ അവ�യ എതിർക്കണ�മന്നാ�ണാ, വിജയവാഡാപ്ര�മയം ആവശ്യ

�പ്പടുന്നത്?

2 എന്താണു �തറ്റ്

�കാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ഇത്തരം മൗലികനയങ്ങ�ള എതിർക്കുന്നതു കമ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരല്ല. വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരാണ്. ‘ഇന്ത്യയു�ട മൗലികനയങ്ങളു�ട

�നർക്കുള്ള വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരു�ട ആക്രമണമാണ് ഇന്നു ന�മ്മ �നരിട്ടു

�കാണ്ടിരിക്കുന്നഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി’ എന്നും ‘ഇതത്രവലി�യാരാപ�ത്താന്നു

മ�ല്ലന്നും നിലവിലുള്ള �കാൺഗ്രസ്സുഭരണമാണ് ജനങ്ങളു�ട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു

എന്നുംകരുതുന്നവർ വിഡ്ഢികളു�ടസ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്എന്നുംഞാ�ന

ഴുതി. ഇതി�ലന്താണ് �തറ്റ്?
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വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണിയു�ട �നർക്ക് വിരൽചൂണ്ടുക

മാത്രമല്ല വിജയവാഡാപ്ര�മയം �ചയ്യുന്നത്. ആ ഭീഷണി�യ തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അതുപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വായിക്കുക:

“വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാരിൽനിന്നുള്ള അപകടത്തി�നതിരായി, ആ അപകട

ത്തി�ന്റ ഗൗരവ�ത്തക്കുറിച്ച് പു�രാഗമനചിന്താഗതിക്കാരായ �കാൺഗ്രസ്സു�നതാ

ക്കന്മാരുൾ�പ്പ�ടയുള്ള �കാൺഗ്രസ്സുകാർക്കു �ബാധമുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടും �കാൺ

ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളു�ടയും �പാതു�വ അംഗീകരിക്ക�പ്പടുന്ന ആശയങ്ങളു�ടയുമ

ടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരു�ട ഭാഷയിൽത്ത�ന്ന അവ�ര സമീപിച്ചു�കാണ്ടും നാം

ദൃഢവും നിരന്തരവുമായ സമരം നട�ത്തണ്ടതുണ്ട്. വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരു�ട

പ്ര�ലാഭനപരമായ �പാള്ളമുദ്രാവാക്യങ്ങ�ള-ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ�കാണ്ടാണ്

അവർ �പാതുജനസംതൃപ്തി�യ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താൻ �നാക്കുന്നത് — നാം തുറ

ന്നു കാണി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. കടുത്ത പിന്തിരിപ്പൻപാർട്ടികളു�ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും

അടവുകൾ�ക്കതിരായും നമ്മു�ട വി�ദശനയത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങ

ളുമായുള്ള നമ്മു�ട സഹകരണത്തി�ന്റയും �ന�ര നടത്തുന്നആക്രമണങ്ങൾ�ക്ക

തിരായും സമാധാന�ത്തയും നമ്മു�ട �ദശീയതാൽപര്യങ്ങ�ളയും സംരക്ഷിക്കാൻ

�വണ്ടിയും �പാതു�മഖലയു�ടയും മറ്റും �ന�ര അവർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ

�ക്കതിരായും നാം നമ്മു�ടസ്വാധീനത്തിലുള്ളബഹുജനങ്ങ�ളപ്രവർത്തനത്തിലി

റക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം; ഈ ആവശ്യത്തിനായി നാം �കാൺഗ്രസ്സുകാരു�ടയും

�കാൺഗ്രസ്സുസംഘടനകളു�ടയും സഹകരണം �തടുകയും �വണം”. (രാഷ്ട്രീയപ്ര

�മയം, മലയാളതർജ്ജമ �പജ് 42–43).

3 വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരും �കാൺഗ്രസ്സും

വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരു�ട ആക്രമണ�ത്ത �ചറു�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നു

സമ്മതിക്കുകയും അ�തസമയത്തുത�ന്ന �കാൺഗ്രസ്സുകാരുമായി ബന്ധങ്ങളൂട്ടിവ

ളർത്തുന്നതു �തറ്റാ�ണന്നു വാദിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന നിലപാടി�നാട് വിജയവാഡാ

�കാൺഗ്രസ്സ് �യാജിക്കുന്നില്ല. �കാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ജനവിരുദ്ധനയ

ങ്ങളാണ് വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരു�ട വളർച്ച�യ സഹായിച്ചത് എന്നും വല

തുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർക്കും �കാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ജനവിരുദ്ധനയങ്ങൾ

ക്കും എതിരായി ഒപ്പം സമരംനടത്തുന്നതിനു�വണ്ടി സ്വന്തം സംഘടന�യാടുള്ള

കൂറുകാരണം നിശ്ചലരായിത്തീർന്ന �കാൺഗ്രസ്സുകാ�ര കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

�നതൃത്വത്തിൽ �കാണ്ടുവരണ�മന്നും �കാൺഗ്രസ്സു�നതൃത്വത്തി�ന്റ പ്രത്യയശാ

സ്ത്രപരമായ വായാടിത്ത�ത്തശക്തിയായി, തുറന്നുകാണിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള

മാർഗ്ഗ�മന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങ�ള പാർട്ടി�കാൺഗ്രസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

�കാൺഗ്രസ് സംഘടന�യാടു കൂറുള്ള �കാൺഗ്രസ്സുകാരുമായും �കാൺഗ്രസ്സു സം

ഘടനകളുമായും �യാജിക്കണ�മന്നാണ് പാർട്ടി സ�മ്മളനം ആവശ്യ�പ്പട്ടത്. പ്ര

�മയം പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും പാർലി�മന്ററി ജനാധിപത്യ�ത്ത

യും വി�ദശനയ�ത്തയും �പാതു�മഖല�യയും കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങ�ളയും മറ്റും

കാത്തുരക്ഷിക്കാനും �വണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാനിടയുള്ളബന്ധുശക്തി

ക�ളന്ന നിലയ്ക്കും നമ്മു�ട സുഹൃത്തുക്ക�ളന്ന നിലയ്ക്കും �വണം നാം �കാൺഗ്രസ്സി

നകത്തുള്ള ജനാധിപത്യവാദിക�ളയും സാധാരണ �കാൺഗ്രസ്സുകാ�രയും വീക്ഷി

ക്കാൻ. നമ്മു�ടത് സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരുസമീപനമായിരിക്കണം. �കാൺഗ്രസ്സ്
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പു�രാഗമനപരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തു�മ്പാൾ നാമവ�യ ചുമ്മാ ‘തുറന്നുകാ

ട്ടി’യാൽ �പാരാ; ഐക്യം ഊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അവ�യ ഉപ�യാഗ�പ്പ

ടുത്തുകയാണു �വണ്ടത്”. (രാഷ്ട്രീയപ്ര�മയം ഇംഗ്ലീഷുപതിപ്പ് �പജ് 30)

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കു പരിശ്രമിച്ചാൽ വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാ�ര �താൽപി

ക്കാൻ കഴിയു�മാ; തീർച്ചയായും കഴിയില്ല. �കാൺഗ്രസ്സുകാരുമായുള്ള ഐക്യം

ഊട്ടിവളർത്താ�ത പ്രബലങ്ങളായ ആ കറുത്ത ശക്തിക�ള �ചറുക്കുക സാധ്യമ

�ല്ലന്ന് പാർട്ടി�കാൺഗ്രസ്സ്അംഗീകരിച്ച റി�പ്പാർട്ടിൽഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വായി

ച്ചു�നാക്കൂ:

“�കാൺഗ്രസ്സുകാരുമായി ബന്ധങ്ങൾഊട്ടിവളർത്താ�തയും അവരു�ട പിന്തുണ

�നടാ�തയും നമുക്ക് ഇന്ത്യയു�ട വി�ദശനയ�ത്തകാത്തുരക്ഷിക്കാൻ കഴിയു�മാ?

�പാതു�മഖല�യ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയു�മാ? പാർലി�മന്ററി വ്യവസ്ഥ�യ കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കു�മാ? അവരുമായി സഹകരിക്കാ�ത നമുക്ക് സാമുദാ

യികവാദത്തി�നതിരായി ഫലപ്രദമായി �പാരാടാൻ കഴിയു�മാ? കഴിയുകയില്ല

എന്നു വ്യക്തമാണ്? (അജയ�ഘാഷ് �ലഖനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും, ഇംഗ്ലീഷുപതി

പ്പ് �പ. 243-44).

4 മുന്നണിയു�ട ലക്ഷ്യം

അടിയന്തിരമായ �ദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും അതിന്നത്യാ

വശ്യമായ ഒരു �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കാനും �വണ്ടിയുള്ള സമര

ത്തി�ന്റഅവിഭാജ്യഭാഗ�മന്നനിലയ്ക്കാണ് വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർ�ക്കതിരായ

സമര�ത്ത പാർട്ടി�കാൺഗ്രസ്സ് വീക്ഷിച്ചത്. “നമ്മു�ട വി�ദശനയ�ത്തസംരക്ഷി

ക്കുകയും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും ആ�ഫ്രാ-ഏഷ്യൻ

രാഷ്ട്രങ്ങളുമായും കൂടുതൽ ഉറ്റബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടും വി�ദ

ശമൂലധനത്തി�ന്റ ഇനിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റ�ത്ത തടഞ്ഞു�കാണ്ടും �ദശസാൽ

ക്കരണത്തിലൂ�ട നമ്മു�ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയി�ല മർമ്മപ്രധാനമായ തുറകളിൽ

വി�ദശമൂലധനത്തിനുള്ള പിടി�യ ക്ര�മണ നീക്കം �ചയ്തു�കാണ്ടും �പാതു�മഖല

�യ ത്വരിതമായി വിപുലീകരിച്ചു�കാണ്ടും നമ്മു�ട �ദശീയസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത കൂടുതൽ

സുദൃഢമാക്കുക, �പാതു�മഖലയ്ക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം കരസ്ഥമാ

ക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്കുകളും �ദശസാൽക്കരിക്കുക. �സ്റ്ററ്റ്

�മഖല�യ ജനാധിപത്യനിയന്ത്രണത്തിൽ �കാണ്ടുവരികയും അഴിമതി, കാര്യക്ഷ

മതാക്കുറവ്, ദുർവ്യയം എന്നിവ�യ്ക്കതിരായി �പാരുതുകയും, �പാതു�മഖലയിൽ

കൂടുതൽ ഘനവ്യവസായങ്ങളും അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയും

�ചയ്യുക; കാർഷി�കാൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു �വണ്ടി കർഷകജനതയ്ക്ക്

യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്മ ലഭിക്കുകയും കൃഷിക്കാരു�ട �മലുള്ള കനത്തഭാരം ലഘൂ

കരിക്കുകയും നിലത്തിൽ കൂടുതൽ മൂലധനനി�ക്ഷപം സാധ്യമാക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

കാർഷികപരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക; പ്രധാനമായും ധനികരു�ട�മൽ ഭാ

രം ചുമത്തുന്നതരത്തിലുള്ള നീതിപൂർവ്വകമായ ഒരു നികുതിഘടന നടപ്പിലാക്കുക;

എല്ലാ �താഴിലാളികൾക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും മിനിമംകൂലിയും വിലസൂചികയു

മായി ബന്ധ�പ്പടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ഷാമബത്ത നിരക്കുകളും നിർണ്ണയിക്കുക,

ജനങ്ങളു�ട ജീവിതനിലവാരം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുക, മർദ്ദനനിയമങ്ങൾ റദ്ദു�ച

യ്യുക, പൗരാവകാശങ്ങൾക്കു പരിപൂർണ്ണമായ ഉറപ്പുണ്ടാക്കുക; ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാ
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വികളു�ട അധികാരങ്ങൾ പരിമിത�പ്പടുത്തുക; �സ്റ്ററ്റുകൾക്കും തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട

പ്രാ�ദശികസഭകൾക്കുംകൂടുതൽഅധികാരങ്ങൾനൽകുക, ജനാധിപത്യ�ത്തവി

പുലമാക്കുക” (പ്ര�മയം മലയാള തർജ്ജമ �പജ് 41-42) ഇ�താ�ക്കയാണ് നമ്മു�ട

�ദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ.

ഈ �ദശീയജനാധിപത്യകടമകളു�ട നിർവ്വഹണത്തിൽ �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തി�നാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കാ മാത്രമല്ല താൽപര്യമുള്ളത്. �താഴിലാളി

വർഗ്ഗത്തി�നന്ന�പാ�ല �ദശീയബൂർഷ്വാസിക്കും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ�ക്കന്ന�പാ�ല

�കാൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ആവശ്യമായ പരിപാടികളാണിവ. എ�ന്തന്നാൽ ‘ഇവ

�ദശീയജനാധിപത്യ കടമകളാണ്. ഇവ നമ്മു�ട ജനങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തി

�ന്റയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമാണ്; അവയിൽ മിക്കതും ഒരുപിടി പിന്തിരിപ്പൻ

കുത്തകമുതലാളിക�ളാഴി�കയുള്ള �ദശീയ ബൂർഷ്വാസികളു�ട ത�ന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ

മായ താൽപര്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമാണ്. �ദശീയപുനരുത്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന

വരു�ട�യല്ലാം �യാജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്

ഇവ”. (ടി. �പജ് 42)

5 മുന്നണിയി�ല പങ്കാളികൾ

അ�പ്പാൾ �ദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ �വണ്ടി �കട്ടിപ്പടുക്ക

�പ്പടുന്ന �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ �താഴിലാളികൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും

മാത്രമല്ലസ്ഥാനമുള്ളത്. ‘ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നവർഗ്ഗങ്ങൾ�താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകരും �പറ്റിബൂർഷ്വാസിയും �ദശീയബൂർഷ്വാസിയുമാണ്”.

(ടി. �പജ് 35).

�ദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ�വണ്ടി �താഴിലാളിവർഗ്ഗ

വും �ദശീയബൂർഷ്വാസിയും തമ്മിൽ ഐക്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്ന പാർ

ട്ടി�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ഈ നിഗമന�ത്ത അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും

�കാൺഗ്രസ്സുകാരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഊട്ടിവളർ�ത്തണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത

�യ നി�ഷധിക്കാൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയസംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ

�കാൺഗ്രസ്സ്. അതു�കാണ്ടു �കാൺഗ്രസ്സി�ന അവഗണിച്ചു�കാണ്ടു ഐക്യമുന്ന

ണി �കട്ടിപ്പടുക്കുകസാധ്യമല്ല. രാഷ്ട്രീയപ്ര�മയം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു:

‘നമ്മു�ട നാടി�ന്റ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ വള�ര�യ�റ പ്രധാനമായ ഘടകമാണ്

�കാൺഗ്രസ്സ്. �ദശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളസമര�ത്ത നയിക്കുന്നതിലും

�നഹ്റുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ �ദശീയസ്വാതന്ത്ര്യം ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപ

ടിക�ളടുക്കുന്നതിലും അതു വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ �നാക്കു�മ്പാൾ

ഇതിൽ അത്ഭുത�പ്പടാനില്ല. �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി, സ്വാതന്ത്ര്യസമ

രകാല�ത്തക്കാൾ കുറവാ�ണന്നിരിക്കിലും, വമ്പിച്ചതും വിപുലവുമാണ്. കർഷ

കർക്കിടയിലും �ക�വലക്കാർക്കിടയിലും ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലും മറ്റുമായി

അതു വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. �നഹ്റുവി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി ഇതിലും വിപുലമാണ്.

ഇന്ത്യൻ പരിതഃസ്ഥിതിയു�ടഈ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅവഗണിച്ചു�കാണ്ട്

നമുക്ക് �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി പടുത്തുയർത്താനാവില്ല’. (ടി. �പ. 86).

�താഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർഷകരും തമ്മിലുള്ളസമരസഖ്യമായിരിക്കണം �ദശീയജ

നാധിപത്യമുന്നണിയു�ട അടിത്തറ എന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യയ്ക്കും ബാധ

കമാണ്. “�ദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുകയും അതു കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

തിലും ദൂരവ്യാപകങ്ങളായ ജനാധിപത്യപരിവർത്തനങ്ങൾനടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതി
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ലും സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കു ഉറപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിലു�മല്ലാം �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും കർ

ഷകരും തമ്മിലുള്ള സഖ്യമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ശക്തി. ഈ സഖ്യമായിരിക്ക

ണം ഒരു വിപുലമായ �ദശീയ ജനാധിപത്യമുന്നണിയു�ടഅടിത്തറ” എന്ന �ലാക

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ�മ്മളനത്തി�ന്റ നിഗമനം തികച്ചും ശരിയാണ് (�മാ�സ്കാസ�മ്മളന

�രഖകൾ ഇംഗ്ലീഷ്പതിപ്പ് �പജ് 29). എന്നാൽ, ഈ അടിത്തറ �കട്ടിപ്പടുക്കുന്ന�ത

ങ്ങി�നയാണ്? �താഴിലാളികർഷക ബഹുജനങ്ങ�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുന്ന

�തങ്ങി�നയാണ്? വർഗ്ഗ�ബാധമുള്ള �താഴിലാളികൾ�പാലും ഇന്ന് വ്യത്യസ്തസം

ഘടനകളിലാണ്. അഖി�ലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ രണ്ടു �ട്രഡ്

യൂണിയൻ സംഘടനകളിൽ ഒന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ടയും മ�റ്റത് �കാൺഗ്രസ്സുകാ

രു�ടയും �നതൃത്വത്തിലാണ്. വിജയവാഡാ പ്ര�മയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു

�പാ�ല, “�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റഅനുയായികളായബഹുജനങ്ങളും ജനാധിപത്യപ്രതി

പക്ഷകക്ഷികളു�ടഅനുയായികളായബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ളവിടവാണ് ജനാ

ധിപത്യ�ച്ചരിയി�ല ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട വിടവ്… ചില �സ്റ്ററ്റുകളിൽ — �കരളം,

ആന്ധ്ര, പശ്ചിമബംഗാൾ — പ്രജാ�സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്വാധീനം കുറഞ്ഞ

�താടുകൂടി ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വിടവ് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

യും അനുയായികളായ ബഹുജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിടവായിട്ടുണ്ട് (പ്ര�മയം �പജ്

37).

6 �താഴിലാളിവർ�ഗ്ഗക്യം

ഈ വിടവു നികത്താനുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു കണ്ണി �താഴിലാളിവർ�ഗ്ഗക്യ

മാണ്. �കാൺഗ്രസ്സുവി�രാധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് �ട്രഡ് യൂണിയൻഐക്യം

�കട്ടിപ്പടുക്കാനാവില്ല. വിപുലമായഒരുകർഷകസംഘടന�കട്ടിപ്പടുക്കുകകൂടുതൽ

ദുഷ്കരമായിരിക്കും, എ�ന്തന്നാൽഇന്ത്യയി�ലകൃഷിക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്നു �ദ

ശീയബൂർഷ്വാസിയു�ട അ�ല്ലങ്കിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ, സ്വാധീനത്തിലാണ്. ഈ

ബഹുജനങ്ങ�ളയാണ�ല്ലാ �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ അണിനിര�ത്തണ്ട

ത്. അതു�കാണ്ടാണ് “സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കും അവരുമായി കൂട്ടു�കട്ടുകളുണ്ടാക്കു

ന്ന വൻകിട ബൂർഷ്വാനാടുവാഴിവിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ

ളുമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന അതിവിപുലമായ ഒരു �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടു

ത്തു�കാണ്ടു മാത്ര�മ ഇന്ത്യയു�ട മൗലികനിയമങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

�കാൺഗ്രസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യമാണ് ഈ �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയു�ട

കാതൽ” എന്ന് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

�കാൺഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയിൽ പു�രാഗമനവാദികൾ മാത്ര�മയുള്ളൂ എ�ന്നാന്നും

ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഇന്ത്യയു�ട മൗലികനയങ്ങൾക്കു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന

വർ മാത്രമല്ല �കാൺഗ്രസ്സിലുള്ളത്. അവ�യ്ക്കതിരായ വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാ

രുമുണ്ട്. “വൻകിട ബൂർഷ്വാസി�യയും ഫ്യൂഡലിസ�ത്തയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന

ചിലർ �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലു�ണ്ടന്നതു ശരിയാണ്” എന്ന് �ദശാഭിമാനി �ലഖ

നത്തിൽ ഞാൻത�ന്ന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ: നായനാരു�ട ഉദ്ധരണിയും

ശരിയാണ്.

“�കാൺഗ്രസ്സുമായി —അതായത് ഇന്നുള്ള �പാല�ത്ത �കാൺഗ്രസ്സുസംഘ

ടനയുമായി — �പാതുവിൽഐക്യമുന്നണി ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാ�മന്നുഇതിൽ നിന്നും

സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മു�ട ബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഐക്യത്തി�ന്റതും സമര

ത്തി�ന്റയുമായ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം; �കാൺഗ്രസ് �മാത്തത്തിൽ �ദശീയബൂർ
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ഷ്വാസിയു�ട — വലതുപക്ഷവിഭാഗം ഉൾ�പ്പ�ടയുള്ള വക്താവാണ്. അതിനു പു

റ�മ, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു�ശഷം, �ദശീയസമര�ത്ത എതിർത്ത — ചില പിന്തിരി

പ്പൻശക്തികളും— ഭൂപ്രഭുക്കളും മറ്റും—അതിൽ �ചർന്നിട്ടുണ്ട്. വൻകിടബിസിന

സ്സുമായുള്ളബന്ധങ്ങൾമൂലംപഴയ �നതാക്കളിൽപലരും ദുഷിച്ചു�പായിട്ടുണ്ട്. ഇവ

�യല്ലാംത�ന്ന �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും അതി�ന്റ ഗവൺ�മന്റുകളു�ടയും പല പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിലും പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. അ�തസമയം �കാൺഗ്രസ്സി�ന മറ്റു വലതുപ

ക്ഷപാർട്ടിക�ളാടു തുല്യമായികരുതുന്നതും വലി�യാരു �തറ്റായിരിക്കും. �കാൺഗ്ര

സ്സി�ന്റ പ്രഖ്യാപിതനയങ്ങളിൽ പലതും നടപടികളിൽ ചിലതും — വി�ദശനയം,

�പാതു�മഖല, മ�തതരത്വം മുതലായവ ഇന്ന�ത്തസാഹചര്യത്തിൽ പു�രാഗമന

പരങ്ങളാണ്. (പ്ര�മയം �പജ് 37).

“ഇങ്ങി�ന �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽവിവിധജനവിഭാഗങ്ങളു�ടവ്യത്യസ്തതാൽപ

ര്യങ്ങൾതമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങൾനടക്കുന്നു. ചില�പ്പാഴവ ഇടതുപക്ഷവും, വലതു

പക്ഷവും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങളു�ടരൂപം�ക�ക്കാള്ളുന്നു. (�ദശാഭിമാനി വാർഷി

കപ്പതിപ്പ് �പജ് 11).

7 അകത്തും പുറത്തും

�കാൺഗ്രസ്സിനുപുറത്തുമാത്രമല്ലഅകത്തുംവലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

�കാൺഗ്രസ്സിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആ പിന്തിരിപ്പന്മാ�ര �ചറുത്തു�കാണ്ട് �കട്ടി

പ്പടുക്ക�പ്പടുന്ന �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണിയിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാ�കണ്ട മുഖ്യശ

ക്തികളും �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലാണ്. അവരുമായിഐക്യം ഊട്ടിവളർത്താൻ മടി

ക്കുന്നവരു�ട �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി ഉള്ളു�പാള്ളയായ ഒരു പദപ്ര�യാഗം

മാത്രമായിരിക്കും. വിജയവാഡപ്ര�മയംഊന്നിപ്പറയുന്നതുശ്രദ്ധിക്കുക:

“വലതുപക്ഷശക്തികളിൽ വലി�യാരുഭാഗം �കാൺഗ്രസ്സിനകത്താണ്. അ�തസ

മയത്തുത�ന്ന നമ്മു�ട സഖ്യശക്തികളാ�വണ്ടവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും �കാൺഗ്രസ്സി

നകത്തുത�ന്നയാണ്”.

“പല �കാൺഗ്രസ്സു �നതാക്കളും സമാധാനത്തി�ന്റ �ചരി�ചരാനയത്തി�ന്റ

തുമായ വി�ദശനയ�ത്ത ആത്മാർത്ഥമായി പിന്താങ്ങുന്നി�ല്ലന്നതു സത്യമാണ്.

പ�ക്ഷ, അതി�ന പിന്താങ്ങുകയും അതി�ന സംരക്ഷിക്കണ�മന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പി.എസ്.പി.യ്ക്കക�ത്താ മ�റ്റ�തങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ

പാർട്ടിയ്ക്കക�ത്താ അല്ല കാണ�പ്പടുന്നത്. �കാൺഗ്രസ്സിനക�ത്താ �നഹ്റുവി�ന്റ

സ്വാധീനശക്തിയിൽ�പട്ടവർക്കിടയി�ലാ ആണവരുള്ള�തന്നും അതു�പാ�ല

ത�ന്ന സത്യമാണ്. �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ളവരിൽ പലരും �പാതു�മഖല�യ

എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അതു�പാ�ലത്ത�ന്ന �നരായ വസ്തുത, �പാതു�മഖ

ല�യ സംരക്ഷിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ

ഏറ്റവുമധികം�പരും �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലാ�ണന്നതാണ്. സമുദായവാദ�ത്ത

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, അത് �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ ആഴത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി

യിട്ടു�ണ്ടന്നതിൽ സംശയത്തിനിടമില്ല. പ�ക്ഷ, ജബൽപ്പൂരി�ല സംഭവങ്ങളിൽ

�നഹ്റു മാത്രമല്ല, മറ്റു പല �കാൺഗ്രസ്സുകാരുമാണ് ഇടതുപക്ഷപാർട്ടികളു�ട പല

�നതാക്ക�ളക്കാളും വള�രയധികം സങ്കട�പ്പട്ടത് എന്നതും ശ്ര�ദ്ധയമാണ്.

“ഇന്ത്യയു�ട വി�ദശനയ�ത്തയും �പാതു�മഖല�യയും പാർലി�മന്ററി വ്യവസ്ഥ

�യയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി, സമുദായവാദത്തി�നതിരായി ഫലപ്രദമായ
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സമരം നടത്തുന്നതിനു�വണ്ടി, �കാൺഗ്രസ്സുകാരുമായി നാം ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയു

റപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്”. (പ്ര�മയം �പജ് 38)

അവസാനമായി �കാൺഗ്രസ്സുമായി ഐക്യമുണ്ടാക്കുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം �ദശീയ

ജനാധിപത്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടി ഇവി�ട വ്യക്തമാ�ക്ക

ണ്ടതുണ്ട്. “നമ്മു�ട ബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഐക്യത്തി�ന്റതും സമരത്തി

�ന്റതുമായ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും” (പ്ര�മയം �പജ് 37). എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ,

�കാൺഗ്രസ്സിനു പു�രാഗമനവശമുണ്ട്. �ദശീയബൂർഷ്വാസി വസ്തുനിഷ്ഠമായി സാ

മ്രാജ്യ�മധാവിത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും എതിരാ�ണന്നുള്ളതു ശരിത�ന്ന.

പ�ക്ഷ,അ�തസമയത്തുത�ന്നചില�പ്പാ�ഴല്ലാംആപിന്തിരിപ്പൻവർഗ്ഗങ്ങളുമായി

സന്ധി�ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട് മൗലികനയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാ

ര്യത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും, വിട്ടുവീഴ്ചകളുമുണ്ടായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, സാമ്രാജ്യത്വ

ത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനു�മതിരായി �പാരാടു�മ്പാൾത�ന്ന �ദശീയ ബൂർഷ്വാസി

സാമാന്യജനങ്ങൾ�ക്കതിരായ പല നടപടികൾ �ക�ക്കാള്ളുന്നു. സ്വതന്ത്രസാ

മ്പത്തികവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കു�മ്പാൾത�ന്ന അവർ �താഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും

മറ്റു മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും �മൽ കൂടുതൽ ഭാരങ്ങളർപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തി

�ന്റ സാമ്പത്തികജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം നിലയുറപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതി�ന

പ്പറ്റി ‘നവയുഗം’ വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ ഞാ�നഴുതിയ �ലഖനത്തിൽ സവിസ്തരം

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയപ്ര�മയത്തി�ന്റ 8-ാം �പജിൽനിന്നും 33-ാം �പജിൽനി

ന്നുമുള്ള നായനാരു�ട ഉദ്ധരണി ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളു�ട

കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൗർബല്യങ്ങളുള്ളത്. �പാതു�മഖലാരംഗത്തിൽ�പ്പാലും കു

ത്തകമുതലാളികൾക്കു നൽക�പ്പടുന്ന സൗജന്യങ്ങൾ, വി�ദശമൂലധന�ത്താടുള്ള

വിട്ടുവീഴ്ചകൾ, �താഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, കൃഷിയി�ല

അർദ്ധസ്തംഭനാവസ്ഥ, സമ്പത്തും ദാരിദ്ര്യവും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച. “വികസന

ത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഭാരം സാധാരണക്കാര�ന്റ ചുമലിലർപ്പിക്കുകയും പ്രധാനമായ

�നട്ടങ്ങൾ തട്ടി�യടുക്കാൻ ധനികന്മാർക്കു സൗകര്യം നൽകുകയും �ചയ്യുന്നതര

ത്തിലുള്ള” ധനസംഭരണസമ്പ്രദായങ്ങൾ, വിലവർദ്ധനവും നികുതിവർദ്ധനവും,

വി�ദശനയത്തിൽ�പ്പാലും ചില�പ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ — ഇ�തല്ലാം �ദ

ശീയ ബൂർഷ്വാനിലപാടുകളു�ട ദൗർബല്യങ്ങളാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളു�ട

താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളു�ടയും ദൗർബല്യങ്ങളു�ടയും

�തറ്റായ നയങ്ങ�ളയും എതിർത്തു�താൽപ്പി�ക്കണ്ടത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു

കടമയാണ്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും �ദശീയബൂർഷ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമു

ന്നണി വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട നി�ഷധമല്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �കാൺഗ്രസ്സുകാരും

തമ്മിലുള്ളഐക്യം ഊട്ടിവളർത്തണ�മന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം ഗവൺ�മ

ന്റി�ന്റ ജനവിരുദ്ധനയങ്ങ�ള എതിർക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല; �ദശീയ ബൂർഷ്വാഗ

വൺ�മന്റി�ന്റ വാലിൽതൂങ്ങുകഎന്നല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കു�വ

ണ്ടിയുള്ള ഗവൺ�മന്റി�ന്റ നയത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ എല്ലാറ്റി�നയും സംര

ക്ഷിക്കാനും ശക്തി�പ്പടുത്താനും �വണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങ�ള �ദ്രാഹിക്കുകയും സാമ്പ

ത്തികവികാസത്തി�ന്റ �വഗത�യ പി�ന്നാക്കം വലിക്കുകയും �ചയ്യുന്നഅത്തരം

ഗവൺ�മന്റുനയങ്ങ�ളഎതിർക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ളആനയങ്ങൾമാറ്റുന്നതിനുംഇട

തുപക്ഷ�ത്തയ്ക്കുള്ളഒരുനീക്കംസാധിക്കുന്നതിനും �വണ്ടിയുള്ളഐക്യമായിരിക്കും

അത്. (പ്ര�മയം �പജ് 35).
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8 രണ്ടുതരം സമരങ്ങൾ

അ�പ്പാൾ, �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കു�മ്പാൾ രണ്ടുതരംസമരങ്ങൾ

നട�ത്തണ്ടിവരുന്നു. വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാർ�ക്കതിരായ സമരവും �കാൺ

ഗ്രസ്സിനും �കാൺഗ്രസ്സ് ഗവൺ�മന്റിനു�മതിരായ സമരവും. പ�ക്ഷ ഈ രണ്ടു

സമരങ്ങളും ഒരു�പാ�ലയുള്ളവയല്ല. ഒന്നാമ�ത്തത് ഇന്ന�ത്ത കാലഘട്ടത്തി�ല

പ്രധാനശത്രുക്കൾ�ക്കതിരായ സമരമാണ്. രണ്ടാമ�ത്തതാക�ട്ട, �ദശീയജനാധി

പത്യമുന്നണിയിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്നവ�രാ പ�ങ്കടുക്കാനിടയുള്ളവ�രാആയസുഹൃത്തു

ക്കളു�ടയും സഖ്യശക്തികളു�ടയും �തറ്റായ നയങ്ങൾ തിരുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള

സമരമാണ്. അതു�കാണ്ട് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും ഗവൺ�മന്റി�ന്റയും നയങ്ങ�ള

എതിർക്കുകയും അതി�നതി�ര �പാരാടുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾത്ത�ന്ന കഴിയുന്നിട

�ത്താ�ക്ക വലതുപക്ഷത്തിൽ�പ്പട്ടവരു�ട �നർക്ക് എതിർപ്പ് �കന്ദ്രീകരിക്കണം

(പ്ര�മയം �പജ് 40). എ�ന്തന്നാൽനമ്മു�ടസമരത്തി�ന്റഅടിത്തറവിപുലമാ�ക്ക

ണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകതയു�ടയും ഇനിയ�ങ്ങാട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തി�ന്റ വിപരീതസ്വ

ഭാവത്തി�ന്റയും �വളിച്ചത്തിൽ �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ള ജനാധിപത്യവാദികളും

�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സ്വാധീനതയിലുള്ള ബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറ

പ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അ�ങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിക്കുക�യന്നത് മു�മ്പന്ന�ത്തക്കാളും

ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. (പ്ര�മയം �പജ് 29).

ഇന്ന�ത്ത അടിയന്തിര�ദശീയകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ�വണ്ടിയുള്ള പ്ര

�ക്ഷാഭങ്ങളിലൂ�ട മാത്ര�മ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു സ്വയം ശക്തി�പ്പടാൻ കഴിയൂ.

�ദശീയജനാധിപത്യകടമകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു

ഉപാധിയാണ് വിപുലമായ �ദശീയജനാധിപത്യമുന്നണി. �ദശീയജനാധിപത്യ

മുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മങ്കി�ലാ, �കാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടി�യ

കഴിയൂ. ഈ വസ്തുത�യ നി�ഷധിക്കുന്നവർക്കുതങ്ങൾ വിജയവാഡാപ്ര�മയ�ത്ത

അനുകൂലിക്കുന്നവരാ�ണന്നുഎങ്ങി�നഅവകാശ�പ്പടാൻ കഴിയും?

നവയുഗം 3 — 8-1963.
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ഒ�ക്ടാബർ 14—മുതൽ 20 വ�ര ദൽഹിയിൽ വച്ച് കൂടിയ നാഷണൽകൗൺസിൽ

�യാഗം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായ

�ത്ത കുറിക്കുന്നു. കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്ര�മയങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു

ആശയപരമായും രാഷ്ട്രീയമായുംസംഘടനാപരമായുംകൂടുതലുറച്ചനിലപാടുക�ളടു

ത്തു�കാണ്ട് മു�ന്നറാനാവശ്യമായസാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളുമുളവായിരിക്കുന്നു

എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്.

1962 ഒ�ക്ടാബറി�ല�ചനീസാക്രമണംഇന്ത്യയു�ടസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുംഅതിർ

ത്തിഭദ്രതയ്ക്കും എതിരായ ഒരാക്രമണം മാത്രമായിരുന്നില്ല. അത് �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തിനും മാർക്സിസം, �ലനിനിസത്തിനും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിക്കും

എതിരായ ഒരാക്രമണം കൂടിയായിരുന്നു. ആആക്രമണ�ത്ത ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി

�ക്കാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാ�രയും �കാൺഗ്രസ്സി�ല ഇടതുപക്ഷക്കാ�രയും ഒറ്റ�പ്പടു

ത്താനും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള ഛിന്നഭിന്നമാക്കാനും ഇന്ത്യൻ ജനത വിലപി

ടിച്ചവയായി കരുതി�പ്പാന്ന എല്ലാ മൂല്യങ്ങ�ളയും ഇടിച്ചുതകർക്കാനും വലതുപക്ഷ

പിന്തിരിപ്പന്മാർ അ�ങ്ങയറ്റം പരിശ്രമിച്ചു. �ചരി�ചരാനയമു�പക്ഷിച്ച് പാശ്ചാത്യ

യുദ്ധക്കൂട്ടു�കട്ടുകളിൽ �ചർന്നാ�ല ഇന്ത്യക്കു രക്ഷയുള്ളൂഎന്ന് സാമ്രാജ്യവാദികൾ

ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

1 പരീക്ഷണഘട്ടം

പ�ക്ഷ, ആ പരീക്ഷണഘട്ട�ത്ത തരണം �ചയ്യാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സാധി

ച്ചു. 1962 നവംബർ 1-ാം തീയതി നാഷണൽകൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്ര�മയവും

അതി�നത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് വീണ്ടും ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു മു

�ന്നറാൻ പാർട്ടി�യ സഹായിച്ചത്.

നവംബർ പ്ര�മയത്തിൽ മുഖ്യമായി മൂന്നു �കന്ദ്രമുദ്രാവാക്യങ്ങളാണടങ്ങിയിരു

ന്നത്. രാജ്യരക്ഷയും �ദശീ�യക്യവും. സാമ്രാജ്യവാദികളു�ടയും വലതുപക്ഷപിന്തി

രിപ്പന്മാരു�ടയും രാജ്യ�ദ്രാഹനയങ്ങൾ�ക്കതിരായസമരം. ജനങ്ങളു�ടതാൽപര്യ

ങ്ങ�ളകാത്തുരക്ഷിക്കാൻ�വണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങൾ. പരസ്പരംബന്ധ�പ്പട്ടഈമൂന്നു

മുദ്രാവാക്യങ്ങളും അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാർട്ടിയു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളും
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ശരിയായിരുന്നു�വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു �കാല്ലക്കാല�ത്തസംഭവഗതികൾ �തളിയി

ച്ചിരിക്കുന്നു.

�ചനീസാക്രമണ�ത്തഒരാപത്തായിട്ടല്ലഅവസരമായിട്ടാണ്സാമ്രാജ്യവാ

ദികളും ഇന്ത്യയി�ല വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരും കണ്ടത്. അവർക്ക് ദുഃഖവും �രാ

ഷവുമല്ല, അതിരുകവിഞ്ഞആഹ്ലാദമാണുണ്ടായത്. പ�ക്ഷ, ആആഹ്ലാദം താൽ

ക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട ഐക്യത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ അവർ

ക്കുപിന്മാ�റണ്ടിവന്നു. ഇന്ത്യയു�ട �ചരി�ചരാനയ�ത്തതകർക്കുവാനവർക്കുകഴി

ഞ്ഞില്ല. കാശ്മീർ പിടി�ച്ചടുക്കുവാനുള്ള തന്ത്രം ഫലിച്ചില്ല. ആകാശക്കുട കീറി�പ്പാ

യി. �വായ്സ് ഓഫ് അ�മരിക്കയുമായുള്ള കരാർ �പാളിഞ്ഞു. വലതുപക്ഷപിന്തി

രിപ്പന്മാ�ര മുട്ടു�കാടുത്തു നിർത്താനുള്ള സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട യത്നങ്ങൾ അധിക

മധികം നിഷ്ഫലമാവാൻ തുടങ്ങി. പട്ടീലി�ന്റയും �മാറാർജിയു�ടയും തി�രാധാനം

അതി�ന്റസൂചനകളാണ്.

�കാൺഗ്രസ്സിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാ�രല്ലാം പൂർണ്ണ

മായും ഒറ്റ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു�വ�ന്നാഅവരു�ട ശക്തിക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞു�വ�ന്നാ കരു

തുന്നത് തീർച്ചയായും �തറ്റായിരിക്കും. എങ്കിലും, ഇന്ത്യയി�ല ഭരണാധികാരവൃന്ദ

�ത്തയും ഭരണനയങ്ങ�ളയും വല�ത്താട്ടു പിടിച്ചു�കാണ്ടു�പാകാനുള്ള അവരു�ട

അടവുക�ള തടയാൻ ഇന്ത്യൻജനതയ്ക്കു കഴിയു�മന്നു വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. പു�രാ

ഗമനപരമായ നയങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �പാരാടാനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വളർ

ന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഈഅനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളുളവാക്കുന്നകാര്യത്തിൽസാർവ്വ�ദശീയസംഭവ

വികാസങ്ങൾപ്ര�ത്യകിച്ചും �സാവിയറ്റുയൂണിയ�ന്റനിലപാട് വഹിച്ചപങ്ക് �ചറുത

ല്ല. ഇന്ത്യയും �ചനയും തമ്മിലുള്ളഅതിർത്തി തർക്കം സമാധാനപരമായി പരി

ഹരിക്കണ�മന്നും കൂടിയാ�ലാചനകൾക്കുവഴി�തളിക്കാൻ �വണ്ടി�ചന �കാള

മ്പുനിർ�ദ്ദശങ്ങൾസ്വീകരിക്കണ�മന്നുംആവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു

പാർട്ടി പാസ്സാക്കിയ പ്ര�മയം �നഹ്റുവി�ന്റ ബൂർഷ്വാ ഗവൺ�മന്റിന് ഏറാൻമൂ

ളലാണ് എന്ന് കരുതിയവരുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർ

ട്ടിയും �ലാകത്തി�ല മറ്റ് ഒട്ടനവധി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

പാർട്ടിയു�ട നിലപാടി�ന ശരി�വച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ �ചന �ലാകകമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു ഇത്രയധികം ഒറ്റ�പ്പട്ട ഒരു സന്ദർഭം മുമ്പുണ്ടായിട്ടി

ല്ല.

2 “ഏറാൻ മൂളികളും വർഗ്ഗവഞ്ചകന്മാരും”?

അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളുളവാക്കാൻ സഹായിച്ച മ�റ്റാരു പ്രധാനഘടകം �ന

ഹ്റു, കൃഷ്ണ�മ�നാൻ, മാളവ്യ മുതലായവരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള പു�രാഗമനവാ

ദികളായ �കാൺഗ്രസ്സുകാരു�ട സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധനിലപാടുകളാണ്. �ചനീസ്

�നതാക്കന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ �നഹ്റുവും �മാറാർജിയും തമ്മിലും കൃഷ്ണ�മ�നാനും

പട്ടീലും തമ്മിലും യാ�താരു വ്യത്യാസവുമില്ല. �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റും �കാൺഗ്രസ്സു

പാർട്ടിയാ�കയും അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ഏജന്റുമാരാണ്. അവരു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽരാജ്യരക്ഷയുറപ്പിക്കാനും �കാളമ്പുനിർ�ദ്ദശങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാന

ത്തിൽസമാധാനപരമായ കൂടിയാ�ലാചനകളാരംഭിക്കുകഎന്നപരിപാടി നടപ്പി

ലാക്കാനും�വണ്ടി �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റിനുപിന്തുണനൽകിയഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി വർഗ്ഗസമര�ത്തവഞ്ചിച്ച റിവിഷനിസ്റ്റുകളും ബൂർഷ്വാ ഏറാൻമൂളികളുമാണ്.
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അവ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, വർഗ്ഗസമര�മന്നു�വച്ചാൽ രാജ്യരക്ഷ�യയും

�ദശീ�യക്യ�ത്തയും തുരങ്കം�വച്ചു�കാണ്ട് �ചനീസാക്രമണത്തിനു പച്ച�ക്കാടി

കാണിക്കലാണ് !

പ�ക്ഷ, �കാൺഗ്രസ്സി�ല പു�രാഗമനവാദികൾ സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കും വല

തുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാർക്കു�മതിരായ നിലപാടുക�ളടുത്തിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ �വാ

യ്സ് ഓഫ് അ�മരിക്ക ഇന്ത്യയു�ട ശബ്ദ�ത്ത �ഞക്കി�ഞരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ

കുമായിരുന്നു. കാശ്മീർ അ�മരിക്കയു�ട ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകു

മായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട �ചരി�ചരാനയം നാമാവ�ശഷമാകുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ

പാശ്ചാത്യയുദ്ധ�ബ്ലാക്കി�ല ഒരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

അ�താന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

സൗഹൃദബന്ധങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി ശക്തി�പ്പട്ടുവന്നത്. ഈ പരമാർത്ഥം കണ്ണു

ള്ളവർ�ക്കാ�ക്ക കാണാൻ കഴിയും.

3 വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ കാര്യം

വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ കാര്യം ത�ന്ന എന്താണ്? ഇന്ത്യ �ചനീസാക്രമണത്തിനിര

യായിക്കഴിഞ്ഞഒരാപൽഘട്ടത്തിൽ പണിമുടക്കുകളുംഅട്ടിമറികളും സംഘടിപ്പിച്ചു

�നഹ്റു ഗവൺ�മന്റി�ന മറിച്ചിടാനുംഅങ്ങി�നസ്വതന്ത്രപാർട്ടിയു�ടഏറാൻമൂളി

കളായി അധഃപതിക്കാനും ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളിവർഗ്ഗം തയ്യാറായില്ല എന്നതു

ശരിയാണ്. സ്വന്തം കൂലി�യക്കാളും �ബാണസ്സി�നക്കാളുമധികം സ്വന്തം ജീവ�ന

ക്കാളുമധികം എന്നു പറയ�ട്ട, രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവുമാണ്

പ്രധാനം എന്നവർ �തളിയിച്ചുകാണിച്ചു. ഇതും ഡാം�ഗക്ലിക്കി�ന്റ റിവിഷണിസ

ത്തി�ന്റ ഫലമാ�ണന്ന് �ചനീസ് വരട്ടുതത്വവാദികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. (ഡാം�ഗ്ല

ക്ലിക്ക് എന്ന വാക്കി�ന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലായി�ല്ല? ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

എന്ന പാർട്ടിയു�ണ്ടന്നുത�ന്ന അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടിയു�ട നാഷണൽ

കൗൺസിൽ ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരം പാസ്സാക്ക�പ്പട്ട പ്ര�മയങ്ങൾ ഡാം�ഗക്ലിക്കി�ന്റ

തീരുമാനങ്ങളാണ് ! പാർട്ടിയു�ട തീരുമാനങ്ങ�ള എതിർക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്

യഥാർത്ഥകമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ!) ഒരുകാര്യം മാത്രംഅവർക്കുമനസ്സിലാക്കാൻകഴിയി

ല്ല! ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളികൾകൂലിക്കും �ബാണസ്സിനും �വണ്ടി �പാരുതുന്നവർ

മാത്രമല്ലഅവർസ്വന്തം രാജ്യ�ത്ത ��ഹിക്കുന്നവർകൂടിയാണ്.

4 അവരു�ട വാദഗതി

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളിക�ളാ അവരി�ലാരു വലിയവിഭാഗ

ത്തിനു �നതൃത്വം നൽകി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എ.ഐ.ടി.യു.സി. യു�ട പ്രവർത്തക

ന്മാ�രാ വർഗ്ഗവഞ്ചകന്മാരും ബൂർഷ്വാസികളു�ട ഏറാൻമൂളികളും ആയിത്തീർന്നു

�വന്നാ�ണാ? �ചനീസ് �നതാക്കന്മാർ അങ്ങ�ന പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം

നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. പ�ക്ഷ, ‘�കരളകൗമുദി’�യ�പ്പാലുള്ള പത്രങ്ങൾ അവ

രു�ട വക്കാലത്തുപിടിക്കുന്ന�തന്തിനാണ്. ഒ�ക്ടാബർ 29-നു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ

‘�കരളകൗമുദി’ എഴുതുകയാണ്.

“ഇന്നാക�ട്ട എ.�ക. �ഗാപാലൻ പറഞ്ഞതു�പാ�ല ഏറാൻമൂളുന്ന വർഗ്ഗസമര

�ത്തവഞ്ചിക്കുന്നവാസനകമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയിൽനുഴഞ്ഞുകയറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു. �ട്രഡ് യൂണിയൻ �നതൃത്വത്തിൽ വർഗ്ഗവഞ്ചനയ്ക്ക് ആശാൻപദം �കാടുക്കാവു
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ന്നവർ ഇന്നു വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. �താഴിലാളിക�ള ന്യായവും മര്യാദയും ഇല്ലാ�ത

അധ്വാനിപ്പിച്ച് അവരു�ട �ചാര നീരാക്കി സുഖിക്കുന്ന വർഗ്ഗശത്രുക്കളു�ട കൂട്ടു�ക

ട്ടിൽ �താഴിലാളി�നതാക്കൾഅഭിമാനം �കാള്ളുന്നു. വിഹരിക്കുന്നു… “

ഹൗ! ‘�കരളകൗമുദി’ക്ക് �താഴിലാളിക�ളാടു എ�ന്താരു ��ഹമാണ്. �താഴിലാ

ളികൾ �ചാര നീരാക്കി പണി�യടുക്കുന്നതിൽഎ�ന്താരു സഹതാപം! �താഴിലാ

ളികളു�ട ശത്രുക്ക�ളാട് എ�ന്താരു പരിശുദ്ധമായ �വറുപ്പ് !

പ�ക്ഷ, തങ്ങളു�ട തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട �നതാക്കന്മാ�രപ്പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം

ആ�രാപണങ്ങൾ �താഴിലാളികൾക്കു പുത്തരിയല്ല. �ട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം

ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽക്കുതുടങ്ങിയ ഒരു �വലയാണിത്. ഇതിലത്ഭുത�പ്പടാ�നാ

ന്നുമില്ല. �താഴിലാളിക�ള �ട്രഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളിൽ നിന്നകറ്റി ഒറ്റ�പ്പ

ടുത്തി ഒറ്റ�പ്പടുത്തി ഛിന്നഭിന്നമാക്കി മുതലാളിത്ത�ത്ത കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്ന

ഈപഴകിദ്രവിച്ചഅടവുപ്ര�യാഗിക്കാൻ 1963 �ന്റ വാർധക്യകാലത്തു�പാലും ‘�ക

രള കൗമുദി’ �യ�പ്പാലുള്ള ഒരു പത്രം മുതിരുന്നതി�ലഅത്ഭുതമുള്ളൂ.

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ആ�രാ�ക്ക എ�ന്താ�ക്കപ്പറഞ്ഞാ

ലും �താഴിലാളിവർഗ്ഗം തങ്ങളു�ട �നർവഴിയിൽ നിന്നുപിന്മാറുകയില്ല. വർഗ്ഗസമര

വും രാജ്യ��ഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മന്താ�ണന്നവർക്കറിയാം. അതു�കാണ്ടാ

ണ് �ചനീസാക്രമണ�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ കൂലിക്കു�വ

ണ്ടിസമരങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരംകിട്ടിയതുച്ഛമായകൂലിയിൽനി�ന്നാ

രു ഭാഗം രാജ്യരക്ഷാനിധിയി�ലക്ക് അവർ സംഭാവന �ചയ്തത്. അതു �കാണ്ടുത

�ന്നയാണ്അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കു�ത�ല്ലാരയവുവന്ന�താ�ടഅവർവീണ്ടുംതങ്ങ

ളു�ടവർഗ്ഗപരമായആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ളപ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങൾ�ക്കാരുങ്ങിയ

ത്. സംഘടിതമായ വില�പശലുകളിലൂ�ടയും കൂടിയാ�ലാചനകൾ പരാജയ�പ്പട്ട

സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘�ബാം�ബബന്ദ് ’ സമരം�പാലുള്ളസംഘടനസമരങ്ങളിലൂ�ടയും

ഗണ്യമായസൗജന്യങ്ങൾ �നടി�യടുക്കാൻഅവർക്കീഘട്ടത്തിൽസാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

�താഴിലാളികളു�ടതാൽപര്യങ്ങ�ളകാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ളഇത്തരംസമ

രങ്ങളിൽ നിന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ എ.ഐ.ടി.യു.സി. �നതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും

പിന്മാറിയിട്ടില്ല.

�താഴിലാളികളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾക്കു

മാത്രമല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ �നതൃത്വം നൽകിയത്. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പിന്തിരിപ്പൻ

നയങ്ങൾ�ക്കതിരായ ചില വമ്പിച്ചപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളുംഈഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ്

നടത്ത�പ്പട്ടത്. സ്വർണ്ണനിയന്ത്രണച്ചട്ടങ്ങൾക്കും നിർബന്ധസമ്പാദ്യപദ്ധതി�ക്ക

തിരായും ബാങ്കുകളും വി�ദശവ്യാപാരവും �ദശസാൽക്കരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയും

�വായ്സ് ഓഫ് അ�മരിക്ക കരാറി�നതിരായും മറ്റും നടത്ത�പ്പട്ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ

ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ �സപ്തംബർ മാസത്തിലാണ് ഒരു�കാടിജ

നങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട ഭീമഹർജിയുമായി ഒരുലക്ഷം�പർ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ അഭൂത

പൂർവ്വവും ആ�വശകരവുമായ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട നീറുന്ന

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി അഖി�ലന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്ര വലി�യാ

രു പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്താൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു സാധിച്ചത്. പാർട്ടി നവമ്പർ

ആരംഭത്തി�ലടുത്ത �ദശാഭിമാനപരമായ തീരുമാനങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാ�ണന്ന

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തനി�ഷധിക്കാൻ കഴിയു�മാ?

ഇത്തരം പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട �നട്ടങ്ങ�ളയും കുറവുക�ളയും വിലയിരുത്താനും

സാർവ്വ�ദശീയവും �ദശീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങ�ള പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട്
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ഭാവിപരിപാടികളാവിഷ്കരിക്കാനും �വണ്ടിയാണ് ഒ�ക്ടാബർ മൂന്നാംവാരത്തിൽ

ദൽഹിയിൽവച്ച് പാർട്ടിയു�ട നാഷണൽകൗൺസിൽസ�മ്മളിച്ചത്.

5 പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലപാട്

സാർവ്വ�ദശീയകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപര

മായ സംഘർഷങ്ങൾ �കവലം റഷ്യയും �ചനയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാ

സങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നു ചുരുക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. �ലാകത്തി�ല

ഭൂരിപക്ഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ �സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന അനുകൂലിക്കുന്നു�ണ്ട

ന്നും വിരലി�ന്മ�ലണ്ണാവുന്ന ചുരുക്കം ചില പാർട്ടിക�ള �ചന�യ പിന്താങ്ങുന്നു

ള്ളൂ�വന്നും അവർ സമ്മതിക്കും. എങ്കിലും അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ മൗലികമായി

�സാവിയറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലാണ്

എന്നിവർ കരുതുന്നു. എന്നിട്ടവർ ഇന്ത്യയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�രാടു �ചാദിക്കുന്നു:

നിങ്ങൾ �സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന്റ ഭാഗ�ത്താ �ചനയു�ട ഭാഗ�ത്താ? നിങ്ങൾ

�മാ�സ്കാ—അനുകൂലിക�ളാ, അ�താ പീക്കിങ്ങനുകൂലിക�ളാ?

മറ്റു ചിലർ ഇത്രയുംകൂടി �ചാദിക്കുന്നു. �ചനയും �സാവിയറ്റു യൂണിയനും

തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി�യ്ക്കന്തുകാര്യം? അവർ വീ

ണ്ടും ഐക്യത്തി�ലത്ത�ട്ട എന്നു നമുക്കു�വണ�മങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ�ക്ഷ,

രണ്ടു വലിയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കു�മ്പാൾ ഇന്ത്യയി�ലതു�പാലുള്ള ഒരു

�ചറിയ പാർട്ടി പക്ഷം പിടിക്കുന്ന�തന്തിന്? എന്നല്ല. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ

ട്ടിക്കകത്തുത�ന്ന ഇതിനുമുമ്പു പല �തറ്റുകളും പറ്റിയിട്ടുള്ളസ്ഥിതിക്ക് �സാവിയറ്റ്

യൂണിയ�നാ �ചന�യാ ശരി എന്നു തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ നമു�ക്കന്തധികാരം?

ആരാണു ശരി�യന്നു ചരിത്രം �തളിയിച്ചു�കാള്ള�ട്ട.

6 �പാതുധാരണകൾ

ഈരണ്ടഭിപ്രായഗതിക�ളാടും ഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �യാജിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാ

മത് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൂടി ഉൾ�പ്പട്ട �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി

�ന്റ �പാതുപരിപാടി�യ�ചനയി�ലകമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർഎതിർക്കുകയും

ആ�ക്ഷപിക്കുകയും �ചയ്തതി�ന്റഫലമാണ് ഇന്ന�ത്തഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ.

അതു�കാണ്ട് ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങ�ള രണ്ടു പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അ�ല്ല

ങ്കിൽ രണ്ടു �ചരികൾ തമ്മിൽ, ഉള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളായി തരംതാഴ്ത്തുന്നതു

ശരിയല്ല. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികൂടി പ�ങ്കടുത്തു�കാണ്ടു കൂട്ടായ ചർച്ചകൾ

നടത്തിയതിനു�ശഷം ഏകകണ്ഠമായി പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനങ്ങ�ള പിച്ചിച്ചീന്തു

കയും ആ തീരുമാനങ്ങ�ള നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പാർട്ടിക�ളല്ലാം മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റ വാലിൽതൂങ്ങികളാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ളഅപവാദങ്ങൾപറഞ്ഞുപരത്തുകയും

�ചയ്യുന്ന �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാരു�ട �തറ്റായ നയങ്ങ�ള എതിർ

ത്തു�താൽപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമ�ല്ല? ഇതാണ് മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഒ�ക്ടാബർ 14-ാം

തീയതി മുതൽ 20-ാം തീയതി വ�ര ദൽഹിയിൽ വച്ചുകൂടിയ നാഷണൽ കൗൺ

സിൽ �യാഗം അംഗീകരിച്ച പ്ര�മയത്തിൽ ഇങ്ങി�ന പറയുന്നു:

“�ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനത്തിനുഒരു�പാതുആശയഗതി—മാർക്സിസം �ലനിനിസം—

ആയുധമായി കിട്ടിയിട്ടു�ണ്ടന്നു മാത്രമല്ല, അതിന് �പാതുലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. 1957
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നവംബറി�ല �മാ�സ്കാ പ്രഖ്യാപനത്തിലും 1960 നവംബറി�ല �മാ�സ്കാ പ്രസ്താവ

നയിലും ഉജ്വലമാംവിധം ആവിഷ്കരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു �പാതുപരിപാടിയും അതി

നുണ്ട്. �പാ�രങ്കിൽ, ഗംഭീരമായ വിജയങ്ങൾ �നടിയിട്ടുള്ളസാർവ്വ�ദശീയ �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റയും മ�റ്റല്ലാ �ലാകവിപ്ലവശക്തികളു�ടയും ജീവത്തായ അനുഭ

വങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ�പ്പാഴ�ത്ത അസ്വാസ്ഥ്യജനക

മായഈസ്ഥിതിവി�ശഷം സംജാതമായിട്ടുള്ളതു പ്രധാനമായും �ചനീസ് കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �നതൃത്വം ഇ�പ്പാൾ സാർവ്വ�ദശീയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

കൂട്ടായ �പാതു�ലനിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം അകന്നു�പാവുകയും ഏകകണ്ഠമായി

�യാജിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ �പാതു�ലനി�നതിരായി സാർവ്വത്രികമായ ഒരാക്രമ

ണമഴിച്ചുവിടുകയുംഅവരു�ടസ്വന്തം �പാതു�ല�നന്നുപറയ�പ്പടുന്ന ഒന്നുമായി

പ്രസ്ഥാന�ത്തയാ�ക �നരിടുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ളതിനാലാ�ണന്നു ഇവി�ട പ്രസ്താ

വിക്കുന്നതാവശ്യമാ�ണന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയു�ട നാഷണൽ കൗൺസിൽ

കരുതുന്നു”.

7 �പാതുപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഭാഗം

രണ്ടാമത്, �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �നർക്കുള്ളഈആക്രമണ�ത്ത

പ്പറ്റി ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മൗനം ഭഞ്ജിക്കണ�മന്നു വാദിക്കുന്നതുംഅപായ

കരമാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഒരു

ഭാഗമാണ്. സാർവ്വലൗകികമായ �താതിൽ മുതലാളിത്തവും മ�റ്റല്ലാതരം ചൂഷണ

ങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നഎല്ലാവർക്കുംഈ

പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്ത്, ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടികൂടി

യാണ്. അതു�കാണ്ടു �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പാതു�ലൻ സ്വീ

കരിക്കുന്നതി�നാ�ടാപ്പംത�ന്ന ഇന്ത്യയി�ല അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട താൽ

പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റിയ അടവു-നയപരിപാടികൾ സ്വതന്ത്രമായി

ത്ത�ന്നരൂപവൽക്കരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സാർവ്വ�ദശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാന

ത്തി�ന്റ �പാതുനിഗമനങ്ങ�ള ഇന്ത്യയു�ട സാഹചര്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കാൻ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയു�ട അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഏതു

മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരി�ക്കണ്ടത്; ഏ�തല്ലാം തന്ത്രങ്ങളുംഅടവുകളുമാണ്ആവിഷ്കരി

�ക്കണ്ടത്; എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു

മാത്രമാണ്.

മാർക്സിസം-�ലനിനിസം ഒരു �പാതുശാസ്ത്രമായതു�കാണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടി�യടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും മറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട തീരുമാനങ്ങ

ളും ഒരു�പാ�ല�യന്നുവരും. ഉദാഹരണത്തിന് �ലാകസമാധാന�ത്തപ്പറ്റിയും

ആണവായുധപരീക്ഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ �നാക്കുക.

എന്നാൽ അപൂർവ്വം ചില�പ്പാൾ മറ്റു പാർട്ടികളു�ടതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ

നിലപാടുകളും സ്വീകരി�ക്കണ്ടിവ�ന്നക്കാം. ഒരുദാഹരണം പറയ�ട്ട. 1962 നവം

ബർ 1-നുനാഷണൽകൗൺസിൽപ്ര�മയംപാസ്സാക്കുന്നതിനു �താട്ടു മുമ്പില�ത്ത

ആഴ്ചയിൽ �സാവിയറ്റുകമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും

അതിർത്തിത്തർക്ക�ത്തസംബന്ധിച്ചുള്ള താന്താങ്ങളു�ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടി

പ്പിക്കുകയുണ്ടായി. �സാവിയറ്റു കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി “പ്രവദ”യി�ല ഒരു മുഖപ്രസം

ഗത്തിലൂ�ടയും �ചനീസ് പാർട്ടി ഒ�ക്ടാബർ 27-നു “പീപ്പിൾസ് �ഡയ്ലി” മുഖപ്ര
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സംഗത്തിലൂ�ടയും. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു

നിലപാടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നീടു കാളബുശക്തി

കളു�ട നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള കലവറ കൂടാ�ത സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് സമാധാനപരമായ

കൂടിയാ�ലാചനയ്ക്ക് �ചന തയ്യാറാവണ�മന്ന ഒരു പ്ര�മയം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. �കാളബുനിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള പിന്താങ്ങുക എന്നു�വ

ച്ചാൽ �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റിനു ഏറാൻമൂളുക എന്നർത്ഥമാ�ണന്നു �ചനീസ്

കമ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ പിന്നീടു �സാവിയറ്റു

കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും മറ്റുപല പാർട്ടികളും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി എടുത്ത

അ�ത നിലപാടു സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

8 സ്വന്തം തീരുമാനം

�ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ തീരുമാനങ്ങ�ള ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ

ട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതു �സാവിയറ്റു പാർട്ടി�യാ മ�റ്റ�തങ്കിലും പാർട്ടി�യാ അവ�യ

അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ടല്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയു�ട പു�രാഗതിക്ക് അവയാവശ്യമാ�ണ

ന്നുള്ളതു�കാണ്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കൂടാ�ത

സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളസാധ്യതയു

�ണ്ടന്ന് അമൃത്സറിൽ �വച്ചുകൂടി പാർട്ടി�കാൺഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും മ�റ്റ�തങ്കിലും

പാർട്ടിയു�ട നിർബന്ധം �കാണ്ടല്ല. ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനപരമായി �സാഷ്യലി

സംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളസാധ്യതകളു�ണ്ടന്നു �ബാധ്യമായതു�കാണ്ടാണ്. സമാധാ

നപരമായ സഹവർത്തിത്വം, �ചരി�ചരാനയം, �പാതു�മഖല, �ദശീ�യക്യം,

വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാ�രാടുള്ള നിലപാട് എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യൻജനതയു�ട താൽപര്യങ്ങ�ള മുൻനിർത്തിയാണ് പാർട്ടി

�കാൺഗ്രസ്സുകളും നാഷണൽകൗൺസിൽ �യാഗങ്ങളും പ്ര�മയങ്ങൾ പാസ്സാക്കി

യത്. ഈ പ്ര�മയങ്ങളാക�ട്ട �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പാതു�ല

നി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളുമാണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പാതു�ലനി�ന്റ �നർക്കുള്ള ആക്രമണ�ത്ത മറ്റു പാർട്ടിക

ളുമായി �യാജിച്ചു�കാണ്ടു �നരിടാൻ ഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്.

നാഷണൽകൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ പ്ര�മയത്തിൽ പറയുന്നതു �നാക്കുക:

“�ലാക കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ കൂട്ടായ അഭിപ്രായം ഇങ്ങ�ന �വല്ലുവിളി

ക്ക�പ്പടുകയും ആക്രമിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ �പാതു�ലനിനു�വണ്ടി വാദി

ക്കുകയും അതി�ന അചഞ്ചലമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടത് എല്ലാ

മാർക്സിസ്റ്റ് �ലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ടയും സാർവ്വ�ദശീയതത്വത്തിനനുസൃതമായ

കടമയായിത്തീരുന്നു�ണ്ടന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട നാഷണൽ

കൗൺസിലി�ന്റഅഭിപ്രായം. ഇതി�ല്ലങ്കിൽ സ�ഹാദരപാർട്ടികൾക്ക് അവരു�ട

സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ല അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങ�ളാടും സാർവ്വ�ദശീയ�താഴിലാളി

വർഗ്ഗപ്രസ്ഥാന�ത്താടുമുള്ള അവരു�ട ചുമതല നിറ�വറ്റാനാവില്ല. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ, �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പാതുവും കൂട്ടായതുമായ തീരു

മാനങ്ങളുമായി അവിഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ് സ… ജ്യങ്ങൾക്കുള്ള
സമൂർത്തങ്ങളായ നയങ്ങളും അടവുകളും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്”.
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9 മൂലകാരണം

മാർ�ക്സാ �ലനി�നാ എഴുതി�വച്ച ചില വാക്യങ്ങ�ള സന്ദർഭത്തിൽനിന്നടർത്തി

�യടുത്ത് ഉരുവിട്ടു�കാണ്ടിരുന്നാൽ മാർക്സിസമായി എന്ന് �ചനീസ് �നതാക്ക

ന്മാർ ധരിച്ചു�വച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് ഇന്ന�ത്ത സവി�ശഷ

മായ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ�ത�പാ

യത്. �ലാക�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ മാനവസമുദായത്തി�ന്റ വികാസത്തി�ല

നിർണ്ണായകഘടകമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാ�ണന്നും �ലാകശക്തികളു�ട ബലാ

ബലത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളി�ലയും

ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളു�ട നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ പുതിയ സാ

ഹചര്യങ്ങളും പുതിയ സാധ്യതകളും ഉളവായിട്ടു�ണ്ടന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള

�ചനീസ് �നതാക്കന്മാർഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് �സാഷ്യ

ലിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തി�ന്റ കാലഘട്ട�ത്ത സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും

�താഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങളു�ടയും കാലഘട്ടമായിട്ടു മാത്ര�മഅവർ കാണുന്നുള്ളൂ. “സി

ദ്ധാന്ത�ത്തയും പ്ര�യാഗ�ത്തയും സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റു പലഅതിപ്രധാനപ്രശ്നങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചുമുള്ള അവരു�ട വരട്ടുതത്വവാദപരവും വിഭാഗീയവുമായ നിലപാടി�ന്റ

മൂലകാരണം” ഇതായിരിക്കണ�മന്ന് നാഷണൽകൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിന�മരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളി�ല �ദശീയ വി�മാചന

പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളപ്പറ്റി �ചനീസ് �നതാക്കന്മാർ വള�രയധികം എഴുതിക്കൂട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ �ദശീയവി�മാചനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വിജയത്തിനുറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സാർ

വ്വ�ദശീയ �താഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയു�ടയും

പ്രാധാന്യ�ത്ത അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരുഭാഗത്ത് �ദശീയവി�മാചനപ്രസ്ഥാ

നങ്ങ�ള �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും

അകറ്റിനിർത്തുവാനാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അ�തസമയത്തുത�ന്നഅവർ

ആ�ഫ്രാ-ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളു�ടഐക്യ�ത്തഛിന്നഭിന്നമാക്കാനും �കാണ്ടുപിടിച്ച്

ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട �നർക്കു അവർ നടത്തിയ ആക്രമണവും അതി�നതുടർ

ന്നുണ്ടായ അവരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളു�മല്ലാം ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. �ചനീ

സ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഇത്തരം �തറ്റായ നയങ്ങ�ള എതിർക്കാതിരിക്കാൻ

ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു നിവൃത്തിയില്ല.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും �ചരി�ചരാരാഷ്ട്രങ്ങളും പുതുതായി വി�മാചനം �ന

ടിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുമടങ്ങുന്നവിസ്തൃതമായസമാധാന�മഖല�യക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കു�പാ

ലും �ചനീസ് �നതാക്കൾ പറയുന്നി�ല്ലന്നു നാഷണൽ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടു

ന്നു. �ചരി�ചരാരാഷ്ട്രങ്ങളു�ട സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധമായ സംഭാവനകൾക്ക് 81 കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട �മാ�സ്കാപ്രഖ്യാപനം വമ്പിച്ച വില കൽപിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ

�ചനീസ് �നതാക്കൾഅവ�യ പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയിരിക്കുകയാണ്.

10 സഹവർത്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല

സമാധാനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള �പാരാട്ട�ത്ത എല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ടയും പ്ര

ധാന കടമയായിട്ടാണ് �മാ�സ്കാ പ്രസ്താവന കരുതുന്നത്. “�ലാകയുദ്ധ�ത്ത തട

യാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിന് സർ�വ്വാപരി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സമാധാനപരമായ

സഹവർത്തിത്വത്തിനു�വണ്ടി എല്ലാ വഴിക്കുമുള്ള സജീവസമരങ്ങളും പരിശ്രമ

ങ്ങളും നടത്തുക എന്നതാണ്. �പാതുവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ നിരായുധീകരണം



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 63

സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിനുറപ്പു വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ

ണ് എന്നു നാഷണൽ കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, �ചനീസ് �ന

താക്കൾ �ലാകസമാധാനത്തിലും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിലും

വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വം നിലനിൽക്കുന്നകാല�ത്താളം യുദ്ധ�ത്തസമൂഹ

ത്തി�ന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു തുടച്ചുനീക്കാനാവി�ല്ലന്നതാണ് �ചനീസ്സഭിപ്രായം.

�സാഷ്യലിസം ഭൂമുഖത്തു പരിപൂർണ്ണവിജയം �നടുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന, �ലാകത്തി

�ന്റ ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കു�മ്പാൾത�ന്ന, യുദ്ധ�ത്ത നിർമ്മാർ

ജ്ജനം �ചയ്യാനുള്ളസാധ്യതയംഗീകരിക്കുന്ന�മാ�സ്കാപ്രസ്താവനയി�ല �ലനിനു

കടകവിരുദ്ധമാണിത്”.

ഇന്ന�ത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ നിരായുധീകരണം നടപ്പിൽ വരു

ത്തുക സാധ്യമാ�ണന്നും �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന�ത്താ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കരുതുന്നു. എന്നാൽ, �ചനയു�ട നിലപാട് നിരായുധീകര

ണത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമര�ത്ത ദുർബ്ബലമാക്കുകയാണു �ചയ്യുന്നത്. �മാ�സ്കാ

അണുവായുധനി�രാധന ഉടമ്പടി�യാട് �ചനീസ് �നതാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ച നില

പാട് ഇതിനു �തളിവാണ്. ആണവായുധപരീക്ഷണനി�രാധന ഉടമ്പടിക്കു�വണ്ടി

മുൻ�ക എടുക്കുകയും അതിൽ ഒപ്പു�വയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിന്, �സാവിയറ്റ് യൂണി

യ�ന സാമ്രാജ്യത്വരാഷ്ട്രങ്ങളായ അ�മരിക്കയു�ടയും ബ്രിട്ട�ന്റയും കൂട്ടാളിയായി

ചിത്രീകരിക്കാൻ �ചനീസ് �നതാക്കന്മാർക്കു മടിയുണ്ടായില്ല. �ലാകത്തി�ല

ജനതക�ള എതിർക്കാൻ�വണ്ടി �സാവിയറ്റു യൂണിയൻ സാമ്രാജ്യത്വരാജ്യങ്ങളി

�ല പിന്തിരിപ്പന്മാ�ര കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുവ�ര അവർ അപവാദം പറഞ്ഞു

ണ്ടാക്കി. “ആണവായുധപന്തയ�ത്ത �ചറുക്കുന്നതിനും സർവ്വസംഹാരകമായ

അത്തരം ആയുധങ്ങൾ നി�രാധിയ്ക്കാനും നിരായുധീകരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന

തിനുമുള്ള സമരങ്ങ�ളാടു �ചനീസ് �നതാക്കന്മാ�രടുത്തിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ നില

പാടി�ന അപവാദജടിലവും അസംബന്ധവുമായഈ പ്രസ്താവനകൾ നഗ്നമായി

അനാവരണം �ചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടനാഷണൽകൗൺസിൽ

�ചനീസ് പാർട്ടി �നതാക്കന്മാരു�ട നിലപാടി�ന തിരസ്കരിക്കുകയും ആണവാ

യുധപരീക്ഷണനി�രാധന ഉടമ്പടി ന്യൂക്ലീർ നിരായുധീകരണത്തി�ലക്കുള്ളഏറ്റവും

ശ്ര�ദ്ധയമായ ക്രിയാത്മകനടപടികളി�ലാന്നാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നു.

ഇന്ത്യയു�ടഅതിർത്തിക്കുള്ളി�ലക്ക്�ചനനടത്തിയസായുധാക്രമണ�ത്ത

ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതിനുമുമ്പു ത�ന്ന അപലപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമാ

ധാനപരമായസഹവർത്തിത്വത്തിനുംഏഷ്യനാഫ്രിക്കൻരാജ്യങ്ങളു�ടഐക്യത്തി

നു�മതിരാണീ ആക്രമണ�മന്നും പാർട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും �ചനയു�ട നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. മറിച്ച്, ഇന്ത്യയ്ക്കു

നിസ്വാർത്ഥമായ സഹായം നൽകിയതിന് �സാവിയറ്റുയൂണിയ�ന നിരുത്തരവാ

ദപരമായി ആ�ക്ഷപിക്കാ�നാരുങ്ങുകയാണവർ �ചയ്തത്. �സാവിയറ്റ് സഹാ

യം ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത ഉറപ്പിക്കാനും സാമ്രാജ്യവാദിക�ളയും ആഭ്യന്ത

രപിന്തിരിപ്പന്മാ�രയും എതിർക്കാനും സഹായിക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും

�ചനീസ് �നതാക്കന്മാരു�ട സങ്കുചിതമായ നിലപാട് �താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാ

ധിപത്യത്തി�നതിരാ�ണന്നും നാഷണൽ കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ചുരു

ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �ചനീസ് �നതാക്കന്മാരു�ട വരട്ടുതത്വവാദപരമായ നിലപാടു

കൾ �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ കൂട്ടായ നിഗമനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയു�ട



64 അദ്ധ്യായം 8. നാഷണൽകൗൺസിലി�ന്റ തീരുമാനങ്ങൾ

ജനാധിപത്യ-�ദശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കുംഎതിരാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് കമ്യൂണി

സ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ലഅഭിപ്രായഭിന്നതക�ളസംബന്ധിച്ചുള്ളഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയു�ട നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ �വണ്ടി, കഴിഞ്ഞ രണ്ടുലക്കങ്ങളിലും ഈ

ലക്കത്തിലുമായി �ചർത്തിട്ടുള്ള സവിസ്തരമായ പ്ര�മയം നാഷണൽ കൗൺസിൽ

പാസ്സാക്കിയത്.

11 ചർച്ചകൾ

�ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ല പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസ

ങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉറച്ചനിലപാടുകൾഎടു�ക്കണ്ടതി

�ല്ലന്നും പരസ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാൻ �ചന�യാടും �സാവി

യറ്റുയൂണിയ�നാടും ആവശ്യ�പ്പടുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാ

സങ്ങ�ളപ്പറ്റി ചർച്ച �ചയ്യാൻ പാർട്ടി അണിക�ളാടാവശ്യ�പ്പടുകയാണ് �വണ്ടത്

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില അഭിപ്രായഗതികൾ നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ �പാന്തി

വരികയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ ഇത്തരം അഭിപ്രായഗതിക�ള തള്ളിക്കളയുകയാണ്

കൗൺസിൽ �ചയ്തത്.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ല അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട ആഭ്യ

ന്തര വി�ദശനയങ്ങളുമായി അത്ര�മൽ ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. അതു�കാണ്ട് ഇന്ത്യ

ൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട നിലപാ�ട�ന്തന്ന് വ്യക്തമാ�ക്കണ്ടതു സ്വന്തം രാജ്യ

�ത്താടും �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന�ത്താടുമുള്ളഒരുകടമയാണ്. അതു�കാണ്ടാ

ണ്, ഇത്തര�മാരുപ്ര�മയംപാർട്ടിഅംഗീകരിച്ചത്, പ�ക്ഷ,പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ

കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആശയവ്യക്തതയുണ്ടാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ

കൂടുതൽ ചർച്ചകൾആവശ്യമാ�ണന്ന് കൗൺസിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അവസം

ഘടിപ്പിക്കാൻ �കന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി�യാടാവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,

അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ഒരുകാര്യം പാർട്ടി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ചർച്ചകൾ

നടത്തുക എന്നു�വച്ചാൽ �മാ�സ്കാ പ്രഖ്യാപനത്തിലടങ്ങിയ നിഗമനങ്ങ�ള �ചാ

ദ്യം �ചയ്യുക എന്നർത്ഥമില്ല. അവ�യപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആശയവ്യക്തതയുണ്ടാക്കുക

എന്നതാണു�ദ്ദശ്യം. ചർച്ചകൾ നടത്തു�മ്പാൾത�ന്ന നാഷണൽ കൗൺസിൽ

പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ര�മയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു നടപ്പിൽ വരു�ത്തണ്ടത് ഓ�രാ

പാർട്ടി�മമ്പറു�ടയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തകടമയാണ്.

12 രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതി

നാഷണൽകൗൺസിൽപാസ്സാക്കിയ രാഷ്ട്രീയപ്ര�മയത്തിൽ 1962 ഒ�ക്ടാബറി�ല

രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയും 1963 �ല രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമാ�യാരു വ്യ

ത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

�ചനീസാക്രമണം ഇന്ത്യയി�ല വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാരു�ടയും സാമ്രാ

ജ്യവാദികളു�ടയും കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾക്കു വലി�യാരു�ത്തജനം നൽകി. ഇന്ത്യയു

�ട രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതി�യയാ�ക ഒന്നു പിടിച്ചുകുലുക്കാൻഅവർക്കുസാധിച്ചു. ഭരണം

ത�ന്ന പിടി�ച്ചടുക്കാൻ അവർക്കു സാധി�ച്ചക്കു�മന്ന ഒരു ഘട്ടംവ�ര�യത്തി. കൃ

ഷ്ണ�മ�നാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നു രാജിവ�യ്ക്കണ്ടിവന്നു. �നഹ്റുവും �പാകു�മന്ന

സ്ഥിതിവ�ര�യത്തി. സാമ്രാജ്യവാദികൾഇന്ത്യയു�ടയഥാർത്ഥസുഹൃത്തുക്കളായി

�ഞളിഞ്ഞു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലുള്ള ഇടതുപക്ഷവാദികളും
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ഒറ്റ�പ്പട്ടു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കതിരായി നാട്ടി�ലങ്ങും വലി�യാരാക്രമണമഴിച്ചു

വിട�പ്പട്ടു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര കണ്ടാലുട�ന �പപ്പട്ടിക�ള�പ്പാ�ല തച്ചു�കാല്ലണ�മ

ന്നു മുൻപട്ടാള�മധാവി കരിയപ്പ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്ക

തിരായഈആക്രമണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പു�രാഗമനവാദികളായ �കാൺഗ്രസ്സു

കാർ�ക്കതിരായ ആക്രമണം കൂടിയായിരുന്നു. �നഹ്റു, കൃഷ്ണ�മ�നാൻ, മാളവ്യ മു

തലായവർ കമ്യൂണി�സ്റ്റജന്റുമാരായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടത് ഇതിനു �തളിവാണ്. ചു

രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രാപാർട്ടി, ജനസംഘം പി.എസ്.പി. മുതലായ പാർട്ടി

കളു�ട വലതുപക്ഷ കൂട്ടു�കട്ടി�ന്റ മുമ്പിൽ പു�രാഗമനശക്തികൾ ദുർബലങ്ങളായി

കാണ�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയു�ട ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ ഭീകരമായ ഒരു

�ചാദ്യചിഹ്നമുയർന്നു.

പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല താൽക്കാലികവും ക്ഷണികവുമായ ഒരു പ്രതി

ഭാസം മാത്രമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ത്യയു�ട സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ �ദശീയ പാരമ്പര്യം വീ

ണ്ടും ഉയർ�ത്തഴു�ന്നറ്റു. സ്വന്തംഅനുഭവങ്ങളിൽനിന്നുംപാഠം പഠിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പു

�രാഗമനശക്തികൾ വീണ്ടും മു�ന്നാട്ട് വന്നു. വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ

പിറ�കാട്ടു പിടിച്ചുതള്ള�പ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യശക്തിക�ളയുംഅവരു�ട കൂട്ടാളികളു�ടയും

യഥാർത്ഥമായ ഉ�ദ്ദശ�മ�ന്തന്ന് ജനങ്ങൾക്കു �നാക്കിക്കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ജനാ

ധിപത്യപു�രാഗമനശക്തികളു�ടശബ്ദം ഒരിക്കൽകൂടിഅന്തരീക്ഷത്തിലുയരാൻതു

ടങ്ങി.

ഈ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി കാശ്മീർ പാകിസ്ഥാനു തീ�റഴുതി�ക്കാടുപ്പിക്കാ

നുള്ള സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട തന്ത്രങ്ങൾ �പാളിഞ്ഞു. �ചരി�ചരാനയ�ത്ത ഛിന്ന

ഭിന്നമാക്കി�ക്കാണ്ട് ഇന്ത്യ�യ തങ്ങളു�ട ആകാശക്കുടയിൽ കുടുക്കിയിടാനുള്ള

അവരു�ട പരിശ്രമം പരാജയ�പ്പട്ടു. �വായ്സ് ഓഫ് അ�മരിക്കക്കരാറ് നടപ്പിൽ

വരുത്താൻ കഴിയാതായി. നിർബന്ധസമ്പാദ്യപദ്ധതിയിലും സ്വർണ്ണനിയന്ത്രണ

ച്ചട്ടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്കനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ത�പ്പട്ടു. ചില �സ്റ്ററ്റുകളിൽ

നിലനികുതി സർച്ചാർജ്ജുകൾ �വട്ടിക്കുറയ്ക്ക�പ്പട്ടു. പല �സ്റ്ററ്റുകളിലും �താഴിലാളി

കൾക്ക് ഗണ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ �നടി�യടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അടിയന്തിരാവ

ശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള �താഴിലാളിപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾശക്തി�പ്പട്ടു. സുപ്രസിദ്ധമായ

�ബാ�മ്പബസ് സമരവും മഹത്തായ ഭീമഹർജിപ്ര�ക്ഷാഭവും കാ�റ്റ�ങ്ങാട്ടാണ് വീ

ശുന്ന�തന്നുചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തു�പാലുംസാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീ

യവുമായ പു�രാഗമനാശയങ്ങൾപൂർവ്വാധികം വളരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു �കാൺഗ്രസ്

എം.പി.യാണ് ബാങ്കുകൾ �ദശസാൽക്കരിക്കണ�മന്ന പ്ര�മയം പാർലി�മന്റില

വതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീടത് പിൻവലിച്ചു�വങ്കിലും �കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ ആശയപര

മായ �ചരിപിരിവുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായത്ഈഘട്ടത്തിലാണ്. �മാറാർജിയും

പട്ടീലും മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു രാജി�വച്ചു�പായി എന്നത് �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തും

പുറത്തുമുള്ള ജനാധിപത്യവാദികളു�ട �നട്ടമാണ്.

എന്നാൽ, വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർ�ക്കതിരായ ഈ തിരിച്ചടി അവരു

�ട ഭീഷണിയവസാനിച്ചു�വന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വല്ലവരും ധരിക്കുന്നു

�ണ്ടങ്കിൽ അതബദ്ധമാണ് എന്ന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഗവൺ�മന്റി�ന്റ �തറ്റായ നയങ്ങൾ ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടു �നടിയ പലതരം

ആനുകൂല്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരു�ട ശക്തി നിലനിർത്തുകയാണ് �ചയ്യു

ന്നത്. കുത്തകമുതലാളിയ്ക്കും മറ്റു സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ

�ചയ്തു�കാടുക്കുകയും രാജ്യത്തി�ന്റ വികസന താൽപര്യങ്ങ�ളയും ജനങ്ങളു�ട
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ജീവിതനിലവാരങ്ങ�ളയും അപകടത്തിലാക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

പിന്തിരിപ്പൻനയങ്ങൾ മാറ്റുകയും �ചയ്യാ�ത്തട�ത്താളം കാലം വലതുപക്ഷപിന്തി

രിപ്പന്മാരു�ട ഭീഷണി നിലനിൽക്കു�മന്ന് കൗൺസിൽ താക്കീതു നൽകുന്നു.

എന്നാൽ വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാർ�ക്കതിരായി �യാജിച്ച പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ

നടത്താൻ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന

യാഥാർത്ഥ്യം കാണാതിരിക്കരുത്. �കാൺഗ്രസ്സിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പി

ന്തിരിപ്പന്മാ�ര തുരത്തണ�മങ്കിൽ അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട �ദശീയലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനു

സൃതമായ പു�രാഗമനനയങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരു�ത്തണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ചില

നീക്കങ്ങൾ �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തുള്ളപു�രാഗമനവാദികളിൽ നിന്നുത�ന്ന പുറ�പ്പ

ടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങ�ള സ്വാഗതം �ചയ്യുകയും പിന്താങ്ങുകയും �ചയ്യാൻ

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തയ്യാറായിരിക്കു�മന്നു കൗൺസിൽപ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

വലതുപക്ഷ പിന്തിരിപ്പന്മാ�ര തുരത്താൻ�വണ്ടിയുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭം ഗവൺ�മ

ന്റി�ന്റ പിന്തിരിപ്പൻനയങ്ങൾ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ �വണ്ടി �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തും

പുറത്തുമുള്ള ജനാധിപത്യശക്തികൾ നടത്തുന്ന പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളുമായും ജനങ്ങളു�ട

ജീവിതതാൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളുമായും അവി

ഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് ചൂതാട്ടവ്യാപാരമവസാ

നിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണധാന്യങ്ങളു�ട �മാത്തവ്യാപാരം ഗവൺ�മന്റ് ഏ�റ്റടുക്കുക,

കൃഷിക്കാരു�ട ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് വില നിജ�പ്പടുത്തുക, ബാങ്കുകൾ �ദശസാൽക്ക

രിക്കുക, മുതലായ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭം ശക്തി�പ്പടു

ത്തണ�മന്ന് കൗൺസിൽആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നത്.

ജനങ്ങളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള ന്യായമായ സമരങ്ങൾ

വലതുപക്ഷപിന്തിരിപ്പന്മാരു�ട അടിത്തറ തകർക്കാനും പു�രാഗതിയി�ലക്കുള്ള

മു�ന്നറ്റ�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്താനും സഹായിക്കും. അതു�കാണ്ട് ഇത്തരം സമരങ്ങ

�ള പിന്താങ്ങാൻ രാജ്യത്തി�ല എല്ലാ പു�രാഗമനശക്തികളും തയ്യാറാവു�മന്ന്

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

13 അച്ചടക്കപ്രശ്നം

അച്ചടക്കനടപടിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള നാഷണൽ കൗൺസിലി�ന്റ പ്ര�മയമാണ് ബൂർ

ഷ്വാപത്രങ്ങളിൽകൂടുതൽഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയത്. �മാ�സ്കാപക്ഷപാതികളുംപീക്കിം

ങ്ങ് പക്ഷപാതികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഏ.�ക. �ഗാപാലനും ഡാം�ഗയും തമ്മി

ലും ഇ.എം.എസും എം.എൻ. �ഗാവിന്ദൻനായരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, പാർ

ട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ വട�ക്ക ഇന്ത്യക്കാരും �ത�ക്ക ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നഅധി

കാരവടംവലികൾഎന്നുംമറ്റുമുള്ളവിചിത്രങ്ങളായപലവ്യാഖ്യാനങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ

�പ്പടുകയുണ്ടായി. അച്ചടക്കലംഘനം ധീരതയു�ട ലക്ഷണമാ�ണന്നു�പാലും ധരി

ച്ചവരുണ്ട്.

14 അച്ചടക്കനടപടിക്കു കാരണം

യഥാർത്ഥത്തി�ല�ന്ത ഉണ്ടായത്? നാഷണൽകൗൺസിൽ സഖാവ് എ.�ക.

�ഗാപാല�ന്റ �പരിൽഅച്ചടക്കനടപടി എടുത്ത�തന്തിനാണ്?

ഈ �ചാദ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ മറുപടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ

പാസ്സാക്കിയ പ്ര�മയത്തിൽത്ത�ന്നകാണാം.
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പ്ര�മയം തുടങ്ങുന്നതുത�ന്ന “പാർട്ടി നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള ധിക്കരിച്ചു�കാണ്ട് സ.

�ഗാപാലൻ ഈയ്യി�ട നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടി�ക്കതിരായി പരസ്യ

മായി നടത്തിയഅപവാദവും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട നാഷണൽകൗൺ

സിൽ വള�ര ഗൗരവമാ�യടുക്കുന്നു”എന്ന മുഖവുര�യാടുകൂടിയാണ്.

പാർട്ടിയു�ട ഏതു നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ളയാണ് സ. �ഗാപാലൻ ധിക്കരിച്ചത്?

കൽക്കത്തയിൽവച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്ക�പ്പട്ട ചില

രും ചില പാർട്ടി�മമ്പർമാരും കൂടി നിലവിലുള്ള പാർട്ടി സംഘടന�യ്ക്കതിരായി

ഡി�മാക്രാറ്റിക് കൺ�വൻഷൻഎന്ന�പരിൽ ഒരു �പാതു�യാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയു

ണ്ടായി. ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഒരു സമാന്തര�കന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനും പാർ

ട്ടിയിലും ബഹുജനസംഘടനകളിലും പിളർപ്പുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു പരസ്യമായസം

രംഭമാണ�തന്നു വ്യക്തമായതിനാൽ ആ കൺ�വൻഷനിൽ പാർട്ടി�മമ്പർമാർ

പ�ങ്കടുക്കരു�തന്നും പാർട്ടിയു�ട നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചി

രുന്നു. കൺ�വൻഷൻ നടന്നതി�ന്റ രണ്ടാഴ്ചകൾക്കു മുമ്പാണ് ഈ തീരുമാന�മ

ടുത്തത്. അതി�നത്തുടർന്ന് ബംഗാളി�ല പാർട്ടിസംഘടനയും ഡി�മാക്രാറ്റിക്

കൺ�വൻഷൻകാരു�ട ഭിന്നിപ്പിക്കൽതന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി�പ്പാകരു�തന്ന് പാർ

ട്ടി�മമ്പർമാ�ര ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കതിരായ ആ

കൺ�വൻഷനിൽ ബംഗാളി�ല ഭൂ�പശ്ഗുപ്ത, ഭവാനി�സൻ, ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത, �ര

ണുചക്രവർത്തി, ര�ണൻ�സൻതുടങ്ങിയപ്രധാന�പ്പട്ട �നതാക്കന്മാരാരുംത�ന്ന

പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന �ജ്യാതിബസു�പാലും കൺ�വൻ

ഷൻകാരു�ട ഭിന്നിപ്പിക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾ�ക്കതിരായി താക്കീതു നൽകുകയുണ്ടായി.

പ�ക്ഷ, സ. �ഗാപാലൻ പാർട്ടിനിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള വകവയ്ക്കാ�ത കൺ�വൻഷ

നിൽ പ�ങ്കടുത്തു. നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റി തനിക്കറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യ

മായ ഒരു പത്രപ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു�വങ്കിലും നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു

�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് താനതിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ �പായത് എന്ന് അ�ദ്ദഹം നാഷ

ണൽ കൗൺസിലിൽ സമ്മതിച്ചു. പ�ക്ഷ, പാർട്ടി നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള ധിക്കരിച്ചതിൽ

വ്യസനിക്കുന്നതിനു പകരം ത�ന്റ നടപടി�യ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ

�ദ്ദഹം �ചയ്തത്.

കൺ�വൻഷൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ റാലിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു�വന്നതു മാത്രമല്ല സ.

�ഗാപാല�ന്റ �തറ്റ്. പാർട്ടി നയത്തി�നതിരായി പ്രസംഗിക്കുകയും �ചയ്തു. പാർട്ടി

ക്കുള്ളിൽ ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങ�ളപ്പറ്റി �തറ്റായ ഒരു ചി

ത്രമാണ് നൽകിയത്. മാത്രമല്ല, നാഷണൽകൗൺസിലി�ന്റ തീരുമാന�ത്ത വക

വയ്ക്കാ�ത ബംഗാളിൽ നിലവിലുള്ള പാർട്ടിയു�ട ഔ�ദ്യാഗിക സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി

�യ പിരിച്ചുവിടണ�മന്നുംഅതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് 1962 �ല നവംബറിനു മുമ്പ് നിലനി

ന്നിരുന്ന പഴയ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കണ�മന്നും അ�ദ്ദഹം പരസ്യമായി

ആവശ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഇതും പാർട്ടി�യ ധിക്കരിക്കലാണ്.

15 ബഹുജനപ്രസ്ഥാനം

ബഹുജനപ്ര�ക്ഷാഭ�ത്ത ശക്തി�പ്പടുത്താൻ ത�ന്റ മനഃപൂർവ്വമായ അച്ചടക്ക ലം

ഘനംആവശ്യമായിരുന്നുഎന്ന് സ. �ഗാപാലൻ നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ വാ

ദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വാദ�ത്ത നാഷണൽകൗൺസിൽ നിരാകരിച്ചു. പാർട്ടിയു

�ട �നതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാന�ത്തക്കാൾ വലി�യാരു പ്ര

സ്ഥാനം ഒരുവ്യക്തിക്കു�കട്ടിപ്പടുക്കാൻസാധിക്കില്ലഎന്നതു�കാണ്ടുമാത്രമല്ല, പി
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�ന്ന�യാ? കൺ�വൻഷൻകാർ ബഹുജനപ്രസ്ഥാന�ത്ത ശക്തി�പ്പടുത്തുകയല്ല

ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് �ചയ്തത് എന്നതു�കാണ്ടും, എങ്ങി�ന? ബംഗാളി�ല പാർട്ടി

ക്കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ ഒരു ഭക്ഷണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിനുള്ള പരിപാടികൾ

തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതി�നതിരായി സ്വന്തം �നതൃത്വത്തിൽ മ�റ്റാരു പ്ര

�ക്ഷാഭത്തിനു പ്ലാനിടുകയാണ് കൺ�വൻഷൻ �ചയ്തത്. ആ പ്ലാൻ ഒട്ടു നടക്കുക

യുണ്ടായില്ല. ജയിലിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട �മാചനത്തിനു�വണ്ടി പാർട്ടിക്കമ്മി

റ്റിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽത�ന്ന മ�റ്റാരു പ്ര�ക്ഷാഭവും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് തടവുകാരു�ട �മാചനത്തിനു�വണ്ടി ഒ�ക്ടാബർ 7-ാം തീയതി ഒരു ബഹുജ

നപ്രകടനം നടത്താൻ പരസ്യമായി ജനങ്ങ�ളാടാവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞി

രുന്നു. എന്നിട്ടും ആപ്രകടന�ത്തശക്തി�പ്പടുത്താനല്ലാ, തങ്ങളു�ട സ്വന്തം �നതൃ

ത്വത്തിൽ ഒ�ക്ടാബർ 5-ാം തീയതി ഒരു പ്രകടനം നടത്തണ�മന്നാണ് കൺ�വൻ

ഷൻതീരുമാനിച്ചത്. ആതീരുമാനംഅവർ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,

അവരു�ട പ്രകടനത്തിൽഅറുനൂറിലധികംആളുക�ള പ�ങ്കടുപ്പിക്കാൻഅവർക്കു

കഴിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ഒ�ക്ടാബർ 7 ന് നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ

ഏഴായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൾ പ�ങ്കടുക്കുകയും �ചയ്തു.

ഇത്രയും വസ്തുതകൾത�ന്നകൺ�വൻഷ�ന്റ മുഖ്യമായ ഉ�ദ്ദശ്യം ജന�സവന

മല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�യ എതിർക്കലാണ് എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കൺ

�വൻഷൻകാർ �സപ്തംബർ 28-ാം തീയതി ഒരു റാലി നടത്തി മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല

�ചയ്തത്. അവരു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ‘�ദശഹി�തഷി’ എന്ന �പരിൽ ഒരു പ്രതി

വാരപത്രം നടത്തുന്നുണ്ട്. സാർവ്വ�ദശീയകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �ദശീയകാര്യങ്ങ�ള

പ്പറ്റിയുമുള്ള പാർട്ടിയു�ട തീരുമാനങ്ങ�ള ഇടവിടാ�ത എതിർക്കുകയും പാർട്ടി �ന

തൃത്വ�ത്ത �പാതുവിലും �നതൃത്വത്തിലുള്ള ചില വ്യക്തിക�ള പ്ര�ത്യകമായും കരി

�തച്ചു കാണിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ് ആ പത്രത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ �ജാലി.

ഇ�തങ്ങി�ന ബഹുജനപ്രസ്ഥാന�ത്ത ശക്തി�പ്പടുത്തലാവും? പാർട്ടി�യ ഭിന്നി

പ്പിച്ചു തകർക്കാൻശ്രമിക്കുന്നഇത്തര�മാരുസംഘം നടത്തിയ റാലിയിലാണ് സ.

�ഗാപാലൻ പ�ങ്കടുത്തത്.

സ. �ഗാപാല�ന്റ നടപടി “പാർട്ടി�യ പരസ്യമായി മനഃപൂർവ്വം ധിക്കരിക്കു

കയും അതി�ന്റ അധികാര�ത്ത അവ�ഹളിക്കുകയും �ചയ്യുകമാത്രമല്ല, ബഹുജ

നപ്രസ്ഥാന�ത്ത ഭിന്നിപ്പിക്കുകകൂടിയാണ്” എന്ന് നാഷണൽ കൗൺസിലിനു

�ബാധ്യമായി. എന്നിട്ടും, യാ�താരു നടപടിയും എടുക്കാതിരിക്കുക�യന്നുവച്ചാൽ

അതു പാർട്ടി�യ അസംഘടിതമാക്കുകയും ജനകീയാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള

സമര�ത്തക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യും. അതു�കാണ്ടാണ് സ. �ഗാപാല�ന്റ �മൽ

ശിക്ഷണനടപടി�യടു�ക്കണ്ടിവന്നത്.

16 പാർട്ടികളും അച്ചടക്കനടപടിയും

ഇത്തരം ശിക്ഷണനടപടിക�ളടുക്കാത്തഏ�തങ്കിലു�മാരു പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലിന്നു

�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. �കാൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങ�ള എതിർക്കാൻ

�കാൺഗ്രസ് �മമ്പർമാർക്കു പാടു�ണ്ടാ? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളു�ട കാര്യം �പാക

�ട്ട, �ട്രഡുയൂണിയനുകൾ�പാലുള്ള ബഹുജനസംഘടനകളും ഗ്രന്ഥശാലാസംഘം

�പാലുള്ളസാംസ്കാരികസംഘടനകളും താന്താങ്ങളു�ട അച്ചടക്കങ്ങളും ഭരണഘട

നാനിയമങ്ങളും പാലിക്കാറി�ല്ല?
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അച്ചടക്കം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�നതിരല്ല. എന്നാൽ പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ ചർച്ച

നടത്തി തീരുമാന�മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനമനുസരി�ക്കണ്ടത് എല്ലാ

�മമ്പർമാരു�ടയും കടമയായിത്തീരുന്നു. ചില�പ്പാൾ ചില തീരുമാനങ്ങ�ളാട് ചില

�മമ്പർമാർ �യാജിച്ചി�ല്ലന്നുവരും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാ

നിക്കാൻ കഴി�ഞ്ഞന്നുവരില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ തീ

രുമാനം പാർട്ടിയു�ട തീരുമാനമായിത്തീരുകയും ആ തീരുമാനത്തിനു വഴങ്ങാൻ

എല്ലാ �മമ്പർമാരും സന്നദ്ധരാ�കണ്ടിവരികയും �ചയ്യും. തീരുമാന�ത്ത പരസ്യ

മായി ലംഘിക്കുന്നവർഅച്ചടക്കനടപടികൾക്കുവി�ധയരായിത്തീരുകയും �ചയ്യും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചിട്ടകളും നിയമങ്ങളും ഏതുസംഘടനയ്ക്കാണില്ലാത്തത്?

അ�പ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഒരു അച്ചടക്കനടപടി�യ �പാക്കിപ്പിടിച്ച്

ഇത്ര�യാ�ക്കബഹളം കൂട്ടുന്ന�തന്തിനാണ്.

നവയുഗം 2-11-1963.



9
ഇന്ത്യ�യപ്പറ്റിയുള്ള�ചനയു�ട വിശകലനം

1947-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ നിർബന്ധി

തമായ�പ്പാൾ അവരാശിച്ചത് തങ്ങളു�ട �കാ�ളാണിയൽ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം

പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ തുടരാൻ കഴിയു�മന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തിക

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരത്തി�ന്റ പ്രാരംഭമായിത്തീരു�മന്ന് അവർ പ്ര

തീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വയം വളരാനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും �വമ്പൽ�കാള്ളുന്ന

ഇന്ത്യൻ �ദശീയ ബൂർഷ്വാസിക്ക് തങ്ങ�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽആശ്രയി�ക്കണ്ടിവരു

�മന്നും ആആശ്രയത്വ�ത്ത ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായ

വൽക്കരണസംരംഭങ്ങ�ള തടഞ്ഞുനിർത്താനും അങ്ങി�ന സാമ്പത്തികച്ചങ്ങലക

ളു�ടയും രാഷ്ട്രീയ ചരടുവലികളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി ഇന്ത്യ�യ തങ്ങളു�ട ചൂ

ഷണത്തിനു പറ്റിയ ഒരു പിന്നണിരാജ്യമാക്കി നിലനിർത്താനും സാധിക്കു�മന്നാ

യിരുന്നുഅവരു�ട വിശ്വാസം

1 പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

എന്നാൽ ഇ�താരു �തറ്റായ കണക്കൂകൂട്ടലായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, �സാഷ്യലി

സം ഒരു �ലാകസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയായി വളരുകയും സാമ്രാജ്യത്വം ഏറ്റവുമ

ധികം ക്ഷയിക്കുകയും �കാളണിവ്യവസ്ഥഛിന്നഭിന്നമായിത്തീരുകയും �ചയ്ത ഒരു

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തല ഉയർത്തിപ്പിടി

ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നണിരാജ്യങ്ങളു�ട വളർച്ചയു�ട ഗതി നിർണ്ണയിക്കാൻ

സാമ്രാജ്യശക്തികൾക്കുള്ള കഴിവ് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരികയും �സാഷ്യലിസത്തി

�ന്റ നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വർദ്ധിച്ചുവരികയും �ചയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ട

മാണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കത്തിന് പുതി

�യാരർത്ഥവും പുതിയ ഒരു ഉ�ത്തജനവും ലഭിക്കുന്നു; സാമ്രാജ്യത്വ�മധാവികളു�ട

പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�യ �മാചിപ്പിക്കാൻ

�ദശീയ ബൂർഷ്വാസിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ �കൽപ്പു ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു; വി�ദശ

കുത്തകമുതലാളികളു�ട എതിർപ്പുക�ളയും തടസ്സങ്ങ�ളയും ഫലപ്രദമായി �നരിട്ടു

�കാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�കട്ടിപ്പടുക്കാൻഅവർ മു�ന്നാട്ടു

വരുന്നു. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളു�ട സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ

അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.
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2 കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ പിന്തുണ.

സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനു �ശഷമുള്ള ഇന്ത്യയു�ട നയപരിപാടികൾ പരി�ശാ

ധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും—�ചരി�ചരാ നയം, സമാധാനപരമായ സഹവർ

ത്തിത്വം, പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ, അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യവസാ

യങ്ങളു�ട �പാതു�മഖലയ്ക്കും നൽക�പ്പടുന്ന പ്രാധാന്യം ഇ�തല്ലാം ഫലത്തിൽ

സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായ നയങ്ങളാണ്; രാജ്യത്തി�ന്റ �പാതു �ദശീയ

താൽപര്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായ നയങ്ങളാണ്. ഈ മൗലികനയങ്ങളു�ട വിജയ

ത്തിൽ �ദശീയ ബൂർഷ്വാസി�ക്കന്ന�പാ�ല �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും താൽപര്യ

മുണ്ട്. തങ്ങളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വചൂഷണത്തിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ

ഒരു മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുത്തുറപ്പിക്കാൻ ഈ നയങ്ങൾ

സഹായകരമായിരിക്കു�മന്നു �ദശീയ ബൂർഷ്വാസി കരുതുന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗ

�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളമാക�ട്ട അവ �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമ

രത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഭാഗമാണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി ഈ നയങ്ങ�ള പിന്താങ്ങുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് �കാ�ളാണി

യലിസത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങ�ള തുടച്ചുനീക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനും�വണ്ടി �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റ് നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങ�ള

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട വിജയവാഡ �കാൺഗ്രസ് ഇങ്ങി�നസ്വാഗതം �ചയ്തത്.

“ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളു�ട പ്രവർത്തനഫലമായി നമ്മു�ട രാ

ജ്യത്തി�ന്റവ്യാവസായികാടിസ്ഥാനംകൂടുതൽവിസ്തൃതവുംശക്തവുമായിത്തീർന്നിട്ടു

�ണ്ടന്നവസ്തുതനമ്മു�ടജനങ്ങൾസ്വാഗതം �ചയ്യുന്നു. മുമ്പ് നാംഇറക്കുമതി �ചയ്തി

രുന്ന പലചരക്കുകളും ഇന്നിവി�ട ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തി ജല�സചന

പദ്ധതികളിൽ ഗണ്യമായ വികസനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികപു�രാഗതിക്ക്

അത്യധികം പ്രാധാന്യമുള്ള പലഘനവ്യവസായങ്ങളും അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങ

ളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. �പാതു�മഖലയു�ട വളർച്ച�യ പരാജയ�പ്പടുത്താനുള്ളസാമ്രാ

ജ്യവാദികളു�ടയും നമ്മു�ട നാട്ടിനകത്തുള്ള ചില കുത്തകവൃത്തങ്ങളു�ടയും എല്ലാ

ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടും �പാതു�മഖല വളർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മു�ട സമ്പദ്ഘടനയു�ട

ഒരു പ്രധാന �മഖലയായ എണ്ണ വ്യവസായത്തിൽ എണ്ണകമ്മീഷൻ എടുത്തുപറ

�യണ്ടവിജയങ്ങൾ �നടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്—ഇ�ന്നവ�രആം�ഗ്ലാഅ�മരിക്കൻസാ

മ്രാജ്യവാദികളു�ട പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു പ്രസ്തുത �മഖല, മൂന്നാം പദ്ധ

തിയു�ട വലിപ്പം �വട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും, ഘനവ്യവസായങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനവ്യവസാ

യങ്ങളിലുമുള്ളഊന്നൽ �വ�ണ്ടന്നുവയ്ക്കാനുംസാമ്രാജ്യവാദികളും ഇന്ത്യൻ പിന്തിരി

പ്പന്മാരും മു�ന്നാട്ടുവച്ചആവശ്യത്തിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റുകീഴടങ്ങിയി�ല്ലന്നത്—

സ്വാഗതാർഹമാണ്. നമ്മു�ട �ദശീയസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നു മുമ്പ�ത്തക്കാൾ ഉറച്ച ഒരു

സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്”. (വിജയവാഡാ �കാൺഗ്രസ്സി

�ന്റ രാഷ്ട്രീയ പ്ര�മയം—�പജ് 6) സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ �കട്ടി

പ്പടുക്കാൻസമാധാനത്തി�ന്റതായസാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്.

അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഇന്ത്യ സമാധാനപരമായ ഒരു വി�ദശനയം പിന്തുടർ

ന്നുവരുന്നത്.

3 �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളു�ട സൗഹാർദ്ദം

പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം �നടിയ ഇന്ത്യ�യ�പ്പാലുള്ള പിന്നണി രാജ്യങ്ങൾ തുടർന്നു

വരുന്ന മൗലികനയങ്ങൾ �ലാകസമാധാനത്തിനും �ലാകപു�രാഗതിക്കും നൽ
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കിയ വിലപിടിച്ച സംഭാവനക�ള �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് �സാവിയറ്റു കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട 22-ാം �കാൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ച പരിപാടിയിൽ ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു:

“�ലാക�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയു�ട നിലനിൽപ്പും സാമ്രാജ്യത്തത്തി�ന്റ ബലഹീ

നതയും പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾക്കു �ദശീയ പുന

രുത്ഥാനത്തിനും വള�രക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പി�ന്നാക്കനില�യയും ദാരി

ദ്ര്യ�ത്തയുംഅവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുംസാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം �നടുന്നതിനുമുള്ള

സാദ്ധ്യതകൾ ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു”.

(22-ാം �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പരിപാടി �പജ് 62)

പുതിയസാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയസാദ്ധ്യതകളുളവാക്കിയിരിക്കുന്നുഎന്നുചു

മ്മാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമല്ല �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി �ചയ്യുന്നത്.

പി�ന്ന�യാ?

“�കാ�ളാണിയൽ അർദ്ധ�കാ�ളാണിയൽ മർദ്ദനവാഴ്ച�യ വലി�ച്ചറിഞ്ഞ ജന

ങ്ങളുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ സഖ്യം സ്വന്തം സാർവ്വ�ദശീയ നയത്തി�ന്റ

മൂലക്കല്ലായി �സാവിയറ്റുയൂണിയനി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി കരുതുന്നു. �ലാക

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും �ലാകത്തി�ല �ദശീയ വി�മാചനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും

�പാതുവായ മൗലിക താൽപര്യങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് ഈ സഖ്യം.

സ്വന്തം �ദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം �നടാനും ശക്തി�പ്പടുത്താനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

എല്ലാ ജനതക�ളയും—�കാളണി വ്യവസ്ഥ�യ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ സമ

രം �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനതക�ളയും-സഹായിക്കുക എന്നത് സ്വന്തം

സാർവ്വ�ദശീയകടമയായി �സാവിയറ്റു യൂണിയനി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതു

ന്നു”.

(22-ാം �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ പരിപാടി �പജ് 70)

81 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട പ്രതിനിധികൾ പ�ങ്കടുത്ത �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ്

സ�മ്മളനം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു:

“സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്ന ജനതകളു�ടയും സാമ്രാജ്യത്വനുക�ത്ത

വലി�ച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ ജനതകളു�ടയും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള യഥാർത്ഥ സുഹൃ

ത്തുക്കളാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. യുവ�ദശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളു�ട ആഭ്യന്തരകാ

ര്യങ്ങളിൽ ഇട�പടുന്നതി�ന തത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരസ്കരിക്കുന്ന

�താ�ടാപ്പംത�ന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ജനതക�ള അവരു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം

ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നത് തങ്ങളു�ട സാർവ്വ�ദശീയ കടമയായി

കരുതുന്നു. പു�രാഗതി �നടുന്നതിനും, ഒരു �ദശീയ വ്യവസായം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും

�ദശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ�യ വികസിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനും, �ദശീയ സാ�ങ്കതിക

വിദഗ്ധന്മാ�ര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും, അവർഈ രാജ്യങ്ങ�ള പിന്താങ്ങുകയും

ഉദാരമായി സഹായിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ആക്രമണങ്ങൾ

�ക്കതിരായി �ലാകസമാധാനം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിഈ രാജ്യങ്ങളുമാ

യി സഹകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർ�ക്കഴ്സ് പാർട്ടികളു�ടപ്രതിനിധിസ�മ്മളനത്തി�ന്റപ്രസ്താവന �പ

ജ് 41)

അടുത്തകാലം വ�ര �ചനയി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർക്ക്ഈഅഭി

പ്രായംത�ന്നയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയു�ട സമാധാനപരവും സാമ്രാജ്യവിരു
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ദ്ധവുമായ പരിപാടികളു�ട പ്രാധാന്യ�ത്ത അവരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹര

ണത്തിനു 1954-ൽഇന്ത്യസന്ദർശിച്ചഅവസരത്തിൽ�ചനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൗ

എൻലായി ഇങ്ങ�നപ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി:

“സമാധാനത്തിനു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യ�യ�പ്പാലുള്ള ഒരയൽരാജ്യമു

�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ �ചനയി�ല ജനങ്ങൾക്കു വലിയ സ�ന്താഷമുണ്ട്. ഇൻ

�ഡാ ചീനായുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഇടവിടാത്ത താൽപര്യം കാ

ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനീവാ സ�മ്മളനത്തിൽവച്ച് ഇൻ�ഡാ ചീനയിൽസമാധാനംസ്ഥാ

പിക്കാൻ�വണ്ടി നടത്ത�പ്പട്ട പരിശ്രമങ്ങ�ള ഇന്ത്യ �വമനസ്യം കൂടാ�ത പി

ന്താങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിൽ സമാധാനം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയു�ടഈ

നിലപാടിനു വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമു�ണ്ടന്നുവള�ര വ്യക്തമാണ്”.

(ന്യൂ ഏജ് ജൂ�ല 4, 1954)

1956-ൽ �ചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട എട്ടാം �കാൺഗ്രസിൽ വച്ച്

�ചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ �ചനീസ് വി�ദശകാര്യമന്ത്രി ഇങ്ങ�ന പ്രസ്താവിച്ചു: “�കാ

ളനിഭരണത്തിൽ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം �നടിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ നീണ്ടകാല�ത്ത

�കാ�ളാണിയലിസത്തി�ന്റഫലമായി നിലനിന്നു�പാരുന്നസാമ്പത്തികവുംസാം

സ്കാരികവുമായ പി�ന്നാക്കനില�യ്ക്കാരുഅറുതിവരുത്താൻ �വണ്ടി �ലാകസമാധാ

നവും രാഷ്ട്രങ്ങൾതമ്മിലുള്ളസഹകരണവുംസ്ഥാപിക്കുന്നതി�ന്റപ്രാധാന്യംനന്നാ

യി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നതമായ തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യം �നടാൻ �വണ്ടിയാണവർ

പരിശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകം ത�ന്ന പ്രധാന�പ്പട്ട പല സംഭാവ

നകളും അവർ നൽകികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ�ഡാചീനയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപി

ക്കാൻ �വണ്ടി ജനീവാസ�മ്മളനം എത്തി�ച്ചർന്ന ഒത്തുതീർപ്പിൽ ഇന്ത്യ, ബർമ്മ,

ഇ�ന്താ�നഷ്യ, സി�ലാൺ എന്നീ �കാളമ്പുരാഷ്ട്രങ്ങൾ വഹിച്ച ക്രിയാത്മകമായ

പങ്ക് നമ്മ�ളല്ലാം ഇ�പ്പാഴും ഓർക്കുന്നു. നമ്മു�ട മഹത്തായ അയൽരാജ്യം—

ഇന്ത്യ—ഒരു �ലാകശക്തി�യന്നനിലയ്ക്കു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും വിവിധരാ

ജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹാർദ്ദം വളർത്താനും �വണ്ടി നൽകിയ വിലപിടിച്ച സം

ഭാവനക�ളപ്പറ്റിയും ഇവി�ട എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്”. (�ചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയു�ട 1959 മാർച്ച് 8-ാം തീയതിയി�ല ‘പീപ്പിൾസ് �ഡയ്ലിയിൽ പ്രസിദ്ധം

�ചയ്ത ‘തിബത്തി�ലവിപ്ലവവും �നഹ്റുവി�ന്റതത്വശാസ്ത്രവും’എന്ന�ലഖനത്തിൽ

�പാലുംഅവരിങ്ങ�നയാ�ണഴുതിയത്. “നമ്മു�ടഅയൽപക്കത്തുള്ളഒരുസുഹൃദ്

രാഷ്ട്രമായഇന്ത്യയി�ലപ്രധാനമന്ത്രി �നഹ്റു �ലാക�മാട്ടുക്കുംബഹുമാനിക്ക�പ്പടു

ന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. �ചന�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം പറയു

കയാ�ണങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം, �ചനയു�ട ഒരു സുഹൃത്തും യുദ്ധം, ആക്രമണം എന്നീ

സാമ്രാജ്യത്വനയങ്ങളു�ട ശത്രുവുമാ�ണന്ന കാര്യം വി�ശഷിച്ചും നമുക്കു മറക്കാനാ

വില്ല”.

എന്നാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു �ശഷം ഇന്ത്യാ-�ചനാ അതിർത്തിതർ

ക്കം മൂർച്ഛിച്ച�താടുകൂടി �ചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട താത്വികവിശകലന

ങ്ങൾക്കു�പ�ട്ട�ന്നാരുമാറ്റമുണ്ടായി. അ�തവ�രസാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റശത്രുവായി

കണക്കാക്ക�പ്പട്ട ഇന്ത്യ �പാടുന്ന�ന സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ഏജന്റായി ചിത്രീകരി

ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. �ചനയു�ട സുഹൃത്തായി വാഴ്ത്ത�പ്പട്ട പ്രധാനമന്ത്രി �നഹ്റു

�ചനയു�ട മാത്രമല്ല പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം �നടിയ എല്ലാ ആ�ഫ്രാ-ഏഷ്യൻ

രാജ്യങ്ങളു�ടയും ശത്രുവായിത്തീർന്നു. �ലാകസമാധാനത്തിനു വിലപിടിച്ച സംഭാ



74 അദ്ധ്യായം 9. ഇന്ത്യ�യപ്പറ്റിയുള്ള�ചനയു�ട വിശകലനം

വനകൾ നൽകിയ �നഹ്റു �പ�ട്ടന്ന് ആക്രമണകാരിയും യുദ്ധ�ക്കാതിയനുമായി

ത്തീർന്നു.

“ഇന്ത്യയു�ട വടക്കനതിർത്തിയു�ട രക്ഷയ്ക്കു യാ�താരു ഭീഷണിയുമുണ്ടായി

ട്ടി�ല്ലന്ന് അല്പ�മങ്കിലും സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും കാണാൻ കഴിയു”�മന്നും

എന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ “�ചനീസ് ആക്രമണ�മന്നു മുറവിളികൂട്ടുക

യും” അതിർത്തിപ്ര�ദശങ്ങളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒന്നിനു�ശഷം

മ�റ്റാന്നായി ഇടവിടാ�ത �ചനാവിരുദ്ധ പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങൾ ആളിക്കത്തിക്കുക

യും �ചയ്യുകയാ�ണന്നു �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റി�നതിരായി വളർന്നുവരുന്ന ജനകീ

യസമരങ്ങ�ള മ�റ്റാരിട�ത്തക്കു തിരിച്ചുവിടുകയും അ�മരിക്കയിൽനിന്നു കൂടുതൽ

‘സഹായം’ �നടുകയും �ചയ്യുക�യന്നതാണ് ഇതി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ�മന്നും മറ്റും 1961 ഡി

സംബർ 7-ാം തീയതിയില�ത്ത പീപ്പിൾസ് �ഡയിലിയിൽ അവർ എഴുതിനിറച്ചു.

പീക്കിംഗ്�റവ്യൂ 1961 ഡിസംബർ 15 സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട �ചാൽപടിക്കു തുള്ളുന്ന

ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ�യന്നും “അ�മരിക്കൻ സഹായത്തി�ന്റ തുകകൾ വർദ്ധി

ക്കുന്ന �താതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയു�ട �ചനാ വിരുദ്ധപ്ര�ക്ഷാഭവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു

എന്നും മറ്റുമുള്ളആ�രാപണങ്ങൾഅവരുന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങി.

നീഫയിലുംലഡാക്കിലുംവൻ�താതിലുള്ളആക്രമണമഴിച്ചുവിട്ടയുട�നഅവർ

തങ്ങളു�ട പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉഗ്രമായ ഒരു രൂപം നൽകി. 1962

ഒ�ക്ടാബർ 27-ാം തീയതിയില�ത്ത ‘പീപ്പിൾസ് �ഡയ്ലി’യിൽ ‘�നഹ്റുവി�ന്റ

തത്വശാസ്ത്ര�ത്തക്കുറിച്ചു കു�റക്കൂടി’ എന്ന ഒരു നീണ്ട �ലഖനം അവർ പ്രസിദ്ധം

�ചയ്തു. അതിലടങ്ങിയ ഏറ്റവും രസകരമായ ചില കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ മാത്രം താ

�ഴ ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട.

“ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന വലി�യാരു ഇന്ത്യൻസാമ്രാ

ജ്യംസ്ഥാപിക്കണ�മന്നു �നഹ്റു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു”.

“ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിനു�ശഷം �നഹ്റുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള

ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി വൃത്തങ്ങൾബ്രിട്ടീഷ് �കാ�ളാണിയലിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി

കളു�ട പാരമ്പര്യങ്ങ�ളകാത്തുരക്ഷിക്കാനാണ്ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണാധി

കാരിവൃത്തങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളു�ട സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യയും

വ്യാപാര�ത്തയും നിയന്ത്രിക്കാനും അവ�യ സ്വന്തം �ചാൽപടിയിലാക്കാനും �വ

ണ്ടി എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപ�യാഗിച്ചു”.

“�നഹ്റുവി�ന്റ വി�ദശനയം പ്രകടമായും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു കൂടുതൽ അനുകൂല

മായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു”.

“ഇന്ത്യക്ക് അ�മരിക്ക നൽകുന്നസഹായം �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റി�ന്റ വി�ദശനയ

ത്തി�ന്റബാ�രാമീറ്റർആണ്”.

“അ�മരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദിക�ള പ്രീണിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽഅ�മരിക്കൻ �ഡാ

ളർ സമ്പാദിക്കാനും �വണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിവൃത്തങ്ങൾ�ചന�യ്ക്ക

തിരായ പ്ര�ക്ഷാഭം തുടങ്ങിയത്”.

“ഞങ്ങൾ �ചാദിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു: �നഹ്റു ആരു�ട വക്താവാണ്? ഇന്ത്യൻ

ജനതയു�ട വക്താവാ�ണാ? ഒരിക്കലുമല്ല”.

“ഇന്ത്യാ-�ചനാ അതിർത്തിതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ഇട

വിടാ�ത സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന �നഹ്റുവി�ന്റ ഉ�ദ്ദശങ്ങൾ

മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽസാമ്രാജ്യവാദികളുമായി ഉറ്റബന്ധമുള്ളഇന്ത്യൻ വൻകിട

ബൂർഷ്വാസികളു�ടയും വൻകിട ജന്മികളു�ടയും വർഗ്ഗസ്വഭാവ�ത്ത പരി�ശാധിക്ക

ണം. അവരു�ട പ്രതിനിധിയാണ് �നഹ്റു”.
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“�നഹ്റു ഗവൺ�മന്റ് സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധവിപ്ലവത്തി�ന്റസ്ഥാന

ത്തുപിന്തിരിപ്പൻ �ദശീയവാദ�ത്തപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുംസാമ്രാജ്യത്വഫ്യൂഡൽശക്തി

കളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു…”
“�നഹ്റു ഇന്ത്യയി�ല വൻകിട ജന്മികളു�ടയും വൻകിട ബൂർഷ്വാസിയു�ടയും കൂറു

ള്ളപ്രതിനിധിയാണ്”.

“�നഹ്റു സാമ്രാജ്യവി�രാധത്തി�ന്റയും �കാളണിവി�രാധത്തി�ന്റയും �കാടി

ഫലത്തിൽ വലി�ച്ചറിയുകയും അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട സജീവവക്താ

വായിമാറുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു”.

“�സാഷ്യലിസ�ത്തയും വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല �ദശീയവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും

എതിർക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ�ത്ത �സവിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്ന നയമാണ് �ന

ഹ്റു നടപ്പിൽ വരുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നയ�ത്ത മറച്ചുപിടിക്കാനുള്ള

ഒരുപകരണം മാത്രമാണ് �ചരി�ചരാനയം”.

“ജനങ്ങളു�ട �മലുള്ള മർദ്ദനവും ചൂഷണവും മൂർച്ഛിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല �നഹ്റു

ഗവൺ�മന്റ് �ചയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയി�ല സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കുഴപ്പ

ങ്ങ�ള �നരിടാൻ�വണ്ടി അവർ സാമ്രാജ്യാധിപത്യ�ത്ത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്ര

യിക്കുന്നു”.

“ഇതു�പാ�ല�വ�റയും അനവധി പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്ര

�ത്താളം �കാണ്ടുത�ന്ന�ചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതൃത്വത്തി�ന്റ മാനസികപ്രവർ

ത്തനങ്ങ�ളങ്ങി�നയിരിക്കുന്നുഎന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും”.

4 മാറ്റത്തി�ന്റ കാരണം

ഇന്ത്യയു�ട ആഭ്യന്തരസ്ഥിതി�യപ്പറ്റിയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മൗലികനയ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയു�മല്ലാം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും �ലാകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ

നങ്ങളും തങ്ങൾത�ന്നയും നടത്തിയ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനങ്ങ�ളയുംആവിശകല

നങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ നിഗമനങ്ങ�ളയും �ചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ

ഉ�പക്ഷിച്ച�തന്തു�കാണ്ടാണ്? 1959 മാർച്ചി�ല പീപ്പിൾസ് �ഡയ്ലി �ലഖന�മഴു

ത�പ്പട്ടതിനു�ശഷം �പ�ട്ടന്ന് ഇന്ത്യയു�ട ആഭ്യന്തരസ്ഥിതിയിലാ�ക അടിസ്ഥാ

നപരമായ വല്ല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാ�യാ? പ�ക്ഷ, ഈ �ചാദ്യത്തി�ന്റ ആവശ്യമില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുമുതൽക്കുത�ന്ന എന്തിന്, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ജയി

ലിലിരുന്നു�കാണ്ട് ത�ന്റ ആത്മകഥ�യഴുതിയ കാലത്തുത�ന്ന ജവഹർലാൽ

�നഹ്റു സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ഏജന്റും മറ്റു രാജ്യങ്ങ�ള �വട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കു

ന്ന വൻകിട ജന്മികളു�ട വക്താവുംആയിരുന്നു�വന്നതാണു 1962 ഒ�ക്ടാബർ 27-ാം

തീയതിയില�ത്ത പീപ്പിൾസ് �ഡയ്ലി �ലഖനം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അ�പ്പാൾ

മാറിയത് �നഹ്റു�വാ ഇന്ത്യയി�ല �ദശീയ ബൂർഷ്വാസി�യാ അല്ല, �ന�രമറിച്ച്

�ചനയി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ ത�ന്നയാണ്.

എന്താണീ തകിടം മറിച്ചിലിനു കാരണം? കാരണം വ്യക്തമാണ്, ഇന്ത്യ

യു�ട ചില പ്ര�ദശങ്ങൾ �ചനയ്ക്കവകാശ�പ്പട്ടതാ�ണന്നു വാദിക്കാൻ കഴിയ

ണ�മങ്കിൽ അതിർത്തിക�ള സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയു�ട നിലപാട് �തറ്റാ�ണ

ന്നും �ചനയു�ട പ്ര�ദശങ്ങൾ തട്ടി�യടുക്കാൻ �കാതിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്

ഇന്ത്യ�യന്നും സ്ഥാപിക്കണം. ഇതു സ്ഥാപിക്കണ�മങ്കി�ലാ ഇന്ത്യയു�ട വി

�ദശനയം സമാധാനപരവും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധവുമ�ല്ലന്നും, ആക്രമണവാസന

യിലടിയുറച്ച ഒരു മൗലികനയത്തി�ന്റ അനിവാര്യഫലമായി ഇന്ത്യ �ചന�യ



76 അദ്ധ്യായം 9. ഇന്ത്യ�യപ്പറ്റിയുള്ള�ചനയു�ട വിശകലനം

ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു�വന്നും—1962 ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയില�ത്ത പീപ്പിൾസ്

�ഡയ്ലിയു�ട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ—�ചന�യ്ക്കതിരായ ഇന്ത്യയു�ട ആക്രമ

ണം “ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിപ്പരിഷയു�ട ആഭ്യന്തരവും �വ�ദശികവുമായ നയ

ങ്ങളിൽ നിന്നു �പാന്തിവന്നതാണ്”. എന്നും �തളിയിക്കണം. “മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസം �ലനിനിസ�ത്തയും �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

നിഗമനങ്ങ�ളയും ലംഘിച്ചു�കാണ്ട് �ഡാഗ്മാറ്റിസത്തി�ന്റയും ബൂർഷ്വാസങ്കുചിത

�ദശീയവാദത്തി�ന്റയും ആയുധങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താ�ട ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിക്കാ

നുള്ളബാലിശമായഅടിയുറപ്പില്ലാത്ത, ഒരു ന്യായീകരണം മാത്രമാണ്�ചനീസ്

�നതാക്കളു�ട പുതിയ ഇന്ത്യാവിശകലനം.

ജനയുഗം 29-3-1963
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ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റി�ന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്

�ചാ: ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ദീർഘകാലം �വണ്ടിവന്ന

ത് എന്തു�കാണ്ടാ�ണന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത്? എ�ന്താ�ക്കയാ

യിരുന്നു അതി�ന്റ ആദ്യകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ? �ദശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി

അതിനുള്ള ബന്ധം ഏതുതരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു? �കാമി�ന്റണി�ന്റ കുപ്ര

സിദ്ധമായ ‘മൂന്നാംഘട്ട’വും നിർണായകമായ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ �ദശീയ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര ഒറ്റ�പ്പടുത്തി ഗതി

മുട്ടിച്ചുകളഞ്ഞതാ�ണന്ന് വരു�മാ?

�ചാ: അക്കാലത്ത് വിയത്നാമീസ് സഖാക്കളു�ട സമീപന�മന്തായിരുന്നു?

ഉ: ഇക്കാല�ത്തഎ�ന്റ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം �കരളത്തിൽ മാത്രമായി ഒതു

ങ്ങിനിൽക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഞാനതിൽ ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിക്കാം. എങ്കിലും

രാജ്യത്തുടനീളം പാർട്ടിയു�ട നീക്കം മുഖ്യമായും ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്ന് പറ�യ

ണ്ടതില്ല�ല്ലാ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമായ കാലത്താണ് ഞാന

തിൽ �ചർന്നത്. �ബാം�ബയിൽ �ടക്സ്�റ്റൽ വ്യവസായത്തി�ല പണിമുട

ക്കുൾ�പ്പ�ട പണിമുടക്കുതരംഗങ്ങൾക്കു �ശഷം 1934-ൽ ആണ് അത് നിയ

മവിരുദ്ധമാക്ക�പ്പട്ടത്. അതുകാരണം പാർട്ടി സാഹിത്യത്തി�ന്റ വിതരണം

ത�ന്നക്രമീകൃതമായിരുന്നില്ല. പലയിടത്തുംപലതരത്തിലായിരുന്നു. സംഘടി

തമായ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചയു�ട കാര്യം പി�ന്നപറയാനുമില്ല�ല്ലാ. അക്കാലത്ത്

സി.പി.ഐ. �ദശീയതലത്തിൽ അത്യന്തം �ചറിയ സംഘടനയായിരുന്നു

എന്ന കാര്യവും മനസ്സിലാക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ ‘മൂന്നാംഘട്ട’ ത്തി�ല ഏറ്റ

വും �മാശമായഅതിക്രമങ്ങൾക്കു�ശഷം, 1935–36 കാലത്താണ്, ഒരു �ദശീയ

രാഷ്ട്രീയ ശക്തി�യന്ന നിലയിൽ സി.പി.ഐ. വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രാ�ദശി

കമായി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളു�ട ആരംഭത്തിലും നിലനിന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

ഗ്രൂപ്പുകളു�ട വളർച്ച തടയുന്നതിൽ �കാമി�ന്റണി�ന്റ രാഷ്ട്രീയം തീർച്ചയായും

അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയു�ടയും

അതി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റയും

ആ�പക്ഷികമായ സ്വതന്ത്ര നിലപാടി�ന �കാമി�ന്റൺ �നതാക്കൾ പൂർണ്ണ

മായും ചുരുക്കി കണ്ടു. അവർ �ദശീയ പ്രസ്ഥാന�ത്തയും സാമ്രാജ്യത്വ�ത്ത

യും ഒന്നുത�ന്നയായി കാണുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂ�ട കടന്നു�പായി. സാമ്രാ
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ജ്യത്വത്തി�നതിരായ സമരത്തിൽ ഒരു പ്രതിവിപ്ലവശക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ

നാഷണൽ �കാൺഗ്ര�സ്സന്നും �കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ‘�സാഷ്യൽ

ഫാസിസ്റ്റുകളാ’ �ണന്നും പറയുന്നിട�ത്താളം �പായി �കാ�ളാണിയൽ പ്രശ്ന

ങ്ങളിൽ സ്റ്റാലി�ന്റ വക്താവായിരുന്ന ഓ�ട്ടാകുസിനിനു ‘ഇംപ്ര�ക്കാറി’ �ല

പലഎഴുത്തുകാരും, ഇരുപതുകളു�ട അന്ത്യത്തിലും മുപ്പതുകളിലും �ദശീയ �ന

താക്കൾ�ക്കതിരായ ആക്രമണം ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദ വാഗാ�ടാപത്തിൽ

�പാതിഞ്ഞാണ് വന്നിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന വിവിധ കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റു ഗ്രൂപ്പുകൾ തത്ത�മ്മ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന മട്ടിൽ അ�താ�ക്ക ഉരുവിട്ടു�കാണ്ടി

രുന്നു. എങ്കിലും �കാമി�ന്റണി�ന മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞതു�കാണ്ട് കാര്യമില്ല.

അതി�ന്റ �തറ്റായ ഉപ�ദശം �ചനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും കിട്ടിയിരു

ന്നു. ആ പാർട്ടി, പ�ക്ഷ, �തറ്റി�നയും അതിജീവിച്ച് അവസാനം അധികാരം

പിടി�ച്ചടുത്തു.

അതു�കാണ്ട് ആത്മനിഷ്ഠമായ പരാജയങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യം അവഗണി

ക്കാ�തത�ന്ന നാം കു�റക്കൂടി ആഴത്തിൽ �നാക്കണം. അ�പ്പാൾ ഇന്ത്യൻ

നാഷണൽ�കാൺഗ്രസ്സി�ന്റതു�പാലുള്ളസുശക്തവുംസുദൃഢവുമായ ഒരുബൂർ

ഷ്വാജനാധിപത്യ പാർട്ടിയു�ട നിലനിൽപി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ അടിസ്ഥാനം

ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നും കാണാം. �കാംപ്രാ�ദാറല്ലാത്ത, ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തി

�ന്റ ഉച്ച�കാടിയിൽ �പാലും ഒരള�വാളം സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ

ബൂർഷ്വാസിയു�ട വികാസമാണ് ഈ അടിത്തറ. അതി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾ

പല�പ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ താൽപര്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. സാമ്രാജ്യത്വ

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കാലത്ത് അസാ

ധാരണമായ �വഗതയിൽ ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാർ വളർന്നു. ധാരാളം ഇന്ത്യ

ക്കാരുൾ�പ്പട്ട ഒരു സിവിൽസർവ്വീസും �സന്യവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവി�ട രൂ

പ�പ്പടുത്തി�യടുത്തിരുന്നു. അതി�നാ�ടാപ്പം ഈ ബൂർഷ്വാസിയു�ട അസ്തി

ത്ത്വം ഒരു �കാ�ളാണിയൽ ഭരണസംവിധാനത്തിന് അടിത്തറ പാകി. അത്

�കാൺഗ്രസ്സി�ന അതി�ന്റ ഘടനയിൽത�ന്ന �കട്ടിയിടുന്നതിൽ വിജയിച്ചു.

അതാവ�ട്ട, ഒടുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സമയം വന്ന�പ്പാൾ അധികാര�ക

മാറ്റം സുഗമമാക്കി. അങ്ങ�ന തങ്ങൾ�ക്കാരിക്കലും ശരിയായി വിശകലനം

�ചയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന അപൂർവ്വമായ ഒരു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയഘടനയു

മായാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

വാസ്തവത്തിൽ സി.പി.ഐ. ശരിക്കും സ്ഥാപിതമായത് 1934–45 കാല

ത്താണ്. അതി�ന്റ വളർച്ച അസമമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് �കരളത്തി

�ല പ്രഥമ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്ക�പ്പട്ടത് 1937-ൽ മാത്രമാണ്. നമ്പൂതി

രിപ്പാടും കൃഷ്ണപിള്ളയും ഞാനും ഉൾ�പ്പ�ട അഞ്ചു�പരാണ് അതിലുണ്ടായിരു

ന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പി�ന പരസ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നു വിളി�ക്കണ്ടതി

�ല്ലന്നും �കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ ഒരുഅടിത്തറസൃഷ്ടി�ച്ചടു

ക്കുകയാണ് �വണ്ട�തന്നുംഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ശരിയായ നടപടിയാ

യിരുന്നു എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. �ദശീയതലത്തിൽ, പ�ക്ഷ, ഇങ്ങ�ന

സംഭവിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾഅങ്ങ�ന �കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സാഹിത്യംപ്രചരിപ്പിച്ചു. ആപാർട്ടി ത�ന്ന �കാൺഗ്രസിനുള്ളിൽ

ഒരുസംഘടിതഗ്രൂപ്പ്എന്നനിലയിലാണ്പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന�ത�ന്നാർക്കണം.

ഒരുസംഘടിത ഗ്രൂപ്പ് എന്നനിലയിൽ �കാൺഗ്രസി�ലഞങ്ങളു�ടസ്വാധീനം
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അവഗണിക്കത്തക്കതായിരുന്നില്ല. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, എ.�ക. �ഗാപാലൻ, കൃഷ്ണ

പിള്ള, പിന്നീട് ഞാൻ—ഞങ്ങ�ളല്ലാവരും �കരളത്തി�ല �കാൺഗ്രസി�ന്റ

�നതാക്കളായി അംഗീകാരം �നടിയവരായിരുന്നു. പ്രധാന കമ്മിറ്റികളി�ല

ല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. �കാൺഗ്രസിനക�ത്ത പദവിയുപ

�യാഗിച്ച് ഞങ്ങൾ �ട്രഡ് യൂണിയനുകളും കർഷകസംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി

യൂണിയനുകളും പു�രാഗാമികളും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധരുമായ എഴുത്തുകാരു�ട

അ�സാസി�യഷനുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. 1939 �ന്റ അവസാനത്തിൽ മാത്ര�മ

�കരളത്തിൽശരിയായ ഒരുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ജനങ്ങൾജന്മം നൽകിയു

ള്ളൂ. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽഞങ്ങൾനടത്തിയപ്രവർത്തനവും ജനങ്ങളു�ട

�ദശീയാഭിലാഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു

മാണ് �കരള�ത്തസ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ശക്തി�കന്ദ്രമാക്കി

മാറ്റുന്നതിൽസുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച�തന്ന് നിസംശയം പറയാം.

�ചാ: ഒരു കമ്മ്യൂണി�സ്റ്റന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ആദ്യം അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടത്

എ�പ്പാഴാണ്?

ഉ: 1938-ൽ. അ�പ്പാൾ ഞാൻ പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങളു�ട

കണ്ണിൽ ഞാന�പ്പാഴും ഒരു �ദശീയ പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായിരുന്നു. തിരുവനന്ത

പുരത്ത് യൂത്ത് ലീഗുകാരു�ട സ�മ്മളനത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ്

എ�ന്റ അറസ്റ്റിനിടയാക്കിയത്. �യാഗത്തിൽ ഞാൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

ഉപക്രമപ്രസംഗത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതി�ര ഞാൻ നിശിതമായ വി

മർശനം നടത്തി. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ�ത്തയും അതി�ന്റ അടിച്ചമർത്തൽ

നയത്തി�ന്റ പ്രതിപുരുഷനായ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി�നയും കടന്നാ

ക്രമിച്ചു. മഹാരാജാവ് മഹാനാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹ�ത്ത �തറ്റായി നയിക്കുന്ന

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകീഴിലുള്ളപ്രാ�ദശികപ്രഭുക്ക�ളയാണ് കുറ്റ�പ്പടു�ത്തണ്ട�ത

ന്നുമായിരുന്നു �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ വലതുപക്ഷ �നതാക്കൾ പറഞ്ഞു�കാണ്ടിരു

ന്നത്. ഈ അസംബന്ധത്തി�നതി�ര ഞാൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഫ്രഞ്ച്–റഷ്യൻ

വിപ്ലവങ്ങളു�ട അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി�കാണ്ട് അവർ രാജാധികാര�ത്ത �ന

രിട്ടവഴിയാണ് �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കളു�ടതി�നക്കാൾഫലപ്രദ�മന്നുഞാൻ

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. സമരത്തിൽ �താഴിലാളിക�ളയും കൃഷിക്കാ�രയും പ�ങ്ക

ടുപ്പി�ക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത വിശദീകരിച്ചു. ‘ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ’

എന്ന മുദ്രാവാക്യ�ത്താ�ടയാണ് പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചത്. �യാഗത്തിൽ

പ�ങ്കടുത്തവർ മുഴുവൻ ആഹ്ലാദ�ത്താ�ട ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിച്ചു. അന്നു

ത�ന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളും �പാലീസുമാ

യുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളും നടന്നു. സ്വാഭാവികമായും പി�റ്റന്ന് യൂത്തുലീഗ് �നതാ

ക്ക�ളാ�ടാപ്പം എ�ന്നയും അറസ്റ്റു �ചയ്തു. ര�ണ്ടാമൂ�ന്നാ മാസം ജയിലിൽ

കഴിച്ചുകൂട്ടി. പിന്നീട് പുറത്തുവന്നു. അന്നുമുതൽ ജയിൽ എ�ന്റ ജീവിതത്തി�ന്റ

പതിവ് ഭാഗമായിത്തീർന്നു.

�ചാ: �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽനടന്നു�കാണ്ടിരുന്നസംഭവവികാസങ്ങൾഇന്ത്യൻ

കമ്മ്യൂണിസത്തിനു�മൽ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം ഒന്ന് ചുരുക്കി വിവരിക്കാ�മാ?

നാം ചർച്ച �ചയ്യുന്ന കാലഘട്ടം നിർണ്ണായകമായിരുന്നുവ�ല്ലാ. വിപ്ലവകാ

ല�ത്ത �ബാൾ�ഷവിക് �നതൃത്വ�ത്ത ഏതാണ്ട് മുഴുവൻത�ന്ന സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്

ഭീകരത ഭൗതികമായി നീക്കം �ചയ്തു. ബ്യൂ�റാക്രാറ്റിക് ഏകാധിപത്യത്തി�ന്റ

മു�ന്നാടി�യന്ന നിലയിലായിരുന്നു അങ്ങ�ന �ചയ്തത്. �പാതുജീവിതത്തി
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�ന്റസമസ്ത�മഖലകളിലും അത് ആധിപത്യംസ്ഥാപിച്ചു. ഇ�താ�ക്ക ഇന്ത്യൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര എങ്ങ�നബാധിച്ചു?

ഉ: എ�ന്നസംബന്ധിച്ച് പറയുകയാ�ണങ്കിൽ എനിക്ക് �കരള�ത്തക്കുറിച്ചു മാത്ര

�മസംസാരിക്കാൻകഴിയൂ. കാരണംഅക്കാലത്ത്ഞാൻഅഖി�ലന്ത്യാ പാർ

ട്ടി ഘടനയു�ട ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ഇതിനകം വിശദീകരിച്ചതു�പാ�ല വസ്തുനി

ഷ്ഠ പരിതഃസ്ഥിതികൾ—ആത്മനിഷ്ഠ ഘടകങ്ങൾ വിട്ടുകളയുക—രാജ്യ�ത്ത

മറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ളപാർട്ടി അംഗങ്ങളുമായി �നരിട്ട് ബന്ധ�പ്പടുന്നതിന് തടസ്സം

നിന്നു. �കാമി�ന്റണി�ന്റ ഏഴാം �കാൺഗ്രസ് തീസ്സിസിന്—ജനകീയ മുന്ന

ണിയു�ട തന്ത്രങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ദിമി�ത്രാവി�ന്റ തീസ്സിസ്—�താട്ടുമുമ്പാണ്

ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ �ചർന്നത്. ഏഴാം �കാൺഗ്രസ്സിനു �ശഷമാണ് സ്റ്റാ

ലിൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നത്—മഹാനായ �നതാവ് എന്ന നി

ലയിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന�തന്നർത്ഥം. വാസ്തവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ

�ക്കതി�ര �കാൺഗ്രസുമായി ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാ�ക്കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കാ

വശ്യമായിവന്ന ഘട്ടത്തിൽത�ന്നയാണ് ഈ തീസ്സിസ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്—

ഒരിക്കലുമില്ലാതിരിക്കുന്നതി�നക്കാളും �ഭദമാണ�ല്ലാ �വകി�യത്തുന്നത്.

1929–34 കാല�ത്ത വിഭാഗീയമായ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദം ഞങ്ങ�ള ഒറ്റ�പ്പ

ടുത്തിയിരുന്നു; പുതിയ പരിപാടി �തറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായി

ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഞങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇത് ശരിയായ ദിശയി

ലുള്ള കാൽ�വപ്പായിരുന്നു—�കരള�ത്തക്കാ�ള�റ �ബാം�ബയിലും കൽ

ക്കത്തയിലും മുപ്പതുകളു�ട ആരംഭത്തിൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല�ല്ലാ. �ബാം�ബയുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ വ്യവസാ

യവൽകൃതമല്ലാത്ത �കരളത്തിൽ സി.പി.ഐ. ഇത്ര ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ കാ

രണ�മ�ന്തന്ന് ആളുക�ള�ന്നാട് �ചാദിക്കാറുണ്ട്. 1930–33 കാലത്ത് �കരള

ത്തിൽ സി.പി.ഐ. ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് മുഖ്യകാരണം എന്നാണ് അതിനു

ഞാൻ നൽകാറുള്ള മറുപടി. അന്ന് സി.പി.ഐ. ഇല്ലാതിരുന്നതുമൂലം പിന്നീട്

പുതി�യാരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �ന

താക്കളിലധികവും 1930–32 കാലത്ത് �കാൺഗ്രസി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന

നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

അവർക്കങ്ങ�ന ജനങ്ങളു�ട പിന്തുണ �നടാനും പിൽക്കാലത്ത് �കാൺഗ്ര

സി�ന്റ കുത്തകതകർക്കാനും കഴിഞ്ഞു�വന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനി നിങ്ങളു�ട പ്രധാന �ചാദ്യത്തി�ലക്കുവരാം. ഇന്ത്യയി�ല കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാർക്ക് മാർക്സിസ�ത്തക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ വിദ്യാഭ്യാസ�മാന്നും

നൽക�പ്പട്ടിരുന്നി�ല്ലന്ന് ആദ്യം ത�ന്ന നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാ�നാ

രുദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അമ്പതുകളു�ട അവസാനംവ�ര �കാ�ളാ

ണിയൽപ്രശ്നംസംബന്ധിച്ച �ലനി�ന്റതീസിസ് ഇന്ത്യൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക്

അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ ഐക്യമുന്നണി�യന്ന

ഏഴാം �കാൺഗ്രസ് നയം ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു �വർപാടായിട്ടല്ല,

ആറാം �കാൺഗ്രസ് നയത്തി�ന്റതുടർച്ചയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന

ത്. �ദശീയവും സാർവ്വ�ദശീയവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ വന്ന പരിവർത്ത

നം ആവശ്യമാക്കിതീർത്ത അടവുസംബന്ധമായ ഒരു മാറ്റമായിട്ടാണ് അത്

വ്യാഖ്യാനിക്ക�പ്പട്ടത്. ആറാം �കാൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച അപകടകരമായ

�കാ�ളാണിയൽ തീസിസി�ന്റ പരിഭാഷ മലയാളത്തിലും മറ്റിന്ത്യൻ ഭാഷ
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കളിലും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയത് ഇക്കാലത്തുത�ന്നയാ�ണന്നത് നിങ്ങൾക്ക്

വിചിത്രമായി �താന്നാം. ഫലത്തിൽ ഐക്യമുന്നണി ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗീയ

നയത്തിൽനിന്നുള്ള അകന്നുമാറലായിരുന്നു. പി.സി. �ജാഷിയു�ട സമർ

ത്ഥമായ �നതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പുതിയ നയം അതി�വഗം മു�ന്നാട്ടു

�പാകാൻ ഞങ്ങ�ള സഹായിച്ചു. സി.പി.ഐ. ആദ്യമായി �കാൺഗ്രസ്സിലും

�കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കും ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയി

ലും ഗണ്യമായ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിത്തീർന്നു. വിരുദ്ധ

ചിന്താഗതിക്കാരുള്ള �ട്രഡ് യൂണിയനുകൾ അഖി�ലന്ത്യാ �ട്രഡ് യൂണിയൻ

�കാൺഗ്രസ്സിൻകീഴിൽ �യാജിച്ചു. അതിൽ സി.പി.ഐ. പ്രമുഖ ശക്തിയാ

യി. അഖി�ലന്ത്യാ കിസാൻസഭയുംഅഖി�ലന്ത്യാ വിദ്യാർത്ഥി �ഫഡ�റഷനും

പു�രാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയും നിലവിൽവന്നു. അവ�രഏ�കാപിപ്പിക്കു

ന്നതിലും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സുപ്രധാന

പങ്കുവഹിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതി�ര �ദശീയ ഐക്യം, വലതുപക്ഷത്തി

�ന്റ കൂട്ടുകൂടൽ—സമരവിരുദ്ധനയങ്ങ�ള �ചറുക്കുന്നതിനു �വണ്ടി ഇടതുപക്ഷ

ഐക്യം അത് ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നതിന് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഐക്യം, �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

ഐക്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം സി.പി.ഐ. �യാജിച്ച സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധഐ

ക്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നതിനും ബഹുജനസംഘ

ടനകളും ബഹുജനസമരങ്ങളും—ഇവ�യല്ലാമായിരുന്നു പുതിയ നയത്തി�ന്റ

മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ക്രിയാത്മകവശങ്ങളും. ഈ നയത്തിന് തീർച്ചയായും ഫല

മുണ്ടായി. അ�താരു അഖി�ലന്ത്യാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും

ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നതിനും സഹായിച്ചു. പാർട്ടിയു�ട അംഗസംഖ്യ 1934-ൽ 150

ആയിരുന്നത് 1939-ൽ 3000ആയി വർദ്ധിച്ചു. സ്വാധീനമാക�ട്ട, അതി�നക്കാൾ

കൂടിയ�താതിൽ �പരുകി. എന്നാൽഈവർഷങ്ങൾസ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റയും

വർഷങ്ങളായിരുന്നു.

സ്റ്റാലിൻ �സാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസം പടുത്തുയർത്തി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന“മഹാനായഗുരുനാഥ”നും “വഴികാട്ടുന്നനക്ഷത്രവും” �ലാക�സാ

ഷ്യലിസത്തി�ന്റ �നതാവുമാ�ണന്നാണ് ഞങ്ങ�ള പഠിപ്പിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസ

ത്തിൽ പുതുതായതു�കാണ്ടും മാർക്സിസത്തിലും �ലനിനിസത്തിലുംആ�പക്ഷി

കമായി �വണ്ടത്ര ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു�കാണ്ടും പറഞ്ഞു�കട്ട�തല്ലാം

ഞാൻഅംഗീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുക്കന്മാർ ജനങ്ങ�ള

പ്രബുദ്ധരാക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. സ്റ്റാലിനിസത്തിന് നന്നായി ഇണ

ങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഈ പാരമ്പര്യം. അതിനാൽ പാർട്ടിയി�ല മുതിർന്നവർ

പറയുന്നഓ�രാ വാക്കും ഞങ്ങൾക്ക് �വദവാക്യമായിരുന്നു. അവരു�ട വിവര

മാക�ട്ട, �മാ�സ്കാ�യ മാത്രംആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. ഒരുകമ്മ്യൂണി�സ്റ്റ

ന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളർന്നുവന്ന അന്തരീക്ഷം ഇതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാ

ലും കൂട്ട�ക്കാലക�ള സംബന്ധിച്ച് �മാ�സ്കാവിൽ നിന്ന് വന്നു�കാണ്ടിരുന്ന

കഥകൾ �കട്ട് അ�ങ്ങയറ്റം അസ്വസ്ഥരായ ചില സഖാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സി.പി.ഐ. �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നയച്ച കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരിൽ ഒരാളായ ഫിലിപ്പ് സ്പ്രാറ്റ് സ്റ്റാലിനിസം മൂലം തീർത്തും ഹതാശ

നും �മാഹഭംഗം ബാധിച്ചവനുമായി കമ്യൂണിസംത�ന്നയു�പക്ഷിച്ച് ലിബറൽ

ഹ്യൂമനിസ്റ്റായി മാറുകയും ജീവിതാവസാനത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റു വിരുദ്ധൻത�ന്ന

യായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങ�ള സഹായിക്കുന്നതിൽ
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അമൂല്യമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒന്നാംതരം സഖാവായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. �മാ�സ്കാ

വിൽ നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന ശുദ്ധീകരണപ്രക്രിയയിൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ല ഇടതു

പക്ഷത്തിനുംഅ�ങ്ങയറ്റം വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. സി.പി.ഐ. മുഖപത്രമായ

“നാഷണൽഫ്രണ്ട്” നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നപ്രചാരണം അവരു�ട �നതാക്ക

ളിൽ ചില�ര അത്യന്തം മടുപ്പിച്ചു. �ട്രാട്സ്കി�യ ഒരു വിഷമൂർഖനും ഫാസിസ

ത്തി�ന്റ ഏജന്റുമായിട്ടാണ് പത്രം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവ�ത്ത

ക്കുറിച്ചും �സാവിയറ്റ് �നട്ടങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യകാലത്ത് പ്രചാര

ണം നടത്തിയ �കാൺഗ്രസുകാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന �നഹ്റു�പാലും 1938-�ല

ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ താനംഗീകരിക്കുന്നി�ല്ലന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരായ ഞങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അക്കാലത്ത് �ട്രാട്സ്കിസവും

ഫാസിസവും ഒന്നുത�ന്നയായിരുന്നു. സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ശുദ്ധീകരണത്തി�ന്റഇരക

ളായ ബുഖാറിനും സി�നാവീവും റാ�ഡക്കും മറ്റും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ശത്രു

ക്കളുംസാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും ഫാസിസത്തി�ന്റയും താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കാത്തു

പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൗരന്മാരും അട്ടിമറിക്കാരുമാ�ണന്ന് ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരു

ന്നു�വന്ന്ഞാൻനിങ്ങ�ളാടുതുറന്നുപറഞ്ഞു�കാള്ള�ട്ട. സ്വതന്ത്രചിന്തകരായ

�സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാലി�ന ശക്തമായി ന്യായീ

കരിച്ചു. ഇതിനു മുഖ്യകാരണം ഞങ്ങൾ �സാവിയറ്റു യൂണിയനുമായി പൂർണ്ണമാ

യി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നതുത�ന്നയായിരുന്നു�വന്ന് ഞാൻ കരുതു

ന്നു. �സാവിയറ്റു യൂണിയ�നഅന്ന്ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവും �കാൺഗ്രസ്സി�ല

വലതുപക്ഷവും തുടർച്ചയായിആക്രമിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഓ�രാ പണിമുടക്കിനും

ആ�വശമുൾ�ക്കാണ്ടത് �മാ�സ്കാവിൽനിന്നാ�ണന്നും ഓ�രാ �തരുവു പ്രകട

നവും നയിച്ചത് �മാ�സ്കാവിൽനിന്ന് �വതനം പറ്റുന്ന പ്ര�ക്ഷാഭകരാ�ണന്നും

പലരും ധരിച്ചുവശായി. ഇക്കൂട്ടർ�ക്കതി�ര ഞങ്ങൾ �സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന

ന്യായീകരിച്ചു. ഈ ന്യായീകരണം, പ�ക്ഷ, വിമർശനങ്ങ�ളാ�ക്ക മാറ്റിവച്ചു

�കാണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് മാത്രം. ഇടതുപക്ഷത്തിൽനിന്ന് �സാവിയറ്റ് യൂണി

യ�നതി�ര ആക്രമണമുണ്ടായ�പ്പാഴും വിമർശകർ�ക്കതി�ര ഇ�ത വാദമുഖ

ങ്ങൾത�ന്നഞങ്ങൾനിരത്തിവച്ചു. അക്കാല�ത്തക്കുതിരിഞ്ഞു�നാക്കു�മ്പാൾ

ഞങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിനാ�കത്ത�ന്ന ഇ�തല്ലാം

ഒരു മഹാദുരന്തമായിരുന്നു�വന്ന് എനിക്ക് �താന്നുന്നു. �ട്രാട്സ്കി ഫാസിസ

�ത്ത എതിർക്കുകയും ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് തങ്ങൾ വീണു�കാണ്ടി

രുന്ന �കണി�യക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും �ചയ്ത ആളാണ്. അ�ത

�ട്രാട്സ്കി�യയാണ് ഞങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റുള്ളവരും ഫാസിസ്റ്റായി

മുദ്രകുത്തിയ�തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപിക്കാ�മാ! സ്റ്റാലിനിസ�ത്ത ന്യായീ

കരിക്കു�മ്പാൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവ�ത്തയാണ് ന്യായീകരിക്കുന്ന�തന്ന് ഞങ്ങൾ

ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു. �ട്രാട്സ്കിയു�ട വധത്തിനു �ശഷം സ്റ്റാലി�ന

ന്യായീകരിച്ചു�കാണ്ട് മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ �ലഖനങ്ങ�ളഴുതിയ കാര്യംഞാ

�നാർത്തു�പാവുകയാണ്. അ�തഴുതാനുള്ള വസ്തുതകൾക്ക് ഞാനാശ്രയിച്ചത്

‘വലിയ ഗൂഢാ�ലാചന’ എന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു. അതിൽപ്പറഞ്ഞ ഓ�രാ

കാര്യവും സത്യമാ�ണന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു. മുപ്പതുകളു�ട

അന്ത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “�സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഔ�ദ്യാ

ഗിക ചരിത്രം” സ്റ്റാലിനിലുള്ളഎ�ന്റ വിശ്വാസം ബല�പ്പടുത്തി. ഈ പുസ്തകം

1941-ൽ മലയാളത്തി�ലക്ക് വിവർത്തനം �ചയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അധികം
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കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങളു�ട �കഡർമാർക്ക് മാർക്സിസം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള

ഒരു �ടക്സ്റ്റ് പുസ്തകമായിത്തീർന്നു അത്. ഞങ്ങളു�ട സഖാക്കൾക്ക് ജയി

ലിൽ വച്ച് ഞാൻ നടത്തിയ ക്ലാസുകൾ ശരിക്കും സ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റ നിറം

കലർന്നതായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽഞങ്ങൾസ്റ്റാലിനിസ�ത്ത മാർക്സിസം—

�ലനിനിസംത�ന്നആയാണ് കണ്ടത്.

�ചാ: യുദ്ധ�ത്താടു സി.പി.ഐ.യു�ട ആദ്യപ്രതികരണ�മന്തായിരുന്നു? ഏതുസാ

ഹചര്യത്തിലാണ് അതിനു മാറ്റം വന്നത്? യുദ്ധകാലത്താണ് സി.പി. ഐ.

ഒരു ബഹുജനപാർട്ടി ആയി മാറിയ�തന്ന് താങ്കളു�ട പഴയ സഖാക്കളി�ലാ

രാളായഎ.�ക. �ഗാപാലൻ വാദിക്കുന്നു. അതു ശരിയാ�ണാ?

ഉ: യുദ്ധ�ത്തഎതിർക്കുകഎന്നതായിരുന്നുഞങ്ങളു�ട പാർട്ടിയു�ടആദ്യപ്രതിക

രണം. 1939-നു മുമ്പുത�ന്നബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായസമരം ശക്തി

�പ്പടുത്താൻഞങ്ങൾ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ �മൽസമ്മർദ്ദം �ചലുത്തി�ക്കാണ്ടിരു

ന്നു. യുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾആദ്യഘട്ടത്തിൽത�ന്നചാഞ്ചാട്ടംപ്രകടിപ്പി

ച്ചത് �കാൺഗ്രസ്സായിരുന്നു. 1940-ൽ �ചർന്നഅഖി�ലന്ത്യാ �കാൺഗ്രസ്സ്കമ്മി

റ്റിയു�ടപൂനാസ�മ്മളനത്തിൽഗാന്ധിയു�ട മുഖ്യപ്ര�മയത്തിന്ഞാ�നാരു �ഭ

ദഗതി അവതരിപ്പിച്ചതും സാന്ദർഭികമായി അതിന് �നഹ്റു പിന്തുണ നൽകി

യതും ഞാ�നാർക്കുന്നു. ഗാന്ധിയു�ട നയ�ത്ത എതിർത്തു�കാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷു

കാർ�ക്കതി�ര ഒരു പുതിയ ബഹുജനസമരമാരംഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം

�ചയ്തു. ഇതായിരുന്നുആഘട്ടത്തിൽസി.പി.ഐ.യു�ട നയം. താമസിയാ�ത

ഞാൻ അറസ്റ്റിലായി. യുദ്ധാവസാനംവ�ര ജയിലിൽ കഴി�യണ്ടിവന്നു. ‘ജന

കീയ യുദ്ധ’ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിന് മറ്റു മിക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�രയും �മാചിപ്പി

ച്ച�പ്പാൾ എ�ന്നഎന്തിന് ജയിലിൽ ത�ന്ന പാർപ്പിച്ചു എന്ന് വിശദീകരി�ക്ക

ണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട ഉട�നയും തുടർന്നുള്ള വർഷവും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര കൂട്ടമായി അറസ്റ്റു �ചയ്തിരുന്നു. നമ്മു�ട നയം ശരി�യാ �ത

�റ്റാ എന്നുള്ളതി�ന�ചാല്ലി ജയിലിൽ തർക്കമായി. അ�പ്പാഴാണ് �സാവിയ

റ്റു യൂണിയ�ന നാസിപ്പട ആക്രമിച്ചത്. അ�താ�ട തർക്കം മൂത്തു. ജയിലിൽ

ഞങ്ങ�ളാ�ടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന �പ്രാ. �ക.ബി. കൃഷ്ണ ജനകീയയുദ്ധനയം വിശ

ദീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഒരുകൂട്ടം തീസ്സിസുക�ളഴുതി. നാസിപ്പട �സാവിയറ്റു യൂണിയ

�നആക്രമിച്ച�താ�ട �ലാകസ്ഥിതിഗതികളാ�ക മാറിയിരിക്കുകയാ�ണന്നും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർഅവരു�ടസാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളുംയുദ്ധ�ത്താ

ടുള്ളഎതിർപ്പും അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു.

�സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന്റ നിലനിൽപ്പ് മർമ്മപ്രധാനമാ�ണങ്കിൽത�ന്ന

റഷ്യൻ സഖാക്ക�ള സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം സാമ്രാ

ജ്യത്വവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിക്കുകയല്ല. മറിച്ച് അതിന് ആക്കം

കൂട്ടുകയാ�ണന്ന് വാദിച്ചു�കാണ്ട് ഞാ�നാരുകൂട്ടം എതിർ തീസിസുക�ളഴുതി.

ഞങ്ങളു�ട ശത്രു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ത�ന്നയായിരുന്നു. ജയിലിനക�ത്ത

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽഭൂരിപക്ഷവുംഎ�ന്റനയത്തിന് പിന്തുണനൽകി. ‘ജനകീ

യയുദ്ധ” സിദ്ധാന്ത�ത്ത അനുകൂലിക്കാൻ �ചറി�യാരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്ര�മ

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടി അതി�ന്റ നയം മാറ്റി�യന്നും �മാ�സ്കാആ

മാറ്റത്തിനനുകൂലമാ�ണന്നും ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ ഞങ്ങൾ �കട്ടു.

ജയിലിനു പുറത്ത് ആദ്യം ‘ജനകീയ യുദ്ധ’ നയ�ത്ത ശക്തിയായി എതിർത്ത

പാർട്ടി �സക്രട്ടറി പി.സി. �ജാഷിക്ക് ത�ന്റ നയം മാ�റ്റണ്ടിവന്നു. യുദ്ധയ
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ത്നങ്ങ�ള സഹായി�ക്കണ്ടതി�ന്റ പ്രാധാന്യം പാർട്ടി അംഗങ്ങ�ളയും ബഹു

ജനങ്ങ�ളയും �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്താൻ ത�ന്റ പ്രസംഗപാടവം മുഴുവൻ അ�ദ്ദഹം

എടുത്തുപ�യാഗിക്കാൻതുടങ്ങി. നയം മാറ്റത്തിനു �ശഷംയുദ്ധാനുകൂലികളായ

മിക്കകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�രയും �മാചിപ്പിച്ചു. ഞാനടക്കം ചില�ര ജയിലിൽത�ന്ന

പാർപ്പിച്ചു. ആ�ര വിട്ടയക്കണം ആ�ര വിട്ടയച്ചുകൂടാ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് �പാലീ

സിന് നല്ല നിശ്ചയമായിരുന്നു.

�ചാ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളി�ല ചർച്ചയും തർക്കങ്ങളും �വച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ

ജയിലിനക�ത്ത അന്തരീക്ഷം പുറത്തുള്ളതി�നക്കാൾ ജനാധിപത്യപരമായി

രുന്നു�വന്ന് �താന്നുന്നു. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള പാർട്ടി അംഗങ്ങൾഈ ചർ

ച്ചകളിൽപങ്കു�കാണ്ടിരുന്നു�വന്നും ചില വിഷയങ്ങളിൽ �വാ�ട്ടടുപ്പ് നടന്നിരു

ന്നു�വന്നുമാണ് താങ്കളി�പ്പാൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്.

ഉ: ഉവ്വ് അതുശരിയാണ്. ജയിലിനക�ത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് അതി�ന്റതായ പരിമിതിക

ളുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടിനയ�ത്ത �നരിട്ട് എതിർക്കാ�ത്തട�ത്താളം ചർച്ച

അനുവദിക്ക�പ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് യുദ്ധ�ത്താട് സ്വീകരി�ക്കണ്ട സമീപ

ന�ത്ത�ച്ചാല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തി�ന്റ കാര്യം ത�ന്ന�യടുക്കുക. യുദ്ധാനു

കൂലനയം നടപ്പാക്കാൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചു�കാണ്ട് പാർട്ടി �നതൃത്വത്തിൽ നിന്ന്

ഞങ്ങളു�ട പാർട്ടി ജയിൽക്കമ്മിറ്റിക്ക് സർക്കുലർ കിട്ടിയ�പ്പാൾഞാൻസ്വ�മ

ധയാഎ�ന്റ നിലപാടു�പക്ഷിച്ചു. ‘നിങ്ങൾപാർട്ടിയു�ട�സദ്ധാന്തികരി�ലാ

രാളാ�ണന്നാണ�ല്ലാ ഭാവം. എന്നിട്ടി�പ്പാൾ നിങ്ങൾക്കും �തറ്റുപറ്റിയി�ല്ല’

എന്നു പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ എ�ന്ന കളിയാക്കി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര�നന്ന നി

ലയിൽ ഞങ്ങൾ�ക്കങ്ങ�നയാണ് പരിശീലനം കിട്ടിയ�തന്നുള്ളതിന് ഈ

സംഭവം ഉദാഹരണമാണ്. ഞാൻ സ്വയം വിമർശനം നടത്തി. എനിക്ക്

�തറ്റുപറ്റി�യന്ന് സമ്മതിച്ചു. എനി�ക്കങ്ങ�ന �ച�യ്യണ്ടിവന്നു. കാരണം,

പാർട്ടി എടുക്കുന്നനയം എല്ലായ്�പ്പാഴും ശരിയാണ്. എങ്കിലും സംശയം നി

ലനിന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ ശരിയായിരുന്നു�വന്ന് എനിക്കുറപ്പായി.

ഇന്ന് സി.പി.ഐ.യു�ടയും സി.പി.ഐ.(എം) �ന്റയും �നതാക്കൾക്കുത�ന്ന

‘ചില �തറ്റുകൾ പറ്റി�പ്പാ�യ’ന്ന് സമ്മതി�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ�ശലി

എല്ലാം വിശദീകരിക്കാനു�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വയംവിമർശനം നടത്തി

യിട്ടു�പാലുംബ്രിട്ടീഷുകാർഎ�ന്നവിട്ടയച്ചില്ല. എ�ന്റ വിമർശനം തികച്ചും ഉപ

രിപ്ലവമായി�പ്പാ�യന്ന്അവരു�ട രഹസ്യാ�ന്വഷണവിഭാഗക്കാർക്കു �താന്നി

യതാവാം കാരണം! എനിക്കു നൽകിയ ഔ�ദ്യാഗിക കുറ്റപത്രത്തിൽ എ�ന്ന

തുടർന്നും ജയിലിൽ�വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരണം പാർട്ടിയു�ട ‘ജനകീയ യുദ്ധ’

നയ�ത്ത ഞാൻ എതിർത്തു�വന്നതായിരുന്നു. അ�ത�ന്റ കുറ്റപത്രത്തിൽ

�തളിയിച്ചുത�ന്ന എഴുതിയിരുന്നു. ഞങ്ങ�ള �മാചിപ്പിക്കണ�മന്നു പറഞ്ഞ്

പാർട്ടി �നതൃത്വം ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾക്ക് ധാരാളം നി�വദനങ്ങൾനൽകി

യിരുന്നു�വന്നത് ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. 1945 ഒ�ക്ടാബർ വ�ര

എ�ന്ന വിട്ടയച്ചില്ല.

�ചാ: അ�പ്പാൾ �കാൺഗ്രസ് 1942 ആഗസ്റ്റിൽ ‘ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ’ പ്ര�ക്ഷാഭമാരംഭിച്ച

�പ്പാൾ താങ്കൾ ജയിലിൽ ത�ന്ന ആയിരുന്നു. ആ പ്ര�ക്ഷാഭത്തിൽ പ�ങ്ക

ടുത്ത് ജയിലി�ലത്തി�ച്ചർന്ന �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കൾക്കും വാളണ്ടിയർമാർ

ക്കും സി. പി.ഐ. �യ്ക്കതി�ര കടുത്തഅമർഷമുണ്ടായിരു�ന്നാ?
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ഉ: ജനകീയയുദ്ധനയത്തി�ന്റവക്കാലത്തുകാർവികസി�ച്ചടുത്തഒരുവീക്ഷണമുണ്ട്—

ഒഴുക്കി�നതി�ര നീന്തുകവഴി സി.പി.ഐ.യ്ക്ക് ഒ�ട്ട�റ പിന്തുണ ലഭിച്ചു�വന്നത.്

ഞാനീ വീക്ഷണ�ത്താട് �യാജിക്കുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം നൽകിയ നി

യമസാധുത്വം ഉപ�യാഗിച്ച് പുതിയ അംഗങ്ങ�ള �നടാനും �ട്രഡ് യൂണിയൻ

രംഗ�ത്ത ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു�വന്നത് ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

അത് ജനകീയ സമരങ്ങളു�ട ഒഴുക്കി�നതിരായ നീന്തലായിരുന്നു. എല്ലാ

നിലയിലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ സഖ്യശക്തിയായി പാർട്ടി�യ കാ

ണാൻ അതിടയാക്കി എന്ന കാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിത്തീരു

ക�യന്നത് മാന്യതയായി മാറി. പല യുവകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാവിയറ്റു

യൂണിയ�ന രക്ഷിക്കാനായി ഇറ്റലിയിലും വട�ക്ക ആഫ്രിക്കയിലും �ചന്ന്

ബ്രിട്ടീഷ് �സന്യത്തിൽ �ചർന്നു. അവരിൽ ചിലർ കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റആവ

രണം എടുത്തുകളഞ്ഞ് യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനു�ശഷവും പട്ടാളത്തിൽ തുടർ

ന്നു. അങ്ങ�ന �ചയ്തത് രഹസ്യദൗത്യ�മാന്നും നിറ�വറ്റാന�ല്ല�ന്നാർക്കണം.

പാർട്ടിയു�ട അംഗസംഖ്യ 1942 ജൂ�ലയിൽ 4500 ആയിരുന്നത് 1943 �മയിൽ

ഒന്നാം പാർട്ടി�കാൺഗ്രസി�ന്റസമയമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും 15,500 ലും കവിഞ്ഞു�വ

ന്നത് ശരിയാണ്. ബഹുജനസംഘടനകളി�ലഅംഗസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു. ഈ

പുതിയ അംഗങ്ങളിലധികം�പർക്കും ഉശിരൻ ജനകീയ സമരാനുഭവങ്ങ�ളാ

�പാലീസ് മർദ്ദനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവ�മാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്കാ

�കയുണ്ടായ അനുഭവം ‘കൂടുതൽ ഭക്ഷണമുൽപാദിപ്പിക്കാ’ നും ‘ഉൽപാദനം

വർദ്ധിപ്പിക്കാനും’, �ദശീയ ഗവൺ�മന്റ് രൂപീകരിക്കാനും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന

ജാപ്പ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ‘മാതൃഭൂമി�യ രക്ഷിക്കാ’ നും പാർട്ടിനടത്തിയ

സമാധാനപരമായ പ്രചാരണങ്ങളു�ടതായിരുന്നു. അട്ടിമറി�യന്നു പറഞ്ഞ്

പണിമുടക്കുക�ളപാർട്ടിഅപലപിച്ചു. 1943 �ലബംഗാൾക്ഷാമത്തിനിരയായ

വ�ര രക്ഷിക്കുവാനുള്ള സാമൂഹ്യ�ക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ

നടത്തി. മസൂരിയും �കാളറയുംബാധിച്ചവർക്ക്�വദ്യസഹായവുംഅവർസം

ഘടിപ്പിച്ചു. ജീവനാശ�ത്താട് ഭീകരമായഅവഗണനപുലർത്തുന്നഇന്ത്യയിൽ

ഈ സാമൂഹ്യ�ക്ഷമ പ്രവർത്തനം�കാണ്ടുത�ന്ന നല്ല ഫലമുണ്ടായി. പ�ക്ഷ,

ജനങ്ങൾ �നരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളു�ടയും മൂലകാരണം വിശദീകരിക്കുക�യ

ന്ന മൗലിക കടമ നിറ�വറ്റുന്നതിൽഞങ്ങൾപരാജയ�പ്പട്ടു.

മറുവശത്ത് 1942 �ല ‘ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ’ സമരത്തിനു�ശഷം �കാൺഗ്രസി�ന്റ

വളർച്ചയും സ്വാധീനവും അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീക

ളും പുരുഷന്മാരും„ പ്ര�ത്യകിച്ച് യുവാക്കൾ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതി

�രയുള്ള വിപ്ലവമായി കരുത�പ്പട്ട ആ സമരത്തി�ലക്കാകർഷിക്ക�പ്പടുകയും

ആ സമരത്തിലൂ�ട ഉശിരന്മാരായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പട്ട

�കാൺഗ്രസ് �നതാക്ക�ള വിട്ടയയ്ക്കണ�മന്നും ജനകീയയുദ്ധം നടത്തുന്നതിന്

ഒരു താൽക്കാലിക �ദശീയ ഗവ��ന്റ് രൂപീകരിക്കണ�മന്നും ആവശ്യ�പ്പ

ട്ടു�കാണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രചാരണം നടത്തി�യന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, അ�ത

സമയം, അറസ്റ്റി�നയും �പാലീസ് മർദ്ദനങ്ങ�ളയും ധീ�രാദാത്തമായി �നരിട്ട

�കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാ�രയും �ബാസി�ന്റ അനുയായിക�ളയും മറ്റു

പ്ര�ക്ഷാഭകാരിക�ളയും ഞങ്ങൾ അഞ്ചാംപത്തികളും അട്ടിമറിക്കാരുമായി മു

ദ്രകുത്തുകയും �ചയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ആളുകളു�ട അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങ�ള

അപലപിക്കാൻ ഗാന്ധി�യാടും മറ്റു �കാൺഗ്രസ് �നതാക്ക�ളാടും ഞങ്ങൾ
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അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവർ �മാചിതരായ�പ്പാൾ, �നഹ്റു മാത്രമല്ല അഹിംസയു

�ട അ�പ്പാസ്തലന്മാർ കൂടി അവ�ര അപലപിക്കുന്നതിനുപകരം യഥാർത്ഥ

സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ �ദശാഭിമാനികളായി വാഴ്ത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. സുഭാഷ്

�ബാസ്, ജയപ്രകാശ് നാരായൺ, അരുണാ അസഫ് അലി, എന്തിന് �ക

ണൽ ലക്ഷ്മി�യ�പ്പാലുള്ള അപ്രശസ്തരായ ആളുകൾ�പാലും �ദശീയ നായ

കന്മാരും നായികമാരുമായി ഉയർന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരു ദശകത്തിനിടയിൽ

രണ്ടാംതവണ �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് സി.പി.ഐ.

ഒറ്റ�പ്പട്ടു. എ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ പാർട്ടിയു�ട നയം സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ പ്ര

സ്ഥാന�ത്ത മുഴുവൻത�ന്ന ഒരു താലത്തിൽവച്ച് �കാൺഗ്രസിനും ഇന്ത്യൻ

ബൂർഷ്വാസിക്കും കാഴ്ച�വയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. അക്കാലത്ത് സി.പി.ഐ.

ശരിയായ ഒരു നയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ ഗണ്യവും

സ്വാധീനശക്തിയുമുള്ള ഒരു വിഭാഗ�ത്ത ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

1936–42 കാലത്ത് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ത�ന്നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഏറ്റവും വി

പ്ലവകരമായഘട്ടത്തിലൂ�ട കടന്നു�പാവുകയായിരുന്നു: �കാൺഗ്രസ്സിനകത്തു

(�കാൺഗ്രസ് �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാ�രയും സുഭാഷ് �ബാസി�ന്റ അനുയായിക�ള

യും �പാ�ല) ഇട�ത്താ�ട്ടക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ധാരകൾ ഒ�ട്ട�റയുണ്ടായിരുന്നു.

ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന�പ്പാൾ ഇടതുപക്ഷ �ദശീയവാദികളു�ട �രാഷം

തികച്ചും എനിക്ക് അനുഭവ�പ്പട്ടു. ‘ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ പിന്താങ്ങി

കൾ തുലയ�ട്ട’ എന്ന് ഞങ്ങളു�ട �യാഗസ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് അവർ വിളിച്ച്

പറയുമായിരുന്നു. ഒഴുക്ക് ശരിയായ ദിശയിലായിരുന്ന�പ്പാൾ അതി�നതി�ര

നീന്തിയതുമൂലം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്ത

നത്തി�ന്റയും സാധ്യതത�ന്ന ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി

സമർത്ഥമായി ഞങ്ങ�ള മറികടന്നു; ഞങ്ങ�ള �താൽപിച്ചു.

പാർട്ടി അതിന് നഷ്ട�പ്പട്ട സ്വാധീനം കുറച്ചു തിരിച്ചു പിടി�ച്ചങ്കിൽ അതി

നുകാരണം 1946–47-ൽ, രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധ�ത്തതുടർന്നുള്ളഘട്ടത്തിൽ,

ഉയർന്നുവന്ന ഉശിരൻ പണിമുടക്കി�ന്റ തരംഗങ്ങളി�ലക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തു

ചാടിയതാണ്. ഞങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ നയം അ�പ്പാഴും �തറ്റുത�ന്നആയിരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാ�നന്ന ‘മതാധിഷ്ടിത രാഷ്ട്ര’ ത്തി�ന്റ സൃഷ്ടി�യ

ഞങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു. �ബാം�ബയിൽ സി.പി.ഐ. ആണ് 1946 �ല നാവിക

കലാപക്കാർക്ക് പിന്തുണ സമാഹരിച്ചത്. എന്നാൽ �കാൺഗ്രസ്—മുസ്ലീം

ലീഗ് ഐക്യത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഞങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ നയം യഥാർ

ത്ഥത്തിലുള്ള സൗഭ്രാത്രം വളർത്തി�യടുക്കുന്നതിനു വിലങ്ങുതടിയായി. നാ

വിക ലഹള തകർക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാ�രക്കാൾ

�കാൺഗ്രസ്-ലീഗ് �നതാക്കളായിരുന്നു. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ല ചില സംഭവ

ങ്ങ�ളാട് ആ�രാചകമാംവിധം സാമ്യം പുലർത്തുന്നഈ പുതിയ ഭീഷണി�യ

�നരിടുന്നതിന് അവർ താൽക്കാലികമായി ഒന്നിച്ചു�ചർന്നു. വർഗസമരം കു

ത്തിയിളക്കിയതിന് ഞാനുൾ�പ്പ�ട ഞങ്ങളിൽ പല�രയും �പാലീസ് വീണ്ടും

അറസ്റ്റു �ചയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂർ മുമ്പ്

1947 ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങ�ള വിട്ടയച്ചത്.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഘട്ടത്തിൽ സി.പി.ഐ.�യ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദപര

മായ വ്യതിയാനത്തിൽ �കാണ്ടു�ച�ന്നത്തിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ രണദി�വ തീ

സിസിന് പിന്നിലുള്ള യുക്തിഎന്തായിരുന്നു.
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പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഘടകങ്ങൾ നാം വ്യവ�ച്ഛദിച്ചറി�യണ്ടതു

�ണ്ടന്ന് എനിക്ക് �താന്നുന്നു. രണദി�വ തയ്യാറാക്കുകയും 1948-ൽ കൽക്ക

ത്താ �കാൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുകയും �ചയ്ത തീസിസ് തീവ്രവാദപരമായിരു

ന്നു, സംശയമില്ല. എന്നാൽ അമ്പതുകളു�ട അവസാനത്തിലും ഇന്നു�പാലും

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇടതുപക്ഷ �കാൺഗ്രസുകാരും ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശന

ങ്ങൾക്ക് ഒരു �പാള്ളത്തരത്തി�ന്റ സ്വഭാവമുണ്ട്. അവ ഉന്നയിക്ക�പ്പടുന്നത്

പരിഷ്കരണവാദപരമായ വീക്ഷണ�കാണിൽനിന്നു�കാണ്ടാണ്.

അധികാര�കമാറ്റത്തിനു�ശഷം രാജ്യത്തി�ന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും അകാ

ലിക സമരങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. ഈ സമരങ്ങൾക്ക് ഒരു ദ്വന്ദസ്വഭാവമുണ്ടാ

യിരുന്നു. അവ �കാൺഗ്രസിന് അധികാരം �കമാറിയതി�ന പ്രകീർത്തിച്ചു.

�കാൺഗ്രസ് �നര�ത്തജനങ്ങൾക്ക്നൽകിയവാഗ്ദാനങ്ങൾഅത്നടപ്പാക്കു

�മന്നപ്രതീക്ഷ പുലർത്തി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരി�ക്കത�ന്ന 1937-

ൽ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ അധികാരത്തിൽവന്ന �കാൺഗ്രസ് ഗവൺ�മന്റു

കൾക്കും ഇത്തരം സമരങ്ങൾ �നരി�ടണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഈസമരങ്ങ�ളാ�ക്ക

പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠ�മന്താണ്? ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തി�ല സുപ്രധാന

വിജയങ്ങളും പാർല�മ�ന്റതര ജനകീയ പ്ര�ക്ഷാഭവും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന

ഒരുകണ്ണിയുണ്ട്. കൂടാ�ത �തലുങ്കാന (�ഹദരാബാദ് ) യിൽസ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി

ക്കുമുമ്പുത�ന്ന സമരം തുടങ്ങിയിരുന്നു. �ഹദരാബാദ് �നസാമിനും അയാ

ളു�ട ഭരണത്തിനും�ഹദരാബാദിന് ചുറ്റുമുള്ളഗ്രാമങ്ങളിൽഅയാളു�ട രക്ഷാ

കർതൃത്വത്തിൽതഴച്ചുവളർന്നഭൂപ്രഭുക്കൾക്കുംഎതിരായിട്ടായിരുന്നുഈസമ

രം വളർന്നുവന്നത്. ഇവി�ട �പാലും ഇന്ത്യൻ �സന്യത്തി�ന്റ ഇട�പടൽ

സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റംവരുത്തി—അത് �നസാമി�ന രംഗത്തുനിന്ന് മാറ്റി.

അ�തസമയം ഇടതുപക്ഷത്തി�ന്റ വളർച്ച തടഞ്ഞു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര മു�ന്നറ്റങ്ങളിൽ �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും വിദ്യാർ

ത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകരും ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. കൂടുതൽ �ട്രഡ് യൂണിയൻ അവകാ

ശങ്ങൾക്കുംഭൂപ്രഭുത്വംഅവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപുലമായസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ

ക്കും �വണ്ടിയുള്ളഈസമരങ്ങളിൽഇടതുപക്ഷ�കാൺഗ്രസ്അനുഭാവികളും

പ�ങ്കടുത്തിരുന്നു. ഇട�ത്താ�ട്ടയ്ക്ക് നീങ്ങാൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ �മൽ സമ്മർദ്ദം

�ചലുത്തുക�യന്നതായിരുന്നു അവരു�ട മുഖ്യസ്വഭാവം. ഇന്ത്യൻസ്ഥിതിഗതി

കളു�ട വിശകലന�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി ശരിയായ തന്ത്രം ആവിഷ്കരി

ച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽഈസമരങ്ങളിൽ മർമ്മപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനും അവയ്ക്ക്

�നതൃത്വം നൽകാൻത�ന്നയും സി.പി.ഐ.ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങ�ന

കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വങ്കിൽ രണദി�വ തീസിസ് അസ്ഥാനത്താകുമായിരുന്നു; കൂ

ടുതൽ വലിയ പ്രതികരണം അത് സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. അ�തന്തായാലും

സി.പി.ഐ. നിലപാടുകളി�ല വളവും തിരിവും മൂലം 1948-�ല പാർട്ടി �കാൺ

ഗ്രസി�ന്റ തീവ്രവാദം ഒരത്യാഹിതമായി ഭവിച്ചു. �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റി�ന

അട്ടിമറിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. മറിച്ച് അവരിൽ വലിയ വിഭാഗം

അതുമായി താദാത്മ്യംപ്രാപിച്ചു. ‘ഈസ്വാതന്ത്ര്യം കപടസ്വാതന്ത്ര്യമാ�ണ’ന്ന

സി.പി.ഐ. മുദ്രാവാക്യം അതി�ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്തുന്നതി�ന

സഹായിച്ചുള്ളൂ. ഈ മുദ്രാവാക്യ�ത്താ�ടാപ്പമാരംഭിച്ച സായുധസമരം അ�ന

കം �കഡർമാരു�ട മരണത്തിനും ഉപഭൂഖണ്ഡ�മമ്പാടും അറസ്റ്റുകൾക്കും പീ

ഡനങ്ങൾക്കും ഇടനൽകി. �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ഒരു
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�കാംപ്ര�ദാർ പാവഗവൺ�മന്റാ�ണന്ന വിശകലനം മ�റ്റാരു �തറ്റായിരു

ന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �കാ�ളാണിയൽ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണവുംസ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റും തമ്മിൽയാ�താരുവ്യത്യാ

സവുമി�ല്ലന്നാണ�ല്ലാ. ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗം ഒരിക്കലും അതി�ന്റ ശരിയായ

അർത്ഥത്തിൽഒരു �കാംപ്ര�ദാർ ഭരണവർഗ്ഗമായിരുന്നി�ല്ലന്ന് ഇ�പ്പാൾ മാർ

ക്സിസ്റ്റുകാ�രല്ലാം �പാതു�വ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. �കാ�ളാണിയൽ അധിനി

�വശക്കാലത്തു�പാലും അത് ആ�പക്ഷികമായ സ്വയംഭരണാവകാശം അനു

ഭവിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�ശഷം അ�താരു �കാംപ്ര�ദാർ വർഗ്ഗമായി

മാറി എന്നു വാദിക്കുന്നതിനർത്ഥം �തറ്റായ തന്ത്രത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുക

�യന്നതാണ്. അത് തീവ്രവാദപരമായ സമീപനമാണ് എന്നല്ല, ഇന്ത്യൻ

കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ �സദ്ധാന്തികമായ പിടിപ്പില്ലായ്മ അത് �വളി�പ്പടുത്തി.

ആ ഘട്ടത്തി�ല പല വിലയിരുത്തലുകളും, അറുപതുകളു�ട ഒടുവിൽ നക്സൽ

ബാരിയി�ലയും, ഇന്ത്യയി�ല ഇതരപ്ര�ദശങ്ങളി�ലയും മാ�വായിസ്റ്റ് കലാപ

കാരികൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു നടത്തി. അതി�ന്റ അപകടകരമായ പ്രത്യാ

ഘാതങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയായിരുന്നു�വന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. നൂറുകണക്കിന്

�ചറുപ്പക്കാർ �കാല്ല�പ്പടുകയും ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പീഡിപ്പിക്ക�പ്പടു

കയും പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒന്നിനുപുറ�ക മ�റ്റാന്നായി തിരിച്ചടികളുണ്ടാവുകയും

�ചയ്തു എന്നുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗം തുറുങ്കിലടച്ച ആയിരക്കണക്കിന്

രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരു�ട രൂപത്തിൽഅതി�ന്റ�പതൃകം ഇന്നും നിലനിൽക്കു

കയാണ്. ഈതടവുകാർക്ക് ഒട്ടുംത�ന്ന ജനപിന്തുണയി�ല്ലന്നതാണ് ദുരന്തം.

1948 �ലക്കുത�ന്ന മടങ്ങി�പ്പാകാം. ഞാനുൾ�പ്പ�ട ഒ�ട്ട�റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാർ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. ജയിലിൽ രണദി�വ തീസിസി�നക്കുറിച്ച് ചർച്ച

തുടങ്ങി. പുതിയ നയത്തിൽ വള�രയധികം അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

�ട്രഡ് യൂണിയൻസഖാക്കൾപാർട്ടി�നതൃത്വ�ത്താട് കൂടുതൽകൂടുതൽശത്രുത

പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി �റയിൽ�വ പണിമുടക്കം

നടത്താൻ പാർട്ടി �നതൃത്വം ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നു. അത് ചീറ്റി�പ്പായി.

�റയിൽ�വ യൂണിയനി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാനുഭാവിക�ള കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്

സഹായിക്കുക മാത്ര�മഅതു�കാണ്ടുണ്ടായുള്ളൂ. അവരിൽപലരുംഅറസ്റ്റു�ച

യ്യ�പ്പട്ടു. അ�പ്പാൾ പാർട്ടി �നതാക്കൾ പറഞ്ഞു: യൂണിയൻ �നതാക്കളായ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തിരുത്തൽവാദികളും പരിഷ്കരണവാദികളുമാണ്. അതു�കാ

ണ്ടാണ് �റയിൽ�വ പണിമുടക്കം നടക്കാ�ത �പായത്. ഈ വിവാദം ത�ന്ന

അതി�വഗം മ�റ്റാരു രൂപം �ക�ക്കാണ്ടു. ഇന്ന�ത്ത ഇന്ത്യയി�ല സ്ഥി

തിഗതിക�ള വിശകലനം �ചയ്യുന്നതിന് യാ�താരുവിധ ശ്രമവും നടന്നില്ല.

‘സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു…’ എന്നിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ‘പ�ക്ഷ, മാ�വാ മറിച്ചിങ്ങ�ന

പറഞ്ഞു…’ എന്നിടത്തവസാനിക്കുന്ന ഒരു തർക്കമായി അത് മാറി. അങ്ങ

�ന ആ വിവാദം ഏ�റക്കു�റ വന്ധ്യമായി�പ്പായി. പാർട്ടിയിലുടനീളം ചർച്ച

നടത്തിയും രണദി�വ നയത്തി�ന്റബാലൻസ്ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയുംഈവിവാ

ദങ്ങളു�ട�യാ�ക്ക ഫലം പാർട്ടി�കാൺഗ്രസ് നിശ്ചയി�ക്കണ്ടിയിരുന്നതായി

രുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. പകരം, സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യപ്രകാരം സ്റ്റാലിനുമായി

ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രതിനിധിസംഘ�ത്ത �മാ�സ്കാവിലയക്കാൻ തീ

രുമാനിക്കുകയാണ് പാർട്ടി �നതൃത്വം �ചയ്തത്. ഈ അപൂർവ്വബഹുമതിക്ക്

തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടത് നാലു �നതാക്കളാണ്. അജയ്�ഘാഷ്, രാ�ജശ്വര
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റാവു, എസ്.എ. ഡാം�ഗ, ബാസവപുന്നയ്യ. രണദി�വ�യ തഴഞ്ഞു. ഒരു

പുതിയ രാഷ്ട്രീയനയവും പുതിയ കരടുപരിപാടിയുമായി അവർ മടങ്ങി�യത്തി.

1951 ഒ�ക്ടാബറിൽ കൽക്കത്തയിൽ �ചർന്ന വി�ശഷാൽ പാർട്ടിസ�മ്മളനം

അവ അംഗീകരിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ, �മാ�ളാ�ട്ടാവ്, സു�സ്ലാവ് എന്നിവരു�ട �നരി

ട്ടുള്ള മാർഗദർശിത്വത്തിൽആവിഷ്കരിച്ച നയം ഇങ്ങ�ന പ്രഖ്യാപിച്ചു: ബ്രിട്ടീഷ്

സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട സമ്മത�ത്താടുകൂടിയാണ് �കാൺഗ്രസ് ഗവൺ�മന്റ്

പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്: ഇന്ത്യയിൽ ഇ�പ്പാഴും �കാ�ളാണിയൽ സം

വിധാനം നിലനിൽക്കുകയാണ്, സാമ്രാജ്യവാദികൾ അവരു�ട ഭരണ�ത്ത

സാമ്രാജ്യത്വ�ത്താട് പൂർണ്ണമായും വി�ധയത്വം പുലർത്തുന്ന �കാൺഗ്രസ് ഗവ

���ന്റന്നആവരണം�കാണ്ട് മറച്ചു�വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട അടിയന്തര കടമ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂട�ത്ത മറിച്ചിട്ട് പക

രം ജനകീയ—ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുക�യന്നതാണ്. അധി

കാര�കമാറ്റം നടന്ന് നാലുവർഷം പിന്നിട്ട�ശഷവും സ്റ്റാലിനും �സാവിയറ്റ്

യൂണിയനി�ല മറ്റു �നതാക്കളും ഇന്ത്യ�യ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുകീഴി

ലുള്ള ഒരു �കാ�ളാണിയൽ രാജ്യമായാണ് കണ്ടത്. പാർട്ടിസ�മ്മളനം ഈ

പുതിയനയം അംഗീകരിച്ചതിൽ അത്ഭുതമില്ല. വി�ശഷിച്ചും അതിന് ഏറ്റവും

‘മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ്-�ലനിനിസ്റ്റും �ലാകവിപ്ലവത്തി�ന്റ �നതാവു’ മായസ്റ്റാ

ലി�ന്റആശിർവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് 1956 വ�ര�യങ്കിലുംഞങ്ങളു�ട

സഖാക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റയും ചിന്താഗതി ഇങ്ങ�ന ആയിരുന്നു. കുറച്ചു

കാലം ഞാനുംഈഅസംബന്ധവീക്ഷണം �വച്ചുപുലർത്തി. താമസിയാ�ത

എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായി, ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയമായി സ്വതന്ത്രമാ�ണന്ന് ഞാൻ

വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പ്രാ�യാഗികതലത്തിൽ പുതി�യാരു സംഭവവികാസമുണ്ടായി. 1951-ൽ

പുതി�യാരു പരിപാടി അംഗീകരിച്ച�താ�ടാപ്പം അടുത്തുവന്നു�കാണ്ടിരുന്ന

�തര�ഞ്ഞടുപ്പിൽപ�ങ്കടുക്കാൻപാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഈതീരുമാനം ശരിയാ

യിരുന്നു. എങ്കിൽത�ന്നയും തിര�ഞ്ഞടുപ്പിനു�ശഷം പാർട്ടി അംഗീകരിച്ച നയ

ങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യതിയാനത്തി�ന്റ പ്രകടമായ സൂചനയായിരുന്നു.

ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് മറുകണ്ടം ചാടിയ പാർട്ടി പാർല�മന്ററി

�ക്രറ്റിനിസ (Cretinism) �മന്നു മാത്രം വി�ശഷിക്കാൻകഴിയുന്നപാതയി�ല

ത്തി�ച്ചർന്നു. ഇന്ത്യ ഇ�പ്പാഴും പി�ന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു �കാ�ളാണിയൽ

രാജ്യമായതു�കാണ്ട് പാർട്ടിയു�ട അടിയന്തരലക്ഷ്യം �സാഷ്യലിസമ�ല്ലന്ന്

തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിലും 1951 �ല പരിപാടിയിലും പറഞ്ഞു. ജനാ

ധിപത്യവിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവുമായ സ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയ �നഹ്റു ഗവൺ

�മന്റിനു പകരം സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ—ഫ്യൂഡൽവിരുദ്ധസ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയ

പാർട്ടികളു�ടയും ശക്തികളു�ടയും ഒരു മുന്നണിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു

ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഗവൺ�മന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അടിയന്തരകടമ

�യന്ന് പ്രസ്താവിക്ക�പ്പട്ടു. ‘വർഗം’ എന്ന വാക്കിനു പകരം ‘പാർട്ടി’ എന്നും

‘ഭരണകൂടം’ എന്ന വാക്കിനു പകരം ‘ഗവൺ�മന്റ് ’ എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപ

�യാഗിച്ചത്. അവ �കവലം ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നില്ല. തങ്ങ

ളു�ട ലക്ഷ്യം ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടംസ്ഥാപിക്കുകയാ�ണന്ന് 1948

മുതൽ 51 വ�ര പാർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാവ�ട്ട, �താഴിലാളിവർഗ്ഗ സർ

വ്വാധിപത്യത്തി�ന്റ ആരംഭബിന്ദുവായിരിക്കും. ജനകീയ ജനാധിപത്യ�മന്ന
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തത്ത്വത്തിലടങ്ങിയ അവ്യക്തതകളും ഒഴിഞ്ഞുമാറലും മാറ്റിവച്ചാൽ അതി�ന്റ

ലക്ഷ്യം ഏ�റക്കു�റ വ്യക്തമാണ്. �കാൺഗ്രസ് ഗവൺ�മന്റി�ന മാറ്റി ‘ജനാ

ധിപത്യ ഐക്യത്തി�ന്റതായ ഒരു ജനകീയ ഗവൺ�മന്റ് ’ സ്ഥാപിക്കുകയാ

ണ് പാർട്ടിയു�ട �കന്ദ്ര കടമ�യന്ന് മധുരയിൽ �ചർന്ന പാർട്ടിയു�ട മൂന്നാം

�കാൺഗ്രസ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘ജനകീയ ജനാധിപത്യം’ �താഴിലാളിവർഗ്ഗ

സർവ്വാധിപത്യത്തി�ന്റപര്യായമായിട്ടല്ലഇവി�ട ഉപ�യാഗിച്ച�തന്ന് വ്യക്തം.

സി.പി.ഐ. യും �കാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ ‘ജനാധിപത്യ’ പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള

സഖ്യമായിട്ടാണ് അത് വിഭാവനം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നത്. പാർല�മന്റിൽ ഭൂരി

പക്ഷം �നടുകയും ഗവൺ�മന്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പരമാവധി സഖ്യശ

ക്തിക�ള ഉണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിത്തീർന്നു പാർട്ടിയു�ട ലക്ഷ്യം.

�ചാ: ഇത്രയധികം �സ�ക്ടറിയൻ �തറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടും 1951 �ല തിര�ഞ്ഞടു

പ്പിൽ സി.പി.ഐ. നല്ല വിജയം �നടിയ�തങ്ങ�നയാ�ണന്ന് വിശദീകരിക്കാ

�മാ? അത് അടിച്ചമർത്തലി�ന �നരിട്ടു. സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധശക്തികളിൽ നി

ന്ന് ഒറ്റ�പ്പട്ടു. തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ പ�ങ്കടുക്കാനുള്ള തീരുമാന�മടുത്തതാവ�ട്ട—

അത് ശരിയായിരുന്നു—അവസാനനിമിഷത്തിലാ�ണങ്കിലും.

ഉ: �തര�ഞ്ഞടുപ്പുവിജയം ഞങ്ങ�ള�യല്ലാം അത്ഭുത�പ്പടുത്തി�യന്ന് ഞാൻ വി

ചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പാർല�മന്റിൽ ഇരുപത്തിയാ�റാ ഇരുപത്തി�യ

�ഴാ സീറ്റുകിട്ടി. �കാൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായിത്തീർ

ന്നു. ഗവൺ�മന്റി�ന എതിർക്കുന്നവരു�ട പ്രഭവ�കന്ദ്രമായി മാറി പാർട്ടി. ചി

ലയിടങ്ങളിൽഞങ്ങളു�ടസ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് �നഹ്റുവി�നക്കാൾ കൂടുതൽ

�വാട്ടുകൾ കിട്ടി. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ, അ�തവ�ര ഒളിവി�ലാ ജയിലി�ലാ

കഴിഞ്ഞിരുന്നഅ�നകം സഖാക്കൾ, പാർല�മന്റംഗങ്ങ�ളാ നിയമസഭാ സാ

മാജിക�രാ ആയിത്തീർന്നു. ഈ വിജയത്തി�ന്റ മുഖ്യകാരണം, ഞങ്ങൾക്ക്

�വാട്ടു�ചയ്ത ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളു�ട �സ�ക്ടറിയൻ നയം ശരിയാ�ണന്ന് കരു

തിയ�ല്ലന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പാർട്ടി �കഡർമാർ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ

മുഴുകിയതാണ് അതിനു കാരണം. അവർ �ട്രഡ് യൂണിയനുകളിലും കർഷക

സംഘടനകളിലുംപ്രവർത്തിച്ചു. പലരുംസത്യസന്ധതയു�ടയും ധീരതയു�ടയും

�പരിൽ ജനങ്ങളു�ട ബഹുമാനാദരങ്ങളാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. അങ്ങ�ന 1951 �ല

തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽസി.പി.ഐ.യ്ക്ക് കിട്ടിയ �വാട്ടുകൾ �നരിട്ടുള്ള വർഗ്ഗ�വാട്ടുകളാ

യിരുന്നു. വളർന്നുവന്നസാധ്യതകൾഅത് �വളി�പ്പടുത്തി. ഈസാധ്യതകൾ

പിന്നീട് ഉപ�യാഗിക്കാൻകഴിഞ്ഞി�ല്ലന്നവസ്തുതഒ�രതലത്തിൽഇന്നുംപാർ

ല�മന്റിൽ പാർട്ടിക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 1951 �ലതിൽ നിന്ന്

അത് ഇന്നും ഏ�റ വ്യത്യസ്ത�മാന്നുമല്ല�ല്ലാ.

�ചാ: പാർല�മന്ററിസത്തി�ലക്കു തിരിഞ്ഞതിനു�ശഷം പാർല�മ�ന്റതരമായ

എ�ന്തല്ലാം അടവുകളാണ് സ്വീകരി�ക്കണ്ട�തന്നതി�നക്കുറിച്ച് എ�ന്തങ്കിലും

ചർച്ച നടന്നിരുന്നു�വാ? പാർട്ടി �മമ്പർമാർ ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ പ�ങ്കടു

ക്കുന്നത് �പ�ട്ടന്നങ്ങ് നിർത്തിക്കളയുക�യന്നു �വച്ചാൽ അത് പ്രയാസകര

മായിരിക്കുമ�ല്ലാ.

ഉ: ഉവ്വ്. പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. �കാറിയൻ യുദ്ധത്തിനു�ശഷം

�സാവിയറ്റു യൂണിയൻ ഒരിക്കൽകൂടി മുതലാളിത്ത ശക്തികളുമായി സമാധാ

നത്തി�ന്റയുംസഹകരണത്തി�ന്റയും പാത പിന്തുടർന്നു. ‘സമാധാനപരമായ

പരിവർത്തനം’ എന്ന �പരിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇതി�നയാണ് ക്രൂഷ്�ചവ്
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സിദ്ധാന്തവൽക്കരിച്ചത്. ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ‘പു�രാഗമന’ നയങ്ങ�ള,

പ്ര�ത്യകിച്ചും �ചരി�ചരായ്മയിലധിഷ്ഠിതമായ വി�ദശനയ�ത്ത, �സാവിയറ്റു യൂ

ണിയനും ജനകീയ�ചനയും വാഴ്ത്താടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച അവസ

രത്തിൽ ക്രൂഷ്�ചവും, ചൗ എൻ ലായിയും വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ട�ത്തആകർഷിച്ചു.

‘ബന്ദൂങ്ങ് സ്പിരിട്ടി�ന്റ ശിൽപിയായിത്തീർന്നു �നഹ്റു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തി

ലാണ്ഞങ്ങളു�ടപാർട്ടിക്കക�ത്തചർച്ചതുടർന്നത്. ഇന്ത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ

സ്വതന്ത്രമാ�ണാ? അതി�പ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ദാസ്യവൃത്തി

�ചയ്യുന്നു�ണ്ടാ? രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽആരുമായിട്ടാണ് കൂട്ടു

കൂ�ടണ്ടത്? ഞാൻ �സക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി.പി.ഐ.യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി

യിലും പാർട്ടി �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ മു�ന്നാടിയായി നടന്നമലബാർപാർട്ടിസ�മ്മ

ളനങ്ങളിലും നടന്നചർച്ചകൾഞാ�നാർത്തു�പാവുകയാണ്. ചിലർക്ക് �വണ്ടി

യിരുന്നത് �കാൺഗ്രസ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൂട്ടുമുന്നണി ഗവൺ�മന്റാണ്. മറ്റുചിലർ

�കാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരിക്കണ�മന്ന് വാദിച്ചു. അവർ തങ്ങളു

�ടഎതിർപ്പ് മുഴുവൻ �കാൺഗ്രസ് �നതൃത്വത്തിലുള്ളഐ.എൻ.ടി.യു.സിയിൽ

�കന്ദ്രീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇരുവരും പ്രശ്ന�ത്ത മുഖ്യമായും തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ

ജയിക്കുന്നതി�ന്റകാര്യമായാണ് കണ്ടത്. മർദ്ദകർ�ക്കതി�രസമരം �ചയ്യുന്ന

തിന് മർദ്ദിത വിഭാഗങ്ങ�ള �യാജിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കു�മ്പാൾ തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ

�കാൺഗ്രസ്സി�ന ദുർബല�പ്പടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഈ സഖാക്കൾ മന

സ്സിലാക്കിയില്ല. അതു�കാണ്ട് ഈ രണ്ടു നയങ്ങളുമായും ഞാൻ വി�യാജിച്ചു.

വരാനിരിക്കുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനകീയ

നയമാണ് ആദ്യം �വണ്ടത്—ഇതായിരുന്നു അക്കാല�ത്ത എ�ന്റ നിലപാ

ട്. സമര�ത്ത അടിസ്ഥാനപരമായും പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നായിട്ടല്ല.

വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് കാ�ണണ്ടത്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനു

ള്ള ഘട്ടത്തിൽ ശിഥിലമായി�പ്പായ �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്തയും മറ്റു ബഹുജ

നസംഘടനക�ളയും ഏ�കാപിപ്പിക്കുക�യന്ന ലക്ഷ്യ�ത്താ�ട മുതലാളിമാർ

�ക്കതി�ര എ.ഐ.ടി.യു.സി. യു�ടയും ഐ.എൻ.ടി.യു.സി.യു�ടയും മറ്റു �ട്രഡ്

യൂണിയനുകളു�ടയും �യാജിച്ച സമരങ്ങൾ വളർത്തി�യടുക്കുന്നതിന് നാം

യത്നിക്കണം. ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനും �താഴിലാളികളു�ട അവ

കാശങ്ങൾ �നടി�യടുക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും

ഒരുറച്ച സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ വി�ദശനയം പ്ര�യാഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനും

മറ്റും �കാൺഗ്രസ് അനുഭാവികളടക്കം വർഗ്ഗ ഐക്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന

ത്തിൽ പു�രാഗമനവാദിക�ള മുഴുവൻ �യാജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ

സമരങ്ങളിലൂ�ട ബൂർഷ്വാ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ജനസാമാന്യ�ത്ത വിടർ

ത്താനും �താഴിലാളിവർഗ �മധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും—ഞാൻ

വാദിച്ചു. ഈഅടിസ്ഥാനത്തിൽഞാനവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയപ്ര�മയം മലബാർ

പാർട്ടി സ�മ്മളനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ�ത്താ�ട പാസ്സായി.

പാർട്ടിയു�ട നാലാം �കാൺഗ്രസ് 1956-ൽ പാലക്കാട് �ചർന്നു. ഭൂരിപക്ഷ

ത്തി�ന്റഊന്നൽ�കാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയിലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്�ഫ

നാൻസ് മൂലധനത്തി�ന്റ ദാസനാണ് ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി�യന്ന അവരു�ട

സിദ്ധാന്തത്തിന്അനു�യാജ്യമായിരുന്നുഇത്. പി.സി. �ജാഷി, ഭവാനി�സൻ,

ഞാൻ, മ�റ്റതാനുംസഖാക്കൾഎന്നിവർ�ചർന്ന്ഔ�ദ്യാഗികപ്ര�മയത്തി�ന

തി�ര ഒരു ബദൽ പ്ര�മയം ത�ന്ന �കാണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടി അവത
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രിപ്പിച്ചത് പി.സി. �ജാഷി ആയിരുന്നു. �കാൺഗ്രസ് ഗവൺ�മന്റ് ഇടയ്ക്കി�ട

സന്ധി�ചയ്യാറു�ണ്ടങ്കിലും അത് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ദാസന�ല്ലന്നും അത്

പ്രാഥമികമായി സാധാരണക്കാരു�ട താൽപര്യങ്ങ�ളയല്ല, ബൂർഷ്വാസിയു�ട

വിഭാഗീയ താൽപര്യങ്ങ�ളയാണ് �സവിച്ചിരുന്ന�തന്നും ജനങ്ങ�ള അലട്ടു

ന്ന എല്ലാ കടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളു�ടയും കാരണം രാജ്യ�ത്ത ബൂർഷ്വാ �നതൃത്വമാ

�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യ വിപ്ലവം പൂർത്തീകരിച്ച് �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗ �നതൃത്വം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള

യഥാർത്ഥ മാർഗ്ഗ�മന്നും ഞങ്ങളു�ട പ്ര�മയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എ.ഐ.ടി.യു.സി.,

ഐ.എൻ.ടി.യു.സി., എച്ച്.എം.എസ്, യു.ടി.യു.സി. തുടങ്ങിയ എല്ലാ �ട്രഡ്

യൂണിയനുക�ളാടും ഏകീകൃതമായ ഒ�രാറ്റ �ട്രഡ് യൂണിയൻ �കന്ദ്രത്തിൽ

ലയിച്ചു�ചരാൻ അത് ആഹ്വാനം �ചയ്തു. സ്വന്തം താൽപര്യവും രാജ്യതാൽപ

ര്യവും പരിഗണിച്ച് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി�യ രൂപ�പ്പടുത്തി�യടുക്കുന്ന

തിനായി ഇട�പടാൻ എല്ലാ ജനകീയ സംഘടനക�ളയും ഉദ്�ബാധിപ്പിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും വലതു

പക്ഷത്തി�ന്റ പ്രതി�ലാമനയങ്ങൾക്കു�മതിരായ സമരത്തിലൂ�ട �കാൺഗ്ര

സിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ജനസാമാന്യ�ത്ത ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ജന

കീയ പ്രസ്ഥാന�മന്നനിലയിൽ ഒരു ഏകീകൃത �ദശീയ ജനാധിപത്യമുന്നണി

ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവ�രണ്ടആവശ്യം പ്ര�മയംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അത്തര�മാരു

ഏകീകൃത ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗ �നതൃത്വം പടുത്തു

യർത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ�മന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. ഞങ്ങളു�ട പ്ര�മയം പരാ

ജയ�പ്പട്ടു. എങ്കിലും നാലി�ലാരുഭാഗം പ്രതിനിധികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ

നൽകി. ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടിഅവതരിപ്പിച്ച ചില �ഭദഗതികൾഔ�ദ്യാഗികപ്ര

�മയത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത്ആ �ഭദഗതികൾപലതരം

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകി.

�ചാ: സി.പി.എസ്.യുവി�ന്റ ഇരുപതാം �കാൺഗ്രസ് സി.പി.ഐ. �കാൺഗ്ര

സിൽ �നരിട്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാത�മന്തായിരുന്നു? അത് �കാൺഗ്രസ്

ചർച്ച �ചയ്തി�ല്ലന്നു�ണ്ടാ?

ഉ: ഉവ്വ്. തീർച്ചയായും, �സാവിയറ്റു യൂണിയനി�ല മാറ്റങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച ഒരുപ്ര

�മയം ഞങ്ങളു�ട �കാൺഗ്രസ്സിൽ സമർപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ക്രൂഷ്�ച്ചവി�ന്റ പ്രസം

ഗത്തി�ന്റ �പാതുവായ ദിശ�യ അതംഗീകരിച്ചു. അ�ത സമയം അ�ദ്ദഹമു

ന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വി�ധയമാക്കണ�മന്ന് ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

എന്തായാലും പാർട്ടി �കാൺഗ്രസ്സിൽ �വ�ച്ചാ പിന്നീ�ടാ ഇതി�നക്കുറിച്ച് പൂർ

ണ്ണമായ ചർച്ച�യാന്നും നടന്നില്ല. സ്റ്റാലിനു �ന�ര നടത്തിയ ആക്രമണത്തി

�ന്റ ഗരിമ മിക്കസഖാക്കൾക്കും �ബാദ്ധ്യമാകാത്തതായിരുന്നു കൂടുതൽ ചർച്ച

�വണ�മന്ന് വാശിപിടിക്കാനിടയായ കാരണം. 1956 നു �ശഷംഞാൻത�ന്ന

അ�നകം പ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് മൗലികമായി പുനർചിന്തനം നടത്താൻ തുടങ്ങി.

അ�തവ�ര ഒരു കടുത്തസ്റ്റാലിൻ പക്ഷപാതിയായിരുന്നു�വങ്കിലും സ്റ്റാലി�ന

ആക്രമിച്ച ക്രൂഷ്�ച്ചവി�ന ന്യായീകരിക്കാൻഞാനാഗ്രഹിച്ചു. ഇരുപതാം പാർ

ട്ടി�കാൺഗ്രസിനു�ശഷം ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ ദിവസംഎനിക്കുറങ്ങാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

ഞങ്ങ�ളആരാധിക്കാൻപഠിപ്പിച്ചിരുന്നഒരുമനുഷ്യ�ന,ഞങ്ങളു�ടആ�ഗാള

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഒരുവിഗ്രഹ�ത്ത, മുമ്പ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റത�ന്നസഖാക്കളാ

യിരുന്നവർ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രൂഷ്�ച്ചവി�ന്റ രഹസ്യറി�പ്പാർട്ട് വായിച്ചതി
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നു�ശഷം ഞാൻ തികച്ചും തരിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. കുറച്ചുസമയം എനിക്കത്

വിശ്വസിക്കാനായില്ല. എങ്കിലും വീണ്ടും വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും �ചയ്ത

�പ്പാൾ ക്രൂഷ്�ച്ചവ് ശരിയായിരുന്നു�വന്ന നിഗമനത്തിൽഞാൻ �ച�ന്നത്തി.

സ്റ്റാലി�ന പിന്താങ്ങുന്നവർ�ക്കതി�രഞാന�ദ്ദഹ�ത്തന്യായീകരിക്കാൻ തുട

ങ്ങി. സ്റ്റാലി�ന ആക്രമിച്ചതി�ന്റ �പരിലാണ് ഒ�ട്ട�റ സഖാക്കൾ ക്രൂഷ്�ച്ചവി

�ന തിരുത്തൽവാദി�യന്നു വിളിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ മറ്റു തീസിസുകൾസ്റ്റാലി�ന ത�ന്നപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏ�റ�യാ

ന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നി�ല്ല�ന്നാർക്കണം. 1956-�ല പാർട്ടി �കാൺഗ്രസ്സിൽ

നിന്നാണ് പാർട്ടിയു�ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമിതിയായ നാഷണൽ കൗൺസി

ലി�ലക്ക് ഞാൻ �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടത്. അതിനുമുമ്പ് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ

മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. �കരളത്തി�ല പാർട്ടി �കട്ടിപ്പടുക്കു

ന്നപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമാണ് �കന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.

നാലം പാർട്ടി �കാൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് �കര

ളത്തിൽ നടന്ന �തര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ സി.പി.ഐ. വമ്പിച്ച വിജയം �നടി. സം

സ്ഥാനനിയമസഭയി�ലഏറ്റവും വലിയപാർട്ടിയായിസി.പി.ഐ. ഉയർന്നുവ

ന്നു. അതി�ന്റ �നതാവ് ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ത്യയി�ലആദ്യ�ത്ത

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�മന്റ് രൂപീകരിച്ചു. പാർട്ടിക്ക് പ്രവിശ്യാതലത്തിൽ ബഹു

ജന പിന്തുണയു�ണ്ടന്ന് തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് �തളിയിച്ചു. അക്കാലത്ത് ആധിപത്യം

�നടിയിരുന്ന ശീതസമരആശയസമുച്ചയത്തിന് ന�ല്ലാരടിയായിരുന്നുഅത്.

�ചാ: അ�തന്തായാലും താങ്കളു�ട വീക്ഷണത്തിൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും

സി.പി.ഐ.യു�ട ഭാവി പരിണാമത്തിലും ഈ വിജയം സൃഷ്ടിച്ച യഥാർത്ഥ

പ്രത്യാഘാത�മന്തായിരുന്നു?

ഉ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�മന്റ് രൂപീകൃതമായ ഉട�ന ത�ന്ന പുതിയ ഗവൺ�മന്റി

�ന്റസ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ച് �കരളത്തി�ലകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കൾക്കിടയിൽചൂ

ടുപിടിച്ച ഒരു ചർച്ച നടന്നു. നമ്പൂതിരിപ്പാടടക്കം �കന്ദ്ര�നതാക്കളു�ട പ്രബല

മായ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു. �കരളത്തിൽ, തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം

�നടി. സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട �താഴിലാളികൾ അധികാരം പി

ടി�ച്ചടുത്തിരിക്കുകയാണ്. �കരളം �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ളസമാധാനപര

മായ പരിവർത്തനത്തി�ന്റ ഉത്തമ മാതൃകയായിത്തീരും. �ലാകത്തിലാദ്യമാ

യി ഇതു സംഭവിക്കുകയാണ്. �ലാകം മുഴുവനുമുള്ള സഖാക്കൾക്ക് ഭാവിയു�ട

വഴികാട്ടിയാണിത്. �നതൃത്വത്തി�ന്റആദ്യപ്രതികരണംഇങ്ങ�നആയിരുന്നു.

ഈ വീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ �യാജിച്ചില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിജയി�ച്ച

ങ്കിലും ഭരണകൂടം മുതലാളിത്തഭരണകൂടമായിത്ത�ന്ന നിലനിൽക്കുകയാണ്.

മറിച്ചുള്ള വ്യാ�മാഹങ്ങൾ പരത്തുന്നത് �തറ്റായിരിക്കും. അൽപം ചില സഖാ

ക്കൾ മാത്രംഎ�ന്നപിന്താങ്ങി. പ്രശ്നം �കരള �നതൃത്വവുമായി ചർച്ച �ചയ്യുന്ന

തിനുംപരിഹാരംക�ണ്ടത്തുന്നതിനുമായി �കന്ദ്ര�നതൃത്വംഅന്ന�ത്തജനറൽ

�സക്രട്ടറി അജയ്�ഘാഷി�ന �കരളത്തി�ലക്കയച്ചു. രണ്ടുവീക്ഷണഗതികളും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുമ്പി�ലത്തി. ന്യൂനപക്ഷത്തിനു�വണ്ടി ഞാനാണ് സംസാരി

ച്ചത്. ഒരുപ്രവിശ്യയി�ല ഗവൺ�മന്റിനുള്ളഅധികാരമാണ് നാം ഉപ�യാഗി

ക്കുന്നത്. ഭരണകൂടം പ്രവിശ്യയിലായാലും �ദശീയതലത്തിലായാലും മുതലാളി

ത്തസ്വഭാവ�ത്താ�ട ത�ന്ന നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം അഭിമുഖീകരി

ക്കുന്ന മുഖ്യപ്രശ്നം പാർട്ടി�യയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാന�ത്തയും ശക്തി�പ്പടുത്തു
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ന്നതിന് ഈഅവസരം എങ്ങ�ന ഉപ�യാഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്—ഞാൻ

വാദിച്ചു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽ

വന്നിട്ടില്ല. ഇ.എം.എസ്. ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചു. അ�ദ്ദ

ഹം ത�ന്റ വാദഗതി ഉപസംഹരിച്ച ഉട�നത�ന്നഎ�ന്റ �ന�ര വിരൽചൂണ്ടി

�ക്കാണ്ട് അജയ്�ഘാഷ് �ചാദിച്ചു: “ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് ബൂർഷ്വാ

ആ�ണന്നാ�ണാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അ�ദ്ദഹം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

ഒരു പ്രതിനിധി അ�ല്ല?” ഇങ്ങ�ന അ�ദ്ദഹം പലതും പറഞ്ഞു. ഞാനതല്ല

ഉ�ദ്ദശിച്ചിരുന്ന�തന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഞാനുന്നയിച്ച പ്രശ്നം ഭരണകൂട

ത്തി�ന്റ സ്വഭാവം ബൂർഷ്വാ ആ�ണാ അല്ല�യാ എന്നതായിരുന്നു. ഒരു പ്ര

വിശ്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമായിരുന്നു നമ്പൂതിരിപ്പാട്. �ഘാഷ്

ഭൂരിപക്ഷ�ത്ത പിന്താങ്ങി. സംഗതി അവി�ടത്തീർന്നു. ഞാ�ന�ന്റ അഭിപ്രാ

യത്തിലുറച്ചു നിന്നു. എതിർപ്പുമുഴുവൻ �കട്ടടങ്ങി. �കരളാ ഗവൺ�മന്റ് പിരിച്ചു

വിട�പ്പട്ടതിനു�ശഷം മാത്രമാണ് ഭരണകൂടം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റതായി

രുന്നി�ല്ലന്ന് പറഞ്ഞു�കാണ്ട് അന്ന് സി.പി.ഐ.യു�ട �കരളാ ഘടകത്തി�ന്റ

�സദ്ധാന്തിക മുഖപത്രമായിരുന്ന ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റി’ ൽനമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരു �ലഖ

ന�മഴുതിയത്. അൽപം മുമ്പ് അ�ദ്ദഹത്തിന്ഈ �ബാധമുദിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ

സ്ഥിതി തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു. പാർട്ടി അതി�ന അധികാരത്തി

�ലറ്റിയ പാർല�മ�ന്റതര ജനകീയസമരത്തിന് മുൻഗണന നൽകുമായിരു

ന്നു. തിര�ഞ്ഞടുപ്പുവഴി അധികാരം �നടാനും മന്ത്രിസഭകളുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള

വമ്പിച്ച ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് സി.പി.ഐ. �നതാക്കളിൽ �കരളം സൃഷ്ടിച്ച

ത്. സി.പി.ഐ. പിളർന്നുണ്ടായ രണ്ടു വിഭാഗത്തിലും അതി�പ്പാഴും കാണാം.

തത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൂട്ടു�കട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നത്. �ന�ര മറിച്ച്

അധികാരം �നടുകഎന്നലക്ഷ്യ�ത്താ�ട മാത്രമാണ്.

ജനങ്ങളിൽഈ വിജയം വമ്പിച്ച പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. വിജയം �നടി

യതിൽ �താഴിലാളികളും ദരിദ്രകൃഷിക്കാരും വി�ശഷിച്ചുംആഹ്ലാദഭരിതരായി.

പുതിയ ഗവൺ�മന്റ് തങ്ങളു�ടആവശ്യങ്ങൾനിറ�വറ്റു�മന്ന്അവർആത്മാർ

ത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. �താഴിലാളികളിൽ അഭിമാനത്തി�ന്റയും കരുത്തി�ന്റ

യും �ബാധം വിജൃംഭിച്ചുനിന്നു. ദരിദ്രരും നിരക്ഷരരുമായ �താഴിലാളികൾ �ത

രുവി�ല �പാലീസുകാ�രാട് ‘ഇനിനിങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങ�ളആക്രമിക്കാൻ�ധര്യ

മുണ്ടാവില്ല; ഞങ്ങളു�ട ഗവൺ�മന്റാണ്അധികാരത്തിൽ; നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ്

ഞങ്ങളു�ട �നതാവ്: ഞങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നതു�കട്ടത് ഞാ

�നാർക്കുന്നു. ഇത് അസാധാരണമായ ഒരു വീക്ഷണമായിരുന്നില്ല. ഗവൺ

�മന്റി�നാട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നഅനുഭാവം വലുതായിരുന്നു. ദരിദ്ര കൃഷി

ക്കാരിലും വിദ്യാർത്ഥികളിലും അദ്ധ്യാപകരിലുമുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലും ആഹ്ലാദം

അലയടിച്ചു. ഈ വിജയം ജന്മിമാ�രയും മുതലാളിമാ�രയും �പാതു�വ പിന്തി

രിപ്പന്മാ�രയും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതു കണ്ട�പ്പാൾ അവരു�ട ആഹ്ലാദം വർധി

ച്ചു. തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉട�നയുള്ള ആഴ്ചകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മന്ത്രിമാർ

വിപ്ലവകരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. �താഴിലാളിസമരങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം

പിന്തുണപ്രഖ്യാപിച്ചു.

എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു. സിവിൽ

സർവീസ് ശക്തമായ ഒരു ഏർപ്പാടാ�ണന്നും സംസ്ഥാന�ത്ത സിവിലു�ദ്യാ

ഗസ്ഥന്മാരു�ട �മധാവിയായ ചീഫ് �സക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിയു�ട ഉത്തരവനുസ
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രിച്ചല്ല, �കന്ദ്രത്തി�ന്റ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന�തന്നും നമ്പൂതി

രിപ്പാടിനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മന്ത്രിമാർക്കും അതി�വഗം �ബാധ്യമായി. �പാലീ

സി�ന്റ കാര്യവും ഇങ്ങ�നത�ന്നആയിരുന്നു. കൂടാ�ത �കന്ദ്രത്തി�ന്റ അനുമ

തിയില്ലാ�ത ഒരുനിയമവുംപാസ്സാക്കാൻകഴിയുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങ�നചില

പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽത�ന്ന തങ്ങൾഅശക്തരാ

�ണന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് �ബാധ്യമായി. മറ്റു പരി�പ്രക്ഷ്യ�മാന്നുമില്ലാ

തിരുന്നതു�കാണ്ട്അത് ശരിക്കും വഴിമുട്ടിനിന്നു. സമൂലമായും പുതിയതായകാ

ര്യങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന നടന്നില്ല. അതിനാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ഗവൺ�മന്റുണ്ടാക്കു

ന്നതി�ന്റ പുതുമ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ചിലരിൽ ആഹ്ലാദം നിസ്സംഗതയ്ക്ക് വഴിമാറി,

മറ്റുചിലരിൽ കടുത്ത�നരാശ്യ�ബാധം പടർന്നുപിടിച്ചു.

അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ സുപ്രധാനമായ

ഒരു പരീക്ഷണ�ത്ത പുതിയ ഗവൺ�മന്റിന് �നരി�ടണ്ടിവന്നു. �കാല്ലത്തി

നടുത്ത ഒരു ഫാക്ടറിയി�ല �താഴിലാളികൾ ഒരു പണിമുടക്കി�ലർ�പ്പട്ടു.

ആ ഫാക്ടറിയി�ല യൂണിയൻ ആർ.എസ്.പി.യു�ട �നതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

പണിമുടക്ക് ഗവൺ�മന്റി�നതിരായിരുന്നില്ല. ആ പ്ര�ത്യക ഫാക്ടറിയി�ല

�താഴിലുടമ�യ്ക്കതിരായിരുന്നു ഒരു തനി �ട്രഡ് യൂണിയൻ സമരം. സ്ഥിതിഗ

തികൾ എങ്ങ�നയാണ് വളർന്നുവന്ന�തന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായും ഓർക്കുന്നു.

സി.പി.ഐ.യു�ട സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ (അതിൽ അറുപ�താളം സഖാക്ക

ളുമുണ്ടായിരുന്നു) കൂടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അ�പ്പാഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക്

വിവരം കിട്ടിയത്—പണിമുടക്കി�ലർ�പ്പട്ട മൂന്ന് �താഴിലാളിക�ള �പാലീസ്

�വടി�വച്ച് �കാന്നു�വന്ന്. ഞങ്ങൾ തരിച്ചിരുന്നു�പായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ

അധികാരത്തിലിരിക്കു�മ്പാൾ �പാലീസ് �താഴിലാളിക�ള �വടി�വച്ചു �കാ

ല്ലുക! ഉടൻ ത�ന്ന അവി�ട സന്നിഹിതരായ സഖാക്കളിലുണ്ടായ പ്രതിക

രണം ഇതായിരുന്നു—�വടി�വപ്പി�ന അപലപിക്കുക, അടിയന്തിരമായും

അ�ന്വഷണത്തിനുത്തരവിടുക, �കാല്ല�പ്പട്ടവരു�ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ

രിഹാരം നൽകുക, പണിമുടക്കി�ലർ�പ്പട്ട �താഴിലാളിക�ളാട് പരസ്യമായി

മാപ്പ് പറയുക, ഞങ്ങൾ ഭരിക്കു�മ്പാൾ ഇത്തര�മാരു സംരംഭം ആവർത്തി

ക്കുന്നി�ല്ലന്ന് പരസ്യമായി ഉറപ്പു നൽകുക, ഇതായിരുന്നുഞങ്ങളു�ട സഹജ

മായ വർഗ്ഗപ്രതികരണം. ചർച്ച തുടങ്ങി. അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു.

അവസാന�മടുത്തതീരുമാനംആദ്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യ

സ്തമായിരുന്നു. എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ സംഭവം മുഴുവൻ ന്യായീകരണരഹി

തമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റസന്ദർഭം മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടതുണ്ട്.

‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തി�നതിരായ വി�മാചന സമരത്തിൽ അണി�ച

രുവിൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള ഇളക്കിവിടുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ

ഞങ്ങൾ�ക്കതി�രപിന്തിരിപ്പൻഗ്രൂപ്പുകളുംപാർട്ടികളുംആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവർ

ഞങ്ങളു�ട ദൗർബല്യം ചൂഷണം �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. നായർ വർഗീയവാദികളും

�റാമൻക�ത്താലിക്കാ പു�രാഹിതരും (�കരളത്തിൽക�ത്താലിക്കരു�ടസം

ഖ്യ ഗണ്യമാ�ണന്നറിയാമ�ല്ലാ) ആയിരുന്നു അതിന് �നതൃത്വം നൽകിയത്.

സി.പി.ഐ.�യാട് എതിർപ്പുള്ളവ�രല്ലാം അവരു�ട കൂ�ട �ചർന്നു. ഇടതും

വലതും �സാഷ്യൽഡ�മാക്രാറ്റുകൾ (�സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ആർ.എസ്.പി.)

അതിലുൾ�പ്പടുന്നു. പ്രസ്ഥാനം ജനപിന്തുണയാർജ്ജിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ പശ്ചാ

ത്തലത്തിലാണ് �പാലീസ് �വടി�വപ്പ് നടന്നത്. ആദ്യ�ത്ത നിലപാട് ഉ�പ
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ക്ഷിക്കണ�മന്ന് വാദിച്ച സഖാക്കളു�ട യുക്തി ഏതാണ്ടിപ്രകാരമായിരുന്നു:

നാം �പാലീസി�നആക്രമിച്ചാൽ അവരു�ട വീര്യംതകരും; അവരു�ട ആത്മ

വീര്യം തകർന്നാൽ—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പടും; കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പട്ടാൽ നമ്മു�ട ഗവൺ�മന്റ് താ�ഴവീഴും;

നമ്മു�ട ഗവൺ�മന്റ് താ�ഴ വീണാൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്

കനത്ത അടിയായിരിക്കും. �പാലീസ് നടപടി�യ ന്യായീകരിച്ചു �കാണ്ട് ഒടു

ക്കം പ്ര�മയം പാസ്സാക്കി. നമ്മു�ട വീക്ഷണം വിശദീകരിച്ചു�കാടുക്കുന്നതിനും

ആർ.എസ്.പി.യു�ട നിലപാടി�ന തുറന്നു കാട്ടാനും �പാലീസ് നടപടി�യ

ന്യയീകരിക്കാനുംആ�രങ്കിലും ആസ്ഥലത്ത് �പാകണം എന്ന് �യാഗം തീരു

മാനിച്ചു. പാർട്ടിയു�ട നല് വാഗ്മികളി�ലാരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുത�പ്പട്ടി

രുന്നത്. അതിനാൽ �കരളത്തി�ല പാർട്ടി�യ പ്രതിനിധാനം �ചയ്ത് സംസാ

രിക്കുവാൻ എല്ലാവരും �ചർന്ന് എ�ന്നയാണ് നി�യാഗിച്ചത്. കൗൺസിൽ

എടുത്തതീരുമാനംഎനിക്ക് ദഹിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുംഅതിനാൽഅതി�ന ന്യായീക

രിക്കാൻഎനിക്കുകഴിയി�ല്ലന്നും പറഞ്ഞ്ആനി�യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു

മാറണ�മന്നാണ് ഞാനാദ്യം ചിന്തിച്ചത്. എങ്കിലും അ�ങ്ങാ�ട്ടക്ക് �പാകാനും

പാർട്ടിയു�ട നിലപാടി�ന ന്യായീകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും പാർട്ടി �നതൃത്വം

ഔപചാരികമായി എ�ന്നാട് നിർ�ദ്ദശിച്ചു. ഞാൻ �പായി. ഒന്നരമണിക്കൂർ

സമയം സംസാരിച്ചു. തനി വായാടിത്തം. ആർ.എസ്.പി.യു�ട നിരുത്തരവാ

ദിത്വത്തി�ന്റ ഫലമായാണ് മൂന്നു �താഴിലാളികൾ മരിക്കാനിടയായ�തന്ന്

ഞാൻ കുറ്റ�പ്പടുത്തി. ഈ �താഴിലാളിക�ള നിറ�താക്കിനുമുമ്പിൽ വലി�ച്ച

റിഞ്ഞു�കാടുത്ത�തന്തിനാ�ണന്ന് ജനങ്ങളു�ട മുമ്പാ�ക വിശദീകരിച്ചു �കാടു

ക്കാൻഞാൻആർ.എസ്.പി. �നതൃത്വ�ത്താട് ആവശ്യ�പ്പട്ടു. പണിമുടക്കു �ന

താക്കളു�ട �ന�ര ഞാൻ നിശിതമായ ആക്രമണം നടത്തി. അന്നു രാത്രി വീ

ട്ടിൽ മടങ്ങി�യത്തിയ�പ്പാൾ എനിക്ക് വീർപ്പുമു�ട്ടണ്ടിവന്നു. എനിക്കുറങ്ങാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടി�യ ന്യായീകരിക്കുക�യന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന്

ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് ഭ്രാന്ത്

പിടിക്കുന്നതു�പാ�ല �താന്നി. ഞാൻ ഭാര്യയു�ട �ന�ര തട്ടിക്കയറി. എ�ന്ന

ഈ അവസ്ഥയി�ലത്തിച്ച പാർട്ടി �നതാക്ക�ളാട് തട്ടിക്കയറുകയും അവ�ര

ശകാരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിനുപകരം ഞാ�ന�ന്റ ഭാര്യയു�ട�മൽ ശകാരവർ

ഷം �ചാരിയുകയാണ് �ചയ്തത്. പി�റ്റന്ന് മൂന്നുസ്ഥലങ്ങളിൽഅ�തപ്രസംഗം

നടത്താൻ �വണ്ടി പാർട്ടി എ�ന്നാടാവശ്യ�പ്പട്ടു. ഇക്കുറി ഞാൻ �ക�യാ�ട

നിരസിച്ചു. അതവർ സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു.

�ചാ: �വടി�വപ്പ് താങ്ക�ള�പ്പാലുള്ളപലപാർട്ടിഅംഗങ്ങളിലുംകാര്യമായപ്രത്യാ

ഘാതമുണ്ടാക്കി�യന്നത് വ്യക്തം. അത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ എ�ന്തങ്കി

ലും ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കി�യാ?

ഉ: അത് ഗവൺ�മന്റി�ന ദുർബല�പ്പടുത്തുകയും അതി�ന്റ ജനപിന്തുണയു�ട

മൂർച്ച കുറയ്ക്കുകയും �ചയ്തു�വന്ന് വ്യക്തം. എന്നാൽ �കാല്ലംസംഭവങ്ങൾക്കു�ശ

ഷവുംഞങ്ങളു�ട പാർട്ടി അനുഭാവികളിൽ ഗണ്യമായ ഭാഗം പാർട്ടിയു�ടകൂ�ട

ഉറച്ചു നിന്നു. തീർച്ചയായും പിന്തിരിപ്പന്മാരും അവരു�ട പിന്തുണ വർദ്ധിപ്പി

ച്ചു. പ�ക്ഷ, ആ ഘട്ടത്തിൽ�പാലും പാർല�മന്ററി പ്രവർത്തനവും ജനകീയ

പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യാത്മകബന്ധം സി.പി.ഐ. �നതാക്കൾ

മനസ്സിലാക്കിയിരു�ന്നങ്കിൽ, ആദ്യ�ത്തത് എ�പ്പാഴും സമരത്തി�ന്റ ആവശ്യ
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ങ്ങൾക്ക് കീഴ്�പ്പട്ടിരിക്കണ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു�വങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക്

ഞങ്ങളു�ട ശക്തി നിലനിർത്താനും ഒരുപ�ക്ഷ പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാ

നും കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽനിന്ന്

പുറന്തള്ള�പ്പടുമായിരുന്നു. അതുത�ന്ന സംഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. എന്നിരുന്നാ

ലും അളവറ്റ ശക്തി �നടി�യടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധി�ച്ച�ന; ബൂർഷ്വാജ

നാധിപത്യത്തി�ന്റ പരിമിതികൾ ജനങ്ങ�ള പഠിപ്പിക്കാനും കഴി�ഞ്ഞ�ന.

മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ വിപ്ലവ�ബാധം വളർത്തി�യടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരു

ന്നു. ഇ�താന്നും �ചയ്തില്ല. മറിച്ച് നമ്പൂതിരിപ്പാട് �ചയ്തത് ഒരു ആഭ്യന്തരയു

ദ്ധ�ത്തക്കുറിച്ച് പ്രവചനം നടത്തുകയാണ്—�താഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാര

�മ�റ്റടുത്തിരിക്കുകയാ�ണന്നുള്ള ത�ന്റ അഭിപ്രായത്തി�ന്റ സയുക്തികമായ

പരിണാമം. ആക്രമണം ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നതിനും ഗവൺ�മന്റി�ന ദുർബല

മാക്കുന്നതിനും �കാൺഗ്രസ് �നതൃത്വം ഈ പ്രസംഗം ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി.

പ്രസിഡന്റുഭരണ�മർ�പ്പടുത്തുകയും ഗവൺ�മന്റി�ന പിരിച്ചുവിടുകയും �ചയ്യു

ന്ന കാര്യം �കന്ദ്രം പരിഗണിച്ചു വരികയാ�ണന്ന് പത്രറി�പ്പാർട്ടുകളിൽനിന്നും

�കാൺഗ്രസ് �നതാക്കളു�ട പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും അതി�വഗം വ്യക്തമാ

യി. �കരളത്തിൽ പിന്തിരിപ്പന്മാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹുജന പ്ര�ക്ഷാ

ഭണവും അതി�ന്റ �കാടുമുടിയി�ലക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ഞാനുൾ�പ്പ�ട

സി.പി.ഐ. �നതാക്കൾക്ക് ക�ല്ലറു�കാള്ളാ�ത സഞ്ചരിക്കാൻത�ന്ന പ്രയാ

സമായി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ �നരിട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്

�കരളം സന്ദർശിക്കാൻ �നഹ്റു തീരുമാനിച്ചത്. ഗവൺ�മന്റി�ന അടിയ

ന്തിരമായും പിരിച്ചുവിടണ�മന്നആവശ്യവുമായി �ചന്നവർഅ�ദ്ദഹ�ത്തചുറ്റി

വളഞ്ഞിരുന്നു. തീർച്ചയായും അ�ദ്ദഹം ഞങ്ങ�ളയും കണ്ടു. ഗവൺ�മന്റ്

മന്ത്രിമാരുമായി പലവട്ടം അ�ദ്ദഹം �വ�വ്വ�റ ചർച്ചകൾ നടത്തി. പാർട്ടി

സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രതിനിധി സംഘ�ത്തയും അ�ദ്ദഹം കണ്ടു. ഞാനും

ഈ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഒരംഗമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ

അ�ദ്ദഹമുന്നയിച്ച ആദ്യ�ചാദ്യമിതായിരുന്നു: “ഇത്ര �ചറിയ കാലയളവിൽ

ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്രയുംഅത്ഭുതകരമായി ഒറ്റ�പ്പടാൻ നിങ്ങൾ�ക്കങ്ങ�ന

കഴിഞ്ഞു?” �വാട്ടർമാർക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിനവസരം നൽകാൻ കഴിയാ

ത്തവിധം പുതിയ തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് നടത്താ�മന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

ഗവൺ�മന്റിന് ഭരണം തുടരാം എന്ന് അ�ദ്ദഹം നിർ�ദ്ദശിച്ചു. �നഹ്റുവി�ന്റ

നിർ�ദ്ദശം ചർച്ച �ചയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു പ്ര�ത്യക �യാഗം വി

ളിച്ചുകൂട്ടി. നമ്പൂതിരിപ്പാടി�ന്റ നിർബന്ധം മൂലം �യാഗം ആ നിർ�ദ്ദശം തള്ളി.

മ�റ്റല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും നടക്കുന്ന തിര�ഞ്ഞടുപ്പി�നാ�ടാപ്പം �കരളത്തിലും

തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുക എന്ന നിർ�ദ്ദശം മാത്ര�മ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാ

കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അ�പ്പാഴും ആ തീരുമാനം �തറ്റായിരുന്നു�വന്ന് എനിക്ക്

�താന്നി. ഞങ്ങൾ �നഹ്റുവി�ന്റ നിർ�ദ്ദശം സ്വീകരിച്ച് ശ്വാസം കഴിക്കാനൽ

പം സമയം കിട്ടിയതിനു�ശഷം പ്രതിപക്ഷവുമായി യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണമായി

രുന്നു. പ്രതിപക്ഷം കു�റ പിന്തിരിപ്പന്മാരു�ടയും ലാഭം�നാക്കികളായ അവ

സരവാദികളു�ടയും �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റുകളായ അവസരവാദികളു�ട

യും �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റുകളു�ടയും ഒരു വിചിത്ര സങ്കരമായിരുന്നുവ�ല്ലാ.

രണ്ടാമതായി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�മന്റ് അധികാരത്തിലിരി�ക്കത�ന്ന തിര

�ഞ്ഞടുപ്പുനടത്തണമായിരുന്നു. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ ഭരണയന്ത്രമാ�കയും
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സിവിലു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരും �പാലീസും ഞങ്ങൾ�ക്കതി�ര തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ

ഇട�പടുന്നതി�ന തീർത്തും തടയാന�ല്ലങ്കിൽ നിർവീര്യമാക്കാ�നങ്കിലും കഴി

യുമായിരുന്നു. അ�തങ്ങ�നയായാലും ഞങ്ങൾ ആ നിർ�ദ്ദശം നിരാകരിച്ചു.

1959-ൽ ഗവൺ�മന്റ് പിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടു. എങ്കിലും അരവർഷത്തിനു�ശഷം നട

ന്നഅടുത്തതിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽഞങ്ങൾക്ക്സീറ്റുകൾകുറ�ഞ്ഞങ്കിലും �വാട്ടി�ന്റ

അനുപാതം വർദ്ധിച്ചു. തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയ�പ്പ�ട്ടങ്കിലും ജന

സാമാന്യത്തി�ന്റ കണ്ണിൽ അത് യഥാർത്ഥ പരാജയമായിരുന്നില്ല. അ�താ

ഞങ്ങൾക്ക് �തറ്റും അബദ്ധങ്ങളു�മാ�ക്ക പറ്റിയിട്ടും.

�കരളത്തി�ല �തര�ഞ്ഞടുപ്പു വിജയം സി.പി.ഐ.�യ ഒരു �ദശീയ

ശക്തിയാക്കി മാറ്റി. അതി�ന്റ പ്രതിഛായ പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു. ബൂർഷ്വാ

രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരു�ട പുളിച്ച തല�ക്കട്ടുകൾക്ക് മറുപടിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “�നഹ്റുവിനു�ശഷം നമ്പൂതിരിപ്പാട് ” �കാൺഗ്രസ്സി�ന

പരാജയ�പ്പടുത്താം. അതി�നാരു ബദ�ലന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട്. അങ്ങ�ന�യാരു വികാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായിരു

ന്നു �കരളത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം. അന്ന�ത്ത സാർവ്വ�ദശീയ പരിതഃസ്ഥിതി

യിൽ ഇത് അപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമായിരുന്നില്ല. �താഴിലാളിവധത്തിന്

ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭ മാപ്പ് നൽകിയ രീതി�യക്കുറിച്ച് സി.പി.ഐ.യ്ക്കകത്ത്

വിമർശനമുണ്ടായി എന്നതു ശരിത�ന്ന. �കരളാ പാർട്ടി�യ വിമർശിച്ചു�കാ

�ണ്ടാരു കത്ത് പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി എഴുതി. ഇ�താ�ക്കയാ

യിട്ടും നമ്പൂതിരിപ്പാട് മ�റ്റതു സി.പി.ഐ. �നതാവി�നക്കാളു�മ�റ ജനക്കൂട്ട

�ത്ത ആകർഷിക്കുകയും വിജയശ്രീലാളിതനായ �കരളാ സി.പി.ഐ.യു�ട

�നതാ�വന്നസ്വന്തം നിലയിൽത�ന്ന ഒരു �ദശീയ പുരുഷനായി ഉയരുകയും

�ചയ്തു. 1958�ല അമൃതസർ �കാൺഗ്രസ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരു വീരപുരുഷനാ

യി പരിഗണിക്കുകയും തിര�ഞ്ഞടുപ്പിലൂ�ട അധികാരം �നടാൻ കഴിയു�മന്ന്

പ്രസ്താവിക്കുകയും �ചയ്തു. �സാവിയറ്റ് പാർട്ടിയിൽ വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്നനില

പാട്ഈവീക്ഷണ�ത്ത�പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. മുഖ്യപ്ര�മയത്തിന്

ചില �ഭദഗതികളവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു, ഏതാനും സഖാക്കൾസംശയങ്ങളുന്നയി

ച്ചു. ആകപ്പാ�ട �നാക്കു�മ്പാൾ ഏ�റക്കു�റ അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞു. അമൃതസർനയം �ദശീയ തലത്തിൽപ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടിയിരുന്നു.

�ചാ: ചിലരൂപത്തിലുള്ള �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തന�ത്താട് പ്രതിബദ്ധതപുലർ

ത്തുന്ന പാർട്ടികൾ തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയിക്കു�മ്പാൾ, അത് തന്ത്രപരമായ

തലത്തിലുയർത്തുന്നപ്രശ്നങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് 1959 നു�ശഷവും �നതൃത്വത്തിനകത്ത്

ശരിയായ ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി�ല്ല? �കരളത്തി�ല സി.പി.ഐ.യു�ടയും

പശ്ചിമബംഗാളി�ലസി.പി.ഐ.(എം) �ന്റയുംപിൽകാലത്ത്ചിലിയി�ല �പാ

പ്പുലർയൂണിറ്റിയു�ടയും ഒരുപ്രധാന ദൗർബല്യം �സാവിയറ്റ് മാതൃകയിൽബൂർ

ഷ്വാ ഭരണകൂടത്തിനുപുറത്തുആവശ്യം വരു�മ്പാൾ ഭരണകൂട�ത്ത �വല്ലുവിളി

ക്കാൻ ഉപ�യാഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിച്ച് ജനകീയാധി

കാര �കന്ദ്രങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയും വളർത്തുകയും �ച�യ്യണ്ടതി�ന്റആവശ്യകത

അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നതായിരുന്നു. പല ദശാബ്ദങ്ങളായി കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട തന്ത്രത്തിന്ഈ�യാരു മാറ്റം ത�ന്ന കാണാനില്ല.

നിങ്ങൾസൂചിപ്പിച്ചഈപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട�ല്ലാ; ഇവ സുപ്രധാനവും നിർണ്ണായ

കവുമാണ്. എങ്കിലും നടന്ന ചർച്ചകളി�ലാന്നും അവ കടന്നുവന്നി�ല്ലന്ന് പറ
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�യണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക് �ഖദമുണ്ട്. �സാവിയറ്റുക�ള�പാ�ല ജനങ്ങളു�ട

ത�ന്ന അധികാര �കന്ദ്രങ്ങളിലൂ�ട ജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പി�ക്കണ്ടതി�ന്റ പ്രാ

ധാന്യം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നതാണ് സ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റഫലങ്ങളി�ലാന്ന്.

ജനങ്ങളു�ട ഒ�ര�യാരു പ്രതിനിധിയായി പാർട്ടി�യന്നാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

എ�ന്റത�ന്ന രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയി�ലക്കു കടന്നു വന്നാൽ കാണാൻ കഴി

യുന്നത് 1956-നു �ശഷം എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു�വന്നാണ്. ക്രൂഷ്�ച്ച

വി�ന്റ പ്രസംഗം സ്റ്റാലിൻപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. പ�ക്ഷ, സാർവ�ദശീയ പ്രശ്നങ്ങ

ളിൽ ഞാൻ തീർത്തും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഉദാഹരണത്തിന് ഹം�ഗറി

യൻ പ്രശ്ന�ത്താടുള്ള എ�ന്റ നിലപാട് തീർത്തും യാഥാസ്ഥിതികമായിരുന്നു.

ബൂർഷ്വാപത്രങ്ങൾ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നതി�ര നടത്തിയ വ്യാപകമായകട

ന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു�കാണ്ട് “ഹംഗറിയിൽ എന്തുസംഭവിച്ചു”

എന്ന �പരിൽ ഞാ�നാരു ലഘു�ലഖനം �പാലു�മഴുതി. 1956 �ല സംഭവങ്ങ

ളുണ്ടായിട്ടും എ�ന്റ ചിന്താഗതിയിൽ വന്ന മാറ്റം സാവധാനത്തിലായിരുന്നു.

കൂടുതൽ വായി�ക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യം എനിക്ക് എല്ലായ്�പ്പാഴും �താന്നി.

എങ്കിലും അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വള�ര

പരിമിതമായിരുന്നു. സ്റ്റാലിനിസവുമായുള്ള ബന്ധം വി�ഛദിച്ചു എന്ന് 1956-ൽ

എനിക്കു �താന്നി. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു �നാക്കു�മ്പാൾ �താന്നുന്നുഅത് ശരിയല്ലാ

യിരുന്നു�വന്ന്. അമൃതസർ കാഴ്ചപ്പാട്, �കരളാ ഗവൺ�മന്റ്—ഇവ�യാ�ക്ക

എ�ന്റ സംശയങ്ങൾ ബല�പ്പടുത്തി. പ�ക്ഷ, കാര്യങ്ങൾ ആ തലത്തിൽത

�ന്നകിടന്നു. ഒരു ഉശിരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര�ന്റ ഉള്ളിൽ�പാലും അക്കാലത്ത്

പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന �വയക്തിക സംശയങ്ങളായിരുന്നു ഏ�റ

യും. സി.പി.ഐ. നയത്തിന് വിപ്ലവകരമായബദൽ മ�റ്റാന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

1958-ൽ എനിക്ക് �സാവിയറ്റു യൂണിയൻ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭി

ച്ചു. അ�പ്പാൾ എന്നിൽ മ�റ്റാരുമാറ്റം സംഭവിച്ചു. ആ�ഫ്രാ-ഏഷ്യൻ എഴുത്തു

കാരു�ട സ�മ്മളനത്തിൽസംബന്ധിക്കാൻ �പായ ഇന്ത്യൻഎഴുത്തുകാരു�ട

പ്രതിനിധി സംഘത്തി�ല അംഗ�മന്നനിലയിൽ ഞാൻ താഷ്ക്കണ്ടി�ലത്തി.

�ചനീസ് പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. �സാവിയറ്റു യൂണിയനു

മായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ തുറന്നുത�ന്ന വിശദീകരിച്ചുതന്നു.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാണുന്നതിനു കൂടി എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി. അവി

ട�ത്ത വമ്പിച്ച പു�രാഗതിനി�ഷധിക്കാനാവി�ല്ലങ്കിലും എ�ന്നഅസ്വസ്ഥനാ

ക്കിയ മ�റ്റാരു വശമുണ്ടായിരുന്നു. �മാ�സ്കാവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾക്ക്

ക്രൂഷ്�ച്ചവ് പ�ങ്കടുത്തഒരുപ്ര�ത്യകസ്വീകരണമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ

�സാവിയറ്റധികൃതർ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഏർപ്പാടു �ചയ്തു. എനിക്ക്

�താട്ടടുത്ത ഒഴിഞ്ഞക�സരയിൽ ക്രൂഷ്�ച്ചവാണ് വന്നിരിക്കുന്ന�തന്ന് ഞാൻ

വിസ്മയ�ത്താ�ട മനസ്സിലാക്കി. അത് നന്നാ�യന്ന് �താന്നി. കാരണം,എ�ന്റ

സംശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ചർച്ച�ചയ്ത് ദൂരീകരിക്കാമ�ല്ലാ. പാസ്റ്റർനാക്ക്

സംഭവം �ലാകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്ക�പ്പട്ട കാലമായിരുന്നു അ�ത�ന്നാർക്ക

ണം. അതിനാൽ പാസ്റ്റർനാക്കി�നാടുള്ള �പരുമാറ്റ�ത്തഎങ്ങ�ന ന്യായീക

രിക്കു�മന്ന് ഞാൻ ക്രൂഷ്�ച്ചവി�നാട് �ചാദിച്ചു. വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് വർ

ഷം പിന്നിട്ടതിനു�ശഷവും പാസ്റ്റർനാ�ക്കഴുതിയ ഒരു �നാവൽ �സാവിയറ്റ്

യൂണിയന് ഭീഷണിയായിത്തീരുന്ന�തങ്ങ�നയാ�ണന്ന് ഞാനാരാഞ്ഞു. ഒരു

മാർക്സി�സ്റ്റന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണ�ത്താട് വി�യാ



100 അദ്ധ്യായം 10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റി�ന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്

ജിപ്പു�ണ്ടങ്കിലും ഒ�രഴുത്തുകാര�നന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്താടു കാണിച്ച

�പരുമാറ്റ�ത്ത ന്യായീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയി�ല്ലന്ന് ഞാൻ വിശദീകരി

ച്ചു. കവിതകളും �ചറുകഥകളുമുൾ�പ്പ�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതി�ന്റ

�പരിൽ ഇന്ത്യ�യ�പ്പാ�ലാരു രാജ്യത്ത് അ�നകം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധൻമാ

�ര തടവറകളി�ലക്ക് തള്ളിയതായി ഞാന�ദ്ദഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു�കാടു

ത്തു. അങ്ങ�നയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നുവരുന്നഎനിക്ക് പാസ്റ്റർനാക്ക് പ്രശ്ന

�ത്ത ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് ഞാന�ദ്ദഹ�ത്താടു പറഞ്ഞു. അതി�ന്റ

ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അ�ദ്ദഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം

മുഴുവൻഎഴുത്തുകാരു�ട യൂണിയ�ന്റ�മൽ �കട്ടിവയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചു. അവരുമായി

ഈ പ്രശ്ന�ത്തക്കുറിച്ച് ചർച്ച �ചയ്യുവാൻ ക്രൂഷ്�ച്ചവ് എ�ന്നാട് നിർ�ദ്ദശിച്ചു.

പ്രശ്നം ചർച്ച �ചയ്യാൻ അ�ദ്ദഹത്തിന് താൽപര്യമി�ല്ലന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.

പിന്നീട് ഞങ്ങൾ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല മദ്യപാനത്തി�ന്റ കാര്യം ചർച്ച

�ചയ്തു. മദ്യനി�രാധനകാര്യം പരിഗണനയിലു�ണ്ടാ എന്ന് ഞാൻ അ�ദ്ദഹ

�ത്താടാരാഞ്ഞു. ഉ�വ്വന്നും, എന്നാൽ മദ്യനി�രാധന�മർ�പ്പടുത്തിയാലുടൻ

വ്യാജവാറ്റു �കന്ദ്രങ്ങളുയർന്ന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു�മന്നും അ�ദ്ദ

ഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. അതു�പാ�ല പുസ്തകങ്ങൾ നി�രാധിക്കുന്നതു തുടർ

ന്നാൽ പുസ്തകങ്ങളു�ട ‘വ്യാജവാറ്റു�കന്ദ്രങ്ങൾ’ ഉയർന്നുവന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾസൃഷ്ടി

ക്കി�ല്ലഎന്ന്ഞാൻ �ചാദിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിനാ�കനീരസമായി. ബാ�ലയിൽ

ശ്രദ്ധിക്കാൻഅ�ദ്ദഹംഎ�ന്നാട് പറഞ്ഞു: ‘സ്റ്റാലിൻ നശീകരണത്തി�ന്റ പരി

മിതികൾഎനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. യൂ�ഗാ�സ്ലാവ് പ്രശ്നവും�ചനീസ്

പ്രശ്നവും ചർച്ച �ചയ്യാനുള്ള ശ്രമവും വിഫലമായി. എഴുത്തുകാരു�ട യൂണി

യ�ന്റ ഭാരവാഹികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ തീഷണമായിരുന്നു. അതും

നിരാശാജനകമായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം എ�ന്റ �മാഹഭംഗത്തിന് ആഴം വർ

ധിച്ചുതുടങ്ങി’.

�ചാ: �സാവിയറ്റു യൂണിയനു പുറ�മ മ�റ്റ�തങ്കിലും രാജ്യം താങ്കൾസന്ദർശിക്കുക

യുണ്ടാ�യാ? ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്തകാലത്ത് വിപ്ലവം നടന്നതും ഒരർത്ഥ

ത്തിൽ ഇന്ത്യ �നരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങ�ളാട് കൂടുതൽസാമ്യവുമുള്ള�ചനാ റിപ്പബ്ലി

ക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ താങ്കൾക്കവസരമുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടാ?

ഉ: �സാവിയറ്റുസന്ദർശനത്തിനു�ശഷം വി�ദശരാജ്യങ്ങൾസന്ദർശിക്കാനും വി�ദ

ശ�ത്തസഖാക്കളുമായി ചർച്ച �ചയ്യാനുംഎനിക്ക് കൂടുതൽഅവസരങ്ങൾകി

ട്ടി. എ�ന്റ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അതിപ്രധാനമാ

യിരുന്നു ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന് 1960-ൽ ഹാ�നായിൽ വിയത്നാം വർ�ക്കഴ്സ്

പാർട്ടിയു�ട മൂന്നാം �കാൺഗ്രസ്സിൽ ഞാൻ പ�ങ്കടുത്തു. ഹ�രകൃഷ്ണ �കാനാ

റുംഞാനുമായിരുന്നുഇന്ത്യൻപാർട്ടിയു�ടസൗഹാർദ്ദപ്രതിനിധികൾ. ഇന്ത്യൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട �പരിൽ ഞാൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന അഭിവാദ്യം �ചയ്തു. പി

ന്നീട് ഒ�ട്ട�റ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഖാക്കളുമായി സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച

�ചയ്തു. അത് ആ�വശകരമായ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു. �തക്ക് �ദശീയ വി�മാച

നമുന്നണിരൂപ�മടുക്കാൻതുടങ്ങുകയായിരുന്നു. �ചനാ-�സാവിയറ്റ് ഭിന്നിപ്പ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ�മ്മളനങ്ങളി�ലല്ലാം മുൻതൂക്കം �നടി. �സാവിയറ്റ് പ്രതിനിധി

സംഘം തങ്ങളു�ട നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻഞങ്ങ�ള വിരുന്നിന്ക്ഷണിച്ചു.

അവ�യാ�ക്ക ഏന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു. ചർച്ച അടു

ത്ത ദിവസവും തുടർന്നു. കാരണം ഞാനും �കാനാറും റഷ്യക്കാ�ര ആല്പം രൂ
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ക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയുംഅവരു�ട ചിലനിലപാടുക�ള �ചാദ്യം �ചയ്യുകയും

�ചയ്തിരുന്നു. �ചനാ-�സാവിയറ്റ് തർക്കത്തി�ന്റആദ്യഘട്ടത്തിൽഅതി�നാ

രു ക്രിയാത്മക വശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപതുകൾക്കു�ശഷം ആദ്യമായി കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് മൗലികതത്വങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവാദവിവാദങ്ങൾ

ക്കും ചർച്ചകൾക്കുംഅത് ഇട നൽകി.

ദീർഘമായചർച്ചയ്ക്ക്�ചനീസ്പ്രതിനിധിസംഘംഞങ്ങ�ള �ബയ്ജിങ്ങി

�ലക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഞങ്ങൾ കാന്റണി�ലക്ക് പറന്നു. അവി�ടനിന്ന് ഒരു പ്ര�ത്യ

കവിമാനത്തിൽ �ബയ്ജിംഗി�ലക്കും. �മാത്തം നാലുദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ

�ചനീസ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ താമസിച്ചു. അതിൽ അഞ്ചരമണിക്കൂർ

സമയം ചൗ എൻ ലായിയുമായും മറ്റു പാർട്ടി �നതാക്കളുമായും സംഭാഷണം

നടത്തി. ഇന്ത്യാ–�ചന അതിർത്തിതർക്കമായിരുന്നു മുഖ്യചർച്ചാവിഷയം.

അതിർത്തിപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ചനയു�ട അവകാശം സ്ഥാപിക്കുവാനായി

പഴയ ഭൂപടങ്ങളും അതിർത്തി ഉടമ്പടികളും മറ്റുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട അതിസൂ

ക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അവർ �ചലവഴിച്ചു. ഞാ�ന�ന്റ

അഭിപ്രായം തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഞാൻ�ചനീസ് സഖാക്ക�ളാട് പറഞ്ഞു: നിയ

മപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും നിങ്ങളായിരിക്കാം ശരി. ഒരു

സ്ഥല�ത്ത�ച്ചാല്ലിയുള്ളഈതർക്കത്തിന് എന്ത് രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമാണുള്ളത്.?

നിങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനുമായി സന്ധിയി�ലത്തി. ആ സന്ധിപ്രകാരം നിങ്ങൾ

കുറച്ചുസ്ഥലം ഉ�പക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ഇന്ത്യയുമായും അതുത�ന്ന �ച

യ്തുകൂ�ട? �ചനാവിരുദ്ധമായ സങ്കുചിത�ദശീയ വികാരം കുത്തിയിളക്കുന്നത്

തടയാൻ അതുപകരിക്കും. ഇന്ത്യയി�ല ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാന�ത്ത ശക്തി

�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യും. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾഅതിർത്തിതർക്കങ്ങൾ

പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയു�ട�മൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അ�പ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു

കഴിയും. �ചനീസ് വിപ്ലവവും ഇന്ത്യൻ ജനതയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തി�പ്പ

ടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്കിതുപ�യാഗിക്കാം. ഫിൻലാൻഡി�ന�പാ�ലയുള്ള ബൂർ

ഷ്വാ ഗവൺ�മന്റുകളുമായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ�പാലുള്ള പ്രാങ് മുതലാളിത്ത

രാജാധിപത്യ ഭരണകൂടമായും ഇട�പടു�മ്പാൾ �ലനി�ന്റ സമീപനം ഇതായി

രുന്നു�വന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. അതുവഴി �ലനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവ�ത്തയും

വിപുലമായ ജനവിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളആകർഷണ�ത്തയും ശക്തി

�പ്പടുത്തി. ഉടൻ ചൗ പറഞ്ഞു “�ലനിൻ �ചയ്തത് ശരിയായ സംഗതിയാണ്”.

ഒറ്റ�പ്പട്ടനിലയിലുള്ള�സാവിയറ്റ് ഭരണകൂടത്തി�ന്റയും ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ച

രിയു�ടഅഭാവത്തി�ന്റയുംഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്അ�ദ്ദഹംഅത് വിശദീകരി

ച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ �ലനി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യംഈ രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങളുമായി

സുഹൃത്ബന്ധം വളർത്തി�യടുക്കുകയാണ്, അല്ലാ�ത ഈ രാജ്യങ്ങ�ള �വ

ട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന ഒരു വൻശക്തിയായി �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന ചിത്രീകരിക്കാൻ

അവി�ടയുള്ള ഭരണവർഗങ്ങ�ള അനുവദിക്കുകയല്ല—എ�ന്റ �കയിൽ മൂല

കൃതികളി�ല്ലങ്കിലുംഅത്സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ �തളിവുകളു�ണ്ടന്ന്ഞാൻ

പറഞ്ഞു. തനിക്കിതി�നാട് �യാജിക്കാൻ വ�യ്യന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക്

വി�യാജിക്കാ�മന്നും ഒടുവിൽ ചൗ പറഞ്ഞു. �ചനീസ് സഖാക്ക�ളാടും അവ

രു�ട വിപ്ലവ�ത്താടും എനിക്ക് ഒരു മൃദുല വശമുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്

കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ�ന വിടാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചൗവി�നാട് �ചാ

ദിച്ചു ‘തർക്കവി�ധയ’ മായ ഈ അതിർത്തി പ്ര�ദശങ്ങളിലൂ�ട അ�മരിക്കൻ
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സാമ്രാജ്യവാദികൾ നിങ്ങ�ളആക്രമിക്കാനുള്ളആപൽസാധ്യതഎ�ന്തങ്കിലു

മു�ണ്ടാ? അതിന് നി�ഷധാത്മക മറുപടി നൽകിയ അ�ദ്ദഹം ഭീഷണി അ�മ

രിക്കയിൽ നിന്ന�ല്ലന്നും �നഹ്റു ഗവൺ�മന്റിൽ നിന്നാ�ണന്നുംപ്രസ്താവിച്ചു.

അടുത്തചർച്ചാവിഷയം—�ചനാ-�സാവിയറ്റ് തർക്കമായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയമായവി�യാജിപ്പുകൾമൂലം ഒറ്റരാത്രി�കാണ്ടുറഷ്യ�ചനയിൽനി

ന്ന് തങ്ങളു�ടസാ�ങ്കതിക വിദഗ്ധ�ര തിരിച്ചു വിളിച്ച�പ്പാൾ തങ്ങൾവഞ്ചിക്ക

�പ്പട്ടതായി �താന്നിയ കാര്യം ഇവി�ട ചൗഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈനടപടിയിൽ

അ�ദ്ദഹത്തിന് കടുത്ത�രാഷമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലൂപ്രിന്റുകൾ �പാലുംഅവർഎടു

ത്തു�കാണ്ടു�പായതിൽ അ�ദ്ദഹം പരാതി�പ്പട്ടു. റഷ്യക്കാർ �ചയ്തത് പൂർണ്ണ

മായും �തറ്റായിരുന്നു എ�ന്നനിക്ക് �താന്നി. പ�ക്ഷ, ഞാനക്കാര്യം തുറന്നു

പറഞ്ഞില്ല. കാരണം രണ്ടതികായന്മാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ പക്ഷം പി

ടിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിച്ചില്ല. �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു

വിധം നിരാശനായാണ് ഞാൻ ചർച്ച കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി�പ്പാന്നത്. അതിർത്തി

പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചൗ നൽകിയ മറുപടിയിലും ഞാൻ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റസമീപനത്തിൽസങ്കുചിത �ദശീയവാദത്തി�ന്റ ലാഞ്ചനയി�ല്ലഎന്ന്

ഞാൻ സംശയിക്കാതിരുന്നില്ല. �ചനക്കാ�രാട് കു�റക്കൂടി അനുഭാവമുണ്ടാ

യിരുന്ന�കാനാറിന്അതിനാൽഇന്ത്യയിൽമടങ്ങി�യത്തിയഉടൻഅവരു�ട

വീക്ഷണം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് അ�ദ്ദഹം ഒ�ട്ട�റ സ്റ്റഡിസർക്കിളുകൾ സം

ഘടിപ്പിച്ചു.

�ചാ: അക്കാലത്ത് വിയത്നാമീസ് സഖാക്കളു�ട സമീപന�മന്തായിരുന്നു?

ഉ: വിയത്നാമി�ന്റ നിലപാട് ഇന്ന�ത്തതുത�ന്നയായിരുന്നു അന്നും. വളരുന്ന

ഒരു കലഹത്തി�ന്റ വിത്തുകൾ ആ തർക്കത്തിൽ അവർ ക�ണ്ടത്തി. അത്

സാമ്രാജ്യത്വ�ത്ത മാത്ര�മ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ�വന്ന് അവർ കരുതി. ആ

തലത്തിൽ അവരു�ട നിലപാട് �തറ്റായിരുന്നില്ല. വിയത്നാം സമര�ത്താ

ടുള്ള �ചനയു�ടയും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റയും നിലപാട് �വണ്ട�പാ�ല

ആയിരുന്നില്ല�ല്ലാ. �ബയ്ജിംഗി�ലക്കു �പാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ �ഹാ

ചിമിനുമായി നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ചർച്ച നടത്തി. ആ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ വിയത്നാം,

ഇന്ത്യ, �ചനാ-�സാവിയറ്റ് തർക്കം എന്നിത്യാദി പ്രശ്നങ്ങൾ �പാന്തിവന്നു.

അവസാനപ്രശ്നംപരാമർശിച്ച് സംസാരിക്ക�വഅ�ദ്ദഹംപറഞ്ഞുതാൻ�ച

ന�യാ�ടാ, �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നാ�ടാ �യാജിക്കുന്നി�ല്ലന്ന്. അന്തർ�ദശീയ

�താഴിലാളിപ്രസ്ഥാന�ത്തഅപകട�പ്പടുത്താവുന്നഒരുഘട്ടത്തി�ലക്ക്അവ

രു�ട കലഹം നീങ്ങി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം കരുതി. അ�ദ്ദഹം

ആകലഹത്തിൽ ഉൽക്കണ്ഠയും ഭീതിയും പുലർത്തി. സംഘർഷം മൂർഛിപ്പിക്കു

ന്ന യാ�താന്നും �ചയ്യരു�തന്ന് അ�ദ്ദഹം നിർ�ദ്ദശിച്ചു. വിയത്നാം എന്തു�കാ

ണ്ടാണ് തങ്ങളു�ട നിലപാട് സ്വന്തം പത്രങ്ങളിൽപ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത�തന്ന്

ഞാനാരാഞ്ഞു. പ്രസ്ഥാന�ത്തഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നതിനുള്ളന�ല്ലാരു മാർഗ്ഗമാ

ണ�ല്ലാഅത്. എന്നാൽതർക്കത്തിൽഇട�പടുക�യ�ച�യ്യണ്ടതി�ല്ലന്നാണ്

തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച�തന്ന് അ�ദ്ദഹം മറുപടി നൽകി. മൂന്നാം �ലാകമഹായു

ദ്ധത്തി�ന്റ തീസിസി�നക്കുറിച്ച് അ�ദ്ദഹം ചില ഫലിതങ്ങളും �പാട്ടിച്ചു. വി

യത്നാം ഒരു �ചറിയ രാജ്യമാണ്. യുദ്ധത്തിനു�ശഷം �ചനയിൽ ഏതാനും

ആളുകൾഅവ�ശഷിക്കു�മങ്കിൽ വിയത്നാമിൽആരും അവ�ശഷിക്കുകയില്ല.

അതിനാൽ �കവലം സ്വാർത്ഥതാൽപര്യംമൂലം ഞങ്ങൾക്ക് ആ തീസിസിന്
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പിൻതുണ നൽകാൻ കഴിയില്ല. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു. പകുതി തമാശയായാ

ണ് അ�ദ്ദഹമിതു പറഞ്ഞതത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളിൽ

ഏറ്റവും സംസ്കാരസമ്പന്നവും ആകർഷണീയവുമായ വ്യക്തിത്വം അ�ദ്ദഹത്തി

നാണുള്ള�തന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞു�കാള്ള�ട്ട. വിയത്നാമി�ലക്ക് പ്രതിനിധി

സംഘങ്ങ�ളസ്വാഗതം �ചയ്യുവാൻഅ�ദ്ദഹംആറു ഭാഷകളിൽ—�ചനീസ്,

റഷ്യൻ, വിയത്നാമീസ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്—സംസാരിച്ചത് വള�ര�യ

�റആകർഷിച്ചു.

മുപ്പതുകളിൽഇന്ത്യയി�ല പാർട്ടി�യക്കാൾഅത്ര�യാന്നും വലുതല്ലായിരു

ന്നു വിയറ്റ്നാം പാർട്ടി. ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി പരാജയ�പ്പട്ടിടത്ത് എങ്ങ�നയാണ്

വിജയിച്ച�തന്ന്ഞാന�ദ്ദഹ�ത്താട�ന്വഷിച്ചു, “അവി�ട നിങ്ങൾക്ക് മഹാത്മാ

ഗാന്ധിയുണ്ടായിരുന്നു; ഇവി�ടഞാനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി” ത�ന്റസ്വതഃസി

ദ്ധമായ �ശലിയിൽ അ�ദ്ദഹം മറുപടി നൽകി. ജനങ്ങളു�ട�മൽ തങ്ങളു�ട

ആധിപത്യം �ചലുത്തുന്നതിന് സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധസമര�ത്തഞങ്ങൾ ഉപ�യാ

ഗിക്കുകയുണ്ടാ�യന്ന് അ�ദ്ദഹം തുടർന്ന് വിശദീകരിച്ചു. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ സമ

രങ്ങളിൽ അവർ മുഖ്യശക്തിയായി മാറുകയും �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്ക് നീങ്ങു

കയും �ചയ്തു. ഇവി�ട ഗാന്ധിയും �കാൺഗ്രസ്സുമാണ് സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ സമ

ര�ത്ത നയിച്ച�തന്നും സി.പി.ഐ.ക്ക് �തറ്റുപറ്റുകയുണ്ടാ�യന്നുമാണ് വ്യക്ത

മായ സൂചന. വിയറ്റ്നാം ബൂർഷ്വാസിയു�ട ആന്തര ദൗർബല്യങ്ങൾ മറ്റു വിയ

റ്റ്നാമീസ് �നതാക്ക�ള�പ്പാ�ല, അ�ദ്ദഹവും വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാ

സിയു�ട ശക്തിയു�ട �നർ വിപരീതമായിരുന്നുഅത്.

വി�ദശയാത്രകളാണ് എ�ന്റ മനസ്സി�ന്റ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടത്.

ആദ്യമാദ്യം ഈ യാത്രകൾ മുഖ്യമായും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ലയും മറ്റു മു

തലാളി�ത്തതര രാജ്യങ്ങളി�ലക്കുമായിരു�ന്നങ്കിലും ആ�രാഗ്യകരമായ കാ

രണങ്ങളാൽ 1962-ൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ച കാര്യം ഞാ�നാർ

ക്കുന്നു. 1940–45 കാലത്ത് ജയിലിൽ വച്ച് റഷ്യൻഭാഷ ഞാനൽപം വിഷമിച്ച്

പഠിച്ചിരുന്നു. ഒച്ചി�ന്റ �വഗതയിലാ�ണങ്കിലും ‘പ്രാവ്ദ’ വായിക്കാൻ സാ

ധിക്കുംവിധം, �മാ�സ്കാ കീഴ്�പ്പടുത്താൻ കഴിയാ�ത �ന�പ്പാളിയൻ പിന്തി

രി�ഞ്ഞാടിയതി�ന്റ എ�ന്താ ഒരു വാർഷികം ആ�ഘാഷിക്കുന്ന �വളയിലാ

യിരുന്നു ഞാൻ �മാ�സ്കായിലുണ്ടായിരുന്നത്. സാർ ചക്രവർത്തിയു�ട ഒരു

വിജയം�കാണ്ടാട�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നതുത�ന്ന വിചിത്രമായിരുന്നു. പ്രാവ്ദയു�ട

താളുകളിൽ �ന�പ്പാളിയ�നതി�ര നടത്തിയ ദീർഘമായആക്രമണമാണ് വാ

സ്തവത്തിൽ, ആ �തറ്റി�ന വലുതാക്കിയ�തന്നാണ് എ�ന്റ അഭിപ്രായം. ആ

�ലഖനത്തിൽ ഓളം�വട്ടിയ �ദശീയ വികാരം എനിക്ക് ഭയാനകമായി �താ

ന്നി. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തി�ന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ �നാക്കു�മ്പാൾ �ന�പ്പാളിയൻ

ഒരു പ്രതിവിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു�വന്നത് ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ സാറി�ന്റ

ഏകഛത്രാധിപത്യവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു�നാക്കി

പക്ഷം പിടി�ക്കണ്ടിവന്നാൽ, �ന�പ്പാളിയ�ന്റ പക്ഷമായിരിക്കും, സാറി�ന്റ

തല്ലാ അയാൾ �തര�ഞ്ഞടുക്കുക. എങ്ങ�നയായാലും �ന�പ്പാളിയൻ കീഴ

ടക്ക�പ്പട്ട നാടുകളി�ലക്ക് ജനാധിപത്യവിപ്ലവം—അത് വികലവും അവിശു

ദ്ധവുമായ രൂപത്തിലാ�ണങ്കിൽ�പാലും—വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ�ല്ലാ �ചയ്തി

രുന്നത്. പിന്തിരിപ്പൻ യൂ�റാപ്പുമുഴുവൻ അ�ദ്ദഹത്തി�നതി�ര അണിനിരന്നി

രുന്നു. അതി�നാരു താരതമ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ, രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ
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അവസാനത്തിൽ �ചമ്പട കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പി�ലക്ക് കടന്നുകയറി മുതലാളി

ത്ത ഉൽപാദന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതാണ്. ഈ �ലഖനവും വായിച്ചു

�കാണ്ട് ഞാനാശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. മ�റ്റാന്നും �ചയ്യാനില്ലാ

ത്തതു�കാണ്ട്, ഈ �ലഖനത്തി�ന്റ പിന്തിരിപ്പൻ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്കുള്ള

�ഞട്ടലും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ച്. പ്രാവ്ദയു�ട പത്രാധിപർക്ക് ഒരു ക�ത്ത

ഴുതാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനു�ശഷം, എ�ന്റ കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി

ട്ടു�ണ്ടാ ഇല്ല�യാ എന്നറിയാൻ ഞാ�നാ�രാ ദിവസവും പ്രാവ്ദയു�ട ഓ�രാ

�കാപ്പി എങ്ങ�ന�യങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓ�രാ ദിവസവും

എനിക്ക് നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കു�ശഷം എ�ന്റ ആ�രാഗ്യനില

അ�ന്വഷിക്കാ�നന്ന ഭാ�വന സി.പി.എസ്.യു. �കന്ദ്രകമ്മിറ്റിയി�ല ഒരംഗം

എ�ന്ന സന്ദർശിക്കാ�നത്തി. പ്രാവ്ദയി�ലക്ക് ഞാനയച്ച കത്ത് താൻ വാ

യിക്കുകയുണ്ടാ�യന്ന് അ�ദ്ദഹം എ�ന്ന അറിയിച്ചു. പ്രാവ്ദ പത്രാധിപർക്ക്

ഞാ�നഴുതിയ കത്ത് താങ്കൾ�ക്കങ്ങ�ന കിട്ടി�യന്ന് ഞാൻ അ�ദ്ദഹ�ത്താട്

�ചാദിച്ചു. അ�ദ്ദഹം എ�ന്റ �ചാദ്യം അവഗണിച്ചു�കാണ്ട് �ന�പ്പാളിയ�നക്കു

റിച്ചുള്ള “പ്രാവ്ദയു�ട” വിലയിരുത്തലി�ന ന്യായീകരിക്കാനാണ് മുതിർന്നത്.

ആശുപത്രി മുറിയി�ല പ്രസംഗത്തിൽ നി�ന്ന�ന്ന ഒഴിവാക്കണ�മന്നും “പ്രാ

വ്ദ”യു�ട �പജുകളിൽഅ�ദ്ദഹവുമാ�യാ മ�റ്റ�തങ്കിലുംസഖാവുമാ�യാ ചർച്ച

�ചയ്യാൻ എനിക്ക് സ�ന്താഷമാ�ണന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് വിരാമമി

ട്ടു. ഇ�തല്ലാം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഒരു �രാഗത്തി�ന്റ ലക്ഷണമായിരുന്നു.

എ�ന്റ കണ്ണ് തുറക്കാനിടയായത് ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയാണ്. �വണ�മന്നുള്ള

വർക്ക് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്.

പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പരിണാമം തുടർന്നു. 1967–69 കാലത്ത്

ഞാൻ രണ്ടുതവണ കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പ് സന്ദർശിച്ചു. ഇറ്റലിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി �നതാക്കളുമായി മാത്രമല്ല, “ഇൽമാനി�ഫ�സ്റ്റാ” വി�ന്റസഖാക്കളുമാ

യുംചർച്ചകൾനടത്തി. ഫ്രാൻസിൽഗ�റാദി�യ�പ്പാ�ലയുള്ളവിമതകമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരുമായും പുത്തൻ ഇടതുപക്ഷത്തി�ല ചില സഖാക്കളുമായും സംവാദം

നടത്തി. 1968 �മയ് മാസത്തി�ലസംഭവങ്ങളു�ടഫലങ്ങൾഞാൻ �നരിട്ടു മന

സ്സിലാക്കി. പിന്നീട് ഞാൻബ്രിട്ടൺസന്ദർശിച്ചു. കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പിൽഞാൻ

സന്ദർശനം നടത്തിയത് അവി�ട പുതിയ ഉയർ�ത്തഴു�ന്നല്പുകളും ജനകീയ

മായ ഒരു വിപ്ലവവത്കരണവും നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ്. ഏതായാ

ലും അവിടു�ത്ത സന്ദർശനത്തിനു�ശഷവും എ�ന്റ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമം തുടർ

ന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. ഓ�രാ സംഭവവികാസവും തുറന്ന മന�സാ�ട പഠിക്കാൻ

ഞാനാഗ്രഹിച്ചു. അതു�കാണ്ട്അ�പ്പാൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നവിവിധ ചിന്താ

ധാരകളു�ട എല്ലാ പ്രതിനിധിക�ളയും ഞാൻ കണ്ടു. അവരുമായി ചർച്ച നട

ത്തി. ഫ്രാൻസി�ല �തരുവീഥികളിൽ തീവ്രഇടതുപക്ഷവുംഫ്രഞ്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർടിയുമായുള്ളവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക്ഞാൻ �നരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. തീവ്രവാ

ദികളായ പ്രകടനക്കാരു�ട ധീരത�യാടും വിശ്വാസ ദാർഢ്യ�ത്താടും എനിക്ക്

അനുഭാവം �താന്നി�യന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്ക�ട്ട. അവരുമായി എനിക്ക് പൂർ

ണമായി �യാജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�ല്ലങ്കിലും.

�ചാ: രണ്ടുപ്രമുഖ പാർടികൾ—സി.പി.ഐ, സി.പി.ഐ. (എം) നിലവിൽ വരുന്ന

തിനിടയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയി�ല പിളർപ്പി�ന്റഅടിസ്ഥാ

ന�മന്തായിരുന്നു? അത് �ചനാ-�സാവിയറ്റ് പിളർപ്പി�ന്റ ഭാഗികമായ പ്ര
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തിഫലനമായിരുന്നു�വാ? സി.പി.ഐ.യു�ട രണ്ടു ശക്തി�കന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന

�കരളവും ബംഗാളും സി.പി.ഐ.(എം) �ന്റ പിടിയിലമർന്നു എന്ന വസ്തുതയു

�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ �നാക്കു�മ്പാൾ സി.പി.ഐ.യി�ല പിളർപ്പ് ശരിക്കും

എന്തായിരുന്നു?

ഉ: സി.പി.ഐ.–സി.പി.ഐ.(എം) പിളർപ്പ് �ചനാ–�സാവിയറ്റ് തർക്കത്തി�ന്റ

�കവല�മാരു പ്രതിഫലനമാ�ണന്ന് പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല.

�ചനാ-�സാവിയറ്റ് സംഘർഷ�ത്താടുള്ള സമീപനമായിരുന്നു പ്രധാനഘ

ടകം. ഞാൻ �നര�ത്ത നിങ്ങ�ളാട് പറഞ്ഞതു�പാ�ല അതിർത്തിത്തർക്ക

ത്തിൽ�ചനയു�ടനിലപാടുസംബന്ധിച്ചചുഎൻലായിയു�ടവിശദീകരണം

എനിക്ക് അൽപം�പാലും �ബാധ്യമായിരുന്നില്ല. �ചനീസ് നിലപാടി�ന

എതിർത്തസി.പി.ഐ. യു�ട നയമായിരുന്നുശരി�യന്ന്ഞാനി�പ്പാഴും വിചാ

രിക്കുന്നു. �ചനീസ് നിലപാടിന് പിന്തുണ നൽകാതിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളു�ട

സ്വന്തം ബൂർഷ്വാസിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതും തമ്മിൽ വലി�യാരു വ്യത്യാസ

മുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സി.പി.ഐ. �നതാക്കളിൽ ചിലരു�ട പ്രസ്താവനകൾ

തികച്ചും സങ്കുചിത �ദശീയവാദപരമായിരുന്നു�വന്നും അവർ �കാൺഗ്രസ്

�നതാക്കളു�ട പ്രസംഗങ്ങൾ തത്ത�യ�പ്പാ�ല ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു

�വന്നും ഞാൻ ഭയ�പ്പടുന്നു. ‘മഞ്ഞ വിപത്തി�ന്റ’ രീതിയിലുള്ള ചില വർ

ഗീയ ശകാരങ്ങൾ�പാലും �ചനീസ് �നതാക്കൾക്കു �ന�ര വർഷിക്ക�പ്പട്ടു.

�ചന�ക്കതി�രആഞ്ഞടിച്ചു�കാണ്ടുംഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസി�യന്യായീകരിച്ചു

�കാണ്ടും ഡാ�ങ്ക എഴുതിയ ചില �ലഖനങ്ങൾ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് �പതൃകത്തിൽ

ആകണ്ഠം മുഴുകിയ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റു �നതാവിനു�പാലും അപമാനകരമായി

രുന്നു. സി.പി.ഐ.(എം) �ന്റ കൂ�ട �പായ സഖാക്കളിൽ പലർക്കും ഇത്

മനംമടുപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് ശരിയായിരുന്നുതാനും. ഇന്ത്യാ-�ചനാ

അതിർത്തി സംഘട്ടനങ്ങൾക്കു �ശഷം 1964-ലുണ്ടായ പിളർപ്പിന് ഇതു�പാലും

മുഖ്യകാരണമായിരുന്നില്ല.

തിര�ഞ്ഞടുപ്പുസഖ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ആഭ്യന്തര

മായ അഭിപ്രായഭിന്നതകളായിരുന്നു, എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, പിളർപ്പി�ന്റ

മുഖ്യകാരണം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പതനം മുതൽ ഒരുതരം ചർച്ച

നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1964-ൽ അത് അതി�ന്റ ഉച്ച�കാടിയി�ലത്തി. 1960

മുതൽ 1964 വ�രയുള്ള പാർട്ടി�രഖകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ പി

ളർപ്പി�ന്റ യഥാർത്ഥകാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയും. ഈ

�രഖകളി�ലല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമുണ്ട്. പാർല�മന്ററി മുരടിപ്പ്,

ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടു പക്ഷവും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസ�മാന്നുമില്ല. സം

സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തിര�ഞ്ഞടുപ്പുവിജയവും �ലാകസഭയിൽ കൂടുതൽ

സീറ്റും �നടി�യടു�ക്കണ്ട ആവശ്യകതയു�ട കാര്യത്തിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും �യാ

ജിപ്പാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പാത അതാണ്. “�കാൺ

ഗ്രസി�ന്റ കുത്തക �പാളിക്കുക” എന്ന തത്വത്തിലടങ്ങിയ ഒരു അനുബന്ധ

മുദ്രാവാക്യവുമുണ്ട്. അതിനു ചുറ്റുമാണ് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വളർന്നുവന്നത്.

ജനസംഘ�മാ, മുസ്ലീംലീ�ഗാ, പങ്കാളികളായിട്ടാ�ണങ്കിൽ�പാലും �കാൺ

ഗ്രസി�ന്റ കുത്തക�പാളിക്കണം—ഇതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തി�ന്റ അഭിപ്രാ

യം. വലതുപക്ഷത്തി�നതി�ര �കാൺഗ്രസി�ല പു�രാഗമനവിഭാഗങ്ങളുമായി

കൂട്ടുകൂടുകയാണ് കുത്തക �പാളിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം—എതിർ വിഭാഗം
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ഇപ്രകാരമഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. അങ്ങ�ന ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ�ത്ത പിളർപ്പി�ല

ക്കു നയിച്ച ചർച്ച നിലവിലുള്ള ഭരണകൂട�ത്തയും അതി�ന്റ ഘടനക�ളയും

ശരിക്കും എങ്ങ�ന അധികാരഭ്രഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതി�ന�ചാല്ലിയുള്ള

അഭിപ്രായംമൂലമായിരുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, കൂടുതൽ സീറ്റ് എങ്ങ�ന �നടി

�യടുക്കാൻകഴിയുംഎന്നതി�ന�ചാല്ലിയായിരുന്നു. എ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ

അടവുപരമായഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ്പാർടി�യപിളർപ്പി�ലക്കുനയി

ച്ചത്.

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ �വ�റയുമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യാ-�ചനാ പ്ര

ശ്നത്തിൽ, �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ നയങ്ങ�ള വിലയിരുത്തുന്നതിൽ എന്നിവ

�യാ�ക്ക. എങ്കിലും മുഖ്യമായഅഭിപ്രായവ്യത്യാസംതിര�ഞ്ഞടുപ്പടവുകൾനട

പ്പിലാക്കുന്നതിലായിരുന്നു. സി.പി.ഐ.(എം) �നതാക്കളായി മാറിയ സഖാ

ക്കൾ നാഷനൽ കൗൺസിൽ �യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി�പ്പാകാനുണ്ടായ

അടിയന്തരകാരണം ഡാ�ങ്കകത്തായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷധികാരികൾക്ക് ത�ന്റ

�സവനം വാഗ്ദാനം �ചയ്തു�കാണ്ട് 1924-ൽഡാ�ങ്കഎഴുതിയതായി കരുത�പ്പ

ടുന്നകത്താണിത്. ആകത്തി�ന്റ ഒരു �കാപ്പി നാഷണൽആർ�ക്കവ്സിൽ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ഇതി�നക്കുറിച്ച�ന്വഷിക്കുന്നതിന് സി.പി.ഐ. നാഷണൽ

കൗൺസിൽ ഒരു കമ്മീഷ�ന നിയമിച്ചു. കത്ത് �കട്ടിച്ചമച്ചതാ�ണന്ന് പറ

ഞ്ഞ് കമ്മീഷനി�ല ഭൂരിപക്ഷം ഡാ�ങ്ക�യ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. ഡാ�ങ്ക ഇങ്ങ

�ന�യാരു ക�ത്തഴുതിയിട്ടി�ല്ലന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നയാ�താരു �തളിവുമി�ല്ലന്ന്

ന്യൂനപക്ഷം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. കൗൺസിലി�ല മൂന്നി�ലാന്നുവരുന്ന 32 �പർ

�യാഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി�പ്പായി. അവർ പി�ന്ന തിരിച്ചുവന്നില്ല. ഡാ�ങ്ക

കത്ത് �കവല�മാരു മറ മാത്രമായിരുന്നു�വന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. മൗലി

കമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു�വന്നതും വ്യക്തമായിരുന്നു.

അതിനു�ശഷമുള്ള രണ്ടു പാർടികളു�ടയും പരിണാമം ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീക

രിച്ചു. നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ സി.പി.ഐ.ക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരു

ന്നു. എന്നാൽ ഇതായിരുന്നില്ല സംസ്ഥാന കൗൺസിലുകളി�ല അവസ്ഥ.

പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ സി.പി.ഐ.(എം) നായിരുന്നു

ഭൂരിപക്ഷം. �കരളത്തിൽ സി.പി.ഐ.യ്ക്ക് �നരിയ ഭൂരിപക്ഷവും. ഇതുത�ന്ന

�തറ്റിധാരണാജനകമായിരുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം.

നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളി�ലക്ക് �പാ

യാൽ ചിലതിൽസി.പി.ഐ.(എം) ന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് കാണാം.

അവി�ട നിന്നും താ�ഴാട്ടു�പായി ബ്രാഞ്ചുതലത്തിലും �സൽതലത്തിലു�മത്തി

യാൽ സി.പി.ഐ. മിക്കവാറും തുടച്ചുനീക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്ന് �ബാധ്യമാകും.

�കരളത്തിൽ താ�ഴ തട്ടിലുള്ളവരു�ട ഏറിയകൂറും സി.പി.ഐ.(എം) �ന്റ കൂ

�ട�പായി. ആന്ധ്രാപ്ര�ദശി�ലസ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടിതു�പാ�ലത�ന്നയായി

രുന്നു.

�ചാ: കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി ജനകീയധാര�യ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളിൽ

സി.പി.ഐ(എം) ന് മുൻ�ക കിട്ടി. എന്താണിതിനുകാരണം? തിര�ഞ്ഞടു

പ്പ് വിജയങ്ങളിലൂ�ട പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്താൻ നില�കാള്ളുന്ന ‘വലതുക

മ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ’ സി.പി.ഐ. എന്നും, അ�തസമയം, വിപ്ലവത്തിനു�വ

ണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന സംഘടനയാണ് സി.പി.ഐ.(എം) എന്നും പിളർപ്പിനു

�ശഷം സി.പി.ഐ.(എം) �നതാക്കളിൽ പലരും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ
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സി.പി.ഐ.(എം) മായി ബന്ധം വിടർത്തി �ബയ്ജിംഗുമായി സ്വയം സഖ്യം

�ചയ്തവരുൾ�പ്പ�ടഅവരു�ട ഇടത്തരം �കഡർമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ചിത്രീക

രിച്ചു. സി.പി.ഐ. (എം) �ന്റ ഇടത്തരം �കഡർമാരിൽ പലരും ഇത് വിശ്വസി

ച്ചു. എന്നാൽസി.പി.ഐ.(എം) �നതൃത്വമാക�ട്ട വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ

�പ്പടുകയല്ല, തിര�ഞ്ഞടുപ്പു വിജയത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തി�ലർ�പ്പടു

കയാണ് �ചയ്തത്. പശ്ചിമബംഗാളിൽ 1967 �ല തിര�ഞ്ഞടുപ്പിലുണ്ടായ വിജ

യ�ത്തതുടർന്നുള്ളഅവരു�ട �പരുമാറ്റം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായും �തളിയിച്ചു.

പിളർപ്പിനു�ശഷം സി.പി.ഐ.(എം) ൽ �ചർന്നതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആ

പാർടി അവ�ര വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് നയിക്കാൻ �പാവുകയാ�ണന്ന ആത്മാർ

ത്ഥവിശ്വാസം �കാണ്ടാണങ്ങ�ന �ചയ്തത്. കൂടാ�ത, സി.പി.ഐയു�ടയും

സി.പി.ഐ.(എം) �ന്റയും നയങ്ങ�ളാട് എതിർപ്പുള്ളവരും സി.പി.ഐ.(എം)

�ന്റ കൂ�ടയാണ് �പായത്. കാരണം, അടിത്തട്ടി�ല ഏറ്റവും നല്ല, അ�ങ്ങയ

റ്റം വിപ്ലവകാരികളായ, വിഭാഗം ആ പാർട്ടിയിലായിരുന്നതു�കാണ്ട് അതിന്

കൂടുതൽ ശക്തിയു�ണ്ടന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റു പാരമ്പര്യമുണ്ടായി

രുന്ന പ്ര�ദശങ്ങളി�ലല്ലാം അണികളിലധികവും സി.പി.ഐ.(എം)�ന്റ കൂ�ട

�ചർന്നു. താങ്ക�ളന്തു�കാണ്ടാണ് വ്യക്തിപരമായി സി.പി.ഐ.യു�ട കൂ�ട

നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്?

ഉ: കാരണം ഞാൻ പിളർപ്പി�നതിരായിരുന്നു. രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ മൗലി

കമായവ്യത്യാസമുള്ളതായിഎനിക്കുകാണാൻകഴിഞ്ഞില്ല. �ട്രഡ് യൂണിയൻ

പ്രസ്ഥാന�ത്തയുംപിളർപ്പ്ബാധിക്കു�മന്ന്ഞാൻ ഭയ�പ്പട്ടു. അതുത�ന്നസം

ഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. സി.പി.ഐ.(എം) പിളർപ്പിനു പിറ�ക എ.ഐ.ടി.യു.സി.

പിളർന്നു. കർഷകസംഘടനകൾ പിളർന്നു. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പി

ളർന്നു. ഇത് ഇടതുപക്ഷ�ത്ത വള�രയധികം ദുർബലമാക്കി. ജനങ്ങളു�ട

�മലുള്ള പിടിമുറുക്കാൻ �കാൺഗ്രസി�നയും അതി�ന്റ വലത്തുള്ള പാർടിക

�ളയും സഹായിച്ചു. �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങ�ന നിരന്തരം വിഭജിച്ചുകി

ടക്കണ�മന്നത് എത്ര അപമാനകരമാ�ണന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. �ട്രഡ്

യൂണിയൻഐക്യ�മന്ന വിശാലമായ പ്രശ്നം മാറ്റിവച്ചാലും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു

കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടികൾ�ക്കങ്കിലുംഞങ്ങൾ�സവിക്കുന്ന�തന്നവകാശ�പ്പടുന്ന

വർഗത്തി�ന്റ താൽപര്യം പരിഗണിച്ച് ഒരു �പാതു �ട്രഡ് യൂണിയൻ ഘടന

നിലനിർത്താമായിരുന്നു. അവരതു �ചയ്തി�ല്ലന്നതി�ന്റ മുഖ്യകാരണം �സ�ക്ട

റിയനിസം മാത്രമാ�ണന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. തിര�ഞ്ഞടുപ്പു വാദത്തിന് നൽകുന്ന

പ്രാധാന്യവും പാർല�മന്റിതര സമരങ്ങ�ള പാർല�മന്റിന് കീഴ്�പ്പടുത്തുന്ന

നയവും അതിന് കാരണമാകുന്നു. തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ പിന്തുണ �നടാൻ അവർ

ക്ക് സ്വന്തം യൂണിയനുകൾ �വണമായിരുന്നു. അങ്ങ�ന രണ്ടു പാർട്ടികളും

തങ്ങളു�ട �ട്രഡ് യൂണിയനുക�ളയും വിദ്യാർത്ഥി–കർഷകസംഘടനക�ളയും

തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപ�യാഗിച്ചു. ഓ�രാ മുന്നണിയിലും വർ

ഗശത്രുവി�നതി�രഐക്യ�മന്നമൗലികസങ്കല്പനംഅവരു�ട രാഷ്ട്രീയത്തിൽ

നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. എങ്ങ�നയായാലും സി.പി.ഐ.യുമായുള്ള

ബന്ധം വി�ച്ഛദിച്ച് സി.പി.ഐ.(എം.)�ലക്കു �പാ�കണ്ട യാ�താരാവശ്യവും

ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇന്നും ഞാൻ സി.പി.ഐ.യിൽ അംഗമാണ്. എ�ന്റ തീരുമാ

നം ശരിയായിരുന്നു�വന്ന് ഞാനി�പ്പാഴും വിശ്വസിക്കുന്നു.
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�ചാ: �ച�ക്കാ�സ്ലാവാക്യൻ ആക്രമണത്തി�ന്റ �പരിൽ സി.പി.ഐ. �നതൃത്വ

ത്തിൽ മുറുമുറുപ്പുണ്ടായ�ല്ലാ. യാ�താരു സംശയവും കൂടാ�ത സി.പി.ഐ.

(എം) അതി�ന ന്യായീകരിക്കുകയാണ് �ചയ്ത�തന്ന് എനിക്കറിയാം. സി.

പി.ഐ.-ക്കകത്ത് അതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് ഞാൻ �കട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യയി�ല ജനാധിപത്യ സംഖ്യശക്തിക�ള വ്രണ�പ്പടുത്താതിരിക്കാനുള്ള

ആഗ്രഹത്തി�ന്റഫലമായിരുന്നു ഇ�തന്നും �കട്ടിരുന്നു.

ഉ: ദ്യുബ്�ചക് നടപ്പാക്കുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങ�ള അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ടും മാനുഷി

കമുഖ�ത്താടുകൂടിയ �സാഷ്യലിസത്തിന് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം �ചയ്തു�കാണ്ടും

നാഷണൽകൗൺസിൽഒരുപ്ര�മയംഏകകണ്ഠമായിഅംഗീകരിച്ചു. അ�പ്പാ

ഴാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ �സനിക ഇട�പടലുണ്ടാകുന്നത്. ഉട�ന

ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി. �ച�ക്കാ�സ്ലാവാക്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �രഖകൾ

�ശഖരിക്കാനായി ഞങ്ങളിൽ പലരും ന്യൂഡൽഹിയി�ല �ചക്ക് എംബസി

യിൽ�പായി. നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ തുല്യമായ രണ്ടുഗ്രൂപ്പുകളു�ട ഒരു

പിളർപ്പുണ്ടായി. �സാവിയറ്റു യൂണിയനു പിന്തുണ നൽകിയവർക്ക് മുപ്പത്തിയ

ഞ്ചുംഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിനാലും (ഏതായാലുംഅത്അധികം�പർ പ�ങ്കടുത്ത

ഒരു കൗൺസിൽ �യാഗമായിരുന്നില്ല). �വാട്ടുകിട്ടി�യന്നാ�ണ�ന്റ ഓർമ.

രണ്ടു�പർ ആദ്യം �വാട്ടിൽ പ�ങ്കടുക്കാതിരുന്നു. പി�ന്നയും ചർച്ച നടന്നു.

അതി�നതുടർന്ന് �വാ�ട്ടടുപ്പിൽ പ�ങ്കടുക്കാതിരുന്ന സഖാക്കൾ ഞങ്ങളു�ട

പക്ഷം �ചർന്നു. അ�താ�ട �സാവിയറ്റ് ഇട�പടലി�ന എതിർക്കുന്നവർ

ക്കായി ഭൂരിപക്ഷം തങ്ങൾ പരാജയ�പ്പടാൻ �പാവുകയാ�ണന്ന് പാർട്ടി

�നതൃത്വത്തിന് �ബാധ്യമായ�പ്പാൾ �നതാക്കൾ അനുരഞ്ജനത്തി�ന്റതായ

മാർഗത്തി�ലക്കിറങ്ങി. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ �പ�ട്ട�ന്നാരു �വാ�ട്ടടുപ്പ് നടത്തി.

ഈ പ്രശ്നത്തിൽ �പ�ട്ട�ന്നാരു �വാ�ട്ടടുപ്പ് നടത്തരു�തന്നും ബന്ധ�പ്പട്ട �ര

ഖകൾ പാർടിയിൽ വിതരണം �ചയ്ത് മൂന്നുമാസം പാർടിയിലുടനീളം ചർച്ച

നടത്തണ�മന്നും അവർ നിർ�ദ്ദശിച്ചു. ഞാനാ നിർ�ദ്ദശ�ത്താട് �യാജിച്ചു.

ഈ പ്രശ്ന�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ �രഖകളും �വച്ച് പാർടിയിലാ�ക ഒരു ചർച്ച

നടത്തുകയാ�ണങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കു�മന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഈ

വാഗ്ദാനം ഒരിക്കലും പാലിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. നാലു മാസത്തിനു�ശഷം അടുത്ത

കൗൺസിൽ �യാഗം നടന്നു. അതിനിടയിൽ �സാവിയറ്റു സന്ദർശകരു�ട

ഒരു പ്രളയം ത�ന്നയുണ്ടായി. അവരിൽ ചിലർ ഞങ്ങളുമായും ചർച്ച �ചയ്തു.

എന്നിട്ടും എ�ന്റ നിലപാട് മാ�റ്റണ്ടതു�ണ്ടന്ന് എനിക്ക് �താന്നിയ�ത ഇല്ല.

വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തൂലികാനാമമുപ�യാഗിച്ച് ‘�ച�ക്കാ�സ്ലാവാക്യ എ�ങ്ങാ

ട്ട്?” എന്ന �പരിൽ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഡിറ്റു �ചയ്യുക�പാലും �ചയ്തു. ആ

പുസ്തകത്തി�ല �ലഖനങ്ങ�ളഴുതിയത് �സാവിയറ്റു നയ�ത്ത എതിർക്കുന്ന

സി.പി.ഐ. അനുകൂലികളായിരുന്നു. അതി�ല ഒ�രാറ്റ �ലഖകൻ �പാലും

സി.പി.ഐ.യു�ട ശത്രുഎന്ന �പരിൽആക്രമിക്ക�പ്പട്ടുകൂ�ടന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവ

രുത്തിയിരുന്നു. എ�ന്താ�ക്ക സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

കൗൺസിൽ �യാഗത്തിൽ പാർടി യന്ത്രം അതി�ന്റ ശക്തികളാ�ക സമാഹ

രിക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷം �നടി�യടുക്കുകയും �ചയ്തു. അതുകഴിഞ്ഞ ഉട�നത�ന്ന

പുസ്തകത്തി�ന്റ ഉറവിട�ത്ത സംബന്ധിച്ച് �നതൃത്വം എ�ന്ന �ചാദ്യം �ചയ്തു.

അതിനുത്തരവാദി ഞാൻ ത�ന്നയാ�ണന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. അവ�ര�ന്ന

ശകാരിച്ചു. സി.പി.ഐ. അംഗങ്ങൾആ പുസ്തകം വായിക്കുക�യാ വിതരണം
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�ചയ്യുക�യാ �ചയ്യാൻപാടി�ല്ലന്ന്അവർപാർടിയിലാ�കനിർ�ദ്ദശംനൽകി.

പാർടി പത്രത്തിൽ എ�ന്ന പരസ്യമായി ശാസിക്കണ�മന്ന ഒരു നിർ�ദ്ദശം

വന്നു. അ�പ്പാൾ ശാസന ‘ന്യൂ ഏജിൽ’ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പുനർ

വിചിന്തനം നടത്താനും �ചയ്ത �തറ്റ് സമ്മതിക്കാനുമായി എനിക്ക് പതിനഞ്ചു

ദിവസ�ത്ത ഇടനൽകണ�മന്ന് ഒരു �നതാവ് നിർ�ദ്ദശിച്ചു. അവർക്കാണ്

പുനർവിചിന്തനത്തിന് സമയം കാ�ണണ്ട�തന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവ�രതാ

യാലും എനിക്ക് പതിനഞ്ചു ദിവസ�ത്ത അവധി തന്നു. അതിനിടയിൽ മാപ്പു

പറയാൻ എ�ന്റ �മൽ സമ്മർദ്ദം �ചലുത്തുന്നതിന് എ�ന്ന കാണാൻ ചിലർ

വന്നു. ഞാൻ പാർടി �നതാവും ആദരണീയനുമായതു�കാണ്ട് എ�ന്ന പരസ്യ

മായി ശാസിക്കുന്നതു കാണാൻ തങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നി�ല്ലന്ന് അവർ എ�ന്നാട്

പറഞ്ഞു. ഞാനതു �ക�യാ�ട നിരസിച്ചു. അതു�കാണ്ട് ‘ന്യൂ ഏജി’�ന്റ ഒരു

�കാച്ചു�കാണിൽ എ�ന്ന ശാസിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന അവർ പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാൽ പി�റ്റന്നുത�ന്നഎല്ലാ ബൂർഷ്വാപത്രങ്ങളും സംഭവം വിശ

ദമായി റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്തു. �സാവിയറ്റ് ആക്രമണ�ത്ത വിമർശിച്ച് പുസ്തക�മഴു

തിയതി�ന്റ �പരിലാണ് എ�ന്നശാസിച്ച�തന്നവാർത്തവന്ന�താ�ട പാർട്ടി

സംഗതി മുഴുവൻഅവഗണിച്ചിരു�ന്നങ്കിൽ �ചലവാക്കുമായിരുന്നതി�നക്കാൾ

കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ �ചലവായി. ഇ�തല്ലാമായിട്ടും സി.പി.ഐ.(എം) ൽ നി

ന്നുവ്യത്യസ്തമായി സി.പി.ഐ.ക്കകത്തുഒരുതരം ചർച്ച�യങ്കിലും നടന്നുഎന്നു

ചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. സി.പി.ഐ.(എം) അതി�ന സർവാത്മനാ പിന്തു

ണയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

�ചാ: �ട്രാട്സ്കി�യയും �ട്രാട്സ്കിസ�ത്തയും കുറിച്ചുള്ള താങ്കളു�ട വീക്ഷണങ്ങൾ

എ�ന്തല്ലാമാ�ണന്നുപറയാ�മാ?

ഉ: ഞാ�നാരു �ട്രാട്സ്കിയിസ്റ്റല്ല. സ്റ്റാലിനായിരുന്നു എ�ന്റ വിഗ്രഹം. ആ വിഗ്ര

ഹം തുണ്ടം തുണ്ടമായി തകർന്ന വിഗ്രഹ�ത്ത പുതി�യാരു വിഗ്രഹം�കാണ്ട്,

അത് തകർന്നത�ല്ലങ്കിൽ�പാലും—പകരം വയ്ക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

കാരണം, വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഞാനി�പ്പാൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. �ട്രാട്സ്കി,

ബുഖാറിൻ, �റാസാ ലുക്സംബർഗ്, ഗ്രാംശ്ചി, ലൂക്കാച്ച് തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റുകാ

രു�ട കൃതികൾ എല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഗൗരവപൂർവ്വം പഠിക്കുകയും വിമർ

ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുകയും �ചയ്യണ�മന്നാണ് എ�ന്റ അഭിപ്രായം.

�ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവ�ര ഒഴിവാ

ക്കിയാൽ മാർക്സിസം കൂടുതൽ ദരിദ്രമായിരിക്കും. ചരിത്ര�ത്ത സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്

രീതിയിൽ വികൃതമാക്കുന്നതി�നാട് ഞാൻ �യാജിക്കുന്നില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള

ചരിത്രത്തിൽ �ട്രാട്സ്കി�യ സാമ്രാജ്യത്വ ചാരനായും ഫാസിസ്റ്റ് ഏജന്റായുമാ

ണ�ല്ലാ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. �സാവിയറ്റ് ചരിത്രകാരൻമാർത�ന്ന ഇ�പ്പാൾ

ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിച്ചതായി �താന്നുന്നു. അറുപതുകളു�ട അവ

സാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി.പി.എസ്.യുവി�ന്റ പുതിയ ചരിത്രത്തിൽ

�ട്രാട്സ്കി�യ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അ�ദ്ദഹം ഫാസിസ്റ്റ് ചാരനായതിന

ല്ല. ‘�തറ്റായ വീക്ഷണങ്ങൾ’ �വച്ചുപുലർത്തിയതിനാണ്. ഈ മാറ്റംത�ന്ന

�പാരാ. ലൂക്കാച്ച് പറഞ്ഞതു�പാ�ല: �ട്രാട്സ്കിയു�ട പങ്ക് മനസ്സിലാക്കിയി�ല്ല

ങ്കിൽ കഴിയില്ല. അതിനാൽ �ജാൺറീഡി�ന്റ “�ലാക�ത്ത പിടിച്ചുകുലുക്കിയ

പത്തുദിവസങ്ങൾ” എന്ന പുസ്തകം �ലനി�ന്റ അവതാരിക�യാ�ട �സാവി

യറ്റ് യൂണിയനിൽത�ന്ന അടുത്തകാലത്തായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ എനിക്ക്
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സ�ന്താഷമുണ്ട്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ന്റ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ദിനങ്ങ�ളയും അതിൽ

�ട്രാട്സ്കിയു�ടയും പങ്കി�നയും ഒന്നാംതരമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. 1923-

�ല “ഇം�പ്രാ�ക്കറി” ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവി ആപൽക്കര

ണ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധവും “മാർക്സിസത്തിനു�വണ്ടി” “സാഹിത്യവും കല

യും”, “റഷ്യൻവിപ്ലവത്തി�ന്റചരിത്രം”തുടങ്ങിയകൃതികളുൾ�പ്പ�ട �ട്രാട്സ്കിയു

�ട സംഭാവനകൾ വില�പ്പട്ടതാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിലആശയങ്ങൾ

ഇന്നും പ്രസക്തമാ�ണന്നുംഞാൻ കരുതുന്നു. �ട്രാട്സ്കി പറഞ്ഞതുംഎഴുതിയ

തും മുഴുവൻ ഞാനംഗീകരിക്കുന്നു�വന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല. മാർക്സിസത്തി�ന്റ

വികാസത്തിന് വിമർശനാത്മകമായ ഒരുസമീപനം അനിവാര്യമാണ്.

�ചാ: താങ്കൾ നാൽപതു വർഷത്തി�ല�റക്കാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ

പങ്കാളിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതി�ന്റ �നതൃത്വ ഘടകങ്ങളിലിരുന്നിട്ടുണ്ട്; പാർല

�മന്റിലും സ�ഹാദരകക്ഷികളു�ട സ�മ്മളനങ്ങളിലും അതി�ന പ്രതിനിധീക

രിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതി�ന്റ ചർച്ചകളിൽ പ�ങ്കടുത്തിട്ടുണ്ട്; അ�തറ്റവുമധികം വിജയം

�നടിയ രണ്ടു പ്ര�ദശങ്ങളി�ലാന്നായ �കരളത്തിൽ അതി�ന്റ അടിത്തറ പാ

കുന്നതിൽ ആദ്യപഥിക�ന്റ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

പ്രസ്ഥാനത്തിന്—അതിൽ ഞാൻ സി.പി.ഐ.�യയും സി.പി.ഐ.(എം) �ന

യും �പാട്ടിപ്പിളർന്നഎം.എൽ. ഗ്രൂപ്പുക�ളയും ഉൾ�പ്പടുത്തുന്നു—അവയ്ക്കിടയിൽ

അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളു�ണ്ടങ്കിലും അവയ്ക്ക് �പാതുവായ രാഷ്ട്രീയ ആശയാടി

സ്ഥാനമുണ്ട�ല്ലാ—ഇന്ത്യയിൽഭാവിയു�ണ്ടാ? മ�റ്റാരുവിധത്തിൽപറഞ്ഞാൽ,

ഈഗ്രൂപ്പുക�ളയും പാർട്ടിക�ളയും പരിഷ്കരിക്കുകസാധ്യമാ�ണാ? അ�താ പു

തിയതരത്തിലുള്ളഒരുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി രൂപീകരി�ക്കണ്ടആവശ്യമു�ണ്ടാ?

ഉ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഭൂതകാലം മുഴുവൻ നി�ഷധിക്കണ�മന്ന അഭി

പ്രായ�ത്താട് എനിക്ക് �യാജിക്കാനാവില്ല. �വരൂപ്യങ്ങളും �തറ്റുകളു�മ

ല്ലാമു�ണ്ടന്നിരിക്കിൽത�ന്നയും ഇന്ത്യയി�ല പരസഹസ്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ

�സാഷ്യലിസത്തിനും വിപ്ലവത്തിനും �വണ്ടി സമരം �ചയ്യുകയും പലതരത്തി

ലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി കർഷകസമര

ങ്ങളും �ട്രഡ് യൂണിയൻ സമരങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമരങ്ങളും നട

ത്തിയ ഒന്നാംതരം ഉശിരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാം

ഇതിനകം ചർച്ച �ചയ്ത കാരണങ്ങളാൽ, �നതൃത്വത്തിന് അവരു�ട കഴിവു

ക�ളയും ശക്തി�യയും വിപ്ലവപരമായി തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞി�ല്ലന്നായി

രുന്നു ദുരന്തം. അതു�കാണ്ട് അനുഭവം മുഴുവൻ എഴുതിതള്ളരു�തന്ന് ഞാൻ

ഊന്നിപ്പറയും. ഏ�താരു പുത്തൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനവും വീണ്ടും സ്വന്ത

മാ�ക്കണ്ടഅധ്യായങ്ങൾഅതിനുണ്ട്. സി.പി.ഐ.യു�ടയും സി.പി.ഐ.(എം)

�ന്റയും എം.എൽ. ഗ്രൂപ്പുകളു�ടയും പിന്നിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്നു

കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സമർപ്പിത�ചതസ്സുകളായ, ആയിരക്കണക്കിന് �ക

ഡർമാരുണ്ട്. അവ�ര അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാ�ത അവരിൽ പലർ

ക്കും ബഹുജനസമരങ്ങളു�ട അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. പരമ്പരാഗത പാർട്ടികളി

�ല സ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റ അനുഭവമില്ലാത്ത ഉശിരന്മാരായ അ�നകം �ചറു

പ്പക്കാർ മാർക്സിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായി മു�മ്പാ�ട്ടക്ക് വരുന്നുണ്ട്.

മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യ�ത്ത മുഴുവൻ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് ശക്തികളു�ടയും ഏകീകരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വളർ

ച്ചയ്ക്ക് അനു�പക്ഷണീയമാ�ണന്ന് ഞാൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇ�ത
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ങ്ങ�ന സാധിക്കാ�മന്നത്—ലയനത്തിലൂ�ട�യാ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി ഉദയം �ചയ്യുന്നതിലൂ�ട�യാ എന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യം—ഞാൻ ഭാവിക്ക്

വിടുന്നു. എന്നാൽപരസ്പരംതലതല്ലി�പ്പാളിച്ചു�കാണ്ട്ഐക്യം �നടാനാവില്ല.

തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകളും സാ�ഹാദര്യപൂർണ്ണമായ വിവാദങ്ങളും �പാതു

വായി �യാജിപ്പുള്ള പരിപാടിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏകീകൃത പ്രവർ

ത്തനങ്ങളും വഴി മാത്ര�മ അത് സാധിക്കൂ. വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികളു�ട

അണികൾ തങ്ങളു�ട �സദ്ധാന്തിക നിലവാരമുയർത്തുകയുംഈ മഹാസം

വാദത്തിൽഫലപ്രദമായിഇട�പടാൻകഴിവു�നടുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾമാത്ര�മ

ഇത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാ�നാരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ്. വാർധക്യത്തി

�ലക്ക് കാ�ലടുത്തു�വച്ച പഴയ തലമുറയി�ല �നതാക്കൾ ഈ ശ്രമത്തിൽ

പരാജയ�പ്പട്ടാലും യുവതലമുറയി�ല പുതിയ വിപ്ലവകാരികൾ സന്ദർഭത്തി

�നാത്തുയരു�മന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്.

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

ആദ്യപതിപ്പ് ഏപ്രിൽ 1990



11
ശ്രീശങ്കരൻ �ഹഗൽ മാർക്സ്

1 പ്ര�വശകം

ഭാരതീയതത്വചിന്തയും പാശ്ചാത്യദർശനവും തമ്മിൽ നിശിതമായ ഒരു വിഭജന

�രഖയി�ല്ലന്ന് ഇന്നു സാമാന്യമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. �ഹ

ഗൻ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ സ്ഥാപനത്തിനും അലക്സാണ്ടറു�ട ഇന്ത്യനാക്രണത്തിനും

�ശഷം ഭാരതീയരും പാശ്ചാത്യരുമായ ചിന്തകന്മാർ തമ്മിൽ സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ടാ

യിട്ടുണ്ട്. �സനാധ്യക്ഷന്മാരും ധന�ലാഭികളും മാത്രമല്ല �പർസ്യയി�ലയും ഗ്രീ

സി�ലയും ചരിത്രകാരന്മാരും, ഭൂമിശാസ്ത്രകാരന്മാരും ദാർശനികരും ഇന്ത്യ സന്ദർ

ശിച്ചിരുന്നു; അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളു�ട അനുഭവങ്ങ�ളയും അഭിപ്രായങ്ങ�ളയും

ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുത്തുകളിലുമായി �രഖ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തിരുന്നു. പാടലീപുത്ര

ത്തി�ല ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യ�ന്റ സദസ്സി�ല ഒരു പ്രശസ്താംഗമായിരുന്ന �മഗസ്തനീസ്,

ഏഷ്യാ�മനറിൽ നിന്നു വന്ന അ�പാളിനയസ്, ഡ�യാ�ഡാറസ്, സിക്യു�ലസ്,

അമിയൻ എന്നീ പ്രസിദ്ധ ഗ്രീക്കുചരിത്രകാരന്മാർ, അലക്സാണ്ഡ�റ ഇന്ത്യയി�ലക്ക്

അനുഗമിച്ച �ടാളമി എന്നിവർ ആ ചിലരിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ‘ദിഗംബരദിവ്യ�യാഗി

കൾ’ എന്നു ഗ്രീക്കുകാരാലും ദാർശനിക�രന്നും മതാചാര്യന്മാ�രന്നും മറ്റു പണ്ഡി

തന്മാരാലും വിളിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയി�ല സന്യാസിമാർ അവരിൽ പല�രയും

ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദർശനചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചു�ചയ്തിട്ടുള്ളത�ന്റപ്രഭാഷണങ്ങളിൽ

‘ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഈജിപ്തിൽ നിന്നുമാണ് ത�ന്റ തത്വചിന്ത’ �പത്ത�ഗാറസ്

ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന സാർവ്വത്രികമായ വിശ്വാസ�ത്തക്കുറിച്ച് �ഹഗൽ പരാമർ

ശിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

�ഡാക്ട�ററ്റിനു�വണ്ടി 1841-ൽ മാർക്സ് തയ്യാറാക്കിയ ‘�ഡ�മാക്രിറ്റസി�ന്റയും

എപിക്യൂറസി�ന്റയും പ്രകൃതിദർശനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം’ എന്ന ഗ�വഷണ

പ്രബന്ധത്തിൽ, �ഡ�മാക്രിറ്റസ് ദാർശനികവിജ്ഞാനം അ�ന്വഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ

പ�ലടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും �പർസ്യയിലും എ�ത്യാപ്യയിലും ഈജിപ്തി

ലുംഅ�നകം ചിന്തക�രസന്ദർശിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഇന്ത്യയി�ല ദിഗംബരദിവ്യ�യാഗി

കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നും �തളിയിക്കുന്നതിന് ചിലആധികാരി

ക�രഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “എ�ന്റസഹജീവിക�ള അ�പക്ഷിച്ച് വിദൂരവസ്തുക്ക�ള

അ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവുമധികം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതും വിഭിന്നകാലാവ

സ്ഥകളും ഭൂവിഭാഗങ്ങളുമായി ഭൂരിപക്ഷം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാ
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രായ പണ്ഡിതന്മാരു�ട പ്രസംഗങ്ങൾ �കട്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ ത�ന്നയാണ്” എന്ന്

�ഡ�മാക്രിറ്റസ് സ്വയം അവകാശ�പ്പടുന്നുണ്ടു�പാലും.

അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിതമായിരുന്ന അണുസിദ്ധാന്തത്താൽ �ഡ

�മാക്രിറ്റസ് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിവില്ല. എങ്കിലും കണാദ

�ന്റ �വ�ശഷികദർശനത്തിൽ കലാശിച്ച അണുസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ മൗലികസം

ഗതികൾ �ഡ�മാക്രിറ്റസി�ന്റ ആഗമനത്തിന് രണ്ടുശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന

ഇവി�ട നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിലും �വ�ശഷിക പദ്ധതി, �ഡ�മാക്രിറ്റ

സി�ന്റ അണുസിദ്ധാന്ത�ത്തക്കാൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണ്ണവും വ്യാപകവു

മായിരുന്നു എന്നതിലും സംശയ�മ ഇല്ല. ഏതായാലുംഈ രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളും

തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യപഠനം ഇവി�ട നടത്തുന്നതു പ്രസക്തമല്ല. ആധുനിക യൂ

�റാപ്പി�ല ചിന്താപദ്ധതിയു�ടയും പ്രബുദ്ധതയു�ടയും പ്രധാന �സ്രാതസ്സുകളി�ലാ

ന്നായ ഗ്രീക്കു തത്വചിന്ത ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഇതരരാജ്യങ്ങളി�ല തത്വചിന്തകളുമാ

യി ഒട്ടുംബന്ധ�പ്പടാ�ത ഒറ്റയ്ക്കുവികസിച്ചുവന്നതല്ലഎന്നുസൂചിപ്പിക്കുകമാത്രമാണു

നമ്മു�ട ലക്ഷ്യം. ഇത് പാശ്ചാത്യചിന്തകന്മാർ ത�ന്ന സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു

വസ്തുതയാണുതാനും. ഉദാഹരണമായി ഗ്രീക്കു മത�ത്തപ്പറ്റി എഴുതിയ പ്രബന്ധ

ത്തിൽഫാർണൽഇപ്രകാരം �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

“�ഹലനിക സംസ്കാരവും പൗരസ്ത്യ മതഭാവവും തമ്മിലുള്ള ഈ ലയനം പു

രാതന�രഖകളിൽ പരിരക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിസ്മയജനകവും അതി

കൗതുകാവഹവുമായ അഭിപ്രായം �ഹറ�മറ്റികസാഹിത്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്ക�പ്പ

ട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘ഞാൻ നീ ത�ന്ന, നീ ഞാൻ ത�ന്ന’ എന്നിങ്ങ�ന �ദവത�യ അഭി

സം�ബാധനം �ചയ്തു�കാണ്ടു ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചരിക്ക�പ്പടുന്ന �ഹറ�മറ്റികമന്ത്രം

ഈ വിശുദ്ധ �രഖകളി�ല മഹാവാക്യമായി പരിഗണിക്ക�പ്പടാവുന്നതാണ്. ഗ്രീ

ക്കുദർശനവും പൗരസ്ത്യമായ ഔപനിഷബ്രഹ്മവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ഈ �രഖകൾ

�വളി�പ്പടുത്തുന്ന, അസ്വാഭാവികമായ പ്രസ്തുത സഖ്യം പിന്നീട് അതുഭവിച്ചു വിഗ്ര

ഹാരാധനാരീതിയി�ല ഒരു പ്രധാനസംഭവമാണ്. ക്രിസ്തീയ തത്വമീമാംസയു�ട

�സ്രാതസ്സുക�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം അതുമായി ഒട്ടുവള�ര ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

�ഹലനിക ജനതയു�ട ഈ ഗൂഢാർത്ഥവാദിമതത്തി�ന്റ മ�റ്റാരു പ്ര�ത്യക

തയായി ഫാർണൽ ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. “അവയിൽഎല്ലാറ്റിലുമി�ല്ലങ്കിലും മിക്കതിലും

ആത്മാവി�ന്റ അനശ്വരത, സന്തുഷ്ടമായ പുനർജ്ജന്മം മരണാനന്തരദിവ്യജീവിതം

എന്നിവ�യക്കുറിച്ചു �ചയ്തിട്ടുള്ളപ്രഖ്യാപന”മാണ്.

�റാമൻസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റകാലംവ�രപാശ്ചാത്യ�ലാകത്തിൽനിലവിലുണ്ടാ

യിരുന്നപൗരസ്ത്യരു�ട ചിന്തകളും മതപരമായആരാധനയും �ചർന്നതാണ് പൗര

സ്ത്യദർശനം എന്ന് �ഹഗൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എ.ഡി. എട്ടാം ശതകത്തിൽ ഇസ്ലാമി�ന്റ ആഗമനത്തിനു�ശഷം ഒ�ട്ട�റ ഭാ

രതീയഗ്രന്ഥങ്ങൾ �പർസ്യനി�ലക്കും അറബിയി�ലക്കും വിവർത്തനം �ചയ്യ�പ്പടു

കയുണ്ടായി; അവയു�ട മാ�റ്റാലികൾ യൂ�റാപ്പി�ലത്തുകയും �ചയ്തു. ഇന്ത്യയി�ല

ജ്ഞാനവാദവും, ജീവാത്മാവ് �ദവവുമായി സം�യാജിക്കുന്നു എന്നആശയത്തി

ന്ഊന്നൽനൽകിയസൂഫിതത്വചിന്തയുംതമ്മിലുള്ളസാദൃശ്യങ്ങ�ളപലഎഴുത്തു

കാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. �ദവം (ഫാന) ഒരു ധാർമ്മികാവസ്ഥയാ�ണന്നു

നിർവ്വചനവും കാമങ്ങളു�ടയും തൃഷ്ണകളു�ടയും ഉപശമനത്തിനു നിർ�ദ്ദശിക്ക�പ്പ

ട്ടിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും നിർവ്വാണത്തി�ന്റ നിർവ്വചനവുമായി തികച്ചും �പാരുത്ത�പ്പ

ടുന്നതിനാൽ ബുദ്ധമതത്തി�ന്റ സ്വാധീനത നി�ഷധിക്ക�പ്പടാവുന്ന ഒന്ന�ല്ലന്നും
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‘ഫാന’ യു�ട വിശ്വ�ദവതാത്വം ഭാരതീയമായ �വദാന്തത്തിലും തത്തുല്യങ്ങളായ

ചിന്താപദ്ധതികളിലും സൂചിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതുത�ന്നയാ�ണന്നും നിക്കൽസൺ എഴു

തിയിട്ടുണ്ട്. (റിലിജൻആന്റ് എത്ത്ക്സി�ന്റഎൻ�സ�ക്ലാപീഡിയയിൽ).

അക്ബറു�ട പ്രപൗത്രനായ ദാരാഷിക്കുഹ് രാജകുമാരൻ “മജ്മൗൽ ബഹ്

�റൻ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ സൂഫികളു�ട അ�ദ്വതവും �വദാന്തികളു

�ട അ�ദ്വതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം �കവലം വാക്കുകളി�ല ഉള്ളൂഎന്നുചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളു�ട �പർസ്യൻ വിവർത്തനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

ഔപനിഷദമായ പരമതത്വവുംഐസ്ലാമിക പരമതത്ത്വവും അഭിന്നമായിത്ത�ന്ന

കരുതിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഖുറാൻ ഉപനിഷദന്തർഗ്ഗതമാ�ണന്നു�പാലും പ്രഖ്യാപി

ക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു (ബിക്രമ്ജിത് ഹസരാത്എഴുതിയ “ദൂരാഷിക്കുഹ്,�ലഫ്

ആന്റ് വർക്സ്” എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ).

ഇപ്രകാരം പ്രാചീനകാലം മുതൽ മദ്ധ്യകാലാവസാനം വ�ര പല വഴികളിലൂ

�ടയും ഭാരതീയ-മതദർശന-ചിന്തകൾ യൂ�റാപ്പി�ല തത്വചിന്തയി�ലക്കു പലമാർ

ഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടയും കടന്നു�ചന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാരതീയമായ തത്വചിന്താപദ്ധതി

�യയുംസംസ്കൃതി�യയും കുറിച്ച് ക്രമാനുസൃതമായ പഠനം പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ

ആരംഭിച്ചത്, പതി�നട്ടാം ശതകത്തി�ന്റഅന്ത്യ�ത്താടുകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിലുംഅയർല

ണ്ടിലും �റായൽ ഏഷ്യാറ്റിക് �സാ�സറ്റിയു�ടയും ബംഗാളിൽ ഏഷ്യാറ്റിക് �സാ

�സറ്റിയു�ടയും സ്ഥാപനത്തിനു�ശഷം മാത്രമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്

സർ വില്യം �ജാൺസ് �കാൾബ്രൂക്ക്, വിൽസൻ എന്നിവരും അതു�പാലുള്ള മറ്റു

സമുന്നതപണ്ഡിതന്മാരും ഭാരതീയ ചിന്താപദ്ധതി�യക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർവ്വകമായ

പഠനം ഏ�റ്റടുത്തത്. “അടുത്തകാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത�യപ്പറ്റി എന്ന

തു�കാണ്ട് നാം മുഖ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മതപരമായ ആശയങ്ങൾ എന്നാ

ണ്. പ�ക്ഷ, ആധുനികകാലത്തായി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തത്വചിന്താകൃതിക�ള

ഖണ്ഡിതമായ ഒരറിവ് നമുക്ക് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത �വർതിരി

�ച്ചടുക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വി�ശഷിച്ചും �കാൾബ്രൂക് രണ്ട്

ദർശനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില സംഗ്രഹങ്ങൾഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരികയുണ്ടാ

യി. ഭാരതീയതത്വചിന്താപദ്ധതി�യപ്പറ്റിഞങ്ങൾക്കുലഭിച്ചആദ്യ�ത്തസംഭാവന

ഇതായിരുന്നു എന്ന് �ഹഗൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (ദർശനചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാ

ഷണങ്ങളിൽ).

�ഹഗലാണ് ത�ന്റ സമകാലികന്മാ�രക്കാളും കൂടുതൽ അഗാധമായി പ്രമുഖ

ങ്ങളായ ഭാരതീയതത്വചിന്താധാരക�ളക്കുറിച്ച് പഠനംനടത്തിയിട്ടുള്ളത്. “ദർശന

ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണ”ങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം സാംഖ്യം, ന്യായം, മീമാംസ

എന്നിവയു�ടയും മറ്റു ദർശനപദ്ധതികളു�ടയും രത്നചുരുക്കം ത�ന്റ ശിഷ്യന്മാർക്കു

നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തഏറ്റവുമധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാ

രതത്തി�ലആദ്ധ്യാത്മചിന്തയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു.

“ഭാരതീയമായ ചിന്ത ഏക�ദശം സൂക്ഷ്മമായി ഇപ്രകാരം പ്രകാശിപ്പിക്കാം:

അമൂർത്തമായും സമൂർത്തമായും ഗ്രഹിക്ക�പ്പടാവുന്നസർവ്വവ്യാപിയായ ഒരു വസ്തു

വുണ്ട്. എല്ലാംഅതിൽനിന്നുരൂപം�കാള്ളുന്നു. സ്വന്തം �ചതനയ്ക്ക്ആവസ്തുവുമായി

താദാത്മ്യം സാധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ�ന്റ പരമമായ സിദ്ധി. മതത്തിൽ

ഉപാസന�കാണ്ടും അർച്ചന�കാണ്ടും കർശനപ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ�കാണ്ടും, ദർശ

നത്തിൽശുദ്ധമായചിന്തയു�ടസഹായം �കാണ്ടുംഅതുസാധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

എന്ന് �ഹഗൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് (ലക്�ചഴ്സ്ഓൺദിഹിസ്റ്ററിഓഫ്ഫി�ലാസഫി).
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ഭാരതത്തി�ല �വദാന്തത്താലും മറ്റുള്ള തത്വചിന്തകളാലും �ഹഗൽ എത്ര

മാത്രം സ്വാധീനിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു എന്ന് തിട്ട�പ്പടുത്തുവാൻ വിഷമമുണ്ട്. ആദികാല

ഗ്രീക്കു ചിന്തകന്മാർ മുതൽ പ്ര�ബാധയുഗത്തി�ല ദാർശനികന്മാർ വ�രയുള്ള പാ

ശ്ചാത്യതത്വമീമാംസകരും അ�ദ്ദഹത്തിനു �താട്ടുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന കാന്റും തദ

നുയായികളായ ഹിഷ്�റ്റ, �ഷല്ലിംഗ് എന്നിവരുമാണ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത മുഖ്യമായും

സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തത്വചിന്തയു�ട സ്വഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചി

ട്ടുള്ളതും എന്നു നിശ്ചയമ�ത്ര. എന്നിരിക്കിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിന്താപദ്ധതിക്കു

വികാസവുംഅന്തിമമായരൂപവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഭാരതീയമായആശയവാദവും

സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നുകൽപിക്കുകയാണു ഭദ്രം.

ആദ്യ�ത്ത ഔപനിഷദികാചാര്യന്മാർക്കു �ശഷം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രഹ്മ�ത്തപ്പ

റ്റിയുള്ള പരികൽപനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിച്ഛിന്നാപരിച്ഛിന്നങ്ങൾ തമ്മിലും

വിഷയവിഷയികൾ തമ്മിലും വ്യഷ്ടിസമഷ്ടികൾതമ്മിലുമുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടുക�ള

ഇണക്കി�ച്ചർക്കുവാൻപരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ചിന്തകന്മാർആശയവാദികളായിരു

ന്നുഎങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ ഭൗതികവാദികളായിരുന്നു. ഭൗതികവാദികൾക്കു മനുഷ്യനും

പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും മാത്ര�മ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ: അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ലത�ന്ന.

ആശയവാദികളാക�ട്ട ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിനു പിന്നിൽ ഒരു പരമാർത്ഥപ്രപഞ്ച�ത്ത

സങ്കൽപിച്ചിരുന്നു. ആനുഭാവിക സത്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ �ഗാചരവസ്തുതക

ളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് യഥാർത്ഥ്യ�മന്നുള്ള കൽപന ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയു

�ട സമഗ്രശരീരത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്ത ശ്രീശങ്കര�നാടുകൂടി

അതി�ന്റ ഉച്ച�കാടിയി�ലത്തി�ച്ചരുകയും �ചയ്തു.

ശ്രീശങ്കരൻ എ.ഡി. ഒമ്പതാം ശതകത്തിലാണു ജീവിച്ചിരുന്നത്. ബുദ്ധമത

ത്തി�ന്റ അസ്തമയവും, ദക്ഷി�ണന്ത്യയിൽ �ശവ�വഷ്ണവാചാര്യന്മാരു�ട ഉദയ

വും സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. മതപരമായ ആചാരങ്ങളാൽ

പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടതും, അ�ന്യാന്യനാശകങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർ�പ്പ

ട്ടിരുന്ന �സ്വച്ഛാധിപതികളായ രാജാക്കന്മാർ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നതും, പു�രാ

ഹിതവർഗ്ഗം ഏർ�പ്പടുത്തിയിരുന്നതുമായ ജാതിവിഭജന�ത്തആധാരമാക്കിയുള്ള

മർദ്ദനസ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയസാമൂഹ്യക്രമത്തിൽജനങ്ങൾകൂടുതൽഅതൃപ്തിപൂണ്ടി

രുന്ന ഒരുകാലമായിരുന്നുഅത്. ആധുനികശാസ്ത്രംഅന്ന് രൂപം �കാണ്ടിരുന്നില്ല.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ട ഉൽപത്തി സ്വഭാവം എന്നിവ�യക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ�ന്റ ശരീരശാ

സ്ത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ആശയങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങ�ള ദത്തങ്ങൾ�കാണ്ടു �തളിയി

ക്ക�പ്പടാത്ത �വറും ഊഹാ�പാഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. ജാതിവി�വചനാധിഷ്ഠി

തങ്ങളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പൂജാവിധികളിലും മനം മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവിധം

ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യക്രമം മതത്തിന് അപരിഹാര്യമായിരുന്നു.

ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ദാർശനികനും മതതത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും രഹസ്യ

വാദത്തി�ന്റയും �മഖലകൾക്കപ്പുറം കടന്നു�ചല്ലുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല�ല്ലാ. ബഹുജനം

അജ്ഞതയിലും അനക്ഷരതയിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ആണ്ടുകിടക്കുകയാ

യിരുന്നു. ഉന്നത സമൂഹത്തിൽ�പ്പട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അവരു�ട ദന്ത�ഗാപുരങ്ങളി

ലിരുന്നു�കാണ്ട് പഴയ തത്വശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളി�ല വിവിധവാക്യങ്ങളു�ട ശരിയായ

അർത്ഥ�ത്ത�ച്ചാല്ലി അന്തമില്ലാത്ത ചർച്ചകളി�ലർ�പ്പട്ട് സ്വയം രസിച്ചു�കാണ്ട്

കഴിയുകയായിരുന്നു. അ�പ്പാഴാണ് ശ്രീശങ്കരൻ ത�ന്റ അ�ദ്വത�വദാന്തവുമായി

രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തതും മ�റ്റല്ലാതത്ത്വചിന്താസരണിക�ളയും �വല്ലുവിളിച്ചതും.
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അതിനും ഒരായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷമാണ് �ഹഗൽ ജർമ്മനിയിൽ ഭൂ

ജാതനായത്. പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും വികാസം പ്രാപിച്ച്, മദ്ധ്യകാലീ

നചിന്താഗതിക്ക് കർശനമായ വ്യതിയാനം വരുത്തി നാം സാധാരണ വ്യവഹരി

ക്കാറുള്ള മതനിര�പക്ഷതയു�ട ആവിർഭാവത്തിനു കള�മാരുക്കിയ കാലഘട്ടമാ

ണ�ല്ലാ ഇത്. പതി�നഴും പതി�നട്ടും ശതകങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും വ്യ

ക്തിയു�ട പവിത്രത�യയും സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും സാമ്പത്തികമണ്ഡലത്തി�ല സർ

വ്വവിധ പാരതന്ത്ര്യ�ത്താടുമുള്ള എതിർപ്പി�നയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയ

ഇടത്തരക്കാരു�ട രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവ�ത്ത കരുപ്പിടിച്ച, യൂ�റാപ്പി�ല സാമൂഹിക സാ

മ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കു �ശഷമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനമു

ണ്ടായത്. തന്മൂലം ത�ന്റ തത്വചിന്താപദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകുന്നതിന് പ്രകൃതി വി

ജ്ഞാനത്തി�ന്റയും സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനത്തി�ന്റയും ചരിത്രവിജ്ഞാനത്തി�ന്റയും

സംഭാവനക�ള പ്ര�യാജന�പ്പടുത്തുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനാ

ധിപത്യത്തി�ന്റയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും ആധുനികമൂല്യങ്ങളു�ട ആവിർ

ഭാവവും തത്വചിന്തയു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നൂതനയുഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്

അ�ദ്ദഹ�ത്ത സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാരണത്താൽ �ഹഗലി�ന്റ ചിന്താപദ്ധ

തിയിൽ ശ്രീശങ്കര�ന്റതിലുള്ളതി�നക്കാൾ കൂടുതലായി സയൻസി�ന്റ ആത്മാവ്

സന്നിധാനം �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽഅതുസ്വാഭാവികം ത�ന്നയാണ�ല്ലാ.

പ്രഷ്യയി�ല�റൻപ്രവിശ്യയിലുള്ളഒരു�ചറിയനഗരത്തിൽനവീകരണവാ

ദിയായ ഒരുഇടത്തരക്കാരൻവക്കീലി�ന്റപുത്രനായി 1818-ൽ മാർക്സ് ജനിച്ച�പ്പാൾ

�ലാകം 1789 �ല �ഞട്ടലിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു. യൂ�റാപ്പി�ല മിക്ക

വാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പഴയ ജന്മിവ്യവസ്ഥ തകരുകയായിരുന്നു; പ�ക്ഷ, പു

തിയ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ഉദയം �ചയ്തിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. പഴകിയ പരമ്പരഗതമൂ

ല്യങ്ങ�ളാടുള്ള �വല്ലുവിളി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു; പ�ക്ഷ, ആസ്ഥാനത്ത് പുതിയ

മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. അത് ഏതായാലും വമ്പിച്ച സാമ്പത്തി

കരാഷ്ട്രീയപരിവർത്തനങ്ങൾസത്വരംസംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി

രുന്നു. ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങൾ ചിരപ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്ന ജന്മിസമ്പ്രദായത്തി�ന

തി�രസമരങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുകയുംസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും �വ

ണ്ടി വഴക്കടിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്ന�പ്പാൾ മറുവശത്ത് ലി�യാൺസി�ല അസ്വസ്ഥ

രായ വ്യവസായ�ത്താഴിലാളികൾഫ്രാൻസിലും, �സലീസിയതയി�ല ചാർട്ടിസ്റ്റു

കൾഇംഗ്ലണ്ടിലും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയുംസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും �പാരുളിന് അർ

ത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. യൂ�റാപ്പു മുഴുവനും അസംതൃ

പ്തി�കാണ്ട് ഇളകിമറിയുകയായിരുന്നു.

�ഹഗലി�ന്റ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് മാർക്സ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ വിനാവിളം

ബം അ�ദ്ദഹം �ഹഗലീയചിന്താഗതിക്കാരിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരു�ട �ചരിയിൽ

�ചർന്നു. ഒടുവിൽ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നതിനായി അവ

രിൽ നിന്നും അകന്നുമാറി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല സംഭവഗതിക�ള മാർക്സി�ന്റ

തത്വചിന്ത�പാ�ല മ�റ്റാന്നും സ്വാധീനിച്ചിട്ടി�ല്ലന്ന് അനുയായികളും എതിരാളിക

ളും ഒരു�പാ�ലസമ്മതിക്കുന്നകാര്യമാണ്. “�ഡ�മാക്രിറ്റസി�ന്റയുംഎപിക്യൂറസി

�ന്റയും പ്രകൃതിദർശനങ്ങൾക്കുതമ്മിലുള്ളഅന്തരം” എന്ന മാർക്സിയൻ പ്രബന്ധം

അ�മരിക്കയിൽ ഫി�ലാസഫി �പ്രാഫസറായിരുന്ന �നാർമൻ ഡി. ലിവർഗുഡ്

വിവർത്തനം �ചയ്ത�പ്പാൾ അതി�ന്റ മുഖവുരയിൽ അ�ദ്ദഹം കലവറയില്ലാ�ത

ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: “സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നടപടിക്രമത്തിന് അടി
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സ്ഥാനമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള തത്വചിന്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളി�ലാന്ന് മാർ

ക്സിസമാണ്. ഊഹിക്കാൻ�പാലും വയ്യാത്തവിധത്തിലാണ് അതി�ന്റ സ്വാധീനശ

ക്തി”. ഇന്ന് മ�റ്റ�താരാളു�ടയും �പരിനു മുന്നിൽ എന്നതി�നക്കാൾ മാർക്സി�ന്റ

�പരിനു മുന്നിലാണു കൂടുതലായി മുട്ടുകൾ മടങ്ങിക്കാണുന്നത്”.

ശ്രീശങ്കരൻ, �ഹഗൽ, മാർക്സ് എന്നീ മൂന്നു സമുന്നത ചിന്തകന്മാരു�ട ദാർശ

നിക ചിന്താസരണിക�ള താരതമ്യപഠനം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ്

ഈഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം.

ശ്രീശങ്കരൻ ത�ന്റ തത്വചിന്താപരമായ ഗ�വഷണത്തിന് ആധാരമാക്കിയത്

മുഖ്യമായും ഉപനിഷത്തുകളിലും ബാദരായണ�ന്റ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലും ഭഗവദ്ഗീത

യിലും അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള തത്വചിന്തക�ള ആയിരുന്നില്ല. ഈ പ്രാചീനകൃതികൾ

ക്ക് താൻ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ്യങ്ങളു�ട രൂപത്തിലാണ് അ�ദ്ദഹം, അ�ദ്വത�വദാ

ന്ത�മ�ന്നാ �കവലാ�ദ്വത�മ�ന്നാ വ്യവഹരിക്കാറുള്ള ത�ന്റഏകത്വദർശനം വി

ശദമാക്കിയത്. താ�ഴപ്പറയുന്ന തർക്കവാക്യങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തത്വചിന്ത

യു�ട സാരാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

“ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിഥ്യാ

ജീ�വാ ബ്ര�ഹ്മവ നാപരഃ”

ബ്രഹ്മം അഥവാ പരമാത്മാവു ആണ് ഏകവും പൂർണ്ണവുമായ സത്യം. നാനാ

ത്വ�ത്താടുകൂടിയ ജഗത്ത് ഭ്രമജനകമായആഭാസമ�ത്ര. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ

ല്ലാ�ത മറ്റാരുമല്ല. അതാണ്ഈവാക്യത്തി�ന്റഅർത്ഥം. ശ്രീശങ്കരൻബ്രഹ്മ�ത്ത

നിർവചിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“ജന്മാദ്യസ്യ യതഃ

ഇതി�ന്റ (ജഗത്തി�ന്റ) ഉത്പത്തി മുതലായത്ഏതിൽനി�ന്നാഅത് (ബ്രഹ്മംആകു

ന്നു).

പ്രസ്തുത സൂത്രത്തി�ന്റ അർത്ഥം: “നാമരൂപങ്ങളിലൂ�ട അഭിവ്യക്തമായതും,

നാനാതരത്തിലുള്ള കർത്താക്കളും �ഭാക്താക്കളും ഉൾ�പ്പട്ടതും സുനിയതമായ

�ദശകാലനിമിത്തങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും തത്ഫലങ്ങളും ഉൾ�ക്കാ

ണ്ടതും, ഭാവനാതീതമാംവണ്ണം രചനാഭംഗി�യാടുകൂടിയതുമായ ഈ ജഗത്തി�ന്റ

ഉത്പത്തിയും സ്ഥിതിയും പ്രളയവും ഏതിൽനിന്നു സംഭവിക്കുന്നു�വാ സർവജ്ഞ

വും സർവശക്തവുമായ ആ �സ്രാതസ്സാണ് ബ്രഹ്മം” (1) എന്നാണ് ഈ സൂത്രത്തി

�ന്റ താത്പര്യം.

എല്ലാ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും രൂപാന്തരങ്ങൾക്കും അതീതമായി വർത്തിക്കു

ന്ന ഒരു സംപ്രത്യയമാണ് ബ്രഹ്മം. അത് ശാശ്വതവും അവികാരവും നിർഗുണവും

അവനാശിയും ആയ �കവലസത്യമാണ്: അദ്വിതീയമായ സത്യമാണ്. ജഗത്തിലു

ള്ള എല്ലാറ്റിനും അതു ആധാരമായിരിക്കുന്നു. അത് അസ്തിത്വത്തി�ന്റ ആകത്തുക

യാണ്. തന്നിൽനിന്നു �ഭദമില്ലാത്തവയും ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളും ബഹുവിധങ്ങളായ

അസ്തിത്വങ്ങളു�ട�യല്ലാം സത്താപരമായആസ്പദവുമാണ് അത്. അത് സർവവ്യാ

പിയും അനന്തവുമാണ്. സർവപ്രപഞ്ചവും, ഈ ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും

ബ്രഹ്മംത�ന്നയാണ് (ബ്ര�ഹ്മ�വദം വിശ്വം സമസ്തം ഇദം ജഗത് ). നീ അതാകുന്നു

(തത് ത്വം അസി)

നാമരൂപാത്മകമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാ�ണന്നും ബ്രഹ്മം മാത്ര�മ സത്യ

മായിട്ടുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഒരിക്കൽ ശ്രീശങ്കരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. മ�റ്റാരിക്കൽ
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അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു ഉള്ള�തല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന്. ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും

തമ്മിൽ �പാരുത്ത�ക്കടി�ല്ല? ഒ�ര സമയത്തു രണ്ടും ശരിയാ�ണന്നു പറയുന്ന

�തങ്ങ�ന?

ഇന്ത്യക്കാരും പാശ്ചാത്യരുമായ അ�നകം വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ ശ്രീശങ്കര�ന്റ

അ�ദ്വതാത്മകമായഈഏകത്വവാദ�ത്തഎതിർക്കുവാൻശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരു

�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷം�കാണ്ടുസിദ്ധവുംഅനുഭൂതിവിഷയവുമായ

�ലാകത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥ�യ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുകയാണ്.

ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നീ മൂന്നു കാലങ്ങളിലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായ

അസ്തിത്വ�ത്ത അപ്പടി നി�ഷധിക്കുകയാണ് ഏകത്വവാദം �ചയ്യുന്നത്. ശ്രീശങ്കര

�ന്റ മിഥ്യാവാദം ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി �ചയ്യ�പ്പട്ട ഒന്നാണ് എന്നുവ

�രസമർത്ഥിക്കുന്നതിനും ചിലർ മുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി വിജ്ഞാനഭിക്ഷു

(16-ാം ശതകം) ത�ന്റസംഖ്യസൂത്രവ്യാഖ്യാനത്തിൽതാ�ഴപ്പറയുന്നവിധംഅഭിപ്രാ

യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു (2)

‘നമ്മു�ട ബന്ധനം മിഥ്യയാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരുബ്രഹ്മസൂത്രം�പാലും

ഇല്ല. �വദാന്തിക�ളന്നു സ്വയമുദ്�ഘാഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പ്രതിജ്ഞ

�ചയ്യുന്നതായ മായാവാദ�ത്തസംബന്ധിച്ചാ�ണങ്കിൽ അത് വിജ്ഞാനവാദത്തി

�ന്റ (ബുദ്ധമതത്തി�ല) ഒരിനം മാത്രമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്വത�വദാന്ത

ത്തി�ല തത്വങ്ങ�ള വിമർശിക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ശങ്കര�ന പ്രച്ഛന്നബുദ്ധ

�നന്നുവ�ര വിളിക്കുവാ�നാരു�മ്പട്ടത്”.

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവ�ഗാചരമായ �ലാകം ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തതാണ്;

വസ്തു �പ്രക്ഷക�ന്റ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയം മാത്രമാണ്; ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ

ക്ക് യഥാർത്ഥസത്തയില്ലാത്തതു�കാണ്ട് ആന്തരികങ്ങളായ സംജ്ഞാനങ്ങൾ

ആവിർഭവിക്കുന്നു; വിജ്ഞാനം സ്വവരത്തിലും ബാഹ്യവസ്തുക്ക�ള ആശ്രയിക്കാ

ത്തതുമാണ്; ആത്മനിഷ്ഠമായ സംജ്ഞാനമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നിനും സത്തയില്ല —

ഇ�തല്ലാമാണ് വിജ്ഞാനവാദികളായ ബൗദ്ധന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ വിജ്ഞാനവാദികളു�ട ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പ്രത്യക്ഷമാ�യാ

പ�രാക്ഷമാ�യാ ശ്രീശങ്കരൻ അനുകൂലിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ? ആത്മനിഷ്ഠമായ സംജ്ഞാ

നം മാത്രം സത്താ�ണന്നും മ�റ്റല്ലാം അസത്താ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ തീർത്തും പറയുന്നു�ണ്ടാ? നിങ്ങളും ഞാനും, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്ത

കവും ഞാൻ �കയിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള �പനയും, �മതാനിയിൽ �മയുന്ന �വളു

ത്തപശുവും, മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കിടാങ്ങളും, മുകളി�ല നീലാകാശവും, താഴ�ത്ത

പനീർപ്പൂ�ന്താട്ടവുംഎല്ലാം ഇല്ലാത്ത�താ കൃത്രിമ�മാആ�ണന്നുപറയുന്നത് �വറും

അബദ്ധമാണ�ല്ലാ. ശ്രീശങ്കരനും അങ്ങ�ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനുഭാവികസത്ത

�യ അ�ദ്ദഹം നി�ഷധിക്കുന്നില്ല, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു സത്യം എന്നു പറയു�മ്പാൾ

ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ �ലാകം ഒട്ടു�മ ഇല്ലാത്തതാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം വിവക്ഷിക്കു

ന്നില്ല. വിഷയിയും വിഷയവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായസത്തകളാ�ണന്നവസ്തുത

അ�ദ്ദഹം നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് അ�ദ്ദഹം �ഗാചരജഗ

ത്തി�ന്റ സത്ത�യ നി�ഷധിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠ — ആശയവാദികളു�ട മതങ്ങ

�ള കർശനമായി എതിർത്തിട്ടുള്ളത്. സംജ്ഞാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്

�വഷയികസത്ത ത�ന്നയാകയാൽ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളു�ട അഭാവത്തിൽ സം

ജ്ഞാനത്തിനും സത്തയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുകയുണ്ടായി. ബാഹ്യവിഷയം

ത�ന്നയാണ് ആശയത്തിന് ആധാരം. വിഷയമി�ല്ലങ്കിൽ വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള
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�ബാധം നിരർത്ഥകമാണ്. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ, നമ്മളിൽ അവയു�ട �ബാധമുള

വാക്കുന്നതു�കാണ്ട് അസത്താ�ണന്നാണ് സിദ്ധാന്തിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന്

ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നത്. അവനവനിൽത്ത�ന്ന ക്രിയ സാധ്യമല്ല എന്ന ഋജുവായ

കാരണത്താൽ വിഷയബന്ധമില്ലാ�ത �ബാധത്തിൽ �ബാധമുണ്ടാകുന്നു എന്നു

സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു ശരിയുമല്ല (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം). വിജ്ഞാനവാദികളു�ട വാദ

ങ്ങ�ള തിരസ്കരിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു:

“ബാഹ്യജഗത്ത് അസത്താ�ണന്നു കരുതുന്നത് ശരിയല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ നമ്മു�ട പ്രതീതികൾക്ക് സംഗതമായി തൂണുകൾ, കിണറുകൾ മുതലായ

ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം�കാണ്ട് വിശദമാകുന്നു�ണ്ടന്നു നമുക്കറിയാം.

ഒരുവൻആഹാരംആസ്വദിച്ചു�കാണ്ടിരിക്ക�വത�ന്നതാ�നാന്നുംആഹരിക്കുന്നി

�ല്ല�ന്നാ തനിക്കതിൽ നിന്ന് യാ�താരുതൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നി�ല്ല�ന്നാ പറയുന്നതാ

യാൽ അവ�ന ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. വസ്തുവി�ല്ലന്നു പറയു�മ്പാൾ, �ബാധപ്ര

ക്രിയയ്ക്കു പുറ�മ �ബാധവിഷയമായ വസ്തു �വ�റ ഇ�ല്ലന്നാണ് താൻഅർത്ഥമാക്കു

ന്ന�തന്ന് ബുദ്ധൻ വിശദമാക്ക�ട്ട. സത്യ�മ�ന്തന്നാൽ �ബാധം എന്നതുത�ന്ന

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നാമറിയുന്നതി�ന സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആന്തരമായ

സംജ്ഞാനത്തിനു വിഷയമാകുന്ന വസ്തു ‘ബാഹ്യത്തിലുള്ളതു�പാ�ല’ �താന്നുന്നു

എന്ന് ബൗദ്ധന്മാർ പറയു�മ്പാൾ ഇക്കാര്യം സൂത്രത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയാണ്

അവർ �ചയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ബാഹ്യത്തിൽ ഒന്നുമി�ല്ലങ്കിൽ ‘ബാഹ്യത്തിലു

ള്ളതു�പാ�ല’ വല്ലതുമുണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? വിഷ്ണുമിത്രൻ ഒരു വന്ധ്യയു�ട

പുത്രനായി �താന്നുന്നതിന് എ�പ്പാ�ഴങ്കിലും സാദ്ധ്യമാ�ണാ? മാത്രമല്ല, ബാഹ്യ

വിഷയങ്ങളി�ല്ലങ്കിൽ ആശയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളു�ട രൂപ�മങ്ങ�ന ലഭ്യമാകും?

ആശയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളു�ട രൂപങ്ങളു�ണ്ടങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഏ�താരു വി

ഷയങ്ങളു�ട രൂപങ്ങളാ�ണാആശയങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ വിഷയങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന

�പ�ട്ടന്ന് ഇപ്രകാരം രൂപമാത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു എന്നാ�ണാ? വസ്തുക്കൾആശ

യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ബാഹ്യവസ്തുക്കളായിത്ത�ന്ന ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്നു

എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ആകയാൽ ആശയത്തി�ന്റയും വസ്തുവി�ന്റയും സ്ഥിര

മായഈസഹചാരിത�യഅവതമ്മിലുള്ളഅ�ഭദമായിട്ടല്ല കാര്യകാരണബന്ധ

മായിട്ടു വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണു �വണ്ടത് (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).

ഇന്ത്യയി�ല തത്വചിന്ത�യക്കുറിച്ച് �ഹഗൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്: “ഭാരതീയ

തത്വചിന്താപദ്ധതിയിൽ ആശയം വസ്തുനിഷ്ഠമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. തന്മൂ

ലം ബാഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായത് ആശയവുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുത്തി ഗ്രഹിക്ക

�പ്പട്ടിട്ടില്ല. പൗരസ്ത്യ തത്വചിന്തയു�ട ഒരു ന്യൂനതയാണ് ഇത്”. (�ലക്�ചഴ്സ് ഓൺ

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫി�ലാസഫി).

യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭാരതീയ ദർശനത്തിലല്ല �ഹഗലി�ന്റ ത�ന്ന ദർശ

നത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂനതയാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽആശയത്തി�ന്റയും വസ്തുവി

�ന്റയും സഹചാരിത�യ അവയു�ട കാര്യകാരണബന്ധത്തി�ന്റയല്ല അ�ഭദത്തി

�ന്റ വ്യജ്ഞകമായിട്ടാണ് �ഹഗൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആശയ�ത്താട് �പാരു

ത്ത�പ്പടുത്തിയാണ് അ�ദ്ദഹം ബാഹ്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായതി�ന ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന

ത്. �ന�രമറിച്ച് �മലുദ്ധരിച്ച വിജ്ഞാനവാദിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനത്തിൽ വ്യ

ക്തമാക്ക�പ്പട്ട�പാ�ലശ്രീശങ്കരനാക�ട്ട വസ്തുക്ക�ളബാഹ്യങ്ങളായുംആശയങ്ങ

ളിൽ നിന്നു ഭിന്നങ്ങളായും കരുതിയിരുന്നു. ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടങ്ങളാ

കയാൽ അസത്തുക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടാത്തതാണ്: കാണ�പ്പടുന്ന വസ്തു ഇല്ലാ
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ത്തതാവാൻ തരമില്ല�ല്ലാ. ആശയങ്ങൾക്കു വസ്തുക്കളു�ട രൂപമുണ്ടാകുന്നത് അവ

പുറ�മ വർത്തിക്കുന്നതു�കാണ്ടും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു വിഭിന്നങ്ങളാക�കാണ്ടുമ

�ത്ര. ബാഹ്യവിഷയങ്ങ�ള ആശയങ്ങളിൽ അഭിവ്യക്തങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ മാത്ര

മായി വിചാരിക്കുന്ന�ത ഇല്ല. അ�ദ്ദഹം വ്യഷ്ടിത്വ�ത്തനിരാകരിക്കുക�യാ സമഷ്ടി

ത്വത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല. വാചസ്പതി മിശ്രൻ പ്രതിപാദിച്ച�പാ�ല,

“അ�ഭദം എന്നപദം�കാണ്ട് നാം�ദ്വത�ത്തനി�ഷധിക്കുന്നു;എന്നാൽഏകത്വ

�ത്ത �കവലമായഅഭിന്നത�യസ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ലതാനും”.

ഇവി�ട ഒരു കാര്യം കുറിക്കുന്നതു�കാള്ളാം. �ഹഗൽ ആശയ�ത്തക്കുറിച്ചു

പറയു�മ്പാൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് �കവലമായ ആശയ�ത്തയാണ്. നിത്യജീവിത

ത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കനുഭവ�പ്പടുന്നആശയങ്ങ�ളയല്ല, എന്നാൽ ശ്രീശ

ങ്കരൻ പരമാത്മാ�വന്ന സംപ്രത്യയ�ത്തപ്പറ്റി പരാമർശിക്കു�മ്പാൾ പരമാത്മാവ്

മാത്രമാണ് സത്യ�മന്നും മറ്റുള്ള�തല്ലാം മിഥ്യയാ�ണന്നും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ശ്രീശ

ങ്കര�ന്റആശയവാദത്തിൽപ്രകടമായ �പാരുത്ത�ക്കടു�ണ്ടന്നുനമുക്കു �താന്നാം.

ഒരുവശത്ത് അ�ദ്ദഹം തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ബ്രഹ്മം മാത്രമാണു സത്യം. വിവിധച

രാചരവസ്തുസങ്കലമായ ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യം മാത്രമാണ് എന്ന്, �ന�രമറിച്ച്

ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം സത്താ�ണന്നും വസ്തുക്ക�ള ആശയങ്ങളായി കരുതാൻ സാദ്ധ്യ

മ�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം സിദ്ധാന്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് ഏകസത്യ

�മങ്കിൽവസ്തുതകളായിഅറിയ�പ്പടുന്ന,�വവിദ്ധ്യം നിറഞ്ഞഇന്ദ്രിയവിഷയമായ

ഈ പ്രാതിഭാസിക ജഗത്തും മനുഷ്യന്മാരും ഉ�ണ്ടന്ന് എങ്ങ�ന പറയാം? ജീവാ

ത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങ�ന അഭിന്നമായിരിക്കും? ജീവാത്മാവ് പരിച്ഛിന്ന

മാണ്. ബ്രഹ്മം അപരിച്ഛിന്നമാണ്. ജീവാത്മാവ് ഉപാധിക�ളാടുകൂടിയതാണ്. ബ്ര

ഹ്മം ഉപാധിരഹിതമാണ്. ജീവാത്മാവു സഗുണമാണ്. ബ്രഹ്മം നിർഗ്ഗുണമാണ്. ജീ

വാത്മാവ് നശ്വരമാണ്. ബ്രഹ്മം അനശ്വരവും അനന്തവുമാണ്. രണ്ടും എങ്ങ�നയാ

ണ് ഒന്നാവുക?

എന്നാൽശ്രീശങ്കരൻഇതിൽ ഒരു �പാരുത്ത�ക്കടും കാണുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം മാ

ത്രമാണ്സത്യ�മന്നുസമ്മതിച്ചാലുംനിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മവുംനാമരൂപാത്മകമായഇന്ദ്രി

യ�ഗാചര പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള വി�വചനം നിലനിൽക്കാ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം വാദി

ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

“നുര, ചുഴി, തിര, കുമിള മുതലായവ ജലമയമായ സമുദ്രത്തി�ന്റ വിവിധപരി

ണതികളാണ്. അ�തസമയം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളുമാണ്, എങ്കിലും

അവ തങ്ങളിൽ �വർപിരിഞ്ഞും ഒന്നിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നതായി കാണുന്നതുമുണ്ട്. ജലമാത്രമായ സമുദ്രത്തി�ന്റ പരിണാമ

ങ്ങളാ�ണങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങള�ല്ലങ്കിലും നുര, തിര മുതലായവ

പരസ്പരസാ�പക്ഷകമായി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ഉ�പക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ

വ്യക്തിത്വം അ�ന്യാന്യം കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നി�ല്ലങ്കിലും, സമുദ്രം ത�ന്നയാകയാൽ

അഭിന്നങ്ങളുമാണ്. ഇവി�ടയും സംഗതി ഇതു�പാലാണ്. വിഷയിയും വിഷയവും

ഒരിക്കലും ഒന്നായിത്തീരുന്നില്ല, എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നു വ്യത്യാസ�പ്പടുന്നതു

മില്ല… എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമകാരണമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നങ്ങളാണ്.

എന്നിരിക്കിലുംഅനു�ഭാക്താവ്എന്നുംഅനുഭൂജ്യമാനങ്ങളായവിഷയങ്ങൾഎന്നു

മുള്ള �ഭദം കടലി�ന്റയും തിരകളു�ടയും കാര്യത്തി�ലന്ന�പാ�ല സാദ്ധ്യവുമാണ്

(3).
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ശ്രീശങ്കര�ന്റ മതമനുസരിച്ച് �വഷയിക ജീവിതത്തി�ന്റ�യല്ലാം അടിസ്ഥാ

നം വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ഈ വി�വചനം ത�ന്നയാണ്. പി�ന്ന

എപ്രകാരമാണ് അ�ദ്ദഹം വിഷയവിഷയികൾ അഭിന്നങ്ങ�ളന്നും അദ്വിതീയമായ

ബ്രഹ്മം അതായത് പരമാത്മാവു മാത്രമാണ് ഏകസത്യം എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന

ത�ന്റ ഏകത്വവാദ�ത്ത സമർത്ഥിക്കുന്നത്? അധ്യാസം എന്ന സങ്കൽപമുപ

�യാഗിച്ചാണ് അ�ദ്ദഹം ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആനുഭാവികസത്ത�യ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടു

ള്ള ബൗദ്ധികമായ ഒരു ഉപായമാണ് അധ്യാസം. അധ്യാസം എന്നാൽ എന്ത്?

ഒന്നിൽ മുമ്പ് അനുഭൂതമായ മ�റ്റാന്നി�ന്റ സംജ്ഞാനം — ഒരു വസ്തു മ�റ്റാരു

വസ്തുവാകുന്ന അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ദൃശ്യമാകാൻ സത്യമായ ഒന്നിൽ അസത്യമായ

മ�റ്റാന്നി�ന്റ ആ�രാപണം — എന്നാണ്. അധ്യാസത്തിന് ശ്രീ ശങ്കരൻ �കാടു

ത്തിട്ടുള്ള നിർവചനം അനാത്മാവി�ന്റ കാര്യങ്ങ�ള ആത്മാവിലും ആത്മാവി�ന്റ

കാര്യങ്ങ�ള അനാത്മാവിലും ആ�രാപിക്കു�മ്പാൾ വിഷയവിഷയികളു�ട ഗുണ

ങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തതസംഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതായി അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. ഈ

അധ്യാസസിദ്ധാന്ത�ത്ത ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തി�ന്റ ഉ�പാദഘാതത്തിൽ അ�ദ്ദ

ഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

“വിഷയമായ ത്വംപദാർത്ഥവും വിഷയിയായ അഹംപദാർത്ഥവും രണ്ട് സം

പ്രത്യയമണ്ഡലങ്ങളാണ്. അവ ഇരുട്ടും �വളിച്ചവും�പാ�ല വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങ�ളാ

ടു കൂടിയവയാണ്. ഒന്നിന് മ�റ്റാന്നി�ന്റ സ്വഭാവമുണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത്

തീർച്ചയാണ്. അങ്ങ�നഇരി�ക്ക ഒന്നി�ന്റസ്വഭാവങ്ങൾ മ�റ്റാന്നി�ന്റസ്വഭാവങ്ങ

ളായിത്തീരുക എന്നത് കൂടുതൽഅസാദ്ധ്യമാണ�ല്ലാ. തന്മൂലം ത്വംപദാർത്ഥവിഷ

യമായ വസ്തുവി�നയുംഅതി�ന്റ ഗുണങ്ങ�ളയുംഅഹംപദാർത്ഥവിഷയവുംജ്ഞാ

താവും വസ്തുവിരുദ്ധവുമായ �ഭാക്താവിലും അതി�ന്റ ഗുണങ്ങളിലുംആ�രാപിക്കുക

എന്നത് ന്യായമായും മിഥ്യയാകാ�ന തരമുള്ളൂ”.

പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ആനുഭാവികസത്തയ്ക്കും എല്ലാ ലൗകിക വ്യാപാരങ്ങൾക്കും

ആ�പക്ഷികാനുഭവങ്ങൾക്കും മൂലകാരണമായി ശ്രീശങ്കരൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്

ആത്മാവിൽഅനാത്മാവി�നയും �ന�രമറിച്ചുമുള്ളഅധ്യാസ�ത്തയാണ്. “ഞാൻ

എ�ന്ന അറിയുന്നു” എന്നു ഞാൻ പറയു�മ്പാൾ ഞാൻ ശരിയായും അറിയുന്നത്

എ�ന്റ യഥാർത്ഥമായ ആത്മാവി�നയല്ല. ആത്മാവ്ജ്ഞാനത്തിനു വിഷയമാകു

�മ്പാൾ, അത് വിഷയിയല്ലാതായിത്തീരുന്നു; വിഷയി വിഷയമാകുന്നു. ജ്ഞാതാവ്

�ജ്ഞയമായിത്തീരുന്നു. യുക്തിയനുസരിച്ച് രണ്ടും ഒന്നാവാൻ തരമില്ല. എങ്കിലും

ഒന്നി�ന മ�റ്റാന്നായി കാണുക എന്നതും ഒന്നി�ന്റ അന്തസ്സത്ത�യയും ഗുണങ്ങ

�ളയും മ�റ്റാന്നി�ലക്കു പകരുകഎന്നതും ഒരുസാമാന്യരീതിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇതാണ് അധ്യാസം. ഇതി�ന ഉദാഹരിക്കുവാൻ ശ്രീശങ്കരൻ രണ്ടുസാമാന്യാനുഭ

വങ്ങ�ള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുത്തുച്ചിപ്പി �വള്ളിയായി�ത്താന്നുക എന്നതാ

ണ് ഒന്ന്. ഒരു ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി�ത്താന്നുക എന്നതാണ് മ�റ്റാന്ന്. മങ്ങിയ �വ

ളിച്ചത്തിൽ കയറി�ന പാമ്പായി ഭ്രമിക്കുന്നതും ദൃഷ്ടാന്തമായി ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാമ്പ് മിഥ്യയാണ്. നല്ല �വളിച്ചത്തിൽ പരി�ശാധിച്ചാൽ ഭാവനയിലുള്ള പാമ്പ്

മായുകയും കയറ് കയറി�ന്റ എല്ലാ യഥാർത്ഥസംഭാവനങ്ങ�ളാടുകൂടി ദൃശ്യമാവു

കയും �ചയ്യും. പാമ്പ് മിഥ്യയാ�ണങ്കിലും അസത്തല്ല. ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷം�കാണ്ട്

�തറ്റാ�ണന്നു �തളിയുംവ�ര അത് കയറിൽ സത്താണ്. �തറ്റായജ്ഞാനം നില

നിൽക്കുന്നിട�ത്താളംപാമ്പ്യഥാർത്ഥമാ�ണന്നും �താന്നും. എന്നാൽയഥാർത്ഥ
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ജ്ഞാനമുദിക്കു�മ്പാൾഅതുമറയുകയുംതൽസ്ഥാനത്ത് കയർപ്രത്യക്ഷമാവുകയും

�ചയ്യും.

ത�ന്റആശയം വ്യക്തമാക്കുവാൻശ്രീശങ്കരൻസ്വപ്നങ്ങ�ളയും ഉദാഹരണമാ

യി ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായി

ട്ടുള്ള സ്വാനുഭവങ്ങളു�ട ഒരു പുനരുത്ഭവമായിട്ടാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ പരിഗണിക്ക�പ്പടു

ന്നത്. സ്വപ്നം കണ്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നിട�ത്താളം മായികമായആസ്വപ്നകാലാനുഭവ

ങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളായിട്ടാണ�ല്ലാ �താന്നാറുള്ളത്. പ�ക്ഷ, ജാഗ്രദവസ്ഥയി�ല

ത്തു�മ്പാൾഅവഅയഥാർത്ഥങ്ങളാവുന്നു. സ്വപ്നാവസ്ഥയിലും ജാഗ്രദവസ്ഥയിലും

നമുക്കുണ്ടാവുന്നഅനുഭവങ്ങൾഅതാതവസ്ഥക�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംസത്യ

ങ്ങൾ ത�ന്നയാണ്. എന്നാൽ അവയു�ട സത്യസ്ഥിതി �കവലസത്യത്തിൽ നി

ന്നും വ്യത്യസ്തമായിആ�പക്ഷികം മാത്രമാണ്. �ലാകികസത്തയു�ട വീക്ഷണ�കാ

ണിൽ നിന്നു�നാക്കിയാൽ സ്വപ്നകാലാനുഭവങ്ങൾ മിഥ്യയാണ�ല്ലാ. അ�ത�പാ

�ല �കവലയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ വീക്ഷണ�കാണിൽ നിന്നു �നാക്കിയാൽ ലൗകി

കജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മിഥ്യയാണ്. ഉറങ്ങിയവൻ ഉണരുന്നതുവ�ര സ്വപ്നത്തി�ല

മിഥ്യകൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നു �താന്നുന്നതു�പാ�ല, പരമാത്മാവാണ് �കവല

സത്യ�മന്നറിയുന്നതുവ�ര�വഷയിക�ലാകാനുഭവങ്ങൾസത്യമായിനമുക്ക് �താ

ന്നുന്നുഎന്നുമാത്രം.

സാധാരണഅനുഭവങ്ങളിലും വി�വചനങ്ങളുണ്ടാകാ�മന്ന്ശ്രീശങ്കരൻസമ്മ

തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ �ഭദ�മാന്നുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ “ഈ

എല്ലാറ്റിലും ‘അതു’ ത�ന്നയാണ് സാരാംശം; ‘അതു’ ത�ന്നയാണ് പരമസത്യവും

(ഛ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്ത്).

സാധാരണ �ലാകത്തിൽ ജീവാത്മാവു പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഭിന്നനായി

�ത്താന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ �ഭദം മായയു�ട മണ്ഡലത്തിൽ മാത്ര�മയുള്ളൂ. ശ്രീ

ശങ്കരൻ പറയുന്നു: “ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും തമ്മിൽ �പരിനു മാത്ര�മ

�ഭദമുള്ളൂ. എ�ന്തന്നാൽ പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിനു വിഷയം ത�ന്ന രണ്ടി�ന്റയും

അ�ഭദമാണ് എന്നതു സുനിശ്ചിതമ�ത്ര. (ചിലർ �ചയ്യാറുള്ളതു�പാ�ല) ആത്മാ

വിനു നാനാത്വം കൽപിക്കുക എന്നതും ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽനിന്നും പര

മാത്മാവ് ജീവാത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നമാ�ണന്നുകരുതുന്നതുംഅർത്ഥശൂന്യമാണ്.

എ�ന്തന്നാൽ ആത്മാവ് പല �പരിലും അറിയ�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ

ഒന്നുത�ന്നയാണ്” (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).

ജീവാത്മാവ് സാരാംശത്തിൽ ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാണ്. “അത് ആത്മാവാണ്.

അതു നീ ത�ന്ന” കയർ എന്ന ആശയം സർപ്പ�മന്ന ആശയ�ത്ത തുടച്ചുകളയു

ന്നതു�പാ�ല ജീവബ്ര�ഹ്മക്യത്തി�ന്റജ്ഞാനം ജീവാത്മാവ് ശരീരബദ്ധനാ�ണ

ന്നുള്ള ആശയ�ത്ത മായ്ച്ചുകളയുന്നു. ശ്രീങ്കരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർ

ത്ഥജ്ഞാ�നാദയം വ�ര ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള �ഭദം യഥാർത്ഥ

മാണ് എന്ന്. ആ�ത്മക്യ�ബാധത്തിനു മുമ്പ് മനുഷ്യ�ന്റ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉൾ

�പ്പടുന്ന ശരി �തറ്റ് എന്നീ ആശയങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന അ�തപടി നിലനിൽക്കുന്ന

താണ്. “ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവാണ് സത്യമായ ആത്മാവ് എന്ന �തറ്റിദ്ധാരണ

എ�പ്പാൾ അകലുന്നു�വാ ഉടൻത�ന്ന ആ ധാരണയിലധിഷ്ഠിതങ്ങളും അജ്ഞാന

ജന്യങ്ങളുമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും �ചയ്യുന്നു. (ബ്രഹ്മസൂ

ത്രഭാഷ്യം).
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ശ്രീശങ്കരൻ തുടരുകയാണ്: “ജീവാബ്ര�ഹ്മക്യ �ബാധമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്,

ഉണരുംമുമ്പ് സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായവ�പാ�ല, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരിയായി

�ത്താന്നും, ആ�ത്മക്യജ്ഞാനം ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നിട�ത്താളം ജ്ഞാ�നാപക

രണങ്ങൾ, ജ്ഞാനവിഷയങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ എന്നിവ�യപ്പറ്റി ചിന്തിക്കു�മ്പാൾ

ആരും അസത്തു എന്ന ആശയ�ത്ത വച്ചുപുലർത്താറില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ

ജീവികളും തങ്ങളു�ട സ്വതഃസിദ്ധമായ ബ്ര�ഹ്മക്യ�ബാധം തിരസ്കരിക്കുകയും

അജ്ഞാനം മൂലംഞാൻഎന്നുംഎ�ന്റ�തന്നും,അതായത്എ�ന്റആത്മാ�വന്നും

എ�ന്റതു മാത്ര�മന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള വച്ചുപുലർത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. ആയ

തു�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന്റ സാമാന്യമായ കർമ്മങ്ങ�ളാ �വദികാചാരങ്ങ�ളാ എല്ലാം

ജീവബ്ര�ഹ്മക്യ�ബാധത്തിനു മുമ്പു യുക്തങ്ങൾ ത�ന്നയാണ്; സാർത്ഥകങ്ങൾ

ത�ന്നയാണ്, ഉറങ്ങു�മ്പാൾ വലിയതും �ചറിയതുമായ വസ്തുക്ക�ള സ്വപ്നത്തിൽ

കണ്ടു എല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതു�പാലുള്ള ഉറച്ച ധാരണ�യാടുകൂടിയ

അറിവ് ഉണരുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരുവന് ഉണ്ടാകുന്നതു�പാ�ലയാണ് അത്. അവ

�യല്ലാം അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളു�ട അനുകരണങ്ങളാ�ണന്ന �ബാധം അ�പ്പാൾ

ഉണ്ടാകാറില്ല�ല്ലാ. (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).

അധ്യാസം, അവിദ്യയു�ട ഫലമാണ്, വിദ്യയാൽ അതായതുജ്ഞാനത്താൽ

അതു നശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു. ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുഅധ്യാസം �ചയ്യ�പ്പട്ട വസ്തുവി�ന

�വർ�പ്പടുത്തി,ആവസ്തുവി�ന്റയഥാർത്ഥസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുകഎന്നതാണ്വി

ദ്യ�കാണ്ടു�ദ്ദശിക്കുന്നത്.

ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നു: “പ്രമാണങ്ങളും പ്ര�മയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ

ലൗകിക-�വദി�കാചരണങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതുത�ന്ന ആത്മാവും അനാത്മാ

വും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരധ്യാസ�ത്ത — അവിദ്യ�യ — അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ടുത

�ന്നയാണ്. വിധിനി�ഷധം മുക്തി എന്നിവ�യ പ്രതിപാദിക്കുന്നശ്രുതികളും അപ്ര

കാരംത�ന്ന” (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).

�വദികങ്ങളും മതപരങ്ങളും ആയ എല്ലാ നിധിനി�ഷധങ്ങളും ശരിയായ

ആത്മജ്ഞാനം ഉദ്ഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അജ്ഞാന

ത്തിലുഴലുന്ന ജനങ്ങ�ള സംബന്ധിക്കുന്ന സീമക�ള ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ നിവൃത്തി

യില്ല. അജ്ഞാനിയായ ഒരുവൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാവരു�ടയും

ആത്മാവ് എന്നു മറന്നു�കാണ്ട്, ശരീരം, സന്തതി, സമ്പത്ത് മുതലായ �വറും കാ

ര്യങ്ങ�ള ത�ന്റ ഭാഗമായും ത�ന്ന സംബന്ധിക്കുന്നവയായും കാണുന്നു. “ആക

യാൽ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നതുവ�ര ലൗകികങ്ങളും മതപരങ്ങളുമായ

സാധാരണ ചടങ്ങുകൾ നിർബാധം തുടരാതിരിക്കുവാൻ കാരണം കാണുന്നില്ല”.

പ�ക്ഷ, അവയ്ക്കു പരമസത്യവുമായി അതായത് ആത്മാവുമായി ബന്ധ�മാന്നുമില്ല

എന്നുമാത്രം.

വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീശങ്കരൻ പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്.

“ബ്രാഹ്മണൻ യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം മുതലായ �വദികങ്ങളായ വിധികൾ,

വർണ്ണം, ആശ്രമം, വയസ്സ്, പരിതഃസ്ഥിതി മുതലായവയു�ട അധ്യാസങ്ങ�ള അം

ഗീകരിച്ചാൽ മാത്ര�മ ശരിയാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ”. �ന�രമറിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ

ക്ഷത്രിയൻ മുതലായ സാമൂഹികഭിന്നതകളിൽ നിന്നു വിമുക്തനാണ് ആത്മാവ്.

അതു വർണ്ണവർഗ്ഗവംശ�ദശീകങ്ങളായ ലൗകിക പരിമിതികളിൽ നിന്നും �ലാഭവി

�ദ്വഷാംഹംകാരസ്വാർത്ഥങ്ങൾ എന്നീ ലൗകികസ്വഭാവ വി�ശഷങ്ങളിൽ നിന്നും

അതീതമാണ്.
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ലൗകികജീവിതത്തിനു മനുഷ്യൻ ത�ന്ന ഈശ്വരസൃഷ്ടിയായി കരുതുന്നു.

ഈശ്വര�ന പരമസത്യമായും പൂജാപ്രാർത്ഥനാദികൾക്കു വിഷയമായും പരിഗ

ണിച്ചു�പാരുന്നു. ഈശ്വര�നസഗുണബ്രഹ്മ�മ�ന്നാ ദിവ്യഗുണസമ്പൂർണ്ണനുംസരൂ

പനുമായ പ്രഭു�വ�ന്നാ വ്യവഹരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വത

�വദാന്തത്തിൽ സരൂപനായ ഈശ്വരനു സ്ഥാനമില്ല. സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയുമില്ല.

ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം, പ്രാർത്ഥന, പൂജ, തീർത്ഥാടനം മുതലായവ പ്രാതിഭാസി

ക�ലാകത്തി�ലസംഗതമാവുന്നുള്ളൂ. പാരമാർത്ഥികവീക്ഷണത്തിൽഏതായാലും

ഈശ്വരൻ മിഥ്യയാണ്. ഗുണരഹിതനും നിർവി�ശഷനുമായ പരമാത്മാവ് അതാ

യത് നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം.

ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആന്തരവയവങ്ങൾ എന്നീ അനാത്മവസ്തുക്കളടങ്ങിയ

ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായഈ�ലാകംസത്താശാസ്ത്രപരമായി �നാക്കിയാൽഅനൃതമാ

ണ്. അയഥാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽഅജ്ഞാനംഅതായത്അവിദ്യ മനസ്സും ശരീര

വുമടങ്ങിയജീവി�യനിരവയവനായആത്മാവായിഅംഗീകരിക്കുന്നതിനുജീവ�ന

�പ്രരിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവും അനാത്മാവും തമ്മിൽ അധ്യാസത്തിന് ഇതു കാരണ

മായിത്തീരുന്നു. അനാത്മാവി�ന അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിലും ആത്മാവി�ന

അനാത്മാവിലും ആ�രാപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ അധ്യാസത്തി�ന്റ സ്വഭാവം.

അനാത്മാവായ മനഃശരീരസംഘാത�ത്ത ആത്മാവായി �തറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ്

അവിദ്യ. ഈഅധ്യാസബന്ധമാണ് �ലാകത്തി�ന്റ മിഥ്യാത്വത്തിനു നിദാനം.

ശ്രീശങ്കര�ന്റ മതമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം; ബ്രഹ്മത്തിൽഅധ്യാ

സിക്ക�പ്പടുന്നതു�കാണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡവും �വഷയികമായ �ലാകവും ഉ�ണ്ട

ന്നു �താന്നുന്നത്. കാണുന്നത് അവാസ്തവമല്ല. എ�ന്തന്നാൽഅവ ഉള്ളതു�പാ�ല

�താന്നുന്നുണ്ട�ല്ലാ. പ�ക്ഷ,ജ്ഞാനംമൂലം �ഭദബുദ്ധി നശിച്ചാൽ അവ�യല്ലാം ബ്ര

ഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച

ലഭിക്കുന്ന�താടുകൂടി പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മായികതഅപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പ്രപഞ്ച�മ

ല്ലാം ബ്രഹ്മമായി അറിയ�പ്പടുകയും �ചയ്യും.

കയറിൽ പാമ്പു കാണുക മുതലായ ഭ്രമാനുഭവങ്ങളു�ട �ലാകം ശരിയായ

ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളു�ട �ലാകത്താൽ നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു. അതു�പാ�ല ഇന്ദ്രിയ

വിഷയമായ �ലാകം പരമാത്മജ്ഞാനത്താൽ നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു. ഭ്രമജ്ഞാന

ത്തി�ന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും �നാക്കിയാൽ പാമ്പ് സത്യമാണ്. ലൗകികാനുഭവത്തി

�ന്റ പക്ഷത്തുനിന്നു �നാക്കിയാൽ പാമ്പ് ഇല്ലാത്തതും അസത്യവുമാണ്; കയർ

മാത്രമാണു സത്യം. അതു�പാ�ല യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തി�ന്റ പക്ഷത്തുനിന്നും

�നാക്കിയാൽ കയർ ഭ്രമവും ബ്രഹ്മം മാത്രം സത്യവുമാണ്.

അങ്ങ�ന ശ്രീശങ്കരൻ സത്തയു�ട മൂന്നുഘട്ടങ്ങ�ളയും അവയ്ക്കനുസൃതമായി

ജ്ഞാനത്തി�ന്റ മൂന്നു പതനങ്ങ�ളയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമമായ സത്ത

അതായത് പാരമാർത്ഥികസത്യം, ലൗകികമായ സത്ത അതായത് വ്യാവഹാരി

കസത്യം, മുഴുവൻഅസത്ത്അതായത് പ്രാതിഭാസികസത്യം എന്നിങ്ങ�നയാണു

സത്യത്തി�ന്റ മൂന്നു പതനങ്ങൾ. മുയൽ�ക്കാമ്പ്, ആകാശപുഷ്പം, വന്ധ്യാപുത്രൻ

മുതലായവ �വറും ഭാവനകളും പൂർണ്ണമായും അസത്യങ്ങളുമാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ അവ ഒരിക്കലും �ഗാചരമാകുന്നില്ല. രജ്ജൂസർപ്പവും സ്വപ്നങ്ങളും അസത്യ

ങ്ങളാ�ണങ്കിലും, അനുഭവിക്ക�പ്പടുന്നതു�കാണ്ടും അനുഭവിക്ക�പ്പടുന്നവ പൂർണ്ണ

മായും അസത്യങ്ങളല്ലാത്തതു�കാണ്ടും തികച്ചും അസത്യങ്ങളല്ല. പാരമാർത്ഥിക

സത്യത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അ�ച്ഛദ്യവും ശുദ്ധവും അതീന്ദ്രിയസത്യവുമായ ബ്രഹ്മം
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അതായതു പരമാത്മാവ് മാത്രമാണ് സത്യം; ബ്രഹ്മാണ്ഡവും�വഷയിക�ലാകവും

ജീവാത്മാക്കളും അസത്യങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം മ�റ്റല്ലാ അനുഭവങ്ങ�ളയും

മായ്ച്ചുകളയുന്നതു�കാണ്ടുബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് സത്യം. അനശ്വരവും അവികാരിയും

സർവത്തിനുംആധാരവുമായ അദ്വീതിയബ്രഹ്മം അറിയുന്നതുവ�ര സാധാരണയാ

യി അനുഭവ�പ്പടുന്ന ഈ �ലാകം യഥാർത്ഥമായി�ത്താന്നും (ശങ്കര�ന്റ ആത്മ

�ബാധം). ശാശ്വതവും അവ്യയവും അനന്തവും അവികാരിയുമല്ലാത്ത ഒന്നി�നയും

ശ്രീശങ്കരൻ പരമസത്യമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.

ലൗകികസത്യത്തി�ന്റ വീക്ഷണത്തിൽ �വഷയിക�ലാകം യഥാർത്ഥവും

സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളും രജ്ജുസർപ്പവും മിഥ്യയുമാണ്. ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായ �ലാകവും

പാമ്പും സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളും ശശവിഷാണം�പാ�ലയും വന്ധ്യാപുത്ര�ന�പ്പാ�ലയും

പൂർണ്ണമായുംഅസത്യങ്ങളല്ല. അവയ്ക്ക്സത്യത്തി�ന്റഅല്പ�മാരംശമുണ്ട്. അവപൂർ

ണ്ണമായും അസത്യങ്ങ�ളങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയില്ല�ല്ലാ.

ആകയാൽ അവ സത്യ�മ�ന്നാ അസത്യ�മ�ന്നാ പറയുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവയ്ക്ക്

അവർണ്ണനീയമായ ഒരു സത്താഭാവമുണ്ട്. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവ

അനിർവചനീയ സത്യങ്ങളാണ്.

പരബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പരമയാഥാർത്ഥ്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനു �വണ്ടിയാണ് ശ്രീ

ശങ്കരൻപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റആ�പക്ഷികമായഅയഥാർത്ഥാവസ്ഥ�യഊന്നിപ്പറയു

ന്നത്. സത്താപരമായ ആധാരം ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള �വവിധ്യം നിറഞ്ഞഈ പ്ര

പഞ്ചം ബ്രഹ്മംത�ന്നയാണ്. കയർ കയറാ�ണന്നറിയു�മ്പാൾ മിഥ്യയായ പാമ്പ്

കയറിൽ നിന്ന് ഭിന്നമ�ല്ലന്നു �താന്നുന്നതു�പാ�ല ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായ ഈ പ്ര

പഞ്ചം ബ്രഹ്മമാ�ണന്ന നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാവു�മ്പാൾ പിന്നീടത് ബ്രഹ്മത്തിൽ

നിന്ന് �വ�റയായി �താന്നുന്നതല്ല. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അയ

ഥാർത്ഥങ്ങളാകയാൽ പരസ്പരം അഭിന്നങ്ങളുംബ്രഹ്മാഭിന്നങ്ങളുമാണ്.

സംപ്രത്യയാത്മകമായ ചിന്ത�കാണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾവഴിയുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാ

നം�കാണ്ടുമാണ് ലൗകികസത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്നത്. ബ്രഹ്മം മനുഷ്യചിന്തയു

�ട ഉപാധികൾക്ക് അതീതമാകയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മത്തിന്

മതിയാകുന്നതല്ല. തന്മൂലംബ്രഹ്മജ്ഞാനം സംപ്രത്യയപരങ്ങളായ യുക്തികളി�ലാ

ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തി�ലാ അല്ല, അതീന്ദ്രിയ-അന്തഃപ്രജ്ഞയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമാ

യിട്ടുള്ളത്.

ശ്രീശങ്കരൻ,ഈസമഗ്രബ്രഹ്മാണ്ഡ�ത്ത,�ജവവുംഅ�ജവവുമായ പദാർ

ത്ഥസാർത്ഥ�ത്താടുകൂടിയ പ്രാകൃതികവും മർത്ത്യ�ന്റതുമായ ഈ പ്രപഞ്ച�ത്ത

ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ മായാമയമായ ഒരു വി�ക്ഷപമായിട്ടാണു കരുതുന്നത്. �വഷ

യിക�ലാകത്തിൽ വി�ശഷങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും, ഒന്നു പലതായി �താ

ന്നിക്കുന്നതിനും നിദാനമായ ഈ മായ അനിർവചനീയവും പ്രാപഞ്ചികവുമായ

അജ്ഞാനവും ത�ന്നയാണ്. മായ�കാണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ജീവാത്മാവും

പ്രാതിഭാസികപ്രപഞ്ചവും ഭിന്നങ്ങളായി �താന്നുന്നത്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �സ്രാ

തസ്സും അതി�ന നിലനിർത്തുന്നതിനു കാരണവുമായി പ്രകാശിക്കുന്ന മായയു�ട

സ്വാധീനതമൂലമാണ് ഓ�രാ ജീവാത്മാവും താൻ ഇതരജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും

ബാഹ്യ�ലാകത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാ�ണന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ

മായാതത്വം ബ്രഹ്മ�ത്തയും വിഷയവിഷയികളു�ട മൗലികമായ ഐക്യ�ത്തയും

ഏകാത്മകവൃത്തിയുള്ളപരിധിക്കകത്തുപ്രവർത്തിക്കുന്ന�തയില്ല.
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ശ്രീശങ്കരൻ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്: “ഇന്ദ്രജാലം അവാസ്തവമാകയാൽ അതു

പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നഐന്ദ്രജാലിക�ന ഒരിക്കലും—ത്രികാലങ്ങളിലും —ബാധിക്കു

ന്നില്ല. അതു�പാ�ല ഭ്രമമാത്രമായഈ പ്രപഞ്ചം പരമാത്മാവി�നയും ബാധിക്കു

ന്നില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ, എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതിയിലും ഒന്നു ത�ന്നയാകയാൽ

സ്വപ്നഭ്രമത്താൽ ബാധിക്ക�പ്പടുന്നില്ല; ജാഗ്രദാവസ്ഥയിലും നിദ്രയിലും ഈ ഭ്രമം

തുടർന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നതുത�ന്ന കാരണം. അതു�പാ�ല എ�പ്പാഴും

ഒന്നായിത�ന്ന ഇരിക്കുന്നവനും മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും സാക്ഷിയുമായ പരമാത്മാവ്

വ്യത്യാസ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നഈ മൂന്നവസ്ഥകളാൽ ഒരിക്കലും ബാധിക്ക�പ്പടു

ന്നില്ല. പരമാത്മാവ് മൂന്നവസ്ഥകളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചതായി �താന്നുന്നത്,

കയർ പാമ്പായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതു�പാ�ല �കവലം അധ്യാസത്തി�ന്റ ഫലമാ

ണ്” (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം).

അവിച്ഛിന്നവും അനിർധാര്യവുമായ ബ്രഹ്മം മായയു�ട ഇരുണ്ടആവരണത്തി

നടിയിൽവിച്ഛിന്നവും നാനാത്വ�ത്താടുകൂടിയതുമായ ഒന്നായി �താന്നുന്നു. ലൗകിക

യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ അതായത് വ്യാവഹാരിക സത്യത്തി�ന്റ ദൃശ്യമായആവിഷ്കര

ണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത് അതീന്ദ്രിയവും പരമവുമായ അതായത് പാരമാർത്ഥിക

മായ സത്യം ത�ന്നയാണ്, പാരമാർത്ഥികസത്യത്തി�ന്റ വീക്ഷണത്തിൽ പരബ്ര

ഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും സത്യമല്ല.

മായയാൽബാധിതനായജീവാത്മാവ്അവനവ�ന ഒരുപ്ര�ത്യകവ്യക്തിയാ

യും ഇതര ജീവന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഹംതത്വമായും സ്വയം കരു

തുന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിയും അവ�ന്റ ലൗകികജീവിതത്തിൽ സ്വയം വി�ശഷിപ്പിക്കു

ന്നത് ‘ഞാൻ’ എന്നാണ്. ഓ�രാ ഞാനും മ�റ്റാ�രാ ‘ഞാനി’ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത

നാ�ണന്നുപരിഗണിക്ക�പ്പടുന്നു. അ�പ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽഈ ‘ഞാൻ’ആരാ

ണ്? ജിവാത്മാക്കൾ�ക്കല്ലാം �പാതുവായി വല്ലതുമു�ണ്ടാ? അവ�യഎല്ലാംഏകീ

കരിക്കുന്ന വല്ലസത്യവും പിന്നിലു�ണ്ടാ?

ശ്രീശങ്കര�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്ര�ത്യകമായി �താന്നുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ

ശരിയായആത്മാവുകളല്ല; ഏകസത്യമായ പരമാത്മാവി�ന്റ പ്രകടമായ വി�ശഷ

വത്കരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അ�ദ്ദഹംആത്മാവി�നഅതായത് വ്യക്തിഗതമായ

ആന്തരസത്ത�യ ബ്രഹ്മമായി അതായതു പൂർണ്ണസത്തയായി വി�വചിച്ചറിയുന്നു.

വ്യക്തിഗതനായആത്മാവ് അതായത് ജീവൻ പൂർണ്ണബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.

അത് ബ്രഹ്മ�മന്നഏകസത്യം ത�ന്നയാണ്. മായാനിമിത്തകങ്ങളായ വി�ശഷവ

ത്കരണവും പൃഥക്കരണവും പുറ�മ കാണുന്ന ഭാവം മാത്രമ�ത്ര.

ചില ദാർശനികന്മാർ മനസ്സി�ന അതായത് അന്തഃകരണ�ത്ത �ചതന്യ

സ്വരൂപനായആത്മാവായി കാണുന്നവരാണ്. �ചതന്യസ്വരൂപനായആത്മാവു

ജ്ഞാതാവാണ്. �ഭാക്താവാണ്, ചിന്തിക്കുന്നവനും സ്മരിക്കുന്നവനും സംഗ്രഹി

ക്കുന്നവനുമാണ്. ശ്രീശങ്കരൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന, അന്തഃകരണമായി �താന്നുന്ന

�ചതന്യം ത�ന്നയാണ് ആത്മാവ് എന്ന്, വ്യക്തിഗതമായ �ചതന്യം അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മതമനുസരിച്ച് വിഷയവിഷയീബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നതല്ല. മാ

യയു�ടഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നഒന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തി�ന്റനിലയിൽനിന്നു

�നാക്കിയാൽ ആത്മ�ചതന്യം വിഷയവിഷയീബന്ധങ്ങളാൽ പരിച്ഛിന്നമാണ്.

എന്നാൽ പരമാർത്ഥസത്തയു�ട നിലയിൽ നിന്നു �നാക്കിയാൽ ബ്രഹ്മം ത�ന്ന

യാണ് ആത്മ�ചതന്യം. അത് ശുദ്ധവും അനന്തവും അപൃഥക്ഭ്രതവും വിഷയവി
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ഷയീബന്ധാതീതവുമായ �ചതന്യവുമാണ്. ഈ ശുദ്ധ�ചതന്യം ത�ന്നയാണ്

ഇന്ദ്രിയ�ഗാചര ജഗത്തി�ല ബഹുവിധവി�ശഷങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്.

ജീവാത്മാവി�ന്റ സത്യത അതി�ന്റ വി�ശഷതയിലാണ്. സാമാന്യത്വത്തി

�ലാ സാർവലൗകികത്വത്തി�ലാ അല്ല സ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത്. ലൗകികവും പ്രാതി

ഭാസികവുമായ ജീവാത്മാവിൽ ആധാരികസത്തയായി വിളങ്ങുന്നത് പരമാത്മാ

വാണ്. എല്ലാ വി�ശഷങ്ങളു�ടയും വി�ഭദങ്ങളു�ടയും സാമാന്യഘടകമാണ് അത്;

എല്ലാ ‘ഞാ’നി�ന്റയും സർവവ്യാപിയായ ഏകീകരണത്വമാണ് അത്. മനുഷ്യവർ

ഗത്തി�ന്റ സ്ഥിരമായ ആധാരഘടകമാണ് അത്. ജീവാത്മാവ് വി�ശഷങ്ങളിലും

വി�ഭദങ്ങളിലും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

വാസ്തവികതയി�ലക്ക്, യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ�ന്റ വാസ്തവികതയി�ലക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടു

ന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽആത്മാവ് ഒ�ന്നയുള്ളൂ. എന്നാൽഅത് അ�നകം ജീവാത്മാ

ക്കളായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ �ഗാചരമാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു കാര

ണം �ദഹമനസ്സമാഹാരത്തി�ന്റ പരിമിതികളാണ്. ശരീരം, ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങൾ,

മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയു�ട സം�യാഗത്താൽ സിനിതനും വിശിഷ്ട

നുമായ ആത്മാവാണ് ജീവൻ. �നരറിവ് ആത്മാവാക�ട്ട ജീവ�ന്റ യഥാർത്ഥസ്വ

രൂപവും സന്ധാരകവുമ�ത്ര. ജീവൻ ശരീരബദ്ധനായ അതായത് വിശിഷ്ടനായ

ആത്മാവാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും അവിഷയനും ആയ പരമാ

ത്മാവാണ്. ബുദ്ധിയാലും മറ്റുബന്ധങ്ങളാലും വി�ശഷവത്കൃതനായആത്മാവി�ന്റ

സ്വരൂപംയഥാർത്ഥമായആത്മസ്വരൂപത്തിൽനിന്നുവിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽലൗ

കികാനുഭവത്തിൽഈ വ്യത്യാസം അവഗണിക്ക�പ്പടുന്നു. ജീവ�ന തൃഷ്ണ, സുഖം,

�വദന മുതലായ മ�നാഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒന്നായിട്ടാണ് ഗണിച്ചുവരുന്നത്. �ഗാ

ചരമായ മനസ്സി�ന്റ ഗുണങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആ�രാപിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണത്.

ശരിയായആത്മാവ് ഇപ്രകാരം ശരീരമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളായും അന്തഃകരണമായും

കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നു.

ഈകണക്കാക്കൽ, �തറ്റാ�ണങ്കിലും ലൗകിക ജീവിതത്തിൽആവശ്യമായി

ത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സത്താപരമായി രണ്ടിനും തമ്മിൽയാ�താരു �ഭദവുമില്ലത�ന്ന.

മായയു�ട സൃഷ്ടിയായ ജീവനും ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ആത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ

സം പാരമാർത്ഥികമല്ല, പ്രാതിഭാസികം മാത്രമാണ്. അജ്ഞാനത്തി�ന്റഅനുബ

ന്ധം�കാണ്ടുള്ള പരിമിതിയിലാണ് ശരിയായ ആത്മാവ് വ്യക്തിഗതനായ ആത്മാ

വായി �താന്നുന്നത്. ആത്മാവി�ന്റസർവവ്യാപിത്വം, അനന്ത�ചതന്യത്വംഎന്നീ

നിജസ്ഥിതികൾ മായയാൽ മറയ്ക്ക�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട് ജീവാത്മാവ് പരിച്ഛിന്നമായ

ശരീര�ത്താടും മന�സ്സാടും ബന്ധ�പ്പടുകയും നിയതനും ബദ്ധനും ദുഃഖിതനു�മന്ന

�പാ�ല �പരുമാറുകയും �ചയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമുതലായഅനുബന്ധങ്ങളാൽനിയതനാ

കു�മ്പാൾ ആത്മാവ് �ഭാക്താവായും ജ്ഞാതാവായും കർത്താവായും �താന്നുന്നു.

എന്നാൽ പാരമാർത്ഥികതയു�ട വീക്ഷണത്തിൽആത്മാവ് ഭുജിക്കുക�യാ പ്രവർ

ത്തിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നില്ല. ജീവ�ന്റഅനുബന്ധമായഅഹന്തയാണ് കർമത്തിനു

കാരണം;അഹന്തമൂലമാണ്അതു �ഭാക്താവായും കർത്താവായും ഇരുന്നു�കാണ്ട്

ഓ�രാ കൃത്യങ്ങളനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിൽഏർ�പ്പടുന്നതും.

അസൂയ, �ലാഭം, വി�ദ്വഷം, ദുഃഖം എന്നിവ�യ്ക്കല്ലാം �ഹതുവാണ് അഹന്ത.

മായാകാര്യങ്ങളായ പരിച്ഛിന്നത്വത്തി�ന്റയും പൃഥക്ത്വത്തി�ന്റയും അവസ്ഥയിൽ

അഹന്ത മനുഷ്യനിൽ പലതരം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങ�ളയുംആഗ്രഹങ്ങ�ളയും അതി�മാ

ഹങ്ങ�ളയുംസങ്കുചിതത്വ�ത്തയുംസ്വാർത്ഥത�യയും മറ്റുസത്തക�ളാട് ഉദാസീന
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ഭാവ�ത്തയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പരിച്ഛിന്നത്വത്തിലും പൃഥക്ത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കു

ന്നിട�ത്താളം വ്യക്തി ബദ്ധാവസ്ഥയിൽത്ത�ന്നസ്ഥിതി �ചയ്യുക�യ ഉള്ളൂ. അഹ

ന്തയു�ട അതായത് സങ്കുചിതമായ ‘ഞാൻ’ എന്ന ഭാവത്തി�ന്റ ബന്ധനത്തിൽ

നിന്നും നിസ്സാരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങ

�ള�യല്ലാം ഉ�പക്ഷിച്ച് സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നുമുയർന്നവനായിത്തീരുക എന്നത്

മായയു�ട അതിർത്തിക�ള കണ്ടറിയു�മ്പാൾ മാത്ര�മ, ഇന്ദ്രിയാനുഭവികവും വ്യാ

വഹാരികവുമായ അഹന്ത ശരിയായ ആത്മാവല്ല ഒരു �താന്നൽ മാത്രമാ�ണന്നു

മനസ്സിലാക്കി അതി�ന ബ്രഹ്മാഭിന്നമായി ഗ്രഹിക്കു�മ്പാൾ മാത്ര�മ, മുക്തിലഭി

ക്കു�മ്പാൾ മാത്ര�മ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ പര�മാന്നതമായ

ലക്ഷ്യം ഈ മായ�യ വലി�ച്ചറിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ സാർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രാവസ്ഥ

യിൽ ത�ന്റആത്മാവി�ന ദർശിക്കുകഎന്നതാണ്.

അനു�ഭാക്താവായ വിഷയി ത�ന്നയും �വഷയികപ്രപഞ്ച�ത്തയും ബ്രഹ്മ

ത്തിൽനിന്ന് ഭിന്നമായി വിചാരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ്അവിദ്യയു�ടസ്വാധീനതയിലി

രിക്കുന്നിട�ത്താളം അത് അവനവ�ന �വ�റയായും പരിച്ഛിന്നനായും ദർശിക്കുന്നു.

അ�ദ്വതം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പ്ര�ത്യകതയിലും പൃഥക്ത്വത്തിലുമല്ല,സാരാംശത്തിൽ

പരമാത്മാവിൽനിന്നുള്ളഅഭിന്നതയിലാണ്സത്യംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്എന്ന�ത്ര.

മനുഷ്യ�ന്റ ലൗകികമായ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ സത്യം പരമാത്മാവാ

ണ്. വ്യക്തിത്വങ്ങളും പ്ര�ത്യകതകളും ഈ ആധാരിക സത്യത്തി�ന്റ പ്രകടനങ്ങ

ളാണ്. സാരാംശത്തിലും അടിസ്ഥാനപരമായും ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നമായ

ആത്മാവി�ന്റ നിജസ്ഥിതി�യക്കുറിച്ചുള്ളഅജ്ഞതയിൽനിന്നാണ് അങ്ങ�നസം

ഭവിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തി�ന്റ മൂടുപടം നീങ്ങു�മ്പാൾവ്യക്തിഅവ�ന്റവ്യക്തിത്വ

വുംപ്ര�ത്യകതയുംഉ�പക്ഷിക്കുകയുംത�ന്റബ്രഹ്മാഭിന്നത്വംഅറിയുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായ മനുഷ്യസത്തഅതീന്ദ്രിയവുംസർവവ്യാപിയുമായബ്രഹ്മമായി

പ്രകാശിക്കുന്നു. ശങ്കരസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ആത്മാവി�ന്റ �നസർഗ്ഗികമായ സ്വ

ഭാവം അറിയാത്തതുമൂലമാണ് ബന്ധനമുണ്ടാകുന്നത്. ത�ന്റ ബ്രഹ്മാഭിന്നത്വമറിയു

ന്ന�താടുകൂടി ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് �മാക്ഷം ലഭിക്കുന്നു. അവ്യവഹിതവും അന്തഃ

പ്രജ്ഞാത്മകവുമായഅനുഭൂതി�കാണ്ട്സംലബ്ധമായഅതീന്ദ്രിയാത്മജ്ഞാനത്തി

ലാണ്സ്വാതന്ത്ര്യംസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നത്. ഈവിധത്തിലുള്ളജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതി

ന് ബുദ്ധിപരമായ സന്നദ്ധതവുംആത്മശുദ്ധീകരണവും മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്.

വ്യക്തി പരിച്ഛിന്നനാണ്. പ�ക്ഷ, സദാചാര സംബന്ധമായ ആത്മസംയമ

വുംഅവൻഒരിക്കലും ത�ന്റപരിച്ഛിന്നത്വത്തിൽതൃപ്തനല്ല. അവർഅപരിച്ഛിന്നത്വം

ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ അപൂർണ്ണനാണ്; എങ്കിലും പൂർണ്ണതയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കു

ന്നു. ഓ�രാ മനുഷ്യനും ഓ�രാ പ്ര�ത്യക വ്യക്തിയാണ്; എന്നാൽ പ്രകൃതിയും സമൂ

ഹവുമടങ്ങിയ �വഷയിക �ലാക�ത്താടുള്ളഅവ�ന്റ ബന്ധത്തിൽ പ്രപഞ്ചവുമാ

യി അവനുള്ള ഏകത്വഭാവം സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു. സാരംശത്തിലുള്ള ഈ ഏകത്വം,

വ്യക്തിയും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അഭിന്നത്വം ശ്രീശ

ങ്കരൻ ആദർശവാദത്തി�ന്റ സീമകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ട് അത്യുജ്ജ്വലമായി

പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മദ്ധ്യയുഗത്തി�ല ചിന്താഗതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപി

ച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മനുഷ്യസത്തയു�ട സാമാന്യത്വം �കവലമായ അമൂർത്തീകരണത്തി�ന്റ

ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പരിച്ഛി

ന്നത്വ കാരണങ്ങളായ അനുബന്ധങ്ങൾ, ലൗകിക സത്യത്തി�നതി�ര ലൗകിക

രീതിയിൽ മത്സരിച്ചു�കാണ്ടല്ല, ദിവ്യാനുഭവാത്മകമായ അന്തഃപ്രജ്ഞവഴിയായി
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തരണം �ചയ്യ�പ്പടു�മ്പാളാണ് ബ്രഹ്മാഭിന്നമായ ആത്മാവ് താൻ ത�ന്ന എന്ന

നിജതത്വം ജീവൻ അറിയുന്നത്. ആത്മാവു മാത്രമാണ് സത്യ�മന്നും ആ�ത്മത

രങ്ങ�ളാന്നും സത്യമ�ല്ലന്നും വ്യക്തിക്ക് അ�പ്പാൾ മനസ്സിലാവുന്നു. ഭ്രമജ്ഞാന

�ത്തക്കുറിച്ചു അവൻ �ബാധവാനായിത്തീരുന്നു. ആത്മാവിൽ നിന്ന് അതായത്

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ഉപരിയായി. അതീതമായി ഒന്നുമില്ല; എ�ന്തന്നാൽ

മനുഷ്യൻ ത�ന്നയാണ് എല്ലാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളു�ടയും സത്തായി, അദ്വി

തീയമായി, പരിമിതികളിൽ നിന്നു മുക്തമായി, പരമാർത്ഥമായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന

ബ്രഹ്മമാണ�ല്ലാ അവൻ.

11.2
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം 1789-ൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾ �ഹഗലിന് പ�ത്താമ്പതുവയസ്സ് മാ

ത്ര�മ പ്രായമായിരുന്നുള്ളൂ. വിപ്ലവത്തി�ന്റ ആദർശങ്ങളാൽ അ�ദ്ദഹം അത്യധി

കം സ്വാധീനിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹം റിപ്പബ്ലിക്കി�ന ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വാഗത

വും �ചയ്തു. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവംഅന്നാട്ടി�ല ജന്മികളു�ട മർദ്ദനഭരണംഅവസാനിപ്പിച്ച്

സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്ര

മല്ല �ലാകചരിത്രത്തിൽത്ത�ന്ന ഒരു നവയുഗത്തി�ന്റആരംഭം കുറിക്കുകകൂടി �ച

യ്തു. വിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്നതിനു സഹായിച്ച സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർ,

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകൾക്കുമാത്രമല്ല,

മതപരമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കുംവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മാറ്റമാവശ്യമാ�ണന്നും,സാധാ

രണ �ലാകത്തി�ന്റ പു�രാഗതി അതീന്ദ്രിയനായ ഒരുഈശ്വര�ന്റ ചാപല്യങ്ങ�ള

യല്ല, മനുഷ്യ�ന്റ ഇച്ഛ�യയും യുക്തി�യയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്ന�തന്നും അഭിപ്രാ

യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന പഴഞ്ചൻ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും, വിശ്വാസങ്ങളിൽ

നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും പ്രാകൃതികവും സാമൂഹികവുമായ ശക്തിക�ള ഇ�ങ്ങാട്ടു

കീഴടക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരം അ�ങ്ങാട്ട് കീഴടക്കുവാൻ ശക്തനാ

കത്തക്കവണ്ണം അവ�ന്റ ജീവിത�ത്ത പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു വിപ്ലവം

ആവശ്യമാ�ണന്നു കരുത�പ്പട്ടിരുന്നു. വിപ്ലവപരമായ സത്വരവ്യതിയാനങ്ങളു�ട

പ്രാധാന്യ�ത്തവിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് 1793-ൽ �ഷല്ലിംങ്ങിനയച്ചകത്തിൽ �ഹഗൽ

എഴുതുകയുണ്ടായി;

“ഭൂമിയി�ല മർദ്ദകപ്രമാണിക�ളയും �ദവന്മാ�രയും വലയം �ചയ്തിരുന്ന പരി

�വഷം അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാർശനികന്മാർ മനുഷ്യ�ന്റ മാഹാ

ത്മ്യ�ത്തപ്രതിപാദിക്കുകയും മണ്ണിലിട്ടു ചവിട്ടി�മതിക്ക�പ്പട്ടഅവരു�ടഅവകാശ

ങ്ങ�ളഅവർ പിടി�ച്ചടുത്ത് വീണ്ടുംസ്വന്തമാക്കു�മന്ന് അവകാശ�പ്പടുകയും �ചയ്യു

ന്നു. മതവും രാഷ്ട്രീയവുംഅ�ത കളിത�ന്നയാണ് കളിച്ചത്. ഇവയിൽആദ്യ�ത്തത്

�സ്വച്ഛാധിപത്യംആവശ്യ�പ്പട്ട രീതിയിൽ, മനുഷ്യത്വ�ത്ത�വറുക്കുവാനും, സ്വപ്രയ

ത്നങ്ങളിലൂ�ട നല്ലതു �നടി സ്വന്തം അന്തസ്സാര�ത്ത സഫലമാക്കുവാൻ മനുഷ്യനു

കഴിവി�ല്ലന്നു വിശ്വസിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ചു”.

ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റആദർശങ്ങൾജർമ്മനിയി�ലബുദ്ധിജീവികളിൽവലിയ

പ്രത്യാഘാതമുളവാക്കി. ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല നവീനവാദികളായ ഇടത്തരക്കാ

രു�ട മുന്നണിവിഭാഗം ജർമ്മനിയിലും ‘ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം’ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം

വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, രാജ്യത്തി�ല സാമ്പത്തികവും രാ

ഷ്ട്രീയവുമായ പി�ന്നാക്കനിലമൂലം അവരു�ട സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്ക�പ്പടുവാൻ
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സാദ്ധ്യമായില്ല. പതി�നട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ അന്ത്യദശകങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയി�ല

ജനത �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഛിന്നഭിന്നമായിരുന്നു. മനുഷ്യനു സമത്വവും

സ്വാതന്ത്ര്യവും നി�ഷധിക്കുന്ന, ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളായ മത-സാമൂഹികസ്ഥാപനങ്ങള

ടങ്ങിയ �ചറിയ മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു

�കന്ദ്രീകൃതഭരണകൂടമായിരുന്നില്ല; �ന�രമറിച്ച് �സ്വച്ഛാധിപതികളായ പ്രഭുക്കൾ

വാഴുന്നഏക�ദശം മുന്നൂറുനാടുകളു�ട ഒരുസമാഹാരമായിരുന്നു. ആപരിതഃസ്ഥി

തിയിൽ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ സാരാംശം മണ്ണിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാദ്ധ്യമായില്ല;

ജർമ്മൻ ചിന്തകന്മാരു�ട കാൽപനികവും ആദർശാത്മകവുമായ തത്വചിന്തയു�ട

�ലാകത്തിൽ മാത്ര�മ നടന്നതുള്ളൂ. ഈചിന്തകന്മാരിൽ മഹത്തമൻ �ഹഗലായി

രുന്നു. അ�ദ്ദഹം അവരു�ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. �ഹഗലി�ന്റ

ദർശനത്തിൽ സഹജമായിക്കാണുന്ന �പാരുത്ത�ക്കടുകൾക്ക് ഈ സാമൂഹിക

ചാരിത്രികപശ്ചാത്തലം വിശദീകരണമാവുകയും �ചയ്തു. ഒരു വശത്ത് അത് സ്വാ

തന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാ�ഹാദര്യം എന്നീ ആദർശങ്ങളു�ട ഒരു യുഗം ആവിർഭവി

ക്കുന്നതിനിടയാക്കിയ സംഭവങ്ങ�ളയും മ�റ്റാരുവശത്ത് ജർമ്മനിയി�ല ദുഷിച്ച

സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിതഃസ്ഥിതിക�ളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ശ്രീശങ്കരനും �ഹഗലും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക്

ഇ�താരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്. ത�ന്റ സിദ്ധാന്ത�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതി

നും ഇതര സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും ശ്രീശങ്കരൻ സയുക്തികങ്ങളായ

അ�നകം വാദങ്ങ�ള പ്ര�യാജന�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം, �വദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ ശ്രുതികൾ, സ്മൃതികൾ

എന്നിവയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അവയാണ് യഥാർത്ഥ

ജ്ഞാനത്തി�ന്റ �ശ്രാതസ്സ്. ത�ന്റചിന്താപദ്ധതിഈപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങ�ളആധാ

രമാക്കിയാണ് ആവിഷ്കരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള�തന്ന് അ�ദ്ദഹം അവകാശ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്;

അവയിൽ നിന്നുള്ള ഏതു വ്യതിയാന�ത്തയും ശക്തിയുക്തം എതിർത്തിട്ടുമുണ്ട്.

�ന�രമറിച്ച് �ഹഗലാക�ട്ട, എല്ലാം ചരിത്രപരമായി യുക്തിപൂർവ്വം അല�വാക

നം �ചയ്യ�പ്പ�ടണ്ടവയാ�ണന്നുള്ളഅഭിപ്രായക്കാരനാണ്. അ�ദ്ദഹം ഏ�റ്റടുത്ത

യുക്തിവാദത്തിന് പാരമ്പര്യ�ത്താടും �ദവശാസ്ത്ര�ത്താടുമുള്ള ബന്ധ�ത്ത വി�ച്ഛ

ദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളത് സത്യം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ത�ന്റ ആദ്യകാലങ്ങ

ളി�ല മതതത്വശാസ്ത്രപരങ്ങളായ �ലഖനങ്ങളിലും അ�ദ്ദഹം യുക്തിയു�ട ഭാഗം

ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ �ദവികമായ �വളിപാടുകളിൽ

അധിഷ്ഠിതങ്ങളാ�ണങ്കിൽ�പാലും സാമാന്യമായ മനുഷ്യയുക്തിയു�ട പ്രാമാണ്യം

അവകാശ�പ്പടുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായിരിക്കണം; ഓ�രാ മനുഷ്യനും അവയു�ട

അപരിഹാര്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകണം” എന്ന് അ�ദ്ദഹം എഴു

തുകയുണ്ടായി.

ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവവുമായിബന്ധ�പ്പട്ട ദാർശനികന്മാ�ര മനുഷ്യ�ന്റയുക്തി�ബാധ

�ത്തയും അവകാശങ്ങ�ളയും ആദരിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റയു സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥകളു�ടയും വി�വകപൂർവ്വമായ പരിവർത്തനംസാധ്യമാ�ണന്നുംഫലപ്രദ

മാംവണ്ണം നടപ്പിലാ�ക്കണ്ടതാ�ണന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിശക്തിക�ള കീഴ

ടക്കി, ഓ�രാ വ്യക്തിക്കുംസ്വാതന്ത്ര്യംആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണംയുക്തി

സഹമായഅടിസ്ഥാനത്തിൽസാമൂഹികജീവിത�ത്തസംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ളമനു

ഷ്യ�ന്റ കഴിവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു. ‘സത്യമായത് ന്യായമാണ്. ന്യായമായത്
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സത്യമാണ്. അങ്ങ�ന ന്യായവും സത്യവും ഒന്നുത�ന്ന’ എന്ന �ഹഗലി�ന്റ പ്രശ

സ്തവാക്യത്തിൽ പ്രസ്തുതമായആശയം പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നു.

സാധാരണമായ അനുഭവത്തിൽ അസ്തിത്വമുള്ള�തല്ലാം സത്യമായി�ക്കാള്ള

ണ�മന്നില്ല എന്നാണ് �ഹഗലി�ന്റ വാദം. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളായ കാര്യങ്ങളും

സത്യവും ഒന്നല്ല; സത്യമായി �താന്നുന്നതിനും അതി�ന്റ ഉപപന്നതയ്ക്കും തമ്മിൽ

എ�പ്പാഴും വ്യത്യാസമുണ്ട്. യുക്തിസഹവുംആവശ്യമുള്ളതും മാത്രമാണ് സത്യമായ

ത്. ആവശ്യകത നഷ്ട�പ്പടു�മ്പാൾ ഏതും അസ്തിത്വത്തിന് അർഹമല്ലാതാകും തന്മൂ

ലംസത്യമല്ലാതായും തീരുന്നു. ഉട�നഅത് പുതിയതുംകൂടുതൽജീവനക്ഷമവുമായ

സത്യത്തിനു വഴിമാറി�ക്കാടു�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി പതി�നട്ടാം

ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധാന്ത്യ�ത്താടുകൂടി ഫ്രാൻസിൽ രാജവാഴ്ച അനാവശ്യവും

അസത്യവും അയുക്തികവും ആയിത്തീർന്നതിനാൽഅത് നശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നതിന്

�യാഗ്യമായി. ഇവി�ട രാജവാഴ്ച സത്യമല്ലാതായും വിപ്ലവം സത്യമായും സംഭവിച്ചു.

നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ന്യായപ്രമാണങ്ങ�ളാടും മനുഷ്യ�ന്റ പ്രാഥമികാവ

ശ്യങ്ങ�ളാടും �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരുന്നില്ല എന്നതു�കാണ്ട് അത് അന്യായമായിരുന്നു;

സത്യമല്ലായിരുന്നു. സത്യം ന്യായമല്ലാത്തതിനാൽ മാത്ര�മ ന്യായത്തിനു സത്യ

�ത്തആശ്രയിക്കുവാൻ പറ്റൂ. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടവും സമൂഹവും സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥകളും വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായ മതങ്ങളും, സത്യങ്ങളല്ലാതായിത്തീരുകയാൽ

ന്യായയുക്തങ്ങളാക്ക�പ്പ�ടണ്ട ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

ഇപ്രകാരം �ഹഗലി�ന്റത് ന്യായങ്ങളായ ആദർശങ്ങ�ള ഉപന്യസിക്കുക

യും വികസനപ്രക്രിയയിൽ അവ�യ അതിലംഘിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്ന പരിണാമി

യായഒരുസത്യമായിരുന്നു. ന്യായമായആദർശംസത്യത്തിൽനിന്നുത�ന്നയാണു

വളർന്നുവന്നത്. വികാസപ്രക്രിയയിൽ മുമ്പ് സത്യവും ആവശ്യവുമായിരുന്നവ�യ്ക്ക

ല്ലാം അവയു�ട ഉപപത്തി നഷ്ട�പ്പട്ടു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ട്ട�തല്ലാം ശരിക്കും സത്യമായിരുന്നില്ല. അ�താരു �താന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു.

അതി�ന ന്യായമാക്കിയാൽ മാത്ര�മ, അതായത് ന്യായപ്രമാണങ്ങളുമായി �പാ

രുത്ത�പ്പടുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയാൽ മാത്ര�മ സത്യമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങ

�ന നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ന്യായപ്രമാണങ്ങളുമായി �പാരുത്തമില്ലായ്ക

യാൽ, ഒരു പരിവർത്തനംഅത്യന്താ�പക്ഷിതമായിരുന്നു.

പതി�നട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ അന്ത്യത്തിലും പ�ത്താമ്പതാം ശതകത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തിലും മനുഷ്യസമുദായം ക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലും പരസ്പരവി�രാധങ്ങളിലും

�വരുധ്യങ്ങളിലുമാണ് സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന�തന്നും ഓ�രാ വ്യക്തിയും സ്വന്തം താൽ

പര്യങ്ങളു�ട പിന്നാ�ല �പാകുന്നതു നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരുമായി പിണങ്ങി�ക്കാ

ണ്ടാണിരിക്കുന്ന�തന്നും �ഹഗലിനു മനസ്സിലായി. ഭരണകൂടത്തിന് ഈ രണ്ട്

വിരുദ്ധതാൽപര്യങ്ങ�ള പരസ്പരം ഇണക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സാമാന്യ

ജനങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന �പരുംപറഞ്ഞ് അത്

ജന്മികളു�ടയും സ്ഥാനികളു�ടയും വർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും താൽപര്യം പരിരക്ഷിക്കുന്ന

ഒന്നായി മാത്ര�മ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ഭരണകൂടം സ്വാതന്ത്ര്യത്തി

നും ന്യായത്തിനും പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നു. വിരുദ്ധശക്തിക�ള കൂട്ടിയിണക്കു

ന്നതും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങ�ള പറഞ്ഞുതീർക്കുന്നതുമായ യുക്തി�ബാധമുള്ള

ഒരു സമൂഹ�ത്ത �ഹഗൽ വിഭാവനം �ചയ്തു. സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയാർന്ന സിവിൽ

സമൂഹത്തി�ന്റ മാത്സ്യര്യാത്മകങ്ങളായ വിപ്രതിപത്തികൾക്കുമീ�ത ഉയരുവാൻ

കഴിവുള്ളഒരു �സ്റ്ററ്റിനു മാത്ര�മ രാജ്യത്ത് �ക്ഷമംപ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻശക്തിയുണ്ടാവു
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കയുള്ളൂഎന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. 1796-ൽ അ�ദ്ദഹ�മഴുതി: “ഓ�രാ�രാ �സ്റ്ററ്റും

സ്വതന്ത്രരായ മനുഷ്യ�ര യന്ത്രത്തി�ല കുറ്റിക�ള�പ്പാ�ല കരുതുവാൻനിർബ്ബദ്ധമാ

ണ്. എന്നാൽഅ�താന്നുമാത്രമാണ് �ചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, ആകയാൽ �സ്റ്ററ്റ്

നശിക്കുകത�ന്ന �വണം” എന്ന്. മനുഷ്യ�ന്റ ജന്മാവകാശങ്ങ�ളാടും അടിസ്ഥാ

നാവശ്യങ്ങ�ളാടും കഴിവുക�ളാടും �പാരുത്തമില്ലാത്തതും അവ�ന്റ സ്വതന്ത്രമായ

വളർച്ച�യ തടസ്സ�പ്പടുത്തുന്നതുമായ ജീർണ്ണിച്ച സ്ഥാപനങ്ങ�ളയും വ്യവസ്ഥക

�ളയും നീക്കിമാ�റ്റണ്ടതാ�ണന്ന് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം �ഹഗലി�ന �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തി.

1798-ൽഅ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ജനങ്ങളു�ട ആചാരങ്ങ�ളാടും ആവശ്യങ്ങ�ളാടും ആശയങ്ങ�ളാടും ഇനി

�യാരിക്കലും �പാരുത്ത�പ്പടാത്തവയും നഷ്ടവീര്യങ്ങളുമായ വ്യവസ്ഥകളും ഭര

ണഘടനകളും നിയമങ്ങളും സജീവങ്ങളാ�ണന്നും, ബുദ്ധിക്കും അനുഭവത്തിനും

ഇനി�മൽ �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത ഭരണരീതികൾ ഒരു ജനത�യ ഏ�കാപിപ്പിച്ചു

നിർത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമാ�ണന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർഎത്രഅന്ധന്മാരാണ് !”

കുട്ടിക്കാലത്ത് മതപാരമ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു �ഹഗലി�ന്റ വിദ്യാഭ്യാ

സം. അവസാനനാളുകൾവ�ര മത�ത്ത ശാസ്ത്ര�ത്താടും ദർശന�ത്താടും �പാരു

ത്ത�പ്പടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ അ�ദ്ദഹം നിർബന്ധം കാണിച്ചിരുന്നു. എങ്കി

ലും മതപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയ �ലഖനങ്ങളിൽ മനു

ഷ്യ�ന്റ അസ്തിത്വത്തി�ല അ�നകം �പാരുത്ത�ക്കടുകൾക്കു കാരണമായ സ്വാത

ന്ത്ര്യക്കുറവി�നയുംഐക്യഹാനി�യയും അ�ദ്ദഹം �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പഴയ കാല�ത്ത ജീവിതം സമരസമായിരുന്നു. പഴയ

ഗ്രീക്കുജനതയി�ല ഓ�രാ വ്യക്തിയും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കകത്തു ത�ന്റ സമത്വം

ദർശിച്ചിരുന്നു. എ�പ്പാൾ വ്യക്തിയും �പാതുതാൽപര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ളഈഇണ

ക്കം അപ്രത്യക്ഷമാ�യാ അ�പ്പാൾ മനുഷ്യ�ന്റ അസ്തിത്വം പരസ്പരം ഇണങ്ങാ

ത്ത വിപ്രതിപത്തികളാലും �വരുദ്ധ്യങ്ങളാലും ബാധിതമായിത്തീർന്നു. ജീവിതം

അപ്രീതികലുഷമായി. മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിജീവിതം അവ�ന്റ സാമൂഹജീവിതത്തിൽ

നിന്നും �വറിട്ടു; അവ�ന്റ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണജീവിതത്തിൽ നിന്നും

അകന്നുവശായി. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകന്നു; യാഥാർത്ഥ്യം അസ്തി

ത്വത്തിൽ നിന്നും ഈ �പാരുത്ത�ക്കടുക�ള�യല്ലാം �ചർത്ത് �മാത്തത്തിൽ വി

ഷയവിഷയികൾ തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടായി �ഹഗൽ സാമാന്യവത്കരിച്ചു.

വിഷയനിഷ്ഠമായ �ലാകത്തി�ന്റ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും �ഭാതികമായ ആവശ്യക

തയ്ക്കും എതിരായി വിഷയിയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടു. മനുഷ്യനും അവ�ന്റ

സഹജമായ ശക്തികളും തമ്മിൽ �പാരുത്തം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും

ഐക്യത്തിലും വന്ന നഷ്ടം നികത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി �ഹഗൽ

മതത്തിൽനിന്നും �ദവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ദർശനത്തി�ലക്കു വഴിതിരിഞ്ഞു.

“മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏ�കാപനശക്തി അപ്രത്യക്ഷമാകു�മ്പാഴും,

�പാരുത്ത�ക്കടുകൾ സജീവമായ പരസ്പരബന്ധവും പരസ്പരാശ്രയവും ഉ�പക്ഷി

ച്ച് സ്വതന്ത്രരൂപ�മടുക്കു�മ്പാഴും ദർശനത്തി�ന്റ ആവശ്യകത �നരിടുന്നു” എന്ന്

�ഹഗൽ മനസ്സിലാക്കി.

�ഹഗലി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ദർശനത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ വിഷയം സത്യത്തി

�ന്റ അതായത് �കവലയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്. �കവല

യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സംഗ്രഹണത്തിനുള്ള ഉപകരണംജ്ഞാനമ�ത്ര. ജ്ഞാനം

എന്ന മാധ്യമത്തിലൂ�ട നമുക്ക് സത്യത്തി�ന്റ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുന്നു. ദർശനത്തി
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�ന്റ ലക്ഷ്യം നമുക്കു വിപരീതമായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ �ലാക�ത്ത

നീക്കം �ചയ്യുകഎന്നതാണ്; അതിൽസ്വയം സുസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുകഎന്നതാ

ണ്. അതി�ന്റ അർത്ഥം വസ്തുനിഷ്ഠമായ �ലാക�ത്തസങ്കൽപം വ�ര അതായത്

നമ്മു�ട ആന്തരതമമായ ആത്മാവുവ�ര പിന്നി�ലക്ക് ആരാഞ്ഞു�പാവുക എന്നു

ള്ളതല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.

ജർമ്മനിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും �സ്വച്ഛാധിപത്യ

പരവുമായ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥ�യ എതിർത്തു നിൽക്കുകയും ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയത്തി

�ന്റ ന�വാത്ഥാനം ജന്മിത്വവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരും ജനാധിപത്യപരവുമായ പരിഷ്കാ

രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സമൂലമായ പരിവർത്തനവുമായി

ഗാഢബദ്ധമാ�ണന്നു വിശ്വസിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്

�ഹഗൽ ത�ന്റഏറ്റവും പ്രധാനമായ ‘ഫി�നാമി�നാളജി ഓഫ് �മൻഡ് ’ എന്നും

(1807), ‘സയൻസ് ഓഫ് �ലാജിക് ’ എന്നും (1812–13) ഉള്ള ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

രചിച്ചത്. ഈ പു�രാഗമനാത്മകമായ വീക്ഷണം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളിൽ

പ്രതിഫലിച്ചു എന്നത് സ്വാഭാവികം ത�ന്ന ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി ‘ഫി

�നാമി�നാളജി ഓഫ് �മൻഡ് ’ എന്നതി�ന്റ മുഖവുരയിൽ അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം

പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി.

“നമ്മു�ട കാലഘട്ടം പുതിയതായി ഉദയം�കാള്ളുന്ന ഒന്നാണ്; ഇത് പരിവർ

ത്തനത്തി�ന്റ ഘട്ടമാണ്. നാളിതുവ�ര നിലനിന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ വ്യവ

സ്ഥയാലും പഴയമട്ടിലുള്ള ചിന്താഗതിയാലും മനുഷ്യ�ചതന തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു. അവ�യ എല്ലാംത�ന്ന ഭൂതകാലത്തി�ന്റ ഗർത്തത്തി�ലക്ക് ആണ്ടു�പാ

കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനും, ഒരു പരിഷ്കരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നതിനും ആ�ലാ

ചിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ�ചതന ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കുന്നില്ല; അത്

പു�രാഗതിയു�ട പ്രവാഹത്തിൽ മു�ന്നാട്ടു നയിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു”.

�ന�പ്പാളിയ�ന്റ പരാജയ�ത്താടും ജർമ്മനിയിൽ ജന്മിസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ പു

നരുദ്ധാരണ�ത്താടും ഉണ്ടായസാമാന്യപ്രതികരണം �ഹഗലി�ന്റ ദാർശനികചി

ന്തകളു�ട പരിണാമപ്രക്രിയ�യയുംബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റയൗവ

നസഹജമായ വീര്യവും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്താടുള്ള വിപ്ലവപരമായ സമീപനവും അനു

ക്രമം വ്യത്യാസ�പ്പട്ടുവന്നു. ബർലിൻ യൂണി�വഴ്സിറ്റിയിൽ �പ്രാഫസറായി, പ്രഷ്യയി

�ല ഔ�ദ്യാഗിക ദാർശനികനായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി ഈ വ്യത്യാസം

വി�ശഷിച്ചും �തളിഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹം നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യഅന്ന�ത്ത

നീതിക്കനുസൃതമാ�ണന്ന് അംഗീകരിക്കുവാനും അതിൽ തൃപ്തനാകുവാനുമുള്ള ഒരു

പ്രവണത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ത�ന്റആദ്യകാലാശയങ്ങളുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിര

ക്കാത്തവാദഗതികൾഅ�ദ്ദഹംപ്രകടമാക്കിത്തുടങ്ങി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ

പ്രഷ്യയി�ലഏകാധിപത്യം ന്യായംപുലരുന്ന�സ്റ്ററ്റി�ന്റ ഒരുയഥാർത്ഥമാതൃകയാ

യും �ലാക�ചതന്യത്തി�ന്റ മൂർത്തീകരണമായും �താന്നി. �ചറുപ്പത്തിൽ ഭരണാ

ധികാര�ത്ത ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവനും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം നശിപ്പി

ക്കണ�മന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവനുമായ ആ ദാർശനികൻ പ്രഷ്യൻ ഭരണകൂട�ത്ത ന്യാ

യയുക്തതയു�ട മൂർത്തികരണമായി പ്രശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അ�ദ്ദഹം �സ്റ്ററ്റി

�ന അവികലമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായി പരിഗണിക്കുകയും �ബാധിച്ചതു�പാലുള്ള

ഒരു �മൽ�ക്കായ്മ�യ അന്ധമായി അനുസരിക്കുന്നതിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥിതി

�ചയ്യുന്ന�തന്നു വാദിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഏകാധിപത്യത്തി�ന്റ

പക്ഷത്തുനിന്നുബഹുജനങ്ങ�ള ഒരു “അരൂപമായ പിണ്ഡം” ആയി ചിത്രീകരിക്കു
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കയുംജനായത്തഭരണ�ത്താട്എതിർപ്പുപ്രകടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. “ഫി�ലാസഫി

ഓഫ്ലാ” എന്ന 1821-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ത�ന്റ കൃതിയിൽഅ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ജനങ്ങൾഈയി�ടയായി ജനായത്ത ഭരണം എന്നു പറയുവാൻ തുടങ്ങിയ

തി�ന്റ സാമാന്യമായ അർത്ഥം ഏകാധിപത്യം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന രാജ്യാധി

കാര�ത്ത എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ‘ബഹുജനം’ എന്ന ഉന്മത്തമായ ഒരാശ

യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണസങ്കൽപങ്ങളി�ലാ

ന്നാണ് ജനായത്തഭരണം എന്നു വരത്തക്കവണ്ണമാണ് ആ എതിർപ്പ്. ഭരണാധി

കാരി�യയും ഭരണകൂടത്തി�ന്റഅപരിഹാര്യവും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളതുമായ സകല

ബന്ധങ്ങ�ളയും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ എന്നത് അരൂപമായ ഒരു പിണ്ഡം

മാത്രമാണ്; ഒരിക്കലും ഒരു �സ്റ്ററ്റ് ആകുന്നില്ല”.

ഒരുവശത്തുഅധീശത്വവും മറുവശത്ത്അധീനത്വവും �ചർന്നാണ് രാജ്യമാവിർ

ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല അനാഗരികരാജ്യങ്ങളു�ട വിഷയത്തിലും ഇതുത�ന്ന

യായിരുന്നു അവസ്ഥ. വ്യക്തിയു�ട തീരുമാനത്തിനു വില കൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നി

ല്ല. രാഷ്ട്രീയമായ ഐക്യത്തി�ന്റ മർമ്മപ്രധാനഭാഗമായ �പാതുതീരുമാനത്തിനു

മുമ്പിൽ വ്യക്തിയു�ട തീരുമാനം ബലികഴിക്ക�പ്പടുന്നു. “സാമാന്യ വി�ശഷങ്ങളു

�ട ഈ ഐക്യം എന്ന തത്വമാണ് �സ്റ്ററ്റ് ആയി സ്വയം പ്രകാശിതമാകുന്നത്”.

രാജ്യം അതിനകത്തുത�ന്ന വികാസത്തിനു വി�ധയമാവുകയും, ഈ വികാസപ്ര

ക്രിയയിൽ പലരൂപങ്ങൾ �ക�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്യുന്നു. “അവ ആരംഭിക്കുന്നത്

�പതൃക�മാ �സനിക�മാ ആയ പ്രഭവ�ത്താടുകൂടിയ രാജകീയഭരണത്തിൽ

നിന്നാണ്. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്ര�ത്യകത്വവും വ്യക്തിത്വവും പ്രഭുവാഴ്ചയു�ടയും

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും രൂപത്തിൽ സ്വയം അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ

ഈ വിഭിന്ന താൽപര്യങ്ങ�ളല്ലാം ഒ�ര ശക്തിക്കു കീഴ്വഴങ്ങുന്നു. ആ ശക്തി എകാ

ധിപത്യാത്മകമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല”. (ഫി�ലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

�ഹഗൽഎഴുതുകയുണ്ടായി: “സത്ത്എന്നആശയം മനുഷ്യ�ന്റഇച്ഛയു�ടയും

ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്ക�പ്പടുന്നതാണ് �സ്റ്ററ്റ്”

എന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സാക്ഷാത്കരണമാണ് �സ്റ്ററ്റ് എന്ന് പറയു�മ്പാൾ ജന

ങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാ�ണന്ന് അർത്ഥമില്ല. യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ

സീമിതത്വമാണ്. “പ്രധാനമായ ഉ�ദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽനിന്നുപൃഥക്കൃതവുംഔപചാ

രികവുംആത്മനിഷ്ഠവുമായഅർത്ഥത്തിൽ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നപദ�ത്തസ്വീ

കരിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് അതി�നക്കുറിച്ചു നിരന്തരംആവർത്തിക്ക�പ്പടുന്ന �തറ്റി

ദ്ധാരണയുണ്ടാകുന്നത്. തന്മൂലം ഒരു പ്ര�ത്യകവ്യക്തിയു�ട ആ�വഗാഭിലാഷാഭിനി

�വശങ്ങൾക്ക് ഒരു കടിഞ്ഞാണിടുന്നത്. അതായത് വ്യാ�മാഹങ്ങൾക്കും �സ്വച്ഛ

കൾക്കുംഅതിരുകൽപിക്കുന്നത്സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തചങ്ങലയ്ക്കിടലായി വിചാരിക്കുന്ന

തിന് സംഗതിയാകുന്നു. �ന�ര മറിച്ച് അത്തരം അതിരുക�ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ

അപരിഹാര്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ടാണു കരു�തണ്ടത്. സമുദായത്തി�ന്റയും

രാജ്യത്തി�ന്റയും വ്യവസ്ഥകൾക്കകത്തുത�ന്നയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കരി

ക്ക�പ്പടുന്നത്” എന്നു �ഹഗൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു. (ഫി�ലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

“രാജ്യഭരണകാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കു�ചരണം എന്ന ആശയം” “അപ

ഹാസ്യമായ ഒരു സങ്കൽപ” �മന്നു കരുതി �ഹഗൽഎതിർത്തു. അ�ദ്ദഹം പറയു

ന്നു:

“എല്ലാ വ്യക്തികളും രാജ്യത്തി�ലഅംഗങ്ങളാ�ണന്നകാരണത്താൽഎല്ലാ

വ�രയും ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നതിലും തീരുമാന�മടുക്കു
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ന്നതിലും ഓ�രാ വ്യക്തിയും പങ്കുവഹിക്കണ�മന്നുംഅതി�ന്റ താൽപര്യം എല്ലാവ

രു�ടയും താൽപര്യമാ�ണന്നും �ചയ്യുന്ന�തന്തും, തങ്ങളു�ട അറി�വാടും ഇച്ഛ�യാ

ടുംകൂടിയായിരിക്കണ�മന്നുള്ളത് തങ്ങളു�ട അവകാശമാ�ണന്നും വാദിക്കുന്നത്

നിശ്ചിതരൂപമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യതത്വ�ത്ത �സ്റ്ററ്റ് എന്ന സജീവഘടകമായി

കരുതുന്നതിനു തുല്യമാണ്; അത്തര�മാരു രൂപമുണ്ടാകുന്നതു�കാണ്ടുത�ന്നയാ

ണ് �സ്റ്ററ്റ് ഒരു സജിവഘടകമായിത്തീരുന്നത്. എങ്കിലും “�സ്റ്ററ്റി�ല അംഗമാണ്”

താൻഎന്നആവശ്യത്തിൽനിന്നുദിച്ചുരൂപം�കാണ്ടതാണ്ഓ�രാ വ്യക്തിയും തീരു

മാനങ്ങളിൽ പങ്കു�കാള്ളണ�മന്നആശയം. അത് ന്യായമല്ല, കാരണം “ആശയ

ത്തി�ന്റ �ബാധംസമൂർത്തവും ശരിയായപ്ര�യാഗികബുദ്ധിയുമായിഅത്ര�ത്താളം

�യാജിക്കുന്നതുമാണ്” എന്നതുത�ന്ന.

നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥക�ള ന്യായമാക്കാനുള്ള ഈ പ്രയത്നം അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റആദ്യ�ത്ത ഉപ�ദശങ്ങൾക്കു കടകവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നു. തന്മൂലം �ചറുപ്പ

ക്കാരും ന്യായവാദികളുമായ ശിഷ്യന്മാർഈപുതിയഅഭിപ്രായങ്ങ�ള നിരസിക്കു

കയാണു �ചയ്തത്.

11.3
യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ കാതൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷം�കാണ്ടു പരി�ശാധിക്കാവുന്ന ദൃ

ശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലല്ല ‘�കവലാശയത്തിലാണ് കിടക്കുന്ന�തന്ന് തനിക്കു മുമ്പുണ്ടാ

യിരുന്ന ശ്രീശങ്കര�ന�പ്പാ�ലയും മറ്റ് ആശയവാദികളായ ദാർശനിക�ര�പ്പാ�ല

യും �ഹഗൽ മനസ്സിലാക്കി. �കവലാശയം എന്നതി�ന അ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം

നിർവചിച്ചു.

“വിഷയീനിഷ്ടവും വിഷയനിഷ്ടവുമായആശയങ്ങളു�ടഐക്യമാണ് �കവലാ

ശയം. ആശയത്തി�ന്റസങ്കല്പമാണത്. ഈസങ്കൽപത്തിൽവിഷയവും ലക്ഷ്യവും

ആശയം ത�ന്ന. ഐക്യത്തിൽ വിഷയത്തി�ന്റഎല്ലാസ്വഭാവങ്ങളും ഉൾ�ക്കാള്ളു

ന്നു”.

�ഹഗൽ തുടരുന്നു: “ഈഐക്യമാണ് തന്മൂലം �കവലാശയവും സമഗ്രമായ

സത്യവും; അതായത് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ആശയം എന്നു സാരം”. മ�റ്റാരുവിധ

ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വയം�ബാധവത്തായ വിഷയി ത�ന്നയാണു �കവലാശയം.

അതി�ന്റ വിഷയംഅതുത�ന്ന. സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നചിന്തയാണ് “ശുദ്ധമായ ചിന്ത

�യക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ ചിന്തയാണ്” അത്. അതിനു മ�റ്റാന്നി�നക്കു

റിച്ചു ചിന്തിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ മ�റ്റാന്നിനും സത്തയില്ലത

�ന്ന.

“�കവലതത്വം സാകല്യമാണ്, സമഗ്രമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, പ്രപഞ്ചമാ

ണ്” എന്താ�ണാ സത്ത് അത് അറ്റ�കക്ക് �കവലാശയം അഥവാ �കവലമായ

സത്താണ്. �കവലാശയമാണുശരിക്കുംഅസ്തിത്വമുള്ളത്—വി�ശഷങ്ങ�ളാഗുണ

ങ്ങ�ളാ ഇല്ലാത്ത ഒ�ര ഒരു സത്യം — നിരന്തരം വ്യത്യാസ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയു�ട പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ തത്വം. ശ്രീശങ്കര�ന�പ്പാ�ല �ഹ

ഗലും പദാർത്ഥങ്ങളു�ട നാനാത്വത്തിൽ നിന്നുത�ന്നയാണ് യഥാർത്ഥസത്തയു

�ട, അതായത് �കവലാശയത്തി�ന്റ നിഗമനത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നത്. �ഹഗലി�ന്റ

സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് സത്താസാകല്യത്തി�ന്റ കാതലായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ള്ള സാരഭൂതവും സർവസാധാരണവുമായ ഈ സത്ത ദർശനത്തി�ന്റ പ്രാരംഭ
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ബിന്ദു മാത്രമല്ല മനുഷ്യ�ന്റ എല്ലാ അഭിനി�വശങ്ങളു�ടയും പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും

ലക്ഷ്യവും കൂടിയാണ്.

ഫി�നാമി�നാളജിഓഫ്�മൻഡ്എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ�ഹഗൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ട് “ജീവത്തായപദാർത്ഥം യഥാർത്ഥമായ വിഷയിയാണ്; താൻസ്വയം സിദ്ധവ

ത്കരിക്കുന്നപ്രക്രിയയിൽ മാത്രംഅഥവാ ഒരവസ്ഥയിൽനി�ന്നാ ഒരുസ്ഥാനത്തു

നി�ന്നാ വിരുദ്ധാവസ്ഥയി�ല�ക്കാ വിരുദ്ധസ്ഥാപനത്തി�ല�ക്കാ തനിക്കുണ്ടാകു

ന്ന പരിണാമങ്ങളുമായി താൻ ത�ന്നബന്ധ�പ്പടുന്നപ്രക്രിയയിൽമാത്രം സത്യമാ

യി അറിയ�പ്പടുന്നതും യഥാർത്ഥവുമായ തത്വമാണ്. യഥാർത്ഥ സത്ത എന്നത്

സ്വയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്; സ്വന്തം സത്തയി

�ലക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു�നാക്കുന്ന പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്; അതല്ലാ�ത മൗലിക�മാ പ്രാ

ഥമിക�മാ ആയ ഒരു ഐക്യമല്ല. അത് അതി�ന്റ ത�ന്ന പരിണാമപ്രക്രിയയാ

ണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ വിഷയനിഷ്ഠസത്ത എന്നത് വിഷയിയു�ട സാക്ഷാത്ക

രണം ത�ന്നയാണ്. �ഹഗൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് “തത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ര

യത്നിക്കുന്നത്അതി�ന്റ ത�ന്നആശയാത്മകമായസത്തയു�ടസാക്ഷാത്കരണ

ത്തിനു�വണ്ടിയാണ്”. (ഫി�ലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി) ആത്മസാക്ഷാത്കരണപ്ര

ക്രിയയിൽ അത് പരിച്ഛിന്നതയു�ട പരിമിതിക�ള�യല്ലാം അതിശയിക്കുകയും സ്വ

യം �കവലാശയമായി അറിയുകയും �ചയ്യുന്നു.

സത്വത്തി�ന്റ ആത്മസാക്ഷാത്കരണമാണ് അ�പ്പാൾ ചരിത്രം എന്നത്.

സത്വം നിർധാര്യമായിത്തീരുന്നു. അത് സംഭാവ്യതയിലൂ�ട അതുത�ന്നയായിത്തീ

രുന്നു. �ലാകചരിത്രം എന്നത്, �ഹഗലി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ, സത്വം അതി�നത്ത�ന്ന

യും അതി�ന്റ നിജപ്രകൃതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും അറിയുന്നതിനായി �ചയ്യുന്ന

പ്രയത്നമാണ്. അ�പ്പാൾ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധത്തി�ന്റ വി

കസനമാണ്. ഈ �ബാധം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന�താടുകൂടി ചരിത്രം അവസാനി

ക്കുന്നു എന്നു �ഹഗൽ വിശ്വസിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധപ്രാപ്തിക്കു�വണ്ടി പ്രകൃതി

യു�ടയും മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റയും ഉദ്ഭവത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന �കവലാശയം

പ്രകൃതിയായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയും മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽ പുനരാവിർഭവിക്കുകയും

�ചയ്യും. �ഹഗൽഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്: “സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധം മുഖ്യലക്ഷ്യമായആ ലക്ഷ്യം

പ്ര�യാജനമായും അന്തം ആദിയായും അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ

ത്. ശരിക്കും പൂർത്തീകരിക്ക�പ്പടുന്നതു�കാണ്ടും, ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ലക്ഷ്യം�കാണ്ടും

മാത്ര�മ അത് മൂർത്തവും യഥാർത്ഥവുമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ”.

അങ്ങ�ന �കവലാശയംഎന്നത് പ്രസ്തുതപ്രക്രിയയു�ടഅവസാനം മാത്ര�മ

അനാവൃതമാകുന്നുള്ളൂ. അനശ്വരവുംഅനന്തരവുമായ �കവലാശയത്തി�ന്റ വിവൃതീ

കരണവും സാക്ഷാത്കരണവുമാണ് വളർച്ചയു�ട സമഗ്രമായ പ്രക്രിയ. എന്നാൽ

ഇത്തരത്തിലുള്ളഒരുവികാസപ്രക്രിയയ്ക്ക് �കവല�ത്തഅതിൽനിന്നുത�ന്നവ്യത്യ

സ്തമായി സങ്കൽപി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സത്വത്തിന് “സ്വയം വി�യാജന”ത്തിലൂ�ട

“സത്വ”മായി സ്വയം വിന്യസി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഫി�നാമി�നാളജി ഓഫ്�മൻ

ഡ് എന്നകൃതിയു�ട മുഖവുരയിൽ �ഹഗൽഎഴുതി:

“സത്വം (Spirit) യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മീ�തയാണ്. അത് പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

ആന്തരസത്തയാണ്. സാരാംശമാണ്. മൗലികമായ സ്വന്തം പ്രകൃതി�യാടുകൂടി

യതാണ്. അത് വസ്തുപരവും പരിച്ഛിന്നവുമായ രൂപ�മടുത്ത് സ്വയം ബന്ധ�പ്പടു

ന്നു. അത് തനിക്കു�വണ്ടിത്ത�ന്ന നില�കാള്ളുന്ന അന്യത്വമാണ്. എങ്കിലും ഈ

പരിച്ഛിന്നത്വവും അന്യത്വവുമു�ണ്ടങ്കിലും അത് തന്നിൽനിന്ന് അഭിന്നംത�ന്നയാ
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ണ്. അത് സ്വയംപൂർണ്ണതയാണ്. തനിക്കു�വണ്ടിത്ത�ന്നയുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ

സ്വയംപൂർണ്ണത ആദ്യ�മ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയ�ത്ര. അത് സ്വന്തം പ്രകൃതി

യിൽത്ത�ന്നഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് സത്വഭൂതമായ വസ്തുവാണ്. അത് സ്വന്തം

കാര്യത്തിനു�വണ്ടിത്ത�ന്നയാണ് തന്നത്താൻ സ്വയം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. അത്

സത്വത്തി�ന്റജ്ഞാനമായിരിക്കണം; താൻസത്വമാ�ണന്നുള്ള �ബാധമായിരിക്ക

ണം; അതായത് അത് സ്വയം വിഷയമായി പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണം. അ�തസമയം

വിഷയത്തി�ന്റ സ്വരൂപ�ത്ത നശിപ്പിക്കുകയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും �വണം.

അതുസ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമായിത്തീരണം.

സത്വത്തി�ന്റ സ്വഭാവം എ�പ്പാഴും ഒന്നുത�ന്നയാണ്. പ�ക്ഷ, ദൃശ്യപ്രപഞ്ച

സത്തയിൽ അത് ആച്ഛാദനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. സത്വത്തി�ന്റ കാതലായ അംശം

പ്രവൃത്തിത�ന്നയാണ്. അത് സ്വന്തം ശക്തി�യ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വന്തം പ്രവൃ

ത്തി�യസ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�നഅത്അതി�ന്റത�ന്നവിഷയ

മാകുന്നു; സ്വയം �വഷയികസത്തയായി വിഭാവനം �ചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾ സത്വം

എന്നാൽ എന്ത്? ഈ �ചാദ്യത്തിന് �ഹഗൽ പറയുന്ന ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണ്.

“അത് അവ്യവഹിതമായ ലക്ഷണസമത്വമുള്ള നിത്യതയാണ്; ശുദ്ധമായ ഏകത്വ

മാണ്. ദ്വിതീയഘട്ടത്തിൽ തന്നിൽ നിന്ന് സ്വയം വിഘടിച്ച്, അതിവിപരീതമായ

രണ്ടാമ�ത്ത അവസ്ഥ�യ, അതായത് സാർവലൗകികത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി,

തനിക്കു�വണ്ടി തന്നിലുള്ള ഒരു സത്ത�യ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന്” (ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്

ഫി�ലാസഫി).

ശ്രീശങ്കരമതമനുസരിച്ച് പരമതത്വമായ പരബ്രഹ്മം നിർവികാരമാണ്. എല്ലാ

പരിച്ഛിന്നവസ്തുക്കളും വിവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമാണ്. മായയു�ട വി�ക്ഷപമാ

ണ്. ശുദ്ധസത്തയായ ബ്രഹ്മം, മായാതത്വ�ത്താട് അതായത് പ്രാപഞ്ചികമായ

അജ്ഞാന�ത്താടു ബന്ധ�പ്പടുന്നതുമൂലം ദൃശ്യപ്രപഞ്ച�ത്ത വി�ക്ഷപിച്ച് പ്രകാശി

പ്പിക്കുവാൻ ശക്തമായിത്തീരുന്നു. ഒരു ഐന്ദ്രജാലികൻ ത�ന്റ �താപ്പിക്കകത്തു

നിന്ന് മായികങ്ങളായ സ�ചതനാ�ചതനവസ്തുക്ക�ള ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതു�പാ

�ലയാണിത്. മായയു�ട മൂടുപടം നീങ്ങിയാൽ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം തി�രാഭവിക്കുകയും

ബ്രഹ്മംഅതി�ന്റ നിജസ്വരൂപത്തിൽസ്വയം സത്തായ �കവലതത്വത്തി�ന്റ രൂപ

ത്തിൽഅനുഭവ�പ്പടുകയും �ചയ്യും. �ന�ര മറിച്ച് �ഹഗലിന് �കവലാശയം ത�ന്ന

യാണ് സ്വന്തം സഹജസം�ക്ഷാഭത്താൽ സ്വയം വികസനത്തിനു വി�ധയമായി

എല്ലാ പരിച്ഛിന്നപദാർത്ഥങ്ങ�ളയുംസൃഷ്ടിക്കുന്നത്. �കവലാശയംഅങ്ങ�ന ഒരു

ആത്മവികസനപ്രക്രിയയാണ്. അതി�ന്റത�ന്നസത്തയു�ടപ്രക്രിയയാണ്. ഈ

പരിണാനം �കാണ്ടുമാത്ര�മ അത് സമൂർത്തമായി, അതായത് യാഥാർത്ഥ്യമായി

പരിണമിക്കുന്നുള്ളൂ.

സത്വം പ്രകൃതിയു�ടയും മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റയും രൂപത്തിൽ ബഹിഃപ്രകാ

ശിക്കുകയും മനുഷ്യനിലൂ�ട അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അത് അതി

�ന്റ ത�ന്ന ഇതരത്വമായി ദൃശ്യപ്രപഞ്ച�ത്തഅഭിമുഖീകരിക്കുകയുംഈഅഭിമുഖീ

കരണത്തിലൂ�ട അത് സ്വയം അറിയുകയും �ചയ്യുന്നു. വിഷയനിഷ്ഠസത്ത എന്നു

വ്യവഹരിക്ക�പ്പടുന്നതി�ന ന്യായവും സത്യവുമാക്കുന്നതിനായി പ്രകൃതി, സമൂഹം,

ചരിത്രംഎന്നിവ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നഅതി�ന്റഅന്തർവശത്തി�ലക്കുവിഷയിആ�വ

ശിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യ ആത്മാവി�ന്റ സാക്ഷാൽക്കാര

മാണ്.



138 അദ്ധ്യായം 11. ശ്രീശങ്കരൻ �ഹഗൽ മാർക്സ്

അതിനാൽ ചരിത്രംആത്മാവി�ന്റസ്വയം സാക്ഷാൽക്കാരമാ�ണന്നുസിദ്ധി

ക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാവ�ബാധം മുഖ്യാംശമായുള്ള തത്വത്തി�ന്റ വികാസത്തിലുള്ള

�ശ്രണീകരണ�ത്തയാണ് �ലാകചരിത്രംപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈപ്രക്രിയയി�ല

ആദ്യ�ത്ത പടി �നര�ത്തപറഞ്ഞതു�പാ�ല സത്വം പ്രകൃതിയിൽഅന്തർലീനമാ

യിത്തീരുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമ�ത്ത പടി സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധപ്രാപ്തിക്കായി അതു

മു�ന്നാട്ടുപ്രയാണം �ചയ്യലാണ്. എന്നാൽപ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ളഈആദ്യവിഘ

ടനംഅപൂർണ്ണവും ഭാഗികവും മാത്രമാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽഅത് �കവലപ്രാ

കൃതികാവസ്ഥയിൽനിന്ന്ആദ്യമായി ഉത്പാദിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതാണ്; തന്മൂലംഅടുത്ത

ബന്ധമുള്ളതാണ്, അവശ്യം ബന്ധ�പ്പട്ട ഭാഗമായി ഇ�പ്പാഴും കൂട്ടി�ക്കട്ടിക്കിടക്കു

കയാണ്. മൂന്നാമ�ത്ത പടി ഈ പരിച്ഛിന്നവും വിശിഷ്ടവുമായ രൂപത്തിൽ നിന്ന്

ആത്മാവ് അതി�ന്റ ശുദ്ധരൂപത്തി�ലക്കുയരുക എന്നുള്ളത�ത്ര. ഈ അവസ്ഥ

യിൽ �കവലാശയം അതി�നത്ത�ന്ന അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

സാമാന്യ പ്രക്രിയയു�ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലുള്ള �ശ്രണികളാണ് ഇവ. (ഫി

�ലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധമണ്ഡലത്തിൽ�കവലാശയംസത്വത്തി�ന്റഅവസ്ഥയിൽ

തിരിച്ചുവരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യസത്വത്തിലൂ�ട സ്വയം അറിയുവാനിടയാവുക

എന്നതു ത�ന്നയാണ് അത്. �കവലതത്വം അനാവൃതമാക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം.

അതായത് ചരിത്രം എന്നത് �കവലതത്വം സ്വയം അറിയുവാനിടയാവുന്ന ഒരു

പ്രക്രിയയാണ്.

�ബാധവാന്മാരായ വ്യക്തികളു�ട പ്രവൃത്തികളിലൂ�ടയാണ് �കവലതത്വം സ്വ

യം �ബാധവത്താവുന്നത്. വ്യക്തികൾഅവരവരു�ടപ്ര�ത്യകതാൽപര്യങ്ങൾക്കാ

യിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ �കവലതത്വം സ്വന്തം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു�വ

ണ്ടിഈലക്ഷ്യങ്ങ�ള പ്ര�യാജന�പ്പടുത്തുന്നു.

�ഹഗലി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിഷ്ക്രിയനായ ഒരു ജീവിയാണ്.

എന്നാൽ അവ�ന്റ പ്രവർത്തനം മുഖ്യമായും ആത്മ�ബാധ�പ്രരിതമായ ഒന്നാണ്.

അതി�ന്റ അന്തിമലക്ഷ്യം �കവലതത്വത്തി�ന്റ പരമമായ �ബാധവും. മനുഷ്യ�ന്റ

ദാർശനിക�ബാധം �കവലതത്വത്തി�ന്റ ആത്മ�ബാധവും കൂടിയാണ്. �കവലത

ത്വം മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധമണ്ഡലത്തിൽ പ്രകാശിതമാകുന്നു. താൻ സർവ�ത്തയും

ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന �കവലതത്വത്തി�ന്റ ഭാഗമാ�ണന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയുന്ന�താടുകൂ

ടി �കവലതത്വവും അവനവ�ന അറിയുവാനിടയാകുന്നു. ആകയാൽ മനുഷ്യചരി

ത്രം ഒരുവശത്ത് മനുഷ്യ�ന്റ �കവലതത്വ�ബാധത്തി�ന്റ വികസനമാണ്. മറുവശ

ത്ത് �കവലതത്വത്തി�ന്റസ്വ�ബാധവികസനവും.

�ഹഗൽന്യായ�ത്തവിഷയനിഷ്ഠമായയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്മീ�ത ഒരുഅധികാ

രവുമില്ലാത്ത വിഷയിതത്വമായിട്ടല്ല വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഷയിത്വവും വിഷയതയും

തമ്മിൽ ഇണക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടു�വപരീത്യങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതാ

യാൽ ന്യായം ന്യായമല്ലാതാകുന്നു. വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ചിന്തയും

അസ്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം ശരിയായ വിടവിലൂ�ട പരിഹരിക്കാ�മന്നു

�ഹഗൽ വിചാരിച്ചു.

“എല്ലാംആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തിൽനിന്നാണ്. വിഷയിയിൽനി

ന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന, ഗ്രഹണ�യാഗ്യമായ ഒന്നായി വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ച്

നമുക്ക�പ്പാൾ അറിവുണ്ടാകുന്നു. ജ്ഞാനം അതി�ന്റ പ്രാരംഭ ദശയിൽ — മനസ്സ്

അതി�ന്റഅതിസന്നിഹിതവുംപ്രാഥമികവുമായഅവസ്ഥയിൽ—മനസ്സി�ന്റകാ
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തലായ സ്വഭാവമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്; ഇന്ദ്രിയ�ബാധം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥജ്ഞാ

നത്തി�ന്റഅവസ്ഥയി�ലത്തുവാൻഅതിനുസുദീർഘവുംആയാസകരവുമായ ഒരു

യാത്ര �ച�യ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്” എന്ന് �ഹഗൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. (ഫി�നാമി�നാള

ജി ഓഫ് �മൻഡ്).

ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷത്തി�ന്റഅപൂർണ്ണതയു�ട നിദ്രയിലൂ�ടജ്ഞാനം പിന്നീട് വി

ഷയി നിഷ്ഠമായിത്തീർന്ന് സ്വ�ബാധത്തി�ന്റ നിലയി�ലക്കുയരുന്നു. അവസാനമാ

യി അതു ന്യായത്തി�ന്റ അവസ്ഥയി�ലത്തു�മ്പാൾ വിഷയിയും വിഷയവും അ�ഭ

ദ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇതാണ് ജ്ഞാനത്തി�ന്റ പരാകാഷ്ഠ. �കവലതത്വ�ത്തക്കുറി

ച്ചുള്ള ഭാവന മനുഷ്യ�ന്റ പരിച്ഛിന്നാവസ്ഥകളും അപരിച്ഛിന്ന �വഭവവും തമ്മിലു

ള്ള �വരുദ്ധ്യ�ത്ത അകറ്റുന്നു. വിഷയനിഷ്ഠമായ �ലാകം തന്നിൽനിന്നു പൃഥക്കൃ

തമായ താൻ ത�ന്നയാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കു�മ്പാൾ അവൻ അതി�ന തന്നി�ല

ക്കുത�ന്നആവാഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ച�ത്ത പൂർണ്ണമായും താനായിട്ടറിയു�മ്പാൾ വി

ഷയീവിഷയങ്ങൾക്കു തമ്മിലും മനുഷ്യനും �കവലതത്വവും തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസം

അസ്തമിക്കുന്നു.

കാണ്ട്, ഫിഷ്�റ്റ, �ഷല്ലിംഗ് മുതലായ �ഹഗലി�ന്റ മുൻഗാമികളും വിഷയിയും

വിഷയവും തമ്മിൽ, പരിച്ഛിന്നവും അപരിച്ഛിന്നവും തമ്മിൽ, ഇണക്കുന്നതിനുള്ള

പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഫിഷ്�റ്റ വിഷയി�യ മാത്ര�മ

യാഥാർത്ഥ്യമായി കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. വിഷയ ഭാവ�ത്ത സർവാതിശായിയായ

വിഷയിയായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു. ഫിഷ്�റ്റ�യ വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് �ഹഗൽ സി

ദ്ധാന്തിക്കുന്നത്വസ്തുഭാവ�ത്തപ്പറ്റിഇപ്രകാരമുള്ളസിദ്ധാന്തം ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ല

വസ്തുഭാവ�ത്ത ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ അനുഭവമ

നുസരിച്ച് വിഷയിക്കും വിഷയത്തിനും സത്തയുണ്ട്; വിഷയം കൂടാ�ത ശുദ്ധനായ

വിഷയിക്കുസത്തഇല്ലതാനും.

ശ്രീ ശങ്കര�ന�പ്പാ�ല �ഹഗലും വിഷയനിഷ്ഠമായയാഥാർത്ഥ്യം പൂർണ്ണമായി

അയഥാർത്ഥവും അസത്തുംഅ�ല്ലന്നാണു വിശ്വസിച്ചത്. പാരമാർത്ഥികദശയിൽ

അതിനുസത്തയി�ല്ലങ്കിലും വ്യാവഹാരികദശയിൽ ഉണ്ട് എന്ന�ത്രശ്രീശങ്കരമതം.

ശ്രീശങ്കരൻ അതി�ന മായയു�ട അഥവാ പ്രാപഞ്ചികമായ അജ്ഞാനത്തി�ന്റ

ഫലമായും, യഥാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകു�മ്പാൾ നശിക്കുന്ന ഒന്നായും പ്രതിപാദിക്കു

ന്നുഎങ്കിൽ അത് �ബാധത്തി�ന്റ വി�ക്ഷപമാ�ണന്നും, പരിവർത്തനത്തി�ന്റയും

വിശ്വാസത്തി�ന്റയും ഫലമായി �ബാധത്തി�ലക്കുത�ന്ന തിരിച്ചുവരു�മന്നും �ഹ

ഗൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയു�ടയും മനുഷ്യ�ന്റയും സത്താപരമായ യാഥാർ

ത്ഥ്യവും ചരിത്രപരമായ സംസ്കാരങ്ങളു�ട ക്രമീകങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളും സത്വത്തി�ന്റ

ബാഹ്യവത്കരണത്തി�ന്റ ഫലമാണ്. ചരിത്രം എന്നത് ബാഹ്യവത്കരണം പുന

രാത്മസാത്കരണം എന്നീ പ്രക്രിയകളിലൂ�ട �കവലതത്വത്തി�ന്റആത്മ�ബാധമ

ല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. ചരിത്രത്തി�ന്റ പ്രക്രിയയിൽ അപരിച്ഛിന്നം പരിച്ഛിന്നമായി

സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. അത് തന്നിൽനിന്നും ബാഹ്യമായ, ഇതരത്വത്തി�ന്റ പ്ര

കാശനമായ, വസ്തു പ്രപഞ്ച�ത്തസമ്മുഖീകരിക്കും. ഈ ഇതരത്വത്തിൽ �ബാധം

സ്വയം വിഘടിതമായതു�പാ�ല വിചാരിക്കുന്നു. സ്വയം കൃതവും വിഷയനിഷ്ഠവു

മായ പ്രതികൂല �ലാകത്തിൽസ്വയം പൃഥക്ത്വം അനുഭവിക്കുകയും, ബാഹ്യവസ്തുവാ

യിക്കാണുന്നത് �ബാധത്തി�ന്റ ദൃശ്യമായ ഒരു പ്രകാശനമാണ് എന്നറിയുകയും

�ചയ്യു�മ്പാൾഅതിനു ത�ന്നക്കുറിച്ച്ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു.
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പൃഥക്കരണം എന്ന പദം, �കവലതത്വം സ്വയം പ്രകൃതിയിൽ സ്ഫുടീഭവിക്കുന്ന

സർവസാധാരണമായ പ്രക്രിയ�യയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. “ജീവത്തായ സാക

ല്യം എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി ഒരു പൂർണ്ണമായ പ്രക്രിയയാണ് അഥവാ ആശയ

മാണ്. സംഭാവ്യതയു�ടയും ബാഹ്യത്വത്തി�ന്റയും നിലയിൽഅത് ഇതരത്വത്തിൽ

അഥവാ സ്വയം പൃഥക്ത്വത്തിൽസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നഅ�തആശയം ത�ന്നയാണ്”.

(�ഹഗൽ: എൻ�സ�ക്ലാപീഡിയ ഒഫ് ഫി�ലാസഫി).

സത്വം അതി�ന്റ സ്വയം ബാഹ്യവത്കരണപ്രക്രിയയിൽ വിഷയനിഷ്ഠമായ

രൂപം�ക�ക്കാള്ളുന്നു. അന്യതാബുദ്ധിയിലൂ�ടയും നി�ഷധനി�ഷധത്തിലൂ�ടയുമു

ള്ള വികസനപ്രക്രിയയിലൂ�ട സത്വം �ബാധവാനായ വിഷയിയായി അഥവാഈ

ബാഹ്യവത്കരണ�ത്ത പൃഥക്കരണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യനായിത്തീരു

ന്നു. ജീവനിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന അന്യവും വിപരീതമായി നിൽക്കു

ന്ന ഒന്നായി ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം അനുഭവ�പ്പടുന്നു. ജീവനും വിഷയനിഷ്ഠപ്രപഞ്ചവും

സത്വത്തി�ന്റ ജീവിതത്തി�ല നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്ന് അറിവുണ്ടാകു�മ്പാൾ

ഈസ്വയം-പൃഥക്കരണം ഉല്ലംഘിതമാകുന്നതാണ്.

വിഷയി ആദ്യം വിഷയരൂപത്തിൽബാഹ്യവത്കൃതനാകു�മ്പാൾ വിഷയം വി

ഷയിയു�ട മ�റ്റാരു രൂപമാവുകയും അങ്ങ�നആപ്രക്രിയയു�ട അവസാനത്തിൽ

വിഷയിയി�ലക്കുത�ന്ന മടങ്ങുകയും വിഷയിയുമായി വീണ്ടുംഐക്യം പ്രാപിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു. �ബാധത്തിന് പുറത്തുസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതായി �താന്നിക്കുന്നവിഷയം

ഒടുവിൽ അ�ബാധത്തി�ലക്കുത�ന്ന തിരിച്ചുവരുന്നു. വിഷയവിഷയിബന്ധത്തിൽ

വിഷയം പൃഥക്കൃതമായ �ബാധം മാത്രമാണ്. അത് ത�ന്റ ത�ന്ന ദൃശ്യമായ ഒരു

പ്രകാശനമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. �ബാധം �ബാധവത്താകു�മ്പാൾ �ബാധത്തിന്

പുറത്തായി അറിയത്തക്കതായി ഒരു വിഷയവും ഇല്ലത�ന്ന.

‘ഫി�നാമി�നാളജി ഓഫ് �മൻഡ് ’ എന്ന കൃതിയിൽ സാധാരണ വസ്തുക്ക

�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് �ഹഗൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ,

�ബാധ�ഗാചരമാകുന്ന ഓ�രാ വിഷയവും വിഷയിയിൽ നിന്നും അഥവാ ജ്ഞാ

താവിൽ നിന്നും �വർ�പട്ട ഒന്നായിട്ടാണു �താന്നുന്നത്. അത് ജ്ഞാതാവി�ന്റ

�ബാധത്തിനു �വളിയിലായി സ്വത്വഭിന്നമായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ടാണു

�താന്നുന്നത്. എന്നാൽഅതി�ന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം അറിയണ�മങ്കിൽ സാമാ

ന്യവത്കരണവുമായി ബന്ധ�പ്പടുന്ന ചിന്താമണ്ഡലത്തിനുമപ്പുറ�ത്തക്കു �പാ�ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മണ്ഡലം ഇന്ദ്രിയാനുഭവമണ്ഡല�ത്തക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യ

മാണ്. “ഒരു വസ്തുവി�ന്റ സത്യത്വം ആ വസ്തു ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതും വസ്തുവി�നക്കാൾ

കൂടുതൽ യഥാർത്ഥവുമായ ഒരു മനസ്സി�ന അഥവാ �ബാധ�ത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു

ണ്ട�ല്ലാ. ആകയാൽ വിഷയത്തി�ന്റ സത്ത മനസ്സി�ന ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്

എന്ന് �ഹഗൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

�ഹഗൽ ‘ഭാവം’ എന്ന പദം രണ്ടു വ്യത്യസ്തഅർത്ഥങ്ങളിലുമുപ�യാഗിക്കുന്ന

തു കാണാം. �ലാജിക് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പറയുന്ന ഭാ

വം ഒന്നും ഉൾ�ക്കാള്ളാത്തതും എറ്റവും സരളവും ഏറ്റവും സാധാരണവുമായ ഒരു

സങ്കൽപമാണ്. സർവസംഗ്രാഹിയായ ചരമസീമയിലുള്ള ഭാവമാക�ട്ട പരിണാമ

ത്തി�ന്റഎല്ലാ പൂർവഘട്ടങ്ങളു�ടയും സ്പഷ്ടങ്ങളായഎല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഉൾ�ക്കാള്ളു

ന്ന ഒരുസങ്കീർണ്ണതത്വമാണ്. അത് �കവലസാകല്യമാണ്.

�ഹഗലി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രകൃതി ഒരു അയഥാർത്ഥസത്തയല്ല; പ�ക്ഷ, �കവ

ലതത്വത്തി�ന്റ സ്വയം പൃഥക്കൃതമായ രൂപമാണ്. �കവലതത്വം അതി�ന്റ ത�ന്ന
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ഇതരത്വത്തിൽസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നഒന്നാണ്. �കവലതത്വം പ്രകൃതിയു�ടരൂപത്തിൽ

വിക്ഷിപ്തമായി സ്വയം പൃഥക്കൃതമാവുകയും വിഷയീവിഷയ സം��ഷണത്തിലൂ�ട

തന്നി�ലക്കു ത�ന്ന മടങ്ങിവരികയും �ചയ്യുന്നു. പൃഥക്കരണം വിപൃഥക്കരണം

എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ ഏർ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ സത്വമാണ്

�കവലതത്വംഎന്നുസമർത്ഥിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി �ഹഗൽപ്രകൃതിയു�ടഅ�ജവ

�ലാകത്തിൽ നിന്ന് �ജവ�ലാകത്തി�ലക്കും പിന്നീട് മനുഷ്യ�ന്റ സ്വരൂപത്തിലും

ചരിത്രരൂപത്തിലുമുള്ള സത്വത്തി�ലക്കും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂ�ടയുള്ള ഉയർച്ച�യ

വിശകലനം �ചയ്യാറുണ്ട്. പ്രകൃതി സ്വപൃഥക്കൃതമായ �കവലതത്വമാ�ണങ്കിൽ മനു

ഷ്യൻ വിപൃഥക്കരണപ്രക്രിയയി�ല �കവലതത്വമാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ

ചരിത്രം �കവലതത്വത്തി�ന്റ വിവൃതീകരണമാണ്. �ഹഗൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

“സത്വത്തി�ന്റ മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈദൃശ പരിണാമങ്ങളിൽ മാത്ര

�മ പുതിയതായി എ�ന്തങ്കിലും ഉത്പന്നമാകുന്നുള്ളൂ. മാനസിക�ലാകത്തി�ന്റ

ഈ സവി�ശഷത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മനുഷ്യ�ന്റ വിഷയത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ

നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമു�ണ്ടന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ

സ്ഥിരതയുള്ളഒരുസ്വഭാവമുണ്ട്;ഈസ്ഥിരസ്വഭാവത്തി�ലക്കുമ�റ്റല്ലാ വ്യതിയാന

ങ്ങളും തിരിച്ചുവരുന്നു. അതായത് മനുഷ്യനിൽ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ

ശക്തി, വിശിഷ്യ പൂർണ്ണതയി�ലക്കുള്ള ഒരു ത്വര പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു സാരം”

(ഫി�ലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

സത്യം പൂർണ്ണമാണ്. എന്നിരിക്കിലും പൂർണ്ണംസ്വന്തം പരിണാമപ്രക്രിയയിലൂ

�ട പൂർണ്ണതയി�ലത്തുന്ന മൂലവസ്തുവാണ്. �കവലതത്വ�ത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സാ

രാംശത്തിൽഅത് ഒരുപരിണതഫലമാണ്: യഥാർത്ഥത്തിൽഅത്അതായിത്തീ

രുന്നത് അവസാനമാണ്. അതിലാണ് അതി�ന്റ നിജസ്വഭാവം — യഥാർത്ഥവും

വിഷയിപരവും സ്വയം പരിണാമപരവുമായ നിജസ്വഭാവം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നത്.

�കവലതത്വംത�ന്ന സ്വയം പരിണാമപ്രക്രിയയായി അറിയുന്നു. ഈ പരി

ണാമ പ്രക്രിയയി�ല ഓ�രാ അവസ്ഥയും പ്ര�ത്യകതയുള്ളതാ�ണന്ന് അതിന്നറി

യാം. അതായത് �കവലതത്വം, വിവിധ പ്ര�ത്യകാവസ്ഥകളുൾ�ക്കാള്ളുന്നസാക

ല്യത്തി�ന്റഐക്യമാണ് എന്നർത്ഥം.

ഒരു വസ്തുവി�ന്റ ഭാവംസ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല, മ�റ്റാന്നിനായി പരിണമിക്കുന്നതും

അതി�ന്റ ത�ന്ന ഇതരത്തിൽ സ്വയം ഏ�കാപിക്കുന്നതുമായ ചലനാത്മകത്വമാ

ണ്. തന്മൂലം ഒരു വസ്തുവി�ന്റ യാഥാർത്ഥ്യം അതി�ന്റ ചലനങ്ങ�ള അതായത്

അതി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തഅറിയാ�ത മനസ്സിലാക്കുവാൻസാദ്ധ്യമല്ല. ഏ�താന്നി�ന

യും അതി�ന്റ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂ�ട വീക്ഷി�ക്കണ്ടതാണ്.

�പ�ട്ടന്നു �താന്നുന്ന രൂപമല്ല ഒരു വസ്തുവി�ന്റ ശരിയായ രൂപം. ഏന്താ

കുവാൻ സാദ്ധ്യതയു�ണ്ടാ, ഇ�പ്പാൾ സംഭാവ്യ�മ�താ, എന്തായിത്തീ�രണ�മാ

അ�താന്നുമല്ലആരൂപം. അതായത് ഓ�രാ വസ്തുവും യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ �പാ

കുന്ന പ്രക്രിയയു�ട ഇടയ്ക്കുമാത്രം അതായത് പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ മാത്രം സ്ഥി

തമാണ്. തന്മൂലം ഓ�രാ വസ്തുവും ഇ�പ്പാൾ എന്താ�ണാ അതാണ്. എന്തല്ല�യാ

അതുംആണ്.

നാം അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യംസ്ഥിരമല്ല. അതിനകത്ത് സ്വയം

ചലനാത്മകമായ ഒരു തത്വംസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നുണ്ട്. “സ്വയം അറിയുന്നതിനു�വണ്ടി

പ്രയത്നിക്കുന്നതിനുള്ളകഴിവി�ന്റബീജം ഭാവത്തിലന്തർലീനമാ�ണന്നവസ്തുതയും

പരിണാമതത്വത്തിൽഅന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്”എന്നാണ് �ഹഗലി�ന്റസിദ്ധാന്തം (ഫി
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�ലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി). ആകയാൽ എല്ലാം ചലിച്ചു�കാണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു�കാ

ണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഈ ചലനാത്മകതയു�ട പ്ര�ചാദനശക്തി യഥാർത്ഥ്യത്തിൽത്ത

�ന്നസ്ഥിതി �ചയ്യുന്ന�വരുദ്ധ്യമാണ്. �വരുദ്ധ്യമാണ് പരിണാമത്തി�ന്റ ചാല

കശക്തി.

�ഹഗൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“സരളവും അവിച്ഛിന്നവും അ�ചതനവുമായ ഭാവത്തി�ന്റ മാത്രം നിർവചനമാണ്

ഐക്യം എന്നത്. പ�ക്ഷ, �വരുദ്ധ്യമാണ് എല്ലാ ചലനത്തി�ന്റയും �ചതന്യ

ത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം. �വരുദ്ധ്യമുള്ളിട�ത്താളം മാത്ര�മ ഒരു വസ്തുവിനു ചല

നമുള്ളൂ: �പ്രരണയും പ്രവൃത്തിയുമുള്ളൂ.

“നിയമത്തി�ന്റനി�ഷധം മാത്രമല്ല�വരുദ്ധ്യം. അത് ഒ�രാസ്വയം ചലനത്തി�ന്റ

യും തത്വമാണ്. സ്വയം ചലനം �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട വ്യഞ്ജകമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല”.

“എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വയം വിരുദ്ധങ്ങളാണ്. ഈ പ്രസ്താവന വസ്തുക്കളു�ട യഥാർ

ത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളഏറ്റവും ശരിയായ ഒന്ന�ത്ര”.

�വരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ �പ്രരിതമായ ഈ സ്വയം പരിണാമ�ത്ത �ഹഗൽ ദ്വ

ന്ദ്വാത്മകത്വം എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു. “നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള�തല്ലാം ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്ക്

ദൃഷ്ടാന്തമായി പരിഗണിക്കാം. പരിച്ഛിന്നമായ�തന്തും സ്ഥിരമ�ല്ലന്നും അന്തിമമ

�ല്ലന്നും �ന�രമറിച്ച് പരിണാമിയാ�ണന്നും ക്ഷണികമാ�ണന്നും നമുക്കറിയാം.

ഇതുത�ന്നയാണ് പരിച്ഛിന്നത്തി�ന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം എന്നതു�കാണ്ട് നാം അർ

ത്ഥമാക്കുന്നത്. പരിച്ഛിന്നം സൂക്ഷ്മത്തിൽ അതി�ന്റ ഇ�പ്പാഴ�ത്ത അവസ്ഥയിൽ

നിന്നും ഭിന്നമാണ്; അത് അതി�ന്റ അതിസന്നിഹിതവും സ്വഭാവികവുമായ അവ

സ്ഥയിൽനിന്നും അപ്പുറ�ത്തക്ക് കടന്ന് അതി�ന്റ വിപരീതമായിത്തീരുന്നതിനും

നിർബന്ധിതമായിത്തീരുന്നു”. (�ലാജിക് ).

എല്ലാ പരിണാമപ്രക്രിയകളിലും ദ്വന്ദ്വാത്മകത പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണു

�ഹഗലി�ന്റ സിദ്ധാന്തം. അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്:

ദ്വന്ദ്വാത്മകതയു�ട സ്വഭാവം ശരിക്കും ആരായുകയും അറിയുകയും �ചയ്യുക

എന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ചലനമുള്ള�പ്പാൾ, �ചത

ന്യമുള്ള�പ്പാൾ, യഥാർത്ഥ�ലാകത്തിൽ എ�ന്തങ്കിലും ഫലപ്രദമായി �ചയ്യ�പ്പടു

�മ്പാൾ ദ്വന്ദ്വാത്മകത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ വിജ്ഞാനത്തി�ന്റആത്മാ

വുമാണ് അത്. (�ലാജിക് ).

പ്രകൃതിയി�ലപ്രതിഭാസങ്ങ�ള�യാസമൂഹ�ത്ത�യാ �ലാക�ത്ത�യാഅ�ച

തനവും അചലവും പരിണാമവി�ധയവുമായിട്ടല്ല �ന�ര മറിച്ച് നിരന്തരം പരിണ

മിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായി വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ സിദ്ധാന്ത

ത്തി�ന്റത്. “ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല, എല്ലാം പരിണമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു ബുദ്ധ

നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�ല്ലങ്കിൽ “ഒ�ര പുഴയിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ

സാധ്യമല്ല; എ�ന്തന്നാൽ എല്ലാം പ്രവഹിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു; എല്ലാം മാറി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നു”. എന്നു �ഹറാക്ലിറ്റസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വിശ്രാന്തമല്ല. എല്ലാം

നിരന്തരം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരപരി

ണാമപ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അസ്തിത്വം.

എന്നാൽ സഹജമായ പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതും ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഗുണ

പരമായി വ്യത്യാസമുള്ള മ�റ്റാരു രൂപമായി പരിണമിക്കുന്നതും നിരന്തര പരിണാ

മിയുമായ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പ്രാകൃതികവും, ചരിത്രപരവും അദ്ധ്യാത്മവുമായ വശങ്ങ
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ളു�ട സാകല്യ�ത്ത ഭാരതത്തിലും ഗ്രീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നആദ്യകാല ദാർശനിക

ന്മാരു�ട സരള തത്വചിന്തകൾക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മാർക്സ് പറയുകയു

ണ്ടായി: “മ�റ്റല്ലാ ദാർശനികന്മാരിൽ നിന്നും �ഹഗലി�ന �വർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന

സംഗതി അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ തത്വചിന്തകൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള മികച്ച ചരിത്ര

�ബാധമാണ്. രൂപത്തിൽഅത്അമൂർത്തവുംആശയാത്മകവുമാ�ണങ്കിലുംഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ചിന്തകളു�ട വികാസം �ലാകചരിത്രവികാസത്തിന് സമാന്തരമായി മു

�മ്പാട്ടു �ചന്നിട്ടുണ്ട്. ത�ന്റ ചിന്താപദ്ധതിക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് �ലാകച

രിത്ര�ത്തഅ�ദ്ദഹം ഉ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി അ�ദ്ദഹമാണ് ചരിത്രത്തിന്

ഒരു വികാസമു�ണ്ടന്നും ആന്തരമായ ഒരു സാംഗത്യമു�ണ്ടന്നും �തളിയിക്കുവാൻ

ശ്രമിച്ചത്”. (M. E. S.W. I.)

�ഗാചരവിഷയങ്ങളിൽ സഹജമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം

വഴി സംഭവിക്കുന്ന വികാസപരിണാമങ്ങ�ള വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ദ്വ

ന്ദ്വാത്മകതാവാദം. ഓ�രാ പ്രതിഭാസത്തവും ഓ�രാ സങ്കൽപവും �വരുദ്ധ്യങ്ങ

ളു�ട സംഘർഷത്താലും ഐക്യത്തി�ന്റ തത്വത്താലും നിയന്ത്രിതമാണ്. വസ്തുക്ക

ളിലും പ്രതിഭാസങ്ങളിലും കാണുന്ന �പാരുത്ത�ക്കടുകളും വിരുദ്ധശക്തികളു�ടയും

വിരുദ്ധപ്രവണതകളു�ടയും സംഘർഷങ്ങളുമാണ് എല്ലാ ചലനവികാസപരിണാമ

ങ്ങളു�ടയും നിദാനം.

പരിണാമപ്രക്രിയാദശയിൽ ഒരു വസ്തുഅതും, അ�ത സമയത്തുത�ന്ന മ�റ്റാ

ന്നുമാണ്. ആകയാൽഒരുവസ്തുഅതി�ന്റചലനത്തിലുംപരിണാമത്തിലും മാത്ര�മ

അറിയ�പ്പടുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. അസ്തിത്വത്തി�ന്റ ഓ�രാ രൂപത്തിലും, ത�ന്ന സ്വ

യം വിലയിപ്പിച്ചു മ�റ്റാരുപുതിയരൂപമുളവാക്കുന്നപരസ്പരവിരുദ്ധശക്തികൾസ്ഥി

തി �ചയ്യുന്നുണ്ട്. പരിണാമത്തി�ന്റഈപ്രക്രിയയിൽഓ�രാ വസ്തുവുംഓ�രാപ്രതി

ഭാസവും മ�റ്റാന്നായി മാറുന്നു. ഓ�രാ പരിണാമഘട്ടവും പുതിയഘട്ടത്താൽഇല്ലാ

താക്ക�പ്പടുന്നു. വികാസം എന്നത് മന്ദംമന്ദം സംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�ജവപ

രിണാമങ്ങളു�ട പ്രക്രിയയാ�ണന്നും അത് രൂപപരമായ ഒരു അവസ്ഥയി�ലത്തു

�മന്നും, ആ അവസ്ഥയിൽ അതിന് ഓക്കി�ന്റ കായ് മരമായിപ്പരിണമിക്കുന്നതു

�പാ�ല ഒരുപ്രകാരത്തിൽനിന്നു മ�റ്റാരുപ്രകാരത്തി�ലക്ക് ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ ഒരു

കുതിക്കലു�ണ്ടന്നു �ഹഗൽ സിദ്ധാന്തിച്ചു. ബീജം എന്ന പൂർവരൂപത്തി�ന്റ നി�ഷ

ധമാണ്കായിൽകാണുന്ന�തങ്കിൽകായയു�ടരൂപംപരിമാണപരമായപരിണാ

മത്തി�ന്റ ഒരുഘട്ടത്തിൽ മരത്താൽ നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു. ഓക്കുമരം കായ്ക്കകത്ത്

സംഭാവ്യതയായി സ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നുവ�ല്ലാ. സംഭാവ്യത പൂർണ്ണമായും സഫലീക

രിക്കുന്നതുവ�ര പരസ്പരം നി�ഷധിച്ചു�കാ�ണ്ടയിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധശക്തികൾ ഉൾ

�ക്കാള്ളുന്നതു�കാണ്ടാണ് ബീജം പരിണമിക്കുന്നത്. എല്ലാം �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട

ഐക്യമാണ്; സനി�ഷധം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതുമാണ്; നിഷിദ്ധമായ വസ്തുപുതിയരൂ

പത്തിൽ അതിശയിക്ക�പ്പടുന്നു. ഈ പുതിയ രൂപമാക�ട്ട അതി�ന്റ ഒരു പരി

ണാമഘട്ടത്തിൽസ്വനി�ഷധം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതുമാണ്. നിഷിദ്ധമായവസ്തുപുതിയ

രൂപത്താൽഅതിശയിക്ക�പ്പടുന്നു;ഈപരിണാമഘട്ടത്തിൽവീണ്ടും നി�ഷധിക്ക

�പ്പടുന്നു. ഇതാണ് നി�ഷധനി�ഷധം എന്ന് പറയ�പ്പടുന്നത്.

വസ്തുക്കൾയഥാർത്ഥത്തിൽസംഭാവ്യതയി�ലത്തുന്നതിന് നിരന്തരം പ്രയത്നി

ച്ചു�കാ�ണ്ടയിരിക്കുന്നു. സത്ത് അസ്തിത്വത്തിൽ വാസ്തവീകരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യു

ന്നു. പ്രകൃതിയിൽഈവാസ്തവീകരണം �ക്ഷാഭ�മാ മത്സര�മാ കൂടാ�ത ഒരുസമര

സപ്രക്രിയയായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം
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സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക �മഖലകളിൽ മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധം മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ലക്ഷ്യ

പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങ�ന സത്വം എ�പ്പാഴും അതി�നാടുത�ന്ന മല്ലടിച്ചു�കാ

ണ്ടിരിക്കുകയാണ്; ഇതിന് അതാകുന്നപ്രബലപ്രതിബന്ധം തരണം �ച�യ്യണ്ടതാ

യിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയു�ട �മഖലയിൽ നടക്കുന്നശാന്തമായ വികാസം “സത്വത്തി�ന്റ

കാര്യത്തിൽ ഉഗ്രവും പ്രബലവുമായ ഒരു അന്തഃസംഘർഷമാണ്” (ഫി�ലാസഫി

ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).

ന�മ്മ ചൂഴുന്ന�തന്തും ദ്വന്ദ്വാത്മകതയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തമായി വീക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നതാ

�ണന്നുംപരിച്ഛിന്നമായ�തന്തുംസ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്നസ്വയം പരസ്പരവി�രാധ

മുള്ളതാ�ണന്നും പ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾ �ഹഗൽ സത്തയു�ട ഭൗതിക�ലാകത്തിൽ

നടക്കുന്ന യഥാർത്ഥപരിണാമപ്രക്രിയക�ളക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. സ്വയം

ചലനാത്മകമായആന്തരതത്വം ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നഒന്നാണ്സത്ത. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായ

ഈസ്വയം ചലനാത്മകത്വത്തി�ന്റ �സ്രാതസ്സ് ചിന്തയാണ്. ഭൗതികസത്തയു�ട-

ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ-ശരിക്കുള്ള പരിണാമം ചിന്തയു�ട സ്വയം പരിണാമത്തി�ന്റ

പ്രതിഫലനമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. ചിന്തയു�ട അഥവാ ആശയത്തി�ന്റ ചലനമാ

ണ് ദ്വന്ദ്വാത്മകത. മനുഷ്യ�ന്റയും പ്രകൃതിയു�ടയും പുറത്തായി സ്ഥിതി �ചയ്യുന്ന

സങ്കൽപത്തി�ന്റ — �കവലാശയത്തി�ന്റ സാക്ഷാത്കരണമാണ് ഭൗതികപ്ര

പഞ്ചം. പരിച്ഛിന്നമായ മനസ്സി�ന അതിക്രമിച്ചു�കാണ്ടുള്ള �കവലാശയത്തി�ന്റ

സ്വയം ചലന�ത്തക്കുറിച്ചാണ് �ഹഗൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഭൗതിക �ലാകത്തിലുള്ള

പരിണാമങ്ങൾ, ഐഹികപ്രക്രിയകൾ, �കവലാശയത്തി�ന്റ ബഹിർപ്രകാശന

ങ്ങളാണ്. ദ്വന്ദ്വാത്മകമായപരിണാമംസത്വത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്. പ്രകൃതി�ക്കാ

മനുഷ്യ�ന്റ ചരിത്രത്തി�നാ ഉള്ളതല്ല. സത്വത്തി�ന്റ ഇതരം മാത്രമാണ് പ്രകൃതി

സ്വത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നത്താൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ചരിത്രം. പ്ര

പഞ്ചം �കവലാശയത്തി�ന്റ മൂർത്തീകരണമാണ്.

�ഹഗലി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾസങ്കൽപത്തിൽ മാത്രമാണു

നില�കാള്ളുന്നത്. �വഷയിക സത്തയിലല്ല. �കവലത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തയു

�ട ചലനം മാത്രമാണ് സത്തയു�ട പരിണാമം. സങ്കൽപങ്ങളു�ട ഒരു വ്യൂഹമാ

ണുതാനും �കവലത്വം പ്രാപിച്ച ചിന്ത. സ്ഥിരമായ ഒരു സങ്കൽപം�കാണ്ട് പരി

ണാമിയായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഉൾ�ക്കാള്ളുന്നസങ്കൽപവുംചലനാത്മകമായിരു�ന്നപറ്റൂ. ഇപ്ര

കാര�മല്ലാമാ�ണങ്കിലും ഏ�താരു സങ്കൽപത്തിനും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത സമഗ്രമാ

യും ഉൾ�ക്കാള്ളുവാൻ സാധ്യമല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ഭാഗികമായ സ്ഥിരീകര

ണം മാത്ര�മ ആകുന്നുള്ളൂ അത്. ഭാഗികത്വത്തിനു അതി�ന്റതായ ന്യൂനതകളുണ്ട്.

അതു പരിഹരിക്കുവാൻ മ�റ്റാരു സങ്കൽപത്തി�ന്റ ആവശ്യമുണ്ട്. രണ്ടാമ�ത്തതി

നു മൂന്നാമ�താരു സങ്കൽപം �വണം. അങ്ങ�ന �പാകുന്നു അത്. ഏകപക്ഷീയ

മായ അമൂർത്തസങ്കൽപങ്ങളി�ല ആന്തരമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള പരിഹരിക്കുന്ന

തിനും സം��ഷണത്തിലൂ�ട അവ�യ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനും ദ്വന്ദ്വാത്മകതാസിദ്ധാ

ന്തമാണ് �ഹഗലിന് സമ്മതമായിട്ടുള്ളത്. ഈ മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട അപ്രകാരം �ചയ്യു

�മ്പാൾപുതിയ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ�പാന്തിവരുന്നതായികാണാം. സങ്കൽപത്തി�ന്റ

ഈ സ്വയം പരിണാമം അമൂർത്തത്തിൽ നിന്ന് മൂർത്തത്തി�ലക്കുള്ള പ്രയാണമാ

ണ്. അത് �ബാധത്തി�ന്റസ്വയം വികാസമാണ്. അതിലൂ�ട �കവലതത്വം സ്വയം

അറിയുന്നു. �ഹഗലി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ചിന്തയു�ട അഥവാ ആശയത്തി�ന്റഈസ്വ

യം ചലനമാണ് ശരിയായ ചലനം. വാസ്തവികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ശരിക്കു
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ള്ള ചലനം പ്രസ്തുതമായ ആശയചലനത്തി�ന്റ �വറും പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്.

ദ്വന്ദ്വാത്മകത്വം ആശയത്തി�ന്റ സ്വയം-വിവൃതീകരണമാണ്, ചിന്ത ത�ന്നക്കുറിച്ചു

ത�ന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ചലനമാണ്.

ദ്വന്ദ്വാത്മകചലനത്തിൽ മൂന്നുഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നിയതമായ സങ്കല്പമാണ് പ്രാരം

ഭഘട്ടം. ഈ സങ്കൽപം ഭാഗികം മാത്രമാകയാൽ അത് �വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ ഒരു

ഘട്ട�ത്തഅഭിമുഖീകരിക്കുകയും അ�പ്പാൾആദ്യസങ്കൽപം നിരസിക്ക�പ്പടുകയും

�ചയ്യും. ഈ നി�ഷധവും ഭാഗികമാകയാൽ പുതിയ സങ്കൽപം�കാണ്ട് ഇതു വീ

ണ്ടും നി�ഷധിക്ക�പ്പ�ടണ്ടതായി വരുന്നു. മൂന്നാമ�ത്തഈ ഘട്ട�ത്തയാണ് നി

�ഷധനി�ഷധത്തി�ന്റ ഘട്ട�മന്നു വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നത്. നി�ഷധത്തിലൂ�ടയും നി

�ഷധനി�ഷധത്തിലൂ�ടയുമുള്ള പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ ഓ�രാ ഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ട

ത്തി�ലതാത്വികാംശങ്ങ�ളസംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പംഅവ

യ്ക്കുമപ്പുറ�ത്തക്ക് കടക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുന്നു. ആകയാൽ നി�ഷധം എന്നതിന്

നാശനം എന്നർത്ഥമില്ല. നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ട ഘട്ടത്തി�ല താത്വികമായ ഉള്ളടക്കം

നിലനിർത്ത�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട് അത് പരിണാമപ്രക്രിയയി�ല ഇണക്കണ്ണിയായി

പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഓ�രാ ദ്വന്ദ്വാത്മക-അവസ്ഥയുംപൂർവ്വഘട്ടാനുഭവ�ത്തപ്ര

തിനിധീകരിക്കുന്നു. ഓ�രാ തുടർഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടത്തി�ല അംശങ്ങ�ള നിലനിർ

ത്തുകയുംഅ�താ�ടാപ്പംഅവ�യഅതിശയിക്കുകയും �ചയ്യുമ�ല്ലാ. ഒരുസങ്കൽപ

�ത്തസ്ഥാപിക്കുക, പിന്നീട്അതി�നനി�ഷധിക്കുകഎന്നദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയാണ്

�ഹഗലീയദർശനത്തി�ന്റവിപ്ലവാത്മകമായഅന്തസ്സത്ത. എന്നാൽ�ഹഗലി�ന്റ

മാർഗ്ഗം ആശയാത്മകവും അദ്ധ്യാത്മകവുമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്ലതാ

നും.

�ഹഗൽ പറയുന്നു: “മാർഗ്ഗം ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അന്തർവസ്തുവിൽ നിന്നും

വ്യത്യസ്തമല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽഅത് അന്തർവസ്തു ത�ന്നയാണ്. അതിൽത്ത

�ന്നയുള്ള ചലിച്ചു�കാ�ണ്ടയിരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകതയാണ്. ഈ മാർഗ്ഗ�ത്തഅനു

ഗമിക്കാത്ത വ്യാഖ്യാനത്തിന് — അതി�ന്റ സരളമായ രീതിക്കു നിരക്കാത്ത വിശ

ദീകരണത്തിന് — ശാസ്ത്രീയതയി�ല്ലന്നു വ്യക്തമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ ആ മാർഗ്ഗം

വസ്തുവി�ന്റ ത�ന്ന മാർഗ്ഗമാണ്”. (സയൻസ് ഓഫ് �ലാജിക് ).

ഇപ്രകാരം �നാക്കു�മ്പാൾ �ഹഗലി�ന്റ ദർശനത്തിന് രണ്ടുവശങ്ങളുണ്ട്.

ഒന്ന് ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയു�ടത്; മ�റ്റാന്ന് അതിഭൗതികസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റത്. വിപ്ല

വാത്മകമായ അന്തർഭാവങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചിന്താ

പദ്ധതിയു�ട ശരിയായ കഴമ്പാണ്. എന്നാൽസ്വമതാസക്തമായആദർശാത്മക

പദ്ധതിയാക�ട്ട, പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ പരിസമാപ്തി�യ അ�പക്ഷിക്കുന്നതു

�കാണ്ട് — ദ്വന്ദ്വാത്മകതാ രീതിക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി ചരിത്രത്തിനു പരിസമാ

പ്തി�യഅ�പക്ഷിക്കുന്നതു�കാണ്ട് — യാഥാസ്ഥിതികമായിരുന്നു.

പരിണാമത്തി�ന്റ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ വിഷയീവിഷയികളു�ട ഏകീഭാവത്തി

ലും വിലയത്തിലും പര്യവസാനിക്കുന്ന സം��ഷണത്തിലൂ�ട സത്വം തന്നി�ലക്കു

ത�ന്ന തിരി�ച്ചത്തുന്നു.

പരിണാമപ്രക്രിയ �കവലതത്വത്തി�ലത്തി �പ�ട്ടന്നു സമാപിക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വാ

ത്മകതയ്ക്കു പിന്നീ�ടാന്നും �ചയ്യുവാനില്ല. �കവലതത്വം ആശയമില്ലാതായിത്തീരു

ന്നു. അത് സാക്ഷാത്കരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിയുന്നു. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ �ഹഗൽ പ്ര

ഷ്യൻ �സ്റ്ററ്റി�ന്റ വാസ്തവീകസത്തയുമായി ആശയ�ത്തഏകീഭവിപ്പിക്കുവാൻ പരി
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ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കവലതത്വം ജർമ്മൻ �സ്റ്ററ്റിൽ സാക്ഷാ

ത്കരിക്ക�പ്പട്ടു!

1831-ൽ �ഹഗലി�ന്റ മരണത്തിനു�ശഷം താമസിയാ�തത�ന്ന അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ അനുയായികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ �പാന്തിവരികയും

അവർ വലതുപക്ഷ യാഥാസ്ഥിതികർ എന്നും ഇടതുപക്ഷ നവീകരണവാദികൾ

എന്നും രണ്ടായി പിരിയുകയും �ചയ്തു. യാഥാസ്ഥിതികർ �ഹഗലി�ന്റ അതിഭൗ

തിക സിദ്ധാന്തത്തിന് ഊന്നു നൽകുകയും അത് സർവാ��ഷിയും സ്വയംസമ്പൂർ

ണ്ണവും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമാ�ണന്നു വാദിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ നവീകരണ

വാദികൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പദ്ധതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. യാഥാസ്ഥിതികർ

മതദർശ�നക്യത്തിലുറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും �ദവശാസ്ത്ര�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കു

കയും �ചയ്ത�പ്പാൾ നവീകരണവാദികൾ �ന�രമറിച്ച് മതവും ദർശനവും �പാ

രുത്ത�പ്പടുകയി�ല്ലന്നു വാദിക്കുകയും �ദവശാസ്ത്ര�ത്ത ദർശനത്തിൽ കടത്തി

വിടുന്നതി�ന എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതികർ

അടിമത്ത മനസ്ഥിതി�യാടുകൂടി നിലവിലുള്ള �സ്റ്ററ്റി�ന ന്യായമായും യഥാർത്ഥമാ

യും �കവലതത്വത്തി�ന്റ സത്യവത്കരണമായും അംഗീകരിച്ചു പിന്താങ്ങിയ�പ്പാൾ

നവീകരണവാദികൾ അതി�ന വിമർശിക്കുകയും മാറ്റങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും ആവ

ശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

ഇടതുപക്ഷ �ഹഗലിയന്മാരിൽ ഫ്രീഡറിഷ് �സ്ട്രാസ്, ബ്രൂ�ണാ ബൗർ, എഡ്

ഗാർബൗർ, മാക്സ് �സ്റ്റണർ, �മാസസ് �ഹസ, കാൾ �കാപ്പൻ,ആർ�നാൾഡ് റൂജ്,

ലുഡ്വിഗ് ഫുർബാക്, കാറൽ മാർക്സ്, �ഫ്രഡറിക് എംഗൽസ് എന്നിങ്ങ�ന ചില പ്ര

ധാന ചിന്തകന്മാർ ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. അവരു�ട ഇടയിൽത്ത�ന്നയും സമീപനത്തി

ലും ഊന്നലിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപതി�ന്റ

ആരംഭ�ത്താടുകൂടി ഇവ കൂടുതൽ പ്രകടമായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും പരസ്പരം സ്വാധീ

നിക്കലും ബന്ധ�പ്പടലും ഉണ്ടാകാ�തയുമിരുന്നില്ല. ഫുർബാക് ആണ് മാർക്സിലും

എംഗൽസിലും ഏറ്റവും ശക്തവും സ്ഥായിയുമായ സ്വാധീനം �ചലുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഫുർബാക് �ഹഗലീയദർശനത്തി�ന്റയും ഞങ്ങളു�ട സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റയും ഇടയ്ക്കു

ള്ളകണ്ണിയാണ്” എന്ന് ഏംഗൽസ് പിന്നീട് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (എഫ്. എംഗൽസ്:

പ്രി�ഫസ് ടു ലൂഡ് വിഗ് ഫുർബാക് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ജർമ്മൻ

ഫി�ലാസഫി).

11.4
ശ്രീശങ്കരനും �ഹഗലും അതീന്ദ്രിയമായ �കവലതത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കു

ന്നത്. എന്നാൽഈ രണ്ടു�പരും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ ഒരന്തരമുണ്ട്. ബ്രഹ്മം എന്നു

കൂടി വ്യവഹരിക്ക�പ്പടുന്ന ശ്രീശങ്കര�ന്റ �കവലതത്വം അവിഭക്തവും സ്വയംപ്രകാ

ശകവും അവ്യയവുമായ �ബാധമാണ്. അത് പരിവർത്തനം�കാ�ണ്ടാ വിഷയീകര

ണം�കാ�ണ്ടാ പരിച്ഛിന്നമായ ‘ഇതരം’ ആയി പരിണമിക്കുന്നില്ല. അതിന് സത്ത

യല്ലാ�തപരിണാമമില്ല. വീണ്ടും �കവലതത്വമായിത്തീരുന്നതിനു �വണ്ടിഅത്സ്വ

യം വിഘടിക്കുന്നില്ല. അപരിച്ഛിന്നമായഅത് പരിച്ഛിന്നമായി �താന്നുംവിധം നിയ

തമാകുന്നില്ല. �കവലതത്വത്തിനുപുറ�മ മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാന്നി�നഅംഗീകരിക്കുന്ന

ത് അതി�ന പരിച്ഛിന്നമാക്കുക�യയുള്ളൂ.
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എന്നാൽ �ഹഗലിന് �ന�ര മറിച്ച് അപരിച്ഛിന്നമായ �കവലതത്വം പരിച്ഛി

ന്നമായി ഉപന്യസിക്ക�പ്പടുകയും ദൃശ്യപ്രപഞ്ചസത്തയിൽ വിവൃതമാകുകയും �ചയ്യു

ന്നുണ്ട്. ബാഹ്യവത്കരണം വിഷയീകരണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട അത്

വസ്തുക്കളു�ട രൂപ�മടുക്കുന്നു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതരതത്വത്തിൽ

വർത്തിക്കുന്ന �കവലതത്വം ത�ന്നയാണ് വിഷയനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം. �ക

വലതത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിയു�ട പൃഥക്കരണ�ത്ത വ്യവഹരിക്കുന്നതിന് വിഘ

ടനം എന്ന പദമാണ് �ഹഗൽ ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ശ്രീശങ്കര�ന അഭി

പ്രായത്തിൽ മായയു�ടഅതായത് ജഗദ് വിഷയകമായഅവിദ്യയു�ട �മാഹകാരി

യായ സ്വാധീനതയ്ക്കടിമ�പ്പട്ടാണ് വ്യക്തി ‘ഞാൻ’ എന്നു ഭാവിക്കുന്നതും ത�ന്ന മറ്റു

ജീവന്മാരിൽ നിന്നു ഭിന്ന�നന്നുകരുതുന്നതും. താൻസച്ചിദാനന്ദമാ�ണന്നയഥാർ

ത്ഥതത്വം മായയാൽ മറയ്ക്ക�പ്പടു�മ്പാൾതാൻപരിച്ഛിന്നനാ�ണന്നും ഒറ്റ�പ്പട്ടവനാ

�ണന്നും ദുഃഖിതനാ�ണന്നും മറ്റു ജീവന്മാരിൽ നിന്നും പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്ന

നാ�ണന്നുംവിശ്വസിച്ചു �പാകുന്നു. അഹംഭാവവുംസ്വാർത്ഥതയും ദുഃഖവും �ക്ലശവും

മനുഷ്യൻ ത�ന്റ പരിച്ഛിന്നത്വത്തിലും പൃഥക്ത്വത്തിലും വിശ്വാസം�കാള്ളുന്നതി�ന്റ

ഫലങ്ങളാണ്. അജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം മനുഷ്യൻ ബന്ധനാവസ്ഥ

യിലാണ്.

യഥാർത്ഥജ്ഞാനം ശ്രീശങ്കര�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനമാണ്.

ബ്രഹ്മത്തി�ന്റ പ്രത്യക്ഷവും അവിച്ഛിന്നവുമായ �ബാധമാണ്. “ഒരാൾക്കും ആത്മ

ജ്ഞാനം ആഗന്തുകമല്ല, പ്രമാണങ്ങളിലൂ�ട ഗ്രഹിക്ക�പ്പടുന്നതല്ല; അത് സ്വയ

�മ വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്”. (ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം). സാമാന്യ യുക്തി�യാന്നും

ബ്രഹ്മത്തിന് അനു�യാജ്യമല്ല, എ�ന്തന്നാൽ, രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതു�പാ�ല,

“�കവലയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത നിർവ്വചിക്കാൻ പുറ�പ്പടുന്നത് അതി�ന വസ്തുവാക്കി

തരംതാഴ്ത്തലാണ്” (�ഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ, �മാ�ഡൺ ഇന്ത്യ ആന്റ് �വസ്റ്റ്). ബ്രഹ്മം

പൂർണ്ണമായും കർത്താവാണ്; കർത്താവി�ന ക്രിയയാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല�ല്ലാ.

യഥാർത്ഥജ്ഞാനംവഴി അജ്ഞാനം നീക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ മനുഷ്യന് മായയു�ട മറു

വശം കാണാൻ സാധിക്കുകയും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും താൻ വ്യത്യസ്തന�ല്ലന്നും

താൻ ത�ന്ന ബ്രഹ്മമാ�ണന്നും ബ്രഹ്മമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമി�ല്ലന്നും അറിയുകയും

�ചയ്യുന്നു.

�ഹഗലി�ന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് �കവലതത്വം പരിണാമപ്രക്രിയയു�ട

അന്ത്യത്തിൽ മാത്ര�മ പ്രകാശിതമാകുന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രക്രിയയിൽ വിഷയി ത�ന്റ

ചനലശക്തി�കാണ്ടു തന്നിൽനിന്ന് ഭിന്നമായ മ�റ്റാന്നായി സ്വയം ഉപന്യസിച്ച്

വാസ്തവികവും സമൂർത്തവുമായ ഒന്നായി പരിണമിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു�വണ്ടി

യുള്ള �കവലതത്വത്തി�ന്റ പരിണാമത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മക

മായ ഉപാധി ‘താൻ ത�ന്ന നി�ഷധിക്കുക’ എന്നതാണ്. താൻ ത�ന്ന നി�ഷ

ധിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം വിഘടന രൂപത്തിൽ ത�ന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്.

ഈ വിഘടനം അഥവാ വിഷയീകരണം ആദ്യ�ത്ത നി�ഷധമാണ്; അതിനടുത്ത

പടിയായി നടക്കുന്നതു നി�ഷധനി�ഷധവും.

വ്യക്തിയു�ട യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് �കവലതത്വത്തി�ന്റ

ദീർഘമായ വിഘടന നിർവിഘടന പ്രക്രിയകളു�ട ഫലമാണ്. �കവലതത്വം പരി

ണാമത്തിലൂ�ട ഒടുവിൽ, വിഘടന�ത്ത ഉല്ലംഘിക്കുവാനും താൻ �കവലതത്വമാ

�ണന്ന യഥാർത്ഥസ്വഭാവം അറിയുവാനും കഴിവുള്ള മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടു

ന്നു. ഇതാണ് �ഹഗലി�ന്റ മതം.
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�ഹഗലി�ന്റഈഅമൂർത്തമായആശയവാദം�കാണ്ടുഫുർബാക് തൃപ്തനായി

ല്ല. അ�ദ്ദഹം അമൂർത്തമായ യഥാർത്ഥ്യത്തി�ലക്കു മടങ്ങി�ച്ചല്ലുന്നതിനുള്ള മാർ

ഗ്ഗമാരായുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചു. �ഹഗൽ ആരംഭിച്ചത് അതീന്ദ്രിയമായ �കവലത

ത്വത്തിൽ നിന്നാണ�ല്ലാ; ഇത് �ദവശാസ്ത്രപ്രതിപാദിതനായഈശ്വരനു തുല്യമാ

�ണന്നും നി�ഷധ നി�ഷധത്തി�ന്റ ഫലം �ദവശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയാ

�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.

“മനുഷ്യ�ന്റസത്യാംശം അലൗകീകരിക്ക�പ്പട്ട് അവനു പുറ�മയായി പ്രതിഷ്ഠി

ക്കുന്നതാണ് �ദവശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �പാരുൾ; മനുഷ്യചിന്ത അലൗകീകരിക്ക�പ്പട്ട്

ബാഹ്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പടുന്നതാണ് �ഹഗലി�ന്റ ന്യായശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �പാ

രുൾ”; �ഹഗലി�ന്റ ദർശനം �വഷംമാറിയ �ദവശാസ്ത്രമാണ്; �കവലതത്വം �ദ

വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട ഈശ്വരൻ ത�ന്നയാണ്. “�ദവശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �പാരുൾ

അമൂർത്തമായ പരിച്ഛിന്നതത്വമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല; അതു�പാ�ല �ഹഗലി�ന്റ

�കവലതത്വം അമൂർത്തവും വിഘടിതവും ആയ പരിച്ഛിന്നസത്വം അല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമല്ല”.

�ഹഗൽ പരിച്ഛിന്ന�ത്ത അപരിച്ഛിന്നത്തിൽ നിന്ന് അഭിന്നമായി കാണുക

യും, പരിച്ഛിന്നമായി ഉപന്യസിക്കു�മ്പാൾ മാത്ര�മ അപരിച്ഛിന്നം യാഥാർത്ഥ്യമാ

കുന്നുള്ളൂ എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുകയും �ചയ്തു. ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ത�ന്റ ദർശന

ത്തിന് സയുക്തികതയു�ട ഭാവം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമായിരുന്നു

അത്. ഫുർബാക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്: “അപരിച്ഛിന്നത്തിന് സത്തയും യാഥാർത്ഥ്യവും

പരിച്ഛിന്നമായി �വളി�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്ര�മയുള്ളൂഎങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അപരിച്ഛി

ന്നം പരിച്ഛിന്നം ത�ന്നയാണ്”. അനിയതവും അമൂർത്തവും ആയ ശുദ്ധഭാവ�ത്ത

ക്കുറിച്ചും എല്ലാ നിയതഭാവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള �ഹഗലി�ന്റ സങ്കൽപങ്ങൾ �പാതു

വായിരിക്കുന്നതു കണ്ട് അതി�ന വിമർശിച്ച് ഫുർബാക് പറയുകയുണ്ടായി:

“ഭാവത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ചതുത�ന്ന �വറും ഔപചാരികമാണ്. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ അതല്ല ശരിയായ ആരംഭം: അതു ശരിക്കും ആദ്യ�ത്തതല്ല. �കവല

തത്വത്തിൽ നിന്നു �വണ�മങ്കിലും ആരംഭിക്കാമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ ന്യായ

ശാസ്ത്രം എഴുതുന്നതിനു മുമ്പുത�ന്ന, ന്യായശാസ്ത്രഗതങ്ങളായ ആശയങ്ങ�ള ശാ

സ്ത്രീയമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന �ഹഗലിന് �കവലതത്വം എന്നത്

അവിച്ഛിന്നസത്യ�മന്ന നിലയിൽ ഉറപ്പുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു. �കവലതത്വം

അതായത് �കവല�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളആശയം എന്നതുത�ന്നഅതി�ന്റ �കവലയാ

ഥാർത്ഥ്യ�ത്തക്കുറിച്ച് അസന്ധിഗ്ധമാംവണ്ണം ഉറ�പ്പാടുകൂടിയതാണ�ല്ലാ. മുൻകൂ

റായിത്ത�ന്ന അതു സത്യമാ�ണന്നു സിദ്ധമാണ്… പിന്നീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള �തളി

വുകൾ �വറുംഔപചാരികമ�ത്ര”.

�കവലതത്വ�ത്ത ദൃശ്യനായ വിഷയിയിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഒരുഎസൻസാ

യി �ഹഗൽ സിദ്ധാന്തിച്ചതി�ന ഫുർബാക് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്: “�ഹഗലി�ന്റ �ക

വലതത്വം മനുഷ്യ�ന്റ ബാഹ്യത്തിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന മനുഷ്യ�ന്റത�ന്ന എസൻ

സ് ആണ്. ചിന്താപ്രക്രിയക്കു �വളിയിലുള്ള ചിന്തയു�ട എസൻസ് ആണ്” എന്ന്

അ�ദ്ദഹം അനുസ്മരിക്കുന്നു. �ഹഗൽ മനുഷ്യ�ന്റ എസൻസി�ന മനുഷ്യനിൽനി

ന്നു �വർ�പടുത്തി. യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാ�ത ഒരുഅമൂർത്തീകരണമായി�പ്പായിഅത്.

അ�ദ്ദഹത്തിന് ചിന്തകർത്താവും ജീവി ക്രിയയുമായി�പ്പായി. ഈഅഭിപ്രായ�ത്ത

ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് ഫുർബാക് പ്രസ്താവിച്ചു: “ചിന്തയും ജീവിയും തമ്മിലുള്ളശരിയായ

ബന്ധം എ�ന്തന്നാൽ ജീവി കർത്താവാണ്, ചിന്ത ക്രിയയാണ്. ജീവിയിൽ നി
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ന്നാണ് ചിന്ത ഉദിക്കുന്നത്. ചിന്തയിൽ നിന്ന് ജീവി ഉദിക്കുന്നില്ല” �ഹഗൽ പ്രസ്താ

വിച്ച “അവ�നക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത” എന്ന ഭാഗം മാറ്റി ഫുർബാക്

ആസ്ഥാനത്ത് “സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ” എന്നാക്കുകയുണ്ടായി. �ഹഗലി

ന് ന്യായമാണ് ഏറ്റവും വലുത്; ഫുർബാക്കിന് മനുഷ്യനാണ് ന്യായത്തി�ന്റ മാന

ദണ്ഡം. �ഹഗലിന് ന്യായം മാത്ര�മ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഫുർബാക്കിന്

മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് സത്യം; എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ന്യായയുക്തൻ മനുഷ്യൻ മാ

ത്രമാണ്. ഫുർബാക്കി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിന്തയും ജീവിയും തമ്മിലുള്ളഐക്യ

ത്തിനു മാത്ര�മ അർത്ഥമുള്ളൂ; മനുഷ്യ�ന ഈഐക്യത്തി�ന്റ ആധാരമായും വി

ഷയിയായും സങ്കൽപിക്കുന്നതിൽ മാത്ര�മ സത്യമുള്ളൂ. ആശയങ്ങൾക്കും സങ്കൽ

പങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സത്തയുമല്ല. “മനുഷ്യനും മനു

ഷ്യനും തമ്മിൽ സംഭാഷണം �ചയ്യുകയും പങ്കി�ട്ടടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്

മാത്രമാണ് ആശയങ്ങൾക്ക് ഉത്പത്തി ലഭിക്കുന്നത്… മനുഷ്യന് മനുഷ്യനുമായുള്ള
സാധാരണ്യമാണ് സത്യത്തി�ന്റആദ്യബീജവും ലക്ഷണവും”.

“ക്രിട്ടിക് ഓഫ് �ഹഗൽസ് ഫി�ലാസഫി” എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഫുർബാക് സി

ദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. “�കവലതത്വ�മാ സത്വ�മാ അല്ല, മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻ ത�ന്ന

യാണു പരമമായ സത്യം” എന്ന്. വീണ്ടും “എസൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി” എന്ന

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ രണ്ടാം പതിപ്പി�ന്റ മുഖവുരയിൽഅ�ദ്ദഹംപറയുന്നു: “ദർശനംസ്ഥി

തി�ചയ്യുന്നത് മനുഷ്യ�ന മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ്. തന്നിൽത്ത�ന്നയുള്ളതി�ന,

�കവലവും അനിർവചനീയവും ഉടമസ്ഥനാ�രന്നു നിർണ്ണയമില്ലാത്തതുമായ ഒന്നി

�ന അറിയുന്നതിലല്ല”. ഫുർബാക്കി�ന്റ ദർശനത്തിൽ �സ്പ�നാസയു�ട ‘വസ്തു’

(substance) വി�ന�യാ കാന്ററി�ന്റയും പിഷ്�റ്റയു�ടയും അഹംതത്വ�ത്ത�യാ

�ഹഗലി�ന്റ �കവലസത്ത�യ�യാ മുഖ്യതത്വമായിട്ടുഅംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ

മായ ജീവി�യ, ശരിയായ മനുഷ്യ�ന മാത്ര�മ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ത�ന്റ ദർശനം

പൂർവ്വികന്മാരു�ടതിൽ നിന്ന് എങ്ങ�ന വ്യത്യാസ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അ�ദ്ദഹം

ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

“ഇതുവ�രയുണ്ടായിട്ടുള്ളപദ്ധതികളിൽനിന്നുംഈചിന്താപദ്ധതി മുഖ്യമായും

�വർതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് മനുഷ്യ�ന്റ യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായപ്രകൃതി�യാടു

�യാജിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതിലാണ്. അക്കാരണത്താൽ ത�ന്ന അത് അതിമാ

നുഷസങ്കൽപം�കാണ്ട്, അതായത് മനുഷ്യവിരുദ്ധവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായ മതം

�കാണ്ടും സങ്കൽപം�കാണ്ടും ദൂഷിതവും വികലവുമാക്ക�പ്പട്ട മനസ്സുകൾക്കു വിരു

ദ്ധവുമാണ്” എന്ന്.

ഫുർബാക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യ�ന യുക്തി�ബാധമുള്ളവനും സ്വതന്ത്രനുമായ

മനുഷ്യജീവിയാക്കിക്കാണിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി�ദവശാസ്ത്രത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത്നര

വിജ്ഞാനീയ�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു ത�ന്റ ലക്ഷ്യം എന്ന്. “എ�ന്റ എഴുത്തി

�ന്റയുംപ്രസംഗങ്ങളു�ടയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ�ന,�ദവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽനിന്നുനര

വംശശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരി�ലക്കും, �ദവ�ത്ത �പ്രമിക്കുന്നവരിൽ നിന്നു മനുഷ്യ�പ്രമി

കളി�ലക്കും, പാരത്രികക്കാരിൽ നിന്ന്ഐഹികക്കാരി�ലക്കും, സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയും

ഭൂമിയി�ലയും രാജവാഴ്ചയു�ടയും പ്രഭുവാഴ്ചയു�ടയും ഭൃത്യന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരും

ആത്മാഭിമാനികളും ആയ �ലാകപൗരന്മാരി�ലക്കും തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതാ

ണ്” എന്ന് അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

താൻ ത�ന്റ ദർശനം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് �ഹഗലി�ന്റതിനു വിരുദ്ധമായിട്ടാ

ണ് എന്നും ത�ന്റ ദർശനംഈ�വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ മാത്ര�മ മനസ്സി
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ലാക്കുവാൻസാദ്ധ്യമാകയുള്ളൂഎന്നും ഫുർബാക് അവകാശ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ�വ

രുദ്ധ്യത്തി�ന്റസ്വഭാവ�ത്തഅ�ദ്ദഹം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി:

“�ഹഗൽമത�ത്തയും ദർശന�ത്തയുംഅഭിന്നമായിക്കാണുന്നു. ഞാൻഅവ

തമ്മിലുള്ള പ്ര�ത്യക �ഭദങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. �ഹഗൽ മത�ത്ത അതി�ന്റ

(ഉപരിപ്ലവമായ) ചിന്തയു�ട ഭാഗ�ത്ത മാത്ര�മ നിരൂപണം �ചയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ

അതി�ന്റ കാതലായ അംശ�ത്തത്ത�ന്ന നിരൂപണം �ചയ്യുന്നു. �ഹഗൽ വി

ഷയി�യ വിഷയമാക്കു�മ്പാൾ ഞാൻ വിഷയ�ത്ത വിഷയമാക്കുന്നു. �ഹഗൽ

അപരിച്ഛിന്നത്തിനു വിരുദ്ധമായി പരിച്ഛിന്ന�ത്തയും അനുഭവത്തിനു വിരുദ്ധമാ

യി സങ്കൽപ�ത്തയും കാണുന്നു. എന്നാൽ ഞാനാക�ട്ട അപരിച്ഛിന്നത്തിൽ

പരിച്ഛിന്ന�ത്തയും അനുഭവത്തിൽ സങ്കൽപ�ത്തയും സൂക്ഷ്മമായി ദർശിക്കുന്നു.

എനിക്ക് അപരിച്ഛിന്ന�മന്നത് പരിച്ഛിന്നത്തി�ന്റ സാരാംശം മാത്രമാണ്. മത

ത്തി�ന്റസാങ്കൽപിക ഗൂഢതത്വങ്ങളിൽആനുഭാവിക സത്യങ്ങൾ മാത്ര�മഞാൻ

കാണുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായി ത്രിതാം എന്നസങ്കൽപത്തി�ല ഗൂഢതത്വത്തിൽ

അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒ�ര ഒരുസത്യം, സാമുദാകിയ ജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിത

�മന്നുംതന്മൂലംഅത്സത്യത്തിൽനിന്നുവിഭിന്നമായ ഒന്ന�ല്ലന്നും,അതീന്ദ്രിയ�മാ

അലൗകിക�മാഅല്ലാ�ത മനുഷ്യസഹജമായസാമാന്യസത്യംഅഥവാ ജനകീയ

ഭാഷയിൽ, സ്വാഭാവികസത്യം ആ�ണന്നും മാത്രമാണ്”.

ത�ന്റ പുതിയ ദർശനം പഴയ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരം വ്യത്യാസ

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നു വിശദമാക്കി�ക്കാണ്ട് ഫുർബാക്ക് പി�ന്നയും പറയുകയാണ്:

“ചിന്താവിഷയമല്ലാത്ത�ത�താ അത് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നു പഴയദർശനം പറ

യു�മ്പാൾ പുതിയ ദർശനം അതിനു വിപരീതമായി ഉദ്�ഘാഷിക്കുന്നു. ��ഹി

ക്ക�പ്പടാത്ത�ത�ന്താ ��ഹിക്ക�പ്പടുവാൻ കഴിയാത്ത�ത�ന്താ അത് ഇല്ലാത്ത

താണ് എന്ന്. ‘ഞാൻ അമൂർത്തമായ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ജീവി മാത്രമാണ്; ശരീരം

എ�ന്റ മുഖ്യാംശമല്ല’ എന്ന വിശ്വാസപ്രമാണ�ത്താടുകൂടിയാണു പഴയ ദർശനം

ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ �ന�രമറിച്ച് പുതിയ ദർശനമാക�ട്ട ആരംഭിക്കുന്നത്,

‘ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയജീവിയാണ്. ശരീരം എ�ന്റ മുഖ്യാംശമാ

ണ്. മാത്രമല്ലസമഗ്രമായശരീരംഞാൻത�ന്നയാണ്. അതുഎ�ന്റ,എ�ന്റമാത്രം

അന്തസ്സാരം (essence) ആണ് എന്നിങ്ങ�നയ�ത്ര”.

ജീവിയുംഅജീവിയും തമ്മിലുള്ള �ഭദം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒരാൾക്കുകഴിയണ

�മങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷവും സം�വദനവും ��ഹവും കൂടി�യ കഴിയൂ എന്നാണ്

ഫുർബാക് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്.

“സം�വദനവും അഭിനി�വശവും ഇല്ലാത്ത അമൂർത്തമായ ചിന്ത ജീവിയും

അജീവിയും തമ്മിലുള്ള �ഭദ�ത്ത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഈ �ഭദമാക�ട്ട ചിന്ത�യ സം

ബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അയഥാർത്ഥവും ��ഹ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം യഥാർ

ത്ഥവുമാണ്. ��ഹിക്കുക എന്നാൽഈ �ഭദമറിയുക എന്നാണർത്ഥം. ഒന്നി�ന

യും ��ഹിക്കാത്ത ഒരുവന്-വസ്തു ഏതായാലും �വണ്ടില്ല — വസ്തു ഉ�ണ്ടങ്കിലും

ഇ�ല്ലങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. ��ഹത്തിലൂ�ട, സാമാന്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ സം�വദനക്ഷ

മത�കാണ്ടു മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവി�യ അതിജീവിയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസ�പ്പട്ടു

കാണുന്നത്. തന്മൂലം എന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ടാണു വസ്തുവി�ന്റസ്ഥിതി”.

ഫുർബാക്കി�ന്റ യാഥാസ്ഥിതികരായ വി�രാധികൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാദ

ങ്ങൾ നാസ്തികത്വം മാത്രമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഈആ�രാപണ�ത്തഎതിർത്തു

�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു:
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“ഞാൻ ഒരു നാസ്തികനിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും അല്ലഎന്നുപറയുന്നവർഎ�ന്ന

ക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഒന്നുമറിയാ�തജല്പിക്കുന്നവരാണ്. �ദവമു�ണ്ടാഇല്ല�യാഎന്ന

വാദം, നാസ്തികവാദവും ആസ്തികവാദവും തമ്മിലുള്ള കലഹം പതിനാറും പതി�ന

ഴും നൂറ്റാണ്ടുകളി�ലതാണ്; പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് പറ്റിയതല്ല. ഞാൻ �ദവ

�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നു. എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അതിനർത്ഥം ഞാൻ മനു

ഷ്യനി�ഷധ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നു എന്നാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ മായികവും വിചിത്രവും

സ്വർഗ്ഗീയവുമായ സ്ഥാനം ഫലത്തിൽ അവ�ന സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ തരം

താഴ്ത്തിക്കാണുക എന്ന�ത്ര. പകരം ഞാനാക�ട്ട, മനുഷ്യന് സാങ്കൽപികമല്ലാത്ത

തും യഥാർത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ഒരുസ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുക

യാണ്. �ദവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഉ�ണ്ടാ ഇല്ല�യാ എന്ന പ്രശ്നം സത്തയു�ണ്ടാ ഇല്ല

�യാ എന്നപ്രശ്നത്തിൽ നിന്നുഅഭിന്നം ത�ന്നയാണ്”.

ഫുർബാക് മതത്തി�ന്റ ഉത്പത്തി�യ ക�ണ്ടത്തിയത് മനുഷ്യ�ന്റആവശ്യക

തകളിലും അഭിലാഷങ്ങളിലുമാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ “മതം മനു

ഷ്യൻ തന്നിൽനിന്നു �വർപിരിയല�ത്ര”. മതത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റഅന്തസ്സാരം അവ

നിൽ നിന്നു �വളിയിൽ �ദവത്തി�ന്റ സങ്കൽപത്തിൽ വി�ക്ഷപിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കു

ന്നു. “�ദവം മനുഷ്യ�ന്റ പ്രകൃതിയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. അതായത് സാധാരണ

മനുഷ്യ�ന്റഅപൂർണ്ണതക�ളാന്നുമില്ലാ�തശുദ്ധീകൃതമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി �വളിയി

�ലക്കു വി�ക്ഷപിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നതാണ് �ദവം. തന്മൂലം സ്വന്തം പ്രകൃതി�യാടുകൂ

ടിയ അന്യവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഒരു തത്വമായി അതു വീക്ഷിക്ക�പ്പടുകയുംആരാധി

ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു,” എന്നാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായം.

മനുഷ്യ�ന്റഅന്തസ്സാരം വിഷയവത്കരിച്ചിട്ടുള്ളതുംഅതീന്ദ്രിയതലത്തി�ലക്കു

വി�ക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളതും അവൻ തന്നിൽനിന്നും വിഘടിച്ചിട്ടുള്ളതി�ന്റ �ദ്യാതകമാണ്.

“മനുഷ്യ�ന്റ അന്തസ്സാരം �കവലസത്യമായി വീക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നതാണ്, അതായത്

യഥാർത്ഥ മാനുഷ്യകം സഫലീകരിക്ക�പ്പടുന്നതാണ് �ദവം”. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം

പ്രകൃതി�യ ദർശിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യ�ന്റപൃഥക്കൃതമായഅന്തസ്സാരം �വളിയിൽ

ഒരു സാങ്കൽപിക �ലാകത്തി�ലക്കു വി�ക്ഷപിക്ക�പ്പട്ടതാണ് �ദവം. �ദവ

ത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യ�ന്റ പൃഥക്കൃതമായ അന്തസ്സാര�ത്ത ബലാത്കാ�രണ പിടി

�ച്ചടുത്ത് മനുഷ്യ�ന്റ മതംസ്ഥാപിക്കുവാനാണുതാൻഅഭിലഷിക്കുന്നത്എന്ന�ത്ര

ഫുർബാക് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഫുർബാക്കി�ന്റ മതവിമർശനം യൂ�റാപ്പി�ല ബൗദ്ധികചരിത്രത്തി�ല ഒരു

മുഖ്യസംഭവമായിരുന്നു. ദർശനത്തിൽ�ദവശാസ്ത്രത്തി�ന്റആധിപത്യ�ത്തഅത്

തരംതാഴ്ത്തുകയും നിലവിലുള്ള യഥാർത്ഥ്യ�ത്ത രാഷ്ട്രീയമായും സാമുദായികമായും

വിമർശിക്കുന്നതിനു പറ്റിയ സാഹചര്യം നിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്തു. ഫുർബാക്കി�ന്റ

“എസൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി”. എന്ന കൃതിയു�ട പ്രകാശനം സൃഷ്ടിച്ച �പാതുജ

നാ�വശ�ത്തക്കുറിച്ച് 1888-ൽ എംഗൽസ് ഇപ്രകാരം സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി:

“മന്ത്രവിദ്യ തകർക്ക�പ്പട്ട സമ്പ്രദായം ധ്വംസിക്ക�പ്പടുകയും വലി�ച്ചറിയ�പ്പ

ടുകയും �ചയ്തു. �വരുദ്ധ്യം ഭാവനയിൽ മാത്രമാ�ണന്നു �തളിയിക്ക�പ്പടുകയും

പരിഹരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം അനു

വാചകൻ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉദ്ധാരകമായ �വഭവം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചി

രിക്കണം. ഉത്സാഹം സാമാന്യമായിരുന്നു. നാ�മല്ലാവരും �പ�ട്ടന്നു ഫുർബാക്

പക്ഷക്കാരായിത്തീർന്നു. ‘ദി �ഹാളി ഫാമിലി’ എന്നഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽഅറിയാം

മാർക്സ് എത്ര ഉത്സാഹ�ത്താ�ടയാണ് ഈ പുതിയ ആശയ�ത്ത സ്വാഗതം �ച
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യ്തത് എന്നും വള�രയധികം വിമർശനാത്മകമായ വാചംയമത്വമുണ്ടായിട്ടു�പാലും

എത്ര�ത്താളം സ്വാധീനിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുമുള്ള വസ്തുത”.

മിഥ്യാ�ബാധത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യ�ന �മാചിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമ

�ത്തലുതർആയിട്ടാണ് മാർക്സ് ഫുർബാക്കി�ന വാഴ്ത്തിയത്. 1844ആഗസ്റ്റിൽഅ�ദ്ദ

ഹം ഫുർബാക്കിന് എഴുതി:

“എ�ന്റ നിരതിശയമായ ബഹുമാനവും എനിക്കു താങ്ക�ളാടുള്ള ��ഹവും

— അങ്ങ�ന പറയുവാൻ സമ്മതിക്കുക — ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനുള്ള ഒരവസരം

ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. താങ്ക�ളഴുതിയ Philosophic der Zukunft,

Wesen des glaubens എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ആകാരത്തിൽ �ചറിയവ�യങ്കിലും

ഇന്ന�ത്തജർമ്മൻസാഹിത്യകൃതികൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയതി�നക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളവ

യാണ്. ഈ കൃതികളിൽ —അറിഞ്ഞു�കാണ്ടാ�ണാ എന്നറിയുന്നില്ല — താങ്കൾ

�സാഷ്യലിസത്തിനു ദാർശനികമായ ഒരു ആധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകൾ �പാലും പ്രസ്തുത കൃതിക�ളഈഅർത്ഥത്തിൽത്ത�ന്നഅനായാസം

ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങ�ള അടി

സ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗ�ത്ത ഭാവനാത്മകമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു

�കാണ്ടുവന്ന് യഥാർത്ഥമായ ഭൂമിയി�ലതാക്കി. സങ്കൽപിച്ചതി�ന അടിസ്ഥാന

�പ്പടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മി�ലഐക്യമാണ�ല്ലാ സമുദായം എന്ന

സങ്കൽപം ത�ന്ന”.

ഫുർബാക്കി�ന മാർക്സ് വള�ര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അ�ദ്ദഹം ഫുർ

ബാക്കി�ന്റ മൗലികാശയങ്ങ�ളയും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്താടുള്ള മൗലികമായ സമീപ

ന�ത്തയും വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. “മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തത�ന്റ

സിദ്ധാന്തത്തിനുള്ളആധാരികതത്വ” മാക്കി �ദവശാസ്ത്രത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തു നര

വിജ്ഞാനീയ�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഫുർബാക്ക് നടത്തിയ പരിശ്രമ�ത്ത അ�ദ്ദ

ഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അ�ദ്ദഹവും ഫുർബാക്കി�ന�പ്പാ�ല മനുഷ്യ�ന സത്വത്തി�ന്റ

നി�ഷധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒന്നായിട്ടല്ല, �നസർഗ്ഗികജീവിയായിട്ടാണ് കരുതി

യത്. �ഹഗലി�ന്റ ആശയവാദ�ത്ത എതിർക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം ഫുർബാക്കി�ന്റ

പക്ഷം പിടിച്ചു. എന്നാൽ, ഫുർബാക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അ�ദ്ദഹം മതപര

വും രാഷ്ട്രീയവുമായ പൃഥഗ്രൂപങ്ങ�ളഅമൂർത്തമായ മാനുഷികഅന്തസ്സാര�ത്താടല്ല

യഥാതഥവും സമൂർത്തവുമായ സാമുദായികബന്ധങ്ങളു�ട സാകല്യ�ത്താടാണ്

ബന്ധ�പ്പടുത്തിയത്. മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിയാ�ണന്നു ഫുർബാക് സമ്മതിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നരവിജ്ഞാനീയം അമൂർത്തമായിരുന്നു; അതു

മതപരമായ പൃഥക്ത്വത്തിന് കാരണമായ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയു�ട ചരിത്രവസ്തുതക

�ള നിരൂപണബുദ്ധി�യാടുകൂടി വിശകലനം �ചയ്യുന്നതിൽ പരാജയ�പ്പട്ടു. മാർക്സ്

ആക�ട്ട �ന�രമറിച്ചു മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ചരിത്രപരമായ രൂ

പങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു. അവ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യപ്ര

യത്നത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യാന്തസ്സാരം സാമ്പത്തികമായി പൃഥക്ഭവിച്ച രൂപങ്ങളാണ്.

മത�ത്ത അമൂർത്തമാനവാന്തസ്സാരമായി ഫുർബാക് പ്രത്യയശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ വിശദീ

കരിച്ചതി�ന അ�ദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. മാനവ�ന്റ അന്തസ്സാരം ചരിത്രദൃഷ്ടിയിലൂ�ട

മാത്ര�മ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും മനുഷ്യാന്തരസ്സാര ചരിത്ര�ത്ത

സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റയും ഉൽപാദനവിഷയത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട

യും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഫുർബാക് മനുഷ്യ�ന കണ്ടതു ഒരു ഭാവനാജീവിയായിട്ടാണ്;
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നിയതമായ സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിയിലും ചരിത്രപരിണാമത്തി�ന്റ ഒരു നിയമ

ഘട്ടത്തിലും സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന �വവിദ്ധ്യത്തിലും സത്തയിലും വാസ്തവികതയുള്ള

ഒരു സമൂർത്തജീവിയായിട്ടല്ല. �ഹഗലി�ന്റ ആദർശവാദ�ത്ത വിമർശിക്കുകയും

മനുഷ്യ�ന്റ ദിവ്യത�യ �പാക്കിക്കാണിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന അ�ദ്ദഹം മനുഷ്യ�ന്റ

ഐന്ദ്രിയങ്ങളായ ക്രിയാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാന്യ�ത്ത

പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു �പായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തം തനിഭാവനാപ

രമായിരുന്നു; മനുഷ്യ�ന്റ പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അത് അനുബദ്ധമാ

യിരുന്നില്ല. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു മാർഗ്ഗദർശകം ആയില്ല.

ഈ അംശത്തിൽ �ഹഗലി�ന്റ ദർശനത്തിൽ മാർക്സ് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ വീ

ക്ഷണമു�ണ്ടന്നു കണ്ടു. “�ഹഗലി�ന്റ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനവാദം, മൗലികമായി ഭാവ

നാരൂപമാ�ണങ്കിൽ �പാലും, പല സംഗതികളിലും മനുഷ്യാവസ്ഥകളു�ട അഭില

ക്ഷണികവാസ്തവികതയു�ടഅംശങ്ങൾപ്രദാനം �ചയ്യുന്നുണ്ട്”. അതിൽ �ഹഗൽ

“മനുഷ്യ�ന്റസ്വയം ഉത്പാദന�ത്ത ഒരുപ്രക്രിയ”യായി കാണുകയുംഐന്ദ്രിയപ്ര

വർത്തനത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യ�ത്തഅമൂർത്തമായിട്ടാ�ണങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുകയും

�ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുർബാക്കി�നക്കുറിച്ചു തയ്യാറാക്കിയആദ്യ�ത്ത ഗ�വഷണപ്രബന്ധ

ത്തിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാരം �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

“മുമ്പുള്ളഎല്ലാ ഭൗതികവാദങ്ങളു�ടയും (ഫുർബാക്കി�ന്റതടക്കം) മുഖ്യ�ദാഷം

എ�ന്തന്നാൽ അവയിൽ വസ്തുക്കൾ — വാസ്തവികത — ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ

�ലാകം — നിരീക്ഷണവസ്തുക്കളു�ട രൂപത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്;

മനുഷ്യ�ന്റ ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല. പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തനമായിട്ടല്ല, വി

ഷയനിഷ്ഠമായിട്ടല്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക വാദത്തിനു വിരുദ്ധമായി ആശയവാദം

പ്രാവർത്തികാംശ�ത്ത അമൂർത്തമായി വികസിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇത് യഥാർത്ഥ

മായഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തന�ത്തആനിലയിൽഅറിയുകയില്ല�ല്ലാ. ഫുർബാക് ഇന്ദ്രി

യവിഷയങ്ങളായ വസ്തുക്ക�ള ചിന്താവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു ശരിക്കും �വർതിരിച്ചു

കാണുവാൻ ഇഷ്ട�പ്പടുന്നു; എന്നാൽഅ�ദ്ദഹം മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തന�ത്തവിഷ

യനിഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയായി അറിയ�പ്പടുന്നില്ല… ആകയാൽ അ�ദ്ദഹം ‘വിപ്ലവാ

ത്മക’മായ പ്രാ�യാഗിക വിമർശനാത്മകമായ പ്രവർത്തന�ത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല”.

പ്രബന്ധത്തി�ന്റ ഒടുവിലായി അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “ദാർശനികന്മാർ �ലാക�ത്ത

പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്; പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ �വണ്ടത് അതി�ന്റ

മാറ്റിമറിക്കലാണ്” എന്ന്.

11.5
ശങ്കരനും �ഹഗലും ആശയവാദികളായിരി�ക്ക മാർക്സ് ഒരു ഭൗതികവാദിയായി

രുന്നു. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയി�ല �ലാകായത ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും

പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ല യൂ�റാപ്പി�ല ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി,

ആശയവാദത്തിനകത്തുനിന്നു�കാണ്ടും മനുഷ്യചിന്തയ്ക്കു ഉത്കൃഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളി�ല

ത്തുവാൻ സാധിക്കു�മന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആശയവാദത്തി�ന്റ �താണ്ടിനകത്തു

ള്ളന്യായയുക്തമായബീജദ്രവ്യംകണ്ടുപിടി�ക്കണ്ടതാ�ണന്ന്അ�ദ്ദഹംവിചാരിച്ചു.

അതു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം �ഹഗലി�ന്റ പദ്ധതിശാസ്ത്ര�ത്ത അതി�ല സാങ്കൽ

പികമായആശയാത്മക പശ്ചാത്തല�ത്ത ഒഴിവാക്കി�ക്കാണ്ട് സ്വീകരിച്ചത്.
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�ഹഗലി�ന്റ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് മാർക്സ് ആരംഭിച്ചത്. 1837-ൽ പ�ത്താമ്പതു

വയസ്സുപ്രായമുണ്ടായിരുന്ന�പ്പാൾത�ന്നഅ�ദ്ദഹംത�ന്റഅച്ഛന്എഴുതുകയുണ്ടാ

യി… “തനിക്ക് �ഹഗലി�നയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മിക്ക ശിഷ്യന്മാ�രയും ആദ്യന്തം

അറി�യണ്ടതുണ്ട്” എന്ന്. 1858-ൽ എംഗൽസിന് എഴുതിയ കത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ Critique of Political Economy-ക്കു�വണ്ടി ഒരു വ്യാഖ്യാനപദ്ധതി തി

ര�ഞ്ഞടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ �ഹഗലി�ന്റ ന്യായശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു “വള�ര

സഹായം” ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ‘കാപിറ്റൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

രണ്ടാമ�ത്ത ജർമ്മൻ പതിപ്പി�ന്റ മുഖവുരയിൽ, “ഞാൻ ആ പ്രബലചിന്തക�ന്റ

ശിഷ്യനാ�ണന്നുസ്വയം തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നു’ എന്നും “അങ്ങുമിങ്ങും അ�ദ്ദഹത്തി

നു പ്ര�ത്യകമായിട്ടുള്ള ചില �ശലികൾ ഞാൻ വശത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്”

എന്നും അ�ദ്ദഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. �വരുദ്ധ്യമാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ ചാ

ലകശക്തിഎന്നുസമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള,ആചാര്യ�ന്റസർവസം��ഷകമായ പരിണാ

മതത്വത്തിൽ അ�ദ്ദഹം വള�ര ആ�വശമുൾ�ക്കാണ്ടിരുന്നു. �ഹഗൽ, മനുഷ്യൻ,

സമൂഹം, പ്രകൃതി എന്നിവ�യ വിശകലനം �ചയ്യുകയും യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത്

സമഗ്രവും വ്യാപകവും ന്യായയുക്തവുമായ ഒരു സമഷ്ടിയാ�ണന്നും, അത് ഒരിക്ക

ലും അചരമ�ല്ലന്നും, എ�പ്പാഴും സഹജമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും

വഴി താഴ്ന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന രൂപങ്ങളി�ലക്കു ദ്വന്ദ്വാത്മകമായി പരി

ണമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ചലനാത്മകമായ ഒന്നാ�ണന്നും, ഈ പരിണാമപ്രക്രി

യയിൽ പാരിമാണിക മാറ്റങ്ങൾ ഗുണപരമാറ്റങ്ങളായിത്തീരുന്നു�ണ്ടന്നും, ഓ�രാ

അവസ്ഥയും തുടർന്നുവരുന്നഅവസ്ഥയാലും ഇതു പിന്നീടു �വ�റ അവസ്ഥയാലും

നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടു�കാ�ണ്ട ഇരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുംസിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ�ല്ലാ.

�ഹഗൽആശയവാദിയായിരുന്നതിനാൽ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ല യഥാർത്ഥവ

സ്തുക്ക�ള �കവലതത്വത്തി�ന്റ ഏ�തങ്കിലും ഒരു പരിണാമഘട്ടത്തി�ന്റ പ്രതിച്ഛാ

യകളായിട്ടാണ് കരുതിയത്. തന്മൂലം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാവാദം അമൂർ

ത്തവും അവ്യക്തവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച�പാ�ല, “അവ്യ

ക്തതമൂലം �ഹഗൽ ദ്വന്ദ്വാത്മകത�യ �ക്ലശിപ്പിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അ�ദ്ദഹമാണ്

ആദ്യമായി അതി�ന നിർദ്ധാര്യവും �ബാധപൂർവ്വകവുമായ രീതിയിൽ സാമാന്യരൂ

പം നൽകി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഡീറ്റ്സന് അയച്ച കത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്,

“ദ്വന്ദ്വാത്മകതയു�ട ശരിയായ നിയമങ്ങൾ, അവ്യക്തമായ രൂപ�ത്താടുകൂടിയാ

�ണങ്കിലും �ഹഗലിൽ ദൃശ്യമാണ്. ആരൂപ�ത്ത മാറ്റിനിർത്തുക മാത്ര�മആവശ്യ

മുള്ളൂ” എന്ന്, �ഹഗലി�ന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാവാദം “ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന

ഒന്നാ�ണന്നും അതി�ന്റ അവ്യക്തമായ �താണ്ടിനക�ത്ത ശരിയായ ബീജദ്രവ്യം

ക�ണ്ടത്തുവാൻഅതി�ന ഒന്നു കീ��ൽ മറിച്ചി�ടണ്ടതാ�ണന്നും” അ�ദ്ദഹം അഭി

പ്രായ�പ്പട്ടു.

മാർക്സ് �ഹഗലി�ന്റ അതിഭൗതികവാദ�ത്ത ഒരു സമഗ്രമായ ഭൗതികപുനർ

വ്യാഖ്യാനത്തിന് വി�ധയമാക്കുകയും, അതി�ല ആശയാത്മകത്വ�ത്ത അതിലം

ഘിക്കുകയും, അ�തസമയത്തുത�ന്നഅതി�ന്റ സമുപപന്നമായ അന്തസ്സാര�ത്ത

അതായത് ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതി�യ പരിരക്ഷിക്കുകയും, അ�തസമയത്തു അതി�ന

ആദർശാത്മകത്വമാകുന്ന �കണിയിൽ നിന്നു �മാചിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈ

�കണി �ഹഗലി�ന്റ �കയിലിരുന്നു�കാണ്ട് പ്രസ്തുത തത്വചിന്ത�യ പ്രവൃത്തി

പഥത്തിൽ �കാണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്നും നിരന്തരം തടസ്സ�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നാൽ മാർക്സ് �ഹഗലി�ന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാവാദത്തി�ല അവ്യക്തത�യ �സാ
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പപത്തികമാക്കിത്തീർത്തു. “എ�ന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാരീതി �ഹഗലി�ന്റതിൽനിന്നു

ഭിന്നമാ�ണന്നു മാത്രമല്ല �ന�ര വിപരീതവും കൂടിയാണ്”. എന്ന് അ�ദ്ദഹം പറ

ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ സജീവപ്രക്രിയയാണ് അതായത് ചിന്താപ്ര

ക്രിയയാണ് — ആശയം എന്ന ഒരു പ്ര�ത്യകസംജ്ഞ�യാടുകൂടി ഒരു സ്വതന്ത്ര

വിഷയമാക്കി ഉയർത്ത�പ്പട്ട ചിന്താപ്രക്രിയയാണ് — �ഹഗലി�ന്റ പക്ഷത്തിൽ

യഥാർത്ഥ�ലാകത്തി�ന്റ ശിൽപി; ഈ യഥാർത്ഥ�ലാകം ‘ആശയ’ ത്തി�ന്റ ബാ

ഹ്യവും ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരവുമായ രൂപംമാത്രമാണ്. �ന�ര മറിച്ച് എനിക്കാ�ണങ്കിൽ

ആശയം എന്നത് മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽ പ്രതിഫലിതവും ചിന്താരൂപങ്ങളായി വി

വർത്തനം �ചയ്യ�പ്പ�ടണ്ടതുമായ ഭൗതികപ്രപഞ്ചമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല”.

1859-ൽ A Contribution to the Critique of Political Economy എന്ന

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “എ�ന്ന കടന്നാ

ക്രമിച്ചിരുന്ന സംശയങ്ങളു�ട നിവാരണത്തിനായി ഞാൻ ആദ്യം ആശ്രയിച്ചത്

�ഹഗ�ലഴുതിയ Philosophy of Right എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒരു നിരൂപണ

�ത്തയായിരുന്നു. 1844-ൽ ഇതിനു ഒരു പ്ര�വശനം പാരീസിൽ പ്രകാശനം �ച

യ്യ�പ്പട്ട Deutech — Franzosische Fahrbincher എന്നതിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പ

ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ�ന്റ പഠനം എ�ന്ന നയിച്ചത് താ�ഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളി�ല

ക്കാണ്; നിയമപരങ്ങളായ ബന്ധങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ രൂപങ്ങളും ഗ്രഹി�ക്കണ്ടത്

അവയിൽ നിന്നുത�ന്ന�യാ മനുഷ്യമനസ്സി�ന്റസാമാന്യപരിണാമത്തിൽ നി�ന്നാ

അല്ല. അവയു�ട �വരുകൾ ശരിക്കും കിടക്കുന്നത് ജീവിതത്തി�ന്റ ഭൗതികപരി

സ്ഥിതികളിലാണ്. ഈ പരിസ്ഥിതിക�ള�യല്ലാം �ചർത്ത് �ഹഗൽ പതി�നട്ടാം

ശതകത്തി�ലഇംഗ്ലീഷുകാ�രയുംഫ്രഞ്ചുകാ�രയുംഅനുസരിച്ച്, ‘സിവിൽസമൂഹം’

എന്നാണ് �പരിട്ടത്. സിവിൽ സമൂഹത്തി�ന്റ വിശദമായ അറിവ് �വണ�മങ്കിൽ

രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില�ന്വഷിക്കണം” (Selected works) സാമ്പത്തികവും

ദാർശനികവുമായ �ലഖനങ്ങളു�ട �ക�യഴുത്തുപ്രതികളിൽ മാർക്സ് പ്രതിപാദി

ച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ്; “�ഹഗലിനു പറ്റിയ ആദ്യ�ത്ത �തറ്റ് അദ്ധ്യാത്മവാ

ദത്തിൽത്ത�ന്നയാണ്. ഉദാഹരണമായി സമ്പത്ത്, രാഷ്ട്രത്തി�ന്റ അധികാരം

മുതലായവ മനുഷ്യ�ന ജീവിയിൽ നിന്നും പൃഥക്കൃതമായ വസ്തുതകളായിട്ടാണ് �ഹ

ഗൽകരുതിയത്…അവചിന്താസത്തകളാണ്. ആകയാൽശുദ്ധമായ,അതായത്

അമൂർത്തമായ ചിന്തയു�ട അന്യഥാത്വം മാത്രമാണ്… മനുഷ്യൻ ത�ന്റ ആവശ്യശ
ക്തിക�ള ആത്മസാൽക്കരിക്കുന്നത് �ബാധമണ്ഡലത്തിൽമാത്രം സംഭവിക്കുന്ന

ആത്മസാൽക്കരണമായിത്തീരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവശ്യശക്തികൾ

വിഷയങ്ങളാണ് — അ�ത, മനുഷ്യനിൽനിന്നു ബാഹ്യങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ്”

�ഹഗലിന് �ലാകചരിത്രം �കവലത്വത്തി�ന്റ അന്തർവർത്തിയായ ദ്വന്ദ്വാത്മകത

യു�ട ഉത്പന്നമാണ്. ഇതു യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരു തിരിച്ചിടലായിരുന്നു.

ക്രിയകൾ കർത്താക്കളായി പ്രദർശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ചരിത്രത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ കർ

ത്താവ് �ബാധത്തി�ന്റഅഥവാആശയത്തി�ന്റ ഒരു ക്രിയയായി ചുരുങ്ങി. ഓ�രാ

വ്യക്തിയു�ടയും �ബാധം വിഷയങ്ങളു�ട സാകല്യമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചവ്യാപി

യായ �ബാധത്തി�ന്റ അതായത് �കവലതത്വത്തി�ന്റ ഒരു അംശമായി സങ്കൽ

പിക്ക�പ്പട്ടു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ, സമൂഹം, പ്രകൃതി എന്നിവ

�കവലതത്വസത്തയു�ട രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. “ആശയം എന്ന �പരിൽ വ്യവ

ഹരിക്ക�പ്പടുന്നതും സ്വതന്ത്രനായ കർത്താവായി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തിയതുമായ

ചിന്താപ്രക്രിയയാണ് �ഹഗലി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, ആശയത്തി�ന്റ ബാഹ്യപ്ര
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കാശനം മാത്രമായയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ വിധാതാവ്” എന്ന് മാർക്സ് �രഖ�പ്പടുത്തി

യിട്ടുണ്ട്.

�ഹഗലിന് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നത് അറ്റ�കക്ക് ആശയം ത�ന്നയാണ്.

അതായത്ആശയവുംയാഥാർത്ഥ്യവുംഅടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നുത�ന്ന. കാൽപ

നിക ദർശന പ്രസ്ഥാനത്തിൽആശയത്തി�ന്റ അനുക്രമ വിവൃതീകരണം എന്നത്

യാഥാർത്ഥ്യം അതി�ന്റ ത�ന്ന നിജസ്ഥിതി�യക്കുറിച്ചു �ബാധവത്താകുകഎന്നാ

ണ്. �കവലതത്വ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള �ഹഗലി�ന്റ സങ്കൽപം അമൂർത്തമാണ്. മാനു

�ഷതരമാണ്, പുറ�മ നിന്നു�കാണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നബാഹ്യനിശ്ചയം മനുഷ്യ�ന

നിയന്ത്രിക്കുന്നതി�ന്റ സൂചനയാണു എന്നു കാറൽ മാർക്സ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്ഷത്തിൽ പ്രപഞ്ചതത്വം മനുഷ്യനിൽത്ത�ന്ന അവ�ന്റ സാര

ഭൂതമായ സത്തയായി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുർബാക്കി�നാടു �യാജിച്ചു�കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമനുഷ്യ�രയും അവരു�ട യഥാർത്ഥ

�ബാധ�ത്തയും പറ്റിയല്ല പ്രത്യുത, മനുഷ്യ�നാടു ബന്ധ�പ്പടാ�തസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന

അമൂർത്തമായ ആത്മ�ബാധ�ത്തപ്പറ്റിയാണ് �ഹഗലീയദർശനം പ്രസ്താവിക്കു

ന്നത് എന്ന്. �ഹഗൽ ആശയ�ത്ത സർവത്ര കർത്താവായും യഥാർത്ഥമായ

കർത്താവി�ന ക്രിയയായും പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിങ്ങ�ന ഫുർബാക്ക് നട

ത്തിയിട്ടുള്ള വിമർശനത്തി�ന്റ മാ�റ്റാലികൾ 1843-ൽ മാർക്സ് എഴുതിയ “ക്രിറ്റിക്

ഓഫ് �ഹഗൽസ് ഫി�ലാസഫി” എന്നഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്.

“ആശയ�ത്ത കർത്താവാക്കിയിരിക്കുന്നു; കുടുംബവും സിവിൽസമൂഹവും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത ആശയത്തി�ന്റ ആന്തരവും സാങ്കൽപികവുമായ പ്രവർ

ത്തനമായി കൽപിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. കുടുംബവും സിവിൽസമൂഹവും ഒരു

�സ്റ്ററ്റി�ന്റ പൂർവ്വനിശ്ചയങ്ങളാണ്. അവർ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളാണ്. എന്നാ

ൽഅവർ ഭാവനാമാത്രങ്ങ�ളന്നുവിചാരിക്കുന്നത്അവരു�ട പങ്കി�ന തിരിച്ചിടലാ

ണ് … എല്ലാറ്റി�ന്റയും ആധാരമായതി�ന അപ്രകാരം കൽപിക്കാ�ത അവ്യക്ത
മായ ഒരു കാര്യമായി കൽപിച്ചിരിക്കുകയാണ്” എന്ന് മാർക്സ് വിമർശനബുദ്ധ്യാ

�രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശങ്കര�ന്റ അ�ദ്വതത്തിൽ �ബാധം എന്നത് ആനുഭാവികാർത്ഥത്തിൽ

അന്തഃകരണത്തി�ന്റ ഉത്പന്നമാണ്; അന്തഃകരണമാക�ട്ട കർത്തൃത്വ�ഭാക്തൃ

ത്വ ബന്ധങ്ങളാൽ നിയതവും പരിച്ഛിന്നവുമാണ്. എന്നാൽ അനിർവചനീയത്വ

പക്ഷത്തിൽ നിന്നു�നാക്കു�മ്പാൾ കർത്തൃത്വ�ഭാക്തൃത്വബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീ

തമായ ബ്രഹ്മം ത�ന്നയാണ് �ബാധം; അന്തഃകരണം മായയു�ട ഉത്പന്നവും,

�ബാധത്തി�ന്റ തന്നറിവി�ന്റയും സ്വയം പരിണാമത്തി�ന്റയും �ഹതുക്ക�ള �ഹ

ഗൽ �ബാധത്തി�ന്റ �മഖലയിൽത്ത�ന്നയാണ് അ�ന്വഷിച്ചത്. മാർക്സി�ന്റ അഭി

പ്രായത്തിലാക�ട്ട “�ബാധ�മന്നത് �ബാധപൂർവ്വകമായ സത്തയല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമാകാൻ വഴിയില്ല; മനുഷ്യരു�ട സത്ത അവരു�ട യഥാർത്ഥജീവിത പ്രക്രിയ

ത�ന്നയാണ്”.

മാർക്സ് ക്രമംമാറ്റി കർത്താവിനും ക്രിയക്കും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം

സ്ഥാപിച്ചു. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ�രയും അവരു�ട പ്രവർത്തന�ത്തയും അവരു�ട

പരസ്പരബന്ധങ്ങ�ളയും കുറിച്ചാണ് മാർക്സിനു പറയാനുള്ളത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ �ലാ

കം അമൂർത്തമായ ആശയത്തി�ന്റ പൃഥക്കരണമല്ല; ഐന്ദ്രിയപരിചയത്താൽ

പൃഥക്കൃതമായി�ത്താന്നുന്ന ഒന്നാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ ഐന്ദ്രിയപ്രവർത്തനത്തിലൂ�ട

കർത്തൃസംബന്ധിയായിമാത്രം അറിയ�പ്പടുവാൻ കഴിയുന്നവയാണ് വസ്തുക്കൾ.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 157

മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ച�ത്തഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതു തികച്ചും അവ�ന്റ സൃ

ഷ്ടിയായതു�കാണ്ടാണ്. “വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിയിൽ പ്രകൃതി

അവ�ന്റ സൃഷ്ടിയായും അവ�ന്റ സത്തയായും പ്രതിയമാനമാകുന്നു. അധ്വാനത്തി

�ന്റ ലക്ഷ്യം തന്മൂലം മനുഷ്യജാതിയു�ട ജീവിത�ത്ത വിഷയീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ �ബാധമണ്ഡലത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി മാത്രമല്ല സക്രിയമാ

യി യാഥാർത്ഥ്യമണ്ഡലത്തിലും അവൻ സ്വയം ബഹുളീഭവിക്കുകയും അങ്ങ�ന സ്വ

യം നിർമ്മിച്ച �ലാകത്തിലാണ് താൻഎന്നുവിചാരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്” എന്ന്

മാർക്സ്എഴുതിയിരിക്കുന്നു. “ഓ�രാശതകത്തി�ലയുംയഥാർത്ഥവുംസാധാരണവും

ആയമനുഷ്യചരിത്ര�ത്തചിത്രീകരിക്കുകയുംഅതി�ല മനുഷ്യ�രഅവരു�ടത�ന്ന

നാടകത്തി�ല രചയിതാക്കളായും അഭി�നതാക്കളായും അവതരിപ്പിക്കുകയുമായി

രുന്നു മാർക്സി�ന്റ ലക്ഷ്യം (Poverty of Philosophy).

മാർക്സ് പറയുന്നു: “നാം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാരംഭിക്കുക അവരു�ട

യഥാർത്ഥമായ ജീവിതപ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരങ്ങളായ സ്വയം പ്ര

വൃത്തങ്ങളു�ടയും ആ ജീവിതപ്രക്രിയയു�ട പ്രതിധ്വനികളു�ടയും പരിണാമ�ത്ത

�തളിയിക്കുക. തങ്ങളു�ട ഭൗതി�കാത്പാദനവും ഭൗതികസമ്പർക്കവും വികസിപ്പി

ക്കുന്നതിലൂ�ട മനുഷ്യർത�ന്നയാണ് അവരു�ട യഥാർത്ഥസത്ത�യാ�ടാപ്പം, ചി

ന്ത�യാ�ടാപ്പം, ചിന്തയു�ട ഫലങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം പരിവർത്തനവി�ധയരായി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിത�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നതു �ബാധമല്ല; �ബാധ�ത്ത ജീവിത

മാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ആദ്യ�ത്ത രീതി സ്വീകരിക്കുന്നവർ �ബാധ�ത്ത ജീവ

ദ്വുക്തിയായി കൽപിച്ചു�കാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. എങ്കിൽ രണ്ടാമ�ത്ത രീതിക്കാർ

യഥാർത്ഥജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പടുന്നവരാണ്; ഇവർ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ

നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും �ബാധ�ത്ത അവരു�ട �ബാധമായി അംഗീകരിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു”. (German Ideology).

മാർക്സിസ�ത്ത യാന്ത്രികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഒരു

ഉത്പന്നമായിട്ടുമാത്രമാണ് �ബാധ�ത്ത കരുതുന്നത്; മനസ്സി�ന യഥാർത്ഥ ഭൗ

തിക പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമായും, യാഥാർത്ഥ്യ�ത്താടുള്ള പ്രതികരണ

ത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിലും മനസ്സിനുള്ളസർഗ്ഗാത്മകമായ

പങ്കി�ന അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവർ ആത്മീയതയ്ക്കു മീ�തയായി ഭൗതികത

�യ കാണുന്നു; ഉപരിഘടന�യ സാമ്പത്തികമായ അ�ധാഘടനയു�ട പ്രതിഫല

നമായി കാണുന്നു; �ഭാതികവും സാംസ്കാരികവുമായ വസ്തുക്കളു�ട ഉത്പാദകനും

ഉപ�ഭാക്താവുമായ സാമ്പത്തികമൃഗമായി മാത്രം മനുഷ്യ�ന കാണുന്നു. മനുഷ്യ

�ന്റ നിലനിൽപ്പി�ന മുഖ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നസാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് മനു

ഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനം കൂടാ�ത ഫലിക്കുവാൻ സാധ്യമ�ല്ലന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കു

ന്നില്ല.

മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, �ന�രമറിച്ച്, ആശയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ

ത്തി�ന്റ നിഷ്ക്രിയമായ പ്രതിഫലനങ്ങളല്ല സാമൂഹികപരിവർത്തനത്തിനായുള്ള

ഉപകരണങ്ങളാണ്. മനുഷ്യ�ര�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന ആശയങ്ങളും ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഫലങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യവികസനത്തി�ന്റ മൂർത്തമായ പരിസ്ഥിതിയിലും സാമൂഹ്യ

ബന്ധങ്ങളിലും അത്തരം ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന �പരുമാറ്റത്തി�ന്റ രീതികളിലുമാ

ണ് അവയു�ട ഉത്പത്തി. ഒരു വശത്ത് പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും മറു

വശത്ത് സഹജീവിക�ളാടുള്ള ബന്ധങ്ങളുമായും �കട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആശ

യങ്ങ�ള സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ. മാർക്സിന് മനുഷ്യൻ പരിതസ്ഥിതിയു�ട
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ഉത്പന്നം മാത്രമല്ല, പരിതസ്ഥിതിയു�ട ഉത്പാദകൻ കൂടിയാണ്. സ്വന്തം പരിത

സ്ഥിതി�യ മാറ്റിമറിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവൻ

സ്വയം പരിണമിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. മനുഷ്യ�ന മാർക്സ്

പഠിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ചാരിത്രികവും സാമൂഹികവും സർഗ്ഗശക്തനുമായ ഒരു ജീവി

യായിട്ടാണ്. മനുഷ്യൻഅവനവ�നപ്രകൃതിയിൽനിന്നുംഇതരജീവികളിൽനിന്നും

ഭിന്നനായിഅറിയുവാൻ തുടങ്ങിയ�താ�ടയാണ്. അതായത് അവൻപ്രകൃതിയിൽ

നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന് മനുഷ്യജീവിയാ�ണന്നുസ്ഥാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ�താ�ടയാ

ണ് മനുഷ്യചരിത്രവും ആരംഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ത�ന്റ വിശിഷ്ടങ്ങളായ മാനവി

കസ്വഭാവങ്ങ�ളയും യുക്തിബല�ത്തയും ഗ്രഹണശക്തി�യയും �ബാധ�ത്തയും

പരിസ്ഥിതി�യാടുള്ള മ�നാഭാവ�ത്തയും വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്

അത്. �ബാധം ആദ്യമായി പ്രകടമാകുന്നത് പ്രകൃതി�യ ഇന്ദ്രിയദ്വാര ഗ്രഹിക്കു

ന്നതിലും സംഘമാ�യാ വർഗ്ഗമാ�യാ രൂപം�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തിക�ളാട്

അടുത്തബന്ധം പുലർത്തുന്നതിലുമാണ്. ചാരിത്രികമായ നിബന്ധനങ്ങൾക്ക് വി

�ധയമായ സാമൂഹ്യജീവി എന്ന നിലയിലാണ് മനുഷ്യന് വ്യക്തിത്വമുണ്ടാവുന്നതും

‘നീ’ യിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ‘ഞാൻ’ എന്നുപറയുവാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നതും.

താൻ ജനിക്കുകയും വിദ്യയഭ്യസിക്കുകയും വളർന്നുവരികയും �ചയ്യുന്ന പ്ര

�ത്യക ചരിത്ര-സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥക�ളയും മാനുഷികബന്ധങ്ങ�ളയും മനുഷ്യൻ

സ്വയം തിര�ഞ്ഞടുക്കാറില്ല. മുൻതലമുറകളു�ട പ്രവർത്തനഫലമായി അവ സ്വത

�വനിലവിലുണ്ട്. 1852-ൽപ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള The Eighteenth Brumeire

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ചരിത്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നും എന്നാൽ

അത് �സ്വച്ഛാനുസരണ�മാ അഥവാ സ്വയം തിര�ഞ്ഞടുത്ത നിബന്ധനങ്ങളനുസ

രി�ച്ചാഅല്ലഎന്നും മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻതലമുറകളു�ട�യല്ലാം പാരമ്പര്യം

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവ�ന്റ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മല�പാ�ല ഭാരിച്ചുകിടക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നിലവിലുള്ളതു�കാണ്ടുമാത്രം സംതൃപ്തനല്ല. ത�ന്റ നില

നിൽപി�ന്മൽപ്രകൃതി�യാ ചരിത്ര�മാ സമൂഹ�മാ അടി�ച്ചൽപിക്കുന്നനിയന്ത്രണ

ങ്ങളിൽഅവ�നാരിക്കലും സന്തുഷ്ടനല്ല. ത�ന്റ സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപരിഷ്കരിച്ചും

അതിനുകൂടുതൽകൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമിയറ്റിയും നിയന്ത്രണങ്ങ�ള ഉല്ലംഘിക്കുവാനും

സ്വയം ഉയരുവാനും അവൻ നിരന്തരപരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവൻ ത�ന്റ പ്രാ

�യാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ചുറ്റുപാടുക�ള മനുഷ്യ�ലാകമാക്കി പരിണമിപ്പിക്കു

വാൻ ശക്തനാണ്. “ചുറ്റുപാടുകൾ മനുഷ്യ�ന രൂപ�പ്പടുത്തുന്നുഎങ്കിൽ തീർച്ചയാ

യും ആ ചുറ്റുപാടുകൾ മനു�ഷ്യാചിതമായിരിക്കണം” എന്ന് Holy Family എന്ന

കൃതിയിൽ മാർക്സ് �രഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീ

വിയാ�ണങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിലിരുന്നു�കാണ്ടു മാത്ര�മ ത�ന്റ യഥാർത്ഥസ്വ

ഭാവം വികസിപ്പി�ച്ചടുക്കുകയുള്ളൂ”.

ത�ന്റ മാനു�ഷതരമായ പരിസര�ത്ത മാനുഷികമാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി �ചയ്യു

ന്ന അനുസ്യൂതസമരത്തിലൂ�ടയാണ് മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തി�ല മറ്റു മനുഷ്യരുമായി

ട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങ�ള വീണ്ടും വീണ്ടും രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. സർഗ്ഗശക്തി �കാണ്ടാണ്

മനുഷ്യൻ താനുൾ�ക്കാള്ളുന്നപ്രപഞ്ചത്തിന് പുതിയരൂപം നൽകുന്നത്. സർഗ്ഗശീ

ലനായ മനുഷ്യൻ ത�ന്റ സ്വയംനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലൂ�ട ചാരിത്രികമായും സാ

മൂഹികമായും ത�ന്റ �ലാക�ത്തയും ത�ന്നയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രാകൃതികവും സാ

മൂഹികവും ചാരിത്രികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത സർഗ്ഗശക്തി�കാണ്ട് മാറ്റിമറിക്കു

�മ്പാൾ പ്രകൃതി, സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവയു�ട �മൽ അവനുള്ളതായ അധികാ
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രങ്ങ�ള മാറ്റിമറി�ക്കണ്ടതായി വരും. ഈ പരിവർത്തനപ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ അവൻ

പ്രകൃതി, സമൂഹം, ചരിത്രം എന്നിവ�യ മാത്രമല്ല സ്വന്തം സത്വ�ത്തത്ത�ന്ന ഭാ

വ�ത്തത്ത�ന്നസൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്ര�യാഗനിപുണനായ സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള

ഒരു ജീവിയാണ്.

സമകാലീന യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തയും അതി�ന്റ വികാസത്തിനു �പ്രരകശക്തി

യായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും പഠിക്കുന്നതിന് മാർക്സ് സ്വീകരിച്ചത്

ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയാണ്. മുതലാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള സമൂഹത്തി�ന്റ വികാസത്തി

ലുള്ള ദ്വന്ദ്വാത്മകത�യ അ�ദ്ദഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിലുള്ള

ഉത്പാദനരീതിയു�ടയും മിച്ചമൂ�ല്യാത്പാദനത്തി�ന്റയും പ്രാരംഭ�ത്തക്കുറിച്ചു പ്ര

തിപാദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഇവി�ട പ്രകൃതി

വിജ്ഞാനീയത്തി�ലന്ന�പാ�ല, �ഹഗൽ കണ്ടുപിടിച്ച നിയമത്തി�ന്റഅതായത്

ഒരു പരിധിയിലുമധികം വരുന്ന പരിമാണപര വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗുണപര വ്യത്യാ

സങ്ങളായിത്തീരുന്നു എന്ന നിയമത്തി�ന്റ സാധുത്വം �തളിയിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

(capital) പരിണാമം എന്നത് പുതിയ ഗുണങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകുന്ന രീതിയിൽ

നി�ഷധം നി�ഷധനി�ഷധത്തി�ലക്കുകടക്കലാണ്.

എംഗൽസിന് അയച്ച കത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഒരു �ക�ത്താ

ഴിൽ മാസ്റ്റർ പാരിമാണിക വ്യത്യാസങ്ങൾ�കാണ്ട് മുതലാളിയാവുന്ന�തങ്ങ�ന

എന്നു ചർച്ച�ചയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമദ്ധ്യായത്തി�ന്റ അവസാനഭാഗത്ത് �കവലം പാരി

മാണിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഗുണപര വ്യതിയാനങ്ങളായി മാറു�മന്ന �ഹഗൽ കണ്ടു

പിടിച്ചിട്ടുള്ള നിയമ�ത്ത ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമ�ല്ലാ;

ഈനിയമംപ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയത്തി�ലന്ന�പാ�ലചരിത്രത്തിലുംസാധുവാണ്”.

ഈ ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിയാണ് മനുഷ്യ�നയും അവ�ന്റ �ലാക�ത്തയും ഒരു സാ

കല്യമായിക്കാണുവാനും, പരസ്പരബന്ധമുള്ള സാമൂഹിക�വഴ്ചക�ള ചാരിത്രികമാ

യും, �വരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂ�ടയും രൂപം പ്രാപിച്ചവയായി നിരൂപണം �ചയ്യുവാനും

മാർക്സി�ന സഹായിച്ചത്.

�കവലതത്വത്തി�ന്റ പൂർത്തീകൃതമായ സാകല്യ�ത്തയാണ് പരിണാമപ്രക്രി

യയു�ട പര്യവസാനമായി �ഹഗൽസങ്കൽപിച്ചത്. �കവലതത്വത്തി�ന്റഅതായ

ത് പൂർത്തീകൃത സാകല്യത്തി�ന്റ പരിധിയി�ലാതുങ്ങുന്ന തികഞ്ഞ ഒരു സങ്കൽപ

വ്യവസ്ഥയാണ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദ്വന്ദ്വാത്മകതാനിയമങ്ങൾ, വർത്തമാനകാലത്തി

�ന്റആവശ്യകത�യ�തളിയിച്ച് തദ്വാരാപ്രഷ്യൻ �സ്റ്ററ്റി�നന്യായീകരിച്ചു�കാണ്ടാ

ണ്അ�ദ്ദഹം ത�ന്റഅതിഭൗതികവാദംഅവസാനിപ്പിച്ചത്. �ഹഗലിയൻതത്വചി

ന്താപദ്ധതിയി�ല മുഖ്യമായ യാഥാസ്ഥിതികവശം ഇതായിരുന്നു.

പരിണാമപ്രക്രിയയ്ക്കു പരിധി കല്പിക്കാത്തതായ �ഹഗലി�ന്റ മൗലികമായ

ദ്വന്ദ്വാത്മകരീതിക്കും നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്കകത്തു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി

�ന്റ പു�രാഗതി അവസാനിക്കുന്നതായി സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ യാഥാ

സ്ഥിതികമായ അതിഭൗതികസിദ്ധാന്തത്തിനും തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടി�ന

അനാവരണം �ചയ്യുന്നതിനു മാർക്സും ഏംഗൽസും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി�യയും നിലവിലുള്ള ഉത്പാദന സമ്പ്രദായ�ത്തയും പരമസ

ത്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നഏ�താരു സിദ്ധാന്തത്തിനും എതിരാണ് ദ്വന്ദ്വാത്മകസി

ദ്ധാന്തം എന്ന് മാർക്സ് തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘വസ്തുതയു�ട ദ്വന്ദ്വാത്മക ചലന�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

സയുക്തികമായ സങ്കൽപം അതി�ന്റ വ്യാപ്തിയിലും സിദ്ധാന്തരൂപമായ അഭ്യുപമ
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ത്തിലും ആ അവസ്ഥയു�ട നി�ഷധ�ത്ത അതായത് ആ അവസ്ഥയു�ട അപരി

ഹാര്യമായ തകർച്ച�യ… ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായ
ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യയും പ്രവാഹഗതി�യാടുകൂടിയതായി അതു കരുതുന്നു.

തന്മൂലംആവ്യവസ്ഥയു�ട�നമിഷികസത്ത�യാ�ടാപ്പംക്ഷണികമായസ്വഭാവ

�ത്തയും കണക്കി�ലടു�ക്കണ്ടതാണ്”. (MESW).

മാർക്സി�ന്റ ചിന്തകൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണ�ശഷം അനുയായികളു�ട ഭാഗ

ത്തുനിന്നു പല മാറ്റങ്ങൾക്കും വി�ധയങ്ങളായി. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി �സ്വ

ച്ഛാനുസരണം മാറ്റാവുന്ന പ്രമാണങ്ങളു�ടയും പ്രമാണസൂത്രങ്ങളു�ടയും ഒരു കർശ

നവ്യവസ്ഥയായി മാർക്സിസ�ത്തസ്റ്റാലിൻ സ�ങ്കാചിപ്പിക്കുക�പാലും �ചയ്തു. മാർ

ക്സി�ന്റയും എംഗൽസി�ന്റയും �ലനി�ന്റയും കൃതികളിൽ പ്രതിപാദിതമായ ദ്വന്ദ്വാ

ത്മകതാസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റകാതലംശമായ നി�ഷധനി�ഷധ�ത്തസ്റ്റാലിൻ ത�ന്റ

വികലമായ വ്യവസ്ഥാനിർമ്മാണത്തിൽ ഉ�പക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. പ്രസ്തുത തത്വം

അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുഎങ്കിൽ �താഴിലാളികളു�ട സർവാധികാരത്തി�ന്റ �ശ്ര

ഷ്ഠത അംഗീകരിക്കുക എന്ന നില വന്നു�ചരുമായിരുന്നു; �സ്റ്ററ്റ് വ്യവസ്ഥ �കാഴി

ഞ്ഞു�പാകുന്നതിനുള്ള പരിസ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

നിൽ �സാഷ്യലിസംവളരുന്നതിന് �സ്റ്ററ്റ്സംവിധാന�ത്തശക്തി�പ്പടു�ത്തണ്ടതാ

ണ് എന്നസ്റ്റാലി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണ�ല്ലാ അത്.

നിലവിലുള്ള അധികാര വാഴ്ചയിൽ ഗുണപരമായ വ്യത്യാസം തടയുന്നതിനു

�വണ്ടി സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിമാണത്തിൽ നിന്നു ഗുണത്തി�ലക്കുള്ള പരി

വർത്തനം എന്ന ദ്വന്ദ്വാത്മകസിദ്ധാന്തം �സാവിയറ്റ് യൂണിയനു അനു�യാജ്യമല്ല

എന്ന്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ശത്രുവർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നസമൂഹത്തിനു മാത്ര�മ പ്രസ്തുത നിയമം നിർബന്ധമുള്ളൂ; ശത്രുവർഗങ്ങളില്ലാ

ത്ത ഒരുസമൂഹത്തിന് അതി�ന്റആവശ്യ�മ ഇല്ല” (Marxism Linguistics).

നിലവിലുള്ള ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ ഉപരിഘടന നിലനിർത്തുന്നതി

നു�വണ്ടി വർഗ്ഗസമരം എന്ന തത്വ�ത്ത അ�താ�ടാപ്പം �താണ്ടിവിടുകയും �ചയ്തു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മതമനുസരിച്ച് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വികാസം സാധിപ്പി�ക്കണ്ട

ത് വർഗ്ഗങ്ങ�ള�യാ വർഗ്ഗസമരങ്ങ�ള�യാ നശിപ്പിച്ചിട്ടല്ല �ന�ര മറിച്ച് പ്രബല�പ്പ

ടുത്തിയിട്ടാണ്; അതിന് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മധാവിത്വ�ത്താടുകൂടിയ ഭരണയന്ത്ര�ത്ത

ശക്തി�പ്പടു�ത്തണ്ടത്ആവശ്യവുമാണ്.

സ്റ്റാലിൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥസമുദായഘടന, പാർട്ടി, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

സർവാധിപത്യം എന്നിവ�യപ്പറ്റി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങ�ള പ്രാവർ

ത്തികമാക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ�ന ഒരു ഉപകരണമാക്കി. സാമ്പത്തികവും സാമുദാ

യികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങ�ള�യാ ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങൾ

എന്നിവ�യ�യാ ഭരണപരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർ�പ്പടുത്തുന്നതിന്

അനുവദിച്ചില്ല. �ന�ര മറിച്ച് ജനങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും സാമ്പത്തികസാ

മുദായിക വ്യവസ്ഥക�ളയും നിർണ്ണയിച്ചത് �സ്റ്ററ്റാണ്. ഉപരിഘടനയു�ട പങ്ക്

അ�ധാഘടന�യ ശക്തിയുപ�യാഗിച്ചു നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. വർത്ത

മാനപരിസ്ഥിതിക�ള വിമർശി�ക്കണ്ട ആവശ്യകതയിൽ മാർക്സ് നൽകിയിരുന്ന

ഊന്നൽ വഴിമാറി�ക്കാടുക്കുകയും തത് സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റാലി�ന്റ അപ്രമാദിത്വത്തി

ലുള്ള വിശ്വാസവും പാർട്ടി�മധാവിത്വ�ത്താടുള്ള അന്ധമായ കൂറും പ്രതിഷ്ഠിതമാ

വുകയും �ചയ്തു. മാർക്സിസത്തി�ന്റ അർത്ഥത്തിനു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു; അത്
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നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥ�യ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമല്ലാതായിത്തീർന്നു; നിലവി

ലുള്ളസ്റ്റാലി�ന്റ സിദ്ധാന്ത-പ്ര�യാഗങ്ങളു�ട സമർത്ഥകമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

ലക്ഷ്യം �സ്റ്ററ്റായാലും വർഗ്ഗമായാലും രാഷ്ട്രമായാലും �ദവമായാലും �വണ്ടി

ല്ല മാർക്സി�നസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു

മാർഗ്ഗമല്ലായിരുന്നു; മനുഷ്യൻത�ന്നയായിരുന്നുമനുഷ്യ�ന്റലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനാണ്

സമുദായ�ത്തയും ചരിത്ര�ത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ത�ന്റ ഭാവി�യയും ത�ന്റ സ്വാ

തന്ത്ര്യ�ത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വ്യഷ്ടി�യ സമഷ്ടിയിൽ താഴ്ത്തിയിടുവാൻ അ�ദ്ദഹം

അനുവദിച്ചില്ല. �ന�രമറിച്ച് എല്ലാവരു�ടയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഓ�രാരുത്ത�ന്റയും

അഭിവൃദ്ധി നിദാനമാ�ണന്നുസിദ്ധാന്തിച്ചു. മനുഷ്യ�ന ഹീനനും ഉ�പക്ഷിതനും നി

ന്ദ്യനുംഅടിമത്തത്തി�ലക്കുബലാൽക്കാരമായി തള്ളിയിട�പ്പട്ടവനുംആക്കിത്തീർ

ക്കുന്നഎല്ലാപരിസ്ഥിതിക�ളയും തകിടംമറിച്ചിടുകഎന്നത്അനി�ഷധ്യമായ ഒരു

വിധിയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളസ്വാതന്ത്രസമൂഹ�ത്തയാണ്, മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻത

�ന്നഏറ്റവും വലിയവൻഎന്നതത്വമംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളസമൂഹ�ത്തയാണ്— മാർക്സ്

വിഭാവനം �ചയ്തിരുന്നത്.
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11.6
സത്തിൽ നിന്നു വിഭിന്നമല്ല പ്രത്യക്ഷം എന്നാണ് ശ്രീശങ്കരൻ കരുതിയിരുന്നത്.

�ഹഗലിനും “സത്തപ്രത്യക്ഷം ത�ന്നയാണ്; എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽസത്തിനു മാ

ത്ര�മ സത്തയുള്ളൂ”. സത്ത് സത്താകുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിലൂ�ടയാണ്; പ്രത്യക്ഷം

സത്തില്ലാ�ത ഒട്ടില്ലതാനും. �ഹഗലി�ന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രത്യക്ഷദൃഷ്ടമായ

രീതിയിലല്ല ഒരു വസ്തുവി�ന്റ പരമാർത്ഥസ്ഥിതി; അതി�ന്റ നിജസ്ഥിതിയും ഉപ

സ്ഥിതമായ സത്തയും ഒന്നല്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പരമാർത്ഥ�ത്ത �വർതിരി

ച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്ര�ത്യകകാലത്ത് ഒരു പ്ര�ത്യകവിധത്തിൽ ഉപസ്ഥിതി

�ചയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ആ വസ്തുക്കളു�ട യഥാർത്ഥസ്ഥിതി�യ �വർതിരിച്ചു

കാണിക്കുന്നതിന് —അ�ദ്ദഹംഎസ്സൻസ് (സത്ത്) എന്നപ്ര�ത്യകപദമാണ് ഉപ

�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. “എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കുംഎസ്സൻസ് ഉണ്ട്എന്നുപറയു�മ്പാൾഅർ

ത്ഥമാക്കുന്നത് അവസ്വയം ഉ�ണ്ടന്നു �ബാദ്ധ്യ�പ്പടുത്തുന്നുഎന്നാണ്”.

�ഹഗൽഎസ്സൻസി�നഅതായത് തന്നിൽത�ന്നയുള്ളസദ്ഭാവ�ത്തഅപ

രിവർത്തനീയമായ ഒന്നായിട്ടല്ല പ്രത്യുത ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് ഒരു ചലനമാ

യിട്ടാണ്, പരിണമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഈ ചലനം

എസ്സൻസി�ന്റ അകത്തുത�ന്നയാണുസംഭവിക്കുന്നതും. എസ്സൻസും പ്രത്യക്ഷവും

തമ്മിലുള്ള അന്തരം ജീവിയു�ട അതിശയകരമായ സംരചന�യ പ്രതിഫലിപ്പി

ക്കുന്നു. “തന്നിൽത്ത�ന്ന സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന സദ്ഭാവത്തി�ന്റയും തനിക്കു�വണ്ടി

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന സദ്ഭാവത്തി�ന്റയും നിരുപാധികമായ സം�യാഗമാണ് എസ്സൻ

സ്. അതി�ന്റ നിർധാരണംഈഐക്യത്തിനകത്തുസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു. അത് ഒരു

പരിണാമ�മാ മ�റ്റാന്നി�ലക്കുള്ളസംക്രമണ�മാ അല്ല”.

അറിവ്, ഇച്ഛാശക്തി, ��ഹം എന്നിവ, പരിച്ഛിന്ന രൂപത്തിൽ അന്തർഭ

വിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് മനുഷ്യ�ന്റ എസ്സൻസി�ന ഫുർബാക് സങ്കൽപിച്ചത്.

അപരിച്ഛിന്നമായ അറിവ്, അപരിച്ഛിന്നമായ ഇച്ഛാശക്തി, അപരിച്ഛിന്നമായ ��

ഹം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ഗുണങ്ങൾ �ദവികമായ എസ്സൻസി�ന്റതായി സങ്കൽ

പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനുഷിക-എസ്സൻസി�ന്റ ത�ന്ന

ഗുണങ്ങ�ള അമാനുഷമായ ദിവ്യതയു�ട �മഖലയി�ലക്കു വി�ക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളവയാ

ണ്. ഫുർബാക്കിന് ജീവിയും എസ്സൻസുംഅവിഭാജ്യമാണ്. “മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ

മാത്ര�മ, അതിലും വി�ശഷിച്ച് അസാധാരണവും ഭാഗ്യമില്ലാത്തതുമായ ചില അവ

സരങ്ങളിൽ മാത്ര�മ ജീവി�യ എസ്സൻസിൽ നിന്നു �വർതിരിക്ക�പ്പടുന്നുള്ളൂ. ഈ

പൃഥക്കരണംനിമിത്തംഅവൻയഥാർത്ഥത്തിൽഅവ�ന്റആത്മാവുള്ളിടത്തല്ല—

സ്വന്തം ശരീര�ത്താ�ടാപ്പംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നിടത്തല്ല — നില�കാള്ളുന്നത്. നിങ്ങ

ളു�ട ഹൃദയം എവി�ടയാ�ണാ അവി�ടത്ത�ന്നയാണ് നിങ്ങളും. പ്രകൃതിവിരുദ്ധ

സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽഎല്ലാ ജീവികളും ഇഷ്ട�പ്പടുന്നത് സംസ്ഥാ

നത്തുത�ന്നഇരിക്കുവാനും അവരവർക്കുള്ളത് അനുഭവിച്ഛാസ്വദിക്കുവാനുമാണ്.

ഈപ്രസ്താവന�യനിരൂപണം �ചയ്തു�കാണ്ട് മാർക്സ്എഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ്:

“നിലവിലുള്ളസംഗതികൾക്ക്—പ്രകൃതിവിരുദ്ധസംഗതിക�ളാഴിച്ചു നിലവിലുള്ള

സംഗതികൾക്ക് — വിചിത്രമായ ഒരു ന്യായീകരണമാണിത്. എഴാമ�ത്ത വയ

സ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുകൽക്കരി ഖനിയിൽ ഒരു �പാർട്ടറായി, പതിന്നാലുമണിക്കൂ�റാ

ളം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ �ജാലി �ചയ്തു�കാണ്ടുസംതൃപ്തനാകാം. ഇത് നിങ്ങളു�ട സദ്ഭാ

വമാകയാൽ നിങ്ങളു�ട എസ്സൻസുമാണ്”.
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സദ്ഭാവ�ത്തയും ചിന്ത�യയും �വർതിരിച്ചു കണ്ട എഡ്ഗർ ബൗർ എന്ന ചിന്ത

ക�ന വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് മാർക്സ് മ�റ്റാരിടത്തു എഴുതുകയുണ്ടായി: “അവർ (�താ

ഴിലാളികൾ) സദ്ഭാവവും ചിന്തയും തമ്മിലുള്ള �ബാധവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള

അന്തര�ത്തവള�ര �വദന�യാ�ടയാണുവീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വത്ത്, മൂലധനം, ധനം,

�വതനം,അദ്ധ്വാനം മുതലായവ�വറുംആദർശസ്വപ്നങ്ങളല്ലഎന്നുംഅവതികച്ചും

പ്ര�യാഗികങ്ങളും അവനവ�നഅന്യാധീന�പ്പടുത്തിയതു മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ളതുമായ

ഫലങ്ങൾ ആ�ണന്നും അവർക്കറിയാം. ഈ അന്യാധീനത്വം പ്രാ�യാഗികവും

വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ രീതിയിൽഇല്ലാതാക്ക�പ്പ�ടണ്ടതാ�ണന്നുംഅങ്ങ�ന മനുഷ്യൻ

ചിന്തയിലും �ബാധത്തിലും മാത്രമല്ല ബൃഹത്തായ സദ്ഭാവത്തിലും അതായത്

ജീവിതത്തിലും മനുഷ്യനായിത്തീരണ�മന്നുംഅവർആഗ്രഹിക്കുന്നു”.

‘ആശയ’ത്തി�ന്റ �മഖലയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന എസ്സൻസ് എന്ന സങ്കൽ

പ�ത്ത മൂർത്തമായ �ലാകയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട മണ്ഡലത്തി�ലക്കു മാർക്സ് തിരിച്ചു

�കാണ്ടുവരികയുണ്ടായി. എസ്സൻസും പ്രത്യക്ഷവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, മനുഷ്യന്

എന്തായിത്തീരാൻകഴിയും, ഇ�പ്പാൾഅവൻഏതുനിലയിലാണ്എന്നീഅവസ്ഥ

കൾ തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടി�ന്റ ഒരു സൂചകമായിത്തീരുന്നു. ചൂഷണസ്വഭാ

വമുള്ള മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങ�നയായിക്കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു,

യഥാർത്ഥത്തിൽഅവ�ന്റസംഭാവ്യത�യന്ത്എന്നിവ�യ മാർക്സ് �വർതിരിച്ചുപഠി

ച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാർക്സി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യ�ന്റ എസ്സൻസ് ആചരമല്ല. സ്വയം പരിണമിക്കു

ന്നതും അല്ല. പ്രകൃതി�യാടും സമൂഹത്തിലുള്ള സഹജീവിക�ളാടുമുള്ള സമ്പർക്കം

�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന്റ എ�സ്സൻസ് വ്യത്യാസ�പ്പടുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് മനുഷ്യ

സ്വഭാവം പൂർവ്വനിശ്ചിത�മാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അവി�ധയ�മാ അല്ല എ�ന്നക്കു

മായി സമ്മാനിക്ക�പ്പട്ട ഒന്നല്ലഎന്നുസാരം. അത് ചാരിത്രികവുംസാമൂഹ്യവുമായ

പരിതഃസ്ഥിതികളാൽ രൂപം �കാള്ളുന്ന ഒന്നാണ്.

ഫുർബാക്കി�ന വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് മാർക്സ് ഇപ്രകാരം എഴുതി: “ഫുർബാക്

മതത്തി�ന്റ എസ്സൻസി�ന മനുഷ്യ�ന്റ എസ്സൻസായി നിരൂപിച്ചു. എന്നാൽ മനു

ഷ്യ�ന്റ എസ്സൻസ് എന്നത് ഓ�രാ പ്ര�ത്യക വ്യക്തിയിലും സഹജമായി സ്ഥിതി

�ചയ്യുന്ന ഒരു നിഗൂഢതത്വമല്ല. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട സാകല്യമാണ്, മനുഷ്യ�ന്റ

യഥാർത്ഥപ്രകൃതി.

“ഈ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയു�ട നിരൂപണത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിക്കാത്ത ഫുർ

ബാക്കിന് താ�ഴ പറയുന്നകാര്യങ്ങൾക്കുവി�ധയനാ�കണ്ടിവന്നു.

(1) ചാരിത്രിക പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുവാനും മത�ബാധ�ത്ത

പ്ര�ത്യക സങ്കൽപമാക്കുവാനും, ഒരു അമൂർത്ത-പൃഥക്കൃത മനുഷ്യവ്യക്തി�യ അം

ഗീകരിക്കുവാനും.

(2) മനുഷ്യപ്രകൃതി�യ ‘വർഗ്ഗ’ ത്തി�ന്റ ഭാഷയിൽ, അതായത് അ�നകം വ്യ

ക്തിക�ള വള�ര സ്വാഭാവികമായ (ജീവശാസ്ത്രപരമായ) രീതിയിൽ ഏ�കാപിപ്പി

ക്കുന്നആന്തരവും മൂകവുമായ ഒരു സർവ്വസാധാരണ ഗുണ�മന്ന നിലയിൽ പ്രതി

പാദിക്കുവാനും”.

മാർക്സി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ “വ്യക്തി ഒരു സമൂഹജീവിയാണ്. അവ�ന്റ ജീവിതാവി

ഷ്കരണം തന്മൂലം സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ ആവിഷ്കരണവും സ്ഥിരീകരണവുമാണ്

— ഇതര ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ളബന്ധങ്ങൾ വഴി �നടിയതാ�ണന്നുപ്രത്യക്ഷത്തിൽ

�താന്നുന്നില്ല എങ്കിൽത്ത�ന്നയും, തന്നാൽ വിശകലനം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന പ്ര�ത്യക
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വ്യക്തിഏ�തങ്കിലുംരൂപത്തിലുള്ളഒരുസമൂഹത്തിലുൾ�പ്പടുന്നുഎന്നവസ്തുതഫുർ

ബാക് കാണുന്നില്ലഎന്നാണ് മാർക്സി�ന്റ നിരൂപണം.

ഒരു പ്ര�ത്യകവ്യക്തി എ�പ്പാഴും ഒരു പ്ര�ത്യക സമൂഹത്തിൽ, ഒരു പ്ര�ത്യക

ചാരിത്രിക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മൂർ

ത്തിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അവൻ ഒരു നിശ്ചിതസാമൂഹിക, ചാരിത്രിക പരി

തഃസ്ഥിതിയിൽ ആഹാരസമ്പാദകനാ�യാ നായാട്ടുകാരനാ�യാ, അടിമയാ�യാ,

അടിമകളു�ട ഉടമയാ�യാ, �താഴിലാളിയാ�യാ, മുതലാളിയാ�യാ, എഴുത്തുകാര

നാ�യാ, പ്രസാധകനാ�യാ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ത�ന്ന ഒരു മനുഷ്യജാതിയായി,

ജാതീയനായി, സാധാരണ മനുഷ്യനായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് �മൽപ്പറഞ്ഞ

പ്ര�ത്യകത ഒരിക്കലും അവ�ന വിലക്കുന്നില്ല. മാർക്സ് എഴുതി: “മനുഷ്യൻ ഒരു

ജാതീയജീവിയാണ്; എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ അവൻ പ്രാ�യാഗികമായും (അദ്ധ്വാ

നത്താൽ) �സദ്ധാന്തികമായും (ചിന്തയാൽ) വർഗ്ഗ�ത്തസ്വന്തമായ വസ്തുവാക്കി

മാറ്റുകയും തനിക്ക് ത�ന്നാടുള്ള ബന്ധ�ത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമകാലീനവർഗ്ഗ

�ത്താടുള്ളബന്ധവുമായി ഒരുമിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�ന വ്യക്തിജീവിതവും

വർഗ്ഗജീവിതവും ഭിന്നമ�ല്ലന്നു കാണാം. ഒരു വർഗ്ഗത്തിന് അഥവാ രാഷ്ട്രത്തിന്

ത�ന്റ സാമാന്യമനുഷ്യഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് �പാതു�വയുള്ളവത�ന്നയാ

�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളകഴിവുണ്ട്”. മാർക്സ് വീണ്ടും പറയുന്നു:

“മനുഷ്യൻ ഒരുഅസാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. ഈപ്ര�ത്യകതയാണ് അവന്

വ്യക്തിത്വം സമ്പാദിച്ചു�കാടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥസാമൂഹ്യജീവിയാ

ണ്; ചിന്തയായുംഅനുഭവമായുംഅവൻആസമൂഹത്തി�ന്റഎല്ലാമായും—സമഗ്ര

ഗുണസംയുക്തമായഎല്ലാമായും—ആത്മസത്തയായുംപ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ

യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യസത്തയു�ട പ്രതിനിധിയായും, ശരിക്കുള്ള മനസ്സായും,

ജീവിതത്തി�ല മാനുഷ്യാവിഷ്കരണത്തി�ന്റആ�കത്തുകയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു”.

(Economic and Philosophical Manuscripts).

താൻബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുംഅഥവാസമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താവുന്ന മനുഷ്യ�നാ മനുഷ്യപ്രകൃതി�യാ സാ

മാ�ന്യന ഇ�ല്ലന്നുത�ന്നയാണ് പിടിവാശിക്കാരായ മാർക്സിസ്റ്റുകൾവിശ്വസിക്കുന്ന

ത്. എന്നാൽ മാർക്സ് ആക�ട്ട മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനായിട്ടു പരിഗണിക്കുന്നു. അവൻ

നിശ്ചിത സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതികളിലും വർഗ്ഗസ്ഥാനങ്ങളിലും പരിച

യസിദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥാ�ഭദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനാണ് എങ്കിലും, ബൻ

ഥാമി�ന്റ പ്ര�യാജനസിദ്ധാന്ത�ത്തവിമർശിച്ചു�കാണ്ട് മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

“ശുഷ്കമായആർജ്ജവംപ്രകാശിപ്പിച്ചു�കാണ്ട്അ�ദ്ദഹം ഒരുആധുനിക �ഷാ

പ്കീപ്പ�റയാണ് — വി�ശഷിച്ചും ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു �ഷാപ്പ്കീപ്പ�റയാണ്

— സാധാരണ മനുഷ്യ�ന്റ മാതൃകയായി എടുക്കുന്നത്. ഈ വിചിത്ര സാധാരണ

മനുഷ്യനുംഅവ�ന്റ �ലാകത്തിനുംപ്ര�യാജനകരമായിഎന്തു�ണ്ടാഅത് നിരുപാ

ധികമായും പ്ര�യാജനകരം ത�ന്നയാണ്. പ�ക്ഷ, ഈ മാനദണ്ഡം ഭൂതവർത്ത

മാനഭാവികാലത്തി�ലക്ക് ഒരു�പാ�ല ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നു (capital) നാം

മനുഷ്യ�ന്റഎല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും ബന്ധങ്ങ�ളയും വിലയിരുത്തുവാൻആഗ്ര

ഹിക്കുന്നുഎങ്കിൽആദ്യമായി പരിഗണി�ക്കണ്ടവസ്തുത മനുഷ്യ�ന്റസാമാന്യമായ

സ്വഭാവ�ത്തയാണ്; രണ്ടാമതായി ചാരിത്രികഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്അതിനുസംഭ

വിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളയും (capital).
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ആകയാൽസാമാന്യ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുംഅതായത് മനുഷ്യ�ന്റഎ�സ്സൻസും

പ്ര�ത്യക സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക നിബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുട�ലടുക്കുന്ന ആ�പ

ക്ഷിക മനുഷ്യപ്രകൃതിയും ഒന്നല്ല. മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ശുനകന് ശുന

കപ്രകൃതി�യന്ന�പാ�ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യ�ന്റതായ ഒരു സാമാന്യ പ്രകൃതിയുണ്ട്;

‘ഓ�രാ ചരിത്രഘട്ടത്തിലും അതിനു പരിഷ്കാരം വരുന്നുണ്ട്’ എങ്കിലും, ആധുനിക

�ഷാപ്പ്കീപ്പറു�ട പ്രകൃതി പ്രാകൃതനായ ഒരു �വട�ന്റതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.

മനുഷ്യൻ �വട�ന്റ നിലയിലായാലും �താഴിലാളിയു�ട നിലയിലായാലും മുതലാളി

യു�ട നിലയിലായാലും �ക�വലക്കാര�ന്റ നിലയിലായാലും �താഴിലാളികളു�ട

നിലയിലായാലും മുതലാളിയു�ട നിലയിലായാലും സമൂഹത്തി�ന്റ ചാരിത്രികമായ

നിശ്ചിതരൂപ�ത്താടുള്ള ത�ന്റബന്ധ�ത്തനിശ്ചയമായും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

“അടിമ�യാ പൗര�നാ എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളാണ്. എ-എന്ന മനു

ഷ്യനും ബി എന്ന മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളു�ട കാര്യങ്ങളാണ് എ എന്ന

മനുഷ്യൻ സ്വത�വ അടിമയല്ല. സമൂഹത്തിനകത്തു മാത്ര�മ അയാൾ അടിമയാ

കാനുള്ളൂ. തന്മൂലംഈവ്യത്യാസം സാമൂഹികമായിമാത്ര�മ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ”.

എന്ന് മാർക്സ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട് (capital).

മാനവജാതിയു�ട ദീർഘകാല ചരിത്രത്തിൽ �താഴിലാളി-മുതലാളി ബന്ധം

താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ക്ഷണികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. മാർക്സ് പറയു

ന്നു; “നീ�ഗ്രാ നീ�ഗ്രാ ആണ്. ചില പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്ര�മ അവൻ അടി

മയാവുന്നുള്ളൂ. പരുത്തിനൂൽ നൂൽക്കുന്ന �ജനി (യന്ത്രറാട്ട് ) നൂൽ നൂൽക്കുവാനു

ള്ളയന്ത്രമാണ്. ചില പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്ര�മ അത് കാപ്പിറ്റലായി

ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന് �വർ�പടുത്തിയാൽഅത് മൂലദ്രവ്യ

മല്ലാതായിത്തീരുന്നു. സ്വർണ്ണം പണമല്ലാതായും പഞ്ചസാരയു�ട വിലയല്ലാതായും

തീരുന്നതു�പാ�ല. അതു�പാ�ല പ്ര�ത്യകമായ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക നിബന്ധ

നങ്ങൾക്കക�ത്ത മനുഷ്യൻ �താഴിലാളി�യാ മുതലാളി�യാ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ നി

ബന്ധനക�ളാഴിവാക്കുക; അ�പ്പാൾ �താഴിലാളിയും മുതലാളിയും അപ്രത്യക്ഷമാ

കുന്നു; മനുഷ്യൻ മാത്രം അവ�ശഷിക്കുന്നു.

മ�റ്റാരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗങ്ങളും ജാതികളും രാഷ്ട്രങ്ങളും �സ്റ്ററ്റുക

ളും ചാരിത്രികങ്ങളായ, ക്ഷണികപ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമാണ്; അവ മനുഷ്യപ്രകൃ

തി�യ പരിഷ്കരിക്കുകയും അവ�ന്റ �നസർഗ്ഗികമായ മാനുഷിക സത്തിൽ നിന്ന്

അവ�ന അകറ്റുകയും �ചയ്യുന്നു. എങ്കിലും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുള്ള സമൂഹ

ത്തിൽ മൂഢവിശ്വാസാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ വിഭ്രാന്തികൾ മനുഷ്യ�ന്റ ഈ യഥാർത്ഥ

പ്രകൃതി�യ മറച്ചുപിടിക്കുന്നു. മാർക്സിന് ചരിത്രത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ �പ്രരണാശക്തി

കളി�ലക്കു ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങി�ച്ചല്ലുവാനും, കൂലി�വലക്കാർ അവരു�ട വർഗ്ഗസ്ഥിതി

മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രപ്രധാനമായ തങ്ങളു�ട ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുകയും യഥാർ

ത്ഥത്തിൽകാണുന്ന മനുഷ്യ�നസർവസാമാന്യമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്യു�മ

ന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു.

മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ പ്രകൃതിയിൽ സ്ഥിരവും സർവസാ

ധാരണവുമായ ചിലഅംശങ്ങൾകിടപ്പുണ്ട്. മാറുന്ന ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ

നിബന്ധനങ്ങൾ�ക്ക അവ�യ പരിഷ്കരിക്കാ�നാക്കുകയുള്ളൂ. അതു�പാ�ലത�ന്ന

മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ആ�പക്ഷികവും താൽക്കാലികവുമായ ചില അംശങ്ങളും കി

ടപ്പുണ്ട്. അവ “ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യ�മാ ഉത്പാദനപര�മാ വിനിമയപര�മാ

ആയപ്ര�ത്യക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ്”.
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ഉദാഹരണമായി, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും സാധാരണമായ

ചില ജീവശാസ്ത്രപരമായ �പ്രരണകൾ ഉണ്ട് — വിശപ്പ്, ദാഹം, �ലംഗികവാ

സന എന്നിങ്ങ�ന. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യ

വസ്ഥ�യാ നിലവിലുള്ള ആധുനികസമൂഹത്തി�ല പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനും ഏറ്റവും

പ്രാകൃതനായ �വട�ന�പ്പാ�ല�യാ, ഭക്ഷ്യസംഗ്രാഹക�ന�പ്പാ�ല�യാ വിശപ്പ്,

ദാഹം, �ലംഗിക �പ്രരണകൾ എന്നിവയ്ക്കു വശംവദനാണ്. പ�ക്ഷ, ഇവ മനുഷ്യ

�ന്റ മാത്രംആവശ്യങ്ങളല്ല; മൃഗങ്ങൾക്കും തുല്യനിലയിൽബാധകമാണ്. എന്നാൽ

മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ ഈ മൗലിക�പ്രരണകൾ ജീവിയു�ട �ജവ-രാസിക സം

രചനയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങ�ളാടു മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക�ളാടും

ബന്ധ�പ്പട്ടുകിടക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളി�ലല്ലാം രൂഢമൂലങ്ങളുംസ്ഥിരങ്ങ

ളുമായ �പ്രരണകളാ�ണങ്കിലും സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് അവയു

�ട പ്രകാശനസമ്പ്രദായങ്ങൾ വ്യത്യാസ�പ്പടുന്നതാണ്. വ്യക്തിയു�ട വാസനാനു

സാരികളായ �പരുമാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വി�ധയമായിരിക്കും.

ഉദാഹരണമായി �ലംഗികവാസന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എല്ലാ സാമൂഹ്യസാമ്പ

ത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികളിലും നിലവിലുള്ളതാണ്; എന്നാൽ ഇതി�ന്റ സാഫല്യ

ത്തിന് ആധാരമായ വിവാഹവും സംബന്ധവും കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്

മാറി�ക്കാ�ണ്ടയിരിക്കുമ�ല്ലാ.

ശ്രീശങ്കര�ന്റ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് തൃഷ്ണ, കാമം, അസൂയ, വി�ദ്വഷം എന്നീ

ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾ, ജീവൻ സർവവ്യാപകവും അപരിച്ഛിന്നവുമായ �ബാധമാണ് എന്ന

യഥാർത്ഥസ്ഥിതി�യ മറയ്ക്കുന്ന മായയു�ട ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന പൃഥക്ത്വത്തിലും

അയഥാർത്ഥമായ പരിച്ഛിന്നത്വത്തിലും കുടുങ്ങിയ അസ്മിതാ�ബാധത്തി�ന്റ സന്ത

തികളാണ്. യഥാർത്ഥമായആത്മാവാണു താ�നന്ന് മനുഷ്യൻ എ�പ്പാൾ അറിയു

ന്നു�വാഅ�പ്പാൾഎല്ലാക്ഷുദ്രഗുണങ്ങളും തി�രാഭവിക്കുകയുംഅവൻസച്ചിദാനന്ദ

സ്വരൂപമായബ്രഹ്മവുമായി അ�ഭദം പ്രാപിക്കുകയും �ചയ്യും.

ഇത്തരം ദുർഗ്ഗുണങ്ങൾസാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യ�ന്റ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ശരിയായ മനുഷ്യത്വത്തി�ലത്തിയ മനുഷ്യ�ന്റയല്ല എന്നാണ് മാർക്സി�ന്റ വാദം.

ഭൗതികമായ �നട്ടങ്ങൾക്കും ലാഭങ്ങൾക്കും �വണ്ടിയുള്ള �ചാദനങ്ങൾ, �ലാഭം,

�മാഹം, യുദ്ധങ്ങൾക്കും, ആക്രമണങ്ങൾക്കുമുള്ള �പ്രരണകൾ എന്നിവ�യാന്നും

മായാകാര്യങ്ങളല്ല. അനിർവചനീയമായ മൂലവിദ്യയു�ട കാര്യങ്ങളല്ല; പ്രത്യുത നി

ശ്ചിത സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട കാര്യങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യവികാസത്തി�ന്റയും മനുഷ്യന് അതി

�നാടുള്ള ബന്ധത്തി�ന്റയും ഫലങ്ങളാണ് അവ. കാപ്പിറ്റലിസത്തി�ന്റ സംരചന

�യാടുകൂടിയ സമൂഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന, സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള

�പ്രരണങ്ങ�ള ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

“ആകയാൽആധുനിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ ആവശ്യകത

യാണ് സമ്പത്തി�ന്റ ആവശ്യകത; അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒ�ര ഒരു ആവശ്യകതയാ

ണിത്”. (Economic and Philosophic Manuscripts). കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥ

യിൽ ഭൗതിക�നട്ടങ്ങൾക്കായുള്ളഅഭിവാഞ്ഛമനുഷ്യനിൽ മുഖ്യ�പ്രരകശക്തിയാ

യിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,അത് മനുഷ്യ�ന്റഎസ്സൻസ്,അഥവാ ‘സാമാന്യമായ

മനുഷ്യപ്രകൃതി’അല്ല,ഓ�രാചാരിത്രികകാലഘട്ടത്തിലുംപരിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നമനു

ഷ്യപ്രകൃതി മാത്രമാണ്. മാർക്സി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽമനുഷ്യന്സാമൂഹ്യപരിണാമ
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�വളയിൽസ്വന്തം പരിശ്രമം�കാണ്ടുത�ന്നഇത്തരം �പ്രരണങ്ങ�ള ജയിക്കുവാൻ

കഴിയും.

നിസർഗ്ഗമനുഷ്യ�നയും മനുഷ്യമനുഷ്യ�നയും തമ്മിൽ മാർക്സ് �വർതിരിച്ചുകാ

ണുന്നുണ്ട്. നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയു�ട സന്താനമാണ്; �ഹഗൽ പറയു�മ്പാ

�ലസത്യനി�ഷധത്തി�ന്റ�യാഅഥവാഅവിദ്യയു�ട�യാ ഉത്പന്നമല്ല. എന്നാൽ

�ന�രമറിച്ച് മനുഷ്യമനുഷ്യനാക�ട്ട നിസർഗ്ഗമനുഷ്യനി�ഷധത്തി�ന്റ സന്തതിയാ

ണ്. നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻപരിണാമത്തി�ന്റചാരിത്രികപ്രക്രിയയിലൂ�ടതിക�വാത്ത

മനുഷ്യമനുഷ്യനായിഅവനവ�നസൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈഅവസരത്തിൽഅവൻഅവ

നുത�ന്ന അപരിചിതനായിരിക്കും. പ്രക്രിയയു�ട പരിണതിയിൽ അവൻ സ്വയം

പുനഃപ്രാപ്തനാവുകയുംത�ന്റ മനുഷ്യഎസ്സൻസി�നശരിക്കുംസ്വായത്തമാക്കുവാൻ

കഴിവുള്ളവനായിത്തീരുകയും പൂർണ്ണമനുഷ്യനായി ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യും.

അങ്ങ�നമനുഷ്യനി�ല മനുഷ്യജീവി നിസർഗ്ഗമനുഷ്യനിൽനിന്നുഭിന്നനാണ്.

പരിണാമപ്രക്രിയയു�ട അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് നിസർഗ്ഗമനുഷ്യൻ മനുഷ്യമനു

ഷ്യനായിത്തീരുന്നത്. ഈ പരിണാമപ്രക്രിയ�യ മാർക്സ് മനുഷ്യ�ന്റ പ്രാക്ചരി

ത്രമായി നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന സൃഷ്ടിക്കുന്നതു നി�ഷ

ധനി�ഷധത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണുതാനും. താൻ ഒരു നിസർഗ്ഗജീവിയാ�ണന്ന

വസ്തുത�യ മനുഷ്യൻ താ�ന നിരാകരിക്കുകയും വിഘടനത്തിലൂ�ട സ്വയം സൃഷ്ടി

ക്കുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾആദ്യ�ത്തനി�ഷധംസംഭവിക്കുന്നു. ഈഘട്ടത്തിൽത�ന്റ

സൃഷ്ടിക�ളാടുംത�ന്നാടുത�ന്നയുംഅപരിചിതഭാവത്തിലാണ്അവൻകഴിയുന്നത്.

സാമൂഹ്യപരിണാമത്തി�ന്റ ഉപരിഘട്ടം വഴി അവൻ പ്രസ്തുത വിഘടന�ത്തഅതി

ലംഘിക്കുകയും സ്വന്തം മാനുഷിക എസ്സൻസ് വീ�ണ്ടടുത്ത് ശരിയായ മനുഷ്യനാ

യിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്ന�താടുകൂടി ആദ്യമുണ്ടായ നി�ഷധം നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു.

ഈ മനുഷ്യസങ്കൽപത്തിൽ �ഹഗൽ വികസിപ്പി�ച്ചടുത്ത ദ്വന്ദ്വാത്മകതാരീതിയു

�ട മാ�റ്റാലികൾ �വദ്യമാണ്.

�ഹഗൽ ത�ന്റ ഫി�നാമി�നാളജിയിൽ പ്രസ്തുത പരിണാമപ്രക്രിയ�യ രഹ

സ്യവാദാത്മകവും സാങ്കൽപികവുമായ രീതിയിലാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. “നി

�ഷധനി�ഷധം പരിഗണിക്കു�മ്പാൾ പൂർവ്വപ്ര�മയമായി �ഹഗൽ ചാരിത്രികപ്ര

സ്ഥാനത്തി�ന്റ അമൂർത്തവും ന്യായവും സാങ്കൽപികവുമായ ഭാവ�ത്ത മാത്ര�മ

അതായത് അയഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര�ത്ത മാത്ര�മ ദർശിച്ചതുള്ളൂ” എന്ന് മാർക്സ്

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യഥാതഥ ചരിത്രത്തി

�ന്റ ഗതി �ഹഗലി�ന്റ അമൂർത്തവും ന്യായവും സാങ്കൽപികവുമായ ഭാവത്തിൽ

ഒളിച്ചുവയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രഗതിയു�ട അമൂർത്തപ്രകാശനമായിരിക്കു

ന്നിട�ത്താളം അത് ഇനിയും ഒരു ചാരിത്രികവിജ്ഞാനമായിട്ടില്ല. �ഹഗലി�ന്റ

സാങ്കൽപികമായ ആശയവാദം ഭാവനയിലുള്ള വിഷയികളു�ട ഭാവനയിലുള്ള

പ്രവർത്തനമായി�ട്ട ബന്ധ�പ്പടുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യുത മാർക്സാക�ട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ

ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട വാസ്തവിക പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയാണു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള

ത്. അ�ദ്ദഹം പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള, സാമൂഹ്യപരിണാമത്തി�ന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളി

ലുള്ള മാനുഷിക വ്യാപാരത്തി�ന്റ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ചാരിത്രികരൂപങ്ങ�ള പഠ

നവിഷയമാക്കുന്നുണ്ട്. അ�ദ്ദഹത്തിന് ഒറ്റ�പ്പട്ട മനുഷ്യ�രക്കുറി�ച്ചാ ഭാവന�കാ

ണ്ടു ചലനരഹിതമാക്ക�പ്പട്ട മനുഷ്യ�രക്കുറി�ച്ചാ ഒന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തിനു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തം പരിണാമപ്രക്രിയയിൽ, പ്ര�ത്യക
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പരിസ്ഥിതിയിൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു �ബാധവാ

ന്മാരായ മനുഷ്യ�രക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു. (German ideology).

വിഷയീ-വിഷയ �ദ്വധീഭാവ�ത്ത അതിലംഘിക്കുന്നതിനു പ്രവൃത്തി�യന്ന

തത്വ�ത്ത �ഹഗൽ വിനി�യാഗിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് മാർക്സ് സമ്മതിക്കുന്നു. വിഷയി-

വിഷയ �ദ്വധീഭാവ�ത്ത അതിലംഘിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം ആത്മാവി�ന അറി

യുന്നതിനും �വണ്ടി തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യ�ന്റ സഹജസി

ദ്ധമായ ഒരു ഗുണവി�ശഷമാണ്. സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ

മനുഷ്യന് സ്വയം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. “ഫി�നാമി�നാളജി ഓഫ് �മൻ

ഡ്” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആവിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നത് അവ�ന്റ സർഗ്ഗാത്മ

കമായ പ്രവർത്തനത്തിലും പ്രവർത്തിയിലൂ�ടയുമുള്ള ഒരു സർഗ്ഗാത്മക പ്രക്രിയ

യായിട്ടാണ്. “മനുഷ്യ�ന്റ സ്വയംസൃഷ്ടി�യ ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടും വസ്തുനിഷ്ഠനായ

മനുഷ്യ�ന,അവൻശരിക്കുമുള്ളവനാകയാൽ,സ�ന്ദഹാസ്പദമല്ലാത്തയാഥാർത്ഥ്യ

മാകയാൽ, സ്വന്തംഅദ്ധ്വാനത്തി�ന്റഫലമായിട്ടുമാണ് �ഹഗൽ മനസ്സിലാക്കിയി

ട്ടുള്ള�തന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �ഹഗൽ “അദ്ധ്വാന�ത്ത മനുഷ്യ�ന്റ

എസ്സൻസായി — സ്വയം അവകാശവാദം �ചയ്യുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ സത്തായി —

പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്”. പ�ക്ഷ, �ഹഗൽ ഒരു ആശയവാദിയാണ്, തന്മൂലം അ�ദ്ദഹം

അറിയുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഒ�ര ഒരു പ്രവൃത്തി അത് �കവലതത്വത്തി

�ന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനമ�ത്ര; മനുഷ്യ�ന്റ നിത്യജീവിതത്തി�ല സാധാരണ

മാനുഷിക പ്രവർത്തനമല്ല �ഹഗലി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ചാരിത്രിക പരി

ണാമത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തി ആത്മീയശക്തിയാണ് അഥവാ അമൂർത്തമായ മാന

സികാദ്ധ്വാനമാണ്.

അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയും ചാരിത്രിക പരിണാമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപി

ടിച്ചതിന് �ഹഗലി�ന മാർക്സ് അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചാരിത്രികപരിണാ

മത്തി�ന്റ പിന്നിലുള്ള പ്ര�ചാദനശക്തി അമൂർത്തമായ മാനസികാദ്ധ്വാനമല്ല മൂർ

ത്തമായ മനുഷ്യപ്രവർത്തനമാണ�ത്ര. മാർക്സി�ന്റ വാദം, ഉത്പാദകപ്രവർത്തനം

അതായത് ത�ന്റ ആവശ്യങ്ങ�ള സഫലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം �തളിയിക്കു

ന്ന പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യ�ന്റ മൗലികമായ അവശ്യപ്രവർത്തനം. മൂർത്തമായ

മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിലൂ�ടയാണ് മനുഷ്യൻ ത�ന്റ വിവിക്താവസ്ഥ�യ ഭഞ്ജിച്ച് സാ

മൂഹ്യ ജീവിയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.

പക്ഷിക�ളയും മൃഗങ്ങ�ളയും �പാലും ഒരർത്ഥത്തിൽ സക്രിയജീവിക�ളന്നു

വിളിക്കാവുന്ന�തയുള്ളൂ. പ�ക്ഷ, അവ പ്രാകൃതികപരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് സ്വയം

ഇണങ്ങി�ക്കാണ്ടാണുനിലനിന്നു�പാരുന്നത്. �ന�രമറിച്ച് മനുഷ്യൻപ്രകൃതിയു�ട

�മൽപ്രവർത്തിക്കുകയുംഅതി�ന മാറ്റിമറിക്കുകയും �ചയ്ത് സ്വന്തംആവശ്യങ്ങ�ള

പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. മറ്റുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനം മൃഗങ്ങളു

�ട പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി �ബാധപൂർവകവും സലക്ഷ്യവുമാണ്.

“�ബാധപൂർവ്വകമായ ജീവിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന മൃഗങ്ങളു�ട ജീവിതപ്ര

വർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു �വർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്നു”. എന്നാണ് മാർക്സി�ന്റ വാദഗ

തി. കാപ്പിറ്റൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒന്നാം വാള ്യത്തിൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

തിങ്ങ�നയാണ്:

“തികച്ചും മാനുഷിക�മന്നു മുദ്രയടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുരൂപമാണ് നാം അദ്ധ്വാനത്തിനു ഭാ

വന �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു �നയ്ത്തുകാര�ന്റ പ്ര�യാഗങ്ങ�ള എട്ടുകാലി അനുസ്മരിപ്പി

ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു �തനീച്ച അതി�ന്റഅറകൾ നിർമ്മിക്കു�മ്പാൾ പല ശില്പിക�ളയും
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നാണിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ �തനീച്ചകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും

�മാശക്കാരനായശിൽപി�യ�പ്പാലും �വർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നഒരുവസ്തുതയുണ്ട്;

ഒരു ശിൽപി ത�ന്റ സംരചന�യ �കട്ടി�പ്പാന്തിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ ഒരു �താ

ഴിലാളിയു�ട ഭാവന�യാടുകൂടിയാണ്. പ�ക്ഷ, അയാൾ താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തു

വി�ന്റ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു�ണ്ടന്നു മാത്രമല്ല ത�ന്റ പ്രവൃത്തിരീതിക്കുപ്രാ

മാണ്യം നൽകുന്നതിനു സഹായകമാകുമാറ് ത�ന്റതായ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിൽ ദർ

ശിക്കുകയുംആ ലക്ഷ്യത്തിനു ത�ന്റ ഇച്ഛ�യആവശ്യം അധീന�പ്പടുത്തുകയും �ച

യ്യുന്നുണ്ട്”.

മനുഷ്യൻ �ബാധപൂർവകവും സലക്ഷ്യവുമായ ത�ന്റ പ്രവർത്തനത്താൽ പ്ര

കൃതിക്കു പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുകയും അതി�ന സ്വാംശീകരിക്കുകയും വിനി�യാ

ഗിക്കുകയുംഈപ്രക്രിയയിൽ സ്വന്തം പ്രകൃതി�യ പരിഷ്കരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്.

അതിനു കാരണം അദ്ധ്വാനം എന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുതരം

ശിക്ഷണമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന മനുഷ്യപ്രയത്നമാണ് എന്നുള്ളതുത�ന്ന. ഇപ്രകാരം പ്ര

കൃതി�യ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതു നിമിത്തം മനുഷ്യൻ ത�ന്നത്താൻ പരിവർത്ത

നവി�ധയനാകുന്നു; അവ�ന്റ �ബാധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനം അവനവ�നയും

അവനവ�ന്റ �ലാക�ത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനമായിത്തീരുക

യും �ചയ്യുന്നു. അവൻഎന്തായിത്തീരുന്നു�വാ അത് അവ�ന്റ ത�ന്റ സർഗ്ഗാത്മക

പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമാണ്.

മനുഷ്യൻ ത�ന്റ ഭൗതികജീവിതം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അവനിൽ നിന്നും പുറ�മ

നിന്നു�കാണ്ടാണ്. സ്വന്തം ബാഹ്യപ്രകൃതി�യ നിർമ്മിക്കുന്ന അവ�ന്റ �താഴിൽ

പ്രവർത്തനം അവന് ആന്തരമായ ഒരു ജീവിത�ത്തയും പ്രദാനം �ചയ്യുന്നുണ്ട്.

അങ്ങ�ന അവ�ന്റ ‘അക’വും ‘പുറ’വും തമ്മിൽ, ആന്തരവും ബാഹ്യവും തമ്മിൽ,

മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധപൂർവ്വകമായസ്വനിർമ്മാണപ്രവർത്തനവും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ

മൂർത്തമായ ഒരുബന്ധമുള്ളതായിക്കാണാം.

മനുഷ്യൻ ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഇ�ല്ലങ്കിലും പ്രകൃതി സ്വയമുണ്ട് എന്നതു സത്യമാണ്.

പ�ക്ഷ, അതു ജ്ഞാനത്തിനു വിഷയമാകുന്നത് മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനവുമായി

ബന്ധ�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്രമാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ മനുഷ്യ�ന സംബന്ധിച്ചിട

�ത്താളം പ്രകൃതി അവ�ന്റ ആവശ്യങ്ങളു�ട സാഫല്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളതാണ്.

ത�ന്റ ആവശ്യങ്ങളു�ട സഫലീകരണത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സംരംഭത്തിൽ അവൻ

പ്രകൃതി�യ ആത്മസാത്കരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും അവ�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള

വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംത�ന്നയാണ് പ്രകൃതിയുമായുള്ള അവ�ന്റ ജ്ഞാന

വിഷയങ്ങളു�ട ബന്ധം. മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: മനുഷ്യൻ അവശ്യം പ്രകൃതിയു�ട

സന്താനമാണ്. അവനു പ്ര�ചാദനകാരികളായ വസ്തുക്ക�ളല്ലാം അവനിൽ നിന്നും

ബാഹ്യമായിട്ടാണു, സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണു നില�കാള്ളുന്നത്. പ�ക്ഷ, ത�ന്റ ഊർ

ജ്ജങ്ങ�ളഉപ�യാഗിക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനുംഅവ�നഅനുവദിക്കുന്നതിന്ഈ

വസ്തുക്കൾ അവന് ആവശ്യമാണ്, അപരിഹാര്യങ്ങളാണ്, സുപ്രധാനങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യൻ വപുഷ്മാനായ ഒരു ജീവിയാണ്. സഹജസിദ്ധമായ ശക്തി�യാടുകൂടിയവ

നാണ്, ജീവത്താണ്, യഥാർത്ഥ്യമാണ്, ചിന്താശക്തിയുള്ളവനാണ്. ബാഹ്യാർത്ഥ

പരനാണ് എ�ന്നല്ലാം പറയുന്നതി�ന്റഅർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങൾഅവ�ന്റ

ജീവിതലക്ഷ്യവും ജീവിതവ്യഞ്ജകവുമാണ് എന്ന�ത്ര; അഥവാ അവനു ത�ന്റ ജീ

വിതം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടാവുന്നത് യഥാർത്ഥങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളുമായ

പദാർത്ഥങ്ങ�ളാട് സാ�പക്ഷകമായി മാത്രമാണ് എന്ന�ത്ര (Early Writings).
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“സ്വത�വ അമൂർത്തമായി ഗ്രഹിക്ക�പ്പട്ടതും മനുഷ്യനിൽ നിന്നു പൃഥക്കായി

ശാശ്വതീകരിക്ക�പ്പട്ടതുമായ പ്രകൃതി” മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം “ഒന്നു

മല്ല” എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷയിയും വിഷ

യവും അകന്നുനിൽക്കുന്ന അസ്തിത്വങ്ങളല്ല, പൃഥകരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത ഒരു

ബന്ധം അവയ്ക്കു തമ്മിലുണ്ട്. വിഷയം വിഷയിക്കു�വണ്ടിയാണ് നില�കാള്ളുന്നത്;

വിഷയിയു�ട സർഗ്ഗാത്മകസംരംഭങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അത് രൂപം�കാള്ളുന്നു.

മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയമാണ് പ്രകൃതി. അവനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള

�നസർഗ്ഗികമായ ഈ പ്രകൃതി അവ�ന്റ സർഗ്ഗാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്ര

�യാഗങ്ങളാലും പരിവർത്തികമായിത്തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായ ഈ ആനു

ഭാവിക�ലാകം തന്മൂലം മനുഷ്യ�ന്റ സൃഷ്ടിയാണ്. അദ്ധ്വാനത്തിലൂ�ട മനുഷ്യൻ

അവനവ�നയും �ലാക�ത്തയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാർക്സ് സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി

“�ലാകചരിത്രംഎന്നുവ്യവഹരിക്ക�പ്പടുന്നസകലതും മാനുഷികപ്രയത്നം�കാണ്ടു

മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല; പ്രകൃതി മനുഷ്യനു �വണ്ടി കിളിർന്നുവന്ന

തല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല”. (Economics and Philosohical Manuscripts).

പ�ക്ഷ, മനുഷ്യൻ ചാരിത്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രക്രിയയു�ട ഒരു ഭാഗമാ

കയാൽ അവ�യാടു ബന്ധ�പ്പടാ�ത സ്വയം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട ഒരു ഏകാന്തവ്യക്തി

യാകുവാൻ അവന് ഒരിക്കലും സാദ്ധ്യമല്ല. ചരിത്രത്തി�ന്റ സംഭാവനയായ സാമൂ

ഹ്യബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാലുമാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നത്. വ്യ

ക്തിയു�ട ആവശ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായി മാത്ര�മ പൂർത്തീകരിക്ക�പ്പടുന്നുള്ളൂ. പ്ര

കൃതിയിൽനിന്നു ത�ന്റആവശ്യങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതിനു�വണ്ടി മനുഷ്യൻ വർഗ്ഗസ

ഹജമായ ജീവശാസ്ത്രീയ പരിണാമത്തി�ന്റ ഉത്പന്നം മാത്രമല്ല; ചരിത്രത്തി�ന്റയും

സമൂഹത്തി�ന്റയുംസന്തതികൂടിയാണ്. അവൻഒരുകുടുംബത്തി�ന്റ, ഒരുഗ്രൂപ്പി�ന്റ,

ഒരു വർഗ്ഗത്തി�ന്റ, സമഗ്രമായ ഒരു സമൂഹത്തി�ന്റ ഭാഗമാണ്; പരിണാമത്തി�ന്റ

ഒരു നിശ്ചിതഘട്ട�മത്തിയിട്ടുള്ളസമൂഹത്തി�ല ഒരുഗ്രൂപ്പി�ലഅംഗമാണ്. ഓ�രാ

സമൂഹത്തിലും സഹകരണവും പരസ്പരബന്ധങ്ങളും ഓ�രാ പ്ര�ത്യകരീതിയിൽ നി

ല�കാള്ളുന്നുണ്ട്. ഈ നിയതസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കകത്തുനിന്നു�കാണ്ടാണ് മനു

ഷ്യൻപ്രകൃതിയുമായി മല്ലിടുന്നതും, ത�ന്റ ഭൗതികവുംആത്മീയവുമായ ശക്തിക�ള

യും അങ്ങ�ന മാനുഷിക എസ്സൻസി�നയും വികസിപ്പി�ച്ചടുക്കുന്നതും. നിലവിലു

ള്ള സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട സാകല്യത്തി�ന്റ ഫലനമാണ് മനുഷ്യ�ന്റ എസ്സൻസ്.

മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി, “ഒറ്റ�പ്പട്ട മനുഷ്യനിൽ സഹജമായി വർത്തിക്കുന്നസാ

രാംശമല്ല മാനുഷികഎസ്സൻസ്; വസ്തുതയിൽഅത് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട സാക

ല്യമാണ്” എന്ന് (Theses on Feuerbach).

“ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തിൽ ഓ�രാ വ്യക്തിയും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പട്ടും,

തന്നി�ലക്കുത�ന്ന വലിഞ്ഞും, സ്വന്തം താത്പര്യത്തിൽ സമഗ്രമായി മുഴുകിയും

�സ്വച്ഛാചാപല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചും കഴിയുന്നവനാണ്” എന്ന് മാർക്സ്

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് (On the Jewish Question). അ�ദ്ദഹം കാപ്പിറ്റലിസത്തിനും

എതിരായിരുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ‘അതിൽ �മധാവി അ�ല്ലങ്കിൽ ബാങ്കു

ടമ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്; സാധാരണമനുഷ്യനാക�ട്ട വള�ര

ദയനീയമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു” (Capital). സാരാംശത്തിൽ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ

ത�യാടുകൂടിയ സ്വതന്ത്രസർഗ്ഗാത്മകജീവിയാണ്. പ�ക്ഷ, കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ

അവൻ ത�ന്റ സാമാന്യമായ മാനുഷിക എസ്സൻസി�ന ത�ന്റ�വയക്തികമായ

അസ്തിത്വ�ത്ത നിലനിർത്തുന്നിനു�വണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു. അദ്ധ്വാ
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നം എന്നത് അവ�ന്റ വർഗ്ഗലക്ഷണമായ സ്വതന്ത്രസർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനമ

ല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അത് �കവലം ഉപജീവികയായി അധഃപതിക്കുന്നു. അത്

അവ�ന്റ ശരിയായ മാനുഷികാവശ്യങ്ങ�ള പി�ന്ന ഒരിക്കലും തൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്നി

ല്ല. മനുഷ്യൻ തന്നിൽനിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വിഘടിതനാകുന്നു. കാരണം,

അവ�ന്റഅസ്തിത്വംഅവ�ന്റ മാനുഷികഎസ്സൻസിന്അനു�യാജ്യമായിട്ടല്ലഎന്ന

തു ത�ന്ന. അവൻ മനുഷ്യ�നഅല്ലാതായിത്തീരുകയാണു �ചയ്യുന്നത്.

പ�ക്ഷ, കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹം ഒരുറച്ച പരൽ അ�ല്ലന്നും പരിവർത്തനസാ

ദ്ധ്യതയുള്ളതും പരിവർത്തനപ്രക്രിയയിൽ നിരന്തരം ദർശിക്ക�പ്പടുന്നതും ആ�ണ

ന്നും മാർക്സ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവി�ച്ഛദ

കമായഅന്യാധീന�പ്പടുത്തലുകളിൽനിന്നുസ്വയം മുക്തനാകുവാനും ചാരിത്രികപ്ര

ക്രിയയിലൂ�ട ത�ന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാകുവാനും മനുഷ്യൻ ശക്തനാണ്. അതി

നാലാണു മാർക്സ് കാപ്പിറ്റലിസ�ത്ത ഉന്മൂലനം �ചയ്ത ആസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യപ്രകൃ

തിക്ക് ഏറ്റവും പര്യാപ്തവും അനു�യാജ്യവുമായ പരിസ്ഥിതിക�ള പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതി

ന് ഉന്നംവച്ചത്.

ചാരിത്രികപ്രക്രിയകളുംസാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുംശ്രീശങ്കര�ന്റഅ�ദ്വത

ത്തിൽ ഒരു പങ്കും വഹിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ വിഘടനങ്ങ�ളാ

വിഷയിപര�മന്നും വിഷയപര�മന്നുമുള്ള ദ്വിധാകരണങ്ങ�ളാ ഒന്നും അ�ദ്ദഹത്തി

നു പ്രശ്നങ്ങളല്ലായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിന് അനിർധാര്യവും അവ്യയവുമായ ബ്രഹ്മം

മാത്ര�മഏകസത്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരമായ �ലാകത്തി�ലവി�ശഷവത്ക

രണങ്ങളും പൃഥക്കരണങ്ങളും �കവലതത്വത്തി�ന്റ വിഷയീകരണങ്ങ�ളാ ബാഹ്യ

വത്കരണങ്ങ�ളാ അല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ �കവലതത്വ�ത്ത വിഷയീകരിച്ച്

മ�റ്റാന്നാക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. വിഷയമായി �താന്നുന്ന�തല്ലാം സർവാധാരതമായ

പരമാത്മാവായി സങ്കൽപിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള വിഷയിത�ന്നയാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം അഥവാ ആനുഭാവികമായ �ലാകം അവിദ്യയാൽ

സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ്.

�ന�രമറിച്ച് �ഹഗൽ പ്രകൃതിയു�ട സത്ത�യയും സമൂഹ�ത്തയും ചരിത്ര

�ത്തയും �കവലതത്വത്തി�ന്റ വിഷയീകരണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാ

മൂഹ്യമായ ചലനത്തി�ന്റയും യഥാർത്ഥ പരിണാമത്തി�ന്റയും �പ്രരകശക്തി�യ

അ�ദ്ദഹം പ്രപഞ്ചസത്തയിൽ ക�ണ്ടത്തി. അ�ദ്ദഹം എഴുതി: “പ്രപഞ്ചസത്ത

അതി�നത്ത�ന്നസ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചുംസാമൂഹ്യവും ചാരിത്രികവുമായയാഥാർത്ഥ്യ

ത്തിലൂ�ട അതി�ലക്കുത�ന്ന തിരിച്ചുവന്നു സ്വന്തം ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്നു”. “�ഭ

ദത്തിലുള്ള ഈ അ�ഭദമാണ് �ഹഗലിയൻ ദർശനത്തി�ന്റ കാതലായ വസ്തുത.

വിഷയനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ആത്മ�ബാധത്തിൽ നിന്നു പൃഥക്കൃതമായ

അവസ്ഥയിലാണ് അസ്തിത്വമുള്ളത്; ചാരിത്രികപ്രക്രിയയിൽ ത�ന്നത്ത�ന്നഅതി

ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ള �പാക്കിൽ വർത്തമാനകാലം എവി�ട നിൽക്കുന്നു�വാ ആ

അതിസന്നിഹിതമായ നിശ്ചിതരൂപത്തിലാണ് അസ്തിത്വമുള്ളത്. �ഹഗൽ ഇതു

�കാണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്, വിഷയ�ത്ത തിരിച്ചു വിഷയിയി�ലക്കുത�ന്ന �കാണ്ടുവ

ന്ന് പൃഥക്കരണ�ത്ത അതിലംഘിക്കുന്നത് വിഷയിനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവ

നും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിൽ�ച്ചന്നുകലാശിക്കുന്നുഎന്ന�ത്ര.

പൃഥക്കരണ�ത്തയും വിഷയീകരണ�ത്തയും സമീകരിക്കുന്നതിൽ മാർക്സിനു

�യാജിപ്പില്ല. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികളി�ലന്തുത�ന്നയായാലും

മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി�യയും �ലാക�ത്തയുംസ്വാധീന�പ്പടുത്തുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കു
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ന്ന ഉപാധിയാണ് വിഷയീകരണം എന്നും മനുഷ്യ�ന്റ എസ്സൻസും അസ്തിത്വവും

തമ്മിൽ �പാരുത്ത�പ്പടാത്ത ചില നിശ്ചിത സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടാവുന്നപ്ര�ത്യക

രൂപത്തിലുള്ള വിഷയീകരണം മാത്രമാണ് പൃഥക്കരണ�മന്നും മാർക്സ് കരുതുന്നു.

ഉദാഹരണമായി കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റി�ന്റ ഉത്പാദനരീതി മനുഷ്യ�ന്റ യഥാർത്ഥപ്രകൃ

തി�യ ദുർബല�പ്പടുത്തുകയും വിരൂപമാക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�താ�ടാപ്പം അവ�ന്റ

എസ്സൻസിൽ നിന്ന് അവ�ന അകറ്റുകയും, സ്വശക്തിയറ്റതും വിരസവും ശൂന്യവും

അപ്രശസ്തവുമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു; മനുഷ്യനും മനുഷ്യ

നും തമ്മിലുള്ളബന്ധംഅ�ചതനവസ്തുക്കൾതമ്മിലുള്ളതു�പാ�ലആയിത്തീരുന്നു;

മനുഷ്യ�ന്റ യഥാർത്ഥമായ എസ്സൻസ് വികസിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അന്തർഘ

ടനയു�ടയും മാറിവരുന്ന വർഗ്ഗസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും അടിയിൽ മറയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. ജീവ

ത്തായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റഈ മൂഢഭക്തിപരമായ നിഗൂഹനമാണ് പൃഥക്കരണ

ത്തി�ന്റ കാര്യമായ ഒരംശം. യഥാർത്ഥമനുഷ്യ�ന്റ ലക്ഷ്യ�ത്ത മനസ്സിലാക്കുന്നതി

ന് മൂഢഭക്തിയു�ട പുറം�താട് എങ്ങ�നയുടയ്ക്കണംഎന്നറി�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിഷയവിഷയികൾ തമ്മിലും ആശയയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള �പാരു

ത്ത�ക്കട് യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ ദാർശനികതലത്തിലുള്ള �വറും അറിവു�കാണ്ടു

മാത്രം അകറ്റാവുന്നതല്ല. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അതി�ന്റ സത്യസ്ഥിതിയറിയുവാൻ

സാദ്ധ്യമല്ല; കാരണം, അതു ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നതുത�ന്ന; യാഥാർ

ത്ഥ്യം ഇനിയും അതി�ന്റ ലക്ഷ്യത്തി�ലത്തിയിട്ടില്ല എന്നതുത�ന്ന. ആശയവും

യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലും വിഷയിയും വിഷയവും തമ്മിലുമുള്ള ഐക്യം ഇനിയും

സഫലീകരി�ക്കണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് — സഫലീകരണത്തിനു പറ്റിയ

സാഹചര്യത്തിൽ സഫലീകരി�ക്കണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൃഥക്കരണത്തി

�ന്റസാമ്പത്തികവുംസാമൂഹ്യവുമായ �വരുക�ള പിഴുതുകളയുന്നതിനുപകരിക്കുന്ന

വിപ്ലവാത്കമ പ്രവർത്തനം�കാ�ണ്ട ശരിയായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തസാക്ഷാത്കരി

ക്കാൻസാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

11.7
വ്യാവസായിക വിപ്ലവവുംഅതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ ഉത്പാദകശക്തികളും മദ്ധ്യയു

ഗത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ചിരപുരാതനവും ചലനമറ്റതും സുസംസൃഷ്ടവുമായ

വ്യവസ്ഥ�യ ശിഥിലീകരിക്കുകയും കാപ്പിറ്റലിസം എന്നു വ്യവഹരിക്ക�പ്പടുന്ന പു

തിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുകയും �ചയ്തു. ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ സഹ

ജമായി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടുകളു�ട വിശദമായ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു

കാട്ടി�ക്കാണ്ടു മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

“നമ്മു�ട കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാം �വരുദ്ധ്യ ഗർഭിതങ്ങളായി�ത്താന്നുന്നു.

മനുഷ്യപ്രയത്ന�ത്ത ഹ്രസ്വവും സഫലവുമാക്കുന്നതിനുള്ള അത്ഭുതശക്തിയാലനു

ഗ്രഹിതമായ യന്ത്രസാമഗ്രിയുണ്ട്; ഒപ്പം, നാം പട്ടിണിയും അമിതാദ്ധ്വാനവും കാണു

ന്നു. സമ്പത്തി�ന്റ പരിഷ്കൃത �സ്രാതസ്സുകൾ അത്ഭുതകരമായ ഏ�താ ആഭിചാര

ത്താൽ ദുർഭിക്ഷത്തി�ന്റ �സ്രാതസ്സുകളായിമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആയുധങ്ങൾ

�കാണ്ടുണ്ടായ �നട്ടങ്ങൾ സ്വഭാവം നഷ്ട�പ്പട്ടു വാങ്ങിച്ചവയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗം പ്രകൃതിയു�ട �മൽ ആധിപത്യം �നടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അ�ത �വ

ഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു മനുഷ്യർ�ക്കാ അഥവാ ത�ന്റത�ന്ന ദുഷ്കീർത്തി�ക്കാ അടി

മ�പ്പട്ടു വരുന്നതായി �താന്നുന്നു. ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ശുദ്ധമായ �വളിച്ചത്തിനു�പാലും
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അജ്ഞതയു�ട ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലാ�ത പ്രകാശിക്കാൻ വയ്യാ�തയാ

ണിരിക്കുന്നത്. നമ്മു�ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പു�രാഗതിയും ഭൗതികശക്തികൾക്കു

ബൗദ്ധികജീവിതം നൽകുന്നതിലും മനുഷ്യജീവിത�ത്ത ഭൗതികശക്തിയാക്കിക്കാ

ണിച്ചു കബളിപ്പിക്കുന്നതിലുമാണ് �ചന്നു കലാശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവീനവ്യവസാ

യവത്കരണവും ആധുനിക വിജ്ഞാനവും �ചർന്ന് ഒരു പക്ഷത്തിലും, ആധുനിക

ദുരിതങ്ങളും ദുർഭിക്ഷങ്ങളും �ചർന്ന് എതിർപക്ഷത്തിലും നിന്നു�കാണ്ടുള്ള ഈ

ശത്രുത—നമ്മു�ട കാലഘട്ടത്തി�ല ഉത്പാദകശക്തികളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള ഈ അമിത്രഭാവം — അതിസ്പഷ്ടവും അനി�രാധ്യവും നിരാ�ക്ഷപവു

മായ ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്.

കാപ്പിറ്റലിസം എന്ന നൂതന വ്യവസ്ഥ വ്യവസായ സ്ഥാപക�ന്റ വ്യക്ത്യർ

ത്ഥപ്രാധാന്യത്തിലും സ്വാർത്ഥമാത്രപരതയിലും മത്സരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും

ഊന്നൽ നൽകിയതു�കാണ്ട് ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ മനുഷ്യനനുഭവിച്ചിരുന്ന സീമിത

മായ ഭദ്രത�യ�പ്പാലും നശിപ്പിച്ചു. വ്യവസായം സമ്പത്തി�ന മാത്രമല്ല ദുരിത�ത്ത

യും അരക്ഷിതാവസ്ഥ�യയും സൃഷ്ടിച്ചു. �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനശക്തി�യ

വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാനും ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉ�ദ്യാഗദാതാവിനു�ണ്ട

ന്നായി. പ�ക്ഷ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്പാദനകശക്തികളു�ട അനന്തരഫലങ്ങ�ള

ദീർഘദർശനം �ചയ്യുവാൻഅവൻശക്തനായില്ല. തനിക്കുനിയന്ത്രിക്കാൻഅസാ

ധ്യമായ വിധം താൻസൃഷ്ടിച്ചസമ്പത്തി�ന്റസമുച്ചയത്തിൽഅവൻവിസ്മിതനായി.

�താഴിലാളിക്ക് ത�ന്റപ്രയത്ന�ശഷി�യവിൽക്കുവാനും ഉ�ദ്യാഗദാതാവിനു�വണ്ടി

അധ്വാനിക്കുവാനും �വതനം വാങ്ങിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അവൻ

കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കു�ന്താറും കൂടുതൽ �ശാച്യനായിത്തീരുകയാണു �ചയ്തത്.

സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യവ്യക്തി അവൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു ദാസനായി

ത്തീർന്നു. അവൻ ത�ന്റ ശിഥിലമായ അസ്തിത്വ�ത്തയും കുറിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ

�ബാധവാനായി. താൻ ത�ന്നസൃഷ്ടിച്ച �ലാകത്തിൽഅവൻ ഒരുഅപരിചിതനാ

യിത്തീർന്നു. 1844-ൽ ത�ന്റ ‘എക്ക�ണാമിക് ആന്റ് ഫി�ലാസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ’

സിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാരം �രഖ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി:

“�താഴിലാളി ത�ന്റ �താഴിലിൽ അവനവ�ന എത്ര�ത്താളം കൂടുതൽഅർപ്പിക്കു

ന്നു�വാഅത്ര�ത്താളംതനിക്കുചുറ്റുപാടുംസൃഷ്ടിക്കുന്നവസ്തുക്കളു�ടവിരുദ്ധ�ലാകം

കൂടുതൽശക്തിമത്തായിത്തീരുകയാണ്; ഒപ്പംഅവനുംഅവ�ന്റഅന്തർ�ലാകവും

കൂടുതൽ ദരിദ്രമായും തീരുന്നു. അവ�ന്റ അന്തർ�ലാകം സ്വന്തമാ�ണന്നു പറയു

വാനുള്ള സാധ്യത�പാലും ചുരുങ്ങി�പ്പാകുന്നു”. �താഴിലാളിയും �താഴിലും തമ്മി

ലുള്ളബന്ധം “�താഴിലാളിയും അവ�ന്റ ജീവ�നാപായവും തമ്മിലുള്ളബന്ധ” മാ

ണ്. ജീവ�നാപായംഎന്നനിലയിൽആപ്രവർത്തനംഅവന്അനനുരൂപമാണ്;

അവനു �ചർന്നതല്ല. ഇവി�ട പ്രവർത്തനം ഒരു യാതനയാണ്. ഊർജ്ജസ്വലത

ദൗർബ്ബല്യമാണ്, ഉത്പാദനക്ഷമത ഷണ്ഡതയാണ്, �താഴിലാളിയു�ട ശാരീരിക

വും ബൗദ്ധികവുമായ സ്വന്തം �ചതന്യം, സ്വന്തം ജീവിതം, അവനിൽ നിന്നും സ്വ

തന്ത്രമായിനിൽക്കുന്നു; അവ�ന്റതല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ജീവിതം എന്നാൽ പ്രവർ

ത്തനമല്ലാ�ത മ�റ്റന്താണ്? ആപ്രവർത്തനം ഇ�പ്പാൾഅവനു �ന�ര തിരിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു”.

കാപ്പിറ്റലി�ന്റ ഒന്നാം�വാള ്യത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതി: “ഉൽപാദനത്തി�ന്റ വി

കസനത്തിനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉത്പാദനകരു�ട �മൽ ആധിപത്യം സ്ഥാ

പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്പാദക�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി സ്വയം
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മാറുന്നു. അവ �താഴിലാളി�യ ഒരു മനുഷ്യനുറുങ്ങായി �വട്ടിക്കുറച്ചുകാണുന്നു; ഒരു

യന്ത്രത്തി�ന്റ ഉപാംഗത്തി�ന്റ തലത്തി�ലക്കുതരംതാഴ്ത്തുന്നു;അവ�ന്റ �താഴിലിൽ

അവനുള്ളഅല്പമായ അഭിനി�വശ�ത്ത�പ്പാലും നശിപ്പിച്ച് അതി�ന ജുഗുപ്സാവഹ

മായ ഒരു �താഴിലാക്കി മാറ്റുന്നു;അതിൽസയൻസി�ന ഒരുസ്വതന്ത്രശക്തിയായി

എത്ര�ത്താളംകത്തിക്കയറുന്നു�വാഅതനുസരിച്ച്അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയു�ടബുദ്ധിപ

രമായ സംഭാവ്യതക�ള അവനിൽനിന്നും അകറ്റിമാറ്റുന്നു; അവൻ �താഴിൽ �ചയ്യു

ന്ന പരിതഃസ്ഥിതിക�ള വികൃതമാക്കുന്നു; �താഴിലിൽ വ്യാപൃതനായിരി�ക്ക, അല്പ

ത്തരം മൂലം കൂടുതൽ �വറുപ്പിനു പാത്രമായ �സ്വച്ഛാപ്രഭുത്വത്തിന് അവ�ന അടി

മയാക്കുന്നു; അവ�ന്റ ജീവിതകാല�ത്ത അപ്പാ�ട �താഴിൽക്കാലമായി മാറ്റുന്നു;

അവ�ന്റ ഭാര്യ�യയും മക്ക�ളയും കാപ്പിറ്റലിലുള്ളവിശ്വാസമാകുന്നചക്രത്തിനടിയി

ലിട്ടു വലിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽഅന്യാധീനത്വമാണ് കാതലായ പ്രശ്നം, ചരക്കുകളും ധന

വും മാത്രമല്ല അധികാര സാമഗ്രികൾ, ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്ഥാപന

ങ്ങൾ, പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും അവ�യ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരു�ട നിശ്ചയ

�ത്തക്കാളധികം ശക്തിമത്തായിത്തീരുന്നു. �ലാക�ത്താടും സഹജീവിക�ളാടുമു

ള്ളമനുഷ്യ�ന്റബന്ധങ്ങൾശത്രുതയു�ടബന്ധങ്ങളായി മാറുന്നു. അധികാരത്തിനും

ധനത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള, �കവശം വയ്ക്കാനും ഭരിക്കാനുമുള്ള �ലാഭം അവ�ന വി

മാനുഷീകരിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥപരത്വം, തൃഷ്ണ,അസത്യസന്ധത, ദുരഭിമാനംഎന്നിവ

മനുഷ്യ�ന്റസത്വ�ത്ത വിരൂപമാക്കുന്നു.

കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങൾക്കുള്ള ആശയമാണ് മുഖ്യമായ

പ്ര�ചാദനശക്തി. ഉടമസ്ഥനിൽ സ്വതഃസ്സിദ്ധമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങ�ളയും സവി�ശഷ

തക�ളയും നി�ക്ഷപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ധനത്തിനുണ്ട്. മാർക്സ് തുടരുകയാണ്:

“ഞാൻധനത്തി�ന്റ ഉടമയാണ്. ധനം �കാണ്ട്എനിക്കു �വണ്ട�തന്തും വാങ്ങിക്കു

വാൻ സാധിക്കും — ധനം�കാണ്ട് വാങ്ങിക്കാനാവുന്ന ഏതി�നയും എനിക്ക് വാ

ങ്ങിക്കാം. ധനനിമിത്തമായ അധികാരവിസ്തൃതി എ�ന്റ അധികാര�മഖലയാണ്.

ധനത്തി�ന്റ ഗുണധർമ്മങ്ങളും അവശ്യശക്തികളും അതി�ന്റ ഉടമയു�ട ഗുണധർ

മ്മങ്ങളും അവശ്യശക്തികളുമാണ്. തന്മൂലം ഞാൻ എന്താ�ണന്നുള്ളതും എനിക്ക്

എത്ര�ത്താളം കഴിവു�ണ്ടന്നുള്ളതും എ�ന്റ വ്യക്തിത്വം�കാണ്ട് ഒരിക്കലും നിർണ്ണ

യിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. ഞാൻ വിരൂപനാണ്. പ�ക്ഷ, ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ�യ

എനിക്കു വിലയ്ക്കു വാങ്ങാം. അതു�കാണ്ടു ഞാൻ വിരൂപനല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ �വരൂപ്യത്തി�ന്റ പ്രഭാവം — �വരൂപ്യത്തി�ന്റ പ്രതിബന്ധകാരിയായ

ശക്തി — ധനത്താൽ നിരസ്തമാകുന്നു. വ്യക്തിഗതലക്ഷണങ്ങളാൽ ഞാൻ മുട

ന്തനാണ്; പ�ക്ഷ, ധനം എനിക്ക് ‘ഇരുപത്തിനാലു കാലുകൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നു.

അതു�കാണ്ട് ഞാൻ മുടന്തനല്ല. ഞാൻ ചീത്തയാണ്, നുണയനാണ്. �നറി�കട്ട

വനാണ് വിഡ്ഢിയാണ്, പ�ക്ഷ, ധനംബഹുമാനിക്ക�പ്പടുന്നു;ആകയാൽഅതി�ന്റ

ഉടമയായ ഞാനും. ധനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ �മന്മ. തന്മൂലം അതി�ന്റ ഉടമയായ

ഞാനുംഏറ്റവും മികച്ചവനാണ്. �പാ�രങ്കിൽധനംഎ�ന്നഅസത്യാ�ക്ലശത്തിൽ

നിന്നുരക്ഷിക്കുന്നു;ആയതിനാൽഞാൻസത്യസന്ധനായികരുത�പ്പടുന്നു. ഞാൻ

അവി�വകിയാണ്; എല്ലാറ്റി�ന്റയും ശരിയായഹൃദയം ധനമാകയാൽ ധനത്തി�ന്റ

ഉടമയായ ഞാൻ അവി�വകിയാകുന്ന�തങ്ങ�ന? ഇവ�യ്ക്കല്ലാം പുറ�മ ധനികനു

സമർത്ഥരായ ജനങ്ങ�ള ആവശ്യത്തിനു വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയും. സമർത്ഥരു�ട

�മൽ ആധിപത്യമുള്ളവൻ അവ�രക്കാളും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവന�ല്ല? ധനികനായ
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എനിക്ക് മനുഷ്യൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഏ�താന്നിനും കഴിവുള്ളതു�കാണ്ട് — ധന

ത്തിനു നന്ദി — ഞാൻ എല്ലാ മാനുഷികശക്തികളും ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളവന�ല്ല?

ആകയാൽ ധനം എ�ന്റ അശക്തിക�ള മുഴുവനും ശക്തികളാക്കിമാറ്റുന്നി�ല്ല?

(Economic and Philosophical Manuscripts of 1844).

കാപ്പിറ്റലിസംസ്വാർത്ഥപരത�യയുംഅഹന്ത�യയുംസത്യഹാനി�യയും മനു

ഷ്യസത്വത്തിന് അപകർഷ�ത്തയും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതു മനുഷ്യ�ന അശുദ്ധീകരി

ക്കുന്നു. വിമാനുഷീകരിക്കുന്നു. സത്യസന്ധത, ഭാവസ്ഥിരത, ��ഹം, അനുകമ്പ,

സഹകരണം എന്നീ ആദർശങ്ങ�ളല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്രാപ്യങ്ങളായിത്തീ

രുന്നു. എന്നാൽചിലയാന്ത്രിക മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയാറുള്ളതു

�പാ�ലഅത്തരം നന്മകൾക്ക് കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒരുസ്ഥാനവുമി�ല്ലന്ന്

ഇതിനർത്ഥമില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ഒരു കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തി�ന്റ സ്വഭാ

വംത�ന്നഅതിനകത്തുകാപ്പിറ്റലിസവിരുദ്ധാംശങ്ങ�ള വികസിപ്പിക്കുകഎന്നുള്ള

താണ്. കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽഅന്തർഗതങ്ങളായ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾസാമ്പത്തികവും

രാഷ്ട്രീയവുമായ സമരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ തലത്തിലും

പ്രകടമാകുന്നു. കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ വിപണിയിൽ �കാള്ള�ക്കാ

ടുക്കയ്ക്കുള്ള ഒരു ചരക്കായി മാറുന്നു. സമൂഹം ആകമാനം സർവസം��ഷകമായ

ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. അതിൽ ജീവനില്ലാത്ത ചരക്കുകൾ മാത്രമല്ല — നന്മ, ��

ഹം, ദൃഢവിശ്വാസം, അറിവ്, മനഃസാക്ഷി എന്നിങ്ങ�ന, ഒരു കാലത്ത് വിതരണം

�ചയ്യ�പ്പടുകയല്ലാ�ത ഒരിക്കലും വിനിമയം �ചയ്യ�പ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, ദാനം �ച

യ്യ�പ്പടുകയല്ലാ�ത ഒരിക്കലും വിൽക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, ആർജ്ജിക്ക�പ്പടുകല്ലാ

�ത ഒരിക്കലും വിലയ്ക്കു വാങ്ങ�പ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ എല്ലാം കച്ചവടചരക്കുകളായി

രൂപം�കാള്ളുന്നു. അത് പര�ക്ക ദൂഷിതവൃത്തിയു�ടയും സാർവത്രികമായ ധനതൃ

ഷ്ണയു�ടയും കാലഘട്ടമാണ്; രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയു�ട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ

അത്, ധാർമ്മികവും ശാരീരികവുമായ�തന്തും കച്ചവടച്ചരക്കാകുക�കാണ്ട് ശരി

യായ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നതിനു�വണ്ടി വിപണിയി�ലക്കു നയിക്ക�പ്പടുന്ന

കാലഘട്ടമാണ്.(Poverty of Philosophy).

കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽചരക്കുകൾഉത്പ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത് മാനുഷികാ

വശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടല്ല. പ്രത്യുത, ചരക്കുകളു�ട ഉത്പാദനത്തിനനുസരിച്ച്

ആവശ്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുകയുംയുക്തിപൂർവ്വം�കകാര്യം �ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഈ പ്രവണതയു�ട പ്രാരംഭരൂപങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാർക്സ് ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുകയു

ണ്ടായി: “ഓ�രാരുത്തനും ത�ന്റ സഹജീവി�യ പുതിയ ത്യാഗത്തിനു നിർബന്ധി

ക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അവനിൽ പുതിയആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപായം കണ്ടുപിടി

ക്കുന്നു. അത് അവനിൽ ഒരു പുതിയആശ്രിതഭാവം ജനിപ്പിക്കുവാനും നൂതനസുഖ

സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി വിചിത്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുവാനും

തദ്വാരാ അവ�ന സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയി�ലക്കു തള്ളിയിടുവാനും കൂടിയാണ്”.

ഉപ�ഭാക്താക്കളു�ട മിക്കആവശ്യങ്ങളും ശരിയായ മാനുഷികാവശ്യങ്ങളല്ല; �പാ

തുജനമാധ്യമരൂപീകരണ കുശലന്മാരായ വ്യാപാരികളു�ട കൃത്രിമസൃഷ്ടികളാണ്.

�കവശാവകാശത്തിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും അഭിമാനത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹം

മനുഷ്യ�ന ഭൗതി�കാത്പന്നങ്ങളു�ട അടിമയാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ, അവ�നന്താ

�ണാഅതല്ല;അവ�നന്തു�ണ്ടാഎന്തി�ന്റ ഉടമയാ�ണാഅതായിത്തീരുന്നു. അവ

�ന്റ വിലയളക്കുന്നത് അവനിലുള്ള മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ �കാണ്ടല്ല, �ന�രമറിച്ച്

അവ�ന്റബാങ്ക്അക്കൗണ്ട്, ജീവിതരീതി—ഗൃഹം,അതി�ന്റഅന്തരലങ്കാരങ്ങൾ,
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�വഷവിധാനം, കാർ, �ടലിവിഷൻ �സറ്റ്, ഗൃഹത്തിലുപ�യാഗിക്കുന്ന സാധാര

ണങ്ങളും പരിഷ്കൃതങ്ങളുമായ ഉപകരണങ്ങൾ — എന്നിവ�കാണ്ടാണ്. കൂടുതൽ

കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ �ശഖരിക്കുന്നതു�കാണ്ടും സ്വായത്തമാക്കുന്നതു�കാണ്ടുമാണ്

അവ�ന്റ വ്യക്തിമഹത്വം രൂപവത്കരിക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഉടമസ്ഥതയു�ടയും ആധിപത്യത്തി�ന്റയും �ലാകത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്തിൽ

സദ്ഭാവത്തി�ന്റ �ലാക�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനാണ് മാർക്സ് ലക്ഷ്യം വച്ചത്. അ�ദ്ദ

ഹം പറഞ്ഞു, ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ സദ്ഭാവം ഉടമാവകാശത്തിനു കീ��ട്ടു കഴിയു

ന്നു എന്ന്. “നിങ്ങൾ എത്ര�ത്താളം കുറഞ്ഞവനാ�ണാ, സ്വജീവിത�ത്ത അത്ര

�ത്താളം നിങ്ങൾ കുറച്ചുപ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; എത്ര�ത്താളമധികം നിങ്ങൾക്കു�ണ്ടാ,

അത്ര�ത്താളം കൂടുതൽനിങ്ങൾഅവ�ന്റഅന്യാധീനസദ്ഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചു �കൾ

ക്കുന്നു… വസ്തുക്കളു�ട �ലാകത്തിനു വില കൂടു�ന്താറും മനുഷ്യ�ലാകത്തി�ന്റ വില

ചുരുങ്ങുന്നു”അത്തരം പരിതസ്ഥിതികളിൽ വിമാനുഷീകരണത്തി�ന്റ വിവിധ വശ

ങ്ങ�ളാടുള്ളസമരം — ��ഹം, യാഥാർത്ഥ്യം, സൗന്ദര്യം, സഹകരണം, സത്യസ

ന്ധത, സ്വാഭാവസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായുള്ള സമരം — കാപ്പിറ്റലിസ�ത്താടുത�ന്ന

യുള്ള സമരവുമായി പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുന്നു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധങ്ങ�ള ആധാരമാക്കി സദാചാരപരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളു�ട സംപ്രാപ്തിക്കു�വ

ണ്ടി �ചയ്യുന്നസമരവും മനുഷ്യ�ന്റ�വയക്തികമഹത്വംവികസിപ്പിക്കുന്നതിനു�വ

ണ്ടി �ചയ്യുന്നസമരവും ചൂഷണത്തിനും മർദ്ദനത്തിനുംഎതിരായുള്ളസമരത്തി�ന്റ

ഒരു ഭാഗം ത�ന്നയാണ്.

കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തി�നതിരായുള്ള മാർക്സി�ന്റ വിമർശനം മുതലാളി,

�താഴിലാളി�യ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതി�നതി�ര മാത്രമുള്ളതാ

യിരുന്നില്ല; �താഴിലാളിക�ളയും മുതലാളി�യയും അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പാദന

സമ്പ്രദായത്തി�നതിരായും കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി:

“സമൂഹ�ത്തസ്വകാര്യസ്വത്തിൽ നിന്നും ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുകഎന്നത്

�താഴിലാളികളു�ട സമുദ്ധാരണമായി രാഷ്ട്രീയരൂപം �ക�ക്കാള്ളുന്നു. ഇതി�ന്റ

അർത്ഥം �താഴിലാളികളു�ട മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�ന്റത�ന്ന �മാത്തം സമു

ദ്ധരണം ഇതിൽ ഉൾ�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ �താഴി

ലാളിക്ക് ഉത്പാദന�ത്താടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു

ണ്ട്; എല്ലാവിധത്തിലുള്ളഅടിമത്തങ്ങളുംഈബന്ധത്തി�ന്റ രൂപാന്തരങ്ങളാണ്

അഥവാ അനന്തരഫലങ്ങളാണ്”. (capital).

മ�റ്റാരുതരത്തിൽപറഞ്ഞാൽഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നജനവർഗ്ഗങ്ങൾഅവരു�ട രാ

ഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടു മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ത�ന്ന �മാ

ചനത്തിനു�വണ്ടിയും സമരം �ച�യ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സമരപ്രക്രിയയിലാണ്

അവർസമൂഹത്തി�ന്റ �നതൃത്വം ഏ�റ്റടുക്കുന്നത്. ഈസമരത്തി�ന്റ വിജയംസർ

�വ്വാപരി ആശ്രയിക്കുന്നത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയമായ പക്വത�യയും

ഭാവദാർഢ്യ�ത്തയും ജാഗ്രത�യയും ആത്മ�ബാധ�ത്തയും ആത്മത്യാഗ�ത്തയും

വിപ്ലവാത്മകമായഐക്യ�ത്തയുമാണ്.

യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യസമൂഹനിർമ്മാണത്തി�ന്റ ദിശയിലുള്ള ആദ്യ�ത്തപ്പ

ടി �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയമായ �മാചനം ത�ന്നയാണ്. സ്വകാര്യ ഉടമാ

വകാശത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് കൂട്ടുടമാവകാശം ഏർ�പ്പടു�ത്തണ്ടതാണ്; അതിലൂ�ട

ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും താത്പര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായ മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റ താൽ

പര്യങ്ങളുമായി ഇണക്കി�ച്ചർക്ക�പ്പടുന്നു. ഒരു സാമൂഹ്യജീവി�യന്ന നിലയിലുള്ള
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ത�ന്റ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതി മനുഷ്യന് അങ്ങ�ന ആദ്യമായി അറിയുവാനിടവരുന്നു.

പിന്നീട് വ്യക്തിയു�ട നന്മയും സമൂഹത്തി�ന്റ നന്മയും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സം

ഘട്ടനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹസ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തിനുള്ളആവശ്യനിബന്ധനയായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഒരു വർഗ്ഗം മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളു�ട �മധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് �മാചനം ലഭിക്കുന്നതി

നു�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്നിട�ത്താളം കാലം അതു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നത് താൻ

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�ന്റസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിസമരം �ചയ്യുന്നുഎന്നാണ്. ‘ക്രിട്ടിക്

ഓഫ് �ഹഗൽസ് ഫി�ലാസഫി ഓഫ് �ററ്റ് ’ എന്ന പ്രബന്ധത്തി�ന്റ അവതാരി

കയിൽ മാർക്സ് എഴുതി:

“തന്നിലും ബഹുജനങ്ങളിലും ആ�വശത്തി�ന്റ നിമിഷങ്ങൾ ഉണർത്തിവിടു

കയും വിശാലമായ സമൂഹവുമായി ബന്ധ�പ്പടുകയും സ�മ്മളിക്കുകയും താദാത്മ്യം

പ്രാപിക്കുകയും ആ സമൂഹത്തി�ന്റ �പാതുപ്രതിനിധിയായി അംഗീകരിക്ക�പ്പടു

കയും �ചയ്യാത്ത സിവിൽ സമൂഹത്തി�ല ഒരു വർഗ്ഗത്തിനും �മൽ പ്രസ്താവിച്ച

പങ്കു വഹിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതി�ന്റ ലക്ഷ്യവും താത്പര്യവും സമൂഹത്തി�ന്റ

ത�ന്നലക്ഷ്യവും താത്പര്യവുമായിത്തീരണം; അതുവാസ്തവത്തിൽസമൂഹത്തി�ന്റ

മസ്തിഷ്കവും ഹൃദയവുമായി പ്രവർത്തിക്കണം. �പാതുതാത്പര്യത്തി�ന്റ �മൽവിലാ

സത്തിൽ മാത്ര�മ ഒരു പ്ര�ത്യക വർഗ്ഗത്തിന് �പാതുവായ മികവ് അവകാശ�പ്പടു

വാൻസാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ”. (Early Writing)

ജർമ്മൻ വിചാര�ശലിയിൽ പറഞ്ഞാൻ, “മുമ്പു ഭരിച്ചിരുന്ന വർഗ്ഗത്തി�ന്റ

സ്ഥാനം സ്വയം പിടി�ച്ചടുക്കുന്ന പുതിയ വർഗ്ഗം അതി�ന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവ

ഹിച്ചുകിട്ടുന്നതിനായി സ്വന്തം താൽപര്യ�ത്ത സമൂഹത്തി�ല എല്ലാവരു�ടയും

താൽപര്യമായി പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുവാൻ നിർബദ്ധമാണ്. ത�ന്റ ആശയങ്ങൾ

ക്ക് സാർവലൗകികതയു�ട രൂപം നൽ�കണ്ടിയിരിക്കുന്നുഎന്ന് കു�റക്കൂടി മികച്ച

�ശലിയിൽ പറയാം. വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വർഗ്ഗം പ്രാരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന ഒരു

വർഗ്ഗമായിട്ടല്ല സമഗ്രമായ സമൂഹത്തി�ന്റ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണു പ്രത്യക്ഷ�പ്പടു

ന്നത്”. (The German Ideology).

ഉദാഹരണമായിഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ �നതാക്കന്മാർക്ക്ഓ�രാ മർദ്ദിത ജന

ത്തി�ന്റയുംഹൃദയാന്തർഗതമായസ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സൗഭ്രാത്രംഎന്നീആദർശ

ങ്ങ�ളഇളക്കിവിടുവാൻകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുജനംഅവരു�ടപിന്നിൽഅണി

നിരന്നു; തങ്ങളു�ട പ്രിയ�പ്പട്ടആദർശങ്ങൾക്കു �വണ്ടി നിസ്വാർത്ഥത്യാഗങ്ങളനുഭ

വിക്കുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, വിജയം മിഥ്യാനുഗതമായിരുന്നു. ജനങ്ങ�ള അണിനി

രത്തിയബൂർഷ്വാവർഗം മർദ്ദകരിൽ നിന്നു �മാചനം �നടിയ�താ�ട സ്വയം മർദ്ദക

വർഗ്ഗമായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയുണ്ടായി.

ചൂഷകർ�ക്കതി�ര �താഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങ

ളിൽ മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾ നടത്തിയ സമരങ്ങളിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കു

�മന്ന് മാർക്സ് സിദ്ധാന്തിച്ചു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തി

�ന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ത�ന്നയാണ്. കാപ്പിറ്റലിസ�ത്ത തൂ�ത്തറിയുന്നത് ചൂഷിതരും

മർദ്ദിതരുമായ ഒരു ജനത�യ ചൂഷകരും മർദ്ദകരുമായ മ�റ്റാരു വർഗ്ഗമാക്കി മാ

റ്റുവാൻ �വണ്ടിയല്ല; സമൂഹത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�ത്ത മ�റ്റാരു ഭാഗത്തി�നതിരായി

തിരിച്ചുവിടുന്നതിനല്ല; അത് സ്വയം �മാചിതമാകുന്ന�താ�ടാപ്പം മനുഷ്യവർഗ്ഗ�ത്ത

ആകമാനം �മാചിപ്പിക്കുന്നതിനുംകൂടിയാണ്. അങ്ങ�ന�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ
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വിജയം �താഴിലാളിവർഗ്ഗം അടക്കമുള്ള എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും തി�രാധാനത്തി

നു കാരണമായിത്തീരുന്നു.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അവരു�ട സാമ്പത്തിക താൽപര്യ

ങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയാണ്സമരം �ചയ്യുന്നത്. എന്നാൽസാമ്പത്തിക �നട്ടങ്ങളിലുള്ള

�നാട്ടം മാത്രമാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തിഎന്നുമാർ

ക്സ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. �താഴിലാളികൾ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങ�ള മുൻനിർത്തി �ച

യ്യുന്ന സമരം സമഗ്രമായ സമൂഹത്തി�ന്റ അതായതു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ത�ന്ന

താൽപര്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള സമരമാണ്. �സാഷ്യലിസം എന്നത് �വറും വർ

ഗ്ഗതാൽപര്യസംരക്ഷണമല്ല; വർഗ്ഗരഹിതസമൂഹ�ത്തസൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തി�ല വർ

ഗ്ഗവിഭാഗങ്ങ�ള മായ്ച്ചുകളയലാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യ

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭാവി�യ പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്ന വർഗ്ഗം �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റ് എന്നതു

�കാണ്ടർത്ഥമാക്കുന്ന�താഴിലാളികളു�ട വിശ്വജനീനമായ വർഗ്ഗമാണ്. അതി�ന്റ

സമരം സദാചാരപരവും ആത്മീയവുമായ വികാസത്തി�ന്റ നൂതനവും ഉന്നതതര

വുമായ �ശ്രണിയി�ലക്കു കയറുന്നതിനുള്ള മാനവജാതിയു�ട അഭിലാഷങ്ങ�ള പ്ര

കാശനം �ചയ്യലാണ്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ (ചാരിത്രികമായ)താത്പര്യങ്ങളും

അതിസന്നിഹിത താത്പര്യങ്ങളും (സാമ്പത്തികം) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാർക്സ് കാ

ണാൻ വിട്ടു�പായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങ�ള അതിസന്നിഹിത താൽപ

ര്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടി ബലികഴിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം ഇഷ്ട�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. അതിസന്നി

ഹിതവർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ കർത്തവ്യങ്ങളും ചാരിത്രിക പ്രക്രിയയു�ടസാകല്യ

വും തമ്മിലും, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ അതിസന്നിഹിത �ദനംദിനാവശ്യങ്ങളും

സമരങ്ങളും അതി�ന്റ ചാരിത്രിക ലക്ഷ്യവും തമ്മിലും, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയു�ട അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള അതി�ന്റ സങ്കുചിത ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റായിൽ ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പ

ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

“മറ്റു �താഴിലാളിവർഗ്ഗ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ �വർതിരി

ഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ മാത്രമാണ് (1) വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല �പ്രാളി�റ്ററിയ

റ്റുകളു�ട �ദശീയസമരങ്ങളിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും ഉന്നയിക്കുന്നതും

സമഗ്രമായ �പാളി�റ്ററിയറ്റി�ന്റ �പാതുതാൽപര്യങ്ങളാണ്. (2) �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗം ബൂർഷ്വാസി�ക്കതി�ര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമരത്തിന് അതി�ന്റ വളർച്ചയിൽ

കടന്നു�പാ�കണ്ടുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും അവർ എ�പ്പാഴും എവി�ടയും സമഗ്ര

മായ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ താത്പര്യങ്ങ�ളയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നത്”.

കാപ്പിറ്റലി�ന്റ �മധാവിത്വത്തിൽ നിന്നു �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത സമുദ്ധരിച്ച്

തദ്വാരാ �മാത്തം മനുഷ്യസമൂഹ�ത്ത �മാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരം അന്തർഭ

വിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. ഈ അന്തിമലക്ഷ്യത്തി�ന്റ സാകല്യവുമാ

യിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്ര�മ �താഴിലാളിവർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ ഭാഗികാംശങ്ങൾ

വിപ്ലവാത്മകപ്രാധാന്യം �കവരിക്കുകയുള്ളൂ. ലൂക്കാച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:

“ഈഅന്തിമലക്ഷ്യം പ്രക്രിയ�യാടു �പാരുത്തമില്ലാത്തഅമൂർത്തമായ ഒരാ

ശയമല്ല,സത്യത്തി�ന്റയും വസ്തുതയു�ടയും ഒരംശംത�ന്നയാണ്. എത്തിയഓ�രാ

ഘട്ടത്തി�ന്റയും മൂർത്തമായഅർത്ഥമാണത്; മൂർത്തമായപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റഅ�ഭ

ദ്യമായ ഒരു ഭാഗം ത�ന്നയാണ് അത്. സമഗ്രമായ പ്രക്രിയയു�ട പക്ഷംപിടിച്ചു

പറയുന്നതായാൽ, അത് പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ശരിയായ മാർഗ്ഗം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
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നിർണ്ണയിക്കുന്ന �നതൃത്വ�ത്ത അറിയുവാൻ �വണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണ്”. (George

Lukacs; History and Class Consciousness).

പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റി�ന്റ വർഗ്ഗസമരം �വതനം, �ബാണസ്

തുടങ്ങിയസാധാരണ ഭൗതികപരിഗണനകളാൽസീമിതമാണ്. എന്നാൽ മാർക്സ്

തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റി�ന്റ സംഭാവ്യവും യഥാർത്ഥവുമായ പ്രതി�ബാ

ധം അതി�ന്റ ‘സാധാരണപ്രതി�ബാധ’ ത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണ്. അവ്യക്തതയു

�ട മൂടുപടങ്ങളിലൂ�ട അതു നിരീക്ഷിക്കുകയും ആത്മ�ബാധത്തി�ലക്ക് �ച�ന്നത്തു

കയും �ചയ്യും. �ലാകത്തിൽ ത�ന്റ കർത്തവ്യ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധമാണ് അതി

�ന്റആത്മ�ബാധം. “ആധികാരികസമൂഹമാകുന്ന, ത�ന്നാടു �ചർന്നനിര മുഴുവനും

�മ�ല്പാട്ടുയരാ�ത തനിക്കു �മ�ല്പാട്ടു �പാങ്ങുവാൻസാദ്ധ്യമ�ല്ലന്ന്” അതിനറിയാം.

“�താഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം വികാസം സാധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ പഴയസിവിൽ

�സാ�സറ്റിയു�ടസ്ഥാനത്ത് വർഗ്ഗങ്ങ�ളയുംഅവയു�ട പരസ്പര ശത്രുതക�ളയും

ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും. രാഷ്ട്രീയാധികാ

രം എന്നുവ്യവഹരിക്കുന്ന ഒന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം എന്നത് സിവിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടുകളു

�ടആധികാരികപ്രകാശനം ത�ന്നയാണ്”.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റിന് �ലാകചരിത്രപ്രധാനമായ

ഈ ഒരു പങ്കു കൽപിച്ചു�കാടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റി�ന �ദവമായി

കരുതുന്നതു�കാണ്ടല്ല. വസ്തുതഅതിൽനിന്നുംഎത്ര�യാവിദൂരത്താണ്. �പ്രാളി�റ്റ

റിയറ്റ് അതി�ന സ്വയം �മാചിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമാണ്; �മാചിപ്പിക്കുക ത�ന്ന �വ

ണം താനും. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റ് തികച്ചും വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ

അതി�ല മാനുഷ്യകവും മാനുഷ്യകത്തി�ന്റ ആകാരം�പാലും പൂർണ്ണമായും അമൂർ

ത്തമായിത്തീരുന്നു; അതി�ന്റ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ സമകാലികസമൂഹത്തി

�ന്റഎല്ലാ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുംഅപ്പാ�ട പൂർത്തീകരിക്ക�പ്പട്ടതായി ദർശിക്കു

ന്നു. �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം അവസ്ഥകാര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ളവനാ

�ണന്ന അവസ്ഥ നഷ്ട�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ അ�ത സമയം ഈ നഷ്ട�ത്തക്കുറിച്ച്

അവൻ സിദ്ധാന്തപരമായ ഒരു �ബാധം �നടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും നിരസി

ക്കുവാ�നാ �വള്ളയടിച്ചുകാണുവാ�നാ നിവൃത്തിയില്ലാത്തസ്വന്തം ദുർദ്ദശയു�ട തി

കച്ചുംഅവിശങ്കനീയമായആജ്ഞകളാൽഅതി�ന്റ മനുഷ്യത്വരാഹിത്യത്തി�നതി

�ര �വല്ലുവിളിക്കുവാൻ �പ്രരിതനാകുന്നു. എന്നാലും �പ്രാളി�റ്ററിയറ്റിന് അതി�ന്റ

ത�ന്ന ജീവിതപരിസ്ഥിതിക�ള നശിപ്പിക്കാ�ത സ്വയം �മാചിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യ

മല്ല. പ�ക്ഷ,അതുസാധിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽസമകാലീനസമൂഹത്തി�ല, �പ്രാളി�റ്റ

റിയത്തിനകത്തുത�ന്നസാന്ദ്രീകൃതരൂപത്തിൽ നിലവിലുള്ള, എല്ലാ മനുഷ്യജീവിത

പരിസ്ഥിതിക�ളയും നശിപ്പിക്കാ�ത പറ്റുകയുമില്ല” എന്ന് മാർക്സ് �ഹാളി ഫാമിലി

എന്നകൃതിയിൽഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ �കവശാവകാശ�ബാധ�ത്ത ഉ�ത്തജിപ്പിക്കുന്ന

ഒന്നാണ്. എത്ര�ത്താളം അതു കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു�വാ അത്രയും നല്ലത് എന്നതാ

ണു നില. ഭൗതികച്ചരക്കുകളു�ട പരമാവധി ഉത്പാദനവും പരമാവധി ഉപ�ഭാ

ഗവും മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിത്തീരുന്നു. ഭൗതിക �നട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തൃഷ്ണ

മനുഷ്യനിൽ മുഖ്യ �പ്രരകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാർക്സ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടി

രിക്കുകയാണ്:
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“സ്വകാര്യസ്വത്ത് ന�മ്മ അവി�വകികളും പക്ഷപാതികളുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു

വസ്തു നമ്മു�ട �കയിലു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്ര�മ, നമുക്ക് അ�താരു കാപ്പിറ്റൽ�പാ�ല

യാകു�മ്പാൾമാത്ര�മ,അത് �നരിട്ടു ഭക്ഷിക്ക�പ്പടുക�യാപഠനം �ചയ്യ�പ്പടുക�യാ

ധരിക്ക�പ്പടുക�യാ അധിവസിക്ക�പ്പടുക�യാ മ�റ്റാ �ചയ്യു�മ്പാൾ മാത്ര�മ, ചുരു

ക്കത്തിൽ വല്ല വിധത്തിലും പ്ര�യാജന�പ്പടുത്തുന്നതായാൽ മാത്ര�മ നമ്മു�ടതാ

�ണന്ന �ബാധം നമുക്കുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ…” ഇങ്ങ�ന ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവുമായ
�ബാധങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത്ഈ �ബാധങ്ങളു�ട�യല്ലാം നിരാസം പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പ

ടുന്നു; മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ആന്തരമായസമ്പത്തുസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശക്തനാകുവാൻ

�വണ്ടി ഇത്തര�മാരു നി�ശ്ശഷ ദാരിദ്ര്യത്തി�ലക്ക് അധഃപതിക്കുവാനിടയാ�കണ്ടി

വരുന്നു.

സ്വകാര്യസ്വത്ത് ഒരു വസ്തുവല്ല. �ന�രമറിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരു�ടഅധ്വാനത്തി

�ന്മൽ തീരുമാന�മടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരമാണ്. കച്ചവടക്കാരു�ട സ്വകാര്യ

സ്വത്ത് സാരാംശത്തിൽ �താഴിലാളിയു�ടഅദ്ധ്വാന�ശഷി�യ വാങ്ങുവാനും വിൽ

ക്കുവാനും ചൂഷണം �ചയ്യുവാനുമുള്ള കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റി�ന്റ അധികാരം ത�ന്നയാണ്.

കച്ചവടക്കാരു�ട സ്വത്തുബന്ധങ്ങളനുസരിച്ച് അധ്വാനം മാത്രമല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന

ആളുംഅന്യാധീന�പ്പട്ടു�പാകുന്നു. ആകയാൽസ്വകാര്യസ്വത്തവകാശ�ത്തഇല്ലാ

താക്കുക എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. �താഴിലി�ന്റ അന്യാധീനത്വ�ത്ത ഉന്മൂലനം

�ചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ഇത് ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യസ്ഥ�യസൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഈവ്യവസ്ഥയിൽസ്വതന്ത്രമായിസംഘടിച്ച വ്യക്തികൾസാമൂഹ്യവത്കരിക്ക�പ്പ

ട്ട ഉത്പാദനമാർഗ്ഗങ്ങ�ള സ്വന്തമാക്കുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഭരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

മനുഷ്യ�ന്റ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലുമുള്ള ആത്മ�വശിഷ്ട്യ�ത്ത നി�ഷധിക്കു

ന്നതും, ‘സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ ന്യായമായ പ്രകാശന�ത്ത’ നി�ഷധിക്കുന്നതുമായ

പരുക്കൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ മാർക്സിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കു

മുള്ള �പാതുസ്വത്തായി അവകാശ�പ്പടുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഏ�താന്നി�നയും

നശിപ്പിക്കലാണു പരുക്കൻ കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. “ഉടനടി മൂർത്തമായി

�കവശം വയ്ക്കുക എന്നതാണു ജീവിതത്തി�ന്റയും അസ്തിത്വത്തി�ന്റയും ഏകല

ക്ഷ്യമായി അതിനു �താന്നിയിട്ടുള്ളത്”.

ഈ സിദ്ധാന്ത�ത്ത വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി: “സാർവ

ത്രികമായ അഭ്യസൂയ ഒരു ശക്തിയായി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതി�ലാ

ഭത്തി�ന്റ ഒരു പ്രച്ഛന്നരൂപം മാത്രമാണ്; അതി�ലാഭം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിതമാവുകയും

�വ�റാരുവിധത്തിൽ സ്വയം സംതൃപ്തമാവുകയുമാണ് അത്. ഓ�രാ �വയക്തിക

സ്വകാര്യ സ്വത്തി�നക്കുറിച്ചുമുള്ളചിന്തക�ളഎല്ലാസമ്പന്നതരസ്വകാര്യസ്വത്തിനു

�മതി�രയുള്ള അഭ്യസൂയയു�ടയും ഏതി�നയും സാമാന്യതലത്തി�ലക്കു വലിച്ചിറ

ക്കി�ക്കാണ്ടുവരുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയു�ടയും രൂപത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുക എന്നതു

ത�ന്നയാണ് അത്. അങ്ങ�ന മത്സരത്തി�ന്റ സാരാംശം ഈ അഭ്യസൂയയും

തട്ടിനിരപ്പാക്കലുമായി കലാശിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ളഈർഷ്യയും, ഒരു കുറഞ്ഞ

ആളി�നക്കുറിച്ചു മുൻകൂട്ടിയുള്ളധാരണയനുസരിച്ച് എല്ലാം താ�ഴാട്ടു നിരപ്പാക്കലും,

ഉച്ഛാവസ്ഥ�യ പ്രാപിക്കുക എന്നുമാത്രമാണ് പരുക്കൻ കമ്മ്യൂണിസം. സ്വകാര്യ

സ്വത്തി�ന ഇപ്രകാരം തുടച്ചുനീക്കുന്നതു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ആത്മസാത്കര

ണ�ത്ത എത്ര ചുരുക്കമായിട്ടു മാത്രമാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നത് എന്ന് സം

സ്കൃതിയു�ടയും നാഗരികതയു�ടയും �ലാകത്തി�ന്റ �കവലനി�ഷധത്തിൽനിന്നും,

സ്വകാര്യസ്വത്ത് പരിധിയിലധികമി�ല്ലന്നുമാത്രമല്ലഒട്ടുംഇല്ലാത്തനിഷ്കിഞ്ചനരു�ട
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യും നിരീഹരു�ടയും കൃത്രിമമായസാരള ്യത്തി�ലക്കുള്ളഅധഃപതനത്തിൽ നിന്നും

സ്പഷ്ടമാണ്.

ഉത്പാദനരീതികളു�ട സാമൂഹ്യവത്കരണം എന്നാൽ മൂർത്തമായ കാപ്പി

റ്റലിസ്റ്റി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് �സ്റ്ററ്റി�ന്റ രൂപത്തിൽ അമൂർത്തമായ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റി�ന

പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല, അന്യാധീനത്തിലാക്ക�പ്പട്ട അധ്വാനത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് സ്വ

തന്ത്രവും സംഘടിതവുമായ അധ്വാന�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്. (Earlier

works)

അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ വിഭജനവും തന്മൂലം സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വർഗ്ഗവിഭജ

നവും ഉണ്ടായ�താടുകൂടി മനുഷ്യൻ ഒരു അന്യഥാത്വ�ബാധത്താൽ ബാധിതനായി

രിക്കുകയാണ്. അവ�ന്റ അന്തരംഗത്തിൽ �പാതുവിലുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗ�ക്ഷമത്തി

�നതി�ര �പാരടിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ�മഖലയും, അഹന്ത�യയും സ്വാർത്ഥത്തയും

അതിലംഘിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തി�ന്റ സജീവഭാഗമായിത്തീരുന്നതിനും പരിശ്ര

മിക്കുന്ന സാർവലൗകികതാ�മഖലയും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ

അകൽച്ചയു�ട അനന്തരഫലമാണ് അന്യഥാത്വ�ബാധം. മാർക്സ് വിചാരിച്ചു, വർഗ്ഗ

രഹിതമായ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം�വയക്തികവുംസാമൂഹ്യവുമായതാത്പ

ര്യങ്ങ�ള പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കു�മന്ന്, സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിന്

അ�ദ്ദഹം നൽകിയ അർത്ഥം ‘മനുഷ്യ�ന്റ എല്ലാ വികാരങ്ങ�ളയും, വി�ശഷഗുണ

ങ്ങ�ളയും സമ്പൂർണ്ണമായി സമുദ്ധരിക്കുക’ എന്നാണ്.

മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി; “സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന ഇല്ലാതാക്കുന്നകമ്മ്യൂണിസം

എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യജീവിത�ത്ത അന്യാധീന�പ്പടുത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാ

ത്ത സമ്പത്തായി മാറ്റുക എന്നതാണ്. പ്രാ�യാഗിക മനുഷ്യത്വം രൂപം�കാള്ളുക

എന്നതാണ്”. (Earlier works).

മാർക്സ് അന്യാധീനത്വം എന്ന പദം ഉപ�യാഗിക്കുന്നത് സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ

�സ്രാതസ്സി�ന വിശദീകരിക്കുന്ന സീമിതമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയു�ട അർ

ത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, സത്താമീമാംസാപരമായ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിലും കൂടി

യാണ്.

“അന്യാധീന�പ്പട്ടഅധ്വാനത്തി�ന്റയും�താഴിലാളിക്കുപ്രകൃതി�യാടുംത�ന്നാ

ടുത�ന്നയുമുള്ള ബാഹ്യബന്ധത്തി�ന്റയും ഉത്പന്നമാണ്, പരിണതിയാണ്, അവ

ശ്യഫലമാണ് സ്വകാര്യസ്വ�ത്തന്നത്. അങ്ങ�ന സ്വകാര്യസ്വത്ത് എന്നത് വിശ

കലനത്തിൽ അന്യാധീന�പ്പട്ട അധ്വാനം അതായത് അന്യാധീന�പ്പട്ട മനുഷ്യൻ

— അപരക്തമായ അധ്വാനം — അപരക്തമായ ജീവിതം — അപരക്തനായ

മനുഷ്യൻ എന്ന ആശയത്തി�ന്റ ഫലങ്ങളാണ്. ശരിയാണ്, സ്വകാര്യസ്വത്തു

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥാപരമായി അന്യാധീ

നാധ്വാനം (അന്യാധീനജീവിതം) എന്ന ആശയം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ�ക്ഷ,

ഈ ആശയത്തി�ന്റ വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യസ്വത്ത്

അന്യാധീനാധ്വാനത്തി�ന്റ �സ്രാതസ്സായി, കാരണമായി, �താന്നുന്നു�ണ്ടങ്കിലും

യഥാർത്ഥത്തിൽഅത് ഇതി�ന്റഅനന്തരഫലമാണ് എന്ന്”.

ഈവിശാലമായഅർത്ഥത്തില�ത്ര മാർക്സ് മനുഷ്യ�ന്റസകലവിധത്തിലുള്ള

�ബാധങ്ങളു�ടയും �വശിഷ്ട്യങ്ങളു�ടയും സമ്പൂർണ്ണമായ സമുദ്ധാരണത്തി�ലക്ക്

വഴി�യാരുക്കുന്നസ്വകാര്യസ്വത്തവകാ�ശാന്മുലന�ത്തക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

“സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ സാക്ഷാത്തായ ഉല്ലംഘനം മനുഷ്യ�ന്റ സത്തി�ന, ജീ

വിത�ത്ത വാസ്തവിക മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യ �നട്ടങ്ങ�ള, മനുഷ്യനു�വണ്ടി മനുഷ്യൻ,



182 അദ്ധ്യായം 11. ശ്രീശങ്കരൻ �ഹഗൽ മാർക്സ്

�കവശ�പ്പടുത്തലാണ്, അത് അപ്രത്യക്ഷവും, ഏകപക്ഷീയവുമായസന്തർപ്പണ

ത്തി�ന്റ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം — �കവശംവയ്ക്കു, ഉടമയാവുക എന്ന അർത്ഥ

ത്തിൽ മാത്രം — ഗ്രഹിച്ചാൽ �പാരാ, മനുഷ്യൻ അവ�ന്റ സമഗ്രമായ സത്വ�ത്ത

സമഗ്രമായ രീതിയിൽ — അതായതു സമ്പൂർണ്ണമനുഷ്യ�ന — �കവശ�പ്പടു

ത്തലാണ് അത്. ആകയാൽ സ്വകാര്യസമ്പത്തി�ന്റ ഉല്ലംഘനം സമ്പൂർണ്ണമായ

മാനുഷിക �ബാധങ്ങ�ളയും സവി�ശഷതക�ളയും സാക�ല്യന സമുദ്ധരിക്കൽ

ത�ന്നയാണ്. ഈ �ബാധങ്ങളും സവി�ശഷതകളും വിഷയപരമായും, വിഷയീ

പരമായും മാനുഷികമായിത്തീരുന്നതു നിമിത്തം ഇതു തികച്ചും സമുദ്ധാരണമാണ്.

കണ്ണ് ഒരു മനുഷ്യ�ന്റ കണ്ണായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതി�ന്റ ലക്ഷ്യം സാമൂഹ്യവും

മാനുഷികവുമാണ് — മനുഷ്യനിൽനിന്നു മനുഷ്യനു�വണ്ടി ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാ

ണ് അത്”.

ഉത്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽസ്വകാര്യ സ്വത്തവകാ�ശാന്മൂലനവുംഅതി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത് കൂട്ടുടമാവകാശ പ്രതിഷ്ഠാപനവും ഈ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ

സ്വകാര്യ സമ്പദുലംഘനത്തി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത പടി മാത്രമാണു — അന്യാധീന

ത�മാഴിവാക്കുന്നതി�ന്റയും മനുഷ്യ�ന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ �മാചനത്തി�ന്റയും ആരം

ഭം മാത്രമാണ്. പൂർണ്ണ വളർച്ച�യത്തിയ മനുഷ്യത്വ�മന്ന നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ

�മന്നത് “മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള മാത്സ

ര്യത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ വി�ച്ഛദനമാണ്; അസ്തിത്വവും സത്തും തമ്മിലുള്ള വിഷ

യവത്കരണവുംസ്വപ്രമാണീകരണവും തമ്മിലുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യവുംആവശ്യകതയും

തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിയും വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപത്തിയു�ട വാസ്തവികമായ

വി�ച്ഛദനമാണ്”.

യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ഈ �ലാകം മധ്യകാല ദാർശനികന്മാർ

ക്കുംപുണ്യവാളന്മാർക്കുംപാരിത്യാജ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സി�ന്റ വീ

ക്ഷണം നി�ഷധാത്മകമായിരുന്നില്ല; മനുഷ്യ�ന്റആവശ്യകതകളു�ട നിരാകരണ

മായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റയും വർഗ്ഗവിഭജനത്തി�ന്റയും ഉന്മൂലനത്തിലും

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന്റസ�ഹാദരനാ�ണന്നുംസുഹൃത്താ�ണന്നുമുള്ള �ബാധ�ത്താ

ടുകൂടിയ മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റ വികാസത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായസമൃദ്ധിയു�ട �ലാ

കമാണ് അത്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനു�വണ്ടി രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമപ്പുറത്തു

�ചന്ന് യഥാർത്ഥമനുഷ്യപ്രകൃതി�യ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നതാണ് മാർക്സി�ന്റ

ലക്ഷ്യം.

മനുഷ്യ�ന്റ �മാചനവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട മാനുഷികീകരണവുമാണ്

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യൻ ചൂഷണം �ചയ്യാത്തതും

ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും ബഹുമുഖ�ശഷിക�ള സ്വതന്ത്രമായി വികസിക്കുവാൻ

സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു മനുഷ്യസമൂഹമാണ് — മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ

�ന്റ ശത്രുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ�നാ മനുഷ്യ�നാടു മത്സരത്തിൽ ഏർ�പ്പടുന്നവ

�നാ അല്ലാത്ത — മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന്റ സ�ഹാദരനും സുഹൃത്തുമായ ഒരു സമൂ

ഹമാണ് — �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. �സാഷ്യലിസം അതി�ന്റ ഉയർന്ന മാ

നുഷിക മൂല്യമാനദണ്ഡം�കാണ്ടും മനുഷ്യവ്യക്തിത്വബഹുമാനം�കാണ്ടും മനുഷ്യൻ

ത�ന്നയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാമൂഹ്യമൂല്യം എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം�കാണ്ടാണു

കാപ്പിറ്റലിസ�ത്തഎതിർക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്നതിന് �താഴിലാളി

കൾ �ബാധപൂർവ്വം സമരം �ചയ്ത് സമൂഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള ചൂഷണ സംവിധാ

നങ്ങ�ളയും മർദ്ദന വ്യവസ്ഥക�ളയും തൂ�ത്തറിയുകത�ന്ന �വണം. അവകാശം
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തട്ടി�യടുത്തവരിൽ നിന്ന് അവകാശം ഒഴിപ്പിച്ചു വാങ്ങിയതു�കാണ്ടു മാത്ര�മ ജന

ങ്ങളു�ട ജീവിതനിലവാരമുയർത്തിയതു�കാണ്ടു മാത്ര�മ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും

�താഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും �വദ്യസഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നതു�കാണ്ടു മാത്ര�മ

�സാഷ്യലിസം താ�ന പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പടു�മന്നുള്ള വ്യാ�മാഹം ശരിയല്ല. സാമൂഹ്യ

വും രാഷ്ട്രീയവും സാ�ങ്കതികശാസ്ത്രപരവുമായ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട ഉണ്ടാകുന്ന

ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭിവൃദ്ധി �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനു

ള്ള ഒരു നിബന്ധനം മാത്ര�മ ആകുന്നുള്ളൂ. �സാഷ്യലിസം എന്നത് സർ�വാപരി

ഓ�രാ മനുഷ്യ�ന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും ആത്മമഹത്വ�ത്തയും വികസിപ്പിക്കുന്ന

തിനുതകുന്ന സമുചിതസാമൂഹ്യസംഘടനകളും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളും നിലവിൽ

വന്നിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഒരു മനുഷ്യസമൂഹമാണ്. സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരി

വർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യസമൂഹത്തി�ന്റ സമഗ്രമായ �മാചനത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള,

മനുഷ്യ�ന്റസമ്പൂർണ്ണമായസമുദ്ധരണത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമ�ത്ര.

മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയി�ലന്ന�പാ�ല വസ്തുക്കൾ

തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി ഇനി�യാരിക്കലും വികൃതങ്ങളാകാത്തവിധം സമൂഹത്തി

�ന പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ മുഖ്യലക്ഷണം. �സാഷ്യ

ലിസത്തി�ന്റ വിജയംസാമ്പത്തികാസൂത്രണങ്ങളു�ട വിജയ�ത്തയും ജീവിത നില

വാരങ്ങളു�ട ഉയർച്ച�യയും മാത്രമല്ലആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്; തങ്ങളു�ട സഹജീവി

ക�ളാടു തങ്ങൾക്കുള്ളകർത്തവ്യങ്ങ�ളയും കടമക�ളയും കുറിച്ചു �ബാധമുള്ളവരും

വിശാലതരമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�ന്റ അ�ഭദ്യഘടകങ്ങളാണു തങ്ങ�ളന്നു ഗ്രഹി

ച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ മനുഷ്യജീവികളു�ട പരിപക്വത�യയാണ് അതു മുഖ്യമായി ആശ്ര

യിക്കുന്നത്. കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്വകാര്യസമ്പത്തി�ന്റയും മനുഷ്യൻ

മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതി�ന്റയും ഉന്മൂലനം മാത്രമല്ല �സാഷ്യലിസം; ഓ�രാ

വ്യക്തിയു�ടയും ആത്മമഹത്വത്തി�ന്റ വികസനം സമൂഹത്തി�ന്റ സമഗ്രമായ വി

കസനത്തി�ന്റ അവശ്യനിബന്ധനമായി അംഗീകരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥസാമൂഹിക-

മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളു�ട പ്രഫുല്ലനവും കൂടിയാണ് അത്.

11.8
ശ്രീശങ്കര�ന്റ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ബ്രഹ്മം അതായത് �കവലസംശുദ്ധ�ബാധം മാത്ര

മാണ് പരമസത്യം. അത് എല്ലാ വികാസപരിണാമങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തുസ്ഥിതി �ച

യ്യുന്നു. ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മഭിന്നമല്ല.

�ഹഗലും ത�ന്റ സിദ്ധാന്തം ആരംഭിക്കുന്നത് അനന്തവും സംശുദ്ധവുമായ

�ബാധത്തിൽനിന്നു ത�ന്നയാണ്. ‘സ്വയംചിന്താവിഷയമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ്

അത്”. എന്നാൽഅതുസ്വയം അറിയുന്നതിനു�വണ്ടി, വിഷയവത്കരണപ്രക്രിയ

യിലൂ�ട സാന്തപ്രപഞ്ചമായി �വളി�പ്പടുന്നു.

ഇപ്രകാരം ശ്രീശങ്കരനും �ഹഗലും മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും പുറ�മസ്ഥിതി

�ചയ്യുന്ന �ബാധം എന്ന തത്വ�ത്ത സങ്കൽപിക്കുന്നുണ്ട്. �ന�രമറിച്ച് മാർക്സി�ന്റ

വീക്ഷണത്തിൽ �ബാധത്തിന് സമൂഹജീവിയായ മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധമായി മാത്ര�മ

നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. മനുഷ്യനിൽ നിന്നു �വറിട്ടു നിന്നു�കാണ്ട് അതിനു �വ�റ പ്രവർ

ത്തനമില്ല.
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ശങ്കരാ�ദ്വതത്തിൽ പാരമാർത്ഥികസത്യത്തി�ന്റ നിലയിൽനിന്നു �നാക്കു

�മ്പാൾ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു മിഥ്യാഭാവം മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ.

പരിച്ഛിന്നനായ ജീവാത്മാവ് അപരിച്ഛിന്നനായ പരമാത്മാവിൽ നിന്നു ഭിന്നനല്ല.

�ഹഗലി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഘടനത വിപരീതപ്രക്രിയയിൽ സ്ഥിതി

�ചയ്യുന്ന സത്വമാണ് മനുഷ്യൻ. മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട മനുഷ്യനിൽ

നിന്നുപരിയായി, മനുഷ്യനുമപ്പുറത്തായി ഒന്നുമില്ലത�ന്ന. ആശയ�ത്ത നി�ഷ

ധിച്ചു�കാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിച്ച�തന്നു �ഹഗൽ പറയു�മ്പാൾ മാർക്സ്

പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയു�ട ഒരു ഉത്പന്നമാണ് എന്ന്.

ശ്രീശങ്കര�ന്റ ബ്രഹ്മം നിർഗുണവും നിഷ്ക്രിയവുമാണ്. �ഹഗലി�ന്റ പരമതത്വ

മാക�ട്ട സക്രിയമാണ്. അമൂർത്തമായിട്ടാ�ണങ്കിലും ഗൂഢമാർത്ഥതത്വപരമായിട്ടാ

�ണങ്കിലും �ഹഗൽ മനുഷ്യ�ന്റഐന്ദ്രിയ പ്രവർത്തന�ത്തഅംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യൻസ്വന്തംപ്രവർത്തനത്തിലൂ�ടസ്വയംസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നതായിട്ടാണ് മാർക്സ്

വിശ്വസിക്കുന്നത്.

പരിണാമപ്രക്രിയയി�ല മുഖ്യനടൻ�ഹഗലി�നസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ‘�ക

വലാശയം’ ആണ്; മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മനുഷ്യനും.

പ്രാപഞ്ചികനും പരിച്ഛിന്നനുംആയ ജീവൻഅപരിച്ഛിന്നവും അനന്തരവുമായ

പരബ്രഹ്മമാ�ണന്നുസ്വയം അറിയുകഎന്നതാണ് ശങ്കര�ന്റ പ്ര�മയം.

വിഷയി, ശക്യതയു�ട ഇരുളിൽനിന്ന് യഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തി�ല

ക്കു സ്വയം പരിവർത്തിതമാകുന്നതി�നക്കുറിച്ചാണ് �ഹഗൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

സത്വം ത�ന്നാ�ടാത്തു ത�ന്നത്ത�ന്ന ദർശിക്കുക എന്നുള്ള �കവലജ്ഞാനമാണ്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര�മയം.

പ്രാകൃതിക മനുഷ്യൻ ത�ന്റ�വഭവങ്ങ�ള വികസിപ്പിച്ച് ഒരുസമ്പൂർണ്ണമാനു

ഷിക മനുഷ്യനായിത്തീരുവാൻ എങ്ങ�ന ശക്തനാകും, ഇ�പ്പാൾ എത്തിയിട്ടില്ലാ

ത്തഅവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എ�ത്തണ്ടുന്നഅവസ്ഥയി�ലക്ക് എങ്ങ�നഎത്തുവാൻ

ശക്തനാകും എന്നുള്ളതാണ് മാർക്സി�ന്റ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

ശ്രീശങ്കരനും �ഹഗലും സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും ആത്മസാക്ഷാത്കാര�ത്തയും

കുറിച്ചുള്ള അവരു�ട സങ്കല്പങ്ങ�ള അതീന്ദ്രിയവും �കവലവുമായ �ബാധത്തി�ന്റ

ആധാരത്തിലാണു പണി�തടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്സി�ന്റ ആധാരമാക�ട്ട മനുഷ്യൻ

ത�ന്നയാണ്.

ശ്രീശങ്കരന് സ്വാതന്ത്ര്യ�മന്നത് അകാരനിഷ്ഠമായ ഒരു മൂല്യമാണ്; യഥാർത്ഥ

മായിക്കാണുന്നഈ പ്രപഞ്ച�ത്ത അ�തപടി ഉ�പക്ഷിച്ചു�കാണ്ട് സഹജ്ഞാന

ത്തിലൂ�ട ജീവാത്മാവി�ന �മാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളആത്മനിഷ്ഠാ�പ്രരണയാൽ പ്ര

വർത്തിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന ഒന്നാണ്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂലാവിദ്യ�യ

തരണം �ചയ്യുന്നതിനും ജീവൻഅപരിച്ഛിന്നമായ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത

മ�ല്ലന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭൂതിവിഷയമാക്കുന്നതിലുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥി

തി �ചയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥജ്ഞാനം മൂലം മായയു�ട മൂടുപടം പിച്ചിച്ചീന്തിക്കളയ

�പ്പടു�മ്പാൾ മനുഷ്യന് അവ�ന്റ ശരിയായ സ്വരൂപം �ബാധവിഷയമാവുകയും ബ്ര

ഹ്മപ്രാപ്തിയുണ്ടാവുകയും �ചയ്യുന്നു.

�ഹഗലി�ന്റ മതമനുസരിച്ച് “�ലാകചരിത്രം സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധത്തിലുള്ള പു

രഃപ്രയാണമാണ്”. മാർക്സി�ന്റ പക്ഷത്തിൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധമല്ല ശരിക്കും

സ്വാതന്ത്ര്യം ത�ന്നയാണ്. �ഹഗലിന് മാനുഷികചരിത്രം മാനുഷികത്തി�ന്റഅമൂർ

ത്തമായ സത്വത്തി�ന്റ ചരിത്രമാണ് — യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ�ന്റ മുകളിലും അപ്പു
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റത്തുമായി സ്ഥിതി �ചയ്യുന്ന സത്വത്തി�ന്റ ചരിത്രമാണ്. എന്നാൽ മാർക്സി�ന

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനും അവ�ന്റ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവു

മാണ് മുഖ്യപ്രശ്നം. പ്രകൃതിയു�ടയും സമൂഹത്തി�ന്റയും പ്രതിബന്ധകാരികളായ

ശക്തികളിൽനിന്നു മനുഷ്യനു ലഭി�ക്കണ്ട �മാചനമാണ് — സർവവിധത്തിലുള്ള

ചൂഷണമർദ്ദനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള�മാചനമാണ്— മനുഷ്യ�ന്റഅന്തർലീന�വഭവ

ങ്ങളു�ടസാക�ല്യനയുള്ളനിർവിഘ്നവികാസമാണ് മാർക്സി�ന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യ�ന്റ

ക്രിയാത്മക�ശഷികളു�ട നിരന്തരമായ വികാസമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ കാത

ലായഅംശം.

സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ�ന്റ സഹജ�വഭവങ്ങൾ എങ്ങ

�ന വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന കാര്യ�ത്തക്കുറിച്ച് മാർക്സ് അവ�ലാകനം �ച

യ്യുകയുണ്ടായി. ഈപ്രതിബന്ധങ്ങ�ളയും സീമക�ളയും ഉല്ലംഘിക്കുന്നതിനുള്ളപ്ര

യത്നമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. “താൻ ത�ന്ന ത�ന്റ നിയാമ

കന�ല്ലങ്കിൽ — ത�ന്റ അസ്തിത്വത്തിനു ത�ന്നാടുത�ന്ന കട�പ്പട്ടു�കാണ്ട് താൻ

ത�ന്ന ത�ന്റ നിയാമകന�ല്ലങ്കിൽ — ഒരുവനും സ്വയം സ്വതന്ത്രനായി കരുതുക

യില്ല. മ�റ്റാരുത്ത�ന്റ ഔദാര്യ�ത്തആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന ഒരുത്തൻ അവനവ�ന

ആശ്രിതനായി മാത്ര�മ ഗണിക്കുകയുള്ളൂ”എന്ന്.

പ്രകൃതിയും സമൂഹവും അടി�ച്ചൽപിച്ചിട്ടുള്ള സീമക�ള അതിലംഘിക്കുന്നതി

നു�വണ്ടി തന്നിലുള്ള മനുഷ്യത്വം അവ�ന ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി

�പ്രരിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ മാത്ര�മ അവൻസ്വതന്ത്ര�നന്നുകൽപിക്കുവാൻ

നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ചൂഷകൻ ഒരിക്കലും സ്വ

തന്ത്രനാ�ണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ; എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ അയാൾ അധികാരത്തിനും

സമ്പത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷങ്ങളു�ട അടിമയാണ്. മനുഷ്യൻ മനു�ഷ്യാ

ചിതമല്ലാത്ത വികാരങ്ങൾക്കും ക്ഷുദ്ര�പ്രരണകൾക്കും സ്വാർത്ഥത്തിനും തൃഷ്ണയ്ക്കും

വശംവദനായിരിക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം അസ്വതന്ത്രനാണ്. മാനുഷികത്തി�ന്റ

ചക്രവാളങ്ങ�ള വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായകമായവിധം അയാളു�ട പ്രവർ

ത്തനങ്ങ�ള അയാളിൽ കുടി�കാള്ളുന്ന മനുഷ്യത്വവും ക്രിയാത്മകത്വവും നിയ

ന്ത്രിക്കു�മ്പാൾ മാത്ര�മ അയാൾ സ്വതന്ത്രനാവുകയുള്ളൂ. ഇതു സാദ്ധ്യമാകണ�മ

ങ്കിൽഅയാൾബഹുമുഖമായ മനുഷ്യവ്യക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകത�ന്ന �വണം.

അങ്ങ�ന സമൂഹത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരം മനുഷ്യവ്യക്തി

ത്വത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സമരമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയാണു

�ചയ്യുന്നത്.

മാർക്സി�ന്റ പക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റആത്മസിദ്ധി എന്നത് സമ്പൂർണ്ണ-സമഗ്ര-

വിശ്വജനീന മനുഷ്യൻ എന്ന ആശയത്തി�ന്റ സാക്ഷാത്കരമാണ്. ദൃശ്യപ്രപഞ്ച

ത്തി�ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഒട്ടും ബന്ധ�പ്പടാ�ത അവനവനി�ലക്കു ത�ന്ന

വലിഞ്ഞ് ധ്യാനമഗ്നനായിരിക്കുന്നതു�കാണ്ട് അക്കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യ

മല്ല. ചൂഷകത്വവും മാർദ്ദകത്വവും പുലരുന്ന വർഗ്ഗവിഭജന�ത്താടുകൂടിയ സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥ�യ തൂ�ത്തറിഞ്ഞ് സ്വന്തം പരിസര�ത്ത മനുഷ്യവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള

സമരങ്ങളിലൂ�ട മാത്ര�മ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായിത്തീരുന്നുള്ളൂ.

മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൂർഷ്വാഭരണഘടനകളിൽ ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടു

ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് — �വപണിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയു�ട

പ്രകാശനമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കൽ

പത്തിന് സവി�ശഷമായ ചില അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. വാങ്ങിക്കുവാനും വിൽക്കു
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വാനുംസ്വത്ത്�കവശംവയ്ക്കുവാനുംഅധ്വാന�ശഷി�യലാഭമാക്കി മാറ്റുവാനുമുള്ള

സ്വാതന്ത്ര്യംഎന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുഅതി�ന്റഅർത്ഥം. ബൂർഷ്വകളു�ടസ്വാത

ന്ത്ര്യസങ്കൽപ�ത്തവിമർശിച്ചു�കാണ്ട് മാർക്സ് ഇപ്രകാര�മഴുതുകയുണ്ടായി:

“അവി�ട മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സ്വത്തും �ബൻഥാമും ഭരിക്കു

ന്നത് ! സ്വാതന്ത്ര്യം — എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ഒരു ചരക്കി�ന്റ (ഉദാഹരണമായി

അദ്ധ്വാനശക്തിയു�ട) �ക്രതാവും വി�ക്രതാവും �സ്വച്ഛയാൽ മാത്ര�മ നിയന്ത്രിക്ക

�പ്പടുന്നുള്ളൂ. സ്വതന്ത്രഏജന്റുക�ള�പ്പാ�ലഅവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു. അവർ

തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന കരാർ അവരു�ട �പാതുആഗ്രഹത്തിന് നിയമ�ദ്യാതകമായ

ഒരു രൂപം �കാടുക്കൽ മാത്രമാണ്. സമത്വം — എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ചരക്കുക

ളു�ട ഉടമക�ളന്ന കണക്കിൽ ഓ�രാരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധ�പ്പടുകയും

തുല്യത്തിനു തുല്യം �കമാറ്റം നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. സ്വത്ത് — എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ ഓ�രാരുത്തരും അവനവ�ന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതു മാത്ര�മ വിപണനം

�ചയ്യുന്നുള്ളൂ. �ബൻഥാം — എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ഓ�രാരുത്തനും അവനവ

�ന്റ കാര്യത്തിൽ മാത്ര�മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവ�ര അടുപ്പിക്കുന്നതിലും പരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പടുത്തുന്നതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒ�ര ഒരു ശക്തി സ്വാർത്ഥം, ലാ�ഭച്ഛ,

വ്യക്തിതാൽപര്യം എന്നിവയു�ട സമുദായമാണ്. ഓ�രാരുത്തനും തന്നിൽ മാ

ത്ര�മ �നാട്ടമുള്ളൂ. ആരും മറ്റുള്ളവ�രക്കുറിച്ചു �വവലാതി�പ്പടുന്നില്ല. അപ്രകാ

രം �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം അവർ പരസ്പരഗുണത്തിനു�വണ്ടി, എല്ലാവരു�ടയും

�ക്ഷമത്തിനു�വണ്ടി, എല്ലാവരു�ടയും താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, പൂർവ്വപ്രതിഷ്ഠിത

മായ �പാരുത്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അഥവാ ഒരു സമഗ്രനിപുണമായ ജാഗ്രതയു�ട

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു�പാരുകയാണ്.

പ്രാണിസഹജമായ ആവശ്യങ്ങളു�ട സംതൃപ്തിക്കു�വണ്ടിയുള്ള ഭൗതികവസ്തു

ക്കളു�ട ഉത്പാദ�നാപ�ഭാഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ �മഖല.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, വസ്തുക്കളു�ട സ്വായത്തീകരണവും സ്വത്ത് �കവശം വയ്ക്കു

ന്നതിലുള്ള ആഗ്രഹവും മനുഷ്യ�ന അവ�ന്റ മാനുഷിക�ബാധങ്ങ�ളാടുകൂടിയ യാ

ഥാർത്ഥ്യ�ത്ത പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നു. �കവശം വയ്ക്കുന്നതി

നുള്ളആഗ്രഹങ്ങ�ള മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധമണ്ഡലത്തിൽനിന്നു �മാചിപ്പിക്കുന്നതിലും

അവ�ന്റ പ്രകൃതി�യ മാനുഷികമാക്കുന്നതിലുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ �മഖല

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്. ആ �മഖല ബുദ്ധിയു�ടയും �ബാധങ്ങളു�ടയും �മഖലയാണ്.

��ഹത്തി�ന്റയും സാ�ഹാദര്യത്തി�ന്റയും ആത്മാർത്ഥമായ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളു

�ടയും �മഖലയാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ സാക�ല്യനയുള്ള സമ്പത്തിനും സഹജമായ

ഭാവത്തിനും �യാജിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ബാധ�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന �മഖലയാണ് അത്.

(മാർക്സ് ).

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങളു�ട സമൃദ്ധിക്കു കാരണമായ ഉത്പാദനശക്തിക�ള

ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതി�ന്റയും എല്ലാ ഭൃത്യബന്ധങ്ങ�ളയും അന്യാധീനവ

ത്കരണ�ത്തയും നശിപ്പിക്കുന്നതി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ മനുഷ്യന്

ആവശ്യകതകളു�ട സാമ്രാജ്യം അതിക്രമിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സാമ്രാജ്യത്തി�ല

ക്കുപ്ര�വശിക്കുവാൻസാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

മാർക്സ് �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “അവശ്യകതയു�ടയും ബാഹ്യപ്ര�യാജ

നത്തി�ന്റയും നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായി വരുന്നഘട്ടം

അതിക്രമിക്കുന്നതുവ�ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ �മഖലആരംഭിക്കുന്ന�തയില്ല. വസ്തുത

കളു�ട സ്വഭാവമനുസരിച്ചും പരിനിഷ്ഠിതമായ അർത്ഥത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ�മഖലയു
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�ട കിടപ്പ് ഭൗതി�കാത്പാദന�മഖലയു�ട അപ്പുറത്താണ്. ത�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾ

നിറ�വറ്റുന്നതിനായി ത�ന്റ ജീവിതസന്ധാരണത്തിനും പ്രത്യുത്പാദനത്തിനുമായി

പ്രാകൃതമനുഷ്യന് പ്രകൃതി�യാടു മല്ലി�ടണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതു�പാ�ല പരിഷ്കൃ

തമനുഷ്യനും �ച�യ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യാടും സാദ്ധ്യതയു

ള്ള ഏതുവിധം ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ�യാടും അയാൾ അതു �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുക

ത�ന്ന�വണം. അയാളു�ട വികാസ�ത്താ�ടാപ്പം സ്വാഭാവികാവശ്യകതകളു�ട

�മഖലയും വികസിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒപ്പംത�ന്ന ഉത്പാദനശക്തികളും വർദ്ധമാന

മായിത്തീരുന്നതുനിമിത്തംഈആവശ്യകതകൾ �ക്ലശരഹിതം നിറ�വറ്റ�പ്പടുന്നു.

�സാഷ്യലീകരിക്ക�പ്പട്ട മനുഷ്യൻ (സംഘടിതമായ ഉത്പ്പാദകവർഗ്ഗം) പ്രകൃതിയു

മായുള്ള ത�ന്റ �പതൃക മാറ്റ�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതി�യ

ഏ�താ ഒരു അന്ധശക്തി�യ�ക്കാണ്ടു ഭരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ത�ന്റ സാമാ

ന്യനിയന്ത്രണത്തിൽ �കാണ്ടുവരുന്നതിലാണ് പ്രസ്തുത �മഖലയി�ല സ്വാതന്ത്ര്യം

നില�കാള്ളുന്നത്. ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കുറച്ചു �ചലവഴിച്ചും ത�ന്റ മാനുഷിക സ്വ

ഭാവത്തിന് ഏറ്റവും �യാജിച്ച രീതിയിലും പര്യാപ്തമായ വിധത്തിലും അവൻ അതു

സാധിപ്പി�ച്ചടുക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന�യാ�ക്കയാ�ണങ്കിലും അത് എ�പ്പാഴും ആവശ്യ

കതയു�ട �മഖലത�ന്നയാണ്. അതിനുമപ്പുറത്താണ് മനുഷ്യശക്തിയു�ട യഥാർ

ത്ഥമായ വികസനംആരംഭിക്കുന്നത്. അതി�ന്റ ലക്ഷ്യം അതുത�ന്നയാണ്. അതു

ത�ന്നയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ �മഖല (മാർക്സ്: കാപ്പിറ്റൽ).

(കലാകൗമുദി ലക്കം 65 മുതൽ 76 വ�ര)
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ഇന്ത്യ,ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽകീഴിലായിരുന്ന�പ്പാൾ,ഹിന്ദുയിസത്തി�ന്റയുംഇസ്ലാ

മിസത്തി�ന്റയും �പരിൽ നിരവധി വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങളും കൂട്ട�ക്കാലകളും

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ എഴുത്തുകാ�രല്ലാം ത�ന്ന അവ�യ, ബ്രിട്ടീഷ്

സർക്കാരി�ന്റ ‘വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക’ എന്നനയ�ത്താട് ബന്ധ�പ്പടുത്താറാണ് മിക്ക

�പ്പാഴും �ചയ്തിരുന്നത്. �കാ�ളാണിയൽവിരുദ്ധമായ �ദശീയ മു�ന്നറ്റ�ത്തഅടിച്ച

മർത്തുവാ�നാ അ�ല്ലങ്കിൽ �താഴിലാളികളു�ട സമരങ്ങ�ള തകർക്കുവാ�നാ ലാ

ക്കാക്കി�ക്കാണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ നടപ്പാക്കുന്നവയാണ് ഹിന്ദു-മുസ്ലീം

സംഘട്ടനങ്ങ�ളന്നും ഒരുസ്വതന്ത്രഇന്ത്യയിൽഎല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും സമാധാന

�ത്താടും സൗഹൃദ�ത്താടും കൂടി ജീവിക്കുമായിരുന്നുഎന്നുമവർ വാദിച്ചിരുന്നു.

1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം�നടി. എന്നിട്ടും വർഗ്ഗീയ വി�ദ്വഷങ്ങൾ തുടർന്നു

�പാന്നു. കൂടാ�ത ചിലയിടങ്ങളിലവ, ലഹളകളായും കൂട്ട�ക്കാലകളുമായി മാറി.

ഈയവസരത്തിൽഅവ�യ,സി.ഐ.എയു�ടഅ�ല്ലങ്കിൽവലതുപിന്തിരിപ്പന്മാരു

മായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ടഐക്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തുരങ്കം

�വക്കുന്നതിനായി, വി�ദശസാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളു�ട രഹസ്യധാരണ�യാ�ട വല

തുപിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾആസൂത്രണം �ചയ്തു നടപ്പാക്കുന്നവയാണ് ഹിന്ദു-മുസ്ലീം

ലഹളക�ളന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്.

1 ഒരുബ്രിട്ടീഷ് സൃഷ്ടിയല്ല

അത്തരം വാദങ്ങൾ ചരിത്രവസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാ�ണന്നു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയു�ട

ഭാവിക്കുത�ന്നആപത്തുമാണ്. അതിനും പുറ�മഅസത്യത്തി�ന്റ�യാ ചരിത്രത്തി

�ന്റ വികലമായ പാഠാന്തരങ്ങൾ�കാ�ണ്ടാ സമാധാന�മാ സൗഹൃദ�മാ �കട്ടിപ്പടു

ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.

ബ്രിട്ടീഷ്അധികാരികൾഅവരു�ടഅധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുപുറ�മഅതു

നിലനിർത്തുന്നതിനു�വണ്ടി മതപരവും ജാതീയവുമായ സ്പർദ്ധക�ള വള�ര തന്ത്ര

പൂർവ്വം മുത�ലടുത്തിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാലതിന്, അതു ബ്രിട്ടീഷുകാ

രു�ടസൃഷ്ടിയാ�ണന്നുള്ളഅർത്ഥമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക്അവരു�ട

‘വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുക’ എന്നനയത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുഎന്നതി�ന്റ കാര

ണം അന്നിന്ത്യയിൽ, ജനങ്ങളിൽ മതഭ്രാന്ത് പടർത്തുവാൻ �വണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു
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സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികാടിത്തറ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നതാണ്, മാർക്സ് വീക്ഷിച്ചതു�പാ

�ല.

എങ്ങി�നയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യംസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്? മഹ

ത്തായ മുഗളന്മാരു�ട അധീശാധികാരം, മറാത്തികളാൽ തകർക്ക�പ്പട്ടു. മറാത്തി

കളു�ട അധികാരം അഫ്ഘാൻകാരാൽ തകർക്ക�പ്പടുകയും എല്ലാവരും എല്ലാ

വർക്കു�മതിരായി �പാരുതി�ക്കാണ്ടിരുന്നയവസരത്തിൽബ്രിട്ടൻ പാ�ഞ്ഞത്തുക

യുംഅവ�യ�യല്ലാം അടിച്ചമർത്തുവാൻഅവർക്കുകഴിയുകയും �ചയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക�ള കൂടാ�ത ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന

ബൂർഷ്വാസിയും അവരു�ടതായ താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ജനങ്ങളു�ടയിടയിലു

ള്ള മതപരമായ ക്ഷണിക വികാര�ത്ത (Religious Susceptibilities) ചൂഷണം

�ചയ്തിരുന്നു, സ്വയം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട

സഹായം ആശ്രയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യൻ ബൂർഷ്വാ

സി ദുർബലമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ ഓ�രാ വാർഷിക

സ�മ്മളനവുംബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക�ളാടുള്ളകൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരുപ്ര�മയ

�ത്താ�ടആരംഭിക്കുകയുംഇന്ത്യയി�ലവ്യവസായവികസനത്തിനും രാജ്യത്തി�ന്റ

ഭരണനിർവ്വഹണത്തി�ലാരു (administration) പങ്കിനും �വണ്ടിയുള്ളനി�വദന

ങ്ങ�ളാടും പ്രാർത്ഥനക�ളാടും, അ�പക്ഷക�ളാടും കൂടിയാണ്അവസാനിക്കാറുള്ള

ത്.

�ദശീയപ്രസ്ഥാനംവളർന്ന�താ�ടഈനിലയ്ക്ക് �പ�ട്ടന്ന് മാറ്റം വന്നു. അ�പ

ക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും, ബഹുജന മു�ന്നറ്റങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും വഴിമാറി.

വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന ബഹുജനമു�ന്നറ്റത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താ�ട ബ്രിട്ടീഷുകാ

രിൽ നിന്നുംസാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായആനുകൂല്യങ്ങൾ �കാൺഗ്രസ് �നതാ

ക്കന്മാർ പിടിച്ചുപറ്റാൻ തുടങ്ങി. മത�മന്നത്, അവരു�ട �കകളിൽ ഉചിതമായ

ഒരായുധമായിരുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ബിപിൻ

ചന്ദ്രപാൽ, അരവിന്ദ�ഘാഷ്, ലാലാലജ്പത്�റായി തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദി�നതാ

ക്കന്മാർ രംഗത്ത് പ്ര�വശിച്ചു. സ്വരാജിനു �വണ്ടിയുള്ള �ദശീയ പ്രസ്ഥാന�ത്ത

ശക്തി�പ്പടുത്തുവാൻഅവർ ജനങ്ങളു�ട മതവികാരങ്ങ�ളാട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വരാ

ജി�ന അവർ ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമായി നിർവചിച്ചു. കൂടാ�ത രാഷ്ട്രീയസമര�ത്ത മത

പരമായ ഒരു പ്രശ്നമാക്കിത്തീർത്തു. ആർ. പാമിദത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല,

ഇന്ത്യയി�ല ചലനമറ്റ സാമൂഹ്യ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തി�ന്റയും യാഥാസ്ഥിതിക

ഹിന്ദുയിസത്തി�ന്റയും അടിത്തറയിൽ �ദശീയപ്രസ്ഥാനം പടുത്തുയർത്തുവാനവർ

ശ്രമിച്ചു. കൂടാ�ത ആധുനിക പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്കാര�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് പുരാതന

ഹിന്ദു അഥവാ ആര്യസംസ്കാരത്തിനു�ണ്ടന്നു കൽപ്പിക്ക�പ്പടുന്നതായ ആത്മീയ

�മന്മ അസന്നിഗ്ധമായി ഉറപ്പിക്കുവാനുമവർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയി�ല

ഏറ്റവും പു�രാഗതിയാർജ്ജിച്ചപ്രസ്ഥാന�ത്തഅതായതു �ദശീയപ്രസ്ഥാന�ത്ത

ഏറ്റവും കാലഹരണ�പ്പട്ട മതത്തി�ന്റയും മതപരമായഅന്ധവിശ്വാസങ്ങളു�ടയും

�മൽ �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനവർ തുനിഞ്ഞു. �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഭാഗ�ധയങ്ങ

ളിൽഇത്തരത്തിൽവിനാശകരമായസ്വാധീനം �ചലുത്തിയതായഇന്ത്യയി�ല രാ

ഷ്ട്രീയപു�രാഗമനത്വത്തി�ന്റതും,സാമൂഹ്യപിൻതിരിപ്പത്വത്തി�ന്റതുമായആപകടം

നിറഞ്ഞസം�യാജനം ആരംഭിക്കുന്നത്ഈ പതിറ്റാണ്ട് മുതൽക്കാണ്. അതി�ന്റ

അംശങ്ങൾഇന്നും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾ ആദ്യമായി ഉദയം �ചയ്തത് ഹിന്ദു, പാർസി വ്യാപാ

രികളിൽ നിന്നും പണം കടം�കാടുക്കുന്നവരിൽ നിന്നുമാണ്. ആധുനിക ഇംഗ്ലീഷു

വിദ്യാഭ്യാസ�ത്ത ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ഹിന്ദു മധ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ (Hindu

Middle classes)ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻകീഴിലുള്ള ഭരണനിർവ്വഹണസർവ്വീസുക

ളിൽ കയറിക്കൂടി. വ്യവസായങ്ങളിൽ മുതൽ മുടക്കുവാനാരംഭിച്ച മുസ്ലീം ഉന്നതവർ

ഗ്ഗങ്ങൾഖുറാനും ഹാദിയും പഠിക്കുന്നതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ്

വിദ്യാഭ്യാസം �നടുന്ന�തന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാ�ഴക്കും, ഹിന്ദുക്കൾ

കൂടുതൽ �മച്ച�പ്പട്ട നിലകളി�ലത്തി�ച്ചർന്നതായി അവർ കണ്ടു. തുടർന്ന് മുസ്ലീം

ബൂർഷ്വാസി ഹിന്ദുമതത്തി�ല അവരു�ട സമാനവർഗ്ഗങ്ങ�ള പിന്തുടരുകയും, സ്വ

യം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പി�ന്നാക്ക മുസ്ലീം ജനസാമാന്യത്തി�ന്റ

മതപരമായവികാരങ്ങ�ളചൂഷണം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. മാത്സര്യമുള്ളഭരണനിർവ്വ

ഹണതസ്തികകളിൽഹിന്ദുമധ്യവർഗ്ഗങ്ങ�ള പരാജയ�പ്പടുത്തുകഎന്നതവർക്കത്ര

എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടവർ മുസ്ലീമങ്ങൾക്കായിപ്ര�ത്യകപ്രാതിനിധ്യവും

പ്ര�ത്യക നി�യാജകമണ്ഡലങ്ങളും ആവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഭരണസർവ്വീസുക

ളിൽ �മച്ച�പ്പട്ടസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം �നടി�യടുത്തുകഴിഞ്ഞ ഹിന്ദുമതത്തി�ല

ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ആവശ്യങ്ങ�ള ‘വർഗ്ഗീയത’ �യന്ന് കുറ്റ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു. അങ്ങി�ന ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിയി�ല വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾതമ്മിലുള്ളഈ

എതിർപ്പുകളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും വള�ര എളുപ്പത്തിൽ മതത്തി�ന്റയും വർഗ്ഗീയതയു

�ടയും നിറം �കവരിച്ചു. അതി�ന സ്വാഭാവികമായും വി�ദശികളായ ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണാധികാരികൾ അവരു�ട അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിനു�വണ്ടി ചൂഷണം

�ചയ്യുകയും �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട ആശിസ്സുക�ളാ�ട 1906-ൽ

മുസ്ലീംലീഗ് രൂപീകരിക്ക�പ്പട്ടു എന്നാല�തയവസരത്തിൽ ത�ന്ന “ഹിന്ദുക്കളു�ട

താൽപര്യങ്ങൾ” ക്കു�വണ്ടി �പാരുതുന്നതിനായി ഹിന്ദുവർഗ്ഗീയ സംഘടനകളു�ട

രൂപീകരണ�ത്തയുംഅവർ �പ്രാൽസാഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

2 ആദ്യ�ത്തസന്ധി

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റയും റഷ്യയി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ന്റയും

സമ്മർദ്ദങ്ങൾ�കാണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ശക്തിയാർജ്ജിച്ച് ഒരു

പുതിയ ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്ന�പ്പാൾ, ‘ഭീമാകാരനായ’ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മന്റി

�നതിരായി �യാജിച്ച ഒരു സമരം ആരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ഇന്ത്യൻ

നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റയും മുസ്ലീം ഉന്നതവർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും �നതാക്കന്മാർ

തമ്മിൽ ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കി. ഹിന്ദുമുസ്ലീം ജനതകൾക്ക് സാമാന്യമായുള്ള സാ

മൂഹ്യ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങ�ള ആധാരമാക്കിയല്ലാ�ത മറിച്ച് മതപരമായ വികാ

രങ്ങ�ള ആധാരമാക്കിയാണ് �ദശീയ സമരത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള �ദശീയ ഐക്യം

�കട്ടിപ്പടുക്കാനവർ ശ്രമിച്ചത്. മുസ്ലീംങ്ങളു�ട ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാന�ത്ത ഗാന്ധി

ജി പിന്താങ്ങുകയും, മഹാത്മാഗാന്ധി നയിച്ച നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന�ത്തഅലി

സ�ഹാദരന്മാർ പിന്താങ്ങുകയും �ചയ്തു. അപ്രകാരം രാഷ്ട്രീയസമരത്തിന് മതപര

മായ തത്വങ്ങളു�ട നിറം �കാടുക്കുകയും �ചയ്തു.
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3 നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനകാല�ത്തഐക്യം

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനകാലത്ത് �കവരിച്ച ഹിന്ദു മുസ്ലീം ഐക്യം�കാണ്ട് യാ

�താരു വിധത്തിലുമുള്ള പ്ര�യാജനകരമായ ഉ�ദ്ദശവും �കവരിച്ചി�ല്ലന്ന് ഇതു

�കാണ്ട് ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി വള�ര പി�ന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന ഹിന്ദു

ക്ക�ളയും മുസ്ലീമുക�ളയും ഉണർത്തുന്നതിനും അവ�ര കർമ്മനിരതരാക്കുവാനും

തീർച്ചയായും ഇതു�കാണ്ട് സാധിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇത്, ശക്തമാ�യാരു ജനാധിപത്യ

വിപ്ലവത്തി�ന്റപരിപാടി�യആധാരമാക്കിയുള്ളഹിന്ദുമുസ്ലീംഐക്യമായിരുന്നില്ല.

വി�ദശഭരണാധികാരികളു�ട ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന �കകളിൽ നിന്നും ഉന്നതവർഗ്ഗ

ങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ �നടി�യടുക്കുന്നതിനു �വണ്ടിയുള്ള അസ്വഭാവികമായ

ഒരു ഐക്യമായിരുന്നു അത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന, നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം

പിൻവലിച്ച�താ�ട അത് തകരുകയും �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതി

രായ വി�ദ്വഷം രണ്ടു മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വി�ദ്വഷമായി മാറി. വർഗ്ഗീയ

സംഘട്ടനങ്ങ�ള തുടർന്ന്, ‘ഹിന്ദുമുസ്ലീം പ്രശ്ന’ ത്തി�ന്റ ഗൗരവം �പരുപ്പിക്കുന്ന

തിനായി ഗവൺ�മന്റ് അവരു�ട ശക്തിയാലാവുന്ന�തല്ലാം �ചയ്തു. പ്ര�ത്യക

പ്രാതിനിധ്യത്തിനും പ്ര�ത്യക നി�യാജകമണ്ഡലത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം,

പാക്കിസ്ഥാനു �വണ്ടിയുള്ളആവശ്യ�പ്പടലിനു വഴി�യാരുക്കുകയും �ചയ്തു.

4 സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ�പതൃകം

വർഗ്ഗീയതയു�ട വർഗസത്ത തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനു ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതു

കളിലും ജവഹർലാലി�ന�പ്പാ�ലയുള്ള �നതാക്കന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും

ശ്രമിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്. വിപ്ലവകരമാ�യാരു ജനാധിപത്യ പരിപാടിയു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങ�ള കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിന് അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. അതി

�ന്റ ഫലമായി വർഗ്ഗീയശക്തി രാഷ്ട്രീയത്തി�ന്റ പ്രബലമായ സമ്മർദ്ദത്തിനവർ

സാവധാനംഅടിമ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഒരുപ്ര�ത്യക മാതൃരാജ്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള

‘മുസ്ലീം �ദശീയവാദികളു�ട’ അവകാശ�ത്ത പിൻതാങ്ങുക എന്നിട�ത്തക്കുവ�ര

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി �പായി. മതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ �ദശീയജനവിഭാഗ

ങ്ങ�ള വിഭജിക്കുകമൂലം, വർഗ്ഗീയവാദികളു�ട കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂട്ടുവാൻ ദൗർ

ഭാഗ്യകരമായ ഈ തീരുമാനം സഹായകമായിത്തീർന്നു. അതല്ലാ�ത വ്യത്യസ്ത

മതങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ജാതികളിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ പ്രവിശ്യകളിലുമുള്ള അടിച്ച

മർത്ത�പ്പട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ�പട്ടതായ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും, �താഴിലാളിക�ളയും

കർഷക�രയും �യാജിപ്പിക്കുവാൻഈതീരുമാനം �കാണ്ട് സാധിച്ചില്ല.

മഹാത്മാഗാന്ധി ത�ന്റ വില പിടിച്ച ജീവൻ, ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഐക്യത്തി�ന്റ

ആൾത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു. എങ്കിലും സർദാർ വല്ലഭായ് പ�ട്ടലി�ന്റ പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതു�പാ�ല, ഇന്ത്യയി

�ല ഹിന്ദുബ്യൂ�റാക്രസിയി�ല ഒരു വിഭാഗത്തി�ന്റ പാർട്ടിസാൻ നിലപാടു�കാണ്ട്

സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ വിഭജനം, വർഗ്ഗീയ സംഘട്ടനങ്ങൾ, കൂട്ട�ക്കാല

എന്നിവ എളുപ്പമുള്ളതാക്കിത്തീർത്തു. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലിന്ന�ത്ത വർഗ്ഗീ

യത എന്നത് നമ്മു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഒരു �പതൃകമാണ്.

ഇത് എത്രയും �വഗം നാം അംഗീകരിക്കു�മാ അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ്.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും, സമാധാനത്തിലും സൗഹാർദ്ദ

ത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടു�മന്ന്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരക്കാലത്ത് പല �ദശീയ �നതാക്കന്മാ
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രും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ എഴുത്തുകാരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉറ

പ്പ് �തറ്റായിരു�ന്നന്ന് കഴിഞ്ഞകാൽനൂറ്റാണ്ടുകാല�ത്തചരിത്രം �തളിയിക്കുന്നു.

വർഗ്ഗീയ വി�ദ്വഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. �ന�ര മറിച്ച് അവ പു

തിയതാൽപര്യങ്ങ�ളാടും നവമായരൂക്ഷത�യാടുംകൂടി പുതിയരൂപങ്ങളിൽപ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പടുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

5 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറു വർഷങ്ങളിൽ നാം �കവരിച്ച വിജയങ്ങൾ അത്ഭുതാ

വഹങ്ങളാണ്. പി�ന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന അർദ്ധഫ്യൂഡൽ രാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യ

ഇന്ന് പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക രാജ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വികസിച്ചു. വൻകിട വ്യവസായികൾ കൂടുതൽ വൻകിട

വ്യവസായികളായി ത്തീർന്നു. ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ �കാടീശ്വരന്മാരായിത്തീർന്നു. സർ

വ്വകലാശാലകളു�ട എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും പുതിയ �താഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടു

കയും �ചയ്തു. കാറുകൾ, �റഡി�യാകൾ, �ടലിവിഷൻ �സറ്റുകൾ, �റഫ്രിജ�ററ്ററു

കൾ, എയർകണ്ടീഷൻ �ചയ്ത ബഹുനിലകളുള്ള �കട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയു�ട എണ്ണ

വും �കാടിക്കണക്കിനുരൂപയു�ട�കമാറ്റങ്ങളും ദിനംപ്രതി ഉയർന്നു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്നു. എന്നാൽഈവക കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളു�ട പിറകിൽ നിലനിൽക്കുന്ന

എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളി�ലയും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളിലുള്ള അസംതൃപ്തി, നി

സ്സഹായത, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലായ്മ, �താഴിലില്ലായ്മ, വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ദാ

രിദ്ര്യംഎന്നിവ�യല്ലാം �രാഗഗ്രസ്തമാ�യാരു മുതലാളിത്തസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയു�ട ഭീക

രതക�ളയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

6 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസ്വഭാവവി�ശഷം

�വരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാ�ത, മുതലാളിത്തത്തിന് നിലനിൽക്കുവാ�നാ വളരുവാ�നാ

കഴിയുകയില്ല. �വരുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും, ബൂർഷ്വാസിയും �താഴിലാളിയും

തമ്മിൽ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. മറിച്ച് സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യവും

സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാഷ, സംസ്കാരം, മതം എന്നി

ങ്ങ�ന ജീവിതത്തി�ന്റ എല്ലാ തുറകളിലുമുണ്ട്. �വദങ്ങളിലും, ഗീതയിലും, അ�ല്ല

ങ്കിൽ ഖുറാനിലും സുന്നയിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതായ ‘ശാശ്വതമാർഗ്ഗങ്ങ�ളക്കാൾ’

കൂടുതലായി ഹിന്ദു മുസ്ലീം ചൂഷകർക്ക് താൽപര്യം ലാഭത്തിലും വാടകയിലുമാണ്.

അതിനു�വണ്ടിത്ത�ന്നയാണവർ ഭാഷ, സംസ്കാരം എന്നിവ�യയും കണക്കാക്കു

ന്നത്. അവരു�ട ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായുള്ള ഏത് മതചടങ്ങി�നയും

സമ്പ്രദായത്തി�നയും എതിർക്കുന്നതിനുമവർ മടിക്കുകയില്ല. പ�ക്ഷ, ബഹുജന

ങ്ങൾ, കാലപ്പഴക്കമുള്ള അവരു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ളാടും ആചാരങ്ങ�ളാടുംകൂടി

സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും പി�ന്നാക്കാവസ്ഥയിൽത്ത�ന്നവർത്തി�ക്കണ്ടകാ

ര്യത്തിൽപ്ര�ത്യക താൽപര്യം കാണിച്ചുവന്നു. കാരണ�മ�ന്തന്നാൽ, ജനങ്ങളു�ട

മനസ്സുക�ള വികൃതമാക്കുന്നതിനും ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിക്കായുള്ള

�യാജിച്ച സമരങ്ങളിൽ പങ്കു�ചരുന്നതിലവ�ര തടയുന്നതിനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ

സാമഗ്രികളാണ് മതം, ഭാഷ, സംസ്കാരം എന്നിവ�യന്ന് അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം

അറിയാവുന്നതുത�ന്നയാണ്.
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7 ഇ�പ്പാഴ�ത്തനില

നിലവിലുള്ള പാർലി�മന്ററി ഗവൺ�മന്റ് തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായം പരി

തസ്ഥിതിക�ള �മച്ച�പ്പടുത്തുന്നു�മന്ന് പറയുവാൻ വയ്യ. �സാഷ്യലിസത്തിൽ

തങ്ങൾക്കുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസ�ത്ത, മിക്കവാറും എല്ലാ പാർട്ടികളും

ഉദ്�ഘാഷിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. എന്നാൽ അവരു�ട പരിപാ

ടിക�ള�ന്താ�ക്കയായാലും ശരി, ഫലത്തിൽ അവർ �പാരുതുന്നത് മുതലാളിത്ത

ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളു�ട നാല് അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും, നിലവിലുള്ള

ബൂർഷ്വാ �സ്റ്ററ്റ് ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽസ്വത്ത്, അധികാരം എന്നിവ പുനർവിഭജിക്കുന്നതി

നു മാത്രവുമാണ്. തിര�ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന പാർട്ടിക�ളാ അ�ല്ല

ങ്കിൽ പാർട്ടികളു�ട മുന്നണിക�ളാആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നത്, ചൂഷിതസാമൂ

ഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റുന്നതിനു �വണ്ടിയല്ല. മറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് �പറ്റി-സാമ്പത്തിക

സാമൂഹ്യ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വഴി നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതി നിലനിറുത്തുവാനും, മറുഭാ

ഗത്ത് നിയമത്തി�ന്റയും ക്രമസമാധാനത്തി�ന്റയും ഉപകരണങ്ങൾ നിലനിറുത്തു

ന്നതിനും �വണ്ടി മാത്രമാണ്.

8 പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം

അത്തരത്തിലു�ള്ളാരു വ്യവസ്ഥിതിയിൻ കീഴിൽ, തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു

�വണ്ടി ജനങ്ങ�ള വിഭജിച്ച് തങ്ങളു�ട ജനപിന്തുണ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഓ�രാ രാഷ്ട്രീ

യകക്ഷിയും ശ്രമിക്കു�മന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ജനങ്ങളു�ട മതവികാ

രങ്ങൾക്ക് മുറി�വൽക്കുകയും അതുവഴി തങ്ങളു�ട �വാട്ടുകൾ നഷ്ട�പ്പടു�മന്നുള്ള

ഭയം കാരണമായി ഒരു പാർട്ടിയും ജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മതപര

മായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും, വർഗ്ഗീയ വിഭാഗീയതക�ളയും, കാലഹരണ�പ്പട്ട

ആചാരങ്ങ�ളയും എതിർക്കുവാൻ �ധര്യ�പ്പടുന്നില്ല. �കാൺഗ്രസ്, �കാൺഗ്ര

സ് (ഒ), സി.പി.എം., ആർ.എസ്.പി, പി.എസ്.പി, എസ്.എസ്.പി, ജനസംഘം,

മുസ്ലീം ലീഗ് എന്നിങ്ങ�നയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കും അവരവരു�ടതായ

�ട്രഡ് യൂണിയനുകൾ, വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകൾ, തുടങ്ങിയ ബഹുജനസംഘട

നകളുണ്ട്. �കാൺഗ്രസ്സ്, മുസ്ലീം ലീഗ്, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നിവർ

കൂടി�ച്ചർന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന �കരളത്തി�ലതു�പാ�ല കൂട്ടുകക്ഷി ഗവൺ�മന്റു

കൾ ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ�പ്പാലും, ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽഅധികാരത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള

സമരം താ�ഴത്തട്ടുകളിൽ നടന്നു�കാ�ണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഓ�രാ പാർട്ടിയും മറ്റു പാർ

ട്ടികളിലുള്ള �താഴിലാളി�യയും കർഷക�ത്താഴിലാളി�യയും ത�ന്റ പാർട്ടിയിൽ

�ചർക്കുവാനും അത്തരത്തിൽ അവരവരു�ട ബഹുജനാടിസ്ഥാനം, ഉറപ്പിക്കുവാ

നുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആ�വശ�ത്താ�ട നടത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള

സമരങ്ങൾ ചില�പ്പാ�ഴല്ലാം കടുത്ത സായുധ സമരങ്ങളി�ല�ക്കത്തി�ച്ചരാറുണ്ട്.

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ �പരിൽ �താഴിലാളി �താഴിലാളി�യയും, വിദ്യാർത്ഥി വി

ദ്യാർത്ഥി�യയും �കാല്ലുന്നു!

9 പുതിയആശാനാളം

അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ മു�മ്പങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തി

ലു�ള്ളാരു ഉൽപതിഷ്ണുത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ളസ്ഥിതിഗതിക�ള കുറിച്ചവർ
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കൂടുതൽ കൂടുതൽ അമർഷരും വി�ദ്വഷമുള്ളവരുമായിത്തീർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയാ

ണ്. എന്നാൽ ഇടതുജനാധിപത്യകക്ഷികൾ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിലും ശത്രുതയിലും

വർത്തിക്കുന്നതുകാരണമായി നിലവിലുള്ളസാഹചര്യങ്ങളിൽ �നടി�യടുക്കുവാൻ

കഴിയുന്ന വ്യക്തമാ�യാരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തി�ന്റയടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കൂട്ട�ര

�യാജിപ്പിക്കുന്നതി�നാ അവരു�ട ശക്തിക�ള കൂട്ടിയിണക്കുന്നതി�നാ അവർക്ക്

കഴിവില്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ബൂർഷ്വാ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി

ഇല്ലായ്മ �ചയ്യുന്നതിനുള്ള സമരത്തിൽ, ജനങ്ങളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ കൂട്ടി

യിണക്കി അവ�ര സംഘടിപ്പിക്കുവാനും നയിക്കുവാനും കഴിവുള്ളതായ നിശ്ചയ

ദാർഢ്യവും ഐക്യവും കൂടി�ച്ചർന്ന രാഷ്ട്രീയ�ബാധവും ധാർമ്മികമായി അർപ്പിത

വുമായ ഒരു �നതൃത്വത്തി�ന്റ അഭാവത്തിൽ, അവരു�ട പു�രാഗമനാത്മകത�യ

സൂത്രശാലികളായ പിന്തിരിപ്പന്മാർക്ക് വർഗ്ഗീയതയു�ട പാതകളി�ലക്ക് വള�ച്ചാ

ടിക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�യാ, ഫ്യൂഡലിസ

ത്തി�ന്റ�യാ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടല്ലാ വർഗ്ഗീയത നിലനിൽ

ക്കുന്നതും, വർഗ്ഗീയതവിജയിക്കുന്നതും. �ന�രമറിച്ച് ഇടതുജനാധിപത്യശക്തികൾ

പ്ര�ത്യകിച്ച് സി.പി.ഐ., സി.പി.എം. എന്നിവ ദുർബലമായതു�കാണ്ടാണ്. കാര

ണംഅവഅ�നക്യത്തിലാ�ണന്നുള്ളതുത�ന്ന. ഇതി�ന്റകാരണ�മ�ന്തന്നാൽ,

നിലവിലുള്ളമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥക്കനു�യാജ്യമായിസ്വത്ത്,അധികാരംഎന്നിവ

പുനർവിഭജിക്കുന്നതിനുള്ളസമരം എന്ന ലക്ഷ്യത്തി�ലാതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുഇവർ.

ജനങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളു�ടയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയു�ടയും

അടിസ്ഥാനത്തിൽ �താഴിലാളിക�ളയും, മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും അധികാരത്തി

നു�വണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതു�കാണ്ട് വർഗ്ഗീയത�യ പരാജയ�പ്പടുത്തുവാൻ സാധി

ക്കു�മന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. വ്യത്യസ്തമതങ്ങളും, വർഗ്ഗങ്ങളും, ജാതികളും അവയു�ട

ബന്ധ�പ്പട്ടആചാരങ്ങളും ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങളും (Customs and traditions)

ഉള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതു�കാണ്ട് അധികാരത്തിനു �വ

ണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ, ജനങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അവകാശ

ങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾക്കു പുറ�മ മതപരവും അതു�പാ�ലയുള്ളതായ

സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളു�ടയും, കാര്യത്തിൽ �ദശീയവും ഭാഷാപരവുമായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ

ക്ക് അവരു�ട സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും സംസ്കാരവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയുള്ള

ഗ്യാരണ്ടി അഥവാ ഉറപ്പും ഉൾ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ വർഗ്ഗീയതയുമായി സന്ധി�ച

യ്യുന്നതു�കാ�ണ്ടാ അ�ല്ലങ്കിൽ ഒറ്റ�പ്പട്ട പ്രതിഭാസ�മന്ന നിലയിൽ അതി�ന്റ

�നർക്ക് എതിർപ്പ് �കന്ദ്രീകരിച്ചതു�കാ�ണ്ടാ അതി�ന നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയു

കയി�ല്ലന്ന് പ്ര�ത്യകം പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായ

�സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള �പാതുവായ സമരത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�മന്ന നി

ലയിൽ അതി�നതിരായി സമരം �ചയ്തി�ല്ലങ്കിൽ മാത്ര�മ വർഗ്ഗീയത�യ �താൽ

പിക്കുവാനാവൂ. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികളു�ട അ�നക്യത്തി�ന്റതായ, പ്ര�ത്യകിച്ച്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അകത്തുള്ള മുറിവുകൾ ചികിത്സിച്ചു �ഭദമാക്കാ�ത

ശക്തമാ�യാരു �ട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനവും അതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റു ബഹുജന

പ്രസ്ഥാനങ്ങളും �കട്ടിപ്പടുക്കാ�തയും ഇത്തരത്തിലു�ള്ളാരു സമരം നടത്തുവാൻ

സാദ്ധ്യമല്ല.
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1971 ജൂൺ 5-ന് ത�ന്റ ജന്മസ്ഥലമായബുഡാ�പസ്റ്റിൽ വച്ചു 86-ാമ�ത്തവയസ്സിൽ

�ജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച് അന്തരിച്ച�താ�ട ധീഷണ�ലാകത്തിനു നഷ്ട�പ്പട്ടത് ഇരുപ

താം നൂറ്റാണ്ടി�ല ഏറ്റവും വലിയ �വല്ലുവിളികളുയർത്തിയ മാർക്സിസ്റ്റു ചിന്തകന്മാ

രിൽ ഒരാളും ഉത്തിഷ്ഠമാനനായ ഒരു സാഹിത്യനിരൂപകനും മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ന്റ ഒരു തീവ്ര��ഹിയുമാണ്. വരട്ടുതത്വവാദികളാലും അവസരവാദികളാലും

അപവദിക്ക�പ്പട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തവരുമായ ബുദ്ധിജീ

വികളാൽ ��ഹിക്ക�പ്പട്ടും ആരാധിക്ക�പ്പട്ടും ത�ന്റ ജീവകാലം മുഴുവൻ സ്വന്തം

വിപ്ലവലക്ഷ്യങ്ങ�ളാടു കൂറുപുലർത്തിയ അ�ദ്ദഹം തത്വചിന്തയിലും സാഹിത്യനിരൂ

പണത്തിലും രാഷ്ട്രമീംമാസയിലും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലു�മല്ലാം ചിന്തയു�ട സമൃദ്ധ

വും �വവിധ്യ�മറിയതുമായ ഒരു പുതിയ സരണി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒസ്യത്തായി

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബുഡാ�പസ്റ്റി�ല സമ്പന്നനായ ഒരു ബാങ്കുടമസ്ഥ�ന്റ മകനായി 1886-ൽ

ജനിച്ചഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റകുട്ടിക്കാലത്തുഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തി�ന്റഎല്ലാ

സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു. പ്രാഥമിക സ്കൂളി�ലയും �ഹസ്കൂളി�ലയും വിദ്യാ

ഭ്യാസംബുഡാ�പസ്റ്റിൽ �വച്ചുപൂർത്തിയാക്കിയ�ശഷംഅ�ദ്ദഹം ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ

സത്തിനായി ജർമ്മനിയി�ലക്ക് �പാകുകയും സിമ്മൽ, മാർക്സ്, �വബർ തുടങ്ങിയ

പ്രശസ്തരായ അദ്ധ്യാപകരു�ട കീഴിൽ ബർലിൻ, ഹിഡൽബർഗ് എന്നീ സർവ്വ

കലാശാലകളിൽ പഠിക്കുകയും �ചയ്തു. മാർക്സി�ലക്കുള്ള പാതയി�ലക്കു ത�ന്ന

നയിച്ച ആദ്യകാല�ത്ത ബുദ്ധിപരമായ വികാസ�ത്ത അ�ദ്ദഹംത�ന്ന ഇങ്ങി�ന

വിവരിക്കുന്നു. ‘സ്കൂളിൽ പഠിക്കു�മ്പാഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മാർക്സി�ന്റ ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾ വായിച്ചത്. പിന്നീട് 1908 �നാടടുത്തുള്ള ആധുനിക നാടക�ത്ത പറ്റിയുള്ള

എ�ന്റ പ്രബന്ധത്തിന് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം നൽകാൻ�വണ്ടി മൂ

ലധനംഞാൻവായിച്ചു. ആകാലത്തുസാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായമാർക്സാണ്എ�ന്ന

ആകർഷിച്ചത്. സിമ്മലും, മാർക്സ് �വബറും നിറം പുരട്ടിയ കണ്ണടയിലൂ�ടയാണ്

ഞാൻ അ�ദ്ദഹ�ത്ത കണ്ടത്. ഒന്നാം�ലാക മഹായുദ്ധകാലത്തു ഞാൻ മാർക്സി

�നക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പുനരാരംഭിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇപ്രാവശ്യം ഇതി�ലയ്ക്ക് എ�ന്ന

നയിച്ചത് എ�ന്റ �പാതുവായ തത്വചിന്താതാൽപര്യങ്ങളായിരുന്നു. സമകാലി

കരായ ചിന്തകന്മാ�രക്കാൾ ഏ�റ �ഹഗലായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ എ�ന്ന

സ്വാധീനിച്ചത്. പ�ക്ഷ ഒന്നുണ്ട്, എ�ന്റ �മൽ �ഹഗലിന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീ
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നം ത�ന്ന അതീവസന്നിദ്ധമായിരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ ഒരു വശത്തു കീർ�ക്കഗാദ്

എ�ന്റ ആദ്യകാലവളർച്ചയിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനു

�താട്ടുമുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഹിഡൽബർഗ്ഗിൽ വച്ചു �ഹഗലി�നക്കുറിച്ചുള്ളഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ വിമർശന�ത്തപ്പറ്റി ഒരു പ്രബന്ധ�മഴുതാൻ ഞാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.

മറുവശത്ത് എ�ന്റ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വീക്ഷണങ്ങളിലുണ്ടായ �വരുദ്ധ്യ

ങ്ങൾ എ�ന്ന സിൻഡിക്കലിസമായും എല്ലാറ്റിനുമുപരി �ജാർജ്ജ് �സാറലി�ന്റ

തത്വചിന്തയുമായും സമ്പർക്കത്തിൽ�കാ�ണ്ടത്തിച്ചു. ബൂർഷ്വാതീവ്രവാദത്തിനപ്പു

റം കടക്കാൻഞാൻ കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചു�വങ്കിലും സാമൂഹ്യജനാധിപത്യസിദ്ധാന്തം

(പ്ര�ത്യകിച്ചും കൗടസ്കി നൽകിയ അതി�ന്റ വ്യാഖ്യാനം) എന്നിൽ വിപ്രതിപത്തി

യാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. �സാറലി�നാടുണ്ടായ എ�ന്റ താൽപര്യം ഉണർത്തിയതു

�സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രസിയി�ല ഹം�ഗറിയൻ ഇടതു�ചരി പ്രതിപക്ഷത്തി�ന്റ

ആത്മീയഉപ�ദഷ്ടാവായിരുന്ന ഇർവ്വിൻ ഷാ�ബാവാണ്. യുദ്ധകാലത്തു ഞാൻ

�റാസാ ലുക്ക് സംബർഗ്ഗി�ന്റ കൃതികളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു. യുദ്ധകാലത്ത് അതി

ന്നു�ശഷമുള്ള കുറച്ചുവർഷങ്ങളിലും എ�ന്റ ചിന്ത�യ സംബന്ധി�ച്ചട�ത്താളം നിർ

ണ്ണായകമായിത്തീർന്ന വള�രയധികം �വരുദ്ധ്യനിഷ്ഠമായസിദ്ധാന്തസം�യാഗം

ഇ�തല്ലാം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചു”.

1 ധാർമ്മിക�ചാദന

�വരുദ്ധ്യനിഷ്ഠമായ ഈ സിദ്ധാന്തസം�യാഗത്തിനാധാരമായി മനുഷ്യ�ന മനു

ഷ്യൻ ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതി�നാടുള്ള �വറുപ്പു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ധാർമ്മിക

�ചാദനയാണ്അ�ദ്ദഹ�ത്തമുതലാളിത്തത്തി�നതിരായകലാപത്തി�ലക്കുതള്ളി

വിട്ടത്. അ�ദ്ദഹ�മഴുതി: “�താഴിലാളികളിലും �പറ്റിബൂർഷ്വാ ബുദ്ധിജീവികളിലും

ഞാൻ പല�പ്പാഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു �തറ്റിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വഴങ്ങി�ക്കാടുത്തിട്ടി

ല്ല. അവർക്കു മുതലാളിത്ത�ത്താടുള്ള ഭയഭക്തിബഹുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എ�ന്താ

�ക്കയായാലും, പൂർണ്ണമായി സ്വയം �മാചിപ്പിക്കാ�നാരിക്കലും കഴിഞ്ഞി�ല്ലന്നതാ

ണ് ആ �തറ്റ്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയി�ല ജീവിത�ത്താടു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ

ക്കുത�ന്ന എനിക്കു �താന്നിയിരുന്ന �വറുപ്പും അവജ്ഞയുമാണ് എ�ന്ന ഇതിൽ

നിന്നു കാത്തുരക്ഷിച്ചത്”.

യുദ്ധവും യുദ്ധ�ശഷമുള്ള ആദ്യവർഷങ്ങളും മുതലാളിത്ത �കാ�ളാണിയൽ

സംവിധാനങ്ങളിൽ അഗാധമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയും �ലാകമാ

സകലം വിപ്ലവാ�വശത്തി�ന്റ �കട്ടഴിച്ചുവിടുകയും �ചയ്തു. �ലനി�ന്റ �നതൃത്വ

ത്തിൽ റഷ്യയി�ല �ബാൾ�ഷവിക്കുകൾ സാർഭരണകൂട�ത്ത വലി�ച്ചറിയുകയും

�സാവിയറ്റ്—�സാഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളു�ട യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കുകയും �ച

യ്തു. ഇതു മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല വിപ്ലവകാരികളായ �താഴിലാളിക�ളയും മർദ്ദിതരായ

കർഷക�രയും പു�രാഗമനവാദികളായ ബുദ്ധിജീവിക�ളയും പ്ര�ചാദിപ്പിച്ചു. �ചരി

തിരിഞ്ഞഈ സമരത്തിനു �വളിയിൽ നിൽക്കാൻ ലൂക്കാച്ച് തയ്യാറില്ലായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹം ഒരു സജീവപക്ഷപാതിയായി മാറുകയും 1911 ഡിസംബറിൽ ബലാക്കൂ

ണി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ പുതുതായി രൂപം�കാണ്ടഹം�ഗറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ

ട്ടിയിൽ �ചരുകയും �ചയ്തു. ഹം�ഗറിയൻ �സാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റരൂപത്തിലുള്ള

�താഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തി�ന്റരൂപവൽക്കരണത്തി�ലക്കുനയിച്ചഹം

�ഗറിയൻ വിപ്ലവത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പ�ങ്കടുത്തു. 1919-ൽ ഹം�ഗറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയു�ട �കന്ദ്രകമ്മിറ്റിയി�ലക്ക് അ�ദ്ദഹ�ത്ത �തര�ഞ്ഞടുത്തു. �സാവിയറ്റ്



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 197

റിപ്പബ്ലിക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കമ്മ്യൂണിസത്തിനുമുള്ള പീപ്പിൾസ് കമ്മിസാർ,

�ചമ്പടയു�ട പീപ്പിൾസ് കമ്മിസാർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചു.

ബലാക്കൂണി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ളസർവ്വാധിപത്യം കു�റ മാസങ്ങൾമാത്ര�മ നില

നിന്നുള്ളൂ. പ്രതിവിപ്ലവശക്തികൾ �സാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കി�ന പറി�ച്ചറിഞ്ഞതിനു

�ശഷം ലൂക്കാച്ച് വിയന്നയി�ലക്കു രക്ഷ�പ്പട്ടു. ബലാക്കൂണുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ചില

സഹപ്രവർത്തകരും �മാ�സ്കാവി�ലക്കും.

2 കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു

വിയന്നയിൽ ലൂക്കാച്ച് സിദ്ധാന്തപരവും ധീഷണാപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തുടരുകയും മാർക്സി�ന്റയും �ലനി�ന്റയും കൃതികളുമായുള്ള പരിചയം വർദ്ധിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്തു. �പാളണ്ടു ബാൾക്കൻസ് എന്നീ നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള കുടി�യ

റ്റക്കാരുമായും ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ്കാരുമായും സമ്പർക്കത്തി�ലർ�പ്പട്ടു. മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലി�ല പുതിയ

പ്രവണതകളു�ട ഒരു �കന്ദ്രമായിത്തീർന്ന ‘കമ്മ്യൂണിസം’ എന്ന മാസികസ്ഥാപി

ച്ച് അതി�ന്റ പത്രാധിപത്യം ഏ�റ്റടുത്തു. അ�ദ്ദഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു: “മ�റ്റന്തിലും

കൂടുതൽആവശ്യം ഹംഗറിയി�ല �താഴിലാളി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിനു പുതുജീവൻ

നൽകുക എന്നതായിരുന്നു. ഭീകരണഭരണകാലത്തു നിലനിൽക്കാനും വളരാനും

അതി�നപ്രാപ്തമാക്കാൻ പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നയപരിപാടികളും ക�ണ്ട�ത്ത

ണ്ടിയിരുന്നു. സർവ്വാധിപത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങൾ—അവ പ്രതി�ലാമപ

രമായിരു�ന്നാ അ�താ �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റിക്കുകളു�ടതായിരു�ന്നാ എന്നത്

അപ്രധാനമായിരുന്നു—നി�ഷധി�ക്കണ്ടിയിരുന്നു. അ�തസമയംത�ന്ന �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യ�ത്തക്കുറിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് സ്വയംവിമർശനം ആരംഭി�ക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു”. “സീ�നാവീവി�ന്റ ഏറ്റവും ആധുനിക ബ്യൂ�റാക്രാറ്റിക് രീതിയിലു

ള്ള �സ�ക്ടറിയനിസ�ത്താടു ആഭിമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചയാളുമായ ബലാക്കൂണി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിൽ ഹം�ഗറിയൻ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബ്യൂ�റാക്രാറ്റിക്

അതിസാഹസിക ഗ്രൂപ്പി�ന എതിർത്ത യുജിൻലാന്റുമായും ലൂക്കാച്ച് �യാജിച്ചുനി

ന്നു. ലൂക്കാച്ചി�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഹംഗറിയി�ല വിപ്ലവത്തി�ന്റ പരാജ

യമായിരുന്നു കാരണം. പ്രതിവിപ്ലവത്തി�ന്റ അദമ്യശക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല.

ബലാകൂണും കൂട്ടരും വരുത്തിയ വിഭാഗീയവും സാഹസികവുമായ �തറ്റുകളായി

രുന്നു മുഖ്യകാരണം. അവ�ര സ്വാധീനിച്ചത് മാർ�ക്സാ �ലനി�നാ ആയിരുന്നില്ല;

�ന�രമറിച്ച് ‘റഷ്യൻ ഇടതു�ചരി പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു’.

ഹം�ഗറിയൻ രാഷ്ട്രീയ സമരമുഖത്തു ലൂക്കാച്ച് ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു വിഭാ

ഗീയതാ �ലനിനു�വണ്ടി വാദിച്ചു. അങ്ങ�ന അ�ദ്ദഹം ബലാകൂണി�ന്റ സാഹസി

കതാതന്ത്രങ്ങളു�ട കടുത്ത ശത്രുവായിത്തീർന്നു. അ�തസമയം അ�ദ്ദഹം അന്തർ

�ദശീയപ്രശ്നങ്ങളിൽ തീവ്രവാദവിഭാഗീയപ്രവണതക�ള പിന്താങ്ങി. രണ്ടു�പരു�ട

യും �സ�ക്ടറിയൻ �തറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി�ക്കാടുത്തു. ലൂക്കാച്ചി�നയും കൂണി�നയും

സഹായിക്കുവാൻ �ലനിൻ ശ്രമിച്ചു. വിഭാഗീയചിന്താഗതിയിൽ നിന്നു പുറത്തുകട

ക്കാൻആദ്യ�ത്തകാ�ലടുത്തു�വക്കുന്നതിനുംസ്വന്തം വീക്ഷണഗതിക�ള പുനരവ

�ലാകനം �ചയ്യുന്നതിനുംത�ന്നപ്രാപ്തനാക്കിയത് �ലനി�ന്റവിമർശനമായിരുന്നു

�വന്ന് ലൂക്കാച്ച് ത�ന്ന തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നു.
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3 ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ�ബാധവും’

രൂക്ഷമായ ഉൾപ്പാർട്ടിസമരങ്ങളു�ട ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ

�ബാധവും’ എന്ന ത�ന്റ �ശ്രഷ്ഠമായ കൃതി 1923-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഈ കൃതി

ധീഷണ�ലാകത്തിൽസത്വരമായആഘാതം ഉണ്ടാക്കുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റഅകത്തുംപുറത്തും വിവാദത്തി�ന്റ �കാടുങ്കാറ്റഴിച്ചു വിടുകയും �ചയ്തു. ആ

മഹത്ഗ്രന്ഥംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ബുദ്ധിജീവികളു�ടയുവതലമുറയിൽ മാത്രമല്ലകാൾമാൻ

ഹീമി�ന �പാലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരരായ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലും അസ്തിത്വ

വാദികളിൽ�പാലും അനല്പമായ സ്വാധീനശക്തി �ചലുത്തുകയുണ്ടായി. അ�തസ

മയം ‘അതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വരട്ടുതത്വവാദികളാ

യിരുന്ന കടുംപിടുത്തക്കാരു�ട ആക്രമണത്തിനും അവജ്ഞയ്ക്കും പാത്രമാവുകയും

�ചയ്തു’.

ബൂർഷ്വാറിവിഷനിസ്റ്റുകളു�ട വികൃത�പ്പടുത്തലുകളിൽ നിന്ന് മാർക്സിസ�ത്ത

രക്ഷ�പ്പടുത്തുകയും അതി�ന സമകാലികവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങ

�ളാടു �പാരുത്ത�പ്പടുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നുആഗ്രന്ഥരചനയിൽലൂക്കാ

ച്ചിനുണ്ടായിരുന്ന ഉ�ദ്ദശ്യം. ഒരു ഭാഗത്തുപുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഗ�വഷണഫ

ലങ്ങളും മാർക്സിസ�ത്ത കാലഹരണ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു�വന്ന് വാദിക്കുന്നവരും,

മറുവശത്ത്, എല്ലാ ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഉപ�യാഗി�ക്ക

ണ്ട മന്ത്രങ്ങളു�ട �ശഖരമായി മാർക്സിസ�ത്ത കണക്കാക്കുന്നവരും �താഴിലാളി

പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽത�ന്ന വള�രയധികം ഉ�ണ്ടന്ന�ദ്ദഹം കണ്ടു. അത്തരം

വ്യാജപ്രവാചകന്മാ�രാടുള്ള ഒരു �വല്ലുവിളിയായിരുന്നുആഗ്രന്ഥം.

4 ഉജ്ജ്വലമായ ഉൾക്കാഴ്ച

‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ�ബാധ’വും എഴുതിയ�പ്പാൾ ലൂക്കാച്ച് മാർക്സി�ന്റആദ്യകാലകൃതി

ക�ളാ 1929-ൽ മാത്രംപ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ട �ലനി�ന്റസുപ്രധാനമായ തത്വശാസ്ത്ര

സംഭാവനക�ളാ വായിച്ചിരുന്നില്ല.

എങ്കിലും ഉജ്ജ്വലമായ ഉൾക്കാഴ്ച�യാ�ട അപ്രകാശിതങ്ങളായിരുന്ന ആ കൃ

തിയി�ല നിരീക്ഷണങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം മുൻകൂട്ടി കാണുകയുണ്ടായി. �ഹഗലി�ന്റ

ആശകളു�ട അനന്തരാവകാശിയായിരുന്നു മാർ�ക്സന്നും അതു�കാണ്ടു മാർക്സിസ

ത്തി�ന്റപാരമ്പര്യങ്ങളി�ലക്കുതിരിച്ചു�പാകാൻശ്രമിക്കുന്നയാ�താരാൾക്കും �ഹ

ഗലി�ന്റ പാരമ്പര്യ�ത്ത പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും അ�ദ്ദ

ഹം വാദിച്ചു. “�ലനി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രപരമായ �നാട്ടുബുക്കുക”ളി�ല ആശയങ്ങ�ള

മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു മനുഷ്യ�ന്റ സജീവവും ക്രിയാത്മകവുമായ വസ്തുതക�ള രൂപാന്തര

�പ്പടുത്താൻകഴിവുള്ളതുമായ ഒരുപങ്കു�ണ്ടന്നുംഅ�ദ്ദഹംഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. �ഹഗ

ലി�ന്റ വീക്ഷണത്തിൽനിന്നു മാർക്സി�ന്റ ചിന്തയി�ലക്കുള്ളമാർഗ്ഗമാ�കഅ�ദ്ദഹം

സ്വയം പരി�ശാധിച്ചു. ഡയലക്ടിക്സി�ന്റ �മഖല മനുഷ്യൻ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തി

�ന്റ �മഖലയായിരുന്നു. ചരിത്രത്തി�ന്റയും സമൂഹത്തി�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യത്തി

�ന്റയും �മഖലയായിരുന്നു. മാർക്സി�ന�പ്പാ�ല ലൂക്കാച്ചും �താഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ല

വ�ത്ത അന്യ�ബാധത്തിൽ നിന്നും വി�മാചിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യ��ഹത്തിലടി

യുറച്ച ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തി�ന്റ അടിത്തറയിടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ്

�സാഷ്യലിസ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. മാർക്സി�ന്റ കൃതികളു�ട കലർപ്പറ്റ ഘട

കങ്ങളി�ലാന്നായി മാനവികത�യ അ�ദ്ദഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടി. �ഹഗലി�ന്റയും
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ആദ്യകാലബൂർഷ്വാചിന്തകന്മാരു�ടയും പാരമ്പര്യങ്ങളു�ട മൂല്യ�ത്ത പുനർനിർണ്ണ

യിക്കുന്നതി�നാട് അഭിവാജ്യമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു മാർക്സിയൻ കൃതികളു�ട

ഈ വിലയിരുത്തൽ, ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ�ബാധവും’ എന്ന കൃതിയി�ല ശരിയായ

ആശയപ്രവണതകൾ ത�ന്റത�ന്ന പിൽക്കാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ—ഒരുപ�ക്ഷ

മറ്റുള്ളവരി�ലതിലും—പ്ര�യാജനപ്രദമായ യഥാർത്ഥഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി�യന്ന

�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി

1929-ൽ �ലനി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രപരമായ �നാട്ടുബുക്കുകളും 1932-ൽ മാർക്സി�ന്റ

ധനശാസ്ത്രപരവും തത്ത്വശാസ്ത്രപരവുമായ ക�യ്യഴുത്തുപ്രതികളും ‘ജർമ്മൻപ്രത്യയ

ശാസ്ത്രവും’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച�താ�ട ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ�ബാധവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ

ലൂക്കാച്ച് പുറ�പ്പടുവിച്ച മുഖ്യബാധവും എന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്ക�പ്പ

ട്ടു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ �തറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലായിരു�ന്നന്നു ഇതിനർത്ഥമില്ല.

ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ ചില �തറ്റുകളും ഏകപക്ഷീയമായ അഭിപ്രായ

ങ്ങളും അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന വിമർശനബുദ്ധ്യാ �നാക്കിക്കണ്ടു.

ഉദാഹരണത്തിനു സമകാലികസമൂഹത്തി�ല അന്യതാ�ബാധ�ത്ത ശരി

യാംവണ്ണം വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു�വങ്കിലും താൻ �ഹഗലിയൻ രീതിയിലാണ്

അതു വിശദീകരിച്ച�തന്ന�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

5 വിമർശനവി�ധയനാവുന്നു

�ലനിൻ അന്തരിച്ചി�ട്ട�റക്കാലമായില്ല. മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ �നതൃത്വം

ലൂക്കാച്ചി�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റയും �നർക്കു രൂക്ഷമായ ഒരാക്ര

മണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. വിശദാംശങ്ങ�ളയല്ല, ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ സത്ത�യയാ

�കയാണ് ആക്രമണം ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. ലൂക്കാച്ച് ഒരു വ്യതിയാനവാദിയായി

(Deviationist) പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രന്ഥം �വരുദ്ധ്യാത്മഭൗതി

കവാദ�ത്ത തിരുത്തുന്നതായും ഭൗതികവാദപരമായ ചിന്താപദ്ധതി�യ ഹതവീ

ര്യമാക്കുന്നതായും �ഹഗലി�ന്റ ആശയവാദ�ത്ത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതായും വാദി

ക്ക�പ്പട്ടു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ 5-ാം �കാൺഗ്രസ്സിൽ പഴയ �ഹഗലി

യനിസത്തി�ലക്കുള്ള പതനമായി ഈ ഗ്രന്ഥ�ത്ത ബുക്കാറിൻ ഇടിച്ചു കാണിച്ചു.

ബലാകൂണി�ന്റ ഗുരുവും �കാമി�ന്റണി�ന്റ �സക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സീ�നാവീവ്

അതി�ന സിദ്ധാന്തപരമായ തിരുത്തൽവാദ�മന്നും മാർക്സിസത്തിനു �ന�രയുള്ള

കടന്നാക്രമണ�മന്നും അപവദിച്ചു. അ�ദ്ദഹം ഗർജ്ജിച്ചു: നമ്മു�ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റർ

നാഷണലിൽ സിദ്ധാന്തപരമായ ഇത്തരം റിവിഷനിസം നമുക്കു �പാറുക്കാനാവി

ല്ല”

ലൂക്കാച്ചു കു�റക്കാല�ത്തയ്ക്കു നിശബ്ദനാകാൻ നിർബദ്ധനായി. ‘കമ്മ്യൂണിസ’

ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസ്ഥാനത്തു നിന്ന�ദ്ദഹ�ത്ത മാറ്റി. പ�ക്ഷ, ആശ്രാന്തവുംഊർ

ജ്ജസ്വലവുമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യക്തിത്വ�ത്ത അമർത്തിക്കളയാൻ ഒരു കാല

ത്തുംആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല—(മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ).

മുതലാളിത്തം താൽക്കാലികമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

കാലമായിരുന്നു അത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവ�ത്ത തുടർന്നു യൂ�റാപ്പി�ല മറ്റുപല രാ

ജ്യങ്ങളിൽ �താഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങൾ അതി�വഗം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടു�മന്ന ആശകൾ

പിന്നി�ലക്കു തള്ള�പ്പട്ടു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, ‘ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രം �സാ

ഷ്യലിസം’ എന്നു സ്റ്റാലി�ന്റ മുദ്രാവാക്യ�ത്ത ലൂക്കാച്ച് പിന്താങ്ങി. റഷ്യൻവിപ്ലവ

ത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റയും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷി
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�ക്കണ്ടത് ഓ�രാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര�ന്റയും കർത്തവ്യമാ�ണന്നു അ�ദ്ദഹം വിശ്വ

സിച്ചു. പ�ക്ഷ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട �മൽസ്റ്റാലിൻ ത�ന്റ

വിഭാഗീയതന്ത്രങ്ങൾ അടി�ച്ചൽപിക്കുന്നതി�നാട് അ�ദ്ദഹത്തിനു �യാജിക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തം താൽക്കാലികമായി

പ്രബല�പ്പട്ടു�വന്നുമാത്രമല്ല, ഫാസിസ്റ്റ് പ്രതി�ലാമശക്തികൾ ഉയർന്നുവരികയും

�ചയ്തിരുന്നു. 1922-ൽ മുസ്സലീനിയു�ട ‘�റാമി�ലക്കുള്ള മാർച്ച് ’ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസി

സ്റ്റ് ഏകാധിപത്യത്തിൽ കലാശിച്ചു. ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള

‘�ദശീയ �സാഷ്യലിസം’ അനുദിനം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു വന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പ്ര

തി�ലാമശക്തികൾകൂടുതൽകൂടുതൽശക്തിയായി. ഈപ്രതി�ലാമ ശക്തികളു�ട

എതിർപ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുക�ളാടു മാത്രമായിരുന്നില്ല, എല്ലാ പു�രാഗമന ശക്തിക�ളാ

ടുമായിരുന്നു. ആദ്യകാല�ത്ത ബൂർഷ്വാബുദ്ധിജീവികളു�ട മാനുഷികമായ ആശ

യങ്ങളും ഫാസിസ്റ്റുകളു�ട ജീർണ്ണിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തപ്രാകൃതത്വവും

തമ്മിലുള്ള വലിയ വിടവു പ്രകടമായിത്തീർന്നു. പു�രാഗമനവാദികളായ ഒട്ടനവധി

ബൂർഷ്വാബുദ്ധിജീവികളും തീവ്രവാദികളായ �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റുകളും ഫാസി

സത്തി�ന്റ വളർച്ചയിൽ തങ്ങളു�ട ഭൂതകാല ദർശനങ്ങൾ വഞ്ചിക്ക�പ്പടുന്നതു

കണ്ടു. അവർ ഫാസിസ്റ്റ് വിപത്തി�നാടു �പാരുതാൻ �വണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുക�ളാ

ടു �യാജിക്കാൻ തയ്യാറായി. ഒരു വശത്ത്, മാർക്സി�ന്റയും �ഹഗലി�ന�പ്പാലുള്ള

ആദ്യകാലബൂർഷ്വാചിന്തകരു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട മൂല്യപുനർനിർണ്ണയംആവ

ശ്യമായിത്തീർന്നു. ഫാസിസ�ത്താടും പ്രതി�ലാമശക്തിക�ളാടും �പാരുതാൻ

ഒ�രക്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടു�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന അഭിപ്രായം ശക്തി�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലിന് അവസരത്തി

�നാത്തുയരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ലൂക്കാച്ച് പറയുന്നു, സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്തന്ത്രങ്ങളാൽ കൂ

ടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്നും

കാര്യമായ നീക്കങ്ങ�ളാന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നില്ല. തന്ത്രപരമായി അത്

ഇട�ത്താട്ടും വല�ത്താട്ടും ആടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തി�ന്റ ഇട

യി�ലക്കു സ്റ്റാലിൻ ത�ന്ന കടന്നുകയറി. 1928-ൽ അ�ദ്ദഹം �സാഷ്യൽ �ഡ�മാ

ക്രാറ്റുക�ള ‘ഫാസിസ്റ്റുകളു�ട ഇരട്ട�പറ്റ സ�ഹാദരന്മാർ’ എന്നു വി�ശഷിപ്പിച്ചു.

ഇതിനു വിനാശകരമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇടതുപക്ഷ

ഐക്യമുന്നണിയു�ട സാധ്യതകൾക്ക് ഇത് ഇടം�കാലിട്ടു. ഹംഗറിയിൽ ഹാർ

ത്തിയു�ട പിന്തിരിപ്പൻ സർവ്വാധിപത്യം എല്ലാ പു�രാഗമനശക്തികൾക്കും ഒരു

മഹാവിപത്തായിത്തീർന്നിരുന്നു. തീവ്രവാദികളായ �താഴിലാളികളു�ട ഇടയിൽ

സ്വാധീനശക്തി ഉള്ളവരും നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരുമായ മറ്റ്

ഇടതുപക്ഷകക്ഷികളുമായും സഹകരിക്കുകയും �യാജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും �ച

�യ്യണ്ടത് ആവശ്യമാ�ണന്നു ലൂക്കാച്ചും അ�ദ്ദഹ�ത്ത�പ്പാ�ല ചിന്തിച്ചിരുന്ന മറ്റു

സഖാക്കളും മനസ്സിലാക്കി. സിദ്ധാന്തപരവും തന്ത്രപരവും ആയ തലങ്ങളിൽ

ഐക്യമുന്നണിയു�ട പ്രശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റി ചർച്ച �ച�യ്യണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

ഒരു �സാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം മാറ്റി�വച്ചു ഹാർത്തിഭരണത്തി

�നതിരായി �യാജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പു�രാഗമനഘടകങ്ങളു�ട പ്രവർ

ത്തനാടിസ്ഥാനമായി ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം സ്വീകരിക്കുക

എന്നതായിരുന്നുഇതി�ന്റഅർത്ഥം. 1921-ൽഹംഗറിയി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു

�ട രണ്ടാം �കാൺഗ്രസ്സിനു�വണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്ര�മയങ്ങൾഎഴുതിയുണ്ടാക്കുന്ന

�ജാലി ലൂക്കാച്ചിനു ലഭിച്ച�പ്പാൾ ത�ന്റ ഈ ആശയങ്ങൾ സുചിന്തിതമായി പ്ര
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കടിപ്പിക്കാൻ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം കിട്ടി. പ�ക്ഷ, പാർട്ടി �നതൃത്വത്തിൽ

അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗീയ സാഹസികഗ്രൂപ്പ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര�മയങ്ങ�ള നി

ശിതമായി എതിർത്തു. ലൂക്കാച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു: “കൂൺഗ്രൂപ്പു ആ പ്ര�മയങ്ങ�ള

ശുദ്ധ അവസരവാദമായി കണ്ടു. എ�ന്റ പാർട്ടിയിൽനിന്നുത�ന്ന എനിക്ക് ഉദാ

സീനമായ പിന്തുണ�യ ലഭിച്ചുള്ളൂ. വിശ്വാസ�യാഗ്യമായ ഒരു �കന്ദ്രത്തിൽനിന്നു

ഞാൻ അറിഞ്ഞു, പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എ�ന്ന പുറന്തള്ളാൻ �ബലാക്കൂൺ പദ്ധ

തിയിടുകയാ�ണന്ന്. അ�പ്പാൾ ഞാൻ എ�ന്റ സമരം ഉ�പക്ഷിച്ചു. കാരണം,

ഇന്റർനാഷണലിൽ കൂണിനുണ്ടായിരുന്നസ്ഥാനമഹിമ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.

ഏ�റ താമസിയാ�ത, ഞാൻ ഒരു ‘സ്വയം വിമർശനം’ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തി. എ�ന്റ

വീക്ഷണം ശരിയായിരു�ന്നന്നു ഞാൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഞാൻ ഇതുകൂടി

അറിഞ്ഞിരുന്നു—പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറന്തള്ള�പ്പട്ടാൽ പി�ന്നഫാസിസ�ത്താടു

ള്ളസമരത്തിൽസജീവപങ്കാളിയാകാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയി�ല്ലന്ന്. �കാൾ

�കാർഷി�ന്റ കർമ്മഗതി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ

പ്ര�വശിക്കാനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എ�ന്റ സ്വയം വിമർശനം എഴുതി

യത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഹം�ഗറിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ

എനിക്കുസാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻഅതാഗ്രഹിച്ചതുമില്ല”.

6 സ്റ്റാലിനീകരണത്തി�ന്റ കാലഘട്ടം

അങ്ങി�ന ഒരു ദശാബ്ദക്കാല�ത്ത ആ�വശപൂർവ്വമായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തി

നു�ശഷം അ�ദ്ദഹം പിന്മാറുകയും സിദ്ധാന്തപരവും സാഹിത്യപരവുമായ കാര്യങ്ങ

ളിൽ ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. 1929-ൽ അ�ദ്ദഹം വിയന്ന വിട്ടു. ഒരു വർ

ഷ�ത്താളം ബർലിനിലിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ�ശഷം 1930-ൽ �മാ�സ്കായി�ല മാർക്സ്—

എംഗൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു റിസർച്ചു �ജാലി സ്വീകരിച്ചു. 1931 മുതൽ 1933 വ�ര

അ�ദ്ദഹം ഒരു സാഹിത്യവിമർശക�നന്ന നിലയിൽ �ബർലിനിലിൽ താമസിച്ചു.

പ�ക്ഷ, 1933-ൽ ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം �മാ�സ്കായി�ല

ക്കു മടങ്ങി.

‘സാമ്പത്തികവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ ക�യ്യഴുത്തുകളും’ ജർമ്മൻ പ്രത്യയ

ശാസ്ത്രവും, �പാലുള്ള മാർക്സി�ന്റ ആദ്യകാലകൃതികളും �ലനി�ന്റ തത്വശാസ്ത്ര�നാട്ടു

ബുക്കുകളും, അ�പ്പാ�ഴക്കും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവ വായിക്കാൻ

തയ്യാറാകുന്ന ആർക്കും �വഗം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പ്ര�യാഗവും

യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യസമൂഹ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിയൻ സങ്കൽപവും തമ്മിലു

ള്ള വ്യത്യാസം. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാലിനീകരണം വളർ

ന്നുവരുന്ന കാലമായിരുന്നുഅത്. സ്റ്റാലി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ�ക്കതിരായ�തന്തും

മാർക്സിസത്തി�നതിരാ�ണന്ന് വിധിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. �ഹഗൽ, ഫ്യൂവർബാക്

എന്നിവരു�ടയും മാർക്സിസത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നബൂർഷ്വാചിന്തകരു�ടയുംശക്ത

മായ സ്വാധീനത്തിൽനിന്നു വിമുക്തി�നടിയിട്ടില്ലാത്ത, പൂർണ്ണവളർച്ച�യത്താത്ത

ഒരു മാർക്സിസ്റ്റി�ന്റ കൃതിക�ളന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആദ്യകാലപ്രബന്ധ

ങ്ങൾഅവഗണിക്ക�പ്പട്ടു. സ്വകാര്യ ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ട ഒരു

�നാട്ടുബുക്കുമാത്രമായി �ലനി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രബുക്കുകൾ കരുത�പ്പട്ടു. സ്റ്റാലി�ന്റ

കൃതികളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാർക്സിസവ്യാഖ്യാനങ്ങളും മാത്ര�മ ശരിയായ മാർക്സി

സമായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടുള്ളൂ. മാർക്സിസത്തി�ന്റ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നആധികാരികപ

ണ്ഡിതൻ സ്റ്റാലിൻ മാത്രമായിരുന്നു. മാർക്സ്, എംഗൽസ്, �ലനിൻ എന്നിവരു�ട
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ഏറ്റവും �ശ്രഷ്ഠനായ ശിഷ്യനും അനന്തിരാവകാശിയും. ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻ, ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരൻ, ഏറ്റവും വലിയ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, എറ്റവും

വലിയ തന്ത്രജ്ഞൻ, �ലാകവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും വലിയ �നതാവ്—

സ്റ്റാലിൻ ഇ�തല്ലാമായി മാനിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ പുതിയ അവസ്ഥാവി�ശഷ�ത്താടു

�പാരുത്ത�പ്പടാൻ�വണ്ടി ലൂക്കാച്ച് ദീർഘമായ ഒരു ‘സ്വയംവിമർശനം’ രചിക്കുക

യും പന്ത്രണ്ടു�കാല്ലം മു�മ്പഴുതിയ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥ�ത്ത നിന്ദിക്കുകയും �ചയ്തു. മാർ

ക്സിസത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യതിയാനവും ആശയവാദത്തി�ലക്കുള്ള വീഴ്ചയുമായിരുന്നു

ത�ന്റകൃതിഎന്ന്അ�ദ്ദഹംസമ്മതിച്ചു. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു ‘പാർട്ടിയി�ലപ്രാ�യാ

ഗികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും കൃതികളുമായി

പരിചയ�പ്പടുകയും �ചയ്ത�താ�ട എ�ന്റ �ലാകവീക്ഷണത്തിൽ ആശയവാദപ

രമായ ആശയസ്തംഭനങ്ങളു�ട സുരക്ഷിതത്വം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നഷ്ട�പ്പട്ടുവന്നു”.

അ�ദ്ദഹം തുടർന്നു.

‘ജർമ്മൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയി�ലപ്രാ�യാഗികപ്രവർത്തനം…ഫാസിസ്റ്റ്—
�സാഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര�ത്താടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യക്ഷ

സമരം ഇവ, ആശയവാദത്തി�ന്റ രംഗം ഫാസിസ്റ്റ് പ്രതിവിപ്ലവത്തി�ന്റയും കൂ

�ടയുള്ള �സാഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റുകളു�ടയും രംഗമാ�ണന്ന എ�ന്റ വിശ്വാസ�ത്ത

രൂഢമൂലമാക്കി. ഏത്ര നിസ്സാരമായാൽത്ത�ന്നയും ആശയവാദത്തിനു നൽകുന്ന

ഓ�രാ സൗജന്യവും �താഴിലാളിവർഗ്ഗവിപ്ലവത്തിനു വിപത്കരമാണ്. ഇപ്രകാരം,

പന്ത്രണ്ടുവർഷം മുമ്പു ഞാ�നഴുതിയ പുസ്തകത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തപരമായ അബദ്ധ

വും പ്രാ�യാഗികവിപത്തുംഞാൻ മനസ്സിലാക്കി”.

7 ഇളകാത്ത മൗലികവീക്ഷണം

ത�ന്റ സ്വയം വിമർശനത്തി�ന്റ അവസാനഭാഗത്തു ലൂക്കാച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ

എടുത്തു: ‘�കാമി�ന്റണി�ന്റയും സർവ്വയൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടയും

അതി�ന്റ �നതാവ് സഖാവു സ്റ്റാലി�ന്റയും സഹായ�ത്താ�ട സർവ്വയൂണിയൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി വള�ര മുമ്പുത�ന്ന �നടി�യടുത്ത് ഇരുമ്പുശിക്ഷിതത്വം (Iron

discipline) ചലനമില്ലായ്മ, മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തിൽ നിന്നുള്ളവ്യതിയാനങ്ങ

ളുമായി സന്ധി�ചയ്യാതിരിക്കൽ ഇവക്കു�വണ്ടി, താൻ �പാരുതുന്നതാണ്’ എന്ന്.

പരസ്യമായ സ്വയംവിമർശനവും ഔ�ദ്യാഗിക�സദ്ധാന്തികരു�ട നിരീക്ഷ

ണങ്ങ�ളാടുള്ള ഉദാസീനസമ്മതഭാവവും ലൂക്കാച്ചി�ന്റ മൗലികവീക്ഷണ�ത്തഇള

ക്കിയില്ല. സ്റ്റാലിനു�മൽ അ�ദ്ദഹം സ്തുതിവചനങ്ങൾ �ചാരിഞ്ഞു�വന്നതു സത്യം.

പ�ക്ഷ, ഉള്ളി�ന്റയുള്ളിൽ, അ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും സ്റ്റാലിനിസ്റ്റായിരുന്നില്ല. ജീവി

തകാലം മുഴുവനും മാർക്സിസത്തി�ന്റ സ്വന്തം ‘വ്യാഖ്യാന�ത്താടു സത്യസന്ധത

പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട�ദ്ദഹം. അ�പ്പാൾ എങ്ങി�നയാണ് ആ കുപ്രസിദ്ധമായ സ്വയം

വിമർശന�ത്ത നീതീകരിക്കുക? ‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ�ബാധവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

പുതിയ പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുരയിൽ അ�ദ്ദഹംത�ന്ന സ്വന്തം നിലപാട് ഇങ്ങി�ന

വിശദീകരിക്കുന്നു:

“ഉപ�യാഗപ്രദമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാദ്ധ്യതക�ളാടുംകൂടിയാ

ണ് ഞാൻ 1933-ൽ �സാവിയറ്റു യൂണിയനി�ലക്കു മടങ്ങിയത്. സാഹിത്യസിദ്ധാന്ത

ത്തി�ന്റ പ്രശ്നങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച് 1934-39 കാലഘട്ടത്തിൽ ലിറ്ററാത്തൂർനി ക്രീട്ടിക്

(Literaturni Kritic) എന്ന മാസിക വഹിച്ച പ്രതിപക്ഷപരമായ പങ്ക് പര�ക്ക

അറിവുള്ളതാണ�ല്ലാ. പരസ്യമായ ‘ചരിത്രവുംവർഗ്ഗ�ബാധവും’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ
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നിന്നുംപരസ്യമായിഅകന്നുമാറി നിൽ�ക്കണ്ടത്തന്ത്രപരമായഒരുആവശ്യമായി

രുന്നു. ഔ�ദ്യാഗികവും അർദ്ധൗ�ദ്യാഗികവുമായ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതി

�ര നടത്തിയ പക്ഷപാതപരമായ യഥാർത്ഥസമരത്തിനു തടസ്ഥങ്ങളുണ്ടാവാതി

രിക്കാനായിരുന്നുഅത്. മറ്റുരീതിയിൽഎത്രമാത്രംഇടുങ്ങിയചിന്താഗതിയുള്ളവരാ

ലും എ�ന്റ �നാട്ടത്തിൽ എ�ന്റ എതിരാളികൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠവും ശരിയുമായ നില

പാടുകളുള്ളപ്രത്യാക്രമങ്ങളു�ട തടസ്സം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നുഅതു �ചയ്തത്. ഒരു

‘സ്വയം വിമർശനം’ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ ഏതായാലും, ഔ�ദ്യാഗികഭാഷാരീ

തി അവലംബി�ക്കണ്ടതുംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ

പ്രസ്താവനയി�ല അനുരൂപതാപരമായ (conformism) ഒ�ര ഒരംശം ഇതായിരു

ന്നു. പിന്നീടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സമരത്തിനുള്ള പ്ര�വശന ടിക്കറ്റുമായിരു

ന്നുഅത്”.

ആന്തരി�കാ�ദ്ദശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ശരി, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്വയം

വിമർശന�ത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ല കടുംപിടുത്തക്കാർ, പ്ര�ത്യകിച്ച്

ഹം�ഗറിയൻ പാർട്ടി�നതൃത്വം, ഗൗരവമായി കണക്കി�ലടുത്തില്ല. മുപ്പതുകളു�ട

ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും നാല്പതുകളിലും അ�ദ്ദഹം ആ�വശപൂർവ്വം തുടർന്നു�പാന്ന

സാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളുംനിന്ദിക്ക�പ്പടാതിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി,ഹം�ഗറി

യൻ പാർട്ടിയു�ട പ്രധാന �സദ്ധാന്തികനായിരുന്ന �ജാസഫ് റിവായ് (Joseph

Revai) 1950-ൽ �പാലും പറഞ്ഞു “ 1945നും 1949 നും സഖാവ് ലൂക്കാച്ച് വച്ചുപുലർ

ത്തിയ സാഹിത്യപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇരുപതുകളു�ട അന്ത്യത്തി�ല, കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റു പാർട്ടിയു�ട തന്ത്രത്തി�ന്റയും ഹംഗറിയി�ല രാഷ്ട്രീയപ്രവണതകളു�ടയും

സന്ദർഭത്തിൽ, അതായത് വള�ര �നര�ത്ത ത�ന്ന, അ�ദ്ദഹം രൂപ�പ്പടുത്തിയ

രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുമായി �യാജിക്കുന്നവയാണ്. ഹം�ഗറിയൻ പാർട്ടിയു�ട ചരി

ത്രവുമായി പരിചയമുള്ളആർക്കുംഈകാര്യം അറിയാം”.

8 പുതിയ ചുറ്റുപാടിൽ

1953-�ല സ്റ്റാലി�ന്റ നിര്യാണവും �സാവിയറ്റു യൂണിയനി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട ഇരുപതാം �കാൺഗ്രസ്സിലുണ്ടായ നടുക്കുന്ന �വളി�പ്പടുത്തലുകളും മാർക്സി

സത്തി�ന്റ ന�വാത്ഥാനത്തിനു പാത�യാരുക്കി. വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല അനവധി

മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികൾ ആദ്യമായി മാർക്സി�ന്റ ആദ്യകാലകൃതികൾ ഗൗരവമാ

യി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്ത�യയാ�കത്ത�ന്ന പുതുതായി വിലയിരു

ത്തുന്നതി�ലക്ക് ഇത് മനുഷ്യ�ന നയിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും

വലിയ മാർക്സിസ്റ്റ്—ചിന്തകരി�ലാരാ�ളന്ന യശസ്സും മഹിമയും അങ്ങി�ന ലൂക്കാ

ച്ചിനു ലഭിച്ചു.

1944-ൽഫാസിസത്തി�ന്റപതനത്തിനു�ശഷംബുഡാ�പസ്റ്റ്സർവ്വകലാശാ

ലയി�ല ഒരു �പ്രാഫസർ എന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹം ഹംഗറിയി�ലക്കു മടങ്ങുക

യും ത�ന്റ ജന്മസ്ഥലത്തു പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും �ചയ്തു. ഹം�ഗറിയൻ �ന

തൃത്വത്തി�ന്റ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് നയങ്ങ�ളാടു പ്രതി�ഷധിച്ചു�കാണ്ടു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്ത

നങ്ങളിൽനിന്നു 1951-ൽ ലൂക്കാച്ച് പിന്മാറി. 1956-ൽ ഹംഗറിയി�ല സംഭവങ്ങളിൽ

അ�ദ്ദഹം പ�ങ്കടുത്തു. ഇമർനാഗി (Imer Nagy)യു�ട ഗവൺ�മന്റിൽ സാംസ്കാരി

കവകുപ്പുമന്ത്രിയു�ടസ്ഥാനം അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചു. ഇതി�ല�ന്തങ്കിലും �പാരുത്ത

�ക്കടു ലൂക്കാച്ച് കാണുന്നില്ല. മന്ത്രിപദം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം

പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു, രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയു�ട കാലഘട്ടത്തി�ലക്കു മാത്രമാണ്
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ത�ന്റ മന്ത്രിപദ�മന്നും, പരിതസ്ഥിതികൾ കൂ�റകൂടി ശാന്തവും സ്വസ്ഥവുമാകുന്ന

ഉടൻ, താൻ രാജിവയ്ക്കു�മന്നും. 1956 �ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട �പ

രിൽഹം�ഗറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയിൽ നിന്നു നീക്കം �ചയ്തു. പ�ക്ഷ,ഔ�ദ്യാ

ഗികനീരസങ്ങളു�ടയും അപവാദങ്ങളു�ടയും കാലഘട്ടത്തിനു�ശഷം 1967-ൽ കാദ

റു�ട (Kader) �നതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിയിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു വീണ്ടും പ്ര�വശനം

നൽകി. ത�ന്റ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്താൻ അ�ദ്ദഹ�ത്ത അനുവദിച്ചു. ജീവി

തത്തി�ന്റ അവസാനവർഷങ്ങളിൽ യുവകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളു�ട മനസ്സിൽ നിന്നു സ്റ്റാ

ലിനിസത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ തൂത്തുമാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽഎന്ന�ത്തയും�പാ�ല

സജീവമായി ലൂക്കാച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ന�ത്ത നില മാറ്റിമറിച്ചു യഥാർത്ഥമായും

മാനവികമായ ഒരുസമൂഹം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ളവിപ്ലവാത്മകമാർഗ്ഗമായി മാർ

ക്സിസ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവ�ര പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം ഊർജ്ജ

സ്വലനായിരുന്നു.

ജീവചരിത്രാത്മകമായ ഈ ലഘു�ലഖനം, ലൂക്കാച്ചി�ന്റ ബഹുമുഖമായ സാ

ഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പരമാർശങ്ങളു�ട അഭാവത്തിൽ അപൂർണ്ണ

മായി�പ്പാകും. �താമസ്മാൻ, �സർവാന്റസ്, ഫ്ളാ�ബർ, ഗയ്�ഥ, ബൽസാക്ക്,

�ടാൾ�സ്റ്റായ് എന്നിവ�രപ്പറ്റിയുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പണ്ഡി�താചിതപഠനങ്ങൾ

സവി�ശഷമായ അനുസ്മരണം അർഹിക്കുന്നു. നാടകചരിത്രം (1908), സത്തയും

രൂപവും (1911), ചരിത്ര �നാവൽ (1936-37) ഒരു ബൂർഷ്വാമനുഷ്യ�ന അ�ന്വഷിച്ച്

(1945) മാർക്സി�ന്റയും എംഗൽസി�ന്റയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ കൃതികൾ�ക്കാരു

മുഖവുര (1945) �ഗായ്�ഥയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകാലഘട്ടവും (1947) റിയലിസത്തി�ന്റ

പ്രശ്നങ്ങൾ (1951) എക്സി�സ്റ്റൻഷ്യലിസ�മാ, മാർക്സിസ�മാ? (1948), ബൽസാക്കും

ഫ്രഞ്ചുറിയലിസവും (1951) സൗന്ദര്യശാസ്ത്രചരിത്രത്തി�ല സംഭാവന (1951) സൗന്ദ

ര്യാർത്ഥത്തി�ന്റ വി�ശഷാശയം (1966) തുടങ്ങിയവയാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാ

ഹിത്യപരവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ കൃതികൾ. ത�ന്റ അവിസ്മരണീയകൃതിയായ

സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയു�ട ആദ്യവാല്യം എൺപതാം വയസ്സിൽ അ�ദ്ദഹം

പൂർത്തിയാക്കി. ഉടൻത�ന്ന നീതിശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി, അതു�പാ�ല പ്രധാനമായ

ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ തുടങ്ങി.

9 ലക്ഷ്യങ്ങളു�ട സ്വഭാവം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാഹിത്യനിരൂപണകൃതികൾ ശുദ്ധമായും സാഹിത്യപര�മാ ശു

ദ്ധമായും ചരിത്രപര�മാ ആയിരുന്നില്ല. 1960-ൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ ‘ചരിത്ര�നാ

വലി�ന്റ’ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുരയിൽ അ�ദ്ദഹം എഴുതി: ‘എ�ന്റ ലക്ഷ്യങ്ങ

ളു�ട സ്വഭാവം സിദ്ധാന്തപരമായിരുന്നു. ചരിത്രസത്തയു�ടയും ചരിത്രത്തിൽ സമ

ഗ്രതചിത്രീകരിക്കുന്നസാഹിത്യശാഖകളു�ടയുംപരസ്പരമുള്ളആഘാതസമ്മർദ്ദങ്ങ

�ളസിദ്ധാന്തപരമായി പരി�ശാധിക്കുക�യന്നതായിരുന്നുഎ�ന്റ മനസ്സി�ല ഉ�ദ്ദ

ശം.

കലാപരവും സാഹിത്യപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൂക്കാച്ചി�നസംബന്ധി

�ച്ചട�ത്താളം മനുഷ്യനി�ല മനുഷ്യത്വ�ത്ത അ�ന്വഷിക്കലായിരുന്നു. ‘മനുഷ്യ�ന്റ

അന്തർ�ലാകവും ബഹിർ�ലാകവും തമ്മിൽ ഒരാംഗി�കക്യം (organic unity)

സൗന്ദര്യാത്മകമണ്ഡലത്തി�ന്റ �കന്ദ്രരചനയായകലാസൃഷ്ടി കരുപിടിപ്പിക്കുകയും

സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�താ�ട ആ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യമില്ലാതാകു
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ന്നു; തൽഫലമായി മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റതായ �ലാകം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹം

എഴുതി.

അ�ദ്ദഹം മ�റ്റാരിടത്തു പറയുന്നു:

“മനുഷ്യ�ന്റഐന്ദ്രികജീവിതത്തി�ന്റ ഭാഗമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ �താന്നുന്ന മുഖം

മൂടികളുണ്ട�ല്ലാ, അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ�ന്റ സ്വഭാവ�ത്ത വികൃത�പ്പടുത്തുക

യ�ത്ര �ചയ്യുന്നത്. കലയ്ക്ക്ഈ മുഖംമൂടിക�ള പറി�ച്ചറിയാൻ കഴിയും. കലയ്ക്കു മനു

ഷ്യ�ന്റ യഥാർത്ഥപ്രകൃതി പ്രകാശിപ്പിക്കാനും യുക്തി�ബാധവും അസ്തിത്വത്തി�ന്റ

ഏകഭാവവും �വളിവാക്കാനും കഴിയും”. മാർക്സി�ന്റ കൃതികൾ �കാളുത്തിയ വിപ്ല

വാത്മകമായ മാനവതാവാദം (humanism) അ�ദ്ദഹംഎഴുതിയഎന്തിലും കലർ

ന്നിരുന്നു. സാഹിത്യനിരൂപണ�മാ, സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര�മാ, സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര�മാ, രാഷ്ട്ര

തന്ത്ര�മാ എന്തായാലും, അതു�കാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ബ്യൂ�റാക്രാറ്റുകളും വിഭാഗീ

യസിദ്ധാന്തവാശിക്കാരും ലൂക്കാച്ചി�ന �വറുക്കുന്നത്. അവരു�ട �നാട്ടത്തിൽ മാ

നവതാവാദം ഒരു ബൂർഷ്വാചിന്താഗതിയാണ്. ഫ്രഞ്ചുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി

നുള്ളി�ല ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പിനു ബുദ്ധിപരമായ �നതൃത്വം നൽകുന്നതി�ലാരാളായ

ലൂയി ആൾത്തൂർ (Louis Althusser) അന്യതാവൽക്കരണ�ത്തയും മാനവികതാ

വാദ�ത്തയുംപറ്റിയുള്ളമാർക്സി�ന്റസമാ�ലാചനക�ളവിമർശിച്ചു�കാണ്ട്, ‘മാർക്സി

നു�വണ്ടി’ (for Marx) എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങി�നഎഴുതി:

“വർഗ്ഗനിഷ്ഠമായ മാനവതാവാദം (Class humanism) മാർക്സി�ന്റ ആദ്യകാലകൃ

തികളിൽസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളഅർത്ഥത്തിലല്ലഞാൻഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. കൃതികളിൽ

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം അതി�ന്റഅന്യതാഭാവത്തിലൂ�ട മാനവസത്ത�യത്ത�ന്നപ്ര

തിനിധാനം �ചയ്യുന്നു. ആ സത്തയ്ക്കു സാക്ഷാൽക്കാരമുണ്ടാകു�മന്ന് വിപ്ലവം ഉറ

പ്പു �കാടുക്കുന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ‘മതപരമായ’ ഈ സങ്കൽപം

‘ചരിത്രവും വർഗ്ഗ�ബാധവും’ എന്ന കൃതിയിൽ ലൂക്കാച്ച് ത�ന്റ യൗവനത്തിൽ സ്വീ

കരിച്ചു.

ലൂക്കാച്ച് നമ്മിൽനിന്നുംഎ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി �വർപിരിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ,ആയുദ്ധം

തുടരുന്നു. �ലാകകമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലുള്ള രണ്ടു പ്രവണതകൾ തമ്മി

ലുള്ള സമരത്തി�ന്റ അന്തിമഫലം എന്തായിരിക്കും? ഏതു വിജയിക്കും? മാർക്സി

സ�മാ സ്റ്റാലിനിസ�മാ? മാനവതാവാദ�മാ? ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ �മധാവിത്വപരമായ

യാഥാസ്ഥിതികവാദ�മാ (Bureaucratic statism) ലൂക്കാച്ചിന് ആദരാഞ്ജലിക

ളർപ്പിക്കുന്നഈ �ലഖകൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, മാർക്സിസം അന്തിമമായി വിജയം പ്രാ

പിക്കു�മന്ന്, എ�ന്തന്നാൽ മാർക്സിസം സത്യമാണ്.

�സപ്തംബർ 1971.



14
സ്വ�ദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള

1 ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും

1878 �മയ് 25-ാം തീയതി പഴയതിരുവിതാംകൂർസംസ്ഥാനത്തി�ല �നയ്യാറ്റിൻകര

യിൽ ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനിച്ചു. മുപ്പത്തിഎട്ടാം വയസ്സിൽഅ�ദ്ദഹം അന്തരിക്കു

കയും �ചയ്തു. ഈ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതകാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അ�ദ്ദഹം നൽകിയ

സംഭാവനകളു�ടപ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകണ�മങ്കിൽഅ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചുപ്രവർത്തി

ച്ച കാലഘട്ടത്തി�ല, ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ സാഹച

ര്യം അവ�ലാകനം �ചയ്യാ�ത കഴിയുകയില്ല.

പ�ത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ത�ന്ന, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ

കിളി�കാല്ലൂർ യുദ്ധത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമര�സനാനിയായ �വലുത്തമ്പിദളവ, ബ്രി

ട്ടീഷ് �സന�യാട് പരാജയ�പ്പട്ട�താ�ട ഇന്ത്യയു�ട �ത�ക്ക അറ്റത്തുള്ള തിരുവി

താംകൂർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർ

മ്മ മഹാരാജാവ് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ത�ന്റ രാജ്യ

�ത്തരക്ഷിക്കുന്നതിനു �വണ്ടി,ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാക്കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയകരാർ,

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പടിപടിയായി, തങ്ങളു�ടഅധികാരംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു

ഉപകരണമായിത്തീർന്നു. ആഭ്യന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന്

സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പകരമായി, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ബ്രി

ട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക�ള വിശ്വസ്തത�യാ�ട �സവിക്കുകയും, പ്രതിവർഷം എട്ടുല

ക്ഷം രൂപ പാരി�താഷികം നൽകുകയും �ചയ്തുവന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ ഭരണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയും, സം

സ്ഥാന വരുമാനത്തി�ന്റ ന�ല്ലാരു ഭാഗം ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിനും

�കാട്ടാരത്തി�ല മറ്റ് ആർഭാടങ്ങൾക്കും ചിലവഴിക്കാൻ അ�ദ്ദഹ�ത്ത അനുവദി

ക്കുകയും �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട ഉപ�ദശം കൂടി കണക്കി�ലടു

ത്തു�കാണ്ട്, നിയമിക്ക�പ്പടുന്ന ദിവാ�ന്റ സഹായ�ത്താ�ട ആയിരുന്നു രാജാവ്

രാജ്യം ഭരിച്ചു�പാന്നത്. എന്നാൽ ഫലത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യ

ത്വ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു.

മഹാരാജാവ് ഭൂവുടമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ

സമൂഹ�ത്ത, സാമ്പത്തികമായി, മാത്രമല്ല �സദ്ധാന്തികമായും, ആത്മീയമായും

കീഴ്�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആഹാരവും വസതിയും ഗവൺ�മന്റ് ചില
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വിൽ നൽകി വന്നു. രാമയ്യൻദളവ�യന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു ഈ ചിട്ട ആദ്യമായി ഏർ�പ്പടുത്തിയത്. മഹാരാജാവി

�ന്റ ഗുരുനാഥന്മാരായും ഉപ�ദഷ്ടാക്കളായുംബ്രാഹ്മണർ മാത്രമാണ് നിയമിക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്നത്. അവർ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ രാജഭക്തി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. മഹാരാജാ

വ് �ദവകുലജാതനാ�ണന്നും, പത്മനാഭദാസനായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന�ത

ന്നും ഉള്ള അന്ധവിശ്വാസം പരത്തുവാനും അവർ ശ്രമം നടത്തി, ഉന്നതങ്ങളായ

ഔ�ദ്യാഗിക സ്ഥാനങ്ങ�ളല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റു ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കും�വ

ണ്ടി ഒഴിച്ചു വച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരും, എഴുത്തുകാരും രാജതാൽപര്യങ്ങൾക്കു വി

�ധയരായിപ്രവർത്തിച്ചു. �കവലം രാജപ്രീതിക്കു�വണ്ടിഅവർപരസ്പരം മത്സരിച്ചു.

ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു�വണ്ടി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ�പട്ടവർ പണി�യടുത്തു. അവർ

�താട്ടുകൂടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് പൗരാവകാശ

ങ്ങൾ നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവൺ�മന്റു�ദ്യാഗങ്ങൾക്കും അവർ

അർഹരായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽഈ നില അങ്ങി�ന സ്ഥിരമായി തുടർന്നു �പായില്ല. ഇന്ത്യക്കക

ത്തുംപുറത്തുംനടന്നു�കാണ്ടിരുന്നവമ്പിച്ചപരിവർത്തനങ്ങൾതിരുവിതാംകൂറി�ന

യും സ്വാധീനിച്ചു.

തിരുവിതാംകൂറിൽ ത�ന്ന മാറ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലും

മറ്റു �കന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യവസായശാലകൾ നിലവിൽ വന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ

�തയില-റബ്ബർ �താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 1866-67 �ല ജന്മി-കുടിയാൻ നിയമം സ്വ

കാര്യഭൂമിയിൽ കുടിയാന്മാർക്ക് സ്ഥിരാവകാശം നൽകി. കര-ജല ഗതാഗതസൗ

കര്യങ്ങൾ വികസിച്ചു. 1904-ൽ തിരു�നൽ�വലി വഴി �കാല്ല�ത്തയും മദിരാശി�യ

യും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റയിൽ�വ ഉൽഘാടനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. കച്ചവടവും വ്യവസായ

വും അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളു�ട ഒരു ശൃംഖ

ലയും 1869-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിതമായ ആർട്ട്സ് �കാ�ളജും പു�രാഗ

മനപരമായ യൂ�റാപ്യൻ ചിന്തകളു�ട പ്രവാഹത്തിന് വഴി�യാരുക്കി. 1888-ൽ നി

യമനിർമ്മാണസഭയും 1904-ൽ ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയും നിലവിൽ വന്നു. ഇതി�ന്റ

�യല്ലാം പരിണിതഫലമായി തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആധുനികവൽ

ക്കരണ പ്രക്രിയ ത്വരിതമാക്ക�പ്പട്ടു. പഴയ നാടുവാഴിത്ത സമൂഹത്തിൽ മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ശക്തമായി.

രാജ്യത്തി�ന്റ ഇതര ഭാഗങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല, തിരുവിതാംകൂറിലും 19-ാം നൂ

റ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാന�ത്താടുകൂടി ഭൂമിധനികകർഷക കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും എഴു

ത്തുകാർ, നിരൂപകന്മാർ,അഭിഭാഷകർ, ഗവൺ�മന്റു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർതുടങ്ങിയവർ

ഉൾ�പ്പട്ട ഒരഭിജാതവർഗ്ഗം ഉയർന്നുവന്നു. അവരു�ട ജനാധിപത്യാഭിനി�വശ

ത്തിൽ പല�പ്പാഴും രാജഭക്തിയും ബ്രിട്ടീഷുകാ�രാടുള്ള വി�ധയത്വവും നിഴലിച്ചിരു

ന്നു. ഇവരിൽ പലരും മഹാരാജാവി�ന്റ കാരുണ്യ�ത്തയും, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മ

ന്റി�ന്റ നീതി�ബാധ�ത്തയും ആശ്രയിച്ചു�കാണ്ട് ബഹുജനങ്ങൾക്ക്, �മച്ച�പ്പട്ട

ഒരു ഭാവി സൃഷ്ടിക്കാ�മന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇവരിൽ ത�ന്ന നിരവധി �പർ സ്വന്തം

താൽപര്യങ്ങൾ �നടുവാൻ മാത്രം മഹാരാജാവിനും, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും സ്തുതിഗീ

തങ്ങൾ പാടുന്നവരും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു പല�രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയുംആദർശങ്ങൾആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയുംഅവർനിലവി

ലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പാ�ട മാറണ�മന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും

�ചയ്തു. ഇവരിൽ ത�ന്ന കൂടുതൽ മിതവാദികളായിരുന്നവർ രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂ
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ഹ്യമായും ഉള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിൽക്കുകയും

അവരു�ട ജനാധിപത്യാഭിവാഞ്ഛ ആധുനികകലാസാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ

�ട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അത്തരത്തിലുള്ള �ചറുകഥ, കവിത, �നാവൽ,

�പയിന്റിംഗ്സ് തുടങ്ങിയവ ധാരാളം ഉണ്ടായി. ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല ജനാധിപ

ത്യചിന്തയു�ട ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലനായ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു �ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള.

മർദ്ദിത ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ ശക്തനായ �നതാവും, പു�രാഗതിക്ക് വിഘാതമായി

നിന്ന ജീർണ്ണിച്ചആശയാചാരങ്ങളു�ടയുംസ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും നിർദ്ദയ വിമർശക

നും, ആയിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ഈ നൂറ്റാണ്ടി�ല ആദ്യദശകങ്ങളിൽ �കരളത്തി�ന്റ

രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഇത്രയും സംഭാവന �ചയ്ത, ജനങ്ങളിൽ

ഇത്രയധികം സ്വാധീനം �ചലുത്തിയഎഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പാവ�പ്പട്ട ഒരുകുടുംബത്തിലായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ളജനിച്ചത്. അച്ഛൻ ഒരു

ബ്രാഹ്മണ പു�രാഹിതനായിരുന്നു. അമ്മഅമ്പലത്തി�ല അടിച്ചുതളി �ജാലിക്കാ

രിയും, �നയ്യാറ്റിൻകരയി�ല അഭിഭാഷകനായിരുന്ന അമ്മാവ�ന്റ സഹായ�ത്താ

�ട രാമകൃഷ്ണപിള്ള�പ്രമറി �സക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഉന്നത

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തു �പാകുകയും �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, അമ്മാവ

�ന്റഈസഹായംഅധികകാലം തുടർന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ച് രാമകൃഷ്ണപി

ള്ളയു�ടആശയങ്ങൾക്കും വീക്ഷണഗതിക്കും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചു.

അനീതിക്കും, ചൂഷണത്തിനും, മർദ്ദനത്തിനും, എതിരായ ഒടുങ്ങാത്ത അമർഷവും

ജന�സവനത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള ഉൽക്കടമായ അഭിവാഞ്ഛയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ചിന്തയിൽസ്ഥാനം പിടിച്ചു. അൽപകാലം കവിതയും പ്രബന്ധവും രചിച്ചു�കാണ്ട്

സാഹിത്യ�ലാകത്തിൽ വിഹരിച്ച അ�ദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തി�ലക്കു കടക്കു

കയും ബിരുദം �നടുന്നതിനും മുൻപുത�ന്ന �കരളാർപ്പണത്തി�ന്റ പത്രാധിപരാ

വുകയും �ചയ്തു. മരുമകൻ മഹാരാജാവി�ന്റ ഗവൺ�മന്റി�ല ഒരാഫീസറാകണ

�മന്നാഗ്രഹിച്ച അമ്മാവൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യാട് പത്രപ്രവർത്തനമു�പക്ഷിച്ച് വി

ദ്യാഭ്യാസം തുടരാനാവശ്യ�പ്പട്ടു. അമ്മാവ�ന ��ഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും

�ചയ്തിരുന്നു�വങ്കിലും രാമകൃഷ്ണപിള്ള പത്രപ്രവർത്തനമു�പക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി

ല്ല. അങ്ങ�ന അ�ദ്ദഹം അമ്മാവ�നാടും കുടുംബ�ത്താടും യാത്രപറഞ്ഞകന്നു.

അന്നുമുതൽക്ക് രാമകൃഷ്ണപിള്ളസ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.

ജാതിമത�ഭദ�മ�ന്യ ജനങ്ങ�ള �സവിക്കുകയാണ് ത�ന്റലക്ഷ്യ�മന്നുംപത്ര

പംക്തി ജാതിമതസ്പർദ്ധകൾ ഇളക്കി വിടുവാൻ ഉപ�യാഗിക്കുന്നത് ഒരു പത്രാധി

പർക്കും ഭൂഷണമ�ല്ലന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള �കരളദർപ്പണത്തി�ന്റആദ്യലക്കത്തിൽ

(�സപ്തംബർ 14, 1899) ത�ന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ

അ�പ്പാഴും പക്വത �നടിയിരുന്നില്ല. വായിക്കാനും പഠിക്കാനും�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ ഒഴിവു സമയത്തി�ന്റ ഗണ്യഭാഗവും വിനി�യാഗിച്ചു. സാഹിത്യപരവും സാമൂ

ഹ്യവുമായപ്രശ്നങ്ങൾആയിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റപത്രത്തിൽ മുഖ്യമായും�കകാ

ര്യം �ചയ്തത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് രണ്ടാംസ്ഥാനം മാത്ര�മ നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. പത്രമു

ടമസ്ഥ�ന്റസാമ്പത്തിക ക്രമ�ക്കടുകൾ മൂലം �കരളദർപ്പണം നിർത്തുകയുണ്ടായി.

തുടർന്ന�ദ്ദഹം �കരളപഞ്ചികയു�ട പത്രാധിപസ്ഥാനം ഏ�റ്റടുത്തു.

അതി�ന്റ ആദ്യലക്കം പുറത്തുവന്നത് 1901 ഏപ്രിൽ 22 നായിരുന്നു. അ�പ്പാ

�ഴക്കുംഅ�ദ്ദഹംഗവൺ�മന്റുനയങ്ങളു�ടനിശിതവിമർശകനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞി

രുന്നു. രണ്ടുവർഷങ്ങൾ കഴിയുംമുമ്പുത�ന്ന പത്രമുടമയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസ

ങ്ങൾ ഉട�ലടുത്തു. ഗവൺ�മന്റു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട ദുഷ്�ചയ്തിക�ളാടു കൂടുതൽ മൃദു
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ലമായ ഒരുവിമർശനരീതി�ക�ക്കാള്ളണ�മന്നായിരുന്നുപത്രമുടമസ്ഥ�ന്റനിർ

�ദ്ദശം. അഭിപ്രായഭിന്നത 1903 �ഫബ്രുവരിയിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാജിയിൽ അവ

സാനിച്ചു.

പിന്നീട് രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വതന്ത്രപത്രപ്രവർത്തക�നന്ന നിലയിൽ ‘മലയാ

ളി’ വാരികയിൽ തുടർച്ചയായി എഴുതിത്തുടങ്ങി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ലഖനങ്ങൾ

ചുരുങ്ങിയ കാലം�കാണ്ട് വൻപിച്ച ജനപ്രീതി �നടുകയും മലയാളിയു�ട പത്രാ

ധിപരായി അ�ദ്ദഹം നിയമിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ �ല

ഖനങ്ങൾ, പ്ര�ത്യകിച്ച് രാജ�കാട്ടാരവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട

അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടി�ക്കാണ്ടുള്ളവ, ജനവികാരങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനങ്ങളായി

ത്തീരുകയും അത് വാരികയു�ട പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വഴി�യാരുക്കുകയും

�ചയ്തു. എന്നാൽ,ഈ �ലഖനങ്ങൾ കണ്ട് വിറളിപിടിച്ച ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികൾ

അങ്കലാപ്പ് �കാണ്ടിരുന്ന പത്രമുടമയു�ട �മൽ സമ്മർദ്ദം �ചലുത്തുകയും അയാൾ

രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യാടു പത്രാധിപസ്ഥാനം രാജി�വയ്ക്കുവാനാവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളരാജി വയ്ക്കുകയും 1905-ൽത�ന്റസ്വന്തംപത്രം, �കരളൻതുടങ്ങുകയും

�ചയ്തു.

‘�കരളൻ’ ഒരു മാസികയായിരുന്നതിനാൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങ�ള

�നരിടുവാൻ അത് അപര്യാപ്തമായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വക്കം മൗലവി

എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നഅബ്ദുൾ ഖാദർ സാഹിബ്ബ് ത�ന്റ പത്രമായ ‘സ്വ

�ദശാഭിമാനി’ യു�ട പത്രാധിപത്യം ഏ�റ്റടുക്കുവാൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യാടഭ്യർത്ഥി

ച്ചത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിപ്ലവപരമായ ആശയങ്ങളിൽ അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ

മൗലവി സാഹിബ്ബ് ത�ന്റ പ്രസ്സും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് വിട്ടു�കാ

ടുക്കുകയും പത്രം എഡിറ്റു �ചയ്യുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം

നൽകുകയും, പു�രാഗമനപരമായ പാതയിൽകൂടി യ�ഥഷ്ടം മു�ന്നാട്ടു�പാകാൻ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. 1906 ജനുവരിയിൽ ‘സ്വ�ദശാഭിമാ

നി’ ഒരു വാരികയായി പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചു. അൽപം കഴിഞ്ഞ് അത് �ദ്വ

വാരികയായും പിന്നീട് �ത്രവാരികയായും പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടു. അവസാനം

സ്വ�ദശാഭിമാനി ഒരു ദിനപത്രമായി. കൂ�ട �കരളൻ മാസികയും തുടർന്നു.

വിപ്ലവവീര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അത്യന്തം പ്രക്ഷുബ്ധമായ തിളച്ചുമറിഞ്ഞു

�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. 1905, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ

ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ജീവിതത്തി

ലും ഒരു നൂതന അദ്ധ്യായം ആരംഭിച്ചത് 1905 ലായിരുന്നു. 1905 �ല റഷ്യൻ വിപ്ല

വം, �കാളനി രാജ്യങ്ങളു�ട സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ മു�ന്നറ്റം, ബംഗാളി�ന്റ വിഭജനം,

ഇന്ത്യൻ �ദശീയ �കാൺഗ്രസ്സിൽ തീവ്രവാദികളു�ട ഉയർച്ച, 1906-ൽ �കാൺഗ്രസ്സി

�ന്റ കൽക്കത്തസ�മ്മളനത്തിൽ വച്ച് പാസ്സാക്കിയ ‘സ്വരാജ് ’ പ്ര�മയം. 1907-ൽ

സൂററ്റ് �കാൺഗ്രസ്സിൽ വച്ച് നിലവിലുള്ള ഭരണസമ്പ്രദായം ഭരണഘടനയ്ക്കത്തു

നിന്നു�കാണ്ട് അനുക്രമമായി പരിഷ്കരിക്കണ�മന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന മിതവാദികളും,

ബഹിഷ്കരണം സ്വ�ദശി-ബഹുജനസമരം എന്നീ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി സ്വയം ഭരണം

�നടണ�മന്നു വാദിച്ച തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള പിളർപ്പ്, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ

ആദ്യമായി ബഹുജനങ്ങളു�ട �നരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം, വ്യാവസായിക �റയിൽ�വ

�താഴിലാളികളു�ട പണിമുടക്ക്, പഞ്ചാബി�ല കാർഷികസമരങ്ങൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭര

ണാധികാരികളു�ട ഭീകര മർദ്ദന നടപടികൾ 1907 �ല ‘രാജ�ദ്രാഹസ�മ്മളന നി

�രാധനനിയമം’ തീവ്രവാദികളായ �നതാക്കന്മാരു�ടഅറസ്റ്റുകളും നാടുകടത്തലും
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ഈസംഭവപരമ്പരക�ളല്ലാം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ചിന്തയിൽ മായാത്ത മുദ്രകൾ

പതിപ്പിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വീക്ഷണം വിശാലമായി ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്തതും

അടി�ച്ചാതുക്കലി�ന്റതുമായ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങ�ളാടുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

എതിർപ്പിന് മൂർച്ച കൂടുകയും അവ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ‘�കരളനിലൂ�ടയും’ ‘സ്വ�ദശാഭിമാനി’യിലൂ�ട

യും രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനങ്ങ�ള ഒരു പുതിയ �ബാധമണ്ഡലത്തി�ലക്കുയർത്തുന്ന

തിനും, തങ്ങളു�ട മർദ്ദക�ര എതിർത്തു �താൽപിക്കുന്നതിനും ആ�വശം പകരു

ന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവരിൽ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും ത�ന്റ അതിശക്തമായ

തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു. �ലാകത്തി�ല വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല സംഭവഗതിക�ളക്കുറി

ച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും �വണ്ടി റഷ്യയിലും ആ�സ്ത്രലിയയിലും

�ചനയിലും നടക്കുന്ന സമരങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് തുട

ങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളി�ല സംഭവങ്ങൾ അവിടങ്ങളി�ല ജനങ്ങളും ഗവൺ�മന്റുകളും

തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എന്നിവ�യക്കുറിച്ചു�മല്ലാം വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങ

�ള ധരിപ്പിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പത്രപംക്തി ഉപ�യാഗിച്ചു. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ

നടക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ അതാതു രാജ്യങ്ങളി�ല ഭരണാധികാരികളു�ട �കാള്ളരു

തായ്മ�കാണ്ടാ�ണന്നും, ഇന്ത്യയി�ല രാജാക്കന്മാർക്കും ആ രാജ്യങ്ങളി�ല രാജാ

ക്കന്മാരു�ട ഗതിയിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാനു�ണ്ടന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ളഅഭിപ്രാ

യ�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന സ്വരാജ്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള

പ്ര�ക്ഷാഭണത്തി�ന്റഅതിശക്തനായ വക്താവായഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�നപ്രഖ്യാപി

ച്ചു. ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾ സ്വയംഭരണത്തിൽ തല്പരര�ല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവ�രാടു

ഞാൻസഹതപിക്കുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയി�ല രാഷ്ട്രീയ പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങളു�ട സ്വഭാവങ്ങ�ള വിശകലനം

�ചയ്തു�കാണ്ട് 1907 �മയ് 15-ാം തീയതി അ�ദ്ദഹം കഴ്സൺ പ്രഭുവി�ന്റ ബംഗാൾ വി

ഭജനമാണ് അവിട�ത്ത കുഴപ്പങ്ങൾക്കു കാരണം. പ്രതി�ഷധ പ്രകടനങ്ങൾക്കും

സ്വ�ദശിക്കുംബ്രിട്ടീഷ്സാധനങ്ങളു�ടബഹിഷ്കരണത്തിനുംഅതിനിടയാക്കിയപ്ര

�ക്ഷാഭണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളി�ലക്കും പടർന്നു പിടിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

ന്മാരു�ട വി�വകരഹിതമായ മർദ്ദനമുറകൾസംഗതികൾകൂടുതൽവഷളാക്കി. മർ

ദ്ദനം പ്ര�ക്ഷാഭണ�ത്ത ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് സഹായിച്ചത്. പഞ്ചാ

ബിൽ പ്ര�ക്ഷാഭകാരികൾ�ക്കതി�ര ഗവൺ�മന്റ് നിരവധി �കസുകൾ �കട്ടിച്ചമ

ച്ചു. ജനങ്ങൾ കലാപങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. മർദ്ദനമുറകൾ

പരാജയ�പ്പട്ടു. അവ എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാ�ലന്ന�പാ�ല ജന�രാഷം തിള

ച്ചു മറിയാൻ ഇടയാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നപ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങളും അസംതൃപ്തിയും

എ�ന്തന്തുരൂപഭാവങ്ങൾ�ക�ക്കാള്ളു�മന്നുപ്രവചിക്കുക ദുഷ്കരമാക്കിത്തീർത്തു.

‘�കരളനി’ �ലപത്രാധിപകുറിപ്പുകളിൽബംഗാളി�ലയുംപഞ്ചാബി�ലയും മർ

ദ്ദനങ്ങ�ളയും ലാലാലജ്പതറായി�യ നാടുകടത്തിയതി�നയും അ�ദ്ദഹം അപല

പിച്ചു�കാണ്ടു ഇങ്ങ�നഎഴുതി:

“മദം ഇളകിയ ഒരാന�യാടു ഉപമിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങ�ള

�പാതുസ�മ്മളനങ്ങളു�ട �മലുള്ള നി�രാധനാജ്ഞയാകുന്ന ചങ്ങല�കാണ്ട് തള

യ്ക്കുവാ�നാ, നാടുകടത്തൽ, ജനങ്ങളു�ട �ന�ര �വടിവയ്ക്കൽ ഇത്യാദിയുള്ള �താട്ട

പ്ര�യാഗങ്ങൾ�കാണ്ടു തുളക്കുവാ�നാ കഴിയു�മാ എന്നുസംശയമാണ്”.

പഞ്ചാബി�ല കുഴപ്പങ്ങൾക്കുകാരണം ലാലാലജ്പതറായിയു�ട രാജ�ദ്രാഹ

പരമായ പ്രചരണങ്ങളാ�ണന്ന �സക്രട്ടറി ഓഫ് �സ്റ്ററ്റ് മി. �ജാൺ �മാർളിയു�ട
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പ്രസ്താവന�യ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി�ക്കാണ്ട് മിതവാദിയായ �ഗാഖ�ല�പാലും ‘�ടംസ്

ഓഫ് ഇന്ത്യ’ യി�ലഴുതിയ ഒരു �ലഖനത്തിൽ പഞ്ചാബി�ല അസ്വസ്ഥതകൾക്കു

വഴി�യാരുക്കിയത് ലജ്പത്റായിയു�ട പ്രസംഗങ്ങളല്ല. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ മർദ്ദന

നയങ്ങളും കർഷകരു�ട ചൂഷണവും ആ�ണന്ന് എഴുതിയത് അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുകയുണ്ടായി.

തിലക�ന്റഅപ്പീൽഹർജി �ബാം�ബ�ഹ�ക്കാടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞ�പ്പാൾ

“ഒരാൾ കുറ്റം �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടന്നു �തളിയിക്ക�പ്പടുന്നതുവ�ര അയാൾക്കു സ്വതന്ത്രമാ

യി വർത്തിക്കുവാൻ അവകാശമു�ണ്ടന്നുള്ള” നിയമശാസനം ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ടു രാ

മകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി, “രാജ്യ�ദ്രാഹ�മന്ന പദം പലരും പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനി

ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. �ഛാട്ടാ-�പാലീസു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കാക�ട്ട അവരു�ടതായ വ്യാ

ഖ്യാനമുണ്ട്. ജാമ്യാ�പക്ഷനിരസിക്ക�പ്പട്ടത് കഷ്ടമായി�പ്പായി”.

തിലക�ന്റ ശിക്ഷ�യ തുടർന്നു കൽക്കത്തയിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഹർത്താൽ

ആചരിക്ക�പ്പട്ടു�വന്നു “സ്വ�ദശാഭിമാനി” റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്തു. �ബാം�ബയിൽ യൂ

�റാപ്യന്മാർ ആക്രമിക്ക�പ്പട്ടു. പട്ടാള�ത്ത ഇറക്കുകയും �വടി�വയ്പ്പു നടക്കുകയും

�ചയ്തു. �വടി�വയ്പ്പിൽ പ�ത്താപന്ത്ര�ണ്ടാ �പർക്കുജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും

അൻപ�താളം �പർക്കു പരി�ക്കൽക്കുകയും �ചയ്തു.

1908 ജൂലായ് 25-ാം തീയതി രാമകൃഷ്ണപിള്ള �കാടതിയിൽ ശ്രീതിലക് നട

ത്തിയ ധീരമായ പ്രഖ്യാപന�ത്ത അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. തിലകി�ന 6 വർഷ�ത്തക്ക്

നാടുകടത്താനുള്ള �ഹ�ക്കാടതിയു�ട വിധി തികഞ്ഞ ക്രൂരതയാ�ണന്നും മുഖ

പ്രസംഗം എഴുതി. �പാതുസ�മ്മളനങ്ങൾ നി�രാധിച്ചതി�നയും, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം

അടിച്ചമർത്താനായി ഗവൺ�മന്റ് പത്രനിയമബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതി�നയും നിശി

തമായി വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് അത്തരം നടപടികളിലൂ�ട എല്ലാ പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങ�ള

യും അടക്കിനിർത്താനാവു�മന്നാണ് ഗവൺ�മന്റ് കരുതുന്ന�തങ്കിൽ, അ�താരു

�വറും വ്യാ�മാഹം മാത്രമായിരിക്കു�മന്ന്, രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി “മനുഷ്യസ്വഭാവ

�ത്തപ്പറ്റിഅവർക്ക് യാ�താരു ധാരണയുമി�ല്ലന്നാണ് ഇ�തല്ലാം കാണിക്കുന്നത്.

സർക്കാരി�ന്റ മർദ്ദനപരിപാടികൾ പ്ര�ക്ഷാഭണത്തി�ന്റ വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക

�യയുള്ളൂ. ജനവികാരങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എന്ന് മാനിക്ക�പ്പടുന്നു�വാ, അ�ന്ന

ജനങ്ങളു�ട അതൃപ്തിയും അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ”.

ഇന്ത്യയു�ട ദാരിദ്ര്യ�ത്തയും ജനങ്ങളു�ട അസംതൃപ്തി�യയും പറ്റി �കർഹാർ

ഡി നടത്തിയപ്രഭാഷണത്തിൽനിന്നുസ്വ�ദശാഭിമാനി ഒ�ട്ട�റ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ഇന്ത്യക്ക് സ്വയംഭരണാധികാരം നൽകുകമാത്രമാണ് ഏക�പാംവഴി എന്ന

ആശയ�ത്തഅ�ദ്ദഹംഅനുകൂലിക്കുകയും �ചയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരി�ന്റ മർദ്ദനപരിപാടികൾക്ക് ജനങ്ങളു�ടയും വിഭവങ്ങളു

�ടയും ചൂഷണവുമായി അടുത്തബന്ധമു�ണ്ടന്ന് രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു.

തിരുവിതാംകൂറിൽ�പാലും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരി�ന്റ നടപടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂ

ടുതൽ കൂടുതൽ ഉപദ്രവകരമായിത്തീരുകയാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷ് �താട്ടമുടമകൾക്ക് നൽകിയ നീതീകരിക്കാനാവാത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ

അ�ദ്ദഹം എടുത്തുകാട്ടി. �ഫബറി�ന്റ കയറ്റുമതിച്ചുങ്കം കുറച്ചതും, �കാപ്രയു�ട

നികുതി കൂട്ടിയതും മറ്റും വി�ദശീയവ്യാപാരികളു�ടയും �താട്ടമുടമകളു�ടയും താൽ

പര്യങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ ദിവാൻ കീഴടങ്ങിയതി�ന്റ പ്രത്യക്ഷനിദർശനങ്ങളായിരുന്നു

എന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. �റാഡുകളും വാർത്താവിനിമയബന്ധങ്ങളിലു

�മാ�ക്ക ദിവാൻ വി�ദശീയരു�ട �ചാൽപ്പടിക്കു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
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ന്നതിലു�മല്ലാം രാജ്യതാൽപര്യത്തിനു നിരക്കാത്തതീരുമാനങ്ങളാണുണ്ടായത്”.

14.4
തിരുവിതാംകൂറിൽഅന്നുണ്ടായിരുന്നപലപത്രാധിപന്മാർക്കുംഇന്ത്യക്കകത്തുംപു

റത്തുംഅന്നുണ്ടായമാറ്റങ്ങളു�ടഅർത്ഥംഗ്രഹിക്കാൻകഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാ

രാജാവിനും ബ്രിട്ടീഷ് �മൽ�ക്കായ്മയ്ക്കും സ്തുതിഗീതം പാടുക എന്നതു മാത്ര�മ അവർ

ക്കറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള അവരിൽനി�ന്നല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാ

യിരുന്നു.

മഹാരാജാവി�ന്റ പരമാധികാര�ത്തയും മഹത്വ�ത്തയും പറ്റി പര�ക്കയുണ്ടാ

യിരുന്നവിശ്വാസ�ത്തപരാമർശിച്ചു�കാണ്ട്, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തി�ന്റപരമാ

ധികാരംഎന്നസാമ്രാജ്യത്വം �മൽ�ക്കായ്മയ്ക്ക്അടിയറ �വച്ചിരുന്നു�വന്ന് രാമകൃഷ്ണ

പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ത�ന്റ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ളഅവകാശം ബ്രിട്ടീഷ് കാർക്കു നൽ

കിയതി�ന്റ ഉത്തരവാദിത്വം മഹാരാജാവിനുത�ന്നയാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു.

ത�ന്റപൂർവ്വികന്മാർ ഒരുനൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ്അനുഭവിച്ചിരുന്നസ്വാതന്ത്ര്യം മഹാരാജാ

വിനു നഷ്ട�പ്പട്ടതി�ന വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ടും, അ�ദ്ദഹം എങ്ങി�നയാണ് ബ്രിട്ടീഷ്

രാജ്യത്തി�ന്റഅടിമയാ�കണ്ടിവന്ന�തന്ന്വിവരിച്ചും രാമകൃഷ്ണപിള്ള 1905-ൽഇങ്ങി

�നഎഴുതി:

“… മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയുമായുണ്ടാക്കിയ

രാഷ്ട്രീയസഖ്യം ത�ന്നയാണ്, ഇന്നും തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവും

തമ്മിലുള്ള കരാറി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. മാർത്താണ്ഡവർമ്മഏർ�പ്പടുത്തിയ സഖ്യം,

ഇന്നതിനു സംഭവിച്ചതു�പാ�ല, ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു കീഴ്�പ്പ

ട്ടു�കാണ്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല. �വ�ദശികശത്രുക്കളിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂറി

�ന രക്ഷിക്കാനും ആഭ്യന്തര�വ�ദശികവ്യാപാരം വികസിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സഖ്യത്തി�ലർ�പ്പട്ടത്. ടിപ്പുവി�ന്റ ഉത്തരതിരുവിതാംകൂർ

ആക്രമണവും, ബാലരാമവർമ്മയു�ടയും അനുയായികളു�ടയും ദുർഭരണവുമാണ്

ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിക്ക് നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ന്റ �മൽ അധീശത്വം �കവരിക്കാനു

ണ്ടായ കാരണങ്ങൾ. നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത ഏറ്റവും ദുർബ്ബലനായ ഭരണാധിപ�ന്റ

കാലത്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് �മൽ�ക്കായ്മയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ നമു

�ക്കർ�പ്പ�ടണ്ടിവന്നത്…”

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി�ന്റയും ഇംഗ്ലണ്ടി�ല മഹാരാജാവി�ന്റയുംസ്ഥാനവ

ലിപ്പം ഏതാ�ണ്ടാന്നുത�ന്നയാ�ണന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും അന്നുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇ�താരു മിഥ്യാധാരണയായിരുന്നു. കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മഹാരാജാ

വി�ന ജനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ജനങ്ങളും രാജാവും തമ്മി

ലുണ്ടാവുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ എന്നും അന്തിമജയം ജനങ്ങൾക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ

തിരുവിതാംകൂറിലാക�ട്ട രാജാവിനുസ്വാതന്ത്ര്യം ത�ന്നനഷ്ട�പ്പട്ടഅവസ്ഥയാണു

ണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് �മൽ�ക്കായ്മ�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഭരണാധിപനായി തുടരു

ന്നു എന്നുമാത്രം. �വണ�മങ്കിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്തഅധികാരത്തിൽ നിന്നു നിഷ്കാസ

നം �ചയ്യാൻ�പാലും കഴിയും. രാജാധികാരം, ജനാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസൃതമായി

രുന്നില്ല. ഇവി�ട, ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവി�ന്റ പ്രതിനിധികളാണ് രാജാവി�ന നിയന്ത്രി
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ച്ചിരുന്നതും ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾഎന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഉറച്ചുവിശ്വസി

ച്ചു. രാജാവ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അധികാരം �നടുന്നത്—പരമാധികാരികളായ

ജനങ്ങളിൽനിന്ന്.

“ജനങ്ങൾഅംഗീകരിക്കാത്ത ഗവൺ�മന്റ് പ്രാരംഭദശയിൽ, ഒരു പ�ക്ഷ, പ്രവർ

ത്തി�ച്ചന്നിരിക്കും, എന്നാൽഅധികം കഴിയുന്നതിനു മുൻ�പ റഷ്യൻസാമ്രാജ്യത്വ

ത്തിനുണ്ടായ ഗതിത�ന്നയാണ് അവർക്കുമുണ്ടാവുക. ഗവൺ�മന്റിന് ജനങ്ങളു�ട

അംഗീകാരം അനിവാര്യമാണ്. രാജാവി�ന്റഅധികാരം, അന്ത്യവിശകലനത്തിൽ

ജനങ്ങളു�ട സമ്മതത്തിൽനിന്നാണ് ഉരുത്തിരിയുക. ജനങ്ങൾഅവരു�ട അംഗീ

കാരം, അ�ല്ലങ്കിൽ അംഗീകാരത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ഒരു വ്യക്തി�ക്കാ അ�ല്ലങ്കിൽ

കു�റ വ്യക്തികൾ�ക്കാ നൽകി�യന്നിരിക്കും… രാജാവിനു നൽകിയ അംഗീകാരം
പിൻവലിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാ�ണന്നതാണ് ഇതി�ന്റ

യർത്ഥം. ഇത് വള�ര വ്യക്തവുമാണ്. �മക്സി�ക്കായു�ടയും �നാർ�വ്വയു�ടയും

�സർബ്യയു�ടയും ചരിത്രം അതാണ് �തളിയിക്കുന്നത്. രാജാവി�ന്റ നയപരിപാ

ടികൾ ജനാഭിലാഷങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടാത്തിടങ്ങളി�ലാ�ക്ക, രാജാവിന്

അധികാര�മാഴി�യണ്ടിവന്ന അനുഭവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

�പ്പാലും രാജാവി�ന്റ അധികാരം മറ്റുള്ളവർക്കു മാറ്റി�ക്കാടുത്തതി�ന്റ ഒന്നി�ല�റ

അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ട ഗവൺ�മന്റ് ജനങ്ങൾക്കു

�വണ്ടി ത�ന്നനില�കാള്ളണം. ജനാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവകാശവും

അധികാരവും വിനി�യാഗിക്കാനും അവർക്കുകഴിയണം”.

ജനങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങ�ളയും സ്വാതന്ത്രത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള അവരു�ട അഭിവാ

ഞ്ച്ഛ�യയും രാമകൃഷ്ണപിള്ള �ബാധപൂർവ്വം ത�ന്ന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. യൂ

�റാപ്യൻ സംസ്കാരത്തി�ന്റ സ്വാധീനത്തിലും ‘സമത്വം, സാ�ഹാദര്യം, സ്വാതന്ത്രം’

എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തി�ന്റ ചൂടിലും പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും

അധികകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവി�ല്ലന്ന് 1905-ൽ അ�ദ്ദഹം ‘�കരളൻ’ പത്ര

ത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു �ലഖനത്തിൽ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ‘അധികാരത്തിനു�വണ്ടി,

അ�ല്ലങ്കിൽസ്ഥിതിസമത്വത്തിനു�വണ്ടി, ഇന്നു നടന്നുവരുന്നസമരങ്ങൾ, മനുഷ്യ

നും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള �ചരിതിരിവി�ന ഉന്മൂലനം �ചയ്യു�മന്നാണ് ഞങ്ങൾ

വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജാതിയും വർഗവും പരിഗണിച്ചല്ലാ�ത മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യ

നായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതനുവദിക്കു�മന്നാണ് ഞങ്ങളു�ട

വിശ്വാസം’.

കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബഹുജനങ്ങ�ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലക്കാകർഷി

ക്കുവാനുള്ളസുസംഘടിതവും വ്യാപകവുമായ ഒരുസംഘടന ഇല്ലാതിരുന്നതു�കാ

ണ്ട് മഹാരാജാവി�നാടുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളു�ട രൂപത്തിലാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള

ഗവൺ�മന്റി�ന വിമർശിച്ചിരുന്നത്. ദിവാ�ന്റയും മറ്റു ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടയും

അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നു അവയിലൂ�ട അ�ദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

എന്നാൽ ആ അഭ്യർത്ഥനക�ളല്ലാം ബധിരകർണ്ണങ്ങളിലാണ് നിപതിച്ചിരുന്നത്.

അ�പ്പാഴാണ്, ബുദ്ധിജീവികളായ ജനങ്ങളിൽ പലരും, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നില

യിൽ എ�ന്തല്ലാം �വശിഷ്ട്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും, മഹാരാജാവു �വറു�ത പാവ

മാത്രമാ�ണന്നുകരുതാൻ തുടങ്ങിയത്.

രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയാധികാര�മൽ

ക്കുന്നതിൽവിമുഖനായിരുന്നു. ഭരിക്കാനുള്ളകഴിവില്ലായ്മ�കാണ്ടല്ലഅത്. അതിനു

ള്ളസാധ്യതകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരുന്നി�ല്ലന്നു മാത്രം. അതിനു തടസ്സം നിന്നത് പ്ര

ധാനമായും 3 കാരണങ്ങൾ. ഒന്നാമതായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും നിരക്ഷരരാ
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യിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയആധുനികാശയങ്ങ�ളാന്നും അവർ

ക്കു ദഹിക്കുമായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമ�ത്ത കാരണം, അവർ തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന പലവി

ധത്തിൽ വിഭജിച്ചുനിർത്തിയിരുന്നതാണ്—തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ, മലയാളി ബ്രാഹ്മ

ണർ, നായന്മാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഈഴവർ, മുസ്ലീംങ്ങൾ, ചാന്നാൻമാർ, പുലയൻ,

പറയൻഎന്നിങ്ങ�ന തുല്യത ലഭിക്കാ�ത,ഈ വിഭജനം അവസാനിക്കാനുമാവി

ല്ല. ഗവൺ�മന്റാക�ട്ട, ഈ വ്യത്യാസം നിലനിർത്താനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്. മല

യാ�ളതരബ്രാഹ്മണരു�ടയും, �പാറ്റിമാരു�ടയും, നായന്മാരു�ടയും, നമ്പൂതിരിമാരു

�ടയും,ഈഴവരു�ടയും, ക്ഷുരകന്മാരു�ടയും, ഒ�ട്ട�റ വർഗ്ഗീയജാതി സംഘടനകൾ

തിരുവിതാംകൂറിൽ രൂപ�മടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തമായ പ്രസിദ്ധീ

കരണങ്ങളിലൂ�ടഅവർ ഭിന്നതയു�ടയും �വറിട്ടുനിൽക്കലി�ന്റയും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ

മുഴക്കാനുംതുടങ്ങി. ഓ�രാസമുദായത്തി�ന്റയുംപത്രങ്ങൾഅവരു�ടസമുദായത്തി

�ന്റആവശ്യങ്ങൾഅതിലൂ�ട ഉന്നയിച്ചു. അ�താരതിർത്തിവ�ര അഭിനന്ദനാർഹ

മായിരുന്നു. എന്നാൽ പല�പ്പാഴും അവ ജാതിക്കു�വണ്ടി സത്യവും നീതിയും മറന്നി

രുന്നു. സമുദായസംഘട്ടനങ്ങൾക്കുംഅവ വഴിവച്ചു. ഈസംഘട്ടനങ്ങളുംഅഭിപ്രാ

യവ്യത്യാസങ്ങളും, അധികാരിവർഗ്ഗം സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, വഴിയാം

വണ്ണം മുത�ലടുക്കുകയും �ചയ്തു.

വിഭാഗീയചിന്ത അ�ശഷമില്ലാ�തയുള്ള, സാധാരണക്കാരു�ട സുസംഘടിത

വും ഏകീകൃതവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയു�ട അഭാവമാണ് മൂന്നാമ�ത്തതും

പരമപ്രധാനവുമായ തടസ്സമായി നിന്നിരുന്നത്. �പാതുജനാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

�പാരാടാൻ അത്തര�മാരു സംഘടനയ്ക്കു മാത്ര�മ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജാതിമത

പരിഗണനകൾക്കതീതമായി, ജനങ്ങളു�ട സമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അഭ്യുന്നതി

ക്കു�വണ്ടി, തിരുവിതാംകൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളഅത്തര�മാരു സംഘടനയു�ട

അനിവാര്യത രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളു�ട അത്തരത്തിലു�ള്ളാ

രു സ്വതന്ത്രസംഘടനയ്ക്കു മാത്ര�മ സർക്കാരു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട ജനവിരുദ്ധനട

പടികൾക്കു കടിഞ്ഞാണിടാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന�ദ്ദഹം കരുതി. ജനങ്ങ�ളാടുള്ള

ഭയപ്പാടിൽ നിന്നു മാത്ര�മ ഗവൺ�മന്റിന് �ബാധവും വി�വകവുമുദിക്കുകയുള്ളൂ.

രാഷ്ട്രീയ-ഭരണതലങ്ങളിൽ, ജാതിപരിഗണനകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതാ�ക്കണ്ടത്

അതു�കാണ്ടുത�ന്ന �ദശാഭിമാനിക�ളന്നഭിമാനിക്കാവുന്ന ഓ�രാരുത്തരു�ടയും

കടമയാണ്.

രാജ്യത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏ�തങ്കിലും

ഒരു പ്ര�ത്യകസമുദായത്തി�ന്റ ആധിപത്യം, അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്

പ്രാഥമികമായി ഇതി�ന്റ അർത്ഥം. ഏവർക്കും തുല്യപരിഗണന കൽപ്പിക്കുകയും

താ�ഴക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭ്യുന്നതിക്കു

തകുന്നവിധം പ്ര�ത്യകാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും കൂടി �വണം. 1906 �മയ്

2 ന് എഴുതിയ ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുര�ത്ത ബ്രാഹ്മണ�മധാവി

ത്വം രാമകൃഷ്ണപിള്ളഎടുത്തുകാട്ടി. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം പര�ക്ക വന്നിട്ടു�പാലും

അവരു�ട അധീശത്വം �കാടികുത്തി വാഴുകയാ�ണന്നു മുഖപ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലധിഷ്ടിതമായ ഒ�ട്ട�റഅനാചാരങ്ങൾഅവർ വച്ചുപുലർത്തു

ന്നുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരു�ട �ദവീകത്വ�ത്തപ്പറ്റി അവർ കടങ്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

ബ്രാഹ്മണരു�ടയടുത്തല്ലാ�ത മറ്റാരു�ടയും അടുത്ത് രാജാക്കന്മാർക്കു പ്ര�വശന

മി�ല്ലന്നവർ വാദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കു മാത്ര�മ രാജാക്കന്മാ�ര പരിചരിക്കാൻ

അധികാരമുള്ളൂ എന്നുമവർ പറഞ്ഞു. രാജവംശത്തി�ല കുട്ടിക�ള പഠിപ്പിക്കുവാ
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നുള്ള അധികാരവും തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുകയാ�ണന്നും അവർ �കാട്ടി

�ഘാഷിച്ചു. ഹിന്ദു�ദവമായശ്രീപത്മനാഭന്അടിയറ �വച്ചതു�കാണ്ട് രാജഭരണ

ത്തിൽഅഹിന്ദുക്കൾക്ക് യാ�താരവകാശവുമി�ല്ലന്നുബ്രാഹ്മണരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ

�മധാവികളും അവരു�ട അനുയായികളും വാദിച്ചു. കൃസ്ത്യാനിക�ളയും മുസ്ലീംങ്ങ

�ളയും മാത്രമല്ല, താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ�പ്പട്ട ഹിന്ദുക്ക�ള�പ്പാലും ഭരണകർമ്മങ്ങളിൽ

നി�ന്നാഴിച്ചു നിർത്താനുള്ള മതിയായ ന്യായീകരണമായിരുന്നു പലർക്കും ഈ

വാദഗതി. അത്തരം വാദമുഖങ്ങളു�ട �പാള്ളത്തരം തുറന്നു കാണിച്ചു�കാണ്ട് രാമ

കൃഷ്ണപിള്ളഎഴുതി:

“ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീംങ്ങളും തിരുവിതാംകൂറി�ല ബഹുജനങ്ങള�ല്ല? ഉത്തരവാദി

ത്വ�ബാധമില്ലാത്ത, അസാന്മാർഗ്ഗികളായ ഒരു പിടി ബ്രാഹ്മണന്മാരു�ടതു മാത്രമാ

�ണാഈരാജ്യം? ഈ �ചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയി�ല്ലങ്കിൽ, ഇവി�ട ക്രിസ്ത്യാ

നികൾക്കും മുസ്ലീംങ്ങൾക്കുംബ്രാഹ്മ�ണതരർക്കും യാ�താരു ഭാവിയുമുണ്ടാവില്ല”.

തിരുവിതാംകൂർബ്രാഹ്മണർക്കുമാത്രംഅവകാശ�പ്പട്ടതല്ല. എല്ലാഹിന്ദുക്കൾ

ക്കും, മുസ്ലീംങ്ങൾക്കുംക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇവി�ട താമസിക്കുന്ന മ�റ്റല്ലാ ജനവിഭാ

ഗങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല അവകാശ�പ്പട്ടതാണ് തിരുവിതാംകൂർ. അദ്ധ്വാനിച്ച് രാ

ജ്യത്തി�ന്റ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചവരാണവർ. എന്നാൽ എന്തു കഷ്ടം!

അവരു�ട അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലം ഹിന്ദുമതത്തി�ല ഒരു �ചറുവിഭാഗത്തി�ന്റ ഗു

ണങ്ങൾക്കു മാത്രമായി ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. രാജ്യം ശ്രീപത്മനാഭ�നന്നഹിന്ദു

�ദവത്തിനു സമർപ്പിക്ക�പ്പട്ടതാണ് എന്ന ഒറ്റകാരണത്താൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ

രാജ്യം�ദവത്തി�ന്റതല്ല, ജനങ്ങളു�ടതാണ്,അതു ഭരിക്കുന്നത്ശ്രീപത്മനാഭനല്ല,

മഹാരാജാവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരുമാണ്. അതും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാ

രി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും. “യുദ്ധത്തി�ന്റ �പരി�ലാആഭ്യന്തരസം

ഘട്ടനങ്ങളു�ട�യാചതിപ്ര�യാഗങ്ങളു�ട�യാ �പരി�ലാനടക്കുന്നമനുഷ്യക്കുരുതി

യു�ട പാപഭാരം അതിനുത്തരവാദികൾത�ന്ന ചുമക്കണ�മന്ന �ബാധ�ത്താ�ട”

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ശ്രീപത്മനാഭന് രാജ്യം അടിയറ�വച്ചു�വന്നതു

സത്യമാണ്. അതിന�ദ്ദഹത്തിനു ബ്രാഹ്മണ�മധാവികളു�ട ആശിർവാദമുണ്ടായി

രുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യമനസ്സുക�ള മറികടക്കാനു�ള്ളാരു തന്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു

അത്. അ�താ�ടാപ്പം മത�മധാവികളു�ട പിന്തുണക്കാർക്കും, അതുവഴി ഭരണവർ

ഗ്ഗത്തി�ന്റ അധികാരശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കൂടി സമർത്ഥമായ ആ തന്ത്രം

ഉപകരിച്ചു. കാരണം, രാജ്യം ശ്രീപത്മനാഭനു സമർപ്പിച്ചതിലൂ�ട ആഭ്യന്തര സം

ഘർഷങ്ങൾ കു�റ�യാ�ക്ക അവസാനിപ്പിക്കാനും, രാജ്യത്ത് നിയമസമാധാനം

നിലനിർത്താനും മഹാരാജാവിനു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തി�ന�യങ്ങി

�ന ബ്രാഹ്മണ �മധാവിത്വത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി അംഗീകരിക്കാ

നാവും? അതും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും പുത്തനാശയങ്ങൾ

ജനഹൃദയങ്ങളിൽ പടർന്നുപന്തലിക്കുന്നഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ? തങ്ങളു�ട ന്യാ

യമായ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾക്കു �വണ്ടി ഒന്നിക്കാനും �പാരാടാനും രാമകൃഷ്ണപി

ള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക�ളയും മുസ്ലീംങ്ങ�ളയും ബ്രാഹ്മ�ണതര ഹിന്ദുക്ക�ളയും ആഹ്വാനം

�ചയ്തു. തങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും അവയ്ക്കു�വണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനുമു

ള്ള�ധര്യം ജനങ്ങൾപ്രകടിപ്പിച്ചാൽഅതിൽ മഹാരാജാവ് സന്തുഷ്ടനാവു�മന്നും

രാമകൃഷ്ണപിള്ളപ്രത്യാശിച്ചു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ജനങ്ങളു�ട അധഃപതനത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനുമുള്ള ഒരു

പ്രധാന കാരണം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ കാർഷിക വിഭവങ്ങളി
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�ലറിയ പങ്കും ദുരുപ�യാഗ�പ്പടുത്തുന്നതാണ്. �കാട്ടാരം ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�ര തീ

റ്റി�പാറ്റുന്നതിനും ബ്രാഹ്മണരു�ട സൗജന്യഭക്ഷണ വിതരണത്തിനുമാണ് ഭക്ഷ്യ

വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുന്നത്. സമയം �കാല്ലികളായ അവരിൽ

പലരും ഇത്തിക്കണ്ണികളു�ട ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരു�ട അദ്ധ്വാ

നഫലം�കാണ്ടു ജീവിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ�ര ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിക

ളാക്കാൻ നിർബന്ധിക്കണ�മന്നും അ�ദ്ദഹം നിർ�ദ്ദശിച്ചു. അ�തസമയം ത�ന്ന

ജനങ്ങളു�ടനികുതിഭാരം കുറയ്ക്കുകയും �താഴിലാളികളു�ട �വതനനിരക്ക് കൂട്ടുകയും

�വണം. അത്തരം നടപടികൾ സമൂഹത്തിൽ �പാതു�വ സമൃദ്ധി �കവരുത്തും.

ബ്രാഹ്മണർക്ക് സർക്കാർ �ചലവിൽ സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നിർത്തലാ

ക്കണ�മന്നുംആപണം കു�റ റയിൽ�വയു�ട വികസനത്തിന് വിനി�യാഗിക്കണ

�മന്നുമുള്ളശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയിൽ �പാന്തിവന്നഅഭിപ്രായ�ത്ത രാമകൃഷ്ണപിള്ള

സർവാത്മനാ അനുകൂലിച്ചു. എന്നാൽഈആവശ്യ�ത്ത ദിവാൻ രാജ�ഗാപാലാ

ചാരി നിരാകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും ഇ�ത നിലവാരമാണു നിലനിന്നിരുന്നത്. 1908-ൽ

ബി.എ. പരീക്ഷ�യഴുതിയ 445 ഹിന്ദുക്കളിൽ 363 �പരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു�വ

ന്ന് സ്വ�ദശാഭിമാനി റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്തു. 82 �പർ മാത്ര�മ അബ്രാഹ്മണരായി ഉണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളൂ. ഈ 82 �പരിൽ ത�ന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നായർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത

ജാതികളിൽ�പ്പട്ടവരായിരുന്നു. അയിത്തവും, അസ്പൃശ്യത്വവും കൽപ്പിച്ചിരുന്നതാഴ്ന്ന

ജാതിക്കാരായ ഈഴവർ, പുലയർ, പറയർ തുടങ്ങിയവർക്കു വികാസത്തിനുള്ള

സന്ദർഭം തു�ലാം വിരളമായിരുന്നു. ഈ നയം മാറ്റണ�മന്നും വിദ്യാഭ്യാസ�മങ്കി

ലും സൗജന്യമായി സകലർക്കും നൽകണ�മന്നുമുള്ളനിരന്തരമായആവശ്യങ്ങൾ

അസംബ്ലിയിൽ അ�ന്നാ�ക്ക ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ ആവശ്യങ്ങ�ള പരാമർശിച്ചു

രാമകൃഷ്ണപിള്ളഎഴുതി.

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാക്കിയി�ല്ലങ്കിൽ സൗജന്യ�മങ്കിലുമാ

ക്കണ�മന്ന ആവശ്യം മിക്കവാറും എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികളായ ഭരണകർത്താക്കളും

ഇ�പ്പാൾഅംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും�പട്ട ജനങ്ങൾക്കുപ്രാഥമിക

വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിന് ഗവൺ�മന്റിനു ബുദ്ധിമുട്ടി�ല്ലന്നാണു

ഞങ്ങളും കരുതുന്നത്.

സമൂഹത്തി�ല വർഗ്ഗവി�വചനം നിലനിർത്താനും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധവും

ജനാധിപത്യ സംബന്ധവുമായ ആശയങ്ങ�ള മുളയി�ലനുള്ളിക്കളയാനു�ദ്ദശിച്ചു

�കാണ്ടുള്ളതാണ്, ഗവൺ�മന്റി�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസനയ�മന്ന് രാമകൃഷ്ണപിള്ള മനസ്സി

ലാക്കി. ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതു ആപത്തുക്ഷണി

ച്ചുവരുത്തുകയാ�ണന്ന്അധികാരിവർഗ്ഗം ഭയ�പ്പട്ടിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുഅ�താഴി

വാക്കാൻത�ന്നഅവർഉറച്ചു. 1910-ൽഗവൺ�മന്റ്ആവിഷ്കരിച്ചവിദ്യാഭ്യാസനയം

സമൂഹത്തി�ലപണക്കാ�രയും പാവങ്ങ�ളയും രണ്ടുതട്ടുകളാക്കിതിരിച്ചു. പ്രാഥമിക

വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പാവങ്ങൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉയർന്നവർക്കും മാത്രമാ

യി വ്യവസ്ഥ �ചയ്തു. ഇതു തികച്ചും �തറ്റാ�യാരു നീക്കമാണ്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളഎഴു

തി: ജനങ്ങ�ള പണക്കാരും പാവ�പ്പട്ടവരുമായി �വർതിരിക്കുകയല്ല �വണ്ടത്,

�ന�രമറിച്ച് ഉയർന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവ�രയും അത്രത�ന്ന പ്രതിഭയില്ലാത്തവ

�രയുമാണ് തരം തിരി�ക്കണ്ടത്. ബുദ്ധിയുംസാമർത്ഥ്യവും പണക്കാർക്കായിമാത്രം

നീക്കി�വച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അവ രണ്ടും പാവ�പ്പട്ടവർക്കിടയിലും ധാരാളമുണ്ട്. തിരുവി

താംകൂറി�ന�പ്പാലുള്ളഒരു രാജ്യം പണക്കാ�രാ പാവങ്ങ�ളാഎന്നുകണക്കാക്കാ
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�തഅതി�ന്റ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിഭ വികസിപ്പി�ച്ചടുക്കാനുള്ളഎല്ലാഅവസരങ്ങളും

നൽകുകയാണ് അഭികാമ്യം.

അദ്ധ്യാപകർക്ക് കുറഞ്ഞ �വതനം മാത്രം നൽകുകയും അവരു�ട അസംതൃ

പ്തി നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്യു�ന്നട�ത്താളം കാലം, രാജ്യത്ത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാ

സം ഗുണം പിടിക്കുകയി�ല്ലന്ന് രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതു�കാ

ണ്ട�ദ്ദഹം അദ്ധ്യാപകരു�ട അവശതകൾ പരിഹരിക്കാനായി ത�ന്റ തൂലിക ചലി

പ്പിച്ചു. �പ്രമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക് അക്കാലങ്ങളിൽ അഞ്ചുറുപ്പികയായിരുന്നു

�വതനം. ഒ�ട്ട�റസമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷമാണ്ഏഴുരൂപയാക്കി ഉയർത്താൻസർ

ക്കാർതയ്യാറായത്. ഒരുപ്യൂണി�ന്റശമ്പളം�പാലുംഅധ്യാപകർക്കുനൽകാത്തതു

തികച്ചും അപമാനകരമാണ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. കുറഞ്ഞത് പത്തുരൂപ�യങ്കി

ലും അധ്യാപകർക്കുശമ്പളമായി നൽകണ�മന്നുംഅ�ദ്ദഹംആവശ്യ�പ്പട്ടു.

വ്യവസായ-വാണിജ്യ രംഗങ്ങളി�ലസംഘർഷങ്ങ�ളയും�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും

കുറിച്ച് ആദ്യമായി ചിന്തിക്കുകയും വിശകലനം നടത്തുകയും �ചയ്ത �കരളീയരിൽ

ഒരാളായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള. പരമ്പരാഗതമായ ജാതിവ്യവസ്ഥയിലും സങ്കീർ

ണ്ണങ്ങളായ ജാതിയു�ടയും, വർഗ്ഗത്തി�ന്റയും നിയന്ത്രണത്തിലും �കട്ടുപിണഞ്ഞു

കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടു�ത്ത വ്യവസായവും വ്യാപാരവും. ഉൽപാദനരംഗത്ത്

മുതലാളിത്തത്തിൽ കീഴിലുണ്ടാവുന്ന നൂതനാശയങ്ങളു�ട സത്ത ക�ണ്ടത്താനു

ള്ള അസാധാരണ സിദ്ധിയും അ�ദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും

സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തുല്യതയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ള

അശരണരു�ടയും അയിത്തക്കാരു�ടയും ആവശ്യങ്ങ�ള അനുകൂലിക്കുന്ന�താ�ടാ

പ്പം ത�ന്ന തങ്ങ�ള ചൂഷണത്തിനു വി�ധയരാക്കുന്ന മുതലാളിമാർ�ക്കതിരായുള്ള

സമരത്തിൽ, �താഴിലാളിക�ളയും അ�ദ്ദഹംആ��ഷിച്ചു.

“രാജ്യത്തിനു എവി�ടനിന്നാണ് വരുമാനമുണ്ടാകുന്നത്?” അ�ദ്ദഹം �ചാദിക്കുന്നു.

മറുപടിയും അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന പറയുന്നുണ്ട്: “രാജ്യത്തി�ന്റ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പി

ക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന �താഴിലാളികൾ നിന്നും കർഷകരിൽ നിന്നും, കൗരകൗശല

വിദഗ്ധരിൽ നിന്നും കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് രാജ്യം വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത്.

പാട�ശഖരങ്ങളിൽപണി�യടുക്കുന്നപുലയർഅവരു�ട വരുമാനമാ�ണാ വർദ്ധി

പ്പിക്കുന്നത്? ചാന്നാന്മാരും കുശവന്മാരും അതു�പാലുള്ള ശിൽപികളും രാജ്യത്തി

�ന്റ വരുമാനമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അവരു�ട ജീവിതനിലവാരം ഉയർന്നിട്ടു

�ണ്ടാ? ഒരിക്കലുമില്ല. നഗരപ്ര�ദശങ്ങളി�ലധനികവർഗ്ഗംബംഗ്ലാവുകൾനിർമ്മിച്ച്

ആഡംബരങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. കാരണംഅവർ �താഴിലാളികളു�ടഅദ്ധ്വാനശക്തി

ചൂഷണം �ചയ്ത് അവർക്കു തുച്ഛമായ �വതനം മാത്രം നൽകുന്നു. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന

വരു�ട അദ്ധ്വാനഫലം ധനികരു�ട നികുംഭിലകളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അത�ല്ല

ങ്കിൽ സർക്കാർ �ചലവിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് സൗജന്യഭക്ഷണം നൽകാൻ അത്

വിനി�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. ആധുനികസംസ്കാരാശയങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്താ�ട

�താഴിലുടമയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ളസംഘർഷങ്ങൾക്ക് തങ്ങളു�ട �വതന

നിരക്കി�ന�ച്ചാല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കു ആക്കവും ഊക്കും വർദ്ധിക്കുകയാണ്.

അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള �വതനം ലഭിക്കുന്നി�ല്ലന്ന പരാതി നമ്മു�ട രാജ്യത്തു

ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ �താഴിലാളികളു�ട ആവശ്യങ്ങൾ

നിരാകരിക്കുകയാണ് സർക്കാരി�ന്റ നയം. �താഴിലാളികളു�ട അദ്ധ്വാനഫലം

അദ്ധ്വാനിക്കാത്ത ഒരു പിടി ആളുകൾക്കു�വണ്ടി സ്വരൂപിക്കുകയാണ് സർക്കാരി

�ന്റ നയം. അതു സർക്കാരി�ന്റ അനീതി�ക്കതിരായി പരാതി�പ്പടാനും അടരാ

ടാനും ജനങ്ങ�ള �പ്രരിപ്പിക്കും. അത് �മാത്തത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി

വളർത്തുകയും �ചയ്യും”.
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ജനങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

സമരം �ചയ്യാൻ ഒരു �ദശീയ സംഘടന �കട്ടിപ്പടു�ക്കണ്ടതു�ണ്ടന്നും, അ�തസമ

യം രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

14.6
ഈസമയമായ�പ്പാ�ഴക്കും രാമകൃഷ്ണപിള്ളക്ക് �സാഷ്യലിസം സംബന്ധിച്ച നൂത

നാശയങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവസരസമത്വത്തിനു�വണ്ടി നില

�കാള്ളുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അ�ദ്ദഹം �താഴിലാളിക�ള

ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ജനവിരുദ്ധ നടപടികളിലുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ വിമർശനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരുഷമായിത്തീർന്നു. ജനകീയാവശ്യങ്ങ�ളക്കു

റിച്ചും ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കിടയിലുള്ള അഴിമതി�യയും സ്വജനപക്ഷപാത

�ത്തയും പറ്റിയും ദിവാ�ന്റ ഭീരുത്വവും തന്നിഷ്ടവും അസാന്മാർഗ്ഗികത്വവും നിറഞ്ഞ

നടപടിക�ളപ്പറ്റിയും മഹാരാജാവി�ന്റഅമിതച്ചിലവുക�ളക്കുറിച്ചും �പാതുസ്വത്തി

�ന്റ ദുർവിനി�യാഗ�ത്തക്കുറിച്ചു�മല്ലാം പരുഷവാക്കുകളിലൂ�ട നിശിതമായിഅ�ദ്ദ

ഹം വിമർശിച്ചു.

ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട അഴിമതിയും �താന്ന്യവാസവും �വറു�ത വിമർ

ശിച്ചതു�കാണ്ടുമാത്രം അ�ദ്ദഹം തൃപ്തി�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മാർക്സ് നിർ�ദ്ദശിച്ച

തു�പാ�ല വ്യക്തമായിത്ത�ന്നയാണ�ദ്ദഹംഅവ ഉന്നയിച്ചത്.

ഇന്ത്യയി�ല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും ദിവാന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉൾ

�ക്കാള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ ദുർപ്രഭുത്വ�ത്ത അ�ദ്ദഹം ശക്തിയായി

വിമർശിച്ചു. ദിവാ�ന്റസാമ്പത്തികനയങ്ങൾരാജ്യ�ത്തഒരുപ്രതിസന്ധിയി�ലക്കു

നയിക്കുകയാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. �നരിട്ടുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അത്ഭുതകരമായ �മൽ�നാട്ടത്തിൽ പണം കബളിപ്പിക്കൽ ഒരു കലയായിട്ടാണ്

വച്ചു നടത്തിയിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഭരണനിർവഹണമണ്ഡലത്തി�ലക്കു ചുഴി

ഞ്ഞു �നാക്കു�മ്പാൾ ഇ�ന്നാളം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന

വസ്തുതകളാണ് �വളിച്ചത്തു വരുന്നത്.

“ആകർഷണീയമായ തസ്തികകളിൽ മലയാളികളല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ�രയാ

ണ് നിയമിച്ചിരുന്നത്”. അവരാക�ട്ട ഭൂമിയു�ട സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും അഭിവൃദ്ധി

�നടുന്നവരായിരുന്നു. ഏതുവി�ധനയും തങ്ങളു�ട കീശ നിറയ്ക്കണ�മന്നും അപ്രകാ

രം എളുപ്പമാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട �നടിയ സമ്പാദ്യം തഞ്ചാവൂ�രാ, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയി�ലാ

കുംഭ�കാണ�ത്താഅ�ല്ലങ്കിൽ മായാവാര�ത്താ, മദ്രാസി�ലാ അ�ല്ലങ്കിൽ ഗഞ്ചാ

വി�ലാ ഉള്ള പുഞ്ചകളിലും നാഞ്ചകളിലും നി�ക്ഷപിക്കണ�മന്നുമായിരുന്നു അവ

രു�ട മുഖ്യലക്ഷ്യം. ദിവാ�ന്റ ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിനും

മഹാരാജാവിനും കളങ്കമുണ്ടാക്കു�മന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1907 ജൂൺ 5-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചഈ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ദിവാൻ രാ

ജ�ഗാപാലാചാരിയു�ട ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കടുത്ത അഴിമതിയും �കക്കൂലിയും

നടമാടുന്നതായി അ�ദ്ദഹം ആ�രാപിച്ചു. ‘നികുതി ചുമത്തലും മറ്റും സർക്കാർ റവ

ന്യൂ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ,ഈവരുമാനത്തി�ന്റ ഗണ്യമാ�യാരു ഭാഗം രാജാവി�ന്റ

അനുയായികളു�ട കീശയിലാണ് എത്തുന്നത്. ഫൗസ്ത്താരി കമ്മീഷൻ അനന്ത

രാമഅയ്യർ ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിൽ 30 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ സമ്പാദിച്ചിരിക്കു

ന്നു. ശങ്കരൻതമ്പിയും 30 ലക്ഷ�ത്താളംരൂപസമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല,അവരു�ട
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പത്നിമാരും ബന്ധുക്കളും�കക്കൂലിയിലൂ�ടയും മറ്റ് അവിഹിതമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ടയും

ഭീമമായ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി. അവഅവരു�ട ശമ്പളത്തിലൂ�ട ലഭിച്ചിട്ടുള്ളസമ്പാ

ദ്യങ്ങള�ല്ലന്നകാര്യം വ്യക്തമാണ്. അവിഹിതവുംഅഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ മാർഗ്ഗ

ങ്ങളാണ് ഇതി�ലക്കവർ �ക�ക്കാണ്ടിട്ടുള്ളത്. അ�തസമയം ദരിദ്രർ പി�ന്നയും

ദരിദ്രരായിത്തീരുകയാണ്. രാജാവി�ന്റ അനുയായികൾ ജനങ്ങ�ള മുത�ലടുത്ത്

സ്വയം സമ്പന്നന്മാരായിത്തീർന്നു”.

മഹാരാജാവി�ന്റ സുഖ�ലാലുപത�യയും ഭീമമായ പാഴ്�ച്ചലവുക�ളയും രാ

മകൃഷ്ണപിള്ള �വറു�തവിട്ടില്ല. ത�ന്റ മകളു�ട താലി�കട്ടു സംബന്ധിച്ച് വട�ശ്ശരി

അമ്മവീട്ടിൽ നടന്ന അന്ധവിശ്വാസപരമായ ചടങ്ങിൽ മഹാരാജാവ് ഒരു ലക്ഷ

ത്തിലധികം രൂപ �ചലവഴിച്ചു. ഇത്തരം സുഖ�ഭാഗ�ചലവുകൾ മു�ഖന ജനങ്ങൾ

ക്ക് രാജാവി�നാടുള്ള കൂറു നഷ്ട�പ്പടുത്താൻ ഭരണകർത്താക്കൾ ഇടയാക്കുകയാ

�ണന്നുപറയാൻ നമ്മു�ട നീതി�ബാധം നിർബന്ധിക്കുന്നു.

വീണ്ടും സർക്കാർ ഭണ്ഡാരത്തി�ന്റ ഗണനീയമാ�യാരു ഭാഗം �കാട്ടാരം

അതി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വകതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നീതികരിക്ക�പ്പടാവുന്ന �ച

ലവുകൾക്കല്ല പ്രത്യുത പ്രതാപവും സുഖ�ലാലുപതയും പുലർത്തുന്നതിനും യാത്ര

കൾക്കും �ഭാജനത്തിനും �വണ്ടിയുമാണ് ഈ സംഖ്യ ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. ദിവാ

�ന്റ ചില ചാർച്ചക്കാരും ബന്ധുക്കളും തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിലു

ള്ളശമ്പളത്തിനു പുറ�മ വമ്പിച്ചസമ്പാദ്യം കുന്നുകൂട്ടുന്നു…അ�തസമയം ജനങ്ങൾ
ക്കാക�ട്ട യാ�താരുവിധമായ പ്ര�യാജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

രാജഭരണം ഉന്മൂലനം �ചയ്യണ�മ�ന്നാ ഇന്ത്യയി�ലസാമ്രാജ്യത്വഭരണ�ത്ത

തകിടം മറിക്കണ�മ�ന്നാ അ�ദ്ദഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞി�ല്ലന്നുള്ളത് �നരാണ്.

അ�ദ്ദഹം സംഘടനയിലും സാമൂഹ്യഘടനയിലും ഭരണനിർവഹണത്തിലും എളു

പ്പം �നടാവുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തരം

പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു�പാലും രാജ്യത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ആനുകൂല്യ

ങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കഠിനമായ എതിർപ്പുക�ളയാണ്

�നരി�ടണ്ടിവന്നത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആശയഗതികളു�ട വിപ്ലവകരമായ അർത്ഥ

വ്യാപ്തി അവർ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ചി�ന്താദ്ദീപകമായ എഴുത്തുകൾ ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനാക്കി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസിദ്ധി�യക്കുറിച്ച്

ജീവിതകാലത്തുണ്ടായ രസകരമായ ഒരു സംഭവം പറയാം. നിയന്ത്രിത �വാട്ട

വകാശമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും (ഭൂവുടമകൾക്കും ബിരുദധാരികൾക്കും മാത്ര�മ �വാട്ടവ

കാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ) �നയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കി�ന്റ പ്രതിനിധിയായി അ�ദ്ദഹം

ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയി�ലക്ക് ഐകക�ണ്ഠ്യന �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. അംഗ�മന്ന

നിലയ്ക്ക്, അസംബ്ലിയിൽ ചർച്ച �ചയ്യുന്നതിന് അ�ദ്ദഹം രണ്ടുപ്ര�മയങ്ങൾഅയച്ചു.

ജനങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി, ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് വി�ദശ�താട്ടം

ഉടമകൾക്കു നൽകിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം കൂടാതുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിറുത്തൽ

�ചയ്യണ�മന്ന് ഗവൺ�മന്റി�നാട് ആവശ്യ�പ്പടുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ�ത്ത പ്ര

�മയം. രണ്ടാമ�ത്തത് ഉയർന്ന �കാട്ടാരം ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട �കക്കൂലിയും

അഴിമതിയും സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. �കാപം�കാണ്ട് കത്തിജ്വലിച്ച ദിവാൻ ചി

ന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഇത്തരം പ്ര�മയങ്ങളു�ട ചർച്ചക�ള അഭിമുഖീകരിക്കാൻ

അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭയമായിരുന്നു. �താലി രക്ഷിക്കുന്നതിന് അ�ദ്ദഹം നിന്ദ്യമായ ഒരു

ഉപായം ഉപ�യാഗിച്ചു. രാമകൃഷ്ണപിള്ള �നയ്യാറ്റിൻകരയി�ല സ്ഥിരവാസിയല്ലാ
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ത്തതു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �തര�ഞ്ഞടുപ്പ് അസാധുവായിരിക്കുന്നതായി ദി

വാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് രാജ്യ�ത്തഇളക്കി മറിച്ചു. �വാട്ടർമാർ �പാതു�യാഗങ്ങൾ

സംഘടിപ്പിച്ച് ദിവാ�ന്റനടപടിയിൽപ്രതി�ഷധംപ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും

ദിവാൻ കുലുങ്ങിയില്ല. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു പകരം ഒരാ�ള തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു�വ

ണ്ടി ആ നി�യാജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഉപ�തര�ഞ്ഞടുപ്പിന് അ�ദ്ദഹം ഉത്തരവി

ട്ടു. എന്നാൽ മത്സരത്തിന് ആരും മുന്നിട്ടു വരികയുണ്ടായില്ല. അതി�നത്തുടർന്ന്

�നയ്യാറ്റിൻകരയു�ട പ്രതിനിധിയായി �കശവപിള്ളഎ�ന്നാരാ�ള ദിവാൻ �നാമി

�നറ്റ് �ചയ്തു. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയ്യ�പ്പട്ട അംഗം ബഹുമതി

സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല ഏ�തങ്കിലും അസംബ്ലി �യാഗത്തിൽ

സംബന്ധിക്കുക�പാലും �ചയ്തില്ല. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുത�ന്ന

കിടന്നു.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളഈസംഭവ�ത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചത് ത�ന്റ �നർക്കുള്ളവ്യക്തിപ

രമായ അധി�ക്ഷപമായിട്ടല്ല, പ്രത്യുത ജനങ്ങളു�ട ജനാധിപത്യപരമായ അവകാ

ശങ്ങൾക്കു �ന�രയുള്ള ഭീരുത്വ�ത്താടുകൂടിയ ആക്രമണമായും �കാട്ടാരം ഉ�ദ്യാഗ

സ്ഥന്മാരു�ട �കക്കൂലിയും അഴിമതിയും തുടർന്നും പച്ച�ക്കാടികാട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി

യായും ആയിരുന്നു. അഴിമതി�യക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തടഞ്ഞ നടപടി പ്രശ്നം പരി

ഹരിക്കാൻസഹായകമ�ല്ലന്നുമാത്രമല്ലജനങ്ങളു�ട �കാപം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനു

പര്യാപ്തമാവുക�യ ഉള്ളൂഎന്ന് അ�ദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

14.7
�കരളത്തിലും സ്വ�ദശാഭിമാനിയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ട പത്രാധിപക്കുറിപ്പുക

ളും �ലഖനങ്ങളും, അവകാശങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ �ബാധവും ഗവൺ

�മന്റി�നക്കുറിച്ച് വർദ്ധിച്ച ആശങ്കയും പുലർത്തി വന്നിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ പുതി

�യാരു ഉണർവ്വ് സൃഷ്ടിച്ചു. ജനങ്ങളു�ട നീതിപൂർവകമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീ

കരിച്ച് സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിനു പകരം �പാലീസ് രീതികൾ അവലംബിച്ച് അവ�ര

അടിച്ചമർത്തുന്നതിനാണ് ദിവാനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗവൺ�മന്റും ഒരു�മ്പട്ടത്.

രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി: “�പാതുജനാഭിപ്രായത്തി�ന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും

വളർന്നുവന്ന പ്രവണതയു�ട മുന്നിൽ ഇന്ത്യയി�ല ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദം പ്ര

കടിപ്പിച്ച വിഭ്രാന്തി പ്രാ�ദശിക ഭരണാധികാരികൾ പകർത്തുകയുംഅതി�ന്റ �വര്

ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അതി�ന്റ സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യാഘാതം

ജനങ്ങളും രാജ്യവും തമ്മിൽ പരസ്പരം അവിശ്വാസവും അതി�നത്തുടർന്ന് പരസ്പര

മുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളു�ട വസ്തുകളി�ലക്ക് രഹസ്യമായ ചുഴിഞ്ഞു �നാട്ടവുമായിരുന്നു.

അങ്ങ�ന �പാലീസി�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യം വള�ര പ്രകടമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ

യി�ല�പ്പാ�ല നാം �പാലീസ് ഭരണത്തിൽ കീഴിൽ അമരുകയായിരുന്നു. ഈ

ഭരണംഎവി�ട �ചന്ന് അവസാനിക്കു�മന്ന് നമുക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല”.

�പാലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതി വി

�ശഷം സൃഷ്ടിച്ചു. തന്മൂലം നിശബ്ദമായിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി

എന്നാൽ ഈ മൗനം സമ്മതത്തി�ന്റ സൂചനയായിരുന്നില്ല. അടിച്ചമർത്തൽ

അസഹ്യമായിത്തീർന്ന�താ�ട തിരിച്ചടിക്കാനും അവർ മടിച്ചില്ല. 1908 �ല ചാല

സംഘട്ടനം ഇതി�നാരുദാഹരണമാണ്. �പാലീസി�ന�ക്കാണ്ട് �പാറുതിമുട്ടിയ
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�ചറിയ കച്ചവടക്കാർ തങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങൾ പരിഗണിക്കണ�മന്നവാശ്യ�പ്പ

ട്ടു�കാണ്ട് ഗവൺ�മന്റിന് തുടർച്ചയായനി�വദനംസമർപ്പിച്ചു. ഒരു മറുപടി�പാലും

ലഭിക്കാത്തതി�നത്തുടർന്ന് �പാലീസ് അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതി�ഷധിക്കാനായി ജന

ങ്ങൾ ഒരു വലിയ �ഘാഷയാത്രയായി �കാട്ടാരത്തി�ലക്കു മാർച്ചു �ചയ്തു. ചാല

യിൽ വച്ചു �പാലീസ് നടത്തിയ പ്ര�കാപനപരമായ ഇട�പടൽ ജനങ്ങ�ള �കാ

പാകുലരാക്കുകയും അതി�നത്തുടർന്ന് �പാലീസി�ന്റ �മൽ ക�ല്ലറിയുകയും �പാ

ലീസ് �സ്റ്റഷനു തീ�വയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. അവസാനം പട്ടാളം ഇട�പട്ട് ലഹള ഒതു

ക്കുകയും അ�നകം ആളുക�ള തടവിലാക്കുകയും �ചയ്തു. മിക്കപത്രങ്ങളും ഇതിൽ

ഇട�പടാൻ ഭയ�പ്പട്ടു. �ന�രമറിച്ച് രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനങ്ങളു�ട പക്ഷം പിടിച്ച്

�പാലീസ് അതിക്രമങ്ങ�ളയും ഗവൺ�മന്റി�ന്റ മർദ്ദനനയ�ത്തയും വിമർശിച്ചു.

അ�ദ്ദഹംഎഴുതി: “�പാലീസി�ന്റ മർദ്ദനചരിത്രത്തിൽതിരുവിതാംകൂറിൽ നടത്തി

യതു�പാലുള്ളക്രൂരമായ പീഡനം മ�റ്റാരിടത്തും നടത്തിയിട്ടില്ല. സമീപകാല�ത്ത

ബഹള�ത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവം ഇതു സംബന്ധിച്ച യാഥാർത്ഥ്യം �വളിവാ

ക്കുന്നു. അവ ഇന്ത്യയു�ട ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ബഹളകാലത്തുണ്ടായതായി

പറയ�പ്പടുന്ന �വദനാജനകമായ സംഭവഗതിക�ളക്കാളും ഒട്ടു �മാശമായിരുന്നി

ല്ല”.

മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു �ശഷം അ�ദ്ദഹം വീണ്ടും എഴുതി: “ചാലയി�ല ലഹളയ്ക്ക്

ധാർമ്മികമായ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതില്ല. ലഹള �പാലീസി�നയും അവരു�ട മാർ

ഗങ്ങ�ളയും കുറിച്ച് വളർന്നു വരുന്നഅപ്രീതിയു�ട യഥാർത്ഥസൂചനയായിരു�ന്ന

ങ്കിൽസാഹചര്യവുമായി �പാരുത്ത�പ്പടാനുള്ളമജി�സ്ട്രറ്റുമാരു�ട കഴിവില്ലായ്മയും,

കൽപനനൽകിയിരുന്നഉന്ന�താ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടനയരാഹിത്യവും, ലഹള�യ

ത്തുടർന്നുള്ള വി�വചനരഹിതമായഅറസ്റ്റ്കളും കുറ്റക്കാ�ര വിചാരണയ്ക്കു വി�ധയ

മാക്കുന്നതിൽവരുത്തിയഅസാധാരണമായകാലതാമസവുംകസ്റ്റഡിയി�ലടുക്ക

�പ്പട്ടവ�ര മൃഗീയതകൾക്കു വി�ധയമാക്കലും, ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ പ്ര

തികാരവാഞ്ച്ഛയും അധികാരത്തി�ന്റ കരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത്തരം വില

�കട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിറുതിവയ്ക്കാനും ന്യായമായ പഥത്തിൽ �കാണ്ടുവരുന്നതി

നും �വണ്ടി സ്വന്തം സ്വാധീനം ഉപ�യാഗിക്കണ�മന്ന് രാമകൃഷ്ണപിള്ള മഹാരാജാ

വി�നാടഭ്യർത്ഥിച്ചു. ചാലയി�ല കുഴപ്പങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച് ദിവാ�ന്റ പക്ഷപാത

പരവും മുൻവിധി�യാടുകൂടിയതുമായഅസംബ്ലി റി�പ്പാർട്ടി�ന �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

“അത് ഒരു ഗുരുതരമായ ലഹളയാ�ണന്ന് വി�ശഷണം നൽകുകയും അത്

എങ്ങ�നസംഭവിച്ചു�വന്നുംഅതി�നതുടർന്ന് എ�ന്താ�ക്ക ഉണ്ടായി എന്നും വിവ

രിക്കുന്ന ദിവാ�ന്റപ്രവൃത്തി രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയ്ക്കുവിരുദ്ധമായി�പ്പാ�യന്നുഞങ്ങൾ

കരുതുന്നു. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ

�കാർട്ടലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കു�മന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ �സ്റ്ററ്റ്

ത�ന്ന വാദിയായിട്ടുള്ളസാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു �പരുമാറ്റം നിരുത്ത

രവാദപരമായി�പ്പായി. എന്തായാലും ചാല ലഹള�യ സംബന്ധിച്ച വിചാരണ

നടത്തുന്ന നീതിമാനായ ന്യായാധിപൻ പ്രസ്തുത സംഭവ�ത്തക്കുറിച്ച് �മല്പ്പറ

ഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനത്താൽ സ്വാധീനിക്കുകയി�ല്ലന്ന്

ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു”.

രാമകൃഷ്ണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല “ദക്ഷി�ണന്ത്യയി�ല �പാതുജന
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ശ്രദ്ധ�യകൂടുതൽപിടിച്ചു നിർത്തിയത് ലഹളയല്ല. അതി�നത്തുടർന്ന് �സ്താഭജന

കമായസംഭവഗതികൾ മൂലമുണ്ടായ വർദ്ധിച്ച കുഴപ്പങ്ങളാണ്”.

63 �പ�ര �സഷൻസ് �കാടതി ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ�ഹ�ക്കാടതി അവ�ര

�യല്ലാം �വറു�ത വിടുകയും ജനങ്ങളു�ട �ന�ര �വടിവയ്ക്കുകയും �കാടതിയിൽ കള

വായി �തളിവു നൽകുകയും �ചയ്ത �പാലീസു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട �പരിൽ �പ്രാസി

ക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും, അധികാര ദുർവിനി�യാഗം നടത്തിയ �സഷൻ

സ് ജഡ്ജി�യ ഡിസ്മിസ് �ചയ്യാനും ശുപാർശ �ചയ്യുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ

രാജ്യത്തി�ലഉന്നതാധികാരികൾകൗശല�ത്താടുകൂടി ജഡ്ജിയു�ടശുപാർശകൾ

അവഗണിക്കുകയും കുറ്റക്കാ�ര രക്ഷ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. രാമകൃഷ്ണപിള്ളപരിഹാ

സപൂർവ്വം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു: “നമ്മു�ട ഗവൺ�മന്റി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ �പാലീ

സ് �സന സത്യത്തി�ന്റയും നീതിയു�ടയും വിളനിലമായ പുണ്യവാളന്മാ�ര�ക്കാ

ണ്ട്നിറഞ്ഞതാണ്. ജുഡീഷ്യറിയുംഎക്സിക്യൂട്ടീവുംഇത്തര�മാരുവിഷമസ്ഥിതിയില

ക�പ്പട്ടതായി പറ�യണ്ടിവന്നതിൽഞങ്ങൾക്കു �ഖദമുണ്ട്. ഒരു �മച്ച�പ്പട്ടസ്ഥിതി

സംജാതമാകണ�മന്നു മാത്രമാണ് ഞങ്ങളു�ടആഗ്രഹം”.

14.8
ദിവാനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗവൺ�മന്റും തികച്ചും കുഴങ്ങിയസ്ഥിതിയിലായി. സം

ഭ്രമം�കാണ്ടും അ�ത സമയം വിമർശനങ്ങളിൽ �രാഷം പൂണ്ടും ഒരു പത്രനിയമം

നടപ്പാക്കി പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുവാനുംഅങ്ങ�നസത്യത്തി�ന്റ നാദ�ത്തനി

ശബ്ദമാക്കാനും അവർആഗ്രഹിച്ചു. രാമകൃഷ്ണപിള്ളഈഅപകടം മണത്തറിഞ്ഞു.

ഈനിർ�ദ്ദശ�ത്തവിമർശിച്ചു�കാണ്ട് രാമകൃഷ്ണപിള്ളഎഴുതി. ‘തിരുവിതാംകൂറിൽ

പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല; �ന�രമറിച്ച് അഴിമതി ഉന്മൂലനം �ചയ്യുന്നതും

ഗവൺ�മന്റി�ന്റ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും സത്യവും നീതിയും പുലർത്തുന്നു�ണ്ടാ എന്ന്

വീക്ഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്നാവശ്യം”.

എന്നിരുന്നാലും പത്രപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ നില നന്നാക്കുന്നതിന് പുതിയ ഒരു

നിയമം ഉണ്ടാ�കണ്ടതി�ന്റഅനിവാര്യത�യക്കുറിച്ച്, പ്ര�ബാധനപരമായ �ലഖന

ങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വസ്തപത്രങ്ങളിൽ അടിക്കടി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരു

ന്നു. ദിവാ�ന അനുകൂലിക്കുന്ന �വ�സ്റ്റൺസ്റ്റാർ എന്ന പത്രത്തി�ന്റ പത്രാധിപർ,

ഒരു പടികൂടി മു�ന്നാട്ടു കടന്ന്, “നില�തറ്റിയ വർത്തമാനപത്രങ്ങളു�ട ഉത്തരവാ

ദിത്വരാഹിത്യ�ത്ത” അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗവൺ�മന്റ് പത്രങ്ങ�ള നിയന്ത്രി

ക്കണ�മന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള തിരിച്ചടിച്ചു: “തിരുവിതാംകൂറിൽ

പത്രങ്ങ�ള കൂടുതൽ കർക്കശമായി ഗവൺ�മന്റ് നിയന്ത്രിക്കണ�മന്ന് നമ്മു�ട

‘ബഹുമാന്യ’ സഹജീവി �വ�സ്റ്റൺസ്റ്റാറി�ന്റ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ഉന്മാദം �കാണ്ട്

ആഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ന്യായം പുലർന്നു കാണുന്നതിനു�വ

ണ്ടിസർക്കാർ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ട ചാപല്യങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടുകയും വിമർശിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നത് ഏ�തങ്കിലും തരത്തിൽ �ദ്രാഹപരമായ പ്രവർത്തിയല്ല. �ന�രമ

റിച്ച് അത് തീർത്തും പൗരധർമ്മത്തി�ന്റയും പത്രപ്രവർത്തനത്തി�ന്റയും സത്യസ

ന്ധമായനിർവഹണത്തി�ലക്കുനയിക്കും. പക്ഷപാതിത്വംഅവസാനിപ്പിക്കുകയും

രാജകീയസ്തുതിപാഠകരുൾ�പ്പ�ട �സവകരു�ട നുകം പൂർണ്ണമായി നീക്കം �ചയ്യു

കയും �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നും�വ�സ്റ്റൺസ്റ്റാറി�ന്റബുദ്ധി മിനുക്കിഅതി�ന

മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഏ�തങ്കിലും �ജർണലിസ്റ്റ് ആഹ്വാനം �ച�യ്യണ്ടതാണ്.
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ഇത്തരം വിമർശനങ്ങ�ള അവഗണിച്ചു�കാണ്ട് രാജ്യത്ത് പത്രപ്രവർത്തന

ത്തി�ന്റ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയും വീക്ഷണവും പരിഗണിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി തിരു

വിതാംകൂറി�ല എല്ലാ വർത്തമാനപത്രങ്ങളു�ടയും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകര

ണങ്ങളു�ടയും പത്രാധിപന്മാരു�ട ഒരു സ�മ്മളനം �ചരണ�മന്ന്” �വ�സ്റ്റൺ

സ്റ്റാറി�ന്റ പത്രാധിപർ നിർ�ദ്ദശിച്ചു. “ക്ഷണക്കത്തയച്ചതി�ന്റ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യ

മായസ്പ്രിങ്ങ് പ്രവർത്തനം” ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ളബുദ്ധി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.

പത്രാധിപന്മാരു�ട സ�മ്മളനത്തിനും തിരുവിതാംകൂർ പ്രസ്സ് അ�സാസി�യഷ

�ന്റ രൂപീകരണത്തിനു ത�ന്നയും താൻ എതിര�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.

അത്തരം ഒരു അ�സാസി�യഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതുമൂലം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

എല്ലാവിധത്തിലും �മച്ച�പ്പടുത്തുന്നതിന് പല കാര്യങ്ങളും �ചയ്യാൻ സാധിക്കു�മ

ന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ അഭിപ്രായപ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത അടി

ച്ചമർത്തുന്നതിന് ഏ�തങ്കിലും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിലുള്ള ത�ന്റ കടുത്ത

എതിർപ്പ് അ�ദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്” അ�ദ്ദഹം എഴുതി.

“കു�റക്കാലമായി ഇന്ത്യയിലാകമാനം രാജ്യ�ദ്രാഹവുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാ

ണ്ടുള്ളഅധികാരങ്ങളു�ട നിഗമനം ചില പത്രങ്ങളു�ട �മൽ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവി

ത്വത്തി�ന്റ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു തരം പീഡനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ

ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കുന്നത് പത്രപ്രവർത്തക

�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഒരു �തറ്റായ പ്രവണതയാണ്. ഇത് ഒരു സ്ഥാപന

�മന്ന നിലയിൽ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ �നർക്ക് കാട്ടാവുന്ന തികഞ്ഞഅവ�ഹളനമാ

ണ്. ഗവൺ�മന്റി�ന്റയും സർക്കാർ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടയും �നർക്ക് ദുരു�ദ്ദശ

�പ്രരിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾഅവഗണിക്കുന്നത് ഒട്ടും അഭിലഷണീയമല്ല”. എന്നാൽ

തിരുവിതാംകൂറി�ന സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം തികച്ചും ഭിന്നമായിരുന്നു. പത്രങ്ങ

�ളാന്നും രാജ്യ�ദ്രാഹ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആരും കൂറുപുലർത്തു

ന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറി�ല ഏ�തങ്കി

ലും വർത്തമാനപത്രത്തിൽരാജാവി�നക്കുറി�ച്ചാ ഒരു �കാർപ്പ�റഷൻഎന്നനില

യിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഗവൺ�മന്റി�നക്കുറി�ച്ചാ �വറുപ്പുണ്ടാകത്തക്കഒരുവാക്കു

�പാലും ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. കുറ്റവിചാരണ �ച�യ്യണ്ട നിയമങ്ങ�ള

ക്കുറിച്ച് ശക്തിയായിവാദിക്കു�മ്പാൾത�ന്നയുംഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാ�രക്കുറി�ച്ചാ മഹാ

രാജാവി�ന്റ �സവക�രക്കുറി�ച്ചാ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല”.

വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളു�ട പത്രാധിപന്മാരു�ട സ�മ്മളനം അവസാനം നടന്നു.

�പാതു�വ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത അടിച്ചമർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഏ�തങ്കിലും പു

തിയ നിയമനിർമ്മാണ�ത്തക്കുറിച്ച് പത്രാധിപന്മാർക്ക് അനുകൂലാഭിപ്രായമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല. അ�തസമയം സ്വ�ദശാഭിമാനി �പാലുള്ള പത്രങ്ങ�ള അമർത്തുന്ന

തിൽ അവർ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചുമില്ല. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സ്വ�ദ

ശാഭിമാനി�ക്കതി�ര ക്രിമിനൽ നടപടികൾ �ക�ക്കാള്ളുകയാ�ണങ്കിൽ അത്

തനി�ക്കതിരായി തിരിയു�മന്നും, ത�ന്റ പല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും വിട്ടുകളഞ്ഞ വസ്തുത

കളും നിർദ്ദിഷ്ടമായ ചുമതലകളും �വളിച്ചത്തു �കാണ്ടുവരു�മന്നും തന്ത്രശാലിയായ

ദിവാന് അറിയാമായിരുന്നു.

ഒരു നിയമവിദ്യാർത്ഥി�യന്ന നിലയിൽ നിയമത്തി�ന്റ നാലതിരുകൾക്കു

ള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഓ�രാ വാക്കും എഴുതിയിരുന്നത്. അ�ദ്ദ

ഹം ഉന്നയിക്കുന്ന ആ�രാപണങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നതിന് അ�നകം �തളിവുകളും

�ശഖരിക്കുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം സമരം നടത്തുക

യായിരുന്നു. സമരത്തി�ന്റ അന്തിമവിജയ�ത്തക്കുറിച്ച് അ�ദ്ദഹത്തിന് തികഞ്ഞ
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ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. 1910 �സപ്തംബർ 19-ാം തീയതി അ�ദ്ദഹം എഴുതി:

“ശ്രീരാജ�ഗാപാലാചാരി�യ�പ്പാലുള്ള അഹംഭാവികൾ കാറ്റിൽ പുല്ലു�ചത്തുന്ന

വാൾ�പാ�ല വിറയ്ക്കുന്നു. പിൻബലത്തിനു�വണ്ടി ജനങ്ങളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത

കടിഞ്ഞാണിടുന്ന നിയമങ്ങ�ള അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭര

ണാധികാരികളു�ട �സ്വച്ഛാധിപത്യം തളരാത്ത ജനാധിപത്യസമര�ക്കാടുങ്കാറ്റിൽ

പരാജയ�പ്പടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

14.9
സുമാർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കു �ശഷം 1910 �സപ്തംബർ 26-ാം തീയതി പരിഭ്രാന്തി പൂണ്ടഗവൺ�മ

ന്റ് അന്തിമ പ്രഹര�മൽപിച്ചു. സുശക്തരായ രണ്ടുസംഘം �പാലീസ് ഒ�രസമയം

സ്വ�ദശാഭിമാനിയു�ട ഓഫീസും പത്രാധിപരു�ട വസതിയും വളയുകയും പ്രസ്സും,

ഉപകരണങ്ങളും, അകസാമാനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളു�ടയും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീ

കരണങ്ങളു�ടയും അപൂർവ്വമായ �ശഖരങ്ങളും വിലപിടിച്ച �രഖകളും കണ്ടു�കട്ടുക

യും �ചയ്തു. പത്രാധിപ�ര അറസ്റ്റു �ചയ്യുകയും �പാലീസ് �സ്റ്റഷനി�ലക്കു �കാണ്ടു

�പാകുകയും �ചയ്തു.

കാട്ടുതീ�പാ�ല ഈ വാർത്ത പരന്നു. പട്ടണം മുഴുവൻ ഇളകിവശായി. പ്ര

തി�ഷധസൂചകമായി ജനങ്ങൾ വലി�യാരു പ്രകടനം നടത്തി; വിദ്യാർത്ഥികൾ

�തരുവീഥികളിലിറങ്ങി. ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനു ജന

ങ്ങൾ �പാലീസ് �സ്റ്റഷനുചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടുകയും പുഞ്ചിരിക്കുന്നതടവുകാര�ന �നാ

ക്കി ആർത്തുവിളിക്കുകയും �ചയ്തു. പത്രാധിപ�ര വിചാരണക്കായി �കാടതിയിൽ

ഹാജരാക്കുന്നതാ�ണന്ന അറിയിപ്പു ലഭിച്ചതിനു �ശഷ�മ അവർ പിരിഞ്ഞു �പാ

യുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രാധിപരും ഒരു വിചാരണ�യ സ്വാഗതം �ചയ്തിരുന്നു.

കാരണം ഭരണകൂടത്തി�ന്റ �സ്വച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയും ക്രൂരതയും �വളിച്ചത്തു

�കാണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ�ല്ലാ. എന്നാൽ ഗവൺ�മന്റ് അവരു�ടത

�ന്ന �കാടതിയിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത �നരിടാൻ ഭീരുത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു

പകരം ‘മഹാരാജാവ് ഒരു രാജകീയ വിളംബരം പുറ�പ്പടുവിച്ചു’. അതിൽ ഇങ്ങ�ന

പറഞ്ഞിരുന്നു:

“ശ്രീപത്മനാഭദാസവഞ്ചി പാല സർ രാമവർമ്മ കുല�ശഖര കിരീടപതി

മ�ന്നസുൽത്താൻ മഹാരാജ രാജരാമരാജ ബഹദൂർഷം�ഷർജംഗ് �നറ്റ് ഗ്രാ

ന്റ് കമ്മാൻഡർ ഓഫ് ദി �മാസ്റ്റ് എക്സാൾട്ടഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ഓഫ്

ഇന്ത്യ, �നറ്റ് ഗ്രാന്റ ് കമ്മാൻഡർ ഓഫ് ദി �മാസ്റ്റ് എമിനന്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി

ഇന്ത്യൻഎംപയർ, എഫ്.എം.യു.എം.ആർ.എ.എസ്. ഓഫീസർ ഓഫ് ദി ലാ ഇൻ

സ്ട്രക്ഷൻ പബ്ലിക് മഹാരാജാ അവർകൾ ജനങ്ങളറിയുന്നതിനു പുറ�പ്പടുവിക്കുന്ന

വിളംബരം:

ജന�ക്ഷമം മുൻനിറുത്തി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്വ

�ദശാഭിമാനി വർത്തമാനപത്ര�ത്ത നി�രാധിക്കുകയും ആ പത്രത്തി�ന്റ മാ�ന

ജിംഗ് �പ്രാ�പ്രറ്ററും പത്രാധിപരുമായ �ക. രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യനാടുകടത്തുകയും

�ചയ്യണ�മന്ന് നമുക്ക് �ബാദ്ധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത രാമകൃഷ്ണപിള്ള

�യ അറസ്റ്റു �ചയ്ത് നാടുകടത്തി�ക്കാണ്ടും നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്തക്കുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ പുനഃപ്ര�വശനം നമ്മു�ട മറി�ച്ചാരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവ�ര തടഞ്ഞു�കാണ്ടും
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ഇതിനാൽ ഉത്തരവു പുറ�പ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വ�ദശാഭിമാനി എന്ന വർത്തമാ

നപത്രത്തി�ന്റ എല്ലാ പ്രതികളും, ആ പത്രം അച്ചടിക്കാനുപ�യാഗിച്ച പ്രസ്സും മറ്റു

സാമഗ്രികളും അതി�നാട് ബന്ധ�പ്പട്ട എല്ലാ വസ്തുവകകളും നമ്മു�ട ഗവൺ�മന്റ്

കണ്ടു�കട്ടിയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. നമ്മു�ട ഗവൺ�മന്റി�നാ ഏ�തങ്കിലും ഗവൺ

�മന്റു�ദ്യാഗസ്ഥ�നാ എതി�ര ആ�രങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച് സിവിലാ�യാ മറ്റുവി

ധത്തി�ലാ യാ�താരു വ്യവഹാരവും ഫയൽ �ചയ്യാൻ പാടി�ല്ലന്നും ഇതിനാൽ

നാം ഉത്തരവു പുറ�പ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു”.

ഈ വിചിത്രതരമായ ഉത്തരവി�ലാരു ഭാഗത്തും പത്രാധിപർ �ചയ്ത കുറ്റം

എന്താ�ണ�ന്നാ, �പാതുജനതാൽപര്യത്തിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്രം എങ്ങ�ന

വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തി�ച്ച�ന്നാ, �കാടതിയിൽ �പാകുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത

ത് എന്തിനാ�ണ�ന്നാ പ്രസ്താവിക്കാത്തതിൽ നിന്നും ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ഭീരുത്വം

തികച്ചും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. രായ്ക്കുരാമാനം ദ്രുതഗതിയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ തിരു

വിതാംകൂറിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു കടത്തിയതുത�ന്ന ഇതു സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങ�ള

ബല�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ടഅറസ്റ്റി�നയും നാടുകടത്തലി�നയും തുടർന്ന് ഒരു ഭീകര

വാഴ്ചത�ന്നനടന്നു. സ്വ�ദശാഭിമാനിയു�ടപ്രതികൾ�കവശംവച്ചിരുന്നവർഅറ

സ്റ്റുഭയന്ന്അവസുരക്ഷിതമായി ഒളിച്ചുവയ്ക്കുക�യാനശിപ്പിക്കുക�യാ �ചയ്തു. പത്രാ

ധിപരുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നഏവ�രയുംസംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിച്ച് തിരുവിതാം

കൂർ നാട്ടുരാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളു

�ട പ്രസ്ഥാനത്തിന് താൽക്കാലികമായ മാന്ദ്യം �നരിട്ടു.

എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിനു പുറത്ത് രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ നാടുകടത്തി�ക്കാ

ണ്ടുള്ള രാജകീയ വിളംബരം വ്യാപകമായ പ്രതി�ഷധങ്ങൾക്കിടയാക്കി. എഴുത്തു

കാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി അ�നകം പ്രധാന വ്യക്തി

കൾ നാടുകടത്തലി�ന കടുത്ത അനീതിയായും നിരുത്തരവാദത്തി�ന്റ ഗർഹണീ

യമായ പ്രാദുർഭാവമായും അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പല

പത്രങ്ങളും തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ അനീതിപരമായ നടപടി�യ കഠി

നമായി വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് �ലഖനങ്ങളും പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഉദാഹരണമായി കൽക്കട്ടയി�ലബംഗാളി എന്നപത്രം; വിചാരണകൂടാതുള്ളനാ

ടുകടത്തലിനു പുറ�മ കുറ്റം ചുമത്ത�പ്പട്ടആളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശദീകരണം�പാലും

�തടാതുള്ള നടപടി �പശാചികമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമ�ല്ലന്ന് എഴുതി. മിതവാദിത്വം

പുലർത്തുന്നമദ്രാസി�ലഹിന്ദുപത്രം �പാലും 1910 �സപ്തംബർ 28-ാം തീയതിയി�ല

മുഖപ്രസംഗത്തിൽഎഴുതി:

“ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറ�പ്പടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രബുദ്ധമായ ഒരു ഗവൺ�മന്റിന് ഒരിക്ക

ലും ഭൂഷണമ�ല്ലന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാവുന്നു, ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ

സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിയമ�ത്ത ആശ്രയി�ക്കണ്ടസ്ഥാനത്ത് ശക്തി

പ്ര�യാഗിക്കുന്നത് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ശക്തിയു�ട സൂചന�യയല്ല. ദൗർബല്യത്തി

�ന്റ വ്യക്തമായഏറ്റുപറച്ചിലി�നയാണ് കാണിക്കുന്നത്”.

14.10
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സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും �വണ്ടി ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹം പുലർത്തിയ�താഴി�ക

മ�റ്റാരാഗ്രഹവുംപ്രകടിപ്പിക്കാത്തരാമകൃഷ്ണപിള്ള�യതിരുവിതാംകൂറി�ന്റഅതിർ

ത്തികൾക്ക് പുറ�ത്തക്ക് ബലം പ്ര�യാഗിച്ച് �കാണ്ടു�പായി. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷി

തമായിട്ടാണാ നാടുകടത്തൽ അനുഭവ�പ്പട്ട�തങ്കിലും അതിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അജയ്യമായ മനഃസാന്നിദ്ധ്യ�ത്ത തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദുരിതങ്ങൾ�ക്കാന്നി

നും ജനങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങ�ളാടുള്ള ത�ന്റ കടമയിൽ നിന്നും അ�ദ്ദഹ�ത്ത

വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ �പാറ്റിവളർത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപ

ത്യം, സാമൂഹ്യനീതി എന്നീ ആദർശങ്ങളിലുള്ള ത�ന്റ ജ്വലിക്കുന്ന വിശ്വാസ�ത്ത

�കടുത്തുവാൻ ഒരു വസ്തുവിനും സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട സഹധർമ്മിണി മൂന്നും നാലും വയസ്സു പ്രായമുള്ള മക്കളു

മായി രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ സന്ദർശിക്കാൻ തിരു�നൽ�വലിയിൽ എത്തി. ത�ന്റ

വ്യാഴവട്ട സ്മരണകളിൽ ഉ�ദ്യാഗജനകമായ ആ പുനഃസമാഗമ�ത്തഅവർ ഇങ്ങ

�നഅനുസ്മരിക്കുന്നു:

“അ�ദ്ദഹം �സ്റ്റഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ധരിച്ചിരുന്ന ഉടു�പ്പാടുകൂടി

ത്ത�ന്ന നാടുവിട്ടു�പാ�കണ്ടി വന്നതിനാൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു കുളിച്ചാൽ മാറ്റാ�നാ

രു മു�ണ്ടാ ഇടാൻ ഷർ�ട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ �ക

യിൽ പണവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു മുഷിഞ്ഞ ഉടു�പ്പാടും യാത്രാക്ഷീണ

�ത്താടും കൂടിയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം വന്നത്. ക്ഷൗരം �ചയ്യാത്തതാടി ആ മുഖത്തി

�ന്റ പ്രസാദം ഒ�ട്ടാന്നു കുറച്ചിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ആ കണ്ണുകൾ! ഹാ! ആ ജ്വലിക്കു

ന്ന �ഗാളങ്ങളു�ട പ്രകാശം ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ യമദൂതന്മാർക്കല്ലാ�ത മറ്റാർക്കു കഴി

യും? എ�ന്റ �ന�ര ഒ�രാറ്റ�നാട്ടം, ധീരതയും�സ്ഥര്യവും ��ഹവും ദയയുംപ്രതി

ഫലിച്ചിരുന്ന നിഷ്ക്കളങ്കമായ ആ കണ്ണുകൾ, സൂ�ര്യാദയത്തിൽ ഇരു�ളന്ന�പാ�ല,

എ�ന്റഎല്ലാ ഭയ�ത്തയും സ�ന്ദഹ�ത്തയും ദുരീകരിച്ചു”.

അവ�ര സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തി�കാപായങ്ങൾ ക�ണ്ടത്താൻ തനി

ക്കു കഴിയുന്നതുവ�ര, �കാച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ ത�ന്റ

സ�ഹാദര�ന്റ കൂ�ടത്ത�ന്നതാമസിക്കാൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ത�ന്റ ഭാര്യ�യ �പ്രരി

പ്പിച്ചു �നാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരു�ട തീരുമാനം അചഞ്ചലമായിരുന്നു.

��ഹധനമായത�ന്റ ഭർത്താവി�ന ദുഃഖത്തിലും യാതനകളിലും, അനുഗമിക്കാൻ

അവർ ദൃഢനിശ്ചയം �ചയ്തിരുന്നു.

മദിരാശിയി�ല �ചറി�യാരു വാടക വീട്ടിൽഅവ�രാരു പുതിയ ജീവിതമാരം

ഭിച്ചു. ഇ�വ�ട�വച്ചാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ളത�ന്റനാടുകടത്തലി�നക്കുറിച്ച് ഹൃദയസ്പൃ

ക്കായ ഒരു വിവരണ�മഴുതിയത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീക

രിക്കുകയുണ്ടായി. പത്രപ്രവർത്തന�ത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകവും അ�ദ്ദഹം എഴുതി.

ഇന്നുംഈവിഷയത്തിൽ മലയാളത്തിലുള്ളഏതാനും നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാ

ണ് ഇത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതത്തി�ല ഏറ്റവും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ട

ങ്ങളി�ലാന്നായിരുന്നത്.

“ഞങ്ങളു�ട�കവശമുണ്ടായിരുന്നത്എ�ന്റ �സവിംഗ്സ്ബാങ്ക്അക്കൗണ്ടി

�ല 200 രൂപയും ക്യാഷായി 90 രൂപയും മാത്രമായിരുന്നു. അതായിരുന്നുഞങ്ങളു�ട

മൂലധനം”. കല്യാണിയമ്മ ഓർമ്മിക്കുന്നു അവർക്ക് കൃത്യമായ വരുമാന�മാന്നുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ �റായൽറ്റി�ക്കാ

ണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ ചില പ്രസാധകർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത വഞ്ചിച്ചി

രുന്നു. ഏതാനും �കാച്ചുകുട്ടികൾക്കു ട്യൂഷൻ എടുത്തു�കാണ്ടു അവർ ഈ വരുമാ
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ന�ത്ത �പാഷിപ്പിച്ചു. ഒ�ട്ട�റ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ആരാധകരും വിദ്യാർത്ഥിക

ളും ബുദ്ധിജീവികളും എഴുത്തുകാരും സാധാരണക്കാരും അവരു�ട �ന�ര സഹാ

യഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടുകയുണ്ടായി. പലരും തങ്ങളു�ട അതിഥികളായി താമസിക്കാൻ

അവ�ര ക്ഷണിച്ചു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു�ശഷം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും കുടുംബവും

മലബാറി�ലക്ക് �പാവുകയും ഒ�ട്ട�റ സുഹൃത്തുക്ക�ളയും ആരാധക�രയും സന്ദർ

ശിക്കുകയും �ചയ്യുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകൃതികളുമായി പരിചയമുണ്ടായിരു

ന്നപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥകർത്രി തരവത്ത്അമ്മാളുഅമ്മപാലക്കാട്ടുള്ളത�ന്റ വസതിയു

�ട വാതിലുകൾ അ�ദ്ദഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും മുമ്പിൽ തുറന്നു�വയ്ക്കുകയും അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത ത�ന്റ സ്വന്തം മകനായി സ്വീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള

ത്തിലും പ്രസിദ്ധി�നടിയ ചില പത്രികകളു�ട പത്രാധിപന്മാർ സഹകരണത്തിനും

കൃതികൾക്കും �വണ്ടിഅ�ദ്ദഹ�ത്തസമീപിച്ചു. �ദശാഭിമാനി, ഗണനീയനായഒ�ര

ഴുത്തുകാരൻ, തീ�വ്രാത്സാഹിയായ ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് എന്നീ നിലകളി

�ലാ�ക്ക ജനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്തഅംഗീകരിച്ചു. �ച�ന്നട�ത്തല്ലാം അ�ദ്ദഹത്തി

നു വീ�രാചിതമായ വര�വല്പു ലഭിച്ചു. പാലക്കാടു �ചർന്ന ഒരു മഹിളാ സ�മ്മളന

ത്തിൽ വച്ചുഅ�ദ്ദഹത്തിന് ഒരുസ്വർണ്ണമുദ്രയും ‘സ്വ�ദശാഭിമാനി’ എന്നബഹുമതി

യും നൽക�പ്പട്ടു. സമൂഹ�ത്താടുള്ള ത�ന്റ കടമകൾ നിർവഹിക്കു�മ്പാൾ മാത്ര�മ

മനുഷ്യനു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂഎന്നും ത�ന്റ കഷ്ടപ്പാടുക�ളാർ

ത്ത് തനിക്ക് �തല്ലും �ഖദമി�ല്ലന്നും അനന്തര ഫലങ്ങ�ളന്തായാലും താൻ ത�ന്റ

കടമ നിർവ്വഹിക്കു�മന്നും ആ ചടങ്ങി�ല നിരവധി അഭിനന്ദിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ

ക്ക് മറുപടിയായി അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി

താൻ ��ഹിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ നാടുകടത്തൽ ആർ

ക്കു�വണ്ടി ഒരു ദശക്കാല�ത്താളം അചഞ്ചലമായി താൻ �പാരാടി�യാ ആ ജന

ങ്ങളിൽ നിന്നും ത�ന്റ ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒറ്റ�പ്പടൽ, ത�ന്റ

ദിനപത്രത്തി�ന്റയും പ്രസ്സി�ന്റയും കണ്ടു�കട്ടൽ, വില�യറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥ�ശഖര

മുൾ�പ്പ�ടയുള്ളത�ന്റസമസ്തസമ്പാദ്യങ്ങളു�ടയുംനഷ്ടം, ത�ന്റനാടുകടത്തലി�ന്റ

�ഞട്ടൽ മൂലമുണ്ടായ അമ്മയു�ട �പ�ട്ടന്നുള്ള മരണ�ത്തസംബന്ധിച്ച വാർത്ത,

ത�ന്റ കുഞ്ഞി�ന്റ അകാലചരമം, കൂടിവരുന്ന കടങ്ങളും കുറഞ്ഞുവരുന്ന വരുമാന

വും ത�ന്റ ത�ന്നക്ഷയിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നആ�രാഗ്യം, ഇവ�യല്ലാംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഹൃദയത്തിൽ നിരവധി മുറിവുകളുണ്ടാക്കി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക്

തയ്യാറാവുകയാ�ണങ്കിൽ ഔ�ദ്യാഗികമായ അനുരഞ്ജനവും തീരുവിതാംകൂറി�ല

ക്കു മടങ്ങാനുള്ള അനുവാദവും വാഗ്ദാനം �ചയ്തു�കാണ്ടു ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളും

മധ്യസ്ഥന്മാരുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തസമീപിച്ചത്. ക്ഷമായാചന�ത്തസംബന്ധിച്ചഎല്ലാ

നിർ�ദ്ദശങ്ങളും അ�ദ്ദഹം ശക്തിപൂർവ്വം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. താൻ തിര�ഞ്ഞടുത്ത

പാതയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ �മച്ച�പ്പട്ട ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ള സമ

രത്തി�ന്റയും ത്യാഗത്തി�ന്റതുമായ പാതയിൽ നിന്നു ത�ന്ന വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ

യാ�താന്നിനും സാധ്യമല്ല.

ത�ന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാര്യ അനുസ്മരിക്കുന്നു: “അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ദിനപത്രത്തിലും മാസികയിലും നി�ക്ഷപിച്ചതായി

രുന്നു. അവ കണ്ടു�കട്ടിയ�പ്പാൾ ഒന്നും അവ�ശഷിച്ചിരുന്നില്ല. കീശയിലുണ്ടായി

രുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടൻ�പന മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹ�ത്തഎടുക്കാൻഅനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

ആ ഒരു �പനയു�ട സഹായം �കാണ്ടുമാത്രം കാലയാപനം �ചയ്യാനായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിധി”.
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ത�ന്റസാഹിത്യ-പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾഊർജ്ജസ്വലമായുംസുദൃഢമായും തു

ടരാൻഈ �പന അ�ദ്ദഹം ഉപ�യാഗിച്ചു. ഏതാനും പുസ്തകങ്ങളും വിവിധ മാസി

കകൾക്ക് ഒ�ട്ട�റ �ലഖനങ്ങളും അ�ദ്ദഹ�മഴുതി. ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് ആത്മ

�പാഷിണിയിൽ �സാഷ്യലിസ�ത്തക്കുറിച്ചു അ�ദ്ദഹം ഒരു �ലഖന പരമ്പര എഴു

തിയത്. ഈ�ലഖനത്തിൽഅ�ദ്ദഹം വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

ഉത്ഭവ�ത്തയും വളർച്ച�യയും �റാബർട്ട് ഓവൻ, സാൻ സീ�മാൻ, ഫുറി�യ, ലൂയി

ബ്ലാങ്ക്,ബ്രൂ�ധാൺ, �ലസൽഎന്നിവരു�ടസംഭാവനക�ളയുംവിശദീകരിക്കുകയും

പാശ്ചാത്യ ചിന്തയിൽ �സാഷ്യലിസത്തിനുള്ളസ്വാധീന�ത്തവിലയിരുത്താൻശ്ര

മിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. �സാഷ്യലിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആ �ലഖന പരമ്പര പര

മാർത്ഥത്തിൽ കാറൽ മാർക്സി�ന്റ ജീവചരിത്രത്തിനു ഒരുആമുഖമായിരുന്നു.

ഇ�ത കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് ഗാന്ധിജിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ദക്ഷി

ണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്നുവന്ന സമരം അ�ദ്ദഹ�ത്തആകർഷിച്ചത്. ഗാന്ധിജി�യ

ക്കുറിച്ചും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമരങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും അ�ദ്ദഹം എഴുതി. മഹാത്മാഗാ

ന്ധി�യക്കുറിച്ചു ഈ രാജ്യത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും ആദ്യ�ത്ത ജീവചരിത്ര

ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നായിരുന്നുഅത്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ എഴുത്തു ഇടയ്ക്കി�ട �രാഗത്താൽ തടസ്സ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു.

�രാഗം ക്ഷയമാ�ണന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ നിർണ്ണയിക്ക�പ്പട്ടു. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ഭാര്യയുംസുഹൃത്തുക്കളുംആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. �ഡാക്ടർമാർ പരിപൂർണ്ണവി

ശ്രമ�മടുക്കാൻഅ�ദ്ദഹ�ത്തഉപ�ദശിച്ചു. “�ഡാക്ടർമാർക്ക്എ�ന്റശാരീരികനില

അറിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽഎ�ന്റ മാനസികനില അവർക്കറിയില്ല”. അ�ദ്ദഹം

ഭാര്യ�യ സമാധാനിപ്പിച്ചു. “എനിക്ക് �ജാലി �ചയ്യാ�ത ജീവിക്കാനാവില്ല. എഴു

തി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന മരിക്കാനാണ് ഞാൻആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എ�ന്റ വലതു�കക്ക്

ജീവനില്ലാതായാൽഞാൻഇടതു�ക�കാ�ണ്ടഴുതും. …എനിക്ക്അത്ര�യ�റ �ച
യ്തുതീർക്കാനുണ്ട്”.

1915 ജനുവരിയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുംകുടുംബവുംകണ്ണൂരി�ലക്ക് താമസം മാറ്റി.

അവി�ട �പൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ കല്യാണിയമ്മ �ജാലി

സ്വീകരിച്ചു. വർഷാവസാന�ത്താ�ട അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്ഥിതി വഷളായിത്തീർ

ന്നു. �രാഗം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്ന�പ്പാഴും അ�ദ്ദഹം എഴുത്തു തുടർന്നു�കാ�ണ്ടയിരുന്നു.

എന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു ത�ന്റ കൃതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1916 മാർച്ച്

28 നുഅ�ദ്ദഹം മൃതിയടഞ്ഞു.

14.11
രാമകൃഷ്ണപിള്ള ജനങ്ങൾക്കു �വണ്ടി �പാരുതി, കഷ്ട�പ്പട്ടു, ത�ന്റ സർവ്വസ്വവും ത്യ

ജിച്ചു. എന്നാൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പാരാട്ടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗവും �വറു�ത

യായില്ല. ഒന്നര ദശാബ്ദക്കാല�ത്താളം അദ്ദഹം പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദ

ഹ�ത്താ�ടാപ്പം മരിച്ചില്ല. മറിച്ചു ഫ്യൂഡലിസത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു�മതിരായ

സമരം നവവും ഉദാത്തവുമായ ഒരു ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതലാളു

കൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യം �സാഷ്യലിസം എന്നീ അശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനി

ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട സാഹിത്യ-പത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾ �ലഖനങ്ങളു�ടയും, പ്ര

ബന്ധങ്ങളു�ടയും മുഖ�ലഖനങ്ങളു�ടയും പുസ്തകനിരൂപണങ്ങളു�ടയും ഏതാനും
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പുസ്തകങ്ങളു�ടയും ഒരു പ്രവാഹ�ത്തത്ത�ന്ന ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. അവയിൽ ചിലത്

പഴക്കം വന്നവയും ഇക്കാലത്ത് പ്രസക്തിയില്ലാത്തവിധം സമകാലികവുമാണ്.

എന്നാൽ ചിലവ ആശ്ചര്യകരമാംവിധം കാലപ്പഴക്ക�ത്ത �ചറുത്തു നിൽക്കുന്നു.

ജനങ്ങളു�ട പരമാധികാര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശയങ്ങളും ഉ�ദ്യാ

ഗസ്ഥ വൃന്ദത്തി�ന്റ ഔദ്ധത്യത്തിനും �കക്കൂലിക്കും അഴിമതിക്കും എതിരായ നി

ശിതമായ വിമർശനങ്ങളും ജനാധിപത്യ�ത്തയും �സാഷ്യലിസ�ത്തയും കുറിച്ചുള്ള

�ലഖന പരമ്പരയും സർ�വ്വാപരി, കാറൽമാർക്സി�ന്റ ജീവചരിത്രവും സമകാലിക

മായ ചരിത്രപ്രാധാന്യത്തിലുമുയർത്തുന്നസവി�ശഷതയുള്ളവയാണ്. ജനതാൽപ

ര്യങ്ങ�ളാടുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയും ആ�വശവും നൽകി ഇന്ന�ത്ത തലമുറ�യ

പ്ര�ചാദനം �കാള്ളിക്കാനുള്ള �ശഷിയും അവയ്ക്കുണ്ട്.

റഷ്യയി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുഅഞ്ചുവർഷം മുമ്പ് 1912ആഗസ്റ്റ്ആദ്യ

വാരത്തിലാണ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റമലയാളത്തിലുള്ളകാറൽമാർക്സി�ന്റജീവചരിത്രം

പ്രകാശിതമായത്. അ�തവർഷം മാർച്ചിൽ “കാറൽമാർക്സ്: ഒരുആധുനിക ഋഷി”

എന്ന ഹരിദയാലി�ന്റ �ലഖനം �മാഡൺ റിവ്യൂയിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്നിട�ത്താളം മാർക്സി�ന സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭാഷക

ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടആദ്യ�ത്തപുസ്തകം രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട പഠനമാണ്.

പല വശങ്ങളിലും രണ്ടു ജീവചരിത്രങ്ങളും സമാനങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ ര�ണ്ട

ഴുത്തുകളും ഒ�ര മൂലകൃതി�യആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അ�ല്ലങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള �ന

ര�ത്ത പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട �മാ�ഡൺ റവ്യൂ �ലഖന�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എന്നു

കരുതാനാണ് ഇരുപാഠങ്ങളു�ടയും ഒരുതാരതമ്യപഠനം �പ്രരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാ

മ�ത്തസാധ്യത സത്യമായിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ കുറവാണ്. എ�ന്തന്നാൽ ഇവ

രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇട�വള ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നതു ത�ന്ന. മാത്രമ

ല്ല രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബുഭുക്ഷുവായ ഒരു വായനക്കാരനുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഗ്രന്ഥ

ശാലക�ള മാത്രമല്ല, വി�ദശത്തു നിന്നും ലഭിച്ച പത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൂടി ഉപ

�യാഗ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഏതായാലും പ്രകടമായസാധർമ്മ്യങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും രണ്ടു

എഴുത്തുകാരു�ടയും സമീപനങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്ക�പ്പടാ�ത �പാവില്ല.

�ശ്രഷ്ഠമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി യാതനകളനുഭവിച്ച മാർക്സി�നയും കുടുംബ

�ത്തയും വാഴ്ത്തുന്ന ഹരിദയാൽ മാർക്സി�ന്റ മൗലികാശയങ്ങ�ള സ്ഖലിത പൂർണ്ണവും

ഏകപക്ഷീയവും, ബുദ്ധിശൂന്യ�മന്നു�പാലും, വി�ശഷിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു തള്ളിക്കളയു

കയാണ്. മാർക്സി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ച സമ്പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലായ്മ

�യാള�മത്തുന്ന �ധഷണിക ധാർഷ്ട്യത്തി�ന്റ ഇത്തരം പ്രകടീഭാവങ്ങൾ രാമകൃ

ഷ്ണപിള്ളയു�ട പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അ�ദ്ദഹം മാർക്സി�ന്റ ആശയങ്ങ�ള

വിശദീകരിച്ചത് അവ�യ നി�ഷധിക്കാനായിരുന്നില്ല. അവ�യ മനസ്സിലാക്കാനും

പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു. കാരണം �സാഷ്യലിസ്റ്റുകളു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ “ഈ

നാട്ടി�ല �താഴിലാളികൾക്കിടയിൽ �വരൂന്നണ�മന്ന്” അ�ദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചിരു

ന്നു. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദ�ത്തയും വർഗ്ഗസമര�ത്തയും മിച്ചമൂല്യ�ത്തയും

സംബന്ധിച്ച മാർക്സി�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനവും

കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി താൻ മനസ്സിലാക്കിയ�തന്താണന്നതി�ന

സംബന്ധിച്ചുള്ളസമാപനവചനങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയി�ല മർദ്ദിതരും, ചൂഷിതരു

മായ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുകൂലമായി ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യ

ങ്ങളിൽ മൗലികമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവാനുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തീഷ്ണമായ

അഭിവാഞ്ചപ്രകടമാക്കുന്നു.
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എന്നാൽ പിള്ളയ്ക്ക് മാർക്സിസ�ത്തക്കുറിച്ചു തികഞ്ഞ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു�വ

�ന്നാ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അതി�ന വിജയപ്രദമായി

ഉപ�യാഗിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുകഴിഞ്ഞിരുന്നു�വ�ന്നാ ഇതുസൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

പ�ക്ഷ, അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന�തയുള്ളൂ. കാരണം മാർക്സി�ന്റത�ന്നസ്വന്തം പു

സ്തകങ്ങളധികവും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അ�ദ്ദഹം ജീവി

ച്ചതുംപ്രവർത്തിച്ചതും. അ�ദ്ദഹത്തിനു മുഖ്യമായും പ�രാക്ഷ�സ്രാതസ്സുക�ളആശ്ര

യി�ക്കണ്ടിവന്നിരുന്നുഎന്നത് തികച്ചും സംഭാവ്യമാണ്.

മാർക്സി�ന്റപ്രധാന�സദ്ധാന്തികസങ്കൽപങ്ങ�ള രാമകൃഷ്ണപിള്ളവിശദീക

രിക്കുന്നത് ഒറ്റതിരിച്ചാണ്. ഒരു ഏകീകൃത സാകല്യമായിട്ടല്ല, ലൂക്കാച്ച് ചൂണ്ടിക്കാ

ണിച്ചതു�പാ�ല മാർക്സിസ�ത്ത സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം സാകല്യത്തിനാണു അം

ശങ്ങ�ളക്കാൾപ്രാമുഖ്യം. ആകയാൽസാകല്യത്തിൽനിന്നാണ്അംശങ്ങ�ളഅനു

മാനി�ച്ചടു�ക്കണ്ടത്. അല്ലാ�ത അംശങ്ങളിൽ നിന്നു സാകല്യ�ത്തയല്ല. മാർക്സ്

എ�പ്പാഴും സാകല്യ�ത്ത ദർശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി സമഗ്രമായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണതയു

�ട മഹത്തായ ചരിത്രസാമൂഹ്യപ്രക്രിയയു�ട നിലപാടിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ്. അം

ശങ്ങളു�ടഅമൂർത്തമായവിവിക്തതയ്ക്കുപരിസാകല്യത്തി�ന്റഏകതയു�ട, സമ്പൂർ

ണ്ണതയു�ട നിരുപാധികമായ ഈ പ്രാമാണികത്വമാണ് മാർക്സി�ന്റ സാമൂഹ്യ സി

ദ്ധാന്തത്തി�ന്റ�വരുദ്ധ്യാത്മക രീതിയു�ട സത്തയായി നിൽക്കുന്നത്.

ദാരിദ്ര്യം അടിമത്തം സാമൂഹ്യസംഘർഷങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള സാമൂഹ്യ

മായ തിന്മകൾ ഭൂമിയിലും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലുമുള്ളസ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയു�ട അന

ന്തരഫലങ്ങളാ�ണന്നും കമ്യൂണിസത്തിൻ കീഴിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തുണ്ടാവുകയി�ല്ല

ന്നും രാമകൃഷ്ണപിള്ള ശരിയായിത്ത�ന്ന അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു “ഒന്നും എ�ന്റതല്ല, എല്ലാം സമൂഹത്തി�ന്റതാ

ണ്” എന്ന തത്വം നാമമാത്രമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്ര�മ

വിൽക്കലും വാങ്ങലും നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ നാം സ്വകാര്യസ്വത്ത് �വ

�ണ്ടന്നു വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പണത്തി�ന്റ ആവശ്യവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നു

വ്യക്തമാണ്”. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസമൂഹത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ളഈ

അ�ന്വഷണത്തിൽ ചിന്താപരമായി ഉ�ട്ടാപ്യനും സമത്വവാദപരവും അരാജകവാ

ദപരവുമായ അംശങ്ങളു�ട നിറം കലർന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടതുമുണ്ട്. ഒരു

പ�ക്ഷ ഇതി�ന്റ കാരണം ചരിത്രപരമായും �വരുദ്ധ്യാത്മകമായും മനുഷ്യസമൂ

ഹവികാസ�ത്ത അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിനു അ�ദ്ദഹമിങ്ങ�ന എഴുതുന്നു: “അത്തര�മാരു ഭരണകൂടം സ്ഥാ

പിക്കുന്നതി�ന്റ ഒന്നാമ�ത്ത ഉപാധി സ്വകാര്യസ്വത്തായി ഒന്നുംത�ന്ന ജനങ്ങൾ

ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. എല്ലാ സ്വത്തും അവർ സമൂഹത്തിനായി

നൽകണം; അ�താ�ടാപ്പം പണവ്യവസ്ഥയും ഉ�പക്ഷിക്കണം”. കാരണം “പണ

ത്തി�ന്റസഹായ�ത്താ�ടയാണു മൂലധനവ്യവസ്ഥനിലനിൽക്കുന്നത്”.

മാർക്സി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പണ�മന്നത് “സ്വത്തി�ന്റ ഏറ്റവുമധികം �പാ

തുവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട രൂപ”മല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഉൽപന്ന

ങ്ങളു�ട വിനിമയം സാമാന്യവൽകൃതമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിത്തീർന്നു. അതാ

യത് വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും വികസിക്കാൻആരംഭിച്ചു. സമൂഹവികാസത്തി�ന്റ

ആ പ്ര�ത്യക ഘട്ടത്തിലാണ് പണ�ത്താടുള്ള ആർത്തിയും സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ

സമാർജ്ജനവും �പാന്തിവരുന്നത്. മൂലധനത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതി: “വിനിമയ

മൂല്യം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചരക്കി�ലാ ഒരു ചര�ക്കന്ന നിലയിൽ വിനിമയ
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മൂല്യത്തി�നാ പിടിമുറുക്കാൻ കഴിയു�മന്നു വന്ന�താ�ട പണത്തി�നാടുള്ള ആർ

ത്തി ഉണരുകയായി. ചരക്കുകളു�ട വിതരണം വ്യാപിക്കുന്ന�താ�ട പണത്തി�ന്റ

ശക്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു”.

ഉൽപാദിത വസ്തുക്കളിൽ ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവ മാത്ര

മല്ല വ്യാവസായി�കാൽപന്നം അപ്പാ�ടത�ന്ന വാണിജ്യത്തി�ന്റ അധീനതയിൽ

�ച�ന്നത്തു�മ്പാൾ “ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവ”�യന്നു ജനങ്ങൾ മുമ്പു കരുതിയിരുന്ന വസ്തു

ക്കൾ�പാലും വിനിമയത്തിനും വില�പശലിനുമുള്ള വസ്തുക്കളായി മാറുന്നു. അവ

ശരിക്കും വിറ്റഴിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. അതുവ�ര �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരു�ന്ന

ങ്കിലും വിനിമയം �ചയ്യ�പ്പടാതിരുന്ന, നൽക�പ്പട്ടിരു�ന്നങ്കിലും വിൽക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നില്ലാത്ത,ആർജ്ജിക്ക�പ്പട്ടിരു�ന്നങ്കിലും വിലക്കു വാങ്ങ�പ്പട്ടിരുന്നില്ലാത്ത, നന്മ,

��ഹം, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം, മനഃസാക്ഷി തുടങ്ങിയവ�പാലും വാണിജ്യത്തി

�ന്റ �മഖലയി�ലക്കു പ്ര�വശിക്കുകയായി. വൻ�താതിലുള്ള അഴിമതിയു�ടയും

സാർവത്രികമായ ദുരയു�ടയും കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. അ�ല്ലങ്കിൽ അർത്ഥശാ

സ്ത്രസ�ങ്കതങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു പറഞ്ഞാൽ,ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ�തല്ലാം ഒരു

വിൽപനചരക്കായി മാറുന്നു. മൂല്യപരി�ശാധനയ്ക്കും ശരിയായ വില നിർണ്ണയത്തി

നും�വണ്ടി അങ്ങാടിയി�ലക്ക് �കാണ്ടു�പാക�പ്പടുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്”.

ബൂർഷ്വാസി “മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ, പ്രാകൃതമായസ്വാർത്ഥതാൽപ

ര്യവും വികാരരഹിതവുമായപണം�കമാറ്റവുമല്ലാത്തമറ്റുയാ�താരു �കട്ടുപാടുക

ളുംഅവ�ശഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല”. മാർക്സ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു “ധർമ്മതീഷ്ണത�യയും വീ�രാചി

തമായ സാഹസിക ബുദ്ധി�യയും മാനുഷിക വികാരങ്ങ�ളയും സ്വാർത്ഥാധിഷ്ഠിത

മായ കണക്കുകൂട്ടലി�ന്റ തണുത്ത നീ�രാഴുക്കിൽ അത് മുക്കി�ക്കാന്നിരിക്കുകയാ

ണ്”. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാ വ്യവസ്ഥയിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യ�ന്റ

ഒ�ര�യാരുആവശ്യം പണമാ�ണന്നും പണത്തി�ന്റആവശ്യത്തിലുണ്ടാകുന്നവർ

ദ്ധനവിനനുസരിച്ചു “മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�നന്നനിലയിൽ നാൾ�താറും കൂടുതൽ കൂടു

തൽ ദരിദ്രനായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു”എന്നുംഅ�ദ്ദഹംഅഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

ഇന്ത്യയിൽ പണത്തി�ന്റ ആധിപത്യ�ത്താ�ടാപ്പം ലളിതസുന്ദരമായിരുന്ന

ഗ്രാമീണ സമ്പദ്ഘടന ക്ഷയിക്കുകയും ജീർണ്ണിക്കുകയും �ചയ്തു. ചരക്കുൽപാദ

നത്തി�ന്റ നിർ�ദശത്താലും പഴയ ത�ദ്ദശീയ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കു പകരം വാ

ണിജ്യപരമായ �കാള്ള�ക്കാടുക്ക പ്രതിഷ്ഠിക്ക�പ്പട്ടതിനാലുമാണ് ആ സമ്പദ്ഘ

ടന തകർന്നു തരിപ്പണമായത്. യൂ�റാപ്പിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വികാസം ഒരു

ആ�ഗാളവിപണിയു�ട ആവിർഭാവത്തിനു വഴി�യാരുക്കുകയും �പാർത്തുഗീസ്,

ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ രാഷ്ട്രാന്തരീയ വ്യാപാരത്തിനായി ഇന്ത്യയു

�ട വാതിലുകൾ തുറന്നിടുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ പണം വർദ്ധമാനമായ �താതിൽ

വ്യക്തികളു�ട�യന്ന�പാ�ല രാജ്യങ്ങളു�ടയും സമ്പത്തി�ന്റ സൂചകമായിത്തീർ

ന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉപരിതലവർഗ്ഗങ്ങളു�ട മാനസിക �ലാകത്തിൽ

പണം മുഖ്യ�ചാദകമായിത്തീർന്നത്. സമൂഹത്തി�ല പുതിയ വിഭജനം സൃഷ്ടിച്ച

അന്യത്വ�ബാധ�ത്തക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യബന്ധങ്ങ�ള വികൃതമാക്കുകയും “മാനുഷിക

വും �നസർഗ്ഗികവുമായ എല്ലാ ഗുണവി�ശഷങ്ങ�ളയും ദരിദ്രമാക്കുക”യും �ചയ്ത

ചരക്ക്-പണ വിനിമയ�ത്തക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ ഭാഷകളി�ല പു�രാഗ

മനാശയക്കാരായ എഴുത്തുകാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പണ�ത്ത

‘കഥ’ യി�ല വില്ലനായും മനുഷ്യ�ന്റ �ദന്യതയു�ടയും അവമതിയു�ടയും അസൂയ

യു�ടയും വി�ദ്വഷത്തി�ന്റയും മുഖ്യകാരണമായുമാണ് കവികളും �നാവലിസ്റ്റുകളും
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ചിത്രീകരിച്ചത്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുംഈ മിഥ്യാ�ബാധത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി

രുന്നില്ല എന്നു �താന്നുന്നു. ത�ന്റ കാലത്തി�ന്റ പരിമിതികൾക്കതീതമായി ഉയ

രാൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആശയങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ

അവസിദ്ധമായ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്താൽരൂപ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടവനായിരുന്നു.

�താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും കാർഷിക�ത്താഴിലാളികളു�ടയും

കരകൗശല �ജാലിക്കാരു�ടയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യവും �ദന്യതയും രാമ

കൃഷ്ണപിള്ള�യ വികാരാധീനനാക്കി. പട്ടിണി കിടക്കു�മ്പാൾ സുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽ

ആർത്തുല്ലസിക്കുകയുംഅഴിമതിയിലും�കക്കൂലിയിലും മുഴുകുകയും �ചയ്യുന്നസമ്പ

ന്നരു�ട ഹൃദയശൂന്യത അ�ദ്ദഹ�ത്ത �ക്ഷാഭിപ്പിച്ചു. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട

താൽപര്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു: അവരു�ട സമരങ്ങ�ള അഭിവാദ്യം

�ചയ്തു. അവരു�ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി. അ�ദ്ദഹം കർഷകരു�ട

ആവശ്യങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുകയും, അമിതനായ നികുതി ചുമത്തലിനും ഉ�ദ്യാ

ഗസ്ഥ�മധാവിത്വത്തിനും �പാലീസു മർദ്ദനത്തിനും എതിരായി പട�പാരുതുകയും

�ചയ്തു. തങ്ങളു�ടആന്തരികശക്തി�യക്കുറിച്ചുള്ള�ബാധംജനങ്ങളിലുണർത്താൻ

അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ �വച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന ന�വാദയ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അഗ്രഗാമികളി�ലാരാളായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ഇന്ത്യയിൽ �സാ

ഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു �വണ്ടി ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു�കാണ്ടു

അവരു�ട ഭാഷയിൽ വാദിച്ചആദ്യവക്താക്കളിൽ ഒരാൾ.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സംഘടിത ശക്തിയായി രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തു കഴി

ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രാങ് മുതലാളിത്തപരമായ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും ആശയങ്ങളും

ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യവസായിക �താഴിലാളി

കൾസാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനുള്ളഏറ്റവും വിപ്ലവാത്മകമായഘടകമാ�ണന്നു

കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അ�ദ്ദഹം. മർദ്ദകരും, മർദ്ദിതരു

�മന്ന വിരുദ്ധ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ചില�പ്പാൾ ഒളിഞ്ഞും ചില�പ്പാൾ

�തളിഞ്ഞും ചരിത്രത്തി�ന്റ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിരാമമായ �പാരാട്ട

ങ്ങൾ നടത്തി �പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു വിശദീകരിക്കാനായി അ�ദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാ

നി�ഫ�സ്റ്റായി�ല ഒരു ഖണ്ഡിക ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നത് �നരുത�ന്ന. “ഈ വർഗ്ഗ

സംഘട്ടനങ്ങളാണ് �ലാകത്തി�ല മാറ്റങ്ങളു�ട ചാലക ശക്തി” �യന്ന മാർക്സി

സ്റ്റ് അഭിപ്രായം �പാലും അ�ദ്ദഹം ആദരപൂർവ്വം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്

വർഗ്ഗസമര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ ഭാഗികമായ ഒരു വിശദീ

കരണം മാത്രമാണ്. സത്യത്തിൽ, ചരിത്രത്തി�ല വർഗ്ഗങ്ങ�ളയും വർഗ്ഗസമരങ്ങ

�ളയും കുറിച്ചുള്ളക�ണ്ടത്തൽസൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സി�ന്റ ഒരുസംഭാവനയല്ല.

അത്തരം ആശയങ്ങൾ മാർക്സിനു മുമ്പും നിലനിന്നിരുന്നു. �വ��യർക്കുള്ള ഒരു

കത്തിൽ മാർക്സു ത�ന്നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“… ആധുനിക സമൂഹത്തി�ല വർഗ്ഗങ്ങളു�ട അസ്തിത്വ�ത്തയും അവ തമ്മിലുള്ള

സംഘട്ടന�ത്തയും ക�ണ്ടത്തിയതിനുള്ള �യാഗ്യതഎനിക്ക് അവകാശ�പ്പട്ടതല്ല.

എനിക്ക്എത്ര�യാ മുമ്പുത�ന്നബൂർഷ്വാ ചരിത്രകാരന്മാർഈവർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ

ചരിത്രപരമായ വികാസവും ബൂർഷ്വാ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വർഗ്ഗങ്ങളു�ട സാമ്പ

ത്തികമായഅവയവഘടനയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി ഞാൻ �ചയ്തത് (1) വർ

ഗ്ഗങ്ങളു�ടഅസ്തിത്വം ഉൽപാദനവളർച്ചയി�ല ചില നിശ്ചിത ചരിത്രഘട്ടങ്ങളുമായി

മാത്രം ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നുമാത്രം (2) വർഗ്ഗസമരം അവശ്യമായും �താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യത്തി�ലക്ക് നയിക്കു�മന്നും (3) ഈ സർവ്വാധിപത്യം
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ത�ന്നയാണ് വർഗ്ഗങ്ങളു�ട നിർമ്മാർജ്ജനത്തി�ലക്കും വർഗ്ഗരഹിത സമൂഹത്തി

�ലക്കുമുള്ളസംക്രമണഘട്ടമായിത്തീരുക�യന്നും �തളിയിച്ചതാണ്”.

സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, ജനങ്ങളു�ട പരമാധികാരം എന്നിവ�യക്കുറിച്ചാണു

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന പു�രാഗമനാശയങ്ങൾ. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ

ജാവി�ന്റ അനുകൂലപക്ഷക്കാരു�ടയും ബ്രിട്ടീഷ് �കാ�ളാണിയലിസ്റ്റ്കളു�ടയും

കപടമായ അവകാശവാദങ്ങ�ള തുറന്നു കാണിക്കാൻ തീർച്ചയായും സഹായി

ക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽആആശയങ്ങൾക്ക് മാർക്സി�ന്റതി�നക്കാൾഫ്രഞ്ചുവിപ്ല

വത്തി�ന്റയും അ�മരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റയും നായകന്മാരു�ട സിദ്ധാ

ന്തങ്ങ�ളാടായിരുന്നു അടുപ്പം. ജനാധിപത്യവിപ്ലവവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവവും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യ�ത്തത് രണ്ടാമ�ത്തതി�ലക്ക് സംക്രമിക്കു

�മന്നതി�നപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം അ�ദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായിരുന്നില്ല.

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ട പരമാധികാരത്തി�ന്റയുംസംസ്ഥാപന�ത്ത

മാർക്സ് അനുകൂലിച്ചത് എല്ലാതരം വർഗ്ഗചൂഷണ�ത്തയും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തി�ന്റ

രൂപങ്ങ�ളയും നിർമ്മാർജ്ജനം �ചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യ�ത്താടുകൂടിയ സാമൂഹ്യവി

പ്ലവത്തി�ലക്കുള്ള് ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് എന്ന നിലയിലാണ്. ത�ന്റ സിദ്ധാന്ത�ത്ത

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങ�ന വിശദീകരിച്ചു.

“അതി�ന്റ വികാസഗതിയ്ക്കിടയിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം പഴയ ബൂർഷ്വാസമൂഹത്തി

നു പകരം വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘടനകളും അജ്ഞാതമായിത്തീരുന്ന ഒരു സഹ

�യാഗ�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തി�ല �വരുദ്ധ്യ

ത്തി�ന്റ ഔപചാരികമായ പ്രകാശമാ�ണന്നുഅറിയുന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാ

രം എ�ന്നാന്നുആ പദപ്ര�യാഗത്തി�ന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ അർത്ഥത്തിൽ പിന്നീടു നി

ലനിൽക്കുകയില്ല”.

ആകയാൽമാർക്സി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽബൂർഷ്വാസിയു�ട രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു

പകരം �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയാധികാര�ത്തപ്രതിഷ്ഠിക്കുകഎന്നു �വ

ച്ചാൽ എല്ലാതരം രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനും വിരാമമിടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം എന്നല്ലാ

�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മാനി�ഫ�സ്റ്റായിൽഅ�ദ്ദഹ�മഴുതി:

“സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ ഗതിക്കിടയിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവു

�മ്പാൾ, എല്ലാ ഉൽപാദനപ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടുൽപാദകരു�ട �കകളിൽ �ക

ന്ദ്രീകരിക്കു�മ്പാൾ, �പാതു അധികാര�കന്ദ്രത്തിനു അതി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം

നഷ്ട�പ്പടും. സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാര�മന്നത് ഒരു വർഗ്ഗ�ത്ത

�ചാല്പടിക്കു നിർത്താൻ മ�റ്റാരു വർഗ്ഗം ഉപ�യാഗിക്കുന്ന സംഘടിത ശക്തിയാ

ണ്. ബൂർഷ്വാസി�ക്കതിരായ സമരത്തിനിടയിൽ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂ�ട �താഴിലാ

ളിവർഗ്ഗം അനിവാര്യമായും ശക്തി സമാഹരിച്ചു ഒരു വർഗ്ഗമായി മാറു�മ്പാൾ, അതു

സ്വയം ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗമായിത്തീരുകയും പഴയ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ�യ തൂ

�ത്തറിയുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന

വ്യവസ്ഥ�യത്ത�ന്നയും അത് തൂ�ത്തറിയുന്നു. വർഗ്ഗങ്ങളു�ട അന്ത്യം കുറിക്കുന്നു.

അങ്ങ�ന ഒരു വർഗ്ഗ�മന്ന നിലയിലുള്ള സ്വന്തം ഭരണ�ത്തയും നിർമ്മാർജ്ജനം

�ചയ്യുന്നു. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന പഴയ ബൂർഷ്വാസമൂ

ഹത്തിനു പകരം ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച എല്ലാവരു�ടയും

സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയി�ലക്കു നയിക്കുന്ന ഒരുസഹ�യാഗംസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു”.

മാർക്സി�ന്റ ലക്ഷ്യമിതായിരുന്നു: കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യവുമിതാണ്. മർദ്ദക

രിൽനിന്നും, ചൂഷകരിൽനിന്നും, ഉ�ദ്യാഗസ്ഥപ്രഭുക്കന്മാരിൽനിന്നുംഏകാധിപതി
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കളിൽനിന്നുംവിമുക്തമായമാനസികസമൂഹത്തി�ലസ്വതന്ത്രവുംഅനിയന്ത്രിതവു

മായ�വയക്തിക വികാസമാണ് എല്ലാവരു�ടയും സ്വതന്ത്രമായ വികാസത്തിനു

ള്ള ഉപാധി. മനുഷ്യ�ന്റ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യർ ത�ന്നയാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീഷ്മർ

പറയുന്നതു�പാ�ല “ന മനുഷ്യത് �ശ്രഷ്ഠതരം നികിഞ്ചിത്”—“മനുഷ്യ�നക്കാൾ

മഹത്തായ മ�റ്റാന്നില്ല”.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട പരിമിതിക�ളക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം മാർക്സിസ�ത്ത

ക്കുറിച്ച് �മാത്തത്തിലുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധാരണക�ള�യാ അതി�ലക്ക് അ�ദ്ദ

ഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനക�ള�യാ ബാധിക്കുന്നതല്ല. �സാഷ്യലിസം, ജനാ

ധിപത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയു�ട സാക്ഷാത്കാരത്തിനു�വണ്ടി പുത്തൻ ആശ

യങ്ങൾ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമികമായ സംഭാവ

നകളിലൂ�ട �കരളത്തി�ന്റ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രത്തിൽത്ത�ന്ന രാമകൃഷ്ണ

പിള്ളയ്ക്ക് സമുചിതമായസ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയ മർക്കട മുഷ്ടിയിലും ആശയങ്ങളു�ട സ്ഥിരതയിലും അ�ദ്ദഹം ജന്മി

ത്വത്തിനും ഏകാധിപത്യവാഴ്ചയ്ക്കു�മതിരായി നിരവധി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ സമരം

�ചയ്തിരുന്ന സമകാലീന സമര�സനാനികളിൽ അതുല്യനായിരുന്നു. തിരുവിതാം

കൂറി�ല ഒരു പ്രജ�യന്ന നിലയ്ക്ക് രാജവാഴ്ച�യ്ക്കതിരായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനും,

അന്ന് നടമാടിയിരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളു�ട കലവറയായ ദുർഭരണ�ത്ത തുറന്നു കാ

ണിക്കുന്നതിനും അ�ദ്ദഹം അചഞ്ചലവും ധീരവുമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

ഈ ദുസ്ഥിതിക്ക് ഒരു പരിഹാര�മന്ന നിലയ്ക്ക് അക്കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും നി�ഷ

ധിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യവും ജനാധിപത്യപരവുമായ അവകാശങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

അ�ദ്ദഹം ശക്തിയായി വാദിച്ചു. ക്രൂരമായ ഏകാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ജനാധിപ

ത്യാവകാശങ്ങൾക്കു �വണ്ടി സമരം �ചയ്യുക�യന്ന ദുഷ്കരമായ കൃത്യനിർവ്വഹണ

ത്തിലൂ�ട അ�ദ്ദഹം സ്വയം മഹത്തായ ഒരു ത്യാഗമാണ് �ചയ്തത്. തൽഫലമായി

അ�ദ്ദഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും �നരി�ടണ്ടി വന്ന ഹൃദയ�ഭദകമായ ദുരന്തം മാർ

ക്സിനും കുടുംബത്തിനും രാജ്യഭൃഷ്ടുകാലത്തുണ്ടായ �വദനാജനകങ്ങളായ അനുഭവ

ങ്ങളു�ട സ്മരണകൾ ഉണർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ലളിത

ജീവിതം അ�ദ്ദഹം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ സംഭാവനകൾ, വിശ്രമരഹിതമായ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ �കരളത്തി�ല ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ബഹുമാന�ത്താ

ടും കൃതജ്ഞത�യാടും കൂടിയാണ് ഉൾ�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�തന്നുള്ളതി�ന്റ ഉത്തമ

ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലത്തുത�ന്ന ‘സ്വ�ദശാഭിമാനി’ എന്ന

ബഹുമതി നൽകി അ�ദ്ദഹ�ത്തആദരിച്ചത്.

എന്നാൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാരനായ ഒരു മലയാളി

�ദശാഭിമാനിയായിരുന്നില്ല. അന്ന�ത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു�കാണ്ടിരു

ന്ന സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയും അതി�ന്റ

സ�ന്ദശങ്ങൾ വിപുലമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം സജീവ

മായ താൽപര്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവും രാജവാ

ഴ്ചയും തമ്മിലുള്ളബന്ധവുംഅതു�പാ�ലത്ത�ന്നതിരുവിതാംകൂറിൽജനാധിപത്യാ

വകാശങ്ങൾക്കു �വണ്ടി നടക്കുന്ന സമരവും ഇന്ത്യയു�ട വി�മാചനത്തിനു�വണ്ടി

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തി�നതിരായി നടക്കുന്ന �ദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും തമ്മി

ലുള്ള ബന്ധവും അ�ദ്ദഹത്തിന് സംശയ�ലശ�മ�ന്യ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യ

ങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദീർഘവീക്ഷണവും അസാമാന്യമായ അറിവും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഔന്നത്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നവയാണ്”.
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ഇത്രയും പറഞ്ഞതു�കാണ്ടുമാത്രം ചിത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. അദ്ധ്വാനിക്കു

ന്ന ജനങ്ങ�ളാടും അവശ വിഭാഗങ്ങ�ളാടും അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ��ഹം

അഗാധമായിരുന്നു. അതു�പാ�ലത്ത�ന്ന പാവ�പ്പട്ടവ�ര ചൂഷണം �ചയ്തിരു

ന്ന സമ്പന്ന വർഗ്ഗങ്ങ�ളാടുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വറുപ്പ് അതിതീഷ്ണവും ഒരിക്കലും

അടങ്ങാത്തതുമായിരുന്നു. തന്മൂലം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും

�ശാഭനമായ ഭാവിയും ഉറപ്പു നൽകുന്നഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾആരായുന്നതിൽ

അ�ദ്ദഹം സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉൽക്കടമായ ഈ അഭി

നി�വശം �സാഷ്യലിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗഹനമായ പഠനത്തിന് അ�ദ്ദഹത്തിന്

പ്ര�ചാദനം നൽകി. അതിനു�വണ്ടി �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തക�ളക്കുറിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ്

�കാളനി വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമായിരുന്ന എല്ലാ പ്ര

സിദ്ധീകരണങ്ങളും അ�ദ്ദഹം സമ്പാദിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തി. അങ്ങി�ന

മാർക്സി�നക്കുറിച്ചും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തത്വസംഹിതക�ളക്കുറിച്ചും രാമകൃഷ്ണപിള്ള

മനസ്സിലാക്കാനിടയാകുന്നതും തൽഫലമായി ഇ�പ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷി�ലക്ക് വിവർത്ത

നം �ചയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ �പാകുന്ന ലഘു�ലഖ അ�ദ്ദഹം അന്ന് തയ്യാറാക്കി

പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇക്കാര്യങ്ങളിലുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസമീപനം തികച്ചും

പ്രശംസാർഹമാ�ണങ്കിലും മാർക്സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധാരണ

കൾ അപൂർണ്ണവും പരിമിതികളുള്ളതുമായിരുന്നു�വന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

മാർക്സി�ന്റ ജീവചരിത്രവും തത്വസംഹിതകളും പഠിച്ച കാലത്ത് അ�ദ്ദഹത്തിന്

ലഭ്യമായിരുന്ന വസ്തുതകൾഅപൂർണ്ണവുംഅവ്യക്തതനിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. എങ്കി

ലും കാര്യങ്ങൾ വായനക്കാ�ര മനസ്സിലാക്കാൻ അ�ദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ

അക്കാലത്ത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകൾ ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട പ്രവർത്തനം മുഖ്യമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു�വന്നതിൽ

യാ�താരുസംശയവുമില്ല.

രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട നാടുകടത്തലിനു �ശഷം തിരുവിതാംകൂറി�ല ഭീകരമായ

ഏകാധിപത്യ രാജവാഴ്ചക്കാലത്തു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാമം അടക്കിയ സ്വരത്തിൽ

മാത്ര�മ ജനങ്ങൾഉച്ചരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഎല്ലാകൃതികളും �പാടുന്നവ

�നഅപ്രത്യക്ഷമായി. 1920 ലും 1930 ലും രാജ്യ�മാട്ടാ�ക ഉയർന്നുവന്ന�ദശീയസ്വാ

തന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂ�ട ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന പുതിയ തലമുറ, സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ

ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്ക് അ�ദ്ദഹ�ത്തക്കുറിച്ചു �കട്ടറിവുമാത്രമാണ് ഉണ്ടാ

യിരുന്നത്. �കരളത്തി�ലസ്ഥിതി�പാലും വ്യത്യസ്ഥമായിരുന്നില്ല. �കരളത്തി�ല

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കൾഅ�ദ്ദഹംഎഴുതിയ മാർക്സി�ന്റ ജീവചരിത്രം 1946-ൽപുന

പ്രസാധനം �ചയ്തു. ഈ�ലഖനകർത്താവ്അന്ന്ഇതിന്അവതാരികഎഴുതിയിട്ടു

ണ്ട്. ആ കൃതിക്ക് �കരള ജനതഹാർദ്ദമായസ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. 1972-ൽ

സി. അച്യുത�മ�നാ�ന്റ മുഖവുര�യാടുകൂടി അതി�ന്റആറാംപതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി.

1957 �ലപ്രഥമകമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയു�ടആദ്യകാലനടപടികളി�ലാന്ന്സ്വ

�ദശാഭിമാനി പ്രസ്സ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നസ്ഥലത്തിന് എതിർവശത്തായി സൗകര്യപ്ര

ദമായ ഒരുസ്ഥലത്ത്സ്വ�ദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട മ�നാഹരമായപ്രതിമ

സ്ഥാപിച്ചതും പ്രസ്സ് അതി�ന്റ അവകാശികൾക്ക് മടക്കി�ക്കാടുത്തതുമായിരുന്നു.

പ്രതിമ അനാഛാദനം �ചയ്തു�കാണ്ടുഅന്നു രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന രാ�ജന്ദ്രപ്രസാ

ദ് �ചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ സ്വ�ദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള�യ�പ്പാലുള്ള മഹാത്മാ

ക്കളു�ട ത്യാഗത്തി�ന്റ ഫലമാണ് ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�മന്ന് വ്യക്തമാക്ക�പ്പട്ടി

രുന്നു. അങ്ങ�ന ഇന്ത്യൻ ജനത അൽപം താമസിച്ചാ�ണങ്കിൽ �പാലും ഏറ്റവും
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ഉന്നതമായനിലവാരത്തിൽസ്വ�ദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് രാജവാഴ്ചയ്ക്കുംബ്രിട്ടീ

ഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനും എതിരായ �പാരാളി�യന്ന നിലയിലുള്ള ��ഹനിർഭരമായ

ആദരാഞ്ജലികൾഅർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

1978 ആഗസ്റ്റ്



15
രാഹുൽജി

1936 നവംബർ അവസാനത്തി�ലാ ഡിസംബർ ആദ്യത്തി�ലാ ആണ്. സാരനാ

ഥിൽ �വച്ചു ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളു�ട ഒരു �ലാകസ�മ്മളനം നടക്കുകയാണ്. �വളുത്തു

തടിച്ച മഞ്ഞവസ്ത്രധാരിയായ ഒരു നാൽപതുകാരൻ പ്രസംഗമണ്ഡപത്തിൽ കയറി

നിൽക്കുന്നു. �ശ്രാതാക്കളു�ട മുഖത്ത്അത്ഭുതവും ഭക്തിയും കളിയാടുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ബൗദ്ധദർശനത്തി�ന്റ അഗാധതകളിൽ നിന്ന് വിലപിടിച്ച മുത്തുമണികൾ �പാ

ക്കി�യടുത്ത് ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളു�ട �നർ�ക്കറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ആ നീണ്ട പ്രസംഗത്തി�ന്റ അവസാനഭാഗം എനിക്കി�പ്പാഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ബുദ്ധ

�ന്റ അനുയായികൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു ജീവിക്കരുത്.

അവരു�ട സുഖദുഃഖങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും പങ്കു�കാള്ളണം.

അടു�ത്താരു ദിവസം കാശിയി�ല ഹിന്ദുയൂണി�വഴ്സിറ്റിയിൽ �വച്ചു �ചയ്ത ഒരു

പ്രസംഗത്തിൽത�ന്റഈആശയംഅ�ദ്ദഹംകുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി. ബുദ്ധമതത

ത്ത്വങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം �നടാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ട താ�നാരു മാർക്സിസ്റ്റായി

മാറിയ�തങ്ങി�ന�യന്ന് അ�ദ്ദഹം �വളി�പ്പടുത്തി.

മഹാപണ്ഡിതൻ ത്രിപടകാചാര്യ രാഹുൽസംകൃത്യയൻ എന്ന �പരിലാണ്

അ�ദ്ദഹം ഇന്ത്യയിലും സാർവ്വ�ദശീയ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും പ്രസിദ്ധനായി

ത്തീർന്നത്. പ�ക്ഷ, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കുട്ടിക്കാല�ത്ത �പർ �കദാർനാഥ് പാ

�ണ്ഡ എന്നാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തുത�ന്ന പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും സങ്കുചിതത്വങ്ങളും

നിസ്സാരതകളും നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അസംതൃപ്തി �താന്നി.

പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ “ഏക��ാ�കന്ദ വക്ഷ്യാമി, യദുക്ക് ഗ്രന്ഥ�കാടഭീഃ,

ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിത്ഥ്യാജി�വാ ബ്ര�ഹ്മ�ന്വപരഃ” എന്ന ��ാകം ത�ന്നആകർ

ഷിച്ച�തങ്ങി�ന�യന്ന് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ആത്മകഥയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. കാ

ശിയിൽ താമസിച്ചു കൂടുതൽ ഗഹനമായ പഠനം നടത്തുകയും ഇന്ത്യയു�ട വിവിധ

ഭാഗങ്ങളിലും ഹിമാലയത്തിലും മറ്റും ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുകയും �ചയ്തതിനു�ശഷം ജഗ

ത്ത്മിഥ്യയ�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിനു �ബാധ്യമായി. ജനങ്ങളു�ട അഭിലാഷങ്ങളിൽ

നിന്നും സമരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധവുംഅതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായസംഭവവികാസങ്ങളുംഅ�ദ്ദ

ഹത്തിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. ജാലിയൻവാലാബാഗും മാർഷൽലായും മറ്റു

സാമ്രാജ്യത്വമർദ്ദനങ്ങളും അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരു പ്ര�ക്ഷാഭകനാക്കിമാറ്റി. ഏ�റ കഴി

യുന്നതിനുമുമ്പ് അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടു. ആറുമാസ�ത്ത ജയിൽശിക്ഷയ്ക്കു �ശഷം 1922
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�ന്റ അവസാനത്തിൽ പുറത്തുവന്നു. കു�റ മാസങ്ങ�ളാളം ജില്ലാ �കാൺഗ്രസ്സുക

മ്മിറ്റി �സക്രട്ടറിയായും സംസ്ഥാന �കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു.

വീണ്ടും അറസ്റ്റ്. രണ്ടു�കാല്ല�ത്തതടവ്. 1925 ലാണ് വിമുക്തനായത്.

ജയിലിലായിരുന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം വള�രയധികം വായിക്കുകയും ഏതാനും

പുസ്തകങ്ങ�ളഴുതുകയും �ചയ്തു. എന്നിട്ടും തൃപ്തിയായില്ല. ഒരു സത്യാ�ന്വഷക�ന

ന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ഹിമാലയത്തി�ലക്കു �പായി. അതിനു �ശഷമാണ�ദ്ദഹം

ഒരു ബുദ്ധമതപണ്ഡിതനായത്. �നപ്പാൾ, തിബത്ത്, �കാറിയ, ജപ്പാൻ, �ചന,

സി�ലാൺ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, �സാവിയറ്റു യൂ

ണിയൻ, ലഡാക്ക് തുടങ്ങിയ ഒട്ടുവള�ര രാജ്യങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു.

1936-ൽ ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങി�യത്തിയത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡിതനായിട്ടാണ്.

1933-ൽ �സാവിയറ്റു യൂണിയനും തിബത്തും സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങി�യത്തിയ ഉട�ന

അ�ദ്ദഹം കിസാൻസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സഹജാന

ന്ദസരസ്വതി, കാര്യാനന്ദശർമ്മ മുതലായ മറ്റു �നതാക്കന്മാരു�മാന്നിച്ചു ബീഹാ

റിൽ സുശക്തമായ ഒരു കർഷകപ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ അ�ദ്ദഹം മു�ന്നാട്ടുവ

ന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് റാഞ്ചിയിൽവച്ചുകൂടിയ അഖി�ലന്ത്യാ ഹിന്ദിസ�മ്മളനത്തിൽ

അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. അ�പ്പാ�ഴക്കും ഒരു കിസാൻസത്യാഗ്രഹം; രാഹുൽജി

വീണ്ടും ജയിലിലായി. മൂന്നുമാസ�ത്ത തടവ്. 330 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു

നിരാഹാരസത്യാഗ്രഹം.

1 ഒരു സ്മരണീയദിനം

1939 ഒ�ക്ടാബർ 19 ത�ന്റ ജീവിതത്തി�ല ഒരുസ്മരണീയദിവസമാ�ണന്ന് രാഹുൽ

ജി എഴുതുന്നു. അന്നാണ് ബീഹാറിലാദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിക്ക�പ്പ

ട്ടത്. രാഹുൽജിയായിരുന്നു പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപകന്മാരി�ലാരാൾ. ഏ�റ കഴിയു

ന്നതിനുമുമ്പ് അ�ദ്ദഹം ഒരു തടങ്ങൽതടവുകാരനായി �ദവ്ലി ജയിലി�ലത്തി. ജയി

ലിൽ നിന്നു വിട്ടു വന്നതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളിലും

സാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലും വീണ്ടും മുഴുകാൻ തുടങ്ങി.

1947 ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം �നടി. 1948-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

കൽക്കത്താപ്ര�മയം വന്നു.

ഹിന്ദിഭാഷ�യാടുള്ള സമീപന�ത്ത സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും രാ

ഹുൽജിയും തമ്മിൽ ഒരഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായത് ആ കാലത്താണ്. രാഹുൽജി

പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവച്ചു. പ�ക്ഷ, കമ്യൂണിസത്തിലും മാർക്സിസത്തിലുമുള്ള വി

ശ്വാസമു�പക്ഷിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചില്ല. നാലു �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ‘മധ്യ

ഏഷ്യാ കാ ഇതിഹാസ് ’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയു�ട സമ്മാനം

�നടിയതിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തഅനു�മാദിക്കാൻ�വണ്ടി ദൽഹിയിൽ �വച്ചുകൂടിയ ഒരു

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �യാഗത്തിൽവച്ച് ഇക്കാര്യം അ�ദ്ദഹംഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി.

മുപ്പതിലധികം ഭാഷകളിൽ സാമാന്യജ്ഞാനവും എട്ടു പത്തു ഭാഷകളിൽ

�വദഗ്ദ്ധ്യവുമുള്ള ഒരു ഭാഷാപണ്ഡിതനായിരുന്നു രാഹുൽജി. വിവിധ വിഷയ

ങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നൂ�റാളം പുസ്തകങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ

പലതും മലയാളമുൾ�പ്പ�ടയുള്ളമറ്റുപല ഭാഷകളി�ലക്കും വിവർത്തനം �ചയ്യ�പ്പ

ട്ടിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിരന്തരശ്രമത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് തിബത്തി�ലക്കും

മറ്റും �കാണ്ടു�പാക�പ്പട്ട ഒട്ടനവധി ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും നമു
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ക്കു തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. അവയിലുൾ�പ്പടുന്ന ചില വിലപിടിച്ച പാലീഗ്രന്ഥങ്ങ�ള

അ�ദ്ദഹം സംസ്കൃതത്തി�ലക്കും ഹിന്ദിയി�ലക്കും പരിഭാഷ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

സാഹിത്യത്തിനും വിജ്ഞാനത്തിനും നാട്ടി�ന്റ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പു�രാഗതി

ക്കും ഇത്രയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികൾ വള�ര കുറവാണ്. എന്നി

ട്ടും, അർഹമായസ്ഥാനം നൽകിഅ�ദ്ദഹ�ത്തമാനിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പാ

ണ്ഡിത്യത്തിന് തക്കതായഅംഗീകരണംനൽകുവാനും �കാൺഗ്രസ്സുഭരണാധികാ

രികൾ തയ്യാറായില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതത്തി�ല അവസാനവർഷങ്ങൾ സാമ്പത്തികവും ശാ

രീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമതകൾ നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു. 1962 ഒ�ക്ടാബറി

�ലാരു പ്രാവശ്യവും 1963 ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി രണ്ടാമ�താരു പ്രാവശ്യവും ഞാ

ന�ദ്ദഹ�ത്ത �മാ�സ്കാവി�ല ഒരാശുപത്രിയിൽ �ചന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ആളു

ക�ള തിരിച്ചറിയാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവുകൾ നഷ്ട�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഭൂതകാലസംഭവങ്ങ�ളാന്നുംത�ന്ന ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പത്നി കമല

അടുത്തിരുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു �ചറിയ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിലായി

രുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പറയ�ട്ട, കമല ആദ്യ�ത്ത ഭാര്യയല്ല, �ലനിൻഗ്രാഡിൽ വച്ച്

1939-ൽഅ�ദ്ദഹം ഒരു റഷ്യൻസ്ത്രീ�യ വിവാഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവരിൽ ഗ്രി

�ഗാർഎന്നഒരുപുത്രനും ജനിച്ചു. ഗ്രി�ഗാറിന് ഇ�പ്പാൾ 22 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടാവും.

രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധമവസാനിച്ചതിനു�ശഷം �ലനിൻഗ്രാഡിലുള്ളപത്നി�യയും

പുത്ര�നയുംകാണാൻഅ�ദ്ദഹംപരിശ്രമിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ,സാധിച്ചില്ല. രാഷ്ട്രീയ

മായ കുഴപ്പങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നുഅത്. ഇനി�യാരിക്കലും

അവ�ര കാണാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു�പായി. അങ്ങ�നയിരിക്കു

�മ്പാഴാണ് കമല�യ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

2 മഹത്തായ വിനയം

രാഹുൽജി ഏറ്റവുമധികം അറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത് ഒരു മഹാപണ്ഡിത�നന്ന നിലയ്ക്കാ

ണ്. പ�ക്ഷ, അത്ര�ത്താളംത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിനയശീലവും വലുതായിരു

ന്നു. ഒരു കുട്ടിയു�ടതു�പാ�ല നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പരുമാറ്റം.

ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്നതുവ�ര അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ആദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടു

ണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി �ചയർമാൻ എസ്. എ ഡാ�ങ്ക ഏപ്രിൽ 15-ാം തീയതി

കമലാസാംകൃത്യായന്നയച്ച ഒരു കമ്പിസ�ന്ദശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല

‘രാഹുൽജിയു�ട പാണ്ഡിത്യവും സാഹിത്യപ്രതിഭയും മാർക്സിസം �ലനിനിസ�ത്താ

ടും �സാഷ്യലിസ�മന്ന ലക്ഷ്യ�ത്താടും ഇന്ത്യൻ �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്താടുമുള്ള

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൂറും എല്ലാം അ�ദ്ദഹ�ത്ത നമ്മു�ട കാലത്തി�ല ഒരു ഉന്നത

വ്യക്തിയാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. രാഹുൽജിയു�ടയും �പരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

സാഹിത്യകൃതികളും ജനങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രവർത്തികളും

എ�ന്നന്നും ജീവിക്കുന്നവയാണ്.

നവയുഗം 27-4-1963
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20-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭ�ത്താടുകൂടി �കരളത്തി�ന്റസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽവമ്പി

ച്ച പല പരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടായി. ഫ്യൂഡൽ മർദ്ദനങ്ങളു�ട അന്ധകാരത്തിൽ കി

ടന്നിരുന്ന നാട്ടിൻപുറങ്ങളി�ലക്ക് മുതലാളിത്തപരമായ �ദശീയസംസ്കാരത്തി�ന്റ

കാറ്റുവീശാൻ തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നുഅത്. ഈപുതിയ മുതലാളിത്ത-�ദശീയ-

സംസ്കാരത്തി�ന്റഏറ്റവും മഹാനായ പ്രതിനിധിയായിരുന്നുശ്രീനാരായണഗുരു.

മലയാളവർഷം 1032-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ആ�റഴുനാഴിക വടക്കുള്ള

�ചമ്പഴന്തിയിലാണ് അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചത്. മലയാളം, സംസ്കൃതം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷ

കളിൽ ബാല്യകാലത്തുത�ന്ന അ�ദ്ദഹം �വദഗ്ദ്ധ്യം �നടിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം

കഴിഞ്ഞതിനു �ശഷം കുറച്ചുകാലം കടയ്ക്കാവൂരിലും അഞ്ചു�തങ്ങിലും കുട്ടിക�ള പഠി

പ്പിക്കുന്ന ഒരാശാനായി ജീവിച്ചു. അതിനിടയ്ക്കുത�ന്ന മതപരിഷ്കരണത്തി�ന്റ കാര്യ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹംശ്രദ്ധിക്കാൻതുടങ്ങിയിരുന്നു. �കരളത്തി�ന്റ ജാതിമതസങ്കീർണ്ണ

മായസാമൂഹ്യജീവിതം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശ്രദ്ധ�യആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അക്കാല�ത്ത ഹിന്ദുമതം ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള സംബന്ധി�ച്ചട

�ത്താളം, ഫ്യൂഡൽവർഗ്ഗബന്ധങ്ങ�ളക്കുറിക്കുന്ന ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും പ്രാ

കൃതവും അന്ധകാരമയവുമായ വിശ്വാസങ്ങളു�ടയും ക്രൂരമായ ആചാരവിധികളു

�ടയും ‘ദിവ്യ’മായ ഒരു സങ്കലനമായിരുന്നു. വളർച്ചമുട്ടിയ ഫ്യൂഡൽ സമുദായം

തകർച്ചയു�ട വക്ക�ത്തത്തിയതി�ന്റ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു അവ. �ലാകത്തി

�ന്റ മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാം ഒറ്റ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് �കരളത്തി�ല ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു

മുരടിച്ച സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തരം മരവിപ്പും നിശ്ചലതയും

സ്തംഭനവും സൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. ഈ മരവിപ്പും നി�ശ്ചഷ്ടതയും നിലനിർത്താനു

തകുന്നആചാരവിചാരവിധികളും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ്സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത

നിയന്ത്രിച്ചു�പാന്നിരുന്നത്. ജനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം �താട്ടുകൂടാത്തവ

രും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമായി അകറ്റിനിർത്ത�പ്പട്ടിരുന്നു. പിന്നണിജാതിക്കാർക്കു

ശുചിയായി നടക്കുവാ�നാ രാജവീഥികളിലൂ�ടസഞ്ചരിക്കാ�നാ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാ

�നാ വല്ലവിധവും വിദ്യാഭ്യാസം �നടിയാൽത്ത�ന്നസവർണ്ണജാതിക്കാ�രാ�ടാപ്പം

ഉ�ദ്യാഗങ്ങൾ വഹിക്കാ�നാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സവർണ്ണജാതിക്കാരു

�ടയും അവർണ്ണജാതിക്കാരു�ടയും �ദവങ്ങൾ�പാലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.

കാടന്മാരു�ട കാലംമുതൽക്കു നടന്നുവന്ന പ്രകൃതിപൂജയും ബാർബറിസത്തി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങളായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ചുടലമാടൻ, പൂതത്താൻ, വങ്കാരമാടൻ, മല്ലൻ,
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കരുങ്കാളി തുടങ്ങിയ മൂർത്തിക�ള ആരാധിക്കലും �കരളീയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി

�ന്റ മുരടിച്ചയു�ടയും സ്തംഭനത്തി�ന്റയും പ്ര�ത്യകതകളായിരുന്നു.

ഈ മുരടിച്ച�യ്ക്കതിരായി സമരം �ചയ്യാ�ത മുതലാളി�ത്താൽപാദനവ്യവസ്ഥ

യ്ക്കാക�ട്ട, പുതിയ �ദശീയസംസ്കാരത്തിനാക�ട്ട, വളരുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഫ്യൂ

ഡൽ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങ�ളഅരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾക്കും മറ്റനാചാര

ങ്ങൾക്കു�മതിരായ സമരം ചരിത്രപരമായ ഒരു കടമയായിത്തീർന്നു. ചരിത്രപര

മായ ഈ കടമ നിറ�വറ്റാനും അതി�ന ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ അന്ധകാരത്തി�ന

തിരായി മു�ന്നറുന്നബൂർഷ്വാവർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾക്കു വഴി കാണിച്ചു�കാടുക്കാനും ജന

ങ്ങ�ള പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീനാരായണഗുരുവാണ്.

ഫ്യൂഡൽ സങ്കുചിതത്വങ്ങളു�ട ചങ്ങല�ക്കട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തു കടന്നു�കാണ്ട്

ശ്രീനാരായണഗുരു ‘ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു �ദവം മനുഷ്യന് ’ എന്ന മുദ്രാവാ

ക്യം മുഴക്കി. �ദവത്തി�ന്റ കീഴിലുള്ളഎല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരാ�ണന്നഈപ്ര

ഖ്യാപനം ഫ്യൂഡൽ സംസ്കാര�ത്ത തകർത്ത് �ദശീയ സംസ്കാര�ത്ത വളർത്താനു

ള്ളഒരാഹ്വാനമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽവർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ�ക്കതിരായിസമരംനടത്താ

നുള്ള �ദശീയ ബൂർഷ്വാസിയു�ട കാഹളംവിളിയായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാ

ണ്ഈ മുദ്രാവാക്യം ബ്രാഹ്മണ�മധാവിക�ള വിറ�കാള്ളിച്ചത്.

പ�ക്ഷ, എതിർപ്പുക�ള�യാന്നും വക�വക്കാ�ത, ത�ന്റ ജീവിതത്തി�ന്റ പ്ര

ധാനഭാഗംജാതി�മധാവിത്വത്തിനുംഅനാചാരങ്ങൾക്കുംഅന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കു

�മതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്കു �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം വിനി�യാഗിച്ചു.

�ബങ്കാളിൽ രാജാരാം �മാഹൻ �റായ് �ചയ്തതു�പാ�ല ശ്രീനാരായണഗുരു

ബിംബാരാധന�യ എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങ�ളയും പ്രാകൃത

�ദവങ്ങ�ളയും �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് പുതിയ �ക്ഷത്രങ്ങൾപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ�ദ്ദ

ഹം �ചയ്തത്. അക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണനു മാത്ര�മ �ക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാ

ശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വരനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള ‘ഭ്രൂ�ദവ’ നായിരുന്നു ബ്രാ

ഹ്മണൻ. ഏതു ജാതിയിൽ �പട്ടവനും �ക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനവകാശമു�ണ്ടന്നു

പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ട് ശ്രീനാരായണഗുരുസ്ഥാപിച്ച നൂ�റാളം �ക്ഷത്രങ്ങൾ വാസ്തവ

ത്തിൽബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വ�ത്താടുള്ള �വല്ലുവിളികളായിരുന്നു.

�കരളം ഒരു �ദശ�മന്ന നിലയ്ക്കു മു�ന്നാട്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ട

മായിരുന്നു അത്. കുല�ദവങ്ങൾക്കും ഗ്രാമ�ദവങ്ങൾക്കും പകരം �ദശീയപ്രാ

ധാന്യമുള്ള എന്നു�വച്ചാൽ, �കരള�മാട്ടുക്കും പ്രചാരമുള്ള �പാതു�ദവങ്ങൾക്കു

പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച പഴയ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങ�ള�യന്ന�പാ�ല പഴയ �ദവങ്ങ�ള

യും ശ്രീനാരായണഗുരു �വല്ലുവിളിച്ചു. കുട്ടിച്ചാത്തൻ, കരിങ്കാളി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃ

ത�ദവങ്ങൾ�ക്കതിരായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഈ സമരം �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി

�ന്റ മു�ന്നറ്റ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തിനും കരിങ്കാളി-

കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർക്കു�മതിരായ സമരങ്ങൾ, അന്ന�ത്ത �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളായിരുന്നു.

ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റ കടുത്തപ്രഹരങ്ങൾഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യജീവിതത്തി

�ന്റ മുഖ്യമായ പല മർമ്മങ്ങളിലും �ചന്നു�കാണ്ടു. പുതിയ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാ

ഭ്യാസ�ത്തയും സംസ്കാര�ത്തയും അ�ദ്ദഹം �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീകളു�ട അടി

മത്ത�ത്തയും തിരണ്ടുകുളിസദ്യ, താലി�കട്ടുകല്യാണം തുടങ്ങിയ ധൂർത്തുക�ളയും

അ�ദ്ദഹം എതിർത്തു. പ്രാകൃതമായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കു പകരം ബൂർ

ഷ്വാരീതിയിലുള്ള വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്താൻ അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു.
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“ഏകകാലത്തിൽ ഒരുത്തനും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരും ഒരുത്തിക്ക് ഒന്നിലധികം

ഭർത്താക്കന്മാരും ഇ�പ്പാഴും ചില ദിക്കുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്; ഈ ഏർപ്പാട് �മ

ലാൽ യ�ഥഷ്ടംഅനുവദിക്കാതിരിപ്പാൻ �വണ്ടതുആ�ലാചിക്കണം.” എന്ന�ദ്ദഹം

ആഹ്വാനം �ചയ്തു. ഫ്യൂഡൽ വിവാഹരീതികൾ മാത്രമല്ല ഫ്യൂഡൽ സ്വത്തവകാശ

ങ്ങളും മാറ്റണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ആവശ്യ�പ്പട്ടു. “സ്വജനങ്ങളിൽ മരുമക്കത്തായം

അനുസരിക്കുന്നവരു�ട ഇടയിൽ ഒരുത്ത�ന്റ സ്വന്തസമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരം

ശത്തി�നങ്കിലും അവൻ മുറപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഭാര്യയും മക്കളും അവകാ

ശികളായിരിക്കാൻ നിയമം �വണം.” എന്ന�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ജാതിവ്യവ

സ്ഥയു�ട മുരടിൽ കത്തി�വയ്ക്കുന്ന പന്തി�ഭാജനം, മിശ്രവിവാഹം മുതലായവ�യ

അ�ദ്ദഹം �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. സർ�വ്വാപരി, പുതിയ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വള

രണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന

വ്യവസായ പ്രദർശനം �കരളത്തിൽ ആദ്യ�ത്തതായിരുന്നു എന്നു പ്ര�ത്യകം പ്ര

സ്താവ്യമാണ്.

ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഒരു ജാതി�ക്കാ ഒരു സമുദായത്തി�നാ മാത്രമല്ല, �ക

രളത്തിൽ �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനാ�ക പ്രാധാന്യമുള്ളവയായിരുന്നു. അതു�കാ

ണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിന്നിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള �ദശാഭിമാനികൾ

അണിനിരന്നത്.

�ഡാക്ടർമാർ, വക്കീലന്മാർ, ജഡ്ജിമാർ മുതലായവരുംഅഭ്യസ്തവിദ്യരും �ദശീ

യസംസ്കാരത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളുമായ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര

ധാനശിഷ്യന്മാരായിത്തീർന്നു. സവർണ്ണബൂർഷ്വാസി�യാട് പലതരത്തിലുംഎതിർ

പ്പുകളുണ്ടായിരുന്ന പിന്നണിജാതിക്കാരിൽനിന്നാണ് അ�ദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ ശി

ഷ്യന്മാരുണ്ടായത്. �കരളത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഇതു സ്വാഭാവി

കമായിരുന്നുതാനും. �ക്ഷത്രങ്ങൾ പണിയാനാവശ്യമായ പണവും ഭൂസ്വത്തുക്കളും

മറ്റും പണക്കാരായഈഴവപ്രമാണികളാണ് സംഭാവന �ചയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ,

പണക്കാർ മാത്രമല്ല അ�ദ്ദഹ�ത്തആരാധിച്ചത്. കർഷക�താഴിലാളികൾ, �ചറു

കിട കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ സാധുക്കളും ആയിരക്കണക്കായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പി

ന്നിൽഅണിനിരന്നു.

പ�ക്ഷ, �ദശീയ ബൂർഷ്വാസിയു�ടതായ പരിമിതികൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്ര

സ്ഥാന�ത്തയും ബാധിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മതപരവും �ദശീയവും സാംസ്കാ

രികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലിബറൽ ബൂർഷ്വാസിയു�ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാ

യിരുന്നില്ല. ഫ്യൂഡലിസ�ത്ത അ�ദ്ദഹം എതിർത്തു�വങ്കിലും ഈ സമരത്തിൽ

ബഹുജനങ്ങ�ളയാ�കആകർഷിച്ചണിനിരത്താൻ �കൽപ്പുള്ളസാമ്പത്തിക പരി

പാടികൾ അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികളായി

ത്തീർന്നഈഴവരിലും മറ്റു പിന്നണിജാതിക്കാരിലും ഭൂരിപക്ഷവും ഫ്യൂഡലിസത്തി

�ന്റ സാമ്പത്തിക മർദ്ദനങ്ങളിൽ കിടന്നു �ഞരുങ്ങുന്ന കർഷക�താഴിലാളികളും

ദരിദ്രകൃഷിക്കാരുമായിരുന്നു. അവ�രയാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങൾ കൂടു

തൽആകർഷിച്ചത്. എങ്കിലും കർഷക �താഴിലാളികൾക്കുനിലം കിട്ടണ�മ�ന്നാ

കൃഷിക്കാരു�ട പാട്ടം കുറയ്ക്കണ�മ�ന്നാ അ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും ആവശ്യ�പ്പടുകയു

ണ്ടായില്ല.

1928-ൽ അ�ദ്ദഹം മരണമടഞ്ഞതിനു �ശഷം �കരളത്തി�ലാട്ടുക്കും ഫ്യൂഡലി

സത്തി�നതിരായസമരം കൂടുതൽശക്തി�പ്പട്ടു. കൃഷിക്കാരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾകൂ

ടുതൽപരന്നുപിടിച്ചു. ഈസമയത്താണ്ശ്രീനാരായണഗുരുസ്വാമിയു�ടആഭിമുഖ്യ
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ത്തിലുയർന്നുവന്നശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനസംഘത്തി�ന്റ (എസ്.എൻ.

ഡി. പി.) �നതാക്കന്മാരു�ടബൂർഷ്വാസ്വഭാവംകൂടുതൽവ്യക്തമായത്. �താഴിലാളി

പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള�യന്ന�പാ�ല നിലത്തിനു�വണ്ടിയും പാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനു�വണ്ടി

യുള്ള കൃഷിക്കാരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയും എസ്.എൻ.ഡി. പി. �നതാക്കന്മാരിൽ

പലരും എതിർക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദരിദ്രകൃഷിക്കാരും കർഷക�താഴിലാളികളും കൂടു

തൽ കൂടുതൽഅണിനിരക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടി എസ്.എൻ.ഡി.പി. �നതാക്ക

ന്മാരു�ട സ്വാധീനശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങിയതിനു കാരണമതാണ്.

ശ്രീനാരായണഗുരു ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ

അടിത്തറ�യ അ�ദ്ദഹം ഇളക്കി മറിച്ചു. ആ അടിത്തറ ഇന്നു കൂടുതൽ തകർന്നിട്ടു

ണ്ട്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളുംസമരങ്ങളും ഇന്നുകൂടുതൽശക്തി

�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായി ശ്രീനാരായണഗുരുനടത്തിയസമരങ്ങളു�ട മഹ

ത്തായ പാരമ്പര്യ�ത്ത ഇന്ന് എസ്.എൻ.ഡി.പി. �നതാക്കന്മാരല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയാണ് മു�ന്നാട്ടു നയിക്കുന്നത്.
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