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ദാസ് ഇ ം

ഈ പു കം യാഥാർത്ഥയ്�
മാകാൻ സഹായിച്ചവർ:
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: തനതു
മലയാളം ലിപിയിേല ് എത്തി ;
കവിയൂർ ബാലൻ: േ രണയുെട
ആവശയ്മുള്ള ഏതാ ് എ ാ
ലക്കങ്ങളും സംഘടിപ്പി ത ; �
സാദ് : ഒരി ലും കിട്ടിെ റപ്പിച്ച
ആർ. എസ്. എസ്. – മാർക്സിസ്റ്റ്
സംഘട്ടനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േലഖന�
ത്തിെന്റ പിഡിഎഫ് അയ ത .

ദാസ് ബാക്കിെവച്ച കുറി കളും മു സിദ്ധീകരിച്ച േലഖന�
ങ്ങളും, ഹ്മപു നും സച്ചിദാനന്ദനും െവങ്കിേടശവ്രനും എഴു�
തിയ ക കളും േചർത്ത് ഒരു ആൽബം മുപ്പതുവർഷംമുമ്പ്
ഹരിഃ ീ സ്സിൽ അച്ചടിച്ചിരു . അതിനുേശഷം പലേപ്പാഴും
പലരും അതിെന്റ  പുനഃ കാശനത്തിനുേവ ി മിച്ചി ്.
അവന്റ മരണം ഒരു സൗകരയ്മായി ക ് അവൻ സിദ്ധീകരി�
ക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കാത്ത കാരയ്ങ്ങൾ  സിദ്ധീകരി ന്നത് ശരിയ�

എന്നചിന്ത എ ാ മങ്ങേളയും തട . മൂ വർഷം മുമ്പ്
സ ി പ ിേഷ ിെല സജു കുെറ ിന്റ്ഔ കളുമായിവ .

പതിവുേപാെല പിരി വിടാനുള്ള മത്തിനിെട ഒരു േപജ് വാ�
യി േനാക്കാനിടയായി. തീരുമാനം മാറിയത് െപെട്ടന്നായിരു . ആവർത്തി ള്ള വായന�
കൾ േശഷം ഈ പു കം പുതിയ തലമുറ ായി വിപുലീകരി സിദ്ധീകരിക്കണം എ �
േതാന്നി. കാർ ണിസ്റ്റ് ഉണ്ണിയും െവങ്കിേടഷ് രാമകൃ നും സഹായത്തിെനത്തി—അങ്ങെന
ഈ പു കം.

പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള േലഖനങ്ങൾ പുനഃ സിദ്ധീകരണങ്ങളാണ്. ‘കാഞ്ചനസീത’ ആദയ്�
മായി വരുന്നത് ൈ സ്റ്റ് േകാേളജിെന്റ 1978-79 മാഗസിനിൽ െക. പി. േജാസ് എന്ന േപരിലാ�
ണ്. ക കളിൽ ചിലത് 1977-79 കാല ം  ബാക്കിയുള്ളവെയ ാം പാർട്ടിവിട്ടതിനുേശഷം
എഴുതിയവയുമാണ് (1981 മുതൽ 82 ജൂൈല 14). 1982 ജൂൈല 14-◌ാം൹ വടക്കാേഞ്ചരിക്കടു�
ത്ത് ഓ പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ൈവകുേന്നരം ഏഴുമണിക്ക് െകാച്ചിൻ മ ാസ് എക്സ് സ്സ് അവ�
െന്റ ചിന്തകൾക്ക് വിരാമമി .

അനുബന്ധമായി േചർത്തിരി ന്ന ശീർഷകമി ാത്ത കുറിപ്പ് മരണത്തിനു േശഷം േപാലീ�
സുകാർ തന്നതാണ്. െചറുകുറി കൾ തെന്റ രാജിക്കത്തിനു േവ ി ത ാറാക്കിെക്കാ ിരുന്ന
േനാ കളാണ്. ആ കത്ത് ഒരി ലും അയ കയു ായി .

മൂന്നാം വർഷ ബിരുദപഠനത്തിനു േശഷം പരീക്ഷ എഴുതാെത ദാസ് സി.പി.ഐ. 
(എം.എൽ.) പാർട്ടിയിൽ േചർ . വയനാടുജി യായിരു പാർട്ടി നിശ്ചയിച്ച വർത്ത�
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viii ദാസ് ഇ ം

നമണ്ഡലം. ഒരു വർഷേത്താളം കവ്ാറിയിൽ ക ട ം എേസ്റ്റ കളിൽ കൂലിേവലെച ം പാർട്ടി
െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ാഥമിക നടപടികൾ ൈകെക്കാ . അക്കാലെത്ത രാ ീയ  ഉണർവ്വി�
െന്റ ഫലമായി വയനാടുജി യിൽ ശ മായ അടിത്തറെകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മത്തിൽ ദാസ്
സജീവ പ വഹി . േകണിച്ചിറയിെല ര ് ഉ ലനസമരങ്ങളിലും േനതൃതവ്ത്തിലു ായിരു�

. പാർട്ടിവിടുേമ്പാൾ വയനാടു ജി ാ െസ ട്ടറിയായിരു . സമൂഹത്തിലുയരുന്ന ഓേരാ
േചാദയ്ത്തിനും ഉത്തരം കെ ത്താനുള്ള ബാദ്ധയ്ത തനി െ ദാസ് ഉറ വിശവ്സിച്ചിരു�
ന്നതായി േതാന്നിയി ്. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു േനതാവിെന്റ മാനസികഘടനയായി�
രുന്നതിനാലായിരി ണം, അണിയായി അഴുകിത്തീരാൻ അവൻ വിസമ്മതി . തനി ് ഉത്ത�
മേബാദ്ധയ്മി ാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ സമൂഹത്തിനുേമൽ അടിേച്ച ിക്കാനും ഒരുക്കമ ായിരു .
തെന്റ ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങെനെയാരുത്തരത്തിേലെ ത്തിേച്ചരാനുള്ള വിദൂരസാദ്ധയ്തേപാ�
ലുമിെ ന്ന് അവെന്റ തീക്ഷ്ണവായനയാലും മനനങ്ങളാലും േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടേപ്പാഴായിരി ണം
തെന്റ മരണം ഒരു െപാള്ളലാെയങ്കിലും അനുഭവെപ്പട്ട് ഈ സമൂഹം ഒ ചിന്തി തുട ക�
െയങ്കിലും െച െട്ട എന്നവൻ കരുതിയത്.

ആ ഹതയ്െയ റിച്ച് ഒരാ മുമ്പ് എേന്നാടു പറഞ്ഞേപ്പാഴും, അേതസ്ഥല േപായി മട�
ങ്ങിവന്ന് ‘too beautiful a place for suicide’ എ റിേപ്പാർ െച േപ്പാളും അവെനപ്പിന്തിരി�
പ്പി ാൻ േവ ജ്ഞാനം എനി ിെ ന്ന് േബാദ്ധയ്മു ായിരു . (േശഷമുള്ള മുപ്പതു വർഷ�
ക്കാലെത്ത േകരളത്തിെല സാമൂഹയ്രംഗം എനി മറി േതാന്നാനിടതന്നി മി ) േകരളത്തി�
െല േദശീയ െത്ത റി ം പാർട്ടിയിെല ൈസദ്ധാന്തിക ങ്ങെള റി ം ദാസ് ത ാ�
റാക്കിയ േലഖനങ്ങൾ, ഒരു എക്സർൈസസ് എന്ന നിലയിൽ, െക.േവണുവിനു സമർപ്പിച്ചിരു�

. അതിെന്റ മറുപടി േവ ി, ചി ാരത്ത് ഒരു േയാഗത്തിൽ  പെങ്കടുത്തിരുന്ന േവണുവിെന
കാ നി േമ്പാൾ ദാസിെന്റ കൂെട ഞാനുമു ായിരു . എ ധാർ യ്േത്താെടയാണ്, ആ
േലഖനങ്ങളുെട മടക്കിയ കടലാസുകൾ പുറൈങ്കെകാ തിരി െകാടുത്ത് “ന െല കാർ പറ�
യുന്നതില റെമാ ം ഇതിലി ” എന്ന നാലു വാ കൾ ഉച്ചരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഇേപ്പാഴും
ഓർ . രേ ാ മൂേന്നാ വർഷങ്ങൾ േശഷം ഇരിഞ്ഞാല ടയിൽെവച്ച്, മത്തായി മാ�

രാൻ ജന്മശതാ ി ആേഘാഷച്ചടങ്ങിൽ ബാഡ്ജു ധരി നിന്ന് െക. േവണു തെന്ന േകര�
ളത്തിെന്റ േദശീയ ങ്ങെള റിച്ച് സംഗി ന്നതു േകൾക്കാനും കഴി .

തത്തവ്ചിന്ത, രാ ീയം, ചി കല, സിനിമ, സാഹിതയ്ം… ഇങ്ങെന ദാസിെന്റ വായനയു�
െട േമഖല വിപുലവും ൈവവിദ്ധയ്മാർന്നതുമായിരു . ഈ പു കത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരി ന്ന
എ ാ ചി ങ്ങളും, ദാസ് സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ എെന്റ േകാേളജ് േനാ പു കങ്ങളുെട
മാർജിനിലും മ ം േകാറിയിട്ടിരുന്നവയാണ്.

— പി. െക. അേശാൿ കുമാർ



വായനാനുഭവം

— ഉണ്ണി, ഇ. പി.1

സു ഹ്മണയ്ദാസ് എഴുതിയകാരയ്ങ്ങളിൽ താ രയ്മു ്. എഴുതിയെതാ ം വായിച്ചിട്ടി .
സവ്യം പീഡനതവ്ര ഒ മി . ഇവ മൂ ംതികഞ്ഞ വായനക്കാെര േതടിയിറങ്ങിയ അേശാ�
ൿകുമാറാണ് ഈ േലഖനങ്ങളും ക കളും എെന്ന ഏ ിച്ചത്. ഇവ മിക്കവാറും 1980-കളുെട
തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയതാണ്. അതിനു മുേമ്പ അന്നെത്ത വിദൂരേകരളത്തിനു പുറ േജാലി�
െച ന്ന എനി ് ദാസിെനപ്പറ്റി േകട്ടറിെവഉ . പുനർവായനയുെട സങ്കീർണ്ണതകളി ാത്ത
ആദയ്വായനെ ാടുവിൽ േതാന്നിയ ചിലതു കുറി .

ദാസിെന്റ എഴുത്തിൽ അസവ്സ്ഥമായ ഒരു കാലം ഉ ്. അടിയന്തിരാവസ്ഥ േശഷം ഇരു�
ട്ടിെവളുത്ത ഇടതു തയ്ാശകൾ ദിക്ക േപായ അനുഭവം. ഈ ദുരവസ്ഥ ് ആനുപാതികമായ
അ സന്നത ദാസിെന്റ ഗദയ്ത്തിൽ ഇ . സംഘർഷം ഉ ്. അതു പേക്ഷ, ദാസിെന കൂടുതൽ
വായിക്കാനും കൂ കൂടാനും േ രിപ്പിച്ചതായി കാണാം. സാം ാരിക അറിവാളി എന്ന സവ്യം�
േബാധേത്തക്കാൾ ഒരു സാമൂഹികജീവിയുെട വിനിമയവാഞ്ഛയും.

ദാസ് േപായി െകാ ം മുപ്പതായി. ഇതിനിെട ജനിച്ച ഒറ്റ െപൺ-ആൺതരിെയ നാട്ടിെല
ഇന്നെത്ത ഇടതുസദ കളിൽ കാണുന്നി . കാലാകാലമായി കനംെവ വരുന്ന ഭാഷയിലാ�
ണ് ഇടതുസംവാദം നട ന്നത്. എഴു േപായി ് ടി.വി. ചാനലിെല ഇടെപടലുകളിൽേപാ�
ലും ഈ ഗരുഡൻതൂക്കം കാണാം.

െചറുപ്പക്കാെര അരാ ീയത്തിൽനി വീെ ടുക്കണം എന്ന സദുേദ്ദശം  പരെക്കയു ്.
ഇതിനുതകുന്ന ഭാഷാസാദ്ധയ്തകൾ ദാസിലു ്.

ചൂേടറിയ ഒരു കാല നടന്ന, ആ ീയംമുതൽ അതിവി വംവെര സർവ്വരാ ീയചു�
രുെക്കഴു കെളയും െചറു നിന്ന, ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ അവസാനിച്ച, ഈ എഴു�
ത്തിൽ ഹിംസ അേശഷമി .

ന െഡൽഹി
03.06.2012.

1ചീഫ് െപാളിറ്റിക്കൽ കാർ ണിസ്റ്റ്, ഇന്തയ്ൻ എക്സ് സ്സ്, ന െഡൽഹി.
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അധികാരം, തിേരാധം, ഓർമ്മ

— െവങ്കിേടഷ് രാമകൃ ൻ2

2012 ജൂലായ് മാസത്തിെന്റ ആദയ്വാരം ല നിെല ‘ദി ഗാർഡിയൻ’ പ ം സിദ്ധീകരി�
ച്ച രാ ീയ വിശകലനങ്ങളിൽ ധാനെപ്പട്ട ഒന്ന് ‘എ െകാ ് മാർക്സിസം വീ ം ഉയർ�

െകാ ിരി ’ (Why Marxism is on the rise again?) എ ള്ളതായിരു . നൂറ്റി�
യറുപത്തിനാലുവർഷംമുമ്പ് മാർ ം എംഗൽസും േചർന്ന് സർവ്വരാജയ് െതാഴിലാളികെള സം�
ഘടി ാൻ ആഹവ്ാനംെച കയും ന െപ്പടാൻ വില കൾമാ ം, കിട്ടാനുള്ളത് പുതിെയാ�
രുേലാകം എ ദ്േ ാഷി കയും െച േമ്പാൾ നിലവിലു ായിരുന്ന േലാകവയ്വസ്ഥയും
അതിൽനി യിർെകാ വർഗ്ഗസമരസിദ്ധാന്തവും അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ലളിതമാ�
യ ഇ നിലനി ന്നത് എ ചൂ ിക്കാണി െകാ ാണ് േലഖനം ആരംഭി ന്നതുതെന്ന.
‘വർഗ്ഗസമരം അന്ന് േനെര വാ േനെര േപാ രീതിയിലായിരു ’ എന്ന് വാർട് ജ ീസ് എടു�

പറയു . ഇ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മുതലാളിത്തെത്ത കുഴി മൂടുന്നതിനുപകരം ‘അതിെന്റ
ജീവൻനിലനിർത്താനുള്ള സഹായം െച െകാടു കയാണ്’ എ ം ജ ീസ് ചൂ ിക്കാട്ടി.
“േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിശാ പരമായും ജനസംഖയ്ാപരമാ�
യും അതിബൃഹത്തായ, ൈചനയിെല േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് വി വത്തിനുകീഴിൽ അമിത അദ്ധവ്ാന�
ഭാരേത്താെടയും കൂലികുറേവാെടയും പണിെയടു െകാ ിരി ന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു െതാഴി�
ലാളികളാണ് ഇ പടിഞ്ഞാറൻ രാജയ്ങ്ങളിെല മദ്ധയ്വർഗ്ഗത്തിെന്റയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റയും
ഐ-പാഡുകൾ ചലിപ്പി െകാ ിരി ന്നത്; മ വാ കളിൽപറഞ്ഞാൽ ‘ൈചന’യുെട പണ�
മാണ് പാപ്പരായ അേമരിക്കെയ നിലനിർത്തിെക്കാ ിരി ന്നത് .” ഗാർഡിയൻ േലഖനം നി�
രീക്ഷി . ഈ വിേരാധാഭാസം ആേഗാളതലത്തിൽതെന്നയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകർ ഉൾ�
െക്കാ കയും തിപാദി കയും െച ി ്. ഞ്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായ ജാകവ്സ് റാ�
ഞ്ചിയർ ഇങ്ങെന പറയു : “ഇ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആേഗാള അധീശതവ്ം ആ യി �
ന്നത് ൈചനീസ് കമ്മ ണിസ്റ്റ്പാർട്ടി തേദ്ദശീയമ ാത്ത മുതലാളിത്തസംരംഭങ്ങൾ ന ന്ന
കുറഞ്ഞ കൂലിയുള്ള െതാഴിൽപടയിലാണ്.”

2അേസ്സാസ്സിേയറ്റ് എഡിറ്റർ, ദ ഹി / ്  ൈലൻ, ന ഡൽഹി.
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സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം xi

ഒരുപേക്ഷ, ഈ വിേരാധാഭാസം തെന്നയാവണം മാർക്സിേല ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാ�
ീയ മൂലധനമാസ്റ്റർപീസായ ദാസ് കാപിറ്റലിേല ം കൂടുതൽ കൂടുതലായി ജന ദ്ധ ഈ

അവസരത്തിൽ തിരി വിടുന്നത്. േലാകവയ്ാപകമായി ദാസ് കാപിറ്റലിെന്റ വി നയും പഠന�
വും വർധി വരുന്നതായി കണ കൾ കാണി ്. ആേഗാളവത്കരണത്തിെന്റ സാർ�
വ്വേദശീയമായ വയ്ാപനവും സമീപകാലത്ത് Occupy Wall Street േപാലുള്ള െചറു നി �
സ്ഥാനങ്ങളുെമാെക്ക മാർക്സിെന്റ സ ി വർദ്ധി െകാ ിരി ന്ന ഈ കാലാവസ്ഥയിേല�

തെന്നയാണ് വിരൽചൂ ന്നത്. ഗാർഡിയൻ േലഖനത്തിൽ ഈ കാലാവസ്ഥയുെട മൂർ�
ത്തമായ മ ചില തിഫലനങ്ങളിേല കൂടി വിരൽചൂ ്. ജൂലായ് 2012-ൽ തെന്ന
ല നിൽ േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് വർേക്ക ് പാർട്ടി ആസൂ ണം െച നട ന്ന ‘പഞ്ചദിന മാർക്സി�
സം െഫസ്റ്റിവ’ലിൽ പെങ്കടു ന്ന യുവതീയുവാക്കളുെട എണ്ണം മുൻവർഷങ്ങേളക്കാൾ വർദ്ധി�

വരികയാെണ ള്ളത് ഈ മൂർത്ത തിഫലനത്തിെന്റ ദൃ ാന്തമാെണ ം ഗാർഡിയൻ ചൂ�
ിക്കാ . മാർക്സിസം െഫസ്റ്റിവലിൽ പെങ്കടു ന്ന യുവതീയുവാക്കളിൽ ചിലർ പാർലെമ�

ന്ററി ജനാധിപതയ്ത്തിന റത്ത് അറ ാടുകളിെല മു വസന്തത്തിലും മ ം ക തുേപാെല
ജനകീയ േക്ഷാഭത്തിലൂെട അധികാരമാറ്റം വികസിത-വികസവ്ര യൂേറാപ്പിലും സാദ്ധയ്മാണ്
എ വിശവ്സി ന്നതായും ഗാർഡിയൻ കെ ത്തി.

ഗാർഡിയൻ േലഖനം ത ാറാ ന്നതിെന്റ ഭാഗമായി വാർട് ജ ീസ് നിരവധി െചറു�
പ്പക്കാെര ഇന്റർവ െച കയു ായി. ഈ ഇടപഴകലുകൾ പലതലങ്ങളിൽ േദ്ധയമായി�
രു എ ജ ീസ് സൂചിപ്പിച്ചി ്. ഇ ട്ടത്തിൽ സംസാരിച്ച ജസവ്ീന്ദർ ാകവ്ൽപാൽ
എന്ന ഇരുപത്തിര കാരി മാർക്സിസെത്ത താനും കൂ കാരും ഇേപ്പാൾ എങ്ങിെനയാണു കാ�
ണുന്നെത െവളിവാ ്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലനിന്നിരുന്നകാലത്ത് അതിനു
മാർക്സിസവുമായു ായിരുന്ന ബന്ധത്തിെന്റ തലത്തില ഇേപ്പാഴെത്ത െചറുപ്പക്കാർ ഇതി�
െന കാണുന്നതും വിലയിരു ന്നതും എന്ന് ജ ീസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ജസവ്ീന്ദർ വയ്�

മാ ്. മറിച്ച്, “ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ നട ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ മനസ്സിലാ ന്നതിനുള്ള
ഒരു വഴിെയന്ന നിലയിലാണ് കൂടുതലായി മാർക്സിസെത്ത കാണുന്നത്. ഈജി ിൽ നടന്ന�
ത് എന്താെണ േനാ . മുബാറക്ക് ഭരണം നിലംപതിച്ചേപ്പാൾ എ െയ മുൻവിധിക�
ളാണു തകിടം മറിഞ്ഞത്. മു ിം േലാകത്ത് ജനാധിപതയ്ത്തിനു േവ ി ആെരങ്കിലും െപാ�
രുതും എന്ന് ആരു കരുതി? നിസ്സംശയം, വി വം എന്ന ിയയുെട സാധൂകരണമാണത്.
വി വെത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന നിലയിൽ േനാക്കിക്കാണാന അതു േ രിപ്പി ന്നത്. ചുരു�
ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈജി ിൽ ഒരു വി വമു ായി, പിെന്ന ഒരു തിവി വവും അതിനുപിെന്ന
ഒരു തി- തിവി വവും. ഇെത ാം അടിവരയിടുന്നത് സംഘടനയുെട ാധാനയ്ത്തിേല
തെന്നയാണ്.” ഇം ീഷുഭാഷയും നാടകകലയുംപഠി ന്ന ആ ഇരുപത്തിര കാരി മാർക്സിസ�
ത്തിെന്റ അനുഭവെത്ത പുതിയതലമുറ എങ്ങിെനയാണു സവ്ീകരി ന്നതും സവ്ാംശീകരി ാൻ

മി ന്നതും എ െവളിെപ്പടു .
താത്തവ്ികതലത്തിൽ ഞ്ച് മാേവായിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ അൈലൻ ബദിയു കമ്മ ണിസ്റ്റ് ചിന്ത�

കളുെട ആേഗാളവയ്ാപനത്തിെന്റ മൂന്നാംവരവിനും ഈ കാലാവസ്ഥെയ മുൻനിറുത്തി ആഹവ്ാ�
നംെച . ബദിയുവിെന്റ അഭി ായത്തിൽ 1792-െല ഞ്ചവ്ി വം മുതൽ 1871-ൽ പാരീ�
സ് കമ്മ ൺ വി വകാരികൾ െകാ െപ്പടുന്നതുവെരയുള്ള കാലം കമ്മ ണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുെട
ഒന്നാംവരവിെന കുറി . ര ാംവരവ് േസാവിയറ്റ് വി വം നടന്ന 1917-ൽ തുടങ്ങി മാേവാ
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േസേദാങ്ങിെന്റ സാം ാരികവി വം തകർന്ന 1976-വെര നിലനി . സമകാലിക ആേഗാള�
സ്ഥിതി സുവിദിതമായ ഒരു മൂന്നാംവരവിേല നയിേക്ക താണ് എ തെന്നയാണ് ബദിയു�
വിെന്റ പക്ഷം.

മാർക്സിസത്തിൽ താ രയ്ം ഉയർ വരുന്ന ഈ പുതിയ സ്ഥിതിവിേശഷെത്ത പരാമർശി �
െകാ ് മാർക്സിസ്റ്റ് ചരി കാരനായ എറിക് േഹാബ്സ്ബവ്ാം പറയുന്നത് ഈ താ രയ്ം േസാ�
ഷയ്ലിസത്തിെന്റ പരമ്പരാഗത മാതൃകകളിേലാ േസാവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് സ ദായങ്ങേളാടുള്ള അനുകൂല തികരണമാേയാ വളർ വരാൻ സാദ്ധയ്ത�
യി എന്നാണ്. േഹാബ്സ്ബവ്ാമിെന്റ അഭി ായത്തിൽ സവ്കാരയ്മൂലധനത്തിെന്റ കുമി കൂ�
ടലിന് എതിരായും ആേഗാളതലത്തിലുള്ള സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണത്തിേല ള്ള
ഒരു നീക്കത്തിനനുകൂലമായുമുള്ള വരുന്ന സാഹചരയ്ം സൃ ി ന്നതായിരി ം ഈ പുതിയ
താ രയ്ം. “എെന്ത ാം രീതികളിലും രൂപങ്ങളിലുമാണിതു തിഫലി ക എേന്നാ മാർ ം
എംഗൽസും വിഭാവനംെച കമ്മ ണിസത്തിെന്റ മാനുഷികമൂലയ്ങ്ങൾ അവ എ മാ ം ഉൾ�
െക്കാ െമേന്നാ ഇേപ്പാൾ ഉറപ്പി പറയാൻ കഴിയി . ഈ താ രയ്ത്തിെന്റ ഭാഗമായി വളർ�

വേന്നക്കാവുന്ന രാ ീയനീക്കങ്ങെളയാണ് അത് ആ യിച്ചിരി ക” — േഹാബ്സ്ബവ്ാം
പറയു .

ഈ സമകാലിക അവസ്ഥയിൽ ദാസിെന്റ രചനകളിേല ം ക കളിേല ം മ മുള്ള ഒരു
തിരി േപാക്ക് അതയ്ന്തം സ മാണ്. േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് േയാഗത്തിെന്റയും അതുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട താത്തവ്ികസംവാദങ്ങളുെടയും ഇന്തയ്യിെല, േതയ്കി േകരളത്തിെല അവസ്ഥ�
കെള അ തകരമായ ദീർഘദർശിതവ്േത്താെട തിപാദി ന്നവയാണ് ദാസ് എൺപതുകളു�
െട തുടക്കത്തിൽെച കൃതികൾ. ഏതാ ് മൂ പതിറ്റാ ിനുേശഷം വർദ്ധിതമായ സാമൂഹി�
കരാ ീയ സ ിേയാെട, പുതിയ തലമുറയുെട, സാർവ്വേദശീയതലത്തിൽതെന്ന, മാർക്സിസ�
േത്താടുള്ള സമീപനെത്ത മുൻക ം സവ്ാംശികരി ം ഉള്ളതാണീ രചനകൾ.

അടിസ്ഥാനപരമായി മൂ തലങ്ങളിലാണ് സു ഹ്മണയ്ദാസിെന്റ രചനകൾ സ്ഥിതിെച�
ന്നത്. ഒന്ന്, ആധുനികജീവിതത്തിെന്റ വയ്തയ് മാനങ്ങളുെട മാർക്സിയൻ വിശകലനങ്ങളുെട

തലത്തിൽ. വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹിക ജീവിത ിയകൾ, മതം, സാം ാരിക ങ്ങൾ,
സാഹിതയ്ം, സിനിമ എന്നിവേയാെട ാെമാപ്പം ൈദനംദിനജീവിതത്തിെല സാധാരണ െകാടു�
ക്കൽവാങ്ങലുകൾവെര പരാമർശവിഷയമാവു . ര ാമതായി, മാർക്സിസേത്താടുത രരായ
പുതുതലമുറയിെല ജസവ്ിന്ദർ ാെകവ്ൽപാലുമാർ പറയുന്നതുേപാെല സംഘടനയുെട ാധാ�
നയ്ം തിരിച്ചറിയുകയും അതിെന വിശകലനംെച കയുംെച ന്ന രചനകൾ. എൺപതുകളിൽ
 നിലനിന്നിരുന്ന വിവിധങ്ങളായ ഇന്തയ്ൻ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനാരൂപങ്ങളിൽ നടമാടിയ വയ്�
തയ് ങ്ങളായ വര തത്തവ്വാദേത്തയും ഏകാധിപതയ്-േസവ്ച്ഛാധിപതയ് വണതകേളയും തുറ�

കാ ന്നതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽെപട്ട രചനകൾ. മൂന്നാമെത്ത തലം ഇതുമായിേചർ ത�
െന്ന വികസി ന്ന രാ ീയസംഘടനാരീതികെള റി ള്ള ചർച്ചയാണ്. രാ ീയ ിയാ �
കതയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്നരൂപങ്ങളിേല യരുന്ന ഈ രചനകൾ നേട പരാമർശിച്ച ദീർഘ�
ദർശിതവ്ത്തിെന്റ ദൃ ാന്തങ്ങളാണ്.

ഈ രചനകളുെടെയ ാം വയ് തയും മൂർച്ചയും സംേവദനേശഷിയുെമാെക്ക ആതയ്ന്തിക�
മായി നിലയുറപ്പി ന്നത് ദാസിെന്റ സമ മായ ചരി േബാധത്തിലാണ്. അക്കാദമിക പു �
കങ്ങളിൽനിേന്നാ താത്തവ്ിക ന്ഥങ്ങളിൽനിേന്നാ യാ ികമായി ഒപ്പിെയടുത്ത ചരി േബാ�
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ധമ ഇെതന്ന് ഓേരാ രചനയിേലയും nuances വയ് മാ . ആശയപരവും ഭാഷാപരവു�
മായ കാറ്റഗറികളുെട നവീനമായ ഉപേയാഗത്തിലും സവ്കീയമായ ഒരു ചിന്താധാര ദാസിെന്റ
രചനകളിൽ ആവർത്തി െവളിവാകു ്.

താൻ കട േപാവുന്ന സാമൂഹിക-ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ പൂർണ്ണമായും ആമ നായി,
അതിൽനി യർ വരുന്ന വണതകളുമായും ആശയ-സാം ാരിക സരണികളുമായും
നിരന്തരം സംവദി െകാ മാ േമ ഇടതുപക്ഷരാ ീയ വർത്തനവും സാം ാരിക വർ�
ത്തനവും ിയാ കമായി മുേന്നാ െകാ േപാകാൻ കഴിയൂ എന്ന േബാദ്ധയ്വും ഈ രച�
നകളിൽ ആവർത്തി ദൃശയ്മാവു ്. ‘േകരളത്തിെന്റ േദശീയ ം’ എന്ന െചറുേലഖന�
ത്തിൽ ന ിയി ള്ള അടി റിപ്പിൽേപാലും സവ്ന്തംജീവിതാവസ്ഥകളുെട ഉൾെക്കാള്ളലിെന്റ
(involvement) ാധാനയ്ം ദാസ് ഊ ്. േലഖനത്തിെന്റ ആമുഖത്തിൽ ഇങ്ങെന പറ�
യു : “മുതലാളിത്തരാജയ്ങ്ങളിൽനി ം വയ്തയ് മായ സാമൂഹയ്വികാസഗതിയാണ്  അധിനി�
േവശിതരാജയ്ങ്ങൾ ം പുത്തൻ അധിനിേവശിതരാജയ്ങ്ങൾ ം ഉള്ളത്. ഈ രാജയ്ങ്ങളുെട
വി വസമരങ്ങളിൽത്തെന്ന ര വയ്തയ് വണതകൾ കാണാനാവും. വി വപൂർവ്വൈച�
നയിേലാ, അെ ങ്കിൽ േദശീയസവ്യംനിർണ്ണായവകാശത്തിനായി സമരംെച ന്ന നാഗാ-
മിേസാ േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിേലാ സാ ാജയ്തവ്ശ ികൾക്ക് തങ്ങളുെട സവ്ാധീനം
നിർണ്ണായകമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി . ഇത്തരം േദശങ്ങളിൽ സാ ാജയ്തവ്ത്തിന് തകർക്കാ�
േനാ, ആഴത്തിൽ സവ്ാധീനംെചലുത്താേനാ കഴിഞ്ഞിട്ടി ാത്ത സവ്ന്തം േദശീയ ഐകയ്ത്തിൽ
ഊന്നിനി െകാ ാണ് വി വശ ികൾ സാ ാജയ്തവ്ത്തിനും ജനവിരുദ്ധശ ികൾ െമ�
തിരായ േപാരാട്ടങ്ങൾ നട ന്നത്. മാ മ , ഈ േപാരാട്ടത്തിലൂെട തങ്ങളുെട േദശീയത�
െയ വികസിപ്പി കകൂടി െച ് അവർ.” ഈ വരികളുേടതായ അടി റിപ്പിൽ ദാസ്
ഇങ്ങെന കൂട്ടിേച്ചർ : “റഷയ്യുേടേയാ ൈചനയുേടേയാ വി വചരി ങ്ങൾ െകാടു �
ന്ന േപാലും ാധാനയ്ം നാം േകരളെത്ത റി ള്ള പഠനങ്ങൾ ന ന്നി എന്നതാണ്
ക നിറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥയ്ം. നാം േഗാർക്കിെയയും െ ഹ്റ്റിെനയും ലൂഷുണിെനയും കുറിച്ച്
േലഖനങ്ങൾ  സിദ്ധീകരി . കുമാരനാശാെനയും ഉറൂബിെനയും ഇടേശ്ശരിെയയും അവ�
ഗണി . കഴിഞ്ഞ മൂ വർഷത്തിനിട ് പുറത്തിറങ്ങിയ േ രണയുെട താളുകൾതെന്ന
ഇതിനു സാക്ഷി.”

ബാഹയ്മായ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശകലന-സംേവദനരീതികളും െവ െകാ ് ഇടതുപക്ഷ�
രാ ീയം ജനങ്ങളിേലെക്കത്തി ാൻ മി ന്നതിെന്റ അപചയസാദ്ധയ്തകൾ ദാസ് നിരന്ത�
രമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരു . ദാസിെന്റ രചനകളിലൂെട വീ ം കട േപാവുേമ്പാൾ ഈ തിരി�
ച്ചറിവ് ഇ യും ശ മായരീതിയിൽ തിഫലിച്ച മെറ്റാരു ഇടതുപക്ഷ ൈസദ്ധാന്തികൻ നമു�

ായിരുേന്നാ എ ള്ള സംശയംതെന്ന മുൻനി ം. ‘ന െട കാലഘട്ടത്തിെന്റ ആ ീ�
യ തിസന്ധി’ എന്ന േലഖനത്തിെല ആദയ്വാചകങ്ങൾതെന്ന ഈ സവിേശഷതയുെട ദൃ�

ാന്തമാണ്. “ആ ീയം എന്ന വാക്ക് ഞാനുപേയാഗി ന്നത് േബാധപൂർവ്വം തെന്നയാ�
ണ്. ആശയം, ആദർശം, തയ്യശാ ം എന്നീ പദങ്ങളാണ് സാമൂഹയ്ശാ ത്തിൽ ഇതി�
നു പകരം നിേ ത്. പേക്ഷ, ഒരു തിസന്ധിയിലൂെട കട േപാകുന്ന േകരളത്തിെന്റ
ഇന്നെത്ത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ ഈ പദങ്ങളുെട സമൂർത്ത കാശനെത്ത അനുവദിക്കാത്തവി�
ധം സംഘർഷപൂർണ്ണമാണ്. ന െട എ ാ കാശനവിധങ്ങളും േഛദി കളയുന്ന വർത്ത�
മാന അവസ്ഥ പലേപ്പാഴും ഏെതങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഭീകരതയിലൂെടയാണ് അതിെന്റ വിഘ�
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ടനെത്ത അതിജീവി ന്നത്. 1981 ഏ ിലിെന്റ തുടക്കത്തിൽരാ ീയ സവ്യം േസവക് സംഘും
സി.പി.ഐ.എ ം തമ്മിൽ തുടർസംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്ന തലേശ്ശരിയിെലയും ാന്ത േദശങ്ങ�
ളിെലയും െതരുവുകളിലൂെടയും ാമങ്ങളിലൂെടയും സഞ്ചരി െകാ ് ദാസ് എഴുതിയ ‘തലേശ്ശ�
രിയിെല ആർ.എസ്എസ്.- സി.പി.എം. സംഘട്ടനം’ എന്ന േലഖനം ഈ അവസ്ഥയുെട നി�
തയ്ജീവിത തിഫലനത്തിെന്റ ഒരു പരിേച്ഛദം അവതരിപ്പി ്. ഒേരസമയം സൂക്ഷ്മവും
വ നിഷ്ഠവുമായ പ വർത്തനത്തിന്റയും ആഴത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ശാ വിശകലനത്തി�
െന്റയും ചരി ആഖയ്ാനത്തിെന്റയും ഉദാത്തമായ ഒരു കൂടിേച്ചരൽ നാം കാണു . സമകാ�
ലികചരി ത്തിൽ ഈ േദശെത്ത സംഘർഷങ്ങൾ ഉ ാക്കിയി ള്ള പുതിയമാനങ്ങളുെട
വിവരണം െകാ ് ഈ ചരി ആഖയ്ാനം സവിേശഷമാകു . േലഖനം ആരംഭി ന്നതു�
തെന്ന സാമൂഹിക തിസന്ധിയും ഭീകരതയും എങ്ങെന ഒ േചർന്നിരി എ കാണി �
െകാ ാണു്:

കുരുതിക്കളം: ഏ ിൽ ആദയ്ം െകാലപാതകങ്ങൾ നടന്ന െകാട്ടയാടിയിെലയും ഡയ�
മൺമുക്കിെലയും ജനങ്ങൾ അവെയ റി ്  എെന്തങ്കിലും അഭി ായ കടനങ്ങൾ നടത്താൻ
മടികാണി . ഭീതി അവരുെട യഥാർത്ഥ വികാരവിചാരങ്ങെള മറ െവച്ചിരു . ഈ  ര �
സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു രാ ീയപാർട്ടിയുെടയും വർത്തകര ാത്ത ര കുട്ടികളാണു് െകാലെച�

െപ്പട്ടതു്. െകാട്ടയാടിയിൽ സി.പി.എമ്മിെന്റയും ഡയമൺമുക്കിൽ ആർ.എസ്.എസ്സിെന്റയും
േനതൃതവ്ത്തിൽ തടഞ്ഞിട്ട ബസ്സിൽെവ ് തങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഈ നിരപരാധികൾ െവട്ടിമുറിക്ക�
െപ്പട്ടേപ്പാൾ ഓടി സവ്ന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണു് ജനങ്ങൾ മിച്ചതു്. വർഷങ്ങളായി ഇവി�
ടങ്ങളിൽ നടമാടുന്ന ഈ ൈപശാചികതയുെട ഫലമായി എ ാ മാനുഷികവികാരങ്ങൾ ം�
േമൽ ഭയം ആധിപതയ്ം െചലുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരി . ജനങ്ങൾ രാ ി വീട്ടിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ
മടി . അപരിചിതെരക്ക ാൽ അവർ ഭയമാണു്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായിത്തീരുന്ന
സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടകൾ തുറക്കാനും േജാലിസ്ഥലേത്ത േപാകാനും ആളുകൾ ഭയെപ്പട്ടിരു�

. ഇേപ്പാൾ അതു മാറിയി െ ങ്കിൽതെന്ന അതിെന്റ അവശി ങ്ങൾ നിലനി . ഇനി�
െയേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും സംഘർഷം വീ ം െപാട്ടി റെപ്പടാം.’

ഭീതിയുെട അവശി ങ്ങൾ നിലനി ന്ന, എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും സംഘർഷം വീ ം
െപാട്ടി റെപ്പടാം എന്ന ഈ േദശവിവരണം മൂ പതിറ്റാ ിനി റം ഒരുമാറ്റവുമി ാെത
ആവർത്തിക്കാെമ ള്ളതു്, അത്തരം ആവർത്തനം ന െട സമകാലിക അവസ്ഥെയ എെറ�

െറ കൃതയ്മായി അവതരിപ്പി എ ള്ളതു്, ദാസിെന്റ വിശകലനത്തിെന്റ ദൂരക്കാ െയപ്പ�
റ്റിമാ മ നെമ്മ േബാദ്ധയ്െപ്പടു ന്നതു്. ഒരു സമൂഹെമന്നനിലയിൽ േകരളം കട േപാകു�
ന്ന ആശയപരവും ആദർശപരവും തയ്യശാ പരവുമായ നിേശ്ച ാവസ്ഥ കൂടിയാണു്.

ഈ അവസ്ഥയുെട ചരി പരമായ വിശകലനം ‘ന െട കാലഘട്ടത്തിെന്റ ആ ീയ �
തിസന്ധി’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ദാസ് കുറ കൂടി വിശദമായി അവതരിപ്പി ്. േപാർ �
ഗീസ് അധിനിേവശതവ്ത്തിെന്റ ഘട്ടംമുതൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം വെരയുള്ള കാലയളവിന്നി�
ടയിൽ േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതം സവ്ന്തം ആവശയ്കതകൾക്ക് അനുേയാജയ്മാംവിധം
ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ആദർശസംഹിതകളും രൂപെപ്പടു കയും സവ്യം മുേന്നറുകയും
െച േപാന്നി ്. േകരളത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ജന്മി-നാടുവാഴിത്ത സാമൂഹയ്ഘടനെയ നാ�
േശാ ഖമാ ന്നതിൽ അന്തിമമായ പ വഹിച്ചത് കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനമാണ്. നാമാവേശ�
ഷമായിെക്കാ ിരി ന്ന പഴയ സാമൂഹയ്ഘടനയും പുതുതായി രൂപംെകാ ന്ന മുതലാളിത്ത
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സവ്ഭാവമുള്ള സാമൂഹയ്ഘടനയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഇന്നെത്ത ആ ീയ തിസ�
ന്ധിക്ക് ആധാരമായി ള്ളത്.”

എൺപതുകളുെട ആദയ്വർഷങ്ങളിെല േകരളീയസമൂഹെത്ത ചരി പരമായ വിശകലന�
ത്തിനു വിേധയമാ ന്ന ഈ േലഖനം ദാസിെന്റ ആതയ്ന്തികമായ ആ ഹതയ്യിേല നയിച്ച
രാ ീയ-ദാർശനിക നിരാശയുെട വയ് മായ സൂചനകൾ ന ്. ‘ആ ീയതയിൽനിന്ന്
ആശയങ്ങളിേല ്’ എന്ന ഉപശീർഷകത്തിനുകീെഴ ദാസ് ഇങ്ങെനെയഴുതു : “ഇന്നെത്ത �
തിസന്ധിെയ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നെമ്മ സഹായി ന്ന ഒരു തയ്യശാ വും നമുക്കിന്നി .
കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ ഈ നാടിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതെത്ത മുേന്നാ നയിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളും
ആദർശങ്ങളും തയ്യശാ ങ്ങളും ഇ ം സ മാെണന്ന് നാം െതറ്റിദ്ധരിച്ചി ്. രൂക്ഷ�
മായ യാഥാർത്ഥയ്ം ആ ധാരണകളുെട അന്തഃസാരശൂനയ്ത നെമ്മ എേപ്പാഴും േബാദ്ധയ്െപ്പടു�
ത്തിത്തന്നി ്. ആശയങ്ങളിലൂെടേയാ ആദർശങ്ങളിലൂെടേയാ കാശനം കെ ത്താനാ�
കാത്ത ന മായ ആ ീയതയുെട വി ാന്തി നാെമ ാം അനുഭവിച്ചി ്. അ ാത്തേപ്പാൾ ഭീ�
കരതയിലൂെട അതിെന മറികടക്കാൻ മിച്ചി ്.” മൂ പതിറ്റാ ിനി റം േകരളീയസമൂഹം,
അന്തഃസാരശൂനയ്മായ വി ാന്തികളിലും ഭീകരതകളിലും കുടുങ്ങിക്കിട കയാണ് എ തിരിച്ച�
റിയാൻ ഉതകുന്ന ഒരായിരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കിടയിലു ്.

രാ ീയ തിബദ്ധതകൾ ം സാമൂഹിക-സാം ാരികഘടനകൾ ം തയ്യശാ ചട്ട�
ടുകൾ ം അ റേത്ത ് നിരന്തരെമേന്നാണം കളംമാറ്റി ച്ചവി ന്ന മുൻനിരരാ ീയ േനതൃ�

തവ്മായും ഏറ്റവും െചറിയ ജനാധിപതയ്പരമായ ഭിന്നാഭി ായെത്തേപ്പാലും ആ മണത്തിലൂ�
െടയും സംഘടിതമായ ഒറ്റെപ്പടുത്തലുകളിലൂെടയും േനരിടുന്ന ഭീകരതയായും ഇതു തിഫലി�

. ഈ വി ാന്തിയിലും ഭീകരതയിലും ഒരുേപാെല നിറ നിൽ ന്ന, അെ ങ്കിൽ ഒരു
ബലഘടകമായി നിലനി ന്നത് അധികാരവും അതിേനാെടാപ്പമുള്ള സാമ്പത്തികേനട്ടങ്ങ�

ളും ക ട ന്നതിനുള്ള ജുഗു ാവഹമായ തവ്രയാണ്. ഇതിെന തിേരാധി ാൻ പരയ്ാ �
മായ ആശയപരേമാ താത്തവ്ികേമാ ആയ ഇടെപടലുകളും കഴിഞ്ഞ മൂ പതിറ്റാ ിെന്റ േക�
രളത്തിൽ ഉ ായിട്ടി . മ വാ കളിൽ പറഞ്ഞാൽ, നേട സൂചിപ്പിച്ച ജുഗു ാവഹമായ അധി�
കാര-സാമ്പത്തിക ക ാളൽ വണതയുെട ഭാഗം തെന്നയായിരു ആശയരംഗ ം താ�
ത്തവ്ികരംഗ മുള്ള വർത്തനങ്ങളും.

ഈെയാരവസ്ഥാവിേശഷവും ദാസിെന്റ രചനകളിൽ വാചകസവ്ഭാവേത്താെട കട �
വന്നിരു .

“സാമൂഹയ് കൃതി ം മനുഷയ് കൃതി ംേനരിട്ട അനയ്വത്കരണം ബുദ്ധിപരമായ ജീവി�
തെത്ത മൂർത്തമായ ജീവിതത്തിൽനി ം ഏെറ അകറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരി . ഇടതുപക്ഷതാ�
ത്തവ്ികരചനകൾതെന്ന, ജഡമായ അമൂർത്തഘടനകളിേല ള്ള സവ്യംഅനയ്വത്കരണത്തി�
ലാണ് കലാശിച്ചി ള്ളത്.” ഇതിെന്റ തുടർച്ചയായി ദാസ് പറയു : “അധികാരത്തിെനതിെര
അധികാരം എന്ന പഴയ ഇടതുപക്ഷരാ ീയവീക്ഷണം ഇന്ന് േകരളെത്ത സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളെമങ്കിലും അ സ മായിക്കഴിഞ്ഞി ്…  മനുഷയ്െന്റ േബാധമണ്ഡലത്തിനക �
നട ന്ന ഈ വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റയും ബാഹയ്േലാകവുമായി അതിനുള്ള സങ്കീർണ്ണബന്ധത്തി�
െന്റയും ഗണങ്ങളും നിയമങ്ങളും കെ കെയന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റിനു െച ാനു�
ള്ളത്. വയ്വസ്ഥയുെട യാ ികവത്കരണത്തിെനതിരായുള്ള  മനുഷയ്മനസ്സിെന്റ െചറു നി�

ിെന്റ ഭാഗമായി വയ്വസ്ഥാപിതതവ്ത്തിെന്നതിരായ ജീവിതരൂപങ്ങളും േബാധപൂർവ്വമാേയാ



xvi അധികാരം, തിേരാധം, ഓർമ്മ

അേബാധപൂർവ്വമാേയാ സൃ ിക്കെപ്പടു ്. ഉപസമൂഹങ്ങളുെടയും അേധാേലാകങ്ങളുെട�
യും രൂപങ്ങളിൽ കടമാകുന്ന ഈ വിരുദ്ധജീവിതങ്ങളും അവയുെട സം ാരങ്ങളും അധികാ�
രവയ്വസ്ഥ തെന്ന പുതിെയാരു സമതുലിതാവസ്ഥ ന ്. ഇവയിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും
വളെര െപെട്ട തെന്ന വയ്വസ്ഥയുെട ഭാഗമായി ആഗിരണം െച െപ്പടു െ ങ്കിൽേപാ�
ലും, അവയിെല ാം െപാതുവായി കാണെപ്പടുന്ന യാ ികതെ തിരായ നിേഷധസവ്ഭാവം
അധികാരവയ്വസ്ഥയുേടതായ സുദീർഘകാലയളവിലൂെട ആവർത്തി തയ്ക്ഷെപ്പ െകാ�
േ യിരി ം. എ ാത്തരം മനുഷയ്തവ്രാഹിതയ്ങ്ങൾ െമതിരായി തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന ഈ
ജവ്ലി ന്ന മനുഷയ്തവ്ത്തിെന്റ രൂപങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള വിശാലവും ചലേനാ ഖവുമായ
ൈസദ്ധാന്തിക പരിസരം സൃ ി കെയന്നത് ഇന്ന് മാർക്സിസം േനരിടുന്ന ധാന െവ വിളി�
യാണ്.”

േകരളത്തിെല ഇടതുപക്ഷം ഏെറ്റടുേക്ക സമകാലികദൗതയ്വും കർത്തവയ്വും എന്താ�
െണന്ന് ഈ വാ കളിലൂെട സംക്ഷി മായി അവതരിപ്പി ദാസ്. പേക്ഷ, േനതൃതവ്തല�
ത്തിേലാ സംഘടനയുെട ചട്ട ടിെന്റ തലത്തിേലാ ഈെയാരു ദൗതയ്വും കർത്തവയ്വും ഏെറ്റ�
ടുക്കാനുള്ള ത ാെറടുേപ്പാ ിയാ കതേയാ ജനാധിപതയ്േബാധേമാ നിലനി ന്നി എ �
തെന്നയാണ് കട േപാവുന്ന ഓേരാദിവസവും നെമ്മ േബാദ്ധയ്െപ്പടു ന്നത്.

മൂ പതിറ്റാ ിനുമുമ്പ്, താൻ സജീവമായി വർത്തിച്ചിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനത്തി�
നക നിന്ന് ദാസിന് നിരന്തരമായി േനരിേട ിവന്നതും സമാനമായ ശൂനയ്സ്ഥലങ്ങൾ
തെന്നയാണ്. ‘േകരളത്തിെല സമൂർത്തയാഥാർത്ഥയ്െത്ത അഭിമുഖീകരിേക്ക ിവരുേമ്പാൾ
വി വ സ്ഥാനത്തിനു ാവുന്ന ങ്ങെള പൂർണ്ണമായും വിഘടി കയും’ അതിെന്റ സ്ഥാന�
ത്ത് സാർവ്വേദശീയ അനുഭവങ്ങെള റി ള്ള േനതൃതവ്ത്തിെന്റ പരാമർശങ്ങൾ അടിേച്ച ി �
കയും െച ന്നതുമായ ഒരു േനതൃതവ്മാണ് ദാസിന് അ തെന്റ സ്ഥാനത്തിനക ലഭിച്ച�
ത്. അ െക. േവണുവിലൂെട തിനിധാനം െച എ ദാസ് വിശവ്സിച്ച ‘അധികാരത്തിെന�
തിെര അധികാരം’ എന്ന പഴയ ഇടതുപക്ഷരാ ീയ വീക്ഷണം പലരൂപങ്ങളിൽ, പലഭാവങ്ങ�
ളിൽ, പലവയ് ികളിലൂെടയും സ്ഥാപനങ്ങളിലൂെടയും സ ദായങ്ങളിലൂെടയും നിറഞ്ഞാടുന്ന
കാ യാണ് സമകാലികേകരളം ക െകാ ിരി ന്നത്.

മൂ പതിറ്റാ ിനിെട എ ാരാ ീയ സ്ഥാനങ്ങളിലും, േതയ്കിച്ച് ഇടതുപക്ഷരാ ീയ�
സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനവത്കരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ ിെപ്പട്ടി ്.

‘നാെമാരു േതാറ്റ ജനതയാണ്’  എ പറ െകാ ് തെന്റ ജീവിതത്തിെല അവസാനെത്ത
വർത്തനവും രാ ീയ ിയാ കതയിൽ എത്തി ാൻ മിച്ച ദാസ് കട േപായതിനുേശ�

ഷമുള്ള കാല ം ആ അവസാനെത്ത വാ കൾ മുഴങ്ങിെക്കാേ യിരി എന്നർത്ഥം.
ടി.പി. ച േശഖരെന്റ െകാലപാതകം മുതൽ െശൽവരാജുമാരുെട കളംചാടൽ കളികൾവെര
സാമൂഹിക-രാ ീയ-സാം ാരിക പരിസരത്തിൽ നിറ നി ന്ന സമകാലികേകരളത്തിൽ
“നാെമാരു േതാറ്റ ജനതയാണ് ” എ വീ ം ഓർമ്മിപ്പി ന്നതിനു വലിയ സ ിയു ്.
‘സു ഹ്മണയ്ദാസ് ഇ ം’ എന്ന സമാഹാരം ഈ ഓർമ്മെപ്പടുത്തലിെന്റ ഭാഗമായുള്ള പലചു�
വടുെവ കളിൽ ഒന്നാേവ തു ്; േതയ്കി ം േലാകെമമ്പാടുമുള്ള യുവതീയുവാക്കളിൽ ഒരു
ന പങ്ക് പഞ്ചെത്ത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി മാർക്സിസെത്ത ഇ ക തുടങ്ങി�
യിരി ന്നതിനാൽ.



ദാസിെന റിച്ച്

— ടി. എം. മേനാഹരൻ3

ദാസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അയ ാെര ാം ീ. സു ഹ്മണയ്ദാസിെന വിളിച്ചിരുന്നത്. വളെര
െസൗമയ്ൻ, വിനയാനവ്ിതൻ, അനുസരണശീലൻ, കാണാൻ ന ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി, ബുദ്ധിശാലി,
വായനാശീലമുള്ളവൻ, ളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർ വാങ്ങിയിരുന്ന മിടുക്കൻ. ഇ േയെറ
വിേശഷണങ്ങൾ തിക ം അർഹനായിരു ദാസ്. വികൃതികളും മടിയന്മാരുമായ കുട്ടിക�
േളാട് അയൽപക്ക ള്ള അച്ഛനമ്മമാർ പറയുമായിരു ‘ന െട പാർവ്വതിടീച്ചറുെട േമാൻ
ദാസിെനേനാക്കിപ്പഠിെ ടാ’ എന്ന്.

തൃശൂർ ജി യിെല െകാടുങ്ങ ർ താലൂക്കിൽ െപട്ട െപ�
രിഞ്ഞനം എന്ന ാമമാണ് എെന്റയും ദാസിെന്റയും ജന്മ�
സ്ഥലം. ഞങ്ങൾ അയ ാരായിരു . ഞങ്ങളുെട േദ�
ശ ള്ള നൂറുകണക്കിനു കുട്ടികെള ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ പഠി�
പ്പിച്ച, മാതൃതുലയ്യായ അദ്ധയ്ാപിക പാർവ്വതിടീച്ചറാണ് ദാ�
സിെന്റ അമ്മ. തികഞ്ഞ കർത്തവയ്േബാധവും രാജയ്േ �
ഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ൈസനിക ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായിരു
ദാസിെന്റ അച്ഛൻ േഗാപാലകൃ ൻ. ലീവിനു വരുേമ്പാൾ,

രാജയ്േ ഹത്തിെന്റയും േദശരക്ഷ ായി ൈസനികർ െച ന്ന അമൂലയ്ങ്ങളായ േസവനങ്ങളു�
െടയും കഥകൾ ഞങ്ങൾ പറ തന്നിരുന്ന േ ഹസമ്പന്നനായ അേദ്ദഹെത്ത ഞങ്ങൾ
വിളിച്ചിരുന്നത് ബാേലട്ടൻ എന്നാണ്. കർത്തവയ്േബാധവും അദ്ധവ്ാനശീലവും രാജയ്േ ഹവു�
മുള്ള ഉത്തമപൗരന്മാരാകണെമന്ന് അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള ഉപേദശി മായിരു . ഇ യും ന
മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദാസിെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരു ഉത്തമപു ൻ ഉ ായിെ ങ്കിേല അ ത�
െപ്പടാനു .

ദാസിെന്റ എ ാ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമാണ് എനി ായിരു�
ന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലും, അയ ാർ തമ്മിലും സുദൃഢമായ ബന്ധമാണ് ര പതിറ്റാ�

3േകരളവനം വകുപ്പിൽ ചീഫ് ഓഫ് േഫാറസ്റ്റ് േഫാ ് ആയി വിരമി . ദീർഘകാലം ൈവദ തി േബാർഡ് െചയർ�
മാനായിരു .

xvii
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മു വെര ന െട ാമീണേമഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. ഏതുകുട്ടി വികൃതി കാണിച്ചാലും
സവ്ന്തം കുടുംബത്തിെല മുതിർന്നവർ ശാസി ന്നതുേപാെല അയ ക്കങ്ങളിെല മുതിർന്നവരും
ശാസി മായിരു . അയ ാർ തമ്മിൽ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇന്നേത്തതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ
പ െവച്ചിരു . അദ്ധയ്ാപകന്മാരും അദ്ധയ്ാപികമാരും വിദയ്ാർത്ഥി വിദയ്ാർത്ഥിനികെള സവ്�
ന്തം മക്കെളേപ്പാെല തെന്ന േ ഹി കയും പഠിപ്പി കയും പരിശീലിപ്പി കയും െച ിരുന്ന
കാലമായിരു അത്. വിദയ്ാർത്ഥി വിദയ്ാർത്ഥിനികെള ’എെന്റ കുട്ടികൾ’ എന്നാണ് അദ്ധയ്ാപ�
കർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദാസിെന്റ അമ്മയുെട ഒരു കുട്ടിയായിരു ഞാനും.

എെന്റ വീട്ടിനടു ള്ള അ പ്പൻ െമേമ്മാറിയൽ േലാവർ ൈ മറി ളിലാണ് പാർവ്വതി�
ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഓലേമഞ്ഞ ഒരു താ ാലിക െഷഡും, െചങ്ക ം കുമ്മായവും ഉപേയാ�
ഗി പണിത മെറ്റാരുെഷഡുമായിരു ളിനു ായിരുന്നത്. താ ാലിക െഷഡിന് ചുമരു�
കൾ ഇ ായിരു . മുളയുെട പന കൾ ഉപേയാഗി ള്ള തട്ടികകൾ ആയിരു ാ കൾ
തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചിരുന്നത്. സിമന്റിടാത്ത തറയിൽനിറച്ച മണലിലിട്ട വീതികുറഞ്ഞ ബ �
കളിലായിരു കുട്ടികൾ ഇരുന്നിരുന്നത്. മൂ രേയാ കിണേറാ ൾപറമ്പിൽ ഇ . അങ്ങ�
െനയുള്ള ളിലാണ് ഞാനും ദാസുെമ ാം ൈ മറി വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയത്. എെന്ന ഒന്നാം

ാസ്സിലാണ് പാർവ്വതിടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത്.
ആ കാലത്ത് ഇ ള്ളേപാെല അധികം പു കങ്ങെളാ ം ഉ ായിരുന്നി . ഒരു പു ക�

വും ഒരു േ ം മാ ം. മിക്കവാറും പു കങ്ങൾ ഉപേയാഗി പഴകിയവയും േ കൾ െപാട്ടി�
യവയും ആയിരു . പുതിയ പു കങ്ങളും േ ം കുടയും ബാഗും അദ്ധയ്യനവർഷാരംഭത്തിൽ
വാങ്ങി ന്ന പതിവി . മഴയത്ത് തലയും പു കവും നനയാതിരി ാൻ തല മീെത പു കവും
അതിനു മീെത േ ംെവച്ച് ഓടുകയാണ് പതിവ്. എെന്റ വീടിനടു കൂടിയു ായിരുന്ന ഒരു
നടപ്പാതയിലൂെടയായിരു പാർവ്വതിടീച്ചർ ളിൽ േപായിരുന്നത്. മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ
സവ്ന്തം കുടയിൽ കൂെട നിർത്തി ടീച്ചർ എെന്നയും െകാ േപാകുമായിരു . അേപ്പാെഴ ാം
പഠിച്ച് വലിയ ആളാവുന്നതിെനപ്പറ്റിയും പഠിച്ച് വലിയ നിലയിൽ എത്തിയ വയ് ികെളപ്പറ്റി�
യും പറ തരും. ചി ംവര, പാട്ട്, ൈകേവല ( ാ ്) എന്നീ വിഷയങ്ങെള ാം ൈ മറി
ടീച്ചർമാർതെന്നയായിരു ൈകകാരയ്ം െച ിരുന്നത്. ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പി കമാ മ�

എെന്റ സവ്ഭാവരൂപീകരണത്തിലും ടീച്ചറുെട സവ്ാധീനമു ായിരു .
പാർവ്വതിടീച്ചർ എെന്ന പഠിപ്പിച്ചിട്ട് 55 വർഷം കഴി . അതിനുേശഷം ഞാൻ ൈഹ�

ൾ, േകാേളജ്, ഐ.ഐ.ടി., നാഷണൽ േഫാറസ്റ്റ് അക്കാദമി, നാഷണൽ അ ിനിേ �
ഷൻ അക്കാദമി എന്നിവിടങ്ങളിെല ാം പഠി . ഉന്നത പദവികളിലുള്ള േജാലികൾേനാക്കി.
അരനൂറ്റാ കഴിഞ്ഞി ം ടീച്ചേറാടുള്ള  േ ഹാദരങ്ങളും ഗുരുശിഷയ്ബന്ധവും അതുേപാെല നി�
ലനി എന്നതാണ് വാ വം. ഇേപ്പാഴും എെന്റ കുടുംബവീട്ടിൽ േപാകുേമ്പാൾ ടീച്ചെറ േപാ�
യിക്കാണുന്ന പതിവ് ഞാൻ തുടരു . ടീച്ചറുെട മുന്നിെലത്തിയാൽ  ഇേപ്പാഴും പഴയ ഭയഭ ി�
ബഹുമാനങ്ങളുള്ള കുട്ടിയാണു ഞാൻ. ഒരു േജയ്ഷ്ഠസേഹാദരെനേപ്പാെല ദാസ് എെന്ന കണ�
ക്കാക്കി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദാസിെന്റ രാ ീയ വർത്തനങ്ങെളയും അവെന്റ ജീവി�
തത്തിലു ായ വയ്തിയാനങ്ങെളയും ഞാൻ ക ിരുന്നത്.

1972-ൽ മ ാസ് ഐ.ഐ.ടി.യിൽ േചർന്നേശഷം അധികകാലം തുടർച്ചയായി ഞാൻ നാ�
ട്ടിലു ായിട്ടി . അക്കാലത്ത് നാട്ടിെലത്തിയ സമയത്ത് ടീച്ചെറക്ക മട േമ്പാൾ അയ�

ക്കെത്ത ഒരു േചട്ടൻ കുശലാേനവ്ഷണത്തിനിെട പറ “ടീച്ചെറക്കാണാൻ േപായതാണ�
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േ ? ടീച്ചറുെട േമാൻ ദാസ് നക്സൽ ആയീന്നാ േകൾ ന്നത്. എ ന കുട്ടിയായിരു . പഠി�
ം കള . വീട്ടിലും വരി . ടീച്ചറുെടയും ബാേലട്ടെന്റയും കാരയ്ം ക ം തെന്ന.”

ഇങ്ങെനയാണ് ദാസ് ഒരു തീ വാദരാ ീയവുമായി ബന്ധെപ്പ വർത്തി എ
ഞാൻ അറിയുന്നത്. എനി ് ആദയ്ം വിശവ്സി ാേന കഴിഞ്ഞി . ഇ സൗമയ്നും ശാന്തശീ�
ലനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദാസിന് തീ വാദരാ ീയ സ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങിെന വർത്തി�

ാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ അ തെപ്പ . രന്മാരായ മുതലാളികേളയും ജന്മികെളയും കഴു�
ത്തറു െകാ ന്ന സ്ഥാനമായിട്ടാണ് നക്സലിസെത്ത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്.

രന്മാരായ ജന്മികെള വധി എന്ന വാർത്ത വന്നാൽ ’അയാൾക്കതു േവ തുതെന്ന, എന്നാ�
ലും ഇങ്ങെന കണ്ണിൽേചാരയി ാത്തവിധം െകാ േണാ’ എന്ന തികരണമാണ് െപാതു�
വിൽ ഉ ായിരുന്നത്. എനി റിയാവുന്ന ദാസ് ഈ സ്ഥാനത്തിന് അനുേയാജയ്നായിരി ി�

എന്ന േതാന്നൽ എനി ായിരു .
എെന്റ സഹപാഠികേളാട് അേനവ്ഷിച്ചേപ്പാൾ അവരും വാർത്ത ശരിെവ . അവർ ഒ കൂ�

ടി കൂട്ടിേച്ചർ “ന െട ൈ സ്റ്റ്േകാേളജിെല… മാഷിേ അേങ്ങരാണ് ന െട കുട്ടികെള�
െയാെക്ക ചീത്തയാ ന്നത്’”. ഇ കാരമുള്ള ഒരു െപാതുവികാരമാണ് ഞാനും പ െവച്ചത്.

ടീച്ചേറാടും ഞാൻ വിവരം തിരക്കി. ദാസ് ഒരു തീ വാദ രാ ീയ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധ�
െപ്പ വർത്തി െ ം വീട്ടിൽ വളെര കുറേവ വരാറു െവെന്ന ാം ടീച്ചറും പറ .
എന്നാൽ ഒരി ൽേപാലും ടീച്ചേറാ ബാേലട്ടേനാ ദാസിെന റി േമാശമായി സംസാരിച്ചിട്ടി�

. വീട്ടിൽനിന്ന് കാരയ്മായ സാമ്പത്തിക സഹായെമാ ം ദാസ് സവ്ീകരിച്ചിരുന്നി എ ം
അവരുെട സംസാരത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എങ്കിലും ഒരു വിഷാദവും നിരാശയും
അവരുെട സംസാരങ്ങളിൽ നിഴലി ന്നതായി എനി േതാന്നിയിരു . “അവൻ പറയുന്ന�
െതാ ം ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാവുന്ന കാരയ്ങ്ങള . േമാൻ തെന്ന അവേനാട് ഒ
പറ േനാ ്” എന്ന് ടീച്ചർ എേന്നാടു പറയുമായിരു . മകൻ പഠി വലിയ ആളാകണെമ�
ന്ന് ടീച്ചർ ം േമാഹമു ാവിേ .

അതിനുേശഷം വളെര റച്ചവസരങ്ങളിേല ദാസിെനക്ക ി . രാ ീയ വർത്തക�
നായി ദാസും േജാലിയായി ഞാനും നാട്ടിൽനി പുറത്തായിരു . അതുെകാ ് തമ്മിൽ
കാണുന്നതു ചുരുക്കം. കാണുേമ്പാെഴാെക്ക ഞങ്ങൾ സാധാരണേപാെല ഊ ളമായി സം�
സാരി ം. െപാതുവായ രാ ീയ സാമൂഹയ് ങ്ങെള റിെച്ചാെക്ക വലിയ ചർച്ചകെളാ ം
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉ ായിട്ടി . ഞങ്ങളുെട എ ാ സംഭാഷണങ്ങളും െചെന്ന ന്നത് എെന്റ
കുെറ േചാദയ്ങ്ങളിലായിരു .

“നിനെക്ക പറ്റി ദാേസ, നിന പഠിെപ്പാ പൂർത്തീകരി െട? എെന്തങ്കിലും േജാലി�
െയാെക്കയായാൽ അച്ഛനുമമ്മ ം ഒരു താങ്ങാവിേ ? ഇെതാെക്ക കഴി േപാെര രാ ീ�
യം? േജാലീം വരുമാനവും ഒെക്കയായാലും നാ കാെര സഹായിക്കാമേ ാ? വയ കാലത്ത്
അച്ഛേനം അേമ്മേനം േനാക്കാെത രാ ീയം പറ നടന്നാൽ മതിേയാ? അച്ഛനുമമ്മ ം
എ വിഷമമുെ ന്ന് നിനക്കറിയിേ ?”

ഞാൻ എെന്താെക്ക പറഞ്ഞാലും േചാദിച്ചാലും ദാസ് സവ്തഃസിദ്ധമായ ശാന്തതേയാടും
സൗമയ്തേയാടും വിനയേത്താടും കൂടിമാ േമ എേന്നാടു സംസാരിച്ചി . തെന്റ ചിന്താഗതി�
കളും വർത്തനങ്ങളും ശരിയാെണ സമർത്ഥി ാേനാ, ഞാൻ പറയുന്നതു െതറ്റാെണ
സൂചിപ്പി ാേനാ ദാസ് മി ാേറയി . എന്നാലും വിനയേത്താെട സൂചിപ്പി ം:
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“എെന്റ അച്ഛനുമമ്മയും മാ മ േ ാ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത്. നരകയാതന അനുഭവി �
ന്ന ഒേട്ടെറ അച്ഛനമ്മമാരും സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും സമൂഹത്തിലിേ ? അവരുെട കാ�
രയ്ത്തിലും സാമൂഹയ്േബാധമുള്ള പൗരന്മാർ ദ്ധേവണമേ ാ? എെന്റ രാ ീയചിന്തെയാ�

ം പറഞ്ഞാൽ േചട്ടനു മനസ്സിലാവി .”
തെന്റ വൃത്തികളിലുള്ള അചഞ്ചലമായ അർപ്പണേബാധവും ചിന്തകളിെല ദാർശനിക�

തയും തിഫലി ന്നതായിരു ദാസിെന്റ സംഭാഷണരീതി.
സതയ്ത്തിൽ ദാസിെന്റ ഉത്തരങ്ങളുെട െപാരുൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എനി

കഴിഞ്ഞിരുന്നി എന്ന് േതാ . ദാസിെന്റ രാ ീയ ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാേനാ,
അവയുെട നയ്ായാനയ്ായങ്ങളും നന്മതിന്മകളും വിലയിരുത്താേനാ ഞാൻ മിച്ചിരു മി . ടീ�
ച്ചറുെട ഒരു അരുമശിഷയ്ൻ എന്നനില ം സേഹാദരതുലയ്നായ ഒരു അയ ാരൻ എന്നനില�

ംമാ േമ ദാസിെന്റ വർത്തനങ്ങെള കാണാൻ എനി കഴിഞ്ഞിരു .
ദാസിെന്റ ദൗർഭാഗയ്കരമായ അന്തയ്െത്ത റിച്ച് ര ദിവസങ്ങൾ േശഷമാണ് അറി�

ഞ്ഞത്. ഒരുതരം മരവിപ്പായിരു എനി ്. ഇ യും ലക്ഷയ്േബാധവും ധിഷണയും ഉള്ള വയ്�
ി ഇതുെച േമാ, എനി വിശവ്സിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി . ഉടേന നാട്ടിൽേപായി. ടീച്ചറുെട�

യും ബാേലട്ടെന്റയും അടു േപാകാൻ വ ാത്ത ആശങ്കയായിരു . എെന്ന ക ഉടെന
െകട്ടിപ്പിടിച്ച് കുെറേനരം ടീച്ചർ കര . എ േനരം ഞാനങ്ങിെന ടീച്ചറുെട കട്ടിലിൽ ശൂനയ്�
മായ േനാട്ടേത്താെട മരവിച്ചിരു എന്നറിയി . ആശവ്ാസവാ കെളാ ം പറയാെത തിരി�

േപാരാേന എനി കഴി .
ഇേപ്പാഴും നാട്ടിൽ േപാവുേമ്പാൾ ടീച്ചെറക്കാണാൻേപാകും. ടീച്ചർ ് ഓർമ്മയും കാ യും

മങ്ങി. എെന്ന അടുത്തിരുത്തി എ ംെതാലിയും മാ മുള്ള ൈകെകാ ് പുറ ം തലയിലും
തഴുകും. “എന്നാലും എെന്നക്കാണാൻ എെന്റ േമാൻ വന്നിേ അതുതെന്ന വലിയ സേന്താ�
ഷം.” അതുേകൾ േമ്പാൾ എനി നാവിറങ്ങിേപ്പായേപാെല ഒരു േതാന്നലാണ്. കുറ േന�
രം ഒ ം മി ാൻ പറ്റാറി . ദാസിെന്റ വിേയാഗത്തിനു േശഷം അവെന്റ പഴയസഹ വർ�
ത്തകരും സുഹൃ ക്കളുെമ ാം ഇട ിെട ടീച്ചെറ സന്ദർശിക്കാറു ്. അവരുെട വിേശഷങ്ങ�
െള ാം ടീച്ചർ എേന്നാടു പറയും. അവെരെയ ാം സവ്ന്തം മക്കെളേപ്പാെല േ ഹി ാനും സമാ�
ധാനി ാനും ടീച്ചർ കഴിയും. എന്നാലും ‘ഉേപ്പാളം വരുേമാ ഉപ്പിലിട്ടത്’ എന്ന ചിന്തയാണ്
എെന്റ മനസ്സിൽ.
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— െക. അരവിന്ദാക്ഷൻ

‘ദാസിെന റിച്ച് ’ എെന്നാരു േലഖനം സു ഹ്മണയ്ദാസിെന്റ (1958-1982) അയൽക്കാരനും
േജയ്ഷ്ഠസേഹാദര തുലയ്നുമായ ടി.എം. മേനാഹരെന്റതായി ഈ പു കത്തിലു ്. ദാസിെന്റ
ഉള്ളിേല ് കട െച ാൻ കഴിയുന്ന വരികൾ ഈ േലഖനത്തിലു ്. ഐ.എഫ്.എസ്. േന�
ടി േകരള േഫാറസ്റ്റ് േഫാ ിെന്റ ചീഫായി റിട്ടയർ െച മേനാഹരൻ ൈവദ തി േബാർഡിെന്റ
െചയർമാനായും വർത്തിച്ചി ്.

വയ്വസ്ഥാപിതമായ സാമൂഹയ് ജീവിതത്തിൽ മേനാഹരൻ എന്തായിത്തീർ േവാ അതി�
െന്റ എതിർ േകാണിലായിരുന്നി ദാസിെന്റ ജീവിതം. തയ്ക്ഷത്തിൽ അങ്ങെന വായിക്കാ�
െമങ്കിലും. കാരണം, മേനാഹരൻ തിനിധാനം െച ന്ന ജീവിതേത്താട് അസൂയെപ്പടാേനാ
അരിശെപ്പടാേനാ ദാസ് മിച്ചിട്ടി . ‘നിനെക്ക പറ്റി ദാേസ, നിനക്ക് പഠിെപ്പാ പൂർത്തീക�
രി കൂേട? എെന്തങ്കിലും േജാലിെയാെക്കയായാൽ അച്ഛനുമമ്മ ം ഒരു താങ്ങാവിേ ? ഇെതാ�
െക്ക കഴി േപാെര രാ ീയം? േജാലീം വരുമാനവും ഒെക്കയായാലും നാ കാെര സഹായി�
ക്കാമേ ാ? വയ കാലത്ത് അച്ഛേനം അേമ്മേനം േനാക്കാെത രാ ീയം പറ നടന്നാൽ
മതിേയാ? അച്ഛനുമമ്മ ം എ വിഷമമുെ ന്ന് നിനക്കറിയിേ ?’ ഏതു കാലെത്തയും, ഏതു
േദശെത്തയും വയ്വസ്ഥിതിയുെട വാ കളാണ് മേനാഹരേന്റത്.

‘സാമൂഹയ്കർത്തവയ്േബാധമുള്ള’ മേനാഹരെന്റ േചാദയ്രൂേപണയുള്ള ഉപേദശങ്ങൾക്ക്,
ആശങ്കകൾക്ക് സഹജമായ ശാന്തതേയാടും സൗമയ്തേയാടും വിനയേത്താടും കൂടി ദാസ് മറുപ�
ടി പറയു : ‘എെന്റ അച്ഛനുമമ്മയും മാ മ േ ാ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത്. നരകയാതന അനുഭ�
വി ന്ന ഒേട്ടെറ അച്ഛനമ്മമാരും സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും സമൂഹത്തിലിേ ? അവരുെട
കാരയ്ത്തിലും സാമൂഹയ്േബാധമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ദ്ധ േവണമേ ാ? എെന്റ രാ ീയ ചിന്ത�
െയാ ം പറഞ്ഞാൽ േചട്ടനു മനസ്സിലാവി ’.

തെന്റ കാലേത്താടും പുതിയ കാലേത്താടും വരാനിരി ന്ന കാലേത്താടും ദാസ് നട�
ന്ന ഒരു െസ്റ്റയ്റ്റ്െമന്റാണിത്. ഇത് ഉപരിതലത്തിൽ മേനാഹരേനാടുള്ള മറുപടിയാണ്.

എന്നാൽ ആന്തരികമായി ദാസ് തേന്നാട് തെന്ന േചാദി ന്നതാണ്. തെന്നത്തെന്ന വിമർ�
ശി ന്നതാണ്. എനിക്ക് േഗാപാലകൃ നും പാർവ്വതിയും എന്ന ഒെരാറ്റ അച്ഛനും അമ്മയും

xxi
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മാ മ ഉള്ളത്. ഒേട്ടെറ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ഉ ്. മാതാപിതാക്കളുെട ഏകമകനായ
എനിക്ക് അനവധി സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും ഉ ്. അവെര ാം നരകയാതന അനുഭവി�

േമ്പാൾ ഞാനും അതനുഭവി ്. അപരെന്റ േവദനെയ തെന്റ േവദനയായി തിരിച്ചറി�
യുന്ന ആ ീയ സംവാദമാണിത്. ഈ പു കത്തിെന്റ ശരീരവും സംവാദമാണ്.

എന്താണ് ‘സാമൂഹയ്േബാധം?’ അതിെന നിലവിലുള്ള സ ചിതതവ്ത്തിെന്റ തടവറയിൽ
നിന്ന് േമാചിപ്പിക്കാൻ മി കയാണ് അടുത്ത വരികളിൽ. തനിക്ക് ര ബന്ധമി ാത്ത
അച്ഛനമ്മമാരുെടയും സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരുെടയും കാരയ്ത്തിൽ ഒരു പൗരന് ദ്ധ േവ�
േ എന്ന് േചാദി െകാ ് ദാസ് സാമൂഹയ്േബാധെത്ത അപനിർമ്മി . ‘എെന്റ രാ ീയ
ചിന്തെയാ ം േചട്ടനു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവി ’ എന്നത് അതിെന്റ ഭാഗമാണ്. അ ാെത
ഞാൻ ബുദ്ധിജീവിയാെണേന്നാ േചട്ടേനക്കാൾ േകമനാെണേന്നാ ഉള്ള ധവ്നിയ . തെന്റ രാ�

ീയചിന്ത തന്നിൽേപാലും ഇനിയും പൂർണമായി രൂപാന്തരം ാപിക്കാത്തതാണ്. നിലവിലു�
ള്ള വയ്വസ്ഥാപിത ചിന്തകള എേന്ന പറയാനാവൂ. ദാസ് ഇെതാരിക്കലും പൂർത്തിയാ ന്നി�

. അേനവ്ഷിയായ ഒരു േഗാതമസിദ്ധാർത്ഥനും.
േജയ്ഷ്ഠസേഹാദരതുലയ്നായ മേനാഹരനിൽനിന്ന് ദാസിെന്റ അച്ഛനിേല ് വരിക. ‘തിക�

ഞ്ഞ കർത്തവയ്േബാധവും രാജയ്േ ഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ൈസനിക ഉേദയ്ാഗസ്ഥനായിരു
ദാസിെന്റ അച്ഛൻ ീ. േഗാപാലകൃ ൻ… ’ ലീവിനു വരുേമ്പാൾ രാജയ്േ ഹത്തിെന്റ കഥക�
ളും, േദശരക്ഷ ായി ൈസനികർ െച ന്ന അമൂലയ്ങ്ങളായ േസവനങ്ങെള റി ം ഞങ്ങൾക്ക്
പറ തന്നിരുന്ന േ ഹസമ്പന്നൻ… കർത്തവയ്േബാധവും അദ്ധവ്ാനശീലവും രാജയ്േ ഹ�
വുമുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാരാകണെമന്ന് അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള ഉപേദശി മായിരു ’. മേനാഹ�
രെന്റ വാ കളാണിത്. ഒരു തീ വാദ രാ ീയ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ദാസ് വർത്തി�

െ ന്നറിഞ്ഞി ം രാജയ്േ ഹിയായ അച്ഛൻ മകെന റിച്ച് േമാശമായി സംസാരിച്ചിട്ടി�
െ ന്ന് മേനാഹരൻ വയ് മാ ്. എങ്കിലും, ഏകമകെന്റ വഴിവി ള്ള േപാക്ക് അച്ഛനിൽ
അസവ്സ്ഥതയു ാക്കിയിരിക്കാം.

അച്ഛൻ േഗാപാലകൃ െന്റ കർത്തവയ്േബാധവും അദ്ധവ്ാനശീലവും െക. േവണുവിലു ്.
തീർ ം മെറ്റാരു തലത്തിലാെണ മാ ം. മേനാഹരൻ–അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ വയ്വസ്ഥാപിത
പുരുഷ കൃതികെള േചാദയ്ം െച കേയാ അവരുമായി കലഹി കേയാ െച ാത്ത ദാസ്
േവണുെവന്ന പുരുഷ കൃതിെയ നിരന്തരം അേലാസരെപ്പടു ്; േചാദയ്ംെച ്.
മേനാഹരനും അച്ഛൻ േഗാപാലകൃ നും തിനിധീകരി ന്ന വയ്വസ്ഥാപിത സമൂഹെത്ത
േബാധപൂർവ്വമായ ഹിംസാ ക വി വ വർത്തനങ്ങളിലൂെട അട്ടിമറിച്ച് പുത്തൻ സമതവ്സു�
ന്ദരസമൂഹം സൃ ിക്കാനിറങ്ങിത്തിരിച്ച വയ് ിയാണ് േവണു. മാർക്സിെന്റ ദർശനങ്ങളടക്കമുള്ള
നിരവധി വിജ്ഞാനശാഖകളുെട മൂലധനം േവണുവിനു ്. വയ്വസ്ഥാപിതവും യാഥാസ്ഥിതിക�
വുമായ പുരുഷ കൃതികേളാട് കലഹി ന്നതിൽ അർത്ഥമിെ ം, അതിനുപകരം സൃ ിക്ക�
െപ്പടുന്നതിെന്റ ഘടന, ധാർമ്മികത, ആ ീയത എന്നിവേയാടാണ് കലഹിേക്ക െത ം
ദാസിനറിയാമായിരു . അത് താൻ സവ് ം കാണുന്നതാേണാെയന്ന് ദാസ് ജാ തെപ്പടു �

്. ഈ പു കത്തിെന്റ സംവാദം അതാണ്.
േവണുവിനുള്ള ഒരു മറുപടിക്കത്തിൽ ദാസ് എടു പറയു ്: ‘പുതിയ യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങ�

െള നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഉൾെക്കാള്ളാൻ അസാധയ്മായി തീരുേമ്പാഴാണ് പുതിയ
അേനവ്ഷണങ്ങൾ സ മാവുന്നത്. അതിേലർെപ്പടുന്ന ഏെതാരാൾ ം രീതിയുെട ം
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അഭിമുഖീകരിേക്ക ി വരും’ (പുറം: 62). രീതി ഇവിെട െവറും രാ ീയ മാർഗ്ഗമ . വിശകലനരീ�
തിയുമ . അെതാെക്കയുൾെക്കാ ന്ന ജീവിതരീതിയാണത്. ഒരു മനുഷയ്ൻ മനുഷയ്നാകാൻ
അനുവർത്തിേക്ക ത്. തെന്റ േചാരയിൽ അലി തീേര ത്. തുടർന്ന് രാ ീയ ദർശന�
ത്തിെന്റയും ാേയാഗിക രാ ീയത്തിെന്റയും അഞ്ച് േചാദയ്ങ്ങൾെകാ ് േവണുവിെന േനരി�
ടുന്ന ദാസ് കത്ത് അവസാനിപ്പി ന്നതിങ്ങെനയാണ്: ‘വിനയേത്താെട ഒരു കാരയ്ം സൂചിപ്പി�
ക്കെട്ട. ആശയം ന െപ്പട്ട ജാർഗണുകേളക്കാളും അകം െപാള്ളയായ ശകാരങ്ങേളക്കാളും
സംേവദനക്ഷമതയുള്ള വാ കൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ കമ്മ ണി കാർ പരിശീലിേക്ക ിയിരി�

’ (പുറം: 64). ജാർഗണും ശകാരങ്ങളുമ ഒരാചാരയ്സ്ഥാനീയനാവശയ്ം; വിനയവും സം�
േവദനക്ഷമതയുമാണ്. അത് േവണുവിെന മാ മ , തെന്നയുമുേദ്ദശിച്ചാണ് ദാസ് പറയുന്നത്.

Condition െച െപ്പട്ട ഒരു രീതിശാ േമാ രാ ീയേമാ അ താനുേദ്ദശി ന്നെത ം പു�
തിെയാരു മനുഷയ്നും പുതിെയാരു േലാകത്തിനും, ഇതുവെര നമുക്കി ാെതേപായ തലേച്ചാറും
ഹൃദയവുമാണ് രൂപെപ്പേട െത മാണ് ദാസ് സൂചിപ്പി ന്നത്.

മ പുരുഷ കൃതികേളാടി ാത്ത വിമർശനവും അസഹി തയും ‘പരിഹാസവും’ േവണു�
െവന്ന േക ീകൃത പുരുഷ കൃതിേയാട് ദാസ് കാണി ്, തെന്റ സംവാദങ്ങളിൽ.

ഒരു കുട്ടിയുെട നി ളങ്കതേയാെട േവണുവിേനാട് േചാദി : ‘വര തത്തവ്വാദെമ�
ന്നാൽ എന്താണ്?’ (പുറം: 63) മെറ്റാരിടത്ത് ‘വി വത്തിെന്റ ദാർശനിക ങ്ങ’ളിൽ വർഗ്ഗസ�
മരെത്ത റിച്ച് പറയുേമ്പാൾ േവണു ‘പള്ളി സംഗത്തിേല നീ ’െവന്ന് പരിഹസി �

്. ി യ്ൻ സഭയും േവണു തിനിധീകരി ന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് തിരുസഭയും ഒന്നാെണേന്നാ
േവണു അതിെന്റ പുേരാഹിതനായിത്തീരു െവേന്നാ ഉള്ള കൂർത്ത നർമ്മം അതിലു ്.

താൻ ക പരിചയിച്ചവരും (ഉദാ: അച്ഛൻ, മേനാഹരൻ) കലഹിച്ചിരുന്നവരും പരിഹസി�
ച്ചിരുന്നവരും (ഉദാ: െക. േവണു) ആയ പുരുഷ കൃതികളിൽ നിന്ന് ദാസിെന്റ അമ്മയിേല�

വരാം. ‘നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികെള ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മാതൃതുലയ്യായ അദ്ധയ്ാപിക
പാർവ്വതി ടീച്ചറാണ് ദാസിെന്റ അമ്മ’. മേനാഹരൻ എഴുതു . ‘ദാസിെന്റ അേമ്മെട ഒരു കുട്ടി�
യായിരു ഞാനും’, എന്ന് മേനാഹരെന്റ സതയ്വാങ്ങ് മൂലം. ‘ആദയ്ാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പി ക
മാ മ എെന്റ സവ്ഭാവ രൂപീകരണത്തിലും ടീച്ചറുെട (ദാസിെന്റ അമ്മ) സവ്ാധീനമു ായിരു�

. ചി ംവര, പാട്ട്, ൈകേവല ( ാ ്) എന്നിവയും ൈ മറി ൾ അദ്ധയ്ാപികയായ ദാ�
സിെന്റ അമ്മ കുട്ടികെള പഠിപ്പിച്ചിരു ’. അമ്മയുെട ചി രചനാപാടവം ദാസിലുമു ്. പു �
കത്തിെന്റ അരികുകളിൽ ദാസ് േകാറിവരച്ച അമൂർത്ത ചി കൃതികളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അപൂർണമായ ഹൃദയേരഖകളു ്.

എ െകാ ് തെന്റ ഏക സന്താനമായ ദാസിെന്റ ‘സവ്ഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ’ ടീച്ചർ �
ദ്ധിച്ചി ? െത പറ്റി? അക്കാരയ്ം ഐ.ഐ.ടി. പഠനത്തിെന്റ അവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിെല ന്ന
മേനാഹരേനാട് വയ്വസ്ഥാപിത സമൂഹം േചാദി ്. മരി േപായ ഒരുവെന്റ വിേയാഗ�
ത്തിൽ ക ംെവ ന്ന രീതിയിൽ. ‘ടീച്ചെറ കാണാൻ േപായതാണേ ? ടീച്ചറുെട േമാൻ നക്സൽ
ആയീന്നാ േകൾ ന്നത്. എ ന കുട്ടിയായിരു . പഠി ം കള . വീട്ടിലും വരി . ടീ�
ച്ചറുെടയും (അമ്മ) ബാേലട്ടെന്റയും (അച്ഛൻ) കാരയ്ം ക ം തെന്ന!’ മരി േപായ ഒരു മകെന
പിണ്ഡം െവച്ച് തിര രി കയാണ് നാ കാർ.

ഒരു ന കുട്ടിയുെട സവിേശഷതകൾ എെന്താെക്കയാെണന്ന് മേനാഹരനും നാ കാർ�
ം കൃതയ്മായ കണ കളു ്. ഒരു കാർട്ടീസിയൻ കട്ടിലിന് പാകമാകുന്നവൻ. ഇേതപ്പറ്റി
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മേനാഹരൻ ൈ സ്റ്റ് േകാേളജിെല സഹപാഠികേളാട് േചാദി ്. അേദ്ദഹം പാർവ്വ�
തി ടീച്ചേറാടും ദാസിെന്റ േജയ്ഷ്ഠസേഹാദരെനന്ന നിലയിൽ തിര ് ദാസിെനപ്പറ്റി. ‘ഒരു
തീ വാദ രാ ീയ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പ വർത്തി െ ം വീട്ടിൽ വളെര കു�
റേവ വരാറു െവ ം’ ‘അവൻ പറയുന്നെതാ ം ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാവുന്ന കാരയ്�
ങ്ങള ’ എ ം ടീച്ചർ പറ . ‘േമാൻ തെന്ന അവേനാട് ഒ പറ േനാക്കാൻ’ മേനാഹ�
രെന ഏ ി കയും െച . ഭരിച്ച ഒരുത്തരവാദിത്തം ആ അമ്മ സമൂഹത്തിന് തിരിേച്ച ി ക�
യാണ്, മേനാഹരനിലൂെട. വി വകാരിയാേയാ അരാജകവാദിേയാ അവധൂതേനാ സനയ്ാസി�
െയാ ആയിേപ്പാകുന്ന മകേനാട് ഏെതാരമ്മ ം േതാ ന്ന മമത-മമതയി ാ .

ദാസിെന്റ അമ്മ പാർവതി ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് മക്കളു ായിരു , അതിെലാരാളാണ് താ�
െനന്ന് മേനാഹരൻ പറയുന്നതിെന പിൻപ കമാ മാണ് വാ വത്തിൽ ദാസ് െച ത്.
അമ്മയുെട സമ്മതം വാങ്ങാെതയാവാം, അമ്മയുെട ഹൃദയം പി ടർന്നത്. പാർവ്വതി ടീച്ചർ
എന്ന േകവലയായ അമ്മയുേടത . മേനാഹരൻ പറയുന്ന നിരവധി േപരുെട അമ്മയായ
പാർവ്വതിയുെട. അതിെന ദാസ് അനുഭവെപ്പടു ന്നത് നാം േനരെത്ത ക താണേ ാ.
(‘എെന്റ അച്ഛനും അമ്മയും മാ മ േ ാ സമൂഹത്തിലുള്ളത്. നരകയാതന അനുഭവി ന്ന
ഒേട്ടെറ അച്ഛനമ്മമാരും സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും സമൂഹത്തിലിേ ?’)

ഇത് പുരുഷ കൃതിേയാടുള്ള േചാദയ്വും ഉത്തരവും അ . സവ്ന്തം അമ്മേയാടും അമ്മമാ�
േരാടും ദാസുമാർ പല കാലങ്ങളിൽ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയം േചർ െവച്ച് മ ിച്ചി�

ള്ളതാണ്. ചരി ത്തിൽ അെതാ ം േരഖെപ്പടുത്തെപ്പടണെമന്നി . ഒരമ്മ െവറും അമ്മ�
യായിരി േമ്പാൾതെന്ന ഭൂമിയിെല എ ാ മക്കെളയും അറിയുന്ന മാതൃതവ്ം കൂടിയാണ്. അെ �
ങ്കിൽ അത് മാതൃതവ്മ , ആണത്തമാണ്.

തീർച്ചയായും, പാർവതി ടീച്ചർ എന്ന അമ്മ ദാസിന് ൈശശവത്തിലും ബാലയ്ത്തിലും നാ�
രായണഗുരുവിെനയും എഴുത്തച്ഛെനയും പൂന്താനെത്തയും പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തി ാ�
കണം. മാതൃതവ്ത്തിെന്റ ആ ആ ീയ പരിസരമായിരിക്കണം ദാസിൽ ഗുരുവും പൂന്താനവും
എഴുത്തച്ഛനും അ രിക്കാൻ കാരണമായത്.

‘ൈദവേമ, കാ െകാൾക
ൈകവിടാതി ഞങ്ങെള,
നാവികൻ നീ ഭവാ ിെക്കാ-
രാവിവൻ േതാണി നിൻപദം’

എ തുടങ്ങി

‘ആഴേമറും നിൻ മഹസ്സാ-
മാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകേവ
ആഴണം വാഴണം നിതയ്ം
വാഴണം വാഴണം നിതയ്ം’

എന്നവസാനി ന്ന ഗുരുവിെന്റ ‘ൈദവദശക’ത്തിെല നാ ത് വരികൾ അക്കാലെത്ത ഏെതാ�
രീഴവ കുടുംബത്തിലും സന്ധയ്ാ ാർത്ഥനയായി ഏെതാരമ്മയും മക്കൾക്ക് െചാ ിെക്കാടുക്കാ�
തിരിക്കി . ഗുരുവിെന്റ ‘ൈദവദശകവും ചി ഡചിന്തനവും ഹ്മവിദയ്ാ പഞ്ചകവും’ (വയ്ാഖയ്ാ�
നമടക്കം) ഉപകാരമായി എന്ന് അത് എത്തി െകാടുത്ത തെന്റ ആ മി മായ ഹ്മപു ന്
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ദാസ് കെത്തഴുതു ്. കൃതികളും, വയ്ാഖയ്ാനവും രസകരമാെണന്നാണ് കത്തിലുള്ളത്. ഈ
രസം അമ്മയിൽ നിന്ന് ദാസ് അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽേപാെല െനാട്ടിനുണഞ്ഞി ാകണം.

അതുേപാെലത്തെന്ന പി ാലത്ത് എഴുത്തച്ഛെനപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശവും ബാലയ്ത്തിലും
കൗമാരത്തിൽ നി ം സവ്ാംശീകരിച്ചതാകണം.

അച്ഛനിലും മേനാഹരനിലുെമ ാം അതീവ ദുർബലമായിെട്ടങ്കിലുമുള്ള േമൽപ്പറഞ്ഞ
ആ ീയ തുടി കൾ േവണുവിെല േമ്പാൾ ഊഷരമായി വര േപാകു ്. ആ വരൾച്ച�
യാണ് വര വാദത്തിെന്റ തീ െവയിൽ പരിസരം. ദാസിെന്റ കലഹം ആ ഊഷരതേയാടായി�
രു . േവണുവിേനാടായിരുന്നി . തന്നിൽ സഹജമായി ഊറി ടിയിരുന്ന ആ ീയത സാ�
മൂഹയ്യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടാതായേപ്പാൾ, സു ഹ്മണയ്ദാസ് ആ ീയ േവദ�
നയിൽ പിട . അയാൾ ഭാഗമായ സമൂഹത്തിെന്റയും, അയാളുെടയും തിസന്ധി അതാ�
യിരു . ദാസതിെന ൈധരയ്പൂർവ്വം സതയ്സന്ധമായി ‘ആ ീയ തിസന്ധി’െയ തെന്ന
വിളി . ഒരു തരം കാപടയ്വും അയാളിലി ായിരു .

2 ‘ആ ീയം എന്ന വാക്ക് ഞാനുപേയാഗി ന്നത് േബാധപൂർവ്വം തെന്നയാണ്. ആശ�
യം, ആദർശം, തയ്യശാ ം എന്നീ പദങ്ങളാണ് സാമൂഹയ്ശാ ത്തിൽ ഇതിന് പകരം നി�
േ ത്. പേക്ഷ, ഒരു തിസന്ധിയിലൂെട കട േപാകുന്ന േകരളത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത സാമൂ�
ഹയ് വയ്വസ്ഥ ഈ പദങ്ങളുെട സമൂർത്ത കാശനെത്ത  അനുവദിക്കാത്തവിധം സംഘർഷ�
പൂർണമാണ്.’ സു ഹ്മണയ്ദാസ് (1958-1982) തുടരു : ‘നാമാവേശഷമായിെക്കാ ിരി �
ന്ന പഴയ സാമൂഹയ്ഘടനയും പുതുതായി രൂപം െകാ ന്ന മുതലാളിത്ത സവ്ഭാവമുള്ള സാമൂ�
ഹയ്ഘടനയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഇന്നെത്ത ആ ീയ തിസന്ധി ് ആധാരമായി�

ള്ളത് ’.
പതിനാറാം നൂറ്റാേ ാെടയാണ് ആധുനിക േകരളത്തിെന്റ ചരി ം ആരംഭി ന്നത്. വി�

േദശവയ്ാപാര കുത്തക ൈകവശെപ്പടുത്താനായി േപാർ ഗീസുകാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണ്,
അതിെന്റ സാമൂഹയ്മായ നീറ്റലും പിടച്ചിലുമാണ്, എഴുത്തച്ഛെനയും പൂന്താനെത്തയും രൂപെപ്പ�
ടു ന്നത്. ഹൃദയത്തിെന്റ മുറിവുകളിൽ നി െമാഴുകിയ ഭ ിയിലൂെട എഴുത്തച്ഛനും പൂന്താന�
വും ജനങ്ങൾ േമലുള്ള ൈവേദശികാധിപതയ്െത്ത തിേരാധി . പുതിെയാരു മലയാളഭാ�
ഷയിലൂെട. സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രാമായണത്തിലൂെട, ജ്ഞാനപ്പാന�
യിലൂെട. ‘ൈനതികതയും രാ ീയവും ഒന്നായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ  േകരളത്തിെന്റ തനതായ
സം ാരം അന്നെത്ത കാവയ്ങ്ങളിലൂെട ആ തിേരാധത്തിെന്റതായ ഉദാത്ത േമഖലകളി�
േല ് കൂമ്പിയുണരു . കൃതി-പുരുഷ ബന്ധത്തിെന്റ സാഫലയ്ം സൃ ി ന്ന ആദ്ധയ്ാ ിക�
തയാണ് അവയുെട അന്തസ്സത്ത’.

ൈവേദശികാധിപതയ്ത്തിെന്റ ഫലമായി സാമൂഹയ് കൃതി ം മനുഷയ് കൃതി ം േനരിട്ട
വി ംശങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ര ് തിഭാശാലികളിലൂെട കടമാ�
കുന്നതായി ദാസ് എഴുതു . ‘ ീനാരായണ ഗുരു ധയ്ാനത്തിെന്റയും അന്തർജ്ഞാനത്തിെന്റ�
യുമായ ആ നിഷ്ഠമണ്ഡലത്തിൽ െവച്ചാണ് കൃതി-പുരുഷ ബന്ധത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകൾ
പരിഹരിക്കാെനാരുങ്ങിയത് ’. ഗുരുവിെന്റ വർത്തനങ്ങെള നിരാശയിലവസാനിച്ച ആ ീയ
കലാപെമ വെര പി.െക. ബാലകൃ ൻ വിേശഷിപ്പി ്. ഗുരു പരിഹരിക്കാൻ മിച്ച
കാലത്തിെന്റ ആ ീയ പീഡാനുഭവങ്ങൾ ആവി തമാകുന്നത് കുമാരനാശാെന്റ േ മദുരന്ത
കാവയ്ങ്ങളിെല ീ കഥാപാ ങ്ങളിലൂെടയാണ്… ‘പീഡിതമായ മനുഷയ് കൃതി അതിെന്റ മുഴു�
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വൻ സംഘർഷങ്ങളും അനുഭവി തീർ . കൃതി-പുരുഷ ബന്ധത്തിെന്റ വികാേസാ ഖ�
മായ താളലയങ്ങൾ ന െപ്പട്ട പുരുഷനാകെട്ട ജീവിതത്തിൽ സവ്യം നാക്കെപ്പട്ടലയു .
ഒരിക്കൽ മാ ം സവ്തവ്ം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട ചാത്തെന്റ അധമേബാധത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ പുരു�
ഷൻ തയ്ക്ഷെപ്പടു ’.

സമൂഹത്തിെന്റ ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിന് ആ ീയത വിേധയമാക്കാൻ കഴിയാെത ഗുരു
എ കാരം ‘നിരാശയിലവസാനി േവാ’ അതിെന്റ മെറ്റാരു മുഖമാണ് തന്നിെല ആ ീയത�
യും സാമൂഹയ്പരിവർത്തനവും കഠിനമായി വിേയാജി ന്നിടത്ത് സു ഹ്മണയ്ദാസ് ആ ഹ�
തയ്യിെല ന്നത്. ജ്ഞാനഗുരു തെന്റ നിരാശെയ ‘ഭാരതീയ ചിന്തയുെട’ അനാസ ധാര�
യിലൂെട മറികട . സു ഹ്മണയ്ദാസിന് അതിനായി . കാരണം, അയാൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ
മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങേളാ പങ്കാളിയായ സാമൂഹയ് വർത്തനങ്ങേളാ േകരളീയ സമൂഹേമാ
മറ്റേനകം വായനകേളാ അയാൾക്ക് ആ ീയ െവളിച്ചമായി . ഇരുപത്തിനാലാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ 1982 ജൂൈല പതിനാലിന് വടക്കാേഞ്ചരിക്കടുത്ത് ഓ പാറയിൽ ൈവകുേന്നരം ഏഴുമ�
ണിക്ക് താൻ ഒരാ മുമ്പ് ക െവച്ച സ്ഥലത്ത് (too beautiful a place for suicide) അയാൾ
തെന്റ സംഘർഷങ്ങെള ാം ത ാലം അവസാനിപ്പിച്ച് അ തയ്ക്ഷനാവു .

അയാളുെട ആ ാംശങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരുന്ന അേശാകനും (പി.െക. അേശാൿ കുമാർ) ഹ്മ�
പു നും ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി ്. ദാസ് തിനിധാനം െച ആ ീയ േവദനെയ ഇവർ
ര േപരും എങ്ങിെനയാണ് അതിജീവി ന്നെതന്ന് ദ്ധിക്കാൻ മിച്ചി ് ഞാൻ.

ദാസിെന്റ മരണത്തിന് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ േശഷം അേശാകൻ േകരളത്തിെല ആദയ്�
െത്ത പാലിേയറ്റീവ് െകയർ സന്നദ്ധേസവകനായി േഡാ. എം. ആർ. രാജേഗാപാലിേനാ�
ടും േഡാ. സുേരഷിേനാടുെമാപ്പം കാരുണയ്ത്തിലൂ ന്ന മനുഷയ്ാവകാശ വർത്തനെത്ത േക�
രളീയ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെലത്തി ന്നതിൽ വയ്ാപൃതനായി. േവദനയാൽ നരകയാതനയ�
നുഭവി ന്നവർക്ക് ആശവ്ാസമായി. ഹ്മപു നാകെട്ട, ഒരു നിശ്ശ സാക്ഷിയായി േകരള�
ത്തിെന്റ സമ ന്ദനങ്ങെളയും നിരീക്ഷി . ഇവർ ര േപരിലും ദാസ് അനുഭവിച്ചിരുന്ന
ആ ീയേവദനയുെട നീറ്റൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞി ്. ഇേത േവദന പങ്കിടുന്നവർ
സമൂഹത്തിൽ ഇവർ ര േപർ മാ മ . അവരും ദാസിെന്റ കാലെത്തക്കാളും രവും കഠിന�
വുമായ സാമൂഹയ്യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങെള മുഖാമുഖം േനരിടു ്. അവരിൽ ചിലെരങ്കിലും ആ �
ഹതയ്യിൽ നിന്ന് െതന്നിേപ്പാവുന്നത് ഏെതങ്കിലും ശുഭ തീക്ഷെകാ . െപാതുസമൂഹത്തി�
െന്റ ദ്ധയിൽെപടാത്ത െചറിയ െചറിയ വൃത്തികളിലൂെട തങ്ങളുെട ആ ീയേവദനയിൽ
നി ള്ള ഊർ ത്താൽ അനയ്െന്റ മുറിവുണക്കാൻ മി ന്നതിലൂെടയാണ്. ഈ ആ ീയ�
േവദന െക. േവണുവിെനേപ്പാലുള്ളവർ അനുഭവി േ ാെയന്നറിയി . സാമൂഹയ്മാറ്റത്തി�
നുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാ ികമായ േപാസ്റ്റ്മാർട്ടം—സമവാകയ്ങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ സംശ�
യി േപാകുന്നതാണ്. കൃതി ‘ജനാധിപതയ്ം സവ്ാത യ്ം’ എന്ന സമസയ്യിേല ് അേദ്ദഹം
എേപ്പാെഴങ്കിലും ആ ീയതയുെട ശുദ്ധവായു കടത്തിവിടുെമന്ന് തയ്ാശി കയാണ്.

സു ഹ്മണയ്ദാസ് അനുഭവിച്ച ആ ീയ തിസന്ധിയുെട ലമായ സാമൂഹയ്പരിസര�
ങ്ങൾ േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല അതിേനക്കാൾ രൂക്ഷമായി ഇന്ന് നിലനി െവന്ന�
താണ് ദാസിെന ഒരു ാന്തദർശിയാ ന്നത്. നിർഭാഗയ്വശാൽ, ദാസ് അവസാനം വെരയും
സവ് ം ക ിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിനുേപാലും പുതുകാലത്തിെന്റ ആർത്തിനിറഞ്ഞ ഹിം�
സെയ തിേരാധിക്കാനാവുന്നി .
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ദാസിെന്റ ക കളിലും േലഖനങ്ങളിലും രാ ീയ സവ്യം േസവക് സംെഘന്ന ഫാസിസ്റ്റ്
ശ ികളുെട വള റുള്ള മണ്ണായി േകരളം മാറുന്നത് ദീർഘദർശനം െച ്. ഏതാ ്
നാ തു െകാ ം മുമ്പ് ദാസ് േഡാക െമന്റ് െച ഫാസിസത്തിെന്റ വളർച്ച ഇന്ന് േകരളെത്ത
മാ മ ഇന്തയ്യുെട ഓേരാ ൈജവേകാശെത്തയും സിച്ചിരി ന്ന മാരകവിഷമായി സം �
മിച്ചിരി . ‘ആേരാഗയ്കരമായ ഉത്പാദന മം രൂപം െകാള്ളാത്തതിനാൽ, ഈ സമൂഹ�
ത്തിൽ ബാഹയ് കൃതി ം മനുഷയ് കൃതി ം േമലുള്ള മനുഷയ്െന്റ സാം ാരികവും ൈധഷ�
ണികവുമായ േമധാവിത്തം േമണ ചുരുങ്ങിെക്കാ ിരി . ഇടതുപക്ഷ സവ്ഭാവമുള്ള രാ�

ീയത്തിെന്റ തകർച്ചയിേല ാണ് ഇത് വിരൽ ചൂ ന്നത്. അേതസമയം നിലവിലുള്ള ഇട�
തുപക്ഷ സംഘടനകളുെടത്തെന്ന സവ്ഭാവെത്തയും ഈ സാമൂഹയ്ാവസ്ഥ ചീത്തയായി സവ്ാധീ�
നി . മറുവശത്ത്, സുരക്ഷിതത്തവ്ത്തിനും ഉറപ്പിനും േവ ിയുള്ള ജനങ്ങളുെട േബാധപൂർവ്വ�
േമാ അേബാധപൂർവ്വേമാ ആയ തവ്ര അവെര വലതുപക്ഷേത്താടടുപ്പി . ഭൂതകാലത്തിൽ
േവരുകളുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് സവ്ഭാവമുള്ള സംഘടനകൾക്ക് ഇത് വളരാനവസരം നൽകു ’.

േമെലഴുതിയ ദാസിെന്റ വാ കളിൽ അടിവരയിട്ട ‘ബാഹയ് കൃതി ം മനുഷയ് കൃതി�
ം േമലുള്ള മനുഷയ്െന്റ സാം ാരികവും ൈധഷണികവുമായ േമധാവിത്തം’ എന്നതിേനാ�

ട് എനിക്ക് േയാജിക്കാനാവി . കാരണം, േമധാവിത്തം എന്ന വാക്ക് ദാസ് എന്തിെനതിെര
നി േവാ അതിെന തിരി െകാ വരുന്നതാണ്. എെന്റ ബുദ്ധിസ്റ്റ്-ഗാന്ധി വായനകളും
അനുഭവങ്ങളും മനുഷയ്െന്റ േമധാവിത്തത്തിനു പകരം ഭൂമിയിെല സകല ജീവജാലങ്ങളുെടയും
അേചതന വ ക്കളുെടയും പര രമായ വിനിമയമാണ് മനുഷയ്നട ന്ന എ ാജീവെന്റയും
ഭൂമിയുെടയും അതിജീവനത്തിനാവശയ്ം എന്ന് േബാധയ്െപ്പടു ്. അേതസമയം, ദാസ്
തെന്ന സൂചിപ്പി ്: ‘ഇന്നെത്ത തിസന്ധിെയ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നെമ്മ സഹായി�

ന്ന ഒരു തയ്യശാ വും നമുക്കിന്നി . കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ നാടിെന്റ സാമൂഹയ്ജീ�
വിതെത്ത മുേന്നാ നയിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തയ്യശാ ങ്ങളും ഇ ം �
സ മാെണന്ന് നാം െതറ്റിദ്ധരിച്ചി ്. രൂക്ഷമായ യാഥാർത്ഥയ്ം ആ ധാരണകളുെട അന്ത�
സ്സാരശൂനയ്ത നെമ്മ എേപ്പാഴും േബാധയ്െപ്പടുത്തിത്തന്നി ്. ആശയങ്ങളിലൂെടേയാ ആദർ�
ശങ്ങളിലൂെടേയാ കാശനം കെ ത്താനാകാത്ത ന മായ ആ ീയതയുെട വി ാന്തി നാ�
െമ ാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞി ്’. ഇവിെടയും ദാസ് മാർക്സിസത്തിെന്റ േയാഗത്തിെല പരാജ�
യങ്ങെള ശരിെവ േമ്പാഴും ആ ദർശനത്തിെന്റ സാധയ്തെയ പൂർണമായി ൈകെയാഴിയുന്നി .

അക്കാലത്ത് ആരും ജാ തെപ്പടാത്ത ഗാന്ധിയൻ അേനവ്ഷണങ്ങളിലൂെട ദാസ് കട �
േപാകുന്നത് എെന്ന അ തെപ്പടു . സി. എസ്. െവങ്കിേടശവ്രനുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങ�
ളടക്കം ഇത് െവളിെപ്പടു . പു കത്തിെന്റ ഒമ്പതിടങ്ങളിൽ ഗാന്ധി കട വരു ്.
രൂക്ഷമായ വിമർശനമായും, അേനവ്ഷണമായും, കെ ത്തലായും. ഗാന്ധിയുെട ആ കഥ�
യടക്കമുള്ള പു കങ്ങളിലൂെട ദാസ് അേനവ്ഷണം തുടരു ്. “ഗാന്ധിയൻ സ്ഥാനം ചല�
നാ കമായിരു . ഒരർത്ഥത്തിൽ അെ ങ്കിൽ മ ഭീകര സ്ഥാനങ്ങെളക്കാെളങ്കിലും വി�

വകരവുമായിരു . ൈവ വതയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പായി എന്നതായിരുന്നി ഗാന്ധിസത്തിനു
പറ്റിയ െതറ്റ്. ഗാന്ധിസം സവ്ീകരിച്ച ൈവ വതയുെട സമൂഹപരത ആവശയ്മായിരു —അത്
േനടിയിടേത്താളം ധാർമ്മികതയും. വാ വത്തിൽ ഇന്തയ്യിൽ ഇന്ന് ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ
ധാർമ്മിക േബാധം നിലനി െ ങ്കിൽ അതിന് നാം ഗാന്ധിയൻ സ്ഥാനേത്താടു കടെപ്പ�
ട്ടിരി … ” ഇ യും സതയ്സന്ധമായും ശ മായും ഗാന്ധിയൻ ധാർമ്മികതെയ കെ �
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ത്തിയവർ ദാസിനുേശഷം അതയ്പൂർവ്വമാണ്. ഇന്തയ്ൻ ജനാധിപതയ്ത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
അതിജീവനത്തിന് ഇന്ന് ഉപജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാർമ്മിക േ ാതസ്സിെന റിച്ചാണ് ദാ�
സ് 1981-ൽ, മരണത്തിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതുന്നത്, െവങ്കിടി ള്ള കത്തിൽ. എന്നാൽ
േമലഴുതിയതിെന്റ തുടർച്ചയായി ദാസ് ആ കത്ത് അവസാനിപ്പി ന്നത് ദ്ധിേക്ക തു ്.
‘ഗാന്ധിസം വി രിക്കെപ്പടാൻ കാരണം അത് യു ിപരവും ശാ ീയവും ആയ രീതി പക�
രം ധാർമ്മികതെയ മാ ം അവലംബിച്ചതായിരി ം’ (പുറം: 152).

ഗാന്ധിെയ ദാസ് അവസാനമായി ർശി ന്നത് െവങ്കിടി ള്ള കത്തിൽ തെന്നയാണ്.
അതിൽ ‘േലാകകമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഇന്ന് നട ന്ന തരംതാണ ആശയ സമ�
രങ്ങെള അതിജീവി െകാ ് മാർക്സിസത്തിനുതെന്ന പുതിെയാരു മാനം ന ാൻ കഴിയുെമന്ന്’
ദാസ് തയ്ാശി ്. ലൂക്കാച്ചിെന്റ വാ കൾ ദാസ് െവങ്കിടി ായി പകർത്തിെയഴുതു :

“… the essential point of the new method: the manner and direction of the abstraction
and though experiments are not determined by epistemological or methodological (and
least of all logical) standpoint but by the thing itself, ie., the ontological nature of the
material in question… ”

ഗാന്ധിെയ മനസ്സിലാക്കാൻ (മാർക്സി കൾക്ക്) ലൂക്കാച്ചിെന്റ ഉദ്ധരണിയേ സഹായക�
െമന്ന േചാദയ്ം ദാസ് അേത കത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഉന്നയി ്.

‘യു ിപരവും ശാ ീയവും’ ആയ പടിഞ്ഞാറൻ ആധുനിക മുതലാളിത്ത നാഗരികതയു�
െട രീതിശാ െത്തയും യു ിപരതെയയും നിരാകരിച്ച് അതിൽനിന്ന് തീർ ം വയ്തയ് മായ
ഒരു േലാകം സൃ ിക്കാനാവുെമന്ന് പരീക്ഷണാ കമായിെട്ടങ്കിലും െതളിയിച്ചതാണ് നവലി�
ബറൽ മുതലാളിത്ത കാലെത്ത ഗാന്ധിയുെട സ ിെയന്ന് ഞാൻ വിചാരി . ദാസിെന
അതിൽനി തടഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറൻ നാഗരികതയിൽ നിന്ന് രൂപെപ്പട്ട മാർക്സിയൻ ദർശന�
ങ്ങളുെട യു ിേയാടും രീതിേയാടുമുള്ള വിേഛദം സാധയ്മാവാഞ്ഞതാെണന്ന് സംശയി .
ഇങ്ങിെന പറ െവ േമ്പാഴും ഒരു വ ത നിസ്സംശയമായി േരഖെപ്പടുേത്ത തു ്. എങ്ങ�
െന സമതവ്വും സവ്ാത യ്വും സാേഹാദരയ്വും നീതിയും ധാർമ്മികതയും പുലരുന്ന ഒരു സമൂ�
ഹം രൂപെപ്പടും? എങ്ങെന നിരുപാധികമായ കാരുണയ്വും ആ ീയതയും ഉള്ള ഒരു പുതിയ
മനുഷയ്ൻ, എ ാേഭദങ്ങൾ ം അതീതമായി പരിണമി ാകും? ഇതായിരു ദാസിെന്റ
ആന്തരിക തിസന്ധി. സാമൂഹയ് തിസന്ധിയും ആന്തരിക തിസന്ധിയും ഒേര ആ ീയ

തിസന്ധിയുെട അംശങ്ങളാെണന്ന് ഇരുപത്തിനാലുവയസ്സിനുള്ളിൽ തെന്ന അയാൾ തിരി�
ച്ചറിഞ്ഞിരു . മനുഷയ്ൻ എന്ന വാക്കിെന്റ െപാരുളേനവ്ഷി ന്ന എ ാവരിലും ദാസിെന്റ ഈ

തിസന്ധിയു ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം േപരും എഴുത്ത്, വായന, ലഹരി, െതാഴിൽ, അലസത,
നിസ്സംഗത എന്നിവയിലൂെട അതിൽനി രക്ഷെപ്പടാൻ മി . പേക്ഷ, ഇത്തരം ഒളി�
േച്ചാട്ടങ്ങളിെലാ ം ദാസ് തെന്ന ഉൾെപ്പടുത്തിയി .

ീനാരായണ ഗുരുവിെന്റ ‘ആ ീയ കലാപങ്ങൾ’ നിരാശയിലാണവസാനിച്ചെതന്ന�
യാൾക്കറിയാം. ആ ജ്ഞാനഗുരുവിെന്റ അവസാനനാളുകളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ ീയ�
പു ന്മാരിൽ മുഖനായ കുമാരനാശാൻ േപാലും ഗുരുവിെന ൈകെയാഴിഞ്ഞിരു െവന്ന
സതയ്ം ദാസ് അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നി . ഗുരുവിെന്റ ആ ീയത കുമാരനാശാൻ കാവയ്ഭാഷയിലൂ�
െട സാക്ഷാത്കരി എന്ന് ദാസ് എഴുതന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ സകലവിധ േഭദങ്ങൾ ം
അതീതമായ ഗുരുവിെന്റ സാമൂഹയ്പരതെയ കുമാരനാശാൻ ഈഴവസമുദായത്തിെന്റതിേല ്
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സ ചിതമാക്കിയിേ എന്ന േചാദയ്ം ഇന്ന് ഗേവഷണേരഖകളിലൂെട െതളിഞ്ഞി ്. ‘The
counter Narratives of Power and Identity in Colonial Keralam—A reading of C.V. Raman
Pillai’s Historical Novels’ (2004 : ജവഹർലാൽ െനഹ്റു യൂണിേവ ിറ്റി ഗേവഷണ ബന്ധം)
ഈ േചാദയ്ം ഉന്നയി ്.

േഡാ. വിേനാദ് ച െന്റ ഗേവഷണ ബന്ധത്തിെല വരികൾ താെഴ േചർ : ‘ഗുരു�
വിെന്റ അംഗീകാരത്തിനുേവ ി കായിക്കര കുമാരു അഥവാ ചിന്ന സവ്ാമി (പിന്നീട് കുമാരനാ�
ശാൻ എന്നറിയെപ്പ ) എസ്.എൻ.ഡി.പി േയാഗത്തിെന്റ ൈബേലായുെട (നിയമാവലിയുെട)

ാ ് വായി കയാണ്. താ ജാതിയിലുള്ള ‘ഈഴവ’രുെട േക്ഷമത്തിനുേവ ി മാ മാ�
േണാ എസ്.എൻ.ഡി.പി. േയാഗം സംഘടിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് എന്ന് വായനയിൽ ഇടെപ െകാ�

് ഗുരു േചാദി . കമ്പനിയുെട (SNDP) രജിേ ഷനുേവ ി സംഘടനയുെട വൃത്തികൾ
കൃതയ്മായി േരഖെപ്പടുേത്ത ത് കമ്പനി ആ നുസരിച്ച് ആവശയ്മായതുെകാ ാണ് തങ്ങളി�
തിന് നിർബന്ധിക്കെപ്പട്ടെതന്ന് കുമാരു വിശദീകരി . കുമാരുവിെന്റ വിശദീകരണം ദ്ധിച്ച�
േശഷം കുറ േനരം നിശ്ശ നായിരുന്ന ഗുരു സാവകാശം അ തംകൂറി: ‘ഇ മുതൽ കുമാരു�
വായിരിക്കെട്ട ന െട ആശാൻ (ടീച്ചർ)’. ഈ സംഭവത്തിനുേശഷമാണ്, കുമാരു കുമാരനാശാ�
നായി അറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയെതന്ന് പറയെപ്പടു ’.

ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഗുരു ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാേപക്ഷതയിലൂെട അതിെന മറികടന്നി �
ാകാം എന്ന് നടരാജഗുരുവിെന്റ ആ കഥ വായിച്ചാൽ അറിയാനാകും. ഗാന്ധിയും ഇത്ത�

രെമാരവസ്ഥയിലൂെട കട േപായി ്. 1947-ൽ ഇന്തയ്ാവിഭജനവും സവ്ാത യ്വും യാഥാർ�
ത്ഥയ്മായേതാെട ഗാന്ധി തെന്റ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായികളാൽ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട അനാഥനും
തിര തനുമായി മാറി. ഗാന്ധിെയ ഒരർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിച്ചത് വിനായക് നാഥുറാം േഗാഡ്െസ�
യാണ്. അെ ങ്കിൽ ഗാന്ധി മരണംവെര നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച് ആ ാഹുതി െച മായിരു .

വാ ം വൃത്തിയും, സാമൂഹയ്ജീവിതവും വയ് ിജീവിതവും ര െ ം എ ാം ഒേര
ആ ീയ തിസന്ധിയുെട ഭാഗമാെണ മറിയുന്ന എ ാ മനുഷയ്രുെടയും അവസ്ഥയാണത്.
അതിെന ഇങ്ങിെന സം ഹിക്കാം: എ ാ വാചകരും പരാജയെപ്പട്ടവരാണ്, ലമായ
അർത്ഥത്തിൽ. സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ അവരുെട ജീവിതങ്ങളുെട ഊർ മാണ് ധാർമ്മികതയു�
െട അതിജീവനത്തിന്നാധാരം. ദാസ് ഗാന്ധിയുെട ധാർമ്മികതെയപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല.

വാ ം വൃത്തിയും ഒന്നായിത്തീരണെമന്നാ ഹിച്ച ദാസിെന്റ ആ ീയ തിസന്ധിയും
േമ റഞ്ഞതായിരു . കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാ ിനുള്ളിൽ മൺമറഞ്ഞ ാന്തദർശികളായ എം.
േഗാവിന്ദെന്റയും സി. െജ. േതാമസിെന്റയും കൂട്ടത്തിൽ എ െകാ ് ദാസും കണ്ണിേചർക്കെപ്പ�
ടുന്നി !

തന്നിെല തിസന്ധിെയ മറികടക്കാൻ ദാസ് ഇരുപത്തിനാലുവയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു നീ
മനുഷയ്ായുസ്സിെന്റ പു കങ്ങൾ വായി തീർ . ദർശനങ്ങളിലൂെട കട േപായി. ചലച്ചി ാ�
വി ാരങ്ങൾ, ചി കല, േനാവലുകൾ, കവിതകൾ,… സംവാദങ്ങളുെട ഊ ളത നിലനിർ�
ത്തി.

ഇതിലൂെടെയ ാം അയാൾ വയ് മായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എെന്താെക്കയാെണന്ന് ഓടി�
േനാക്കാം. േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്തയിൽ നിന്ന് നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പിൻമടക്കം,

കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട അതിദയനീയമായ ജീർണ്ണത, മൂലയ്േശാഷണം സംഭവിച്ച സാമൂ�
ഹയ് സ്ഥാനങ്ങൾ—രാ ീയ പാർട്ടികൾ, അതിെന്റ ഇടങ്ങളിൽ തഴ വളരുന്ന ഫാസിസ്റ്റ്
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സംഘടനയായ ആർ.എസ്സ്.എസ്സ്, അേത ഫാസിസ്റ്റ് മൂശയിേല ് വളർന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടി, സി. പി. ഐ. എം. എൽ േപാലുള്ള സ്ഥാനത്തിെല ഉ ലന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, താൻകൂടി
ഭാഗഭാക്കായിേപ്പായ അതിെന്റ ഫലശൂനയ്ത, അതിൽ നി ായ കുറ്റേബാധം, േ ണീബ�
ദ്ധമായ ജാതി വയ്വസ്ഥ, ഭീകരരൂപിയായിത്തീരുന്ന േദശീയത, ആേഗാളീകരണം… ഇവെയ�
പ്പറ്റിയുള്ള വിശകലനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സൂചനകളും വിഹവ്ലതകളും ദാസിെന്റ എഴു �
കളിലു ്. വാ വത്തിൽ, ഞാനവെയ ാം ദാസിെന്റ ആ ീയ തിസന്ധിയുെട ഉപരി വ
ഭാവങ്ങളാേയ കാണു .

ഈെയാരു േവദനിപ്പി ന്ന തിസന്ധിയുെട പിടച്ചലിലാണ് ദാസ് ഒരു കുഞ്ഞിെനേപ്പാ�
െല, െനഞ്ചത്തടി െകാ ് നിലവിളി ന്നത്: “Keralites are a lost people”. നമ്മളതിെന വാ�
യിച്ചത് േകരളീയർ ഒരു േതാറ്റ ജനതയാെണേന്നാ, പരാജയെപ്പട്ട ജനതയാെണേന്നാ ആണ്.
നാം അത് അ മുതൽ െകാ ാടുകയും െച ി ്. ദാസ് എഴുതു ്: ‘സവ്ാത യ്േബാധ�
മി ാ െയക്കാേളെറ ഭീതിയാണ് ഇന്നാ കാെര എ ം ഭരിച്ചിരുന്നത്. യാഥാർത്ഥ ശ വി�
െന കാണാൻ എ ാവരും മടി ’. ഈ ര ് എഴുത്തിലൂെടയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത്, േകരളീയർ ഒരു lost ജനതെയന്ന .

േതാൽ ന്നതിലും പരാജയെപ്പടുന്നതിലും ഒരു സംഘർഷത്തിെന്റ, യുദ്ധത്തിെന്റ, തി�
േരാധത്തിെന്റ വാ വികതയു ്. എന്നാൽ, ആധുനികകാലത്ത് ഒരു സമൂഹെമന്ന നിലയിൽ
േകരളീയർ എന്നാണ്, എവിെടയാണ് അർത്ഥവത്തായ തിേരാധത്തിന് മിച്ചി ള്ളത്?
“Keralites are a lost people” എന്നത് േകരളീയർ സവ്യം കീഴടങ്ങിയ ജനതെയന്ന് വായിക്കാ�
നാണ് ഞാനി െപ്പടുന്നത്. ഒരു തിേരാധവുമി ാെത, സംഘർഷവുമി ാെത ഒരു ജനത യാ�
ഥാസ്ഥിതികത്തവ്ത്തിെന്റ ജീർണ്ണതകൾക്ക്, ആർത്തികൾക്ക്, വി വ വായാടിത്തരങ്ങൾക്ക്,
അതിെന്റ വയ്ാജനിർമ്മിതികൾക്ക്, ഹിംസകൾക്ക് കീെ ടുകയാണ്. ആ ാവിെന്റ ഇത്തരം കീ�
െ ടലുകളാണ് ഗാന്ധിെയേപ്പാലുള്ളവർ സാമ്പത്തിക, രാ ീയ, കീെ ടലുകേളക്കാൾ ഭയാന�
കമായി ക ത്. ‘ന െട നാട്ടിൽ സൃ ിക്കെപ്പട്ടി ള്ള cultural alienationെന്റ ഇരകളാണ് നാ�
െമ ാം. േലാജിക്കലായി േനാ േമ്പാൾ ഭാവിയിൽ വലിയ തീക്ഷെയാ ം എനിക്കി …
ഒരു പേക്ഷ, എ ാ നന്മകെളയും ചവിട്ടി െമതി െകാ ് ഫാസിസത്തിെന്റ/dehumanisation
െന്റ കനത്ത ബൂ കൾ മുേന്നാ േപാേയ ാം… ’എന്ന് െവങ്കിടി ള്ള കത്തിൽ (18/7/81) ദാ�
സ്. പേക്ഷ, ആ കത്ത് അവസാനി ന്നത്… ‘എങ്കിലും, നിെന്റ േ ഹം മാ ം തീക്ഷി�

’െകാ ാണ്. േ ഹം, കരുണ, ഫാസിസത്തിെന്റ dehumanisationെന അതിജീവി െമ�
ന്ന ദുർ ലെമങ്കിലും, ശ മായ വാ കളിൽ. ഏതാ ് നാ തു െകാ ങ്ങൾക്ക് േശഷവും
ദാസ് എഴുതിയ സേചതനമായ ‘േ ഹ’ത്തിലാണ് എെന്നേപ്പാലുള്ള വി ികൾ ഭൂമിയുെട, മനു�
ഷയ്െന്റ, അതിജീവനത്തിെന്റ ലിംഗം കാണുന്നത്.

സവ്യം കീഴടങ്ങിയ ഒരു ജനതയുെട ഉ െയ, സവ്തവ്േബാധെത്ത, അതിനുേമൽ വീണി �
ള്ള എ ാമാലിനയ്ങ്ങളും അടർത്തിമാറ്റാൻ, ആ വിദയ്തെന്നയാണ് ദാസ് കെ ത്തിയ ഏക�
വഴി. ദാസിെന്റ എഴു കളിൽ വയ്വസ്ഥാപിതമായ വിദയ്ാഭയ്ാസ സം ാരത്തിെന്റ മലം അടി�
ഞ്ഞ ആധുനിക വിദയ്ാഭയ്ാസെത്തപ്പറ്റി നിരവധി പരാമർശങ്ങളു ്. ‘ജനതയിൽ സവ്ാത യ്�
േബാധം അ രിക്കാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വളെര കാപടയ്ം നിറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതിയാണ്
ഈ വയ്വസ്ഥയുേടത്’… ‘സം ാരത്തിെന്റ എ ാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ മനുഷയ്െന brain
wash െച കയാണ് (ഇെത ഫലവത്താെണന്നതിന് േകാേളജ് വിദയ്ാർത്ഥികൾ തെന്ന െത�
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ളിവാണേ ാ. അവരാരും ഈ വയ്വസ്ഥയിൽ താളപ്പിഴ കാണുന്നി ’ (പുറം: 86) ‘… വയ്വസ്ഥയു�
െട നിലനി ിന് ഏറ്റവും സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് ഇവിടെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസ വയ്വസ്ഥ ം
രൂപം െകാടുത്തിരി ന്നത്. ന െട സിലബ ം പരീക്ഷാസ ദായവും ാ മുറികളും ഉേദയ്ാ�
ഗസാധയ്തകളും ഒെക്ക ഇക്കാരയ്ം െവളിവാ . ഒരു തരം വന്ധയ്ംകരണം. ാസ്സ് മുറിയുെട
മനം പുര ന്ന അന്തരീക്ഷം തെന്ന െപാതുെവ എ ായിട ം’ (പുറം: 94). ‘എ െകാ ് ഇവി�
ടുെത്ത വിദയ്ാലയങ്ങളിൽ കലാപം െപാട്ടി റെപ്പടുന്നി ? താ ാലിക ആവശയ്ങ്ങൾക്ക റം
ഒരു സമരവും എത്തി േനാ ന്നി ?’ (പുറം: 95). ‘ഈ പതിനാലുെകാ ം ാസ്സ്മുറി ള്ളിൽ
കഴിച്ച േനരം മെറ്റെന്തങ്കിലും െച ിരുെന്നങ്കിൽ ഇതിേനക്കാൾ അറിവു േനടാമായിരു ’ (പു�
റം: 79). ഈ നിശിതമായ വിമർശനവും ഈ വയ്വസ്ഥ െപാതുസമൂഹത്തിലു ാക്കിയി ള്ള
ആ ീയ മലിനീകരണവും െപൗേലാ െ യറും ഇവാൻ ഇ ി ം ഗാന്ധിയുെമാെക്ക മുേന്നാ �
െവച്ച ൾ തിര ാരത്തിെന്റ തുടർച്ച തെന്നയാണ്.

ഇ യും കടുത്ത വിമർശനം നടത്തി, നമ്മെളാെക്ക െച ന്നതുേപാെല അേത വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസ വയ്വസ്ഥയുെട ഭാഗമായി പറ്റി ടുകയ ദാസ് െച ത്. ‘േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസം
ഞാൻ മുഴുവനായി ഉേപക്ഷി . പരീക്ഷെയഴുതി ഡി ിേനടാേനാ അതുവഴി എെന്തങ്കിലും േജാ�
ലിസമ്പാദിക്കാേനാ ഉള്ള പരിപാടി പൂർണ്ണമായും ഉേപക്ഷി . ഒരു കമ്മ ണിസ്റ്റായി വർ�
ത്തിക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമു പിടിച്ച മാണിത് ‘. ഹ്മപു നുള്ള
കത്തിൽ (പുറം: 120). അദ്ധവ്ാനി ന്നവരുെട ഇടയിൽ ജീവിച്ച് അവരുെട മാനസികഘടനയി�
െലത്താനുള്ള തെന്റ സതയ്ാേനവ്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങെളപ്പറ്റി ദാസ് തുറന്ന് പറയു . അത ം
കാ നികമായി േതാന്നാം.

ഒരു െതാഴിലാളിയായി േതാട്ടം േമഖലയിലും കവ്ാറികളിലും പണിെയടു ദാസ്. വാ�
ം വർത്തിയും സിദ്ധാന്തവും േയാഗവും തമ്മിലുള്ള ഭയാനകവും അസതയ്ജടിലവുമായ

അന്തരം ഇ ാതാക്കാൻ അയാൾ ഒരു െതാഴിലാളിയായി സവ്യം പുനഃസൃ ിക്കാൻ മിെച്ചങ്കി�
ലും തെന്റ ആ ീയ തിസന്ധി മറികടക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞി . ഗാന്ധി ഈ സന്ദർഭ�
ത്തിൽ വയ്വസ്ഥിതിെ തിെര (ആധുനിക മുതലാളിത്ത നാഗരികതെ തിെര) സതയ്ാ ഹത്തി�
േലർെപ്പ . ഗാന്ധിയിലിത് തിേരാധവും പുനഃസൃ ിയുമായി (ഗാന്ധിയുെട രചനാ ക പദ്ധ�
തികൾ) ഒേര സമയം മാറു ്. ഗാന്ധി ദക്ഷിണാ ിക്കയിലും ഇന്തയ്യിലും നടത്തിയ സതയ്ാ�

ഹ  സമരങ്ങളിെല ാം രചനാ ക വർത്തനങ്ങളും ഉൾെപ്പട്ടിരു . ഫീനിക്സ് െസറ്റിൽെമ�
ന്റ് േടാൾേസ്റ്റായി ഫാം, സബർമതി ആ മം, വാർധ, എന്നീ ലാബറട്ടറികളിൽ ടം െചെ �
ടുത്ത ബദൽ ജീവിത മാതൃകകളാണ് ഗാന്ധിയൻ സതയ്ാ ഹ സമരങ്ങെള അന നമാ ന്ന�
ത്. അവയിെ ങ്കിൽ ഗാന്ധിയുെട സമരങ്ങൾ പക്ഷാഘാതം സംഭവിച്ച ശരീരം േപാെലയാണ്.
ഗാന്ധിയുെട അഹിംസ സേചതനമാകുന്നത് ഇങ്ങെനയാണ്. 1946-നുേശഷം ഗാന്ധിേപാലും
അനാഥനായി: “Indians are a lost people”എ ള്ള തെന്റ പഴയ േബാധയ്ം നിരന്തരം മ ി�
ച്ചി ാകണം.

ദാസ് സമ്മതി : ‘അവനവേനാടുതെന്ന നീതിപുലർത്തണെമങ്കിൽ, ഇവിെട ജീവി �
ന്ന ഓേരാ നിമിഷവും അ േയെറ േവദനിപ്പി ന്നതും സവ്ന്തം നി ിയതവ്െത്ത കുത്തിേനാവി�
പ്പി ന്നതുമാണ്. സവ്ന്തം വൃത്തിെയെന്തന്ന് എനിക്ക് കെ ത്താനായിട്ടി … ’ (9/4/1977)
‘എെന്തങ്കിലും െച ാനാവും എന്ന തീക്ഷയാണ് ജീവിപ്പി ന്ന’െതന്ന് അേത കത്തിലു ്.

‘െപാള്ളത്തരം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞി ം ഇവിെട ജീവിേക്ക ി വരുേമ്പാൾ താങ്കൾ എന്താ�
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ണ് െച ക?’ ഹ്മപു േനാട് ദാസ് േചാദി ന്നത് അയാേളാടു തെന്നയാണ്… ന മായ
ആ ീയതയുെട വി ാന്തിയിൽ ദാസ് ഭൂമിയിൽ നി ം സവ്യം അ തയ്ക്ഷനാവു . തെന്റ
ആ ീയേവദനയുെട പിടച്ചിലിന് ത ാല വിരാമമി െകാ ്…

പേക്ഷ, അയാളറിയുന്നി അേത ആ ീയേവദനയുെട പിടച്ചിലിൽ ഇ ം, എ ം തീ തി�
ന്ന മനുഷയ്രു ാവും. തനി ചു ം നരകയാതന അനുഭവി ന്ന അമ്മമാെരയും സേഹാ�

ദരങ്ങെളയും ഓർത്ത്. േവദനി ന്ന മനുഷയ്വംശെത്ത ഓർത്ത്…
അതിജീവനത്തിെന്റ ഭീഷണി േനരിടുന്ന ജീവെനയും ഭൂമിെയയും ഓർത്ത്…



േലഖനങ്ങൾ
രാ ീയം
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അദ്ധയ്ായം 1

േകരളത്തിെന്റ േദശീയ ം1

മുതലാളിത്തരാജയ്ങ്ങളിൽനി ം വയ്തയ് മായ സാമൂഹയ്വികാസഗതിയാണ് അധിനിേവശിത
രാജയ്ങ്ങൾ ം പുത്തൻ അധിനിേവശിത രാജയ്ങ്ങൾ ം ഉള്ളത്. ഈ രാജയ്ങ്ങളുെട വി �
വസമരങ്ങളിൽത്തെന്ന ര വയ്തയ് വണതകൾ കാണാനാവും. വി വപൂർവ്വൈചനയി�
േലാ, അെ ങ്കിൽ േദശീയസവ്യംനിർണ്ണായവകാശത്തിനായി സമരംെച ന്ന നാഗാ-മിേസാ
േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിേലാ സാ ാജയ്തവ്ശ ികൾക്ക് തങ്ങളുെട സവ്ാധീനം നിർണ്ണാ�
യകമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി . ഇത്തരം േദശങ്ങളിൽ സാ ാജയ്തവ്ത്തിന് തകർക്കാേനാ, ആഴ�
ത്തിൽ സവ്ാധീനം െചലുത്താേനാ കഴിഞ്ഞിട്ടി ാത്ത സവ്ന്തം േദശീയഐകയ്ത്തിൽ ഊന്നി�
നി െകാ ാണ് വി വശ ികൾ സാ ാജയ്തവ്ത്തിനും ജനവിരുദ്ധശ ികൾ െമതിരായ
േപാരാട്ടങ്ങൾ നട ന്നത്. മാ മ , ഈ േപാരാട്ടത്തിലൂെട തങ്ങളുെട േദശീയതെയ വിക�
സിപ്പി ക കൂടി െച ് അവർ.

സാ ാജയ്ത്തിെന്റ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം
ഒറ്റെപ്പട്ട വികാസം, ദീർഘവീക്ഷണത്തിലൂെട
േനാ േമ്പാൾ എ കാലയളവുവെര—ഏതു
പരിധിവെര—സാദ്ധയ്മാെണന്ന സംശയം ഉണർ�

ന്നവയാണ് റഷയ്യിെലയും ൈചനയിെലയും
മുതലാളിത്ത പുനഃസ്ഥാപനങ്ങളും മ ‘േസാ�
ഷയ്ലിസ്റ്റ് ’ രാജയ്ങ്ങൾ േനരിട്ട അപമൃത വും.

എന്നാൽ േകരളെത്തേപ്പാലുള്ള േദശങ്ങളുെട
സ്ഥിതി വയ്തയ് വും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവുമാണ്.
ഇവിെട സാ ാജയ്തവ്ം ന െട േദശീയ ഐകയ്�
െത്ത വലിെയാരു പരിധിവെര തകർ കയും സാ�
മൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ എ ാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവ�
രുെട സവ്ാധീനം നിർണ്ണായകമാ കയും െച ക�
ഴിഞ്ഞി ്. േകരളത്തിെല പിേന്നാക്കം നി ന്ന

 ാമ േദശങ്ങളിൽേപ്പാലും സാ ാജയ്തവ്ത്തിെന്റ സവ്ാധീനം വമ്പിച്ചതാണ്. ദീർഘകാലം സാ�
ാജയ്തവ്ത്തിെന്റ േനരി ള്ള ആധിപതയ്ത്തിൻകീഴിൽ കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം ഇേപ്പാൾ പേരാക്ഷ�

മായ ആധിപതയ്ത്തിൻകീഴിൽ തുടരുന്ന േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ, ഈ കാലയള�
വിൽ വന്നി ള്ള മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാധി ന്നത് കാരയ്ങ്ങൾ വയ് മാക്കാൻ സഹായകമാണ്.

1േകരളത്തിെന്റ േദശീയ ം, േ രണ, 1981 േമയ് 16-21 (േപജ് 27).

2



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 3

1.1 സാമ്പത്തികാടിത്തറയിെല മാറ്റങ്ങൾ

ഫ ഡൽ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയിലധിഷ്ഠിതമായ തനതായ വികാസവുമായി മുേന്നറിയിരുന്ന േക�
രളത്തിെന്റേമൽ സാ ാജയ്തവ്ം ആധിപതയ്ം േനടിയേതാെട, തങ്ങളുെട ചൂഷണത്തിന് അനു�
േയാജയ്മായ ഒരു ഭരണ മം ഇവിെട രൂപെപ്പടുത്തിെയടുക്കാൻ അവർ മി കയു ായി.
സാ ാജയ്തവ് ആധിപതയ്ത്തിനുേശഷം അതിെനതിരായ ജനങ്ങളുെട സമരം     എ ാേ ാഴും ഫ �
ഡലിസത്തിെനതിരായ സമരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണു കിട ന്നത്. േകരളത്തിെല സാ ാജയ്�
തവ്ാധിപതയ്ത്തിെന്റ ആദയ്ഘട്ടത്തിൽ സാ ാജയ്തവ്വിരുദ്ധസമരമാണ് ഇതിൽ മുഖയ്മായിരി �
ന്നത്. പതിെനട്ടാം  നൂറ്റാ ിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിെന്റ ആദയ്ദ�
ശകങ്ങളിലും പഴശ്ശിരാജെയയും േവലുത്തമ്പിദളവെയയും േപാലുള്ള േകരളീയ ഭരണാധികാരി�
കൾ സാ ാജയ്തവ്ത്തിെനതിരായ ബഹുജനങ്ങളുെട സമരങ്ങൾക്ക് ധീരമായ േനതൃതവ്ം ന ക�
യു ായി. എന്നാൽ വിപുലമായ സാമ്പത്തിക-ൈസനികേശഷിയുള്ള വിേദശശ ികൾക്ക്
തങ്ങളുെട എതിരാളികെള അടിച്ചമർത്താനും അവേശഷിച്ച ഭരണാധികാരിവിഭാഗങ്ങെള ീ�
ണിെപ്പടുത്തി തങ്ങളുെട വിശവ് േസവകരാക്കി മാറ്റാനും, അങ്ങെന തങ്ങൾക്കനുയു മായ
ഭരണ മം ഉറപ്പിക്കാനും കഴി .

ഈ ആദയ്കാലയളവിനുേശഷം സാ ാജയ്തവ്വിരുദ്ധസമരങ്ങൾ മുഖസ്ഥാനം കരസ്ഥ�
മാക്കി. േകരളത്തിെല ആഭയ്ന്തരൈവരുദ്ധയ്ങ്ങെള മൂർച്ഛിപ്പി ക എന്നപങ്കാണ് പി ാലയ�
ളവിൽ സാ ാജയ്തവ്ം പേരാക്ഷമാെയങ്കിലും നിർവ്വഹിച്ചത്. പലത കളിലായി നിലനിന്നിരു�
ന്ന േകരളത്തിെല ഫ ഡൽ ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുെട വിവിധഘടകങ്ങൾ േമധാവിതവ് ശ ികൾ�
െക്കതിരായി നടത്തിയ സമരങ്ങളുെടയും അതിൽ അവർ  േനടിയ വിജയങ്ങളുെടയുംചരി മാ�
ണ് പി ാലഘട്ടത്തിെല േകരളചരി ം. ഈ ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുമായി കൂടി ഴ കിട �
ന്ന ജാതിസ ദായങ്ങൾ ം അനാചാരങ്ങൾ ം എതിരായ സമരങ്ങൾകൂടി ഇതിൽ ഉള്ള�
ടങ്ങിയിരി . വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകളും, ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽ േകാൺ ം
കമ്മ ണി പാർട്ടിയും അടക്കമുള്ള രാ ീയസംഘടനകളും ഈ സമരങ്ങളുെട വിവിധഘട്ടങ്ങ�
ളിൽ വയ്തയ് സാമൂഹയ്വിഭാഗങ്ങളുെട േനതൃതവ്ം ക ാളി. ഇവ പലേപ്പാഴും സാ ാജയ്തവ്ത്തി�
െനതിരായിരു െവങ്കിൽത്തെന്ന, ഈ കാലഘട്ടത്തിെല സമരങ്ങളുെട മുഖയ്ഉള്ളടക്കം അതി�
െന്റ ഫ ഡൽവിരുദ്ധ സവ്ഭാവമായിരു .

അേതസമയം, സാ ാജയ്തവ്ശ ികൾെക്കതിരായ ഫല ദമായ  സമരത്തിെന്റ അഭാവ�
ത്തിൽ ഫ ഡലിസത്തിെനതിരായ സമരങ്ങെള ാംതെന്ന ഫലത്തിൽ സാ ാജയ്തവ്താ രയ്�
ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നന്നായി ഇണ ന്നതായിമാറുെമന്ന് ഈ സമരങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങൾ െത�
ളിയി . ഇന്തയ്യുെട മ പല േദശങ്ങളിലും ഫ ഡൽ ഭുക്കൾ സാ ാജയ്തവ്ത്തിനും ജന�
ങ്ങൾ മിടയിൽ ഇടത്ത കാരായി ഇ ം നിലനി േമ്പാൾ ആ വിഭാഗത്തിൽ ആ വിഭാഗത്തി�
നുപകരം കൂടുതൽ വിശവ് രായ ദ ാൾവിഭാഗെത്ത തിഷ്ഠിക്കാൻ വിേദശശ ികെള സഹാ�
യിച്ചത് സമരങ്ങളാണ്.

സവ്ത മായ േദശീയമുതലാളിത്തശ ികളുെട വികാസത്തിനു കളെമാരു ന്നതിനു
പകരം േകരളെത്ത സാർവ്വേദശീയ െതാഴിൽവിഭജനത്തിെന്റ ഭാഗമാക്കിമാ കയും, അതിനനു�
േയാജയ്മായ ദ ാൾ വിഭാഗങ്ങളുെട വികാസത്തിനു കളെമാരു കയുമാണു ഈ സമരങ്ങൾ
െച ത്. ഈ സമരങ്ങളുെട ഫലമായി 1970-ൽ ഫ ഡലിസം ഏെറ െറ പൂർണ്ണമായും തുട �
നീക്കെപ്പട്ടേതാെട ഫ ഡൽചൂഷണത്തിനു വിേധയരായ കർഷകജനത പകരം തങ്ങൾക്കാ�
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വശയ്മായ നാണയ്വിളകൾ ഉ ാദിപ്പി ന്ന കർഷകവിഭാഗെത്ത സൃ ി കയാണതു െച ത്.
കൃഷിയിലും വയ്വസായത്തിലും വാണിജയ്ത്തിലും എ ാംതെന്ന അത് േകരളെത്ത സാ ാജയ്തവ്
േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള സാർവ്വേദശീയ െതാഴിൽ വിഭജനത്തിെന്റ ഭാഗമാക്കിമാറ്റി.

1.2 ഉപരിഘടനയിെല ങ്ങൾ

ചരി പരമായി തിക ം പുതുതായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉപരിഘടനെയ അതീവ സങ്കീർണ്ണമാക്കി�
ത്തീർ . സാ ാജയ്തവ്കാലഘട്ടത്തിെന്റ സവിേശഷതയായ ഈ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറിേയാ
കുറേഞ്ഞാ അധിനിേവശ-പുത്തൻ അധിനിേവശരാജയ്ങ്ങളിലും ദൃഢമാണ്. ഏെതാരു സമൂഹ�
ത്തിെന്റയും അടിത്തറ ഉൽപാദനസ ദായവും ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുമാെണങ്കിലും അതിേന്മൽ
പടു യർത്തെപ്പട്ട ഉപരിഘടന ദർശനത്തിേന്റയും രാ ീയത്തിെന്റയും സം ാരത്തിേന്റയും
കലാസാഹിതയ്ങ്ങളുേടയും മതത്തിേന്റയും മ ം മണ്ഡലങ്ങളിലായി വിശാലമായി പടർ കിട�

ന്ന ഒന്നാണ്. ഇവയിെല ാം തനതായ വികാസവുമായി മുേന്നറിെക്കാ ിരി ന്ന ഒരു സമൂ�
ഹത്തിൽ സാ ാജയ്തവ്ം ആധിപതയ്ം െചലു ന്നേതാെട സംഭവി ന്ന മാറ്റങ്ങെള ഉൾെക്കാ�
ള്ളാൻ ഉപരിഘടന അപരയ്ാ മായിത്തീരു .

സാ ാജയ്തവ്ആധിപതയ്ത്തിൽ, സാമ്പത്തികാടിത്തറയിൽ ഗുണകരമായ ഒരുവികാസമ
സംഭവി ന്നത്; പകരം ഫ ഡലിസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹയ് മെത്ത സാ ാജയ്തവ്�
ചൂഷണത്തിനനുേയാജയ്മായ ഒന്നാക്കി പരിവർത്തനം  െച ി കയാണു ായത്. ഈ പരി�
വർത്തനത്തിലൂെട ഫ ഡൽ അടിത്തറ തകർക്കെപ്പടുന്നതു മൂലം അതിലധിഷ്ഠിതമായ ഉപരി�
ഘടനയും വലിെയാരു പരിധിവെര  തകർക്കെപ്പടുകേയാ അപരയ്ാ മായിത്തീരുകേയാ െച �

. അേത സമയം സമൂഹെത്ത മുേന്നാ നയിക്കാൻ െക ള്ള ഒരു ഉപരിഘടന ഈ പരി�
വർത്തനത്തിെന്റ  ഫലമായി വികസി രൂപംെകാ ന്നി . തങ്ങളുെട സാമൂഹയ്വികാസഘ�
ട്ടവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് സാ ാജയ്തവ്മൂലയ്ങ്ങെള ഒരുപരിധിവെര സവ്ന്തം മൂലയ്ങ്ങളുമായി സമനവ്�
യിപ്പിക്കാനാവുെമന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ്, പുതിയ ആവശയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായവെയ ാം, വിേദശ�
ങ്ങളിൽ നി ം കടംെകാ ക എന്നത് ഏെതാരു ജനവിഭാഗത്തിനും അസാദ്ധയ്മായ കാരയ്�
മാണ്. േകരളത്തിെലസാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ ഉപരിഘടനയിലു ായ ഈ തിസന്ധി,  ഫ �
ഡൽവിരുദ്ധസമരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ര ഘട്ടങ്ങളിലായി ര വയ്തയ് രീതികളിൽ താ ാ�
ലികമായി പരിഹരിക്കെപ്പ .

ആദയ്ഘട്ടങ്ങളിെല ഫ ഡൽ വിരുദ്ധസമരവും അതിന്നനുബന്ധമായ ജാതിസ ദായത്തി�
െനതിരായ സമരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാമൂഹയ്പരി ർത്താക്കൾ ൈഹന്ദവ ആശയവാദത്തി�
ലും മ ം അധിഷ്ഠിതമായ മൂലയ്ങ്ങെള പുനരുദ്ധരി ന്നതിലൂെടയാണ് ഉപരിഘടനയിെല ഈ

തിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ മിച്ചത്. േദശീയനേവാത്ഥാനത്തിേന്റതായ കാലഘട്ടത്തിലുട�
നീളം ഈ വണത നമു കാണാനാകും. ീനാരായണ ഗുരുവിെനേപ്പാലുള്ളവരും വിവിധ
സാമുദായിക-രാ ീയ സംഘടനകളും അക്കാലെത്ത സാമൂഹയ്വി വത്തിൽ ാേയാഗികമാ�
യി വളെര പുേരാഗമനപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന അവരുെട ൈസദ്ധാന്തിക
അടിത്തറയും വി വപരമായ േയാഗവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധയ്ം കടമായിത്തെന്ന നിന്നി�
രു . ഇക്കാരണം െകാ തെന്ന ഏതാനം ചില ദശകങ്ങളിൽ മാ ം ഒതുങ്ങിനി അവ�
രുെട വി വ വർത്തനങ്ങൾ. താൽക്കാലിക േനട്ടങ്ങേളാെട കൂടുതൽ കടമായിത്തീർന്ന
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ൈസദ്ധാന്തികമായ അപാകതകൾ അവെയ േമണ പിന്തിരിപ്പൻശ ികളുെട ഭാഗമാക്കിമാ�
റ്റി. ഇതിെന ടർ ഫ ഡൽ വിരുദ്ധസമരത്തിനു ായ മരവിപ്പിെന അതിജീവിച്ചത് കമ്മ �
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയേപ്പാലുള്ള പുേരാഗമനസംഘടനകളാണ്. … സാമ്പത്തിക സമരവാദത്തിലും
അതിെന്റ താ ാലിക േനട്ടങ്ങളിലും ലക്ഷയ്ംെവ ന്ന യാ ികഭൗതികവാദമായിരു അവ�
രുെട ൈസദ്ധാന്തികാടിത്തറ.സാമൂഹയ്ജീവിതെത്ത മുേന്നാ നയി ന്നതിനുള്ള വിശാലമായ
ഒരു കാ പ്പാടിെന്റ അഭാവത്തിൽ, ഫ ഡൽ വിരുദ്ധസമരം പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ട 1970-ഓെട
ഈ സംഘടനകളുെട പുേരാഗമനപരമായ പങ്ക് അ മി കയും െച .

1.3 സാമൂഹയ് അപചയത്തിെന്റ ഘട്ടം

കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാ കാലം േകരളത്തിലും സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ വി വപരമായ പങ്ക് നിർ�
വഹിച്ചിരുന്ന ഫ ഡൽ വിരുദ്ധസമരങ്ങൾ 1970-ൽ  ഫ ഡലിസം തുട നീക്കെപ്പട്ടേതാെട െക�
ട്ടടങ്ങി. ഈ സമരങ്ങളുെട ര ഘട്ടങ്ങളിലായി അവ േനതൃതവ്ംന ിയിരുന്ന ശ ികളുെട
ൈസദ്ധാന്തിക അടിത്തറയിെല അപാകതകളും വിശാലമായ കാ പ്പാടിെന്റ അഭാവവും അവ�
െര തങ്ങളുെട പുേരാഗമനപരമായ പങ്കിൽ നി ം മാറ്റി േമണ പിന്തിരിപ്പൻ വർഗ്ഗങ്ങളുെട
േസവകരാക്കിത്തീർ . അേതസമയം സമൂഹെത്ത മുേന്നാ നയിക്കാനാവശയ്മായ വി വപ�
രമായ രാ ീയകാ പ്പാടിേന്റയും മ മൂലയ്ങ്ങളുെടയും അഭാവത്തിൽ സാമൂഹയ്അപചയത്തിേന്റ�
തായ ഒരുഘട്ടത്തിലൂെടയാണ് ഇ േകരളം കട േപാകുന്നത്.

1: ഇതിെന്റ  വിരുദ്ധവശെമ പറ�
യാവുന്ന അപചയഘട്ടെത്തയാണ്
യൂേറാപയ്ൻ സാ ാജയ്തവ്രാജയ്�
ങ്ങൾ അഭിമുഖീകരി ന്നത്.
അവ, സാ ാജയ്തവ്ശ ികളാ�
യി വളർന്നേതാെട തനതായ
വികാസംനശിച്ച ധാരാളിത്ത
സമൂഹ (affluent society) ങ്ങ�
ളായി പരിണമി കയുംഅത്
 സാമൂഹയ്മൂലയ്ങ്ങളുെട  തകർച്ച
വഴിെയാരു കയുംെച .

പേക്ഷ, നിശ്ചിതമൂലയ്ങ്ങൾകൂടാെത ഒരു സമൂഹത്തിനും നി�
ലനി ാനാവി . സാമൂഹയ്അപചയഘട്ടത്തിൽ പിന്തിരിപ്പൻ  മൂ�
ലയ്ങ്ങൾ ള്ളിൽത്തെന്ന വിഘടനവും പര രൈവരുദ്ധയ്വും
 വർദ്ധി . ഇതിെന്റ ഫലമായി വിവിധേചരികളും നിർ�
ണ്ണായക ാധാനയ്മി ാത്ത നിരവധി ഉപസമൂഹങ്ങളുമായാണ്
ഇന്ന് േകരളസമൂഹം  നിലനി ന്നത്. സാം ാരികൈവകൃത�
ങ്ങളടക്കം എ ാത്തരം  ദുഷിച്ച വണതകൾ ം ഈ അപച�
യഘട്ടം  കളെമാരു . ഈ സാമൂഹിക  അപചയഘട്ടമാണ്
ഫാസിസ്റ്റ് ശ ികളുെട വള റുള്ള മണ്ണായി മാറുന്നത്.

ഫ ഡൽവിരുദ്ധസമരങ്ങളുെട ആദയ്ഘട്ടത്തിൽ താ ാലി�
കമാെയങ്കിലും പുേരാഗമനപരമായ പങ്ക് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ ഈ തിസന്ധിഘ�
ട്ടങ്ങളിൽ ഫാസിസ്റ്റ്ശ ികളുെട ഏറ്റവുംന ഊ വടികളായി മാറു . ഫ ഡൽ വയ്വസ്ഥ�
യിലധിഷ്ഠിതമായ മൂലയ്ങ്ങെള പുനഃ തിഷ്ഠിക്കാൻ മി ന്ന ആർ. എസ്. എസ് േപാലുള്ള
ഫാസിസ്റ്റ് ശ ികൾ ഇന്ന് േകരളത്തിെല നിർണ്ണായകശ ിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരി .
ഈ  നൂറ്റാ ിെന്റ ആരംഭത്തിൽ േദശീയനേവാത്ഥാനത്തിനു േനതൃതവ്ം ന ിയ ആശയങ്ങൾ
തെന്നയാണ് പുതിയ രൂപത്തിൽ അവരുെട ൈസദ്ധാന്തികാടിത്തറയായി നിലെകാ ന്നത്.

അേതസമയം ഫ ഡൽസമരത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങെള സാ ാജയ്തവ്താ രയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമാ�
യി സുദൃഢീകരി വാനും അങ്ങെന സാ ാജയ്തവ്ങ്ങളുെട വിശവ് ദ ാളന്മാരായിത്തീരാനും

മി ന്ന മാർക്സി പാർട്ടിെയേപ്പാലുള്ള പുേരാഗമനശ ികൾ… യാ ികവാദത്തിലധി�
ഷ്ഠിതമായ തങ്ങളുെടപഴയ ആശയങ്ങെള േസാഷയ്ൽ ഫാസിസത്തിെന്റ ശ മായ അടിത്തറ�
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യാക്കി മാറ്റിയിരി . േകരളത്തിെല സമകാലികസാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ മുഖയ്േനതൃതവ്ധാ�
രകളായി നിലനി ന്ന പര രവിരുദ്ധമായ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് വണതകൾതെന്നയാണ് ഇന്ന�
െത്ത ആർ. എസ്. എസ്. മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘട്ടനങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന കാരണം.

1.4 ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത രീതിയുെട ാധാനയ്ം

2: റഷയ്യുേടേയാ ൈചനയുേട�
േയാ വി വ ചരി ങ്ങൾ
െകാടു ന്ന േപാലും ാധാ�
നയ്ം നാം േകരളെത്ത റി ള്ള
പഠനങ്ങൾ നൽകുന്നി
എന്നതാണ് ക നിറഞ്ഞ യാ�
ഥാർത്ഥയ്ം. നാം േഗാർക്കിെയയും
െ ഹ്റ്റിെനയും ലൂഷുണിെനയും
കുറിച്ച് േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധീക�
രി . കുമാരനാശാെനയും
ഉറൂബിെനയും ഇടേശ്ശരിെയയും
അവഗണി . കഴിഞ്ഞ
മൂ വർഷത്തിനിട ് പുറ�
ത്തിറങ്ങിയ േ രണയുെട
താളുകൾതെന്ന ഇതിനു സാക്ഷി.

1967-െല നക്സൽബാരി സമരത്തിനുേശഷം ഉയർ വന്ന പു�
തിയ ചിന്താധാരകൾ ഈ ര വണതകൾ ം എതിരായ
ഒരു പുതിയസമരമുഖത്തിനു തുടക്കംകുറി . സാർവ്വേദശീയതല�
ത്തിൽ നട ന്ന വി വസമരങ്ങളുെട വിലെപ്പട്ട അനുഭവങ്ങൾ
അത് േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ മുമ്പാെക എത്തി . എങ്കിൽ�
ത്തെന്നയും  മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ അന്തസ്സത്തയായ
ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതിയുെട അഭാവത്തിൽ ന െട േദശീയ�
ധാരകെള ആ വിലെപ്പട്ട അനുഭവങ്ങളുമായി സമനവ്യിപ്പി ന്ന�
തിലും വി വപരമായ പുതിെയാരു മുേന്നറ്റത്തിനു കളെമാരു �
ന്നതിലും അത് ഏെറെയാ ം വിജയം വരിച്ചിട്ടി .

മാർക്സിേനാ െലനിേനാ മാേവാ െസ തൂങ്ങിേനാ അഭിമുഖീ�
കരിേക്ക ിവന്നിട്ടി ാത്ത ചരി പരമായി തിക ം പുതുതായ
ഈ തിസന്ധിഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനി കൾക്ക് ഭാരിച്ച
ഉത്തരവാദിതവ്മാണ് ന ന്നത്. മാേവാ െസ തൂങ്ങ് പറയു :

“ഒരു രാ ത്തിനും ഒരുകാല ം പഴയതിെനമാ ം ആ യിക്കാൻകഴിയി … നാം പുതിയ
ആവശയ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ കൃതികെളഴുതുകയും പുതിയസിദ്ധാന്തത്തിനു രൂപംന �
കയും െച ന്നിെ ങ്കിൽ ശരിയാവി … ” സാർവ്വേദശീയതലത്തിൽ നട ന്ന സമരങ്ങളുെട
വിലെപ്പട്ട അനുഭവങ്ങെള സമാഹരി ന്നേതാെടാപ്പം, ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതി ഉയർത്തിപ്പി�
ടി ന്നതിലൂെട പുതിയ സാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആ അനുഭവങ്ങെള സമനവ്യിപ്പി �
കയും വികസിപ്പി കയും െച ന്നതിലൂെട മാ േമ പുതിയെവ വിളികെളേനരിടാനും വി വ�
ത്തിെന്റേനതൃതവ്പരമായപങ്ക് ഉറ വരു വാനും അങ്ങെന മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് എന്നേപ�
ര്  സാർത്ഥകമാക്കാനും സാദ്ധയ്മാകൂ.

ചില ആമുഖ റി കൾ: സാ ാജയ്തവ് ആധിപതയ്ത്തിനുേശഷമുള്ള േകരളചരി ത്തിൽ
െപാതുവിൽ െതളി കാണാവുന്നവയും നിർണ്ണായക ാധാനയ്മുള്ളവയുമായ പല ങ്ങ�
െള കൂട്ടിയിണക്കാൻ  മി കമാ േമ ഈ കുറിപ്പിലൂെട ഞാൻ െച . അവ ിടയിലുള്ള
എണ്ണമറ്റ ങ്ങെള റിച്ച്, ആെക   ഒേന്നാ രേ ാ േലഖനങ്ങളുെട പരിധിയിൽ  ഒതു ന്നവ�
യ  എന്നതിനാൽ, സൂചിപ്പിക്കാൻേപാലും ഞാൻ ഒരുെമ്പട്ടിട്ടി . എങ്കിലും നാം ഇ ് അഭിമു�
ഖീകരി ന്ന പല  ങ്ങെള റി മുള്ള ചരി പരമായ അേനവ്ഷണത്തിന് ഈ കുറി കൾ
സഹായി െമ കരുതെട്ട.



അദ്ധയ്ായം 2

ന െട കാലഘട്ടത്തിെന്റ ആ ീയ
തിസന്ധി

1: േകരളത്തിെന്റ ബൗദ്ധികജീവി�
തം ഈ വിഘടനെത്ത സവ്യം തി�
രിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരുപേക്ഷ,  ീനാ�
രായണനിലൂേടേയാ, പിന്നീട് കുമാ�
രനാശാനിലൂേടേയാ  ആെണ
 േതാ . ‘ ിട്ടീഷുകാരാണ് നമു�
ക്ക്  സനയ്ാസം തന്നത്’ എന്ന് ീ�
നാരായണഗുരു പറയുകയു ായി.

ആ ീയം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപേയാഗി ന്നത് േബാധ�
പൂർവ്വംതെന്നയാണ്. ആശയം, ആദർശം, തയ്യശാ ം
എന്നീ പദങ്ങളാണ് സാമൂഹയ്ശാ ത്തിൽ ഇതിനു പകരംനി�
േ ത്. പേക്ഷ, ഒരു തിസന്ധിയിലൂെട കട േപാകുന്ന
േകരളത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ ഈ പദങ്ങളുെട
സമൂർത്ത കാശനെത്ത അനുവദിക്കാത്തവിധം സംഘർഷ�
പൂർണ്ണമാണ്. ന െട എ ാ കാശനവിധങ്ങളും േഛദി കള�
യുന്ന വർത്തമാന അവസ്ഥ പലേപ്പാഴും ഏെതങ്കിലും രൂപത്തി�
ലുള്ള ഭീകരതയിലൂെടയാണ് അതിെന്റ വിഘടനെത്ത1 അതിജീവി ന്നത്. എങ്കിലും േപാർ�

ഗീസ് അധിനിേവശതവ്ത്തിെന്റ ഘട്ടം മുതൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനംവെരയുള്ള കാലയളവി�
ന്നിടയിൽ േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതം സവ്ന്തം ആവശയ്കതകൾക്ക് അനുേയാജയ്മാംവി�
ധം ആശയങ്ങളും- ആദർശങ്ങളും ആദർശസംഹിതകളും രൂപെപ്പടു കയും, സവ്യം മുേന്നറു�
കയും െച േപാന്നി ്. േകരളത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ജന്മി–നാടുവാഴിത്ത സാമൂഹയ്ഘടന�
െയ നാേശാ ഖമാ ന്നതിൽ അന്തിമമായ പ വഹിച്ചത് കമ്മ ണി സ്ഥാനമാണ്. നാ�
മാവേശഷമായിെക്കാ ിരി ന്ന പഴയ സാമൂഹയ്ഘടനയും പുതുതായി രൂപംെകാ ന്ന മുത�
ലാളിത്തസവ്ഭാവമുള്ള സാമൂഹയ്ഘടനയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ഇന്നെത്ത ആ ീയ�

തിസന്ധിക്ക് ആധാരമായി ള്ളത്. സാ ാജയ്തവ് അധിനിേവശതവ്ത്തിെന്റ ഫലമായി സൃ ി�
ക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഈ സംഘർഷെത്ത മനസ്സിലാ ന്നതിന് ന െട നാടിെന്റ ഭൂതകാലചരി ം
സഹായകമായിരി ം.
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സാമൂഹയ്പശ്ചാത്തലം, ആദർശം, തയ്യശാ ം:
അധിനിേവശിതസമൂഹത്തിൽ

2: ൈവേദശിക ആ മണം
മാ മാണ് ഭ ി സ്ഥാനത്തിന്
വഴിെവച്ചെതന്ന് ഇതുെകാ ്
അർത്ഥമാേക്ക തി . ജന്മിത്ത�
വയ്വസ്ഥയിലും ഹി മതത്തിലും
ഉ ായ അപചയെത്ത ടർന്ന്
വർദ്ധി വന്ന മതപരിവർത്തന�
ങ്ങൾ ഹി മതത്തിൽത്തെന്ന
ഒരു നേവാത്ഥാനത്തിനു േ ര�
കമായി ചൂ ിക്കാട്ടെപ്പടു ്.

പതിനാറാം നൂറ്റാേ ാെടയാണ് ആധുനികേകരളത്തിെന്റ
ചരി ം ആരംഭി ന്നത്. അറബികളിൽനി ം േകരള�
ത്തിെന്റ വിേദശവയ്ാപാരകുത്തക ൈകവശെപ്പടുത്താനാ�
യി േപാർ ഗീസുകാർനടത്തിയ സുദീർഘമായ യുദ്ധങ്ങളും
തുടർന്ന് അവർ അതിൽേനടിയ വിജയവും, അപചയവി�
േധയമായിെക്കാ ിരുന്ന ഇന്നാടിെന്റ ഫ ഡൽ സാമൂഹയ്�
വയ്വസ്ഥെയ പുതിെയാരു രൂപത്തിൽ മെപ്പടു ന്നതി�
ലും േദശീയമായ ഉയിർെത്തഴുേന്ന ിനു തുടക്കമിടുന്നതിലും
വളെര ധാനെപ്പട്ട ഒരു പങ്കാണു നിർവ്വഹിച്ചത്. അന്ന�
െത്ത േദശീയ സ്ഥാനത്തിൽ േനതൃപരമായ പ നിർവ്വഹിച്ച
ഭ ി സ്ഥാനത്തിെന്റ2 കവികളിലൂെടയും മ മാണ് ആധുനികമലയാളഭാഷതെന്ന രൂപം�
െകാ ന്നത്. തുടർ ള്ള നൂറ്റാ കളിൽ േകരളത്തിെന്റ ജനജീവിതത്തിന് ആധാരമായി�
രുന്ന ൈനതികമൂലയ്ങ്ങളുെട ാഥമികരൂപങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ, പൂന്താനം എന്നീ കവികളുെട
രചനകളിൽ നമു കാണാം. ഭ ി സ്ഥാനത്തിലൂെട രൂപീകൃതമായ ഈ മൂലയ്ങ്ങളാണ്
വിേദശശ ികൾെക്കതിരായ സുദീർഘസമരത്തിൽ േകരളീയ ജനജീവിതത്തിെന്റ അടിത്തറ�
യായി നിലനിന്നത്.

3: വിവിധ നാ രാജയ്ങ്ങളായി േവർതിരി കിടന്നിരുന്ന
േകരളെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, വളെര സാമാനയ്മായ
ഒരർത്ഥത്തിൽമാ മാണ് ഇവിെട അധികാരഘടനെയ �
റിച്ച് പറയുന്നത്. ഒേരാ നാ രാജയ്ത്തിലും ഈ അധികാരഘ�
ടനഏേതതു രൂപത്തിലാണ് സ്ഥാപിതമാവുകയും സാമൂഹയ്�
ജീവിതവുമായി തി വർത്തനത്തിേലർെപ്പടുകയുംെച ത്
എന്നത് സവിേശഷമായ പഠനങ്ങൾ വിഷയമാേക്ക �
താണ്. ഏങ്കിലും പി ാലത്ത് േകരളസംസ്ഥാനത്തിെന്റ
രൂപീകരണത്തിന് വഴിെയാരുക്കിയ െപാതുവായ സമാനത�
കൾഈ നാ രാജയ്ങ്ങൾ ം അവിടങ്ങളിൽസ്ഥാപിതമായ
അധികാരഘടന ം ഉ ായിരു എന്നതിനാൽ ഇവിെട
അത് േതയ്കം പരിേശാധിേക്ക തിെ േതാ .

േപാർ ഗീസുകാെരയും ഡ കാെര�
യും തുടർന്ന് േകരളത്തിനുേമൽ ൈസനിക�
മായ ആധിപതയ്ം േനടിയ ിട്ടീഷുകാർ,
ഇന്നാടിെന്റ ഭരണവയ്വസ്ഥെയ സവ്ന്തം
താ രയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി  പരിവർത്ത�
നെപ്പടു ന്നതിലും, അങ്ങെന തങ്ങളു�
െട ചൂഷണത്തിന് അനുേയാജയ്മായ ഒരു
അധികാരഘടന രൂപെപ്പടു ന്നതിലും

ദ്ധെചലു കയു ായി. മുതലാളിത്ത
സവ്ഭാവമുള്ള ഈ അധികാരഘടനയും3

ജാതിവയ്വസ്ഥയിലധിഷ്ഠിതമായ േകരള�
ത്തിെന്റ ാങ്-മുതലാളിത്ത സാമൂഹയ് മവും തമ്മിലുള്ള അതീവസങ്കീർണ്ണമായ ൈവരുദ്ധയ്�
ത്തിെന്റ ചരി മാണ് പി ാലെത്ത േകരളചരി ം.

ഫ ഡൽ ആചാരങ്ങളും വിശവ്ാസങ്ങളും തഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിേധയമാകു .
നൂറ്റാ കൾമുമ്പ് രൂപീകൃതമായതും സാ ാജയ്തവ്വിരുദ്ധസമരങ്ങളിലൂെട പരിവർത്തനവിേധ�
യമായി നിലനി േപാന്നതുമായ ജീവിതമൂലയ്ങ്ങൾ ആധുനികയാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ മുന്നിൽ
അപരയ്ാ മായിത്തീരു . സാമൂഹയ്ബന്ധങ്ങെള ഉൾെക്കാ ന്നതിനാവശയ്മായ ൈനതിക�
മൂലയ്ങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ, വിനിമയ മൂലയ്ത്തിെന്റ മൂർത്ത കാശനമായ പണം കാലഹരണ�
െപ്പട്ട മൂലയ്സങ്ക ങ്ങൾ േമൽ ആധിപതയ്ംേനടു .
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അധിനിേവശവയ്വസ്ഥ അതു വിേധയമാ ന്ന േദശേത്താെടാപ്പം അവിടെത്ത ജനത�
യുെട േബാധമണ്ഡലേത്തയും േകാളനികളാക്കി  മാ ്. പാളത്താറിനുമുകളിൽ േകാ ധരി�

ന്ന േകാളനിമന കൾെക്കതിരായ ശ മായ കലാപമായിരു ഗാന്ധിയുെട സവ്ന്തം വ �
ധാരണവും വിേദശവ ബഹി രണവും. ഗാന്ധിയുെട കാലത്തിേനക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശ �
മാണ് ഇന്നെത്ത മുതലാളിത്ത ചരണമാദ്ധയ്മങ്ങൾ. ഉ ാദനരംഗെത്തന്നേപാെല ജീവിത�
ത്തിെന്റ മെറ്റ ാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മനുഷയ്െന്റ സർഗ്ഗാ കമായ ജീവിതചരയ് ാധാരമായ ഇച്ഛാ�
ശ ിെയ അവനിൽനിന്നടർത്തിമാ കയും, അങ്ങെന ജ സഹജമായ ഉ യിേലക്ക് മനു�
ഷയ്െന നയി കയുമാണ് ഈ ചാരേണാപാധികളിലൂെട മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥ െച ന്നത്.
മനുഷയ്നിൽനിന്ന് അടർത്തിമാറ്റെപ്പടുന്ന ഇച്ഛാശ ി, നിലവിലുള്ള വയ്വസ്ഥയുെട നിലനി ി�
ന്നാധാരമായ വഴികളിേലക്ക് അവനറിയാെതതെന്ന തിരി വിടെപ്പടു .

പുതിയ യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങളും പുതിയ ങ്ങളും

4: േകാളനികളുെട സവിേശഷമായ
 സാമൂഹയ്ഘടനയിൽ, പഴയ ജീവി�
തമൂലയ്ങ്ങളുെട  അപരയ്ാ തയും
പുതിയ മൂലയ്ങ്ങളുെട അഭാവവുമാ�
ണ് ഇന്ന് സാമൂഹയ്ജീവിതെത്ത
ഉടനീളം ബാധിച്ചിരി ന്ന
 ൈക ലി ം  അഴിമതികൾ�

ം  ആധാരമായി  നി ന്നത്.
അേതാെടാപ്പംതെന്ന ഭാവിയിൽ
രൂപംെകാള്ളാനിരി ന്ന പുതിയ
 മൂലയ്സംഹിതയുെട  സവേവ�
ദനയും ഇതിലടങ്ങിയിരി .

സാ ാജയ്തവ് അധികാരഘടനെയ നിലനിർ ന്നവിധത്തിൽ
സാമൂഹയ്ജീവിതെത്തയാെക ഒരു നിശ്ചിതേകാണിൽ ഒതു�
ക്കാൻ മി കയാണ് ബൂർഷവ്ാ ചാരണമാദ്ധയ്മങ്ങൾെച�

ന്നത്. എന്നാൽ, സാമൂഹയ്വികാസ ിയ സാമൂഹയ്ഘടന�
െയ തഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിേധയമാ കയും െച �

. അധികാരഘടനയുെട ഭാഗമായിത്തീർന്നേതാെട സവ്യം
നിർമാനുഷികവത്കരിക്കെപ്പടുകയുമാണു ായത്. േനതൃതവ്�
ശ ികൾ ായ ഈ പരിണാമം ഈ സ്ഥാനങ്ങളുെട
സജീവശ ിയായിരുന്ന ജനതെയ ആദർശശൂനയ്രാ .
സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ ൈസനികസമാനമായ അച്ചടക്കത്തി�
നും മൂലയ്രഹിതമായ അരാജകതവ്ത്തിനും ഇടയിൽ ഉഴറിനട�

ന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇതിെന്റ പരിണതഫലം.4

പുതിയ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹയ് രൂപീകരണം

തയ്ക്ഷത്തിൽ അസംബന്ധെമ േതാ ന്ന ഇന്നെത്ത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ, യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ സാമൂഹയ്ഘടനയിലാകമാനം സംഭവി െകാ ിരി ന്ന തഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങ�
െളയാണ് സൂചിപ്പി ന്നത്.  ഫ ഡൽവയ്വസ്ഥ ം ആചാരങ്ങൾ െമതിരായ സമരങ്ങൾ
ഏെറ െറ പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടേതാെട േകരളത്തിെന്റ തനതായ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയും
അതിെന്റ അന്തയ്ത്തിെലത്തിേച്ചരുകയാണു ായത്. ാമങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹയ്ജീവി�
തം ഇേതാെട തഗതിയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ വിേധയമാക്കെപ്പ . ഇതിനുപകരമായി
സാ ാജയ്തവ്ചൂഷണത്തിനു വിേധയമായസങ്കീർണ്ണവും ാേദശികമായ വയ്തയ് സവ്ഭാവമാർ�
ന്നതുമായ ഒരു സാമൂഹയ്ഘടനയാണ് േകരളത്തിൽ സൃ ിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്. സാ ാജയ്തവ്വിപ�
ണിയാൽ നിയ ിക്കെപ്പടുന്ന വിേക ീകൃതമായ ഒരു സമ്പദ്ഘടനയാണ് ഇതിന്നാധാരം.
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ഉ ാദനസ ദായം ഒറ്റതിരിഞ്ഞ യൂണി കളായി മാറിക്കഴി എന്നതാണിതിെന്റ സവി�
േശഷത. കർഷകർക്ക് ാമുഖയ്മുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഓേരാ കർഷകകുടുംബവും േനരിട്ട് സാ ാ�
ജയ്തവ്വിപണിയുമായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി . പരമ്പരാഗതവയ്വസായങ്ങളിേലർെപ്പട്ടിരി �
ന്ന ഓേരാ യൂണി ം േനരിട്ട് സാ ാജയ്തവ്വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരി . പഴയ
സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ തകർക്കെപ്പട്ടതിെന്റ ഫലമായി രൂപംെകാ ന്ന െതാഴിലി ാ െയ, സാ�

ാജയ്തവ്സമ്പദവ്യ്വസ്ഥയുെട ഭാഗമായി, േലാകത്തിെന്റ മേറ്റതു ഭാഗ ം ആഗിരണം  െച െപ്പ�
ടാനുള്ള സാദ്ധയ്തയും ഈ പുതിയ വയ്വസ്ഥയുെട ഫലമായി സൃ ിക്കെപ്പടു . ഉ ാദനത്തി�
െലന്നേപാെല ഉപേഭാഗത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിലും േകരളത്തിെന്റ സമ്പദ് വയ്വസ്ഥ സാ ാജയ്തവ്�
വിപണിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരി .

സാമ്പത്തികാടിത്തറയിലു ാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിെന്റ മെറ്റ ാമണ്ഡലങ്ങ�
െളയും പരിവർത്തനവിേധയമാ ്. സവ്യം സ ർണ്ണമായ േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്�
വയ്വസ്ഥെയ സവ്യം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ േ രിപ്പി ന്ന വിധത്തിൽ മുതലാളിത്ത മൂലയ്സങ്ക�

ങ്ങെള ഈ നാട്ടിൽ തിഷ്ഠി കയാണ് ഈ അധികാരഘടനയിലൂെട വിേദശശ ികൾ
െച ത്. കൃതിയുമായി േനരി ബന്ധെപ്പ കിട ന്നതും ലളിതമായ ഉ ാദന-ഉപേഭാഗ
ബന്ധങ്ങൾ നിലവിലിരുന്നതുമായ േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിനുേമൽ മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ അനന്തമായ വിനിമയസാദ്ധയ്തകൾ തുറന്നിടുന്നതിലൂെട, അേന്നവെര സുശ മാ�
യിരുന്ന ജാതിവയ്വസ്ഥയിലധിഷ്ഠിതമായ േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ഘടനയുെട അടിത്തറ ദുർ�
ബലമാ കയാണ് സാ ാജയ്തവ്ം െച ത്. മതപരിവർത്തനങ്ങളുേടയും  കുടിേയറ്റങ്ങളുേട�
യും മ ം രൂപത്തിലാണ് ഇതിെന്റ ആദയ്ഫലങ്ങൾ കടമായെതങ്കിൽ, പുതിയ സാമൂഹയ്-
സാമ്പത്തികരൂപീകരണത്തിൽ സവ്ന്തം സ്ഥാനം േനടിെയടു ന്നതിനായി വിവിധ സാമൂഹയ്�
വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ േക്ഷാഭങ്ങളുെടയും സമരങ്ങളുെടയും രൂപത്തിലാണ് പിന്നീട് അവ

തയ്ക്ഷെപ്പട്ടത്.
മലബാറിെല മാപ്പിളലഹളകൾ, ജന്മിത്തചൂഷണത്തിെനതിരായി കാണ ടിയാന്മാരുെട�

യും, പാട്ട ടിയാന്മാരുെടയും സമരങ്ങൾ, ജാതിവയ്വസ്ഥെക്കതിരായി ീനാരായണെന്റയും
മ ം േനതൃതവ്ത്തിൽ നടന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ, പിന്നീട് കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ േനതൃതവ്�
ത്തിൽ നടന്ന കർഷകസമരങ്ങളും െതാഴിലാളിസമരങ്ങളും ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽ  േകാൺ സ്സി�
െന്റയും ഗാന്ധിയുെടയും േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള േദശീയ സ്ഥാനം എന്നിങ്ങെന േക്ഷാഭങ്ങളുെട�
യും സമരങ്ങളുെടതുമായ സമൃദ്ധമായ ഒരു ചരി മാണ് ഇരുപതാംനൂറ്റാ ിെന്റ ആദയ്പകുതി�
വെര േകരളത്തിനുള്ളത്.  സാ ാജയ്തവ് അധിനിേവശത്തിെന്റ ഫലമായി അനയ്വത്കൃതമായ
േകരളജനത ഈ  സ്ഥാനങ്ങളുെട ആദർശങ്ങളിലൂെടയും ആദർശസംഹിതകളിലൂെടയുമാ�
ണ് സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ മൂലയ്ങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചത്.

എന്നാൽ ഈ സാക്ഷാത്കാരം ക്ഷണികമായിരു . വിവിധഘട്ടങ്ങളിലായി േകരളത്തി�
െന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ വി വകരമായ പ വഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങെള ാംതെന്ന, അവയു�
െട താ ാലികലക്ഷയ്ത്തിെന്റ  പൂർത്തീകരണേത്താെട, സാ ാജയ്തവ്ം സൃ ിച്ച അധികാരഘ�
ടനയുെട ഭാഗമായി മാറുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. ഈ നൂറ്റാ ിെന്റ ആദയ്പകുതിയിൽ
ഇന്തയ്ൻജനതയുെട േദശീയേബാധെത്ത ഉ വ്ലിപ്പിച്ച ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽ േകാൺ ം
ജന്മിത്തവിരുദ്ധസമരത്തിലും െതാഴിലാളി സ്ഥാനത്തിലും ഏറ്റവും സജീവമായ പ വഹിച്ച
കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനവും േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ വയ്വസ്ഥകെള അനിവാരയ്�
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മാക്കിത്തീർ ന്ന അധീനശ ി എന്ന നിലയിൽ അധികാരഘടനയും അതിെന്റ സ്ഥാപനങ്ങ�
ളും നിലനി േമ്പാൾതെന്ന സമൂഹത്തിെന്റ വികാസ ിയ ഈ അധീനശ ിെയ മാറ്റിത്തീർ�

ന്നതിനാധാരമായ സാഹചരയ്ങ്ങൾ ഒരു കയും  െച ്. ഈ അധികാരഘടന നി�
ലവിൽ വന്നതിനുേശഷം അത് എ േയാ  മാറ്റങ്ങൾ വിേധയമായി െ ന്നതിന് ചരി ം
തെന്ന െതളിവുകൾ ന .

നിരവധി സ്ഥാനങ്ങളുേടയും സമരങ്ങളുെടയും ഫലമായി േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ഘട�
നയിലു ായ മാറ്റങ്ങളാണ് അധികാരഘടനയുെട മാറ്റങ്ങൾ പിന്നിെല േ രകശ ി.

സമരങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും േനരിട്ട് അധികാരഘടനെയ മാറ്റിത്തീർ കയാണു െച ന്ന�
ത്. പഴയ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥെയ തകർ ന്നതു വഴി അവ പുതിയ സാമൂഹയ്ബന്ധങ്ങൾ ം പു�
തിയ സാമൂഹയ്സ്ഥാപനങ്ങൾ ം ജന്മേമകു . ഉ ാദനമണ്ഡലം, വാണിജയ്ം, വിദയ്ാഭയ്ാസം,
സം ാരം, നിയമം എന്നിങ്ങെന ജീവിതത്തിെന്റ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വർദ്ധി വരുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പുതിയ മൂലയ്ങ്ങളുെട സംരക്ഷണം ഉറ വരു ന്നത്. നിലവിലുള്ള അധി�
കാരഘടനയുെട അനിവാരയ്തക്കിടയിൽ ആ അനിവാരയ്തെയ മാറ്റിത്തീർ ന്നതിനുള്ള യാദൃ�
ച്ഛികതകൾ ജന്മേമകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഉപാധികളിൽ ഒന്ന് ഈ സമൂഹയ്സ്ഥാപന�
ങ്ങളുെട വർദ്ധനവുതെന്നയാണ്.

5: തെന്റ കാലഘട്ടത്തിെല
മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികൾ സവ്�
യമറിയാെതതെന്ന യാ ിക
ഭൗതികവാദികളായിത്തീർന്നതിൽ
ബൂർഷവ്ാവിദയ്ാഭയ്ാസ സ �
ദായത്തിനുള്ള പങ്ക് സാർ ്
ചൂ ിക്കാ ്. െഹഗലിയൻ
പാരമ്പരയ്ത്തിെന്റയും മാർക്സിസ്റ്റ്
അദ്ധയ്ാപകരുേടയും അഭാവത്തിൽ
അരിേസ്റ്റാട്ടിലിയൻ േലാജിക്കി ം
ഗണിതശാ പരമായ േലാജിക്കി�

ം ഊന്നൽ ന ിെക്കാ ള്ള
പാഠയ്പദ്ധതി, എ ാം വയ് മായി
കാണുേമ്പാൾത്തെന്ന ഒ ം
മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാണ്
തെന്ന അക്കാലത്ത് സഹായി�
ച്ചെതന്ന് അേദ്ദഹം പറയു .

േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ സാ ാജയ്തവ് അധി�
കാരഘടനയും വികാസംെകാ ന്ന മുതലാളിത്തസവ്ഭാവമുള്ള
സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, ജീവിതത്തിെന്റ എ ാ
മണ്ഡലങ്ങളിലും രൂക്ഷമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ ം എണ്ണമറ്റ
യാദൃച്ഛികതകൾ ം ജന്മേമകു ്. മനുഷയ്ാ ിതവ്ത്തിൽ
ഊന്നിെക്കാ ള്ള താത്തവ്ികവും ാേയാഗികവുമായ വർ�
ത്തനങ്ങളിലൂെട ഈ സംഘർഷങ്ങേളയും യാദൃച്ഛികതകേള�
യും വഴിതിരി വിടുന്നതിലൂെട മാ േമ, പുതിെയാരു മൂലയ്രൂപീ�
കരണത്തിനു സഹായകമായ പ നിർവ്വഹിക്കാൻ നമു സാ�
ദ്ധയ്മാവൂ. ഈ  ഉത്തരാർദ്ധേത്താെട േകരളത്തിെന്റ സാം ാ�
രിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സവ്ാധീനം െചലുത്തിയ ആധു�
നികത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വർത്തനങ്ങൾ തുടക്കമിടു�
കയാണ് െച ത്.

2.1 ആ ീയതയിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങളിേല ്

ഇന്നെത്ത തിസന്ധിെയ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നെമ്മ സഹായി ന്ന ഒരു തയ്യശാ വും
നമുക്കിന്നി . കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ നാടിെന്റ  സാമൂഹയ്ജീവിതെത്ത മുേന്നാ നയിച്ചിരു�
ന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തയ്യശാ ങ്ങളും ഇ ം സ മാെണന്ന് നാം  െതറ്റി�
ദ്ധരിച്ചി ്. രൂക്ഷമായ യാഥാർത്ഥയ്ം ആ ധാരണകളുെട അന്തസ്സാരശ നയ്ത നെമ്മ എേപ്പാ�
ഴും േബാദ്ധയ്െപ്പടുത്തിത്തന്നി ്. ആശയങ്ങളിലൂെടേയാ ആദർശങ്ങളിലൂെടേയാ കാശ�
നം കെ ത്താനാകാത്ത ന മായ ആ ീയതയുെട വി ാന്തി നാെമ ാം അനുഭവിച്ചി ്.
അ ാത്തേപ്പാൾ ഭീകരതയിലൂെട അതിെന മറികടക്കാൻ മിച്ചി ്.
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എന്നാൽ ആ വി ാന്തികെള സംേവദനക്ഷമങ്ങളായ ആശയങ്ങളിലൂെട അതിജീവിക്കാ�
നാവശയ്മായ സാഹചരയ്ം ഭൂതകാലചരി ം നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തന്നി ് എെന്നനി േതാ �

. ഭാവിയിൽ േകരളത്തിെന്റ ജനജീവിതം മുേന്നാ നയിക്കാൻപരയ്ാ മായ ആദർശങ്ങളും
തയ്യശാ ങ്ങളും രൂപെപ്പടുന്നത് ഇന്നെത്ത ആശയവിനിമയങ്ങളിൽനി മായിരിക്കാം.5
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സംഘട്ടനം

ഒന്ന്

കുരുതിക്കളം

ഏ ിൽ ആദയ്ം െകാലപാതകങ്ങൾ നടന്ന െകാട്ടയാടിയിേലയും ൈഡ�
മൻമുക്കിേലയും ജനങ്ങൾ അവെയ റിച്ച് എെന്തങ്കിലും അഭി ായ കട�
നങ്ങൾ നടത്താൻ മടികാണി . ഭീതി അവരുെട യഥാർത്ഥവികാരങ്ങെള
മറ െവച്ചിരു . ഈ ര സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു രാ ീയപാർട്ടിയുെടയും �
വർത്തകര ാത്ത ര കുട്ടികളാണ് െകാലെച െപ്പട്ടത്. െകാട്ടയാടിയിൽ
സി. പി. എമ്മിെന്റയും ൈഡമൻമുക്കിൽ ആർ. എസ്. എസ്സിെന്റയും േനതൃതവ്�
ത്തിൽ തടഞ്ഞിട്ട ബസ്സിൽെവച്ച് തങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഈ നിരപരാധികൾ
െവട്ടിമുറിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഓടി സവ്ന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ �
മിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി ഇവിടങ്ങളിൽ നടമാടുന്ന ഈ ൈപശാചികതയുെട
ഫലമായി എ ാ മാനുഷികവികാരങ്ങൾ ംേമൽ ഭയം ആധിപതയ്ംെചലു�
ത്തിക്കഴിഞ്ഞിരു . ജനങ്ങൾ രാ ി വീട്ടിനുപുറത്തിറങ്ങാൻ മടി . അപ�
രിചിതെരക്ക ാൽ അവർ ഭയമാണ്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായിത്തീരുന്ന
സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടകൾ തുറക്കാനും േജാലിസ്ഥലേത്ത േപാകാനും ആളു�
കൾ ഭയെപ്പട്ടിരു . ഇേപ്പാൾ അതുമാറിയി െ ങ്കിൽത്തെന്ന അതിെന്റ
അവശി ങ്ങൾ നിലനി . ഇനിെയേപ്പാൾേവണെമങ്കിലും സംഘർഷം
വീ ം െപാട്ടി റെപ്പടാം.

കുട്ടികൾ ളിേലേക്കാ വീടിെന്റ ചു വട്ടത്തിനു പുറേത്തേക്കാ േപാകാൻ
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മടി . ആ മണങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വിവിധ വീടുകളി�
െല കുട്ടികൾ  ഭയം മൂലം ഒരുമിച്ച് ഒരുവീട്ടിൽ മാറിമാറി  താമസി ന്ന സ്ഥിതി�
േപാലുമു ായി ്. മാഹിക്കടുത്ത കവിയൂരിൽ ഒരാ മണത്തിനു ദൃക്സാക്ഷി�
യായ പതിനാറുകാരൻ മാനസികമായി സമനിലെതറ്റിയ അവസ്ഥയിലാണ്.
ഇേപ്പാൾ േജാലിസ്ഥലേത്ത േപാകാൻ അയാൾ ൈധരയ്െപ്പടുന്നി ; അപ�
രിചിതെര കാണുേമ്പാൾ അയാൾ വീട്ടിൽ ഓടിെയാളി . ഇതു് ഒെരാറ്റെപ്പ�
ട്ട സംഭവം മാ മെ ് മറ്റ്, പലസ്ഥലങ്ങളിൽനി ം പറ േകട്ട അനുഭ�
വങ്ങളിൽനി ം  ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി.

സമാധാനക്കമ്മിറ്റികൾ ജനങ്ങളിൽനി ം ഏെറ അകെലയാണ്. പ �
ങ്ങളിൽ വായി ള്ള അറിവ ാെത കൂടുതെലാ ം അവെയപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കി�

. േപാലീസിനു് കാരയ്മാെയാ ംതെന്ന െച ാൻ കഴിയുന്നി . ഇരുവിഭാഗ�
ത്തിലുംെപട്ട അ മികൾ ഇേപ്പാഴും സവ്ത മായി നട ; ആ മണസാ�
മ ികൾ ഇേപ്പാഴും തടസ്സം കൂടാെത നിർമ്മിക്കെപ്പടു , ൈകമാറ്റം െച െപ്പ�
ടു .

സംഘർഷങ്ങളുെട തുടക്കം

തലേശ്ശരിയിൽ ആർ.സ്.എസ്.- സി. പി. എം. സംഘട്ടനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട്
ഒരു വയ്ാഴവട്ടക്കാലത്തിലധികമായി. 1968-ൽ, ബീഡിക്കമ്പനിയിെല െതാഴി�
ലാളികൾ നടത്തിയ സമരേത്താെടയാണു് ഇന്നെത്ത സംഘട്ടനങ്ങൾ ആരം�
ഭി ന്നതു്. എ.ഐ.ടി.യു.സി.-യിൽെപ്പടുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു് െതാഴിലാളി�
കൾ ആനുകൂലയ്ങ്ങൾക്കായി സമരമാരംഭിച്ചേതാെട കമ്പനി മുതലാളി ഈ �
േദശങ്ങളിൽ നി ം വയ്വസായം പിൻവലി . ഇേത തുടർ ് അസം ത�
സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന േഗാഡൗണിൽ നിന്ന് അവ നീക്കം െച ന്നതി�
െനതിെര െതാഴിലാളികൾ നടത്തിയ സമരെത്ത ആർ. എസ്. എസ്. ഗു ാ�
പ്പട ആ മി കയും, പല െതാഴിലാളികെളയും പരിേക്ക ി കയും െച .
പിന്നീട് മംഗലാപുരെത്ത െതാഴിൽശാലയിൽെച ് സമരം തുടർന്ന െതാഴി�
ലാളികെള േപാലീസ് അറ െച ് നാൽപതുദിവസം തടവിലി . ഇേതാെട
സമരം പരാജയെപ്പ . ബീഡിക്കമ്പനികെള ആ യി ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിര�
ക്കണക്കിനു് െതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ നിരാ യരായിത്തീർ .

ഈ ഘട്ടത്തിലാണു്, – െതാഴിലാളികെള ആ മിച്ച ആർ. എസ്. എസ്.
തലവനായിരുന്ന രാമകൃ ൻ എന്നയാൾ – തലേശ്ശരിയിെല െചട്ടിെത്തരു�
വിൽ (ഈ േദശം ഇ ം ആർ. എസ്. എസിെന്റ േകാട്ടയാണ്) െവച്ച് േകാ�
ടാലിെകാ ള്ള െവേട്ടറ്റ് െകാ െപ്പടുന്നതു്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അക്കാല
രൂപീകരിച്ച േഗാപാലേസനയുെട േനതൃതവ്ത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടത്തി�
യെതന്ന് പറയെപ്പടു .

ഇതിനുേശഷം രൂക്ഷമായേതാതിൽ അെ ങ്കിൽത്തെന്നയും ആർ. എസ്.
എസും (പീന്നീട് രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട) ദിേനശ് ബീഡിക്കമ്പനി െതാഴിലാളികളും
തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എ ാേ ാഴും തുടർ േപാന്നി ്. അടിയന്തരാ�
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വസ്ഥയിലും അതിനുേശഷമു ായ സി. പി. എം. –ജനത താ ാലിക കൂ െക�
ട്ടിെന്റ കാലയളവിലും ഈ സംഘർഷങ്ങൾ താ ാലികമായ അയവു ാ�
െയങ്കിൽത്തെന്ന, ആ കൂ െകട്ടിെന്റ തകർച്ചെയതുടർന്ന് സംഘർഷം വീ ം
ആരംഭി .

പാനു യിൽ ച ൻ എന്ന ആർ. എസ്. എസ്. വർത്തകെന്റ െകാ�
ലപാതകമാണ് ഇതിനു തുടക്കമിടുന്നത്. ച ൻ ണ്ണൻ േകാേളജ് വിദയ്ാർ�
ത്ഥിയും നാ കാരുെട കണ്ണിലുണ്ണിയുമായിരു . സി. പി. എം. -െന്റ ശ ിേക�

മായ പാനു യിൽ ആദയ്മായി ആർ. എസ്. എസ്. ശാഖ തുടങ്ങിയത് ച �
നായിരു . ഇതിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ള്ള അസഹി ത ആ െകാലപാത�
കത്തിലൂെട കടമാക്കെപ്പ . പേക്ഷ, ജനങ്ങെള എതിരായി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ
അതു േ രകമായി. ഇ പാനു ആർ. എസ്. എസ്. -െന്റ ഒരു ശ ിേക �
മാണ്.

സംഘർഷങ്ങൾ മൂർച്ഛി

പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പാർലിെമന്റ്-അസം ി-
പഞ്ചായത്ത് െതരെഞ്ഞടു കേളാെടയാണ്. ഇടതുപക്ഷമുന്നണിയുെട ക�
ടനജാഥകളും ആർ. എസ്. എസ്-ഉം തമ്മിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉരസലുകൾ
നട . ൾ-േകാേളജ് െതരെഞ്ഞടു കളിൽ ഇവ ആവർത്തിക്കെപ്പ . ഇതി�
െന്റ തുടർച്ചയായാണ് പലസ്ഥലങ്ങളിലും െകാലപാതങ്ങൾ നടന്നത്. കവി�
യൂരിെല ആദയ്െത്ത െകാലപാതവും െതരെഞ്ഞടു കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന
സംഘർഷങ്ങളുെട തുടർച്ചയായാണ് നടന്നതു്.

മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അനുഭാവിയായ രാജൻ (18 വയസ്സ്) ഒരു ക െച �
െതാഴിലാളിയാണ്. അയാളുെട മ നിയൻ രാജനും കൂടി ഇടതുമുന്നണിയുെട
വിജയികളായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ള്ള സവ്ീകരണേയാഗം കഴിഞ്ഞമട �
േമ്പാഴാണ് പ േപേരാളം വരുന്ന ആർ. എസ്. എസ്, ഗു ാപടയാൽ
ആ മിക്കെപ്പടുന്നത്. കൂെടയു ായിരുന്ന രാജൻ പരി കേളറ്റ് ഓടിരക്ഷ�
െപ്പ .

െകാ െപ്പടുന്നതിനുമുൻപ് കരുതിനടക്കണെമന്ന് ആേരാ രാജെന ഉപേദ�
ശിച്ചേപ്പാൾ ഒരുെത ംെച ാത്ത തെന്ന ആരും ആ മി കയിെ ന്നായിരു�

രാജെന്റ മറുപടി. താൻ ആ മിക്കെപ്പടുെമ ് അയാെളാരിക്കലും കരുതി�
യിരുന്നി . രാജെന്റ കുടുംബത്തിനു് സി. പി. എം. 5000 രൂപ സഹായധനം
ന ി. തിേഷധേയാഗത്തിൽെവച്ച് 1000 രൂപ രാജെന്റ അച്ഛെന േനരിേട്ടൽ�
പ്പി . പരിേക്കറ്റ രാജനു് 500 രൂപയും ലഭി .

മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞി ം രാജെന്റ കുടുംബം ആ ആഘാതത്തിൽനി ം വി�
മു മായിട്ടി . മാനസികേരാഗിയായിത്തീർന്ന അയാളുെട അച്ഛ ് അസു�
ഖം േഭദമായി െ ങ്കിൽത്തെന്നയും, അമ്മ ഇേപ്പാഴും മകെനേയാർത്ത് കര�
യു . വിഷുദിവസമായ ഇ ് തനിക്ക് ഒരുപിടി േചാറുേപാലും ഇറക്കാനാവു�
ന്നിെ ് ആ അച്ഛൻ പറ .



16 തലേശ്ശരിയിെല ആർ. എസ്. എസ്.–സി. പി. എം. സംഘട്ടനം

രാജെന്റ െകാലപാതകത്തിനു് തികാരമായാണു് കവിയൂരിെല ആർ.
എസ്. എസ്. വർത്തകനും ിന്നിങ്മിൽ  െതാഴിലാളിയുമായ ീധരൻ
െകാലെച െപ്പട്ടത്. മുപ്പെത്താ വയ കാരനായ ീധരൻ േജാലി �
േപാകുംവഴി രാവിെല വീടിനടു ള്ള ഇടവഴിയിൽെവച്ചാണ് െകാലെച �
െപ്പട്ടത്. വിവാഹിതനായിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാ െമ ആയി ായി�
രു . ശരീരത്തിൽ പതിെന കു കേളറ്റിരു . “എ ാവരും േകരളം
ഭരിച്ചതുക മടു ; ഇനി ആർ. എസ്. എസുകാർ ഭരി കാണണ”െമ ്
അതിെന്റ അനുഭാവിയായ ീധരെന്റ അച്ഛൻ പറ . മാർക്സി കാരാണ്
അ മികൾ എന്നാണ്  അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി ായം. അ മികെളയും  ഒളി�
പ്പി െവച്ച  ആ മണസാമ ികളും ചൂ ിക്കാട്ടാൻ തങ്ങൾ ത ാറായി കൂടി
േപാലീസ് നടപടിെയാ ം എടു ന്നിെ ീധരെന്റ അച്ഛൻ പറ .

ഇതിനുേശഷം മാർക്സിസ്റ്റനുഭാവിയും ഒരു െചറിയകടയുടമയുമായ രാഘ�
വൻ രമായി ആ മിക്കെപ്പ . മാസങ്ങൾ പിന്നിെട്ടങ്കിലും മുറിവുകൾ ഇേപ്പാ�
ഴും ഉണങ്ങിയിട്ടി . ഭാഗയ്ംെകാ ാണു് താൻ രക്ഷെപ്പട്ടെതന്ന് അയാൾ കരു�
തു . മറ്റാെരേയാ േതടി കടയെലത്തിയ അ മികൾ അവെരക്കാണാഞ്ഞ്
കടയിെല സാധനങ്ങൾ ത ിത്തകർ കയും രാഘവെന രമായി െവട്ടിപ�
രിേക്ക ി തിരി േപാകുംവഴി അടു തെന്ന താവളമടിച്ചിരുന്ന േപാലീസു�
കാെര ഭീഷണിെപ്പടുത്തിയെ .

ഇരുകൂട്ടരും ഒേരേപാെല അ മികളാണ തെന്നയാണ് രാഘവെന്റ
അഭി ായം. ഇന്നെത്ത നില ള്ള സമാധാനക്കമ്മറ്റികൾ ഫല ദമെ �
തെന്ന അയാൾ കരുതു . ാേദശികമായി സംഘടിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ജനകീയ�
കമ്മറ്റികൾ തുടെരതുടെര വിളി കൂ ന്നതുമൂലം ജനങ്ങളുെട ഉൾഭയം നീക്കാനാ�
വും; സി. പി. എം. -െനയും ആർ. എസ്. എസ്. -െനയും ഒഴിവാക്കി കമ്മിറ്റികൾ
രൂപീകരി ന്നതുെകാ ് ഫലെമാ മി .

ജനങ്ങൾ ആ മിക്കെപ്പടു

അ മങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിയുേമ്പാൾ ഇരുവിഭാഗത്തിെലയും വർത്തകർ
അേങ്ങയറ്റം കരുതേലാെടയാണ് നട ക. അതുെകാ ് െകാ െപ്പടുന്നവ�
രിൽ അധികംേപരും അനുഭാവികളാണു്. എന്നാൽ അനുഭാവികെളേപ്പാലും
കിട്ടാത്ത സാഹചരയ്ത്തിൽ എതിരാളികെള സംശയം േതാ വെര ആ �
മി ക എന്ന ഘട്ടത്തിേലക്ക് ഇ കാരയ്ങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരി .
ൈഡമൻമുക്കിെലയും െകാട്ടയാടിയിേലയും െകാലപാതകങ്ങൾ ജനങ്ങൾ�

േനേര ഇരുവിഭാഗങ്ങളും നടത്തിയ ആ മണങ്ങളാണ്.
േജാലികഴി മടങ്ങിവരുന്ന സി. പി. എം. വർത്തകെര ലക്ഷയ്മാക്കി�

യാണു് അവർ വരാറുള്ള ബസ്സ് ആർ. എസ്. എസുകാർ ൈഡമൻമുക്കിൽ ൈവ�
കുേന്നരം തടഞ്ഞിട്ടതു്. പേക്ഷ, എ െകാേ ാ സി. പി. എം. വർത്ത�
കർ അന്ന് ആ ബസ്സിലു ായിരുന്നി . പകരം ബസ്സിലു ായിരുന്ന, മാർ�
ക്സിസ്റ്റ്പാർട്ടി വർത്തകനായ ശശിയുെട അനുജൻ ഹരീഷ്ബാബു (18 വയ�
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സ്സ്) വിെന അ മികൾ െവട്ടിെക്കാലെപ്പടുത്തി. സവ്ർണ്ണപ്പണിക്കാരനായ ഹരീ�
ഷ്ബാബു ൈവകുേന്നരം, േജാലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിേല മട കയായിരു .

സി. പി. എം. -െന്റ ശ ിേക മായ െകാട്ടയാടിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ ബ �
തടഞ്ഞിട്ട് ആർ. എസ്. എസുകാെര അേനവ്ഷിച്ചത് മാർക്സിസ്റ്റ് ഗു കളായിരു�

. ബസ്സിലു ായിരുന്ന ഒരു മു ിംയുവാവ് ഫാസിസ്റ്റ് ൈപശാചികത ക
ഭയെപ്പട്ട് ക േറാട് തെന്ന രക്ഷിക്കണം എ കരഞ്ഞേപക്ഷി . പേക്ഷ,
അ മികൾ അയാെള വലിച്ചിഴ െകാ വ േറാഡിൽെവച്ച് െവട്ടിക്കാല�
െപ്പടുത്തി. മറുനാട്ടിൽനിന്ന് നാട്ടിൽവന്ന അയാൾ ഒരു ബ ഗൃഹത്തിേലക്ക്
േപാകുകയായിരു .

പലഘട്ടങ്ങളിലായി ഈ സംഘട്ടനപരമ്പരകൾ തുടർ വരു . സമാ�
ധാനക്കമ്മിറ്റികൾ ം േപാലീസ് ഇടെപടലുകൾ ംമ ം താ ാലിക പരിഹാ�
രങ്ങൾ ഉ ാക്കാനാവു െ ങ്കിൽതെന്ന, ഒരു ഇടേവള േശഷം സംഘർ�
ഷങ്ങൾ വീ ം ആവർത്തിക്കെപ്പടു . കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിട തെന്ന
ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലുമായി 48 േപർ െകാ െപ്പ . നൂറുകണക്കിനു് ആളുകൾ അം�
ഗഭംഗം സംഭവിച്ചവരായു ്.

െകാ െപ്പട്ടവരിൽ അധികംേപരും ഏെതങ്കിലും വിഭാഗത്തിെന്റ സജീവ�
വർത്തകരായിരുന്നി ; എണ്ണം തിക ാൻേവ ിയുള്ള ഇരുവിഭാഗക്കാരു�

െടയും ആ മണങ്ങൾ േനരിട്ടവരിൽ അധികവും അനുഭാവികേളാ വർത്ത�
കരുെട ബ ക്കേളാ  ഒന്നിലും െപടാത്തവേരാ ആയിരു .

‘മാർക്സി കാർ’ പറയു

െകാട്ടയാടിയിെല െകാലപാതകത്തിെന്റ വിവരങ്ങൾ അേനവ്ഷിക്കാൻെചന്ന
ഞങ്ങേളാടു് എെന്തങ്കിലും സംസാരിക്കാൻതെന്ന സ്ഥലവാസികൾ മടികാ�
ണി . പല കടകളിേലയും ആളുകൾ അടു ള്ള മറ്റാളുകെള ചൂ ിക്കാട്ടി,
അവർ പറയുെമ പറ രക്ഷെപ്പ . ആവർത്തിച്ച് അേനഷിച്ചി ം തങ്ങൾ�
െക്കാ മറിയി ന്ന നിലപാടായിരു ജനങ്ങളുേടത്. “ഞങ്ങൾ േപാലീസി�
േനാടും ഇതുതെന്നയാണ് പറഞ്ഞത്” അവർ പറ . ഭീതി എ ാവരുേടയും
മുഖ വയ് മായി കാണാമായിരു . ജനങ്ങൾ തെന്ന ഇരുഭാഗത്തിെലയും
ഗു കെള േനരിടണെമന്ന അഭി ായത്താട് അവർ േയാജി കടിപ്പി .

പാടയ്ം പഞ്ചായത്തിൽ മാർക്സി പാർട്ടിയുെട ശ ിദുർഗമാണ് െകാട്ടയാ�
ടി. പാടയ്ം േഗാപാലെന്റ ാരകമായി ഒരു വലിയ െകട്ടിടം അവിെട പണിതീർ�

െകാ ിരി . പഞ്ചായത്തിൽ ഇതിനകം എഴു െകാലപാതകങ്ങൾ
നട കഴിഞ്ഞിരി . അതിൽ മൂ േപർ സി. പി. എം. അനുഭാവികളും നാ�
ലുേപർ ആർ. എസ്. എസ്. അനുഭാവികളുമാെണന്നാണ് അവിടെത്ത മാർക്സി�
സ്റ്റ് വർത്തകർ പറഞ്ഞത്.

ഇതിെന ‘ആർ. എസ്. എസ്. -മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘട്ടനം’ എ വിളി ന്നത്
െതറ്റാെണന്ന് സി. പി. എം. വർത്തകർ പറ . അങ്ങെന ചരിപ്പി �
ന്നതിലൂെട ജനങ്ങെള െതറ്റിദ്ധരിപ്പി കയാണു് ബൂർഷവ്ാപ ങ്ങളും മ ംെച�



18 തലേശ്ശരിയിെല ആർ. എസ്. എസ്.–സി. പി. എം. സംഘട്ടനം

ന്നത്. ആർ. എസ്. എസ്. അ മമായി മാ േമ ഈ സംഭവങ്ങെള കാണാ�
നാകൂ. മ രാ ീയപാർട്ടികൾ ആർ. എസ്. എസ്. അനുഭാവികളാണേ .
ഇന്ദിരാേകാൺ കാരാണു് അവർക്ക് ഒളിസേങ്കതങ്ങൾ ന കയും അവ�
രുെട കണ്ണികളായി വർത്തി കയും െച ന്നതു്. സമാധാനപരമായി ഈ
ആ മണെത്ത േനരിടാെമ കരുതുന്നത് വി ിത്തമാണ്. സായുധമായ െച�
റു നിൽപ്പിലൂെട മാ േമ ആർ. എസ്. എസ്. അ മികെള തുട നീക്കാനാ�
വൂ. അതിനു് എ ാ ജനാധിപതയ് വിശവ്ാസികളുെടയും സഹകരണം ആവശയ്�
മാെണന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.

“ആർ. എസ്. എ കാർ േപപ്പട്ടികെളേപ്പാെല”യാെണന്ന് സി. പി. എം. -
കാരനായ തലേശ്ശരി എം.എൽ.എ. ഈയടുത്ത ദിവസം തെന്റ സംഗത്തി�
ലൂെട ഊന്നിപ്പറ . “സമൂഹത്തിെന്റ രക്ഷ ായി േപപ്പട്ടികെള മാ മ , േപ�
പ്പട്ടികളാെണ സംശയി ന്നവെര ടി നശിപ്പിേക്ക തു ്”.

എ െകാ ് ആർ.എസ്.എസ്.

െകാട്ടയാടിക്കടു ് ആർ. എസ്. എസിെന്റ ശ ിേക മായ പത്തായ ന്നി�
െല ഒരധയ്ാപകൻ പറ : “ഇേതവെര ഒരുകൂട്ടർ (സി. പി. എം. -െനയാണ്
ഉേദ്ദശി ന്നെത ് വയ് ം) ാേദശികമായി അടിച്ചമർത്തി ഭരി േപാ .
അവെര േനരിടാൻ അ ് ആരുമു ായിരുന്നി . ഇന്ന് അവെര േനരിടാൻ
െക ള്ള ഒരു പുതിയശ ി (ആർ. എസ്. എസ്. )വളർ വന്നേപ്പാൾ സം�
ഘർഷങ്ങൾ ഉ ാകുന്നതു് സവ്ാഭാവികം മാ മാണു്.”

മാർക്സിസ്റ്റ്പാർട്ടി വർത്തകരിൽ സാധാരണയായി കാണെപ്പടുന്ന
അസാന്മാർഗ്ഗിക വണതകൾ ആർ. എസ്. എസ്-കാർക്കിെ ന്നതു് ജന�
ങ്ങൾക്കിടയിൽ മതി ളവാക്കാൻ സഹായകമായി ്. സി. പി. എം. -െന്റ
െതറ്റായ നയങ്ങൾമൂലം അവരുെട വർത്തകേരാ അനുഭാവികേളാ ആയി�
രുന്ന പലരും ഇ ് ആർ. എസ്. എസ്. വർത്തകരായിതീർന്നി ്. ജന�
ങ്ങൾക്കിയിടയിെല ങ്ങൾ ൈകകാരയ്ം െച േമ്പാൾ വർഗ്ഗവീക്ഷണ�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുകൂട്ടെരയും ഉൾെപ്പടുത്തി ം രമയ്തയിൽ
പരിഹരി ന്നതിനുപകരം, ഏെതങ്കിലുെമാരു പക്ഷംപിടിച്ച് തങ്ങെളടു ന്ന
തീരുമാനങ്ങൾ എതിർേചരിയുെടേമൽ അടിേച്ച ി കയാണ് േസാഷയ്ൽ
ഫാസി കൾ െച ന്നതു്. ഇതിെന്റ ഫലമായി അനീതി വിേധയരാകുന്ന
എതിർേചരിക്കാരും, ദീർഘകാലമായി സി. പി. എം. മർദ്ദനത്തിനു വിേധയരാ�
യിക്കഴിയുന്ന കക്ഷിരാ ീയക്കാരുമാണ് ആർ. എസ്. എസ്സിെന്റ അടിത്തറയാ�
യിത്തീരുന്നത്.

വലിെയാരു വിഭാഗം വരുന്ന ഇവർക്കിടയിെല െചറുപ്പക്കാരിൽ ൈഹ�
ന്ദവേദശീയതയിലധിഷ്ഠിതമായ ഫാസിസത്തിെന്റ വി കൾ വിത ാൻ
ആർ. എസ്. എ കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയു . താത്തവ്ികപഠനങ്ങളും വി�

വ വർത്തനങ്ങളും പേ ൈകെവടിഞ്ഞ േസാഷയ്ൽ ഫാസി കൾക്ക്
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ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർ. എസ്. എ കാെര ഒറ്റെപ്പടുത്താൻ അസാദ്ധയ്മായി�
ത്തീരു .

ജനങ്ങൾ പറയു

ര ശ ിദുർഗ്ഗങ്ങളായ െകാട്ടയാടി ം (സി. പി. എം. ) പത്തായ ന്നിനും
(ആർ. എസ്. എസ്. ) ഇട ള്ള ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ പറ : ഭീതിമൂലം
ഏെതങ്കിലുെമാരു േചരിപിടിക്കാെത ജനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നി�

. മാർക്സിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽെപ്പടുന്ന പത്തിരുപതു വീടുകൾ ഉള്ള ഒരു േദ�
ശ താമസി ന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാർക്സി കാേരാട് കൂറുപുലർേത്ത ി�
വരു , അെ ങ്കിൽ അവർ ആർ. എസ്. എസ്. കാെര മു കുത്തെപ്പടും.
അതുേപാെലതെന്ന മറി ം. അ മികെള േചാദയ്ംെച ാൻ ഒരുെമ്പട്ടാൽ
അയാൾ എതിർേചരിക്കാരെന മു കുത്തെപ്പടുകയും െകാ െപ്പടുകയുംെച�

ം. കുടുംബബന്ധേത്തക്കാളും, സാമൂഹയ്ബന്ധേത്തക്കാളുമധികം ഇന്ന് രാ�
ീയബന്ധം ാമുഖയ്ം േനടിയിരി . ഒേര വീട്ടിെല ആർ. എസ്. എസ്. -

കാരേനാ മാർക്സി കാരേനാ െകാ െപ്പടുന്നതിൽ എതിർേചരിക്കാരായ കു�
ടുംബാംഗങ്ങൾ എതിർ കടിപ്പി ന്നി . അ മികളിൽ അധികവും അത�
തു േദശങ്ങളിൽത്തെന്ന ഉള്ളവരാണു്, ജനങ്ങൾക്ക് അവെര വയ് മായറി�
യാം, പേക്ഷ, അവർെക്കതിെര ശ ിക്കാൻ ആരും ൈധരയ്െപ്പടുന്നി . അവർ
ന കരുതേലാെടയാണ് നട ന്നതു്. എണ്ണംതിക ാനായി െകാ െപ്പടുന്ന�
വരിൽ അധികവും അനുഭാവികേളാ ബ ക്കേളാ മാ മാണ്.

ൈഡമൻമുക്കിെല ഒരു െതാഴിലാളിയായ അമ്മ പറ : അടുത്തകാ�
ലംവെര ഇവിടെത്ത കുട്ടികൾ പര രൈവരാഗയ്െമാ ം കൂടാെത േതാളിൽ
ൈകയിട്ട് ചിരി ംകളി ം നടന്നവരാണ്. ഇന്ന് അവർ എതിരാളികളായി േച�
രിതിരിഞ്ഞിരി . േപടിെപ്പടു ന്ന ഈ അവസ്ഥമാറി സമാധാനം പുന�
സ്ഥാപിക്കെപ്പടണം.

െകാ െപ്പട്ട ഹരീഷ്ബാബുവിെന്റ വീട്ടിൽെവച്ച് ഞങ്ങൾ ക മുട്ടിയ
സവ്ാമിദാസ് പറ : രാ ീയേബാധമി ാത്ത കുട്ടികളുെട ആേവശെത്ത
ആർ. എസ്. എ കാർക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയു ്. ഇന്നെത്ത സമാ�
ധാനക്കമ്മിറ്റികൾ േയാജനരഹിതമാണ്. ആരാണ് ആദയ്ം െത െച ന്ന�
െതന്നാണ് അവർ േനാ ന്നത്. മറിച്ച് ഇരുകൂട്ടരും െത കാരാണ്. കക്ഷിേഭ�
ദെമേനയ് ജനങ്ങൾ ഒറ്റെക്കട്ടായിനിന്ന് അ മികെള േനരിടുക തെന്ന േവണം.

സമാധാനകമ്മിറ്റികളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒ ംതെന്ന വിശവ്ാസമി . അത്
തങ്ങളിൽ നി ം വളെര അകെലയുള്ള ചില കൂട്ടരുെട ആ സംതൃ ി േവ�

ി ഉള്ളവയാെണന്നാണ് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത്; അതു് െവറും ഹസനം
മാ മാണ്. ഇരുവിഭാഗത്തിലുംെപടുന്ന ഒരു സംഘം ഗു കൾമാ മാണ്
ഓേരാ േദശ ം അ മങ്ങൾ പിറകിലുള്ളത്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അ �
മികെളയും ഒളിപ്പി വച്ചിരി ന്ന ആ മണസാമ ികളും ചൂ ിക്കാണി �
െകാടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ ത ാറായി തെന്ന അതിെനതിെര നടപടിെയടുക്കാൻ
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േപാലീസു് ത ാറായിട്ടി . കക്ഷിരാ ീയേഭദെമേനയ് ജനങ്ങൾ ഒറ്റെക്കട്ടായി
ഉറ നി ് അ മികെള േനരിടാൻ ത ാറായാൽ മാ േമ ങ്ങൾക്ക്
പരിഹാരമു ാകൂ എന്ന ഞങ്ങളുെട അഭി ായേത്താടു്, എ ാ േദശങ്ങളി�
െലയും ജനങ്ങൾ േയാജിപ്പ് കടിപ്പി .

തലേശ്ശരിയിൽ മാ േമാ?

‘ആർ. എസ്. എസ്. -മാർക്സിസ്റ്റ്’ സംഘട്ടനം തലേശ്ശരിയിൽ മാ ം നട ന്ന
ഒരു ഒറ്റെപ്പട്ട സംഭവം എന്ന നിലയിൽ നമു കാണാനാവി . സംഘർഷ�
ങ്ങൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിത്തീർന്നിരി ന്നത് ഈ േദശങ്ങളിലാെണ മാ�

ം. ഏ ിൽ പതിനഞ്ചാം തീ തി ആല ഴജി യിൽ ആർ. എസ്. എസ്. –
മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘട്ടനം നടന്നതായി പ ത്തിൽ വാർത്ത വന്നിരി . തൃ ർ
ജി യുെടയും വിവിധഭാഗങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുര ം മാഹിയിലും ഇതിന�
കം സംഘർഷങ്ങൾ നട കഴിഞ്ഞിരി . േകരളത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങ�
ളിേല സംഘർഷങ്ങൾ വയ്ാപി െവന്നതിെന്റ സൂചനകളാണിവ. േക�
രളത്തിെന്റ വിവിധ േദശങ്ങളിെല ാം തെന്ന ആർ. എസ്. എ ം മാർക്സി �
പാർട്ടിയും ഫാസിസ്റ്റ് ശ ികളായി വളർ കഴിഞ്ഞിരി .

ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശ ികളുെട വികാസത്തിനു കളെമാരുക്കിയ രാ ീയ സാ�
ഹചരയ്ങ്ങെള റി ള്ള വിശകലനം, ഈ സംഘർഷങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന�
കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാ ന്നതിന് നമു സഹായകമായിരി ം.

ര ്

സംഘർഷങ്ങളുെട രാ ീയാടിസ്ഥാനം

സംഘട്ടനങ്ങൾ തുടക്കമിട്ട ഗേണശ് ബീഡിക്കമ്പനി സമരം ഒരു നി�
മിത്തമായി മാ േമ നമു കണക്കാക്കാനാവൂ. അതിനുമുൻപുതെന്ന
ആർ. എസ്. എസ്–സി. പി. എം. സംഘട്ടനത്തിനുള്ള സാമൂഹയ്–രാ ീയ
സാഹചരയ്ങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരു .

ആയിരത്തിെതാള്ളായിരത്തിനാ തുകേളാെടയാണു് തലേശ്ശരി േദശ�
ങ്ങളിൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. തുടർന്ന് ഫ ഡലിസ�
ത്തിനും സാമൂഹയ്അനാചാരങ്ങൾ െമതിരായി പാർട്ടിയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ
നടന്ന സമരങ്ങൾ അതിന് ബഹുജനാടിത്തറ േനടിെക്കാടു . മലബാറി�
െന്റ വിവിധ േദശങ്ങളിൽ നടന്ന ഫ ഡൽ വിരുദ്ധസമരങ്ങളുെട േനട്ടങ്ങളും,
1940-കളുെട അവസാനത്തിൽ േകാൺ സ് സർക്കാർ കമ്മ ണിസ്റ്റ്കാർെക്ക�
തിരായി അഴി വിട്ട ഭീകരമായ മർദ്ദനമുറകളും പാർട്ടിയുെട ബഹുജനാടിത്തറ
ശ ിെപ്പടുത്താൻ സഹായകമായി. ബീഡിെത്താഴിലാളികൾ ം മ െതാഴി�
ലാളി വിഭാഗങ്ങൾ മിടയിൽ യൂണിയനുകൾ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും അവകാശസ�
മരങ്ങൾ നടത്തി വിജയിപ്പിക്കാനും പാർട്ടിയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ നടന്ന മ�
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ങ്ങൾ തലേശ്ശരി ചു മുള്ള േദശങ്ങെള കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശ ിേക�
മാക്കി മാറ്റി.

ഏെറ െറ ഇേതകാലയളവിൽ തെന്ന ആർ. എസ്. എ ം അവിെട നി�
ലനിന്നിരു . പേക്ഷ, അതിെന്റ സാമൂഹയ്ാടിത്തറ തീെര പരിമിതമായിരു .
ഫ ഡൽ ആചാരങ്ങളും മ ം നിലനിർ ന്ന ഒറ്റെപ്പട്ട ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ�
ക്കിടയിലും ഫ ഡൽ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിലും മാ ം അതു് ഒതുങ്ങിനി .

1948-ൽ ഗാന്ധിജി െകാ െപ്പട്ടതിെന്റ പിേറ്റന്ന് എൻ. ഇ. ബലറാമിെന്റ
േനതൃതവ്ത്തിൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട വർത്തകർ അത്തരത്തിൽെപ്പട്ട
ഒരു ഫ ഡൽ കുടുംബത്തിൽ കയറി ആർ. എസ്. എസ്സിെന്റ ആയുധങ്ങൾ ബല�
മായി പിടിെച്ചടു െകാ ് തലേശ്ശരി നഗരത്തിൽ മൗന കടനം നടത്തിയ�
തായും േയാഗം േചർന്നതായും അക്കാലെത്ത ഒരു പാർട്ടി വർത്തകൻ ഓർ�
മ്മി .

സുദൃഢീകരണത്തിെന്റ ശ ികൾ

ഫ ഡൽവിരുദ്ധ സമരങ്ങളും െതാഴിലാളികൾക്കിടയിെല വർത്തനങ്ങളും
നടത്തിെക്കാ ിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന ഇന്നാട്ടിെല വി വ സ്ഥാനെത്ത േദ�
ശീയസാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എങ്ങെന മുേന്നാ െകാ േപാകണം
എന്നതിെന റിച്ച് കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േനതൃതവ്ത്തിനു് വയ് മായ യാെതാ�
രു കാ പ്പാടുമു ായിരുന്നി . േമൽപ്പറഞ്ഞ സമരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കെപ്പ�
ട്ടേതാെട അവയ് തകൾ മുൻപന്തിയിേലക്ക് ഉയർ വ . തല്ഫലമായി
1960 ആദയ്ത്തിൽതെന്ന വളെരയധികം സജീവപാർട്ടി വർത്തകർ നി ിയ�
രായിത്തീർ . സാർവേദശീയ കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെല തിസന്ധി�
കൾ, ഒരു നിർണ്ണായകഘട്ടെത്ത അഭിമുഖീകരി െകാ ിരുന്ന േകരളത്തിെല
പാർട്ടിെയ പിളർ ന്നതിനു് ഒരു നിമിത്തമായിത്തീർ . പിളർപ്പിെന ടർ�
ന്ന് ഇടതുപക്ഷമായ സി. പി. എമ്മിൽ വി വേബാധമുള്ള അണികൾ അർപ്പി�
ച്ച വിശവ്ാസം അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരു െവന്ന് പി ാലാനുഭവങ്ങൾ െതളി�
യി . 1960-കളുെട ഉത്തരാർദ്ധേത്താെട കൂടുതൽ സജീവ വർത്തകർ നി ി�
യരായിത്തീർ . 1967-െല നക്സൽബാരി സമരേത്താടനുബന്ധിച്ച് േകരളത്തി�
ലും രൂപംെകാ മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് സ്ഥാനം സി. പി. എം. വർത്ത�
കരിൽ വലിെയാരുവിഭാഗെത്ത ആകർഷി .

ഈ ഘട്ടത്തിലാണു് എം.വി. രാഘവെനയും രാജേഗാപാലൻമാസ്റ്റേറ�
യും േപാലുള്ള അവസരവാദികൾ പാർട്ടിേനതൃതവ്ത്തിേലക്ക് ഉയർ വന്നത്.
പാർട്ടിേനതൃതവ്ത്തിെന്റ തിരുത്തൽവാദനയങ്ങെള കൃതയ്തേയാെട നടപ്പാ �
ന്നതിൽ അവർ മറ്റാെരക്കാളും മുന്നിൽ നി . ഫ ഡൽവിരുദ്ധ സമരങ്ങളു�
െടയും േ ഡ് യൂണിയൻ തുടങ്ങിയ ബഹുജനസംഘടനകളുെടയും േനട്ടങ്ങെള
സുദൃഢീകരിക്കാനാണ് അവർ പിന്നീട് മിച്ചത്. അവർ പാർട്ടിെയ ചൂഷണ�
ത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയുെട ഭാഗമാക്കിമാറ്റി.



22 തലേശ്ശരിയിെല ആർ. എസ്. എസ്.–സി. പി. എം. സംഘട്ടനം

ജനവിരുദ്ധ രാ ീയാധികാരത്തിെന്റ പുതിയ മുഖങ്ങൾ

തിരുത്തൽവാദ സ്ഥാനം സുദൃഢീകരിക്കെപ്പട്ടേതാെട തങ്ങളുെട താ രയ്�
ങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിൽ അവർ ജനങ്ങൾ േമൽ അടിേച്ച ിക്കാനാരംഭി�

. ജനങ്ങളുെട എ ാ ങ്ങളിലും സി. പി. എം. ഇടെപടുെമന്നതു േനരാണ്.
പേക്ഷ, ശരിയായ വർഗ്ഗവീക്ഷണത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ, അവർ തങ്ങേളാടു
കൂടുതൽ കൂറുപുലർ ന്നവരുെട പക്ഷംപിടി െകാ ് മ ള്ളവരുെടേമൽ
ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിൽ തങ്ങളുെട തീരുമാനങ്ങൾ അടിേച്ച ി . ഇതു് ജന�
ങ്ങെള ഒന്നിപ്പി ന്നതിനു പകരം അവെര ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണു സഹായി �
ന്നത്. മ കക്ഷിരാ ീയക്കാെര തിരുത്തൽവാദികൾ േനരിടുന്നതു് ഫാസിസ്റ്റ്
മുറയിലുള്ള അസഹി തേയാെടയാണു്. ആശയപരമായ ൈവജാതയ്ങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും കടമാ ന്നതു് ബല േയാഗത്തിെന്റ രൂപത്തിലാണു്; ഇതിനു
വിേധയരാകുന്നതാകെട്ട െതാഴിലാളികളും കർഷകരുമട ന്ന സാധാരണ
ജനവിഭാഗങ്ങളും.

ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികൾ പാർട്ടി അനുഭാവികെളയും ജനങ്ങളിൽ
വലിെയാരുവിഭാഗെത്തയും വിവിധകക്ഷിരാ ീയക്കാെരയും സി. പി. എം. വി�
രുദ്ധരാക്കിത്തീർ . പെക്ഷ സുസംഘടിതമായ തിരുത്തൽവാദ സ്ഥാന�
െത്ത എതിർക്കാനുള്ള കഴിവുേകട് അവരുെടെയ ാം ഉള്ളിൽ വിങ്ങിെപ്പാട്ടിനി�

. (കഴിഞ്ഞതവണ മാർക്സിസ്റ്റ് െറബലായി മത്സരിച്ച ഒരാൾ പിന്നീടു് െകാ�
െപ്പടുകയു ായി.)

ഈ സാഹചരയ്െത്ത ഫല ദമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാ ാണ്
ആർ. എസ്. എസ്. തലേശ്ശരിയിൽ ഒരു ശ ിയായി വളർന്നതു്. പ �
വർഷം മു വെര ഏതാനും ചില േപാക്ക കളിലും ഒറ്റെപ്പട്ട ചില ഫ ഡൽ
കുടുംബങ്ങളിലുമായി ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന അവർക്ക് ഇന്ന് െതാഴിലാളികളും
കർഷകരുമടക്കമുള്ള ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വയ്ാപകമായ ബന്ധങ്ങൾ
ഉ ്. േസാഷയ്ൽഫാസിസത്തിെന്റ മർദ്ദനത്തിനു വിേധയരായിക്കഴിയുന്ന
ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പഴയ ഫ ഡൽമൂലയ്ങ്ങെള പുനരുദ്ധരി ന്നതി�
ലൂെട സുശ മായ ഒരു സംഘടന െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവർക്ക് ഏെറ �
യാസമി . കായികാഭയ്ാസങ്ങളും മ ം വഴി അവർ യുവാക്കെളയും കുട്ടി�
കെളയും എളുപ്പത്തിൽ ആകർഷി . വർഗ്ഗരാ ീയെത്ത അടിസ്ഥാന�
മാക്കിയുള്ള ചരണങ്ങളും പഠനങ്ങളും വർത്തനങ്ങളും പേ ൈക�
െവടിഞ്ഞ േസാഷയ്ൽ ഫാസി കെള ആശയപരമായി േനരിടുകെയന്നത്
ആർ. എസ്. എ കാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു േമയ ; ജനങ്ങൾ
സി. പി. എം. -േനയും മ കക്ഷിരാ ീയക്കാേരയും ഇന്ന് േവർതിരി കാണു�
ന്നേതയി . ആർ. എസ്. എസ്സിെന്റ ഘടന ഒേര സമയം ഒരു ൈസനികസം�
ഘടന കൂടിയായതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ ആ മണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പി�
ക്കാൻ അവർ കഴിയു .

േസാഷയ്ൽ ഫാസി കളുെട മർദ്ദനത്തിനു വിേധയരായ മ കക്ഷിരാ�
ീയക്കാരും ഇന്ന് ആർ. എസ്. എസ്സിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ൈക�
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െക്കാ ന്നത്. തലേശ്ശരിയിൽ മാ മ , േകരളത്തിെല മിക്കവാറും എ ാ
േദശങ്ങളിലും ആർ. എസ്. എസ്. ഇെന്നാരു ശ ിയായി വളർ കഴി�

ഞ്ഞിരി .
സംഘർഷം നട ന്ന േദശങ്ങളിെല ാംതെന്ന, സമൂഹെത്ത മുേന്നാ�

നയിേക്ക വി വശ ികൾ ള്ള സവ്ാധീനം തീെര പരിമിതമാണ്. ഇതു്
 ഫാസിസ്റ്റ് ശ ികളുെട വളർച്ച സഹായകമായിത്തീരു .

മൂന്ന്

വി വ സ്ഥാനത്തിെന്റ കടമ

പുത്തൻ അധിനിേവശതവ്കാലഘട്ടത്തിെന്റ സൃ ിയായ പുതിയ േദശീയസാ�
ഹചരയ്ങ്ങെള പൂർണ്ണമായും ഉൾെക്കാ െകാ ് വർഗ്ഗസമരം വികസിപ്പി �
ന്നതിലൂെട മാ േമ േസാഷയ്ൽഫാസി കളും ഫാസി കളും േചർ ് ന �
െട നാടിെന ഒരു കരുതിക്കളമാക്കി മാ ന്നതിെന തട നിറുത്താനാവൂ.

വർഷങ്ങളായി േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനെത്ത മുരടിപ്പി നിറുത്തി�
യിരി ന്ന വര തത്തവ്വാദം ഇ ം േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിെന്റ
വില തടിയായിത്തെന്ന നിലനി ്’. യാഥാർത്ഥയ്േത്താടും മാർക്സിസ്റ്റ്-
െലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങേളാടുമുള്ള വികാസമറ്റ (ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതമ ാത്ത)
സമീപനരീതിയാണു് വര തത്തവ്വാദത്തിനു കളെമാരു ന്നതു്. ജനങ്ങൾ ഒറ്റ�
െക്കട്ടായി അ മികെള േനരിട്ടാൽമാ േമ ം പരിഹരിക്കാനാവൂ എന്നതി�
േനാട് എ ായിടെത്തയും ആളുകൾ േയാജി െ ങ്കിൽത്തെന്ന, അത്തര�
െമാരു വി വ വർത്തനത്തിനു് ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരാകാത്തതിെന്റയും അതി�
ന് േനതൃതവ്ം നൽകാൻ വി വ സ്ഥാനത്തിനു് കഴിയാത്തതിെന്റയും അടി�
സ്ഥാന കാരണം സ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഇ ം നിലനിൽ ന്ന വര തത്തവ്�
വാദത്തിെന്റ സവ്ാധീനമാണ്.

തലേശ്ശരി േപാലീസ് േസ്റ്റഷനാ മണം നടത്താൻ കുന്നിക്കൽ നാരായ�
ണനടക്കമുള്ള ആദയ്കാല മാർക്സി ്-െലനിനി കെള േ രിപ്പിച്ച ഒരു ധാ�
നവ ത ഗേണശ് ബീഡിക്കമ്പനിയിെല െതാഴിൽ സമരത്തിെന്റ പരാജയ�
െത്ത ടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിനു് െതാഴിലാളികുടുംബങ്ങൾ അവിെട നിരാ�

യരായിത്തീർന്നി െ ള്ളതായിരു . പേക്ഷ, േസ്റ്റഷനാ മണത്തിലൂ�
െട വി വകരമായ ഒരു മുേന്നറ്റമു ാക്കാെമന്ന അവരുെട സവ് ം കാ നിക�
മായ ഒ മാ മായിരു െവ പി ാലചരി ം െതളിയി .

അതിൽനി ം ഇന്നെത്ത സ്ഥാനം വളെരേയെറ മുേന്നറിക്കഴിഞ്ഞിരി�
. ജനകീയവിചാരണേപാലുള്ള പുതിയ സമരമുറകൾ ഇന്ന് ആവി �

രിക്കെപ്പ കഴി . ാേയാഗികരംഗ ം ൈസദ്ധാന്തികരംഗ ം ഇത്ത�
രം സമരങ്ങൾ ശ ിെപ്പടു ന്നതിലൂെട മാ േമ ഫാസിസത്തിെന്റയും, േസാ�
ഷയ്ൽ ഫാസിസത്തിെന്റയും ശ ികെള േനരിടാനുള്ള െക ് േകരളത്തിെല
വി വ സ്ഥാനത്തിന് ൈകവരിക്കാനാവൂ; അതിലൂെട മാ േമ വിശാലജന�



24 തലേശ്ശരിയിെല ആർ. എസ്. എസ്.–സി. പി. എം. സംഘട്ടനം

വിഭാഗങ്ങളുമായി ഐകയ്െപ്പടാനും ഫാസിസ്റ്റ്  വിരുദ്ധ ഐകയ്മുന്നണികൾക്ക്
േനതൃതവ്ം ന ാനും സാദ്ധയ്മാകൂ.
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പുത്തൻ േകാളനിയിെല മനുഷയ്ാവസ്ഥ ്
ഒരാമുഖം

‘അവസ്ഥ’1 ഒരു ഉത്തമ േനാവലാെണെന്നാ ം ഞാൻ നിങ്ങേളാട് പറയുന്നി . എന്നാൽ നാ�
േമാേരാരുത്തരും ജീവി തീർ ന്ന വർത്തമാന അവസ്ഥേയാട് സജീവമായി തെന്ന തിക�
രിക്കാനുള്ള മം ‘അവസ്ഥ’യിലു ്. ആധുനിക ജീവിതെത്ത റിച്ച് ഒരു സമ ദർശനെമാ�

ം േനാവലിസ്റ്റ് കാ െവ ന്നി . എന്നാൽ അത്തരെമാരു സമ ദർശനം രൂപെപ്പടുത്താൻ
നമ്മിൽ ഓേരാരുത്തേരയും േ രിപ്പി ന്ന സേചതനസവ്ഭാവം ‘അവസ്ഥ’ ്. അറുപതുക�
ളിേലയും എഴുപതുകളിേലയും ’പഴയ’ രചനാരീതിെയ ‘അവസ്ഥ’ അതിജീവി ന്നി . തനി�

പറയാനുള്ള കാരയ്ങ്ങൾ പാകമാകും വെര കാത്തിരിക്കാനുള്ള േനാവലിസ്റ്റിെന്റ അക്ഷമ
തെന്നയാണതിനു കാരണം. തനി ചു മുള്ള തമസ്സിെന ജയിക്കാൻ െവ ന്ന േനാവലിെല
മുഖയ്കഥാപാ മായ കൃ പ്പനുമായി താദാ യ്ം ാപി ന്നതിൽ നി വിഭിന്നമായി സൃ ി�
പരമായ നിസ്സംഗത പുലർത്താൻ ഈ അക്ഷമ  േനാവലിസ്റ്റിെന ഒ ംതെന്ന സഹായി ന്നി .
 എങ്കിലും ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ  ഓേരാ മനുഷയ്േനയും മൂടിനി ന്ന ഇരുട്ടിെന തിരിച്ചറിയാൻ
സഹായി ന്ന ദീ ി ‘അവസ്ഥ’ ്.

സാമൂഹയ്പശ്ചാത്തലം: ആശയം, ആദർശം, തയ്യശാ ം —
അധിനിേവശിത രാജയ്ങ്ങളിൽ

തഗതിയിലുള്ള നിരന്തര പരിണാമങ്ങൾ വിേധയമായിെക്കാ ിരി ന്ന സാമൂഹയ്ഘടന�
യാണ് ഇന്തയ്െയേപ്പാലുള്ള അധിനിേവശിത രാജയ്ങ്ങൾ ള്ളത്. ചൂഷണത്തിനനുസൃതമാം
വിധത്തിൽ സാ ാജയ്തവ്ം മുകളിൽ നി ം പടു യർത്തിയ നിർമാനുഷിക അധികാരഘടന�
യും തങ്ങളുെട സാമൂഹയ്ജീവിതെത്തത്തെന്ന അനയ്വത്കരിക്കെപ്പട്ട  മൂലയ്െമന്ന നിലയിൽ സവ്�
യം അഭിമുഖീകരിേക്ക ി വരുന്ന ( ാമീണ)ജനതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇന്നാടുകളിൽ

1‘അവസ്ഥ’(േനാവൽ): യു. ആർ. അനന്തമൂർത്തി, ഒരു ‘സം മണം’ സിദ്ധീകരണം.
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പല കാലയളവുകളിലായി നിരവധി സാമൂഹയ് സ്ഥാനങ്ങൾ ജന്മേമകിയി ്. ഭ ി �
സ്ഥാനങ്ങളിൽ നി തുടങ്ങി സാമൂഹയ് നേവാത്ഥാന സ്ഥാനങ്ങളും ഗാന്ധിസവും കമ്മ ണി�
സ്റ്റ് സ്ഥാനങ്ങളുംവെര തുടർ കിട ന്ന ഈ സാമൂഹയ്മുേന്നറ്റങ്ങെള ാം പരിവർത്തനവി�
േധയമായിെക്കാ ിരി ന്ന ഇന്നാട്ടിെല ാങ്-മുതലാളിത്ത സാമൂഹയ് മവും, സാ ാജയ്തവ്ം
രൂപം ന ിയ ആേഗാളസമ്പദവ്യ്വസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ആേരാഗയ്കരമായി ചിട്ടെപ്പ�
ടു ന്നതിനും േദശീയ ജീവിതത്തിെന്റ മൂലയ്ങ്ങെള പുേരാഗമേനാ ഖമായി നിലനിർ ന്നതി�
നും േവ  പങ്കാണു നിർവ്വഹിച്ചി ള്ളത്. േദശീയജീവിതത്തിലു ാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾവ�
ഴി സാമൂഹയ്സത്തയിലു ാകുന്ന തഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുെട മുന്നിൽ സവ്യെമാരു യ മായി
മാറുന്നതിനുപകരം, ‘ഉ യായി ഇതൾ വിടർത്താൻ’ ഇന്തയ്ൻ ജനത വഴികാട്ടിയത് ഈ �
സ്ഥാനങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ, അധിനിേവശിത േദശങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ ഉ യുെട സാക�
ലയ്ം ഒരു മിഥയ്യാണ്. ക്ഷണികമാണ്. സാമൂഹയ്പരിവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും വി വകരമായ
പ വഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങൾതെന്ന അവ പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം സാ ാജയ്തവ്ചൂഷ�
ണത്തിേന്റതായ നിർമാനുഷികമായ അധികാരഘടനയുെട ഭാഗമായിത്തീരുന്നതാണ് നാമിവി�
െട കാണുന്നത്.  ഏറ്റവും വി വകരമായ സ്ഥാനങ്ങൾതെന്ന പി ാലത്ത് ചൂഷണത്തിെന്റ�
യും മർദ്ദനത്തിേന്റയും ഏറ്റവും വിശവ് മായ ഉപകരണങ്ങളായി മാറു . േനതൃതവ്ശ ികൾ�

േനരിടുന്ന ഈ പരിണാമം ഓേരാ സ്ഥാനത്തിെന്റയും സജീവശ ിയായിരുന്ന വിശാല�
ജനവിഭാഗങ്ങെള ആദർശപരമായ അനിശ്ചിതതവ്ത്തിലാ . ൈസനികസമാനമായ അച്ചട�
ക്കത്തിനും അരാജകതവ്ത്തിനും ഇടയിൽ ആടിക്കളി ന്ന വയ് ിതവ്മറ്റ ഒരു ജനതയാണ് ഇതി�
െന്റ പരിണതഫലം.

സാമൂഹയ്ജീവിതെത്ത ആകമാനം സിച്ചിരി ന്ന ഈ ദുരന്തം വയ് ിജീവിതത്തിെന്റ
ഓേരാമണ്ഡലെത്തയും തേമാവൃതമാ . വയ് ിസത്തെയ നിർണ്ണയി ന്ന ജീവിതമണ്ഡ�
ലങ്ങെളയാെക വലയംെച ിരി ന്ന ഇരുട്ടിൽ സവ്ന്തം ഉ യുെട കാശം നിലനിർത്താൻ

മി ന്ന കൃ പ്പെന്റ യാണം, ഒരിക്കൽ അയാളുെട ശരീരെത്തയാെക തളർത്തിക്കളയു�
. മരണേത്താട് മ ി െകാ ് ജീവി ന്ന അയാളുെട ഓർമ്മകളിലൂെടയും അനുഭവങ്ങളിലൂ�

േടയുമാണ് ‘അവസ്ഥ’യുെട കഥാഘടന വികസി ന്നത്.

ഇതൾ വിടർ ന്ന ഉ

തനി ചു മുള്ള തമസ്സിെനെവ ന്ന, ധാർ യ്ംനിറഞ്ഞ, മനുഷയ്തവ്മാണ് കൃ പ്പെന്റ ജീവിത�
ത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത. തയ്ക്ഷത്തിൽ കടമായ ൈവജാതയ്ങ്ങൾ ഉ ായി േപാലും സാ�
രാംശത്തിൽ ജവ്ലി ന്ന ഉ യുേടതായ െപാരുത്തംതെന്നയാണ് മേഹശവ്ര ൻ, അണ്ണാജി,
ഗൗരി എന്നിവരുമായി അയാെള ഗാഢമായി അടുപ്പി ന്നത്. അേത സമാനത തെന്നയാ�
ണ്  നിരീശവ്രവാദിയായിരിെക്കത്തെന്ന, തങ്ങൾ ചു മുള്ള തെയ ആദ്ധയ്ാ ികതയിലൂ�
െട അതിജീവിച്ച കബീർ, നാനാൿ, പരമഹംസൻ എന്നിവെര അംഗീകരിക്കാൻ അയാെള േ �
രിപ്പി ന്നത്.

ചു പാടുമുള്ള ത എ ം കൃ പ്പെന അലട്ടിയി ്. ഭൗതിക സമ്പത്തിെന്റ േപരിൽ
സവ്ന്തം അച്ഛൻ ബ ക്കളാൽ നി രമായി െകാലെച െപ്പട്ടേപ്പാൾ അയാൾ ഗർഭസ്ഥനാ�
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യിരു . എന്നാൽ ജനനംെതാട്ട് തെന്റ ജീവിതെത്ത തമസ്സ് ആവരണംെച നശിപ്പിക്കാൻ
മി െവ ം തെന്റ ഇച്ഛാശ ിെകാ ് അതിെന അതിജീവിക്കണെമ ം കൃ പ്പന്

അ മാെയങ്കിലും േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടിരു . ആ നിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയി െകാ ് സനയ്ാ�
സിെയേപ്പാെല ജീവി ന്ന മേഹശവ്ര നാണ് അയാളുെട ഉള്ളിെല െവളിച്ചെത്ത ജവ്ലിപ്പി �
കയും അയാെള വിദയ്ാഭയ്ാസം െച ി കയും െച ന്നത്. പഠി ന്നകാലത്ത് അയാൾ പരി�
ചയെപ്പടാനിടയായ അണ്ണാജി എന്ന ഒളിവിലുള്ള കമ്മ ണി കാരനാണ് അയാളുെട ഉള്ളിെല
െവളിച്ചെത്ത സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ ഉൺമയിൽ വിലയിപ്പിക്കാൻ മി ന്നത്.

അണ്ണാജി പറഞ്ഞിരു : “ തെയ ജയിേക്ക തു നിെന്റ മനസ്സില ബാഹയ് പഞ്ച�
ത്തിലാണ്. അതിെന്റ അടിേവര് അവിെടയാണ്.”

മേഹശവ്ര ർ പറയുമായിരു : “അവധാനിയാവണം. കുടുങ്ങരുത്, വഴങ്ങാനുള്ള ശ ി
ന െപ്പടുത്തരുത്. ശ ി അക ംേവണം പുറ ംേവണം. പഴം തിന്നണം അതിെന േനാ�
ക്കിെക്കാ ിരി കയുംേവണം. ഭാരം കുറഞ്ഞ ശരീരം, ശ ിയുള്ള ചിറകുകൾ, മൂർച്ചയുള്ള
നഖങ്ങൾ, മുനയുള്ള, ആകാശേത്ത യർത്തിയ െകാക്ക്, അപകടം എ അകെലയാെണ�
ങ്കിലും അറിയാൻ കഴിയും. കൂ കാരനുേവ ി കാത്തിരി ന്നി സവ്യം പാടിെക്കാ ിരി �

.” സവ്ന്തം േപരുേപാലും ഉേപക്ഷിച്ച് പാർട്ടി വർത്തനം നട ന്ന അണ്ണാജിയും സാമൂഹയ്�
ജീവിതത്തിൽ നി പുറംതിരി സനയ്ാസസമാനമായ ജീവിതം നയി ന്ന മേഹശവ്രനും
അയാെള എ ം സവ്ാധീനി േപാന്നി ള്ള ര വൈവപരീതയ്ങ്ങളാണ്. അണ്ണാജി നിയ�
മപാലകരാൽ െകാലെച െപ്പട്ടതിെന ടർന്ന് വാറങ്കൽ തടങ്കൽപാളയത്തിൽെവ ായ
ഇരുളടഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളാണ് അയാെള പി ാലത്ത് രാ ീയജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പി ന്ന�
ത്. വാറങ്കൽ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിെല പീഡനത്തിെന്റ േവരുകൾ സവ്ന്തം ാമത്തിെല ജന്മിത്ത�
ചൂഷണവുമായി ബന്ധെപ്പ കിട ന്നത് കൃ പ്പൻ കാണു . അതിെനതിരായി നടത്തിയ സമ�
രങ്ങൾ േമണ അയാെള അധികാരസ്ഥാനേത്ത യർ . അേപ്പാഴും ആദർശങ്ങളുയർ�

ന്ന സാദ്ധയ്തയും ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിത യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധയ്ം അയാെള
സന്ദിഗ്ദ്ധാവസ്ഥയിെലത്തി . ഈ വയ്വസ്ഥിതിെയ േയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാ തെന്ന
മുഖയ്മ ിയാകണെമന്ന തെന്റ ആ ഹം യഥാർത്ഥമാേണാ? ഇെത ാമുേപക്ഷിച്ച് അഴിമതി�
യുെട ഈ വിളനില നി അക മാറി ജനഹിതവും ആ ഹിതവും മൃത മുഖ െവച്ച് ഒരി�
ക്കൽകൂടി േനടിെയടുക്കണെമന്ന ആ മഹാേമാഹമാേണാ യാഥാർത്ഥയ്ം?

സവ്ന്തം ജീവിതത്തിെന്റ പൂർണ്ണതെയ റി ള്ള അയാളുെട ആേലാചനകൾക്കിടയിേലക്ക്
അയാളുെട ആദർശവും യാഥാർത്ഥയ്വും കൂടി ഴഞ്ഞ് സവ് മായി കട വരു . കൃ പ്പെന്റ
കൺമുന്നിൽ അയാൾക്ക് കഠിനവിേദവ്ഷമുളള നരസിംഹഭട്ടെനന്ന മഠത്തിെല കാരയ്സ്ഥൻ,
ഉ ൻ അട ാരാജാവായ ശിവനഞ്ചഗൗഡൻ, പി.ഡ ിയു.ഡി.യിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് െവട്ടി�

നടത്തി മുഖയ്മ ിയായ വീരഭ പ്പൻ, തടിച്ച മുഖമുള്ള വാറങ്കലിെല േപാലീസ് ആഫീസർ—
എ ാവരും നിര നി . എ ംേതാലുമായ കുട്ടികെള ചുമലിേലന്തിയ, പാറിപ്പറന്ന മുടിയുള്ള
അമ്മമാരും, മു മറയാത്ത കീറ ണിയുടുത്ത കർഷകരും അവർ മുന്നിൽ ആേവശേത്താ�
െട കട വരു . ഇവർ, അവെര ഹിംസിച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായിെകാ . അവരുെട ര ംെകാ�

വന്ന് തെന്റ പക്ഷവാതം പിടിച്ച കാലിലും പള്ള ം േത . ‘ഈ േചാരയ ടാ ാവിെന്റ
േചാരയാണ് േവ ത് ’ എന്ന് ആേരാ പറയു . കൃ പ്പൻ ചിരി .
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1: “In the relationship with
woman, as the prey and
handmaid of communal
lust, is expressed the infinite
degradation in which man exists
for himself—for the secret of this
relationship has its unambiguous,
decisive, open and revealed
expression in the relationship
of man to woman and in the
manner in which the direct,
natural species-relationship
is conceived. The immediate,
natural, necessary relation of
human being to human being
is the relationship of man to
woman. In this natural species-
relationship, the relation of
man to nature is immediately
his relation to man, just as his
relation to man is immediately
his relation to nature, his own
natural condition. Therefore,
this relationship reveals in
a sensuous form, reduced to
an observable fact, the extent
to which the human essence
has become nature for man or
nature has become the human
essence for man. It is possible
to judge from this relationship
the entire level of development
of mankind. —Economic and
Philosophical Manuscripts

അയാളുെട അസവ്സ്ഥമായ ജ്ഞ ആദർശത്തിനും യാ�
ഥാർത്ഥയ്ത്തിനുമിടയിൽ ഉഴറിനട . ഇ േയെറ സൗകരയ്�
ങ്ങളും ജനപി ണയും തനിക്ക് ലഭി മാറാക്കിയ അഴിമതിനി�
റഞ്ഞ വയ്വസ്ഥിതി തെന്റ ഇന്നെത്ത നിലനി ിേനാട് ഗാഢമാ�
യി ബന്ധെപ്പട്ടിരി കയാെണന്ന സതയ്ം അയാെള െഞട്ടി �

. തെന്ന ഒരു യ മാക്കി മാ ന്ന സാമൂഹയ്ജീവിതവും തെന്ന�
മൂടുന്ന ഇരുട്ടിെനതിെര കാശംെചാരിയുന്ന ജ്ഞയുംതമ്മി�
ലുള്ള സംഘർഷം അയാളുെട രാ ീയജീവിതത്തിലും സവ്കാരയ്�
ജീവിതത്തിലും വിള്ളലുകളു ാ . തനിക്ക് രാ ീയജീവിത�
ത്തിേലാ സവ്ന്തം ഹൃദയത്തിേലാ ഇന്റ ിറ്റി നിലനിർത്താനാവി�
െ കൃ പ്പൻ പറയു . ‘നമ്മൾ മുഴുവനായി ബാക്കിയാവി�

എന്നാണ് എനി േതാ ന്നത് ’. കൃ പ്പൻ സവ്ന്തം അവ�
സ്ഥെയ റി പറയു .

4.1 ീയും പുരുഷനും

ീപുരുഷബന്ധെത്ത വിലയിരു ന്നതിലൂെട മാനവസമൂഹ�
ത്തിെന്റ വികാസപരിധിെയ ആകമാനം വിലയിരുത്താൻസാ�
ദ്ധയ്മാെണന്ന് മാർക്സ് എഴുതു .1 വാറങ്കൽതടങ്കൽപാളയ�
ത്തിൽ നിയമപാലകരാൽ അപമാനിക്കെപ്പടുന്ന ീതവ്ത്തി�
െന്റയും ശരീരം വി നച്ചരക്കാക്കെപ്പട്ട ീതവ്ത്തിെന്റയും രൂപ�
ത്തിൽ തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന താമസമായ ീ-പുരുഷബന്ധം കൃ�

പ്പെന അസവ്സ്ഥനാ ്. മെറ്റാരാളുെട ഭാരയ്യായിരി�
െക്കത്തെന്ന ഉമ ് അണ്ണാജിയുമായുള്ള ബന്ധവും അയാെള
സന്നിഗ്ദ്ധാവസ്ഥയിെലത്തി . പേക്ഷ, ഉമ ഭർത്താവിെന്റ�
കൂെട യാ ികമായും അണ്ണാജിയുെട കൂെട മാ ം ഉ യായും
ഇതൾവിടർ ായിരിക്കണം. ആധുനികസമൂഹത്തിൽ

ീപുരുഷബന്ധത്തിെന്റ സവ്ാഭാവികതേ റ്റ ഈ വി ംശം  കൃ�
പ്പെന്റ ജീവിതത്തിലുടനീളം വിഘടിതമായ ബന്ധങ്ങളുെട രൂ�

പത്തിൽ അയാെള അസവ്സ്ഥനാ ്.
ആദർശങ്ങളും യാഥാർത്ഥയ്വും തമ്മിൽ നിതയ്ജീവിതത്തിൽതെന്ന നിലവിലുള്ള ൈവരു�

ദ്ധയ്മാണ് കൃ പ്പനും ഗൗരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത  ാേറ്റാണിക് തലത്തിൽമാ ം ഒതുക്കി�
നിർത്താൻ അവെര േ രിപ്പി ന്നത്. ബാഹയ്േലാകത്തിെന്റ അ തവ്ത്തിെനതിെര സവ്ന്തം
മൂലയ്േബാധെത്ത അഹന്തെയ േതാ ംവിധത്തിൽ ചലിപ്പി നിർ ന്ന കൃ പ്പന് ഒരു മൃ�
ഗെത്തേപ്പാെല ഗൗരിെയ നാലുകാലിൽനി േഭാഗി കെയന്നത് സങ്ക ത്തിനതീതമാണ്.
അയാൾ നാേഗശേനാട് േചാദി . ‘നാം തീ മായി േ ഹി ന്നതിെന േനടിെയടുക്കാൻ
ൈധരയ്െപ്പടുന്നി . എ െകാ ാ, േനടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അ തെന്ന അമൂലയ്മായി അവ�
േശഷിക്കി എന്ന ഭയം െകാ ാേണാ?’



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 29

പി ാലത്ത് രാ ീയജീവിതത്തിെന്റ ലൗകികതയിൽ അയാൾ അലി േചർന്നേതാെട
ീ അയാെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സവ്ന്തം ശാരീരികാവശയ്ങ്ങൾ നിറേവറ്റാനുള്ള ഒരു വി �

നച്ചരക്ക് മാ മായിരു . സംേഭാഗെമ െവച്ചാൽ ധൃതിപിടിെച്ചാരു വിസർ നമാെണന്ന്
ധരി വച്ചിരുന്ന കൃ പ്പെന അതിൽനി വിേമാചിപ്പി കയും, ീപുരുഷബന്ധത്തിെന്റ ലൗ�
കികമായ പൂർണ്ണതയിേലക്ക് അയാെള ഉയർ കയും െച ന്നത് ലൂസിനയാണ്. എന്നാൽ
ഗൗരിയുെട ആദർശപൂർണ്ണമായ ഉ യുെട ധാർ യ്ം ലൂസിന ി എന്നത് അയാെള നിരാശ�
നാ . ഈ ലൗകികതേയയും അതിജീവി ന്ന എേന്താ ഒന്ന് തന്നിലുെ ന്ന് അവെള
അറിയിക്കാനാവാെത അയാൾ കുഴ .

കൃ പ്പൻ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ച സീത നൂറ്റാ കളുെട സഹനത്തിലൂെട ചിട്ടെപ്പടുത്ത�
െപ്പട്ട ഭാരതീയ ീകളിൽ ഒരുവളാണ്. സീതയുെട ആന്തരികമായ അരക്ഷിതതവ്േബാധം നി�
ലവിലുള്ള സാമൂഹയ്ഘടനയുമായി കൂടി ഴഞ്ഞ് ഭൗതികമായ സുരക്ഷിതതവ്ത്തിനായി ഉഴറു .
കൃ പ്പെന്റ ഭൗതികാവശയ്ങ്ങൾ അയാെള അവളുമായി അടുപ്പി േമ്പാൾ, അയാളുെട ആദർശ�
േലാകം തെന്ന വലയംെച ന്ന തമസ്സിെന്റയും അ തവ്ത്തിെന്റയും മെറ്റാരു രൂപമായി അവ�
െള ദർശിച്ച് ആ നിന്ദയിലാഴു .

സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ മേഹശവ്ര ൻ, അണ്ണാജി എന്നീ ര േകവല വങ്ങൾക്കിടയിൽ
ജവ്ലി ന്ന ജ്ഞേയാെട ഉഴറിനടന്ന അയാൾ ലൗകികമായ അധികാരപദവിയിെലത്തിയതു�
േപാെല സവ്കാരയ്ജീവിതത്തിൽ ഗൗരിയിലൂെടയും ലൂസിനയിലൂെടയുംകടന്ന് സമകാലികസാ�
മൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ അധികാരഘടനെയ നിലനിർ ന്ന അടിസ്ഥാനയൂണിറ്റായ കുടുംബബ�
ന്ധത്തിൽ, സീതയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ, എത്തിേച്ചരു .

ഇരു ം െവളിച്ചവും—ൈനതികതയുെട ം

2: കുടുംബം, സവ്കാ�
രയ്സവ്ത്ത്, ഭരണകൂടം
എന്നിവയുെട ഉ വം.

ഒരു സാമൂഹയ് മത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാന്നിേല ള്ള പരിവർത്തനഘട്ടം
ധാർമ്മികമായി നിന്ദയ്വും നീചവുമായ ഉപാധികളിലൂെടയാവും നടപ്പാ�

ക എന്നതിനു ചരി ം തെന്ന സാക്ഷിയാണ്. ാകൃതസമൂഹത്തിൽ�
നിന്ന് പരി തമായ വർഗ്ഗസമൂഹത്തിേല ള്ള പരിവർത്തനംേപാലും
അ മവും േമാഷണവും വഞ്ചനയുംചതിയും നിറഞ്ഞ നീചമായ വഴികളിലൂെടയാണ് നടപ്പാ �
ന്നത് എന്ന് ഏംഗൽസ് തെന്ന ചൂ ിക്കാ ് .2 സാ ാജയ്തവ്വികാസത്തിെന്റ ഫലമായി
പരിവർത്തനവിേധയമാക്കെപ്പടുന്ന ഇന്തയ്ൻ സാമൂഹയ് മവും ഈ ധാർമ്മികത്തകർച്ചയിൽ
നിന്ന് മു മെ ന്ന് നിതയ്ാനുഭവങ്ങൾതെന്ന നെമ്മ േബാദ്ധയ്െപ്പടു . ഈ പരിവർത്തന�
ഘട്ടത്തിെന്റ ാകൃതവും അന്ധകാരപൂർണ്ണവുമായ മൂലയ്േശാഷണം തെന്നയാണ് കൃ പ്പെന്റ
നിതയ്ജീവിതെത്തയും വലയംെച ന്നത്.

പഠി ന്ന കാലത്ത് അയാൾ ഗൗരിെക്കഴുതി: “ആെരങ്കിലും ആ മിക്കാൻ വരുേമ്പാൾ
പാമ്പ് വിഷം ഉപേയാഗി ന്നിേ , അതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ അഹങ്കാരം കടിപ്പി �

… ബാഹയ്േലാകത്തിെല അ തവ്ം പുറ മാ മുള്ളത ന െട അക മു ്. ന �
െട തീ തെയ െഞക്കിെക്കാ ന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാേലാചന ന െട അക ം
പുറ ം നട െകാ ിരി . അതുകാരണം എേപ്പാഴും ജാഗരൂകമായിരി ന്ന സവ്ഭാവം
അഹങ്കാരമാെണന്ന് സമ്പന്നർക്ക് േതാന്നിേയക്കാം. വയ്ാേമാഹത്തിന് വശെപ്പടാെത നി ര�



30 പുത്തൻ േകാളനിയിെല മനുഷയ്ാവസ്ഥ ് ഒരാമുഖം

തയും നമു ചു ം മരി കയുംപിറ കയും െച ന്ന സകലതിനും തുറ കിട ന്ന ജാഗരൂ�
കതയും—ഇതു തെന്നയാണ് േയാഗം; ൈചതനയ്വും ജഡതവ്വും േചർന്ന ദവ്ന്ദവ്ം. ഇതു മറക്കരു�
ത്.”

പിന്നീട് വർഗ്ഗസമരെത്ത റിച്ച് സംസാരിച്ച അണ്ണാജിേയാട് ഈ ഏടാകൂടങ്ങൾ അനിവാ�
രയ്മാേണാ എ േചാദിച്ച കൃ പ്പേനാട് അണ്ണാജി പറയു : “മി ാതിരി അഹങ്കാരം പറയാ�
െത, ജീവിതേത്തക്കാൾ േ ഷ്ഠമായി എ ് ? അതിലും വലുതാണ് നീെയ കരുതാൻ നീ�
യാരാ? ഈശവ്രേനാ? മായ നിതയ്ജീവിതം എ നീ വിളി കൂവു േ ാ, അത ാെത
മെറ്റന്താ ഉള്ളത് ? ഈ നിതയ്ജീവിതത്തിെന്റ കാശം ഉ വ്ലമാ ന്നതിലും വലിയകാരയ്ം
എന്താഉള്ളത് ? ധയ്ാനത്തിേലാ ഭ ിപാരവശയ്ത്തിേലാ സകലരുെടയും േമാളിെല െമ
പറയുന്ന പൂതലിച്ച ബുദ്ധിയുള്ള ഇഡിയറ്റിെനേപ്പാെല സംസാരിേക്ക , േകേട്ടാ. വിരട്ടിെക്കാ�

ിരി ന്ന നിതയ്ജീവിതെത്ത വി ാന്തിയിൽ ജയി ന്നതിനും ഉ യായി യഥാർത്ഥത്തിൽ
ജയി ന്നതിനും തമ്മിൽ വയ്തയ്ാസമു ്”.

തളർന്ന ശരീരവുമായി ജീവിതത്തിെന്റ മദ്ധയ്ാഹ്നം പിന്നിടുന്ന കൃ പ്പൻ തെന്റ ജീവചരി �
െമഴുതാൻ നട ന്ന നാേഗശേനാട് പറയു : “ഞാൻ വാറങ്കലിൽനി തിരി വന്നതിനുേശ�
ഷം രാ ീയത്തിൽ എടു ചാടുന്നതി മ്പ്, നമുക്ക് ഉ ാക്കാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റത്തിലൂെട മുഴു�
വൻ നന്മമാ ം നടപ്പാകുെമന്ന് ദൃഢമായേബാദ്ധയ്ം എനി ായിരുന്നി . ഇേപ്പാഴും ഇ .
എന്നാൽ എനി ചു ം കാണുന്ന അ തവ്ത്തിനും ദുഃഖത്തിനും എതിെര സമരം െചേ ഒ
എന്ന് എനിക്ക് സവ്യം േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടിരുന്നതാണ്. ന െട നിതയ്ജീവിതമാെക തിളങ്ങണെമ�
ന്ന എെന്റ ആശമാ ം ഇ ംബാക്കി. എെന്റ യ ംെകാ ് എന്തായി? അന്ന് ചവിേട്ട �
െകാ ിരുന്ന ബീേരഗൗഡൻ ഇന്ന് മറ്റാെരേയാ ചവി , പേക്ഷ ഇതുപറയുേമ്പാൾ ഒരുകാ�
രയ്ം: സമുദായം പുേരാഗമി ന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുേമ ഇ എന്ന ധവ്നിയു േ ാ? അെതാരു
ഘനംകുറഞ്ഞ അഭി ായമാേയക്കാം. ഒ ം െച ാനാവാത്ത വി ിയും ഒ ംെച ാൻ പാ�
ടിെ പറഞ്ഞ് ഈ എസ്റ്റാ ിെ ന്റിെന കാ സൂക്ഷി ന്ന രനും ഇേത അഭി ായം

കടിപ്പി ം അേ ? എ െവച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താെണേന്നാ. ജനി േപായി;
അതുെകാ ് കർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയാവണം; സമരം െച ണം. ഈ ജീവിതെത്ത മാ�
ക്കിെക്കാ ിരി ന്ന തമസ്സിെന തള്ളിനീക്കിെക്കാേ യിരിക്കണം. എ െവച്ചാൽ ആശങ്ക
ഉേപക്ഷിക്കാെത… ”

അധികാരവയ്വസ്ഥയിൽ തെന്ന െവറുെമാരുപകരണം മാ മാക്കി മാ ന്ന അഴിമതി നി�
റഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൽനി ം, സവ്ന്തം ജീവിതത്തിെന്റ കൃതിയിേല ം, സവ്ന്തം വിശവ്ാസ�
ത്തിേന്റയും തീക്ഷയുേടയും െതളിമയിേല ം തിരി േപാകാൻ കൃ പ്പൻ തീരുമാനെമടു �
ന്നേതാെട േനാവൽ അവസാനി .

അവസ്ഥയിൽ കൃ പ്പൻ േനരിടുന്ന അ ിതവ്സംബന്ധിയായ തിസന്ധി നിർമാനുഷിക�
മായ സാ ാജയ്തവ് അധികാരഘടനയുേടയും മൂലയ്േശാഷണം സംഭവിച്ച സാമൂഹയ്ജീവിതത്തി�
േന്റയും അനിവാരയ്തെയ സവ്ന്തം േചതനയുെട ദീ ിെകാ ് അഭിമുഖീകരിേക്ക ിവന്നി ള്ള
ഓേരാ ആധുനികഭാരതീയേന്റയും തിസന്ധിയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ നാടിെന്റ സാമൂ�
ഹയ്ജീവിതെത്ത സേചതനമാക്കി നിലനിർത്തിയിരുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തയ്യ�
ശാ ങ്ങളും ഈ അനിവാരയ്തെയ അതിജീവിക്കാൻ ആധുനിക മനുഷയ്െന സഹായി ന്നി .
അവയുെട സുഖകരമായ ഗൃഹാതുരതവ്ത്തിൽനി മു മായി യാഥാർത്ഥയ്െത്ത അഭിമുഖീകരി�
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ക്കാൻ  ത ാറാകുന്നതിലൂെട മാ േമ നമു ചു മുള്ള ഇരുട്ടിെന അതിജീവിക്കാൻ പരയ്ാ മായ
വിധത്തിൽ, ആധുനിക ജീവിതം ജഡമാക്കി മാറ്റിയ മനുഷയ്തവ്െത്ത ഉ വ്ലിപ്പിക്കാൻ സാദ്ധയ്�
മാകൂ.



അദ്ധയ്ായം 5

കാഞ്ചനസീത

ഇന്നെത്ത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽേവണം ‘കാഞ്ചനസീത’ എന്ന

1: 1978-ൽ ൈ സ്റ്റ് േകാേളജ്
മാഗസിനിൽ െക.പി.േജാസ്
എന്നേപരിെലഴുതിയത്.

ചി െത്ത വിലയിരുത്താൻ. സഹ ാ ങ്ങൾ മു നട�
ന്ന ഒരുസംഭവേത്തയും, അതിലുൾെപ്പട്ട വയ് ികളുെട മാനസി�
കസംഘർഷങ്ങേളയും അേതപടി ചി ീകരി ാെമന്ന് കരുതു�
ന്നത് വയ്ാേമാഹമാണ്. അ നടന്ന കാരയ്ങ്ങെള ാംതെന്ന
ഇന്നെത്ത മനുഷയ്െന്റ സങ്ക ങ്ങൾ ം അതീതമാണ്. ഇന്നെത്ത മനുഷയ്െന്റ അനുഭവങ്ങ�
ളാേയ നമുക്കവ ഉൾെക്കാള്ളാനാവൂ; ഇന്നെത്ത മനുഷയ്െന്റ അനുഭവങ്ങളാേയ അവ അവത�
രിപ്പിക്കാനും കഴിയൂ. കാഞ്ചനസീതെയ അരവിന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ചിരി ന്നതും ഈവിധത്തിൽ
തെന്നയാണ്. അതിനാൽ ഇന്ന് കാഞ്ചനസീതയുെട സാമൂഹികമായ സ ിെയെന്തന്ന് പരി�
േശാധിേക്ക തു ്. ഏെതാരു കലാസൃ ിയും ഏെതങ്കിലുെമാരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ താ രയ്ങ്ങ�
ളുെട തയ്യശാ പരമായ തിഫലനം ആവാതിരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമി . ഇന്നെത്ത സാ�
മൂഹയ്ാവസ്ഥയിൽ കാഞ്ചനസീതയുെട വർഗ്ഗപരമായ നിലപാെടെന്തന്ന് പരിേശാധിേ തു�

്.
രാമനാണ് കാഞ്ചനസീതയിെല മുഖയ്കഥാപാ ം. മ ള്ള കഥാപാ ങ്ങെള ാം—

ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതൻ, ഊർമ്മിള, വസിഷ്ഠൻ, വാ ീകി, ലവകുശന്മാർ, ശംബൂകനും പ ിയും,
കൃതി—രാമെന ഉ ലിപ്പിച്ച് നിറു ന്നവേരാ, അെ ങ്കിൽ രാമെന്റ തെന്ന വിഭിന്നമാന�

സികഭാവങ്ങേളാ, മേനാസംഘർഷങ്ങെള തിനിധീകരി ന്നവേരാ ആണ്. രാമനുമായുള്ള
ബന്ധെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ ിേയ ഇവർക്ക് ഈ ചി ത്തിലു . ചി ം കാ�
ണുന്നയാൾ പി ടരുന്നത് രാമെനയാണ്. രാമെന ഏെതങ്കിലുെമാരു കാലഘട്ടേത്താേടാ,
സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥേയാേടാ ബന്ധെപ്പടുത്തിയ കാഞ്ചനസീതയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരി ന്നത്.
ശാശവ്തമായ ഒന്നായി രാമെന്റ മാനസികാവസ്ഥേയയും, മേനാസംഘർഷങ്ങെളയും, രാമ�
െനന്ന വയ് ിയുെട നിലനി ിെനതെന്നയും ചി ീകരിക്കാനാണ് ചി ത്തിെന്റ ാവിെന്റ
ഉേദ്ദശയ്ം.

രാമായണത്തിെല സംഭവങ്ങൾ നടന്ന കാലവുമായി ചി ത്തിനുെ േതാന്നി ന്ന
ബന്ധം കാ റത്തിെലാതു ന്നതാണ്. ഉത്തരരാമായണവുമായുള്ള ബന്ധവും ഇ തെന്ന�
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േയ ഉ . രാമായണെമഴുതെപ്പട്ട കാലെത്ത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയുെട ഒരു ഭാഗമായ രാമൻ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. അക്കാലെത്ത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ ് ചി ത്തിൽ യാെതാരു സ�

ിയുമി . ജനങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ തയ്ക്ഷെപ്പടുേന്നയി . (ൈപശാചികമായ രീതിയിൽ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ജകളുെടനൃത്തം വസിഷ്ഠനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ േശഷമുള്ള
രാമെന്റ മാനസികാവസ്ഥെയ ചി ീകരിക്കാനുേദ്ദശി ള്ളതാണ്). രാമെനന്ന വയ് ിെയ ശു�
ദ്ധമായി ചി ീകരിക്കാനുേദ്ദശി മാ മായിരിക്കണം സമകാലിക യാഥാർത്ഥയ്വുമായി വളെര�
േയെറ അകലം പുലർ ന്ന ഒരു സാഹചരയ്ം അരവിന്ദൻ തെന്റ ചി ത്തിൻ പശ്ചാത്തലമാ�
യി െതരെഞ്ഞടുത്തത്. കാഞ്ചനസീത െ ന്ന്  േതാന്നി ന്ന ാചീനത രാമെന്റ ജീവിത�
േത്തയും മേനാസംഘർഷങ്ങേളയും ഇന്തയ്ൻ യാഥാർത്ഥയ്ത്തിൽനിന്ന് അകറ്റി ചി ീകരിക്കാ�
നുേദ്ദശിച്ച് ഒരുക്കിയതു മാ മാണ്.

അേപ്പാൾ എന്താണ് രാമൻ? അയാൾ കാഞ്ചനസീതയുെട ാവിെന്റ, അയാൾ തി�
നിധാനം െച ന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ മാനസികാവസ്ഥയുെട, മേനാസംഘർഷങ്ങളുെട ആശയവ�
ത്കൃതമായ രൂപമാണ്. അതായത് രാമൻ എഴുപതുകളിെല ഇന്തയ്ൻ െപറ്റിബൂർഷവ്ാസിയുെട
മാനസികസംഘർഷങ്ങളുെട ആശയവത്കൃതമായ പതിപ്പാണ്.

െപറ്റിബൂർഷവ്ാ ് ഒരിക്കലും സവ്ന്തം വർഗ്ഗപരിമിതി ള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനി ാനാവി .
അയാൾക്ക് ഒേരസമയം  ചൂഷിതേന്റയും ചൂഷകേന്റയും വശങ്ങളിേല ള്ള മാനസികമായ
പിടി വലികൾ അനുഭവിേക്ക ിവരു . ഈ മേനാസംഘർഷങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷേനടി
സവ്ന്തം സാമൂഹയ്ജീവിതെത്ത നയ്ായീകരിക്കാൻ അയാൾ തീ വാദം മുതൽ േവദാന്തംവെര
പുല . ഇവയിൽ ഒന്നിൽനിന്ന് മെറ്റാന്നിേല ള്ള എടു ചാട്ടങ്ങൾ അതിസാധാരണമാ�
ണ്. ഇവെയ ാം േനരിട്ട് സവ്ന്തം ജീവിതസാഹചരയ്ങ്ങേളാട് ബന്ധെപ്പടാത്തതായതിനാൽ
ഇവയിലൂെട തെന്റ മേനാസംഘർഷങ്ങെള ലഘൂകരിക്കാൻ അയാൾക്കാകു . സമൂഹവുമായി
സൃ ഖ ( ിേയാ ഖ)മായ ബന്ധം പുലർ കയ അയാൾ െച ന്നത്; മറിച്ച് സമൂഹ�
ത്തിൽനിന്ന് ഒളിേച്ചാടി തിക ം ആ നിഷ്ഠമായ, എന്നാൽ സാർവ്വലൗകിക സ ിയുെ �
ന്ന് സവ്യം ഒരു മിഥയ്ാധാരണ പുലർ ന്ന, അവസ്ഥയിൽ അയാെളത്തെപ്പടു . അരവിന്ദൻ
ആദ്ധയ്ാ ിക ചിന്താരീതിേയാട് കാരയ്മായ അടുപ്പം പുലർ . ആദ്ധയ്ാ ിക വ കലർന്ന
ആ നിഷ്ഠ മേനാഭാവമാണ് ഇയാളുേടത്. നി ാമകർമ്മം തുടങ്ങിയ ആദ്ധയ്ാ ികാശയ�
ങ്ങൾ ഇയാെള സവ്ാധീനിച്ചി ്. ഈ മേനാഭാവം മാനുഷിക ങ്ങെള അവയുെട സാമൂഹി�
കസാഹചരയ്ങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരു ന്നതിൽനിന്ന് അകറ്റി, അവെയ അവ
സാമൂഹികമായി എ െതറ്റായിരുന്നാലും തിക ം ആ നിഷ്ഠമായിമാ ം വിലയിരു ന്ന�
തിനും നയ്ായീകരി ന്നതിനും ഇയാൾക്കവസരം ന .

‘കാഞ്ചനസീത’യിൽ രാമൻ അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് അയാളുെട സാമൂഹികമായ അ ി�
തവ്ം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട രീതിയിലാണ്. രാമെന്റ സാമൂഹികമായ ചു പാടുകൾ ‘രാമൻ രാജാവാ�
ണ് ’ എന്ന പരിചയെപ്പടുത്തലിൽ ഒതു . കൂടുതൽ പരിചയെപ്പടുത്തലുകൾ ചി ത്തിലി .
രാമെന്റ ആ നിഷ്ഠസത്തെയയാണ് സംവിധായകൻ ാധാനയ്ം െകാടു ് അവതരിപ്പി �
ന്നത്; ചി ം കാണുന്നയാൾ പി ടരുന്നതും അതിെനത്തെന്നയാണ്. ഈ ആ നിഷ്ഠസത്ത
രാമായണം നടന്ന കാലെത്ത രാമേനക്കാൾ ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ൻ െപറ്റിബൂർഷവ്ാസിക്കാണ് കൂ�
ടുതൽ ഇണ ക.

രാമനു േനരിേട ിവരുന്ന മാനസികൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളിലൂെടയാണ് ‘കാഞ്ചനസീത’ പുേരാഗ�
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മി ന്നത്. (രാമെന്റ മാനസിക ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങൾ മാ േമ ാധാനയ്േത്താെട അവതരിപ്പിക്ക�
െപ്പടു എന്നത് ദ്ധി ക) സവ്ന്തം വർഗ്ഗപരിമിതിയിൽ ഒതുങ്ങിനി െകാ ാണ് രാമൻ
ഈ ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങെള േനരിടുന്നത്; എന്നാൽ, ഇേത പരിമിതികൾ തെന്നയാണ് രാമെന്റ മാ�
നസികസംഘർഷങ്ങൾ വഴിെയാരു ന്നതും. ശംബൂകെന വധിക്കാനാവാെത മട ന്ന
രാമൻ പറയു . ‘ഒരു രാജാവ് സവ് ം കാണാൻ പാടി ’. വർഗ്ഗപരിമിതിമൂലമു ാവുന്ന മാ�
നസികസംഘർഷങ്ങൾ സംഘട്ടനങ്ങേളാളെമത്തി ന്ന രംഗങ്ങൾ കാഞ്ചനസീതയിലു ്.
കഥാസൂചനയിൽ പറയു : ‘രാജധർമ്മെത്തപ്പറ്റിയും, അശവ്േമധെത്തപ്പറ്റിയും രാമനും ഭരത�
നും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം ഒേര മുട്ടേലാളെമത്തി. ഇരുവരും അേനയ്ാനയ്ം വി ിൽ ശരം
മുറുക്കിക്കഴി . െപാടുന്നെന കൃതി ഭാവംപകർ . അവർക്കിടയിൽ ഇടെപടുംേപാെല’.
അങ്ങെന ന െപ്പട്ട സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടു . സവ്ന്തം വർഗ്ഗപരിമിതികെള അതിജീ�
വിക്കാനാകാെത നിസ്സഹായരായിത്തീർന്ന മനുഷയ്െര കൃതി ഇടെപട്ട് സമാശവ്സിപ്പി ന്ന
രംഗങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചി ത്തിലു ്.

സതയ്െത്ത േനരിടാൻ മടി ന്ന മനുഷയ്ർക്ക് താൻ വിശവ്സി ന്ന  നുണകൾക്ക് നയ്ായീക�
രണം കെ ത്താൻ വീ ം വലിയ നുണകൾ തിരേക്ക ിവരും. മനുഷയ്ർ തമ്മിലുള്ള കലഹ�
ങ്ങൾക്ക് കൃതിയിൽനിന്ന് പരിഹാരം കിട്ടി . കലഹങ്ങളുെട ഉറവിടം കൃതിയ എന്നതുത�
െന്ന കാരണം. മനുഷയ്രുെട സാമൂഹികമായ അ ിതവ്ം ഉണർ ന്ന ങ്ങളാണ് മനുഷയ്ർ
തമ്മിെല കലഹങ്ങൾക്ക് വഴിെയാരു ന്നത്.

സാമൂഹിക വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പ തെന്ന പരിഹരിേക്ക താണത്. അതിനുപക�
രം കൃതിയിേലക്ക് ഒളിേച്ചാടുന്നത് ഭീരുതവ്മാണ്, നുണയാണ്. സാമൂഹിക ങ്ങളുെടേന�
െര അരവിന്ദൻ (രാമൻ) തിനിധാനം െച ന്ന െപറ്റിബൂർഷവ്ാസി ൈകെക്കാ ന്ന അേത�
പിന്തിരിപ്പന്നയമാണ് ഇവിേടയും കടമാകുന്നത്. കൃതിെയ ഒരു ധാനകഥാപാ മായി
അവതരിപ്പിച്ചത് സവിേശഷ ദ്ധയാകർഷി എന്ന് ഈ ചി ത്തിൻ അവാർഡ് ന ിയ
കലാനിപുണർ പറ . എന്നാൽ കൃതി-മനുഷയ്ബന്ധെത്ത വികൃതമാക്കിയാണ് ഈ ചി �
ത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരി ന്നത്. മനുഷയ്െന്റ േബാധം കൃതിയിൽ ലയി കിടേക്ക ഒന്ന ;
അേനയ്ാനയ്ം നിരന്തര സംഘട്ടനങ്ങളിേലർെപ്പ പര രപരിണാമങ്ങൾ വിേധയമാകുന്ന�
വയാണ് കൃതിയും േബാധവും. ‘കാഞ്ചനസീത’യിൽ കൃതി അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് മാനു�
ഷിക വർത്തനങ്ങളുെട രംഗേവദിയാേയാ മനുഷയ്ാദ്ധവ്ാനത്തിലൂെട മാറുന്ന ഒന്നാേയാ അ ;
ഏതിേനയും ഉൾെക്കാ ന്നെതന്ന് പിന്തിരിപ്പൻ ദാർശനികർ പറ പര ന്ന ഹ്മസങ്ക�

ത്തിെന്റ തീകമായാണ്. എന്നാൽ രാമെന്റ മേനാസംഘർഷങ്ങൾ സവ്ന്തം വർഗ്ഗപരിമിതി�
കെള നിേഷധി ാൻ അയാെള ാ നാ ന്നി . സവ്ന്തം വർഗ്ഗതാ രയ്ങ്ങൾ സംരക്ഷി ന്ന�
തിൽ അയാൾ ഒ ംവിമുഖനുമ . ആ നിഷ്ഠമായ ഉദാത്തവത്കരണത്തിലൂെടയാണ് രാമൻ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത് എന്നതിനാൽ, ഇെതാെക്ക നയ്ായീകരിക്കാൻ സംവിധായകൻ േ �
ക്ഷകെന േ രിപ്പി . സീതെയ ഉേപക്ഷിച്ച് അശവ്േമധംനടത്തി രാജയ്ങ്ങൾ െവട്ടിപ്പിടി �
ന്നത്, ശംബൂകെന വധി ന്നത് ഇെതാെക്ക ഇങ്ങെന നയ്ായീകരിക്കെപ്പടു .

ചി ത്തിെന്റ അന്തയ്ത്തിൽ രാമെന്റ മേനാസംഘർഷങ്ങൾ ഗുണപരമായ ഒരു മാനസിക�
മാറ്റത്തിേലക്ക് നയി െമന്ന് േ ക്ഷകൻ തീക്ഷി .എന്നാൽ പരിതയ്ാഗെമന്ന െപാ �
ഖംകാട്ടി ചി ം അവസാനി . മനുഷയ്ൻ നിലനി ന്നിടേത്താളം സാമൂഹികവും മാനസി�
കവുമായ ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളും നിലനി ം; മനുഷയ്ജീവിതം ഈ ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളിലൂെട മുേന്നാ നീ�
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ന്ന ഒന്നാണ്. ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങൾ ഒടുങ്ങിയ പരിതയ്ാഗജീവിതം എന്ന ആശയം അവസരേസ�
വേയാ പലായനവാദേമാ ആണ്. സവ്ന്തം മേനാസംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിെയാരുക്കിയ സാമൂ�
ഹികസാഹചരയ്ങ്ങൾ തിരക്കാേനാ ശരിയായ പരിഹാരം കെ ത്താേനാ രാമൻ ത ാറാകു�
ന്നി ; സവ്ന്തം വർഗ്ഗപരിമിതിയിൽനിന്ന് അയാൾ സവ്യം വിേമാചിപ്പി മി . അനീതിയും
അ മവും തുടർ േപാരുന്ന രാമനാെട്ട പു ന്മാെര വർഗ്ഗതാ രയ്ങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാേന ിച്ച്
തെന്റ അനന്തയാ ആരംഭി . യാഗാ ിയിൽനി പകർന്ന പന്തവും ൈക ിേലന്തി�
യുള്ള മഹാ സ്ഥാനം. ീരാമച ൻ നട നട സരയൂനദിയുെട ഉള്ളിേലക്ക് േപായി മറ�
യു . ചി ത്തിൽ അേതവെര നടന്ന സംഭവങ്ങെളയാെക സംവിധായകൻ േവെറാരു നുണ�
െകാ ് മൂടു . ീ കൃതിയാണ് പുരുഷൻ കൃതിയിൽ ലയിച്ചിരി . സീത കൃതിത�
െന്ന. െപറ്റിബൂർഷവ്ാ മനസ്സിെന്റ ഷണ്ഡതവ്ം ഇേതാെട മുഴുവനായും തുറ കാട്ടെപ്പടു .

ഈ ചി ത്തിൽ മാനുഷികമായ അംശങ്ങൾ അപൂർവ്വമാണ്; ഭരതെന്റേയാ, ലക്ഷ്മണ�
െന്റേയാ മൃദുേ രം, ലക്ഷ്മണനും ലവനുെമാപ്പമുള്ള രംഗങ്ങൾ, വാ ീകിയും ലക്ഷ്മണനും ലവ�
േനാട് വാത്സലയ്േത്താെട സംവദി ന്നത്. ഊർമ്മിള തയ്ക്ഷെപ്പടുന്നരംഗങ്ങളിൽ ചിലത്,
വാ ീകി—ഇെതാെക്കമാ ം കാണിക ളുെട മനസ്സിെന അ േനരം െതാ ണർ . േശ�
ഷി ന്ന രംഗങ്ങേളാേരാ ം നിർമ്മാനുഷികമായ മാ ികാനുഷ്ഠാനത്തിെന്റ ഭാവമുണർ �

. സംഭാഷണങ്ങേളാേരാ ം കൃ ിമ വകലർന്നതാണ്. ജകളുെട (!)നൃത്തം രമായി
നിർമ്മാനുഷികവത്കരിക്കെപ്പട്ടിരി . ഊർമ്മിളയുെട കരച്ചിൽ യാെതാരു ഭാവേഭദവും കൂ�
ടാെത ക ിരിക്കാൻ കാണി ാവു . കൃതിയുെട സാന്നിദ്ധയ്ം യാ ികവും വിരസവുമായി�
ത്തീർന്നിരി . ഈ രംഗങ്ങേളാേരാ ം ഉദാത്തെമന്ന് സംവിധായകൻ കരുതുന്ന സവ്ന്തം
മാനസികാവസ്ഥെയ, െപറ്റിബൂർഷവ്ാ മേനാവി മെത്ത, കടിപ്പി .

2: ‘കാഞ്ചനസീത’െയ ‘സവ് ാടന’േത്താട് താരതമയ്െപ്പടു�
ത്തി േനാ ക. ര ിേന്റയും സാമൂഹികമായ ഉള്ളടക്കം
ഒ തെന്നയാണ് — തയ്ക്ഷത്തിൽ വിഭിന്നമായിേതാ �
െമങ്കിലും. ര ിേന്റയും അവതരണരീതികൾ തമ്മിൽേപാ�
ലും കടമായ സാമയ്ങ്ങൾ കാണാം. ‘സവ് ാടന’ത്തിെല
തീ റിസംഭാഷണവും, ‘കാഞ്ചനസീത’യിെല വസിഷ്ഠനു�
മായുള്ള സംവാദവും, ാഷ്ബാ കൾ, കാഞ്ചനസീത�
യിൽ ജകളുെട നൃത്തവും, സവ് ാടനത്തിൽ ബ ക്കളു�
െട േ തനൃത്തവും, അവസാനെത്ത യാ കൾ എന്നിവ
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ.

ര ചി ങ്ങളിലും െപറ്റിബൂർഷവ്ാ മേനാേരാഗമാണ്
ഉള്ളടക്കം. സവ് ാടനത്തിൽ അത് അതിെന്റ യഥാർത്ഥ
സാമൂഹികസാഹചരയ്ത്തിൽ അവതരിപ്പി െപ്പടു
എന്നതിനാൽ കാഞ്ചനസീതേയക്കാൾ സാമൂഹികമാ�
യി പുേരാഗമേനാ ഖമായ ചി ം ‘സവ് ാടന’മാണ്.

ചലച്ചി രംഗത്ത് ‘ഉത്തരായണ’ത്തി�
ലൂെട  ആരംഭിച്ച അരവിന്ദെനന്ന െപറ്റി�
ബൂർഷവ്ായുെട മാനസിക വികാസത്തിെന്റ
ചരി പരമായ, അനിവാരയ്മായ തുടർച്ച�
യാണ് ‘കാഞ്ചനസീത’യിൽ ദൃശയ്മാകുന്ന�
ത്. ‘ഉത്തരായണ’ത്തിെന്റ2 അന്തയ്ത്തിൽ
രവി െപാ ഖെമടുത്ത് തീയിലിടുന്നതിന്
എെന്താെക്ക വയ്ാഖയ്ാനങ്ങളും വിശദീകര�
ണങ്ങളും പറയാനു ായാലും, സാമൂഹിക�
മായി േനാക്കിയാൽ അെതാരു വിശുദ്ധനു�
ണയാണ്. സമൂഹത്തിെല പുേരാഗമേനാ �
ഖമായ വർഗ്ഗേത്താെടാപ്പം നിന്ന് വി വക�
രമായ സാമൂഹിക വർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പ�
ടുേമ്പാൾ ഒെന്നാന്നായടർ വീഴുന്ന െപാ�

ഖങ്ങളാണ് െപറ്റിബൂർഷവ്ായുേടത്. അങ്ങെനയ ാെത, എടു തീയിലിടുന്ന മുഖംമൂടി
പകരംെവ ാൻ ഇനിയുമേനകം െപാ ഖങ്ങൾ അയാളുെട ഭാണ്ഡത്തിൽകാണും. േവദാന്ത�
ത്തിേന്റേയാ അ ിതവ്വാദത്തിേന്റേയാ ഗുേവരയിസത്തിേന്റേയാ, സിനിസിസത്തിേന്റേയാ
ചായേത്ത കേളാെട അവ പലേപ്പാഴായി പുറ വരും. ആ വർഗ്ഗത്തിെന്റ മരണംവെര അവ

തയ്ക്ഷെപ്പ െകാേ യിരി ം.
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ഈ കുറ്റേബാധെത്ത നിങ്ങൾ എ െച ം?

ഉത്തമസിനിമയുെട മാനദണ്ഡങ്ങൾെവ േനാ േമ്പാൾ, േമാഹൻ സംവിധാനംെച ‘ഇട�
േവള’ താ നിലവാരം പുലർ ന്ന ഒരു ചലച്ചി മാണ്. പ രാജെന്റ രചനയിൽ അടങ്ങിയ
കൂർമ്മത േപാലും സിനിമയിേല പകർത്തെപ്പട്ടേപ്പാൾ ന െപ്പട്ടി ്. ആധുനിക േകരള�
ത്തിെന്റ സാമൂഹികജീവിതം അഭിമുഖീകരി ന്ന ധാന ങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ സിനിമയിലൂെട
ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടിരി എന്നതാണ് ‘ഇടേവള’െയ േദ്ധയമാ ന്നത്. ഇക്കാലെത്ത ജന�
ജീവിതത്തിെന്റ ആയാസരഹിതെമ േതാന്നിപ്പി ന്ന ലാഘവതവ്ത്തിനിടയിൽ മറഞ്ഞിരി�

ന്ന ദുരന്തെത്ത, ആധുനികജീവിതത്തിെന്റ െതന്നിെത്തന്നിയുള്ള േപാക്കിന്നിടയിൽ ഇേന്നാ
നാെളേയാ ഓേരാ മനുഷയ്നും അഭിമുഖീകരിേക്ക ിവരുന്ന അഗാധഗർത്തെത്ത, കഴിഞ്ഞ നൂ�
റ്റാ കളിലൂെടയ യും ജവ്ലി നിന്നിരുന്ന ധാർമ്മിക പാരമ്പരയ്ം അവകാശെപ്പടാവുന്ന േക�
രളത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത ജീവിതം േനരിടുന്ന ധാർമ്മികസമസയ്െയ, താത്തവ്ികചർച്ചകളിലൂെട�
േയാ തയ്യശാ ങ്ങളുെട രക്ഷാകവചങ്ങളിലൂെടേയാ ഹാസയ്ത്തിലൂെടേയാ അവഗണി
രക്ഷെപ്പടാനാവാത്തവിധത്തിൽ രൂക്ഷമായി അവതരിപ്പി എന്നതാണ് ഈ സിനിമയു�
െട സവിേശഷത.

മനുഷയ്രുെട ജീവിതവൃത്തികേളാേരാ ം യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽനി രക്ഷെപ്പടാനുള്ള
വിഫല മങ്ങളായി മാറിെക്കാ ിരി ന്ന ഇക്കാലത്ത്, ഈ സിനിമയുെട വി വീ യി ാത്ത
സതയ്സന്ധത േ ക്ഷകെന ആേരാഗയ്കരമായ ഒരു മൗനത്തിേല നയി െമന്ന് ഞാനാ�
ശി .

സാമൂഹയ്പശ്ചാത്തലം

1: അധിനിേവശിത സമൂഹത്തിെല ജനതയുെട മൂർത്തമായ
ഈ ജീവിതദുരന്തം ഇവിടങ്ങളിൽ രൂപംെകാള്ളാനിരി ന്ന
ഭാവിയിെല വി വ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവഗണിക്കാനാവി .

ഈ നൂറ്റാ ിൽ േകരളത്തിെന്റ സാ�
മൂഹയ്ജീവിതെത്ത ജവ്ലിപ്പി യർത്തി�
െക്കാ ് തയ്ക്ഷെപ്പട്ട സ്ഥാന�
ങ്ങൾ ഓേരാ ം വളെരേവഗംതെന്ന

36
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നിലവിലുള്ള അധികാരഘടനയുെട അവയവങ്ങളായി മാറുകയാണു ായത്. ഈ നാടിെന്റ
തനതായ സാമൂഹയ്ഘടനെയ ഘട്ടംഘട്ടമായി തകർ െകാ ് നിലവിൽവന്ന ൈവേദശി�
കചൂഷകരുെട അധികാരവയ്വസ്ഥെ തിരായി സവ്ന്തമായി ഒരധികാരേക ം ഉയർത്താനു�
ള്ള േകരളീയരുെട വിഫലെമങ്കിലും ധീരമായ മങ്ങൾ ആയിരു അവ. എന്നാൽ ഒരു
ജനതയുെട ിയാ കതെയ ആകമാനം സാ ാജയ്തവ്അധികാരവയ്വസ്ഥയുെട ചൂഷണത്തി�
ന്നനുേയാജയ്മാംവിധം പരിവർത്തനെപ്പടു ക എന്ന, ഒേരസമയം വി വകാരിയുേടതും ഒ �
കാരേന്റതുമായ പങ്കാണ് ഈ സ്ഥാനങ്ങേളാേരാ ം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചത്.
കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനങ്ങേളാെട അന്തയ്ത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്ന ഈ സാമൂഹയ്പരിവർത്തനം,
േകരളെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, വിേക ീകൃതമായ, ഒറ്റതിരിക്കെപ്പട്ട സാമൂഹയ്ജീവിത�
ത്തിെന്റയും േക ീകൃതമായ ഒരു അധികാരഘടനയുെടയും വിരുദ്ധ വങ്ങൾക്കിടയിലായി
മനുഷയ്െന്റ ാകൃതവാസനകൾ കൂടുതൽ കാശനസാദ്ധയ്തന ന്ന ഒരു ആൾ ട്ടെത്ത�
യാണ് സൃ ിച്ചത്. ഈ വിരുദ്ധ വങ്ങളുെട ആേരാഗയ്കരമായ സമനവ്യം സാദ്ധയ്മാ ന്ന,
ജീവിതത്തിെന്റ സർഗ്ഗാ കതെയ ജവ്ലിപ്പി യർ ന്ന ഒരു ഉ ാദനവയ്വസ്ഥ ഈ പരിവർ�
ത്തനങ്ങളുെട ഫലമായി ഇവിെട രൂപംെകാ കയു ായി എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം.1

കൗമാരം: മൂലയ്നിേഷധവും മൂലയ്രൂപീകരണവും

2: ഈ ദുരന്തേത്താടുള്ള അവഗ�
ണന, മുൻകാല സാമൂഹയ്വയ്വ�
സ്ഥെയയും സ്ഥാനങ്ങെളയും
നിലവിലുള്ള അധികാരഘടനയുെട
ഭാഗമായി രൂപപരമായി പുനഃ
സൃ ിക്കാനുള്ള അധികാരിവിഭാ�
ഗങ്ങളുെട മങ്ങെളയായിരി ം
ഫലത്തിൽ സഹായി ന്നത്.

ആേരാഗയ്കരമായ ഒരു സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥെയ സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം കൗമാരം, നിലവിലുള്ള സാമൂഹയ്മൂലയ്ങ്ങളുെടയും
അവ ാധാരമായ സാമൂഹയ്ഘടനയുെടയും നിേഷധത്തിലൂെട
സാമൂഹയ്വികാസത്തിെന്റ ചാലകശ ിയായി മാറുന്ന ഊർ�

ഭാവമാണ്. എന്നാൽ, ജീവിതെത്ത അഭിമുഖീകരി തുട�
ന്ന േകരളത്തിെല ടീൻ ഏേജ ിന്, ഇവിടെത്ത സാമൂഹയ്വയ്�

വസ്ഥ വയ് ികളുെട വികാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമാേക്ക മൂ�
ലയ്സംഹിതകളുെടേമൽ പടു യർത്തെപ്പട്ട ഒന്നായ അനു�
ഭവെപ്പടുന്നതു്. പകരം, എ ാ മാനുഷിക മൂലയ്ങ്ങെളയും ചൂഷണത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളാക്കി
മാ ന്ന ന മായ അധികാരഘടനയായിത്തെന്നയാണ്: വീടും വിദയ്ാലയവും േഹാസ്റ്റലും
എൻ.സി.സി.യും മതസ്ഥാപനങ്ങളും വയ് ിയുെട വികാസെത്ത യാ ികവത്കരിച്ച് ചിട്ടെപ്പ�
ടുത്താൻ ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതാണ്. സമകാലിക ജീവതത്തിെന്റ കർക്കശമായ യാ ിക�
തെയ െപാതി നി ന്ന അതിെന്റ കസവുപിടിപ്പിച്ച ആർഭാടങ്ങളിലൂെട, ഈ യാ ികത�
യുെട ഒരു നിേഷധാ കവശവും ഈ വയ്വസ്ഥതെന്ന ഒരുക്കിത്തരു .2 തങ്ങളുെട ജീവിത�
െത്ത മരവിപ്പി നിർത്തിയിരി ന്ന നിയമങ്ങെള നിേഷധി െകാ ് ഈ ആർഭാടങ്ങെള �
റി ള്ള ആദയ്െത്ത അറിവുകളിലൂെട പ ദിവസം ഉ സി ജീവി ന്നതിനിടയിലാണ് ‘ഇട�
േവള’യിെല നാലുവിദയ്ാർത്ഥികളും അവെ ാമിടയിൽ മറഞ്ഞിരി ന്ന ദുരന്തെത്ത അഭിമുഖീ�
കരി ന്നത്. ൈഹേറഞ്ചിെല ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് േഹാട്ടലിൽെവച്ച് അവർ പരിചയെപ്പടാനിടയായ
സമ ായക്കാരിയായ െപൺകുട്ടി, ആ ദുരന്തത്തിെന്റ നിമിത്തവും പങ്കാളിയുമാകു .
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അധികാരവയ്വസ്ഥയുെട യാഥാർത്ഥയ്ം, ദുരന്തവും

ഓേരാ സാമൂഹയ്ഘടനയും ജീവിതത്തിെന്റ പുനഃസൃ ി ് ആധാരവും ആ പുനഃസൃ ിയിലൂെട
മാറിത്തീേര  ഭൗതികയാഥാർത്ഥയ്വുമാണ്. സമൂഹെത്ത നിലനിർ ന്ന  മനുഷയ്െന്റ പുനഃസൃ�

ിേയാെടാപ്പംതെന്ന,മനുഷയ്െന്റ നിലനി ിന് ആധാരമായ സാമൂഹയ്ഘടനയും പുനഃസൃ ിക്ക�
െപ്പടു . ഈ ിയകളുെടെയ ാം ആധാരശില ീ-പുരുഷബന്ധമാണ്. ഒരു നിശ്ചിതസ�
മൂഹത്തിൽ ീപുരുഷബന്ധെത്ത ആധാരമാക്കിയുള്ള കുടുംബഘടനയും സാമൂഹയ്ഉ ാദന �

ിയ രൂപംന ന്ന സമൂഹഘടനയും എ ാമടങ്ങിയ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ, ജനങ്ങളുെട അേബാ�
ധമനസ്സിെന ചിട്ടെപ്പടു ന്നതിലൂെട ജീവിതത്തിെന്റ സർഗ്ഗാ കത വികസി വാൻ ന �
ന്ന സാദ്ധയ്തകളാണ് ഒരു ജനതയുെട സം ാരെത്ത നിർണ്ണയി ന്നത്. േകരളം വിേദശശ�

ികൾ വിേധയമായതിനുേശഷം ഈ  നാടിെന്റ തനതായ സം ാരം സാ ാജയ്തവ്വയ്വ�
സ്ഥെ തിരായി ആളിക്ക കയും േമണ ഒളിമ കയും െച ന്നതിെന്റ ധീരെമങ്കിലും ദുര�
ന്തപൂർണ്ണമായ ചി മാണ് എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലംമുതൽ ഇേന്നവെരയുള്ള േകരളചരി ം നമു�

ന ന്നത്. ജനങ്ങളുെട എ ാ സർഗ്ഗാ ക ിയകെളയും പരിമിതെപ്പടു ന്ന ഈ ന �
നവികാസം, ഇക്കാല ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി കടമായത് ീ-പുരുഷ ബന്ധത്തിൽത്തെന്ന�
യാണ്. ജീവിതത്തിേന്റയും സം ാരത്തിേന്റയും സവ്ത േമഖലകൾ ചുരുങ്ങിവരികയും യാ�

ികതയുേടയും അധികാരത്തിേന്റയും ശുനയ്ാകാശങ്ങൾക്ക് ഇടേമറുകയും െച ന്ന നിേഷ�
ധാ ക വികാസത്തിേന്റതായ ഈ കാലഘട്ടം ീ-പുരുഷബന്ധേത്തയും അതിെന്റ ഇരയാ�

. ഒരുവശത്ത്, അത് സം ാരസമ്പന്നമായ ീ-പുരുഷബന്ധെത്ത യാ ികമാക്കി മാ�
റ്റി അനയ്വത്കരി േമ്പാൾ മറുവശത്ത് അേതബന്ധെത്തത്തെന്ന ഒരു ചൂഷണരൂപമാക്കിമാ�

. ആധുനികസമൂഹത്തിൽ ീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ പര രവിരുദ്ധ�
മായ ഈ സവ്ഭാവമാണ് ‘ഇടേവള’യിെല ദുരന്തത്തിനു വഴിെയാരു ന്നത്.

ടൂറിസ്റ്റ് േഹാട്ടലിൽെവച്ച് നാലുവിദയ്ാർത്ഥികളും, അവർ ക മുട്ടിയ ‘േമാളു’ എന്ന െപൺകു�
ട്ടിെയ തങ്ങളുെട ൈലംഗികാസ ി ് ഒരുപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ ആ ഹി . എന്നാൽ
േമാളുവിെന അടു പരിചയെപ്പട്ട ‘െപാടിയന് ’ അവെള ‘ഒ ം െച ാൻ’ കഴിയുന്നി
എന്നാൽ േമാളുവിെല ീസുഹൃത്തിെന ആ രൂപത്തിൽ മ ള്ളവർ പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടു�
ക്കാൻ െപാടിയേനാ, അവെള അങ്ങെന പരിചയെപ്പടാൻ മ ള്ളവർേക്കാ കഴിയുന്നി . അ �
ട്ടത്തിൽ അവരുെട േനതാവ് അവെള ബലാ ാരം െച ാൻ മി . ഇതിൽനിന്ന് അവെള
രക്ഷിക്കാനുള്ള മത്തിനിടയിൽ ‘െപാടിയൻ’ ചതു നിലത്തിൽ ആ ് മരണമടയു . തുടർ�
ന്ന്, വയ്വസ്ഥയുെട manipulation-ൽ നി ം യാഥാർത്ഥയ്ത്തിേലക്ക് ഉണർത്തെപ്പട്ട േനതാവ്
അേതചതുപ്പിൽ ജീവെനാടു . ഇതിനു മുഴുവൻ ദൃൿസാക്ഷികളും പങ്കാളികളുമായ, ഒേരസ�
മയം പാപികളും നി ളങ്കരുമായ, മ ര വിദയ്ാർത്ഥികളും േമാളുവും ആ ആ ഹതയ്യുെട
യാഥാർത്ഥയ്െത്ത അഭിമുഖീകരി ന്നേതാെട ‘ഇടേവള’ അവസാനി .
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ഭാരതീപുരം

േവദാന്തം, ശുദ്ധമായ ഉ േയയും ശുദ്ധമായ േബാധെത്തയും ശുദ്ധമായ ആനന്ദെത്തയുംകുറി�
പറയു . ഏെറ കീർത്തി െപ്പട്ട ഈ അപൂർണ്ണ ചിന്താപദ്ധതിയുെട പറയെപ്പടാെത േശഷി�
ന്ന പകുതി, ജാതിവയ്വസ്ഥയിലധിഷ്ഠിതമായ ഇന്തയ്യുെട സാമൂഹയ്ഘടനയിൽതെന്ന നമു�
കെ ത്താനാകും. ഇന്തയ്യിെല അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളുെട ാകൃതമായ ഉ യും ാ�

കൃതമായ േബാധവും ാകൃതമായ ആനന്ദവുമാണത്. കർക്കശമായി പകുക്കെപ്പട്ട വികാസ�
മി ാെത ഋതുക്കെളേപ്പാെല ആവർത്തി മുേന്നറുന്ന ഈ സമാന്തര ാകൃതിക വയ്വസ്ഥയും
അതിെന്റ ചിന്താപദ്ധതികളും ചരി ബാഹയ്മാണ്. ഭാരതീപുരത്തിെല മുഖയ് കഥാപാ മായ
ജഗന്നാഥൻ പറയുേമ്പാെല, ഇവിെട മനുഷയ്ൻ ഈശവ്രെന്റ ഗർഭത്തിൽ കിട .

ഭാരതീയജീവിതത്തിെന്റ ഈ ആവർത്തനസവ്ഭാവെത്ത ചരി പരമാക്കിമാറ്റിയത്. അധി�
നിേവശ ശ ികളാണ് അവർ ‘ശുദ്ധമായ ഉ ’െയ ചരി പരമായ ഉ യാക്കി മാറ്റി. പാ�
ശ്ചാതയ്വിദയ്ാഭയ്ാസവും അതു രൂപംന ിയ സാ ാജയ്തവ്വിരുദ്ധ േക്ഷാഭങ്ങളും ഇന്തയ്ൻ ജന�
തയുെട ഒരു വിഭാഗെത്തെയങ്കിലും ഈ ൈദവഗർഭത്തിൽനി സവ്ത രാക്കി. ഇതിലൂെട
രൂപംെകാ പുതിയ അവേബാധം തങ്ങളുെടതെന്ന സാമൂഹയ്മായ നിലനി ിെന അക നി�

േനാക്കിക്കാണാൻ അവെര േ രിപ്പി . എന്നാൽ ഈ പുതിയ അവേബാധെത്ത ഉ �
യായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അടിസ്ഥാനമാേക സാമൂഹയ്ഘടന ഇന്നാട്ടിൽ രൂപെപ്പടുകയു�

ായി . ഇന്തയ്ക്കാരൻ തെന്റ നിലനി ിലൂെട സാ ാജയ്തവ്ം സവ്ന്തം ചൂഷണത്തിനായി രൂ�
പംന ിയ സാമൂഹയ്ഘടനയുെട ഭാഗമായിത്തീരു . പുതിയ േബാധ പഞ്ചത്തിൽ ചൂഷണ�
ത്തിനു വിേധയമായ ജനതയിെലാരാളായിത്തീരു . ഇതുര ം ഒരുമി സംഭവി എന്ന�
താണ് അധിനിേവശിത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയിൽ ജീവി ന്ന ഒരാളുെട ദുരന്തം. സവ്ന്തം ജീവിത�
ത്തിൽ ഓേരാ ഭാരതീയനും േനരിേട ിവരുന്ന നിലനി ം േബാധവും തമ്മിലുള്ള ഈ വിഘ�
ടനത്തിെന്റ പരിഹാരത്തിലൂെടയായിരി ം ഇന്നാടിെന്റ വി വകരമായ പരിവർത്തനത്തിനാ�
ധാരമായ പുതിയ മൂലയ്േബാധം ഉരുത്തിരിയുക. ആധുനികഭാരതത്തിെല സാമൂഹികവും ൈവ�
യ ികവുമായ ദുരന്തങ്ങൾ കീഴടങ്ങാത്ത മനുഷയ്െന്റ സവ്ാതേ യ്ച്ഛയുെട ചി ീകരണമാ�
ണ് ഭാരതീപുരം.

േനാവലിൽ ഒരിടത്ത് ജഗന്നാഥൻ പറയു : ‘ന െട awareness-ന് ഒ ് ന െട being
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ഇ . േവണെമങ്കിൽ ഇതിെന ഹിേപ്പാ സി എ വിളിക്കാം… ചരി ം എെന്ന സൃ ിച്ച്
എന്നിൽനി ഭിന്നമായ ഒരു ഉ സൃ ിക്കാൻ ഗൂഢാേലാചന നട കയാണ് — ഈ എന്നി�
ലൂെടയും. എന്നാൽ എെന്റ േബാധമണ്ഡലംേപാെല ഈ ഭാരതീപുരവും അതിെന്റ വർത്തന�
രംഗമാണ്. ചരി ത്തിൽ വീണിരി ന്ന വി കൾ മുളെപാട്ടാൻ പലതും ആവശയ്മു ്. നാം
സാധാരണയായി വയ്വഹരി ന്ന ന െട will ഇേ . അതും േവണം ഒരു കൺസർേവറ്റീവിന്
ഈ യാതനയുെട തീക്ഷ്ണത മനസ്സിലാവി . മനുഷയ്സവ്ഭാവത്തിൽ ഇ ള്ള യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങെള
മാ േമ അയാൾ കാണു . എന്നാൽ Reality, Possibility എന്നീ ര മണ്ഡലങ്ങളും ഒന്നി�

കാണുന്ന എെന്നേപ്പാലുള്ളവർക്ക് യാതന അനിവാരയ്മാണ്.’
ജഗന്നാഥൻ ജീവി ന്ന സമൂഹത്തിൽ തയ്ക്ഷതയിൽത്തെന്ന കടമായിക്കാണുന്ന

ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളു ്. കർശനമായ ജാതിവയ്വസ്ഥ നിലനി ന്ന കർണ്ണാടക സമൂഹത്തിെല
ഫ ഡൽ സാമൂഹയ്ഘടനയുെട ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളാണവ. ആവർത്തനവിരസമായ ഈ ാകൃ�
തിക ജീവിതെത്ത േബാധപൂർവ്വം മാറ്റിത്തീർക്കാൻ തുട ന്നതിലൂെട ജഗന്നാഥൻ സവ്ന്തം
ഉ െയ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മി ന്നതാണ് ഭാരതീപുരത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. അങ്ങെന
ഭാരതീപുരെത്ത ജനതെയ ൈദവഗർഭത്തിൽനി ം േമാചിപ്പിച്ച്, സവ്ന്തം ജീവിതേത്താട്
ഉത്തരവാദിതവ്മുള്ളവരാക്കിമാറ്റാെമന്ന് അയാൾ തയ്ാശി . ഈ മങ്ങേളാെടാപ്പം
ജഗന്നാഥെന്റ േബാധ പഞ്ചത്തിലും സാമൂഹയ്ബന്ധങ്ങളിലും ഉ ാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളുെട
ചി ീകരണത്തിലൂെടയാണ് ഭാരതീപുരത്തിെന്റ കഥാഘടന വികസി ന്നതു്.

ഭാരതീപുരത്തിൽ ചി ീകരിക്കെപ്പടുന്ന സാമൂഹയ്പരിവർത്തനത്തിെന്റ ലമായ സം�
ഘർഷങ്ങൾ, േകരളീയരായ നെമ്മ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ചരി പരമായി കാലഹരണെപ്പ�
ട്ടതാണ്. ഫ ഡൽ സാമൂഹയ്ഘടന നാമാവേശഷമാെയങ്കിലും മൂർത്തവും ആേരാഗയ്കരവുമായ
ഒരു സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ ഇനിയും േകരളത്തിൽ രൂപം ാപിച്ചിട്ടി . സാ ാജയ്തവ്വയ്വസ്ഥ
വിേധയമായ ഇന്നാട്ടിെല സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മഘടനകളിൽ നിലനി ന്ന സംഘർ�
ഷങ്ങളും, അവ രൂപംന ന്ന വികാസദിശയുമായിരി ം ഈ േദശീയജനവിഭാഗത്തിെന്റ ഭാവി
നിർണ്ണയി ന്നത്. നാേമാരുത്തരും അഭിമുഖീകരി ന്ന ഈ സംഘർഷങ്ങെള നമു തെന്ന
വയ് മാക്കിത്തരാൻ, ഒരു മനുഷയ്ാവസ്ഥെയ സതയ്സന്ധമായി ചി ീകരി ന്ന ഈ േനാവൽ
സഹായകമായിരി ം.
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അദ്ധയ്ായം 8

ഒരു രീതിക്കായുള്ള അേനവ്ഷണം

— സു ഹ്മണയ്ദാസ്

‘Marxist formalism is a project of
elimination. The method is identical with
Terror in its inflexible refusal to
differentiate; its goal is total assimilation
at the least possible effort.’

—Sartre

മേറ്റെതാരു വിജ്ഞാനശാഖയിലുെമന്നേപാെല രാ ീയത്തിെലയും നിയമങ്ങെളയും സം�
ജ്ഞകെളയും, ഗണങ്ങേളയും (catagories) ൈചതനയ്വത്താ ന്നത് അവ സമൂർത്തയാഥാർ�
ത്ഥയ്ം ജീവി ന്ന മനുഷയ്െന്റ േബാധ പഞ്ചത്തിൽ രൂപം ന ന്ന അമൂർത്തമായ വിചിന്തനാ�

കഘടനയുെട നിർണ്ണായക ഘടകമായിത്തീരുേമ്പാഴാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് ‘െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗസർവ്വാധിപതയ്ം’ എന്ന concept യാഥാർത്ഥയ്വും സാമൂഹയ്മനുഷയ്െന്റ േബാധ പഞ്ചവും
തമ്മിൽ ഒരു സജീവമായ ബന്ധം ആവശയ്െപ്പടു ്. ഈ concept വി വകരമാ ന്നതി�
െന്റ മു പാധി എന്ന നിലയിൽ അത് അേനകം conditions പൂർത്തീകരിേക്ക തു ്. ഒന്നാമ�
ത്, ഈ വി വസംജ്ഞ ാേയാഗികമാക്കെപ്പേട വയ്വസ്ഥ നിശ്ചിതമായിരിേക്ക തു ്.
അതായത് സാമ്പത്തികമായും സാം ാരികമായും രാ ീയമായും ഏകീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു സമൂ�
ഹയ്ഘടന (ഉദാ: ഒരുരാ ം) ഇതാവശയ്െപ്പടു . ര ാമതായി നിലവിലുള്ള സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ�

േമൽ, ജീവിതത്തിെന്റ സമ മണ്ഡലങ്ങളിലും (രാ ീയമായും സാമ്പത്തികമായും സാം ാ�
രികമായും) ആധിപതയ്ം െചലുത്താൻ െക ള്ള ഒരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ നിലനി ് ഇതാവശയ്െപ്പടു�

. ൈധഷണിക ജീവിതത്തിേന്റതടക്കം സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ എ ാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഈ
നിശ്ചിതവർഗ്ഗം േമധാവിതവ്ം േനടിക്കഴിയുേമ്പാൾ മാ േമ ഈ സംജ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാ�
ക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടു .
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അധിനിേവശിത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥെയ റിച്ച് ചർച്ചെച േമ്പാൾ ഈ നൂറ്റാ ിൽ വികാ�
സംെകാ വി വകരമായ സംജ്ഞയാണ് ജനങ്ങൾ എന്നത്. അധിനിേവശശ ികൾെക്ക�
തിരായി സാമ്പത്തികവും സാം ാരികവും രാ ീയവുമടക്കം സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ എ ാ
മണ്ഡലങ്ങളിലും സമരംെച ാനുള്ള ഒരു േദശീയജനവിഭാഗത്തിെന്റ ഊർ ത്തനിമെയയാ�
ണ് ഈ സംജ്ഞ തിധാനംെച ന്നത്.

ഈ നൂറ്റാ ിൽ വി വരാ ീയത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ട ഈ ര സം�
ജ്ഞകളും േദശീയതയുെട സുനിശ്ചിതമായ പരിധികൾ ള്ളിൽമാ ം േയാഗികമാകുന്നവ�
യാണ്. (ആേഗാളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സാമ്പത്തിക—സാം ാരിക—രാ ീയ വയ്വ�
സ്ഥ രൂപംെകാ ന്ന വിദൂരഭാവിയിൽ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപതയ്െത്ത റി ള്ള മാർ�
ക്സിെന്റ സമ്പന്നമായ വീക്ഷണങ്ങൾ അതിെന്റ ൈചതനയ്വത്തായ പൂർണ്ണതയിൽതെന്ന രൂ�
പംെകാ ന്നതിനുള്ള സാഹചരയ്ങ്ങളും ഒരുക്കെപ്പടും). എന്നാൽ ഈ നിശ്ചിതപരിധികളുെട
അപചയത്തിലൂെട കട െപാെ ാ ിരി ന്ന േകരളത്തിേലതുേപാലുള്ള ഒരു സാമൂഹയ്വയ്വ�
സ്ഥയിൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് വി വകാരികൾ അഭിമുഖീകരി ന്ന ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ രാ�

ീയസംജ്ഞകളും അവെയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവരണങ്ങളും ഏെറെയാ ം സഹാ�
യകമ . ഈ സംജ്ഞകളും വിവരണങ്ങളും ാസ്സിക്കൽ മാർക്സിസത്തിെന്റ സാമൂഹയ്വിശകല�
നങ്ങളിൽനി ം രൂപംെകാ ി ള്ളതാണ്. ഒരു രാ ീയവയ്വസ്ഥ ചരി പരമായി കാലഹര�
ണെപ്പടുകയും പുതിെയാരു രാ ീയവയ്വസ്ഥ രൂപംെകാ ന്ന ചരി സന്ധികളിൽ രൂപീകരി�
ക്കെപ്പട്ടവയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലധികവും. മാർക്സിെന്റ കാലഘട്ടത്തിെല യൂേറാപയ്ൻ രാ�
ജയ്ങ്ങളും ഈ നൂറ്റാ ിെന്റ ആരംഭത്തിെല റഷയ്യും പി ാലെത്ത ൈചനീസ് സമൂഹവും ഇത്ത�
രെമാരു ചരി സന്ധിയുെട വിേ ാടനാ ക രൂപങ്ങളായിരു .

എന്നാൽ േകരളം ഈ വിേ ാടനാ കതെയ അതിജീവിച്ച സമൂഹങ്ങളിെലാന്നാണ്. മു�
േന്നാക്കം നി ന്ന അധിനിേവശശ ികൾ വിേധയമായി അവരുെട ഖനികളിലും, േതാട്ടങ്ങ�
ളിലും ജീവെനാടുേക്ക ിവന്ന അേമരിക്കൻ രാജയ്ങ്ങളിെലയും ( ധാനമായും ലാറ്റിൻ അേമ�
രിക്കയിെല) മ ം േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽനി ം േദശിയതയുെട വി േവാ ഖമായ വികാ�
സത്തിലൂെട അധിനിേവശിത ശ ികൾ േമൽ വിജയം േനടിയ ൈചനീസ് ജനതയിൽനി�

ം വിഭിന്നമായി േകരളത്തിെന്റ തനതായ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയും അധിനിേവശിതവയ്വസ്ഥ�
യും തമ്മിൽ നൂറ്റാ കൾ നീ നിന്ന തി വർത്തനങ്ങളിലൂെട തിക ം പുതിെയാരു സാ�
മൂഹയ്വയ്വസ്ഥയാണ് ഇവിെട രൂപംെകാ ിരി ന്നത്. ഇതാകെട്ട ഇേപ്പാഴും നിരന്തരമായ
പരിണാമങ്ങൾ വിേധയമായിെക്കാ ിരി . ഈ പരിണാമങ്ങളുെട ചരി ം പരിേശാ�
ധിച്ചാൽ ഇന്ന് േകരളീയ സമൂഹത്തിൽ നട െകാ ിരി ന്ന പരിവർത്തന ിയ, അ ദ�
ശകങ്ങൾ മു വെരയുള്ള േകരളത്തിെന്റ വികാസ ിയയിൽനി ം വിഭിന്നമായി ഒരു വയ്�
തയ് ഘട്ടെത്തയാണ് തിനിധീകരി ന്നത് എ കാണാം. ര വിഭിന്ന സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ�
കൾ തമ്മിലുള്ള തി വർത്തനങ്ങൾ, ഈ നാടിെന്റ തനതായ സാമൂഹയ്ഘടനെയ ഏെറ �
െറ പൂർണ്ണമായും പരിവർത്തനവിേധയമാ കയും, അങ്ങെന ഒരു തി വർത്തനെത്തത്ത�
െന്ന പുതിെയാരു തലത്തിേല യർ കയും െച എന്നതാണ് ഇതിെന്റ കാരണമായുള്ളത്.

േകരളത്തിെന്റ നാ രാജാക്കൻമാർ േമൽ ൈസനികമായ വിജയം േനടിയേതാെട,
ഇന്നാടിെന്റ തനതായ രാ ീയഘടനെയ ൈവേദശിക ശ ികളുെട രാ ീയാധികാരത്തി�
െന്റ അനുബന്ധമാക്കിത്തീർത്തേതാെടയാണ് േകരളചരി ത്തിൽ ഈ പരിവർത്തന ിയ
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ആരംഭി ന്നത്. പഴയ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ പുതിെയാരു സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥ വഴിമാറിെക്കാ�
ടു ന്ന ഇക്കാലം—പതിനാറാം നൂറ്റാ ്—േകരളചരി ത്തിെല ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ
ഒന്നാണ്. േകരളത്തിെന്റ േദശീയ ജീവിതെത്ത സുദൃഢീകരി ംവിധത്തിൽ ആധുനിക മലയാ�
ളഭാഷയും, സാഹിതയ്കൃതികളും ജനജീവിതത്തിന് അടിത്തറയായ പുതിെയാരു മൂലയ്േബാധ�
വും രൂപംെകാ ന്നത് ഇക്കാലത്താണ്. ഇക്കാല ായ സാമൂഹയ്നേവാത്ഥാനം വിശദ�
മായ പഠനമർഹി .

േകരളത്തിെന്റ തനതായരാ ീയസംഘടന േമൽ മുകളിൽനിന്ന് ആധിപതയ്ംേനടിയ
സാ ാജയ്തവ്ശ ികളും ആ അധികാരെത്ത ഉപേയാഗി െകാ ് ഇന്നാടിെന്റ തനതായ
സമ്പദവ്യ്വസ്ഥെയ മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ളതാക്കിമാറ്റിെക്കാ ് തങ്ങളുെട ചൂഷണത്തിന്
ഏറ്റവുമനുേയാജയ്മായ ഒരുവയ്വസ്ഥ സൃ ിക്കാൻ നടത്തിയ മങ്ങൾ ജാതിവയ്വസ്ഥയിലധി�
ഷ്ഠിതമായ േകരളത്തിെന്റ തനതായ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയുെട അടിത്തറ തകർ കയാണു ാ�
യത്.

(അപൂർണം)
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ര വീക്ഷണങ്ങൾ

— െക. േവണു

1960-കളിൽ ൈചനയിൽ ആരംഭിച്ച മഹത്തായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസാം ാരികവി വം േലാ�
കകമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു നാഴികക്ക ായിരു
എന്ന് കമ്മ ണി കാര ാത്തവർേപാലും ഇ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയി ്. മാേവായുെട നി�
രയ്ാണത്തിനുേശഷം ൈചനയിൽ സാം ാരികവി വത്തിനുേനരിട്ട തിരിച്ചടി, ഒരു തരത്തിലും
അതിെന്റ ചരി പരമായ ാധാനയ്ത്തിന് മങ്ങേല ിച്ചിട്ടി . കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ
മാ മ മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ തെന്ന പുേരാഗതിെയ ബാധി ന്ന കാതലായ  ങ്ങൾ �
ത്തരം കെ ത്താനുള്ള ഒരു മംകൂടി ആയിരു അെതന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കാൻ തുട�
ങ്ങിയി ്. സാം ാരികവി വെത്തതെന്ന പാേടനിേഷധി െകാ ് ൈചനയിൽ ഇേപ്പാൾ
ആരംഭിച്ചി ള്ള തിരി േപാക്ക് കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തിയി ള്ള െവ വി�
ളിയുെട ഗൗരവം ഉൾെക്കാ ന്ന ആർ ംതെന്ന സാം ാരികവി വത്തിൽനി പാഠങ്ങൾ
പഠിക്കാെത മുേന്നാ പാകാനാവി . േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലും കിഴക്കൻ യൂേറാപയ്ൻ രാജയ്�
ങ്ങളിലും ആരംഭിച്ച മുതലാളിത്തത്തിേല ള്ള തിരി േപാക്ക് കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിേന�

ിച്ച ആഘാതത്തിൽനിന്ന് അതിെന േമാചിപ്പിച്ചത് വാ വത്തിൽ ൈചനയിെല സാം ാരി�
കവി വമാണ്. മുതലാളിത്തപുനഃസ്ഥാപനം എന്ന ഭീഷണിയ േനരിടാൻ കഴിയും എന്ന പു�
തിയ തീക്ഷ വളർത്താൻ അത് സഹായി . എന്നാൽ മാേവാ േശഷം ൈചനയിലും മു�
തലാളിത്തപുനഃസ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചേതാെട ആ തീക്ഷയും അസ്ഥാനത്താെണ ള്ള ചി�
ന്താഗതി വളരാൻ തുടങ്ങി. സാം ാരികവി വെത്ത ഉപരി വമായി േനാക്കിക്ക വരിൽ
ഇത്തരം ചിന്താഗതി അതിേവഗം േവരുറ , സാം ാരികവി വത്തിന് താ ാലികമായ തി�
രിച്ചടി േനരിട്ടതുെകാ മാ ം അതു മുേന്നാ െവച്ച പാഠങ്ങളുെട ാധാനയ്ം കുറയുന്നിെ ന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയവർ ഇങ്ങെന നിരാശരാകാെത ആ പാഠങ്ങൾ, ഉൾെക്കാ കയും വികസി�
പ്പി കയും െച ാനുള്ള മത്തിേലർെപ്പ . േലാകത്തിെന്റ പല ഭാഗ മുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ്—
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െലനിനി കൾ ആരംഭിച്ചി ള്ള ഇത്തരം മങ്ങളാണ് കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാവി�
തെന്ന നിർണ്ണയിക്കാൻ േപാകുന്നത്.

ൈചനയിൽ നടന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സാം ാരികവി വം ധാനമായും ‘െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗ സർവ്വാധിപതയ്ത്തിൻ കീഴിൽ വർഗ്ഗസമരം തുടരുന്നെതങ്ങിെന’ എന്ന ത്തിനുള്ള
ഉത്തരെമന്ന നില ാണ് ഉയർ വന്നത്. എങ്കിലും, അതിെന്റ പാഠങ്ങൾക്ക് സ ിയു ്.
കാരണം, വി വപൂർവ്വഘട്ടത്തിൽ  സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ േവരൂന്നാൻ  മി ന്ന  മുതലാളി�
ത്ത ചിന്താഗതികൾതെന്നയാണ്  വി വത്തിനുേശഷവും മുതലാളിത്തപാതയായി വളർ വ�
രുന്നത്. വി വപൂർവ്വഘട്ടത്തിൽതെന്ന ഇത്തരം വണതകൾെക്കതിരായ സമരവും ആ
സമരത്തിെന്റ രീതിയും വി വത്തിനുേശഷമുള്ള സമരം തുടരുന്നതിന് സഹായകമായിത്തീരും.
ഈ ര ഘട്ടത്തിലുമുള്ള സമരം തമ്മിൽ അദമയ്മായ ബന്ധമു ്. ഈ പര ര ബന്ധം മന�
സ്സിലാക്കാെത, സാം ാരികവി വത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ ഉൾെക്കാ ക സാധയ്മ .

ഇന്ന് േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ സാം ാരികവി വത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ
സജീവമായ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.  വി വത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത ഘട്ടത്തിൽതെന്ന സാം ാരിക�
വി വത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ ഉൾെക്കാ കയും നടപ്പിലാക്കി തുട കയും െചേ തു ് എന്ന

ിരിറ്റിൽതെന്നയാണ് ഇവിെട ഇേത റി ള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. പേക്ഷ, പലേപ്പാ�
ഴും, അമിതാേവശംമൂലം ഈ ദിശയിലുള്ള അേനവ്ഷണങ്ങളുെട ഗൗരവസവ്ഭാവം ന െപ്പടുക�
യും വഴിെതറ്റിേപ്പാവുകേപാലും െച ്. ൈചനയിെല സാം ാരികവി വത്തിെന്റ  രാ�

ീയ ാധാനയ്ം ശരിയായി ഉൾെക്കാള്ളാത്തതുെകാ ാകുന്ന പാളിച്ചകൾ നിസ്സാരങ്ങള�
, ഇത്തരം പാളിച്ചകൾ, ൈചനയിെല സാം ാരികവി വം മുേന്നാ െവച്ച പാഠങ്ങെള പാ�

േട നിേഷധി ന്നതരം െതറ്റായ വീക്ഷണങ്ങൾ േപാലും വഴിെവ ്. മാ മ , സാം�
ാരികവി വത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ എന്ന േപരിൽ മാർക്സി വിരുദ്ധമായ പല വീക്ഷണങ്ങളും,
ചരിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െച . ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങൾ  തിരിച്ചറിയാനും അവെയ പരാജയ�

െപ്പടുത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ മാ േമ സാം ാരികവി വെത്ത റി ള്ള ശരിയായപാഠങ്ങൾ
ഉൾെക്കാള്ളാനും നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയൂ.

ഒേ ാബർവി വെത്തതുടർ ള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, കമ ണി സ്ഥാനത്തിൽ, േതയ്�
കി ം, യൂേറാപയ്ൻ കമ ണി പാർട്ടികളിൽ സാം ാരികവി വെത്ത റി ള്ള ആശയങ്ങൾ
ഉയർ വന്നിരു . ഒേ ാബർ വി വത്തിലുംമ ം നടന്നതുേപാെല രാ ീയവും സാമ്പത്തി�
കവുമായ തലങ്ങളിെല വി വംെകാ മാ ം മനുഷയ്രുെട േമാചനം പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടു�
ന്നിെ ം സാം ാരികമണ്ഡലത്തിൽകൂടി സമൂലവി വം ആവശയ്മാെണ മുള്ള ഒരു വാദ�
മുഖമാണ് ഇങ്ങെന ഉയർ വന്നത്. മാ മ , മാർക്സിയൻ വീക്ഷണത്തിൽ ഇത്തരെമാരു
സാം ാരികവി വപരിപാടി ഉൾെക്കാ ിട്ടിെ ം അതുെകാ ് അങ്ങെനെയാന്ന് ആവി�

രിേക്ക തുെ ം ഈ വാദമുഖത്തിെന്റ വ ാക്കൾ സമർത്ഥി . 1920-കളിലും 30-
കളിലുമായി വളർ വന്ന സാം ാരികവി വവാദികൾ എന്നേപരിൽ അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഈ
ചിന്താഗതിക്കാർ ഒരു സ ർണ്ണവി വപരിപാടി മുേന്നാ െവ കയു ായി.

അടിസ്ഥാനപരമായി മാർക്സിസെത്ത അംഗീകരി ന്നവരാണ് തങ്ങെളന്ന് ഈ ചിന്താഗ�
തിക്കാെര ാവരുംതെന്ന ഊന്നിപ്പറയാൻ മറന്നിരുന്നി . മാർക്സിെന്റ കാലഘട്ടത്തിെല സവ്�
ത മത്സരമുതലാളിത്തത്തിൽ മനുഷയ്ൻ ധാനമായും സാമ്പത്തികചൂഷണത്തിനും രാ ീയ�
മർദ്ദനത്തിനുമാണ് വിേധയമായിെക്കാ ിരുന്നത്. പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ, കുത്തകമുതലാളിത്ത�
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ത്തിേല ം ഫാസിസത്തിേല ം വളർന്ന മുതലാളിത്തത്തിൽ മനുഷയ്ൻ എ ാതരത്തിലും
അടിച്ചമർത്തെപ്പ െകാ ിരി കയാണ്. വയ് ി ് ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സവ്ത മായ
നിലനി ് അസാധയ്മായിത്തീർന്നിരി . ഇത്തരെമാരു സാഹചരയ്ത്തിൽ രാ ീയേമാചന�
ത്തിനുപരിയായി  വയ് ിയുെട സമ വും വയ് ിപരവുമായ േമാചനം സാധയ്മാകത്തക്കവിധം
ഒരു സമ വി വപരിപാടിയാണാവശയ്ം.

മാർക്സിെന്റ കാലത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ ഇ  രൂക്ഷമായിരുന്നിെ ങ്കിൽേപാലും, മാർക്സ്,
ഓേരാ വയ് ിയുെടയും സർവ്വേതാ ഖമായ വികാസത്തിനു കളെമാരുക്കാത്ത ഒരു സാമൂഹയ്�

മത്തിേല ള്ള വളർച്ചയാണ് വിഭാവനം െച ിരുന്നത്. എന്നാൽ ര ാം ഇൻറർനാഷണ�
ലിെന്റ ആധിപതയ്കാലത്ത് മാർക്സിെന്റ ഈ സമ വീക്ഷണം അവഗണിക്കെപ്പടുകയും വി വ�
ത്തിെന്റ ങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ മാ ം ഒതു ന്നതാെണന്ന ധാരണ ചരിപ്പി�
ക്കെപ്പടുകയുംെച . അങ്ങിെന മാർക്സിയൻ വീക്ഷണത്തിെന്റ ജീവത്തായ ഘടകങ്ങൾ േചാർ�

േപായി. ര ാം ഇൻർനാഷണലിെന്റ ‘ഈ േകവലസാമ്പത്തികവാദ’െത്ത പരാജയെപ്പ�
ടുത്തിെക്കാ ാണ് ഒേ ാബർ വി വം നടന്നെത ം സാം ാരികവി വവാദികൾ  അംഗീ�
കരി ്. അ േത്താളം അതിെന്റ ഗുണവശെത്തയും അവർ അംഗീകരി . അേത�
സമയം, െലനിനും, െലനിെന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ മൂന്നാം ഇൻറർനാഷനലും, േക�
വലസാമ്പത്തികവാദെത്ത പരാജയെപ്പടുത്തിെക്കാ ് രാ ീയെത്ത േനതൃസ്ഥാനത്ത് അവ�
േരാധി ന്നതിൽ വിജയി െവങ്കിലും, അവരും സാം ാരികമണ്ഡലെത്ത അവഗണി കയാ�
ണു ായെത ം ഇവർ കുറ്റെപ്പടു . അതുെകാ ് ഒേ ാബർ വി വത്തിനുേശഷവും നി�
ലവിലു ായിരുന്ന മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥെയ അേപക്ഷിച്ച് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉടെലടു�
ത്ത പുതിയ ഉ ാദനബന്ധങ്ങളും മാനുഷികബന്ധങ്ങളും വളെരയധികം മുേന്നാ േപാെയങ്കി�
ലും, മനുഷയ്െന്റ യഥാർത്ഥേമാചനത്തിെന്റ ം സാക്ഷാത്കരി ന്നതിനുള്ള േബാധപൂർവ്വ�
മായ മങ്ങെളാ ം നടന്നി . സാമ്പത്തികചൂഷണവും രാ ീയമർദ്ദനവും മാ മ വർഗ്ഗ�
സമൂഹത്തിെല മനുഷയ്െന േനരിടുന്നെത ം മാനസികതലത്തിൽ നട ന്ന അടിച്ചമർത്തലും
അ തെന്ന ധാനമാെണ ള്ള കാരയ്ം േബാൾെഷവിക് വി വത്തിനു േനതൃതവ്ം ന ിയവ�
രും അതിെന മുേന്നാ െകാ േപാകാൻ മിച്ചവരും വി രി െവന്നാണ് സാം ാരികവി �
വവാദികളുെട വിമർശനം. ഈ സമ വീക്ഷണത്തിെന്റ അഭാവം നിമിത്തം സാമൂഹയ്മായ പരി�
വർത്തനത്തിൽ മാ ം ഏകപക്ഷീയമായ ഊന്നൽ ന െപ്പടുകയും  വയ് ിയുെട പരിവർത്ത�
നം അവഗണിക്കെപ്പടുകയുംെച വെ . പിെന്നയും േകവലസാമ്പത്തികവാദപരമായ വ�
ണതകൾ ശ ിെപ്പ . അേതാെടാപ്പം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ ജനാധിപതയ്ം അധഃപതി കയും
സ്റ്റാലിെന്റ കാലത്ത് ആധിപതയ്ം േനടിയ ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ്ം ശ ി ാപി കയും െച�

െവന്ന് അവർ ചൂ ിക്കാ .
ഇത്തരെമാരു വീക്ഷണത്തിെന്റ വ ാക്കളായി 1920-കളിലും 30-കളിലും രംഗ വന്ന

സാം ാരികവി വവാദികൾ ഒരു ബദൽപരിപാടിയും മുേന്നാ െവ . സാമൂഹയ്തലത്തിൽ
വർഗ്ഗങ്ങളുെട േമാചനം യാഥാർത്ഥയ്മാവണെമങ്കിൽ വയ് ികളുെട തലത്തിൽ, േതയ്കി ം
മാനസികതലത്തിൽ േമാചനം സാധയ്മാകത്തക്ക സമൂർത്തപരിപാടികൾ ആവശയ്മാെണന്ന്
അവർ വാദി . അതായത് രാ ീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വി വേത്താെടാപ്പം സാം ാരിക�
വും മാനസികവുമായ വി വവും, കണ്ണിേചർക്കെപ്പടുന്ന ഒരു സമ പരിപാടിയാണ് തങ്ങൾ �
ള്ളെതന്ന് അവർ അവകാശെപ്പ . 1930-കളുെട ആരംഭത്തിൽതെന്ന, ഇങ്ങിെന സാം ാരിക�



48 സാം ാരികവി വം: പര രവിരുദ്ധമായ ര വീക്ഷണങ്ങൾ

വും, മനഃശാ പരവുമായ തലത്തിൽ നട ന്ന പരിവർത്തനങ്ങെള റി ള്ള അജ്ഞതയും
അവഗണനയും നിമിത്തമാണ്, ഫാസിസത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തട നിറുത്താൻ കമ്മ ണി �
കാർ കഴിയാെത േപാകുന്നെതന്ന് അവർ ചൂ ിക്കാണിച്ചിരു . െവറും സാമ്പത്തികാടി�
സ്ഥാനത്തിൽമാ ം ഫാസിസത്തിെന്റ വളർച്ചെയ വിലയിരുത്താൻ കഴിയിെ ം സാമൂഹയ്�
മനഃശാ സംബന്ധിയായ ങ്ങളാണ് അവിെട നിർണ്ണായക പ വഹിച്ചെത ം അവർ
വാദി . ജർമ്മനിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിന് എതിരായിരി കയും നെ ാ�
രു വിഭാഗം േസാഷയ്ലിസെത്ത അനുകൂലി കയുംെച ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവരുെടതെന്ന
താത്പരയ്ങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അവർ ഫാസി കളുെട ചരണത ത്തിൽ കുടുങ്ങിയതി�
െന്റ കാരണങ്ങൾ മനഃശാ തലത്തിലാണ് കൂടുതലായും അേനവ്ഷിേക്ക െതന്ന് സാം ാരി�
കവി വവാദികൾ സമർത്ഥി .

ഇങ്ങെനെയാരു െപാതുവായ, സമീപനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വിഭാഗം സാം�
ാരികവി വവാദികൾ പല ദിശയിലുള്ള അേനവ്ഷണങ്ങൾ ആരംഭി കയു ായി. ഒരു വി�

ഭാഗം സാമൂഹയ്വി വത്തിൽ കലയുെടയും സർഗ്ഗാ കതയുെടയും േമാചനം നിർണ്ണായകമാ�
െണ ള്ള വാദമുഖവുമായി രംഗ വ . സൗന്ദരയ്ശാ ത്തിെന്റ തലത്തിലുള്ള വി വത്തിന്
ഊന്നൽ െകാടു െകാ ള്ള സാം ാരികവി വത്തിെന്റ പരിപാടിയാണ് അവർ മുേന്നാ
െവച്ചത്. മെറ്റാരുവിഭാഗം വയ് ികളുെട മാനസികവയ്ാപാരത്തിലാണ് തിവി വശ ികൾ�
ക്കനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി ന്നെതന്ന നിഗമനത്തിലാെണത്തിയതു്. േ ാ�
യ്ഡിയൻ മാനസികവിശകലന സ ദായമുപേയാഗി െകാ ്, അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ട ൈലംഗി�
കവികാരമാണ് വയ് ികെള മാനസികമായി അടിമകളാ ന്നെത ം, ൈലംഗികമായ എ ാ�
ത്തരം വില കെളയും തകർ ന്ന ഒരു ൈലംഗികവി വത്തിലൂെട വയ് ികൾ മാനസികമാ�
യി സവ്ത രാക്കെപ്പട്ടാൽ മാ േമ യഥാർത്ഥ സാമൂഹയ്വി വം സാധയ്മാകൂ എ ള്ള ഒരു
കാ പ്പാടാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ കാ പ്പാടുമായി ബന്ധെപ്പ െകാ ം ീവിേമാ�
ചന സ്ഥാനത്തിന് ഊന്നൽ  ന ിെക്കാ മുള്ള ഒരു ൈലംഗികവി വപരിപാടിയും അവരാ�
വി രി .

ഇങ്ങെന പല പരിപാടികളും കാ പ്പാടുകളും മുേന്നാ െവക്കെപ്പ െവങ്കിലും, ഒറ്റെപ്പട്ട ബുദ്ധി�
ജീവികളുെട കൾ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഈ  സാം ാരിക വി വവാദികൾ കമ്മ ണി

സ്ഥാനത്തിനുള്ളിേലാ പുറേത്താ ഗണയ്മായ എെന്തങ്കിലും ചലനമു ാക്കാൻ കഴിഞ്ഞി .
െവറും ൈസദ്ധാന്തികതലത്തിൽമാ ം പഠനവും ചർച്ചയും മ ം നട ന്ന കളായി ഇവ
പരിണമി . പിന്നീട് 1960-കളിലാണു് ഏെറ െറ ഇേത കാ പ്പാടുകൾതെന്ന പുതിയ രൂപ�
ത്തിൽ തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടന്ന മുതലാളിത്തപുനഃസ്ഥാ�
പനത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ ചിന്താഗതികൾ ം പുതിയ സ ി ലഭിച്ചതാണിതിനു
കാരണം. സമ മായ ഒരു സാം ാരികവി വപരിപാടിയുെട അഭാവത്തിൽ ഒരു േസാഷയ്ലി�
സ്റ്റ് സമൂഹം ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ്പരമായ ഒരു സമൂഹമായി അധഃപതി െമ ള്ള അവരു�
െട കാ പ്പാട് ശരിയാെണ ം േസാവിയ യൂണിയനിെല അനുഭവങ്ങൾ െതളിയി . കൂടാെത,
1968-ൽ ാൻസിൽ െപാട്ടി റെപ്പട്ട യുവജന-വിദയ്ാർത്ഥികലാപത്തിനു പിന്നിൽ ഈ ആശ�
യങ്ങൾ സവ്ാധീനം െചലുത്തിയിരു . ആ കലാപം പരാജയെപ്പെട്ടങ്കിലും നവീന ഇടതുപക്ഷ�
ക്കാർക്ക് പുതിെയാരു ഉണർവു ാക്കാൻ അതു  സഹായി . എങ്കിലും പിെന്നയും ഇത്തരം കാ�

പ്പാടുകൾ എ ം േവരുറ ാെത േപാവുകയാണു ായത്.
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ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ േനാക്കിയാൽ സാം ാരികവി വവാദികൾ മുേന്നാ െവച്ച കാ പ്പാടുകൾ
ശരിയാെണ േതാ ം. കാരണം, സാമ്പത്തികവും രാ ീയവുമായ വി വേത്താെടാപ്പം
സാം ാരികവി വംകൂടി ഉ ായാേല സാമൂഹയ്വി വം പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന നിലപാടു തിക�

ം ശരിയാണു്. ഒേ ാബർ വി വത്തിനുേശഷവും സാം ാരികമണ്ഡലത്തിെല വി വത്തിനു
അർഹമായ ാധാനയ്വും പരിഗണനയും ന െപ്പട്ടി എന്ന വിമർശനവും ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
ഇത്തരെമാരു െതറ്റ് തിരു എന്നേപരിൽ േനെര തിരി ള്ള ഏകപക്ഷീയവീക്ഷണമാണ്
അവർ അവതരിപ്പിച്ചതു്. സാമ്പത്തികവും രാ ീയവുമായ വി വത്തിന് അനുപൂരകമായി സാം�

ാരികരംഗെത്ത വി വത്തിനും ഊന്നൽ ന ക എന്ന നിലപാടിനു പകരം, സാമ്പത്തിക�
വും രാ ീയവുമായ വി വെത്ത അവഗണി കയും സാം ാരികതലത്തിെല വി വത്തിന്
ഏകപക്ഷീയമായ ഊന്നൽ ന കയും െച ന്നതിേലക്കാണു് അവെരത്തിേച്ചർന്നത് . പിന്നീ�
ട് അത് സാം ാരികമണ്ഡലത്തിെല വി വം എന്നതിൽ നി ം വയ് ികളുെട മാനസികതല�
ത്തിെല വി വം എന്നതിേല ചുരുങ്ങി. േസാവിയ യൂണിയെനേപ്പാലുള്ള േസാഷയ്ലി രാ�
ജയ്ങ്ങളിൽ ശ ി ാപി വന്ന ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ് വണതയുെട ഉറവിടം അവർ കെ �
ത്തിയത് സ്റ്റാലിെനേപ്പാെല േനതൃതവ്തലത്തിലുള്ള വയ് ികളുെട മാനസികഘടനയിലാണു്.
മാനസികവിശകലന സ ദായമുപേയാഗി െകാ ് വയ് ികളിലുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവി�
തവ് വണത കെ ത്താനും അതു പരിഹരിക്കാനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആവി രിക്കാനുമാണു

മിച്ചതു്. ഹിറ്റ്ലറുെട മാനസികഘടനയിെല ൈവകലയ്ങ്ങളായിരു ഫാസിസത്തിന് കാര�
ണമായിത്തീർന്നെത വെര അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി. മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്തവ്�
ങ്ങൾ അംഗീകരി എ ം അവർ ആവർത്തി പറഞ്ഞിരു െവങ്കിലും, ഇത്തരം നിലപാ�
ടുകളിലൂെട അവർ മാർക്സിസെത്ത പൂർണ്ണമായും നിേഷധി കയാണ് െച ത്. ചരി ത്തിെന്റ
ഗതി നിർണ്ണയി ന്നത് മഹാന്മാരായ വയ് ികളാണ് എന്ന ചരി െത്ത റി ള്ള ബുർഷവ്ാ
ആശയവാദനിലപാടിേലക്കാണു് അവർ എത്തിേച്ചർന്നതു്. ഫലത്തിൽ അവർ മാർക്സി വിരു�
ദ്ധവും തിവി വപരവുമായ നിലപാടാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചെതന്ന് ചുരുക്കം.

സാം ാരികവി വെത്ത റി നിലനിന്നിരുന്ന ഇത്തരെമാരു കാ പ്പാടിെന്റ പശ്ചാത്ത�
ലത്തിലാണു്, ൈചനയിെല സാം ാരികവി വം േനാക്കിക്കാേണ ത്. േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യനിൽ നടന്ന മുതലാളിത്ത പുനഃസ്ഥാപനം തെന്നയാണു ൈചനയിെല സാം ാരികവി വ�
ത്തിനും േചാദനേമകിയതു്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടന്ന മുതലാളിത്ത പുനഃസ്ഥാപന�
ത്തിെന്റ കാരണങ്ങെള റിച്ച് മാേവാ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തി. സ്റ്റാലിെന്റ വയ് ി�
പരമായ സവ്ഭാവവിേശഷത്തില ആ അേനവ്ഷണങ്ങൾ െചെന്നത്തിയത്. തീർച്ചയായും സ്റ്റാ�
ലിെന്റ ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ്പരമായ സമീപനം വിമർശന വിേധയമായി ്. പേക്ഷ, മാ�
േവായുെട അേനവ്ഷണം െചെന്നത്തിയത് സ്റ്റാലിെന്റയും അതുവഴി സി.പി.എസ്.യു.വിെന്റയും
വീക്ഷണത്തിലുള്ള തകരാറുകളിേലക്കാണ്. എ ാ ങ്ങെള സമീപി ന്നതിലും ൈവരു�
ധയ്ാധിഷ്ഠിത വീക്ഷണം പുലർത്താൻ സ്റ്റാലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നി . ത ലം േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് സമൂ�
ഹത്തിൽ വർഗ്ഗസമരം തുടർ െകാ ിരി ന്ന വ ത കെ ത്താൻ സ്റ്റാലിനു കഴിഞ്ഞി�

. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ശ വർഗങ്ങൾ ഇ ാതായിരി െവ ം,  വർഗ്ഗസമരംതെന്ന
അവസാനിച്ചിരി എ ം ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിേച്ചർക്കെപ്പ . എന്നാൽ യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ വർഗ്ഗസമരം തുടർ െകാേ യിരു . േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിെല വർഗ്ഗസമര�
െത്ത റി ള്ള വീക്ഷണത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ, ആ വർഗ്ഗസമരെത്ത േബാധപൂർവ്വം നയി�
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ക്കാൻ സ്റ്റാലിനും  കഴിഞ്ഞി . വർഗ്ഗസമരെത്ത റി ള്ള ശരിയായ വീക്ഷണമു ായിരു �
െവങ്കിൽ ജനങ്ങളുെട സഹകരണം േതടിെക്കാ ് ശ വർഗങ്ങെള പരാജയെപ്പടു വാൻ
കഴിയുമായിരു . വർഗ്ഗസമരെമന്ന നിലക്ക് കാരയ്ങ്ങൾ േനാക്കിക്കാണാതിരുന്നതുെകാ ാ�
ണ് പാർട്ടി ള്ളിെല അച്ചടക്കനടപടികളിലൂെടയും രഹസയ്േപാലീസിെന്റ സഹായേത്താെട�
യും ശ ക്കെള േനരിടുന്ന ഉദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ്പരമായ രീതി സ്റ്റാലിൻ സവ്ീകരിച്ചത്.

മുതലാളിത്ത പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് സഹായകമായിവർത്തിച്ച ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ് �
വണത ഒരു േരാഗലക്ഷണം മാ മാെണന്നാണ് ഇത് കാണി ന്നത്. േസാഷയ്ലി കാല�
ഘട്ടത്തിെല വർഗ്ഗസമരെത്ത അവഗണിച്ചതിൽനിന്നാണ് സ്റ്റാലിെന്റ കാലത്ത് ശ ി ാപി�
ച്ച ഉേദയ്ാഗസ്ഥേമധാവിതവ്ം വളർ വന്നത്. അതുെകാ ാണ്, ൈചനയിലും അത്തരം മു�
തലാളിത്ത പുനഃസ്ഥാപന ിയ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതെലന്ന നിലക്ക്,
േസാഷയ്ലി കാലഘട്ടത്തിെല വർഗ്ഗസമരത്തിൽ ഊന്നൽ ന ന്ന നിലപാട് മാേവാ സവ്ീക�
രിച്ചത്. 1957-മുതൽ തെന്ന മാേവാ ഈ ദിശയിലുള്ള മങ്ങളും അേനവ്ഷണവും ആരംഭി�

. 1959–60 കാല ം മാേവാ എഴുതിയ ‘േസാവിയറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാ പാഠപു കെത്ത�
റി ള്ള വിമർശന റി’ കളിൽ, ഇത്തരെമാരു അേനവ്ഷണത്തിെന്റ യഥാർത്ഥരൂപം കാ�

ണാൻ കഴിയും. േസാഷയ്ലി കാലഘട്ടത്തിൽ വളർ വരുന്ന മുതലാളിത്ത വണതകൾ�
െക്കതിരായ സമരം ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുെട മണ്ഡലത്തിലാണ് ധാനമായും നടേത്ത െത�
ന്ന നിഗമനത്തിലാണ് മാേവാ എത്തിേച്ചരുന്നത്. ഓേരാ ഫാക്റ്ററിയിലും കൂ കൃഷിക്കളത്തിലും
മാേനജ്െമൻറും െതാഴിലാളി-കർഷക ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിരന്തര പരി�
വർത്തനമു ാ കയും അവർ തമ്മിലുള്ള ൈവരുധയ്ം പരിഹരി െകാ വരികയും െച ക
എ ള്ളതാണ് മുതലാളിത്ത പുനഃസ്ഥാപനം തടയുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമായി ള്ളെത ം
മാേവാ കെ ത്തി. അതായത് ഉ ാദനബന്ധങ്ങളിെല മാറ്റത്തിനാണ് ാധാനയ്ം നേ �
െത ചുരുക്കം. എന്നാൽ ഉ ാദനബന്ധങ്ങളിെല മാറ്റെമ ാം പൂർത്തിയായിരി എ
പറ െകാ ് ഉ ാദനശ ികളുെട വികാസത്തിൽമാ ം ഊന്നൽ ന ന്ന സ ദായമാ�
ണ് തിരുത്തൽവാദികൾ സവ്ീകരിച്ചത്. ഇതിെനതിരായ ഒരു സമരമാണ് മാേവാ ആരംഭിച്ചതു്.

1960-കളുെട ആരംഭത്തിൽതെന്ന ഇത്തരെമാരുസമരത്തിെന്റ ആവശയ്കതെയ റിച്ച്
വയ് ത ലഭിച്ചിരു െവങ്കിലും, അതിെന്റ രൂപം എന്തായിരിക്കണെമന്ന കാരയ്ത്തിൽ വയ് �
യു ായിരുന്നി . ആ അേനവ്ഷണം തുടരുകയായിരു . ആ അേനവ്ഷണത്തിെന്റ ഫലമായി�
ട്ടാണ് െതാഴിലാളി വർഗ്ഗസർവ്വാധിപതയ്ത്തിൻകീഴിെല വർഗ്ഗസമരം േബാധപൂർവ്വം മുേന്നാ �
െകാ േപാകുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപെമന്നനിലക്ക് സാം ാരികവി വം രൂപംെകാ തു്. വി�
ദയ്ാഭയ്ാസരംഗ ആവശയ്മായ പരി ാരങ്ങളുെട വുമായി ബന്ധെപ്പ െകാ ാണ് സാം�

ാരികവി വത്തിനും ആരംഭം കുറിച്ചെത ം പറയാം. പിന്നീടതു നാടകം തുടങ്ങിയ കലാ�
രംഗെത്ത ആശയസമരമായി മാറി. െപാതുവിൽ ഉപരിഘടനയിെല സമരത്തിനും ഊന്നൽ
ന ന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവലംബിക്കെപ്പട്ടത്. കാരണം, ഉപരിഘടനയിൽ േതയ്കി ം,
ആശയമണ്ഡലത്തിൽ പിെന്നയും, അവേശഷി ന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളുെട മറപിടി �
െകാ ാണ് ബൂർഷവ്ാസി മുതലാളിത്ത ഉ ാദന ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മി ന്നതു്
. അതുെകാ ാണ് േസാഷയ്ലി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപരിഘടനയിെല വി വം നിർണ്ണായക�
മായി തീരുന്നതു്. പേക്ഷ, ഉപരിഘടനയിെല വി വം എ പറഞ്ഞതുെകാ മാ ം ം
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നി . ഉപരിഘടനയിൽതെന്ന ഏതു ഘടകമാണു് നിർണ്ണായകമായി ള്ള�
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െത ം കെ േത്ത തു ്. അതിനും മാേവാ കൃതയ്മായുത്തരം കെ കയുംെച .
രാ ീയെത്ത േനതൃസ്ഥാനത്ത് അവേരാധി ക എന്ന വി വീ യി ാത്ത മു ാവാകയ്ം മാേവാ
ഉയർത്തിയത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. സാഹിതയ്വും കലയും തത്തവ്ചിന്തയും ശാ വും
മതവും രാ ീയവുെമ ാം അട ന്ന മനുഷയ്െന്റ മാനസികമണ്ഡലത്തിെന്റ ആക കയായ
ഉപരിഘടനയിൽ നിർണ്ണായകമായ പ വഹി ന്നതും രാ ീയമാെണന്ന നിഗമനമാണു് മാ�
േവാ ഇതുവഴി മുേന്നാ െവച്ചത്. മാ മ രാ ീയെത്ത േനതൃസ്ഥാനത്ത് അവേരാധി െകാ�

നട ന്ന സമരത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കെത്ത സംബന്ധി മാേവാ ് സംശയമു ായിരുന്നി .
‘വർഗ്ഗസമരെത്ത മുഖയ്കണ്ണിയായിെട്ടടു ക’ എന്ന മു ാവാകയ്വും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഉയർത്തെപ്പട്ടത്. കാരണം വി വശ ികൾ അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തേതാെട നിയമപരമാ�
യി ഉ ാദേനാപാധികൾ സാമൂഹയ് ഉടമയിലാ കയും അങ്ങെന ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളിൽ
വമ്പിച്ചമാറ്റത്തിന്  അടിസ്ഥാനമിടുകയും െചെ ങ്കിലും ഉടമാവകാശം യഥാർഥത്തിൽ ജന�
ങ്ങളിെലത്തി ന്ന ം പിെന്നയും പരിഹരിച്ചിരുന്നി . ഓേരാ ഫാ റിയിലും കമ്മ ണിലും

ാേദശിക തലത്തിൽതെന്ന ഇതിനുേവ ിയുള്ള സമരം തുടേര ിയിരു . ഓേരാ തലത്തി�
ലും അധികാരത്തിൽ വരുന്നവരിൽ മുതലാളിത്ത പാതക്കാർ അഥവാ പുതിയ ബൂർഷവ്ാസി,
ഉടമാവകാശം തങ്ങളുെട ൈക ിൽതെന്ന നിലനിർത്താൻ മിച്ചിരു . ഈ പുതിയ ബൂർ�
ഷവ്ാസിെക്കതിരായി നിരന്തരം സമരംെച െകാ ് ഉടമാവകാശവും രാ ീയാധികാരവും
തങ്ങളുെട ക ിൽതെന്ന നിലനിർത്താൻ ാേദശികതലത്തിൽതെന്ന ജനങ്ങെള കഴിവുള്ള�
വരാ ക എന്നതായിരു സാം ാരികവി വത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം. എ ാ തലങ്ങളിലും പുതിയ
ബൂർഷവ്ാസിയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ നട ന്ന രൂക്ഷമായ വർഗ്ഗസമരമാണ് ഇതിെന്റ
അന്തസ്സത്ത. ൈചനയിൽ സാം ാരികവി വെമന്നേപരിൽ നടന്ന ഈ രൂക്ഷമായ വർഗ്ഗസ�
മരത്തിൽ, സാം ാരികമണ്ഡലത്തിെല സമരം മുഖയ്മായും ചില നിമിത്തങ്ങളായി മാ മാണു
സംഭവിച്ചത്. പുതിയ ബൂർഷവ്ാസിയിൽെപ്പട്ട വയ് ികളുെട മാനസികഘടനയിെല ൈവകലയ്�
ങ്ങൾെക്കതിരായിട്ട ഈ സമരം നട ന്നത്. മറിച്ച് പുതിയ ബൂർഷവ്ാസിയുെട രാ ീയവും
സാമ്പത്തികവുമായ താ രയ്ങ്ങൾെക്കതിരായിട്ടാണ്. അതുെകാ ാണു് സാം ാരികവി വം
മുഖയ്മായും ഒരു രാ ീയ സമരമായിതീർന്നത്. രാ ീയാധികാരം പിടി പ ന്നതിനുേവ ി
പുതിയ ബൂർഷവ്ാസിയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിൽനടന്ന ഒരു ജീവന്മരണ സമരമായിരു
അത്.

പഴയ സാം ാരികവി വവാദികളുെടയും നവീന  ഇടതുപക്ഷക്കാരുേടയും സമീപനവും
ൈചനയിെല സാം ാരികവി വത്തിെന്റ കാ പ്പാടും പര ര വിരുദ്ധമാെണ ഇതിൽനി�

ം വയ് മാണേ ാ. ആദയ്േത്തതു്, കമ്മ ണി സ്ഥാനം േനരിടുന്ന ങ്ങൾ പരിഹരി�
ക്കാനുള്ള മത്തിെന്റ േപരിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധവും ബുർഷവ്ാആശയവാദപരവുമായ നിലപാ�
ടിേല ള്ള മുതല പ്പാണ്. ര ാമേത്തതാകെട്ട, മാർക്സിസം  െലനിനിസത്തിെന്റതെന്ന അടി�
സ്ഥാന മാണങ്ങെളയും േലാകകമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ  വിലെപ്പട്ട അനുഭവപാഠങ്ങ�
െളയും പി ടർ െകാ ് സ്ഥാനം ഇന്നഭിമുഖീകരി ന്ന ങ്ങൾ ത്തരം കെ ത്താ�
നുള്ള ഒരു ധീരയ മാണ്. ൈചനയിെല സാം ാരികവി വത്തിെന്റ പാത പി ടരാൻ �
മി ന്നവർക്ക് പഴയ സാം ാരികവി വവാദികളുമാേയാ നവീന ഇടതുപക്ഷക്കാരുമാേയാ
ഒ തീർ ാക്കിെക്കാ േപാകാൻ കഴിയി . കാരണം ഒരിക്കലും െപാരുത്തെപ്പടുത്താ�
നാകാത്ത പര രവിരുദ്ധമായ ര വീക്ഷണങ്ങെളയാണു് അവ തിനിധാനം െച ന്നതു്.
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സാം ാരികവി വവാദികളുെട മാർക്സി വിരുദ്ധ നിലപാടിെന പരാജയെപ്പടുത്തിെകാ മാ�
േമ ൈചനയിെല സാം ാരികവി വത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളാനും വികസിപ്പിക്കാ�

നും കഴിയൂ.
കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം ഇന്നഭിമുഖീകരി ന്ന എ ാ ങ്ങൾ മുള്ള ഉത്തരം ൈചന�

യിെല സാം ാരികവി വം ന ിയി ് എ ം ഇതിനർത്ഥമി . യഥാർത്ഥത്തിൽ സാം�
ാരിക മണ്ഡലത്തിെല വി വത്തിെന്റ ംതെന്ന ൈചനയിെല സാം ാരികവി വത്തിൽ

ഗൗരവപൂർവ്വം ൈകകാരയ്ം െച െപ്പടുകയു ായി . മാ മ , മുതലാളിത്തപാതക്കാരുെട
േകവല സാമ്പത്തിക വാദത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ  രാ ീയത്തിെന്റ േനതൃസ്ഥാനം സ്ഥാ�
പിെച്ചടുക്കാനുള്ള രൂക്ഷമായ സമരത്തിനിടക്ക് പലേപ്പാഴും രാ ീയത്തിനു ഏകപക്ഷീയമായ
ഊന്നൽ ന കയും ത ലം സാം ാരിക മണ്ഡലത്തിെന്റ സവിേശഷ സവ്ഭാവം തെന്ന അവ�
ഗണിക്കെപ്പടുകയും െച ി ്. ൈചനയിെല സാം ാരികവി വത്തിൽ നടന്നി ള്ള ഇത്ത�
രം പാളിച്ചകൾ തിരുത്തെപ്പേട താണ്. പേക്ഷ, ഈ പാളിച്ചകൾ തിരു ന്നതിന് പഴയ
സാം ാരികവി വവാദികളുെട നിലപാടിേലക്ക് തിരി േപാവുകയ േവ തു്. മറിച്ച്, ൈച�
നയിെല സാം ാരികവി വം മുേന്നാ െവച്ച െതാഴിലാളിവർഗ സർവ്വാധിപതയ്ത്തിൻ കീഴിെല
വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തവും േയാഗവും സംബന്ധി ള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വീക്ഷണ�
െത്ത വഴികാട്ടിയായി സവ്ീകരി െകാ ് മുേന്നാ േപാവുകയാണു േവ തു്.

സാർവ്വേദശീയ കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനം ഇനിയും പരിഹരിച്ചിട്ടി ാത്ത ഒരു െമന്ന
നില ് ഇതിെന കാണുകയും വി വപാർട്ടി ൈകകാരയ്ം െച ന്ന രാ ീയമണ്ഡലത്തിൽനി�

ം ഗുണപരമായി വയ്തയ് മാണ് സാം ാരിക മണ്ഡലം എ ് അംഗീകരി കയും െച �
െകാ ് ഈ ര േമഖലകളിെലയും വർത്തനങ്ങെള ശരിയായ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാ�
നും ഏേകാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു മം േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭി ക�
യു ായി. ആ മം മുേന്നാ െകാ േപാകുകയാണ് ഇ ന െട മുമ്പിലുള്ള െവ വിളി.
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— സു ഹ്മണയ്ദാസ്

താൻ ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതിയാണ് പിൻതുടരുന്നെത െക. േവണു പലതവണ അവകാ�
ശെപ്പട്ടി ്. ഇ. എം. എസിെന്റ അജ്ഞതെയ ചൂ ിക്കാണിക്കാനും അേദ്ദഹം മറന്നിട്ടി .
എന്നാൽ സവ്യം മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാടു പുലർ േമ്പാൾത്തെന്ന താൻ മാർക്സിസ്റ്റാെണ�

ധരിപ്പിക്കാൻ, അേദ്ദഹം മി ന്നത് അജ്ഞത െകാ ാേണാ അധാർമ്മികതെകാ ാ�
േണാ എന്ന് നിശ്ചയമി . െക. േവണു കഴിഞ്ഞ ലക്കം ‘േ രണ’യിൽ എഴുതിയ സാം ാരി�
കവി വെത്ത റി ള്ള േലഖനത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത രീതിയിൽനി ള്ള വയ്തിയാന�
ങ്ങൾ ചൂ ിക്കാണി ക മാ മാണ് ഈ കുറി െകാ ് ഉേദ്ദശി ന്നത്.

േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിനകത്ത്, ഇ നട െകാ ിരി ന്ന ര ൈലൻ
സമരത്തിനു മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം നൽകുക എന്നതാണേ ാ അേദ്ദഹം ആ േലഖനംെകാ ് ഉേദ്ദ�
ശി ന്നതു്. എന്നാൽ ഏഴുേപജിലധികം വരുന്ന ആ േലഖനത്തിൽ േകരളെത്ത റി ള്ള
പരാമർശങ്ങൾ അട ന്നത് ആെക ര ഖണ്ഡികകളിൽ മാ മാണ്. അവേശഷി ന്ന ഭാ�
ഗം മുഴുവൻ തെന്ന മാർക്സിെന്റ കാലം മുതൽ ൈചനയിെല സാം ാരികവി വംവെരയുള്ള
േലാകകമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരി ത്തിൽ ‘സാം ാരികവി വവാദി’കളും ‘ചിരസ�
മ്മത’ മാർക്സി കളും തമ്മിലുള്ള സമരെത്ത റി പറയാനാണ് അേദ്ദഹം ഉപേയാഗെപ്പടു�

ന്നത്.
ഈ രീതിയുെട ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ കാണാവുന്ന ചില തകരാറുകൾ ആദയ്ം ചൂ ിക്കാട്ടെട്ട.

േകരളത്തിെന്റ സമൂർത്ത യാഥാർത്ഥയ്െത്ത അഭിമുഖീകരിേക്ക ിവരുേമ്പാൾ വി വ സ്ഥാ�
നത്തിനു ാകുന്ന ങ്ങെള പൂർണ്ണമായും വിഗണിച്ചിരി ന്നതിനാൽ, സാർവേദശീയാനുഭ�
വങ്ങ റി ള്ള േലഖകെന്റ പരാമർശങ്ങൾ അടിേച്ച ി ന്ന രൂപത്തിലുള്ളതായാണ് ഫല�
ത്തിൽ അനുഭവെപ്പടുന്നത്. മാ മ , സമൂർത്തവിശകലനങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ സാർവ്വേദ�
ശീയേമാ തയ്യശാ പരേമാ ആയ കാരയ്ങ്ങൾ അവതരിപ്പി ന്നത് വ നിഷ്ഠസതയ്െത്ത�
ക്കാേളെറ േലഖകെന്റ വയ് ിപരമായ ഇ ാനി ങ്ങെള (ആ നിഷ്ഠസതയ്െത്ത) ആയിരി�

ം തിഫലിപ്പി ന്നത്.
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1: മൂലധനത്തിെന്റ ര ാം
ജർമ്മൻ പതിപ്പിനുള്ള after
word-ൽ ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത
വിചിന്തനരീതി എെന്തന്ന് മാർ�
ക്സ് തെന്ന വയ് മാ ്.
േവണു തെന്റ േലഖനത്തിൽ
പരാമർശി ന്ന ‘േസാവിയറ്റ്
സമ്പദ്ശാ വിമർശനം’ എന്ന

ന്ഥത്തിൽ മാേവായും മാർക്സിസ്റ്റ്
വിചിന്തനരീതിയുെട സവിേശ�
ഷതകൾ ചൂ ിക്കാ ്.

ഇനി മാർക്സിസത്തിൽനി ം െക. േവണുവിെന്റ വിചിന്തന�
രീതി എ ക ് അക നി െവന്ന് പരിേശാധിക്കാം. മുത�
ലാളിത്ത വികാസേത്താെടാപ്പമു ായ മനുഷയ്വികാസെത്ത
സമ മായി ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള സാദ്ധയ്ത തെന്റ വിചിന്ത�
നരീതിയിലൂെട തുറന്നിടുകയും, അതിലൂെട േലാകെത്ത മാറ്റി�
ത്തീർക്കാനുള്ള മാനുഷിക സാദ്ധയ്തെയ ഉ വ്ലിപ്പി കയാ�
ണ് മാർക്സ് െച ത്.1 ഇതനുസരിച്ച് പെത്താമ്പതാംനൂറ്റാ ി�
െല യൂേറാപയ്ൻ സാമൂഹയ്ാവസ്ഥെയ അേദ്ദഹം വിശകലനവി�
േധയമാ കയും െച . ‘മാർക്സിസം സമൂർത്ത സാഹചരയ്�
ങ്ങളുെട സമൂർത്തവിശകലനമാണ്’ എന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ െല�
നിൻ റഷയ്ൻ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥെയ വിശകലനവിേധയമാ കയും അതിെന്റ സവിേശഷ �
ങ്ങൾ മനസ്സിലാ ന്നതിൽ ദ്ധെചലു കയുമു ായി. മാർ ം െലനിനും മാേവായും മറ്റ്
മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളും േലാകവി വത്തിനു ന ിയ സംഭാവനകളിൽനി ം നമുക്ക് ബാധ�
കമായ െപാതുവായ കാരയ്ങ്ങൾ കെ േത്ത തു ്. നാം ജീവി ന്ന സാമൂഹയ്സാഹചരയ്�
ങ്ങെള റി ള്ള വിശകലനങ്ങളിലൂെട ഈ െപാതുവായ കാരയ്ങ്ങെള സവ്ാംശീകരി േമ്പാൾ
മാ േമ അത് വി വകരമായിത്തീരുകയു .

േലാജി ം ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തവും മാർക്സിസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഉൾേച്ചർന്നിരി ന്നതുെകാ ാണ്
നിരന്തരം മാറിെക്കാ ിരി ന്ന വ നിഷ്ഠയാഥാർത്ഥയ്െത്ത ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള വി വപര�
മായ സാദ്ധയ്ത അതിൽ അടങ്ങിയിരി ന്നത്. എന്നാൽ സമൂർത്ത ങ്ങെള റി ള്ള വിശ�
കലനങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തെത്ത, പാേട ഒഴിവാ കയും, അങ്ങെന മാർ�
ക്സിസെത്ത വര തത്തവ്മാക്കി മാ കയുമാണ് തെന്റ രചനകളിലൂെട െക. േവണു െച ന്നത്.
ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തേത്താടുള്ള അവഗണനമൂലം ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതി റ ർേപാെല വലി �
നീട്ടാവുന്ന രൂപപരമായ േലാജിക്കായി (Formal logic) രൂപാന്തരം ാപി ന്നതാണ് േവണു�
വിെന്റ രചനകളിൽ നാം കാണുന്നത്. ഈ യു ിവാദെത്തയാണ് അേദ്ദഹം ചിരസമ്മതമാർ�
ക്സിസെമന്ന് വിേശഷിപ്പി ന്നെതന്ന വ ത േകരളത്തിെല വി വകാരികെള സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം എ ം ഒരു ദുഃസവ് മായിരി ം.

േകരളത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ െപാതുവിൽ പരിേശാധിച്ചാൽ ഈ െതറ്റായ വണ�
തകളുെട വി വവിരുദ്ധസവ്ഭാവം േബാദ്ധയ്മാകുന്നതാണ്. േവണു സൂചിപ്പി ന്ന യൂേറാപയ്ൻ
രാജയ്ങ്ങളുെടേയാ റഷയ്യുെടേയാ ൈചനയുെടേയാ അവസ്ഥയിൽനി വിഭിന്നമാണ് ഇവിെട�
െത്ത സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ം. ാങ് മുതലാളിത്ത സാമൂഹയ് മം നിലവിലിരുന്ന ഇവിടെത്ത
േദശീയജനവിഭാഗത്തിനുേമൽ സാ ാജയ്തവ്മായി വികാസംെകാ മുതലാളിത്തം അതിെന്റ
ആധിപതയ്ം നടപ്പാ േമ്പാൾ സംഭവിച്ചി ള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും നാം പഠനവിേധയമാക്കി�
യിട്ടി . േകരളത്തിെന്റ തനതായ സാമൂഹയ് മവും ആധിപതയ്ം െചലു ന്ന സാമൂഹയ് മ�
വും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിെന്റ ഫലമായി ഈ നാടിെന്റ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹയ്-രാ ീയ-
സാം ാരികഘടന നിരന്തരം രൂപംെകാ കയും പരിവർത്തനവിേധയമാകുകയും െച ന്ന�
തിെന്റ ചി മാണ് േപാർ ഗീസ് ആധിപതയ്െത്ത തുടർന്ന് ഇ വെരയുള്ള അ നൂറ്റാേ ാ�
ളം കാലെത്ത േകരളചരി ം നമുക്ക് ന ന്നത്. നിശ്ചിതമായ ഒരു വർഗ്ഗസമൂഹം എന്നേത�
ക്കാളുപരി വർഗ്ഗങ്ങൾ രൂപംെകാ ന്ന ഒരു സമൂഹമായാണ് േകരളെത്ത നമുക്ക് കാണാനാ�
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വുക. വർഗ്ഗങ്ങൾ നിശ്ചിതമായി രൂപം ാപിക്കാത്തതിനാൽ വർഗ്ഗങ്ങളുെടതായ മൂലയ്ങ്ങളുെട
നിലനി ം ഇവിെട അസാദ്ധയ്മാണ്. (ഇേപ്പാഴും നട െകാ ിരി ന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളുെട ഉപ�
ഫലെമന്ന നിലയിൽ തയ്ക്ഷെപ്പടുന്ന സംഹാരാ കമായ മൂലയ്ത്തകർച്ചയുെട ദുരന്തഫല�
ങ്ങൾ ജീവിതത്തിെന്റ വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളായി നാെമ ാം അറി ം അനുഭവി ം േബാദ്ധയ്െപ്പ�

െകാ മിരി ).
പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങേളാെടാപ്പം പുതിയ മൂലയ്ങ്ങളും രൂപംെകാ ന്ന ഈ സാഹചരയ്െത്ത�

റി ള്ള വ നിഷ്ഠമായ പഠനത്തിെന്റ ഭാഗമായി സാമ്പത്തികവും സാം ാരികവും രാ ീ�
യവുമായ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത നിർവചി കയും അങ്ങെന വി വ �
സ്ഥാനെത്തതെന്ന ശരിയായി വഴിതിരി വിടുകെയന്നതുമാണ് ചിരസമ്മത മാർക്സിസത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥമൂലയ്ങ്ങളിൽ വിശവ്സി ന്ന ഒരു കമ്മ ണി കാരനു േനരിേട ിവരുന്ന െവ വിളി.
ആ െവ വിളിെയ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സവ്യം ത ാറാവുന്നതിലുെട േകരളത്തിെല വി വകാ�
രികളുെട ഐകയ്ം ഉറ വരു കയായിരു െക. േവണു െചേ ിയിരുന്നത്.
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രീതിെയ റി തെന്ന

— െക. േവണു
േ രണ (82 ജനു: 1–15)-യിൽ സു ഹ്മണയ്ദാസ് എഴുതിയ ‘രീതിയുെട െത്ത റി ്’

എന്ന വിമർശന റിപ്പിനു് െക. േവണു മറുപടി പറയു :

സാം ാരികവി വെത്ത ആധാരമാക്കി ഞാൻ േ രണയിൽ എഴുതിയ േലഖന�
ത്തിെന്റ സമീപനെത്ത വിമർശി െകാ ള്ള സു ഹ്മണയ്ദാസിെന്റ കുറി ക .
ഞാൻ ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതിയ പി ടരുന്നെത സ്ഥാപിക്കാൻ സു �
ഹ്മണയ്ദാസിനു് തീർച്ചയായും അവകാശമു ്. പേക്ഷ, ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതി
എന്താെണ ംമ മുള്ള ഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചെച ാെത സാധാര�
ണഗതിയിലുള്ള ആശയസമരത്തിൽ പാലിേക്ക തായ ാഥമികമായ തത്തവ്ദീ�
ക്ഷേപാലും ദാസ് പുലർ ന്നിെ ് ചൂ ിക്കാേട്ട ിയിരി . ആശയ സമ�
രത്തിൽ െതറ്റായ വീക്ഷണത്തിെന്റ വ ാക്കളും അവസരവാദികളും സവ്ീകരി �
ന്ന ഒരു സ ദായമു ്. എതിരാളികളുെട നിലപാടിെന വളെച്ചാടി ം വ ത
നിരക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദുർവയ്ാഖയ്ാനംെച ം അവതരിപ്പിച്ചതിനുേശഷം അതി�
നുമുകളിൽ തങ്ങളുെട നിലപാട് സ്ഥാപിെച്ചടുക്കാനുള്ള മമാണ് അത്തരക്കാർ
നട ക. അടുത്തകാലത്തായി േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിനക ത�
െന്ന ഒരു െചറിയവിഭാഗവും പുറ ള്ള ഒരുവിഭാഗം ബുദ്ധിജീവികളും ഇത്തരെമാരു
ഗർഹണീയമായ സ ദായം സവ്ീകരി കാണു ്. അതിെന്റ നെ ാരു മാതൃക�
യാണു് ദാസിെന്റ കുറിപ്പ്.

സാം ാരികവി വെത്ത റി ള്ള എെന്റ േലഖനെത്ത വിമർശിക്കാനാണു്
ദാസ് മി ന്നെത പറയു െ ങ്കിലും ഞാൻ പങ്കാളിത്തം വഹി ന്ന േക�
രളത്തിെല വി വ സ്ഥാനം േകരളത്തിെല വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങൾ പഠി �
ന്നകാരയ്ം തീർ ം അവഗണിച്ചിരി കയാെണ ം അങ്ങിെന ഫലത്തിൽ വി �
വവിരുദ്ധനിലപാടിെലത്തിയിരി എ മാണു് ദാസ് ഉയർ ന്ന കാതലായ
വിമർശനം. ഇെത േത്താളം വ ത നിര ന്നതാണു്? ഇന്തയ്യിെല മാർക്സി�

56
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സ്റ്റ്—െലനിനിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിൽ വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങെള അവഗണി െകാ�
് െപാതുതത്തവ്ങ്ങൾ അന്ധമായി നടപ്പിലാ ന്ന വര തത്തവ്വാദപരമായ ഒരു

വണത വളർ വരികയു ായി എന്നെതാരു വ തയാണു്. ഈ വണത�
െ തിരായ ഒരു സമരവും ഇവിെട വളർ വന്നി ്. േകരളത്തിൽ ഈ സമ�
രം േബാധപൂർവ്വം ആരംഭിച്ചതു് 1977 മുത ാണു്. േകരളത്തിെല വ നിഷ്ഠസാഹ�
ചരയ്ങ്ങൾ സമൂർത്തമായി പഠി ്, അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാറിയ വർഗ്ഗബ�
ന്ധങ്ങൾക്കനുസൃതമായ സമരരൂപങ്ങൾ ആവി രി നടപ്പാക്കണെമന്ന വാദമു�
ഖമാണു് ഉയർ വന്നതു്. എന്നാൽ വര തത്തവ്വാദപരമായ നിലപാടു് തുടർന്ന�
വർ ഇതിെന ശ മായി എതിർ . വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങളുെട മറപിടി െകാ�

് സ്ഥാനെത്ത തിരുത്തൽവാദത്തിേല നയിക്കാനുള്ള മമാണിെതന്നാ�
ണു് അവർ വാദിച്ചതു്. ഈ ര ചിന്താഗതികൾ തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ ഒരു ആശ�
യസമരം ഇവിെട നട . 1979 ഒേ ാബറിൽ േകരളസംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി അംഗീക�
രിച്ച േമയേത്താെട ഈ സമരം പുതിെയാരു ഘട്ടത്തിേല േവശി . േകര�
ളത്തിെല വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായ സമീപനരീതി സവ്ീകരിക്കണ�
െമന്ന ചിന്താഗതിക്കാർ ആധിപതയ്ംേനടി. എങ്കിലും പിെന്നയും ആ കാ പ്പാടു നട�
പ്പാക്കാനുള്ള സമരം തുടർ . തത്തവ്ത്തിൽ വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങളുെട ാധാ�
നയ്ം അംഗീകരി െകാ തെന്ന ാേയാഗികതലത്തിൽ വര തത്തവ്വാദപരമായ
ൈശലി തുടരുന്നവരായിരു പിെന്നയും തിബന്ധം. പുതിയവീക്ഷണം ശരി�

ം ഉൾെക്കാ വർ തെന്ന മുൻഅനുഭവങ്ങളുെട അഭാവത്തിൽ അെതങ്ങെന
നടപ്പിലാക്കണം എന്നകാരയ്ത്തിൽ അവയ് തകളു ായിരു . 1981 ജനുവരി�
യിൽനടന്ന സംസ്ഥാനസേമ്മളനേത്താെടയാണു് വര തത്തവ്വാദെത്ത ഗണയ്മാ�
യി പരാജയെപ്പടുത്താനും േകരളത്തിെല വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച
സമരരൂപങ്ങൾ സവ്ീകരിേക്ക തിെന്റ ാധാനയ്ം െപാതുവിൽ അംഗീകരിപ്പിക്കാ�
നും കഴിഞ്ഞതു്. അതിനുേശഷമുള്ള സമരത്തിൽ ബൂർഷവ്ാലിബറൽ വണതകൾ
തലെപാ കയും അവെയ പരാജയെപ്പടു കയും െചെ ങ്കിലും പാർട്ടി ധാന�
മായും അഭിമുഖീകരിച്ചിരി ന്ന ം േകരളത്തിെല സവിേശഷസാഹചരയ്ങ്ങൾ�
ക്കനുസരിച്ച സമരരൂപങ്ങൾ കെ ക എന്നതുതെന്നയായിരു . ഇനിയും
ഈ ം പരിഹരിച്ചിട്ടിെ ങ്കിലും ത്തിെന്റ ഗൗരവം സംഘടനയുെട എ ാ�
തലങ്ങളിലുള്ളവെരയും േബാദ്ധയ്െപ്പടുത്താനും സമൂർത്തസാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസ�
രി ് ാേദശികതലത്തിൽതെന്ന രാ ീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ബദൽപരിപാ�
ടി മുേന്നാ െവ കെയന്ന കടമ ഏെറ്റടുക്കാനും കഴിഞ്ഞി ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസമ്പ�
റിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനസേമ്മളനം അടിയന്തിരമായി നിർവ്വഹിേക്ക ഏറ്റവും �
ധാനെപ്പട്ട ചുമതലയായി ഏെറ്റടുത്തി ള്ളതും ഇതാണു്. മാ മ , വ നിഷ്ഠസാ�
ഹചരയ്ങ്ങളുെട സമൂർത്തപഠനെത്ത ആധാരമാക്കിെക്കാ ള്ള ഈ സമീപനരീതി
അഖിേലന്തയ്ാതലത്തിേല വയ്ാപിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരി . ജനുവരിയിൽ
നടന്ന അഖിേലന്തയ്ാസേമ്മളനം ഈ സമീപനത്തിെന്റ ാധാനയ്ം അടിസ്ഥാനപ�
രമായി അംഗീകരിച്ചി ്. മ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിേല ം ഈ സമീപനത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർത്തനൈശലി വയ്ാപിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞി ്.
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ഈ സമീപനരീതി നടപ്പിലാ ക എളുപ്പമുള്ളകാരയ്മ . േകരളത്തിൽ അതു
വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി എ ം ഞങ്ങൾ അവകാശെപ്പടുന്നി . സമൂർത്ത�
സാഹചരയ്ങ്ങളുെട സമൂർത്തവിശകലനമാണു് ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതരീതിയുെട കാ�
തൽ എ ് ആഴത്തിൽ ഉൾെക്കാ തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് േകരളത്തിെല സവി�
േശഷസാഹചരയ്ങ്ങളുെട പഠനത്തിനു് ഊന്നൽ ന െപ്പട്ടതും കഴിഞ്ഞ നാല �
വർഷക്കാലമായി അതിെന േക ീകരി െകാ ള്ള സമരം സ്ഥാനത്തിനക�

നടന്നതും. ഇതിെന്റ ഫലമായി ഈ സമീപനരീതി നടപ്പിലാ ന്നതിെനപ്പറ്റി
വളെരേയെറ അനുഭവങ്ങൾ സമാർ ിക്കാൻ സ്ഥാനത്തിനുകഴിഞ്ഞി ്.
ൈസദ്ധാന്തികപഠനങ്ങേളാെടാപ്പം ാേദശികതലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മാേനവ്ഷണ�
ങ്ങളും പുതിയ സമരരൂപങ്ങൾ കെ ത്താനുള്ള ാേയാഗിക വർത്തനങ്ങളും
കൂട്ടിയിണക്കിെകാ േപായാേല ഈ സമീപനരീതി നടപ്പിലാക്കാൻകഴിയൂ എ
ഞങ്ങൾ േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടി ്. പാളിച്ചകളും േപാരാ കളും പലതും സംഭവി �

െ ങ്കിലും ആേരാഗയ്കരമായ ആശയസമരത്തിലൂെട അവ തിരുത്തിെക്കാ
െപാതുവിൽ ശരിയായദിശയിലൂെട മുേന്നറാനുള്ള മമാണു് ഇ സ്ഥാനം�
നടത്തിെക്കാ ിരി ന്നതു്. ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുെടയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുെടയും
പഠനത്തിൽ ഊന്നൽ ന ിെക്കാ ് അവ മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ാേയാഗികസ�
മരപരിപാടികൾ ആവി രി ന്ന െലനിേന്റയും മാേവായുെടയും സമീപനരീതി
പി ടരുന്നവർ ് ഇത്തരെമാരു സ ദായേമ സവ്ീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. വായന�
മുറിയിലും െലക്ചർഹാളിലും െവ ് ഇത്തരം ങ്ങൾ പരിഹരി കളയാെമന്ന
വയ്ാേമാഹം ഞങ്ങൾക്കി .

േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിൽ നട െകാ ിരി ന്ന ഈ സമര�
െത്ത റി ് കുെറെയ ാം അറിയുന്ന സു ഹ്മണയ്ദാസിെനേപ്പാലുള്ളവർ, കണ്ണ�
ടച്ചിരുട്ടാ ന്ന രീതിയിൽ, ഇതിേനാെട ാം തിക ം നിേഷധാ കമായ നില�
പാടു് എടു ന്നതു് എ െകാ ാണു്? അവരുെട വീക്ഷണത്തിെല അടിസ്ഥാന�
പരമായ ൈവകലയ്മാണു് ഇതിനു പിന്നിലുള്ളെതന്നാണു് എനി േതാ ന്നതു്.
ദാസിെന്റ കഴിഞ്ഞകാലെത്ത നിലപാടു് പരിേശാധിച്ചാൽതെന്ന ഇതു് വയ് മാ�
കും. ഏകേദശം ഒരുെകാ ം മു വെര, േകരളത്തിെല സവിേശഷസാഹചരയ്�
ങ്ങളുെട ം അംഗീകരിക്കാൻ പിടിവാശിേയാെട വിസമ്മതി കയും അങ്ങിെന
വര തത്തവ്വാദത്തെനതിരായി ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്ന സമരെത്ത തടസ്സെപ്പ�
ടു കയും െച ന്നതിൽ അ ധാനമ ാത്ത പ വഹിച്ച ആളാണു് ദാസു്. 81
ജനുവരിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന കൺെവൻഷനു െതാ മു മാ മാണു് ദാസ്
ഉൾെപ്പട്ട കമ്മിറ്റി തങ്ങൾ വര തത്തവ്വാദപരമായ നിലപാടാണ് സവ്ീകരിച്ചെത�

് സവ്യംവിമർശനം നടത്തിെക്കാ ് െത തിരുത്താൻ ത ാറായതു്. അവർ
 അേങ്ങയറ്റം വര തത്തവ്വാദപരമായ നിലപാടുസവ്ീകരിച്ചതിൽ ദാസ് ഗണയ്മായ
പ വഹിച്ചിരു എന്നതു് ഒരു വ തയാണു്. അതിനുേശഷം, കഴിഞ്ഞ ഒരു�
വർഷംെകാ ് ദാസിെന്റ നിലപാടിലു ായ മാറ്റം ഒരറ്റ നി ് മേറ്റ അറ്റേത്ത�

ള്ള കുതി ചാട്ടമായിരു . ഇതിൽ അ തെപ്പടാനി . േകരളത്തിൽ വര �
തത്തവ്വാദത്തിെനതിരായി ഞങ്ങൾ സമരം ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അേങ്ങയറ്റം
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വര തത്തവ്വാദപരമായ നിലപാടിൽനി െകാ ് ഞങ്ങെള എതിർ കയും
പാർട്ടിെയ പിളർപ്പിെന്റ വക്കിൽവെര െകാെ ത്തി കയുംെച ചിലർ ഇ ്
േനെര മറുക ംചാടി ബൂർഷവ്ാലിബറൽ പാളയത്തിൽ എത്തിയതു് ഒ ം യാദൃച്ഛിക�
മ . ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത വീക്ഷണം ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയാത്തവരാണു് ഇങ്ങെന
ഒരറ്റ നി ് മേറ്റ അറ്റേത്ത ് ചാടിെക്കാ ിരി ന്നതു്.

ഇനി സാം ാരികവി വെത്ത റി ള്ള എെന്റ േലഖനത്തിൽ േകരളത്തി�
െല വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങെള റി ള്ള പഠനമിെ ന്ന വിമർശനത്തിെന്റ കാ�
രയ്ം േനാക്കാം. േകരളത്തിൽ നട ന്ന ആശയസമരെത്ത റി ് പഠി േമ്പാൾ,
ഇവിടെത്ത വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങളിൽ അതിെന്റ ഉറവിടം കെ ത്തണെമ�
ന്നാണു് ദാസിെന്റ നിലപാടു്. ഓേരാ ആശയങ്ങളും ഉടെലടു ന്നതും സവ്ാധീനം
െചലു ന്നതും അതാതു േദശെത്ത വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാ�
െണന്നാണു് ധവ്നി. ര ാം ഇന്റർനാഷനലിെന്റ കാല ായ യാ ികവാദ�
േത്തക്കാൾ നികൃ മായ യാ ികവീക്ഷണമ ാെത മെറ്റാ മ ഇതു്. ഓേരാ
ആശയവും അതാതു േദശെത്ത വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ത്തിെന്റ സൃ ിയാെണ ്
പറയുന്നതു് ദാസ് തെന്ന സമർത്ഥിക്കാൻ മി ന്ന നിലപാടിനു കടകവിരുദ്ധ�
മാണുതാനും. ഇ ് ആേഗാളതലത്തിൽ നട െകാ ിരി ന്ന ആശയസമര�
ത്തിൽ ഓേരാ േദശ മുള്ളവർ സവ്ീകരി ന്ന നിലപാടുകൾ അതതു േദശ�
െത്ത വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങളുെട തിഫലനമാെണന്ന നിലപാടിേനാടു് ൈവ�
രുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത വീക്ഷണം പുലർ ന്ന ആർ ംതെന്ന േയാജിക്കാൻ കഴിയി .
അേങ്ങയറ്റം സങ്കീർണ്ണമായ രീതിയിലാണു് ഇ ് ആേഗാളതലത്തിൽ ആശയ�
ങ്ങൾ ചരി കയും സവ്ാധീനംെചലു കയും െച ന്നതു്. അന്തിമമായി ഓേരാ

േദശേത്തയും വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങളാണു് ചരി ഗതിെയ നിയ ി ന്നെത�
ങ്കിലും ആശയങ്ങൾ കട െച ന്നതിെനയും സവ്ാധീനി ന്നതിെനയും പരിമിത�
െപ്പടു ന്ന േവലിെക്ക കൾ പലതും തകർ െകാ ിരി കയാെണന്ന വ ത
വി രി കൂടാ. സാം ാരികവി വത്തിെന്റ പാഠങ്ങെള റി ം ൈചനയിെല
പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങെള റി ം സവ്ത മായിത്തെന്ന ഏെറ െറ ഒേര
നിഗമനങ്ങളിെലത്തിേച്ചരാൻ അേമരിക്കയിെല െറവലൂഷണറി കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടി വർത്തകർ ം േകരളത്തിെല പാർട്ടി വർത്തകർ ം കഴിഞ്ഞതു് േകരള�
ത്തിെലയും അേമരിക്കയിേലയും വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങൾ ഒന്നായതു െകാ .
പരിമിതമായ വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങൾക്കതീതമായി, ആേഗാളതലത്തിൽ ആശ�
യങ്ങൾ വയ്ാപരി കയും സവ്ാധീനിക്കെപ്പടുകയും സൃ ിക്കെപ്പടുകയും െച ന്ന

ിയയുെട ഫലമാണിതു്.
ശരിയായ ആശയങ്ങൾ മാ മ െതറ്റായ ആശയങ്ങളും ഇങ്ങെന വയ്ാപ�

രി കയും സവ്ാധീനി കയുംെച െകാ ിരി ്. കഴിഞ്ഞ ര ദശക�
ങ്ങളിൽ അ ിതവ്വാദചിന്താഗതികൾ എ വയ്ാപകമായിട്ടാണ് ഇവിെട ചരിച്ച�
െത ് നാം ക താണേ ാ. അതുേപാെലതെന്നയാണു് അടുത്തകാലത്തായി
നവീന ഇടതുപക്ഷക്കാരുെട പല ആശയങ്ങളും ഇവിെട ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�
തു്. സാം ാരികവി വത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾ ൈചനയിൽനിെന്നത്തിയ േപാെല
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നവീന ഇടതുപക്ഷക്കാരുെട വീക്ഷണങ്ങൾ യൂേറാപ്പിൽനി ം ഇവിെടെയത്തി.
വിൽഹം റീഹിെന്റയും െഹർബർട്ട് മാർക സിേന്റയും േപാേളാെ യറിെന്റയും േഹ�
ബർമാസിേന്റയും മ ം പു കങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണു് െപറ്റിബൂർഷവ്ാ ബുദ്ധിജീവിക�
ളായ പലരും ഇവിെട ബൂർഷവ്ാലിബറൽ ആശയങ്ങൾ ചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�
തു്. ആ ആശയങ്ങളുെട ഉറവിടം ഇവിടെത്ത വ നിഷ്ഠസാഹചരയ്ങ്ങള . ഇവിട�
െത്ത കയർവയ്വസായവും െന വയ്വസായവും േതയിലേത്താട്ടങ്ങളുംമ ം േനരിടു�
ന്ന തിസന്ധിയ അത്തരം ആശയങ്ങൾ ജന്മേമകിയതു്. േകരളത്തിെന്റ സു�
ദീർഘമായ ചരി വുമായി ബന്ധെപ്പ കിട ന്ന സാം ാരികവും രാ ീയവും സാ�
മ്പത്തികവുമായ പശ്ചാത്തലമാണു് ഈ ബൂർഷവ്ാലിബറൽ ആശയങ്ങൾ ജന്മ�
േമകിയെത സ്ഥാപിക്കാനാണു്  സു ഹ്മണയ്ദാസിെന്റ മെമങ്കിൽ സഹതപി�
ക്കാേന നിർവ്വാഹമു .

താൻ ചിരസമ്മതമാർക്സിസത്തിെന്റ തത്തവ്ങ്ങൾ പി ടരാൻ മി ന്നവനാ�
ണു് എ സമർത്ഥി ് ദാസ്. അങ്ങിെന െച േമ്പാൾ ാഥമികമായ
ബുദ്ധിപരമായ സതയ്സന്ധതേപാലും അേദ്ദഹം പാലി ന്നി . ചിരസമ്മതമാർ�
ക്സിസം ഉയർത്തിപ്പിടി എന്നവകാശെപ്പടുേമ്പാൾതെന്ന അതിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നതത്തവ്ങ്ങെള അേദ്ദഹം നിരാകരി കയും െച . നിശ്ചിതമായ ഒരു വർഗ്ഗ�
സമൂഹം നിലവിൽ വന്നിട്ടി ാത്ത, വർഗ്ഗങ്ങൾ നിശ്ചിതരൂപം ാപിച്ചിട്ടി ാത്ത,
ഒരു സമൂഹമാണു േകരളത്തിേലെതന്നാണു് ദാസിെന്റ ക പിടുത്തം. ചിരസമ്മ�
തമാർക്സിസത്തിനു് കടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ നിലപാടു്. മനുഷയ്സമൂഹം വർഗ്ഗങ്ങ�
ളായി പിരിഞ്ഞതിനുേശഷം മുഖയ്ധാരയിൽ അലി േചർന്നിട്ടി ാത്ത ചില ആദി�
വാസി സമൂഹങ്ങളിെലാഴിെക മെറ്റാരിട ം വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിയാത്ത മനുഷയ്സ�
മൂഹം നിലനി െ ചിരസമ്മതമാർക്സിസം അംഗീകരി ന്നി . പലയിട�

ം വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടി ഴയലുകളും രൂപാന്തരങ്ങളും സങ്കീർണ്ണതകൾ
സൃ ിച്ചി ്. പെക്ഷ അെതാ ംതെന്ന വർഗ്ഗങ്ങെള വർഗ്ഗങ്ങള ാതാക്കിമാറ്റി�
യിട്ടി . ഇ േകരളത്തിൽ കാണുന്ന സവിേശഷ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങെളാ ംതെന്ന
േകരളത്തിനു മാ മായി ള്ളത . ആധിപതയ്ംെചലു ന്ന സാ ാജയ്തവ്ശ ിക�
ളും േദശീയസാഹചരയ്ങ്ങളും തമ്മിലു ാകുന്ന തി വർത്തനത്തിെന്റ ഫലമായു�

ാകുന്ന സങ്കീർണ്ണതകൾ, േലാകത്തിെല ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന െകാേളാണി�
യൽ അർദ്ധെകാേളാണിയൽ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനി ന്ന തിഭാസമാണു്. ദാസി�
െന്റ വാദമുഖങ്ങളനുസരി ് അവിെടെയാ ം വർഗ്ഗങ്ങളി ; അേപ്പാൾപിെന്ന വർ�
ഗ്ഗസമരെത്ത റി ് ചിന്തി കയും േവ േ ാ. േപാെര! ഇതി രം വി വപര�
മായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഇനി നമു േവേണാ?

എന്തിനീ കപടേവഷം? കാരയ്ങ്ങൾ േനെരെചാേവ്വ അങ്ങ് പറ കൂെട?
പാശ്ചാതയ്ചിന്തകന്മാരുെട പു കങ്ങളുമായി പരിചയമി ാത്ത സാധാരണ സഖാ�
ക്കെള കബളിപ്പിക്കാൻേവ ിയാേണാ ഈ പാടുെപടുന്നതു്. ദാസ് ഉന്നയി ന്ന�
തുേപാലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ എ േയാ പാശ്ചാതയ്ചിന്തകന്മാർ ഉന്നയി കഴിഞ്ഞ�
താണു്. നവീന ഇടതുപക്ഷക്കാരിൽ പലരും വർഗ്ഗങ്ങെള റി ് പുതിയ നിർവ്വ�
ചനങ്ങൾ േതടിനട ് അവസാനം വർഗ്ഗവീക്ഷണംതെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചവരാണു്.
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പേക്ഷ, അവെര ാം ദാസിേനക്കാൾ എ േയാ േഭദമാണു്. അവർ ബുദ്ധിപരമായ
സതയ്സന്ധത പാലിക്കാൻ മി . അവരുെട അേനവ്ഷണഫലങ്ങളിൽ പല�
തും ചിരസമ്മതമാർക്സിസവുമായി െപാരുത്തെപ്പടാത്തതാെണ ക േപ്പാൾ
അവരതു തുറ പറ . ചിരസമ്മത മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരി വീക്ഷണം യാ ി�
കവാദപരമാെണന്നാണു് അവരിൽ പലരും പറയുന്നതു്. മാർക്സിനുതെന്ന, ൈവ�
രുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതവീക്ഷണത്തിെന്റ ഉൾക്കാ ഉ ായിരുെന്നങ്കിലും ചരി െത്തയും
സമൂഹെത്തയും സംബന്ധിച്ച തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവി രിച്ചേപ്പാൾ യാ ി�
കവാദത്തിെന്റ സവ്ാധീനത്തിൽനി മു നാവാൻ കഴിഞ്ഞിെ ന്നാണ് അവരുെട
ക പിടുത്തം. മൂലധനത്തിലും മ കൃതികളിലുെമ ാം സാമ്പത്തികഘടകത്തിനും
വർഗ്ഗസമരത്തിനും ഏകപക്ഷീയമായ ഊന്നൽ ന കയും സാം ാരികഘടക�
െത്ത അവഗണി കയും അതുവഴി യാ ികവാദപരമായ നിലപാെടടു കയുമാ�
ണു് മാർക്സ് െച െതന്നാണു് അവരുെട വിമർശനം. േകരളത്തിെല സവിേശഷ�
സാഹചരയ്ങ്ങളുെട മറവിൽ ദാസും ഉന്നയി ന്നതു് അതുതെന്നയാണു്. പേക്ഷ,
ദാസിന് നവീനഇടതുപക്ഷക്കാരുെട ച റ്റവും സതയ്സന്ധതയും ഇെ മാ ം.
വിമർശനം മാർക്സിനുേനെര ഉന്നയിക്കാെത ഇവിടെത്ത വർത്തകർെക്കതിെര
ഉന്നയി എ മാ ം.

േകരളത്തിെല ബൂർഷവ്ാലിബറൽ വണതയുെട വ ാക്കൾ നവീന ഇടതുപ�
ക്ഷക്കാരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കടംവാങ്ങിയവരാെണന്ന എെന്റ സൂചനയാണു് ദാ�
സിെന േകാപിപ്പിച്ചതു്. ദാസും അതുതെന്നയാണു െച ന്നെതന്നാണു് എെന്റ
അഭി ായം ഇന്നെ ങ്കിൽ നാെള നിങ്ങൾക്കതു തുറ സമ്മതിേക്ക ിവരും.
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െക. േവണുവിെന്റ സുദീർഘമായ മറുപടിവായി . ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു വിമർശനംേപാ�
ലും സമചിത്തതേയാെട വായി ഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഇ ് േലാലഹൃദയ�
നാണ് അേദ്ദഹെമന്ന് കരുതിയിരുന്നി . ഞാൻ ഉന്നയിച്ച കാരയ്ങ്ങെള നവീനഇടതുപക്ഷവുമാ�
യി ബന്ധെപ്പടുത്തികാണുന്നതിൽ ഒരു കുറ്റാേനവ്ഷകെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധയ്ം അേദ്ദഹം കടിപ്പി �

്. എന്നാൽ രീതിയുെട വും മ ം ദശകങ്ങൾ മു തെന്ന ഇന്തയ്യിെല മാർക്സിസ്റ്റ്
ബുദ്ധിജീവികളിൽ ചിലെരങ്കിലും ഉന്നയിച്ചി ള്ളതാണ്. ശ ചരി കാരനായ ഡി. ഡി. േകാ�
സംബി (Exasperating Essays: Exercises in the Dialectical Method) എന്ന േപരിലുള്ള തെന്റ

ബന്ധ സമാഹാരത്തിന് 1957-ൽ എഴുതിയ അവതാരികയിെല ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കെട്ട:
‘സദുേദ്ദശേത്താെട ഉന്നയി ന്ന എതിരഭി ായങ്ങെള ഫല ദമായി ൈകകാരയ്ംെച ാ�

നുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം ദ്ധാപൂർവ്വവും, സൂക്ഷ്മവും വാ വികവുമായ ഒരു ഉത്തരമാണ്. ഔേദയ്�
◌ാഗികമാർക്സി കളുെട മാർക്സിസം പലേപ്പാഴും നിലവിലുള്ള പാർട്ടിൈലനിെന്റ അലംഘനീയ
പരിപാവനതയുെടേമലുള്ള മതാചാരപരമായ ഊന്നേലാ അെ ങ്കിൽ ാസ്സി കളിൽനി �
ള്ള അ സ മായ ഉദ്ധരണികേളാ അട ന്നതാണ്.

രാ ീയതാ രയ്ത്തിെന്റേയാ പാർട്ടി ഐകയ്ത്തിെന്റേയാേപരിൽേപാലും മാർക്സിസെത്ത
ഗണിതശാ ംേപാലുള്ള കർക്കശമായ  ഔപചാരികതവ്ത്തിേലക്ക് ചുരുക്കാൻ കഴിയി ; ഒരു
ഓേട്ടാമാറ്റിക് െല ിെല േജാലി േപാെലയുള്ള ചിട്ടെപ്പടുത്തിയ വിദയ്യായും ഇതിെന കരുതാൻ�
വ . മനുഷയ്സമൂഹത്തിൽ സ്ഥിതിെച ന്ന ഭൗതികവ വിന് അനന്തമായ പരിവർത്തനങ്ങ�
ളാണുള്ളത്. നിരീക്ഷകൻ തെന്ന നിരീക്ഷിതസമൂഹത്തിെന്റ ഭാഗമാണ്. നിരീക്ഷകനും നിരീ�
ക്ഷിതസമൂഹവും അേനയ്ാനയ്ം തി വർത്തി കയും െച . ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ വി�
ജയകരമായ േയാഗത്തിന് നിർദ്ദി സാഹചരയ്ത്തിൽനി കാതലായ ഘടകങ്ങൾ കെ �
ടുക്കാനുള്ള കഴിവിെന്റയും വിശകലനേശഷിയുെടയും വികാസത്തിെന്റയും ആവശയ്കതെയയാ�
ണ് അർത്ഥമാ ന്നത്.’
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പുതിയ യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങെള നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഉൾെക്കാള്ളാൻ അസാദ്ധയ്�
മായിത്തീരുേമ്പാഴാണ് പുതിയ അേനവ്ഷണങ്ങൾ സ മാവുന്നത്. അതിേലർെപ്പടുന്ന
ഏെതാരാൾ ം രീതിയുെട ം അഭിമുഖീകരിേക്ക ിവരും.

നാം വർത്തി ന്ന മണ്ഡലങ്ങെള റി ള്ള സമൂർത്തവിശകലനങ്ങളിലൂെടമാ േമ രീ�
തിയുെട ം പരിഹരിക്കാൻ സാദ്ധയ്മാവൂ. േകരളത്തിെല സ്ഥാനം ഇേന്നവെര അത്ത�
രം വിശകലനങ്ങെളാ ം നടത്തിക്കാണാഞ്ഞതിനാൽ, അതതയ്ാവശയ്മാെണന്ന സൂചന ന �
കയായിരു എെന്റ വിമർശന റിപ്പിലൂെട ഞാൻ െച ത്. വർത്തനമണ്ഡലെത്ത റി�
ച്ച് വയ് തേനടിയാൽ ഇ കാണുന്ന പലഅഭി ായഭിന്നതകളും വിഭാഗീയ വണതകളും
(എെന്റ കുറിപ്പിനുള്ള േവണുവിെന്റ മറുപടിയിെല ബാലിശമായ നിരവധി വാദമുഖങ്ങളടക്കം)
താേന അ സ മായിത്തീരുെമന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ േവണുവിെന്റ അതിർ�
കവിഞ്ഞ ആ വിശവ്ാസം അത്തരം ഒരു orientation േപാലും അനാവശയ്മാെണന്ന് സ്ഥാപി�

ന്നതിനാൽ ഏറ്റവും വിനയേത്താെടതെന്ന അേദ്ദഹേത്താട് ഏതാനും േചാദയ്ങ്ങൾ േചാദി�
ക്കെട്ട.

വർഗ്ഗങ്ങെള റിച്ച് മാർക്സ് ന ന്ന സാമാനയ്നിർവ്വചനം ഇതാണ്; ലക്ഷക്കണക്കിനു കു�
ടുംബങ്ങൾ അവരുെട ജീവിതരീതിയും താ രയ്ങ്ങളും സം ാരവും മ വർഗ്ഗങ്ങളുേടതിൽനി
േവർതിരി കയും അവരുമായി ശ താപരമായ എതിർേചരിയിൽെപടുത്തെപ്പടുകയുംെച �
ന്ന സാമ്പത്തികസാഹചരയ്ങ്ങളിൽ ജീവി ന്നിടേത്താളം അവർ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനു രൂപംന �

.

1. േകരളത്തിൽ നിശ്ചിതമായി രൂപം ാപിച്ചി ള്ള വർഗ്ഗങ്ങേളെത ാമാണ്?
2. േകരളത്തിൽ ഇ യധികം കക്ഷിരാ ീയ സംഘടനകൾ നിലവിലുള്ളത് എ

െകാ ാണ്? അവ ജനങ്ങളുെട ഏേതതു താ രയ്ങ്ങെളയാണ് തിനിധാനംെച�
ന്നത്?

3. േകരളത്തിെന്റ ഭരണതലത്തിൽ വർഷങ്ങളായി തുടർ വരുന്ന രാ ീയഅനിശ്ചി�
തതവ്ത്തിനു കാരണെമന്താണ്? ഒരു വി വ സ്ഥാനത്തിന് അതുന ന്ന രാ�

ീയ സൂചനകൾ എെന്ത ാമാണ്?
4. എ െകാ ാണ് ആർ. എസ്. എസ്. േപാെലാരു സംഘടന ് േകരളത്തിൽ

നിലനി ാൻ കഴിയുന്നത്? ആർ. എസ്. എസ്-മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘട്ടനങ്ങളുെട അടി�
സ്ഥാന കാരണങ്ങെളെന്ത ാമാണ്?

5. എ െകാ ാണ് മേറ്റതു സംസ്ഥാനേത്തക്കാളുപരി േകരളത്തിെല ജനത അടി�
യന്തരാവസ്ഥെയ സവ്ാഗതം െച ത്?

6. വര തതവ്വാദെമന്നാൽ എന്താണ്? അതിെനതിരായ സമരത്തിൽ ഉപേയാഗി �
ന്ന മാനദണ്ഡം രീതിയുേടത ാെത മെറ്റന്താണ്?

The Eighteenth Bruimire
of Louis Bonaparte.

െപെട്ടന്ന് മനസ്സിൽേതാന്നിയ ഏതാനും േചാദയ്ങ്ങളാണി�
െതാെക്ക. േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ൈദനംദിനജീ�
വിതത്തിൽ അവയ് മാെയങ്കിലും ഉന്നയി കയും പരിഹാരം
േതടുകയുംെച ന്ന ങ്ങളിൽ ചിലെതങ്കിലു മാണിെതാെക്ക. ജനകീയ രാ ീയാധികാരം
 ലക്ഷയ്മാ ന്ന സ്ഥാനം പഠനങ്ങളും ഗേവഷണങ്ങളും വഴിതെന്ന ഈ ത്തിൽ വയ് ത
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േതേട ിയിരി . മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ഏതാനും അമൂർത്തതത്തവ്ങ്ങളിൽ നി ള്ള തുട�
ക്കങ്ങേളക്കാൾ േകരളത്തിെന്റ ചരി പരമായ വികാസ ിയെയ റി ള്ള പഠനങ്ങളിൽ
നി ള്ള തുടക്കമായിരി ം ശരി. അെ ങ്കിൽ മത ചാരകരുെട അേത നിലവാരം മാ േമ
കമ്മ ണി കാർ ം അവകാശെപ്പടാനാകൂ. വിനയേത്താെട ഒരു കാരയ്ംകൂടി സൂചിപ്പിക്കെട്ട:
ആശയം ന െപ്പട്ട ജാർഗണുക്കേളക്കാളും അകം െപാള്ളയായ ശകാരങ്ങേളക്കാളും സംേവ�
ദനക്ഷമതയുള്ള വാ കൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ കമ്മ ണി കാർ പരിശീലിേക്ക ിയിരി .
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ആദയ്ം രീതിയുെട ം തെന്ന
തീരുമാനി ക

— െക. േവണു

സുബഹ്മണയ്ദാസ് വീ ം തെന്റ കപടേവഷം അഴി െവക്കാൻ ത ാറാകുന്നി . ഈ ഒളി �
കളി തുടർ െകാ ് േയാജന ദമായ എെന്തങ്കിലും ചർച്ചനടത്താൻ സാധയ്മ . ആദയ്ം�
തെന്ന ദാസ് ഉന്നയി ന്ന ങ്ങൾ എെന്ത ാമാെണന്ന് കൃതയ്മായും മായും വയ് മാ�

ക. എന്നിട്ട് ആ ങ്ങേളാടുള്ള ദാസിെന്റ സമീപനവും എന്താെണ ം വിശദീകരി ക.
അേപ്പാൾ മാ േമ ഇത് വായനക്കാർക്ക് എെന്തങ്കിലും േയാജനം ലഭി ന്ന ഒരു ചർച്ചയാ�
യി തീരുകയു . അതെ ങ്കിൽ, ദാസിെന്റ ചില സവ്കാരയ് വികാരങ്ങൾ തെന്റ തനതായ രീ�
തിയിൽ അവതരിപ്പിക്കൽ മാ മായി ഇത് അവസാനി ം. അങ്ങിെന ആകരുെത കരുതി�
യാണ് അ ം വിശദമായി തെന്ന അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ത ാറായതും േക �
ത്തിേലക്ക് വിരൽ ചൂ ിയതും.

ദാസും കൂ കാരും ഉപേയാഗി ന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിപരമായ കസർ കളിൽ എനി�
ക്ക് യാെതാരു താ രയ്വുമി . ഏതു വിവാദവിഷയം വന്നാലും എെന്റ പരിമിതമായ അറിവിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ എെന്റ നിലപാട് ഞാൻ െവട്ടി റ പറയാറു ്. ദാസിേപ്പാൾ ഈ ചർ�
ച്ച െകാെ ത്തിച്ചി ള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിെന േമാചിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ, ആദയ്ം ഉന്ന�
യിക്കെപ്പട്ട ങ്ങെളെന്ത ാമാെണന്ന് വയ് മാേക തു ്. അ ം ആവർത്തനം ആവ�
ശയ്മായി വരു െ ങ്കിലും, ദാസ് ഉന്നയിച്ച ങ്ങെള റിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെതന്താ�
ണ ം വിശദമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ ന ിയെത െകാ ാെണ ം വയ് മാക്കാം. സാം�

ാരികവി വെത്ത റി ള്ള എെന്റ േലഖനത്തിൽ േകരളത്തിെല വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങ�
െള റിെച്ചാ ം പറയാെത ചില സാമാനയ്തത്തവ്ങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് മി ന്നെത�

ം അത് േഫാർമൽ േലാജിക്കിെന്റ രീതിയാെണ ം സമർത്ഥി െകാ ്, േകരളത്തിെല
വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങെള റി പഠിക്കാത്ത ഇവിടെത്ത വി വ സ്ഥാനം വി വവിരുദ്ധ
നിലപാടിെലത്തിയിരി എന്ന ഗുരുതരമായ വിമർശനം (അ , ആ മണം) ആണ് ദാ�
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സ് ആദയ്ം നടത്തിയത്. ര ാമതായി, േകരളത്തിെല വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങെള റിച്ച് ദാ�
സ് എത്തിേച്ചർന്ന നിഗമനം അവതരിപ്പിച്ചത് ചിരസമ്മത നിർവ്വചന കാരമുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ
േകരളത്തിൽ രൂപംെകാ ിട്ടിെ ന്നാണ്. എെന്റ പരിമിതമായ സംേവദനക്ഷമതെവ േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ ദാസിെന്റ ആദയ്െത്ത കുറിപ്പിലടങ്ങിയ ഈ ര കാരയ്ങ്ങളും േകരളത്തിെല വി�

വ സ്ഥാനത്തിനും ചിരസമ്മത മാർക്സിസത്തിനും എതിരായ ഗുരുതരമായ ആ മണങ്ങ�
ളായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇേപ്പാഴും മനസ്സിലാ ന്നത്. ആദയ്െത്ത വിമർശനം
എ മാ ം വ ത ് നിരക്കാത്തതാെണന്ന് വിശദീകരി കയും ര ാമെത്ത വിമർശനത്തി�
െന്റ ഉറവിടെമന്താെണ ം വിശദീകരി കയുമാണ് എെന്റ മറുപടി കുറിപ്പിൽ ഞാൻ െച ത്.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ദാസ് പറയു , ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു വിമർശനമാണ്, താൻ ഉന്നയിച്ച�
െത ം ഞാൻ അതിേനാട് വികാരപരമായി തികരി കയാണ് െച െത ം. ഒരു വി വ�

സ്ഥാനം വി വ വിരുദ്ധനിലപാടിലാണ് എത്തിയിരി ന്നെത പറയുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ
ഒരു ആ മണം അതിെനതിെര നടത്താൻ ആർെക്കങ്കിലും കഴിയുേമാ? ആ വിമർശനം വ �
ത നിരക്കാത്തതായിരു എ ചൂ ിക്കാണിച്ചേപ്പാൾ അത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു വി�
മർശനമായിരു എ പറഞ്ഞ് തടിത ന്ന സംേവദനശീലം എനി പിടികിട്ടാത്ത ഒന്നാ�
ണ്. കൺമുന്നിൽ നട ന്ന കാരയ്ങ്ങളുെട േനെര കണ്ണടച്ചിട്ട് ഭാവനാപരമായ നിഗമനങ്ങളി�
െലത്തിയതിനു േശഷം ഇത്തരം ാന്തമായ ആ മണങ്ങൾ നട ന്ന ‘രീതി’െയ റിച്ചാണ്
ദാസ് ഈ ബഹളംെവ ന്നെതങ്കിൽ സഹതപിക്കാേന തരമു .

സമൂർത്ത സാഹചരയ്ങ്ങളുെട സമൂർത്ത വിശകലനമാണ് ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത രീതിയുെട
അന്തസ്സത്തെയന്ന െലനിെന്റ നിർവചനം തലതിരിച്ചാണ് ദാസ് മനസ്സിലാക്കിയി ള്ളത്. നാം

വർത്തി ന്ന മണ്ഡലങ്ങെള റി ള്ള സമൂർത്ത വിശകലനങ്ങളിലൂെട മാ േമ രീതിയുെട
ം പരിഹരിക്കാനാകൂ എന്ന അേങ്ങയറ്റം ലളിതവത്കൃതമായ ദാസിെന്റ നിർവചനം ഏക�

പക്ഷീയമായ േയാഗമാ വാദത്തിലാണ് അേദ്ദഹെത്ത  െകാെ ത്തിച്ചി ള്ളതു്. സമൂർത്ത�
സാഹചരയ്ങ്ങെള വിശകലനം െച ന്നതിന് നിങ്ങൾ ഏതു രീതി അവലംബി എന്നതാ�
ണ് മർമ്മ ധാനമായ കാരയ്ം. സമൂർത്ത വിശകലനംതെന്ന സവ്യം പൂർണ്ണമായ ഒരു രീതിയ .
അനുഭവിക ശാ ങ്ങളുെട മണ്ഡലങ്ങളിൽ വർത്തി ന്നവെര ാം തെന്ന സമൂർത്ത സാഹ�
ചരയ്ങ്ങൾ സമൂർത്തമായി വിശകലനം െച ന്നവരാണ്. പേക്ഷ, ഇത്തരം ഗേവഷണം നട�

ന്ന ഭൂരിപക്ഷം ശാ ജ്ഞന്മാരും ഏകപക്ഷീയവും ഭാഗികവുമായ നിഗമനങ്ങളിലാണ് െച�
െന്ന ന്നത്. സമ മായ ഒരു വീക്ഷണവും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമ മായ ഒരു
രീതിയും ഇ ാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം. സമ വീക്ഷണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ രീതി കാണാനു�
ള്ള അേനവ്ഷണമാണ് േഫാർമൽ േലാജിക്കിൽ നി ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത േലാജിക്കിേല ം
അതിൽതെന്ന മാർക്സ് മുതൽ മാേവാവെരയുള്ള വികാസവുെമ ാം ഉ ായി ള്ളത്. അേതസ�
മയം മ ചിലരുെട അേനവ്ഷണങ്ങൾ ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത േലാജിക്കിെന പാേട നിേഷധി �
െകാ ് േകവലമായ സമൂർത്ത സാഹചരയ്ങ്ങെള സമൂർത്തമായി വിശകലനം െച കെയന്ന
അനുഭവിക (empirical) സ ദായത്തിലും എത്തിയി ്. ആശയവാദപരവും യാ ികവു�
മായ ഒേട്ടെറ മ രീതികളും ന െട മുന്നിലു ്. ആദയ്ം തീരുമാനിേക്ക ം നമ്മൾ ഇതിൽ
ഏതുരീതി സവ്ീകരി എന്നതാണ്. അത് തീരുമാനിക്കാെത സമൂർത്ത വിശകലനവുമായി
നീങ്ങിയാൽ എത്തിേച്ചരുന്നതും നാനാതരം ബൂർഷവ്ാശാ ജ്ഞന്മാരുെട ഏകപക്ഷീയ നിഗ�
മനങ്ങളെട തലത്തിൽതെന്നയായിരി ം. ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിതസ ദായം അംഗീകരി ന്ന�
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വെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ സ ദായംതെന്ന എന്താെണ നിർവ്വചിേക്ക തു ്.
മാർക്സിെന തുടർ ് െലനിനും മാേവായും മിച്ചത് അതാണ്. മാേവാ എത്തിനിന്നിട നി�
ന്നാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളതു്. ഭൗതിക യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ വിശകലനം െച േമ്പാൾ അവയു�
െട സങ്കീർണ്ണസവ്ഭാവം കണക്കിെലടു കയും എന്നാൽ ആ സങ്കീർണ്ണതകളിൽ നി ം മുഖയ്�
ൈവരുദ്ധയ്െത്തയും മ ൈ◌വരുദ്ധയ്ങ്ങെളയും കെ കയും േവർതിരിച്ചറിയുകയും ഓേരാ
ൈവരുദ്ധയ്ത്തിെന്റയും ധാനവശവും അ ധാനവശവും കെ ത്തി അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള

ാേയാഗിക പരിപാടികൾ ആവി രി കയും െച ന്ന രീതിയാണ് മാേവാ സിദ്ധാന്തതല�
ത്തിലും ാേയാഗികതലത്തിലും വികസിപ്പിെച്ചടുത്തതു്. വിപരീതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തി�
െന്റയും അനനയ്തയുെടയും ം ശരിയായി നിർവ്വചി െകാ ാണ് ഈ രീതിക്ക് സമൂർത്ത
രൂപംന ാൻ മാേവാ ് കഴിഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും ഈ രീതി ഇനിയും വികസിപ്പിേക്ക തു�

്. അതു േയാഗി േമ്പാൾ നമുക്ക് േനരിേട ിവരുന്ന ഒേട്ടെറ ങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹ�
രിക്കാനു ്. അത് ഒരു െപാതുവീക്ഷണം സവ്ീകരി നടപ്പിലാക്കാൻ മി േമ്പാൾ സവ്ാഭാ�
വികമായും ഉ ാകുന്ന ങ്ങളാണ്. അവ ശരിയായി പരിഹരി ന്നതിലൂെടയാണ് ന െട
വീക്ഷണം തെന്നയും വികസി ക.

മാർക്സിയൻ േലാകവീക്ഷണം എ പറയുന്നത് ഇത്തരെമാരു രീതി മാ മ . മാർക്സിയൻ
േലാകവീക്ഷണത്തിൽ സ്ഥായിയായി സവ്ീകരിക്കാവുന്നത് ഈ രീതി മാ മാെണ സ്ഥാപി�
ക്കാൻ പലരും മിച്ചി ്. ഉദാഹരണത്തിനു ലൂക്കാച്ചിെന േപാലുള്ളവർ. ചരി ത്തിെന്റയും
സാമ്പത്തികശാ ത്തിെന്റയും മണ്ഡലത്തിൽ മാർക്സ് നടത്തിയ ക പിടുത്തങ്ങൾ  കാലഹ�
രണെപ്പ െവ മുറവിളികൂ ന്ന ബൂർഷവ്ാചിന്തകന്മാരുെട തലത്തിേല തെന്നയാണ് ഇത്തര�
ക്കാരും എത്തിയി ള്ളത്. തീർച്ചയായും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലഹരണെപ്പട്ടി െ ങ്കിൽ
യാെതാരു മടിയും കൂടാെത അവ തള്ളിക്കളേയ തു ്. മാർക്സിെന്റ െതറ്റായ പല നിഗമനങ്ങ�
ളും കമ്മ ണി കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞി ്. ഏെത ാമാണ് അങ്ങിെന  കാലഹരണെപ്പട്ടെത�

ം ഇനിയും അവേശഷി ന്നേതെത ാെമ ം നിർണ്ണയി കയാണ് ധാനം. അേപ്പാൾ
വീ ം വീക്ഷണത്തിെന്റ ംവരും. നിങ്ങളുെട രീതിെയ നിർണ്ണയി ന്നതു നിങ്ങളുെട വീ�
ക്ഷണം തെന്നയായിരി ം. ചരി െത്ത റി ള്ള തെന്റ വീക്ഷണം രൂപെപ്പടുത്തിെയടു �
ന്നതിൽ താൻ  നടത്തിയ ഏററവും ധാനെപ്പട്ട ക പിടുത്തങ്ങേളെത ാമാെണ ം മാർ�
ക്സ് തെന്ന അർത്ഥശങ്ക ിടയി ാെത വയ് മാക്കിയി ള്ളതാണ്. ആ ക പിടുത്തങ്ങെള ാം
ഇേപ്പാഴും അേങ്ങയറ്റം സ മാെണ വിശവ്സി ന്ന കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു യാഥാസ്ഥിതി�
കമാർക്സിസ്റ്റാണ് ഞാൻ. മാർക്സിെന്റ സു സിദ്ധമായ ആ ാവന ഇവിെട ഉദ്ധരി ന്നത്
അനവസരമെ ന്ന് കരുതെട്ട: “എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വർ�
ഗ്ഗങ്ങളുെട നിലനിേ ാ, അവ തമ്മിലുള്ള സമരേമാ ക പിടിച്ചതിനുള്ള േമന്മ എനിക്കവകാശ�
െപ്പട്ടത . എനിെക്ക േയാ മു തെന്ന ബൂർഷവ്ാ ചരി കാരന്മാർ ഈ  വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ
ചരി പരമായ വികാസവും ബുർഷവ്ാസാമ്പത്തികശാ ജ്ഞന്മാർ വർഗ്ഗങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക
ഘടനയും വിശദീകരിച്ചി ്. പുതുതായിട്ട് ഞാൻ െച തു് താെഴ പറയുന്ന കാരയ്ങ്ങൾ െതളി�
യി കയാണ്.

1. വർഗ്ഗങ്ങളുെട നിലനി ് ഉ ാദന വികാസത്തിെല േതയ്ക ചരി ഘട്ടങ്ങളുമായി മാ ം
ബന്ധെപ്പട്ടതാണ്.

2. വർഗ്ഗസമരം അനിവാരയ്മായും, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപതയ്ത്തിേല നയി .
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3. ഈ സർവ്വാധിപതയ്ംതെന്ന എ ാ വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും നിർമ്മാർജനത്തിേല ം ഒരു വർഗര�
ഹിത സമുദായത്തിേല മുള്ള പരിവർത്തന ഘട്ടം മാ മാണ്.

വർഗ്ഗങ്ങളുെട നിലനി ് ഉ ാദന സ ദായവുമായി അേഭദയ്മായി ബന്ധെപ്പട്ടിരി എന്ന
മാർക്സിെന്റ ക പിടുത്തമാണ് ന െട ഈ ചർച്ചയിൽ ഏററവും ധാനമായി ള്ളത്.

ദാസ് രീതിയുെട ം ഉന്നയിച്ചതുെകാ ാണ് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത നവീന ഇടതുപക്ഷ�
ക്കാരുമായി ബന്ധിച്ചെത കരുതിെക്കാ ാണ് വളെര മു തെന്ന ഇന്തയ്യിൽ ആ ം
ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടി െ കാണിക്കാൻ ഡി.ഡി. െകാസാമ്പിെയ ഉദ്ധരിച്ചിരി ന്നത്. വർഗസ�
മരെത്ത ഫലത്തിൽ  നിേഷധി ന്ന ദാസിെന്റ വീക്ഷണെത്തയാണ് നവീന ഇടതുപക്ഷക്കാരു�
േടതുമായി ഞാൻ താരതമയ്െപ്പടുത്തിയതു്. ഈ വീക്ഷണം ദാസ് പുലർ ന്നിടേത്താളം കാ�
ലം, െകാസാമ്പിെയ ഉദ്ധരി െകാ ് തനി ് നവീന ഇടതുപക്ഷക്കാരുമായി ബന്ധമിെ ന്ന്
സ്ഥാപിക്കാൻ ദാസ് നട ന്ന മം സഹതാപാർഹം മാ േമ ആകൂ. െകാസാമ്പി പറയു�
ന്ന സമീപനം െപാതുവിൽ  സവ്ീകാരയ്മായി കണക്കാ ന്നയാളാണ് ഞാൻ. കൃതിശാ ത്തി�
െലയും സാമൂഹയ്ശാ ത്തിെലയും നിയമങ്ങൾ െപാതുവിൽ കർക്കശമായ അനിവാരയ്തകളാ�
യി കണ ന്ന അടിസ്ഥാന സമീപനംതെന്ന  െപാളിെച്ചഴുേത താെണ ം നിയമങ്ങെള �
റി ള്ള അത്തരം യാ ികധാരണകളാണ് പലേപ്പാഴും വിജ്ഞാന ശാഖകെള മുരടിപ്പി ന്ന�
െത ം കരുതുന്നവനാണ് ഞാൻ. ഈ ദിശയിൽ അേനവ്ഷണം നടത്താൻ മി കയും െച�

്. പേക്ഷ, ദാസിനു െകാസാമ്പിയുെട അന്തസ്സത്ത പിടികിട്ടിയിട്ടിെ ദാസ് ഉന്നയി�
ന്ന ഒന്നാമെത്ത േചാദയ്ംതെന്ന കാണി . ാൻസിൽ ഏകാധിപതിയായ ലൂയി േബാ�

ണപാർട്ടിന് ഒന്നടങ്കം േവാ െച കർഷകരുെട സവ്ഭാവം വിശകലനം െച ന്നതിനിടയിൽ
സാന്ദർഭികമായി മാർക്സ് ചൂ ിക്കാണിച്ച കാരയ്മാണ് വർഗെത്ത റി ള്ള നിർവചനമായി ദാ�
സ് ഉദ്ധരി ന്നതു്. തീർച്ചയായും ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് വമ്പിച്ച ാധാനയ്മു ്. പേക്ഷ, േകാ�
സാമ്പിെയ ഉദ്ധരി െകാ ് ദാസ് തെന്ന സമർത്ഥിക്കാൻ മി ന്ന രീതി കടകവിരുദ്ധ�
മാണ്. ഇങ്ങെന ഒരു നിയമവും െകാ നട വർഗങ്ങൾ കെ ത്താൻ നട ന്ന മം,
ചാക്കിൽ നിറച്ച ഉരുളക്കിഴ േപാെലയാണ് കർഷരുെട സ്ഥിതിെയ ം അതുെകാ ് െതാ�
ഴിലാളിവർഗെത്തേപ്പാെല െക റ ള്ള ഒരു വർഗമായി തീർന്നിട്ടി കർഷകർ എ ം മാർക്സ്
ചൂ ിക്കാ േമ്പാൾതെന്ന, ത കൃതിയിൽ കർഷകെര ഒരു വർഗമായി തെന്നയാണ് മാർ�
ക്സ് പരിഗണി ന്നെതന്ന കാരയ്ം േദ്ധയമാണ്, മാർക്സിെന്റ കൃതികൾ െപാതുവിൽ പരിേശാ�
ധിച്ചാൽ ഈ വ ത കൂടുതൽ േബാധയ്മാകും. ദാസ് സങ്ക ി ന്നതുേപാെല വർഗെത്ത റിച്ച്
കർക്കശമായ ഒരു നിർവ്വചനവും മുന്നിൽെവ െകാ മാർക്സ് വർഗങ്ങെള വിശകലനം െച�

ി ള്ളതു്. െലനിനും മാേവായും തങ്ങളുെട രാജയ്ങ്ങളിെല വർഗങ്ങെള വിശകലനം െച തും
വയ്തയ് രീതിയിലായിരുന്നി . േതയ്കി ം മാേവാ ൈചനയിെല സങ്കീർണ്ണമായ വർഗബന്ധ�
ങ്ങൾ വിശകലനം െച തു േനാ ക. േകരളത്തിെല വർഗബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാ�
ണ്. പേക്ഷ, ദാസിെനേപ്പാെല യാ ികമായ ഒരു നിർവ്വചനവും മുന്നിൽെവച്ച് ലക്ഷക്കണക്കി�
നു കുടുംബങ്ങൾ എണ്ണിതിട്ടെപ്പടുത്തി വർഗം നിർണ്ണയി ന്നരീതി ഉപേയാഗി ന്നിെ ങ്കിൽ
േകരളത്തിെല വർഗബന്ധങ്ങൾ വിശകലനം െച ക അസാധയ്മ . േകരളത്തിെല വർഗബ�
ന്ധങ്ങെള കുറി ള്ള സമൂർത്തപഠനം പാർട്ടിനടത്തിെക്കാ ിരി ന്നതുെകാ ് ഞാൻ അതി�
െന്റ വിശദാംശങ്ങളിേല കട ന്നി .

വര തത്തവ്വാദത്തിെനതിരായ സമരത്തിെല ധാന ആയുധം രീതിയുെട മാനദണ്ഡമാ�
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െണന്ന ദാസിെന്റ ക പിടുത്തം വിചി മാണ്. വര തത്തവ്വാദത്തിെനതിരായി മാ മ തി�
രുത്തൽ വാദത്തിെനതിരായ സമരത്തിലും രീതി ധാനമാണ്. പേക്ഷ, അതു േകവലമായ
ഒരു രീതിയുെട മ , ൈവരുധയ്ാധിഷ്ഠിത രീതി ഉപേയാഗി െകാ ാണ് ഈ ര വിരുദ്ധ�

വണതകൾ െമതിരായി സമരം െചേ ത്.
സമൂർത്ത സാഹചരയ്ങ്ങളുെട സമൂർത്ത വിശകലനെത്ത റി വാേതാരാെത പറ �

െകാ ിരി ന്ന ദാസ് ഈ െത്ത സമീപി ന്നതുതെന്ന അമൂർത്തമായിട്ടാെണന്നതാണ്
രസകരമായ സംഗതി. മേറ്റതു സംസ്ഥാനേത്തക്കാളുപരി േകരളത്തിെല ജനത അടിയന്തരാ�
വസ്ഥെയ സവ്ാഗതം െച എന്ന ാവന േനാ ക. തിക ം, വ ത നിരക്കാത്ത ഒരു
െക കഥയാണിത്. ഇത്തരം െക കഥകൾ െവ െകാ ാണ് ദാസ് സമൂർത്ത വിശകലനം
ആരംഭി ന്നതു്. ക െമന്ന ാെത പറയാൻ?

വർഗ്ഗവീക്ഷണവും ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത രീതിയും സവ്ീകരി ന്ന സമീപനം നിശ്ചയി കഴി�
ഞ്ഞാൽ അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േകരളത്തിെല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ വിശകലനം െച ന്ന�
തിലൂെട, േകരളത്തിെല രാ ീയാനിശ്ചിതതവ്ത്തിെന്റയും കക്ഷിരാ ീയ സംഘടനകളുെട നി�
ലനി ിെന്റയും ആർ. എസ്. എസ്. —മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘട്ടനങ്ങളുെടയും കാരണം കെ ത്താൻ
കഴിയും. പേക്ഷ, ദാസിെന്റ ലക്ഷയ്ം ഇതെ ന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപനത്തിൽനി തെന്ന
കാണാവുന്നതാണ്. േകരളത്തിെല സമൂർത്തസാഹചരയ്ങ്ങൾ സമൂർത്തമായി വിശകലനം
െച ക എന്ന േ ശകരവും നീ നി ന്നതുമായ കടമ, സിദ്ധാന്തെത്തയും ാേയാഗെത്ത�
യും തമ്മിൽ സമനവ്യിപ്പി െകാ ് ഏെറ്റടു ന്നതിനു പകരം, അങ്ങിെന ഗൗരവപൂർവ്വമുള്ള
പഠനെമാ ം നടത്താെത തെന്ന, േകരളത്തിൽ നിശ്ചിതമായി രൂപം ാപിച്ചി ള്ള വർഗ്ഗങ്ങ�
ളിെ ന്ന അമൂർത്തനിഗമനം മുേന്നാ വ കയാണ് ദാസ് െച ത്. ഇനിയിേപ്പാൾ ആ നിഗമന�
ത്തിേല ് നയിക്കത്തക്കവിധം സമൂർത്തപഠനങ്ങൾ നടത്താനാണ് ദാസിെന്റ മം. അതിനു
പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് ദാസിനാവശയ്ം. അെത, േകവലമായ രീതിയ ം. രീതിെയയും
നിർണ്ണയി ന്നത് വീക്ഷണമാണ്. വീക്ഷണം വയ് മായി കഴിഞ്ഞാൽ കാരയ്ങ്ങൾ മാ�
വും—നിങ്ങൾ എവിെട നി എന്ന്, ഏതുവർഗ്ഗത്തിെന്റ കൂെട നി െവന്ന്.
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14.1 രീതിെയ റി വീ ം

– ശശിധരൻ, െക. ആർ.

പാശ്ചാതയ്ചിന്തകന്മാരുെട പു കങ്ങളുമായി പരിചയമി ാത്ത സാധാരണ
സഖാക്കളുെട പരിമിതികൾ സവ്യം േബാദ്ധയ്െപ്പടുന്ന ഒരാെളന്ന നില തെന്ന
രീതിെയ റിച്ച് നട ന്ന ചർച്ചയിൽ പെങ്കടുക്കാൻ ഞാൻ ൈധരയ്െപ്പടുകയാണ്.
ഇന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സാം ാരികേവദിയുമായി ബന്ധെപ്പ �
വർത്തി ന്നവരും അനുഭാവികളുമായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ‘സാധാരണ’ക്കാരുെട
നിരയിൽെപടുന്നവരായതുെകാ ് േവണുവിെനേപ്പാെലയുള്ളവരുെട േലഖനങ്ങ�
ളുെട െപാതുവിലുള്ള സ ി അവഗണിക്കാവുന്നത . എന്നാൽ ഒരക്കാദമിക
േലഖകെനയും ഒരു കമ്മ ണിസ്റ്റ് േലഖകെനയും മൗലികമായി േവർതിരി ന്നത്
രീതിെയ സംബന്ധിച്ച മാെണന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇക്കാരയ്ത്തിൽ െലനിെന്റയും
മാേവായുെടയും കൃതികൾതെന്ന ഉദാഹരണം. തങ്ങളുെട സവ്ന്തം രാജയ്െത്ത മൂർ�
ത്ത ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ ാണ് അവർ ആശയമണ്ഡലത്തിെല
തീക്ഷ്ണമായ വർഗ്ഗസമരത്തിേലർെപ്പട്ടത്. ഈ നില ് രീതിെയ സംബന്ധിച്ച്
േനരെത്ത സു ഹ്മണയ്ദാസ് ഉന്നയിച്ച വിമർശനം അസ്ഥാനത്തെ ഞാൻ
കരുതു . സാം ാരികവി വവാദികെള പരിചയെപ്പടു േമ്പാൾത്തെന്ന,
അത്തരം വണതകൾെക്കതിരായി ന െട ഏെറ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട താ�
ത്തവ്ികാചാരയ്ന്മാർ നടത്തിയ ആശയസമരങ്ങെള റിച്ച് വയ് മാക്കാതിരുന്നത്
ആധികാരികതെയ റിച്ച് സംശയങ്ങൾ  ഉണർ ്. അതെ ങ്കിൽ അവർ�

േപാലും വയ് തയി ാതിരുന്ന െത്ത റിച്ച് േകരളത്തിെല ഈ ‘െകാ ’
പാർട്ടിയാണു േവ വയ് ത േനടിെയടു ന്നെത വിശവ്സിക്കേണാ? സാർ�
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വ്വേദശീയ രംഗത്ത് െപാതുവിൽ വയ്ാപരി ന്ന ‘നവീന’ ആശയങ്ങൾ സവ്ന്തം രാ�
ജയ്െത്ത വി വെത്ത മുേന്നാ നയി ന്നതിൽ അടിയന്തിര  ാധാനയ്മർഹി
എ മനസ്സിലാക്കാെനങ്കിലും കഴിയണെമങ്കിൽ േദശീയരംഗത്ത് നാമാർ ിച്ച
‘വിലെപ്പട്ട’ അനുഭവങ്ങൾ മൂർത്തവിശകലനത്തിനു വിേധയമാേക്ക തു ്.

പരിമിതികൾ തുറ പറയുന്നത് കമ്മ ണി കാരെന്റ വിനയെത്തയാണു
സൂചിപ്പി ന്നത്. മറിച്ച്, ദാസിെന്റ വിമർശനത്തിനു മറുപടി പറയുന്നതിെന്റ േപ�
രിൽ വി വ സ്ഥാനത്തിെന്റ ‘വികാസ’െത്ത റി ം ‘െവ വിളി’കെള റി ം
എെന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞ് രക്ഷെപ്പടാൻ േനാ കയാണു േവണു െച ന്നത്.
ഒരുദാഹരണം: ‘ആശയ സമരത്തിൽ െതറ്റായ വീക്ഷണത്തിെന്റ വ ാക്കളും
അവസരവാദികളും സവ്ീകരി ന്ന ഒരു സ ദായമു ്. എതിരാളികളുെട നില�
പാടിെന വളെച്ചാടി ം വ ത നിരക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദുർവയ്ാഖയ്ാനം െച ം
അവതരിപ്പിച്ചതിനു േശഷം അതിനു മുകളിൽ തങ്ങളുെട നിലപാട് സ്ഥാപിെച്ചടു�
ക്കാനുള്ള മമാണ് ഇത്തരക്കാർ നട ക.’ (രീതിെയ റി തെന്ന – േവണു)
ഈ ശരിയായ ാവം സു ഹ്മണയ്ദാസിെന്റ കാരയ്െത്ത എങ്ങെന ബാധി �

െവ േലഖകൻ െതളിയി ന്നി . േനെരമറിച്ച്, േവണുവാണതിനുദാഹരണ�
മാകുന്നെതന്ന് െതാട്ടടുത്ത വാകയ്ങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേതയു .
രീതിെയ റി ള്ള വിമർശനത്തിനു മറുപടി പറയുന്നതിനു പകരം; ദാസിെന്റ
ഉന്നം വി വ സ്ഥാനമാെണ പറഞ്ഞ് (േവണു ഔേദയ്ാഗിക സ്ഥാനത്തി�
രി ന്നിടേത്താളം കാലം േവണുവിെനതിെരയുള്ള വിമർശനം സാമാനയ്മായി
വി വ സ്ഥാനെത്തയുമായിരി െമന്ന ദുേരയ്ാഗം അവഗണിക്കാൻ കഴിയി ).
ദാസുമുൾെപ്പട്ടിരുന്ന പഴയ ഒരു വഴക്കിെന്റ െകട്ടഴിക്കാൻ മി കയാണേദ്ദ�
ഹം െച ന്നത്.

േലാകവി വ സ്ഥാനത്തിൽ ഇ വെര നടന്നതും നട െകാ ിരി ന്ന�
തുമായ ആശയസമരങ്ങൾ െവറും അമൂർത്ത  ചിന്താവയ്ാപാരങ്ങള . അതാതു
േദശെത്ത സമൂർത്ത േയാഗത്തിൽ നിന്നാണവ ഉരുത്തിരി വന്നത്. മാ�

മ , അവരുെട ശരിയായ പാഠങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളാൻ മെററാരു േദശെത്ത
വി വഘടകെത്ത പകവ്മാ ന്നത് ആ േദശെത്ത സാമൂഹയ്പരിതഃസ്ഥിതികൾ
അെതാരാവശയ്കതയാക്കിത്തീർ േമ്പാഴാണ്. ‘അ ിതവ്ം േബാധെത്ത നിർണ്ണ�
യി ’ എന്ന ചിരസമ്മതസാമാനയ്തത്തവ്ം എങ്ങെന തള്ളിക്കളയാനാകും?
മെറ്റാരുകാരയ്ം, അനന്തതെയ കാണുേമ്പാൾ നിയമതത്തവ്ത്തിെന (സാർവ്വ ിക�
തവ്ം— േതയ്കതവ്ം, സാർവ്വേദശീയത—േദശീയത) കാണാതിരി ന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്
വിരുദ്ധ നിലപാടിേല േവണു എത്തിേച്ചരു എന്നതാണ്.

ഒരു േതയ്ക േദശെത്ത വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങൾ അതായത്, സാ�
മൂഹയ്ബന്ധങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും ‘േവലിെക്കട്ടി’നക ഒതുങ്ങിനി െവന്ന്
സാമാനയ്ബുദ്ധിയുള്ള ആരും കരുതിയിെ േതാ . എന്നാൽ ‘േദശീയ�
മായ ആ േവലിെക്ക കൾ തകർ െകാ ിരുന്നത് േവണു പറയുന്നതുേപാെല,
സമകാലീന തിഭാസെമാ മ . അത്തരം സർവ്വേദശീയ ബന്ധങ്ങൾ
ജന്മംെകാടുത്തതുതെന്ന. കമ്മ ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റായിൽ നിന്ന്:
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‘സവ്ന്തം രാജയ്െത്ത ഉ ാദനം െകാ ് നിറേവറിയിരുന്ന പഴയ ആവശയ്ങ്ങ�
ളുെട സ്ഥാനത്ത് വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ രാജയ്ങ്ങളിെലയും കാലാവസ്ഥകളിെലയും
ഉ ന്നങ്ങൾെകാ മാ ം തൃ ിെപ്പടുത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ആവശയ്ങ്ങൾ നാം
കാണു . ാേദശികവും േദശീയവുമായ ഏകാന്തതയുെടയും സവ്യം പരയ്ാ ത�
യുേടയും സ്ഥാനത്ത് രാ ങ്ങൾതമ്മിലുള്ള നാനാമുഖമായ വയ്ാപാരബന്ധങ്ങളും
സാർവ്വ ികമായ പര രാ യതവ്വുമാണ് ഇ ള്ളത്. ഭൗതിേകാ ാദനത്തിെല�
ന്ന േപാെല ബുദ്ധിപരമായ  ഉ ാദനത്തിലും ഇേതമാററങ്ങളു ാകു . േതയ്ക�
രാ ങ്ങളുെട ബുദ്ധിപരമായ സൃ ികൾ െപാതുസവ്ത്തായിത്തീരു . േദശീയമായ
ഏകപക്ഷ സ ചിത മനഃസ്ഥിതിയും അധികമധികം അസാധയ്മാ ; േദശീ�
യവും ാേദശികവുമായ നിരവധി സാഹിതയ്ങ്ങളിൽനി ് ഒരു വിശവ്സാഹിതയ്ം
ഉയർ വരു .’

സമൂർത്ത യാഥാർത്ഥവുമായി ബന്ധെപ്പടാെത ചിന്തകൾ നിലനി ി .
ആശയങ്ങൾ കട വരുന്നതും സവ്ാധീനം െചലു ന്നതും ‘പരിമിത’മായ േദശീയ
വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പ െകാ തെന്നയാണ് താനും!

അ ിതവ്വാദ ചിന്തഗതികളുെട ഉറവിടം സാ ാജയ്തവ്മാെണങ്കിലും, അതി�
േവഗം  ചരി ന്നതിനും േവരൂ ന്നതിനും ഇന്തയ്ൻ ആ ീയവാദത്തിെന്റ

‘േദശീയ ഉറവിടം’ കൂടിയുെ ന്ന കാരയ്ം വി രി കൂടാ!

വി വ സ്ഥാനവും ബുദ്ധിജീവികളും

— െക. എം. വിശവ്നാഥൻ, െകാളാബ

േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിനക ം സാം ാരിക രംഗ ം നട െകാ�
ിരി ന്ന ആശയസമരം പൂർണ്ണമായും ആേരാഗയ്പരമായ വളർച്ചയുെടയും

വികാസത്തിെന്റയും ചി മ കാ െവ ന്നത്. ാസിക്കൽ മാർക്സിസത്തിെന്റ
രീതി കൃതയ്മായി പിൻതുടർ െകാ ള്ള വാദങ്ങള പലരും മുേന്നാ െവ ന്നത്.

െഡൽഫിയിെല െവളിച്ചപ്പാടിെനേപ്പാെല അനാവശയ്മായ വിജ്ഞാനം തല�
യിൽേപറി നട ന്ന കൂറ്റൻ കച്ചവടപ ങ്ങളിെല േകാളം എഴു കാരുെട മി�
നിേയച്ചർ പതി കൾ അവരുെട Verbal Agression ‘േ രണ’ വായനക്കാരെന്റ
േനെര തിരിച്ചിരി കയാണ്.

േകരളത്തിൽ നിശ്ചിതമായി വർഗങ്ങൾ രൂപം ാപിച്ചിട്ടിെ വാദി �
ന്നവർക്ക് മാർക്സിയൻ േപാെളമിക്സിൽതെന്ന എ കാരയ്ം? അടിസ്ഥാനപരമായും
മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കാ പ്പാടു െവ പുലർ ന്ന േഡാൺ കവ്ിേക്സാ കാരുെട ഉത്തരം
േതടാത്ത േചാദയ്ങ്ങൾ േ രണയിലൂെട െവളിച്ചം കാണുകതെന്ന ല ാകരമാ�
ണ്. നിന്ദിതർ ം പീഡിതർ ം കാ നീതി ഉറ വരുത്താൻ, കാ കള്ളന്മാരുെട
മുൻക ിൽ കാക്കെത്താള്ളായിരം കക്ഷിരാ ീയപാർട്ടികൾ എലി െപ െപരു�
കുന്നേപാെല ഉ ായിെക്കാ ിരി ്. ഇതിെന്റെയാെക്ക വി ം േവരും
നമ്മൾ എ െകാ ് അേനവ്ഷി ക പിടിക്കണം? സു ഹ്മണയ്ദാസിെനേപ്പാ�
െല വർഗ്ഗങ്ങെള റിച്ച് പുതിയ നിർവ്വചനംേതടി ഒ◌ാടിനട ന്നവർ മാർക സിൽ
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 നിന്നാരംഭി െവങ്കിലും ലക്ഷയ്ത്തിെല േമ്പാേഴ ം ആർതർ േകാ റായി
രൂപാന്തരം ാപി ം.

തല മീെത േവമ്പയർ കടവാതിലുകൾ വട്ടമി പറ ന്ന ആദിലാബാദിെല�
േയാ ധർമ്മപുരിയിെലേയാ വി വ വർത്തനവുമായി താരതമയ്െപ്പടു േമ്പാൾ
േകരളത്തിെല വർത്തനം തൂവൽ കിട യിെല സുഖശയനമാണ്. അതുെകാ�

ാണ് സു ഹ്മണയ്ദാസിെനേപ്പാലുള്ള ‘മാവറി കൾ’ (Maverick)1 പിറവി
െകാ ന്നതും.

നന്ദകുമാറിെന്റ കത്തിെനാരു അനുബന്ധം

— െക. വി. രവീ ൻ

ബുദ്ധിജീവികേളാടുള്ള േ രണയുെട സമീപനെത്ത വിമർശി െകാ ് നന്ദകുമാർ
എഴുതിയ കത്ത്, തിക ം മാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടിൽ നി െകാ ള്ളതായിരിെക്ക
തെന്ന, അേദ്ദഹം ആ എഴുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാെത വിട്ടിരി കയാെണ ഞാൻ
കരുതു . നന്ദകുമാറിെന്റ വിമർശനത്തിനു വിേധയമാകുന്ന േലഖനം സിദ്ധീക�
രിക്കെപ്പട്ട അേത ലക്കം ‘േ രണ’യിൽ തെന്നയാണ് െക. േവണു, സു ഹ്മണയ്�
ദാസിന് മറുപടി എഴുതിയിരി ന്നത്. ആ േലഖനം നന്ദകുമാർ ദ്ധി കാണി
എ വരുേമാ? അതിെല തിക ം വിഭാഗീയമായ  വിമർശനരീതിെയ റിച്ച്
വിഭാഗീയതെ തിെര ശരിയാെയാരു നിലപാട് സവ്ീകരി ന്ന ഒരാൾ എന്നനില
അഭി ായം പറേയ ഉത്തരവാദിതവ്ം നന്ദകുമാറിനു ായിരു —ആ േലഖ�
നം േവണുവിെനേപ്പാെലാരാൾ എഴുതിയതായിരിെക്ക േതയ്കി ം. അേപ്പാൾ
മാ േമ നന്ദകുമാറിെന്റ കത്ത് പൂർണമാവു .

വിഭാഗീയതയുെടയും അസഹി തയുെടയും മടുപ്പി ന്ന സവ്രം സി നി�
ന്ന ഒന്നായിരു ദാസിനുള്ള േവണുവിെന്റ മറുപടി. ‘േകരളത്തിൽ ഇനിയും

നിശ്ചിത വർഗ്ഗങ്ങൾ രൂപംെകാ കഴിഞ്ഞിട്ടിെ ന്ന ദാസിെന്റ കാ പ്പാട് മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനിലപാടിൽ നിന്നാണ് രൂപംെകാ ന്നെതന്ന േവണുവിെന്റ വാദ�
േത്താട് വിേയാജി െകാ , ഞാനിതു പറയുന്നതു്. വാ വത്തിൽ, ഈ ഒെരാറ്റ
വാദമുഖം സ്ഥാപി ന്നതിലൂെടതെന്ന സു ഹ്മണയ്ദാസിെന നിശ്ശ നാക്കാൻ
േവണുവിന് കഴിയു ്. േകരളത്തിെല ബുദ്ധിജീവികൾ ഇ ന്നയി െകാ�

ിരി ന്ന വാദമുഖങ്ങളുെട ഉറവിടം ഇവിടെത്ത വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ
തെന്ന തിരയണെമന്ന് വാശിപിടി ന്ന ദാസ്, എ മാ ം യാ ികനാെണ ം
തെന്റ മറുപടിയിലൂെട േവണു െതളിയിച്ചി ്. പിെന്നന്തിനാണേദ്ദഹം ദാസിെന്റ
ഭൂതകാല ചരി െത്ത റിച്ച് ഗേവഷണം നടത്താൻ ഇറങ്ങിതിരിച്ചത് ? ‘ദാസിനു
പകരം േവെറാരാളാണ് ഈ േലഖനം എഴുതിയിരുന്നെതങ്കിൽ? ഇനിയും, ദാസ്
തെന്ന േപരുമാറ്റിയാണ് എഴുതിയിരുന്നെതങ്കിൽ? ഏതായാലും വയ് ികളുെട
ചരി ം പരിേശാധി െകാേ ഒരു കാരയ്ത്തിനു മറുപടി എഴുതാൻ കഴിയൂ എ

1ഉടമസ്ഥനി ാെത അലയുന്ന മൃഗം.
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വരികിൽ, േവണുവിനും അധികെമാ ം മറുപടി പറയാൻ സാദ്ധയ്മാവുെമ
േതാ ന്നി . കാരണം, ങ്ങൾ ഉന്നയി ന്ന എ ാവരുേടയും ഭൂതകാല
ചരി ം േവണു അറിയണെമ നിർബന്ധമി െ ാ.

മെറ്റാരു കാരയ്ംകൂടി സൂചിപ്പിക്കെട്ട. എങ്ങെനയാണ് സു ഹ്മണയ്ദാസ് ഒരു
ന െല ിസ്റ്റാവുന്നത് ? അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനത്തിൽ എവിെടയാണതിെന്റ
സൂചന? വർഗങ്ങെള റി ം വർഗസമരെത്ത റി മുള്ള േകവലം ഉപരി വ�
മായ ധാരണകളിൽനി ം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിശ്ചിതവർഗങ്ങൾ രൂപെമടു
കഴിഞ്ഞിട്ടിെ ന്ന് ഒരാൾക്ക് ാവിക്കാമേ ാ? അതുേപാെല േകരളത്തിെല
ബുദ്ധിജീവികൾ ഉന്നയി ന്ന ങ്ങളുെട ഉറവിടം ഇവിടെത്ത വ നിഷ്ഠസാഹ�
ചരയ്ങ്ങളിൽ അേനവ്ഷിക്കണെമ ം.

ദാസ് തെന്റ കുറിപ്പിൽ േകരളത്തിെല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങെള തി ഉന്നയി ന്ന
ങ്ങൾ അവ ഏതു നിലപാടിൽനി െകാ ായാലും ശരി, േകരളത്തിെല

മാർക്സിസ്റ്റ്കാർ സജീവമായി പഠി കയും വിലയിരു കയും െചേ തുത�
െന്നയാണ്. ആ നില ് ദാസിെന്റ േലഖനത്തിെന്റ ഗുണപരമായ വശം നമുക്ക്
ക ിെ നടിക്കാൻ കഴിയി . എന്നാൽ ഇവിെട േവണു സവ്ീകരി ന്ന
നിലപാട് ഒ ം േ ാത്സാഹജനകമാകുന്നി എന്നേതാ േപാകെട്ട, തിക ം
നിേഷധാ കമാവുക കൂടി െച എന്നതാണ് േഖദകരം.

ഒ. വി. വിജയന് മറുപടിപറയുേമ്പാൾ, സഹി തയുെടയും സംയമനത്തി�
െന്റയും മാതൃകസൃ ിച്ച േവണു ഇവിെട സു ഹ്മണയ്ദാസിേനാടു സവ്ീകരി ന്ന
വിഭാഗീയമായ നിലപാട്, നന്ദകുമാർ ബുദ്ധിജീവികേളാടുള്ള സമീപനത്തിെന്റ

ം വിശദീകരി േമ്പാൾ സൂചിപ്പി ന്നതു േപാെല, ആേരാഗയ്കരമായ സാമൂ�
ഹയ്ബന്ധത്തിന് ഒ ം സഹായകമാവി , േനെരമറി ് കക്ഷിരാ ീയ ിരിറ്റിെന
പാലൂട്ടി വളർ കേയയു .

വിധികർത്താക്കളുെട ഭൂതകാലം

— േജാസി പി. സി.

അടുത്തകാല ് സഖാവ് േവണു ദ്ധിക്കെപ്പട്ട ര േലഖനങ്ങൾ എഴുതുകയു ായി.
േകണിച്ചിറ ഉ ലനം ഉയർ ന്ന രാ ീയ ങ്ങൾ ഏെത വിലയിരു ന്ന ഒന്ന് ‘േകാേ �
ഡ്’ വാരികയിലും സാം ാരിക വി വത്തിെന്റ ര വീക്ഷണങ്ങെള പരിചയെപ്പടു ന്ന ഒ
‘േ രണ’യിലും സിദ്ധീകരി െപ്പ . േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിനക നട വരു�
ന്ന ര ൈലൻ സമരത്തിൽ വി വപക്ഷെമ താൻ കരുതുന്ന വിഭാഗെത്ത പരിേപാഷിപ്പി�
െച്ചടുക്കാൻ ലക്ഷയ്ംെവ ള്ളവയായിരു ര േലഖനങ്ങളും. പേക്ഷ, യാദൃച്ഛികതെയാ ം
ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധത്തിൽ ര ം നിശിതമായി വിമർശിക്കെപ്പ . ‘േകാേ ഡ്’ േല�
ഖനേത്താടു് തികരിെച്ചഴുതിയ രാധാകൃ െന്റ ധാനവിമർശനം േവണു സവ്ീകരിച്ചിരി ന്ന
അവതരണരീതി മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് വിശകലനൈശലിെക്കതിരാെണന്നായിരു . അതി�
നു് സമാനെമങ്കിലും കുെറ ടി ദ്ധാർഹമായി േ രണ േലഖനവും വിമർശിക്കെപ്പ . സു �
ഹ്മണയ്ദാസ് എഴുതിയ വിമർശന റിപ്പിൽ േവണു ൈവരുദ്ധയ്ാധിഷ്ഠിത വിചിന്തനരീതിയിൽനി�
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ം വയ്തിചലിച്ചതായി ചൂ ിക്കാട്ടെപ്പ . വ നിഷ്ഠസതയ്േത്തക്കാേളെറ േലഖകെന്റ വയ് ി�
പരമായ ഇ ാനി ങ്ങെള ആ യി െകാ ് സമൂർത്ത ങ്ങെള റി ള്ള വിശകലനങ്ങ�
ളുെട അഭാവത്തിൽ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തൈത്ത പാെട ഒഴിവാക്കി മാർക്സിസെത്ത വര തത്തവ്വാ�
ദപരമാക്കി മാ കയാെണ ം േലഖകൻ വിേശഷിപ്പി ന്ന ചിരസമ്മതമാർക്സിസം യഥാർത്ഥ�
ത്തിൽ മാർക്സിസേമയ , െവറും യു ിവാദമാെണ ം വിമർശകൻ കെ ത്തി. ചുരുക്കത്തിൽ
ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള േവണുവിെന്റ നിലനി ിെനത്തെന്നയാണു് സു�

ഹ്മണയ്ദാസ് േചാദയ്ംെച ത്.
കാരയ്ങ്ങളുെട അസുഖകരമായ ഈ േപാ ് േവണുവിെന അേലാസരെപ്പടുത്തിയിരിക്കാം.

വ ാെത്താരു  അങ്കലാ ം വയ് ിപരമായ അഹംഭാവും കടമാ ന്ന മറുപടി ദീർഘമാെണ�
ങ്കിലും ദാസ് ഉന്നയിച്ച ധാന ത്തിൽ ഒരു മറുപടി േവണു ന ന്നി . േകരളത്തിെല സമൂർ�
ത്തസാഹചരയ്ങ്ങെള റി ള്ള ഒരു സമൂർത്തവിശകലനം അേദ്ദഹം മറുപടിയിലും അവഗണി�
ച്ചിരി . ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുെടയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുെടയും പഠനത്തിൽ ഊന്നൽ ന ി�
െക്കാ ് അവ മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ാേയാഗിക സമരപരിപാടികൾ ആവി രി നടപ്പിൽ
വരുത്തിയവരാണു് െലനിനും മാേവായുെമന്ന ശരിയായ ധാരണ േവണുവിെന്റ മറുപടിയിൽനി�

് ഈയുള്ളവെനേപ്പാലുള്ള സാധാരണക്കാർ ് ലഭി െമങ്കിലും അത്തരെമാരു പഠനവും
സമരപരിപാടികളുെട ആവി ാരവും േയാഗവും ന െട നാട്ടിലും േവ തേ ? അതിെന�

റിെച്ചാ ം പറയാനിേ എന്നാരാേയ അവസ്ഥ സാധാരണ വർത്തകർ വ പി�
ണയു െ ന്നതു് നി ർക്കമാണു്. ഇവിടെത്ത സമൂർത്ത ങ്ങളിൽനി ള്ള േലഖകെന്റ
ഒളിേച്ചാട്ടമാണു് ഇതിനു കാരണം. (അടുത്തയിെട സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ‘സമാന്തര രാ ീയ�
ത്തിെന്റ സ ി’ എന്ന ലഘുേലഖയിലും ഇതു കടമാണു്. ജനകീയമായ ഒരു സമൂർത്തപ�
രിപാടി നിർേദ്ദശിക്കാൻ േലഖകനു കഴിയാെത േപായി.)

മറുപടിയുെട ഭൂരിഭാഗവും വിമർശനം ഉന്നയി ന്നവെര വയ് ിപരമായി താറടി ന്നതിനു�
ള്ള മമാണു് േവണു നട ന്നതു് . ഉത്തരവാദിത്തവ്മുള്ള വർത്തകരുെട ഇത്തരത്തിലുള്ള
നിലപാടുകൾ േഖദകരമാെണ പറയാെതവ . ദാസിെന്റ കഴിഞ്ഞകാലെത്ത നിലപാടു
പരിേശാധി ന്ന േവണു നാെമ ാമട ന്ന സ്ഥാനത്തിെന്റ ഭൂതകാലമായിരു ചികേയ�

തു്. ദാസിെന്റ നിലപാടുകളിൽനി ം ഒ ം ഭിന്നമ ായിരു അെതന്ന കാരയ്ത്തിൽ ആർ�
ക്കാണു സംശയം? എന്നി ം അേദ്ദഹം പറയു : ‘വായനമുറിയിലും ലക്ചർഹാളിലും െവ ്
ഇത്തരം ങ്ങൾ പരിഹരി കളയാെമന്ന വയ്ാേമാഹം ഞങ്ങൾക്കി .’ വളെര വിലകുറഞ്ഞ
ഈ വാ കൾ സംഗതമാേണാ?

യു ിവാദ സ്ഥാനത്തിലൂെട വി വ സ്ഥാനത്തിേല കട വന്ന േവണു ങ്ങളി�
െലടു ന്ന യു ിപരമായ സമീപനം വി വ സ്ഥാനത്തിനു് ഏെറ തകരാറു ാ ്
എെന്നാ ം ഞാൻ പറയുന്നി . പേക്ഷ അേദ്ദഹം തെന്റ ദുർവ്വാശി ൈകെവടിഞ്ഞാേല…

െക. േവണു വീ ം മറ െവ

— സനൽ ഹരിദാസ്
മധുൈര കാമരാജ് യൂണിേവ ിറ്റി

‘സു ഹ്മണയ്ദാസ് ചില തിരുത്തലുകൾ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ െക. േവണു പറയുന്നതു കാ�
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രം, ‘സവ്തവ് തിസന്ധിക്ക് കമ ണിസത്തിൽ പരിഹാരമുേ ാ’ എന്ന േചാദയ്വുമായാണ് ദാസ്
അേദ്ദഹെത്ത അവസാനമായി സമീപിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇത് അവസാനേത്തത് ആയിരു െവ ം നീ കാലെത്ത വാദ തിവാദച�
രി ം ഇതിന് പുറകിലുെ മുള്ളത് േവണു മനഃപൂർവ്വേമാ അ ാെതേയാ മറ െവ .
സു ഹ്മണയ്ദാസിെന്റ ‘രീതിക്കായുള്ള അേനവ്ഷണ’ങ്ങൾ, േവണുവിനുള്ള തുറന്ന ക കളി�
ലൂെടയും വിേയാജന റി കളിലൂെടയുമാണ് പുറ വന്നിരി ന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടി�
ത്തറകളിലുള്ള അവയ് തകളും അനാവശയ്മായ പരത്തിപ്പറയലുകളിലൂെട േക ആശയത്തി�
നു ാകുന്ന വയ്തിചലനവും ദാസ് തുടർചർച്ചകളിൽ നിരവധി തവണ എടു പറഞ്ഞി ള്ളതു�
മാണ്.

േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനത്തിനകെത്ത ര ൈലൻ സമരെത്ത റി ള്ള േവണു�
വിെന്റ േലഖനേത്താട് വിേയാജി െകാ ് സു ഹ്മണയ്ദാസ് എഴുതിയ ‘രീതിയുെട െത്ത�

റിച്ച് ’ എന്ന കുറിപ്പിൽനിന്ന്: ‘ഏഴുേപജിലധികംവരുന്ന ആ േലഖനത്തിൽ േകരളെത്ത �
റി ള്ള പരാമർശങ്ങൾ അട ന്നത് ആെക ര ് ഖണ്ഡികയിൽ മാ മാണ്. അവേശഷി �
ന്ന ഭാഗം മുഴുവൻതെന്ന, മാർക്സിെന്റ കാലം മുതൽ ൈചനയിെല സാം ാരികവി വം വെരയു�
ള്ള കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിെന്റ ചരി ത്തിൽ ‘സാം ാരിക വി വവാദികളും’ ‘ചിരസമ്മത
മാർക്സി ’കളും തമ്മിലുള്ള സമരെത്ത റിച്ച് പറയാനാണ് അേദ്ദഹം ഉപേയാഗി ന്നത്.’

(‘സു ഹ്മണയ്ദാസിെന റിച്ച് ’ എന്ന േപരിൽ ഇേപ്പാൾ േവണു എഴുതിയിരി ന്ന േലഖ�
നം നക്സൈലറ്റ് ചരി ത്തിേല ം ടി.എൻ. േജായിയുെട പു കത്തിെന്റ  വിശകലനത്തിേല�

ം ചുരു ന്നത് ദാസിെന്റ പഴയ വിമർശനെത്ത അടിവരയിടുന്നതാണ്).
യുദ്ധാനന്തര യൂേറാപയ്ൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചാരംേനടിയ വണതകളുെട തുടർച്ചയാ�

യിരു അറുപതുകളുെട അവസാനത്തിലും എഴുപതുകളിലും േകരളത്തിൽ ഉടെലടുത്ത അ ി�
തവ്വാദ അന്തരീക്ഷം എന്ന് േവണു േലഖനത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ പറയു ്. എന്നാൽ,
ഈചിന്താധാരകളുെട േകവലമായ തുടർച്ചേയാട് സു ഹ്മണയ്ദാസിെന കൂട്ടിവായി ന്നത് നീ�
തിനിേഷധമാേയ കാണാനാവൂ. േകരളത്തിെന്റയും ഇന്തയ്യുെടയും സാം ാരിക-സാമൂഹിക
പശ്ചാത്തലത്തിലൂന്നിയാണ് തെന്റ രാ ീയം നിലനി ന്നെത ം അങ്ങെനയാണ് ആേവ �
െത ം നിരവധിതവണ ദാസ് തെന്ന ആവർത്തിച്ച് വയ് മാക്കിയി ള്ളതാണ്. അനന്തമൂർ�
ത്തിയുെട േനാവലുകെള മുൻനിർത്തിയുള്ള ദാസിെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇത് സാധൂകരി ന്ന�
താണ്. ‘ഇന്തയ്ൻ അന്തരീക്ഷെത്ത സവ്ന്തം അന്തരംഗത്തിൽ കെ ത്താൻ സാധിക്കാത്തവ�
ന് ഇവിെട ഒെരാറ്റ യഥാർഥ ദർശനവും നടപ്പാക്കാൻ സാധയ്മ ’ (ഭാരതീപുരം, േനാവൽ—
യു. ആർ. അനന്തമൂർത്തി).

ദാസ് തേന്നാടുേചാദിച്ച ‘അവസാന’ േചാദയ്േത്താടുള്ള േവണുവിെന്റ സമീപനവും േലഖ�
നത്തിൽ  വയ് മാണ്. ടി.എൻ. േജായിെയ വഴികാട്ടിയായി സവ്ീകരിച്ച ദാസിന് എങ്ങെനയാ�
ണ് തന്നിൽനിന്ന് തൃ ികരമായ മറുപടി തീക്ഷിക്കാനാവുക, എന്ന മറുേചാദയ്ംെകാ ് ദാസ്
ഉയർത്തിയ േചാദയ്ങ്ങെളയാെക റദ്ദ്െച ാനാണ് േലഖകൻ മി ന്നത്.

ടി.എൻ. േജായിയുെട ബൗദ്ധിക ആ ിതൻ എന്ന സവ്തവ്ത്തിേലക്ക് സു ഹ്മണയ്ദാസ്
എന്ന രാ ീയവയ് ിതവ്െത്ത അമർച്ചെച ന്ന േവണുവി െന്റ ‘വിശാല ജനാധിപതയ്’ യു ിക�
െള നിസ്സംഗമായി തള്ളിക്കളയാനാവി .
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ഹ്മപു ന്,

സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിത ‘വടക്കൻപാട്ട്’ േദശാഭിമാനിയിൽവന്നത് വായി വേ ാ. നന്നാ�
യിരി അേ ? ഒരുപാട് നാളായി അയാളി ഈണത്തിലും ഇ ന ഭാവത്തിലും
എഴുതിയിട്ട് ‘ലൂസുെന്റ’ കഥെയങ്ങെന ?

ഇന്നെല ചി ഭാനുവിെന ക . അടുത്തമാസം ആദയ്ം ഗുരുവായൂരിൽ കഥകളിയു ാകു�
െമ പറ . എന്നാെണന്നറിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാം. താങ്കൾക്ക് കഥകളി ഇ മാേണാ?
വരുേമാ?

വായനെയാെക്ക എങ്ങെന? ‘േകരളകവിത’യുെട പു കങ്ങൾകി�
ട്ടിേയാ? ഞാനീയിെട ആ ിക്കൻകവിതകളുെട ഒരു സമാഹാരം
വാങ്ങി. െസൻേഘാറിേന്റയും േഡവിഡ് ദിേയാവിെന്റയുെമാെക്ക
കവിതകളു ്. ഫാനെന റി ള്ള ഒരു പു കം വായിക്കാൻകി�
ട്ടി David Caute എഴുതിയത്. ാൻസ് ഫാനെന്റ ജീവിതകാലം
വളെര െചറുതാണ് —1925–61. അൾജീരിയൻവി വകാരികെള
അയാൾ സഹായിച്ചിരു . അ മെത്ത അയാൾരാ ീയവുമായി
കൂട്ടിയിണക്കിയിരു . ശരിയായി സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട അ മ
(violence) വർത്തനങ്ങൾ മാ േമ ജനങ്ങെള സാമൂഹയ്സതയ്�

ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വർത്തേനാ ഖരാക്കാനും സഹായിക്കയു എന്ന് അയാൾപ�
റയു . മാർക്സിയൻവി വദർശനത്തിൽനി ഭിന്നമായി േദശീയസവ്ാത യ് സമരവും േസാ�
ഷയ്ലിസ്റ്റ് വി വവും ഒരുമിച്ചാണ് േവ െതന്ന് അയാൾ കരുതു . േദശീയബൂർഷവ്ാസിക്ക്
വളരാൻ അവസരം െകാടുക്കരുത്.

സാർ ിെന്റ ദർശനങ്ങൾ ാൻസ് ഫാനെന വളെര സവ്ാധീനിച്ചി േ .
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അവിെട ‘ദവ്ീപ്’ വന്നിരുന്നേ ാ, കേ ാ

അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻലവിച്ചതിനുേശഷമാണ് േകരളത്തിൽ ഇ േയെറ ആ ാർത്ഥ�
തയുള്ള ഇടതുപക്ഷ വർത്തകരുെ ന്ന് മനസ്സിലായത്. എ ാവരും സവ്ാത യ്േശഷം
ജനിച്ചവർ, ശുഭാ ിവിശവ്ാസം േതാ . മാർക്സി കാരുെട പരാജയം തെന്ന ഒരു ന
ശകുനമാണേ ാ.

Monopoly Capitalism എന്ന ഒരു പു കം കൂടി വായി . അേമരിക്കൻ സാമ്പത്തിക-
സാമൂഹയ് ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ്. Paul A. Baran, Paul M. Sweezy ആണ് എഴു കാർ.
മാർക്സിയൻ വിശകലനമാണ്. അേമരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വയ്വസ്ഥ അന്നാട്ടിൽത്തെന്ന
സൃ ി ന്ന കുഴപ്പങ്ങെളപ്പറ്റി അവർ പറയു . അവിടെത്ത ചൂഷിതർ സംഘടിച്ച് ഒരു വി�

വവമു ാ െമന്ന തീക്ഷ അവർക്കി . അേമരിക്ക തുടങ്ങിയ മുതലാളിത്തരാജയ്ങ്ങെള
ചൂഷകരും െകാേളാണിയൽ-നിേയാെകാേളാണിയൽ രാജയ്ങ്ങെള ചൂഷിതരുമായിക്കാണുന്ന
ഒരു സിദ്ധാന്തം അവർ അവതരിപ്പി . ചൂഷിതരാജയ്ങ്ങളുെട േമാചനമാണ് പരിഹാരം.
ൈചനയിേലയും ക ബയിേലയും വി വങ്ങൾ ഉദാഹരണം. പു കം അവസാനിപ്പി ന്നത്
ഇങ്ങെനയാണ്

‘The drama of our time is world revolution; it can never come to an end until it has
encompassed the whole world.’

ഇേപ്പാൾ െലനിൻകൃതികൾ വായി . ഒരുപാട് അറിയണെമ ്.

ാസ്സ് ഇ ാത്തതുെകാ ് വലിയ ആശവ്ാസം. ശവ്ാസം മുേട്ട തി . ഈ പതിനാലുെകാ ം
ാ മുറി ള്ളിൽ കഴിച്ചേനരം മെറ്റെന്തങ്കിലും െച ിരുെന്നങ്കിൽ ഇതിേനക്കാൾ അറിവുേന�

ടാമായിരു . ഇത് ഒരു പരിധിക്ക റം ആേലാചിക്കാൻേപാലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള
മനസ്സാണ് സൃ ിച്ചത്. ഇട ് എെന്തങ്കിലും വായിക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ മരി േപാേയെന.

അ പ്പപ്പണിക്കരുെട ‘മഹാരാജാവും എ കാലിയും’ എന്ന കവിത ഇേതാെടാപ്പം അയ .
വായിച്ചിട്ടി േ ാ. ‘േകരളകവിത’യിൽവന്ന സച്ചിദാനന്ദെന്റ ‘പനി’ ഒന്നയ തരാേമാ?

നിറുത്തെട്ട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

PS—സച്ചിദാനന്ദെന്റ കുറ ന കവിതകൾഎെന്റ പക്കലു ്. ഉളി, രൂപാന്തരം, വൃത്തം
എന്നിവ. ആവശയ്മുെ ങ്കിൽ എഴുതി അയ തരാം.
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ഹ്മപു ന്,

കത്ത്.

ീനാരായണഗുരുവിെന്റ പു കങ്ങൾ കിട്ടിയത് വളെര ഉപകാരമായി. രസമുള്ള മൂ കൃതി�
കൾ അതിലു ്- ൈദവദശകം, ചി ഡചിന്തനം, ഹ്മവിദയ്ാപഞ്ചകം എന്നിവ. വയ്ാഖയ്ാന�
വും രസകരമാണ്.

‘േകരളകവിത 16’ ര ാമതും സിദ്ധീകരണം തുടങ്ങാൻ േപാകു െവ േക .

മ വിേശഷങ്ങൾ ഒ മി

േ ഹേത്താെട ദാസ്.
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ഹ്മപു ന്,

മതെത്തപ്പറ്റിയാണ്. അധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മാറ്റേത്താെടാപ്പം മതത്തിനും മാേറ ിവരു�
െവന്ന് ചരി ം െതളിയി . ഉദാഹരണമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ നേവാത്ഥാനകാലം

തെന്ന. അന്ന് മനുഷയ്ൻ മതെത്ത നിേഷധി യ , മറിച്ച് പുതിയ അധികാരവർഗ്ഗത്തിെനാ�
ത്തവിധം മതെത്ത രൂപെപ്പടു കയാണ്. ഫ ഡൽവയ്വസ്ഥയിലും മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥയി�
ലും മതത്തിെന്റ സവ്ഭാവത്തിന് കാരയ്മായ വയ്തയ്ാസങ്ങൾഉെ ന്നത് േദ്ധയമാണേ ാ.
ഭൗതിക ഉ ാദനസവ്ഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ബൗദ്ധികതലത്തിലും മാറ്റം
വരു െവന്ന് മാർക്സിസം പഠിപ്പി . മതത്തിൽവന്ന മാറ്റെത്തപ്പറ്റി മാനിെഫേസ്റ്റായിൽ
ഇങ്ങെന പറയു :

‘When the ancient world was in its last throes, the ancient religions were overcome by
Christianity. When Christian ideas succumbed in the 18th century to rationalist ideas,
feudal society fought its death battle with the then revolutionary bourgeoisie. The ideas
of religious liberty and freedom of conscience merely gave expression to the sway of
free competition within the domain of knowledge.’

മതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിയൻപഠനം ‘Ludwig Feuerbach and
the End of Classical German Philosophy’ എന്ന പു കത്തിെന്റ
(ഏംഗൽസ്) അവസാനഭാഗത്ത് വിശദമായി െകാടുത്തി ്.
നേവാത്ഥാനെത്തപ്പറ്റിയാെണങ്കിൽ ‘Dialectics of Nature’ന്
ഏംഗൽസ് തെന്ന എഴുതിയ അവതാരികയിൽ വിശദീകരിച്ചി �

്. ഇതിൽ അേദ്ദഹം മതെത്ത ർശി ്. (Dialectics of
Nature ഞാൻ വായിച്ചിട്ടി . പു കം കിട്ടാനി !)

കാരയ്ം ഇതാണ്: മതം എ ം അധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താ �
രയ്ത്തിനനുസരിച്ച് രൂപംമാറിയി ്; അെ ങ്കിൽമാറ്റെപ്പട്ടി ്. പതിനാറാംനൂറ്റാ ിൽ
മതാധികാരികൾശാ െത്ത നശിപ്പി ാൻ മി ; അതു നടപ്പായി േ ാ. ഫ ഡൽ അധികാ�
രിവർഗ്ഗേത്തക്കാൾ ശ രായിരുന്ന പുതിയ അധികാരിവർഗ്ഗം ശാ ത്തിനനുകൂലമായിരു �
െവന്നതാണ് കാരണം. അേതാെടാപ്പം മതനിയമങ്ങളും മാറ്റെപ്പ .

താങ്കൾ പറഞ്ഞതുേപാെല മതെത്ത നിേഷധിച്ചതുെകാ ് പുേരാഗതിയു ായി എന്ന, വയ്�
വസ്ഥയിൽ(മുതലാളിത്തം—മുകളിൽെകാടുത്ത വിശദീകരണം) ഉ ായ മാറ്റം പുേരാഗതി ം
മതനിേഷധത്തിനും കാരണമായി എന്നതേ ശരി?

ഇന്തയ്യിെല മതെത്തപ്പറ്റിയും ഈയടിസ്ഥാനത്തിൽതെന്ന വിശദീകരി ാം: മുതലാളിത്തത്തി�
േല ള്ള മാറ്റം നടന്നിടെത്താെക്ക ഹി മതവും വയ്തയ്ാസെപ്പട്ടി ്. ഒരു െചറിയ ഉദാഹര�
ണം: പ ് ഹി ക്കൾക്ക് കടൽകട ന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നേ ാ. ഇന്നതു മാറിയിരി .
ഈ മാറ്റം ഇന്തയ്യിലാെക സംഭവിച്ചി ്. ഇനി മതത്തിെന്റ സവ്ാധീനവും അടിമവയ്വസ്ഥ�
യും ാചീനമായി നിലനി ന്നത് ഫ ഡൽവയ്വസ്ഥ തീെര മാറാത്ത േദശങ്ങളിലാണ്.
(‘േചാമനദുഡി23’). േകരളത്തിൽതെന്ന മതസവ്ഭാവത്തിന് എ മാറ്റം വന്നിരി . ീനാ�
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രായണെന്റ ‘കർമ്മ’ത്തിെന്റ വർഗ്ഗസവ്ഭാവെത്തപ്പറ്റി പി.െക. ബാലകൃ െന്റ പു കത്തിൽ
ചിലെരാെക്ക—ബാലകൃ ൻതെന്നയും—എഴുതിയത് വായി കാണുമേ ാ.

ഇനി, ഇന്നെത്ത വയ്വസ്ഥയിൽ മതം ഭയെപ്പടു ന്ന രൂപത്തിലായി�
രി ന്നത് ആർ.എസ്.എസ്. തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലൂെടയാണ്.
ഈ സംഘടനെയ േ ാത്സാഹിപ്പി ന്നതും ധനസഹായം ന �
ന്നതും അധികാരിവർഗ്ഗം (ജന്മി–മുതലാളിത്ത സഖയ്ം) തെന്നെയന്ന്
ഞാൻ വിശവ്സി . (ഈ കാരയ്ത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എതിരുേ ാ?)
അവർ മതെത്ത ഉപേയാഗി ന്നത് അവരുെട സവ്ന്തം താ രയ്ങ്ങൾ�
ക്കായാണ്. അതിെന്റ ഉേപാ ന്നങ്ങളായി മ ദുരിതങ്ങളും ഉ ്. —
ദൽഹി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ സംഭവവും മ ം. അതായത് ഇന്നെത്ത
അധികാരിവർഗ്ഗം നിലനി ന്നിടേത്താളം മതത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത ദു �
ലങ്ങളും തുടർ േപാകും. അേപ്പാൾ യഥാർത്ഥശ മതമ , മറിച്ച്
അധികാരി വർഗ്ഗമാകു . അധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ നാശേത്താട് ഈ
മതദൂഷയ്ങ്ങളുെട നാശവും ബന്ധെപ്പട്ടിരി .

ഒരു വയ്വസ്ഥയുെട നാശം സംഭവി ന്നത് ആ വയ്വസ്ഥ ് അതിൽ
ഉൾെപ്പടുന്ന ജനതെയ ഒരു വിധത്തിലും ഉൾെക്കാള്ളാനാകാെത
വരുേമ്പാളാണ്. വി വചരി ം അതാണു പഠിപ്പി ന്നത്. ഇന്തയ്യിൽ
വി വംവരിക എന്നതിനർത്ഥം ഇന്തയ്യിെല അധികഭാഗം ജനങ്ങ�
െളയും ഉൾെക്കാള്ളാൻ ഇവിടെത്ത ജന്മി–മുതലാളിത്തഗവ ിന്
കഴിയാെത വരിക എന്നാണ്. ഈെയാരവസ്ഥയിൽ േമ റഞ്ഞ മത�
സംഘടനകളുെട നാശവും തീർച്ചയാണ്. അേപ്പാൾ മതസംഘടനക�
െള —മതെത്ത — േതയ്കമായി േനരിടുക എന്നതിനർത്ഥമി േ ാ.
അവെയ ഉേപക്ഷി ന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ നാശം അവയുെട വർഗ്ഗസവ്ഭാ�
വത്തിേന്റയും നാശമാകു . ‘The ruling ideas of each age have ever
been the ideas of its ruling class’ എന്ന് മാനിെഫേസ്റ്റാ പറയു .

ഇനി ഒരു കാരയ്ം പറയാനു ്. ഉപേദശെമാ മ . സവ്ന്തം അനുഭ�
വംെകാ ് പറയു െവ മാ ം. മാർക്സിേന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും കൃതികൾ വാങ്ങിവാ�
യി ക. മൂ വാളയ്ങ്ങളുെട—Selected Writings—ൽ അവരുെട മുഖ കൃതികെളാെക്കയു ്.
അവരുെട കൃതികൾ ഒരു നൂറ്റാ ിനും മുമ്പ് എഴുതിയതാെണേന്നാർക്കണം—ഇന്ന് വലിയ
പുതുമയുള്ളെതാ മ . പേക്ഷ വായി തുട േമ്പാൾ, പാഠപു കങ്ങളിലൂെടയും അ ാ�
െതയും ഇന്നെത്ത സമൂഹം നെമ്മ ഉരുവി പഠിപ്പിച്ച നുണകൾ ഒെന്നാന്നായി െപാളിയുന്നതു
കാണാം. േപാരാത്തതിന് മാർക്സിസം ഒരു സമീപനരീതികൂടിയാണ്. മാർക്സിനുേശഷമുള്ള

മുഖന്മാെര ാം മാർക്സിസെത്ത അവരരുേടതായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കെ ത്തിയി ്. നിങ്ങൾ
ബുദ്ധിജീവിെയ പറഞ്ഞേപ്പാൾ എനി ് മാർക്സിെനയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. സതയ്െത്ത
അറിയാനും അതനുസരി വർത്തി ാനും കഴിവുള്ളവരാണേ ാ ബുദ്ധിജീവികൾ. ആ വി�
ധത്തിൽെപട്ട എ േപർ ഇന്തയ്യിലു ്? കഥ, കവിത, കലകൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള അവശ�
വിഭാഗങ്ങളിൽെപട്ടവെര വി കളയുക—അവർ അവരുെട െകാ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ (സംഘ�
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ടിതരായി) വർത്തി െവ ം െവ ക. ഇവെര ടാെത ആരു ായി ് ഇന്തയ്യിെല
ബുദ്ധിജീവിെയന്ന േപരിന്നർഹരായി? ന െട േകരളത്തിൽ ഭാഗികമായി ഇങ്ങെന വിേശഷി�
പ്പി ാവുന്ന ചിലെര കെ ത്തി: ീനാരായണൻ, സവ്േദശാഭിമാനി(?), േകസരി. ഇന്നെത്ത
യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിജീവി ് മാേവായുേടേയാ േഹാചിമിേന്റേയാ രൂപത്തിേല അവതരി ാനാവൂ�
െവന്ന് എനി േതാ . എ പറയു ?

എം.എൻ. േറായിെയ റിച്ച് ഈയിെട ചില വിവരങ്ങൾകിട്ടി. കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണ�
ലിെന്റ (COMINTERN) ര ാം േകാൺ സ്സിൽ (1920) േകാളനികളുെട േനെര Comintern-
േന്റയും റഷയ്യുേടയും സമീപനം എന്തായിരി ണെമന്ന് ചർച്ച െച െപ്പ . വയ്തയ് മായ
ര തിസിസുകളാണ് അവതരിപ്പി െപ്പട്ടത്. േറായിയുെടയും െലനിെന്റയും. െലനിെന്റ അഭി�

ായം ഇതായിരു :

‘അവികസിതരാജയ്ങ്ങളിൽ ജന്മികൾ ം ഫ ഡലിസത്തിനും എതിരായ കർഷകമുേന്നറ്റ�
െത്ത സഹായി ക. അവ ് കഴിയുന്ന വി വസവ്ഭാവം ന ാൻ മി ക— സംഘടിപ്പി�

ക. അങ്ങെന അവികസിത രാ ങ്ങളിേലയും േകാളനികളിേലയും കർഷകെര (peasants)
പടിഞ്ഞാറൻയൂേറാപ്പിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവുമായി ബന്ധിപ്പി ക.

േകാളനികളിെല വി വസവ്ഭാവമുള്ള ഏതു സ്ഥാനവുമായും ഒരു താ ാലിക സഹകരണം
െകട്ടിപ്പടു ക—അേതാെടാപ്പം ചൂഷിതവർഗ്ഗം അതിെന്റ വർഗ്ഗസവ്ഭാവം കാ സൂക്ഷി ക�
യും േവണം.’

‘വി വസവ്ഭാവമുള്ള’ എന്നതുെകാ ് െലനിൻ ഉേദ്ദശിച്ചത് ബൂർഷവ്ാജനാധിപതയ്മുേന്നറ്റങ്ങ�
െളയായിരു . ഉദാ: ഇന്തയ്ൻ നാഷണൽേകാൺ സ്സ്.

േറായിയുെട തിസിസ് ഇതാണ്:

‘സാമൂഹയ്വി വത്തിന് എതിരായ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന നില ാണ് കമ്മ ണി കാർ ബൂർ�
ഷവ്ാേദശീയതവ്െത്ത കാേണ ത്. ഭൂരഹിത കർഷകർ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ മി ങ്ങ�
ളാണ്. വർദ്ധി വരുന്ന ഭൂരാഹിതയ്ം (landlessness) ഏഷയ്യിെല കമ്മ ണി സ്ഥാനെത്ത
സഹായി ം. ബൂർഷവ്ാ േദശീയവാദികൾ അ ഗ മ ാത്ത കർഷകമുേന്നറ്റങ്ങെള തങ്ങ�
ളുെട സ്ഥാപിതതാ രയ്ങ്ങൾക്കായി വിനിേയാഗി ം. ബൂർഷവ്ാേദശീയവാദികെള എതിർേക്ക�

ത്, അതുെകാ ്, കമ്മ ണി കളുെട ഒരാവശയ്മാണ്.’ കർഷകർ ബൂർഷവ്ാ ജനാധിപതയ്�
സവ്ഭാവമുള്ളവെരന്ന് െലനിൻവാദി . ഭൂരഹിത കർഷകെര മ കർഷകരിൽനി വയ്തയ്ാസ�
െപ്പട്ട ഒരു entity ആയി അേദ്ദഹം ക ി . കർഷകരുെട വർഗ്ഗസവ്ഭാവെത്തെച്ചാ ിയാണ്
െലനിെന്റയും േറായിയുെടയും തിസിസുകൾ വയ്തയ്ാസെപ്പട്ടത്. കമ്മീഷൻ െസ ട്ടറിയായിരു�
ന്ന Sneevliet േറായിയുെട ആശയെത്ത തള്ളിക്കള . വി വസവ്ഭാവമുള്ള േദശീയ സ്ഥാ�
നക്കാരുമായി സഹകരിേ ത് ആവശയ്മാെണന്ന് Sneevliet അഭി ായെപ്പ . Comintern
ര തിസിസുകളും അംഗീകരിെച്ചങ്കിലും െലനിെന്റ തിസിസിനനുസൃതമായ നടപടികളാണ്
പിന്നീട് അവർ ൈകെക്കാ ത്.

(Ruth T. McVey യുെട The Rise of Indonesian Communism എന്ന പു കത്തിൽനിന്ന്)

Lenin െന്റ ‘Selected Works’ െന്റ name index-ൽ േറായിെയപ്പറ്റി പരാമർശി ന്നത് ഇങ്ങിെന�
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യാണ്:

Roy, Mannabendra Nat(1892-1948) an Indian Political leader, member of the Communist
Party, Delegate to the IInd, IIIrd, IVth and Vth Congresses of the Comintern; In
1922 became a candidate member of the Executive Committee of the Communist
International and in 1924 a full member. Later withdrew from the Communist Party.

ഇടെയ്ക്കാരി ൽ സച്ചിദാനന്ദെന്റ വീട്ടിൽ േപായിരു . ചില പുതിയ കവിതകൾ അയാൾ
വായി േകൾപ്പി ത . ‘ഇന്തയ്ൻവിദയ്ാർത്ഥിയുെട ആ ഗതം’, ‘പീതാംബരൻ’ എന്നിങ്ങ�
െന. പ ാസ് രീതിയിലാണു വായന. ‘സമസയ്’ കിട്ടി.

ീനാരായണെനപ്പറ്റി േവെറാരു പു കം കിട്ടി. ‘The World of Guru’ നടരാജഗുരുവിേന്റത്.
വായി .

Radical Humanist-ൽവന്ന ആനന്ദിെന്റ േലഖനം (?) േകരളകൗമുദി ഓണപ്പതിപ്പിലുമു േ ാ.

മാേവാെയപ്പറ്റി ഒരു പു കമു ്. ‘Political Thought of Mao’ എേന്നാ മേറ്റാ ആണു േപര്.
ന്ഥകാരൻ Stuart Schram. ന പു കമാെണന്നാണ് പറ േകട്ടത്. എവിെടെയങ്കിലും

േപാ കുെന്നങ്കിൽ ഈ പു കം ഒന്നേനവ്ഷിച്ചാൽെകാള്ളാം. Penguin പുറത്തിറക്കിയതാണ്.

കവിത എഴുതിയിടുേമ്പാൾ ആകർഷണീയമാേക്ക ത് എങ്ങിെനയാണ്? ഞാൻഎഴുതിയിടു�
ന്നതിെനാെക്ക ഒരു സാധാരണ സൗന്ദരയ്ം േതാന്നാറു ്. പിെന്നെയാരു വഴി േതാന്നിയത്
ഒപ്പം െപയ്ന്റിങുകേളാ ചി ങ്ങേളാ ഒട്ടി കെയന്നതാണ്. നിറങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാറി .
താങ്കളുെട നിർേദ്ദശം എന്താണ്?

ജന ിയചി ങ്ങൾ അവരിേല ി ന്ന ആഘാതെത്തപ്പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞിേ ? ഇതിെന്റ�
െയാെക്ക അടിത്തറയായി

എനി േതാ ന്നത് ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങളും

അതുേപാലുള്ള സാമൂഹയ് സാം ാരിക സംഘടനകളുമാെണന്നാണ്. ൾവിദയ്ാഭയ്ാസം കഴി�
യുേമ്പാേഴ ് ഇന്നെത്ത ഒരു വിദയ്ാർത്ഥി എ േയെറ നുണകളാണ് ജീവിതെത്തപ്പറ്റിത്തെന്ന
മനഃപാഠമാക്കിയിരി ക! എന്തിേനയും സവ്ീകരി ാൻമാ ം കഴിയുന്ന ഒരു മാനസികഘടന�
യിേല മനുഷയ്ൻ അധഃപതി . ചൂഷകരും ചൂഷിതരും ഒ േപാെല ഈ വയ്വസ്ഥ നു�
സൃതമായി സം രിക്കെപ്പടു (ശവസം ാരം).

‘And not only the labourers but also the classes directly or indirectly exploiting the
labourers are made subject, through the division of labour, to the tool of their function:
the empty-minded bourgeois to his own capital and his own insane craving for profits;
the lawyer to his fossilised legal conceptions, which dominate him as an independent
power; the ‘educated classes’ in general to their manifold species of local narrow-
mindedness and one-sidedness, to their own physical and mental short-sightedness, to
their stunted growth due to their narrow specialised education and their being chained
for life to this specialised activity—even when this specialised activity is merely to do
nothing.’ എന്ന് ഏംഗൽസ് നൂറു വർഷം മുേമ്പ Anti-Duhring (1876)ൽ പറ െവച്ചതാണ്.
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എ ാ അറിവുകളും വിരൽചൂ ന്നത് വൃത്തിയിേല ാണ്. ഒ ം െച ന്നിെ ങ്കിൽ, താ�
ങ്കൾപറഞ്ഞേപാെല തുരുെമ്പടു േപാവുകേയയു . പെക്ഷ എന്താണത്? ഒ ം വയ് മ�

.

ഇന്തയ്യിെല ഇന്നെത്ത വി വഘടകങ്ങൾ ര േചരിയായാണ് നി ന്നെതന്ന് എനി േതാ�
. ഒന്നാംേചരി ആശയപരമായി(അങ്ങെനമാ മായി എ ഞാൻപറയുന്നി . പേക്ഷ

മുഖയ്ഘടകം അതാണ്) ഇന്നെത്ത വയ്വസ്ഥെയ ഉൾെക്കാള്ളാനാവാത്തവയാണ്. അതായ�
ത് ഭൗതികെമന്നതിേനക്കാൾ മാനസികമായാണ് അവർക്ക് ഈ ഇന്തയ്യിെല ജീവിതെത്ത
ഉൾെക്കാള്ളാനാകാത്തത്. ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികെള ഈ േചരിയിൽെപടുത്താം. ര ാം�
േചരി ഇന്തയ്ൻജനത തെന്നയാണ്. ഇവ ര ം ഒ േചർന്ന സമരങ്ങളാണേ ാ ീകാകു�
ള ം നക്സൽബാരിയിലും ഉ ായത്. അവിെട അവെര കൂട്ടിയിണക്കിയത് സാമ്പത്തികം
എെന്നാെക്ക പറയാവുന്ന ഘടകമാണ്. അതായത് അവിടെത്ത ജനങ്ങെള ആ വയ്വസ്ഥ�

ൾെക്കാള്ളാനായി എന്ന അവസ്ഥ. ഇന്തയ്െയാട്ടാെക േനാ േമ്പാൾ ഈ വയ്വസ്ഥയുെട
ഭ ത ഒരു വി വത്തിന് ഉതകുംവിധം താറുമാറായിട്ടി . ഭരണവർഗ്ഗത്തിെന്റ േസനാബലം
അതിശ മായ ഒരു ഭീഷണിയാണ്. ഇന്ന് ഇന്തയ്െയാട്ടാെക മുഴ ന്നത് ആശയതലത്തിലു�
ള്ള അസഹയ്തയുെട ശ ങ്ങളാണ്.

പുതിയ കവിതകളിലും അതിനാണേ ാ ാധാനയ്ം. അതും വയ് മായി രൂപെപ്പട്ടിട്ടി . തീ�
വാദികൾക്കിടയിെലത്തെന്ന അനവധി കൾസൂചിപ്പി ന്നത് അതാണ്. ശരിയായ

വി വസിദ്ധാന്തംതെന്ന ഇനിയും ഉരുത്തിരിേയ തു ്.

എന്തായാലും ഇന്നെത്ത സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ അധികനാൾ നിലനി ി . അതു ാ ന്ന ദുരിത�
ങ്ങൾഏറിവരികയേ .

െതാഴിലി ാ (അഭയ് വിദയ്ര ാത്തവർക്കിടയിേലയും), വിലക്കയറ്റം, കള്ളപ്പണം, കുത്തകമു�
തലാളിത്തത്തിെന്റ പുേരാഗതി ഇവെയാ ം ഒരി ലും കുറഞ്ഞിട്ടി . ഒരു കമ്മ ണിസ്റ്റ് സമ്പ�
ദവ്യ്വസ്ഥേയ്ക്ക ഇവെയ ശരിയായി േനരിടാനാകൂ എന്ന് ഞാൻകരുതു . (Social Scientist24
െന്റ China Special വായിേച്ചാ? നെമ്മ അമ്പരപ്പി ന്ന പലതും അതിൽകാണാം. ഇന്തയ്ക്കാ�
രൻഎ ഭീകരമായി മനുഷയ്തവ്ത്തിൽനി ം, ജീവിതത്തിൽനി ം, അകറ്റെപ്പട്ടിരി .)

വിേശഷാൽ തികൾ വ തും വാങ്ങിേയാ?

‘മലയാളനാട്25’ എെന്റ പക്കലു ്. ബുധനാ വരുമേ ാ? ഞാൻ വ തും െകാ വേര �
തുേ ാ?

നിറു .

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.
PS: മുകളിൽആശയതലങ്ങൾഎ പറഞ്ഞത് അങ്ങെനതെന്ന കണക്കിെലടുേക്ക തി . േവണെമ�
ങ്കിൽ കായണ്ണ26 ആ മണത്തിനു വട്ടംകൂട്ടിയ െചറുപ്പക്കാെരേയാ അെ ങ്കിൽ ീകാകുളെത്ത സമ�
രത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ പുറേമനിെന്നത്തിയ യുവാക്കേളേയാ ഇ ട്ടത്തിൽെപടുത്താം. വി വത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥസത്തയും അനിവാരയ്തയും അറിയുന്നവരും ഇന്നെത്ത വയ്വസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാനാകാത്തവ�
രും എെന്നാെക്ക വിേശഷിപ്പി ാം. സവ്ാത യ്െമെന്തന്ന് അറിഞ്ഞവർ. പേക്ഷ അവെരാെക്ക ഇനിയും
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ഏെറ മാേറ തു ്. ‘സമസയ്’27യിൽ ഒരു േലഖനമു ്: ച്ഛന്നേവഷത്തിലുള്ള ആശയവാദത്തിെന�
തിെര.

ഇട ് മാർക്സിെന്റ മെറ്റാരു കൃതിയും കിട്ടി. ‘Grundrisse’. 1857 കാലത്ത് Money െയയും Capitalെനയും
കുറിച്ച് മാർക്സ് എഴുതിയ േനാ പു കങ്ങളുെട സമാഹാരമാണ്. 1972-ലാണ് ഇതാദയ്മായി ഇം ീ�
ഷിൽ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയത്. മാർട്ടിൻ നിേക്കാളാസാണു വിവർത്തകൻ. അയാളുെട വകയായി 60-
േപജുവരുന്ന നെ ാരു അവതാരികയുമു ്. Pelican ആണു സാധകർ. 900 േപജുവരും. വില 16
രൂപ. ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണെമ കരുതു .

മാർക്സിയൻ െടക്സ് കൾ വായി ാൻ പറയാൻ േവെറാരു കാരണം കൂടിയു ്. ഫ ഡലിസത്തിനുേശഷം
വയ്വസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തം ആണേ ാ.

നാം ഇ ജീവി ന്ന ഈ വയ്വസ്ഥെയ അതിെന്റ എ ാ േതയ്കതകേളാടും കൂടി ആദയ്ം അറിഞ്ഞത്
മാർക്സാണ്. വയ്വസ്ഥയുെട എ ാഘടകങ്ങളും അേദ്ദഹം വിശകലനംെച . ഫിേലാസഫി, രാ ത�

ം, സാമ്പത്തികശാ ം(Political Economy)—(Three Sources and Three Component Parts of
Marxism എന്ന െലനിെന്റ െകാ േലഖനം േനാ ക). മാർക്സിനുേശഷം വന്നവർ മാർക്സിെന്റ അറിവു�
കൾ വികസിപ്പിച്ചി ്. ചുരുക്കത്തിൽ ന െട കാലഘട്ടെത്ത ഏറ്റവും സമ മായി, ശാ ീയമായി
ഉൾെക്കാ ന്നത് മാർക്സിസമാണ്.
…

അതും െചാവ്വാ ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണു കിട്ടിയത്. െവള്ളിയാ വന്നാൽഞാൻ സച്ചിദാനന്ദെന്റ പു കം
തരാം. അ പറയാൻ മറന്നതാണ്. െവള്ളിയാ മിക്കവാറും സമരമായിരി ം!

Social Scientist-െന്റ ഒരു ലക്കത്തിൽ ‘Parliamentary Process as a Stabilisation Mechanism’ എെന്നാ�
രു േലഖനമു ്. ഒരു Jhunjhunwala ആണ് േലഖകൻ. പാർലെമന്ററിവയ്വസ്ഥയുെട കാപടയ്െത്ത
അയാൾ വയ് മായി വിശദീകരി . ഈ ലക്കവും അ െകാ വരാം.

െജ. പി. യുെട1 രാ ീയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േലഖനം വായിേച്ചാ?

ദ േയവ് ിയുെട പു കങ്ങളുെട മലയാളവിവർത്തനങ്ങൾ വായി ാതിരി കയാണ് ന ത്. മലയാ�
ളവും ഇം ീഷുമ ാത്ത വൃത്തിെകട്ട ഒരു ഭാഷയിലും ൈശലിയിലുമാണ് വിവർത്തനം എന്നതുതെന്ന�
കാരയ്ം. ദ േയവ് ിെയ റിച്ച് ഒരു ന േലഖനം ഈയിെട വായി . ലൂക്കാക്സിേന്റത്. ‘Dostoevsky:
A Critical Anthology’ എന്ന പു കത്തിൽനിന്ന്. േകാേളജ് ൈല റിയിേലതാണ്. ലൂക്കാക്സിെന്റ
േലഖനം ഏെഴ േപേജയു . പേക്ഷ മറ്റാേരക്കാളും നന്നായി അയാൾ േനാവലിസ്റ്റിെന ഉൾെക്കാ ി�
രി . ബാലകൃ നാവുേമ്പാൾ മൗലികതെയാെക്കയുെ ന്നതുേനര്. പേക്ഷ ഒേട്ടെറ പരിമിതികൾ
ഉ ് അയാൾക്ക്. ‘Critical Anthology’യും കഴിയുെമങ്കിൽ െവള്ളിയാ െയടു െവ ാം.

ജനതയിൽ സവ്ാത യ്േബാധം അ രി ാതിരി ത്തക്ക വിധത്തിൽ വളെര കാപടയ്ംനിറഞ്ഞ ഒരു
പദ്ധതിയാണ് ഈ വയ്വസ്ഥയുേടത്. Jhunjhunwala തെന്റ െകാ കുറിപ്പിൽ വിശദീകരി : ‘The key
to stability of the system in the long run is the creation of a public which does not perceive any
disharmony in the society’. സം ാരത്തിെന്റ എ ാമണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ മനുഷയ്െന brain wash
െച കയാണ്. (ഇെത ഫലവത്താെണന്നതിന് േകാേളജ് വിദയ്ാർത്ഥികൾതെന്ന െതളിവാണേ ാ.
അവരാരും ഈ വയ്വസ്ഥയിൽ താളപ്പിഴ കാണുന്നി !)

രാ ത്തിെന്റ ഉ വെത്തപ്പറ്റി ഏംഗൽസ് പറയു :

‘State is a product of society at a certain stage of development; it is the admission that this society

1ജയ കാശ് നാരായൺ: ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുെട ഭരണകാലത്ത് ശ മായ ജനകീയ േക്ഷാഭം നയിച്ച
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് േനതാവ്. ഈ േക്ഷാഭം അടിയന്തിരാവസ്ഥാ ഖയ്ാപനത്തിെന്റ ധാന കാരണമായിത്തീർ .
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has become entangled in an insoluble contradiction with itself, that it has split into irreconcilable
antagonisms which it is powerless to dispel. But in order that these antagonisms, these classes
with conflicting economic interests, might not consume themselves and society in fruitless
struggle, it became necessary to have a power, seemingly standing above society, that would
alleviate the conflict and keep it within the bounds of ‘order’; and this power, arisen out of society
but placing itself above it, and alienating itself more and more from it, is the state.’ (From The
Origin of the Family, Private Property, and the State, By Frederick Engels)

ഒരു മുതലാളിത്തരാ ത്തിൽ സവ്ാത യ്െമന്നാൽ ന നപക്ഷത്തിെന്റ സവ്ാത യ്െമന്നാണർത്ഥെമ ം
ഇത് ാചീന ീക്ക് റിപ്പ ിക്കിനു സമാനമായി അടിമകെള ൈകവശംെവ ാനുള്ള സവ്ാത യ്മാെണ�

ം െലനിൻ പറയു . ജീവിതത്തിെന്റ എ ാതുറകളിലൂെടയും രാ ത്തിെല ഭൂരിപക്ഷം മനുഷയ്െരയും
യാഥാർത്ഥയ്മറിയുന്നതിൽനി ം അതനുസരി വർത്തി ന്നതിൽനി ം അകറ്റിയിരി യാണ്.
ആശയതലത്തിൽേപാലും ഇവിെട മനുഷയ്ൻചൂഷണം െച െപ്പടുന്നതിെന്റ ഭീകരത ഒേന്നാർ േനാ�

!

ജന ിയചി ങ്ങൾ പിന്നിെല മനഃശാ വും ഇങ്ങിെന വിശദീകരി ാെമ േതാ : ഓേരാ
മനുഷയ്െന്റയുള്ളിലും യഥാർത്ഥ മനുഷയ്സവ്ഭാവമു ്. േ ഹം, െസക്സ്, നന്മെയ റി ള്ള േബാധം
എന്നിങ്ങെന. സമൂഹത്തിെന്റ ഘടനയനുസരിച്ച് ഇതിലും(ഈ മൂലയ്ങ്ങളുെട സവ്ഭാവത്തിലും) മാറ്റംവരും.
ഫ ഡൽവയ്വസ്ഥയിെല മൂലയ്ങ്ങള യ വത്കൃത സമൂഹത്തിേലത്. എങ്കിലും രാ ത്തിെന്റ ഉ വ�
ത്തിനുേശഷം െപാതുേവ ഇവെയ നിയ ി ന്നത് അധികാരം ൈക ാളുന്ന വർഗ്ഗമാണ്. ഫ ഡൽവയ്�
വസ്ഥയിലാവുേമ്പാൾ ജന്മിേയാടുള്ള കൂറും ഭ ിയും, ിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് േജാർ ് ഭൂപതി തി,
സവ്ത ഇന്തയ്യിൽ ഭരണഘടന ം സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങൾ ം(ജുഡീഷയ്റി, പാർലെമന്റ് etc.) പാ�
വനതവ്ം ക ി ക എന്നിങ്ങെന. എങ്കിലും പുതിയ സമൂഹത്തിെന്റ വയ്തയ്ാസത്തിനനുസരിച്ച് ആശയത�
ലത്തിെല ചൂഷണത്തിനും വയ്തയ്ാസം വരു . ജന ിയ ചി ങ്ങളിൽയഥാർത്ഥ മനുഷയ്സവ്ഭാവങ്ങെള
അവർവികൃതെപ്പടുത്തി അവതരിപ്പി . നന്മയും മനുഷയ്േ ഹവുെമാെക്ക അവർ നായകനിൽ ആേവ�
ശിപ്പി , വികൃതമായ രീതിയിൽ. പിെന്ന മദാലസയായ നായിക. വയ്വസ്ഥയുെട േതയ്കതെകാ ്
ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റെപ്പടുന്നെതാെക്ക അവർ ഈ ചി ങ്ങളിൽ കാണു . അവെയ വികൃതവും
യാഥാർത്ഥയ്ത്തിൽനിന്ന് അകന്നതുമാെണന്ന് അവരറിയുന്നി . ഇതിലൂെട ചൂഷകവർഗ്ഗം ഒട്ടനവധി
േനടു .

• ഒന്ന്: വയ്വസ്ഥെയപ്പറ്റിയുള്ള െപാതുജനാഭി ായം ന തായി സൂക്ഷി .
• ര ്: യഥാർത്ഥ മനുഷയ്സവ്ഭാവത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽകൂടുതൽ അകറ്റെപ്പടുന്നതിലൂെട ജനങ്ങൾ�

വയ്വസ്ഥയുെട കാപടയ്വുമായി സംഘർഷമി ാെത അലി േചരു . തെന്റതെന്ന യഥാർത്ഥ
സവ്തവ്ത്തിൽനിന്ന് മനുഷയ്ൻഅകറ്റെപ്പടു .

• മൂന്ന്: ജന ിയചി ങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക സവ്ഭാവം. ചൂഷണത്തിനുള്ള മെറ്റാരുപാധി.
നാല്: സവ്ാത യ്െത്തപ്പറ്റി ഒരു മിത്ഥയ്ാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അവർസൃ ി .
(എം. ജി. ആർ. ചി ം ദർശിപ്പിക്കാത്തതുെകാ ് തമി ാട്ടിൽസംഘർഷങ്ങൾ!)

• അഞ്ച്: നന്മെയയും മനുഷയ്തവ്െത്തയുംപറ്റി വികൃതവും ചൂഷകർക്കനുകൂലവുമായ അഭി ായം
ജനങ്ങളിൽ രൂപെപ്പടു .

പിെന്നയും ഒരുപാട് േനട്ടങ്ങൾ അവർക്ക്.
നാെമാെക്കത്തെന്ന യഥാർത്ഥ മനുഷയ്സവ്ഭാവത്തിൽനിന്ന് എ അകെലയാണ്. (കലാകൗമുദിയിൽ
വിശവ്നാഥെന്റ29 േലഖനം െസക്സിെനപ്പറ്റി വായിേച്ചാ?) വയ്ഭിചാരെമ േകൾ േമ്പാൾ നമ്മൾ െഞ �
ന്നി . അന േപാലുമി ! മാർക്സിേന്റത് മഹത്തായ ഒരു സവ് മായിരു . മനുഷയ്ൻ അവെന്റ പൂർ�
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ണ്ണതയിൽ എ എന്ന്. ഇേതപ്പറ്റി കലാകൗമുദിയിെല ആദയ്ലക്കങ്ങളിെലാന്നിൽ നേര സാദ്
ഒരു േലഖനം എഴുതിയിരു . പൂർണ്ണ മനുഷയ്െനന്ന സവ് ം വർഗ്ഗവിഭജനവും പൗരന്മാരിൽനി േവ�
റിട്ട രാ വുെമാ മി ാത്ത ചീനേഗാ ത്തിെന്റ മഹതവ്ങ്ങൾ(സവ്ാത യ്ം, സമതവ്ം, സാേഹാദരയ്ം)
ഉൾെക്കാ ന്ന ഒരു നവീനസമുദായമായാണ് ഏംഗൽസും ഭാവിെയ ദർശിച്ചത്. ഇവരുെട ചിന്താരീതി�
യുെട േതയ്കത അത് മണ്ണിേനാടും മനുഷയ്േനാടും വൃത്തിേയാടുെമാെക്ക ഏറ്റവും അടുത്തതായിരു
എന്നതാണ്. അത് പഞ്ചെത്തയാെക ഉൾെക്കാ ന്ന ഒരു സമീപനമാണ്.

ീകാകുളെത്ത സമരെത്തപ്പറ്റി Radical Humanist, July 1970-െല ലക്കത്തിൽഒരു േലഖനമു ്. െത�
ലുങ്കാന സമരത്തിൽഉൾെപ്പട്ട േദശമാണിതും. 1968-ലാണ് CPI (ML) െന്റ േനതൃത്തവ്ത്തിൽ ഗിരി�
ജന(Girijans)ങ്ങളുെട സമരം െപാട്ടി റെപ്പട്ടത്.
പലതരത്തിലും അവർചൂഷണംെച െപ്പട്ടിരു . ചിലർക്ക് ഒരുദിവ�
സെത്ത േവതനം 25ൈപസയായിരു . സതയ്നാരായണനായിരു
േനതാവ്. സുന്ദര യുമായി െതറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് CPI(M) ലായിരുന്ന  നാഗിെറ�

ിയും ഇവർെക്കാപ്പം േചർ . 1969 ഏ ിലിൽ ജനകീയേസനയുെട
രൂപീകരണം ഖയ്ാപി െപ്പ . ഒേട്ടെറേപ്പർ െകാ െപ്പ . സമരം മൂ �
ഘട്ടങ്ങളിലായിരു നടത്തെപ്പട്ടത്. ആദയ്േത്തത് ദളങ്ങൾ രഹസയ്മായി
നട ന്ന െറയ്ഡുകളായിരു . ര ാംഘട്ടം ജനങ്ങളുെട സഹകര�
ണേത്താെട ഭൂ ഭുവിെന്റ ഉ ന്നങ്ങൾ വിതരണം െച . േ ാമിസ�
റി േനാ കൾ കത്തി ന്ന മൂന്നാംഘട്ടം ജനങ്ങളുെട പൂർണ്ണസഹകരണേത്താെട നട ന്ന െറയ്ഡു്
ആണ്. െകാലകൾ എ ാം നടത്തിയിരുന്നത് ജനങ്ങളുെട സാന്നിദ്ധയ്ത്തിൽ ‘ജനകീയേകാടതി’യിൽ
നട ന്ന വിചാരണ േശഷമാണ്.
1948-െല െതലുങ്കാനാസമരം ‘സാമ്പത്തികം’ മാ മായിരു െവന്ന് തീ വാദികൾ കരുതു . അവർ
ജനതയിൽ രാ ീയേബാധം ഉണർത്താൻ മി . പുറേമനിന്ന് ഒട്ടനവധി െചറുപ്പക്കാർ ഈ സമ�
രത്തിൽ പെങ്കടുക്കാെനത്തിയേ ! ഈ േലഖനം വന്നേപ്പാഴും അവിടെത്ത തീ െകട്ടടങ്ങിയിരുന്നി .
ഈയിെട ആ യിെലാരിടത്ത് ഭൂ ഭുവിെന്റ കുടുംബം ആ മിച്ച് േ ാമിസറി േനാ കളും ആധാരങ്ങ�
ളും കത്തിച്ചതായി വാർത്തയു ായിരു .

നക്സൈലറ്റ് ആ മണത്തിെന്റ വിജയെത്ത റിച്ച് ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദേനാടു േചാദി . ആയുധങ്ങൾ
സംഭരി ക എന്ന വി വത്തിെന്റ ആദയ്ഘട്ടം ആയിരുന്നേ കായണ്ണയുെടയും മ ം ലക്ഷയ്ം. അടുത്ത�
ഘട്ടം annihilation(?) ആണ്. വി വകാരികൾ ശ വിെന (ഭൂ ഭുവിെനേയാ മേറ്റാ) ആ മി .
അങ്ങെന ഒരു ചുവ ഭീതി (Red Terror) സൃ ി . ഇതിെന ടർന്ന് അധികാരിവർഗ്ഗം െവളുത്തഭീതി
(white Terror) അഴി വിടു . കായണ്ണ ആ മണെത്ത ടർ നടന്നത് അതാണ്.
പിെന്ന സമരം. ഈ തിയറിയുെട ാേയാഗികതെയപ്പറ്റി പല കാരും തമ്മിൽ അഭി ായവയ്തയ്ാസ�
ങ്ങളു ്. കെള ഒന്നിപ്പി ാനുള്ള യ ം ഇേപ്പാൾ നട വേ .

ഭയെപ്പടു ന്ന ഒരുകാരയ്ം രാ ത്തിെന്റ അധികാരം നിലനിർത്താനായി ചൂഷകവർഗ്ഗം േപാലീസിനും
പട്ടാളത്തിനുമായി െചലവിടുന്ന തുകയുെട വലിപ്പമാണ്. െത കിഴക്കേനഷയ്ൻ രാജയ്ങ്ങളിൽ െപാ�
തുെവ ബാധകമായ കാരയ്മാണിെതന്ന് Francois Houtart പറയു . രാ ത്തിെന്റ വരുമാനത്തിെന്റ
നാലിെലാ വെര െചലവിടുന്ന രാജയ്ങ്ങളു ്!
പിെന്ന മതെത്തയും അധികാരിവർഗ്ഗെത്തയും േവറി കാണുന്നതിൽ െതറ്റിേ ? മതം എ ം അധികാ�
രിവർഗ്ഗേത്താെടാട്ടിനിന്നിേട്ടയു . അതു പ മുതേല അധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ആയുധമായിരു . ീ�
രാമൻ തപ െച ചണ്ഡാലെന്റ ശിരസ്സറുത്തത് മതത്തിെന്റ സഹായേത്താെടയാണ്. ഭൂ ഭു മുതലാളി�
ത്തസഖയ്ംേപാെലത്തെന്ന പൗേരാഹിതയ് ചൂഷകസഖയ്വും ഒരു യാഥാർത്ഥയ്മാണ്. തമാശയുള്ളകാരയ്ം
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നിങ്ങൾ ഉേദ്ദശിച്ചതുതെന്നയാണ്. വിശപ്പിേനക്കാളുപരി ഇ ം ഇന്തയ്ക്കാരെന്റ െസന്റിെമന്റ്സിെന
ഇളക്കാൻ മതത്തിനു കഴിയും.

ഇതു വിധിയാെണന്നാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് േറായി ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
െജ.പി.െയേപ്പാെലാരാളാകുമായിരു ! ദൂെരെയേങ്ങാ ആ മം പണിഞ്ഞേ ാ.

തൃശൂർ ഫിലിം െസാൈസറ്റി ര ാമതും വർത്തനമാരംഭിച്ചിരി . ഈ വരുന്ന ഞായറാ ദർശ�
നമു ്. േചാമനദുഡി. ഒരുപെക്ഷ അടു തെന്ന പേഥർപാഞ്ചാലി ദർശിപ്പിേച്ച ം.

നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബൂർഷവ്ാമാനയ്തയും കാപടയ്വും കമ്മ ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റായിൽ അവർ വയ് മാ�
യി വിശദീകരിച്ചി ്. ‘Proletarians and Communists’ എന്നഭാഗത്ത്. ഭീതിയും ‘കാൻസറും’ ബന്ധ�
െപ്പടുത്തിയത് എനിക്കി മായി. ‘കാൻസർ’ േകാേളജ് തുറന്ന ഉടെന ഞങ്ങൾേനാട്ടീസ് േബാർഡിൽ
ഇട്ടിരു . കുേറേപ്പെരങ്കിലും വായി കാണണം.

ഈ ലക്കം മാതൃഭൂമിയിെല ആദയ്േലഖനം, ‘ശപി െപ്പട്ട നാേടാ, ന െട?’ വായിേച്ചാ? പരാജയത്തിനു�
ള്ള കാരണങ്ങൾ, േലഖകൻ പറയുന്നത് തമാശയുള്ളതാണ്. ഇെത ാം ന െട സാമ്പത്തികപിേന്നാ�
ക്കനിലേയാ, സാമൂഹയ്ാസമതവ്ങ്ങേളാ മൂലമു ാകുന്നവയ . ന െട വൃത്തികളുെടയും ധാരണകളു�
െടയും കുറവിനാേലാ, അപാകതകളാേലാ ന െട വീക്ഷണത്താേലാ ഉ ായിത്തീരുന്നവയാണ്. ഇവ
പരിഹരി വാനും, അതിനാലാവശയ്ം, സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനേമാ സാമൂഹയ്വി വേമാ ഒ മ …
ഇത്തരെമാരു വലിയ വി ിത്തം എഴുതിയ േലഖകനും അതു മുഖയ്മായി സിദ്ധീകരിച്ച വാരികയും
ന െട സാം ാരികേലാകത്തിെന്റ പാപ്പരത്തേമാ നെട്ട ി ാ േയാ അേ കാണി ന്നത്? ഇന്തയ്ൻ�
സമ്പദവ്യ്വസ്ഥയുെട ഫലമായി ഭൂരിപക്ഷവും തങ്ങളുെട അദ്ധവ്ാനത്തിൽക്കവിഞ്ഞ് ഒ മ ാതായിത്തീർ�
ന്നിരി േമ്പാൾ, സമ്പദവ്യ്വസ്ഥേയാ സാമൂഹയ്ാസമതവ്ങ്ങേളാ അ തകരാറിനു കാരണെമ പറയാൻ
അസാമാനയ്വി ിത്തം തെന്ന ൈകമുതലായിേവണം. തീർച്ചയായും ഇയാൾ ഏെതങ്കിലും ഒരു േകാ�
േളജിൽ അ വർഷം ന കുട്ടിയായി പഠി പുറ വന്നവനായിരി ണം. വിദയ്ാഭയ്ാസവും ഒരുതരം
ഉ ാദനമാെണന്ന് ആേരാ പറഞ്ഞിരു . സച്ചിദാനന്ദെന്റ ‘അതാണു ം’ ഇയാൾ ് നെ ാരുത്ത�
രമാകും.

പ വർഷം മുമ്പെത്ത ഒരു കണെക്കടുപ്പ് കാണി ന്നതിതാണ്: നഗരങ്ങളിലും ാമങ്ങളിലുമായി ജന�
സംഖയ്യിെല െമാത്തം 0.78 ശതമാനം ഉയർന്ന ജീവിതം നയി . ഇതിൽ നഗരങ്ങളിെല എൈല �
കളായ 0.06ശതമാനമാണ് രാജയ്ത്തിെന്റ സമ്പദവ്യ്വസ്ഥയാെക നിയ ി ന്നത്. േശഷി ന്നവരിൽ,
നഗരങ്ങളിെല ജനസംഖയ്യിൽ 2ശതമാനം സാമാനയ്ം ന ജീവിതവും 12.1 ശതമാനം ദാരി യ്േരഖ
മുകളിലും ജീവി . ാമങ്ങളിെല ജനസംഖയ്യിൽ 12.2 ശതമാനം ദാരി യ്േരഖ മുകളിൽ കഴിയു .
േശഷി ന്നവരുെട ജീവിതം കൂടുതൽ വഷളായിേട്ടയു ാവൂ. ആദയ്െത്ത കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്തയ്ൻജന�
സംഖയ്യിൽ 13.36 ശതമാനം ജനങ്ങേള ‘ജീവി’ .

ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ ഒരു വാരിക കൽക്കത്തയിൽനി സിദ്ധെപ്പടു ്. അവർക്ക് വരിസംഖയ്
തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങെളപ്പറ്റി ആണ് കത്തയച്ചി ള്ളത്. മറുപടി വെന്നങ്കിലായി. Social Scientist-േന്റത്
അക്കാദമിക് സമീപനമാണേ ാ.

അവനവേനാടു തെന്ന നീതിപുലർത്തണെമങ്കിൽ, ഇവിെട ജീവി ന്ന ഓേരാനിമിഷവും അ േയെറ
േവദനിപ്പി ന്നതും സവ്ന്തം നി ിയതവ്െത്ത കുത്തിേനാവി ന്നതുമാണ്. സവ്ന്തം വൃത്തിെയെന്തന്ന്
എനി കെ ത്താനായിട്ടി . എെന്തങ്കിലും െച ാനാവും എന്ന തീക്ഷയാണ് ജീവിപ്പി ന്നത്.
േബാറടിച്ചി േ ാ, നിറു

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.
PS: ‘വയ്വസായവ രണം ഇന്തയ്യിൽ’ എെന്നാരു പു കമു ്. ഒരു റഷയ്ക്കാരേന്റത്. ഭാത് ബു�
ക്സാണ് ഈ മലയാളവിവർത്തനം സിദ്ധീകരിച്ചിരി ന്നത്. (അ ന പു കെമാ മെ ന്ന് ഒരു
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Reviewവിൽപറയു ). അവിടെത്ത ൈല റിയിൽ അതുേ ാ എന്ന് ഒന്നേനവ്ഷി ാേമാ?

1: സ ി: പി. എൻ. ദാസിെന്റ
പ ാധിപതയ്ത്തിൽ അടിയന്തിരാ�
വസ്ഥ െതാ മുമ്പ് സിദ്ധീകരി�
ച്ച രാ ീയ-സാം ാരിക മാസിക.

ഒരു കാരയ്ം കൂടി: ചരി െത്തയും സാമൂഹയ്ശാ െത്തയും കുറിച്ച്
അറിയണെമങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ന്ഥങ്ങൾ വായി യാണ് ന ത്.
മനുഷയ്െന ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ, വളർച്ചയിലൂെടയും അവ ഉൾെക്കാ�

െവന്നതാണ് അവയുെട േനട്ടം. ഏറ്റവും ശരിയായ സമീപന�
രീതിയും അവയുേടതാണ്. വ തകെള ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള ന െട

കഴിവിൽേപ്പാലും ഇവ ഒരു വി വം വരു . സ ി1-യിൽ ബി. രാജീവെന്റ െകാ േലഖനം
ദ്ധി ക ‘As the world becomes philosophical, philosophy also becomes worldly… its realisation

is also its loss’ എന്ന് മാർക്സ്. മാർക്സിെനന്നേപാെലതെന്ന മാർക്സിെന്റ യഥാർത്ഥ അനുഗാമികൾ ം
വാ കളിൽമാ ം ഒതുങ്ങി ടാനായി എന്നതുതെന്ന െതളിവ്.

9th April, 1977.
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ഹ്മപു ന്,

ക കിട്ടി. േറായിയുെട പു കങ്ങൾ അേനവ്ഷി േമ്പാൾ Frantz Fanonെന്റ The Wretched
on the Earth എന്ന പു കം കൂടി േനാക്കാൻ എഴുതിയാൽ തരേക്കടി . ഈ പു കം േകര�
ളത്തിൽ കിട്ടാനി . മൂന്നാംേലാകെത്തപ്പറ്റി നെ ാരു പഠനമാണെ അതു്. സ ിയിെല
ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട േലഖനത്തിൽ (യുവാക്കളും വി വവും) ഇതിൽനി ള്ള ഉദ്ധരണികളു ്.

പിെന്ന, ഗുരുവായൂർ േപായിരു . ‘പേഥർപാഞ്ചാലി’ പകരം അവർ േറയുെടതെന്ന ‘ തി�
ദവ്ന്ദി’യാണ് ദർശിപ്പിച്ചത്. ‘ഉത്തരായണ’ത്തിെന്റ ര ാം പകുതിേയാടുസാമയ്മുള്ള കഥയാ�
ണ് തിദവ്ന്ദിയുേടത്. (വളെര അകന്ന സാമയ്േമയു .) ‘പേഥർപാഞ്ചാലി’യും േറയുെടതെന്ന
മ ചില ചി ങ്ങളും ‘സം ാര’യുെമാെക്ക അടു തെന്ന ദർശിപ്പിക്കാൻ ഉേദ്ദശമു ന്ന്
അവർ പറ . അടുത്ത ചി െത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാം.

െതരെഞ്ഞടു ഫലങ്ങെളപ്പറ്റിെയാെക്ക വായി . സക്കറിയ എഴുതിയതും വായി . എന്നിട്ട്
… ശങ്കരപ്പിള്ള കഷ ിയിൽ എഴുതിയതാണ് ഓർമ്മ വന്നതു്.

‘േപടിപ്പി ന്നേതാ െവറുപ്പി ന്നേതാ ആയ എേന്താ ഒന്ന് എ ാവരും മറ െവ .’

ഇ മാ ം

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

‘മഞ്ഞ്’ മാേവായുെട ഏറ്റവും ധാനെപ്പട്ട കവിതയായി കീർത്തിക്കെപ്പടു . 1945ആഗ�
ിൽ െയനാനിൽനിന്ന് ചിയാൈങ്കഷ മായി കൂടിക്കാ ക്കായി ചുങ് കിങിേല ് േപാകുംവ�

ഴി എഴുതിയ ഈ കവിതയിൽ മനുഷയ്ബിംബവും കൃതിയും പൂർണ്ണമായി തന്മയീഭവി …
ചരി പരമായ അന്തർജ്ഞാനവും വട കിഴക്കൻ മ മലകളുെട മുകളിൽനി ള്ള കാ �
യുംേചർന്ന് യുദ്ധവീരയ്വും സം ാരവും ഒ േചർന്ന യഥാർത്ഥമഹ ക്കൾ തെന്റതെന്ന …
ദർശനത്തിേല ം കവിെയ നയി — സച്ചിദാനന്ദൻ
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ഹ്മപു ന്,

കത്ത്. ‘പനി’ ഇ ാവശയ്ം വായിച്ചേപ്പാൾ കൂടുതൽ ഇ മായി. അവസാന ഖണ്ഡം േതയ്കി�
ം. രൂപാന്തരവും ഉളിയും ഇേതാെടാപ്പം അയ . പനി ് മുമ്പ് എഴുതിയ കവിതകളാണ്.

ഈ ലക്കം േദശാഭിമാനിയിൽ സച്ചിദാനന്ദെന്റ േലഖനമു ്. ആധുനികമലയാളകവിതെയപ്പ�
റ്റി. അ പ്പപ്പണിക്കേരയും േഗാവിന്ദേനയും കക്കാടിേനയും പറ്റിയാണ് ഈ ലക്കം.

ഇന്നെല സതയ്ജിത്റായിെയപ്പറ്റി േമരി േസറ്റൻ എഴുതിയ പു കം
കിട്ടി ‘Portrait of a Director’ െകാള്ളാവുന്ന പു കമാണ് ാസ്സ്
തുടങ്ങിയതിനുേശഷം േകാേളജിേല ് എെന്നങ്കിലും വരികയാ�
െണങ്കിൽ ഞാൻ എടു വച്ചിരിക്കാം. മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാൽമതി.
പു കം ഇരിങ്ങാല ടയിെല എസ്.എൻ. ൈല റിയിേലതാ�
ണ്. പിെന്ന, വരുെന്നങ്കിൽ ‘ സ ി’30യുെട ലക്കങ്ങൾ ഒ �
െകാ വരാേമാ?

എനിക്ക് ശങ്കരപിള്ളയുെട േലഖനം ‘യുവാക്കളും വി വവും’ ഒ �
കൂടി വായിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ ്.

‘േദശാഭിമാനി ൈല റി’ ജൂൈല പു കങ്ങളായി സിദ്ധീക�
രി ന്നത് സതയ്ജിത്റായിയുെട പുതിയ പു കമായ ‘സിനിമ
അവരുെടയും ന െടയും’ ആെണന്ന് പരസയ്ം ക . കൂെട
ഇ.എം.എസ്സിെന്റ ‘ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും’ വാ േവാ. തി�

തികൾ വായിച്ചി . ഒന്നാംഭാഗം എെന്റ പക്കലു ്. േവണെമ�
ങ്കിൽ അയ തരാം. ഈ ിെട സാമ്പത്തികശാ ം ഒന്നറിയാൻ

മി . ഇന്തയ്യുെട കഴിഞ്ഞ മുപ്പതുവർഷങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക�
ഘടനയും നയങ്ങളും തമാശയുള്ളതാണ്. ഇവിടെത്ത ജനങ്ങെള�

ാം എ ഭീകരമായാണ് ചൂഷണം െച െപ്പടുന്നെതന്നറിയാൻ
ഇന്തയ്ാ ഗവൺെമന്റിെന്റ നയങ്ങളറിഞ്ഞാൽമതി. സഹായികളാ�
യി മഹത്തായ ഇന്തയ്ൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ജനാധിപതയ്
വിശവ്ാസികളും വിദയ്ാഭയ്ാസസ്ഥാപനങ്ങളും ബ േറാ സിയും
ഉ ്. സാമ്പത്തികഘടനയാണ് സമൂഹഘടനെയയാെക നിർ�
ണ്ണയി ന്നെതന്ന് മാർക്സ് പറയു . ഏറ്റവും ന ഉദാഹരണം
ഇന്തയ് തെന്ന. പുതിയ ഗവൺെമന്റ് കുഴപ്പങ്ങെള ഒഴിവാക്കാ�
നാണ് മി ന്നത്. മാറ്റത്തിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ ഇവിെട ആരും
വിശവ്സി ന്നിെ േതാ . വിശവ്സി ന്ന കുറ േപർ

വർത്തി .

മാേവായുെട കുറ കവിതകൾ കിട്ടി. ഒെരണ്ണം ഇതാണ്.

Loushan Pass
Cold is the west wind
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Far in the frosty air the wild gees
call in the morning moonlight
In the morning moonlight.
The Clatter of Horse’s hooves ring sharp
And the Bugle’s note is muted
Do not say that the strong pass
is guarded with iron.
This very day in one step we shall pass its summit
We shall pass its summit!
There the hills are blue like the sea,
And the dying sun is like blood.

ന െട തലമുറ ് ര വശമാണുള്ളെത േതാ . സവ്ീകരിക്കലിേന്റയും തിര രിക്കലി�
േന്റയും. മുൻതലമുറയിൽ—സച്ചിദാനന്ദനിേലാ, കടമ്മനിട്ടയിേലാ—കാണാത്തതാണത്. എനി�

് അെതന്താെണ  വയ് മായി മനസ്സിലായിട്ടി . ൈവരുദ്ധയ്ം അറിയു െവ മാ ം.
കഴിഞ്ഞ തലമുറക്കാെരാെക്ക ഒരർത്ഥത്തിൽ എേ പ്പി കളായിരു െവ േതാ .
താങ്കൾക്കതനുഭവെപ്പട്ടി േ ാ? അവെരഴുതുന്നതിനുമ റം കാരയ്ങ്ങളുെ േതാന്നിയിട്ടി�
േ ? സാധാരണജീവിതത്തിൽത്തെന്ന ആ വയ്തയ്ാസം അനുഭവമായിട്ടിേ ? കഴിഞ്ഞ തലമു�
റെയ പറയുേമ്പാൾ സവ്ാത യ്േശഷം വളർന്നവരും കലയിലും സാഹിതയ്ത്തിലും രാ ീ�
യത്തിലും വർത്തി ന്നവേരയുമാണ് ഉേദ്ദശി ന്നത്. അവരും ായപൂർത്തിയാവാത്ത
ന െട തലമുറയും തമ്മിെല ൈവരുദ്ധയ്ം. അടുത്തവർഷങ്ങളിൽ കാരയ്മായ എെന്തങ്കിലും
മാറ്റം ഞാൻ തീക്ഷി .

േദശാഭിമാനി കാണാറുേ ാ?

മുൻെപാരു ലക്കം കടമ്മനിട്ടയുെട ‘അവൻ പറയു ’ എന്ന കവിത സിദ്ധീകരിച്ചിരു .
ര ലക്കം മുൻപ് സി.എൻ. കരുണാകരൻ, െക.സി.എസ്. പണിക്കെരപ്പറ്റി എഴുതിയ േലഖ�
നം. സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിത വന്ന ലക്കത്തിൽ ലൂസുൻെന്റ കഥ വന്നിരു . വാരിക ആകപ്പാ�
െട െകാള്ളാവുന്ന ഒന്നായി ്.

നിറു .

സു ഹ്മണയ്ദാസ്
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ഹ്മപു ന് ,

സവ്ീകരിക്കലിേന്റയും തിര രിക്കലിേന്റയും വശങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയത് ഇങ്ങെന വിശദീ�
കരിക്കാം: ന െട രാജയ്ം ഒരു േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് രാ മ . ഈ ാവം തെന്ന ഒരു കാരയ്ം
െവളിവാ ഇവിെട ചൂഷിതനും ചൂഷകനും നിലനിൽ . ഇന്തയ്യിെല ജനങ്ങെള െപാ�
തുെവ ഇങ്ങെന തരംതിരിക്കാെമ േതാ .

1. ഉപരിവർഗ്ഗം: (വയ്വസായികൾ, വൻകിട െഷയർേഹാൾേഡ ്, െപാതുേമഖലയിെല�
യും സവ്കാരയ്േമഖലയിെലയും ഉയർന്ന ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ, ഭൂ ഭുക്കൾ, എന്നിവർ)

2. മദ്ധയ്വർഗ്ഗം: (െചറുകിട കർഷകർ, െപാതുേമഖലയിെലയും സവ്കാരയ്േമഖലയിെലയും
ൈവറ്റ് േകാളർവിഭാഗം, മ ഇടത്തരക്കാർ എന്നിങ്ങെന)

3. അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗം: െതാഴിലാളികൾ ((വയ്വസായേമഖലയിേലയും കൃഷിയിേലയും)
കൂലിപ്പണിക്കാർ,… എന്നിവർ)

ഉപരിവർഗ്ഗം ഇവിെട ന നപക്ഷമാണ്. മൂന്നാമെത്ത വിഭാഗമാണ് ഭൂരിപക്ഷവും. അധികാര�
വും ഭരണകൂടവും എ ം ഉപരിവർഗ്ഗത്തിേന്റതായിരു . ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ൻവയ്വസ്ഥയിൽ
േവരുകളി ാത്ത വിഭാഗമാണ് മദ്ധയ്വർഗ്ഗം. വയ്വസ്ഥയുെട നിലനി ിെന സഹായി ന്നത്
ഇവിടെത്ത ഭീമമായ ബ േറാ സിയാണ് (അടിയന്തിരാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഇന്തയ്ൻേപാ�
ലീസ് വിഭാഗം എങ്ങെന സഹായി െവേന്നാർ ക)

വയ്വസ്ഥയുെട നിലനി ിന് ഏറ്റവും സഹായകമായ വി�
ധത്തിലാണ് ഇവിടെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസവയ്വസ്ഥ ം രൂ�
പംെകാടുത്തിരി ന്നത്. ന െട സിലബ ം പരീക്ഷാ�
സ ദായവും ാ മുറികളും ഉേദയ്ാഗസാദ്ധയ്തകളും
ഒെക്ക ഇക്കാരയ്ം െവളിവാ . ഒരുതരം വന്ധയ്ംകര�
ണം. ാസ്സ്മുറിയുെട മനംപുര ന്ന അന്തരീക്ഷം തെന്നയാ�
ണ് െപാതുെവ എ ായിട ം.

ഇങ്ങെനയാവുേമ്പാൾ ജീവിതെത്തത്തെന്ന ഒരു അയു ി�
കത ബാധി . ഔട്ട്ൈസഡർസാഹിതയ്ത്തിലുള്ളത്
ഈ അയു ികതയാെണന്ന് എനിക്ക് േതാ . അത്

ആദയ്ഘട്ടമായിരു . എ ാറ്റിേന്റയും—ബന്ധങ്ങളുേടേയാ വ ക്കളുേടേയാ അെ ങ്കിൽ
ചരി ത്തിേന്റേയാ സംഭവങ്ങളുേടേയാ ഒെക്ക—ആഴം കെ ത്താനുള്ള മമായിരു
അടുത്തത്. സച്ചിദാനന്ദെന്റയും െക.സി.എസ്. പണിക്കരുേടയും സൃ ികളിലാണ് ഈ വളർ�
ച്ച ഏറ്റവും വയ് മായി കാണുന്നത്. പണിക്കരുെട ‘വാ കളും തീകങ്ങളും’ സീരീസിൽ
ഘടകങ്ങളുെട പര രബന്ധവും എ ാംേചർന്ന് ഉളവാ ന്ന ഭാവവും, രൂപാന്തരത്തിലാ�
െണങ്കിൽ മാതൃപു ( ി -മറിയം) ബന്ധത്തിെന്റ ഉദാത്തത.

മാറ്റം പിെന്നയുമു ായി. ഇന്തയ്ൻയാഥാർത്ഥയ്െത്തക്കെ ന്നതിലൂെടയും അതിനുേനെര
തികരി ന്നതിലൂെടയും (ഈ കാലത്ത് സച്ചിദാനന്ദൻഎഴുതിയ ‘ര ാം കണ്ണ്’ എന്ന
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കവിത ഇതിേനാെടാപ്പം അയ .) അവരുെട തലമുറ മുഴുവൻ ഈ മാറ്റത്തിനു വിേധയ�
മായി. പേക്ഷ, അവർക്കാെണങ്കിൽ ഈ ‘അയു ികത’ സവ്ീകരിക്കാനും (ഇങ്ങെനെയാരു
വയ്വസ്ഥിതിയിൽ അതു ന ന്നെത ാം സവ്ീകരി ക) വയ്വസ്ഥയിൽ നി െകാ തെന്ന
അതിെന സവ്ന്തം സൃ ികളിലൂെട എതിർക്കാനും കഴി .

ന െട തലമുറ ് (?) അതു കഴിയുെമന്ന് േതാ ന്നി .  ചരി മനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ തലമു�
റയുെട അറിവ് പുതിയതലമുറയുെട വൃത്തിയാേക താണ്. എന്താണ് എന്ന് വയ് മാ�
െയനിക്കറിയി . അതുെകാ ാണ് സവ്ീകരിക്കലിേന്റയും തിര രിക്കലിെന്റയും വശങ്ങൾ
എന്ന് എഴുതിയത്. ഒ ം വയ് മ ാത്തതുെകാ ്. എ െകാ ് ഇവിടുെത്ത വിദയ്ാലയ�
ങ്ങളിൽ കലാപം െപാട്ടി റെപ്പടുന്നി ? താൽക്കാലിക ആവശയ്ങ്ങൾക്ക റം ഒരു സമരവും
എത്തിേനാ ന്നി ? ഞാൻ മുൻപ് ‘Monopoly Capitalism’ എെന്നാരു പു കെത്തപ്പറ്റി
എഴുതിയിരുന്നേ ാ. കാപ്പിറ്റലിസം എങ്ങെന സമൂഹെത്ത മനുഷയ്തവ് രഹിതമാ എന്ന്,
അേമരിക്കയിെല സമൂഹെത്തപ്പറ്റി പറയുേമ്പാൾ, അതിൽ വിശദീകരി . പലകാരയ്ങ്ങളും
ഇന്തയ് ം ബാധകെമ േതാന്നി. പു കം േവണെമങ്കിൽ എടു തരാം.

ഈ ിെട Social Scientist എെന്നാരു മാസികയുെട ര ലക്കങ്ങൾ കിട്ടി. തിരുവനന്തപുര�
െത്ത Indian School of Social Sciences സിദ്ധെപ്പടു ന്നതാണ്. ഇടതുപക്ഷചായവ്ുള്ള
നെ ാരു സീദ്ധീകരണമാണ്. ഇന്തയ്േയയും െത കിഴക്കൻഏഷയ്േയയും പറ്റി ഒന്നാംകിട
േലഖനങ്ങൾ അവർ സിദ്ധീകരി .

എന്താണ് ‘പുതുയുഗപ്പിറവി’? ആ ലക്കം ഞാൻ ക ി . ഗാന്ധിെയപ്പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ
നടന്നേ ാ—േഗാവിന്ദെന്റ ‘േഡാക െമന്ററി’, ‘വിട’ എന്ന കവിത. സച്ചിദാനന്ദേന്റയും അയാ�
ളുെട തലമുറയുേടയും കവിതകളിൽ ഗാന്ധി ഇട ിെട തയ്ക്ഷെപ്പടാറു ്. ഗാന്ധിെയപ്പറ്റി
എനി േതാന്നിയി ള്ളത് ഇെതാെക്കയാണ്:

1. അയാൾ ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റായിരു . സവ്ന്തം പൂർണ്ണതയായിരു , പ രിറ്റിയും,
അയാൾ ധാനം. ഗാന്ധിജിയുെട വയ് ിതവ്ം രാജയ്ത്തിെന്റ പുേരാഗതിയുമായി
അലിഞ്ഞിരുന്നി . ഫ ഡൽ ധാർമ്മികമൂലയ്ങ്ങളുെട അവസാനെത്ത ആളിക്കത്തലാ�
യിരു ഗാന്ധി.

2. ഗാന്ധിജിയുെട തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഗാന്ധി തെന്നയായിരു . ഗാന്ധി േശഷം …
നിലനി െവന്ന് കരുതു േവാ? ഇതിനു ധാന കാരണമായി എനി േതാ ന്നത്
ചരി ത്തിെന്റ പുേരാഗതിയുമായി ഗാന്ധി ഇണങ്ങിയിരുന്നി എന്നതാണ്. അയാൾ
ചരി െത്ത ഉൾെക്കാ ി , അങ്ങെന ചരി ാവശി മായി. (െമറാർജിയും െജപിയും
ഗാന്ധി ശിഷയ്ന്മാരാേണാ?)

3. ഗാന്ധിജിയുേടത് ഒ തീർ സ്ഥാനമായിരു . ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങൾ ഒ തീർ
െപാെ ാ െമന്ന് അയാൾ കരുതി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജി കാലെത്ത നിേഷധി�
ച്ചവനാണ്. പരാജിതനും.

4. ഗാന്ധിജിയുേടെത പറയുന്ന മഹത്തായ ഗുണങ്ങെളാെക്ക മഹാന്മാരായ എ ാ
േലാകേനതാക്കൾ ം ഉ ായിരുന്നതാണ്. േവണെമങ്കിൽ മാർക്സ് മുതൽ ഇേങ്ങയ�
റ്റം െചഗുേവര വെര.
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5. ഇന്തയ്ക്കാരുെട േതയ്കത(?)യായ ഭ ിയും ആരാധനയും സാ ാജയ്തവ്ദ ാളികൾ
നൽകിയ പരസയ്വുമാണ് ഗാന്ധിെയ ഗാന്ധിജിയാക്കിയത്. (എം.എൻ. േറായിെയ
ആരും ഓർക്കാറി .)
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ഹ്മപു ന്,

കത്ത്, ഇ ിെട ‘േസാഷയ്ൽസയന്റിസ്റ്റി’െന്റ കുറ ലക്കങ്ങൾകിട്ടി, 36 മുതൽ ഏറ്റവും പുതി�
യതുവെരയുള്ളതിനിട ് ചില ലക്കങ്ങൾ. മികച്ചതായി ര ലക്കേമയു . 45-ൽ Francois
Houtart-െന്റ ഒരു േലഖനമു ്: ‘Non-socialist Societies of South East Asia’ െത കിഴക്ക�
േനഷയ്ൻരാ ങ്ങെളപ്പറ്റി നെ ാരു പഠനമാണത്. 37 National Question of India-Special
Number ആണ്. ഇന്തയ്യുെട മാർക്സിയൻ വിശകലനമാണ്

Nation -െനപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്ന നിർവചനം (അതു Stalin-േന്റതാണ്) ഇവരിൽ പലരും ഉദ്ധ�
രി ്. ഇന്തയ് ഒരു Nation ആെണന്ന് മാർക്സി കൾ അംഗീകരി ന്നി

‘The Multinationality of India is historical reality’ എന്നാണ് ‘Theoreitical Aspects of
National Question’ എന്ന േലഖനത്തിൽ കാശ് കാരാട്ട് പറയുന്നത്. ഭാഷ, സം ാരം,
ഭൂവിഭാഗം എന്നിവെകാ ് േവർതിരിക്കെപ്പട്ട പ ് മുഖയ് Nationalities ഉൾെപ്പട്ടതാണ്
ഇന്തയ് എന്ന് അയാൾ പറയു . പെക്ഷ ഇവയിെല ജനതെയയാെക ഒന്നിപ്പി ന്ന െപാതു�
ശ വായി ഭൂ ഭു-ബൂർഷവ്ാ വർഗ്ഗങ്ങളു ്. Nationality യുെട ം ര ാമേത വരുെന്നാ .

ഇവിടെത്ത മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സമീപനം ഇതാണ്:

‘The national question in India therefore can be
satisfactorily settled only with the people’s democratic
revolution: The recomposing of the Indian Union, with a
democratic state structure, genuine equality of all Indian
languages and free flowering of diverse national cultures,
is a historic task possible only with the voluntary union of all Indian nationlities in a
people’s democracy.’

ഇന്തയ്യുെട ഈ ം വി വപൂർവ്വ റഷയ്യുമായി സാമയ്ം ഉള്ളതാണേ .

ഈ ര ലക്കങ്ങളും (37, 35) വാങ്ങാൻെകാള്ളാവുന്നതാണ് പ െമങ്കിൽ വാങ്ങണെമ
കരുതു . കഴിയുെമങ്കിൽ ഇനി വരുേമ്പാൾ െകാ വരാം.(ഒരുപേക്ഷ െപെട്ടന്ന് തിരി െകാ�
ടുേക്ക ിവെന്നങ്കിൽ െകാ വരാൻ പറ്റി )

Social Scientist- െന്റ Industrial Special(54–55) കട്ടിയുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തികശാ െത്ത�
പ്പറ്റി അറിവുെ ങ്കിേല മുഴുവൻ മനസ്സിലാവൂ. പ ാധിപരുെട കുറിപ്പിൽ രസകരമായ ചില
കാരയ്ങ്ങൾ പറയു ്:

‘It is evident that tremendous power concentrated in the hands of the big bourgeois, big
land lord combine and its dominating role in the economy underlie the factors behind
the (industrial) stagnation. But the government instead of attacking landordism and
implementing land reforms and curbing monoply capital has sought an alternative
in the strategy of export-led growth by callaboration with foregin capital. This has
meant generous concession in the form of relaxation of foreign exchange regulations,
repatriation of profits, and easing of import controls. All these further restrict the
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maneuverability of the state, gradually closing the doors to independant economic
development.’

(1972–73നും 75–76നുമിട ് ഇന്തയ്ൻ സവ്കാരയ്വയ്വസായേമഖലയിെല ഉയർന്ന 20 തറവാടു�
കളുെട ആ ി 50 ശതമാനംക വർദ്ധിച്ചതായി ഇേതാെടാപ്പം ഉള്ള പട്ടിക കാണി ).

പണെപ്പരുപ്പം തടയാൻ ഗവൺെമന്റ് ൈകെക്കാ പരിപാടി െതാഴിലാളി-
ഉേദയ്ാഗസ്ഥവിഭാഗത്തിെന്റ ശംബളവർദ്ധനയും D.A.യുെമാെക്ക നിർ ന്ധനിേക്ഷപത്തിലും
മ മായി തട െവക്കലും േബാണസ് തടയലുമായിരു . നികുതി വർദ്ധിപ്പി . ഇെതാെക്ക
ജനങ്ങെള ഉപേഭാഗവ ക്കൾ വാ ന്നതിൽനി തട . ത ലം വയ്വസായത്തിെന്റ
നാശത്തിേല ം. ഇതിെന്റ ദുരിതം അനുഭവിേക്ക ിവന്നത് ജനങ്ങൾതെന്നയായിരു
എന്ന് എഡിറ്റർപറയു .

‘What has become unmistakeably clear is the failure of capitalist path of development in
a world situation where capitalism itself is on the decline and colonial expansion as an
outlet for industialisatrion is no longer possible. The bourgeoisie in the leadership of the
national movement, for political reasons, is forced to compromise with feudal reaction at
home. And such compromise necessarily means a compromise with imperialism abroad.’

ജനതാ സർക്കാരിെന്റ നയങ്ങൾ ം മുൻഗവൺെമന്റ് നയങ്ങളിൽനി ം കാരയ്മായ വയ്�
തയ്ാസെമാ മി . ഒരു ബൂർഷവ്ാ ഗവൺെമന്റ് േപായി മെറ്റാന്ന് വേന്നയു െവന്ന് മാർക്സി�

പാർട്ടിയും തീ വാദി കാരും ഒേരേപാെല അഭി ായെപ്പടു . (െവള്ളിയാ യിെല
ഇന്തയ്ൻഎക്സ് സ്സിൽ അബുവിെന്റ കാർ ൺക േവാ?)

സവ്ാത യ്േബാധം കമ്മിയാണ് എന്നതിേനാട് ഞാനും േയാജി .പേക്ഷ അത് സൃ ിക്ക�
െപ്പടുന്നതേ ? ഇന്തയ്യിൽ രാ ീയനേവാത്ഥാനം തുടങ്ങിയ കാലംമുതൽ ഇേങ്ങയറ്റം മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് -െലനിസ്റ്റ് (തീ വാദി) കൾവെരയുള്ള രാ ീയകക്ഷികളുെട ആദർശദാരി യ്ത്തിന്
ഇതിൽ ഒരു വലിയ പങ്കിേ ? ഇന്തയ്യിെല, അെ ങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് സംസ്ഥാനങ്ങളിെല�
െയങ്കിലും ജനങ്ങളുെട സം ാരേത്തയും സവ്ഭാവേത്തയും ഉൾെക്കാ ് ഒരു രാ ീയകക്ഷി
രൂപീകരി ന്നതിൽപരാജയെപ്പട്ടതിന് ആെരയാണ് കുറ്റെപ്പടുേത്ത ത് ?

(മുടി അ ംനീ േപായാൽേപാലും െഞ ന്നവർ ഇ ം ന െട നാട്ടിലു േ ാ). എനി
േതാ ന്നത് സവ്ാത യ്േബാധമി ാ േയക്കാേളെറ ഭീതിയാണ് ഇന്നാ കാെര എ ം ഭരി�
ച്ചിരുന്നത് എന്നാണ്.

പ മുതേല ഈ രാജയ്ം ഭരിച്ചിരുന്നവർ എ ാം ഈ ഭീതി സൃ ിച്ച് മുതെലടുത്തവരാണ്
യഥാർത്ഥശ വിെന കാണാൻ എ ാവരും മടി . (േകാേളജുകളിെല മഹത്തായ കലാ�
പങ്ങൾ, ബസ്സിനു കെ റിയലും അേനയ്ാനയ്ം ത ലും എന്തിെനയാണ് പിെന്ന സൂചിപ്പി �
ന്നത് ).

സവ്യം കാണാൻേപാലും എ ാവർ ം മടിയാണ്. ഇത് ഇന്തയ്യിെലമാ ം മാെണന്ന്
എനി േതാ ന്നി .
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പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിേലയും ഇരുപതാം നൂറ്റാ ിേലയും മനുഷയ്രുെടതെന്ന േതയ്ക�
തയാണിത് —അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ ര വയ് ിതവ്ം സൂക്ഷി ക. പിെന്ന സമൂഹ�
ത്തിെന്റ താളത്തിൽനി ം ഒറ്റെപ്പടലും മാനസികസംഘർഷങ്ങളും സവ്യം അറിയാനുള്ള

മങ്ങളും (േഡാേസ്റ്റാെയവ് ിയുെട പു കങ്ങൾവായിച്ചി േ ാ? നൂറുെകാ ങ്ങൾ �
മ റം എഴുതിയവെയങ്കിലും അവ ഇ ം സ മാണ്. എനിക്ക് അവ മഹത്താെയാരു
അനുഭവമായിരു ; േതയ്കിച്ച് Crime and Punishment, Brothers Karamazov. (Crime and
Punishment എെന്റ പക്കലു ് വായിക്കണെമ െ ങ്കിൽ െകാ വരാം)

താങ്കൾപറഞ്ഞ വിചാരവി വത്തിൽഞാനും വളെര തീക്ഷി . സച്ചിദാനന്ദനും ശങ്ക�
രപ്പിള്ളയും പറഞ്ഞത് (മലയാളനാട്) ഇവിെട ഒരു സാം ാരികവി വം സൃ ിക്കാനാണ്
തങ്ങളുെട മെമന്നാണ്. അവനവെനതെന്ന മുഖേത്താടുമുഖം തിരി നിറു ക എന്ന്
ആേരാ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മി . സവ്യം അറിയലിനാണ് ഇ ം ഏെറ സ ി, അേ ,
അതിൽ താൻ ജീവി ന്ന സമൂഹെത്ത റി ള്ള അറിവും ഉൾെപ്പടുമേ ാ (മനുഷയ്നും പ�
ഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ ഉദാത്തത ഉപനിഷ കളിലാണ് എനി കാണാനായി�

ള്ളത്. (ബുദ്ധിസവും ി മതവും നിേഷധസവ്ഭാവമാർന്നവയായിരു ) മാർക്സിസം അതി�
േനാട് (?) മാറ്റത്തിനുള്ള മനുഷയ് യ ം കൂെട ഒന്നിപ്പി . ഒ.വി. വിജയനിൽ കാണാത്ത�
ത് ഈ ര ാമെത്ത വശമാണ്. അയാളുെട അടുത്ത തലമുറ ഇതുൾെക്കാ ന്നതായി േതാ�
ന്നി; (ര ം ഒപ്പം). ഇന്തയ്ൻകലാകാരന്മാരിെല ഐകയ്േബാധം അതുെകാ ് ജനതയുെട
മാറ്റത്തിനുള്ള ആ ഹത്തിെന്റ മുേന്നാടി ആയി കണക്കാക്കി േട? ആർ.എസ്.എസുകാെര
പരിചയമുേ ാ? എന്താണ് അവെര സംഘടനയിേല ് ആകർഷി ന്നത്? ഇവിടുെത്ത
ചില യൂത്ത് േകാൺ കാെര എനിക്കറിയാം ആകപ്പാെടയുള്ള ൗഢിയും താപവുമാ�
ണ് അവെര ആകർഷി ന്നത്. ( തയ്യശാ ങ്ങളിേലാ പാർട്ടി നയങ്ങളിേലാ അവർ
വിശവ്ാസമി ) ഇങ്ങെനയ ാത്തവെര ആകർഷി ന്നത് അന്ധമായ ഭ ിയും.

പിെന്ന, ദവ്ിമുഖതവ്ം എന്നത് ഒരു തിയറിയായ ഞാൻഎഴുതിയത്; സൗകരയ്ത്തിന് ആ വാക്ക്
ഉപേയാഗി എ മാ ം. താങ്കൾ എഴുതിയതിൽതെന്ന ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ച ആശയം ക .
ഈ സമൂഹത്തിെന്റ െപാള്ളത്തരം മുഴുവൻഅറിഞ്ഞി ം ഇവിെട ജീവിേക്ക ി വരുേമ്പാൾ
താങ്കൾ എന്താണു െച ക? ഇതു ജീവിതമെ ന്നറിഞ്ഞ് ജീവി ന്നതിെല ൈവരുദ്ധയ്ം. ഇവി�
െട സവ്ത മായി ജീവി ക എന്നതിെന്റ അർത്ഥം എന്താണ്. ഈ േചാദയ്ം താങ്കെള അല�
ട്ടിയിട്ടിേ . ഇതു തെന്നയാണ് ഞാനും ഉേദ്ദശി ന്നത്. (സച്ചിദാനന്ദെന ദവ്ിമുഖതവ്ത്തിനുദാഹ�
രണമായ ഞാൻപറഞ്ഞത്. സവ്ന്തം കാലെത്ത അയാൾ(അയാളുെട തലമുറ) വാ കളിൽ
നന്നായി ഉൾെക്കാ എ മാ ം.)

നിറു

സു മണയ്ദാസ്

മാതളം താങ്കൾ പകർത്തിെയടുത്തിട്ടിെ േതാ അേ , കഴിഞ്ഞവട്ടം വന്നേപ്പാൾ�
െകാ വരാൻ മറന്നതാണ്. ഇേതാെടാപ്പം അയ . മതത്തിെന്റയും ജാതിയുെടയും
സംഘടനകളുേടയും മാണ് നിങ്ങെള ഏറ്റവും അല ന്നെത േതാ .
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കുറ േപരുെട താ രയ്ത്തിനുേവ ി ഇവെയാെക്ക േബാധപൂർവ്വം ഉളവാക്കിവിടുന്നതു തെന്ന�
യേ ? ചൂഷിതെര മതത്തിെന്റ േപരിൽ ചൂഷകേരാെടാന്നിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥ വർഗ്ഗസമരം
ഒഴിവാ കെയന്നതേ ഇതിെന്റ ഉേദ്ദശം. (ഇവെയ േനരിടുന്നതിൽെതറ്റായ സമീപനം തു�
ടങ്ങിെവച്ചത് ഗാന്ധിതെന്നയായിരു . അയാൾ മതങ്ങൾക്കായുള്ള സമരങ്ങളുെട ആഴം കാ�
ണാൻ മറ േപായി). ബൂർഷവ്ാഭരണകൂടങ്ങെള നിലനിർ ന്നതിൽ മതത്തിന് വലിെയാരു
പ ്. അതുെകാ തെന്ന ജനതാ സർക്കാരും. േകരളത്തിൽ മു ീംലീഗിെന ആദയ്മായി
കൂ പിടിച്ചത് മാർക്സി പാർട്ടിയാണേ ാ. അവർ അതിെന എങ്ങെനയാണ് നയ്ായീകരിച്ചെത�
ന്നറിയി .

Nationality-യുെട െമന്നേപാെല മതെത്തയും രാ ീയമായിത്തെന്ന േനരിേട താ�
ണ്. ജനാധിപതയ് ഭരണവയ്വസ്ഥയിൽ അത് അസാദ്ധയ്െമന്ന് ഉറപ്പാണേ ാ. ശരിയാണ്,
താങ്കൾ പറഞ്ഞേപാെല വിചാരവി വത്തിന് വലിയ സ ിയു ്. പെക്ഷ അത് വാ �
കളിൽമാ ം േപാരേ ാ. ഈ ത്തിെന്റയും അടിത്തറയായി എനി കാണാവുന്നത്
വർഗ്ഗൈവരുദ്ധയ്വും അതിെന സഹായി ന്ന ഭരണകൂടവുമാണ്.

െകാടുങ്ങ ർ ഫിലിംെസാൈസറ്റിയുെട ദർശനമു ായിരുന്നേ ാ, കട്ട്. ഞാൻ ൈവകിയാ�
ണറിഞ്ഞത് േപായിരുേന്നാ ?

ഈ ലക്കം ‘കലാകൗമുദി’യിെല േലഖനത്തിൽ (േകാൺ സ്സിെന്റ പിന്നാെല ജനതാപാർട്ടി)
എലിറ്റിസ്റ്റ് സവ്ാധീനം എന്ന ഭാഗം വായിേച്ചാ? ഈ വർഗ്ഗെത്ത ആെക മാ ന്നതിെന റി�
ച്ചാണ് ഫാനൻ ‘െറച്ചഡ് ഓഫ് ദി എർത്തി’െന്റ ആദയ് പുറത്തിൽത്തെന്ന പറയുന്നത്. ഇവ�
െരാഴി ള്ള രാജയ്ത്തിെല ബാക്കി ജനതെയ ാം ഒ കിൽ ഇവരുെട ദ ാളേരാ അെ ങ്കിൽ
ഇവരാൽ ചൂഷണം െച െപ്പടുന്നവേരാ ആണ്. ന െടെയാെക്ക ജീവിതവും ഇവരാണ് നി�
യ ി ന്നത്. അേപ്പാൾ ഇവിെട സവ്ാത ത്തിെന്റ അർത്ഥെമന്താണ്? ഈ വർഗ്ഗെമാട്ടാ�
െകതെന്ന വിേദശകുത്തക വർഗ്ഗത്തിെന്റ ദ ാളന്മാെരന്നതാണ് ഏറ്റവും തമാശയുള്ള കാരയ്ം
(ഇന്നി’ൽ സച്ചിദാനന്ദൻ േജാൺ െബർഗെറ ഉദ്ധരിച്ചിരി ന്നതു ദ്ധിേച്ചാ?) േലഖകൻ
ഒരു വർഗ്ഗേത്ത ടി ഇവരിൽ ഉൾെപ്പടുത്താൻ വി േപായി. മതസ്ഥാപനങ്ങളും അവരുെട
കൂ കാരും. ഈ elite-കളേ ഇന്തയ്ൻജനതയുെട ഏറ്റവും വലിയ ശ ?
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Reason, Romanticism and Revolution കിട്ടി.

ഒേന്നാടി േനാക്കി ഈയാ തെന്ന തിരി തരാം.

പരീക്ഷയേ , വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടി ‘Beyond Communism’ എെന്ന നിരാശെപ്പടുത്തി.

പു കം പഠിെച്ചെന്നാ ം ഞാൻ അവകാശെപ്പടുന്നി . വായിച്ചിടത്ത് പലകാരയ്ങ്ങളിലും
േറായി തീെര അശാ ീയമായ, ഒരു യുേട്ടാപ്പിയെന്റ സവ് േലാകേത്തക്ക് പിൻതിരിഞ്ഞതായി
േതാന്നി. മാർക്സിസത്തിൽനിന്ന് വളെര പിന്നിലാണ് അതിെല ആശയങ്ങൾ.

േകാേളജ് ഇലക്ഷെന്റ വിവരങ്ങെളാെക്ക അറിഞ്ഞേ ാ. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിേനക്കാൾ
വലിയ ഭൂരിപക്ഷം S. F. I. ജനതാമുന്നണിക്ക് കിട്ടി. S. F. I.- ് ഇന്ന് മു ള്ളതിേനക്കാേളെറ
െമമ്പർമാരു ്.

പേക്ഷ ഇലക്ഷെനാെക്കക്കഴിഞ്ഞേശഷം ഇേപ്പാഴെത്ത
ം, മാർക്സിസം അറിയുന്നവർ ഇതിൽ എ േപരു�

െ ന്നതാണ്. തീർച്ചയായും തീെര റ േപെരയു .
ഇതിൽ ധാനകുറ്റക്കാർ പാർട്ടി വർത്തകർ തെന്ന�
യാണ്. സ്റ്റഡി ാ കൾ സംഘടിപ്പി ക മുതലായ
പരിപാടികെളാെക്ക അവർ പേ നിർത്തിയിരി �
കയാണേ ാ. മ ബൂർഷവ്ാകക്ഷികളുെടയും അതിെല
െമമ്പർമാരുേടയും നിലവാരേമ ഇന്ന് S. F. I.- ം മാർക്സിസ്റ്റ്
പാർട്ടി ം അതിെല െമമ്പർമാർ മു . സ്റ്റഡി ാ കൾ
സംഘടിപ്പിക്കണെമ ം മ ം ആവശയ്െപ്പട്ടതിന് (അതു
മാ മ കാരണം. സംഗതികൾ മുഴുവൻ വയ് വുമ ).
ഇവിടെത്ത S. F. I.യൂണിറ്റിൽ ചില ഭിന്നി ാ കയും
ഒ ര േപെര (ഒരു മാസം മുൻപ്) പുറത്താ കയു�
മു ായി. മാർക്സിസം ശരിയായി പഠിക്കാത്തതിെന്റയും

ാേയാഗികമാക്കാത്തതിെന്റയും ഫലമായാണ് ഇവിെട
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇ ക്ഷേയാ ഖമായി ള്ളത്.

ഇവിടങ്ങളിെല പാർട്ടി വർത്തകർക്ക് കമ്മ ണിസത്തിെന്റ അക്ഷരമാല േപാലും അറിയി .
എ ആഭാസകരമായ രീതിയിലാണ് ന െട മാർക്സി കൾ രാ ീയം ൈകകാരയ്ം െച ന്ന�
ത് . െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയി ന്നതില റം അവർെക്കാ ം ആവശയ്മി . R. S. S.-െന്റയും
മറ്റ് തിേലാമശ ികളുെടയും വളർച്ച ് ഇത് ഒരു വലിയ സഹായമായിത്തീരു .

ഇവിടെത്ത R. S. S. വളെരേയെറ ശ മായി വരു . അംഗങ്ങെളാെക്ക ഇരുപതു വയസ്സിൽ�
താെഴയുള്ളവരാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം K. K. T. M.-ൽ  B.Sc.- ് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിട�
െത്ത േനതാവ്. കായികപരിശീലനവും മ ം നട ന്നത് ഒരു അമ്പലൈമതാനിയിലാണ്.
ആദയ്ം ശാരീരികവയ്യാമങ്ങൾ. പിെന്ന കബഡി അെ ങ്കിൽ മ കളികൾ, അവസാനമായി
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ചി റവർത്തമാനങ്ങളും. പുറേമനിന്ന് ആെരങ്കിലും വരുെന്നങ്കിൽ അവരുെട ഭാഷണങ്ങളും
എന്നിങ്ങെനയാണ് പരിപാടി. നിർേദ്ദശങ്ങെളാെക്ക സം തം. മ ങ്ങളും പഠിപ്പി �

്. ര ാ മുൻപ് ഗുരുദക്ഷിണ എെന്നാരു ചട ംക . തിക ം ഭ ിനിർഭരമായിരു
സംഭവം.

പീഠത്തിനുേമൽവച്ചിരുന്ന ഗുരുജി(േഗാൾവാൾക്കർ)യുെട അരിെകയുള്ള തളികയിലാണ് ഗുരു�
ദക്ഷിണ അർപ്പി ന്നത്. േമൽേനാട്ടം വഹിക്കാനും (ഗുരുദക്ഷിണ ഏ വാങ്ങാനും) പുറെമനി�
ന്ന് ഒരാൾ വന്നിരു .

അടുത്ത ഇരുപതാം തീ തി അവിെട ‘സുവർണ്ണേരഖ’ ദർശിപ്പി െവ േക . ശരിയാ�
േണാ? വിവരങ്ങൾ അറിയി മേ ാ.

തൃ ർബുക്ക് എക്സിബിഷനു േപായിരു . അവിെട കാരയ്മായി പു കങ്ങൾ ഒ ം ഉ ായി�
രുന്നി . അവിെട നിന്ന് ഒ ം വാങ്ങിയുമി .  പുറെമനിന്ന് കുെറെച്ചണ്ണം വാങ്ങി. അധികവും
മാർക്സിസ്റ്റ് െടക്സ് കളാണ് Capital, Gurundrisse, Selected Correspondence, Early Writings,
Pre-Marxian Political Economy എന്നിങ്ങെന. Pre-Marxian Political Economy മാർക്സിനുമുമ്പ�
ള്ള ധനതതവ്ശാ ത്തിെന്റ ചരി മാണ്. സമ്പദ്ശാ ം പഠിക്കാൻ രസമുള്ള വിഷയമാണ്.
വിഷയെത്ത റിച്ച് ഏതാെ ാരു േബാധമായിക്കഴി ‘Grundrisse’ യും Capital-ഉം
പഠിക്കാനുള്ള മത്തിലാണ് ഇേപ്പാൾ.

ഇവിടെത്ത മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ചിലെരാെക്ക ടി ഒരു േദശാഭിമാനി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ
രൂപീകരിച്ചി ്. സാഹിതയ്ത്തിെനാ ം വലിയ ാധാനയ്ം െകാടു ന്നി . മാർക്സിസം-
െലനിനിസെത്തപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ാെസടുപ്പി കയും ചർച്ചകൾ നട കയുമാണ് ഉേദ്ദശം. �
ഗ െരെക്കാ ് ാ കൾ എടുപ്പിക്കണെമന്ന് കരുതു . അരവിന്ദാക്ഷൻമാഷാണ് (േക�
രളവർമ്മ േകാേളജ് ലക്ചറർ, അറിയുമേ ാ) ാ കെളപ്പറ്റി തീരുമാനി ന്നതുെമാെക്ക.
അടുത്തമാസേത്താെട വർത്തനമാരംഭി ം. ധാനെപ്പട്ട ആെരങ്കിലും വരുെന്നങ്കിൽ
അറിയിക്കാം വരുമേ ാ.

െമഡിക്കൽേകാേളജ് അ ിഷെന്റ കാരയ്െമന്തായി? വായനെയാെക്ക എങ്ങെന? സച്ചിദാന�
ന്ദനും കൂട്ടരുെമാെക്ക ‘കവിത’ എന്ന േപരിൽ ഒരു സമാഹാരം പുറത്തിറക്കാൻ പരിപാടിയു�
െ േക . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഒ ം അറിഞ്ഞി . ഒരുപെക്ഷ ഒരു പുതിയ ‘ഹരിഃ ീ’
ആയിരി ം. ‘േകരളകവിതാ ന്ഥവരി’യിൽ അടുത്തത് സച്ചിദാനന്ദനും കുമാരപിള്ളയും
ആണേ .

വരിപ്പണം അയേച്ചാ?

2: സമസയ്: എം.പി. രാധാകൃ�
െന്റ പ ാധിപതയ്ത്തിൽ

തലേശ്ശരിയിൽനി �
സിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മാസിക.

‘സമസയ്’2-യുെട ര ാം ലക്കം പുറ വന്നിട്ടി .

‘േബാധി’ ബസ്സ്സ്റ്റാന്റിൽ വി ന ്. ന അച്ചടിയും പട�
ങ്ങളുെമാെക്കയാണ്. ദുബായിക്കാരാേരാ ആണേ അതു
നട ന്നത്. കള്ളപ്പണം െവളുപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്
എെന്നാെക്ക േക .

േവെറ വിേശഷെമാ മി ,



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 103

നിറുത്തെട്ട

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

PS: Radical Humanist െന്റ താങ്കൾെകാടുത്തയച്ച ആ ലക്കം എനി േവണെമന്നി . മുൻപ്
ഞാനതു മറ േപായതാണ്. മേറ്റ ലക്കേത്താെടാപ്പം അതു െകാടുത്തയ ാം.
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ഹ്മപു ന്,

സച്ചിദാനന്ദെന്റ (ഞാൻപറഞ്ഞിരുന്ന) കവിതകൾ, വൃത്തവും േതക്കിൻകാട്ടിെല ചി കാര�
നും ഇേതാെടാപ്പമയ . മാതൃഭൂമി വാർഷികപ്പതിപ്പിെല അയാളുെട കവിത വായിച്ചിേ ?

എനിക്കേതെറ ഇ മായി— േതയ്കിച്ച് ‘സൂരയ്െന കെ ത്തിയ
കുരുടൻ.’ ഇന്നെല ഗാന്ധിെയപ്പറ്റി ഒരു പു കം എടു —
െജ.ബി. കൃപലാനിയുെട Gandhi —His Life and Thought വലിയ
പു കമാണ്—500-േലെറ േപജുകൾ. ജീവിതവും ചിന്തയും ര
വിഭാഗമായാണ് െകാടുത്തിരി ന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് ഗാന്ധിെയ�
പ്പറ്റി കുേറ ടി നന്നായറിയാൻ കഴിയുെമ േതാ . കൃപലാ�
നിയുെട സമീപനം പഴഞ്ചേന്റതുതെന്നയാണ്. എന്നാലും കുെറ
വിവരങ്ങൾ കി മേ ാ. താങ്കൾക്ക് ഈ പു കം േവണെമങ്കിൽ,
അറിയിച്ചാൽ െകാ വരാം.

ഗാന്ധി ആവി രിച്ച സതയ്ാ ഹെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന േതാ .
ഗാന്ധിജി സതയ്ാ ഹം കെ ത്തിയത് മനുഷയ്െന്റ നന്മയിലുള്ള
വിശവ്ാസത്തിെന്റ മുകളിലാണ്.  ശ സതയ്ാ ഹിയുെട മാർഗ്ഗ�
െത്ത എതിർ ന്നേതാെടാപ്പം സവ്ന്തം മനുഷയ്തവ്വും നന്മയും
കെ െമ ം അങ്ങെന സതയ്ാ ഹിയുെട ലക്ഷയ്േത്താട്
ഒന്നി െമ ം ഗാന്ധി കരുതിയിരു . സവ്ന്തം നന്മയിലൂെട
ശ വിെന സവ്ാധീനിക്കാനുള്ള വഴിയായിരു അത്. അന്നത്
ഏെറ െറ ാേയാഗികവുമായിരു . ഇന്ന് മനുഷയ്െന്റ ശ
േനരിട്ട് മെറ്റാരു മനുഷയ്ന . ചൂഷണവും മർദ്ദനവും യാ ികരൂ�
പം ൈകെക്കാ ിരി .

(ബ േറാ സിെയപ്പറ്റി െലനിൻ പറഞ്ഞത്, സ ിയുെട പുറം�
ചട്ടയിൽ) യ ത്തിൽനിന്ന് നന്മയും മനുഷയ്തവ്വും തീക്ഷി
കൂടേ ാ. േനരിട്ട് മനുഷയ്േനാട് എതിരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇ ം
സതയ്ാ ഹത്തിന് സ ിയുെ ന്ന് എനിക്ക് േതാ .

പിെന്ന, ആർ.എസ്.എസുകാെരപ്പറ്റി എനിെക്കാ മറിയി . ഹി�
മഹാസാ ാജയ്ം സ്ഥാപി കയാണ് അവരുെട ലക്ഷയ്െമന്ന്

േകൾ . ഇന്നെത്ത ങ്ങെള അതായത് വർഗ്ഗൈവരുദ്ധയ്ം.
പിെന്ന സാധാരണ ങ്ങളായ വിദയ്ാഭയ്ാസം, രാ ത ം, സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ ഇവെയെയാ�
െക്ക അവെരങ്ങെന സമീപി ? അവർക്ക് ഇന്തയ്െയാട്ടാെക സവ്ാധീനമുെ േകൾ �

. ഇവിേടയും കളുേ ാ? അവെരപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുെമങ്കിൽ അറിയിക്കാേമാ?

ഇന്തയ്യുെട സവ്ാത യ്സമരെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞാൽെകാള്ളാെമ ്. ഭരണവർഗ്ഗം എഴു�
തിയ വിവരങ്ങൾ വായി . യഥാർത്ഥചരി െമാ ം ക ി . ഇന്തയ്ൻജനതയിെല മൂ
വിഭാഗങ്ങളും എങ്ങെനയാണ് സവ്ാത യ്സമരെത്ത ക ത്? ഇ.എം.എസ്സിെന്റ ചരി ം
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കേ ാ? അവിടെത്ത ൈല റിയിൽ അതു വാങ്ങിയി േ ാ? സവ്ന്തമായി വാങ്ങാനാെണ�
ങ്കിൽവലിയ വിലയാണ്, 36 രൂപ.

വയലാർ സമരെത്തപ്പറ്റി താങ്കൾക്ക് എെന്തങ്കിലും അറിയുേമാ ?

ബ േറാ ാ കൾ എ ം ഭരണവർഗ്ഗത്തിെന്റ കൂെടത്തെന്നയായിരു . ഇന്ന് നെമ്മ രൂപ�
െപ്പടു ന്നതും അവെരാെക്ക ടിയാണേ ാ. ഞാനന്ന് എഴുതിയ ന െട തലമുറയുെട ദവ്ിമു�
ഖതവ്െത്തപ്പറ്റി(കുെറ ടി ന ത് Agony എ പറയുകയാണ്) ഒ ം എഴുതിക്ക ി േ ാ.

ഫാനെന്റ പു കത്തിെന്റ ആമുഖത്തിൽ സാർ ് േകാളണികളിെല ജനങ്ങളുെട മനസ്സംഘർ�
ഷെത്തപ്പറ്റി പറയുന്നത് ന െട അവസ്ഥ ് സമാനെമ േതാന്നി:

‘If he shows fight, the soldiers fire and he’s a dead man; if he gives in he degrades
himself and he is no longer a man at all; shame and fear will split up his character and
make his inmost self fall to pieces’

ഇന്തയ്യിലാവുേമ്പാൾ ‘shows fight’എന്നത് ഏെറ സങ്കീർണ്ണെമ മാ ം.

മാതൃഭൂമിയിെല വിജയെന്റ കഥ വായിച്ചേ ാ.

‘ആൽമര’ത്തിെലന്നേപാെല ഇതിലും അയാൾ ജീവിത്തിെന്റ ആഴം അറിയു . (ആൽമരം
താങ്കൾക്കി മാേയാ?) എന്നി ം എനി മനസ്സിലാവാത്തത് ഇതാണ്, ഇന്നാട്ടിെന്റ �

ങ്ങൾ അയാെള അല ന്നിേ ? സച്ചിദാനന്ദൻ മിക നിൽ ന്നത് ഇക്കാരയ്ത്തിലാണ്.
വിജയെന്റ ആ ീയതയും, ഇന്നിെന്റ ങ്ങളും അയാൾക്ക് ഒപ്പം ഉൾെക്കാള്ളാനാവു .

ജാതിയുേടയും മതത്തിേന്റയും കാരയ്ത്തിൽ ഗാന്ധിയുെട വർത്തനങ്ങൾ ഏെറ പുേരാഗമന�
പരമായിരു െവന്ന് എനി ം േതാ .

പെക്ഷ സവ്ന്തം കാലഘട്ടത്തിെന്റ പരിതസ്ഥിതികെള അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉൾെക്കാ�
ള്ളാൻ (ഉദാഹരണത്തിന് േഹാചിമിൻ വിയറ്റ്നാമിെന ഉൾെകാ തുേപാെല. ഒരു കാരയ്ം
കൂടി, േഹാചിമിൻ ഗാന്ധിെയ ആദരിച്ചിരു ) കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ ഇന്തയ്യുെട സ്ഥിതി ഇന്ന�
േത്തതാകുമായിരുന്നി എ മാ ം. ഒ തീർ സ്ഥാനെമ പറഞ്ഞത് അയാളുെട
സമ്പദ്സിദ്ധാന്തെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചാണ്.

ഇവിടെത്ത െചറുപ്പക്കാർ ഗാന്ധി തിമ തകർത്തത് കലാപത്തിെന്റ ആദയ്ഘട്ടമായിരു െവ�
ന്ന് ഞാൻ കരുതു . അവർക്ക് അെതാരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നി . ഇ ം
അത് ഒരു കപടബിംബമായി നിലനിൽ ന്നതിെന്റ െപാള്ളത്തരമായിരിക്കാം അവെര
ഏെറ േകാപിപ്പിച്ചിരി ക.

നൂറ്റാ കൾ േശഷം രാ െമന്ന നിലയിൽ ഇന്തയ്െയ ഒന്നിപ്പിച്ചത് ിട്ടീഷുകാരാണ്.
ഇന്ന്, െപാതുഭാഷെയാഴിച്ചാൽ, ഇന്തയ് ഒരു യഥാർത്ഥരാ ം തെന്നയേ ?

ഈ ിെട ഇന്തയ്യിെല കലാകാരൻമാർക്കിടയിൽ ഉ ായി ള്ള ഉണർവ് ഇതേ സൂചി�
പ്പി ന്നത്? കമ്മ ണി കാെര നമുക്ക് വി കള കൂേട, അവരിന്ന് ഒരു വി വകക്ഷിേയ
അ ാതായിത്തീർന്നേ ാ. േകാൺ സ്സിെനയും തിരെഞ്ഞടുപ്പിേനയും മലയാളിെയപ്പറ്റിയും
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പറ്റി പറഞ്ഞതിേനാട് ഞാനും േയാജി . െതരെഞ്ഞടുപ്പിെനപ്പറ്റിയാെണങ്കിൽ, ന �
െട നാ കാർക്ക് (ഇന്തയ്ക്കാർക്ക്) ഇനിയും സവ്ന്തം അവകാശങ്ങെളപ്പറ്റി േബാധമു ായി�

മി . െതാഴിലാളി സംഘടനകൾതെന്ന താൽക്കാലികാവശയ്ങ്ങൾക്ക റം (േബാണസ്സ്,
ശംബള ടുതൽ) എത്തി േനാ ന്നി േ ാ. ഇക്കാരയ്ത്തിൽകമ്മ ണി കാർക്ക് മ ള്ളവ�
േരക്കാൾഎന്താണ് കൂടുതലായി അവകാശെപ്പടാനാവുക, മ ിസഭെയ തകർക്കാൻഅവർ
െതാഴിലാളി -വിദയ്ാർത്ഥി സംഘടനകെള കരുവാ എന്നതില റം?

രാജൻേകസിെനപ്പറ്റിേപ്പാലും ആരും കൂടുതൽഎഴുതുകേയാ (പ ക്കാർ) ആവശയ്െപ്പടുകേയാ
ഉ ായിട്ടി േ ാ. എന്തായിരു തീ വാദികെള സൃ ിച്ചെതന്ന് ആരും മി ിയി (േകരള�
കൗമുദിയിൽ ഒരു േലഖനം ക )

ഇട ് ഒരു തമാശ എന്നനിലയിൽ ഒരു േകസ് പാ പു കവും ന സ്റീലും വ . വിേനാ�
ദത്തിന റം ന െട നാ കാരും രാ ീയത്തിൽ വിശവ്സി മി . ആചാരം േപാെല,
അെ ങ്കിൽ ശീ കളിേപാെല, േവാ െച . ജീവിതത്തിെന്റകാരയ്ത്തിൽ വിധിയിൽ വിശവ്�
സി . അവർ കൂടുതൽ അശുഭാ ിവിശവ്ാസക്കാരായിരി .

നിറുത്തെട്ട.

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

2 ജൂൈല 1977

…
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ഹ്മപു നു്,

ക ്. D.K. Book letter ഉം മ ം എത്തി തരാൻ ഇ ബദ്ധെപ്പേട തി . വരുേമ്പാൾ
െകാ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നേ ാ.

സിനിമെയപ്പറ്റി ഒരു പു കം കിട്ടിയി ്. Film as Film. ഒരു Perkins
ആണു് ന്ഥകാരൻ. On Judging and Undrstanding Movies എ ് Sub-
title. േകാേളജ് ൈല റിയിേലതാണു്. Ray-യുെട പു കവും Our Films,
Their Films Ray-െയപ്പറ്റിയുള്ള പു കവും (Mary Setonേന്റതു്) വന്നി ്.
അെതാെക്ക ഞങ്ങൾ മുൻേപ ആേരാ െകാ േപായി.

‘New Quest’ െന്റ ആദയ്ലക്കം കിട്ടി. സച്ചിദാനന്ദെന്റ ൈകയിൽനി ്.
അ പ്പപ്പണിക്കരും കൂട്ടരുെമാെക്കയാണു് Contributing Editors. ലക്ക�
ത്തിനു നാലുരൂപ. വാർഷികവരിപ്പണം 20/- പറയത്തക്ക െമച്ചെമാ മി�

. ‘Ankur’െനയും ‘Nishant’െനയും പറ്റി ഒരു േലഖനം (അഞ്ചാറുേപജു�
്), കമ്മ ണിസവും കയ്ാപ്പിറ്റലിസവുമ ാത്ത ഒരു മൂന്നാംമാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റി

Oto Kin (െച കാരൻ) ഒരു േലഖനം എന്നിങ്ങെന വിഭവങ്ങൾ.

‘േകരളകവിത’ക്കാരുെട പുതിയ പു കങ്ങൾ(രവിവർമ്മ, കു ണ്ണി) ഈ
ശനിയാ പുറത്തിറ െമ ് സച്ചിദാനന്ദൻപറ . അതുകിട്ടിയാൽ
ഇനി വരുേമ്പാൾ ഒ െകാ വരാേമാ?

ഇടെ ാരു ദിവസം ചി ഭാനു വന്നിരു . നിങ്ങെള അേനവ്ഷി . സച്ചിദാ�
നന്ദെന്റ ഒരു പുതിയ കവിത (ആരാണു് ശ ?) കിട്ടിയി ്. േദശാഭിമാനി
റിപ്പ ിൿ വിേശഷാൽ തിയിൽ വന്നതാണു്. ‘ചിന്ത’ പുറത്തിറക്കിയ
‘അമർഷത്തിെന്റ കവിതകൾ‘ എന്ന പു കത്തിൽ ഈ കവിതയു ്.
േവെറ ന കവിതകെളാ മി അതിൽ.

ഇവിെട ബുധനാ മുതൽ സമരമാണു്. ഇനി കുെറ ദിവസേത്ത ് തുടരാ�
നിടയു ്. Monopoly Capital കിട്ടിയി ്.

താങ്കളുെട പരിചയക്കാർ ആെരങ്കിലും ഇവിെടയുെ ങ്കിൽ, അറിയിച്ചാൽ,
അവരുെട പക്കൽ പു കങ്ങൾെകാടുത്തയക്കാം.

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

22 July 77
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ഹ്മപു നു്,

െവള്ളിയാ നിങ്ങളുെട നാ കാരെന ക ിരു . പു കങ്ങെളാ ം െകാ വന്നിട്ടി ാത്ത�
തുെകാ ് െകാടുത്തയ ാനായി . െചാവ്വാ േയാ ബുധനാ േയാ താങ്കൾ എെന്ന കാവിൽ�
െവച്ച് കാണാനാ ഹി െവ ം വിവരങ്ങൾ കത്തയച്ചി െ ം അയാൾ പറ .

ശനിയാ വെര കെത്താ ം ക ി . ഇവിടെത്ത പുതിയ േപാ മാൻ തീെരപരിചയമി ാ�
ത്ത ഒരു മനുഷയ്നാണ്. അയാൾ വീടറിയാത്തതുെകാ ് തരാത്തതാവുെമ കരുതു .
എന്തായാലും ബുധനാ രാവിെല—െചാവ്വാ ഈ ക കി മേ ാ—10 മണി ് ഞാൻ
െകാടുങ്ങ െരത്താം. പ മുതൽ പതിെനാ വെര േകരളാബുൿഹൗസിനുസമീപം കാ�

നി ാം. പു കങ്ങളും െകാ വരാം. അ വരുമേ ാ.

ഞാൻ അ പറഞ്ഞിരുന്ന ‘സമസയ്’യുെട ആദയ്ലക്കം പു�
റ വ . സംഗതി മേനാഹരമായി ്. സച്ചിദാനന്ദെന്റ
വീട്ടിൽവച്ചാണു് ക തു്. ലക്കങ്ങൾ േകാേളജുകൾവഴി വിതര�
ണം െച ാനാണു് പരിപാടി. വാർഷികവരിസംഖയ് (10രൂപ)
അയ െവങ്കിൽ വിലാസം ഇതാണു്:

എം.പി. രാധാകൃ ൻ, C/o കറന്റ് ബുൿസ്, തലേശ്ശരി.
‘രസന’െയ റിച്ച് ഇനി ഏെറെയാ ം  തീക്ഷിക്കാനി .

സച്ചിദാനന്ദെന റി ള്ള േലഖനത്തിനു് അയാൾ മറുപടി എഴു�
തിയി െ പറ .

Seminar-െന്റ ഒരു ലക്കം ക . Monthly ആണു്. ഓേരാ മാസവും ഒരു വിഷയെത്ത റി �
ള്ള symposium അവർ അവതരിപ്പി . ഞാൻ ക ലക്കം (210 February 1977) വിഷ�
യം Fear and Freedom ആയിരു . െകാള്ളാവുന്ന സാധനമാണു്. ഒരു elitist ചുവയുെ േന്ന�
യു . ലക്കത്തിനു വില 3/- വിലാസം: Seminar, The Monthly Symposium, Post Box 338,
New Delhi-1.

െവള്ളിയാ േകാേളജിെല S. F. I. േയാഗത്തിൽ പെങ്കടുക്കാൻ േതാമസ് ഐസൿ 31 വന്നി�
രു . കാരയ്മായി ഒന്നരമണി േറാളം അയാൾ സംസാരി . അയാൾ ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ
മാർക്സിസ്റ്റാണു്. പാർട്ടിയുെടയും S. F. I.-യുെടയും നയങ്ങെളപ്പറ്റി വയ് മായും വിശദമായും
സംസാരി . (പറയാൻകാരണം ഇതാണു്: മറ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് േനതാക്കെളാെക്ക മാർക്സി കെള�
ന്ന േലബൽ മാ മെ അണിയാറു . സംസാരത്തിലും െപരുമാറ്റത്തിലുെമാെക്ക അവർ
K.S.U.ക്കാെരേപ്പാലും നാണിപ്പി ന്ന വിധത്തിലാവാറാണു് പതിവ്.)

മാനസികമായി ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാവുക എന്നതിനാണു് ഏതിനുമുപരി അയാൾ ഊന്നൽ െകാടു�
ത്തതു്. കവികൾപറയുന്ന ‘സാം ാരിക വി വം’ തെന്ന.

ബുധനാ Writers’ Club ഉ ായിരു . സച്ചിദാനന്ദൻ ചില കവിതകൾ ‘ഏ ിൽ സീകവ്ൻ�
സു’◌ം ‘ മാതള’വുെമാെക്ക വായി . േവെറെയാ ം ഉ ായി .
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നിറു .

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

23.8.77

‘Gruindrisse’ യുെട അവതാരികയിൽ മാർക്സ് അറിഞ്ഞ ര തരം മനുഷയ്വയ് ിതവ്ങ്ങെളപ്പറ്റി
ഒരു ഖണ്ഡിക ഉ ്. അതിവിെട പകർ : താങ്കൾ താൽപരയ്ം കാണുെമ കരുത�
െട്ട.

‘Finally, instead of ‘species-being’, the Grundrisse speaks of two very broadly and
generally defined types of human individuality. The first is the ‘private individual’,
meaning the individual as private proprietor. The place of this type is taken by the social
individual, the individual of classless society, a personality type which is not less, but
rather more, developed as an individual because of its direct social nature,. As opposed
to the empty, impoverished, restricted individuality of capitalist society, the new
human being displays an all-sided, full, rich development of needs and capacities, and
is universal in character and development.’ –Martin Nicolaus, foreword to Grundrisse,
p.51.

ര ാം തരത്തിൽെപ്പട്ട വിശവ്മാനവനിൽനി ് ഇന്തയ്ക്കാരൻഎ അകെലയ…
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ഹ്മപു നു്,

ഇ വന്നിരു െവന്നറി . കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതു് ക മായി. കുറ േനരം കൂടി കാത്തി�
രു െവങ്കിൽ കാണാമായിരു .

പതിെനാ മണി ് ഞാൻ തിരിെച്ചത്തിയിരു . പ മണിവെര ഞാൻ താങ്കെള കാത്തി�
രു . നാ കാരെന ക േപ്പാൾ, അയാൾ വരുെമ ് ഉറ പറ മി .

Beyond Communism കിട്ടി. ആ പു കം എനി േവണെമന്നി . അതു വാേങ്ങെ ്
ഞാൻ പറഞ്ഞിരു വേ ാ.

‘ജവ്ാല’യുെട —സച്ചിദാനന്ദൻ നടത്തിയിരുന്ന െകാ മാസിക— ലക്കങ്ങൾകിട്ടി. വായിക്കാൻ
കുെറെയാെക്ക ഉ ്, അതിൽ. സൗകരയ്ം േപാെല ഒരുദിവസം തരാം.

Reason, Romanticism and Revolution ഒരു ദിവസം ഒ ് എത്തിക്കാേമാ? സൗകരയ്ംേപാെല
മതി.

േവെറ വിേശഷെമാ മി . നിറു .

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

20 െസ ംബർ77
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ഹ്മപു നു്,

‘ജവ്ാല’കളും നിങ്ങളുെട മ പു കങ്ങളും കിട്ടിക്കാണുമേ ാ. ‘ജവ്ാല’ അടുത്ത ആ തെന്ന
തിരി തന്നാൽ ന ്.

നിങ്ങളുെട ഏെതങ്കിലും പു കങ്ങൾ വ തും ഇനിയും എെന്റ ൈകവശം ഉെ ങ്കിൽ അറി�
യി ക. ‘Beyond Communism’ തിങ്കളാ േയാ മേറ്റാ െകാടുത്തയക്കാം. അതു് എെന്ന നിരാ�
ശെപ്പടുത്തി. Reason Romanticism & Revolution എങ്ങെനയു ്? വായി കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ
അതു് തിങ്കളാ െകാടുത്തയക്കാേമാ? ഇവിെട ഇലക്ഷെന്റ ബഹളമാണു്. തിങ്കളാ യാണു്
അെത ് അറി കാണുമേ ാ! വിജയം മിക്കവാറും S. F. I. ജനതാസഖയ്ത്തിനായിരി ം.
3 മുതൽ 8 വെര തൃശൂർ ടൗൺഹാളിൽ Book Exhibition ഉെ ന്നതു് അറിേഞ്ഞാ? വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസ പു ക ദർശനമാെണ േതാ . ‘സമസയ്’ കിട്ടിയി . അതിെന്റ ര ാംലക്കം
അടു തെന്ന—ഒരുപെക്ഷ മൂ നാലു ദിവസത്തിനകം—ഇറ െമ പറ . ഒന്നാം
ലക്കെത്തക്കാൾ അതു േകമമാകുെമന്നാണറിവ്.

നിറു .

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

18/10/1977
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ഹ്മപു നു്,

സമൂഹത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഘടന സമൂഹഘടനെയയാെക, അതിെല ജനങ്ങളുെട മേനാഘ�
ടനയടക്കം നിർണ്ണയി െവന്നാണു് മാർക്സിയൻസിദ്ധാന്തം. സാമൂഹയ്ഘടന എ

പറയുേമ്പാൾ അതിെല വിദയ്ാഭയ്ാസ�
സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാം ാരികസംഘട�
നകൾ, സാഹിതയ്ം, കല ഇവെയാെക്ക
ഉൾെപ്പടും (ഇ ് വളെരയധികം വിമർ�
ശിക്കെപ്പടുന്ന സിദ്ധാന്തമാണു് ഇതു്.
ന വിമർശനങ്ങെളാ ം ഞാൻ വാ�
യിച്ചിട്ടി . ചരി െത്ത റിച്ച് ഇേന്നാളം
ഞാൻ േനടിയ അറിവുെവ െകാ ് ഇതു
ശരിയാെണ ് ഞാൻ  വിശവ്സി .
എെന്റ ധാരണ മാറാവുന്നതാണുതാനും)

ഇനി ഇന്തയ്ാചരി ം. ഇതിഹാസകാലംമു�
തൽ ഏതാ ് ിട്ടീഷുകാർ അധികാരം
ക ട ംവെര ാഹ്മണാധിപതയ്ത്തിൻ
കീഴിലായിരു . ഇന്തയ്ാചരി െത്ത�

റി ം സമൂഹെത്ത റി െമാെക്ക
കപടസിദ്ധാന്തങ്ങളും അർദ്ധസതയ്ങ്ങളും
ഈ അധികാരിവർഗ്ഗം ചരിപ്പിച്ചി �
താനും. മഹാഭാരതത്തിൽ പാതി തയ്�
ത്തിെന്റ ഉ വെത്തപ്പറ്റി ഒരു കഥയു ്.

പ കാല ് മനുഷയ്ൻ മൃഗങ്ങെളേപ്പാ�
െല ഇ ംേപാെല ഇണേചർ കഴി�
ഞ്ഞിരു . ഏതുപുരുഷനും ഏതു ീയു�
മായും ഇണേചരാം. ആരും അതിെലാരു
തടസ്സവും ക ിരുന്നി . അങ്ങെനയിരി�
െക്ക ഒരു ഋഷിപ ിെയ ഒരാൾ ബലാ�
ത്സംഗം െച ാൻ മി . ഋഷിപ ി ്
സമ്മതമായിരുന്നിെ ന്നർത്ഥം. ഇതു
ക ഋഷിപു ൻ അച്ഛേനാടു് ഇതനയ്ാ�
യമാെണ സമർത്ഥി . ഋഷിയാകെട്ട
ഇതിൽ അപാകതെയാ ം ക ി .
ഋഷികുമാരനാകെട്ട ഈ വയ്വസ്ഥെയ

സവ്ന്തം തപഃശ ിയുപേയാഗിച്ച് മാ കയും ീകൾ ് പാതി തയ്ം ക ി കയും െച .
അ മുതലാണെ …
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ഈ കഥതെന്ന ദ്ധി ക. ആദയ്ഭാഗം ശരി. പേക്ഷ, അവസാനഭാഗ ് ാഹ്മണെന്റ
സർവ്വാധികാരം ഉയർ വരുന്നതും അങ്ങിെന ആ വർഗ്ഗം അജ മായിത്തീരുന്നതുേമാ?
പാതി തയ്ത്തിെന്റ ഉ വെമങ്ങെനെയന്ന് ശാ ീയമായി വിശകലനം െച ാെത അധി�
കാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േമന്മയുെട ഖയ്ാപനമായിത്തീരുകയേ ഇവിെട? ഇതിഹാസകാലം
മുതലുള്ള തത്തവ്ചിന്തയിലും സാഹിതയ്ത്തിലുെമ ാം ഇത്തരം onesidedness-ഉം അധികാരി�
വർഗ്ഗേത്താെടാട്ടി നി ന്ന അർദ്ധസതയ്ങ്ങളും കാണാം.

ഇതിെന്റ സാമ്പത്തികവശം േനാക്കാം. എക്കാല ം ചരി ത്തിൽ ര വർഗ്ഗങ്ങൾ നില�
നിന്നിരു . ാഹ്മണ-(ക്ഷ ിയ) elite-കളും അവരുെട ദ ാളന്മാരും അവരുെട ചരി വും
മാ േമ ഇേന്നാളെമഴുതിയി ള്ള ഇന്തയ്ാചരി ങ്ങളിെല ാം കടശ ിയായി നിന്നി .
ഇവരുെട തത്തവ്ചിന്തകളും കലാസാഹിതയ്ങ്ങളും മാ േമ (ഇവയുെട വർഗ്ഗപരിമിതിയും
onesidednessഉം േദ്ധയം) ഇന്തയ്യുേടെതന്ന് ഖയ്ാപിക്കെപ്പട്ടി . ഇവെര നിലനിർത്തി�
യിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കൃഷിക്കാേരയും അതിേനാടുബന്ധെപ്പട്ടവേരയും ർശിച്ചവ ചുരു�
ക്കം. ‘… feudal lords (Kshathriya Kings) gave birth to vedanta philosophy in an attempt
to establish their control over the social surplus by terminating the priestly monopoly of
it… ’

എന്ന് Radical Humanist-ൽതെന്ന പറയു വേ ാ. ബുദ്ധെന്റ കാലേത്താടടു ് ഈ ആധി�
പതയ്ം അതിെന്റ രതയുെട മൂർദ്ധനയ്ത്തിൽഎത്തിയിരി ണം ൈദനംദിനസംഭവങ്ങളുെട
ദുഃഖം ക ിെട്ടന്നതിേനക്കാൾ വയ്വസ്ഥയുെട രത സൃ ിച്ച ഭീകരത ക ിട്ടാവണം ബുദ്ധൻ
പരിഹാരം അേനവ്ഷിച്ചിറങ്ങിയെത ് എനി ് േതാ . ാഹ്മണാധിപതയ്ത്തിെന്റ ൈവ�
കൃതങ്ങളും ചൂഷണവും അ േയെറ ഭീകരമായിരുന്നിരിക്കാം. (ഇേപ്പാൾതെന്ന ഒരു famine
കാല ് ചെത്താടു ന്ന മനുഷയ്ർ എ േയെറയാണ്.) സവ്ന്തം വർഗ്ഗപരമായ പരിമിതിയും
നിസ്സഹായതയും മൂലം ബുദ്ധദർശനം ജീവിതത്തിനുേനെര നിേഷധാ കമായ സമീപനം
സവ്ീകരി . ആയർത്ഥത്തിൽ അതു് ജീവിെത്തത്തെന്ന നിേഷധി . ഇന്നെത്ത existentialist
ചിന്തകെരേപ്പാെല ബുദ്ധെന്റ ആശയങ്ങളും വളെരേയെറ subjective ആയിരു .

എങ്കിലും ആ ചരി ഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധമതം ഒരു വമ്പിച്ച പുേരാഗതി തെന്നയായിരു . ഹി മ�
തെത്തയും ാഹ്മണാധിപതയ്െത്തയും അതു േചാദയ്ംെച . ബുദ്ധനു് തെന്റ കാല തെന്ന
ഒേട്ടെറ അനുയായികൾ ഉ ാെയന്നതു് ാഹ്മണഭരണകാലത്തിെന്റ ദുഷിപ്പിെന സൂചിപ്പി �

.

പേക്ഷ, ബുദ്ധമതം അ തെന്ന േവഗത്തിൽ അടിച്ചമർത്തെപ്പ . ാഹ്മണാധിപതയ്ം ഇരട്ടി�
ശ ിേയാെട തിരിെച്ചത്തി. ീശങ്കരെന്റ പങ്ക് ഒരിക്കലും പുേരാഗമേനാ ഖം ആയിരുന്നി .
പലരും ശങ്കരെന ഒരു തിവി വകാരിയായാണ് കാണുന്നതു്.

ചരി െത്ത പിേന്നാട്ട് തിരി കയാണു് ീശങ്കരൻ െച തു്. (ഈ മനുഷയ്െന്റ ഒരു മുഖ�
ന്ഥം, ‘Brahma Sutra Bhasya’ എെന്റ പക്കലു ്. 900േപജുള്ള ഈ കൃതിയിൽ ഉപനിഷ�

കെളയും മ ാഹ്മണ ന്ഥങ്ങെളയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സവ്ന്തം കാല ് പുേരാഗ�
മേനാ ഖമായിരുന്ന പല ആശയസംഹിതകെളയും—Materialism, Buddhism എന്നിങ്ങ�
െന— ീശങ്കരൻഎതിർ േതാ ി ). അതിൽ പിന്നീടു് ിട്ടീഷ്ഭരണകാലംവെര—
അതിൽപ്പിന്നീടും!— ആധിപതയ്ം െചലുത്തിയതും ാഹ്മണ ഭൂ ഭു-ക്ഷ ിയ വംശമായിരു .
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പേക്ഷ എ െകാ ് ാഹ്മണമതം മാ ം ഇവിെട േവരുറ ?

എനിക്കിേന്നവെര മനസ്സിലാകാത്ത കാരയ്മാണതു്. അധികാരവും സമ്പ ം എന്നതുേപാ�
െല വിദയ്യും അവർ ക ടക്കിയതിനാലാേണാ? അങ്ങിെന ഒരു ജനതെയയാെക മരവിപ്പി
നിർത്താനായതുെകാേ ാ?

താങ്കൾ യു ിേബാധത്തിനു െകാടു ന്ന അർത്ഥം എെന്ത ് എനി വയ് മ . ‘ഭൗ�
തിക ഉ ാദനസവ്ഭാവത്തിൽമാറ്റം വരാെത തെന്ന യു ിേബാധത്തിൽ ഉ ാകുന്ന വികാ�
സം’ എ താങ്കൾ പറഞ്ഞതു് എനി ് ഇങ്ങിെനയാണ് മനസ്സിലായതു്: അതായതു് ഒരു
വയ്വസ്ഥയിൽ—മുതലാളിത്ത വയ്വസ്ഥയിൽ എ തെന്ന െവ ക—ജീവി . ഇതിൽ
കുറ േപർ ചൂഷകരും ഏെറേപ്പർ ചൂഷിതരും എന്നിങ്ങെന ഈ സമൂഹംതെന്ന ര ായിപ്പി�
രിഞ്ഞിരി . വയ്വസ്ഥെയ പറയുമ്പാൾ അതിൽ എ ാഘടകങ്ങളും—സാം ാരികം,
സാമ്പത്തികം… —െപടുമേ ാ. വയ്വസ്ഥയുെട ഒരു േതയ്കഘട്ടത്തിൽ അതിനു് അതിലുൾ�
െപ്പട്ട ജനതെയ ആെക ഉൾെക്കാള്ളാനാവുന്നി . ഇതു് വയ്വസ്ഥയുെട എ ാ മണ്ഡലങ്ങ�
െളയും ബാധി . അതായതു് വിദയ്ാഭയ്ാസവും വിദയ്ാഭയ്ാസസ്ഥാപനവും ഒരുമി ന്നി ,
കൂടിവരുന്ന െതാഴിലി ാ , ഔേദയ്ാഗികകാരയ്ങ്ങളിൽ, െപാതുെവ, അഴിമതി, വിലക്കയറ്റം,
ദാരി യ്ം, ദുരിതം… ഇങ്ങിെനയാവുേമ്പാൾ ചൂഷിതവർഗ്ഗം, (അവരാണേ ാ ദുരിതം അനുഭവി�
േക്ക ിവരുന്നതു്) യു ി ഉപേയാഗി . ഈ ദുരിതങ്ങൾ കാരണം അേനവ്ഷി .
കെ . അറിവു േയാഗി ന്നേതാെട രാജയ് ് ഒരു വി വം നട . ഇവിെടയും
നിർണ്ണായകഘടകം സാമ്പത്തികം തെന്ന.

(ഈ വിശകലനം വളെര ലളിതമായി. ലാളിതയ്ത്തിെന്റ ന നതകളും ഇതിനു ്)

ഇനി ഇന്നെത്ത മതത്തിെന്റ കാരയ്മാെണങ്കിൽ പ കാലെത്തേപ്പാെല അതിന ാമുഖയ്�
മുെ ന്ന് എനി േതാ ന്നി . അതു് ഒരു ഊ വടി മാ ം.

പിെന്ന, ‘വയ്വസ്ഥിതിയുെട മാറ്റത്തിലൂെട മതത്തിലു ാകുന്ന മാറ്റവും ആശയസംഘട്ടനത്തി�
ലൂെടയു ാകുന്ന മാറ്റവും തിക ം വയ്തയ് മാണ്. (ആശയസംഘട്ടനം വികസിതമായ യു ി�
േബാധത്തിെന്റ ഫലമാണ്, വളർച്ചയുെട ലക്ഷണം). ആദയ്േത്തത് അധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
താ രയ്ങ്ങൾെക്കാ ് നിശ്ചിതമാർഗ്ഗത്തിലൂെടയുള്ള മാറ്റത്തിേല ം  ര ാമേത്തതു് സവ്യം
വളർച്ചയിേല ം നയി ’ എ ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതു്.

എനി േതാ ന്നതു് ഇതാണു്; വയ്വസ്ഥിതിയിെല മാറ്റം, മതത്തിെല മാറ്റം, ആശയസംഘ�
ട്ടനം, യു ിേബാധം, വളർച്ച ഇവെയ ാം പര രം ബന്ധെപ്പട്ടവയാണ്. ഒരു വയ്വസ്ഥ ്
അതിെന്റതായ സമ്പദ്ഘടനയു ായിരി ം. െപാതുെവ ഈ സമ്പദ്ഘടനയാണ് ഈ
വയ്വസ്ഥയുെട ആശയഘടനേയയും മതത്തിെന്റ സവ്ഭാവേത്തയുെമാെക്ക നിയ ി ന്നതു്.
(ഫ ഡൽകാലേത്തയും ഇന്നേത്തയും മതത്തിെന്റ സവ്ഭാവത്തിലുള്ള വയ്തയ്ാസം കാണുക)
സമ്പദ്ഘടന ് വയ്വസ്ഥെയ ഉൾെക്കാള്ളാനാവാെതയാകുേമ്പാൾ വയ്വസ്ഥയുെട ആശയത�
ലത്തിൽ (superstructure) അസവ്ാസ്ഥയ്ങ്ങൾ ക തുട . അേപ്പാൾ മനുഷയ്ൻ യു ിയുപ�
േയാഗിച്ച് പരിഹാരം േതടു . ഒരു പുതിയവയ്വസ്ഥ െകട്ടിപ്പടു . അതിൽ മതത്തിേന്റയും
ആശയതലത്തിേന്റയും സവ്ഭാവം പാേട മാറിയിരി ം. (കമ്മ ണിസ്റ്റ് രാജയ്ങ്ങളിലും മതമു �
േ ാ. പേക്ഷ അതു് ചൂഷകെന്റ ഉപകരണമ .)



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 115

ഒരു വയ്വസ്ഥയിൽ ആ വയ്വസ്ഥേയക്കാൾ അതീതമായ ഒരു ആശയരൂപം ഉ ാകുന്നത്
തീെര അസാദ്ധയ്മാണ്. മനുഷയ്െന്റ വളർച്ച ഏെറ െറ പൂർണ്ണമായും അവൻ ജീവി ന്ന വയ്�
വസ്ഥിതിയാൽ പരിമിതമാക്കെപ്പടു . ഏറ്റവുമധികം വളർച്ച േനടിയയാൾ വി വകാരിയാ�
ണ്. പിെന്ന താങ്കൾ പറയുന്ന സവ്യം വളർച്ചയുെട കാരയ്ം. ഭൂരിഭാഗം ചൂഷണം െച െപ്പടുന്ന
സമൂഹത്തിൽ എ േപർക്കതു കഴിയും? സമൂഹെത്തയാെക ഒ കാണൂ.

ജനങ്ങളിൽ ശാ ീയചിന്താഗതി പരത്താൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കുേറെയാെക്ക മി ്.

ശാ സാഹിതയ്പരിഷ മായി പാർട്ടി വളെര അടുപ്പത്തിലാണു്. അവർ ഇടക്കിെട െസമി�
നാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറു േ ാ. ശാ സാഹിതയ്പരിഷത്തിെന്റ ജീ ജാഥക്ക് സവ്ീകര�
ണം ന ാൻ പാർട്ടിയുെട േക ത്തിൽ നി ് െകാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിർേദ്ദശമു ്. െപരി�
ഞ്ഞന ് പാർട്ടി യൂണിറ്റിനും േകാേളജിെല S. F. I. യൂണിറ്റിനും ഈ നിർേദ്ദശം കിട്ടിയിരി �

.

Reason Romanticism and Revolution നവമ്പർ അവസാനം തന്നാൽ മതിേയാ? പരീക്ഷ നവ�
മ്പർ 18-◌ാംതീയതിേയാ മേറ്റാ കഴിയും അതു കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചേശഷം െകാടുത്തയച്ചാൽ
മതിെയങ്കിൽ അറിയി ക. വിവരം അടുത്താ തെന്ന അറിയിക്കണം. 20-◌ാംതീയതി ാസ്
അവസാനിേച്ച ം.

മാർക്സ്-ഏംഗൽസ് കൃതികളുെട ലിസ്റ്റ് ഇേതാെടാപ്പം െവ .

Grundrisse ആദയ്ം വായിച്ചേപ്പാൾ പകർത്തിെയടുത്തതാണ്, Grundrisse യുെട appendix
ആയി െകാടുത്തിരുന്നതു്.

ഇനിയിേപ്പാൾ Grundrisse വാങ്ങിയ സ്ഥിതി ് ഇതിെന്റ ആവശയ്മി . ലിസ്റ്റിൽ‘ü’ഇട്ടിരി ന്ന
കൃതികെളാെക്ക Marx-Engels: Selected Works (3 Vols.)-ൽ ഉ ്. ഓർമ്മയിൽനിന്നാണ്
tick െച തു്. േവെറ ചില മുഖയ്കൃതികളും പിെന്ന അവരുെട േദ്ധയമായ ചില ക കളും
േലഖനങ്ങളും Selected works ൽഉ ്.

പിെന്ന ‘സമസയ്’ ഒറ്റ തിയായി വി നയി െ . േകാേളജിെല ഒരു ബാബുവാണ് വിതര�
ണക്കാരൻ. ‘സമസയ്’ നി േപാകാതിരിക്കാൻ പണം ആവശയ്മാണേ ാ. വരിക്കാരനാകു�
േന്നാ? ര ാംലക്കം ഈയാ തെന്ന പുറ വരും.

േവെറ വിേശഷമി .

നിറു

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

14.10.1977

P S: College Union Inauguration-ന് Dr. K.N. Raj-െന ക്ഷണിക്കാൻ പരിപാടിയിട്ടി �
്. അയാൾവരുെന്നങ്കിൽഅറിയിക്കാം. വരുമേ ാ. മിക്കവാറും ഉച്ചകഴിഞ്ഞായിരി ം

inauguration.
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ഹ്മപു നു്,

‘ജവ്ാല’കളും നിങ്ങളുെട മ പു കങ്ങളും കിട്ടിക്കാണുമേ ാ. ‘ജവ്ാല’ അടുത്ത ആ തെന്ന
തിരി തന്നാൽ ന ്.

നിങ്ങളുെട ഏെതങ്കിലും പു കങ്ങൾ വ തും ഇനിയും എെന്റ ൈകവശം ഉെ ങ്കിൽ അറിയി�
ക. ‘Beyond Communism’ തിങ്കളാ േയാ മേറ്റാ െകാടുത്തയക്കാം. അതു് എെന്ന നിരാശ�

െപ്പടുത്തി. ‘Reason Romanticism & Revolution’ എങ്ങെനയു ്? വായി കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ
അതു് തിങ്കളാ െകാടുത്തയക്കാേമാ? ഇവിെട ഇലക്ഷെന്റ ബഹളമാണു്. തിങ്കളാ യാണു്
അെത ് അറി കാണുമേ ാ! വിജയം മിക്കവാറും S. F. I. ജനതാസഖയ്ത്തിനായിരി ം.
3 മുതൽ 8 വെര തൃശൂർ ടൗൺഹാളിൽ Book Exhibition ഉെ ന്നതു് അറിേഞ്ഞാ? വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസ പു ക ദർശനമാെണ േതാ . ‘സമസയ്’ കിട്ടിയി . അതിെന്റ ര ാംലക്കം
അടു തെന്ന—ഒരുപെക്ഷ മൂ നാലു ദിവസത്തിനകം—ഇറ െമ പറ . ഒന്നാം
ലക്കെത്തക്കാൾ അതു േകമമാകുെമന്നാണറിവ്.

നിറു .

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

18/10/1977
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ഹ്മപു നു്,

ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിത, ‘ആനന്ദൻ’, ഇേതാെടാപ്പമു ്. ‘കവിത 1150’ൽ വന്നതാണു്, െവ�
ള്ളിയാ Union Inauguration ആയിരു . അറിയിക്കാൻപറ്റിയി . അതിനുള്ള വകയും
ഉ ായിരുന്നി . കക്കാടും േകാവിലനുമാണു് വന്നതു്. ര േപരും പ മിനു വീതം �
സംഗി . കൂവാനുള്ള വക േപാലും ഉ ായിരുന്നി , സംഗത്തിൽ. കക്കാട് േ സറുെട
തടിയൻ പു കവും (Golden Bough) താങ്ങിപ്പിടിച്ചാണു് എത്തിയതു്.

Inaugurationെനപ്പറ്റി വലിയ സവ് ങ്ങെളാെക്ക ഉ ായിരുന്നതാണു്. Dr. K.N. Raj െനെക്കാ�
് ഉദ്ഘാടനം, അതുകഴിഞ്ഞ് ഗ െര പെങ്കടുപ്പിച്ച് െസമിനാർ, രാ ി കാവാലത്തിെന്റ

നാടകം ഇെതാെക്കയായിരു പരിപാടി. Raj െന ക്ഷണിക്കാൻ തിരുവനന്തപുര ് േപാ�
യിരുന്നതാണു്. അയാളിങ്ങെന പരിപാടികൾെക്കാ ം േപാകാറി േ . മ ള്ളവേരയും
മാത കുരയ്ൻ, േജക്കബ് ഈപ്പൻ, േഗാവിന്ദപ്പിള്ള—കിട്ടിയി . ഈ വർഷെത്ത ഭാരവാഹികൾ�
ക്കാെണങ്കിൽ താ രയ്വും ഉ ായിരുന്നി . ആെക താ രയ്മു ായിരുന്നതു് ബാബു (സമസയ്�
യുെട വിതരണക്കാരൻ)വിനു മാ മാണു്.

ഒരു Forum രൂപീകരിക്കാനും ഇടതുപക്ഷ ചായ് േവാെട വർത്തിക്കാനും അയാൾ പരി�
പാടിയു ്. പിെന്ന, ‘സമസയ്’ ് തപാലിടപാടുകെളാ മി േ . വിതരണം വയ് ികൾ
വഴിക്കാണു്. ‘സമസയ്’ ് തപാല േസ്സയി . ര ാം ലക്കത്തിൽ കാരയ്മാെയാ മി . മൂ�
ന്നാമേത്തതു െതാ രാജീവെന്റ നീ േലഖനം ആരംഭി . അതിൽനി ് കാരയ്മാെയ�
െന്തങ്കിലും തീക്ഷിക്കാം.

നിറുത്തെട്ട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

2 Nov. 1977
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ഹ്മപു നു്,

‘സമസയ്’െയപ്പറ്റി ഞാൻ മുെമ്പഴുതിയതു് തിരുത്താനാണു് ഈ ക ്. സമസയ്യുെട വരിപ്പ�
ണം േനരി സവ്ീകരി ്.

ര ാം ലക്കത്തിെല പരസയ്ം ഇതാണു്:

സമസയ്

രാ ീയ-സാഹിതയ്- സാം ാരിക മാസിക

വിലവിവരം: ഒറ്റ തി രൂപ 1.50

വാർഷികവരിസംഖയ്: 15.00

ഏജൻസികൾ ം േകാപ്പികൾ ം,

മാേനജർ, സമസയ്

തലേശ്ശരി- 1

ര ാംലക്കെത്തപ്പറ്റി ഞാെനഴുതിയതും െതറ്റായിരു . ഇതിൽ വായിക്കാൻ കുറ ്: മാർ�
ക്സിസം-െലനിനിസെത്തപ്പറ്റി അൽേബനിയൻ േലബർപാർട്ടി േനതാവിെന്റ േലഖനത്തിെന്റ
ആദയ്ഖണ്ഡം (തിരുത്തൽവാദംെകാ ് പരിപൂരിതമായ യൂേറാപ്പിൽ വി വകരമായ മാർക്സി�
സം െലനിനിസം വിജയി കതെന്ന െച ം—എൻവർഓജ.)

സച്ചിദാനന്ദെന്റ േലഖനപരമ്പരയിെല (കലയും മാർക്സിസവും ചില സമകാലീന ങ്ങൾ)
ആദയ്ഭാഗം, െനരൂദയുെട ചില കവിതകൾ, പുതിയ റഷയ്ൻഭരണഘടനയുെട വിമർശനം—
ഇങ്ങെനെയാെക്ക. എൻവർഓജയുെടയും സച്ചിദാനന്ദെന്റയും േലഖനങ്ങൾ വളെര േദ്ധ�
യമാണു്. സമസയ്യുെട ഈ ലക്കം തൃശൂർ െചട്ടിയങ്ങാടിയിൽ ഒരു കടയിൽ വി ാനിട്ടി ്.
ഒരു പെക്ഷ ഇത് ഇതിനകം തെന്ന നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരി െമ കരുതു .

പിെന്ന ഇവിെടെയാരിട ് ഉത്തരായണം ദർശിപ്പി ്. വലപ്പാട് ൈകലാസിൽ.
24.11.77-നു് വയ്ാഴാ . നാലു ദർശനങ്ങൾഉെ ന്നാേണാർമ്മ. Benefit Show ആണു്.

Sameeksha യുെട ‘Asan Centenary Volume’ കിട്ടി. സച്ചിദാനന്ദേന്റതാണു്. ഉള്ളടക്കത്തിൽ
കാരയ്മാെയാ ം ക ി . പേക്ഷ ഇതിെന്റ Introduction ഉം അവസാനേലഖനവും ‘And
now Where We Go from Here?’ കാ ള്ളവയാണു്. Introduction-ൽ…

നിങ്ങളുെട ാ കൾഎന്നാണാരംഭി ക? ഉത്തരായണത്തിനു വരാൻപ േമാ? ഇേപ്പാൾ
ക ാൽ അേതപ്പറ്റി മുൻപു ായിരുന്ന അഭി ായം പരിണമി െമ േതാ .

േവെറ വിേശഷെമാ മി .

നിറുത്തെട്ട

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.
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8/11/1977

PS: -സമസയ്യുെട അടുത്തലക്കത്തിൽആരംഭി ന്ന ബി. രാജീവെന്റ േലഖനപരമ്പരയുെട
േപർ‘വി വത്തിെന്റ ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം’ എന്നാണു്.

ഈയിെട ഒരു വാരിക കിട്ടാറു ്: Economics and Political Weekly. ഇടതുപക്ഷ ചായവ്ുള്ള�
താണ് (മാർക്സിയൻ). Economics േനയും Political Science െനയും പറ്റി വളെര േദ്ധയമായ�
തും ആഴേമറിയതുമായ േലഖനങ്ങൾവരാറു ്, ഇതിൽ. സമകാലീന സാമ്പത്തിക രാ ീയ
സംഭവങ്ങെള റി ം (ഇന്തയ്ൻ ആയാലും അന്തർേദ്ദശീയമായാലും) ഇവർ കുറി കളിടു .
ഈ വിഭാഗത്തിൽവളെര േദ്ധയമായ ഒരു വാരിക. കാരയ്മാ സ ം.

പിെന്ന നിങ്ങൾ അ െകാടുത്തയച്ചിരുന്ന ആ ലഘുേലഖ ‘അടിയന്തിരാവസ്ഥയും ന െട
കടമകളും’ മ ള്ളവേയാെടാപ്പം തിരിെക െകാടുത്തയക്കാൻ ഞാൻ വി േപായി. മറന്നതാ�
ണു്. എങ്ങിെനയാണിനി അതു തിരിെക തരിക? വളെര ധൃതിയുെ ങ്കിൽ തപാലിൽ അയ �
തരാം. എന്താണു േവ െതന്നാൽ അറിയി ക.
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ഹ്മപു ന് ,

ക കിട്ടിയിട്ട് ഒരാ യിലധികമായി ചില മാനസിക ങ്ങൾെകാ ് മറുപടിെയഴുതാനായി�
. േകാേളജ് വിദയ്ാഭയ്ാസം ഞാൻ മുഴുവനായി ഉേപക്ഷി . പരീക്ഷെയഴുതി ഡി ി േനടാേനാ

അതുവഴി എെന്തങ്കിലും േജാലി സമ്പാദിക്കാേനാ ഉള്ള പരിപാടി പൂർണ്ണമായും ഉേപക്ഷി .
ഒരു കമ്മ ണിസ്റ്റായി വർത്തിക്കാനാണ് അടുത്ത പരിപാടി. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമു പിടിച്ച �
മാണിത്. ഇടത്തരക്കാരെന്റ ജീവിതം ന െട മനസ്സിൽ കുത്തിനിറച്ച െപറ്റി-ബൂർഷവ്ാ േകാ �

കളും സമൂഹത്തിൽ നി ള്ള അകൽച്ചയും എ ാം പിൻെവടിേയ ിയിരി . കാരണം
അദ്ധവ്ാനി ന്നവരുെടയിടയിൽ വർത്തി ന്നതിന് അവരുെട തരത്തിലുള്ള മാനസികഘ�
ടന സമ്പാദിേക്ക ിയിരി .

ന േടത് - െപറ്റി ബൂർഷവ്ാസിയിയുേടത്—തിക ം ൈവയ ികവും ഇടുങ്ങിയതുമായ ആ ീ�
യതയാെണ ം ഏറ്റവും യഥാർത്ഥവും വികാസസാദ്ധയ്തയുള്ളതുമായ ആ ീയത െതാഴി�
ലാളികളുെടതാെണ ം ഈ ിെട ക േപ്പാൾ െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള പറ . അതായത്
നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്, അവർക്ക് നമ്മിൽനിന്ന് പഠിക്കാനുളളതിേന�
ക്കാൾ. സമൂഹെത്ത മാ ന്നതിനായുള്ള വി വ വർത്തനത്തിെന്റ ആദയ്ഘട്ടമായി ഓേരാ
വി വകാരിയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗആ ീയതയിേലക്ക് ഉയേര ിയിരി .

സച്ചിദാനന്ദനും ശങ്കരപ്പിള്ളയുെമാെക്ക (അവരുേടതായ രീതിയിൽ) ജനങ്ങളിൽനി പഠി�
ക്കാൻ മി ്. സച്ചിദാന്ദെന്റ പുതിയ കവിതകൾ വളെര മാറിയി ് തൃ രിനടു�

ള്ള പട്ടിക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ശങ്കരപ്പിള്ള ചില കവിതകൾ നിരക്ഷരരായ ചില െതാ�
ഴിലാളികൾക്ക് വായി േകൾപ്പി . െപറ്റിബൂർഷവ്ാസി മഹെത്ത വിേശഷിപ്പി ന്ന പനി,
കഷ ി എന്നിവെയാ ം അവർക്കി െപ്പട്ടി . എന്നാൽ െ ഹ്ശ്റ്റിെന്റ ‘വായി ന്ന
െതാഴിലാളികളുെട േചാദയ്ങ്ങൾ’ ‘ഏഴുേഗാപുരങ്ങളുള്ള തീബ്സ് ആരു നിർമ്മി ?… ’ സച്ചി�
ദാന്ദെന്റ ‘ധൻബാദിെല ഖനിെതാഴിലാളി’ ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട ‘മു ്’ എന്നീ കവിതകൾ അവർ
നന്നായി ആസവ്ദി വേ , ‘വായി ന്ന െതാഴിലാളികളുെട േചാദയ്ങ്ങൾ’ അവരാസവ്ദി ന്ന
വിധം ശങ്കരപ്പിള്ള ് മഹത്തായ ഒരനുഭൂതിയായിരു െവേ . െപറ്റി ബൂർഷവ്ാവായനക്കാ�
രെന മുന്നിൽക്കെ ഴുതുന്നതിൽനി ഭിന്നമായി െതാഴിലാളികെള—അദ്ധവ്ാനി ന്നവെര
ഉേദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന സൃ ികളിേല ് ഇവെരാെക്ക പുേരാഗമി .

3: െവള്ളാനി: ഇരിഞ്ഞാല�
ട ടു ള്ള ഒരു ാമം.

അവിെട നി ം വി. എസ്. രാമൻ
എെന്നാരു വിദയ്ാർത്ഥി േകാേള�
ജിലു ായിരു . ആദയ്കാല
വി വ വർത്തനങ്ങൾ െവള്ളാനി
േക ീകരിച്ചാണ് ആരംഭിച്ചതു്.
പാർട്ടിയിൽ േചരാൻ േപായ�
േപ്പാൾ െവള്ളാനിയിൽ രാമെന്റ
വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം താമസി .

െവള്ളാനി3-യിെല െതാഴിലാളി സംഘടന രജിസ്റ്റർ െച ാൻ
െകാടു കഴി Rural Labourer’s (LIBERATION എന്ന
കള്ളേപ്പര് ) Organisation എന്നാണ് േപര്.

േകരളത്തിൽ C. P. I. (M. L.)-െന്റ ആദയ്െത്ത െതാഴിലാളിസം�
ഘടനയായിരിക്കാം ഇത്. െവള്ളാനിയിൽനിന്ന് സമീപ േദ�
ശങ്ങളിേലക്ക് വയ്ാപിപ്പിക്കാെമെന്നാെക്ക തീക്ഷ.

ജനങ്ങെള മനസ്സിലാ ന്നതിെന്റയും സവ്യം മാറുന്നതിേന്റയും
ഭാഗമായി േമയ് മാസത്തിൽ േകരളത്തിെലവിെടെയങ്കിലും
യാ േപായാേലാ എന്നാേലാചി —എക്സ്കർഷന ഒരു
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പേക്ഷ തീെര പണം ൈകവശം കരുതാെതയുള്ള ഒരു യാ .
ഒ ം ഉറപ്പിച്ചിട്ടി .

താങ്കൾ െമഡിക്കൽ േകാേളജ് ജീവിതെത്തപ്പറ്റിേയാ േകാേളജിെന്റ സമീപ േദശങ്ങെളപ്പറ്റി�
േയാ ഒ ം എഴുതാറി േ ാ. എെന്താെക്കയാണ് ാ കൾ, ഏെതാെക്ക രീതിയിൽെപട്ടവ�
രാണ് സഹപാഠികൾ. മുൻപ് എഴുതിയിരുന്ന സുഹൃത്തിെനപ്പറ്റിയും പിെന്നെയാ ം ക ി .
എ ാം വിശദമായി എഴുതുമേ ാ.

മാഗസിൻ അച്ചടിയുെട കാരയ്ം കുറ കുഴപ്പത്തിലാണ്.
ഇവിടെത്ത സ്റ്റാഫ് എഡിറ്റർ—അയാൾക്കാണേ ാ അധി�
കാരം മുഴുവൻ—ഇയാൾഒരു മുൻ R. S. S. വർത്തകനും
പള്ളിമണിയുമാണ് —ഒരു സാധാരണകഥയിൽ മുല,
തടവറ എന്നീ വാ കൾ ക ് െഞട്ടിേപ്പായി. ഇക്ക�
ണക്കിന് ‘വിദയ്ാഭയ്ാസം’33 അനുവദി േമാ എേന്താ.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ മാഗസിൻ ഇറങ്ങി . ‘വിദയ്ാഭയ്ാസചർ�

ച്ച’ മേറ്റെതങ്കിലും മാസികയിേലാ ‘രസന’യിേലാ ‘സമസയ്’യിേലാ അച്ചടി കയും െച ം.
ചർച്ചയുെട കെ ഴു തി അടുത്ത കത്തിൽ അയ തരാം.

ഇേതാെടാപ്പം േസനാധിപതിയുെട ‘മുരുകൻ’എന്ന െപയ്ന്റിങിെന്റ േഫാേട്ടാ അയ .
ദർശനത്തിെന്റ മുഖചി മായി ദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്.

നിറെപ്പാ കളുേടയും പരുക്കൻ തലത്തിേന്റയും സൗന്ദരയ്ം േഫാേട്ടായിൽ ഇ . എങ്കിലും—

കനഡിയൻ M. L. പാർട്ടിയുെട മുഖപ ം People’s Canada Daily News എനി വരു ്.
എഴുതിയതനുസരിച്ച് െവറുെത അയ തരുന്നതാണ്. ഒരുപാടു വിവരങ്ങൾ, അന്തർേദശീയ

ാധാനയ്മുള്ളവ, ഇതിൽനി ം അറിയാനു ്. ഇവർ ചില പു കങ്ങളും അയ ത —
ൈസദ്ധാന്തിക ാധാനയ്േമറിയവ. ഇന്തയ്ൻ M. L. പാർട്ടിയുമായി ഇവർക്ക് അടുത്ത ബന്ധ�
മു ്. പു കങ്ങളുെട കാരയ്ത്തിൽ ഈ മാസം ഞാൻ ഭാഗയ്വാനായിരു . ധാനെപ്പട്ട
ഒരുപാെടണ്ണം കിട്ടി.

സച്ചിദാനന്ദെന്റ ‘േകരളകവിതാ ന്ഥവരി’ കവിതയുെട വിലയാരാഞ്ഞ് മുൻെപഴുതിയിരുന്ന�
േ ാ. അവർ എനിക്കയ തന്ന കാർഡ് ഇേതാെടാപ്പമയ .

താങ്കൾ ള്ളത് വീട്ടിലായിരി മേ ാ?

നിറു

േ ഹപൂർവ്വം

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.
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ഹ്മപു ന്,

കഴിഞ്ഞ ര ദിവസമായി ഞങ്ങൾ അമ്പലവയലിലാണ്. സിവിക്ച െന്റ കൂെട. ഇവിട�
െത്ത ടി.ബി. യിൽ താമസി . സിവിൿ വളെര സഹകരണമേനാഭാവമുള്ള ആളാണ്.
ഭാവി വർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി ഏെറ െറ വയ് മായ പരിപാടികൾ രൂപെപ്പ വരു . അതു�
െകാ ് അടു തെന്ന നാട്ടിേല മടങ്ങാെമ കരുതു .

വയനാട് മേനാഹരമായ സ്ഥലമാണ്. എേപ്പാഴും ന തണുപ്പ്. അമ്പലവയലിൽ മേലറിയ
ഇ . ഇടക്കിട ് മഴച്ചാറലു ്.

നാട്ടിേല വരുേമ്പാൾ അതുവഴി വരാം. അേപ്പാൾ കൂടുതൽ കാരയ്ങ്ങൾ സംസാരി ാം.

അേശാകൻ, ദാസ്.

21-8-1978
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ഹ്മപു നു്

വാസു: േഡാ ർ വാസു, ടി., കായ�
ണ്ണ േപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ ആ മണ�
േകസിൽ അറസ്റ്റിലായി. പിന്നീട്
പാർടി വർത്തനങ്ങളിൽനി ം
വി നി . ഇേപ്പാൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ

ിനി ് നട .

വിദയ്ാർത്ഥികളുെട മാനിെഫേസ്റ്റാ:
സി. പി. ഐ. എം. എൽ. അടിയന്തി�
രാവസ്ഥ േശഷമു ായ വിദയ്ാർ�
ത്ഥി മുേന്നറ്റെത്ത അഭിസംേബാ�
ധന െച ാനുേദ്ദശി സിദ്ധീകരി�
ച്ച ലഘുേലഖ.

സ ി: സച്ചിദാനന്ദൻ പുതിയ
കവികെള പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാ�

് സിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ച ൈല�
റി സീരീസ്.

േകാേ ഡ്: േകാട്ടയ നിന്ന്
െക. എൻ. രാമച െന്റ പ ാ�
ധിപതയ്ത്തിൽ സിദ്ധീകരിച്ച
സി. പി. ഐ.(എം. എൽ.)
മുഖപ ം.

‘വിദയ്ാഭയ്ാസചർച്ച’യുെട അ േകാപ്പികൾകൂടി ഇേതാെടാ�
പ്പമയ . േകാപ്പികൾ അധികമുെ ങ്കിൽ വാസു34വിനു
െകാടു ക. ‘വിദയ്ാർത്ഥികളുെട മാനിെഫേസ്റ്റാ’35യുെട േകാ�
പ്പികൾ ഇതിനകം അവിെട കിട്ടിക്കാണുെമ കരുതു .
(ഇെ ങ്കിൽ വാസുവിെന്റ പക്കൽ കാണും) ഒരു േകാപ്പി എനി�

് അയ തരണം.

സച്ചിദാനന്ദെന ഇതുവെര ക ി . ‘ സ ി’36യുെട അച്ചടി
തീർന്നിട്ടി . അവസാനെത്ത കുറ േപജുകളും കവറും ഇനി
അച്ചടിക്കാനു ്. എന്തായാലും ഇനി ഈ മാസം അവസാ�
നേത്താെടേയ അതു പുറത്തിറ . ശമ്പളദിവസത്തിനടു ്
പുറത്തിറ ന്നതു് ഒരു കണക്കിനു നന്നായി.

‘െകാേ ഡ്’37 ഒേ ാബർ, 15നു പുറത്തിറ ന്ന വിവരം
അറിഞ്ഞിരി മേ ാ. (കലാകൗമുദിയിെല പരസയ്ം). ‘േ �
രണ’38അവിെട എത്തിേയാ?

നക്സൈല കെളപ്പറ്റി ‘മാതൃഭൂമി’യിൽ വരുന്ന േലഖനപര�
മ്പര വായി േന്നാ. ബുധനാ യിെല േലഖനത്തിൽ െമ�
ഡി.േകാേളജിേനയും പരാമർശി ്.

പരീക്ഷ എന്നവസാനി ം?

നിറുത്തെട്ട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

22.9.78
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ഹ്മപു ന്,

ഒേ ാബർ 10-നകം വയനാട്ടിേല പുറെപ്പടാനാണ് ഞങ്ങളുെട ഇേപ്പാഴെത്ത പരിപാടി.
പരീക്ഷയും മ മായതുെകാ ് െമഡിക്കൽ േകാേളജിേല വരുന്നി . െന ിേക്കാടു തങ്ങി�
യേശഷം വയനാട്ടിേല േപാകു . സിവിക്കിെന്റ കത്ത് ഇതുവെര വന്നി . യാെതാരു
വിവരവും അറിഞ്ഞി മി . തിരക്കായതുെകാ ാവും. അവിെട െചന്നാൽ ഒരുമിച്ച് േവ തു
െച ാമേ ാ. വീട്ടിൽനിന്ന് കുറ പണം കിട്ടിയി ്. അവിെട ബുൿസ്റ്റാൾ തുടങ്ങാനായിെ �
ങ്കിൽതെന്ന സീസണായതുെകാ ് മ വ േജാലിയും കി െമ തീക്ഷി . ജനങ്ങെള
അടുത്തറിയുകയും അവേരാെടാത്ത് വർത്തി കയും െച ക എന്നതാണ് ധാനമായും
േനടിെയടുേക്ക ത്.

‘ സ ി’യുെട ആദയ്പു കം ത ാറായി.

നിങ്ങൾ ള്ള പു കങ്ങൾ അയ െകാടുേക്കെ ന്ന് സച്ചിദാ�
നന്ദേനാടുപറയാം. നാട്ടിൽ വരുേമ്പാൾ സച്ചിയുെട വീട്ടിൽേപാ�
യി പു കങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാ മേ ാ. ര ാമെത്ത പു കം
‘േസാഷയ്ൽ ഇമ്പീരിയലിസം’ ഈ മാസം അവസാനം ത ാറാ�
കും എ പറയു . മൂന്നാമെത്ത പു കം മുമ്പ് അറിയിക്കാത്ത�
താണ് D. D. Kosambi-യുെട ഭഗവദ്ഗീതെയപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം.
എം. ഗംഗാധരൻ വിവർത്തനം െച .

‘ ഡന്റ്സ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’ തനി രാ ീയഭാഷയാെണ പറഞ്ഞതു േനരാണ്. ഇ ന �
െട ജീവിതം രാ ീയവുമായി അേഭദയ്മായി ബന്ധെപ്പ കിട എന്നതുെകാ തെന്ന
അത് അനിവാരയ്മേ . ന െടെയാെക്ക ചരി പരമായ സ്ഥാനവും നാം െചേ കാരയ്�
ങ്ങളും വിശദീകരിച്ചി െ ന്നതുെകാ തെന്ന അത് വളെര ധാനവുമാണ്. ചാരുമജൂംദാർ
എെന്നാ ം എടു പറേയ ിയിരുന്നി എന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻപറ .

പരിപാടിയിൽെചറിെയാരു മാറ്റം. 11-◌ാംതി തി തൃശൂരിൽ‘പടയണി’39 കളി ്.
അന്ന് സിവിക് വരും. അതുെകാ ് പത്താം തി തി െവള്ളാനിയിലും പതിെനാന്നാം തി�

തി തൃശൂരും തങ്ങിയേശഷം 12-◌ാംതി തി രാവിെല വയനാട്ടിേല പുറെപ്പടാെമ കരു�
തു .

െ ഹ്റ്റിെന്റ കവിതകൾ ത ാറായത് സച്ചിദാനന്ദെന്റ വീട്ടിൽ െവച്ചി ്. െമഡിക്കൽ
േകാേളജിൽ െചലവാകുെമ േതാ െന്നങ്കിൽ കുറച്ചധികം േകാപ്പികൾ എടു െകാ .
11-◌ാംതി തി രാ ി തൃശൂർ െവച്ച് ‘പടയണി’. റീജണൽ തിേ റ്ററിൽ കാണാെമങ്കിൽ നമു�
െക്കാരുമിച്ച് േകാഴിേക്കാേട്ട മടങ്ങാം.

വിവരങ്ങൾ വ തുമുെ ങ്കിൽ െപെട്ട മറുപടിെയഴുതുക.

സേ ഹം

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.
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ഹ്മപു നു്,

ഇന്നെല േകാേളജിൽേപായിരു . S. F. I. ് എക്സിക ട്ടീവിൽ ആെക 4(2 + 2) സീ കേള�
യു . അതിൽ രാജീവൻ മാ േമ ന െട ഉറച്ച ആളായി . ‘പടയണി’ െകാ വരാൻ
അവർ മി േനാക്കി. ആദയ്ം ജനതക്കാർ അനുകൂലിെച്ചങ്കിലും ഇേപ്പാൾ എതിർ .
ഇേപ്പാഴെത്ത നിശ്ചയമനുസരിച്ച് ‘േഹാമം’ എെന്നാരു പീക്കറ നാടകമാണു്  െകാ വരുന്ന�
തു്.

മുരളിയുെട േനാട്ടീസ് ഇേതാെടാപ്പമു ്. സച്ചിയാണ് അെതഴുതിയതു്. ഇലൿഷൻനാളിലാ�
ണിതു വിതരണം െച തു്. ഒെരണ്ണം േപാലും താെഴവീണു കിടന്നിരുന്നി േ .

നിങ്ങളുെട മാഗസിൻക . അറുേബാറായിരി ന്നേ ാ. കഴിഞ്ഞവർഷെത്ത പകി േപാലും
അതിന്നി .

േകാേളജിൽ ൈ ംകാർ വന്നിരു െവന്നതു് േനരാണു്. പാലായിൽെവച്ച് അേശാകെന
േചാദയ്ംെച തിേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടാവണം അവരിവിെട വന്നതു്. എന്തായാലും അവർ
മുമ്പാെക ഞങ്ങൾ exposed ആയിക്കാണുെമ തീർച്ച.

തിരിെക േപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ college-േല വരുന്നി . Bus Stand-േലാ മേറ്റാെവച്ച് ക മു�
ട്ടാൻ സൗകരയ്ത്തിൽ യാ arrange െച ാം. വിവരങ്ങൾ പിന്നീടറിയിക്കാം.

േസാഷയ്ൽ സാ ാജയ്തവ്ം:
സ ി ൈല റിയു�

െട ര ാമെത്ത പു കം.

‘േസാഷയ്ൽസാ ാജയ്തവ്’ത്തിെന്റ അച്ചടി പകുതിേയ ആയി �
. അച്ചടി െകാള്ളാം. മ പു കങ്ങളുെട അച്ചടി ഒ മായി�

ട്ടി .

ര േമാഹൻ ഇേപ്പാൾ സന്നനാണു്. ഇവിടെത്ത ന െട
സഖാക്കൾ എ ാവരുമെത. അവരുെട വർത്തനങ്ങൾ ആേവശം തരുന്നവയാണു്.

ര േമാഹൻ: 1978-െല
ൈ സ്റ്റ് േകാേളജിെല
എസ്. എഫ്. ഐ. യുെട
മാഗസിൻ എഡിറ്റർ.

മ വിേശഷങ്ങൾ വഴിേയ.

ദാസ്.

25.11.78
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സുഹൃെത്ത,

ഇവിെട വന്ന ഉടെന ‘അമ്മ’ അവതരിപ്പി ന്നതിെന്റ തിര�
ക്കിൽെപ്പ . അതുെകാ ് കെത്തഴുതാനും മ ം ൈവകി. സച്ചിെയക്ക . ‘ഗീത’ യുെട അച്ചടി
തീർന്നിട്ടി . എം. ഗംഗാധരൻ വിവർത്തനം ത ാറാക്കി അയ െകാടുക്കാൻൈവകുന്നതു
കാരണം എ പു കം ത ാറാകുെമന്ന് പറയാനാവി .

അേശാകെന്റ യാെതാരു വിവരവുമി . അവൻ ഇേപ്പാൾ ‘Comrade’ൽ വർത്തി
എ  േകൾ . എെന്റ കത്തിനു മറുപടിയി .

‘അമ്മ’ 15-നു തൃ യാറും 16-നു് തൃശൂരും.

ഈയാ നാട്ടിേല വരുേന്നാ? അടുത്താ വന്നാൽ ‘അമ്മ’ കാണാം. െവള്ളിയാ 6-
മണി ് തൃശൂരിൽ. ടിക്കറ്റ് േവണെമങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ബു ്െച ാം.  വിവരങ്ങളറിയി ക.

മ വിേശഷങ്ങളി .

ദാസ്

7.2.1979
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ഹ്മപു നു്,

ക ്, നിങ്ങൾവയനാട്ടിൽ വന്ന വിവരം കുട്ടനും (സിവിക്) പറ . വയനാെടങ്ങെന?

നിങ്ങൾപറഞ്ഞ സമയത്തിനു് അേങ്ങാട്ട് േഫാൺെച ിരുന്നി , അേ ? ‘പടയണി’ അവ�
തരിപ്പി ന്നതിനുേനെര ഇതുവെര േപാലീസ് ഭീഷണിെയാ ം വന്നിട്ടി േ ാ. കാരയ്ം
പരസയ്െപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതു ാകാൻ സാദ്ധയ്തയു ്. അമ്പലവയലിൽ പടയണി
 അവതരിപ്പിച്ച സംഘാടകർ േനെര ഭീഷണിയു ായിരു . കരുതിയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ
അനാവശയ്മായി exposed ആവാതിരിക്കാനും ദ്ധിക്കണം.

ദീപും േജാസും42(ഇയാെള എനി പരിചയമി ) എങ്ങെന?

സച്ചിദാനന്ദെന്റ പരിപാടികൾ എെന്താെക്കയാെണന്നറിയി . െപറ്റിബൂർഷവ്ാ അസുഖങ്ങൾ
ഒരുപാെടണ്ണമു യാൾ ്. അതങ്ങിെന ചാഞ്ചാടിെക്കാ ിരി ം. ശ മായ അനുഭവ�
ങ്ങൾ ഉ ാവുേമ്പാൾ കാരയ്ങ്ങൾ പഠി െകാ ം.

നമ്മൾ ക തിനുേശഷം ഞാനയാെള ക ിട്ടി .

ശിവശങ്കരെന്റ പു കം ഇതുവെര വായന തുടങ്ങിയിട്ടി . സമയം കിട്ടിയി . ഇനിയിേപ്പാൾ
െപെട്ട ് വായി തീർക്കാം. അതായതു് മാർച്ച് 1-നു മുമ്പ് പു കം അവിെടെയത്തിക്കാം.
ആ തീയതി മുൻപ് പു കങ്ങൾ ആവശയ്മാേണാ എ ് അയാേളാടേനവ്ഷി ക. അതയ്ാ�
വശയ്മാെണങ്കിൽ postal മാർഗ്ഗം അയ െകാടുക്കാം.

കലാപരമായി പല േപാരാ കളുെ ങ്കിലും ‘അമ്മ’ ഒരു ന നാടകമാണു്. അദ്ധവ്ാനി ന്ന
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ന നാടകം. അടു തെന്ന ‘ ാർട്ടാ�
ക്കസ്’(തലേശ്ശരി ടീം) നാടകമായിറ ്. ഇവരുെട അടുത്ത നാടകം ‘യുദ്ധവും സമാധാ�
നവും’.

അടുത്തലക്കം ‘േ രണ’ താരതേമയ്ന നന്നായിരി ം. March 1-നു പുറത്തിറ ം.

ഞാൻ തിരി േപാകുന്ന വിവരം തീർച്ചയാക്കെപ്പട്ടിട്ടി . മ ചില ങ്ങളുമായി കൂടി ഴഞ്ഞ്
കിട കയാണു്. മാർച്ചിേല ഇനി സാദ്ധയ്മാകൂ.

മറുപടി അയ ക. ‘പടയണി’ അവതരിപ്പി ന്നതു സംബന്ധിച്ച വിേശഷങ്ങൾ അറിയിക്ക�
ണം.

അഭിവാദനങ്ങേളാെട

ദാസ്

23.2.79

ഞാനും ഇവിെടയുള്ള ഒരു െതാഴിലാളിസഖാവും കൂടി െചറിയപു കങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ
പരിപാടിയിട്ടി ്. അടിയന്തിര ാധാനയ്മുള്ള രാ ീയേലഖനങ്ങളായിരി ം ഉള്ളടക്കം.
വിശദമായ വിവരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടിട്ടി . കാരയ്ം രഹസയ്മായിരിക്കെട്ട.
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ഹ്മപു നു്,

ഞാൻ െവള്ളിയാ േയാ ശനിയാ േയാ (March 1 or 2) അവിെടെയ . മിക്കവാറും ശനി�
യാ 2 മണിേയാെട. രാ ി P. N. ദാസിെന്റ വീട്ടിൽ കൂടാനാവുെമങ്കിൽ നമുക്ക തെന്ന അയാ�
െള കാണാം. അെ ങ്കിൽ പിേറ്റ രാവിെല.

ഞാൻ ഇതിനുമുൻപയച്ച ക ് കിട്ടിക്കാണുമേ ാ. വിേശഷങ്ങളുെ ങ്കിൽ അറിയി ക.

‘ സ ി’ പു കത്തിെന്റ അച്ചടി കഴി .

ഈയാ തെന്ന അതു Postal ആയി  അയ ്.

എന്നാണ് നിങ്ങളുെട പരീക്ഷ?

േശഷം േനരിൽ

അഭിവാദനങ്ങേളാെട

ദാസ്

26.2.79

ശിവശങ്കരെന്റ പു കം വരുേമ്പാൾ െകാ വരാം
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ഹ്മപു ന്

ഞാനിനിയും വർത്തനരംഗേത്ത ് േവശിച്ചിട്ടി . ഒരാ കം സംഗതികൾ ശരിെപ്പടുെമ�
കരുതു . ഇതിനിടയിൽ ഒേട്ടെറ സഖാക്കളുമായി ബന്ധെപ്പ .

ന െട സഖാക്കൾ കരുത്തരും ധീരരുമാണ്. നമു സങ്ക ിക്കാ�
വുന്നതിേനക്കാൾ എ േയാ ഉന്നതർ.

അവരിൽനി തെന്ന ഒേട്ടെറ പഠി ാനു ്.

അേശാകെന്റ വിവരെമാ മി .

‘േകാ ഡ്’പുറത്തിറങ്ങിയത് ക ിരി മേ ാ. ‘േ രണ’ ഈയാ�
തെന്ന പുറത്തിറ ം. ഒരു പെക്ഷ ഇതിനകംതെന്ന കിട്ടിക്കാ�

ണമേ ാ. അടുത്തലക്കം ഒേ ാബർ വി വപ്പതിപ്പാണ്. െമയ്ദിന�
പ്പതിപ്പിെന്റ രീതിയിലിറക്കാനാണ് ഉേദ്ദശി ന്നത്. െബക്ക മായി
ഇന്റർവ , ‘സംഘഗാന’ത്തിെന്റ ിപ്റ്റ്, കവിതകളും േലഖനങ്ങ�
ളും എന്നിങ്ങെന ഉള്ളടക്കം. ‘പടയണി’ തൃശൂർ കളിച്ചതിൽ 1500
രൂപേയാളം ലാഭമു െ .

‘പടയണിയി’ൽ അ ിപു ൻ വീണുകിട ന്നതിെന്റ വിശദീക�
രണം ഇതാണ്: അ ിപു ൻ െപറ്റിബൂർഷവ്ാവി വകാരിയുെട

തിനിധിയാണ്. ജനങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ നി ടെലടുത്ത
വി വാശയങ്ങൾ അവർെക്കത്തി എന്നതാണ് ഇവരുെട കടമ.
ഈ ആശയങ്ങൾ ഹി കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഈ വി വകാ�
രികേളക്കാൾ ശ മായ വർഗ്ഗസമരനിലപാട് സവ്ീകരി .

െപറ്റിബൂർഷവ്ാവി വകാരികൾക്ക് ശ വിെന്റ എതിർ കെള
േനരിടാനുള്ള കഴിവ് താരതേമയ്ന തീെര കുറവാണ്. ശ വിെന്റ
മുന്നിൽ അ ിപു ൻ തളരു .

വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ഔന്നതയ്ങ്ങളിേല ് ഉയർത്തെപ്പട്ട ജനങ്ങളാ�
ണ് പിന്നീടയാെള ഉയിർെത്തണീപ്പി ന്നത്.

സച്ചിദാനന്ദൻ െചാവ്വ, ബുധൻ, വയ്ാഴം തീയതികളിൽ െമഡിക്കൽ
േകാേളജിൽ വി. ടി.-യുെട ശ ിയേയാടനുബന്ധിച്ച് എ െമന്നറി . ഏതു തീ തിയാ�
െണന്നറിയി . സ ിയുെട പു കങ്ങൾ ഉടെന T. B. S.-െന ഏ ി കാണുമേ ാ.

വി. ടി.: ശ സാഹിതയ്�
കാരൻ വി. ടി. നന്ദകുമാർ.
സച്ചിദാനന്ദെന്റ സേഹാദ�
രിയുെട ഭർത്താവായിരു .

ഗുരുവായൂരപ്പൻ േകാേളജ് വിദയ്ാർത്ഥികളുെട ഒരു സംഘടന
(DROP) അവതരിപ്പിച്ച െതരുവുനാടകെത്തപ്പറ്റി അറി കാ�
ണുെമ . ന െട ജനകീയനാടകേവദിെയ സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം ഇത് അതി ധാനവും അനന്തസാദ്ധയ്തകളുള്ള�
തുമായ ഒരു തുടക്കമാണ്. ഈ മെത്ത േകരളത്തിെലമ്പാ�
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ടും വയ്ാപിപ്പി ന്നതിെനപ്പറ്റി ന െട സാം ാരിക വിഭാഗം ആേലാചി വരു . നാടകം
ക ിരു േവാ?

പഠിപ്പ് എങ്ങിെനയിരി ? നന്നായി ടരു െവ കരുതു . ഇേതാെടാപ്പം െമഡി�
ക്കൽ േകാേളജിലുള്ളേതാ അെ ങ്കിൽ െമഡിക്കൽേകാേളജിെല വിദയ്ാർത്ഥികളുൾെപ്പടുന്ന�
േതാ ആയ എം. എൽ. സ്റ്റഡി മായി ബന്ധെപ്പടുന്നതു ന താണ്. സംഘടനാരംഗ

വർത്തിേക്ക ആളുകെള തിരെഞ്ഞടു ന്നത് ഈ സ്റ്റഡി കളിൽനിന്നാണ്. വർ�
ത്തനത്തിനിറ ന്നിെ ങ്കിൽതെന്ന വയ് മായ രാ ീയേബാധമു ാകാൻ ഈ കൾ
സഹായി ം.

എനി ിവിെട ഒരു േമൽവിലാസമി ാത്തതുെകാ ് ഇേങ്ങാ കെത്തഴുതുക അസാദ്ധയ്മായി�
രി മേ ാ. ഒരുപേക്ഷ ഈ മാസം അവസാനേത്താെട ഞാൻ വീട്ടിൽേപായി വരു ാ�
കും. അേപ്പാൾ േകാഴിേക്കാേട്ടാമേറ്റാ െവച്ച് കാണാം. വിവരത്തിന് കെത്തഴുതാം.

എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ജീവിതത്തിെല ഒരുഘട്ടം അവസാനിച്ചിരി . കൂടുതൽ
േ ശപൂർണ്ണമായ അടുത്തഘട്ടത്തിെന്റ തുടക്കമാണ്. സവ്യം ഒരു പുനർനിർമ്മാണം—
മാനസികമായും കായികമായും —നട ്.

വീട് ഏതാ ് മുഴുവനായിത്തെന്ന ഉേപക്ഷിേ ി വരും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്

സേ ഹം

ദാസ്

P S: ഈ കത്ത് വായിച്ച ഉടെന നശിപ്പി കളയുക.
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ഹ്മപു നു്,

ഞാനിേപ്പാൾ നാട്ടിലു ്. May 5 മുതൽ 20 വെര. വരുംവഴി അേങ്ങാ വരാതിരുന്നതു്  മനഃ�
പൂർവ്വമാണു്. നിങ്ങളുെട പരീക്ഷ മുഖയ്കാരണം.

പിെന്ന വിേശഷങ്ങെളെന്താെക്ക?

പരീക്ഷ എന്നവസാനി ം? 20-നു മുൻപ് തീരുെമങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി വിവരമറിയിച്ച് ഒരു ദിവസം
ഇേങ്ങാ വരിക.

മറുപടി എഴുതുമേ ാ

േ ഹപൂർവ്വം,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്,

കൂടക്കര, െപരിഞ്ഞനം

9.5.1979
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െവങ്കിടി, സുഹൃത്ത്:
സി. എസ്. െവങ്കിേടശവ്രൻ,
ൈ സ്റ്റ് േകാേളജിൽ ദാസിെന്റ
ജൂനിയർ. സിനിമാ സാഹിതയ്

വർത്തനങ്ങളിെല കൂട്ടാളി.
ഇെതഴുതുന്ന കാല ് ബാം �
രിൽ േജാലിെച കയായിരു .
ഇേപ്പാൾ തിരുവനന്തപുരം ഗുലാ�
ത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് േഫാർ ടാേക്സഷൻ
സ്റ്റഡീസിൽ ഫാക്കൽറ്റി െമംബർ.

സുഹൃേത്ത,

ര ദിവസം മുൻപ് ബാലു ഇവിെട വന്നിരു . ഞാൻ കു�
േറദിവസം ഇവിെട ഉ ായിരുന്നി —മല റത്തായിരു .
അതുെകാ ാണ് നിങ്ങളുെട ക കൾക്ക് മറുപടി അയ�
ക്കാതിരുന്നത് . എ കാലിയും ആൽമരം എന്ന വിജയെന്റ
മെറ്റാരു കഥയും ബാലുവിെന ഏ ിച്ചി ്. നീ നവരാ ിക്ക്
നാട്ടിൽ വരു െ ന്ന് അയാൾ പറ .

നിെന്റ കവിതകെള റി ം പറ —എന്നിട്ട് അെതാ ം
എേന്ത എനിക്കയ തരാതിരുന്നത്? ഞാൻ മുൻപ് അങ്ങെന
എഴുതിയതുെകാ ാേണാ? ഇതിനിട ് ഒരു ദിവസം സച്ചിദാ�
നന്ദെന ക . ബി.രാജീവനും കൂട്ടരും സാം ാരികേവദിയിൽ നി ം രാജിെവ . ഇേപ്പാൾ
അവെര ാംകൂടി പുതിെയാരു മാസിക തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. േജാൺ അ ഹാം
ക രിെനപ്പറ്റി ഒരു സിനിമെയടുക്കാൻ പരിപാടിയു ്. അവെര ാം കൂടി സഹകരിച്ചാണ്.
േകാഴിേക്കാ ള്ള േസതുെവ ാംകൂടി സിനിമെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കവ്ാർട്ടർലി തുടങ്ങാനും പദ്ധ�
തിയു ്. നട കയാെണങ്കിൽ ന കാരയ്ം. നിങ്ങൾ ‘പറങ്കിമല’ ക കാണുമേ ാ. ആ
സിനിമെയപ്പറ്റി േതാന്നിയെതന്താെണന്ന് അറിയിക്കണം. ഞാൻ അേനവ്ഷിച്ചതിൽ ആെക
ര േപർ മാ േമ ആ ചി ം ഇ മായി . വിജയകൃ നും, േകാഴിേക്കാടനുെമ ാം
എഴുതിയ നിരൂപണങ്ങൾ ക ിേ ? അവെര ാം സാം ാരികമണ്ഡലത്തിെല േപാലീസു�
കാരാെണ േതാ ം. ആളുകെളാെക്ക മാനയ്ന്മാരാണ്. അവർെക്ക ാം ‘േവനൽ’ അേങ്ങ�
യറ്റം ഇ മായി താനും. ഇ ട്ടെരപ്പറ്റി എനി യാെതാരു തീക്ഷയുമി . ഇതിനിട ്
കാമുവിെന വായി —അയാളുേടത് ഒരു western mind ആണ്. എനിക്കി മാകുന്നി . കാരമ�
േസാവ്  സേഹാദരന്മാരും വീ ം വായി . അതുമായി മാ േമ സംേവദനം സാദ്ധയ്മാകു �

—നിങ്ങളുെട കാമു തീെര ഗുണമി . േഡാേസ്റ്റാെയവ് ിെയ ഘട്ടങ്ങളിലായി ഇനിയും വായി�
േക്ക ിവരും.The Possessed എനി തരണം—മറക്കരുത്.

ജയ കാശ്: െപരിഞ്ഞ�
നെത്ത ദാസിെന്റ സുഹൃ�
ത് സംഘത്തിെല സ്ഥിരാംഗം.
ഇേപ്പാൾ ഇന്തയ്ൻ ഓവർസീ�
സ് ബാങ്കിൽ േജാലിെച .

ബാലു വളെരയധികം മാറിയിരി ഞാെനാ ം തെന്ന
തീക്ഷിക്കാത്തവിധത്തിൽ, നിങ്ങളാണ് തീെര മാറാത്തത്,

ഇതിനിടെ ാരു ദിവസം മദയ്പി —ഓണത്തിന് . ഒരുപാട്
േപരു ായിരു . പത്ത്, പതിമൂ േപർ. ബുദ്ധിജീവികെളാ�

മ . ന സുഖം കിട്ടി. ഒരു (ഉപ)സമൂഹത്തിൽ കുറ േന�
രേത്തെക്കങ്കിലും കൂട്ടാ േയാെട ജീവി ന്നതിെന്റ സുഖം.
പിേറ്റന്ന് ജയ കാശെനയും (JP) ക . നിങ്ങെളപ്പറ്റി പറ . അേശാകെന്റ സ്സിെൻറ
പണി പൂർത്തിയായി. ഒരാ ള്ളിൽ തുട ം. ‘ഹരിഃ ീ’ എന്നാണ് േപര്. ഇേപ്പാൾ േതാ �

, െവറുെത എന്തിനാണ് ഇെതാെക്ക എഴുതികൂ ന്നെതന്ന്. എെന്റ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും
നിങ്ങെള ഒരുേപാെല മടുപ്പി ന്നതാെണങ്കിേലാ?

നിങ്ങൾ എെന്താെക്കയാണ് ചിന്തി ന്നെത േപാലും എനിക്കറിയി . ഇെതാെക്ക വായി�
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േമ്പാഴും നിങ്ങൾ പൂജയ്വും കഴിഞ്ഞ് പിറേകാ േപാകു ാകുേമാ—നാം തമ്മിൽ കഴി�
ഞ്ഞതവണ ക േപ്പാഴെത്തേപ്പാെല. അെതാെക്ക ഒഴിവാക്കാൻ െപാതുവായ കാരയ്ങ്ങൾ
പറയാം. പ വാർത്തകൾേപാെല.

സച്ചിദാനന്ദെന്റ പുതിയ ര കവിതാസമാഹരങ്ങൾകൂടി ഇറ �
്—പീഡനകാലവും സതയ്വാങ്മൂലവും അരുൺഷൂരിയുെട

ആഗ ് -15 േലഖനം െകാള്ളാം. ഓേരാരുത്തർ ം അവനവ�
െന്റ സവ്ന്തമായ ങ്ങളാണ്. ഇെതാെക്കക്കഴിഞ്ഞ് ഒൈരകയ്ം
ഏതുതലത്തിലാണ് സാദ്ധയ്മാകുക? അെ ങ്കിൽ ഐകയ്െമെന്നാ�
െക്ക പറയുന്നത് വളെര അമൂർത്തമായ ഒരു concept ആയിരി ം
—തിേ റ്ററിൽ സിനിമകാണുന്ന േ ക്ഷകർ തമ്മിലുള്ള ഐകയ്ം
േപാെല. ബുദ്ധെന്റയും ഗാന്ധിയുേടയും—െപാതുവിൽ ഇന്തയ്ൻ
മനസ്സിെന്റയും— േതയ്കതകൾ: അവരുെട വയ് ിജീവിതവും സാമൂഹയ്ജീവിതവും ര വി�
ഭിന്നതലങ്ങളിലാെണ േതാ . നിങ്ങൾ മുൻപു പറഞ്ഞിരുന്നിേ , ഉ ലനേത്താട്
നിങ്ങൾക്ക് േയാജിക്കാൻ കഴിയുന്നിെ ന്ന്. രാ ീയമായി അതു െതറ്റാെണന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ
എളുപ്പം കഴിയും. പെക്ഷ ധാർമ്മികമായി അതു െതേറ്റാ ശരിേയാ ആകാനുള്ള സാദ്ധയ്തകളി�
േ ? ഉ ലനത്തിെന്റയ , ഏെതാരു െകാലപാതകത്തിെന്റയും മാണ്. ധാർമ്മികമായി
അതു െതറ്റാെണ കരുതാനായാൽ ഒരു വയ് ി എന്ന നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് അതിെന അതി�
ജീവിക്കാേനാ (എതിർക്കാേനാ) കഴിയും. പെക്ഷ എങ്കിൽേപാലും സമൂഹത്തിൽ െകാലകളും
ഉ ലനങ്ങളും നട െകാ ിരി കയും െച ം— തയ്യശാ ത്തിെന്റ േപരിേലാ അ ാ�
െതേയാ, അെതാെക്ക േപാകെട്ട. ഞാനിെതാ മ പറയാനുേദ്ദശിച്ചത്.

പിന്നീട് എഴുതാം.

േ ഹപൂർവ്വം

ദാസ്
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ഹ്മപു നു്,

പറഞ്ഞിരുന്ന േലഖനം ത ാറാക്കാൻ ഞാൻ വളെരേയെറ മി . കുെറ ആശയങ്ങൾ
മനസ്സിലു താനും.

പെക്ഷ ചർച്ചകളിൽ (േനരി ള്ള) അവ പറയാെമന്ന ാെത എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ മിച്ചാൽ
അവ ‘േസാേദ്ദശ’മായിേപ്പാകും. ഇന്നെത്തക്കാല ് േസാേദ്ദശേലഖനങ്ങൾ ഗുണേത്തക്കാ�
േളെറ േദാഷഫലങ്ങളാണു ാ ക.

ആ േലഖനെമഴുതാൻ പുറെപ്പട്ടിട്ട് രൂപംെകാ �
തു് േകരളത്തിെല േദശീയ െത്ത റി ള്ള
ആമുഖ റി കളാണു്: RSS-CPM സംഘട്ടനം
േപാലുള്ള പല ങ്ങളുെടയും ചരി പരമായ
കാരണങ്ങെള റിെച്ചാരേനവ്ഷണം. അടുത്ത
മാസെത്ത ‘േ രണ’ RSS-CPM സംഘട്ടനെത്ത�

റിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ ത ാറാ ന്നതിനാൽ അതു്
അവർക്കയ െകാടു .

ഇനിെയന്താണു് െചേ തു്? നിങ്ങൾതെന്ന
കുറ േപായ കൾ എഴുതി അയ തന്നാൽ

ഞാൻ ഒ കൂടി മിക്കാം. അതെ ങ്കിൽ ആ െത്ത റി ് വ വരും എഴുതിയ േലഖ�
നങ്ങളുെ ങ്കിൽ അവരുെട വാദമുഖങ്ങെള ഖണ്ഡി െകാ ് ഒെരണ്ണം ത ാറാക്കാം. അതു്
എളുപ്പമാണു്.

അടുത്ത ‘േ രണ’ െമഡിക്കൽ േകാേളജ് െത്ത റി ള്ളതാെണ ് പറ .

എഴുതുമേ ാ.

േ ഹേത്താെട

ദാസ്

8.4.1981

ഈയിെട Erich Fromm-െന്റ മെറ്റാരു പു കംകൂടി വായി . The Sane Society. അേതപ്പറ്റി നി�
ങ്ങെള അറിയിക്കണെമ േതാന്നി. അതുെകാ ് ഈ ക ്. ഈ നൂറ്റാ ിെല മനുഷയ്െന്റ

ങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി, മനുഷയ്തവ്േത്താടുകൂടി വിശകലനം െച ന്നതു് അയാളാണു്.
അയാളുെടതെന്ന, ‘The Art of Love എന്ന പു കെത്ത റി ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ ാ.
സാദ്ധയ്തയു ങ്കിൽ അയാളുെട ചില പു കങ്ങൾ (Escape from Freedom, The Sane Society,
Man for Himself , … etc.) വാങ്ങിയാൽ നമുേക്കറ്റവുമധികം േയാജനെപ്പടും. കടം വാങ്ങിയ�
ത ായിരുെന്നങ്കിൽ Sane Society ഞാനേങ്ങാ ് അയ തരുമായിരു .
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സച്ചിദാനന്ദനും രാജീവനുെമ ാംകൂടി പുതിെയാരു മാസിക തുടങ്ങാൻ േപാകുന്നവിവരം അറി�
കാണുമേ ാ. അവെര ാവരും കൂെട ഒരുദിവസം ഇവിെട വന്നിരു . അച്ചടി മിക്കവാറും

ഇവിടെത്ത സ്സിലായിരി ം. അേശാകെന്റ സ്സിെന്റ േപരു് ‘ഹരിഃ ീ’. ഫിറ്റിെങ്ങാെക്ക
ഏെറ െറ പൂർത്തിയായി. േജാൺ അ ഹാം ക ർസമരം പിടി ന്ന കാരയ്വും അറി �
കാണുമേ ാ.

വിേശഷങ്ങൾ അറിയി മേ ാ

േ ഹേത്താെട

ദാസ്.
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സുഹൃേത്ത,

ക കിട്ടി. എനിക്ക് വളെര സേന്താഷമായി. അങ്ങെനെയങ്കിലും നിങ്ങെളാ തികരിച്ച�
േ ാ.

നിങ്ങൾ മാനുഷികബന്ധങ്ങളിൽ മാ േമ വിശവ്സി എന്ന് എഴുതിയേ ാ. യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ അതു തെന്നയാണ് ം. യാഥാർത്ഥ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അനയ്വ�

രിക്കെപ്പടുകയും അതിെന്റ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവി കയും െച ന്നവരാണ് ഇന്ന് ഭൂരിപ�
ക്ഷംേപരും. മാർക്സിസം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരി ന്ന ധാനെപ്പട്ട ഒരു തിസന്ധിയും അതു
തെന്നയാണ്.

ഉദയകുമാർ: തിരുവനന്തപുരം
ജി യിൽ ജനകീയസാം ാ�
രിക േവദിയുമായി സഹകരി

വർത്തിച്ചരു . ഇെതഴുതുന്ന
കാല ് യൂണിേവ ിറ്റി േകാേള�
ജ് വിദയ്ാർത്ഥി. േ രണയിലും
മ സിദ്ധീകരണങ്ങളിലും

േദ്ധയമായ േലഖനങ്ങൾ
എഴുതിയിരു . ഇേപ്പാൾ
ദൽഹി യൂണിേവ ിറ്റിയിൽ ഇം�

ീഷ് വിഭാഗം െ ാഫസർ.

ഏെതാരു വയ് ിയും ഇേതപ്പറ്റി conscious ആേണാ അ �
േയാ എന്നതാണ് ം.

ബാലച ൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ കവിതകെളപ്പറ്റി എഴുതുേമ്പാൾ
ഉദയകുമാർ എെന്നാരാൾ ഇത് നന്നായി അവതരിപ്പി �

്:

‘… തെന്റ ആ നിഷ്ഠതയുെട ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആർ ം രക്ഷെപ്പടാനാവി . അവെയ ആദർശവൽ�
ക്കരിച്ച് സവ്ന്തം അഹംേബാധെത്ത സംതൃ മാ ന്നതു�
േപാെലതെന്ന ഹീനമാണ് അവയിൽ നിന്ന് സാമാനയ്�
വൽക്കരണങ്ങളിേലക്ക് പലായനം െച ാൻ മി �
ന്നതും. ആദയ്േത്തത് ദുഃഖത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നതായുള്ള ആ നാടകീകരണത്തിലും
ര ാമേത്തത് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് വിമു ിേനടിയതായി സവ്യം വിശവ്സിപ്പി ന്നവെന്റ
കപടനാടയ്ത്തിലും പരയ്വസാനി … അയാൾ കുറ്റേബാധെത്ത സവ്ന്തം ആ േബാ�
ധത്തിെന്റ േക മാ േമ്പാൾ ൈനതികമായി അയാളുെട പാത ര ായി പിരിയു .
ഒന്ന്, തെന്റ അ ിതവ്ത്തിെന്റ അന്തഃശൂനയ്തയിൽ നി ം ഉ യുെട വത്തിേലക്ക് സവ്�
യം മാറുവാനുള്ള മമായി കുറ്റേബാധെത്ത വളർ ക. ര ്, ഈ കുറ്റേബാധത്തിെന്റ
ബാദ്ധയ്തകെള അംഗീകരി കയും, സവ്യം ആദർശവൽക്കരിച്ച് അതിെന്റ ഉത്തരവാ�
ദിത്തങ്ങളിൽ നി ം ആ നിഷ്ഠതലത്തിൽ ഒഴിവാ കയും െച ക. ബലിമൃഗമായി
സവ്യം അവേരാധിച്ച് ൈവകാരികമായി ഗൂഢസംതൃ ി േനടുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയ്തകൾ
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കവിെയ നായാടുവാനിടയു ്. സവ്ന്തം ആ ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങെള
അംഗീകരി കയും അവെ തിെര െപാരുതുകയും െച ക എന്ന േവദനാജനകമായ
പരിഹാരമാർഗ്ഗമായി അയാൾ ഈ നവീനകാൽപനികതെയ െതറ്റിദ്ധരി കയും െച�
േ ക്കാം. വിേശഷിച്ച് സവ്ന്തം അവസ്ഥയുെട പരിമിതികെള റി ള്ള ഉൽക്കടേബാ�
ധത്തിേലക്ക് സതയ്സന്ധരായ ആ വിമർശകെര വലിെച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലമാണ്
ന േടത്.

ആ സത്തക്ക് ബാഹയ്മായ ശ ികളിേലക്ക് സവ്യം അനയ്വത്ക്കരിക്കാനുള്ള വ�
ണതേയാെടാപ്പം തെന്ന കുറ്റേബാധെത്ത നാടകീകരിച്ച് ിയാബദ്ധതെയ തിേരാധി�
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വാനുള്ള അേബാധപരി മങ്ങെളയും നാം സവ്യം കീഴടേക്ക തു ്. ബാലച ൻ
എന്ന കവിെയ മാ സാക്ഷി െകാെ ത്തിച്ചിരി ന്ന ദശാസന്ധി, ഇതാണ്. ഈ അവ�
സ്ഥ  ഉന്നയി ന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തെത്ത അയാൾ എങ്ങെന േനരിടു
എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള സംഗതമായ ം.’

എനിക്ക് എേന്റയും മ പലരുേടയും അനുഭവങ്ങളിൽ നി ം ശരിയാെണന്ന് േതാന്നിയ ഒരു
കാരയ്മായതിനാലാണ്, ഇതിവിെട പകർത്തിയത് (മാ സാക്ഷി എന്ന കവിതയുമായി ഈ
അഭി ായങ്ങൾ എ ക ് െപാരുത്തമുള്ളതാെണന്ന കാരയ്ത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമു�
െ ങ്കിൽകൂടി. നിങ്ങെള ഇതു ർശി ന്നിെ ങ്കിൽ ചുമ്മാ അവഗണി ക.)

നിങ്ങൾ േപാകുന്നതിന് മുൻപ് ഗാന്ധിെയ കുറിച്ച് ത ാറാക്കിയ ആ കുറി കൾ എനി തര�
ണം. മറക്കരുത്. ഇനി എന്നാണ് നിങ്ങെള കാണുക? അടുത്ത ഞായറാ രാവിെല 10- നു
െകാടുങ്ങ രിൽ ‘ഇനിയും മരിച്ചിട്ടി ാത്ത നമ്മൾ’ (14-6-81) ദർശിപ്പി ്. വരുേന്നാ?
അെ ങ്കിൽ മെറ്റാരു ദിവസം പറയുക (എ ാം തുന്നി ട്ടിക്കഴിഞ്ഞി മതി.)

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്

ജൂൺ 10-1981
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ഹ്മപു നു്,

ക കിട്ടി. മാഗസിൻ സൂരയ്കാന്തിയിൽനി ം കിട്ടി. അതു് കഴിഞ്ഞെകാ ത്തിേലതിേന�
ക്കാൾ േമാശമായി േ ാ.

ചി കലാ ദർശനം മാഗസിൻ കമ്മിറ്റിയുെട േപരിലായിരി മേ ാ. എ. സി. െക. രാജയുെട
അ സ്സ് എനി റിയി . രാജാവുമായി ബന്ധമുള്ള ആെരയും ഈയിെട കാണാറുമി . അവി�
െട സാം ാരികേവദിയുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അ സ്സ് അറിയുമായിരി ം. അവർ വഴി

മിച്ചാൽ ഒരുപെക്ഷ സാദ്ധയ്മാേയ ം. അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസി ന്നതു്.

അേശാകൻ സ്സ് വാങ്ങി നാട്ടിൽ തെന്ന കൂടാനാണ് പരിപാടി. വലിയ സ്സാണ്. സിലി�
ർ.

മ വിേശഷങ്ങൾ പിന്നീട്. മനസ്സിനു സവ്സ്ഥതയു ാകുേമ്പാൾ എഴുതാം. ത ാലം നിറുത്ത�
െട്ട.

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്

ജൂൺ 30, 1981
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െവങ്കിടിക്ക്,

ക കിട്ടി. നിെന്റ ആ നിന്ദ കുറേച്ചറു ്. ആദയ്ം നമുക്ക് േ ഹിക്കാൻ പഠിക്കാം;
എന്നി ം ഈ വയ് ിപരമായ ങ്ങൾ ബാക്കി നിൽ െ ങ്കിൽ അവ ് അവയുെട
private space നിലനിർത്തിെക്കാ തെന്ന (അങ്ങെന ആവശയ്മായി വരുകയാെണങ്കിൽ).

ഇന്ന് നാം ഗാന്ധിെയപ്പറ്റി പറയുേമ്പാഴും ഇന്നെത്ത ന െട ജീവിതവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി�
െക്കാ ാണേ ാ; അെ ങ്കിൽ ബന്ധമുള്ളതുെകാ ാണേ ാ—അങ്ങേന േതാ ന്നതുെകാ�

ാണേ ാ—നാം അതിെനാരുെമ്പടുന്നത്. അതുെകാ ് ഞാൻ എെന്റ ങ്ങളിൽനി ം
തുടങ്ങാം.

ഇേന്നാേരാ വയ് ിയുെടയും ജീവിതം—അെ ങ്കിൽ വയ് ിപരമായ വിേമാചനത്തിെന്റ
ം—രാ ീയവുമായി അേഭദയ്മായി ബന്ധെപ്പ കിട . വാ വത്തിൽ personal

liberation-നും സമൂഹത്തിെന്റ രാ ീയമായ വിേമാചനവും ഒറ്റ െമന്ന നിലയിലാണ്
ഞാൻ ക ിരുന്നത്.

പാർട്ടിയിൽ അംഗമാകുന്നേതാെട വയ് ിപരമായ ങ്ങൾ പരിഹരിക്കെപ്പടു െവ ം
പിന്നീട് െച ാനുള്ളത് രാ ീയ വർത്തനമാെണ ം മ മുള്ള (അ മാ മാെണന്ന) വിക�
ലമായ ധാരണകൾ.

ഇന്നാേലാചി േമ്പാൾ, ശബരിമല
േപാകുന്ന ഒരാൾ അ പ്പനുമായി, അെ �
ങ്കിൽ മതവുമായി … identified ആകു�
ന്നേപാലുള്ള ഒരു തിഭാസമായിരു
അെതേന്നാർത്ത് ചിരിവരു . ഒരുത�
രം രാ ീയമായ മദയ്പാനം. മിക്കവാറും

വർത്തകരും ഇതിനു വിേധയരാണു
താനും.(നിങ്ങളുെട മദൻേമാഹൻ ഈെയടുത്ത് ഡൽഹി േപായി, അയാളുെട േചട്ടെന്റ
അടുേത്തക്ക്).

ഈ negative identification കുറ കാലങ്ങൾക്കകം തകരുകയും, അതിനുവിേധയരായ
ഓേരാവയ് ികേളയും, നിസ്സഹായതയിേല ം അന്തസ്സംഘർഷങ്ങളിേല ം നയി കയും
െച . ഒരു പെക്ഷ മദൻേമാഹനും ഇേത ങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കണം.

പേക്ഷ ഇേന്നവെര ആരും ഉത്തരം കെ ത്തിയിട്ടി ാത്ത ഒരു political liberation തെന്ന�
യാണിത്. —political liberationെന്റയും personal liberation േന്റതുമായ വയ്തയ് വും അേതസ�
മയം പര രം ബന്ധെപ്പട്ടതുമായ ഈ ങ്ങൾ എങ്ങെന പരിഹരി െമന്നത്.

അേത സമയം C P I (ML) ഒരു ഇരട്ടെത്തറ്റിെന്റ മൂർത്തീകരണമാണ്. വയ് ികളുെട വിേമാച�
നത്തിെന്റ ം—alienation, fascism-ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ, etc. etc.— അതു ഇേന്നവ�
െര ർശിച്ചിേട്ടയി . അേതസമയം രാ ീയമായി, റഷയ് ം ൈചന ം േശഷം, അെ ങ്കിൽ
റഷയ്യും ൈചനയും നിലനി േമ്പാൾ തെന്ന േലാകസമ്പദ് വയ്വസ്ഥയിലും രാ ീയ സാഹ�
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ചരയ്ങ്ങളിലും ഉ ായി ള്ള മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി ദ്ധെചലുത്താേനാ അവെയ അടിസ്ഥാനമാക്കി
വി വെത്തപ്പറ്റിത്തെന്നയുള്ള കാ പ്പാടുകൾ പുതുക്കിപ്പണിയാേനാ അവർ ത ാറായിേട്ടയി�

. രാ ീയത്തിൽ sectarian എ ം dogmatic എ െമാെക്ക പറയുന്നതിെന്റ ഏറ്റവും വികൃ�
തമായ മൂർത്തരൂപമാണത്. എന്നാൽ പുതിയ ഒന്നിനായുള്ള അേനവ്ഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായി
അതിെലത്തിെപ്പട്ടവരായി വളെരയധികം ന മനുഷയ്രു താനും.

മാർക സ് ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറയു :

‘What is the dialectic of liberation with which we here are concerned? It is the
construction of a free society, a construction which depends in the first place on
the prevalence of the vital need for abolishing the established systems of servitude;
and secondly, and this is decisive, it depends on the vital commitment, the striving,
conscious as well as sub-and un-conscious, for the qualitatively different values of a free
human existence. Without the emergence of such new needs and satisfactions, the needs
and satisfactions of free men, all change in the social institutions, no matter how great,
would only replace one system of servitude by another system of servitude. Nor can the
emergence—and I should like to emphasize this—nor can the emergence of such new
needs and satisfactions be envisaged as a mere by-product, the mere result, of changed
social institutions. We have seen this, it is a fact of experience. The development of the
new institutions must already be carried out and carried through by men with the new
needs.’

‘… As to needs, I think we have to distinguish between the need for changing intolerable
conditions of existence and the need for changing the society as a whole. The two are by
no means identical, they are by no means in harmony.’

ഇേതാെടാപ്പം ഇന്തയ്യുെട േതയ്ക അവസ്ഥകൂടി നിങ്ങൾ കണക്കിെലടു ക; തനതായ
വികാസമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിേന്മൽ പുറേമനിന്ന് തിക ം വയ്തയ് വും വികസിതവുമായ ഒരു
സമൂഹം (സാ ാജയ്തവ്ശ ികൾ) ആധിപതയ്ം െചലു േമ്പാഴു ാകുന്ന ങ്ങൾ. കഴി�
ഞ്ഞകാല സവ്ാത യ്സമരങ്ങളിൽ ഈ അധിനിേവശക്കാർെക്കതിെര േപാരാടാനുള്ള ഒരു
methodology (ശാ ീയമായ) വികസിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ഇന്തയ്ൻ സമൂഹം പുേരാഗതി േനടി�
യിരുന്നി . സാ ാജയ്തവ്ശ ികളാൽ ഉണർത്തെപ്പട്ടതും അടിച്ചമർത്തലിനു വിേധയവുമായ
ഇന്തയ്ൻ േദശീയത ് അന്ന് അതിെന്റ ധാർമ്മികതെകാ മാ േമ മർദ്ദകെര െചറുക്കാനാവു�
മായിരു ; ഗാന്ധി അതിെന്റ മൂർത്തരൂപവും.

വി വത്തിെന്റ ദാർശനിക �
ങ്ങൾ: െക. േവണു എഴുതിയ

പു കം. 1980-ൽ സി. പി. ഐ.
(എം. എൽ.) സിദ്ധീകരിച്ചതു്.
അക്കാലെത്ത പാർട്ടിയുെട
താത്തവ്ിക നിലപാടുകൾ വിശ�
ദീകരിക്കാൻ മിച്ച പു കം.

ഇന്നാകെട്ട ഈ ധാർമ്മികത ഒരു പുറേന്താടു മാ മായി
മാറിക്കഴി . ഒരുപെക്ഷ ഇന്തയ്െയേപ്പാെല അഴിമതിയും
വൃത്തിേകടുകളും നിറഞ്ഞ, െപാ ഖങ്ങൾ ഇ േയെറയുള്ള
ഒരു രാജയ്ം േവെറയു ാവി . ഈ സാമൂഹയ്ാപചയമാകെട്ട
പിന്തിരിപ്പൻ ഫാസിസം (RSS)മുതൽ ഭീകരവാദം (നക്സൽബാ�
രിയുെട പിൻഗാമികൾ)വെരയുള്ള എ ാ  ൈവകൃതങ്ങളുെട�
യും വളമായിത്തെന്ന നിൽ . scientific methodology
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ഇ ാത്തതിെന്റ എ ാ ദൂഷയ്ങ്ങളും ‘വി വത്തിെന്റ ദാർശനിക ’ങ്ങളിലുമു ്, 1967-െല
ഗാന്ധിയാണ് ചാരുമജൂംദാർ എെന്നനി േതാ . ഇന്ന് സമൂഹത്തിലി ാത്ത ഒരു ധാർ�
മ്മികതെയമാ ം അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങെന ഗാന്ധി നിലനിൽക്കാനാവും ?

‘I want to remind you that flowers, by themselves, have no power whatsoever, other
than the power of men and women who protect them and take care of them against
aggression and destruction’

പൂക്കെള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ വർത്തനങ്ങളുെട ശരിയായ രൂപങ്ങൾ എെന്താെക്കയാ�
െണന്ന് ഇനിയും ക േത്ത ിയിരി . ഞാെനെന്താെക്കേയാ എഴുതു .

നിങ്ങൾക്കതിൽ ഒരർത്ഥവും േതാ ന്നിെ ങ്കിൽ ക്ഷമി ക. ഒരു പെക്ഷ ന െട നാട്ടിൽ
സൃ ിക്കെപ്പട്ടി ള്ള cultural alienation െന്റ victims ആണ് നാെമ ാം. േലാജിക്കലായി
ആേലാചി േനാ േമ്പാൾ ഭാവി അ വലിയ ശുഭ തീക്ഷെക്കാ ം വകനൽകുന്നി .
ഒരു പെക്ഷ എ ാ നന്മകെളയും ചവിട്ടിെമതി െകാ ് ഫാസിസത്തിെന്റ/dehumanization
െന്റ കനത്ത ബൂ കൾ മുേന്നാ േപാേയക്കാം. എങ്കിലും, നിെന്റ േ ഹം മാ ം തീക്ഷി �
െകാ ്,

ദാസ്

ജൂൈല 18

PS: നിങ്ങൾ ആവശയ്െപ്പട്ട പു കം ൈകമാറിേപ്പായി; മറ്റാരുേടേയാ ൈകവശമാണിേപ്പാൾ.
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സുഹൃേത്ത,

നിങ്ങൾ വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ഏെതങ്കിലും തരത്തിൽ േമാശമായി െപരുമാറിെയങ്കിൽ ക്ഷമി�
ക. മിക്കവാറും എ ാേ ാഴും തെന്ന രാ ീയ ങ്ങെള റിച്ചാേലാചി കഴിയുന്നതു�

െകാ ് ഞാനിേപ്പാൾ ഒരു കംപ ട്ടർ േപാെലയായി ് എെന്റ െപരുമാറ്റത്തിലും (സവ്ഭാ�
വത്തിലും) ആ തകരാറു ാകും. പെക്ഷ നിങ്ങളുെട െപരുമാറ്റം (സവ്ഭാവം) അതിെന്റ േന�
െര എതിരായ രീതിയിലാണ്. വളെര ഭ മായും വിശുദ്ധിേയാെടയുമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
secret self സൂക്ഷി ന്നത്

ഈ െപാരുത്തേക്കടുകൾ ഒെക്കയുളളതിനാലാവാം അന്നങ്ങെന പിരിേയ ിവന്നത്.

ഇങ്ങെനെയാെക്കയായി ം എനി നിങ്ങേളാട് അടുപ്പം േതാ ന്നതുെകാ ് ഈ കത്ത്.
ഇനി മറുപടി എഴുതാതിരി കേയാ എഴുതുകേയാ ആകാം —ഇ ംേപാെല.

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്

18-7-81
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െവങ്കിടി ്,

െഗാദാർദ് അയാളുെട 2 ou 3 choses que je sais d’elle. എന്ന സിനിമയിൽ ഒരിടത്ത് സവ്ന്തം
ശ ത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയു േ :

Perhaps an object like this will make it possible to link up… ,to move from one subject to
another, from living in society to being together. But then, since social relationships are
always ambiguous, since my thought is only a unit, … since an immense moat seperates
the subjective certitude that I have for myself from objective truth that I am for others,
since! never stop finding myself guilty, even though I feel innocent, since every event
transforms my daily life, since I always seem to fail to communicate… since… since
since cannot tear away from the objectivity that crushes, nor from the subjectivity that
isolates me, since it is’nt possible for me, either to raise myself into Being, nor to fall
into No thingness… , it is necessary that I listen, It is necessary that I look around me
more than ever… the world… my fellow creatures… my brothers…

എന്നിങ്ങെന.
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ഹ്മപു നു്,

ക കിട്ടിയിട്ട് കുെറേയെറ നാളായി. മനസ്സിനുതീെര സവ്സ്ഥതയി ാതിരുന്നതു െകാ ാ�
ണു് മറുപടി അയക്കാൻ ൈവകിയതു്. ചി കലാ ദർശനം കഴിേഞ്ഞാ? അതിെന്റ വിേശ�
ഷങ്ങെള റി ം തികരണങ്ങെള റി ം വിശദമാെയഴുതുമേ ാ. ‘പറങ്കിമല’ കേ ാ?
അേതപ്പറ്റി െപാതുവിലുള്ള അഭി ായെമെന്തന്നറിയാൻ താ രയ്മു ്.

ഇതിനിട ് ഒരു മാസിക തുട ന്ന കാരയ്ം ആേലാചനയിൽ വന്നതാണ്. മ സൗകരയ്ങ്ങ�
െള ാം ഒ വരികയും െച . പെക്ഷ അതു ാ ന്ന tension െന റിച്ച് ഓർത്തേപ്പാൾ
േവെ െവ . രാ ീയജീവിതത്തിലും വയ് ിജീവിതത്തിലും ഒേരേപാെല ഇന്റ ിറ്റി നില�
നിർ ക യാസമാണ്. ‘അവസ്ഥ’ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിേച്ചാ? എന്താണഭി ായം?

ഇതിനിട ് Paulo Freire െന്റ ഒരു പു കം കിട്ടി. Pedagogy of the Oppressed വിദയ്ാഭയ്ാസ
 ചിന്തകൾതെന്ന.

നിങ്ങളുെട േകാേളജ് മാഗസിേനാ ചർച്ചകൾേക്കാ ഉപേയാഗകരമാകുന്ന കുേറകാരയ്ങ്ങൾ
ഇതിലു ്. ആവശയ്െമങ്കിൽ ഇേങ്ങാ വരുേമ്പാൾ തരാം.

ഹർഷൻ

4: ഹർഷൻ: െപരിഞ്ഞന ്
ദാസിെന്റ അയൽക്കാരനും
സുഹൃ ം. ഇെതഴുതുന്ന കാല ്
നാട്ടിൽ സുധ ആയുർേവ്വദിക്സ്
എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങാ�
നുള്ള മത്തിലായിരു .

നിങ്ങെളക്കാണാൻ വരുെന്ന പറഞ്ഞിരു . ക ിരു�
േന്നാ? സച്ചിദാനന്ദെന്റ  പുതിയകവിതകൾ എങ്ങെന?

അേശാകൻ സ്സ് വാങ്ങിയകാരയ്ം എഴുതിയിരുന്നേ ാ.
ഇേപ്പാൾ അതിെന്റ െകട്ടിടംപണിയിലാണ്. ഓണത്തിനടു�

് അതു് തുട െമ േതാ . മ വിേശഷങ്ങൾ പിന്നീട്.
നിറുത്തെട്ട.

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്.

1981 ജൂൈല 30

ഈയാ ഞാൻ േകാഴിേക്കാട്ട് വരു . സമയവും സൗകരയ്വും ഒ കിട്ടിയാൽ അേങ്ങാ വ�
രാം.
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സച്ചിക്ക്,

ഞങ്ങൾ ഇന്നെല അവിെട വന്നിരു .

കാണാൻ കഴിഞ്ഞി േ ാ. പറയാൻ ഉേദ്ദശിച്ച ഒരുകാരയ്ം സൂചിപ്പിക്കാൻ േവ ി ഈ കത്ത്

മാസികയുെട ം ചർച്ചെച ാൻ കൂടിയ േയാഗം എേന്ത ഇ േഫാർമൽ ആയിേപ്പായി.
ഒരു അവസ്ഥെയ transcend െച തിെന്റ ഫലമായാണ് നമ്മൾ ഒ കൂടിയെതന്ന് രാജീവൻ
പറഞ്ഞേ ാ.

പെക്ഷ transcendence-
െന ടർ ാേവ ഐകയ്ം (സം�
ഘടനാപരമായ േയാജിപ്പ , ചില കാരയ്�
ങ്ങളിെലങ്കിലും ഏെറ െറ സമാനമായ
മാനസികാവസ്ഥ പുലർ െവന്ന്
പര രം മനസ്സിലാ ന്ന, ആ നിഷ്ഠ�
മായ അനുഭവങ്ങൾ ം ആ ഹങ്ങൾ�

മ റം പുതിെയാരു സാമൂഹയ്ാവേബാ�
ധത്തിനും മൂലയ്രൂപീകരണത്തിനും തുടക്ക�
മിടുന്നതിെന്റ ാരംഭമായു ാേവ മാ�
നസികമായ ഒരുമ) അവിെട പ െകാ
ആളുകൾ തമ്മിൽ ഉ ായിരുന്നിെ ന്നാ�
ണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. വിഭിന്നമ�
ണ്ഡലങ്ങളിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള ആളു�
കൾ തങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങൾ േഫാർമൽ
ആയ ാെത പര രം പ െവ കയും
മനസ്സിലാ കയും െച ന്നതിലൂെട മാ�

മേ നമുക്ക് sectarianism-െത്തയും dogmatism-െത്തയും അതിജീവിക്കാനാവുകയു ?
ഇന്നെത്ത അന്തരീക്ഷം ആവശയ്െപ്പടുന്ന വിധത്തിൽ മാസികയുെടയും (വയ് ികളുെടയും)
creativity- തുടക്കമിടാൻ അേപ്പാൾ മാ മേ നമു സാദ്ധയ്മാകുകയു ? എഴുപതുക�
ളിൽ കലാ-സാഹിതയ്രംഗ

നിങ്ങൾ െച വർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ സമീപനരീതി ഇന്നാവശയ്മാെണന്ന്
േതാ . ഞാൻ discussion എ പറഞ്ഞേപ്പാളുേദ്ദശിച്ചത് താത്തവ്ിക ചർച്ചകെളയ ;
അനുഭവങ്ങെള താത്തവ്ികമായി ടി പങ്കിടാനുള്ള ഒരു മെത്തയാണ്. ഉ തുറ സംസാ�
രിക്കാൻ അന്ന് പലരും(രാജീവനടക്കം ) മടി ന്നതുേപാെല േതാന്നി.

എഴുപതുകളിെല കലയും സാഹിതയ്വും അന്നെത്ത മരവിച്ച അവസ്ഥെയ മറികടക്കാൻ
എെന്ന സഹായിച്ചി ്—അതുേപാെല, തയ്യശാ ം എന്ന നിലയിൽ മാർക്സിസവും
സംഘടന എന്ന നിലയിൽ പാർട്ടിയും എെന്ന സഹായിച്ചി ്. പെക്ഷ ഇന്ന് ഇവ മൂന്നി�
േനാടുമുള്ള എെന്റ സമീപനത്തിൽ ഗുണപരമായിത്തെന്ന മാറ്റമു ായി ്.
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േമലൂർ, േകണിച്ചിറ: േമലൂർ,
തൃ ർ ജി യിൽ െകാടകര �
ടുത്ത േദശം. സി. പി. ഐ.
(എം. എൽ.) വർത്തകരും
സി. പി. ഐ.(എം.) വർത്തകരും
നിരന്തരം സംഘർഷത്തിേലർെപ്പ�
ട്ടിരു അക്കാല ്. വയനാട്
ജി യിെല േകണിച്ചിറയിലാ�
ണ് സി. പി. ഐ. (എം. എൽ.)
അക്കാലെത്ത ധാന രാ ീയ�
മുേന്നറ്റമായിക്ക ര െകാല�
പാതകങ്ങൾ നടന്നതു്. വയനാട്
ജി ാ െസ ട്ടറിയായിരുന്ന ദാ�
സിനു് ഈ െകാലപാതകങ്ങളിൽ
േനതൃതവ്പരമായ പ ായിരു .

വളെര സാമാനയ്മായിെട്ടങ്കിലും ഇേത അനുഭവങ്ങൾ പങ്കി�
ടുന്ന മ പലരുെ ം ഞാൻ മനസ്സിലാ . പേക്ഷ
വീ ം ജീവിതെത്ത അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മി േമ്പാൾ
പഴയകാരയ്ങ്ങെള വ നിഷ്ഠമായി വിലയിരുേത്ത ി വരു .
ഉദാഹരണത്തിന്, പാർട്ടി അസംബന്ധമാെണ പറയു�
േമ്പാൾ (പാർട്ടി ് െത കളും കുറവുകളും ഉെ േന്നാ, അവ
തിരുത്തെപ്പടാവുന്നവയാെണേന്നാ ഞാൻ കരുതുന്നി .)
പെക്ഷ ഇന്നെത്ത പാർട്ടി അശാ ീയവും അസംബന്ധവുമാ�
യിരിെക്കത്തെന്ന അത് സമകാലിക സമൂഹത്തിെന്റ അ ി�
തവ്സംബന്ധിയായ സതയ്െത്ത ടി തിഫലിപ്പി ന്നിേ ?)
അെത െകാ ് ആ രൂപത്തിൽ നിലനിൽ െവന്ന്
ദാർശനികമായും സാമൂഹയ്ശാ പരമായും മനസ്സിലാക്കെപ്പ�
േട തു ്. അതെ ങ്കിൽ, ന െട നാട്ടിൽ വർദ്ധി വരു�
ന്ന രാ ീയവും വർഗ്ഗീയവുമായ െകാലപാതകങ്ങൾ (േമലൂർ,
R. S. S.–C. P. M. സംഘട്ടനം, േകണിച്ചിറ etc.) എ െകാ ് സംഭവി െവന്ന് മനസ്സിലാ�
േക്ക ിവരു .

അെ ങ്കിൽ േകരള മ ിസഭയിൽ ഈയടുത്തയിെട സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ പഠിേക്ക ിവ�
രു . േപാ ലർ സിനിമകൾ സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിൽ െചലു ന്ന സവ്ാധീനം വിശകലനം
െച െപ്പേട ിവരു . കലാ-സാഹിതയ്രംഗത്ത് െപാതുെവയുള്ള മരവിപ്പിെന്റ കാരണം
പഠനവിേധയമാേക്ക ി വരു .

ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ (ഏെതങ്കിലുെമാന്നിൽ) ഇന്ന് സവ്ാധീനം െചലു ന്ന, നിലവിലുള്ള ധാ�
രണകെളയും മൂലയ്ങ്ങെളയും നമുക്ക് (മാസിക ്) സൃ ിപരമായി അതിലംഘിക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞാൽ മാ േമ മാസിക ് അതിെന്റ ധാനകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കാനാവൂ എന്ന് ഞാൻ
കരുതു . ഇത്തരം സമൂർത്ത ങ്ങളിൽ നിന്ന്, കലാപത്തിനുേശഷവും, രാജീവെനേപ്പാ�
ലുള്ളവർ അക നിൽ ന്നത് എ െകാ ാണ് ?

ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തിെന്റ ആ നിഷ്ഠമായ പരിമിതികെള അതിജീവി ന്ന മഹ�
ത്തായ ഇതിഹാസങ്ങളുെട കാലം വരുെമന്ന തീക്ഷകേളാെട,

േ ഹേത്താെട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

30-11-1981

കൂടക്കര, െപരിഞ്ഞനം
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സുഹൃെത്ത,

നിങ്ങൾ എേന്ത മറുപടി അയച്ചി ? അടുെത്താ ം കത്തയച്ചി ?

SARTRE-െന്റ രചനകളുെട സമാഹാരം നിങ്ങളുെട ൈകവശം ഉെ പറഞ്ഞിരുന്നിേ ?
അെതാ ് അയ തരാേമാ? വായിച്ചതിനുേശഷം കഴിയുംേവഗം വീട്ടിൽ തിരിേച്ച ിക്കാം.

നിങ്ങളുെട പക്കൽനി ം മുൻപു വാങ്ങിച്ചവ തിരിേച്ച ിച്ചിരു . ‘Sarte by Himself’ എന്ന
േപരിൽ അയാളുെട autobiographical film script ഈയിെട വായി . അേപ്പാഴാണു് നിങ്ങളു�
െട ൈകവശമുള്ള പു കം വായിക്കണെമ േതാന്നിയതു്.

പുതിയ മാസിക—ഉത്തരം—ജനുവരി അവസാനേത്താെട പുറത്തിറ െമന്നാണു് കരുതുന്ന�
തു്. Bi-monthly. ജനറൽ എഡിറ്റർ സച്ചിദാനന്ദൻ.

കഴിഞ്ഞമാസം ഞാൻ Gandhi-യുെട ആ കഥ വായി . നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതവണ ക പി�
രിഞ്ഞതിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ആശയപരമായി വളെരേയെറ മാറിയി ്. ഇനി കാണുേമ്പാൾ
പറയാം.

കഴിഞ്ഞതവണ വന്നിട്ട് നിങ്ങെളേന്ത ഇേങ്ങാ വന്നി ?

മ കാരയ്ങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറുപടി അയ െമങ്കിൽ മാ ം.

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്

സച്ചിദാനന്ദെന്റ (മാതൃഭൂമിയിെല) പുതിയ കവിത എങ്ങിെന?
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സുഹൃേത്ത,

കത്ത് ഇന്നാണു കിട്ടിയത്.

നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഇേങ്ങാ വരുന്നെതന്ന് അറിയി മേ ാ ഞാൻ കുറ ദിവസം എേങ്ങാ�
െട്ടങ്കിലും േപാകാനുേദ്ദശി .

ഇനിയിേപ്പാൾ നിങ്ങൾ വന്നിേട്ട േപാകു .

അതിനിട ് ബാലുവിെന കാണു മി . അറിയി മേ ാ. വരുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട കവിത�
കൾ എനി തരണം. മറക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു െകാ ം എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
തീ മായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുെട കാലമായിരു . ൈവകാരികമായും താതവ്ികതല�
ത്തിലും ഇേപ്പാൾ അെതാെക്ക അതിജീവി . മനസ്സിന് ഒരുതരം ശാന്തിയും സവ്സ്ഥതയുമു ്.
മുെമ്പാെക്ക മാർക്സിസവും ജീവിതവും (ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റായും
ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസവും) എെന്റയുള്ളിൽ പര രം കൂടിേചരാത്ത ര തുരു കളായി�
രു .

ഇങ്ങെനെയാ മ അതു പറേയ ത് .

എന്തായാലും ഇേപ്പാൾ അെതാെക്ക പുതിെയാരു രീതിയിൽ, സംഘർഷങ്ങളി ാത്ത വിധ�
ത്തിൽ  കാണാനാവു ്. ഇങ്ങെനെയാ മ ഇെതഴുേത ത്.

പേക്ഷ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾെക്കഴുതുേമ്പാൾ ഇങ്ങെനെയ പറയാനാവു . നിങ്ങൾ
താ രയ്മുള്ള ഒരു കാരയ്ം പറയാം CPI (ML) െന്റ ഒരു സജീവ വർത്തകൻ, ഒരർത്ഥത്തിൽ
പാർട്ടി ൈലനിെന്റ േനെര എതിരായ ഒരു നിലപാട്—നിങ്ങെളാെക്ക പലേപ്പാഴും പറയാറുള്ള�
തിേനാട് സാമയ്മുള്ള നിലപാട്—സവ്ീകരിച്ചിരി . അയാളുെട ഒരു േലഖനം ര ാ മു ള്ള
മാതൃഭൂമി വാരാന്തയ്പ്പതിപ്പിൽ —മണി മുഴ ന്നതാർ േവ ി? െക.രാമച റുപ്പ്, വന്നി �

്. വായി േനാ .

കിട്ടിയിെ ങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. രാ ീയവും ധാർമ്മികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആണ് മുഖയ് �
തിപാദയ്ം.

സാർ ിെന്റ പു കം നിങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ െകാ വന്നാൽ മതി. ബുദ്ധമതെത്തപ്പറ്റി ഏെത�
ങ്കിലും ന പഠനങ്ങൾ ൈക ിലുേ ാ? ഇതിനിട ് വായിച്ച ഒരു േനാവൽ എനിക്കി മാ�
യി—മണിൿ വേന്ദയ്ാപാദ്ധയ്ായയുെട പാവകളിയുെട കഥ.

എഴുതുമേ ാ.

േ ഹേത്താെട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

21-12-1981
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ഹ്മപു നു്

‘ഉത്തരം’ ജനുവരി അവസാനം പുറത്തിറക്കത്തക്കവിധത്തിൽ വർത്തനങ്ങൾ നട .
സച്ചിദാനന്ദനാണ് ജനറൽ എഡിറ്റർ. അച്ചടി മിക്കവാറും  ഇവിെടയായിരി ം.

ൈദവ്മാസികയായിട്ടാണ്. േകാപ്പി ് മൂ രൂപ. അറുപതിനടുത്ത േപജുകൾ. സച്ചിദാനന്ദൻ,
രാജീവൻ, കവിയൂർ ബാലൻ etc. തുടങ്ങിയവരുെട ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരി ം മാസികയു�
െട നടത്തിപ്പ്. വിവരങ്ങെളാെക്ക ഇതിനകം അറി കാണുെമ കരുതു .

നിങ്ങളുെട മാസികയുെട വർത്തനങ്ങെളാെക്ക എന്തായി? ഹർഷനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ
ക ിരു െവ ് ഇട ് അവൻ ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ പറഞ്ഞിരു .

േകരളവർമ്മയിെല ചിലർ േചർ ് ‘മൗനം’ എന്ന േപരിെലാരു ലഘുേലഖ ഈയിെട പു�
റത്തിറക്കി. സി. ആർ. പരേമശവ്രെന്റ ര േലഖനങ്ങളും ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതയുമാ�
ണ്(കഷ ി) ഉള്ളടക്കം.

അവിടെത്ത വിേശഷങ്ങെളെന്താെക്ക?

േ ഹേത്താെട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

3.12.1981
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സുഹൃേത്ത,

നിങ്ങൾ പറയുന്ന കുറ്റേബാധം എനി മനസ്സിലാകുേന്നയി . ഒ കിൽ നിങ്ങൾ സവ്യം
സൃ ിച്ച ഒരു മിഥയ്േയാ അെ ങ്കിൽ േഫാർമാലിറ്റിയുെട മെറ്റാരു രൂപേമാ ആയിരിക്കണം
അത്. അെ ങ്കിൽ മെറ്റന്താെണന്ന് നിങ്ങെളനി വയ് മാക്കിത്തേര ിയിരി . ഇരി�
ഞ്ഞാല ടവെര വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിെകേപായെതന്തിന് ?

കാരയ്ങ്ങെള ഞാൻ മനസ്സിലാ ന്നതിങ്ങെനയാണ്:

നിങ്ങൾ സവ്യംസൃ ിച്ച മിഥയ്ാധാരണകളുെട shell-നുള്ളിൽ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത�
നാണ്. അതിന റം കാരയ്ങ്ങെള അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ത ാറുമ . വാ വത്തിൽ
സവ്ാഭാവികമായ വികാര-വിചാരങ്ങൾവെര കടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ത ാറുമ . അതിന്
കുറ്റേബാധെമന്ന പറയുന്നത്.

ഇക്കാരയ്ങ്ങൾ വയ് മാക്കിയിേട്ട മ ങ്ങെള റിച്ച് നിങ്ങൾെക്കഴുതു ഴുതു . അെ �
ങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സതയ്സന്ധത എനി േബാധയ്മാകി , നിങ്ങൾ മുൻപു വാ ത്തം െച ിരു�
ന്നി േപാലും ഗാന്ധിെയ റിച്ച് നിങ്ങെളഴുതിയ കുറി കൾ എേന്ത എനിെക്കത്തി തന്നി ?

േ ഹേത്താെട

ദാസ്

P.S. ഫാസിസെത്ത റി ള്ള Anthologyയും േപാെളാെ യറുെട പു കവും അയ തരാ�
േമാ?

Bruce Brown എെന്നാരാളുെട Marx, Freud and the Critique of Everyday Life എന്ന പു കം
കി െമങ്കിൽ സംഘടിപ്പി വായി ക. Monthly Review Press-േന്റതാണ്.

നെ ാരനുഭവമായിരി ം. ാസിക്കൽ മാർക്സി കൾ ദ്ധിക്കാത്ത മാർക്സിസത്തിെന്റ പു�
തിയ മുഖം.

‘In the current stage of development of repressive society, even the
Self itself has become problematic within this society each individual
is non-identical with her/himself. In place of the former unity, unity of
the self, there is only a succession or even a simultaneity of fragmentary
perceptions in a fragmentary environment.

Under these circumstances, the unification of individual experiences
within a frame work capable of giving them meaning is rendered
even more difficult, if not impossible. The individual unable to find a
means of identifying him/herself within the frame work of segmented
experience in which family, home, work, leisure, consumption, politics
etc. are all divided up—becomes even farther removed from a dialectical
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comprehension in creative praxis: Through a systematisation of confusion
as Andre Breton might have called it, the individual must discover the
hidden principles of order underlying a chaotic existence.

‘An enormous amount of energy is available for this task for the terms
of survival defined by this society the unconditional surrender of the
Self to the logic of bureaucratic power, the individuals acquiescence in
his/her own dismemberment, the endless pursuit of Pseudo-gratification by
which the consumer is him/herself consumed—make every day existence
impossible to tolerate and lead a growing number of people into a total
refusal of this reductive fragmentation. However this refusal and the
aspirations toward subjective autonomy and toward a restoration of the
essential wholeness of the self—which it implies. Come up against the total
mobilisation of the repressive society’s formidable powers of containment
and manipulation. Under these circumstances, they are foredoomed to
failure unless they succeed from the very start in breaking free of the
‘blockade’ imposed upon them by the system’s success in maintaining
the maximum isolation of the individual. Otherwise, the creative energies
released by this refusal confined to the monadic solitude of the individual
imagination, can only find an outlet in fantasy as the individual attempts
to discover his/her Self through an inward journey—A journey which lead
to passivity or even madness. As Murry Bookchin has put it, to drop out in
this sense is to ‘Drop in’.

— Bruce Brown
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സുഹൃെത്ത,

ഗാന്ധിയൻ കുറി കളും സതയ്സന്ധതയും തമ്മിൽ ഞാൻ ബന്ധെപ്പടുത്തിയി േ ാ; അത്
നിങ്ങളുെട െതറ്റിദ്ധാരണയാണ്—

ഞാൻ വഴികെ ത്തിെയന്ന നിങ്ങളുെട െതറ്റായ സൂചന േപാെലത്തെന്ന. നിലവിലുള്ള
കാരയ്ങ്ങേളാടുള്ള വിേയാജിപ്പ് െപാതുവിൽ നാെമ ാം ഒേരേപാെല പങ്കിടുന്നതെ ?

ഞാൻ പാർട്ടി വിടാനുള്ള കാരയ്ങ്ങൾ നിങ്ങേളാട് സൂചിപ്പിച്ചിരു എന്നാേണാർമ്മ.

എന്നി ം നിങ്ങൾ കുറ്റേബാധെത്തപ്പറ്റി പറയുേമ്പാൾ, എനിക്കതു മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നി .
അെ ങ്കിൽ, അക്കാരയ്ം വി കളയുക.

ഗാന്ധി ഏതുതരത്തിൽ വയ്തയ് മായ ഒരനുഭവമായി േതാന്നിെയന്ന് പറയാേമാ? അെ �
ങ്കിൽ ആനന്ദ് പറയുന്ന ഇക്കാരയ്ങ്ങെള റിച്ച് നിങ്ങളുെട തികരണങ്ങെളഴുതൂ: ഗാന്ധിയൻ

സ്ഥാനം ചലനാ കമായിരു : ഒരർത്ഥത്തിൽ. അെ ങ്കിൽ മ ഭീകര സ്ഥാനങ്ങെള�
ക്കാെളങ്കിലും വി വപരവുമായിരു . ൈവ വതയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പായി എന്നതായിരുന്നി
ഗാന്ധിസത്തിനുപറ്റിയ െതറ്റ് .

ഗാന്ധിസം സവ്ീകരിച്ച ൈവ വതയുെട സമൂഹപരത ആവശയ്മായിരു . അതു േനടിയിട�
േത്താളം ധാർമ്മികതയും. വാ വത്തിൽ ഇന്തയ്യിൽ ഇന്ന് ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ ധാർമ്മി�
കേബാധം നിലനിൽ െ ങ്കിൽ അതിന് നാം ഗാന്ധിയൻ സ്ഥാനേത്താടു കടെപ്പ�
ട്ടിരി . ഗാന്ധിസം വി രിക്കെപ്പടാൻ കാരണം അത് യു ിപരവും ശാ ീയവും ആയ
രീതി പകരം ധാർമ്മികതെയ മാ ം അവലംബിച്ചതായിരി ം.

കെത്തഴുേമ്പാൾ ഞാൻ ഒരു condition-ഉം െവ ന്നി േ ാ.

നിങ്ങൾ തികരി െമ കരുതുന്നതുെകാ ് എഴുതു . മറി േതാ െന്നങ്കിൽ ക്ഷമി�
ക.

േ ഹേത്താെട

ദാസ്

P.S. പു കങ്ങൾ കിട്ടി. േപാെളാ യർ െകാളളാം.
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സുഹൃേത്ത,

‘അവസ്ഥയുെട’ അവസാനം എേന്ത നിങ്ങൾക്കി മായിെ പറ ? നിങ്ങൾ ഒേരകാ�
ന്തേഗാപുരത്തിൽത്തെന്നയാെണ േതാ . അക്കാരയ്ത്തിൽ നാം തമ്മിലുള്ള െപാരു�
ത്തേക്കടുെകാ തെന്നയാവാം, നിങ്ങളുെട കഴിഞ്ഞ ക മായി എനിെക്കാ ം െപാരുത്ത�
െപ്പടാനാവുന്നി .

ചില കാരയ്ങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പുലർ ന്ന ഈ absolute idealisation െകാള്ളി . ഒരു രസവുമി�
ാത്ത പരിപാടിയാണത്. ഇനിയും അതുേപാലുള്ള സൃ ികൾ അയ തന്നാൽ ഞാനതു വ
സിദ്ധീകരണങ്ങൾ ം അയ െകാടു ം. ഇതുതെന്ന ആർെക്കങ്കിലും അയ െകാടുത്താ�

േലാ എന്നാേലാചി .

അെ ങ്കിൽ ഒരുപെക്ഷ ന െട വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടുെകാ ാവാം.
നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വയ് ിയാണ് ധാനം.

സവ്യം ഉള്ളടങ്ങിയ ഒരുതരം വയ് ി. ഞാനിതുമായി േയാജിക്കി . എെന്ന സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം ഏെതാരു വയ് ിേയക്കാളും ാധാനയ്ം ബന്ധങ്ങൾക്കാണ്.

േലാക ള്ള സൃ ിപരമായ ഒേരെയാരു കാരയ്വും ജീവിതത്തിൽ തീക്ഷ നിലനിർ ന്ന
ഒേരെയാരു കാരയ്വും ബന്ധങ്ങൾ മാ മാണ്.

വയ് ിയുെട നീതിെയ റിച്ച് എനിക്കാേലാചിക്കാേന വ ; ബന്ധത്തിെന്റ നീതിമാ ം. (ഒരു�
പേക്ഷ, ന െട ജീവിതവീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വയ്തയ്ാസം െകാ ാവാം). അവസ്ഥ ഈ

ങ്ങൾ കുെറെയങ്കിലും വിശകലനം െച േ ാ; പേക്ഷ വലിെയാരു ഇതിഹാസ�
ത്തിെന്റ ഭാഗം മാ േമ ആകു അത്. ഈയിെട പറങ്കിമല എെന്നാരു സിനിമ ക . നി
ങ്ങൾ അതു ക ാൽ അേതപ്പറ്റിയുള്ള അഭി ായം അറിയിക്കണം. സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിത—
േവനൽമഴ പുതിയ േ രണയിലു ്. സനൽദാസിെന്റ ആ ഹതയ്െയ റിച്ച്.

‘മൃ യമായ ശരീരത്തിെന്റ സുഖാേനവ്ഷണങ്ങളും ഹിര യമായ ആ ാവിെന്റ അർത്ഥാ�
േനഷവ്ണങ്ങളും അവെന്റ കപ്പലിെന്റ അണിയവും

പാമരവും െനടുെക പിളർ .’

എെന്നാെക്കയുള്ള വരികൾ. ഞാെനാരു മാസിക തുട ന്ന കാരയ്ം പറഞ്ഞിരുന്നേ ാ—അത്
േവെ െവ .

മ സൗകരയ്ങ്ങെളാെക്ക ഒത്തതാണ് (അേശാകൻ ഒരു സിലി ർ സ്സ് വാങ്ങിയിരി —
ഇവിെട തെന്ന). പെക്ഷ അതിെന്റ tension താങ്ങാൻ വ . രാ ീയ ജീവിതത്തിലും വയ് ി
ജീവിതത്തിലും ഒരു േപാെല ഇന്റ ിറ്റി കാ സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വിലയ്ംറീ�
ഷിെന്റ പു കെത്ത റി ള്ള അഭി ായം പറയുക. ഞാനത് മുൻപ് വായിച്ചതാണ്.

െക.പി. അപ്പെന്റ പുതിയ േലഖനത്തിെല വാക്ക് ‘ശിഥിലസമാധി’ െകാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ മഴ�
യി .

കുറ മുമ്പ് മഴെപ ിരു . നിറുത്തെട്ട.
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േ ഹേത്താെട, ദാസ്.

നിങ്ങളുെട പുതിയ കത്ത് ഇേപ്പാൾ കിട്ടി. നിങ്ങൾ വിശദമാെയഴുതൂ. നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ വായി�
ന്ന പു കങ്ങെള റിെച്ചഴുതാേമാ? ഗാന്ധിെയ റി ള്ള ആ കുറി കേളാ? ഞാനിെതാ�

െക്ക എഴുതിെയഴുതി നിങ്ങെള manipulate െച കയ എന്നതിന് എന്താണുറപ്പ്?

എനിക്കായി ഒരു പു കം അേനവ്ഷിക്കാേമാ? Marx, Engels: Pre-capitalist Socio-Economic
Formations ഇങ്ങെനെയാരു പു കമുെ തെന്ന അറിയുന്നത് ഈയടുത്തയിെടയാണ്.
ഇന്തയ്െയ റി ള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് അതു സഹായകരമാകും എ കരുതു . ഒരുപെക്ഷ
സമാഹാരമാകും. റഷയ്ക്കാരുെട സിദ്ധീകരണമാണ്. പിെന്ന, Samar Amin എെന്നാരു
സമ്പദ്ശാ കാരെനപ്പറ്റി പറ േകൾ ്. ഈയിെട underdevelopment െനയും
Neo-Colonialism-െത്തയും കുറിെച്ചാെക്ക എഴുതുന്നയാൾ. അയാളുെട വ തും വായിച്ചി �
േ ാ ?

നിങ്ങൾ ഏെതങ്കിലുെമാരു വിഷയത്തിൽ creative ആയി പഠനം നടത്താേമാ? മി േനാ�
, എങ്കിൽ എനിേക്കറ്റവും സേന്താഷമാകും. ഏേറ്റാ ?
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സുഹൃേത്ത,

ക ം പു കവും കിട്ടി. ലൂക്കാച്ചിെന്റ ഒരു ഗംഭീരസാധനമാണ്. േലാക കമ്മ : സ്ഥാനത്തി�
നകത്ത് ഇ നട ന്ന തരംതാണ ആശയസമരങ്ങെള അതിജീവി െകാ ് മാർക്സിസത്തി�
നുതെന്ന പുതിെയാരു മാനം നൽകാൻ അതിനു കഴിയുെമ േതാ . വയ് ിപരമായി
എെന്റ തെന്ന ഒരു പാട് ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അതു സഹായി . എെന്റ ആശയപര�
മായ മാറ്റങ്ങൾ വയ് മാക്കാൻ ലൂക്കാച്ചിെന്റ തെന്ന വാ കൾ ഉപേയാഗിക്കെട്ട.

‘the essential point of the new method: the manner and direction of the abstraction and
though experiments are not determined by epistomological or methodological (and least
of all logical) standpoint but by the thing itself, ie. the ontological nature of the material
in question.’

േവണുവിെന്റ പു കം (വി വത്തിെന്റ ദാർശനിക ങ്ങൾ) നിങ്ങൾ വായിച്ചി േ ാ. അതി�
െല അനിവാരയ്തയും യാദൃച്ഛികതയും എന്ന അദ്ധയ്ായത്തിൽ വളെര മൗലികമായ പല കാരയ്�
ങ്ങളും അയാൾ പറയു ്. പെക്ഷ വർഗ്ഗസമരെത്ത റിെച്ചാെക്ക പറയുേമ്പാൾ അയാൾ
പളളി സംഗത്തിേല നീ ) ‘ദാർശനിക ങ്ങ’ളുെട ഈ പൂർവ്വാപരൈവരുദ്ധയ്ത്തി�
നു കാരണം.

—അെതാെക്ക േപാകെട്ട! താനന്ന് ഒ ം പറഞ്ഞി േ ാ… ആ കഥ മുഴുപ്പിേച്ചാ? നീെയ�
െന്താെക്കയാണ് ആേലാചി ന്നത് എന്ന് എഴുതുക. േകാസംബിയുെട ആ പു കം െകാ �
കയി . അെതാരു വര സാധനമാണ്. തനിെക്കന്താ മാർക്സിസത്തിേനാട് ഈയിെടയി
ചായവ്് കൂടാൻ? ഗാന്ധിെയ മനസ്സിലാക്കാൻ (മാർക്സി കൾക്ക്) ലൂക്കാച്ചിെന്റ മുകളിൽ െകാ�
ടുത്ത ഉദ്ധരണിയേ സഹായി കയു ? കഴിഞ്ഞ ലക്കം മാതൃഭൂമി ആ പ്പതിപ്പിൽ വന്ന
കൽപ്പറ്റ നാരായണെന്റ േലഖനത്തിെല ഒരു വരി എനിക്കി മായി: ജി. കുമാരപി ള്ളെയ �
റിച്ച് പറയുേമ്പാൾ… വയ് ികേളാട് സവ്കാരയ്മായി സമൂഹെത്ത റിച്ചപവാദം പറയുന്ന…
എന്ന വരി. നിങ്ങെളെന്തങ്കിലും എഴുതുകേയാ പറയുകേയാ െച ിട്ട് എ കാലമായി. അതു�
െകാ ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ള സമയമാണ്. അതു കഴിഞ്ഞിേട്ട ഞാനിനി ഒരക്ഷ�
രെമങ്കിലും മി . നീെയെന്താെക്കയാണു ആേലാചി ന്നെതെന്നഴുതുക. മുഴുവനും
എഴുതണം

േ ഹേത്താെട

ദാസ്.
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െവങ്കിടി ്,

പു കങ്ങൾ കിട്ടി.അതിെനാപ്പം നിങ്ങളുെട ഒരു കെത്തങ്കിലും കാണുെമ കരുതി ഇ യും
ദിവസം കാ . നിങ്ങൾ അവസാനമയച്ച കത്തിെന റിച്ചാെണങ്കിൽ അതിെല ഒരക്ഷരം�
േപാലും എനി മനസ്സിലായി . എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിലുേദ്ദശിച്ചിരി ന്നെത പറയൂ-
ബുദ്ധിമുട്ടാവിെ ങ്കിൽ.

Crowds and Power വായി . ഞാൻ തീക്ഷിച്ചേപാലുള്ള ഗുണെമാ ം അതിനി ായിരു .
അതിൽ ഉന്നയിച്ചിരി ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ തെന്നയാണ് Sartre അയാളുെട രചനകളിൽ വളെര
ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരി ന്നെത േതാന്നി. മേറ്റ പു കം വായിക്കാൻ തുട .

ഇതിനിട ് ീ നാരായണഗുരുവിെന്റ സമാഹൃതകൃതികളുെട ആദയ്െത്ത മൂ വാലയ്ങ്ങൾ
കിട്ടി.—െ ാ: ജി. ബാലകൃ ൻ നായരുെട വയ്ാഖയ്ാനം. ആെക രസമു ്.

എെന്തങ്കിലും എഴുതൂ സാർ.

സു ഹ്മണയ്ദാസ്

4-2-82

േപാ െവയിലിെന്റ ഒരു review ഉത്തരം സിദ്ധീകരി ്. തിരുവന്തപുരം-കാർ ത ാ�
റാക്കിയത്. അതു കർമ്മേ രകമ എെന്ന ാം പറഞ്ഞ്…
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െവങ്കിടി ്,

മേറ്റ കെത്തഴുതിെവച്ചിട്ട് കുറ ദിവസങ്ങളായി. എ െകാേ ാ അയ ാൻ കഴിഞ്ഞി .
ഉത്തരം അച്ചടി തുട : െക.ജി. സു ഹ്മണയ്വുമായി ഇന്റർവ , ആനന്ദിെന്റ േനാവലിെന്റ
ഭാഗങ്ങൾ, േപാള ിെല സംഭവവികാസങ്ങെള റിച്ച് ഫീച്ചർ എന്നിങ്ങെന വിഭവങ്ങൾ,
എൻ. എസ്. മാധവെന്റ കഥകൾ വായിച്ചിരുേന്നാ? ചൂെളേമടിെല ശവങ്ങൾ. ഞാൻ ര ദിവ�
സം മുമ്പാണ് വായിച്ചത്—അതും അതിെന്റ മുഖവുരയും എനിക്കി മായി.പറയൂ…

േവ .ഈ കത്ത് പിന്നീെടാരിക്കൽ അയ ാം.

ഇതിനുമുകളിലുള്ളത് കുറ ദിവസങ്ങൾ മുൻെപഴുതിയതാണ്. അതിനുേശഷം ‘േപാ �
െവയിൽ’ ക . മേനാഹരമായ ഒരു സിനിമയാണത്.എങ്ങെന അതിെനപ്പറ്റി വാ കളിൽ

കടിപ്പിക്കണെമന്നറിയി . കവബത്തയുെട േനാവൽ ഇേ —‘സഹശയനം’ അതുേപാെല,
ഉറ ന്ന സുന്ദരികേളാെടാപ്പം ആ വൃദ്ധൻ കഴിയുേമ്പാൾ, അയാൾ അേപ്പാൾ അനുഭവി �
ന്ന യാഥാർത്ഥയ്വും അയാളുെട ഭൂതകാല ജീവിതവും etc… etc… തമ്മിലുള്ള മേനാഹരമായ
ബന്ധമിേ ?

അതുേപാെല ഒരവസ്ഥയാണ് ‘േപാ െവയിൽ’ കാണുേമ്പാൾ, ന െട ഓേരാരുത്തരുേട�
യും ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാല അവസ്ഥയും ബാഹയ് കൃതിയും (സമൂഹ) എ ാം തമ്മിൽ
ബന്ധെപ്പടുത്തിയിെയാരു സംേവദനസാദ്ധയ്ത അതു തുറ തരുന്നതുേപാെല േതാന്നി. ഇതി�
േനക്കാൾ ന ഒരു സിനിമ ഉ ാകുന്നതുവെര, ഇതിെനെന്ത ാം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉ ാ�
യാലും ഇതിെന വിമർശി ക അസാദ്ധയ്മാണ്.

നീ മറുപടി എഴുതുക.

അധികാരത്തിെന്റ (power) ങ്ങെള റിച്ച് പഠി ന്ന പു കങ്ങൾ ൈക ിലുേ ാ?
ഉെ ങ്കിൽ (ന താെണങ്കിൽ മതി) അയ തരാേമാ?

മെറ്റാരുപാട് കാരയ്ങ്ങളു ്. അെതാെക്ക  പിന്നീെടഴുതാം.

മറുപടി അയ ക.

േ ഹേത്താെട

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.
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െവങ്കിടിക്ക്,

ഞാൻ നിെന്ന hurt െച ാനുേദ്ദശിച്ചി . ഞാൻ സവ്യം hurt െച െപ്പട്ട അവസ്ഥയിലായി�
രു —വളെരയധികം. വളെരയധികം വിധങ്ങളിൽ. അതുെകാ ് ആ കത്തിൽ അങ്ങെന
വ േപായതാണ് ക്ഷമി ക. എെന്റ അേപ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ നിനക്ക് സങ്ക ിക്കാൻേപാ�
ലും കഴിയാത്തതാണ്—ഇേപ്പാഴേത്തയും. ഒരാൾ സവ്ന്തം ജീവിതത്തിെന്റ വിശവ്ാസമായി
കരുതിയിരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി െപാട്ടിെപ്പാട്ടി ഇ ാതാവുന്നത് നിസ്സഹായനായി
േനാക്കിനിൽേക്ക ിവരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്നാേലാചി േനാ . ഒരാെളേപ്പാലും െവറുക്കാ�
േനാ കുറ്റക്കാരനാെണ കരുതാേനാ കഴിയാനാകാെത, അങ്ങെന നന്മയിലുള്ള വിശവ്ാസം
തിന്മെകാെ ങ്കിലും നികത്താനാകാെത ഉ െപാള്ളയായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ നിന
സങ്ക ിക്കാൻ കഴിയുേമാ?

ഇേപ്പാൾ, ഇെതഴുതുേമ്പാൾ എനി കുേറ ദുഃഖമു ്. ദുഃഖം േപാലും അനുഭവെപ്പടാെത
എേപ്പാഴാണ് ാ വരികെയന്ന് ഭയന്നിരുന്ന അവസ്ഥയായിരു അേപ്പാൾ. അെതാെക്ക
എഴുതി േവണെമങ്കിൽ അേപ്പാൾ നിെന്റ സഹാനുഭൂതി േനടാൻ കഴിയും.

അതിേനക്കാൾ നിെന്ന േകാപിപ്പിക്കാൻ അേപ്പാൾ ഞാനാ ഹി എന്നത് േനര്. പെക്ഷ
അത് േ ഹേത്താെടയും വിശവ്ാസേത്താെടയും തെന്നയായിരു . മനുഷയ്തവ്മുള്ള ഒരു �
തികരണം തീക്ഷി െകാ മാ ം. വ , man ഇെതഴുതുേമ്പാൾ ഞാൻ ആരിൽ നി ം
ഒ ംതെന്ന ആവശയ്െപ്പടുന്നി . ഈ feelings പരിശുദ്ധമാെണന്ന് മാ ം ധരിച്ചാൽ മതി.
കെത്തഴുതിെവച്ചിട്ട് ര ദിവസമായി, സച്ചിദാനന്ദെന്റ… ഒരു ജീവിതത്തിെന്റ അവശി �
ങ്ങൾ… ഇതിനിട ് വായി . അതിൽ രസമുള്ള ചില വരികളു ്—ഇേപ്പാൾ കെ ത്തിയവ.
തെന്റ sister-െട വിവാഹമുെ ന്ന് ബാലു പറ .

‘അവസ്ഥ’െയ റിച്ച് ഞാെനഴുതിയത് നിങ്ങൾ വായിേക്ക ആവശയ്മി . അത് നക്സൈല�
കെള ഉേദ്ദശിച്ച് മാ ം എഴുതിയതാണ്. പരിമിതമായ ഉേദ്ദശങ്ങേളാെട കുറ കാരയ്ങ്ങൾ

കുറ േപേരാട് പറയാൻേവ ി ഞാൻ വാ വത്തിൽ ‘അവസ്ഥ’െയ ഉപേയാഗെപ്പടു ക�
യായിരു .

എങ്ങെനയാണ് ഇക്കാലത്ത് മനുഷയ്ർ സവ്ന്തം ഉ ് കാശനം കെ ക. രാ ീയ�
ത്തിന് അ ധാനമ ാത്ത ഒരു സ്ഥാനമുള്ള ഏെതങ്കിലും movement-ലൂെട മാ േമ അതു
സാദ്ധയ്മാകൂ എ േതാ .ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളത് മി കയും പരാജയെപ്പടുകയും െച �
താണ്. movement-െന്റ ൈസദ്ധാന്തികമായ തകരാറുകളാണ് അതിനു കാരണെമന്ന നിഗമ�
നത്തിലാണ് ഞാനിേപ്പാൾ.അതു പരിഹരിക്കാൻ മി ക എന്നതുതെന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ
ഉ യുെട കാശനമാണ് കർണ്ണാടകത്തിെല ന രാ ീയത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയന്താണ്.
േലാഹയ്േസാഷയ്ലി കൾ. അവിെട എന്താണ് ഈ Centre for Information Education and
Developmental Studies കൂടുതലറിയാൻ വളെര താ രയ്മു ്. വിശദവിവരങ്ങൾ തീക്ഷി �
െകാ ് േ ഹേത്താെട,

ദാസ്
16-03-1982
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താനിനി എന്നാണ് ഇേങ്ങാട്ട് വരുന്നത് ? െമയ് മാസത്തിേലാ?

Fawal Turki എെന്നാരു പാല ീൻകാരൻ എഴുതി. ‘പാല ീൻ ഒരു രാജയ്മ . ഒരു മാനസി�
കാവസ്ഥയാണ്.’ േകരളെത്തപ്പറ്റിയും അതുതെന്ന പറയാെമ േതാ .

‘െകാടുങ്കാ ചീറിവരുന്ന കറുത്തരാ ികളിൽ
അടക്കാനാവാത്ത ദുഃഖഭാരത്താൽ,
കുേഞ്ഞ, ഞാൻ നിലവിളി േപായി ്
പേക്ഷ, ശാന്തമായ പുലർകാലെമ േമ്പാൾ

പഞ്ചത്തിെന്റ മുഴുവൻ തിച്ഛായ
എന്നിൽത്തെന്ന സവ്രൂപിച്ച് എെന്നത്തെന്ന മറ കിട േമ്പാൾ,
അേപ്പാൾ മാ േമ കുേഞ്ഞ, സുഖെമന്ത ഞാനറിഞ്ഞി .’

—പകലുകൾ, രാ ികൾ
18-3-1982



160 ദാസിെന്റ ക കൾ

പിണക്കം മാറിേയാ? താൻ ഇതിനുമുൻപയച്ച കത്തിെന്റ സാരെമന്താണ്? അെതന്തായാലും
പറേഞ്ഞ തീരു. ഏെതങ്കിലും രൂപത്തിൽ നീ നിെന്നത്തെന്ന ഉ യായി കാശിപ്പി ന്ന�
തുകാണാൻ എനി വലിയ ആ ഹമു ്. തൽക്കാലം എഴുത്തിെലങ്കിലും മറുപടി എഴുതൂ.
അവിടുെത്ത സുഹൃ ക്കെളപ്പറ്റിയും.

ഭാരതീയകവിതകളുെട ഒരു സമാഹാരം (4 vols.) ICCR സിദ്ധീകരിച്ചി ്. അ പ്പപ്പണി�
ക്കർ എഡി െച മലയാളവിഭാഗത്തിൽ സച്ചിദാന്ദൻ, ശങ്കരപിള്ള,… എ ാവരുമു ്.

ഈ ിെട ‘നളിനി’ വായി . കുമാരനാശാെന്റ. താൻ വായിച്ചി േ ാ, അത് രസമുള്ള ഒരു
സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ നക്സൈലറ്റ് ‘മൂലയ്േബാധമുള്ളവെര’ സംബന്ധിച്ച്.

കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ ഊട്ടിയിൽ െവച്ച് ചി ീകരണം നട ന്ന ഒരു െകാേമസയ്ൽ ചി �
ത്തിൽ അഭിനയി വേ . ജീവിതം creative ആയ ഒരു സമൂഹത്തിേല നന്മയും േ ഹ�
വും വി വവുെമാെക്ക ഉ ാകാൻ സാദ്ധയ്തയു . േകരളത്തിൽ ജീവിതം നിർമ്മാണാ ക�
മാണ്. എ ാവരും നിർമ്മി കയാണ്. വീടുകൾ, മതിലുകൾ, േറാഡുകൾ, അങ്ങെന, അങ്ങ�
െന… ഇവിെട കർഷകവൃത്തി ാധാനയ്മുള്ള േദശങ്ങളും മറ്റിടങ്ങളും തമ്മിൽ വങ്ങളു�
െട അകലമാണ്. ജീവിതത്തിെന്റ creativity കുെറെയങ്കിലും ഉള്ളത് കൃഷി ാധാനയ്മുള്ള
ഇടങ്ങളിലാണ് . പെക്ഷ അതുേപാലും ഇന്നെത്ത NGO-gulf-CITU സം ാരത്തിൽെപ്പട്ട്
നശി െകാ ിരി . ഇവിെട വളരാൻ േപാകുന്നത് അധികാരത്തിെന്റ മൂർത്തികളായിരി�

ം. Christ College എെന്ന വ ാെത അ തെപ്പടുത്തി. അവിെട രജതജൂബിലിയാേഘാഷ�
ത്തിന് കവിയര ം സംഗങ്ങളുെമാെക്ക നട െകാ ിരി േമ്പാൾ ആ വലിയ ഓഡിേറ്റാ�
റിയം നിറെയ വിദയ്ാർത്ഥികൾ നിശ്ശ രായിരുന്ന് േക െകാ ിരി . എേന്താ?

17-3-1982
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െവങ്കിടി ്,

എെന്റ ക കിട്ടിയിേ ? എേന്ത മറുപടി അയച്ചി ? ഞാൻ ഇതിനിെട െബർ ാെന്റ ര �
സിനിമകൾ ക : Wild Strawberries-ഉം Silence-ഉം ഗംഭീരമായ അനുഭവങ്ങളായിരു .
അതുര ം. വാ കളിൽ പറയാനാവാത്ത വിധം മഹത്തായ… അയാേളാട് ബഹുമാനം
േതാന്നിേപ്പായി. ആേരാെടങ്കിലും പുതുതായി ബഹുമാനം േതാന്നിയാൽ ജീവിതത്തിന്  പുതി�
െയാരർത്ഥം ലഭിച്ചതുേപാെലയാണ്.

മറുപടിെയഴുതൂ. മ ങ്ങെളാ മിെ ങ്കിൽ,

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്

1-4-1982
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ഹ്മപു നു്,

‘ഉത്തര’ത്തിെന്റ അച്ചടി വളെര സാവധാനമാണ് നീ ന്നത്. െബർ ാെന്റ ആ ചി ങ്ങൾ
ക തു് വളെര നന്നാെയ ് േതാ . ‘ൈസലൻസി’െനകുറിച്ച് ഒരു െചറിയ കുറിെപ്പഴുതി
‘േ രണ ് അയ െകാടു .

‘േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് കഥകൾ’ പുറത്തിറങ്ങി. ടി െക രാമച െന്റ അവതാരിക രസമു ്.

നിങ്ങളുെട േചാദയ്ാവലിയിൽ ചിലതിെനങ്കിലും ഉത്തരം മുൻകൂട്ടി നിർേദ്ദശി ന്ന സവ്ഭാവമു�
്.  അതുെകാ തെന്ന അവ േകാപനപരമായും േതാന്നി. ഒരുപേക്ഷ. പുറേമനി േനാ�
ന്ന ഒരാളായതിനാൽ േതാന്നിയതാവണം. ഉദാഹരണത്തിനു് അദ്ധയ്ാപക വിദയ്ാർത്ഥി

ബന്ധം അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ളതാേണാ എന്ന േചാദയ്ം. അച്ചടി േമ്പാെഴങ്കിലും
അതിെന്റ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണെമ േതാ .

മ വിേശഷങ്ങൾ പിന്നീെടഴുതാം.

േ ഹേത്താെട,

ദാസ്

1.4.1982
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ഹ്മപു നു്

ക കിട്ടിെയങ്കിലും വരാൻ പറ്റിയി .

ഒരു mood േതാന്നിയി .

Magazine െന്റ കാരയ്ം എഡിറ്ററും മ ം  സംസാരി മേ ാ.

‘ഉത്തരം’ േമയിേല പുറത്തിറ .

ഒരുേനാവൽ വായി . Lawrence Durell-െന്റ ‘Alexandria Quartet’ നെ ാരു പു കമാ�
ണു്. ഈ പു കം വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമു തൃ ിേതാ ം.

മെറ്റാ മി .

േ ഹേത്താെട,

സു ഹ്മണയ്ദാസ്.

26 4 82
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െക.ജി. സു ഹ്മണയ്ദാസ്

െക. ജി. സു ഹ്മണയ്ദാസ്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൈല 14-ന് വടക്കാേഞ്ചരി ടു ് െറയിലിൽ
തലെവച്ച് ആ ഹതയ്െച . മരി േമ്പാൾ േപാക്കറ്റിൽ ‘ഉത്തര’ത്തിനുേവ ി എഴുതിയ
‘അധികാരവയ്വസ്ഥയിെല വർഗ്ഗസമരം’ എന്ന േലഖനമു ായിരു . അതിനുകീെഴ ഇ കൂ�
ടി കുറിച്ചിട്ടിരു . ജീവിതത്തിെന്റ —ഒരു കമ്മ ണി കാരെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സവ്ന്തം
ജനതയുെട ജീവിതത്തിെന്റ—creativity അനുഭവെപ്പടുന്ന കാലേത്താളം അയാൾക്ക് സവ്യം
നശിപ്പിക്കാനാവി . അതു െകാ ് മരണത്തിനുതെന്ന creativity-യുെട നിഗൂഢാവരണം
നേ ിവരു . കൂടാെത കുത്തിേക്കാറിയ ചില ഇം ീഷ് വാചകങ്ങളും: ‘Keralites are a lost
people.’ ‘Our language, Malayalam, is gradually losing its objectivity’ ‘THE SEEDS OF
RESISTANCE’ എന്നിങ്ങെന .

ദാസിെന്റ ആ ഹതയ്െയ കീർത്തി കേയാ അപ ഥി കേയാ െച ക ഈ കുറിപ്പിെന്റ
ലക്ഷയ്മ . വയ് ിപരമായി ദാസിെനയും ദാസിെന്റ സംഘർഷങ്ങെളയും അടുത്തറിയുന്നവെര
േവദനിപ്പി െവങ്കിലും അമ്പരപ്പി ന്നതായിരുന്നി ഇത്തരം ഒരന്തയ്ം. വിദയ്ാർത്ഥിയാ�
യിരുന്ന കാലംമുതേല കൗമാരസഹജമായ ലാഘവബുദ്ധിയ , ഒരു യുവബുദ്ധിജീവിയുെട
ഗൗരവസവ്ഭാവമാണ് സു ഹ്മണയ്ദാസിനു ായിരുന്നത്. വായനയിലും ചിന്തയിലും കലാ�
സവ്ാദനത്തിലുെമ ാം ദാസ് പകവ്സവ്ഭാവം ദർശിപ്പിച്ചിരു . ദാസിെന്റ ഥമ ണയം
ചി കലയായിരു . അന്തയ്ംവെര ഒരു രഹസയ്െമേന്നാണം ദാസ് ചി കലെയ റി വാ�
യി കയും ആധുനികചി ങ്ങൾ േശഖരി സൂക്ഷി കയും അടുത്ത സുഹൃദവ്ലയത്തിൽ
ചി കലെയ റി സംസാരി കയും െച മായിരു . മാസികകളുെട മാർജിനുകളി�
ലും, പകർത്തിെവച്ച കവിതകളുെട—കവിതയായിരു ദാസിെന്റ മെറ്റാരു തീ വികാരം—
അരികുകളിലും അപൂർവ്വമാെയാരു മൗലികതയുള്ള െസ്ക കൾവരച്ചിടുകയും െച മായിരു�

. െഹ ാറിെന്റയും ഹുൈസനിെന്റയും മ ം േരഖാചി ങ്ങേളാടും െക.ജി. സു ഹ്മണയ്�
ത്തിെന്റയും േജാെഗൻചൗധുരിയുെടയും ഗേണഷ് ൈപനിെന്റയും മ ം െപയ്ന്റിങുകേളാടും
ദാസിന് േതയ്ക ആഭിമുഖയ്മു ായിരു . െക.സി.എസ്. പണിക്കെര റിച്ച് േകരളസാമൂ�
ഹയ്പരിണാമവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി ഒരിക്കൽഒരു െചറിയ പഠനവും ദാസ് എഴുതുകയു ാ�
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യി. അതു പിന്നീട് നശിപ്പിക്കെപ്പെട്ടങ്കിലും. കവിതയുെട ആസവ്ാദനത്തിലും െതരെഞ്ഞടുപ്പിലും
സൂക്ഷ്മമായ വിേവചനബുദ്ധിയും ഉയർന്ന സംേവദകതവ്വും ദാസ് പുലർത്തിയിരു . വിദയ്ാർ�
ത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് അരവിന്ദെന്റ ‘കാഞ്ചനസീത’െയ റിെച്ചഴുതിയ  പഠനത്തിലും,
വിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത റിെച്ചഴുതിയ വിമർശന റി കളിലും പി ാലെത്ത ദാസിെന്റ പരിണാമ�
ത്തിെന്റ സൂചനകളു ്.

എക്കാല ം മൂലയ്ബദ്ധമായിരു ദാസിെന്റ അേനവ്ഷണങ്ങൾ. അതിെന്റ ഭാഗമായാണ്
അനയ്വത്കൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മനുഷയ്തവ്ത്തിെന്റ ഒരു തുരുത്തായി താൻ ക മാ�
േവായിസ്റ്റ് വി വ സ്ഥാനത്തിേല ് ദാസ് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടത്. അേനവ്ഷണത്തിെന്റ
ഭാഗമായാണ് ദാസ് കുറ കാലം തികഞ്ഞ ആ ാർത്ഥതേയാെടതെന്ന സ്ഥാനത്തിൽ

വർത്തിച്ചതു്. പരമാവധി അതിൽ പിടി നി ാൻ മിക്കയും െച . േകരളീയ ജനജീ�
വിതത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥയ്വും സ്ഥാനത്തിെന്റ അമൂർത്തമായ സിദ്ധാന്തവത്കരണവും
തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധയ്ം സവ്ന്തം അനുഭവത്തിലൂെട േബാദ്ധയ്െപ്പട്ട ദാസ് ഒടുവിൽ പാർട്ടിവി
പുറ വ . എന്നാൽ ഒരു കമ്മ ണി കാരെനേപ്പാെല തെന്റ അേനവ്ഷണം ഉയർെന്നാരു
തലത്തിൽ തുടരുകയായിരു തുടർ ം ദാസ് െച ത് . മ പലെരയുംേപാെല അരാജക�
വാദത്തിേലേയ്ക്കാ ‘കരീറിസ’ത്തിേലേയ്ക്കാ തിരിയുകയ ായിരു . സതയ്ം കെ ത്താ�
നുള്ള തീക്ഷ്ണവും ഹതാശവുമായ ആ യ ങ്ങൾ അപൂർവ്വമായി മാ േമ േലഖനങ്ങളുെടേയാ
ക കളിലൂെടേയാ രൂപത്തിൽ തയ്ക്ഷെപ്പട്ടിരു . പല േലഖനങ്ങളും എഴുതിക്കീറിക്ക�
ളയുകയായിരു പതിവ്. സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവയിൽ േ രണയിൽവന്ന ‘േകരളത്തിെന്റ
േദശീയ ം’ ‘അവസ്ഥ’െയ റി ള്ള പഠനം, ക കൾഎന്നിവ ദ്ധിക്കെപ്പട്ടി േ ാ.
സമീപകാലത്ത് ആ ീയവാദെത്ത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മങ്ങൾ ദാസ് നടത്തിയിരു െവ�
ങ്കിലും, മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനധാരണകളിൽതെന്നയാണ് ആ യുവാവ് ഉറ നിന്നിരു�
ന്നത്. അേതസമയം, സാ ദായിക മാർക്സിസത്തിെന്റ അപരയ്ാ തെയ റി ള്ള വർദ്ധിച്ച�
േബാധം, സാർ ്, ല ക്കാച്ച് തുടങ്ങിയവരുെട, രീതിെയയും ഓേ ാളജിെയയും സംബന്ധിച്ച
ആശയങ്ങളുെട സ ി കെ ത്താൻ ദാസിെന േ രിപ്പിച്ചിരു . െപാസിറ്റിവിസ്റ്റ് ആശ�
യവാദത്തിെനതിരായി മാർക്സിസത്തിൽ നട ന്ന ൈസദ്ധാന്തിക സമരത്തിെന്റ ാധാനയ്ം
ദാസ് ശരി ം ഉൾെക്കാ ിരു െവന്ന് സമീപകാലെത്തടുത്ത കുറി കളിലും പകർത്തി�
െവച്ച ഉദ്ധരണങ്ങളിൽനി ം വയ് മാകു ്. സാർ ിെന്റ ‘In search of Method’, ല �
ക്കാച്ചിെന്റ ‘Ontology of Social Being’ മാർക്സിെന്റ ആദയ്കാലകൃതികൾ, അനന്തമൂർത്തിയുെട
േനാവലുകൾ, െഹെസ്സയുെട ‘സിദ്ധാർത്ഥ’, അനയ്വത്കരണെത്ത റി ള്ള പഠനങ്ങൾ,
േകരളചരി െത്ത റി ള്ള ന്ഥങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ദാസ് വീ ം വീ ം വായിച്ചിരു�
ന്നവയായിരു ഇെത ാം. സംഭാഷണങ്ങളിലൂെട ദാസ് കടിപ്പിക്കാറുള്ള ആശയങ്ങളുെട
അഗാധത േലഖനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും തിഫലിപ്പിക്കാൻദാസിനുകഴിഞ്ഞിരുേന്നാ എ
സംശയമാണ്. ഒടുവിലെത്ത കുറിപ്പിൽ മലയാളഭാഷയുെട അപരയ്ാ തെയ റി ള്ള വാ�
കയ്ം ഇങ്ങെനകൂടി വന്നതാകാം.

‘ഉത്തര’ത്തിെന്റ പ ാധിപസമിതിയംഗമായിരു സു ഹ്മണയ്ദാസ്. തനിക്ക് ഒ ംെച�
ാൻ കഴിഞ്ഞിെ ന്നതിെന്റ േപരിൽ ഒന്നാംലക്കത്തിൽ സമിതിയിൽ തെന്റ േപരു് സിദ്ധീ�

കരിക്കരുെത ം ര ാംലക്കത്തിൽ  എഴുതാെമ ം ദാസ് പറഞ്ഞിരു . ഇേതാെടാപ്പം �
കാശിപ്പി ന്ന തികഞ്ഞ മൗലികതയുള്ള ‘അധികാരവയ്വസ്ഥയിെല വർഗ്ഗസമരം’ എഴുതെപ്പ�
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ട്ടത് ആ ഹതയ് ് ര മൂ ദിവസം മുമ്പ് മാ മാണ്. അടു പരിചയെപ്പട്ടവർക്കാർ ം
മറക്കാൻകഴിയാത്ത ആ ൈചതനയ്വത്തായ വയ് ിതവ്ത്തിനുമുമ്പിൽ ഉത്തരം വർത്തകർ
ശിര കുനി .



ഒഴിഞ്ഞമുറി

സച്ചിദാനന്ദൻ

വിദയ്ാർത്ഥിയും വി�
വ വർത്തകനും

സുഹൃ മായിരുന്ന
െക. ജി. സു ഹ്മണയ്ദാസ്
1982 ജൂൈല 14-നു
െറയിലിൽ തല െവ�
ച്ച ജീവെനാടുക്കി.

മഴ

മഴയായിരു
ജനലിൽവ മരണെമെന്ന വിളിച്ചേപ്പാൾ
മഴയായിരു
ദുഃസവ് ങ്ങളുെട വാതിൽചാരി
ഞാൻ അഭയംേതടി ഇറങ്ങിനടന്നേപ്പാൾ
മഴയായിരു
കുളങ്ങൾ ഉത്ക യുെട കൃ മണികൾേപാെല
ഞങ്ങളുെടേനെര തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
മഴയായിരു
വളഞ്ഞവഴിയുെട കാവിയിൽ
അന്തയ്യാ യുെട കാലടികൾ പതിയുേമ്പാൾ
മഴയായിരു .

ഞാനും മരണവും ഒന്നിച്ചിവിെട വ ിയിറ േമ്പാൾ
മഴയായിരു
എെന്ന താവളം കാണി തന്ന്
മരണം ഒറ്റ േവെറ ഭിക്ഷേതടി മടങ്ങിേപ്പായേപ്പാൾ
മഴയായിരു
കിളികളുെടപാ ം േതാഴരുെട ചിരിയും
േകൾക്കാതിരി ാൻ ഞാൻ കാതുെപാത്തിയേപ്പാൾ
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മഴയായിരു
എെന്റ ജനതയുെടയും ഭാഷയുെടയും വറ്റിേപ്പാകുന്ന
നദികെള റി ഞാൻ നീലമഷിയിൽ കുത്തിേക്കാറുേമ്പാൾ
മഴയായിരു
അമ്മയുെട മടിയിെലന്നേപാെല
ഇരുമ്പിെന്റ വാത്സലയ്ത്തിൽ ഞാൻ തലെവ േമ്പാൾ
മഴയായിരു
െചവിയിൽ ച ങ്ങൾ യമകാലത്തിൽ മുഴങ്ങിയുയർന്നേപ്പാൾ
മഴയായിരു
ഉരു െച കൾ എെന്റ െതാ യിെല
നിലച്ച വാ കെള െഞരി -
കട േപാകുേമ്പാൾ.
അ േപായ ശിരസ്സ്
ഉടലിെന്റ നീലയുടുപ്പിട്ട താപം കാണുേമ്പാൾ
എനി ചിരിക്കണെമ ്;
കായ് ഇവിെട, തടി അവിെടയും
വായ് ഇവിെട, ൈക അവിെടയും
ഇച്ഛ ഇവിെട, കർമ്മം അവിെടയും
ബുദ്ധി ഇവിെട, ഹൃദയം അവിെടയും
ഉണങ്ങിയ മരത്തിൽനിന്ന് വിളഞ്ഞ വയൽേതടി
കിളി പറ േപായി,
പിളർന്ന മനംേപാെല ജഡവും ര ായി.
േപാരാളിയുെട േചാരപുര
കൂറ്റെന്റ െകാ കൾേപാെല പാളങ്ങൾ തിള
അവ ിടയിലൂെട ശിര ം താ ി
സുഹൃത്തിന്റ വരവുകാണുേമ്പാൾ
എനി ചിരി ണെമ ്:
ര ായിമുറിഞ്ഞ ശരീരംേപാെലയാണ്
ഞങ്ങളുമിേപ്പാൾ.
കവിയുെട ഭാഷയിൽപറഞ്ഞാൽ:
േ ഹത്താൽ പൂവിടുന്ന വൃക്ഷങ്ങെളേപ്പാെല
ഞങ്ങെളാന്നി പു ി
േരാഷത്താൽ കവിയുന്ന പുഴകെളേപ്പാെല
ഞങ്ങെളാന്നി പടിയിറങ്ങിേപ്പായി
താവളങ്ങളുെട ണങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ തിരി വ .
േചറിൽ പൂ കിടന്ന് െചറുപ്പക്കാെര വിഴു ന്ന
ആ കറുത്ത മുതല ര ായി മുറിച്ചിട്ട
ശരീരംേപാെലയാണ് ഞങ്ങളുമിേപ്പാൾ;
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ഈ കുതിർന്ന മണ്ണ്, പച്ചനിലാവ്,
ബലിയുെട വിപിനങ്ങൾ, ഋതുക്കളുെട ദീനച ം.
മരിച്ചവരുെട മൂകഭാഷ-
എ ാം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ന .
‘സൗഹൃദത്തിെന്റ മുൾെച്ചടിയിൽ
മരണത്തിെന്റ നീല വിടർന്നിരി .’
ഒറ്റെപ്പട്ട കുട്ടിെയേപ്പാെല അവനിതാ
എനി ം െവയിലിനും മീെത കുനിഞ്ഞിരി .
മടക്കയാ സമയമായി
അശവ്ാരൂഢരായ പനകൾ ഇനിെയെന്ന
അവയുെട പച്ചൈക്കകളിൽ വഹി ം.
കുട്ടികൾമരിച്ച വീടുകൾ ം
അകംമരവിച്ച ആ മങ്ങൾ ംമീേത
അവെരെന്ന ഉടേലാടുേചർ വഹി ം-
അമ്മയുെട അ ിയിേല ്
കാ കളുെട കടലിേല ്.

അമ്മ

ഒരമ്മയുെട കണ്ണീരിന് കടലുകളിൽ
ഒരു ര ാം ളയമാരംഭിക്കാൻ കഴിയും‘
മകേന, എെന്റ േ ഹമുള്ളമകേന,
ഏതു കുരുടൻ ൈദവത്തിനുേവ ിയാണ്
നീ ബലിയായത്?
ഭരേദവതയുെട കാവിൽ ഞാൻ
പാ ം കുരുതിയും കഴിച്ചേ ാ.
മകേന, എെന്റ കരുണയുള്ള മകേന,
ഏതു മാ ികവൃക്ഷം കാ വാനാണ്
നീ നിെന്റ േചാരെകാ ഭൂമി നനച്ചത്?
ഓേരാ പിറന്നാളിനും നിെന്റ േപർെചാ ി
ഓേരാ േതന്മാവു ഞാൻ നട്ടേ ാ
മകേന എെന്റ ൈധരയ്മുള്ള മകേന
ഏതു പൂതത്തിനു മുലചുരത്തിയിട്ടാണു
നിെന്ന അവൾ തട്ടിപ്പറിെച്ചടുത്തത്?
കടുകും മുളകും അടുപ്പിെലറിഞ്ഞ്
നിന ഞാൻ ഏല ജപി െകട്ടിച്ചേ ാ.
മകേന, എെന്റ ബുദ്ധിയുള്ള മകേന,
ഏതു ഭാഷയുെട ചിറയുറ വാനാണ്



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 171

നീ നിെന്നത്തെന്ന അറുത്തിട്ടത്?
വയമ്പിെന്റ ചവർ റുന്ന നാവിൽ
ഞാൻ സവ്ർണ്ണംെകാ ഹരിഃ ീെയഴുതിയതാണേ ാ
‘ഒരമ്മയുെട നിലവിളി ് മലകളിൽ
ഒരു ഹിമപാതമാരംഭി ാൻ കഴിയും’
കുരിശിൽ മരിച്ചവെന്റ അമ്മ ഞാനാണ്
കുരുേക്ഷ ധൂളിയിൽ കിട രു വളും ഞാനാണ്
പടേയാട്ടങ്ങളുെടെയ ാം കുള കൾ
ചവിട്ടിെമതിച്ച താരാട്ടാണു ഞാൻ.
യജ്ഞപതികളുെട ഹവിസ്സിൽ വീഴുന്ന
പശുവിെന്റ ശാപമാണു ഞാൻ
രണഭൂമികളിൽ അഴിച്ചിട്ട മുടിയുമായി അലയുന്ന
ഭൂമിയുെട ന െപ്പട്ട ശാന്തിയാണു ഞാൻ
പുലരിയിലും നിലാവിലുംനിന്ന്
കുട്ടികളുെട േചാരകഴുകിക്കളയുന്ന
ദീനരുെട മഴയാണു ഞാൻ
‘ഒരമ്മയുെട െനടുവീർപ്പിന് ഭൂമിയിൽ
ഒരു കാ തീയാരംഭി ാൻ കഴിയും’
കത്തെട്ട പാപത്തിെന്റ കിഴക്കൻ മധുരകൾ,
കത്തെട്ട െകാലയാളിയകളുെട െസാേദാം െഗാേമാറകൾ.
െതളിയെട്ട കനകെമന്നതുേപാെല കനലിൽ
വയലും വീടും മനവും കാവും
പാറയുെട മുതുപിളർെന്നാഴുകെട്ടെയെന്റ മകൻ,
ഉറവയുെട െതളിവാർന്ന പാ പാടുന്നവൻ
ഭൂമിയുെട േതാടുെപാളി യരെട്ടെയെന്റ മകൻ,
ബലിനീലമാറ്റി ചുക ടുപ്പിട്ടവൻ
മരണെത്ത മ േപാലലിയി യിർപ്പവൻ
പുലരിയുെട കിരണെത്ത മുരളിയാ ന്നവൻ
ഉണരെട്ടയുണരെട്ടയുയരെട്ട എെന്റ മകൻ

ഒഴിഞ്ഞ മുറി

മു റ്റിയിതളുകളും ാവിൻതൂവലുകളും െകാ
പണിതുയർത്തിയതാണീ മുറി.
‘വാ കൾ ം തീകങ്ങൾ’ ംതാെഴ
മനുഷയ്രുെടയും മൃഗങ്ങളുേടയും മ വാദം:
ഹുൈസെന്റ േമഘതുലയ്മായ നീല തിരകൾ,
െഹ ാറിെന്റ ചിറകുനീർത്തി
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േചാരചി ന്ന േപാർേക്കാഴികൾ,
അമൃതയുെട യാതന തിളക്കിയ േലാലരായ ാമീണർ,
സുധീറിെന്റ കരുത്തരും ഏകാകികളുമായ നാഗരികർ,
ഇലകൾേപാെല െപരു െപരു വരുന്ന
േജാെഗെന്റ ആണുങ്ങളും െപ ങ്ങളും
ഗുലാംെമാഹമ്മദിെന്റ വർണ്ണശബളമായ ഗൃഹാതുരതവ്ങ്ങൾ…
പിെന്ന അവൻ അവേന്റതാക്കിയ കവിതകൾ:
പദയ്ത്തിെന്റ ദീർഘവൃത്തങ്ങളിലും
ഗദയ്ത്തിെന്റ സമചതുരങ്ങളിലും
തരളമായഹൃദയം പൂ ന്ന ശീലമുള്ളവർ—
കട വൃക്ഷങ്ങളുെട വിജനതയിൽ
സവ്യം മുറിേവ ി േചാരെയാലിപ്പി ന്ന സുഗത,
പാറ റ െവയിലിെന്നാപ്പം പ ര മൂർച്ചകൂ കയും
ഒറ്റ കു ങ്ങെളേയാർ തലയറയുകയും െച ന്ന
വയ്ാകുലരായ കലാപകാരികൾ…
യാ ികരിറങ്ങിേപ്പായ തീവ ിമുറിയിൽ
ബാക്കിയായ പ ങ്ങളും ചീ കളുംേപാെല
അവെന്റ അനാഥമായ പു കങ്ങൾ:
േ ഹത്തിനു ചരി ത്തിെന്റ ക കളും
ഉരുക്കിെന്റ േപശികളും ന ിയ മാർക്സ്,
േവാൾഗയുെട സൂരയ്െനേപ്പാെല ഉദി യർന്ന്
രാ ിയുെട വചനംേപാെല അ മിച്ച െലനിൻ,
ലാേവാ വിെന്റ കാരുണയ്െത്ത
താഴ്വരകളിേല പിടിച്ചിറക്കിയ ര ാതനായ
ആ പുതിയ ബുദ്ധൻ, മാേവാ,
ഈ വിചി സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിൽ,
നരകാ ിയിൽ ൈകചൂടാക്കിയ ദെസ്തെയ ്കി,
ഇരു േഗാപുരങ്ങളുെട പിരിയൻ േകാവണികൾ
കയറിയിറങ്ങി ര ം തു ന്ന കാ ,
നദിയുെട ഈണങ്ങൾ കാേതാർത്തിരി ന്ന
െഹെസ്സയുെട സിദ്ധാർത്ഥൻ…
എ ാറ്റിലും അവെന്റ നിശ്ശ മായ ര ം
ചിതറിവീണിരി
ഒരാൾ ം അവെന രക്ഷിക്കാനായി .
തടവറയിൽ അവസാനം വായി െകാ ിരുന്ന
പു കം നിവർത്തിെവച്ച്
തടവുകാരൻ തൂ മരത്തിേല നട േപായിരി .
ബാക്കിയായത് നീലക്കടലാസ്സിൽ
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കുത്തിേക്കാറിയ ചില വരികൾമാ ം.
അവസാനെത്ത ഹൃദയ ന്ദനത്തിെന്റ ചിറകടി മാ ം
അവസാനെത്ത െനടുവീർപ്പിെന്റ
ഇളംചൂടറ്റ തിദ്ധവ്നി മാ ം.
ഉരിഞ്ഞിട്ട േപരും ഊരിെവച്ച െചരി ം മാ ം.
ജീവി െപ്പടാത്ത ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ
ഈ മുറിയിൽ അവെന കാത്തിരി .
ജീവി െപ്പടാത്ത ഒരു ജീവിതം,

തീക്ഷകളുെടയും സാദ്ധയ്തകളുേടയും
കുഴി െപ്പടാത്ത ഒരു ഖനി.

കുറി ്: സു ഹമണയ്ദാസിന് ിയെപ്പട്ടവരായിരുന്ന ഇന്തയ്ൻ ചി കാരന്മാരുെട സൂചന�
കൾ; തുടർ ് ിയെപ്പട്ട എഴു കാരുെടയും.



അനുബന്ധം

… ഇേപ്പാൾ ധാനെപ്പട്ട ഒരു ം, എ െകാ ് ഈ കാരയ്ങ്ങൾ സംഘടന ള്ളിൽ െവ�
തെന്ന എനിക്കവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി എന്നതാണ്. വാ വത്തിൽ സംഘടന ള്ളി�

ലായിരുന്നേപ്പാൾതെന്ന ഈ ങ്ങൾ എെന്റയുള്ളിൽ വിങ്ങിനിൽ കയും എെന്ന നിരന്ത�
രം അേലാസരെപ്പടു കയും എെന്റ വർത്തനെത്ത തടസ്സെപ്പടു കയും െച ിരു െവ�
ങ്കിൽ തെന്ന, പാർട്ടിൈലനിെനതിരായ ഒരു ചിന്തേപാലും ഭാഷയുെട രൂപത്തിലാ വാേനാ
േബാധപൂർവ്വം അപ ഥി വാേനാ ഞാൻ ൈധരയ്െപ്പട്ടിരുന്നി . ഇതിൽ എെന്റ വയ് ിരപ�
മായ ഉത്തരവാദിതവ്ം അംഗീകരി േമ്പാൾതെന്ന യാഥാർത്ഥയ്െത്ത എങ്ങെന സമീപിക്കണം
എന്ന രീതി (method)െയ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ള്ളിൽ ഇ ം നിലനിൽ ന്ന ചില െതറ്റായ
വശങ്ങൾകൂടി ചൂ ിക്കാണിക്കെപ്പേട തു ്.

വർത്തനങ്ങളിലൂെട ഉയർ വരുന്ന പുതിയ ങ്ങെള പാർട്ടിൈലനിെന്റ പരിമിതി�
കൾ ള്ളിെലാതുക്കാനാണ് പാർട്ടി മി ന്നത്. അെ ങ്കിൽ പുതിയ കാഡർമാെര അങ്ങ�
െനയാണ് പരിശീലിപ്പി ന്നത്.

അേതേപാെലതെന്ന, സാമൂഹയ്ജീവിതത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകളിൽനി ം ഉയർ വരു�
ന്ന പുതിയ ങ്ങെള ാസ്സിക്കൽ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനങ്ങൾ നൽകുന്ന നിഗമനങ്ങളിേലക്ക്
തിരുകിെക്കാള്ളിക്കാനുള്ള മങ്ങളാണ് പാർട്ടി നട ന്നത്.

ാസിക്കൽ മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് വിശകലനങ്ങളിൽ നി ം വ നിഷ്ഠയാഥാർത്ഥയ്ം
എ േയാ കൂടുതൽ മുേന്നാ േപായിരി . മിക്കവാറും എ ാ േലാകരാ ങ്ങളിലും അവ കൂടു�
തൽ സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നിരി . വളെര ഗൗരവമുള്ള ഈ ത്തിെന്റ തതവ്ശാ ങ്ങൾ
എനിക്ക് അവയ് മാണ്.

ഈ സങ്കീർണ്ണതകെള ടി ഉൾെക്കാ ന്ന ഒരു സമ ദർശനത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ,
അതിലൂെട മാർക്സിസം -െലനിനിസത്തിൽത്തെന്നയു ാകുന്ന വികാസത്തിെന്റ അഭാവ�
ത്തിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാനം വിഭാഗീയമായി മാറുകയാണു െച ക.

‘വി വപരമായ ബഹുജനൈലനി’െന്റ ഉദാഹരണം തെന്നെയടു ക. പാർട്ടിൈലനനു�
സരിച്ച് നടത്തിയിരുന്ന മുൻകാല വർത്തനങ്ങൾക്ക് മുേന്നാ േപാകാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാ�
ഹചരയ്മാണ് വ നിഷ്ഠമായി നിലനിന്നിരുന്നത്. േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ം ാസി�
ക്കൽ മാർക്സിസത്തിെന്റ വിശകലനങ്ങളിൽ ഒതു ന്നി . അേത സമയം ാസിക്കൽ മാർക്സി�
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സത്തിെന്റ വിശകലനങ്ങളിേലക്ക് പുതിയ സാഹചരയ്െത്ത തിരുകിെക്കാള്ളിക്കാൻ നട ന്ന
വിഫല മമാണ് ഈ വി വപരമായ ബഹുജനൈലൻ. ഇന്നെത്ത സങ്കീർണ്ണ സാമൂഹയ്സാ�
ഹചരയ്ത്തിൽ വി വപരമായ ബഹുജനൈലൻ വ നിഷ്ഠമായി നട ന്ന ര ൈലൻ സമര�
ത്തിെന്റ ഭാഗമായിവരുന്നി .

(യാഥാർത്ഥയ്ത്തിനനുസൃതമായി രൂപംനൽകാത്ത ഒരു ആ നിഷ്ഠഘടകത്തിന് പുതിയ
ചില പരി ാരങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് ര ൈലൻസമരത്തിെന്റ ഭാഗമാകി േ ാ).

കൺെവൻഷനിൽ വി വപരമായ ബഹുജനൈലനിെന റിച്ച് ചർച്ച സജീവമാകാതിരു�
ന്നതിനുള്ള കാരണവും മെറ്റാന്ന .

—നാം കാഡർമാെരകുറ്റെപ്പടു ന്നതിൽ അർത്ഥമി . അേതസമയം ശരിയായ ഒരു ര �
ൈലൻ സമരം—വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുേയാജയ്മായ ഒരു രാ ീയൈലനിെന്റ അഭാ�
വത്തിൽ നമുക്കതിെന വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെ ങ്കിൽകൂടി—കൺെവൻഷനിൽ ഉരുത്തിരി�

വരുകയു ായി.
ൈസനികൈലനിേന്റയും ബഹുജനൈലനിേന്റയും ത്തിൽ ശരിയായ ഒരു രാ ീയ�

ൈലനിെന്റ അഭാവം തെന്നയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയുെട ഉത്തരവാദെപ്പട്ട ര സഖാ�
ക്കെളയും —സണ്ണി, കാശൻ—RC51 േയയും ഒ തീർപ്പിെന്റ രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക്
അേബാധപൂർവ്വെമങ്കിലും േ രിപ്പിച്ചതും.

യാഥാർത്ഥയ്െത്ത അഭിമുഖീകരി ന്നതിൽ കടിപ്പി ന്ന െതറ്റായ സ ദായം
(method) അത് മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമാണ് —ഈ കുറി കെളതെന്ന െതറ്റായി ധരി�

േമാ എന്ന് ഞാൻ ഭയെപ്പടു .
ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉേദ്ദശി ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ ഇതാണ്: ാസിക്കൽ മാർക്സിസം-

െലനിനിസത്തിെന്റ വിശകലനങ്ങളിൽ നി ം തിക ം വിഭിന്നമായ ഒരു സാഹചരയ്മാണ്
ഇന്ന് േലാകെത്തമ്പാടുമുള്ള രാജയ്ങ്ങളിൽ നിലനിൽ ന്നത്. അതുെകാ ്, ാസിക്കൽ മാർ�
ക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ വിശകലന നിഗമനങ്ങെള ഉേപക്ഷി കയും, അേതസമയം മാർ�
ക്സിസത്തിെന്റ വി വപരവും സേചതനവുമായ അന്തഃസത്തെയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു
പുതിയ വിശകലനത്തിനു സന്നദ്ധമാകുകയും െച ന്നതിലൂെട മാ േമ ഇന്ന് വി വത്തിെന്റ
വ നിഷ്ഠമായ സാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ആ നിഷ്ഠഘടകത്തിന് രൂപം നൽകാനാവൂ.

വാ വത്തിൽ ഇതിെന്റ തുടക്കം െസ ട്ടറി സഖാവി52െന്റ േരഖയിൽതെന്നയു ്: േകര�
ളത്തിെല സവിേശഷസാഹചരയ്ങ്ങെള വിലയിരു േമ്പാൾ ഫ ഡൽ ഉ ാദനബന്ധങ്ങളിൽ
അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റമു ായി െ ങ്കിൽതെന്ന ഉ ാദനശ ികൾ സാരമായ മാറ്റമി ാ�
െത നിലനിൽ എന്ന വ ത ആ േരഖ ചൂ ിക്കാ ്. േലാകത്തിെല െകാേളാണി�
യൽ-പുത്തൻ െകാേളാണിയൽ രാ ങ്ങളിെല ാം തെന്ന ഈ രീതിയിൽ മാറ്റം നട െകാ�

ിരി കയേ എന്നത് പഠനാർഹമാണ്. ഇന്തയ്യിെല മ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല അവസ്ഥയും
തൈഥവ.

ഇത് ാസ്സിക്കൽ നിഗമനങ്ങളിെലാതുങ്ങാത്ത പുതിയ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾക്കാണ് രൂപം
നൽകുന്നത്. മാർക്സിെന്റ ഒരുദ്ധരണി ഈ ം പരിേശാധിക്കാൻ സഹായകമാണ്:

‘… തു ഭൂമികളുെട ഉടമകളായ കൃഷിക്കാർ ഒരു വലിയ വിഭാഗമാണ്. പര രം ബഹുമു�
ഖമായ ബന്ധങ്ങളിേല ് േവശിക്കാെത, ഒരു േപാെലയുള്ള സാഹചരയ്ങ്ങളിലാണ് അവർ
ജീവി ന്നത്. അവരുെട ഉ ാദനരീതി പര രബന്ധങ്ങളിേലക്ക് െകാ വരുന്നതിനുപകരം



176 അനുബന്ധം

അവെര തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒററെപ്പടു . ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അവരുെട ജീവി�
തരീതിെയയും താ രയ്ങ്ങെളയും സം ാരെത്തയും മ വർഗ്ഗങ്ങളുേടതിൽനി ം േവർതിരി �
കയും മ വർഗ്ഗങ്ങളുമായി ശ ത പുലർ ന്ന എതിർേചരിയിൽ അവെര ഉൾെപ്പടു കയും
െച ന്ന സാമ്പത്തികജീവിത സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ ജീവി ന്നിടേത്താളം അവർ ഒരു വർഗ്ഗമാ�
കു … ’

അപൂർവ്വം ചില േപാക്ക കളിലുള്ള െതാഴിലാളികെളാഴിെക (അവരുെട വർഗ്ഗസവ്ഭാവം
തെന്ന ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങൾ വിേധയമാേക്ക താണ്) വർഗ്ഗെമ വിളിക്കാ�
വുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗെത്തയും ഈ ാസിക്കൽ നിർവചനമനുസരിച്ച് നമു േകരളത്തിൽ
കെ ത്താനാവി . കർഷകരും ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും െചറുകിടക്കച്ചവടക്കാരും വിേദശവാസി�
കളും (gulf emigrants) െചറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിേലയുംമ ം െതാഴിലാളികളുെമ ാംതെന്ന ഇട�
ത്തരക്കാെര െപാതുവിൽ പറയാവുന്ന വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നവരാണ്.

ഈ ജനവിഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ശ ികളുെട അടിത്തറയായി നി ന്ന�
ത്. അടിയന്തിരാവസ്ഥേയാട് േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ കടിപ്പിച്ച നിസ്സംഗതയും, മ സം�
സ്ഥാനങ്ങളിൽനി വിഭിന്നമായി പഴയ ഭരണാധികാരികെളതെന്ന അധികാരത്തിേലറ്റാൻ
അവർ കടിപ്പിച്ച സന്നദ്ധതയും ഇതിേനറ്റവും ന െതളിവാണ്. തങ്ങളുെട താ രയ്ങ്ങൾ
ആര് ഏറ്റവും നന്നായി സംരക്ഷി െമന്ന് ഉറ നൽകു േവാ അ ട്ടെര അവർ അധികാര�
ത്തിേല . അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് മാളങ്ങളിെലാളിച്ച േസാഷയ്ൽ ഫാസി കൾ അടി�
യന്തരാവസ്ഥെയ തുടർ ള്ള െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പരാജയെപ്പട്ടതും, തുടർന്ന് അവർ വീ ം
അധികാരത്തിേലറിയതും ഇത് സ്ഥിരീകരി . ഇരു വിഭാഗങ്ങേളാടും കൂറുപുലർ ന്ന ഈ
വിഭാഗത്തിന് വി വ സ്ഥാനേത്താടുള്ള മേനാഭാവവും ഇതുതെന്ന ആയിരി ം. മാർക്സിെന്റ
ഉദ്ധരണിയുെട തുടർച്ച േനാ ക;

‘തു ഭൂമികളുെട ഉടമകളായ ഈ കൃഷിക്കാരുെടയിടയിൽ േദശികമായ പര രബ�
ന്ധം മാ മുള്ളിടേത്താളം അവരുെട താ രയ്ങ്ങളുെട വയ് ിതവ്ം സാമുദായികേമാ, േദശീയേമാ
ആയ െക പാട് ഉ ാ ന്നിെ ങ്കിൽ അവർ ഒരു വർഗ്ഗമ . തങ്ങളുെട വർഗ്ഗതാൽപരയ്ങ്ങൾ
തങ്ങളുെട സവ്ന്തംേപരിൽ പാർലിെമന്റിലൂെടയായാലും ഒരു സേമ്മളനത്തിലൂെടയായാലും

ബലെപ്പടു വാൻ, തൽഫലമായി അവർ കഴിവി ാത്തവരാണ്. അവർക്ക് സവ്യം തി�
നിധീകരിക്കാനാവി . അവർ തിനിധീകരിക്കെപ്പേട ിയിരി .

അവരുെട തിനിധി ഒേരസമയം അവരുെട യജമാനനും അവരുെട മീെത അധികാരിയും
അനിയ ിതമായ ഭരണാധികാരശ ിയും ആേവ ിയിരി

‘മ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവെര സംരക്ഷി കയും മുകളിൽ നിന്ന് അവർ മഴയും െവ�
ളിച്ചവും നൽകുകയും െച ന്ന ശ ി. സമൂഹെത്ത അധികാരത്തിൻ കീഴിലാ ന്ന നിയമനിർ�
വാഹകശ ിയിലാണ് അതുെകാ ്, െചറുകിടകൃഷിക്കാരുെട രാ ീയ സവ്ാധീനം അതിെന്റ
ഒടുവിലെത്ത അഭിവയ്ഞ്ജനം കാണുന്നത്.’

—(പതിെനട്ടാം െമർ)
െപാതുവിൽപറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടത്തരക്കാെര േനടിെയടുക്കാൻ ഫാസി കളും േസാ�

ഷയ്ൽ ഫാസി കളും േചരിതിരി നട ന്ന മങ്ങളാണ് േകരളത്തിെല കക്ഷിരാ ീയം.
ഇത്തരെമാരു സാമൂഹയ്സാഹചരയ്ത്തിൽ ഈ വി വവർഗ്ഗങ്ങെള തങ്ങളുെട വശേത്തക്ക്

േനടിെയടു ക എന്ന മകരമായ പണിയാണ് േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനം േനരിടുന്ന�
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ത്.
ഇേതാെടാപ്പം പറയാനുള്ള മെറ്റാരു വ ത, ൈചനയിലും, റഷയ്യിലും വി വം വിജയ�

കരമായി മുേന്നറിയേപ്പാൾ അതിന് അടിത്തറയായി അവിടെത്ത വി വവർഗ്ഗങ്ങളുെട േനതൃ�
തവ്ത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളുെട രാ ീയവും സാം ാരികവുമായ േദശീയഐകയ്ം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിരു എന്നതാണ്. ഈ േദശീയ ഐകയ്ത്തിെന്റ അടിത്തറേമലാണ് വി വപാർട്ടി�

ം േസന ം നിലനിൽക്കാനും വർഗ്ഗശ ക്കെള തകർക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. സാ ാജയ്തവ്വും
തിരുത്തൽവാദവും ഫ ഡൽ അവശി ങ്ങളുംേചർന്ന് ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിെലത്തിച്ചിരി�

ന്ന േകരളത്തിെന്റ സ്ഥിതി എ േയാ സങ്കീർണ്ണമാണ്. ഇ ം സമരം െച ന്ന നാഗാ-
മിേസാ കലാപകാരികൾക്ക് അവരുെട േപാരാട്ടം തുടരാൻ കഴിയുന്നത് അവിെട ഈ സങ്കീർ�
ണ്ണതകൾ ഇ ാത്തതിനാലാണ്.

നക്സൽബാരിയും ീകാകുളവുംേപാലും വലിെയാരു പരിധിവെര ഈ ഐകയ്ം നിലനിർ�
ത്തിയിരുന്നിേ ?

േകരളത്തിെല ഈ സങ്കീർണ്ണ സാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ആ നിഷ്ഠഘടകത്തിന്
രൂപംന ന്നതിൽ ചാരുമജൂംദാരുെട െതാഴിലാളി വർഗ്ഗവി വൈലൻ നിേഷധാ കമായ
പങ്കാണ് വഹി ന്നെതന്ന് ഞാൻ കരുതു .

ഇതുമായി ബന്ധപ്പട്ട ചില ങ്ങൾ കൂടി താെഴ െകാടു .

1. വ നിഷ്ഠ സാഹചരയ്ങ്ങളുമായി െപാരുത്തമി ാത്ത ഒരു രാ ീയൈലനിെന അടി�
സ്ഥാനമാക്കി വർത്തി ന്ന ഒരു സംഘടനയിൽ ആേരാഗയ്കരമായ ര ൈലൻ
സമരം നട കെയന്നത് അസംഭാവയ്മാണ്. ഈ സാഹചരയ്ത്തിൽ പാർട്ടി ള്ളിലും
സഖാക്കൾ ള്ളിലും നിലനിൽ ന്ന അന്തഃസംഘർഷങ്ങൾ ഏെതാരു പാർട്ടിയും
ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിേക്ക ‘വി വപരമായ ബഹുജനൈലൻ’ േപാലും സവ്ീകരി �
ന്നതിെന തടസ്സെപ്പടു . ഇത്തരെമാരു സാഹചരയ്ത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി
സവ്യം പുനഃപരിേശാധി കയും തിരു കയും െച ന്നതിനു പകരം അതിെല ഉത്ത�
രവാദിതവ്വും പകവ്തയുമുള്ള പല സഖാക്കേളയും പുറത്താക്കിയതിൽ വയ് ിപരമായി
എനി തിേഷധമു ്. കാരണം അവരുെട മുൻൈക വർത്തനെത്ത തടസ്സെപ്പടു�

ന്നത് െതറ്റായ രാ ീയൈലനാെണന്നതുതെന്ന.

സജീവമായ ര ൈലൻസമരം നട ന്ന ഒരു ജി ാകമ്മറ്റിെയങ്കിലും നമു േ ാ?
പാർട്ടി സംഘടന ഏെറ െറ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പ കഴിഞ്ഞി ള്ള ഇ ം ഓേരാ പാർട്ടി
സംഘാടകനും േനരിടുന്ന യഥാർത്ഥ െവ വിളി ആേരാഗയ്കരമായ ര ൈലൻ സമ�
രം വികസിപ്പി ക എന്നതിനു പകരം ഉള്ളയാളുകെള എങ്ങെനെയങ്കിലും കൂട്ടിയിണ�
ക്കിെകാ േപാകുക എന്നതേ ?

2. സംഘടനയിൽ നി ം വളെരയധികം സഖാക്കൾ വി േപാകുന്നതിേനയും … അേങ്ങ�
യറ്റം കൂറുള്ള ഈ സഖാക്കെള ാം തെന്ന ഒരിക്കലും പാർട്ടി ൈലനിെനതിരായി ചിന്തി�
ക്കാൻ ൈധരയ്െപ്പടുന്നി . തങ്ങളുെട ങ്ങൾ ദാർശനികവും അമൂർത്തവുമാെണന്ന്
ധരിച്ചവശരാകുന്ന ഈ സഖാക്കൾ വയ് ിതവ്വിഘടനത്തിനും, മേനാേരാഗങ്ങൾ ം
വിേധയരാവുകേയാ ഒരുതരം സവ് ജീവികളാവുകേയാ െച … അടിസ്ഥാന കാര�
ണം ഇതുതെന്നയാണ്.
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ഒരു ഭീകര സ്ഥാനത്തിന് ഒരു ഉപസമൂഹമാകാൻ (sub-society) കഴിയുെമങ്കിൽതെന്നയും ഒരു
മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപസമൂഹമാകാൻ കഴിയി .

കാരണം അതിെന നയി ന്ന തയ്യശാ ം സമൂഹവുമായി സേചതനബന്ധം പുലർ�
ന്നതാെണന്നതുതെന്ന.
എന്നാൽ സമൂഹേത്തയും സ്ഥാനേത്തയും പര രം ബന്ധിപ്പി ന്ന കണ്ണി—

രാ ീയൈലൻ—സംേവദനക്ഷമമ ാതായിത്തീർന്നാൽ, ഒരു വി വ സ്ഥാനത്തിനു സംഭ�
വിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരി ം അത്.

അന്തഃസംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ിശ സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ അത് സവ്യം മുട്ടിത്തിരിേയ ി�
വരും.

ഈ അന്തഃസംഘർഷങ്ങൾ സവ്യം അനുഭവി ന്നിെ ന്ന്—മാേവാ പറയുന്ന personal
ease of mind അനുഭവി െവന്ന് —സംഘടനയിെല ഉത്തരവാദിതവ്മുള്ള ഏെതങ്കിലും
സഖാവിന് പറയാനാവുേമാ?

എങ്കിൽ ഒരു വശത്ത് സ്റ്റാലിനും മറുവശത്ത് ആശയവാദവും നയി ന്ന ഒരു വിഭജിതവയ്�
ിതവ്മായിരി ം അയാളുേടത്.
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േകാൺസൻേ ഷൻ കയ്ാമ്പിൽനി പുറ വന്ന ഒരാളുെട അനുഭൂതി…

സഖാക്കെള,

ഞാൻ അന്ന് അവിെട നി േപാന്നേപ്പാൾ വാ വത്തിൽ എെന്റ മാനസിക നിലെയപ്പ�
റ്റിത്തെന്ന എനി സംശയമു ായിരു .

പെക്ഷ ഇന്ന് അതിെന അതിജീവി ാനും മ പലരുെടയും അനുഭവങ്ങൾ ൈകമാറാ�
നും എെന്റ വർത്തനങ്ങെള സമചിത്തതേയാെട വിലയിരുത്താനും കഴിഞ്ഞതിെന്റ െവളിച്ച�
ത്തിൽ ചില കാരയ്ങ്ങൾ എനി ് അവതരിപ്പിക്കാനു ്.

C M െന്റ വി വൈലൻ തെന്നയാണ് ശരിെയന്ന് സഖാക്കൾ വിശവ്സി െവങ്കിൽ
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥേയാടുള്ള േകരളജനതയുെട തികരണവും
േകരളസംസ്ഥാനരൂപീകരണത്തിനുേശഷം ഇേന്നവെരയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കക്ഷി�
രാ ീയക്കാേരാട് െതരെഞ്ഞടു കളിലും മ ംഇവിടെത്ത ജനത തികരിച്ചതിെന്റവിവിധവശ�
ങ്ങെള വിലയിരുത്തി കാണാൻ ഞാനാ ഹി .

അങ്ങെനെയങ്കിലും സമൂർത്ത സാഹചരയ്ങ്ങെള ആ ദമാക്കി ഒരു ചർച്ച കളെമാരുങ്ങ�
െട്ട.

സ: രാജെന്റ ആ ഹതയ് etc. സഖാക്കളുെട മേനാസംഘർഷം.
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സഖാക്കേള,

േകരളത്തിെല സങ്കീർണ്ണ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയിൽ വി വത്തിെന്റ ആ നിഷ്ഠ ഘടകെമ�
ന്നതിന് സ: ചാരുമജൂംദാരുെട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവി വൈലനി ് ഉൾെക്കാള്ളവുന്നതിേന�
ക്കാൾ അർത്ഥവയ്ാ ിയുെ ് ഞാൻ കരുതു .

സമൂർത്തയാഥാർത്ഥയ്ത്തിനനുരൂപമ ാത്ത രാ ീയൈലനിനാൽ നയി െപ്പടുെന്നാരു
സംഘടനയ ാത്തതിനാൽ ഓേരാ സംഘാടകസഖാവും ഇ ് യഥാർത്ഥത്തിൽ േനരിടുന്ന
െവ വിളി ര ൈലൻ സമരം വികസിപ്പി ക എന്നത , പകരം ഉള്ളയാളുകെള എങ്ങെന�
െയങ്കിലും കൂട്ടിയിണക്കിെക്കാ േപാവുക എന്നതേ ?

ഇെതെന്റ രാജിക്കത്തായി സവ്ീകരി ക.
ര മൂ കാരയ്ങ്ങളാണ് ധാനമായും ഇത്തരെമാരു തീരുമാനെമടുക്കാനും സംഘടനയു�

െട ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങളിൽനിെന്നാഴിയുവാനും എെന്ന േ രിപ്പിച്ചത്:

1. വി വത്തിെന്റ ആ നിഷ്ഠഘടകം എ പറയുേമ്പാൾ ഇന്നെത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ
മാർക്സിസ്റ്റ്-െലനിനി കൾ ഉേദ്ദശി ന്ന അർത്ഥവയ്ാ ി േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാ�
നത്തിന് അവകാശെപ്പടാൻ കഴിയിെ ന്നതു്.

2. ഇത്തരം ഒരു സമ വീക്ഷണത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അന്തഃസംഘർഷ�
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മെറ്റാരു ഉപസമൂഹം മാ മായി േകരളത്തിെല വി വ സ്ഥാനം മാറി�
െക്കാ ിരി എന്നതു്.

3. ഇതിെന്റ ങ്ങൾ അനുഭവി േമ്പാൾതെന്ന ഇതിെന എങ്ങെന േനരിടണെമന്നതി�
െന റിച്ച് ഞാനനുഭവിച്ച അവയ് തയും ഒറ്റെപ്പടലും

ഇവെയ സാധൂകരി ാനായി ഒരു കത്തിെലാതുക്കാവുന്നതിലധികം അനുഭവങ്ങൾ എനി നി�
രത്തി െവ ാനാവും പേക്ഷ

അതുെകാ മാ ം…
അടിയന്തരാവസ്ഥ േശഷം പാർട്ടി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതിൽ പിെന്നയും വളെരധികം

സഖാക്കൾ പാർട്ടി വി േപായതിെന ആ സഖാക്കളുെട തകരാെറന്ന നിലയിൽ വയ്ാഖയ്ാനി�
ന്നത് െതറ്റേ ?
വാ വത്തിൽ രാ ീയമായും സംഘടനാപരമായും ഈ യഥാർത്ഥ തിസന്ധിയുെട �

കടിതരൂപമേ അത്?
ജനങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റയും മാർക്സിസത്തിെന്റ തെന്നയും സജീവവും സേചതനവുമായ

വശം ന െട പാർട്ടിയിൽ നിേഷധി െപ്പടുന്നതായി എനി നുഭവെപ്പ …
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◦ കയ്ാൻസർ—ആ ർ രവിവർമ്മ
◦ ചരി ം—പി. ഉദയഭാനു
◦ വിയർ ം സാഹിതയ്വും—ലൂഷുൺ ബിരുദം ചുമ ന്ന സാറന്മാർ—യു. പി. ജയരാജ്
◦ ൈവദയ്വിദയ്ാഭയ്ാസം—ടി. പി. നാസർ
◦ സംഭാഷണശ ി വീെ ടുക്കാം—സി. ആർ. പരേമശവ്രൻ
◦ കലാലയ വിദയ്ാഭയ്ാസെത്തപ്പറ്റി—പി. െക. അനിൽ
◦ ൈധഷണിക സവ്ാത യ്ത്തിെനാരു മുഖവുര—സി. പവി ൻ

വിദയ്ാഭയ്ാസം എന്ന ഗൂഢാേലാചന

— ഒരു സംഘം വിദയ്ാർത്ഥികൾ

ചൂഷണത്തിലും അനീതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഇന്തയ്ൻ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥെയ മാറ്റമി ാെത
നിലനിർത്താനും നടത്തിെക്കാ േപാകാനുമുള്ള ഒരു ഉേദയ്ാഗസ്ഥവൃന്ദെത്ത സൃ ി ക�
യാണു് ഇന്നെത്ത ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം. ജനേകാടികെള നിരക്ഷരരാക്കി നിർ�
ത്തി, സമ്പന്ന വർഗ്ഗത്തിെല യുവാക്കൾ മാ ം വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനു് അവസരം ന കവഴി
അധീശവർഗ്ഗങ്ങൾ സവ്ന്തം ആധിപതയ്ം സംരക്ഷി .  സമ്പന്നെന്റ മാനസിക സമീപന�
ങ്ങൾ വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ അടിേച്ച ിക്കെപ്പടു . ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സാഹിതയ്വും ശാ വും
സാമ്പത്തികവിജ്ഞാനവും ജനാധിപതയ്മൂലയ്ങ്ങളുെട മറവിൽ വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ കുത്തിെവക്ക�
െപ്പടു . നിലനി ന്ന വർഗ്ഗാധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാ �
േമ ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസ സ ദായേത്തയും പാഠയ്പദ്ധതികേളയും വിലയിരുത്താൻ കഴി�
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യൂ എ ഞങ്ങൾ വിശവ്സി . ഉപരിവർഗ്ഗപാരമ്പരയ്ത്തിൽ തെന്ന പഠി വളരുന്നതുെകാ�
ാവാം, ന െട വിദയ്ാഭയ്ാസ പണ്ഡിതർ വിദയ്ാഭയ്ാസ േമഖലയിെല ങ്ങെള ജീവിതയാ�

ഥാർത്ഥയ്ത്തിെന്റ ാേയാഗിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നടർത്തിമാ കയും, പാശ്ചാതയ് വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസരീതികളുെട വിേവക ശൂനയ്മായ അനുകരണത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ ലളിതമായ പരിഹാ�
രങ്ങൾ നിർേദ്ദശി സവ്യം തൃ ിയുടയുകയുമാണു് പതിവു്. ഇത്തരം ഉപരി വമായ പരി �
രണങ്ങൾെകാ ് ന െട വിദയ്ാഭയ്ാസ സ ദായം മാറുകയിെ ം സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥിതി�
യുെട സമൂല പരിവർത്തനത്തിലൂെട ജനങ്ങൾ സവ്യം തിരിച്ചറിയുകയും സവ്ന്തം സം ാരം
കെ കയും െച േമ്പാൾ മാ േമ വിദയ്ാഭയ്ാസം ാേയാഗികവും ജനകീയസം ാരവും
ജനകീയ ൈശലിയുമായി സേചതനബന്ധമുള്ള ഒരു സവ്ാഭാവിക ിയയായി മാറുകയു
എ ം ഞങ്ങൾ വിശവ്സി . ഈ വീക്ഷണേകാണിലുള്ള ചില അപ ഥനങ്ങളാണു് ഊ
ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഉ ൾെക്കാള്ളിച്ചിരി ന്നതു്. ഈ േകാേളജിെല ഒരുസംഘം േലഖകർ
പുറേമ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ട കുറ സുഹൃ ക്കളും ഈ ചർച്ചയിൽ പെങ്കടു ്. ഈ േകാേള�
ജിെല പൂർവ്വവിദയ്ാർത്ഥിയും കവിയും കഥാകൃ മായ സി.ആർ. പരേമശവ്രൻ ഒരു കത്തിലൂെട�
യും യുവകഥാകൃത്തായ യു.പി. ജയരാജ് ഒരു െചറുകഥയിലൂെടയും കവിയും പ ാധിപരുമായ
പി. ഉദയഭാനു ഒരു കവിതയിലൂെടയും തങ്ങളുെട തികരണങ്ങൾ േരഖെപ്പടു . സിദ്ധ
ലാറ്റിൻ അേമരിക്കൻചിന്തകനായ േപാേളാെ യറിെന്റ വിദയ്ാഭയ്ാസചിന്തകെളപ്പറ്റി സി. പവി�

ൻ എഴുതിയ ഒരു േലഖനവും സാഹിതയ്െത്തപ്പറ്റി ആധുനിക ൈചനീസ് സാഹിതയ്കാരനായ
ലൂഷുൺ െച ഒരു സംഗവും ഈ ചർച്ചയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയി ്. വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ
അപചയെത്ത അതിശ മായ ഒരു ബിംബത്തിലൂെട സന്നിഹിതമാ ന്ന ആ ർ രവിവർമ്മയു�
െട കയ്ാൻസർ സദയാനുവാദേത്താെട പുനഃ സിദ്ധീകരിച്ചിരി . വിദയ്ാർത്ഥികളായ ടി.പി.
നാസർ (േകാഴിേക്കാടു് െമഡിക്കൽേകാേളജ്), പി.െക. അനിൽ (ൈ സ്റ്റ് േകാേളജ്) എന്നി�
വരും താന്താങ്ങളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസ മണ്ഡലങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള അഭി ായങ്ങൾ േരഖെപ്പടു �

്.ഈ ചർച്ചയിൽ സഹകരിച്ച എഴു കാർ ് േതയ്കം കൃതജ്ഞത േരഖെപ്പടു .

വിദയ് സവ്കാരയ്മൂലധനമായി മാറു

ഫ ഡൽ വിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത അേപക്ഷി ് മുതലാളിത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായം കുെറ ടി ജന�
കീയവും പുേരാഗമേനാ ഖവുമാണു്. ഫ ഡൽവയ്വസ്ഥിതിേയക്കാൾ മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥി�
തിയിൽ വിദയ്ാസമ്പന്നരുെട ശതമാനം കൂടുതലാണു്. എന്നാൽ മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥ വിദയ്�
േയയും സവ്കാരയ്മൂലധനമാക്കി മാറ്റിയിരി . വിദയ്യുെട ര ഘട്ടങ്ങളിൽ വ നിഷ്ഠയാ�
ഥാർത്ഥയ്ത്തിെന്റ പഠനം ആ നിഷ്ഠജ്ഞാനമായിത്തീരുന്ന ആദയ്ഘട്ടവും ആ നിഷ്ഠജ്ഞാ�
നം വ നിഷ്ഠയാഥാർത്ഥയ്െത്ത മാറ്റിത്തീർ ന്നതിനുള്ള വർത്തനെത്ത സഹായി ന്ന
ര ാംഘട്ടവും. ആദയ്ഘട്ടം അതിെന സവ്കാരയ്മൂലധനമായി േശഖരി ന്നതിനു് വയ് ി ്
അവസരം ന . സമൂഹത്തിെന്റതെന്ന ഉ ന്നവും െപാതുസവ് മായ ആശയങ്ങൾ (വി�
ദയ്), മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥിതിയുെട െതാഴിൽ വിഭജനമനുസരി ് ബൂർഷവ്ാ വിദയ്ാഭയ്ാസ സ ദാ�
യത്തിലൂെട ചില വയ് ികളുെട സവ്കാരയ്സവ്ത്തായിത്തീരുന്നേതാെട അതു് സമൂഹത്തിൽനി ്
അനയ്വത്കരിക്കെപ്പടു . അേതാെട സമൂഹത്തിെന്റ െപാതു ഉത്പന്നവും െപാതുസവ് മായി�
രുന്ന വിദയ് ചില വയ് ികളുെട സവ്കാരയ്മൂലധനമായിമാറു (ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദാ�
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യമനുസരി ് പണരൂപത്തിൽ മൂലധനമിറക്കാൻ കഴിവുള്ളവർേക്ക വിദയ് ലഭി എന്ന വ ത
വിദയ് സവ്കാരയ്മൂലധനമായി മാറുന്നതിെന്റ സാമ്പത്തിക വശെത്ത സൂചിപ്പി . അദ്ധവ്ാനി�

ന്ന ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷവും നിരക്ഷരായി തുടരുന്നതിെന്റ പിന്നിെല മുഖയ്കാരണം ഇതാണു്).
ഇേതാെട വിദയ്ാഭയ്ാസം അതിെന്റ സാമൂഹികഭാവത്തിൽനി ് പൂർണ്ണമായും അകറ്റെപ്പടുകയും
മുതലാളിത്ത കച്ചവടസവ്ഭാവം അതിനു ൈകവരികയും െച . സമൂഹത്തിെല ാേയാ�
ഗിക വർത്തനങ്ങെള നിയ ി ന്നതു് അവെയ റി ള്ള ശാ ീയപരിജ്ഞാനമാെണന്ന�
തിനാൽ അതിനു വളെരയധികം സാമൂഹിക ാധാനയ്മു ്. അതുെകാ തെന്ന വിദയ്െയ
സവ്കാരയ്മൂലധനമാക്കിമാറ്റിയ വിദയ്ാസമ്പന്നനു് അയാളുെട വിദയ് േവ ാേയാഗികസാമ്പ�
ത്തിക പശ്ചാത്തലെമാരുക്കിയ കായികാദ്ധവ്ാനിേയക്കാൾ കൂടുതൽ സാമൂഹയ്പദവിയും േവത�
നവും ലഭി . വിദയ്ാസമ്പന്നൻ ബൂർഷവ്ാവത്കരിക്കെപ്പടു . അറിവ്(വിദയ്) സവ്കാരയ്മൂല�
ധനേമാ കച്ചവടച്ചരേക്കാ അ ാതായിത്തീരുന്ന േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് കമ്മ ണിസ്റ്റ് സാമൂഹയ് മങ്ങ�
ളിൽ മാ േമ അതിനു് സവ്ന്തം സാമൂഹികസവ്ഭാവം തിരി കി കയു . അത്തരെമാരു സാമൂ�
ഹയ് മത്തിൽ മാ േമ സമൂഹത്തിെന്റ െപാതു ഉത്പന്നമായ വിദയ് സമൂഹത്തിെന്റ െപാതു സവ്�
ത്തായിത്തീരുകയു . മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥിതിയിൽ ബൂർഷവ്ായുെട ആവശയ്ങ്ങൾക്കനുസരി�

് ഏകപക്ഷീയവും സവ്ദൃ ിയുള്ളതും ഇടുങ്ങിയതുമായി െ ഷയ്ൈലസ് െച െപ്പട്ട വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസരീതി സമൂഹത്തിെന്റ ആെകയുള്ള പുേരാഗതി ് േയാജനകരമാകുംവിധത്തിൽ നവീ�
കരിക്കെപ്പടുകയു .
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ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായെത്ത റിച്ച് സമ മാെയാരു കാ പ്പാടുൾെക്കാ ന്ന
ഈ േലഖനം രൂപെപ്പടു ന്നതിനായി വിദയ്ാർത്ഥികളുമായി തയ്ക്ഷമായും പേരാക്ഷ�
മായും ഉള്ള ചർച്ചകളിേലർെപ്പടാനും അതിലൂെട ലഭി ന്ന അഭി ായങ്ങൾ േലഖനരൂ�
പത്തിൽ സിദ്ധെപ്പടുത്താനും ഈ സംരംഭത്തിൽ കാരയ്മായ താ രയ്ം കടിപ്പിച്ച രാ�
മൻ, അേശാൿകുമാർ, െവങ്കിേടശവ്രൻ, മുരളി, അേശാകൻ തുടങ്ങി ഒേട്ടെറ വിദയ്ാർത്ഥി സു�
ഹൃ ക്കൾ മാസികാസമിതിയിെല വിദയ്ാർത്ഥി അംഗങ്ങെള സഹായി കയു ായി;
‘വിദയ്ാഭയ്ാസം എന്ന ഗൂഢാേലാചന’ ഈ കലാലയത്തിെല ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഉദ്ബു�
ദ്ധരായ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട അഭി ായങ്ങെള തിനിധീകരി . വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കിട�
യിൽ ഒരു തുറന്ന ചർച്ച ായി ഞങ്ങൾ ഈ േലഖനം സമർപ്പി .

— ചീഫ് ഡന്റ് എഡിറ്റർ

വിദയ്ാഭയ്ാസം എന്ന ഗൂഢാേലാചന

— ഒരു സംഘം േലഖകർ

ഇന്തയ്ൻ വിദയ്ാഭയ്ാസം, സാമാനയ്ജനതെ തിരായി അധീശവർഗങ്ങൾ നൂറ്റാ കളായി
നടത്തിേപ്പാരുന്ന ഒരു ഗൂഢാേലാചനയുെട ഭാഗമാണു്. ിട്ടീഷ് സാ ാജയ്ാധിപതികളിൽ നി�

ം ഇന്തയ്ൻ ഉപരിവർഗ്ഗം ഏ വാങ്ങിയ ജനവിരുദ്ധ പാരമ്പരയ്ം ഇനിയും േചാദയ്ംെച െപ്പ�
ടാെത അധികകാലം തുടരുകയി . വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗ ് മൂർച്ഛി കഴിഞ്ഞ തിസന്ധി, ഉപ�
രിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വംശനാശത്തിെന്റ ആദയ്െത്ത സൂചനയാണു്. ൈചനയിെല ‘മ ി ക്ഷാ�
ളന’െത്തയും ഇന്തയ്യിെല ‘ജനാധിപതയ് വിദയ്ാഭയ്ാസ’െത്തയും താരതമയ്െപ്പടുത്തിയി ള്ള ഇരു�

ഭാഷണങ്ങൾ ം, പരീക്ഷാപരി രണെത്തയും ഒ ക്റ്റീവ് ൈടപ്പ് േചാദയ്ങ്ങേളയും േക�
ീകൃത േപപ്പർ വാല േവഷൻ ങ്ങേളയും, െതാഴിലധിഷ്ഠിത വിദയ്ാഭയ്ാസേത്തയും ‘െടൻ �

സ് ടു സ് ീ’െയയും യു.ജി.സി. ശമ്പളനിര കേളയും കുറിച്ച് ഉറെക്കയുറെക്ക നട ന്ന ചർ�
ച്ചകൾ ം, സതയ്ം ക റിയുന്നതിൽനി ം യുവാക്കെള തടയാനാവി . ‘സവ്ാത യ്ം’ േനടി
മൂ ദശകം കഴിഞ്ഞി ം ജനസംഖയ്യുെട മൂന്നിൽ ര ഭാഗത്തയും സിച്ചിരി ന്ന  നിരക്ഷര�
തയുേടയും വർഷംേതാറും വർദ്ധി വരുന്ന െതാഴിലി ാ യുേടയും വിദയ്ാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ
പടർ പിടി ന്ന  കലാപ മനസ്ഥിതിയുേടയും ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവൻ ‘ജനസംഖയ്ാ വർ�
ദ്ധന’െവന്ന ഒെരാറ്റ രാ ിഞ്ചരനിൽ ചാരിെവച്ച് അധികാരികൾക്ക് രക്ഷെപ്പടാനാവി . ഇന്തയ്�
യിൽ ഇ നിലനി ന്ന വർണ്ണവയ്വസ്ഥയുെടയും ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ ഉ ാദനസ ദായ�
ത്തിെന്റയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നി ം, വിദയ്ാഭയ്ാസ ങ്ങെള അടർത്തിമാറ്റാനാവി . രാ�

ീയത്തിൽനി ം േവർെപടുത്തി വിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത റിച്ച് ചിന്തി കതെന്ന സാദ്ധയ്മ . മുത�
ലാളിത്തരാജയ്ങ്ങളിലാെകത്തെന്ന രാ ീയ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദയ്ാഭയ്ാസവും അ േമൽ ബന്ധ�
െപ്പ കിട . മതത്തിലൂെടയും സവ്കാരയ്സവ്ത്തിലൂെടയും സവ്ന്തം വീക്ഷണങ്ങൾ ബഹുജ�
നങ്ങളിൽ കുത്തിെവ കയും ഒപ്പം തങ്ങളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസ സ ദായം ‘അരാ ീയ’വും ‘നി �
ക്ഷ’വും ‘ജനാധിപതയ്പര’വുമാെണ നടി കയുമാണ് ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട ഗൂഢത ം. വി�
ദയ്ാഭയ്ാസെത്ത േയാഗത്തിൽ നി ം അടർത്തിമാ ന്നതിലൂെട യാഥാർത്ഥയ്ം കാണുവാനുള്ള
വിദയ്ാർത്ഥികളുെട ക െപാട്ടി കളയുകയാണു് ബൂർഷവ്ാവിദയ്ാഭയ്ാസം െച ന്നത്. കായികാ�
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ദ്ധവ്ാനത്തിൽനി ം ഒഴി മാറാനും ബഹുജനങ്ങേളാട് പുച്ഛം വളർത്താനും അതു വിദയ്ാർ�
ത്ഥിെയ േ രിപ്പി . ഉപരിവർഗ്ഗജീവിതരീതികളുെട അലസ േലാഭനങ്ങളിലൂെട അതു യു�
വാവിെന ജനങ്ങളിൽനി മക , അവെന്റ നാവരി കളയു ; സാമാനയ്ജനതയുമായി
സംവദിക്കാനുള്ള േശഷി ന െപ്പട്ട യുവാക്കൾ ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഊമകളും ഷണ്ഡരുമായ
ഭൃതയ്ന്മാരായി ആയു േപാ . ബുർഷവ്ാ അവന് കായികാദ്ധവ്ാനത്തിൽനി ം ‘രക്ഷ’ ന �

, പകരമായി അവൻ താൻ ആജീവനാന്തം ബുർഷവ്ായുെട അടിമയായിരു െകാള്ളാെമ�
ം യജമാനൻമാരുെട ഭരണകൂടെത്തയും ചൂഷണെത്തയും ഒരിക്കൽ േപാലും േചാദയ്ം െച �

കയിെ ം തിജ്ഞെയടു —ഈ രഹസയ്ക്കരാറിെനയാണു നാം ‘വിദയ്ാഭയ്ാസം’ എന്ന�
േപരിൽ വിേശഷിപ്പി േപാരുന്നതു്.

ശാ വിഷയങ്ങെള സാമൂഹയ്ശാ വിഷയങ്ങളായാലും കൃതിശാ വിഷയങ്ങളായാ�
ലും ശരിയായി പഠി ന്നതിനും അവയുെട ചരി പരമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാേക്ക തു ്.
ചരി വിജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ്? വ വിെന്റ കാലത്തിലുള്ള നിലനി ിെന പഠി ന്ന
വിജ്ഞാനമാണ് ചരി ം.

അനന്തമായ വ സഞ്ചയെത്തയാണ് നാം പഞ്ചം എ വിളി ന്നത്. ാപഞ്ചിക
പദാർത്ഥം സാമാനയ്മാെയടുത്താൽ സാർവ ികവും സർവത സവ്ത വും അനാേപക്ഷി�
കവുമാണ്. പഞ്ചം കാലത്തിലും സ്ഥലത്തിലും അനന്തമാണ്. ാപഞ്ചികപദാർത്ഥത്തി�
െന്റ കാലത്തിലുള്ള നിലനി ് അനന്തമാണ്. അതുെകാ ് അതിെന്റ ചരി ം അനന്തമാണ്.
എന്നാൽ ഇതു് സാമാനയ്വ വിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ മാ മാണ്. മനുഷയ്ൻ, ക ്, മണ്ണ്, ജ ,
നക്ഷ ം—ഇവെയ ാം അനന്തമായ വ സഞ്ചയത്തിെല േതയ്ക രൂപങ്ങളാണ്. പഞ്ച�
േമഖലകൾേപാലും സാമാനയ് പഞ്ചത്തിെന്റ േതയ്ക ഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ സവിേശഷവ �
രൂപങ്ങൾ പര രാ ിതങ്ങളും ആദയ്ന്തങ്ങളുള്ളവയുമാകു . അതുെകാ ് അവയുെട കാല�
ത്തിലുള്ള നിലനി പരിമിതമാണു്. അവയുെട ചരി വും  ആദയ്ാന്തങ്ങളുള്ളതും മ ള്ളവയുേടതു�
മായി ആേപക്ഷികമായതും ആണു്.

ചരി പരമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ ആവിർഭവി ന്നതു് സാമാനയ്പദാർത്ഥത്തിെന്റ
അനന്തമായ തുടർച്ചയുെട ചരി ചലനങ്ങളിൽനിന്നാണ്. അത് സവ്ന്തമാെയാരു ചരി േത്താ�
െടാപ്പം സാമാനയ്വ വിെന്റ അനന്തമായ തുടർച്ചയുെട ചരി േത്തയും തിനിധീകരി .
ആ സവിേശഷവ തിേരാഭവി ന്നതും സാമാനയ്വ വിെന്റ അനന്തമായ തുടർച്ചയിേല �
തെന്ന. അങ്ങിെന സാമാനയ്വ വിെന്റ അനന്തത ാവർത്തികമാകുന്നത് സവിേശഷവ �
ക്കളുെട ആദയ്ന്തങ്ങളുള്ള അ ിതവ്ത്തിലൂെടയാണ്. അേപ്പാൾ സാമാനയ്വ വിെന്റ ചരി ത്തി�
െന്റ അനന്തത, സാർവ ികത, സർവത സവ്ത ത എന്നിവ നിലനി ന്നതു വിേശഷവ �
വിെന്റ ചരി ത്തിെന്റ ആദയ്ന്തസവ്ഭാവം, സാേപക്ഷികത, പര രാ യതവ്ം എന്നിവയിലൂെട�
യാണ്. “ഒരു വ ഒന്നായിരി േമ്പാൾ തെന്ന മെററാ കൂടിയാണ്” എ ് ഏംഗൽസ് പറ�
യു .

നിലനി ള്ള എന്തിനും ചരി മു ്. നിലനി ള്ള എന്തിെന്റയും ചരി ം, ചരി പരമായ
അനന്തതയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ചരി പരമായ അനന്തതയിേല തിേരാഭവി . മനുഷയ്ച�
രി ം തെന്ന വ വിെന്റ ചരി പരമായ തുടർച്ചയിൽനി ം ആവിർഭവിച്ചതും ചരി പരമായ
തുടർച്ച നിലനിർ ന്നതുമായ ഒന്നാണ്.

വ വിെന്റ നിലനി ് ചലനാധിഷ്ഠിതമാണ്. ഗുണപരമായി വയ്തയ് ങ്ങളായ വ ക്കൾ�
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ം ഗുണപരമായി വയ്തയ് ങ്ങളായ ചലനങ്ങളായിരി ം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ പഞ്ചെത്ത
അനന്തമായ വ സഞ്ചയം എന്നേപാെലതെന്ന അനന്തമായ ചലനസഞ്ചയം എ ം പറ�
യാവുന്നതുമാണ്. ഗുണപരമായി വയ്തയ് ങ്ങളായ ചലനങ്ങെള പഠി ന്ന ഗുണപരമായി വയ്�
തയ് ങ്ങളായ വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് ശാ ങ്ങൾ. ൈജവശാ ങ്ങൾ ൈജവചലനങ്ങേളയും
സാമൂഹയ്ശാ ങ്ങൾ സാമൂഹയ്ചലനങ്ങേളയും പഠി . ഊർ ത ം, ‘സംഭവങ്ങൾ’
എ ് സംഭവി എ പഠി ; രസത ം സംഭവങ്ങൾ എങ്ങെന സംഭവി
എ ം. ഊർ ത ം പഠി ന്ന വിഷയങ്ങൾ താപം, കാശം, ൈവദ തി. ഇവെയ ാ�
മാണ്. രസത ം സംേ ഷണങ്ങേളയും വിേ ഷണങ്ങേളയും പഠി . രസത ത്തി�
നു ര വിഭാഗങ്ങളു ്: ൈജവരസത വും അൈജവരസത വും. അൈജവവ ക്കളുെട
സംേ ഷ-വിേശഷങ്ങളിലൂെട കുേറ ടി ഉയർന്നഘട്ടത്തിൽ ൈജവവ ആവിർഭവി .
ൈജവവ ക്കളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജീവിയാണ് മനുഷയ്ൻ. കൂടുതൽ ഉയർന്നതും സങ്കീർ�
ണ്ണവുമായ സാമൂഹയ്ചലനങ്ങൾ മനുഷയ്െന്റമാ ം േതയ്കതയാണ്. ഇവെയ റി ള്ള പഠ�
നമാണ് സാമൂഹയ്ശാ ങ്ങൾ.

സാമൂഹയ്ശാ ങ്ങൾ

തികൂലാവസ്ഥയിലുള്ള കൃതിയുമായുള്ള സമരത്തിൽനി ം വളർ വന്നതാണ് മനുഷയ്�
െന്റ സാമൂഹയ്േബാധം. മനുഷയ്സമൂഹത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട വയ്തയ് ഘട്ടങ്ങെള റി പഠി �
ന്ന ശാ മാണ് ‘സാമൂഹയ്ശാ ം’. ാകൃത സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയിൽനിന്നാരംഭിച്ച് അടിമ-ഉടമ
വയ്വസ്ഥിതി, നാടുവാഴിത്തവയ്വസ്ഥിതി, മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥിതി എന്നിവയിലൂെട മനുഷയ്ൻ
സാമൂഹയ്വികാസത്തിെന്റ കുേറ ടി ഉയർന്ന ഘട്ടമായ േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥിതി�
യിൽ എത്തിേച്ചരു . അെതങ്ങെന, എ െകാ ് എ ള്ള വിശകലനമാണ് സാമൂഹയ്ശാ�

ത്തിെന്റ പഠനം. രാ ത ം, സമ്പദ്ശാ ം, ചരി ം എന്നിവ സാമൂഹയ്ശാ ത്തിെന്റ ഘട�
കങ്ങളാകു .

എവിെട നി മാണ് ശരിയായ ആശയങ്ങൾ ഉ വി ന്നതു് ? അവ ആകാശ �
നി ം െപാട്ടിവീഴുകയാേണാ? അ , അവ മനസ്സിൽ തെന്ന പിറവിെകാ ന്നവയാ�
േണാ? അ . സാമൂഹയ് വർത്തനത്തിൽനി മാ മാണ് ശരിയായ ആശയങ്ങൾ
മത്സരി ന്നതു്. ഉ ാദനത്തിനുേവ ിയുള്ള സമരം, വർഗ്ഗസമരം, ശാ ീയ പരീക്ഷണ�
ങ്ങൾ എന്നീ മൂ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹയ് വർത്തനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ശരിയായ ആശ�
യങ്ങൾ രൂപംെകാ ന്നതു്. മനുഷയ്െന്റ സാമൂഹയ്മായ നിലനി ാണ് അവെന്റ ചിന്തെയ
നിയ ി ന്നതും, ഉദ്ബുദ്ധവർഗ്ഗത്തിെന്റ േതയ്കതയായ ഈ ആശയങ്ങൾ ജനലക്ഷ�
ങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഹി കഴിഞ്ഞാൽ അതു് ഒരു ഭൗതികശ ിയായി വളരുകയും സമുദാ�
യെത്ത മാ മ , േലാകെത്തയാെകത്തെന്ന മാറ്റിമറി കയും െച .
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കയ്ാൻസർ

— ആ ർ രവിവർമ്മ

േകാേളജിേല ര വഴികൾ
വായയും മലദവ്ാരവും േപാെല:
കൂട്ടം കൂട്ടമായി െപൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും
ഓറ കൂട്ടങ്ങൾേപാെല
അതിെന്റ പതനത്തിലൂെട
അന്നനാളം, ആമാശയം, വൻകുടൽ,
െചറുകുടൽേപാലുള്ള ഇടനാഴികൾ, പൂമുഖങ്ങൾ,

ാസ്സ്മുറികളിലൂെടയും, നീങ്ങിെക്കാ ിരു .
കുന്നിൻമുകളിൽ അതിെന്റ നിവർ നി ്
െവള്ളയുടുപ്പിട്ട ഒരു മാനയ്േന്റതുേപാെലയായിരു .
ശവ്ാേസാച്ഛവ്ാസം, നാഡിമിടിപ്പ്, ശരീരതാപം,
നാവ്, കണ്ണ്, െചവി, ര ം, മലം, മൂ ം
എ ാം സമനില പുലർ ന്ന ഒരു മാനയ്േന്റതുതെന്നയായായിരു .
ഒരിക്കൽ തലേവദനേതാന്നി.
കണ കൾ എവിെടേയാ െത ്.
കൂട്ടിയേതാ കിഴിച്ചേതാ ശരാശരിെയടുത്തേതാ.
തുടർച്ചയായി വായുേക്ഷാഭമു ായി
വായി േമ്പാൾ േക്ഷാഭി
ശരീരത്തിെന്റ താപനില ഏറി
കാല നൂെററാ ്, ഉച്ച ് നൂറ്റിര ്,
ൈവകുേന്നരം നൂറ്റിമൂ ്, നൂറ്റിമൂ ്, എന്നിങ്ങെന
സന്നിപാതമൂർഛയിൽ െകാ െപ്പട്ട തന്തയുെട േ തം
രാജകുമാരേനാടു പറഞ്ഞകഥ അതു പുലമ്പിെക്കാ ിരു .
കരയിേലാ െവള്ളത്തിേലാ ആകാശത്തിേലാ
എേന്താ ചീയു ്.
െതാട്ടാലറിയാെത, വിളിച്ചാൽ േകൾക്കാെത
അനക്കമി ാെത കിടന്ന അതിെന്റ െതാ യിൽ
േനർത്ത കുഴൽവഴി തുള്ളിതുള്ളിയായി
േ ാളർഷി കൾ, േലാണുകൾ, കൺെസഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ
വീ ിെക്കാ ിരു .
അതു ക മിഴി കേയാ ചു ന കേയാ മൂളുകേയാ െച ി .
േചാദയ്ങ്ങെള ാം േചാർ േപായിരു .
മ ിമാരുെടയും ൈവസ്ചാൻസലർമാരുെടയും
എം.പി. മാരുെടയും ര ം അതിെന്റ ധമനികളിൽ
ഇറ്റിറ്റായി സം മിപ്പി െകാ ിരു .
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എന്നാൽ ര ത്തിെന്റ കൂേട്ട െതറ്റിയിരു .
ഒടുക്കെത്തക്ക ായി മുഖം മൂടിയിട്ട്
തിള ന്ന, മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കടത്തിയേപ്പാൾ
െതാ യിലും അന്നനാളത്തിലും കുടലുകളിലും ശവ്ാസേകാശങ്ങളിലും
േരാഗം പര കഴിഞ്ഞിരു !
ഇറയങ്ങളിലും അറകളിലും ഓവറകളിലും എ ാ വഴികളിലും
മാരകമായ വിധം പര കഴിഞ്ഞ അതിെന്റ നാറ്റം
സവ്ന്തം വംശനാശത്തിേന്റതായിരു .

ചരി പഠനം

കൃതിയുമായി മനുഷയ്ൻ നടത്തിേപ്പാരുന്ന സുദീർഘമായ സമരത്തിെന്റ ഇതിഹാസമാണ്
ചരി ം. ചരി ത്തിെന്റ ‘ഭൗതികാടിസ്ഥാനം ഉ ാദനശ ികളും ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുമാണ്.
തിെയറി, മിെ ത്, ഗവ്ിേസാത് തുടങ്ങിയ ഞ്ച് ബൂർഷവ്ചരി കാരന്മാർ വർഗ്ഗങ്ങെളയും വർഗ്ഗ�
സമരെത്തയും ആദയ്മായി ചൂ ിക്കാട്ടി. ആദം ി ം േഡവിഡ് റിക്കാർേഡാവും വർഗ്ഗങ്ങളു�
െട നിലനി ിന് സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലുള്ള അധിഷ്ഠാനം വയ് മാക്കാൻ മി . െസയിൻ�
റ് െസേമാൺ, റിയൻ, ഓലൻ തുടങ്ങിയ ‘ഉേട്ടാപയ്ൻ േസാഷയ്ലി കൾ’ ഭാവിയിെല സ്ഥി�
തിസമതവ്ത്തിെന്റ രൂപേരഖകൾ സവ് ംക . പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിെല റഷയ്ൻ ജനാധി�
പതയ്വാദികളായിരുന്ന െബലിൻ ി, െഹർെസൻ, െചർനിേഷവ് ി തുടങ്ങിയവർ സാമൂഹയ്വി�
കാസത്തിെന്റ സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനെത്ത റി ം, ചൂഷകരും ചൂഷിതരും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗ�
സംഘർഷങ്ങെള റി ം, കലയുെടയും തത്തവ്ചിന്തയുെടയും മ ം വി വപരമായ അടിസ്ഥാ�
നെത്ത റി ം പുതിയ ആശയങ്ങൾ സംഭാവന െച . പലേപ്പാഴും അശാ ീയവും അപൂർ�
ണ്ണവുമായിരുന്ന ഈ കെ ത്തലുകൾ ം ശാ ീയതയും പൂർണ്ണതയും ന കയാണ് കാൾ�
മാർ ം െ ഡറിക് ഏംഗൽസും െച ത്. അവർ ആദർശവാദപരമായ സമീപനത്തിെന്റ നി�
രർത്ഥകത െതളിയി കയും ൈവരുദ്ധയ്ാ ക ഭൗതികവാദ ത്തിെന്റ ദാർശനികമായ പിൻ�
ബലേത്താെട ചരി ത്തിെന്റ അടിെയാഴു കെള വി വകരമായി നിർവചി കയും െച .
സാമൂഹാ ിതവ്മാണ് സാമുഹയ്ാവേബാധെത്ത നിർവചി ന്നെത ം സാമ്പത്തിക സാമൂഹയ്�
രൂപീകരണങ്ങളുെട (Socio-economic formation) ഒരു പരമ്പരയാണ് മനുഷയ്ചരി െമ ം,
അതു ാകൃത കമ്മ ണി ഘട്ടം, അടിമസമൂഹം, ഫ ഡൽ സമൂഹം, മുതലാളിത്ത സമൂഹം,
േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് സമൂഹം, കമ്മ ണിസ്റ്റ് സമൂഹം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂെട കട േപാകു െവ ം
അവർ സിദ്ധാന്തി .

കുടുംബത്തിെന്റയും, സവ്കാരയ്സവ്ത്തിെന്റയും ഭരണകൂടത്തിെന്റയും രൂപീകരണെത്ത റി�
ം ആദയ്മായി ശാ ീയമായി സംസാരിച്ചത് അവരായിരു . െതാഴിൽ വിഭജനത്തിെന്റ അനു�
മവികാസങ്ങെള റി ം, ഉ ാദേനാപകരണങ്ങളുെടയും ഉ ാദനശ ികളുെടയും പരി�

ണാമങ്ങെള റി ം, ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും ‘ഉ ാദനശ ികളും ഉ ാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ
വർദ്ധി വരുന്ന സംഘർഷത്തിെന്റ മൂലകാരണങ്ങെള റി ം അവർ ഇേന്നാളം േചാദയ്ം
െച െപ്പട്ടിട്ടി ാത്ത കാ പ്പാടുകൾ അവതരിപ്പി . ചരി െമന്നാൽ കുെറ വീരനായകന്മാരു�
െട സൃ ിയെ ം, ജനങ്ങളാണ് അദ്ധവ്ാനത്തിലൂെട ചരി ം നിർമ്മി ന്നെത ം അവർ
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െതളിയി . ജനങ്ങൾ ചരി ം സൃ ി എ പറയുന്നത് നാല് അർത്ഥത്തിലാണ്: ഒന്നാ�
മതായി അദ്ധവ്ാനത്തിലൂെട ഭൗതികസമ്പ ് ഉ ാദിപ്പി ന്നത്—ഭക്ഷണവും വ വും വീടും

ാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും േറാഡുകളും പാലങ്ങളും യ ങ്ങളും വയ്വസായശാലകളും നിർമ്മി�
ന്നതു്—ജനങ്ങൾ, അദ്ധവ്ാനി ന്ന ജനങ്ങൾ ആണ്. ര ാമതായി, സാേങ്കതിക പുേരാഗ�

തിയുെട ാക്കൾ ജനങ്ങളാണ്—സവ്യം അറിയാെതതെന്ന ദിനംേതാറും വർഷംേതാറും
നൂറ്റാ േതാറും അവർ അദ്ധവ്ാേനാപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവും പൂർണ്ണവുമാ�
ക്കിെക്കാ ിരി . മൂന്നാമതായി: സാമൂഹയ്വി വങ്ങളുെടെയ ാം നിർണ്ണായകശ ി ജന�
ങ്ങളാണ്: അടിമസമൂഹത്തിെന്റ അടിത്തറ തകർത്തത് അടിമകളുെട കലാപങ്ങളായിരു .
കൂലിപ്പണിക്കാരും നഗരങ്ങളിെല ദരി ജനങ്ങളും ഫ ഡൽസമൂഹെത്ത മുതലാളിത്ത സമൂഹ�
ത്തിേല പരിണമിപ്പിച്ച ബുർഷവ്ാവി വങ്ങളുെട മുഖയ്ശ ിയായിരു . േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് സമൂഹ�
ത്തിെന്റ സൃ ിയിൽ കർഷകരും െതാഴിലാളികളുമാണ് മുന്നണിപ്പടയാളികൾ. നാലാമതായി,
മനുഷയ്െന മനുഷയ്നാ ന്ന എ ാ മൂലയ്ങ്ങളും—ആ ീയമൂലയ്ങ്ങളും സൗന്ദരയ്ാ കമൂലയ്ങ്ങളും
ധാർമ്മികമൂലയ്ങ്ങളും—സൃ ിച്ചതും അധവ്ാനി ന്ന ജനങ്ങളായിരു .

ഏഴുവാതിലുകളുള്ള തീബ്സ്
ആരു നിർമ്മി ?

ന്ഥങ്ങൾ പറയു : രാജാക്കന്മാർ.
കൽത്തറയിൽനി ം ക ചുമന്നത് രാജാക്കന്മാേരാ?
വീ ംവീ ം തകർക്കെപ്പട്ട ബാബിേലാൺ വീ ംവീ ം
പണിതുയർത്തിയതാരു് ?
സവ്ർണ്ണം തിള ന്ന ‘ലീമ’യിെല
പണിക്കാർ ചു ം
ഏതു ഭിത്തികളു ായിരു ?
ചീനയിെല പണിതീർത്ത മതിലിൽ സായാഹ്നം പരന്നേപ്പാൾ
ക ണിക്കാർ േപായെതവിെട?
മഹത്തായ േറാമിൽ എവിെടയും വിജയ കമാനങ്ങൾ
—അവയുയർത്തിയതാരു് ? സീസറന്മാർ വിജയം േനടിയത് ആരുെടേമൽ ?
ൈബസാന്റിയത്തിൽ
െകാട്ടാരങ്ങൾ മാ േമാ,
ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചെതവിെട ?
അത് ലാന്റിക് േപാലും സമു ത്താൽ സിക്കെപ്പട്ട ഐതിഹാസിക
രാ ിയിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നവർ അടിമകെള വിളിച്ചലറുന്നതുേക .
യുവാവായ അലക്സാ ർ ഇന്തയ് കീഴടക്കി. തനിേച്ചാ?
സീസർ ഗാൾജനതെയ കീെ ടുത്തി.
ഒരു െവ കാരൻേപാലും കൂെടയി ായിരുേന്നാ?
ൈസനയ്ം തകർന്നേപ്പാൾ െ യിനിെല ഫിലിപ്പ് വിലപി .
മറ്റാരും കരഞ്ഞിേ ?
െ ഡറിക് ര ാമൻ സ വത്സര യുദ്ധം ജയി
അയാൾെക്കാപ്പം ജയം േനടിയതാർ?
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ഓേരാ േപജിലും ആെരങ്കിലും ജയി
വിജയികളുെട വിരുെന്നാരുക്കിയതാർ?
ഓേരാ ദശകത്തിലും ഓേരാ മഹാൻ, ആരുെട െചലവിൽ?
എ േയാ ാവനകൾ, എ േയാ േചാദയ്ങ്ങൾ.

െ ഹ്ശ്റ്റിെന്റ വായി ന്ന െതാഴിലാളിയുെട ഈ േചാദയ്ങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ നെമ്മ േ �
രിപ്പി ന്നവയാണ് ഇന്നെത്ത ചരി പാഠപു കങ്ങൾ. ചരി ത്തിെല വീരനായകന്മാർ സവ്�
യംഭൂവാെണന്ന േപാെല അവതരിപ്പിക്കെപ്പടു . വാ വത്തിൽ മെറ്റ ാ തിഭാശാലികെള�
യും േപാെല േനതാക്കന്മാരും ഉയരുന്നതു് ചരി പരമായ അനിവാരയ്തയിൽ നിന്നാണ്. ഉ ാ�
ദനം ഒരു മഹത്തായ ശാ ീയ ക പിടുത്തം ആവശയ്െപ്പടുേമ്പാഴാണ് ഒരു വലിയ ശാ �
ജ്ഞനു ാകുന്നെതന്ന േപാെല, സമൂഹത്തിൽ വളെര അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളു ാകു�
ന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ മാറ്റത്തിനും േനതൃതവ്ം െകാടു ന്ന േനതാക്കൾ ഉ ാകുന്നത്.
അവരുെട ശ ി ജനങ്ങളിൽനി വരുന്ന ശ ിയാണ്. ഒരു േതയ്ക സന്ദർഭത്തിൽ ആ

േതയ്ക വയ് ിതെന്ന േനതൃസ്ഥാനേത്ത വരു െവന്നതും യാദൃച്ഛികം മാ മാണ്; ഒരു
വയ് ി ഇ ായിരുെന്നങ്കിൽ മെറ്റാരുവയ് ി ആ ഒഴിവുനിക വാൻ നിശ്ചയമായും ഉയർ �
വരും. ഇങ്ങിെന യാദൃച്ഛികമായി ചരി ത്തിൽ സ്ഥാനം േനടാനിടവരുന്ന കുെറ വയ് ികളു�
െട അതിശേയാ ിയും ആരാധനയും കലർന്ന കഥകളാണ് പലേപ്പാഴും പാഠപു കങ്ങളിെല
ചരി ം, ധാന ‘തി തി’കളുേടയും ‘സംഭവ’ങ്ങളുെടയും െവട്ടിപ്പിടിത്തങ്ങളുേടയും യു ിശൂ�
നയ്മായ ഒരു കൂമ്പാരമാണിത്. േലാകചരി പാഠങ്ങളിൽ കുെറ യുദ്ധങ്ങളും വീരപുരുഷന്മാരും
മാ േമയുള്ള. യുദ്ധങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾ ശാ ീയമായി, വിശകലനം െച െപ്പടു�
ന്നി . സാ ാജയ്തവ്യുദ്ധങ്ങൾ ‘േലാകമഹായുദ്ധം’ എന്ന ഗംഭീരവും അേതസമയം നി ളങ്കവു�
മായ നാമേധയത്തിൽ നീതീകരിക്കെപ്പടു . ‘വി വം’ എന്ന പദം ഏറ്റവും വിചി മായ അർ�
ത്ഥങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു .

ഇം ിെല ‘ര രഹിതവി വം’ ‘അേമരിക്കൻ വി വം’, ‘ വി വം’, പിെന്ന
റഷയ്ൻ-ൈചനീസ് വി വങ്ങളും—ഈ വി വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വയ്തയ്ാസങ്ങൾ, ബൂർഷവ്ാ
ജനാധിപതയ് വി വങ്ങളും േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് വി വങ്ങളും തമ്മിൽ ലക്ഷയ്ത്തിലും മാർഗ്ഗത്തിലും
ദർശനത്തിലുമുള്ള മൗലികമായ അന്തരങ്ങൾ, ദ്ധാപൂർവ്വം മറ െവക്കെപ്പടു . രാ ങ്ങ�
ളുെട ചരി ത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് യാെതാരു ാമുഖയ്വും ന െപ്പടുന്നി . സം ാരം എന്ന
ഉപരിഘടനെയ റി ള്ള സംസാരംതെന്ന അപൂർവ്വമാണ്. റഷയ്ൻവി വെത്ത റിച്ച് പറ�
യുേമ്പാൾ േടാൾേസ്റ്റായിയുേടേയാ, െചേഖാവിേന്റേയാ, പിറേക വന്ന േഗാർക്കിയുേടേയാ,
മയേക്കാ ്കിയുെടേയാ േപരു  പറയുന്നി ; ൈചനീസ് വി വെത്ത റിച്ച് പറയുേമ്പാൾ ലു-
ഷുണിെന്റ കാരയ്വും പരാമർശി ന്നി . പേക്ഷ, വി വെത്ത റി പറയുേമ്പാൾ
‘റൂേസ്സാ-േവാൾെട്ടയർ-െമാെ ’ എന്ന ചരണം ആലപിക്കണെമന്നതും നിർ ന്ധമാണ്.
ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾ എങ്ങിെന  ജീവിച്ചിരു , അവരുെട പാ ം ആട്ടവും കഥയും
കവിതയും എന്തായിരു , അവർ എങ്ങിെന ചിന്തിച്ചിരു തുടങ്ങിയ കാരയ്ങ്ങെള റിച്ച് നാം
ഒ മറിയുന്നി . അവർ ഒരു പരാ മിയുെട യജ്ഞത്തിൽ എരിക്കെപ്പേട ഹവി കൾ മാ�

ം, ഒരു ഏകാധിപതിയുെട പിറകിൽ നട േപാവുകയും െപാരുതിവീഴുകയും െച ന്ന നാമ
ശൂനയ്രായ നിഴലുകൾമാ ം, ചരി പരിണാമത്തിൽ ചിന്തകൾ ം ആശയങ്ങൾ മുള്ള
നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ വി വങ്ങേളയും തിവി വങ്ങേള�
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യും കുറി ള്ള കാ പ്പാട് വികലവും, ഉപരി വവുമായിത്തീരു . ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും
നിലനി കയും പര രം മ ടി കയും െച ന്ന ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റയും അദ്ധവ്ാനിവർഗ്ഗത്തി�
െന്റയും  തയ്യശാ ങ്ങൾ എങ്ങിെന സം ാരത്തിെന്റ അടിത്തറയായ സാമ്പത്തികബ�
ന്ധങ്ങെള മാറ്റിമറി എ ം ഈ ചി ങ്ങൾ വയ് മാ ന്നി . ബൂർഷവ്ാ ചരി കാര�
ന്മാരും, സാമൂഹയ്ശാ ജ്ഞരും ‘പുേരാഗതി’െയന്ന ആശയെത്തത്തെന്ന നിരാകരി കയും
അതിനുപകരം നി ക്ഷെമ േതാന്നി ന്ന ‘സാമൂഹയ്പരിവർത്തനം’ തുടങ്ങിയ വാ കൾ
ഉപേയാഗി കയും െച . ജർമ്മൻ സാ ാജയ്തവ്ത്തിെന്റ താതവ്ികാചാരയ്നായ ഓസ്റ്റ്
വാൾഡ് െ ം റുെട ‘ചാ ിക സിദ്ധാന്ത’മനുസരിച്ച്, വികാസം, ഉച്ചേകാടി, പതനം എന്നീ
ഘട്ടങ്ങളിലൂെട കട േപാകുന്ന വിഷമവൃത്തത്തിൽ നി ം ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരിക്കലും
രക്ഷെപ്പടാനാവി . െ ം റുെട അഭി ായത്തിൽ (The decline of the west) മുതലാളിത്തമാ�
ണ് സം ാരത്തിെന്റ മൂർദ്ധനയ്ാവസ്ഥ. അതു തകർത്താൽ മനുഷയ്രാശി ാകൃതതവ്ത്തിേല
നിപതി ം. അതുെകാ ് മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ യുദ്ധം അനാവശയ്വും അപകടകരവും
വയ്ർത്ഥവുമാണ്. െ ം റുെട ചാ ികസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ വയ്തയ് മായ ഒരു പുനരാവി രണ�
മാണ് ആർേനാൾഡ് േടായൻബീയിൽ കാണുക. ആശയവാദിയായ േടായൻബീയും സമൂ�
ഹത്തിെന്റ അനു മപുേരാഗതി അംഗീകരി ന്നി . അതിെന അയാൾ ‘പുേരാഗതി എന്ന
മിഥയ്’ എന്നാണ് വിേശഷിപ്പി ന്നതു്. മുതലാളിത്തെത്ത നയ്ായീകരി വാനായി ബുർഷവ്ാ
ചരി കാരന്മാർ ഉപേയാഗി വരുന്ന നിരവധി കൗശല ങ്ങളിൽ ഒ മാ മാണിത്. “ജന�
ങ്ങളുെട മുതലാളിത്തം”, “േക്ഷമരാ ം” തുടങ്ങിയ വിചി സംജ്ഞകളിലുെട അവർ യഥാർത്ഥ
ജനകീയ ജനാധിപതയ്ത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാരം തടയാെമ വയ്ാേമാഹി . ഈ ബൂർ�
ഷവ്ാ ചരി വീക്ഷണങ്ങൾ തെന്നയാണ് ന െട ചരി പാഠപു കങ്ങൾ വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ
കുത്തിനിറ ാൻ മി ന്നതു്.

ഇന്തയ്ാചരി പാഠങ്ങളുെട കഥയും വയ്തയ് മ . നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റിെന്റ ആഭിമുഖയ്�
ത്തിൽ ത ാറാക്കെപ്പട്ട നാലു ചരി പാഠപു കങ്ങൾ (ആർ.എസ്. ശർമ്മയുെട ‘ ാചീന�
ഭാരതം’, േഡാ. േറാമിലാ ഥാപ്പറുെട ‘മദ്ധയ്കാലഭാരതം’, േഡാ. ബിപിൻച യുെട ‘ആധുനി�
കഭാരതം’, േഡാ:ബിപിൻച , േഡാ: ബാരുൺ േഡ, േഡാ:താമേലശ് ിപാഠി എന്നിവർ
േചർെന്നഴുതിയ ‘സവ്ാത യ്സമരം’), ‘സവ്ാത യ്ം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തിജ്ഞാബദ്ധമായ’
ന െട പുത്തൻസർക്കാരിെന്റ സംശയവിമർശനങ്ങൾ പാ മായതും സമീപകാലത്താ�
ണേ ാ. ഇന്തയ്യുെട അധികാരൈക്കമാറ്റെത്ത റി ം ‘സവ്ാത യ്ത്തിേല ം’ (Towards
Freedom 1937–’47) എന്ന പ വാലയ്ങ്ങളുള്ള ഒരു ബൃഹദ് ന്ഥം ത ാറാക്കാൻ ഇന്തയ്ൻ
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിേസ്റ്റാറിക്കൽ റിേസർച്ചിെന ഏ ിച്ചിരുന്നതു്, ഈ കൗൺസിലിൽ
‘കമ്മ ണി കാരുെട നുഴ കയറ്റ’മുെ ഭയ ം ‘ഭാരതീയ വിദയ്ാഭവ’ ം 1977 ജൂ�
ണിൽ ൈകമാറിയതും ന െട ബൂർഷവ്ാഭരണകൂടത്തിെന്റ തനിസവ്ഭാവം വയ് മാ ്,
ചരി േത്താടുള്ള വ നിഷ്ഠമായ സമീപനെത്ത അധികാരിവർഗ്ഗം എ ം, ഭയെപ്പ േപാന്നി�

്. അതുെകാ ാണ് േമ റഞ്ഞ എഴു കാരുെടയും ഡി. ഡി. േകാസാംബിെയേപ്പാലുള്ള
ഭൗതികവാദികളായ ചരി കാരന്മാരുേടയും കൃതികൾ (Myth and Reality, Introduction to
the Study of Indian History, The Culture and Civilisation of Ancient India തുടങ്ങിയവ)
ഇ ം ദ്ധാപൂർവ്വം ന െട കലാലയങ്ങളിൽനി അകറ്റി നിർത്തെപ്പടുന്നത് ന െട ചരി�

പാഠപു കങ്ങളധികവും യാഥാസ്ഥിതികരായ സവർണ്ണഹി ക്കളുെട കൃതികളാെണന്നതു
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ഇന്തയ്ൻ ചരി ത്തിനുതെന്ന സാരമായ ൈവകലയ്ം വരുത്തിെവച്ചി ്. ഹി രാജാക്കന്മാരു�
െട ഭരണകാലെത്ത സുവർണ്ണകാലങ്ങളായും ഇതരഘട്ടങ്ങെള അസഹി തയുേടയും േചാര�
െക്കാതിയുെടയും ഘട്ടങ്ങളായും ചി ീകരിക്കാനുള്ള വണത ഇതിെനാരുദാഹരണം മാ �
മാണ്. ‘േദശീയ ചരി കാരനായി കീത്തിക്കെപ്പടുന്ന ആർ. സി. മജുംദാർതെന്ന ഇത്തരം
വികലവീക്ഷണങ്ങളുേടയും ദർശനരാഹിതയ്ത്തിെന്റയും മകുേടാദാഹരണമാണേ ാ. 18-ഉം
19-ഉം നൂറ്റാ കളിൽ മൂ കൂട്ടം ഇന്തയ്ാചരി കാരന്മാരു ായിരു . വിലയ്ം േജാൺസി�
നാൽ നയിക്കെപ്പട്ട, ‘െപൗര യ്ന്മാർ’ (orientalists)-മു ിങ്ങളുെട വരവിനു മു ള്ള ഇന്തയ്യു�
െട ഭൂതകാലെത്ത കീർത്തിച്ച അവരിൽ നിന്നാണു് പീന്നീടും ഹി വഗ്ഗീയവാദികൾ തങ്ങ�
ളുെട ആശയങ്ങൾ കടംെകാ ത്; െജയിംസ് മി ിെന്റ േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള േയാജനവാ�
ദികൾ” (Utilitarians)—ഇന്തയ്ാചരി െത്ത ഹി -മു ീം- ിട്ടീഷ് ( ി യ്ൻ) ഘട്ടങ്ങളായി
തരംതിരിച്ച് ഹി ഭരണാധികാരികെള െചറുതാ കയും അന്തയ്കാലെത്ത മു ിം അധികാരി�
കെള കീത്തി കയും െച വരാണിവർ; ഇതിനു തിരിച്ചടിയായി വന്ന ‘േദശീയവാദികൾ’
(Nationalists) —ഹി ഭരണകാലങ്ങെള ‘സൗവർണ്ണ’കാലങ്ങളായി ക വർ.

ഈ വിഭജനങ്ങൾതെന്നയും ര തരത്തിൽ െതറ്റാണ്: ഹി ഘട്ടെമന്നറിയെപ്പടുന്ന കാ�
ലയളവിൽ തെന്നയാണ് ബുദ്ധന്മാരും മൗരയ്ന്മാരും ൈജനന്മാരും ശാകന്മാരും കുശാനരും
ഇേന്താ- ീ കാരും ഭരിച്ചിരുന്നതു്. ‘മു ീംഘട്ടം’ കൃതയ്മായി എന്നാരംഭി എ പറയാ�
നാവി . ഉത്തേരന്തയ്യിൽ ആധിപതയ്ം സ്ഥാപിച്ച് എ േയാ കഴിഞ്ഞാണ് െഡക്കാനിൽ മു�

ിങ്ങൾ ആധിപതയ്ം േനടിയത്—ഇതു െവറും വ താപരമായ െത കളാണ്. എന്നാൽ കൂ�
ടുതൽ ധാനം വീക്ഷണപരമായ െതറ്റാണ്. ഇ വെരയുള്ള ഇന്തയ്ാചരി െത്ത വിലയിരു�
േത്ത തും ഉ ാദന ിയയുെടയും ഉ ാദനബന്ധങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ാകൃതസ�
മൂഹം, അടിമസമൂഹം, ഫ ഡൽ സമൂഹം, മുതലാളിത്തം (സാ ാജയ്തവ്ം) എന്നീഘട്ടങ്ങളിലൂെട
കട േപാകുന്നതായിട്ടാണ്. ഈ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും നിലനിന്നിരുന്ന ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങേളയും,
വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ഗതിവിഗതികെളയും കുറി തിപാദി ന്നതിലൂെട മാ േമ ചരി ത്തി�
െന്റ സതയ്ം കെ ത്താൻ കഴിയൂ. നരേഭാജികളായ ഫ ഡൽ യജമാനന്മാരുെടയും, േസവ്ച്ഛാധി�
പധികളായ രാജാക്കന്മാരുെടയും, ചൂഷണവർഗ്ഗത്തിന്നനുകൂലമായി നിയമവും പുരാണവും ധർ�
മ്മസംഹിതകളും മാറ്റിെയഴുതിേപ്പാന്ന ാഹ്മണേമധാവികളുേടയും, െകാേളാണിയലിസത്തി�
െന്റയും സാ ാജയ്തവ്ത്തിെന്റയും നുഴ കയറ്റങ്ങളുെടയും, മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും ബ േറാ�

സിയുെടയും വളർച്ചയുെടയും രയാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ മറ െവ ന്നതിനാണു് ഇന്തയ്ാചരി �
കാരന്മാർ ചരി െത്ത ഹി -മു ിം- ിട്ടീഷ്- സവ്ാത യ്ാനന്തരഘട്ടങ്ങളായി വിഭജി േപാ�
ന്നി ള്ളതു്.

ഏതു മണ്ഡലത്തിലായാലും ന െട തലേച്ചാറിനക നി ം പര രബന്ധങ്ങൾ
ക പിടി കെയന്നത , വ തകളിൽനി ം അവെയ കെ കെയന്നതാണ്
ഇേപ്പാൾ ം.

ചരി ത്തിെന്റ ഗതി എ തെന്നയായാലും മനുഷയ്ൻ അതിെന സൃ ി ന്നതും
ഇങ്ങിെനയാണ്: ‘അവരവർ േബാധപൂർവ്വം ഇച്ഛി ന്ന ലക്ഷയ്ങ്ങെള ഓേരാരുത്തരും
പി ടരു . ഈ അേനകം ഇച്ഛകളുെട നാനാദിശകളിലുമുള്ള വർത്തനങ്ങളുേടയും
ബാഹയ്േലാകത്തിൽ അവ ഉളവാ ന്ന നാനാമുഖമായ സവ്ാധീനങ്ങളുേടയും പരിണത�
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ഫലം തെന്നയാണ് ചരി ം. അതുെകാ ് അതു് അേനകം വയ് ികളുെട ഇച്ഛകളുെട
ം കൂടിയാണ്. ഇച്ഛെയ നിർണ്ണയി ന്നത് ആേവശേമാ അനുചിന്തനേമാ ആണ്.

എന്നാൽ ആേവശെത്തേയാ അനുചിന്തനെത്തേയാ േനരി നിർണ്ണയി ന്ന ഉേത്താല�
കങ്ങൾ പലതരത്തിലാവാം. ഭാഗികമായി അവ ബാഹയ്വ ക്കളാവാം. ഭാഗികമായി
അവ ആദർശപരമായ ഉേദ്ദശയ്ങ്ങളാെയ വരാം. ഉൽക്കർേഷച്ഛ, “സതയ്ത്തിനും നീ�
തി ം േവ ിയുള്ള െവമ്പൽ”, വയ് ിവിേദവ്ഷം, എ േവ നാനാതരത്തിലുള്ള തനി
വയ് ിപരമായ ഇച്ഛാനി ങ്ങൾ േപാലുമാവാം. എന്നാൽ ഒരുഭാഗ ചരി ത്തിൽ ാ�
വർത്തികമാകുന്ന അേനകം വയ് ിഗത ഇച്ഛകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉദ്ദി മായവയിൽനി
വിഭിന്നവും പലേപ്പാഴും വിപരീതവുമായ ഫലങ്ങളാണുളവാ ന്നെത ം അതുെകാ ം
െമാത്തം ഫലെത്തെവ േനാ േമ്പാൾ ഈ േചാദനകൾ ര ാംകിട ാധാനയ്േമ�
യുള്ളെവ ം നാം ക കഴി . മറുവശത്താകെട്ട, പുതിെയാരു േചാദയ്മുദി : ഈ
േചാദനകളുെട പിന്നിലുള്ള ചാലകശ ികേളതാണ് ? കർമ്മശാലികളുെട തലേച്ചാറിൽ
ഈ േചാദനകളായി മാറുന്ന ചരി േഹതുക്കൾ ഏെത ാമാണ് ?

ചരി ത്തിെല കർമ്മശാലികളുെട േചാദനകളുെട പിന്നിൽ—അറിേഞ്ഞാ അറിയാ�
െതേയാ, പലേപ്പാഴും അറിയാെത—കിട ന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരി ത്തിെന്റ
അന്തിമചാലകശ ികളായി ള്ളതുമായ േ രകശ ികെള പരിേശാധി ന്ന ം
വരുേമ്പാൾ, എ ഉന്നതന്മാരായിരുന്നാലും ഒറ്റെ ാറ്റ ള്ള വയ് ികളുെട േചാദനകേള�
ക്കാൾ വമ്പിച്ച ജനസമൂഹങ്ങെള, ജനതകെളയാെക, ഓേരാ ജനതയിലുമുള്ള വർഗ്ഗങ്ങ�
െളയാെക, ചലിപ്പി ന്ന േചാദനകെളയാണു കണക്കിെലടുേക്ക ത്. അതിൽത്തെന്ന

ധാനമായി ള്ളത് തീെപ്പട്ടിെക്കാള്ളിയുേടതുേപാെല ൈനമിഷികമായി ആളിയണയു�
ന്ന ജവ്ാലകള , ചരി പരമായ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനത്തിൽ കലാശി ന്ന ദീർഘകാ�
ല വർത്തനമാണ്. കർമ്മനിരതരായ ജനസമൂഹങ്ങളുേടയും മഹാന്മാെര പറയുന്ന
അവരുെട േനതാക്കളുേടയും മനസ്സിൽ വയ് മാേയാ അവയ് മാേയാ, േനരിേട്ടാ തയ്�
യശാ രൂപത്തിേലാ അതുമെ ങ്കിൽ കാ നികരൂപത്തിൽ േപാലുേമാ, തിഫലി �
ന്ന േ രകേഹതുക്കൾ കെ കെയന്നതാണ് ചരി ത്തിെലാട്ടാെകയും അതാതു
കാലഘട്ടങ്ങളിലും രാജയ്ങ്ങളിലും ാബലയ്ത്തിലുള്ള നിയമങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
ഒേരെയാരു മാർഗ്ഗം. മനുഷയ്െര ചലിപ്പി ന്ന സകലതും അവരുെട മനസ്സിലൂെട കട �
േപാേയ തീരൂ. എന്നാൽ മനസ്സിൽ അതു് എ രൂപെമടു െമന്നത് സാഹചരയ്ങ്ങെള
ഒേട്ടെറ ആ യിച്ചിരി ം.

19-◌ാം നൂറ്റാ ിെന്റ ആരംഭംമുതേല ഭൂ ഭുക്കൾ, ബൂർഷവ്ാസി (ഇടത്തരക്കാർ),
എന്നീ ര വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ േമധാവിതവ്ത്തിനു േവ ിയുള്ള വടംവലിയായിരു
ഇം ിെല മുഴുവൻ രാ ീയസമരത്തിെന്റയും േക ബി . 1830-നു േശഷമാകെട്ട
അധികാരത്തിനുേവ ി മത്സരി ന്ന മൂന്നാമെത്ത ശ ിയായി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്ത,
േ ാെലേറ്ററിയറ്റിെന, പല രാജയ്ങ്ങളിലും അംഗീകരിച്ചി ്. അതുെകാ ് ഈ മൂ
വൻവർഗ്ഗങ്ങളുെട സമരത്തിലും അവരുെട താ രയ്ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിലുമാ�
ണ് ആധുനികേലാകചരി ത്തിെന്റ ചാലകശ ി സ്ഥിതി െച ന്നതു്.

ഒരു വയ് ി വർത്തിക്കണെമങ്കിൽ അയാളുെട വർത്തനത്തിനുള്ള േ രകശ�
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ികൾ: തലേച്ചാറിലൂെട കടന്ന് അയാളുെട ഇച്ഛയുെട േചാദനയായി രൂപാന്തരെപ്പടണ�
െമന്നതു േപാെലതെന്ന, ഭരി ന്ന വർഗ്ഗേമതായാലും സിവിൽ സമുദായത്തിെന്റ എ ാ
ആവശയ്ങ്ങൾ ം നിയമങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ െപാതുസാധുത ലഭിക്കണെമങ്കിൽ അവ
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഇച്ഛയിലുെട കടക്കാെത നിവൃത്തിയി . ഇതാണ് കാരയ്ത്തിെന്റ ഔപ�
ചാരികവശം, സവ്യം വിദിതമായ വശം. എന്നാൽ വയ് ിയുേടതായാലും ശരി, ഭരണകൂ�
ടത്തിേന്റതായാലും ശരി, േകവലം ഔപചാരികമായ ഈ ഇച്ഛയുെട െപാരുെളന്താെണ�
ന്ന േചാദയ്ം ഉദി . ആ െപാരുൾ എവിെടനി വ ? എ െകാ ് ഇന്നകാരയ്ം
ഇച്ഛി , മെററാ ം ഇച്ഛി ന്നി ? ഇതിനുള്ള ഉത്തരം േതടുേമ്പാൾ, സിവിൽ സമു�
ദായത്തിെന്റ മാറിവരുന്ന ആവശയ്ങ്ങളും ഏെതങ്കിലും വർഗ്ഗത്തിെന്റ ആധിപതയ്വും അവ�
സാന വിശകലനത്തിൽ ഉ ാദനശ ികളുേടയും വിനിമയബന്ധങ്ങളുേടയും വളർച്ചയു�
മാണ് ആധുനിക ചരി ത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഇച്ഛെയ െമാത്തത്തിൽ നിർണ്ണയി �
ന്നെതന്ന് നാം കെ .

മനുഷയ്െന്റേമലുള്ള തയ്യശാ പരമായ ആദയ്െത്ത അധികാരശ ിെയന്ന നില�
ാണ് ഭരണകൂടം നെമ്മ േനരിടുന്നത്. ആഭയ്ന്തരൈവേദശികാ മണങ്ങൾെക്കതിരാ�

യി സവ്ന്തം താ രയ്ങ്ങെള സംരക്ഷി ന്നതിനുേവ ി സമുദായം ഒരുപകരണം സൃ ി�
. ആ ഉപകരണമാണ് ഭരണകൂടം. നിലവിൽവ കഴിേയ താമസം, ഈ ഉപ�

കരണം  സമുദായത്തിൽനി സവ്ത മായി നി . അത് എ ക കൂടുതൽ ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു വർഗ്ഗത്തിേന്റ ഉപകരണമായിത്തീരു േവാ, എ ക കൂടുതൽ ആ വർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റ േമധാവിതവ്ം േനരി നടപ്പാ േവാ, അ ക കൂടുതൽ അതു സമുദായ�
ത്തിൽനി വി നി . ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെനതിരായ മർദ്ദിതവർഗ്ഗത്തിെന്റ സമ�
രം അവശയ്മായും ഒരു രാ ീയ സമരമായിത്തീരു ; ധാനമായും അധികാരിവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ രാ ീയേമധാവിതവ്ത്തിെനതിരായ സമരമായി വളരു .

ചരി ം

— പി. ഉദയഭാനു

ഞാെനാരു ചരി വിദയ്ാർത്ഥിയായിരു .
അേമരിക്ക, ിട്ടൻ, പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകൾ
ഇവയിെലാ ം െപടാത്ത േലാകചരി ം േവെറയും.
ഇന്തയ്ാ ചരി ത്തിനു പുറെമ േകരളചരി വും.
ഞങ്ങളുെട അദ്ധയ്ാപകർ െതാ ശരിയാക്കി പഠിച്ചെതാെക്ക ഛർദ്ദി .
അേശാകനും ച ഗു നും സാമൂതിരിയും
അവരുെട നാവിൻതുമ്പിൽ പുളകങ്ങളുണർത്തി.
അവരുെട കണ്ണകളിൽ ഭൂതകാല തികൾ അഭിമാനത്തിെന്റ തിളക്കം പൂശി.

ാസ്സിെലേപ്പാഴും മുൻെബഞ്ചിലായിരുന്ന ഞാൻ
വി യേത്താെട േനാക്കിയിരു .
അങ്ങിെന േനാക്കിയിരിെക്ക, എെന്റ നാട്ടിേന്റ പഴയ താപത്തിൽ,
ച വർത്തിമാരുെട ദയാശീലത്തിൽ,
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സമ്പന്നതയിൽ, ജാേക്ഷമ തൽപരതയിൽ
എെന്റ മനസ്സ് വിന യായി.
… അങ്ങിെനയിരിെക്ക ഒരു ഭാതത്തിൽ
െപെട്ടെന്നാരു ഉ ക്കാറ്റടി .
ഇ ം േകാേളജ് ാസ്സ്മുറിയുെട ാ േഫാമിൽ
അേത സംഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കെപ്പടു .
ഒ ം മാറിയിട്ടി —
അദ്ധയ്ാപകരുെട കാലുറകൾ െബൽേബാട്ടമായിരി െവന്ന് മാ ം
അവരുെട തലമുടി പിറകിൽ വളർന്നിറങ്ങിയിരി െവ മാ ം
ചരി സംഗത്തിനും പഴയ എരിവും പുളിയുമു ്.
അവരുെട ക കളിൽ അേത അഭിമാനം തിള .
എന്നാൽ,
ഒരു ഭാതത്തിൽ അവിചാരിതമായടിച്ച ഉ ക്കാറ്റ്
മുൻെബ കാരിൽ ചിലെര കുലുക്കിയുണർത്തിയിരി —
ചരി മിെതാ മെ ന്ന് അവർ കെ ത്തിയിരി
പിൻെബഞ്ചിലുറങ്ങിയിരുന്നവരിൽ ചിലരും
വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിരി .
കിരീടധാരികളുെട ദുരന്തത്തിെന്റ കഥകൾ
അവർ േചർ വായി തുടങ്ങിയിരി .
പ ി ാത്ത ഒരു ചരി േബാധത്തിെന്റ
േനരിയ അലകൾ അവരിൽ ചിറകടി തുടങ്ങിയിരി .
ചവ കുട്ടയിൽ ചിതറിവീഴുന്ന കിരീട കൾ െപറുക്കി ട്ടാൻ
ഇന്നെത്ത കുട്ടികൾ ധൃതിെപ്പടുന്നേതയി .
ചരി െമാരു മുട കാലൻ പട്ടിേയാ േതവിടിശ്ശിേയാ അെ ന്ന്
ഈ െചറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ടങ്ങിയിരി .
… അങ്ങിെനയിരിെക്ക വീ െമാരു ഉ ക്കാറ്റ് ആ വീശി.
സവ്ന്തം ചി കൂടങ്ങളിലിരുന്ന് നെമ്മ വിചാരണ െച ന്നവർ
ചരി ത്തിെന്റ വിധിനയ്ായങ്ങൾ വായി േനാ ന്നി .
േറാമിേലക്ക് ഇനിയും പാതകൾ നീ വരുന്നതും അവരറിയുന്നേതയി .
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രാ ത ം

ഭരണകൂടവും സർക്കാരുമായി (State and Government) മനുഷയ്െന ബന്ധെപ്പടുത്തി തിപാദി�
ന്നതാണു് രാ ത ം എ പറഞ്ഞാണ് പാഠപു കകാരൻ വിഷയം അവതരിപ്പി ന്ന�

തു്. ഭരണകൂടം രാ ത പഠനത്തിെന്റ േക വിഷയമാണ്. ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷ�
ങ്ങളും മ ം നിയ ിക്കാനുള്ള ഒന്നാണേ ഭരണകൂടം. പാഠപു കം തുടരു : “ഇന്നെത്ത
രീതിയിലുള്ള ഭരണകൂടം നിലവിൽ വന്നത് രാജാവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിലൂ�
െടയാണു്. ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂലയ്ങ്ങളും ഉന്നയി . അധികാരം അന്തി�
മമായി തങ്ങളുേടതാെണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങിെനയാണു ഇന്നെത്ത രീതിയിലു�
ള്ള ജനാധിപതയ്ം ഉദയംെച തും സർക്കാരിൽ ജനങ്ങൾ ാതിനിധയ്ം ലഭിച്ചതും. ജനാധി�
പതയ്ത്തിൻകീഴിൽ ജനങ്ങളുെട താ രയ്ങ്ങൾ സംരക്ഷി ന്നതിനായി നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്ക�
െപ്പ . ജനങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണസവ്ാത യ്വും അവകാശവും നൽകെപ്പട്ടി ്. ഭരണകൂടത്തി�
െന്റ ഘടനയും അധികാരങ്ങളും പൗരന്മാരുെട അവകാശങ്ങളും കടമകളും വിശദീകരി ന്ന
ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട നിയമങ്ങെള വിശദീകരിക്കാനും നിയമപരേമാ കുറ്റകരേമാ ആയ
കാരയ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും തിവിധികൾ തീരുമാനിക്കാനും നീതിനയ്ായവകു കളു ്. നി�
യമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ആവശയ്ാനുസരണം അവ പുതുക്കാനും മാറ്റിെയഴുതാനും ജന തിനി�
ധികളട ന്ന നിയമനിർമ്മാണസഭയു ്. കാരയ്ങ്ങൾ േനരാംവണ്ണം നടപ്പാക്കാൻ നിർവാഹ�
കസമിതിയുമു ്. രാ െത്ത സംരക്ഷിക്കാൻ േസനയും ആയുധങ്ങളും സാമൂഹയ്േ ാഹികെള
തളച്ചിടാൻ ജയിലുകളുമു ്.

ഈ വിധമുള്ള ഒരു ജനകീയ ഭരണകൂടം നിലവിൽ വന്നതിൻഫലമായി കൃഷിയും കച്ചവട�
വും വാണിജയ്വും വയ്വസായവും പുേരാഗമി . അവ എ ാവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ജനങ്ങൾ ം
പെങ്കടുക്കാവുന്ന ഒന്നായിമാറി. പുതിയ സർക്കാർ െകാ വന്ന കുട്ടികളുെട സംരക്ഷണവും
വിദയ്ാഭയ്ാസവും, വയ്വസായ േമഖലയിൽ െതാഴിലാളികളുെട സ്ഥിരത, സാം ാരിക മണ്ഡല�
ങ്ങളിെല വർത്തനങ്ങൾ, വിശദമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ,… ഇവ മധയ്കാല സർക്കാരു�
കൾ ം അചിന്തയ്മായിരു .” ചുരുക്കത്തിൽ രാ ത പാഠപു കം വിദയ്ാർത്ഥിെയ ധരിപ്പി�

ന്നതു് ഇെതാെക്കയാണു്: ഇന്നെത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഭരണകൂടം എ ാവിഭാഗം ജനങ്ങൾ�
ം നന്മെച ന്നതിന് ഉേദ്ദശി ള്ളതാണ്. മനുഷയ്സമുദായത്തിെന്റ ചരി ത്തിൽ ഉ ാകാ�

വുന്നതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായതാണു് ഇന്നെത്ത ഭരണകൂടം. ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾതന്ന തിര�
െഞ്ഞടു ന്ന തിനിധികളട ന്ന സർക്കാരും എ ാവിഭാഗം ജനങ്ങളുേടയും നന്മ ം േക്ഷ�
മത്തിനുമായി വർത്തി .

പേക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാഠപു കക്കാരൻ പറയുന്ന ജനാധിപതയ്ം എന്താണു്? ഇന്ന�
െത്ത ഭരണകൂടവും അതിെന്റ വിവിധ ഘടകങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? പാഠപു �
കകാരൻ െകാട്ടിേഘാഷി ന്ന ഇന്നെത്ത ജനാധിപതയ്വയ്വസ്ഥയിലും ര വർഗ്ഗങ്ങൾ നില�
നിൽ ന്നതായി നമു കാണാം. ചൂഷകനും അധവ്ാനിയും. ഈ വർഗ്ഗങ്ങൾ നിരന്തരമാ�
യി സമരത്തിലാണ്. വർഗ്ഗസമരെത്ത അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒന്നായാണ് ഭരണകൂടം നിലവിൽ
വന്നതും. ഏംഗൽസ് പറയു : “ഭരണകൂടം ആദികാലം മുതേല നിലനിന്നിരുന്നി . അതി�

ാത്ത സമൂഹങ്ങളുമു ായിരു ; ഭരണകൂടെത്തേയാ അതിെന്റ അധികാരങ്ങെളേയാ പറ്റി
യാെതാരു ധാരണയുമി ാത്തവ. സാമ്പത്തികവികാസത്തിെന്റ േതയ്കഘട്ടത്തിൽ, അതു
സമൂഹെത്ത വർഗ്ഗങ്ങളായി പിളർത്തിയേപ്പാൾ, ആ പിളർപ്പിെന്റ ഫലമായി ഭരണകൂടമു ാ�
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യി.” അടിമകേളാ അവരുെട ഉടമകേളാ ഇ ാതിരുന്ന ാകൃത കമ്മ ണിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഭര�
ണകൂടമു ായിരുന്നി . എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിെന്റ ഫലമായി ഒരുകൂട്ടംേപർ
ഉ ാദേനാപകരണങ്ങൾ—ഭൂമിയും ആയുധങ്ങളും—സവ്കാരയ്സവ്ത്താ കയും അദ്ധവ്ാനി ന്ന�
വെര സവ്ന്തം അടിമകളാ കയും െച . അങ്ങിെന ചരി ത്തിൽ ആദയ്മായി ര വർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ നിലവിൽവ : അടിമകളും അവെര ൈകയാളുന്ന ഉടമകളും. ബൂർഷവ്ാപാഠപു കകാ�
രന്മാർ െകാട്ടിേഘാഷി ന്ന പുരാതന ‘ ീ ് ജനാധിപതയ്ം’ അടിമയുടമ വയ്വസ്ഥ നിലനി�
ന്നിരുന്ന കാലത്ത് ന നപക്ഷം വരുന്ന എ ാ ചൂഷകർ ം അംഗതവ്മുള്ള ഭരണകൂടമായിരു�

. അക്കാലെത്ത അടിമകളാകെട്ട, ഈ ചൂഷകരുെട തീർ ം അസവ്ത രായ സവ്കാരയ്�
സവ് ം. എന്നാൽ ആദയ്െത്ത ഈ വർഗ്ഗസമൂഹത്തിൽതെന്ന ചൂഷിതജനത ഈ അടിച്ചമർ�
ത്തലിെനതിെര േപാരാടിയിരു . േറാമാസാ ാജയ്ത്തിെല അടിമകൾ ാർട്ടാക്കസിെന്റ േന�
തൃതവ്ത്തിൽ സംഘടി കയും വർഗ്ഗശ ക്കൾെക്കതിെര സമരം െച കയും െച .

അടിമയുടമവയ്വസ്ഥയിെല സംഘർഷങ്ങൾ അതിെന ഫ ഡൽ വയ്വസ്ഥയിേല പരി�
ണമിപ്പി . ഫ ഡൽ ഭുവും അടിയാളനു (Serf) മായിരു ഈ വയ്വസ്ഥയിെല വർഗ്ഗങ്ങൾ.
ഫ ഡലിസം കർഷകകലാപങ്ങളാൽ േദ്ധയമാണ്. ഇതു് അടിച്ചമർത്താൻ ഫ ഡൽഭരണ�
കൂടം ആവശയ്മായിവ .  ഏകാധിപതയ്േമാ ഫ ഡൽ ഭുക്കളുെട  തിനിധികളട ന്ന റിപ്പ�

ിക്കൻ ഭരണകൂടേമാ അക്കാല നിലനി .
വയ്ാപാരത്തിെന്റ വികാസവും േലാകവിപണിയും പണവിനിമയത്തിെന്റ വികാസവും ഫ �

ഡൽസമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ വർഗ്ഗത്തിനു ജന്മംന ി—മുതലാളിവർഗ്ഗം. ചര ൈകമാറ്റ�
േത്താെടയും പണത്തിെന്റ ശ ി ഉയർന്നേതാെടയും മൂലധനത്തിെന്റ ശ ിയും വർദ്ധി .
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാ ിെന്റ അവ സാനത്തിലും പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിലും യൂേറാപയ്ൻ രാ�
ജയ്ങ്ങളിൽ ബുർഷവ്ാവി വങ്ങൾ നട . ഈ രാജയ്ങ്ങളിൽ ഫ ഡലിസം തുട നീക്കെപ്പടുക�
യും ബുർഷവ്ാഭരണകൂടം നിലവിൽ വരികയും െച . ഉ ാദേനാപകരണങ്ങൾ മുതലാളിവർഗ്ഗം
ൈകയട കയും സവ്ന്തം അദ്ധവ്ാനശ ി മാ ം വി ജീവിേക്ക ിവരുന്ന ഒരു പുതിയ വർ�
ഗ്ഗെത്ത-െതാഴിലാളികെള സൃ ി കയും െച . പാഠപു കകാരൻ പറയുന്ന ‘ഇന്നെത്ത രീ�
തിയിലുള്ള ജനാധിപതയ്ഭരണകൂടം’ നിലവിൽ വന്നതു് ഇങ്ങിെനയാണ്. ഭരണകൂടം നിലവിൽ�
വന്നതും വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടായതിനാൽ ബൂർഷവ്ാഭരണകൂടെത്ത വിശകലനം െച�
േ തും വർഗ്ഗസമരെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി േവണം.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്, ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന െതാഴിലാളികളുെട അധവ്ാനശ ിെയ ചൂഷണം�
െച ാനുള്ള ഒരുപകരണമാണ് ഇന്നെത്ത ഭരണകൂടം. ഈ ഭരണകൂടത്തിേന്റ ഭരണഘടന�
യും നിയമങ്ങളും മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ നന്മെയമാ ം ലാക്കാക്കിയുള്ളതാണ്. അത് സവ്കാ�
രയ്മൂലധനം അനുവദി ; ഉ ാദേനാപകരണങ്ങൾ ഒരു ന നപക്ഷം ൈകയാളുന്നതിെന നീ�
തീകരി . ഉ ാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസവ്ത്ത ാത്തിടേത്താളം കാലം അദ്ധവ്ാനി �
ന്നവർ ചൂഷണം െച െപ്പടു . ചൂഷണം നിലനി ന്ന ഒരു സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥയിൽ സവ്ാത യ്�
െമവിെട? പാഠപു കക്കാരൻ െകാട്ടിേഘാഷി ന്ന ഇന്നെത്ത രീതിയിലുള്ള ജനാധിപതയ്വയ്�
വസ്ഥയിെല ‘സവ്ാത യ്ം’ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മാ ം സവ്ാത യ്മാണ്.

േകാടതിയും ജയിലുകളും പട്ടാളവും േപാലീസും ആയുധങ്ങളും ബുർഷവ്ാ ഭരണകൂടത്തിെന്റ
മർദ്ദേനാപകരണങ്ങളാണ്. സവ്കാരയ്സവ്ത്തിെനതിെര െതാഴിലാളികേളാ അധവ്ാനി ന്നവ�
േരാ സംഘടിച്ചാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങെള ാം അവർെക്കതിെര തിരിയുന്നതും നമു കാ�
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ണാം. ന നപക്ഷത്തിെന്റ താ രയ്ങ്ങൾക്കായി ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അധവ്ാനി ന്നവെര അടിച്ച�
മർ ന്ന ഭരണകൂടവും സർക്കാരും ഏതുവിധത്തിലാണ് ‘എ ാ വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ജനങ്ങൾ�

ം’, നന്മ െച ന്നതിെന ഉേദ്ദശി ള്ള ഒന്നാവുക?
യഥാർത്ഥരാ ത പഠനം വർഗ്ഗസമരെത്ത പഠി ന്ന ഒന്നായതിനാൽ ബുർഷവ്ാസമൂ�

ഹെത്ത റിച്ച് അതു നെമ്മ ഇങ്ങിെന പഠിപ്പി : മുതലാളിത്തത്തിൽത്തെന്ന അതിെന
നശിപ്പിക്കാനും അങ്ങിെന സമൂഹെത്ത പുേരാഗതിയിേല ം നയിക്കാനുമുള്ള ശ ികളുമു�

്—െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം. ശാ ീയമായ തയ്യശാ ത്തിെന്റ സഹായേത്താെട െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിനും ബുർഷവ്ാഭരണകൂടെത്ത ഒരു സാമൂഹയ്വി വത്തിലൂെട ത ട ാനും െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗത്തിേന്റതായ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും. ഇന്നെത്ത യാഥാർത്ഥരാ�

ത പഠനം െതാഴിലാളി വർഗ്ഗവി വത്തിെന്റ ത ങ്ങെളയും അടവുകെളയും കുറി ള്ള
പഠനമാണ്.

ബൂർഷവ്ാശാ ത്തിേന്റയും തതവ്ശാ ത്തിേന്റയും നിയമത്തിേന്റയും രാ ീയധനശാ �
ത്തിേന്റയും പ വർത്തനത്തിേന്റയും തിനിധികൾ ഭരണകൂടത്തിെന്റ െത്ത�
േപ്പാെല, കരുതി ട്ടിയും അ ാേതയും, ഇ േയെറ കൂട്ടി ഴച്ചി ള്ള മെററാരു ം നി�
ങ്ങൾ കെ ത്താനിടയി . ഭരണകൂടെമന്നതു ൈദവികവും അലൗകികവുമായ എേന്താ
ഒന്നാെണ ം മനുഷയ്രാശിയുെട നാളിതുവെരയുള്ള നിലനി ിനു് ഉേപാൽബലകമായ
ഒരു ശ ിയാെണ ം അമാനുഷികവും മനുഷയ്ാതീതവുമായ എേന്താ ഒ ജനങ്ങൾ�

ം ദാനംെച ന്ന, അഥവാ െച ാൻ കഴിവുള്ള, അഥവാ കൂെടെക്കാ വരുന്ന,
ദിവയ്ാ തമായ ഒരു ശ ിയാെണ ം, അവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവകാശെപ്പടു .
ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളുെട—ഭൂവുടമകളുേടയും മുതലാളികളുേടയും താ രയ്ങ്ങളുമായി അ േയ�
െറ അടു ബന്ധെപ്പ കിട ന്നതും അവരുെട താ രയ്ങ്ങൾ ് അ േയെറ ഉതകുന്ന�
തും ബൂർഷവ്ാസിെയ തിനിധാനം െച ന്ന മാനയ്ന്മാരുെട എ ാ ആചാരങ്ങളിലും അഭി�

ായങ്ങളിലും ശാ ത്തിലും അ േയെറ ആ ിറങ്ങിയി ള്ളതുമായ സിദ്ധാന്തന്തങ്ങ�
ളാണ് ഇവ. മേററെതാരു െത്തക്കാളും ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട താ രയ്െത്ത
ബാധി ന്നതുെകാ ാണ് ഈ െത്ത ഇ യധികം കൂട്ടി ഴ കയും സങ്കീർണ്ണ�
മാ കയും െച ിരി ന്നതു്. ഭരണകൂടെത്ത റി ള്ള ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാമൂഹയ്�
മായ േതയ്കാനുകൂലയ്ങ്ങേളയും ചൂഷണത്തിെന്റ നിലനി ിേനയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
നിലനി ിേനയും നയ്ായീകരിക്കാൻ ഉപകരി . ഈ ത്തിൽ നി ക്ഷത തീ�
ക്ഷി ന്നതു്, ശാ ീയ വീക്ഷണമുള്ളവരാെണ ് അവകാശെപ്പടുന്നവരിൽനി ം ഈ
വിഷയെത്തപ്പാറി തിക ം ശാ ീയമായ ഒരഭി ായം ലഭി െമന്ന വിശവ്ാസത്തിൽ
അതിെന സമീപി ന്നതു്, ഏറ്റവും വലിയ െതറ്റായിരി െമ പറഞ്ഞതു് ഇതുെകാ�

ാണ്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ വുമായി നിങ്ങൾ പരിചയെപ്പടുകയും അതിൽ േവ
ആ ിറങ്ങിെച്ച കയും െച കഴിയുേമ്പാൾ, ആ ത്തിൽ, അതിെന്റ സിദ്ധാന്തത്തി�
ലും തത്തവ്ത്തിലും, വിവിധവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സമരം നട ന്നത് നിങ്ങൾെക്കേപ്പാഴും
കാണാൻ കഴിയും. ഭരണകൂടെത്ത റി ള്ള അഭി ായ സംഘട്ടനത്തിലും ഭരണകൂട�
ത്തിെന്റ പങ്കിേനയും ാധാനയ്േത്തയും സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തലിലും ഈ ‘സമരം’

തിഫലി കേയാ കടമാവുകേയാ െച ്. ഒരു റിപ്പ ിൿ ഏെത ാം രൂപ�
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ങ്ങൾ ൈകക്കാ െകാള്ളെട്ട, അെതാരു ബുർഷവ്ാറിപ്പ ിക്കാെണങ്കിൽ, ഭൂമിയുേടയും
ഫാ റികളുേടയും സവ്കാരയ്ഉടമാവകാശം അതു നിലനിർ െ ങ്കിൽ, സവ്കാരയ്മൂ�
ലധനം സമുദായെത്തയാെക ‘കൂലിയടിമത്ത’ത്തിലാ െ ങ്കിൽ, ആ ഭരണകൂടം
കുറ േപർ ് മ ള്ളവെര അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു യ മാണ്.

സാമ്പത്തികശാ ം

സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥിതികളുെട മാറ്റങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി വർത്തി ന്നതും ഉൽപാ ദന�
ത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഉ ാദനത്തിെന്റ മൂ ഘടകങ്ങളാണു് ഉ ാദനശ ികൾ,
ഉ ാദനബന്ധങ്ങൾ, ഉ ാദേനാപാധികൾ എന്നിവ. ഉ ാദേനാപകരണങ്ങളും അതുപേയാ�
ഗി ന്ന മനുഷയ്രുമാണ് ഉ ാദന ശ ികൾ; ഉ ാദനശ ികളും, ഉ ാദേനാപാധികൾ ൈക�
യാളുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഉ ാദനബന്ധം; ഭൂമി, െകട്ടിടം മുതലായവ ഉ ാദേനാ�
പാധികളും. മാറ്റം ആ ഹി ന്ന ഉ ാദനശ ികളും അതിനു വിഘാതമായി നിൽ ന്ന
ഉ ാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമരമാണ് സാമ്പത്തികവി വങ്ങൾ ം വഴിെയാരു ന്ന�
തു്. ഉ ാദനശ ികൾ നിരന്തരം വള െകാ ിരി . വളർ െകാ ിരി ന്ന ഉ ാദ�
നശ ികൾ വളർച്ച ം വിഘാതമായി നി ന്ന ഉ ാദനബന്ധങ്ങെള തട്ടിെത്തറിപ്പി .
പുതിയ ഉ ാദനബന്ധത്തിൽ അവ വീ ം വളരുകയും ഈ ബന്ധവും വളർച്ച തടസ്സമാകു�
േമ്പാൾ ഇതിെനത്തകർത്ത് മുേന്നറുകയും െച .

സാമ്പത്തികശാ ം ഒരു ശാ െമന്ന രൂപ�
ത്തിൽ വളരുന്നതും ആദം ിത്തിേനാടു കൂടിയാ�
ണ്. അതിനുമുൻപ് ‘മർക്കന്റലിസം’ മുതലായ

ാകൃതസാമ്പത്തികശാ രൂപങ്ങൾ നിലനിന്നി�
രു . ചരക്കിെന്റ മൂലയ്ം അതിലടങ്ങിയ അദ്ധവ്ാ�
നത്തിെന്റ മൂലയ്മാെണന്ന സിദ്ധാന്തം െകാ വ�
രുന്നതും ആദം ിത്താണ്. റിക്കാർേഡാ ബൂർ�
ഷവ്ാസാമ്പത്തികശാ െത്ത കൂടുതൽ വികസിപ്പി�

. ഇവരുെട പിൻതുടർച്ചക്കാരാകെട്ട കാപ്പിറ്റലി�
കളുെട ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ാസിക്കൽ�

സമ്പദ്ശാ െത്ത വളെച്ചാടി . െതാഴിലാളികളു�
െട അദ്ധവ്ാനെത്ത ചൂഷണംെച ് കാപ്പിറ്റലി കൾ േനടുന്ന െകാള്ളലാഭം കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ
നയ്ായമായ വിഹിതമാെണ ം ഇവരിൽ പലരും സിദ്ധാന്തി . ഇ ട്ടരുെട ക ിൽ വളർച്ച
മുരടി നിന്ന സമ്പദ്ശാ െത്ത തുടർ വികസിപ്പിക്കാനായതും മാർക്സിനു മാ മാണ്. മാർക്സി�
െന്റ ‘മൂലധനം’ മുതലാളിത്ത ഉ ാദന ിയെയയാെക ശാ ീയമായി വിശകലനം െച .

മിച്ചമൂലയ്സിദ്ധാന്തമാണ് സമ്പദ്ശാ ത്തിന് മാർക്സിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. മുത�
ലാളിത്തവയ്വസ്ഥയിൽ, അദ്ധവ്ാനശ ി ഒരു ചരക്കാണ്. ഇത് വില വാ ന്ന മുതലാളി
അതിെന്റ യഥാർത്ഥമൂലയ്ത്തിെന്റ ഒരുഭാഗം മാ േമ െതാഴിലാളി കൂലിയായി ന .
ഇങ്ങിെന ബാക്കിവരുന്ന മൂലയ്മാണു് മിച്ചമൂലയ്ം. ബൂർഷവ്ാസമ്പദ്ശാ ജ്ഞർ പറയുന്ന മുത�
ലാളിയുെട വിഹിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ െതാഴിലാളിെയ ചൂഷണം െചെ ടു ന്ന ഈ ‘മിച്ചമൂ�
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ലയ്’മാണ്. ഒരു ചരക്കിെന്റ മൂലയ്ം നിർണ്ണയി ന്നത് അതിലടങ്ങിയ, സാമൂഹികമായി ആവ�
ശയ്മായ അദ്ധവ്ാനമാെണ ം മാർക്സ് സിദ്ധാന്തി . ശാ ീയമായുള്ള സമ്പദ്ശാ പാഠങ്ങള
മറിച്ച് കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ പക്ഷ നി ള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഇന്നെത്ത കാ റികളിൽ പഠിപ്പിക്ക�
െപ്പടുന്നതു്. ബൂർഷവ്ാസാമ്പത്തികശാ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ നിർേദ്ദാഷരീതിയാണു്. അതിെന്റ
കാപടയ്ം മറ െവക്കാൻ സഹായി ന്നതു്.

ബുർഷവ്ാഉ ാദനത്തിന് നാലുഘടകങ്ങൾ കാണു : ഭൂമി, മൂലധനം, സംഘടന, െതാഴിൽ.
ഹ്മസൃ മായ ചാതുർവർണ്ണം േപാെലയാണു് ബുർഷവ്ാഇക്കേണാമിസ്റ്റ് ചതുർവർഗ്ഗം സൃ ി�

ച്ചിരി ന്നത്—ജന്മി, മുതലാളി, സംഘാടകൻ, െതാഴിലാളി. ഇവരുെട ധർമ്മങ്ങളും അവകാ�
ശങ്ങളും വിശദമായി തിപാദി ന്നതേ ബുർഷവ്ാപാഠപു കങ്ങൾ. സമ്പദവ്ിതരണത്തിൽ
ഭൂമി ൈകയാളുന്നവനും—ജന്മി—ഉള്ള അവകാശമാണ് കരാർപാട്ടം (Contract rent). ഇതിനു
താെഴപറയുന്ന ഘടകങ്ങളു ്

1. ഭൂമി പാട്ടക്കാരൻ ഉപേയാഗി ന്നതിനുള്ള വില (economic rent)

2. ഭൂമിക്കായി നിേക്ഷപിച്ചി ള്ള മൂലധനത്തിനുള്ള പലിശ
3. ഭൂമി പാട്ടത്തിനു െകാടുക്കാൻ ജന്മിയുെട ഭാഗ നി ം േവ ിവരുന്ന ‘അധികാദ്ധവ്ാ�

നം’ (additional labour)

4. േത ാനത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ം േവ ിയുള്ള തുക.

ഭൂമി ആരും സൃ ിച്ചത . അതുെകാ ് അത് സമൂഹത്തിെല ാവർ ം ഒരുേപാെല അവ�
കാശെപ്പട്ടതാണ്. അദ്ധവ്ാനി ന്ന മനുഷയ്െര ചൂഷണംെച ാനായി ഒരുകൂട്ടംേപർ അതു് ൈക�
യടക്കിെവ . ഭൂമി മാ മായി േതയ്കി മൂലയ്മി , മനുഷയ്ാദ്ധവ്ാനം ഭൂമിയിൽ െചലവ�
ഴിച്ചാൽ ലഭി ന്ന ഉ ന്നത്തിനാണ് മൂലയ്മുള്ളതു്. ചരക്കിെന്റമൂലയ്ം അദ്ധവ്ാനത്തിെന്റ മൂലയ്ംത�
െന്നയാെണന്ന് ആഡം ി േപാലും പറയു . അതുെകാ ് ഉ ാദനത്തിെന്റ മൂലയ്ം അദ്ധവ്ാ�
നി ന്നവനുമാ ം അവകാശെപ്പട്ടതാണ്. ജന്മിയുെട ‘അദ്ധവ്ാന’മായി ബുർഷവ്ാസാമ്പത്തിക
ശാ ജ്ഞൻ പറയുന്ന പാട്ടം പിരിക്കലിനും മ ം യഥാർത്ഥ അദ്ധവ്ാന ിയയിൽ യാെതാരു
പ മി . അതുെകാ ് ബൂർഷവ്ാഇക്കേണാമിസ്റ്റ് പറയുന്ന പാട്ടത്തിെന്റ വിവിധഘടകങ്ങൾ.
ചൂഷണത്തിെന്റ ഫലമായി ജന്മി ലഭി ന്ന മിച്ചമൂലയ്ത്തിെന്റ വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ്.

പാട്ടത്തിൽനി പലിശയിേല വന്നാേലാ?
പാഠപു കം പറയു : പണത്തിനു പലിശ എന്തിനാെണേന്നാ? മൂലധനം എന്ന ചരക്കി�

െന്റ െമാത്തം ലഭയ്ത വളെര കുറവാണ്. അത് അങ്ങിെന ദുരുപേയാഗെപ്പടു വാൻ പാടി .
വളെര അതയ്ാവശയ്മുള്ളവർ മാ േമ അതിെന ഉപേയാഗെപ്പടു വാൻ പാടു . ഇതിന് ഒരു
വില—പലിശ—നിശ്ചയിച്ചാൽ അതയ്ാവശയ്ക്കാരേ അതു് ഉപേയാഗെപ്പടു .
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പട്ടിക 15.1: ഇന്തയ്ൻ ാമങ്ങളിലാെക ഭൂസവ്ത്തിെന്റ വിതരണം

ആെക ാമീണ
ജനസംഖയ്യുെട ശതമാനം ൈകവശഭൂമിയുെട ശതമാനം

1960-61 1970-71

താ 70 16 15
70-80 9 8
80-90 16 16
ഉയർന്ന 10 59 62

പെക്ഷ എന്താണ് ബുർഷവ്ാസമ്പദ്ശാ ജ്ഞർ പറയുന്ന ഈ മൂലധനം? ഉ ാദനത്തിനു
മുൻപ് മൂലധനമു ായിരുന്നി . അദ്ധവ്ാനി ന്നവെന തലമുറകളായി ചൂഷണംെച ് മുതലാളി
സംഭരിച്ചതാണ് മൂലധനം. ഇങ്ങിെന സംഭരി ന്ന പണംെകാ ാണ് മുതലാളി ഉ ാദനത്തി�
നാവശയ്മായ യ ങ്ങൾ, െകട്ടിടം എന്നിവ ക ാളുന്നതു്. ഇതു് മൂലധനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമാ�
ണ്. അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ ഈ യ ങ്ങളും െകട്ടിടങ്ങളും െതാഴിലാളിയുെട അദ്ധവ്ാനഫ�
ലമാെണ ം കാണാം. മൂലധനത്തിനു ലഭയ്ത കുറവായതു് അതു ാ വാൻ വളെരയധികം
െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധവ്ാനം ആവശയ്മായതുെകാ ാണ്. െതാഴിലാളികെള നിരന്തരമായി
ചൂഷണംെച ് മൂലധനം സംഭരി എന്നതു മാ മാണ് മുതലാളിെയ പലിശ വാങ്ങാൻ അർ�
ഹനാ ന്നതു്.

ന െട െ ാഫസർമാരുേടയും, െടക്സ്റ്റ് പു കക്കാരുേടയും നവീന ബൂർഷവ്ാശാ ജ്ഞൻ�
മാരുേടയും തലെതാട്ടപ്പനായ െകയ്ൻസ് പലിശെയപ്പറ്റി പറയുന്നതു േനാ ക. “ആളുകെള
അവരുെട സവ്ത്ത്, പൂ ിെവെപ്പാഴിെക, മേറ്റെതങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിൽ സൂക്ഷി ന്നതിനു േ രിപ്പി�
ക്കാൻ െകാടു ന്ന സമ്മാനമാണ് പലിശ.”

ബുർഷവ്ാസമ്പദ്ശാ മനുസരി ് ഉ ാദനത്തിൽ നടുനായകതവ്ം വഹി ന്നത് സംഘാട�
കൻ (entrepreneur) ആണു്. പാഠപു കം പറയു : ഭൂമി, മൂലധനം, െതാഴിൽ എന്നീ മൂ ഘ�
ടകങ്ങെള സംഘടിപ്പി കയാണു് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുമതല. അതിന് ഇേദ്ദഹത്തിനു കി ന്ന

തിഫലമേ സാമാനയ് ലാഭം (normal profit). ഉ ാദന ിയയിൽ ഇങ്ങിെനെയാരാളുെട
ആവശയ്േമയിെ വയ് മാണു്. േസാഷയ്ലിസ്റ്റ് സാമൂഹയ്ഉ ാദനഘടനയിൽ ജന്മി. മുതലാ�
ളി, സംഘാടകൻ എന്നീ മൂ ഘടകങ്ങേളയും കാണുകയി . എ ാറ്റിേന്റയും ാവായ
െതാഴിലാളിയാണ് ഏതിെന്റയും ഉടമ. എന്നാൽ െതാഴിലാളിെയപ്പറ്റി പാഠപു കം പറയു :
‘കൂലി എന്നതുെകാ ം നാം വിവക്ഷി ന്നതും താ വരുമാനക്കാരുെട വരവിെനയാണ്. ഇവ�
രുെട ആെക വരുമാനം ലഭി ന്നതു് ൈകകളുേടേയാ തലേച്ചാറിേന്റേയാ അദ്ധവ്ാനം െകാ ാ�
ണു്. ഇവർ ആയു ാലം മുഴുവൻ ഒരു മുതലാളിയുെട കീഴിൽ േജാലിെച . മ വാ ക�
ളിൽ, നാം ഈ വാക്ക്—കൂലി—െകാ ഉേദ്ദശി ന്നതു് ഫാ റി േജാലിക്കാർ, േഫാർമാൻമാർ,
ഓഫീസ് േജാലിക്കാർ, അദ്ധയ്ാപകർ, മ മദ്ധയ്വർഗ്ഗ ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ എന്നിവരുെട നക്കാപ്പിച്ച�
െയ (earnings) ആണ്. ഇവർ നിരന്തരമായ േമൽേനാട്ടത്തിൽ മുഷിപ്പൻ േജാലിെച ് താര�
തേമയ്ന സേന്താഷമായി ജീവി .’ ബുർഷവ്ാ സമ്പദ്ശാ ജ്ഞൻ െതാഴിലാളിേയയും ഒരു
ചരക്കായാണ് കാണുന്നതു്. മുതലാളിമാർ ് എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും വാ കേയാ തയ്ജി�
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കേയാ െച ാവുന്ന ഒന്ന്. എ ാ സമ്പത്തിേന്റയും ഉറവിടവും അവകാശിയും െതാഴിലാളി�
യാെണ മനസ്സിലാക്കാത്തതായി നടി . അദ്ധവ്ാനേത്തയും െതാഴിലാളിേയയും തീെര
വിലയിടി കാണി ന്ന ബുർഷവ്ാ ചിന്താഗതി പുതിയ തലമുറയിലും കുത്തിെവക്കാനുേദ്ദശി �
ള്ളതാണ് ഇന്നെത്ത സമ്പദ്ശാ പാഠങ്ങൾ.

മുതലാളിത്ത സമ്പദവ്യ്വസ്ഥ ശാശവ്തമാെണ ം ബുർഷവ്ാസമ്പദ്ശാ ം പഠിപ്പി .
ഈ വയ്വസ്ഥെയ അേതപടി നിലനിർത്തിെക്കാ േപാകാനുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതിനാവശയ്�
മായ പരി രണങ്ങളും ഒ തീർ കളും ാധാനയ്േത്താെട പഠിപ്പിക്കെപ്പടു . ഇതിനാവ�
ശയ്മായ വിതരണസ ദായത്തിനും വിപണനസ ദായത്തിനുമാണ്, ഉ ാദനത്തിന ാ�
മുഖയ്ം. ഉ ാദനത്തിൽത്തെന്ന എങ്ങെന ‘ലാഭകരമായി’ ഉ ാദനം നിർവ്വഹിക്കാം എന്നതി�
നാണ് മുൻതൂക്കം. ഉ ാദനെത്തപ്പറ്റിപറയുേമ്പാൾ ഉ ാദനശ ികൾ, ഉ ാദനബന്ധങ്ങൾ,
ഉ ാദേനാപാധികൾ ഇവെയ ശാ ീയമായി വിശകലനം െച ന്നി . പകരം വിദയ്ാർത്ഥി�
കൾക്ക് കുെറ വ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ മാ ം നൽകു . ഉദാഹരണത്തിനു് ഇരു രു
വയ്വസായെത്തപ്പറ്റിപ്പഠി േമ്പാൾ എ യാളുകൾ ഈ ശാഖയിൽ വർത്തി , എ
അസം തവ ക്കൾ ഉപേയാഗെപ്പടു , എ ഉ ന്നങ്ങൾ വർഷംേതാറും പുറത്തിറ�

എന്നത ാെത ഈ വയ്വസായത്തിനും ഇന്തയ്ൻ സമ്പദവ്യ്വസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥാനേമാ
അതിെല ഉ ാദനബന്ധത്തിെന്റ സവ്ഭാവങ്ങേളാ പഠിപ്പി ന്നി .

കൃഷിെയപ്പറ്റിപ്പറയുേമ്പാൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും െചറിെയാരു ന നപക്ഷത്തിെന്റ
ക ിലാെണന്നതും െടക്സ്റ്റ് പു കകാരൻ സൗകരയ്പൂർവ്വം വി രി . പകരം ജനസംഖയ്�
യുെട 70% േപർ കൃഷിെയ ആ യി ജീവി ന്നവരാെണന്നതു് ഉ ാദനം കുറയുന്നതിനുള്ള
ഒരു മുഖയ്തടസ്സമായി അവർ കാണു . എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപാദനവർദ്ധനവിനു�
ള്ള മുഖയ്തടസ്സം ഇ ് ഇന്തയ്യിൽ നിലവിലുള്ള ഫ ഡൽബന്ധങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങൾ ന നപ�
ക്ഷംേപർ ക ാളുന്നതുമാെണന്നതും മറ െവക്കെപ്പടു . (പട്ടിക കാണുക).

സാമ്പത്തികശാ പഠനെത്ത റി ള്ള ഈ േലഖനം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പി ന്നി . സമ്പ�
ദ്ശാ പാഠങ്ങളിലാെക െതളി നിൽ ന്നതും അതിെന്റ അശാ ീയതയാണ്. അതാക�
െട്ട ഇന്നെത്ത ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചൂഷേണാ ഖമായ സാമ്പത്തികനയങ്ങെള നയ്ായീകരിക്കാ�
നായുള്ളതാണ്. പെക്ഷ ജനങ്ങളും യുവാക്കളും ഈ സാമ്പത്തികനയങ്ങളുെട യഥാർത്ഥസവ്ഭാ�
വം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരി . ഇത്തരം കപടനയ്ായീകരണങ്ങൾ ് ഇനിയും യാഥാർ�
ത്ഥയ്െത്ത മറ െവക്കാനാവി . l

േകാേമ ്

മുതലാളിത്തെത്ത സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻേവ ി മാ ം ഉേദ്ദശി ള്ളതാണു് കലാശാല�
കളിെല വാണിജയ്പഠനം. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നി ം ഇ യും അകന്ന േവെറാരു വിഷ�
യവുമി . ഇതു പഠി ന്നവർ ് സാഹിതയ്േബാധം ആവശയ്മി ാത്തതിനാലാവാം അവരുെട
ഭാഷാപഠനം ആദയ്വർഷംതെന്ന അവസാനി . പിെന്നയുള്ള ര വർഷങ്ങളിൽ വാണി�
ജയ്സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ മാ േമയു .  അവെര ാക്കാരയ്വും മുതലാളിത്തവീക്ഷണ�
ത്തിലൂെട േനാക്കിക്കാണു . അങ്ങെന അവരുെട ജീവിതവീക്ഷണവും ആ ചട്ട ടിൽതെന്ന
ഒതു . മുതലാളി ാവുന്നതും ഉ ാകാവുന്നതുമായ വിഷമങ്ങളും അവെയ അതിജീവി�
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ക്കാനാവശയ്മായ വഴികളും പഠിപ്പിക്കെപ്പടു . ഇന്നെത്ത േകാേമ ് വിദയ്ാർത്ഥികൾ എറാൻമൂ�
ളികളാകുവാൻ മാ ം വിധിക്കെപ്പട്ടവരാണ്.

വാണിജയ്ത്തിെന്റ ചരി ം മനുഷയ്െന്റ ചരി േത്താളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ‘നാ കാരുെട
നന്മെയമാ ം ലാക്കാക്കിയുള്ള നി ാമകർമ്മമായിരിക്കണം വാണിജയ്ം’—ഭഗവദ്ഗീത പറ�
യു . എങ്കിലും നമുക്കറിയാം ആർഷഭാരതത്തെന്റ സുഗന്ധം വിതറുന്ന പുറങ്ങൾക്കിടയിൽ
വായിക്കാനാകാത്ത ഒരായിരം കഥകൾ—വഞ്ചനയുെടയും ചതിയുെടയും മുഖമുള്ള ൈവശയ്ജാ�
തി വർഗ്ഗസ ദായത്തിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭാവികളായതിെന്റ കാരണവും മെററാന്ന .
ഇന്നാവിദയ്െയ ാം േതയ്കം പരിശീലിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഗുമ ബിരുദക്കാെരെക്കാ ് െച വരു�

െവ മാ ം.
ഭൂമിയിൽനി ചൂഷണം െച െപ്പട്ടേശഷം യ ങ്ങളിലൂെടയും െതാഴിലാളികളിലൂെടയും

രൂപമാറ്റം സംഭവി ന്ന വ ക്കൾ പണമുള്ളവനു ലഭയ്മാകുന്ന ിയയാണു് വാണിജയ്പഠ�
നെമ ് പാഠപു കക്കാരൻ പറയു . ഇതിന്നിടയിെല ഏറ്റവും ധാനെപ്പട്ട ഒരു അസം �
തസാധനമാണു െതാഴിലാളി. അപ്പേപ്പാൾ എറി െകാടുക്കാവുന്ന െകാ വർത്തമാനങ്ങൾ�

് സമരങ്ങെളയും പണിമുട കെളയും േപാലുള്ള ‘ബുദ്ധിമു ’കെളാഴിവാക്കാൻ കഴിവുെ �
ം പു കങ്ങൾ മുതലാളിമാെര ഉപേദശി .
േകാേമ ിനു് യാെതാന്നിെന സംബന്ധി ം ഒരു മാനുഷികസമീപനമി . െതാഴിെലന്നത്

തിക ം നിർവ്വചനങ്ങളിെലാതു ന്ന ഒരു വ വാണ്. മുതലാളി ് ലാഭമു ാകുന്നതു് െതാ�
ഴിലാളികൾ പണിെയടു ന്നതിനാലാെണ ം ഈ െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധവ്ാനമാണ് മൂലയ്ം
സൃ ി ന്നെത ം ഇങ്ങെന സൃ ിക്കെപ്പടുന്ന മൂലയ്മാണ് മുതലാളിയുെട ലാഭത്തിെന്റ ഉറവി�
ടം എ മ പഠിപ്പി ന്നതു്. കൂലിെയന്നതു് മുതലാളിയുെട ഔദാരയ്മായിട്ടാണ് വിദയ്ാർത്ഥി കാ�
ണുന്നതും ഉദാഹരണത്തിനു് ഒരു പാഠപു കം പറയു :

Since labour is very perishable, the labourer have only very little bargaining power. If
they withhold labour it is lost for ever.

Labour is extremely perishable. If a worker does not work for a day, that day’s work
is lost for ever… Hence the workers have to work even if the wages are low.

ഇതു വായിച്ചാൽ “മുതലാളി െതാഴിലാളിെയെക്കാ ് പണിെയടുപ്പി ന്നതും െതാഴിലാളി�
കളുെട േക്ഷമം മാ ം ലക്ഷയ്മാക്കിെക്കാ ാണ്. അതുെകാ ് പണിമുടക്കിയും മ ം ആ കാ�
രുണയ്നിധിെയ ഉപ വി ന്നതു ശരിയ ’ എന്നാണ് േതാ ക. മുതലാളിയും കാരയ്ക്കാരും
(Capitalists & Entrepreneures) മാ േമ േകാേമ ് വിദയ്ാർത്ഥിയുെട മുമ്പിൽ മനുഷയ്രായു .

ബൂർഷവ്ാധിപതയ്ം നിലനിർത്തിെക്കാ േപാകാനുള്ള ഭരണകൂടത്തിെന്റ ദുർേമ്മാഹം
ഇ യും വയ് മായി കാണുന്ന മെറ്റാരുദാഹരണവുമി . ഇന്തയ്ൻ പാർലെമന്റിൽ ഇ നാവി�
ട്ടടി ന്നവർ ം അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ േമാഹമി ാതി . ചാർേട്ടർഡ് എെക്കൗ േന്റാ
കമ്പനിെസ ട്ടറിേയാ ആയി സവ്ന്തം ജീവിതം ഭ മാക്കാനുള്ള വാഞ്ഛ ഒട്ടനവധിേപെര ഈ
വഴി തിരി വിട്ടിരി . േകാളജുകളിലും ട േട്ടാറിയലുകളിലുമായി പടർ പന്തലി കി�
ട ന്ന ഈ വിഷവൃക്ഷത്തിെന്റ താേയവ്രുകൾ ഇന്തയ്ൻ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായാണ്
അധികാരികളുെട വിശവ്ാസം.

േകാേമ ് ബിരുദപഠനം എ മാ ം വഴിപിഴ െപ്പട്ടതാെണ വയ് മാകാൻ ര ാംവർ�
ഷം പഠിപ്പി ന്ന കാരയ്ങ്ങൾ മാ ം എടു േനാക്കിയാൽമതി. ാേയാഗിക ജീവിതത്തിൽ
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99 ശതമാനം േപർ ം ഉപേയാഗിക്കാനാവശയ്ം വരാത്ത ഒട്ടനവധി കാരയ്ങ്ങൾ ഈ വർഷം
പഠിപ്പി െപ്പടു വാണിജയ്നിയമങ്ങളാണു് അവയിൽ ധാനം. ഓേരാ നിയമവും പഠിപ്പി �
കഴിഞ്ഞാൽ, അവെയ ആെരങ്കിലും എതിർക്കാെനാരുങ്ങിയാൽ കിട്ടാവുന്ന വർഷങ്ങേളാളം
നീ നി ന്ന ജയിൽവാസെത്തപ്പറ്റിയും പറയു ്.

‘കമ്പനി നിയമങ്ങളും െസ ട്ടറിയുെട കടമകളും’ എന്നഭാഗം മുഴുവനും എങ്ങെന ഒരു
വൻകിട മുതലാളിത്ത സാ ാജയ്ം െകട്ടിപ്പടുക്കാെമന്ന കാരയ്ം അടിമുതൽ മുടിവെര വിവരി�

. കമ്പനിനിയമങ്ങളിൽ, ചതി ം വഞ്ചി ംെകാ ് കമ്പനികൾ ഉ ാക്കിയേശഷം
സഹമുതലാളിമാെര വരച്ചവരയിൽ നിർ ന്ന വിധവും വിവരി . ‘സ ർണ്ണേസാഷയ്ലി�
സം’നിലവിലുള്ള ന െട രാജയ്ത്തിൽ ലാഭവിഹിതത്തിനു് അമിത ാധാനയ്ം ന ിയതിെല�
ന്താണ് േചതം?

കമ്പനിനിയമങ്ങെളാരിക്കൽേപാലും ലാഭേചതക്കണ കളിൽ നി മാറി െതാഴിൽ മൂലയ്�
െത്തപ്പറ്റി തിപാദി ന്നി . േശഷം പഠിപ്പി ന്ന ‘െസ ട്ടറിയുെട കടമകളാ’കെട്ട മുതലാളി�
യുെട നില സുരക്ഷിതമാ വാനും അയാൾ േവ ി ചിന്തി വാനും കഴിവുള്ളവെരപ്പറ്റി വി�
വരി . കള്ളക്കണ കൾ ഉ ാ ന്നതിലും െപാങ്ങച്ച ാവനകൾ ചമ ന്നതിലും
മുതലാളികൾക്ക് സഹായം ന കെയന്നതാണ് ഒരു കമ്പനി െസ ട്ടറിയുെട പണി.

‘െമർക്ക യിൽ നിയമങ്ങളും ഇൻഡ ിയൽ നിയമങ്ങളും’ എന്ന ഭാഗമാണു് പിന്നീടുള്ള�
തു്. ഇതിെലാന്നാമെത്തതു് തിക ം മുതലാളിത്ത ഇടപാടുകെള മീകരി ന്ന കരാറുകെള�
പറ്റിയുള്ളവയാണു്. ബൂർഷവ്ാസിയുെട അന്തിമമായ ഒ േചരലിനും ഇവ വഴികാ . ര ാ�
മേത്തതിൽ െതാഴിലാളികെളയും െതാഴിൽശാലകെളയും കുറിച്ചാണു് പഠിപ്പി ന്നതു്. എങ്ങ�
െനെയ ാം തീറ്റെപ്പടുന്നവരാണ് െതാഴിലാളികെള ം എന്നി ം ‘െനറിേകടു’ കാട്ടി അവർ
പണിമുട ന്നതു് തിന്മയാെണ ം ഈ ഭാഗം പറയു . െന കൂട്ടി ഴച്ച േചാറിൽ കുപ്പിച്ചി
െപാട്ടിച്ചി ് പട്ടികെള െകാ ാൻ മി ന്നവെര നമുക്കറിയാം. ബൂർഷവ്ാനിയമങ്ങൾവഴി െതാ�
ഴിലാളികൾ ലഭി ന്ന തിഫലങ്ങൾ ഈ സംഗതിെയയാണു് ഓർമ്മിപ്പി ന്നതു്. െക �
പിണഞ്ഞ ഒട്ടനവധി ങ്ങളിൽ ഇവ കുടുങ്ങിക്കിട ം. നിരാലംബരാകുന്ന െതാഴിലാളിക�
േളാടുള്ള കടമയിൽനി ് നിയമനീതി കാരം ഒഴി മാറുന്നതിനു് എംേ ായീസ് േസ്റ്ററ്റ് ഇൻ�
ഷുറൻസ് ആ ് തെന്ന തയ്േക്ഷാദാഹരണമാണു്. എന്നാൽ നിരന്തരമായ ഓതലിൽ മയങ്ങി�
ക്കഴിയുന്ന വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ ഇക്കാരയ്ങ്ങൾ േവർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവു് നശി േപാവുകയും
അവർ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചാരകരാവുകയും െച .

ഇ ് വാണിജയ്ാദ്ധയ്ാപകർ ള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ാസിൽ
കയറുന്നിെ ന്നതാണ്. കയറുന്നവർതെന്ന സവ്ന്തം േവലകളിൽ മുഴുകിയിരി ം. േകാൺ ാ�

കളുെട അവശയ്മായ വശങ്ങെളപറ്റി അലറുന്ന അദ്ധയ്ാപകനു് െഡ കളിൽ രതിലീലകൾ
പകർത്തിയും പാരഡികളു ാക്കിയും പാ പാടിയും കഴിയുന്ന ഇരകൾ മുന്നിൽ എ െച�

ാനാവും? വാണിജയ്പഠനത്തിെന്റ നിരർത്ഥകതെയയാണിതു കാണി ന്നതു്. ൈല റി�
കങ്ങൾ കര തി ം ഗുമ ൻമാഷന്മാരുെട വായിൽനി ം ചിതറിവീഴുന്ന അവശി �

ങ്ങൾ തി ം കഴിഞ്ഞവരുെട കാലം മാറി ടങ്ങി.
സിലബസ് മാറ്റങ്ങൾെകാേ ാ േചാദയ്ബാങ്ക് രീതിയുെട സമൂലമായ പരിവർത്തനംെകാ�

േ ാ ഇവിെടെയാ ം േനടാനാവി . മുതെലടു ന്നവനും െതാഴിെലടു ന്നവനും തമ്മി�
ലുള്ള അന്തരം നിലനി ന്നിടേത്താളം കാലം ഈ നാടകവും തുടരും. െതാഴിലാളികളുെട
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ഒെത്താരുമി ള്ള സമരത്തിലൂെട ഭരണകൂടം തകർക്കെപ്പടുകയും അവയുെട േവരുകൾ നശിപ്പി�
ക്കെപ്പടുകയും െച േമ്പാൾ മാ േമ ഈ നില ം മാറ്റം വരൂ. അ വെര പു കെക്ക കളുമാ�
യി, േമദ നിറഞ്ഞ ശരീരവും വലി കാറുകളിലും ട്ടറുകളിലും പാെഞ്ഞത്തി, വായിെല ചവ�
െറ ാം ചിതറിെത്തറിപ്പിച്ച്, പണംവാങ്ങിത്തിരി േപാകുന്ന ബിരുദം ചുമ ന്ന സാറന്മാരുെട
ഭരണമായിരി ം. ഉയരമുള്ള െകട്ടിടങ്ങൾ ം പൂേന്താട്ടങ്ങൾ മിടയിൽ ചീ നാറുന്ന ഈ
ശവം വലിെച്ചടുെത്തറിയാൻ പണിെയടു ന്നവേന കഴിയൂ—കാരണം അവെന്റ േചാര ാണ്
െചമ ം ചൂടും വിയർപ്പിെന്റ ഉ രസവുമുള്ളതു്.

ഭാഷാപഠനം

ഭാഷയുെടയും സാഹിതയ്ത്തിേന്റയും പഠനത്തിനും ര തരം ലക്ഷയ്ങ്ങളാണുള്ളത്. ഒ ം
സൗന്ദരയ്ാ കമാണ്—ഭാവുകതവ്ത്തിെന്റ വികാസം. ര ാമേത്തതു് തയ്യശാ പരമാ�
ണു്—ആശയേലാകത്തിെന്റ വികാസം. ഇന്നെത്ത പാഠയ് മം ഈ ലക്ഷയ്ങ്ങൾ എ േത്താളം
നിറേവ എ പരിേശാധി േനാക്കാം.

സമാനയ്ാസവ്ാദനെത്ത സഹായി ക എന്ന ഉേദ്ദശയ്ം നിറേവറ്റാൻ ഇന്നെത്ത പാഠയ്പദ്ധ�
തി പരയ്ാ മ . കീറ്റ്സിേന്റയും െഷ ിയുേടയും ൗണിങ്ങിേന്റയും, കബീറിേന്റയും, തുളസീദാ�
സിേന്റയും രീതിയില ഇ ് കവിതെയഴുതെപ്പടുന്നതു്. സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥിതിയിലു ായ മാറ്റം
ഭാഷയുെടയും ഭാവനയുെടയും രീതികെള േവേരാെട മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരി . െനരൂദ, വെയ�
േഹാ, ഹ്ശ്റ്റ്, െക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള, സച്ചിദാനന്ദൻ, കടമ്മനിട്ട രാമകൃ ൻ തുടങ്ങിയ ആധു�
നിക വി വകവികളുേടേയാ േയറ്റ്സ്, ഹിമനഥ്, െടഡ്ഹ സ്, എം. േഗാവിന്ദൻ, അ പ്പപ്പണി�
ക്കർ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ബൂർഷവ്ാകവികളുെടേയാ കവിത മനസ്സിലാക്കാൻ, ഉ രും ആശാ�
നും, കീറ്റ്സും െടന്നിസണും വിദയ്ാർത്ഥികെള സഹായി കയി . മാ മ , സംേവദനത്തി�
നു തടസ്സമായി തീരുകയും െച ം. ആധുനികകലാസാഹിതയ്ങ്ങൾ ആസവ്ദി ന്നതിനു് ഇ ം
യുവാക്കൾ ള്ള ധാനമാനസിക തിബന്ധം യാഥാസ്ഥിതികമായ പാഠപു കങ്ങളിലൂെട�
യും യാഥാസ്ഥിതികരായ അദ്ധയ്ാപകരിലൂെടയും അവരിൽ കുത്തിനിറ െപ്പടുന്ന മുൻവിധികളും

ാകൃതധാരണകളുമാണ്. ഇന്നിൽ ജീവി ന്ന അവരുെട മനസ്സിെന്റ നവീനതയും മൗലികത�
യും തീർ ം ന െപ്പടുത്തി പഴയകാലത്തിെന്റ ഭാവുകതവ്ത്തിേല തിരി െകാ േപാവുക�
യുമാണ് ാ മുറികളിെല സാഹിതയ്പഠനം െച ന്നതു്. ആധുനികകാലെത്ത മനസ്സിലാ �
ന്നതിൽനി ം യുവാക്കെള തടയുക, അങ്ങെന പരിവർത്തനെത്ത തടു ക എന്ന ഉപരിവർ�
ഗ്ഗ തയ്യശാ ം തെന്നയാണ് ഇക്കാരയ്ത്തിലും വർത്തി ന്നതു്.

ഇനി ആശയേലാകേത്ത കടന്നാേലാ? ഡി ികാ കളിൽ കഴിഞ്ഞവർഷംവെര നി�
ലനിന്നിരുന്ന ര ാം ഗദയ്പു കം ഒെരഴു കാരെന്റതെന്ന ബന്ധങ്ങളുെട സമാഹാരമാ�
യിരു വേ ാ. ആർേനാൾഡ് േടായൻബീ, ആൽഡസ് ഹക്സല്ി, േജാർജ് ഓർെവൽ, സി. പി.
േ ാ—അടുത്തകാല ം ഇവരുെടെയ ാം സമാഹാരങ്ങളായിരു െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടിരു�
ന്നത്. ബൂർഷവ്ാേലാകം ‘സവ്ത ചിന്തകരായി െകാട്ടിേഘാഷി ന്ന ഈ  എഴു കാെര ാം�
തെന്ന തിേലാമകാരികളായിരു എന്നതു് േദ്ധയമാണ്. േലാകെത്ത അേതപടി നില�
നിർ വാൻ നിങ്ങൾ സവ്ത രാണ് എന്നാണ് ഈ ‘സവ്ത ’ചിന്തകർ പഠിപ്പി ന്ന െമാ�
ത്തം പാഠം. അന്ധമായ വി വവിേരാധം നിറ നി ന്ന കുെറ പാഠങ്ങളിലൂെട വിദയ്ാർ�
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ത്ഥി സാവധാനം മുതലാളിത്തവയ്വസ്ഥയുെട അടിമയാക്കെപ്പടു . തയ്ക്ഷത്തിൽ ‘സമ ാ�
ധിപതയ്’െത്ത റി ള്ള ‘ഉദാത്ത’വിചിന്തനങ്ങളായി േതാന്നാെമങ്കിലും (ഇന്തയ്ൻ സാഹചരയ്�
ത്തിൽ) ഓർെവലും ഹക്സല്ിയുെമ ാം വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ ബാക്കിയിടുന്ന സേന്ദശം ഇതാണ്: ‘വി�

വം െവറുെതയാണ്, മാറ്റം െതറ്റാണ്. കഴിവുകുറവാെണങ്കിൽ ഒരു ാർക്കാവുക; കഴിവുെ �
ങ്കിൽ ഐ.എ.എെസ്സഴുതി സർക്കാരിെന േസവി .’ ‘മനുഷയ്ൻ ഇേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽനി ം ച �
നിേല ം അവിെടനി ം തിരി ം യാ െച ാൻ പദ്ധതി ഒരു കയാണ് ’ എന്ന വാചകം
1978-ൽ പഠിപ്പിേക്ക ിവരുന്ന അദ്ധയ്ാപകെന്റ സ്ഥിതി അസൂയാവഹമ . (Exploring space—
Nevin Sullivan).

ഭാവിയിെല േലാകെത്ത റി ള്ള ഉ വ്ലമായ ശുഭദർശനങ്ങളുൾെക്കാ ന്ന ഒരു പാഠ�
മു ്, ീഡി ിയുെട ഇം ീഷ് ഗദയ്പാഠപു കത്തിൽ (Life and Literature)— James Hemming
െന്റ Day after Tomorrow. ആേരാഗയ്ത്തിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ ഒ ദ്ധി കയും യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴി�
വാ കയും െച ാൽ മറ്റന്നാൾ േലാകം പൂങ്കാവനമായി മാറും എന്നാണ് ഹമ്മിംഗിെന്റ അഭി�

ായം. യുദ്ധങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിതരണത്തിെന്റ കുഴപ്പങ്ങൾ,
വർഗ്ഗവയ്തയ്ാസവും വർഗ്ഗസംഘർഷവും—ഇവെയാ ംതെന്ന കണക്കിെലടുക്കാത്ത ഉപരി �
വമായ ഇത്തരം അഭി ായ കടനങ്ങൾ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട ചിന്താശ ിെയ േചാദയ്ം െച �
ന്നവയാണ്. ഗാന്ധിയുെട ആ കഥയിൽനി ‘സതയ്വും അഹിംസയും’ എെന്നാരുഭാഗം
എടു േചർത്തിരി . അഹിംസാസിദ്ധാന്തം അധികാരിവർഗ്ഗങ്ങളുെട ക ിൽ എങ്ങെന
ഏറ്റവും വലിയ ഹിംസയുെട ആയുധമായി മാറി എന്നറിയാവുന്ന വിദയ്ാർത്ഥികൾ ം, ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ ഹിംസനിയമം’ എന്ന േപരിൽ നയ്ായീകരിക്കെപ്പടുകയും അതിെന്നതിരായ ജനങ്ങ�
ളുെട മുേന്നറ്റം ‘അ മം’ എന്നേപരിൽ അടിച്ചമർത്തെപ്പടുകയും െച ന്നതും നിതയ്വും ക �
റിയുന്നവർക്ക് ഈ അഹിംസാസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ െകണി െപെട്ട തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.
അേത പാഠപു കത്തിെല െനഹ്റുവിെന്റ സംഗത്തിലും (Universities have much to teach
us), േറാബർട്ട് ലിന്റിെന്റ േലഖനത്തിലും മ ം നിഴലി ന്ന സമീപനവും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിേന്റതു�
തെന്ന. മനുഷയ്സം ാരത്തിൽ ജനങ്ങൾ ം അദ്ധവ്ാനത്തിനുമുള്ള പ കാണാെത അതിെന
േകവലം ചില ‘ തിഭാശാലികളുെട’—റാേഫൽ, േഷക്സ്പിയർ, ബിേഥാവൻ തുടങ്ങിയവർ—
അ തസൃ ിയായിക്കാണുന്ന സി.ഇ.എം. േജാഡിെന്റ കാ പ്പാടിനും ഇേത ൈവകൃതമു ്.

ഒന്നാംവർഷ ഡി ിയുെട ഗദയ്പാഠപു കത്തിെന്റ കഥയും വളെരെയാ ം വയ്തയ് മ .
മെറ്റ ാ െടക്സ്റ്റ് പു കങ്ങേളയുംേപാെല തിക ം അപരയ്ാ മായി എഡിറ്റ് െച െപ്പട്ട ഈ പു�

കത്തിൽ ര ാം ആേഗാളസാ ാജയ്തവ്യുദ്ധത്തിെന്റ കാല ം ചർച്ചിൽ െച യുദ്ധെക്കാ�
തി നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗം, രാധാകൃ ൻ ഒരു േവദാന്ത ഭാഷണം (The ancient Asian view
of man)—ഇതു് ഇന്തയ്യിലും മ മു ായിരുന്ന അേനകം ഭൗതികചിന്താധാരകെള റിച്ച് നി�
ശ്ശ ത പാലി എന്നതു േദ്ധയമാണ്. സാംഖയ്ം, നയ്ായം, മീംമാംസാ, യദൃച്ഛാവാദം,
േലാകായതം, ചാർവാകസിദ്ധാന്തം, ബുദ്ധ-ൈജനദർശനങ്ങൾ മുതലായ ഭൗതികദർശനങ്ങ�
െള റിച്ച് മിക്കവാറും മൗനം ദീക്ഷി കയും, െച .

ര ാം ഭാഷകളായ മലയാളത്തിെന്റയും ഹിന്ദിയുേടയും പാഠപു കങ്ങെള ഈ രീതിയിൽ
വിശകലനം െച ാൻ സ്ഥലപരിമിതി ഞങ്ങെള അനുവദി ന്നി ‘രാ ഭാഷ’ എന്നേപരിൽ
അടിേച്ച ിക്കെപ്പടുന്ന ഉത്തേരന്തയ്ൻ ഭാഷ ് —ഇന്തയ്യിെല ഉപരിവർഗ്ഗാധിപതയ്വും ാഹ്മ�
ണാധിപതയ്വും ഹിന്ദിയുെട അധീശതവ്വുെമ ാം പര രം ബന്ധെപ്പട്ട സാമൂഹയ് തിഭാസങ്ങ�
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ളാണ്. ഇന്തയ്ൻ ഉപരിവർഗത്തിെന്റ ഏറ്റവും നീചരായ തിനിധികൾ ഉത്തേരന്തയ്ക്കാരാണ�
േ ാ—ഒരുവിധത്തിലും രാ ഭാഷയായിരിക്കാനുള്ള അർഹതേയാ നീതീകരണേമാ ഇെ �
മാ ം കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പി െകാള്ളെട്ട.

വിദയ്ാർത്ഥി സമൂഹം

നിലവിലുള്ള, സാമൂഹയ്സാമ്പത്തികവയ്വസ്ഥേയാടു െപാരുത്തെപ്പ േപാകുംവിധം യുവാക്കളു�
െട മനസ്സിെന രൂപെപ്പടുത്തിെയടു ക എന്നതാണ് ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായത്തി�
െന്റ ലക്ഷയ്ം. യുവാവിനും ‘വിദയ്’ ന ക എന്നേതക്കാേളെറ അയാളുെട തികരണേശഷിെയ
ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിനും അതിെന്റ വിഭിന്ന സ്ഥാപിതതാ രയ്ങ്ങൾ ം അനുേയാജയ്മാംവിധം ചു�
രുക്കിെയടു ക എന്നതാണ് ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ൻ കലാശാലകളുെട ധർമ്മം. സവ്ന്തം വിഷ�
യത്തിൽ വിദയ്ാർത്ഥി േനടുന്ന അറിവിേനക്കാേളെറ പരീക്ഷകൾ ം അതിനു് സന്നിഹിതനാ�
കാൻ അവശയ്ംേവ ഹാജരിനും പരീക്ഷകളിൽ അയാൾ േനടുന്ന മാർക്കിനുമാണ് ാധാ�
നയ്ം ന െപ്പടുന്നതു് എന്നതും േമ റഞ്ഞതിെന നയ്ായീകരി . സമൂഹത്തിൽനി ം അതി�
െന്റ യഥാത്ഥ ങ്ങളിൽനി ം ഒഴി മാറ്റെപ്പട്ട, ജയിൽമുറികേളാടു സാമയ്മുള്ള ാസ്സ്മുറിക�
ളിൽ തെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ ഏറ്റവും തിളക്കമുറ്റ പ പതിന വർഷങ്ങൾ കഴി കൂ ന്നേതാ�
െട സമൂഹേത്താടും അതിെന്റ ങ്ങേളാടും ഉള്ള യുവാവിെന്റ തികരണേശഷി അയാളുെട
സവ്ാർത്ഥതാ രയ്ങ്ങളുെട േപരിൽമാ ം കടമാകുന്ന ഒന്നായി ചുരു ; സമൂഹത്തിെന്റ
ഒട്ടാെകയുള്ള മുേന്നറ്റങ്ങളിൽനി ് യുവാവു് അകറ്റെപ്പടുകയും, അങ്ങിെന അയാൾ ചൂഷകവർ�
ഗ്ഗത്തിേന്റയും അതിെന്റ ഭരണകൂടത്തിെന്റയും ദ ാളായി മാറുകയും െച .

ാസ്സ്മുറികേളാടു്, പാഠപു കങ്ങേളാടു്, സിലബ കേളാടു്, അദ്ധയ്ാപകേരാടു്, ഇന്നെത്ത
രീതിയിലുള്ള വിദയ്ാർത്ഥി സംഘടനകേളാടും വിദയ്ാർത്ഥി സമരങ്ങേളാടും, േചാദയ്ബാ കേളാ�
ടു്, പരീക്ഷകേളാടു്, വിദയ്ാലയജീവിതത്തിെല മ വർത്തനങ്ങേളാട്, ബിരുദസർട്ടിഫിക്ക ക�
േളാടും, അതുകഴി ലഭിക്കാവുന്ന ഉേദയ്ാഗങ്ങേളാടു്, െപാതുെവ സമൂഹേത്താടു് ഉള്ള വിദയ്ാർ�
ഥിയുെട തികരണരീതിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാെള. ചൂഷകഭരണകൂടത്തിനും എ ക�

് സവ്ാധീനിക്കാൻ കഴി എ ം അനുമാനിക്കാം. ഇവെയ ാം ഇന്നെത്ത ഭരണകൂടം വി�
ദയ്ാർത്ഥികൾ ് അനുവദി തന്നി ള്ള ‘കടമകളും’ ‘അവകാശങ്ങളും’ ‘സവ്ാത യ്’ങ്ങളുമാണ്.
ഇവേയാട് അനുകൂലമായ സമീപനം ൈകെക്കാ ന്ന വിദയ്ാർത്ഥിയാകെട്ട, ഇവ അനുവദി
തന്നി ള്ള ഭരണകൂടേത്താടും സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥേയാടും സഹഭാവം പുലർ .

ഭൂരിപക്ഷം വിദയ്ാർത്ഥികൾ ം ാസുമുറികെള െവറുപ്പാണ്. മിക്ക ാ കളിലും കാണാ�
വുന്ന ഒഴി കിട ന്ന സീ കൾ ഇതിനു െതളിവാണ്. ഹാജർനിബന്ധന, േചാദയ്ബാ കൾ�

പറ കി ന്ന ‘െറഡിെമയ്ഡ് ’ ഉത്തരങ്ങൾ, ലക്ചർേനാ കൾ ഇവയാണ് വിദയ്ാർത്ഥി�
കെള അേങ്ങാട്ടാകർഷി ന്നതു്.

പരീക്ഷ സഹായി ന്ന ഘടകങ്ങൾ മാ മാണു് ഇന്നെത്ത ഒരു വിദയ്ാർത്ഥിെയ സം�
ബന്ധിേച്ചടേത്താളം ാസ്സ്മുറിയും പാഠപു കവും േചാദയ്ബാ കളും സിലബസ്സം അദ്ധയ്ാപ�
കനും. ൈഗഡുപു കത്തിേന്റേയാ ഉത്തരബാങ്കിേന്റേയാ ‘മാനയ്ത’േപാലും ഇന്നെത്ത അദ്ധയ്ാ�
പകനി . ഇ ം ഭൂരിപക്ഷം വിദയ്ാർത്ഥികളും ധാനമായിക്കരുതുന്നതും പരീക്ഷെയയാണ്.
പരീക്ഷ ് എ ക സഹായകമായിരി ം എന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദയ്ാർത്ഥി�
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പട്ടിക 15.2: ‘വിദയ്ാസമ്പന്നർ’ക്കിടയിെല െതാഴിലി ാ —ഇന്തയ്യിൽ: എംേ ാെ ന്റ്
എക്സ്േചഞ്ച് കണ കൾ

വർഷം
(വർഷാവസാന
കണ കൾ)

െ◌മ ി േലറ്റ് ഹയർ െസക്കൻഡറി ബിരുദധാരികൾ ആെക

1961 463633 70811 55786 590230
1965 580265 175510 86051 841533
1970 1101194 443884 276538 1526250
1975 2641200 1128100 935900 4805200

കൾ ാസ്സ്മുറിേയയും പാഠപു കെത്തയും സിലബസ്സിെനയും അദ്ധയ്ാപകെനയും സവ്ീകരി �
കേയാ തിര രി കേയാ െച ന്നതു്. ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസം പരീക്ഷെയമാ ം ലാക്കാ�
ക്കിയുള്ളതാെണ ം ഭൂരിപക്ഷം വിദയ്ാർത്ഥികളും മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞി ്. സവ്ന്തം വിഷ�
യത്തിലുള്ള അറിവിന , പരീക്ഷയിൽ േനടുന്ന മാർക്കിനാണ് ാധാനയ്ം എ ം അവർക്കറി�
യാം. പ സിലബസ്സിനു ായിരുന്ന ാധാനയ്ം ഇ േചാദയ്ബാ കൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരി�

. അതായതു്, വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായത്തിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻ സവ്ഭാവെത്ത റിച്ച് വിദയ്ാർ�
ത്ഥികൾ കൂടുതൽ േബാധവാന്മാരായിരി . പരീക്ഷകൾ വിദയ്ാർത്ഥികൾ ന ന്ന ാ�
ധാനയ്മാകെട്ട നിലനി ിെന േക ീകരി ള്ളതാണ്. കൂടുതൽ മാർ കൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ.
ബിരുദ സർട്ടിഫിക്ക കൾ തങ്ങളുെട ഭാവി ജീവിതത്തിനും കൂടുതൽ േയാജന ദമാെണ ം
അവർ കരുതു . അതിെന്റ സഹായേത്താെട ലഭി െമ പറയെപ്പടുന്ന സ്ഥിരവരുമാനമു�
ള്ള ഉേദയ്ാഗം അവെര െകാതിപ്പി . ാസുമുറികളിൽ ഒഴി കിട ന്ന ബ കളും ഡ �
കളും പരീക്ഷാഹാളുകളിൽ താരതേമയ്ന നികത്തെപ്പടുന്നതു് ഇതുെകാ ാണ്.

എന്നാൽ ഇത്തരം ‘വിദയ്ാഭയ്ാസം’ േനടിയ ഭൂരിപക്ഷംേപരും ഇ ം െതാഴിൽരഹിതരാ�
ണു്. രജിസ്റ്റർെച വിദയ്ാസമ്പന്നരായ െതാഴിൽരഹിതരുെട എണ്ണം ഇന്തയ്യിൽ 50ലക്ഷത്തി�
േലെറയാണ്. ഇ യധികം േപർക്ക് െതാഴിൽ നൽകാൻ ഇന്നെത്ത പിന്തിരിപ്പൻ ഭരണകൂട�
ത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹയ്പരിപാടികൾ ം കഴിയുകയി . വർഷങ്ങൾ പിന്നിടും േതാറും
ഇവരുെട സംഖയ് കൂടി വന്നിേട്ടയു . ാസ്സ്മുറികളിലും പരീക്ഷാഹാളുകളിലും ഒഴി കിട �
ന്ന സീ കൾ വിദയ്ാർത്ഥികൾ ങ്ങളുെട ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കഴി എന്നതിെന്റ സൂച�
നയാണ്. തങ്ങൾ െതാഴിലവസരങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക-
സാമൂഹയ് സാഹചരയ്ങ്ങെളപ്പറ്റി കുേറേപ്പെരങ്കിലും േബാധവാന്മാരായിക്കഴി . ഈ സാഹച�
രയ്ങ്ങെള ഒരു ജനകീയവി വത്തിലൂെട മാ ന്നതിലൂെട, ഇന്നെത്ത ഇന്തയ്ൻ പിന്തിരിപ്പൻ ഭരണ�
കൂടെത്ത അടി ട ന്നതിലൂെട, ഒരു ജനകീയ ജനാധിപതയ്ഭരണകൂടം സ്ഥാപി ന്നതിലൂെട
മാ േമ തങ്ങളുെട ങ്ങൾ പരിഹാരമു ാവൂ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിരി .

കലാലയങ്ങളിെല ഇന്നെത്ത രീതിയിലുള്ള വിദയ്ാർത്ഥിസംഘടനകേളാടും െതരെഞ്ഞടു�
കേളാടും സമരരീതികേളാടും ഉള്ള വിദയ്ാർത്ഥികളുെട സമീപനരീതിയിൽ മാറ്റം വന്നി ്.

അടിയന്തരാവസ്ഥ േശഷം ഇടതുപക്ഷ വിദയ്ാർത്ഥി സംഘടനകേളാട് വിദയ്ാർത്ഥികൾ �
ായ അനുഭാവം അവരുെട രാ ീയമായ ഉണർവ്വിെന സൂചിപ്പി . സമൂഹേത്താടു് വി�
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ദയ്ാർത്ഥികൾ ള്ള സമീപനത്തിലും മാറ്റംവന്നി ്. വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ ാ�
േദശിലും മ മു ായ ജനകീയ മുേന്നറ്റങ്ങളിൽ വിദയ്ാർത്ഥികളും പങ്കാളികളായിരു . ഇന്ന�

െത്ത കലാലയസമരങ്ങൾ നിസ്സാരാവശയ്ങ്ങൾക്കായി ഒരു ന നപക്ഷം നട ന്നവയാണു്;
വിദയ്ാർത്ഥികളുെട യഥാർത്ഥ ങ്ങെള അവ ർശിക്കാേറയി . േബാറടിപ്പി ന്ന ാ മു�
റികളിൽനി ം ഇവ തങ്ങൾ രക്ഷനൽകു എന്നതിനാൽ വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും
ഇവേയാടു സഹഭാവം പുലർ .

പിന്തിരിപ്പൻഭരണകൂടം വിദയ്ാർത്ഥിസമൂഹത്തിനു ന ിയിരി ന്ന ‘കടമ’കേളയും ‘അവ�
കാശ’ങ്ങേളയും ‘സവ്ാത യ്’ങ്ങേളയും വിമർശനാ കമായ വിശകലനങ്ങളിലൂെട സമീപി �
കയും അങ്ങിെന ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻതട്ടി കെള പുറ െകാ വരിക�
യും അവേയാടു് വി േവാ ഖമായ നിേഷധഭാവം പുലർ കയും െച ന്നതിലൂെട മാ േമ,
വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായത്തിെന്റ ങ്ങൾ ം സമൂഹത്തിെന്റ ഒട്ടാെകയുള്ള ങ്ങളിലുള്ള
സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി വർത്തി ന്നതിലൂെട മാ േമ ഇന്നെത്ത വിദയ്ാർത്ഥിസമൂഹത്തിനും
തങ്ങളുെട വി വകരമായ, സാമൂഹികമായ കടമ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുകയു ; സമൂഹത്തി�
െല മ സ്ഥാപനങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച് വിദയ്ാലയങ്ങൾ ം ജനങ്ങളിലുള്ള സവ്ാധീനം കൂടുതലാ�
ണ്. വിദയ്ാലയങ്ങേളാടു് അവർ ആദരവും സഹഭാവവും തീക്ഷകളും പുല . ഇളംതല�
മുറകളുെട മനസ്സിെന സമൂഹത്തിനും േയാജന ദമായ വിധത്തിൽ വളർത്താൻ, അവരുെട
സാമൂഹയ്വയ് ിതവ്ത്തിനു് രൂപംന ാൻ വിദയ്ാലയങ്ങൾ കഴിയുെമ ം ജനങ്ങൾ തീക്ഷി�

. മദ്ധയ്വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഭൂരിപക്ഷം രക്ഷിതാക്കളും തങ്ങളുെട അന്തിമ തീക്ഷയായി വി�
ദയ്ാലയങ്ങെള ഉ േനാ . അതിനാൽ ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായത്തിെന്റ സാമൂഹയ്�
വിരുദ്ധസവ്ഭാവവും പരിമിതികളും െപാള്ളത്തരവും ജനങ്ങെള മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുേക്ക തും
വിദയ്ാർത്ഥികളുെട കടമയാണു്. ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായത്തിേന്റയും ശിക്ഷണരീതിക�
ളുെടയും വർഗ്ഗസവ്ഭാവവും നി േയാജനകരതയും അവെര പറ മനസ്സിലാക്കാനും, ഭൂരിപ�
ക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇെതാെക്ക മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചരണങ്ങളും േക്ഷാ�
ഭണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാനും സഹായകമായ വിധത്തിൽ ഒരു സംഘടന വിദയ്ാർത്ഥിവർഗ്ഗം
െകട്ടിപ്പടുേക്ക തു ്. ഇവയിലൂെട മാ േമ ഇന്നെത്ത പിന്തിരിപ്പൻഭരണകൂടം തങ്ങൾ
ക ി തന്ന കപടസ്ഥാനങ്ങളും ‘സമ്മാന’ങ്ങളും നിേഷധിക്കാനും സമൂഹെത്ത പുേരാഗതിയി�
േല നയി ന്ന വി വ വത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാ കളാകാനും വിദയ്ാർത്ഥികൾ കഴിയൂ.
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വിയർ ം സാഹിതയ്വും: ലൂഷുൺ

ലുഷുൻ (1883–1936): ആധുനി�
കൈചനീസ് സാഹിതയ്ത്തിെന്റ
പിതാവു്. ൈചനയിെല ആധുനിക
സാം ാരിക വി വത്തിെന്റ
നായകനായി ലുഷുൻ ഇ ്
േലാകെമ ം അറിയെപ്പടു .

ഷാങ്ഹായിെല ഒരു െ ാഫസർ സാഹിതയ്െത്ത റിച്ച് ഇങ്ങി�
െന പറയു : സാഹിതയ്ം നിലനി ന്നതാകണെമങ്കിൽ അതും
സനാതനമായ മാനുഷിക മൂലയ്ങ്ങെള ആവി രിക്കണം. ഉദാഹ�
രണത്തിനു് ഇം ിൽ േഷക്സ്പിയറും േവെറ ഒ ര േപരും
സനാതനമായ മനുഷയ് കൃതിെയ റിച്ച് എഴുതി; അതുെകാ ്
അവരുെട കൃതികൾ വായിക്കെപ്പടു . മെറ്റഴു കാർ ഇതു െച�

ന്നതിൽ പരാജയെപ്പ , അതുെകാ ം അവരുെട കൃതികൾ
നാമാവേശഷമായി.

വിശദീകരി ംേതാറും പരി മം വർദ്ധിപ്പി ന്ന ഒരു േകസാണിതു്. ആദയ് കാലങ്ങളിെല പല
ഇം ീഷ് സാഹിതയ് കൃതികളും ന െപ്പട്ടിരിക്കണം എ ഞാൻ വിചാരി . എങ്കിലും സനാതന
മനുഷയ് കൃതിെയ ആവി രിക്കാത്തതുെകാ ാണ് അവ ന െപ്പട്ടെത ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നി�

. ഇേപ്പാൾ എനി ം അതു മനസ്സിലായി. പേക്ഷ ആ കൃതികെളാെക്ക നശി േപാെയങ്കിൽ ന �
െട െ ാഫസർ അവ എങ്ങിെന വായി െവ ം അവയിെലാ ം തെന്ന ശവ്ാശവ്തമാനമൂലയ്ങ്ങൾ
ഇെ ് എങ്ങിെന തീർച്ചെപ്പടുത്തിെയ ം എനി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമു ്.

നിലനിൽ ന്ന സാഹിതയ്െമ ാം ന താണ്. ന െപ്പട്ടെത ാം ചീത്തയും. ആകാശത്തിനു കീ�
ഴിലുള്ളെത ാം പിടിച്ചട ന്നവൻ രാജാവാണു്, അതു പറ്റാത്തവൻ കള്ളനും, ചരി െത്ത റി ള്ള
ഈ ൈചനീസ്സിദ്ധാന്തം സാഹിതയ്ത്തിനും ബാധകമാെണ പറയരുേത!

അ , മനുഷയ് കൃതി ഒരിക്കലും മാറാത്തതാേണാ?
ആൾ രങ്ങ്, വാനരമനുഷയ്ൻ, അതി ാ കൃതമനുഷയ്ൻ, ാചീനമനുഷയ്ൻ, ആധുനികമനു�

ഷയ്ൻ, ഭാവിയിെല മനുഷയ്ൻ… ഇങ്ങിെന ജീവികൾക്ക് പരിണമിക്കാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ മനുഷയ് കൃ�
തിക്ക് സ്ഥിരമായി നി ക സാദ്ധയ്മ . ാചീനമനുഷയ്െന്റ േപാലും വികാരങ്ങൾ നമു ഹിക്കാൻ
കഴിയുേമാ എ സംശയമാണ്, വാനരമനുഷയ്െന്റ കാരയ്ം പറയുകേയ േവ . അതുെകാ ം ഭാവി
മനുഷയ്ർ നെമ്മ മനസ്സിലാക്കാനും ഇടയി . സതാതന മനുഷയ് കൃതിെയ റിച്ച് എഴുതുക തീർച്ച�
യായും യാസം തെന്ന.

വിയർക്കലിെന്റ കാരയ്െമടുക്കാം. അതി ാചീനകാല ം മനുഷയ്ൻ വിയർത്തിരിക്കണം,
അവൻ ഇ ം വിയർ , ഇനിയും കുറ കാലംകൂടി വിയർ ം. അേപ്പാൾ ഇതു താരതേമയ്ന
സതാതനമായ ഒരു മനുഷയ്ഗുണമാെണ പറയണം. എന്നാൽ ‘അതിസുന്ദരി’കളായ െചറുപ്പക്കാ�
രികളുെട വിയർപ്പ് സുരഭിലമാണ്. ‘കാളകെളേപ്പാെല ഊമക’ളായ െതാഴിലാളികളുെട വിയർപ്പിനും
ദുർഗന്ധമാണ്. അനശവ്രമായ കൃതികെളഴുതി ശാശവ്തകീർത്തി സമ്പാദിക്കണെമങ്കിൽ സുരഭിലമായ
വിയർപ്പിെന വർണ്ണി കയാേണാ ന തു്, അേതാ നാറുന്ന വിയർപ്പിെനേയാ? ഈ ം പരിഹരി�

ന്നതുവെര സാഹിതയ്ത്തിൽ എഴു കാരെന്റ നില ഭയങ്കരമായി കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ്.
ഉദാഹരണത്തിനു് ഇം ിെല ആദയ്കാല േനാവലുകളിലധികവും കുല ീകൾ േവ ിയാ�

ണ് എഴുതെപ്പട്ടിരുന്നെത ം ഞാൻ േകട്ടി ്. അേപ്പാൾ സവ്ാഭാവികമായും സുരഭിലമായ വിയർ�
പ്പിനായിരു മുൻതൂക്കം. എന്നാൽ പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ ിെന്റ അവസാനേത്താെട, റഷയ്ൻസാ�
ഹിതയ്ത്തിെന്റ സവ്ാധീനത്തിൽ നാറുന്ന വിയർപ്പിെന്റ ഒരു ദുർഗന്ധ സരം തെന്ന ഉ ായിരു .
ഇതിൽ ഏതു തരമാണ് മേറ്റതിെന അതിജീവി ക എ ം പറയാൻ കാലമായിട്ടി .

ൈചനയിൽ താേവാമതക്കാർ താേവാവിെനപറ്റി ( ഹ്മം) സംഗി ന്നതും നിരൂപകർ സാ�
ഹിതയ്െത്ത റിച്ച് വിശദീകരി ന്നതും േകട്ടാൽ നാം ചൂളിേപ്പാവും—വിയർക്കാൻ ൈധരയ്മി ാത്ത�
തുെകാ ്. ഒരുപേക്ഷ ഇതായിരിക്കാം ൈചനക്കാരുെട സനാതനമനുഷയ് കൃതി.

ഡിസമ്പർ 23, 1927.
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പരീക്ഷകൾ

പരീക്ഷകളുെട സങ്ക ം തെന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വാണിജയ് മത്സരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
ഒന്നാണ്. മുതലാളിത്ത േലാകത്തിെല ഉൽപാദകൻ േലാകെത്ത മുഴുവൻ കാണുന്നതു് ഒരു
മാർക്കറ്റായിട്ടാണ്, മനുഷയ്െരെയ ാം ചര കളായി ം. ഈ മനുഷയ്ച്ചര കൾ വില�
യിടുന്ന ഏർപ്പാടുകളിൽ ഒന്നാണ് ‘പരീക്ഷ’. വിദയ്ാർത്ഥികളുെട സർഗ്ഗശ ിേയയും മൗലിക�
തെയയും അവഗണി കയും കാണാെത പഠിക്കാനും ഓർമ്മി െവക്കാനുമുള്ള അവരുെട
കഴിവിെന മാ ം പരീക്ഷി കയും െച ന്ന ഈ പരീക്ഷാസ ദായം വിദയ്ാർത്ഥികെള മനു�
ഷയ്ർ എന്ന നിലയില , കംപ ട്ടറുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് വിലയിരു ന്നതു്. ‘വ നി�
ഷ്ഠ’െമന്ന േപരിൽ െകാ ാടെപ്പടുന്ന പുതിയ പരീക്ഷാസ ദായം ഈ കംപ ട്ടറുകളുെട വി�
ശവ് താനിർണ്ണയത്തിനു് യാ ികമായ കണിശത നൽകുകയും െച . മൗലികചിന്തെയ
നിരുത്സാഹെപ്പടു കയും കുത്തിനിറ െപ്പടുന്ന വിവരങ്ങളും അക്കങ്ങളും തീയതികളും ഓർ�
മ്മിക്കാനും തികട്ടി പുറെത്തടുക്കാനും വിദയ്ാർത്ഥികെള േ ാത്സാഹിപ്പി കയും െച ന്നതു
വഴി അവെര ഇ ് ഇന്തയ്െയ ഭരി ന്ന മുതലാളിമാരുെടയും വയ്ാപാരികളുെടയും വിശവ് രായ
ഗുമ ന്മാരാക്കാനാണ് ഈ പരീക്ഷകൾ സഹായി ന്നതു്. അവയുെട ലക്ഷയ്ം കഴിയുന്ന
വിദയ്ാർത്ഥികെള ‘ഉേദയ്ാഗ’ങ്ങൾക്ക് ാ രാ കെയന്നത , കഴിയുന്ന േപെര ‘േതാ ി �
കയും േജാലി നിേഷധി കയും അങ്ങിെന കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഫലമായു ാകുന്ന
െതാഴിലി ാ യുെട ഭീകരമായ കുതി കയറ്റെത്ത (കുറെച്ചങ്കിലും) ജനങ്ങളുെട കണ്ണിൽനി�

മറ െവ കയുമാണ്. ഞ്ച് വിദയ്ാഭയ്ാസവിദഗ്ദ്ധനായ െപേറാൺ പറഞ്ഞതുേപാെല
“ഈ പരീക്ഷകൾ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട മാനസികജീവിതത്തിൽ സംഘർഷങ്ങൾ നിറ കയും
അവെര െഞര േരാഗികളാ കയും െച .” ന െട യുവാക്കളിൽ വർദ്ധി വരുന്ന മാ�
നസികേരാഗങ്ങൾ ് പല കാരണങ്ങളിെലാ ് ഈ കാളപൂ മത്സരമാണ്. പരീക്ഷയിൽ
ലഭി ന്ന ‘മാർ കൾ’ ഒരു വിദയ്ാർത്ഥിയുെട ഭാവി മുഴുവൻ നിശ്ചയി —ഒരു ജീവിതത്തി�
െന്റ ഗതിമുഴുവൻ നിർണ്ണയി . ഈ പരീക്ഷകൾ പുറേമയാണ് ഓേരാ ഉേദയ്ാഗത്തിനും
േവെറേവെറ ‘െട കളും’ ‘ഇേന്റർവ ’കളും മ ംനട ന്നതു്. അങ്ങിെന ജീവിതത്തിെല ഏറ്റ�
വും സർഗ്ഗാ കമായ കാലഘട്ടം—യൗവനം—മുഴുവനും ‘േചാദയ്ബാ ’കളിെല നിേക്ഷപമായി
തുരു പിടി . പി.എസ്.സി. ൈഗഡുകൾ കാർ തി ് വിദയ്ാർത്ഥികൾ എലികളിൽ�
നി ം വയ്തയ് ര ാതായിത്തീരു . ൈഗഡുകൾതി അവരുെട വയറുകൾ നിറയുകയും
ഒഴിയുകയും െച കഴിയുേമ്പാൾ അവർ മുതലാളിത്തത്തത്തിെന്റ മാർ ാരനു ഭക്ഷണമായി
അവസാനി കയും െച . അങ്ങിെന അനു മം യുവാക്കെള ഷണ്ഡരാ കയാണ് ന �
െട വിദയ്ാഭയ്ാസ സ ദായത്തിെന്റയും പരീക്ഷകളുെടയും നിഗൂഢലക്ഷയ്ം.

ൈചനയിൽ നിലവിലിരുന്ന ബൂർഷവ്ാ പരീക്ഷാസ ദായെത്ത പരാമർശി ് മാേവാ പറ�
: “ഇന്നെത്ത പരീക്ഷാസ ദായം ജനങ്ങളുെട രീതിയില , ശ വിേനാടും ഏ മു ന്ന

രീതിയിലാണ്. വ വും വിചി വുമായ േചാദയ്ങ്ങൾ േചാദിച്ച് മിന്നലാ മണം നട ന്ന
ഒരു രീതിയാണതു്. ഞാനതംഗീകരി ന്നി . അതു് യുവാക്കളുെട സർവ്വേതാ ഖമായ
കഴിവുകെള നശിപ്പി . ഈ രീതി പൂർണ്ണമായും മാേറ തു ്. േചാദയ്ങ്ങൾ മുൻകൂ�
ട്ടി സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിേനാടു് ഞാനനുകൂലമാണ്. വിദയ്ാർത്ഥികൾ അവ പഠിച്ച് പു ക�
ങ്ങളുെട സഹായേത്താെട ഉത്തരെമഴുതെട്ട. അതായത് ‘ചുവന്ന മുറിയിെല സവ് ’ത്തിൽ
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5: ത്സാേവാ െസവ്-ചിൻ
(?-1963) എഴുതിയ ഒരു
പഴയ ൈചനീസ് േനാവൽ.

നി ് ഇരുപതുേചാദയ്ങ്ങൾ ത ാറാക്കിയാൽ ഏെതങ്കിലും
വിദയ്ാർത്ഥികൾ അവയിൽ പകുതി േചാദയ്ങ്ങൾ ് നന്നായി
ഉത്തരെമഴുതുകയാെണങ്കിൽ, ആ ഉത്തരങ്ങളിൽ ചിലതു് വള�
െര ന തും സൃ ഖമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾെക്കാ ന്നതു�

മാെണങ്കിൽ അവർ നൂറുശതമാനം മാർ ം ന ാം. േവെറ ചില വിദയ്ാർത്ഥികൾ
എ ാ േചാദയ്ങ്ങൾ ം ഉത്തരെമഴുതുകയാണങ്കിൽ, പേക്ഷ അവരുെട ഉത്തരങ്ങൾ ാ�

റികളുേടയും പാഠപു കങ്ങളുേടയും ലളിതമായ പകർ കൾ മാ മാെണങ്കിൽ, അവ�
യിൽ സൃ മുഖമായ ആശയങ്ങൾ ഒ ംതെന്നയിെ ങ്കിൽ അവർ ം അമ്പേതാ അറു�
പേതാ ശതമാനം മാർ ന ാം. പരീക്ഷകളിൽ ‘അേനയ്ാനയ്ം െചവിയിൽ മ ി ന്ന�
തും സ്ഥാനം മാറിയിരി ന്നതും അനുവദിേക്ക തു ്. നിങ്ങളുെട ശരിയായ ഉത്തരം
ഞാൻ പകർത്തിെയഴുതിയാൽ എേന്റതും ശരിയായി കണക്കാേക്ക തു ്. അേനയ്ാ�
നയ്ം െചവിയിൽ മ ി ന്നതും സ്ഥാനം മാറിയിരു പരീക്ഷെയഴുതുന്നതും മുമ്പ് രഹ�
സയ്മായാണ് െച ിരുന്നതു്, ഇേപ്പാഴതും പരസയ്മായി െച ാൻ അനുവദി ക. നി�
ങ്ങൾ ശരിയായ ഉത്തരെമഴുതുേമ്പാൾ ഒ ം െച ാനാവാെത ഇരി ന്ന ഞാൻ അതു
പകർ കയാെണങ്കിൽ അതിൽ കുഴപ്പെമാ മി . നമുക്കെതാ പരീക്ഷി േനാ�
ക്കാം. നമ്മൾ ജീവി ന്ന രീതിയിലാണ് കാരയ്ങ്ങൾ െചേ തു്, ജീവസ്സറ്റ രീതിയില .”

6: Mao Tse-tung Unrehearsed
by Stuart-Schram (Pelican
1974) Pages 204-205.

ഇന്നെത്ത സ ദായത്തിൽ പരീക്ഷകൾ വിദയ്ാർത്ഥിക�
െള മനുഷയ്വയ് ികെളന്ന നിലയില , ഒരു പട്ടികയിെല ഒര�
ക്കം മാ മായിട്ടാണ് കാണുന്നതു്. സ്ഥിരം േചാദയ്ങ്ങൾ ്
ന െപ്പടുന്ന കാർ തിന്ന ഉത്തരങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ. വിദയ്ാർ�
ത്ഥികളുെട ചിട്ടെപ്പടുത്തിയ അേബാധ തികരണങ്ങൾ: (conditioned refluxes) അളക്കാൻ
മാ േമ അവ കഴിയു . തിക ം കൃ ിമമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലി മുറുകുന്ന നാ�
ഡികളുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ രേ ാ മൂേന്നാ മണി റിൽ എഴുതെപ്പടുന്ന ഈ ഉത്തരങ്ങൾ
വിദയ്ാർത്ഥിയുെട ൈധഷണികമായ പകവ്തയും മാലികതയും ൈവവിധയ്മാർന്ന തിഭകളും
ഒ ം തിഫലിപ്പി ന്നി . ശാരീരികമായ തിേരാധനത്തിനും സന്ദർഭാനുസൃതമായ അയ�
വിറക്കലിനും വിദയ്ാർത്ഥി ം എ കഴിവുെ ന്നതിേനയും വിദയ്ാർത്ഥിയുെട ‘ഭാഗയ്’േത്തയും
ഉത്തരക്കടലാസുേനാ ന്ന അദ്ധയ്ാപകെന്റ മൂഡിേനയും ഔദാരയ്േത്തയും ആ യിച്ചിരി �

അവെന്റ വിജയം. വിദയ്ാർത്ഥിയുെട തികരണങ്ങൾ (refluxes) അഭിലഷണീയമാേണാ
അ േയാ എന്നതാണു പരീക്ഷകൻ പരിേശാധി ന്നതു്—അഭിലഷണീയതയാകെട്ട തിക ം
ആ നിഷ്ഠമാണ് ഒരു ഉത്തരത്തിെന്റ അഭിലഷണീയത നിർണ്ണയി ന്നതിൽ പരീക്ഷകെന്റ
ൈവയ ികമായ ഇ ാനി ങ്ങൾ ം വർഗ്ഗപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിനും പ ്.
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ബിരുദം ചുമ ന്ന സാറന്മാർ

— യു.പി. ജയരാജ്

ബിരുദധാരികളായ സാറന്മാെര ഞങ്ങൾ എ ം ബഹുമാനി വ . സാറന്മാെര ഞങ്ങൾ അതിയായി
ഇ െപ്പ . സാറന്മാരുെട വാക്ക്, േനാട്ടം, മണം, കുപ്പായം, കാലിെല വള്ളിെച്ചരിപ്പ് ഒെക്കയും. െപാതു�
െവ സാറന്മാരുെട സാമീപയ്ം ഞങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിതതവ്ം സൃ ി ന്നതായി ഞങ്ങൾ ധരി .

അ , െതേക്കപാടെത്ത ക പൂട്ടൽ കഴി , േതാട്ടിലിറങ്ങി െചളിയും േചറും േത കഴുകി, കമ്മാ�
രൻ ചായക്കടയിൽനി ം മീനും പൂളയും തി ്, തീ പറ ന്ന െവയിലിൽ ആൽമരത്തിെന്റ തണലിൽ
തലെക്ക വിരി , ഞങ്ങൾ േലാഡിറക്കി കിഴേക്കാ േപാകുന്ന േലാറികൾ വരുന്നതും കാത്തിരി കയാ�
യിരു . ഉച്ചസമയ ൈ വർമാർ മൂ േനരേത്ത ള്ള ശാപ്പാടു് ഒന്നി ത ന്ന േനരമായതിനാൽ
വ ികൾ പലേപ്പാഴും വരാൻ ൈവകും.  അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി രാ ീയവും പ വാർത്തയും പറ�
യും. ചിരുക െന്റ േമാൻ സതയ്പാലൻ പാടെത്ത പണിക്കിറ ന്നതി മു നാല ാസ്സ് പഠിച്ചതു�
െകാ പ ത്തിെല വിവരെമ ാം അവനാണ് പറയുക.

“ഇന്നെല െബൽച്ചിയിൽ നമ്മെള ജാതിക്കാർ ഏഴുേപെര ചു െകാന്നി ്.” അ സതയ്പാലൻ
പറ . െപെട്ട തങ്ങളുെട ചു ിെല ചിരിവറ്റി. എ ്, ആരു്, എന്താ കാരണം, ആരാ മരിച്ചത്.
ഞങ്ങളുെട ജിജ്ഞാസക്ക് എ ം തളരാത്ത േചാദയ്ങ്ങളുെട നാവുകൾ മാ െമ ഉ .

“ബീഹാറിെല പുലയന്മാെര ഏഴുേപെരയാണ് െകാന്നത്. ജന്മിയുെട ആൾക്കാരാണ് െകാന്നത്.
പേക്ഷ, പ ത്തിൽ ശരിെക്കാ ം െകാടുത്തിട്ടി .” തീ ചിതറുന്ന െവയിലിെന്റ മൃഗതൃ യിേല േനാക്കി�
െക്കാ സതയ്പാലൻ പറ . െവയിലിെന്റ കനലടി ന്നതുെകാ ായിരിക്കാം അവെന്റ മുഖമി
കഠിനം.

അേപ്പാഴാണ് ദൂെരനി ം ഞങ്ങെട സാറന്മാരിെലാരാൾ ഇേങ്ങാ നട വരുന്നതു ക ത്, കൂളി�
ങ് ാസ് മുഖ െ ങ്കിലും െവയിലിെന്റ െകാടുമ താങ്ങാനാവാെത സാറു േപപ്പറുചുരുട്ടി തല മീെത പി�
ടി കയും തുവാലെകാ കഴു ം മുഖവും തുട കയും ഒെക്ക െച െകാ ിരു . “സാെറേങ്ങാട്ടാ
സാേറ”, ഞാൻ േചാദി . “ഈ തീ പറ ന്ന െവയിലില് ”.

“ൈവകുേന്നരം േകാേളജിെലാരു കവിസേമ്മളനമു ് ” സാറു പറ . “പലരും വരു ്. േനര�
െത്ത േപായി േവ ഏർപ്പാടുകൾ െച ണം.” ഞാൻ പിെന്ന ഒ ം േചാദിച്ചി . കവിത ം ഞങ്ങൾ�

ം എ ബന്ധം?
“അപ്പേഴ സാേറ, േപപ്പറിൽ ഏതാെ ാെക്ക ഉ േ ാ.” െകാമ്പൻ േചാദി . “ബീഹാറിെല െബാ�

ച്ചിയിൽ ഏേതാ െകാലെയാ െകാള്ളിെവേപ്പാ ഒെക്ക.”
“ങാഹാ, ഇന്തയ്ൻ എക്സ് സ്സിൽ ഞാനും ക . അതു് ഏതാ ര സംഘം ഗു കളുെട അടി�

പിടിയാ. അവിെടാെക്ക ഒരുമാതിരി ിമിനൽ ൈമൻഡുള്ള ആൾക്കാരാെണേന്ന. അവറ്റകൾ ം:
സി.ആർ.പി. മാ േമ േചരൂ. മരയ്ാദക്കിരിക്കി .”

െപെട്ട സതയ്പാലൻ ആെഞ്ഞാ തുപ്പി. ഇത്തിരിെതറ്റിെയങ്കിൽ സാറിേന്റ േമലാേയെന. ഇവ�
െനന്തിനാ ഈ തീ പറ ന്ന െവയില ഉള്ള ഉമിനീരും തുപ്പിക്കളയുന്നതു്. അേപ്പാഴ് ബ വ . സാറ്
അതിൽ കയറി. “ഇവെനാെക്ക എന്തിനാ അക്ഷരം പഠിച്ചതു്. ഇവെനാെക്ക എ വാ േകാേളജിൽ പഠി�
പ്പി ന്നതു്.” ഞാെന ം ക ിട്ടി ാത്ത ഒരു വിറയേലാെട െകാമ്പൻ േചാദി . “ഇവെനാെക്ക ഇനി
എന്നാ ഇെതാെക്ക മനസ്സിലാവുന്നതു്.”

“മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട .” സതയ്പാലൻ കാർക്കശയ്േത്താെട പറ . “പുലയാടി േമാെനാെക്ക
എ ാം അറിയാം. അറിയിെ നടി കയാണ്. ”

അ യുമായേപ്പാൾ സാമിക്കണ്ണ് ഇടെപ്പ . “അ സതയ്പാലാ, ഇവറ്റകൾ പലതിനും ഒ മറി�
യി . ഇവരുെട േകാേളജിൽ പഠി ന്നതും പഠിപ്പി ന്നതും ഒെക്ക തുറന്ന ക േപാലും അട കളയുന്ന
കാരയ്ങ്ങളാണ്.”

പിെന്ന ആരുെമാ ം ഉരിയാടിയി . സാമിക്കണ്ണി ് അറിയാമായിരിക്കാം. എ ം അന്തിമയങ്ങി�
യാൽ കുന്നിൻമുകളിൽ പഠിക്കാൻ േപാകുന്നവൻ അവനാണേ ാ.
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അദ്ധയ്ാപകസമൂഹം

ന െട അദ്ധയ്ാപകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുെട െതാഴിൽ െതരെഞ്ഞടുത്തവര , ഈ െതാ�
ഴിലിൽ വ െപട്ടവരാണ്. ഇതു് അവരുെട കുറ്റമാെണന്ന യാെതാരു സൂചനയും ഇവിെട�
യി . ശാ ജ്ഞന്മാർ ം ചി കാരന്മാർ ം ഗുമ രാേക ിവരുന്ന ഒരു വയ്വസ്ഥയിൽ
മ പല െതാഴിലും പറ്റിയവർ ം അദ്ധയ്ാപകരാേക ി വരുന്നതു സവ്ാഭാവികം മാ മാണ്.
എന്നാൽ തങ്ങൾക്കിണങ്ങാത്ത ഒരു േജാലിയിെലത്തിെപ്പട്ടി ം ഈ അനയ്വത്കരണത്തിനു്
കാരണമായ സാമൂഹയ്വയ്വസ്ഥെയ റി ം അതു മാറ്റിെയടുേക്ക വിധങ്ങെള റി ം ഗൗര�
വമായി ചിന്തി ന്നി എന്നതു് അദ്ധയ്ാപകരുെട കുറ്റംതെന്നയാണ്. െമച്ചെപ്പട്ട േസവനവയ്വ�
സ്ഥകെള റി ് ഉൽക്ക െപ്പടുന്നതിനിടയിൽ തങ്ങൾ ഏതുവർഗ്ഗെത്തയാണ് േസവി ന്ന�
തു് എന്നതിെന റി ം തങ്ങൾ ് ന െപ്പട്ട പാഠയ്പദ്ധതികളുേടയും അടിേച്ച ിക്കെപ്പടുന്ന
സ ദായങ്ങളുേടയും യഥാർത്ഥ സവ്ഭാവെത്ത റി ം ചിന്തിക്കാൻ അവർ െമനെക്കടുന്നി .
ഗവെ ് േകാേളജ് ടീേച്ച ് അേസാസിേയഷൻ, പി.സി.ടി.എ., ഏ.െക.പി.സി.ടി.എ., നാഷ�
ണൽേഫാറം ഓഫ് ടീേച്ച ് തുടങ്ങിയ േകാേളജ് അദ്ധയ്ാപക സംഘടനകളുെട വർത്തനം

ധാനമായും സാമ്പത്തികസമരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനി . വിദയ്ാഭയ്ാസസ ദായെത്ത റിച്ച്
വിദയ്ാർത്ഥികളുേടയും അദ്ധയ്ാപകരുേടയും ഇടയിൽ വിമർശനാ കമായ ഒരവേബാധം വളർ�
ത്തിെയടുക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടി . അദ്ധയ്ാപകർക്ക് ഒരളേവാളം വിദയ്ാർത്ഥികെള പരീ�
ക്ഷിക്കാൻ അവസരം ന െപ്പടു െ ങ്കിലും വിദയ്ാർത്ഥികൾ ് അദ്ധയ്ാപകെര പരസയ്മായി
വിലയിരുത്താൻ അവസരം ന ന്നി ാത്തതിനാൽ അദ്ധയ്ാപകർ ് തങ്ങളുെട േപാരാ കൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം കി ന്നി . പു കവായനയുേടയും അവേബാധത്തിെന്റയും കാരയ്�
ത്തിൽ വിദയ്ാർത്ഥികേളക്കാൾ എ േയാ പുറകിലാണ് അദ്ധയ്ാപകർ. ബിരുദെമടു ന്നേതാ�
െട പഠനം അവസാനി െവ ് അവരിലധികംേപരും കരുതു . ബിരുദം വിജ്ഞാനത്തി�
നു സമമായി കാണുന്നതിെന്റ െപാള്ളത്തരം എടു പറേയ തി േ ാ.

വിഷയത്തിെന്റ ശരിയായ വശം പറ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാലും ഒഴി �
മാറുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ന െട അദ്ധയ്ാപകർ. ഇവർ െടൿസ്റ്റിൽ ഉള്ളതുമാ ം (അതും പരീക്ഷ�

വരുന്നതുമാ ം) പഠിപ്പി . േലബർ, േ ാഫിറ്റ് എന്നിവെയപ്പറ്റി സവി രം സംഗി�
ന്ന സാമ്പത്തിക ശാ ാദ്ധയ്ാപകൻ മിച്ചമൂലയ്സിദ്ധാന്തെത്തപ്പറ്റി പറയുകതെന്നയി . പല�

രും േചാദയ്ബാ കൾ ള്ള ഉത്തരെമഴുതിെക്കാടു കൃതകൃതയ്രാകു . ൈഗഡുേനാക്കി പഠി�
ക്കാൻ വിദയ്ാർത്ഥികെള ഉപേദശി ന്നവരുമു ്. പിെന്നെയാരു വിഭാഗം അദ്ധയ്ാപകർ, തങ്ങ�
ളുെട വിഷയേത്താടും വിദയ്ാർത്ഥികേളാടും അേങ്ങയറ്റം ആ ാർത്ഥത പുലർ ന്നവരാണ്.
ഇവർ, പാഠയ് മത്തിേന്റയും പാഠപു കങ്ങളുേടയും നാലുചുമരുകൾ ള്ളിൽനി ്, കഴിവി�
െന്റ പരമാവധി വിദയ്ാർത്ഥിെയ പഠിക്കാൻ സഹായി . സവ്ത മായി ചിന്തി ന്ന ഒരു
വിദയ്ാർത്ഥി ് ഇവരുെട ആ ാർത്ഥത ഒരു ശാപമായാണ് അനുഭവെപ്പടുക. ാസിൽ ഹാ�
ജരാകാനും, ഉറങ്ങാെതയിരു ാസ്സ് ദ്ധിക്കാനും ആവശയ്െപ്പടുകവഴി ഇവർ വിദയ്ാർത്ഥി�
കെള ഏറ്റവുമധികം േ ാഹി . അദ്ധയ്ാപകെന്റ ഒേര ഒരു ചുമതല വിദയ്ാർത്ഥിെയ പരീക്ഷ�

ത ാറാ ക എന്നതായിത്തീർന്നിരി . സവ്ന്തം േമഖലയിെല ആധുനികവിജ്ഞാനം
ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള മങ്ങൾതെന്നയും വിരളമാണ്. പു കങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആവശയ്മായ
ശമ്പളം അവർ ന ന്നി എ ം പരാതിയു ാേയക്കാം. ആ പരാതിയിൽ ഏെറ ശരിയു�

താനും. എങ്കിലും ഇേപ്പാഴുള്ള പരിമിതമായ വായനശാലാ സൗകരയ്ംതേന്നയും ഉപേയാ�



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 215

ഗെപ്പടുത്താെത ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ അംഗീകാരം േനടാനായി സമ്പ�
ാക്കാനുള്ള ‘െചന്നാ ന്തയ’ ( േയാഗം െച ഗുേവരായുേടത്) ത്തിേലർെപ്പട്ടിരി ന്ന ഭൂ�

രിപക്ഷം അദ്ധയ്ാപകർ ം ഇങ്ങിെന പറയാനുള്ള ധാർമ്മികാവകാശമി . അവരുെട സ്ഥിരം
ചർച്ചകൾ — ിഡ്ജുകേളയും, കാറുകേളയും, ഫാഷനുകേളയും കുറി ള്ള സ്റ്റാഫ്റൂം ചർച്ച�
കൾ ്—പു കവായനയുെട വലിയ ആവശയ്വുമി .

“ ാസ് മുറികൾ ് എ ായിട ം ഒെരാറ്റ മുഖച്ഛായയാണ്:
ശവകുടീരങ്ങളുേടേയാ നന്നങ്ങാടികളുേടേയാ ഛായ;
അദ്ധയ്ാപകെക്ക ാം ഒെരാറ്റ മുഖഛായയാണ്.
ഇം ീഷുപഠിപ്പി ന്നവർ ് േഷക്സ്പിയറിെന്റ ഛായ;
സമ്പദ്ശാ ം പഠിപ്പി ന്നവർക്ക് ആദം ിത്തിേന്റതു്;
സയൻസുകാർ ഗലീലിേയാവിേന്റതു്.
പ വർഷെത്ത അവിരാമമായ അധരേസവനം കഴിയുേമ്പാൾ
എ ാവരും ഗാന്ധിയുെട മഹാ ച്ഛായ ൈകവരി .
സഹനത്തിെന്റ മരുഭൂമിേപാലെത്ത അേത മുഴുക്കഷ ി,
ഗീതാരഹസയ്ംേപാലെത്ത അേത പാഴ് ചിരി,
നിർമ്മമതയുെട ാവുകയറിയ അേത കൂ ൈക.
ജീവി ന്നവരുെട മുഖച്ഛായ ഒരാൾ മി .
എ ാവർ ം ന്ഥ രകളിെല എണ്ണച്ഛായാചി ങ്ങളിൽനിേന്നാ
കാ ബം ാവുകളുെട തിമ ടുകളിൽനിേന്നാ ഇറങ്ങിവന്നതുേപാെല.
ഗുഹകൾേപാലുള്ള സ്റ്റാഫ്റൂമുകളിലിരു ് തുമ്മിയും നുണപറ ം
അസൂയയും അലവൻസും ആസ്ത്മയും സിനിസിസവും ബാധിച്ച്
എ ാ ഇന്തയ്ക്കാേരയും കാ നി ന്ന
വിവർണ്ണമായ നിർവ്വാണത്തിേല ്
കാലുറയും കണ്ണടയുമി ് അവർ സാവധാനം നടന്നടു .
(എങ്കിലും ഞാനിവെര െവറു കയി ,
കാരണം ാസുമുറി മുഴുവനും ഒരു െപരുമ്പാമ്പിെന്റ വായിലാണ്.
ഈ വാ ക ് നിസ്സഹായരായ ഇരകളുെട അദൃശയ്സാേഹാദരയ്ം പഠി ന്നവ�

േനയും പഠിപ്പി ന്നവേനയും ഒരുമിപ്പി .)
ഒരു ഇന്തയ്ൻ വിദയ്ാർത്ഥിയുെട ആ ഗതം.

അദ്ധയ്ാപകർ ം സമൂഹപരിവർത്തനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുെ ് ഞങ്ങൾ വി�
ചാരി . യുവമന കളിൽ പാഠപു കജ്ഞാനം കുത്തിെവ ന്നതിലുപരിയായി ചിലതു
െച ാനവർ കഴിയും. വി വത്തിെന്റ ൈധഷണികമായ പിൻേസനയായി വർത്തിക്കാ�
നും, വിദയ്ാർത്ഥികളുമായി ാ റിക്കക ം പുറ മുള്ള ചർച്ചകളിലൂെട അവെര എസ്റ്റാ ി�
െ ന്റിെന്റ യഥാർത്ഥ സവ്ഭാവങ്ങെള മനസ്സിലാ ന്നതിനും തങ്ങൾ ന െപ്പട്ട പാഠയ്പദ്ധ�
തി ഉപേയാഗി തെന്ന അതിെന്റ തിേലാമ സവ്ഭാവം വിദയ്ാർത്ഥികൾ ചൂ ിക്കാണി
െകാടു ന്നതിനും ഇ ള്ള പരിമിതികൾക്കക നി െകാ തെന്ന അവർ കഴിയണം.
അേപ്പാൾ മാ േമ അദ്ധയ്ാപകെരന്ന നില ള്ള തങ്ങളുെട യഥാർത്ഥധർമ്മം അവർ നിർവ്വഹി�
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, സമീപഭാവിയിൽത്തെന്ന അവർ ഈ ാഥമികധർമ്മത്തിേല ് വിളി ണർത്ത�
െപ്പടുകതെന്ന െച ം.

െതരെഞ്ഞടു കളും വിദയ്ാർത്ഥിസമൂഹവും

േകാേളജ് യൂണിയൻ തിരെഞ്ഞടു കൾ ് ധാനമായി ര ലക്ഷയ്ങ്ങളാണ് ഉള്ളതായി പറ�
േകൾ ന്നതു്. ഒ ്, കലാലയഭരണത്തിൽ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട ഭാഗഭാഗികതവ്ം ഉറ വരു�

ക. ര ്, അവർ ് ജനാധിപതയ്പരിശീലനം ന ക.
ഒന്നാമെത്ത ലക്ഷയ്ം തിരെഞ്ഞടു കൾ ഒരിക്കലും േനടാറിെ ന്നതു് എ ാവർ മറിയാം.

അദ്ധയ്ാപകെര തിരെഞ്ഞടു ന്നതിേലാ, പാഠയ്പദ്ധതികൾ നിശ്ചയി ന്നതിേലാ, ഫീസുനിര�
കൾ നിശ്ചയി ന്നതിേലാ ഒ ം തെന്ന “തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട’ വിദയ്ാർത്ഥി തിനിധികൾ�
യാെതാരധികാരവുമി . ഗവെ േന്റാ മാേനജ്െമേന്റാ എടു ന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മൂ�

കസാക്ഷികളായിരിക്കാേനാ അവരുെട ഇംഗിതങ്ങൾ നടത്തിെക്കാടു ന്ന ഉപകരണങ്ങളാ�
യിരിക്കാേനാ ആണ് അവർ ‘തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടു’ന്നതു്; ഒരു േകാേളജ് മാഗസിെന്റ ഡന്റ്
എഡിറ്റർ ്—മാഗസിനുള്ള പണം പൂർണ്ണമായും വിദയ്ാർത്ഥികളുേടതായിരുന്നി ം —മാഗസിൻ
നടത്തിപ്പിൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരം നൽകുന്ന േകാേളജുകൾ േകരളത്തിെല യു ് ? ഒരു

ഡന്റ് െചയർമാനു് ഉൽഘാടനേവളകളിൽ േമലങ്കിയണി ം േവദിക്ക് ഒരലങ്കാരമായിരി�
ക്കാെമന്ന ാെത വിദയ്ാർത്ഥിസമൂഹെത്ത മുഴുവൻ ബാധി ന്ന അടിയന്തിര ങ്ങളിൽ തീ�
രുമാനെമടുക്കാൻ എന്തധികാരമാണു നൽകെപ്പടുന്നതു്? അങ്ങിെന ഒന്നാമെത്ത ലക്ഷയ്െത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം തിരെഞ്ഞടുപ്പ് ഒരു ഹസനം മാ മാെണ വരു .

ര ാമെത്ത ലക്ഷയ്ം േനടിെയടു ന്നതിൽ യൂണിയൻ തിരെഞ്ഞടു കൾ തിക ം വി�
ജയം േനടു െ പറയണം: കാരണം ബൂർഷവ്ാജനാധിപതയ് ഹസനത്തിന് സവ്യം
ത ാെറടുക്കാൻ അതു് വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് ശരി ം അവസരം നൽകു ് ! തതവ്ദീക്ഷയി�

ാത്ത കൂ െക കൾ, പര രവഞ്ചനകൾ, സതയ്ത്തിെന്റ സ്ഥാന ം വാഗ്സാമർത്ഥയ്െത്ത
(demagogy) തിഷ്ഠി ന്ന സ ദായം അജ്ഞതെയ ചൂഷണം െച ന്ന തരംതാ ചര�
ണത ങ്ങൾ, സ്ഥാനാർഥികെള തിരെഞ്ഞടു ന്നതിലുള്ള വിചി വും സ ചിതവുമായ മാ�
നദണ്ഡങ്ങൾ - ഇങ്ങിെന ന െട ‘വൻ’ തിരെഞ്ഞടു കളിെല എ ാ കുത്സിത വണതകൾ�

ം വിദയ്ാർത്ഥികെള ഒരുക്കിെയടുക്കാൻ ഇന്നെത്ത യൂണിയൻ തിരെഞ്ഞടു കൾ കഴിയു�
്.

ബൂർഷവ്ാപാർലിെമന്ററി സ ദായത്തിൽ തിരെഞ്ഞടു കൾ ള്ള ധർമ്മെമന്താെണ ം
നമുക്കറിയാം. ഉപരിവർഗത്തിനു് വളരുവാനും സമ്പാദിക്കാനും അവരുെട ചൂഷണാധിഷ്ഠിത�
മായ സം ാരെത്ത അധവ്ാനി ന്ന വർഗങ്ങൾ േമൽ അടിേച്ച ി വാനും ജനങ്ങളുെട
അനുമതിേനടുക എന്നതാണ് അതു്. ഉപരിവർഗത്തിെന്റ ഈ ത ം ഇന്തയ്ൻ ജനത മനസ്സി�
ലാക്കി ടങ്ങിയി ്. അതുെകാ ാണ് ഓേരാ തിരെഞ്ഞടുപ്പിലും െമാത്തം േപാൾ െച
േവാ കളുെട ശതമാനം കുറ കുറ വരുന്നതു്.

അേതസമയം അറിവി ാത്ത ജനങ്ങെള മൂലധനമാക്കി അധികാര വയ്വസായം പടു �
യർ ന്ന പല നിറത്തിലുംെപട്ട രാ ീയകക്ഷികളാകെട്ട, തങ്ങളുെട അധികാരവും അഴിമതി�

ള്ള അവസരവും ന െപ്പേട്ട േമാ എ ഭയ ് ഇതു സമ്മതി െകാടുക്കാൻ ത ാറി .
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ഇേപ്പാഴും ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ വിശവ്സി , അതുെകാ ് ഞങ്ങൾ തിരെഞ്ഞ�
ടു മാർഗ്ഗം ഉേപക്ഷി ന്നി എന്നാണേ ാ ന െട പല രാ ീയകക്ഷികളും സവ്യം നീ�
തീകരി ന്നതും. ജനങ്ങൾ ം ബൂർഷവ്ാജനാധിപതയ്ാവകാശങ്ങൾ(!) േപാലും ന െപ്പട്ട
ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവ തിരി പിടി വാൻ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പെങ്കടുേക്ക ിവന്നിരിക്കാം;
എന്നാൽ ‘ന െപ്പട്ട’ അവകാശങ്ങൾ ‘തിരി കിട്ടിയതു’െകാ തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ
വലിയ മാറ്റെമാ മു ായിട്ടിെ ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരി . അധികാരാേനവ്ഷിക�
ളായ ന െട ഔേദയ്ാഗിക പാർട്ടികളുെട േപാഷകസംഘടനകളായ വിദയ്ാർത്ഥിസംഘടന�
കൾക്ക് തങ്ങളുെട മാതൃസംഘടനകൾ പി ടർ േപാരുന്ന അേത വഞ്ചനകളും ത ങ്ങളും
പഠി വാനുള്ള ഒരു കളരിയായിട്ടാണ് ൾ േകാേളജ് യൂണിയൻ തിരെഞ്ഞടു കൾ ഉപേയാ�
ഗി ന്നത്. ഈ സംഘടനകൾ വിദയ്ാർത്ഥി ‘വർഗ’ത്തിെന്റേപരിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന സമരങ്ങ�
ളുെട സവ്ഭാവമാകെട്ട രാ ീയ േ ഡ് യൂണിയനുകൾ നട ന്ന സാമ്പത്തിക സമരങ്ങളുേടതു
തെന്നയാണ്.

സാമ്പത്തിക സമരങ്ങളുെട ലക്ഷയ്ം ചൂഷകർ സവ്ന്തം അദ്ധവ്ാനം വിൽ വാൻ തങ്ങൾ�
സമ്മതമായ വയ്വസ്ഥകൾ നിശ്ചയി കയും അങ്ങിെന ചൂഷകർ ം ചൂഷണവും അദ്ധവ്ാ�

നി ് അടിമത്തവും തുടർ േപാകാനുള്ള സാഹചരയ്ം സൃ ി കയുമാണേ ാ. പരി ര�
ണവാദത്തിേന്റതായ ഈ മാർഗ്ഗം തെന്നയാണു് വിദയ്ാർത്ഥികളും പിൻതുടരുന്നത്. പീഡി�
തവർഗ്ഗങ്ങളുമായി താദാ യ്ം ാപിേക്ക തിനു പകരം വിദയ്ാർത്ഥികൾ സവ്യം ഒരു ‘വർ�
ഗ്ഗ’മാെണന്ന മിഥയ് ചരിപ്പി കയും നിസ്സാരമായ സമരങ്ങൾക്കായി യുവാക്കളുെട സർഗ്ഗശ�

ിെയ തിരി വിടുകയും െച കവഴി, സമൂഹത്തിെല വർഗവയ്തയ്ാസങ്ങെള മറ െവ കയും
എസ്റ്റാ ിെ ന്റിെന്റ വിശവ് േസവകരായി വർത്തി വാൻ വിദയ്ാർത്ഥികെള ത ാറാ ക�
യുമാണ് ഈ വിദയ്ാർത്ഥി സംഘടനകൾ െച ന്നത്. ഇന്നെത്ത പാഠയ്പദ്ധതികളുെട ഗൂഢാ�
േലാചനേയാെടാപ്പം തെന്ന വിദയ്ാർത്ഥിസംഘടനകളുെട ഈ യ വും വിജയിച്ചി െ ന്ന�
തിനു് ഏറ്റവും ന െതളിവ് േസാവിയറ്റ് സാ ാജയ്തവ്ത്തിെന്റ പി ണേയാെട ഇന്തയ്യിൽ നട�
ന്ന േസവ്ച്ഛാധിപതയ്ത്തിെന്റ പെത്താമ്പതുമാസക്കാല വിദയ്ർത്ഥി ‘വർഗം’ േതയ്കി ന �
െട സംസ്ഥാനെത്ത വിദയ്ാർത്ഥി ‘വർഗം’ പുലർത്തിയ െഞട്ടിപ്പി ന്ന അച്ചടക്കംതെന്നയാ�
ണ്. വിദയ്ാർത്ഥികൾ സവ്യം ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന നിലയിൽ സവ്യം േമാചിപ്പിക്കെപ്പടുകയിെ �

ം ചൂഷിതവർഗത്തിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്ന ിലൂെട മനുഷയ്രാശിമുഴുവൻ േമാചിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന�
തിെന്റ ഭാഗമായി മാ േമ വിദയ്ാർത്ഥികൾ ം യഥാർത്ഥ സവ്ാത യ്ം ലഭി കയുള്ള ം മന�
സ്സിലാക്കി തിരെഞ്ഞടുപ്പ് സ ദായെത്ത തിര രി കയും ഈ ഉയിർെത്തഴുേന്ന ിെന തവ്രി�
തെപ്പടു ന്നതിനുള്ള ൈധഷണികവും ഭൗതികവുമായ വർത്തനങ്ങളിൽ പ െകാ കയു�
മാണ് വിദയ്ാർത്ഥികൾ െചേ െത ഞങ്ങൾ വിശവ്സി . അതിനു് ഇന്നെത്ത ആല�
സയ്ത്തിൽനി ം ഫാഷൻ പേരഡുകളിൽനി ം േ ാബറികളിൽനി ം വിജ്ഞാനവിമുഖത�
യിൽനി ം വിദയ്ാർത്ഥികൾ സവ്യം േമാചിപ്പിേക്ക ിയിരി . ഒരുകൂട്ടം േകാമാളികളായി�
രി ന്നതിനുപകരം അവർ ഗൗരവബുദ്ധികളായ ചിന്തകരും വിമർശകരും ാക്കളുമായി
മാറുകയും നവീനജനാധിപതയ്സം ാരത്തിനും സവ്ന്തം സംഭാവനകൾ ന കയും േവ ിയി�
രി .
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ശാ പഠനം

ആദയ്കാലങ്ങളിൽ ശാ വും തത്തവ്ചിന്തയും പര രം ഗാഢമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരു . കൃ�
തിയുെട ചലനങ്ങെളയും തിഭാസങ്ങെളയും വിശകലനം െച ന്നതിൽ ശാ വും ഇവെയ
സംബന്ധി ന്ന െപാതുനിയമങ്ങൾ കെ ന്നതിൽ, തത്തവ്ചിന്തയും ദ്ധേക ീകരി .
മനുഷയ്ചരി ത്തിലുടനീളം അറിവു വികസിപ്പി ന്നതിൽ ഇവ അേനയ്ാനയ്ം സഹായി േപാ�

. പഞ്ചെത്ത റി ള്ള ൈവരുദ്ധയ്ാ കവീക്ഷണം പുരാതന ീൿ ദാർശനികർ മുത�
േല നിലനിന്നിരു . പതിെനട്ടാം നൂറ്റാ ിെന്റ ആരംഭത്തിൽ െഹഗലിലൂെട ആശയവാദ�
ത്തിേല തിരി ് വളർച്ചമുരടി നിന്ന ൈവരുദ്ധയ്ാ കസ ദായത്തിനും അേന്നവെരയു�

ായ ശാ വികാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാ ീയരൂപം ന ിയതു് മാർ ം ഏംഗൽ�
സുമാണ്. ‘ കൃതിയിെല ൈവരുദ്ധയ്ാ കത.’, എന്ന ന്ഥത്തിൽ ശാ ീയൈവരുദ്ധയ്ാ ക�
ഭൗതികവാദെത്ത കൃതിശാ വുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി എംഗൽസും തിപാദി ്; .
1875 – ’82 കാലം വെരയുള്ള കൃതിശാ ങ്ങളുെട വളർച്ചെയ ൈവരുദ്ധയ്ാ കതയുെട അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ പരിേശാധി മു ്. ൈവരുദ്ധയ്ാ കതയുെട െപാതുനിയമങ്ങൾ എ ാ ശാ�

വിഷയങ്ങൾ ം ഒരുേപാെല ബാധകമാണ്.
കൃതി തിഭാസങ്ങെള റി ള്ള മനുഷയ്െന്റ അറിവിെന്റ വളർച്ച ൈവരുദ്ധയ്ാ കമാ�

ണ്, ചു പാടുമുള്ള തിഭാസങ്ങളുമായി അേഭദയ്മായി ബന്ധെപ്പ െകാ ം അവയാൽ നിയ�
ിക്കെപ്പ െകാ ം ഉള്ളതാണ് ഓേരാ തിഭാസവും എ മനസ്സിലാക്കി പരിേശാധിച്ചാൽ

മാ േമ കൃതിയുെട ഏതു തിഭാസെത്തയും നമു മനസ്സിലാ വാനും വയ്ാഖയ്ാനി വാ�
നും കഴിയൂ. സദാ ചലി കയും നവീകരിക്കെപ്പടുകയും മാറിെക്കാ ിരി കയും വളരുകയും
െച ന്ന ഒന്നാണ് കൃതി. അതുെകാ തിഭാസങ്ങേളയും വ ക്കേളയും അവയുെട ചല�
നം, മാറ്റം, വളർച്ച, ഉ വം, നാശം എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽനി കൂടി വിശകലനം
െചേ തു ്. ഓേരാ വ വിലും ഉ ാകുന്ന പരിണാമപരമായ മാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി ഗു�
ണപരമായ മാറ്റം സംഭവി . താപനില കുറയുേമ്പാൾ ജലം ഖരരൂപത്തിലാകുകയും താ�
പനില കൂടുേമ്പാൾ ആവിയാകുന്നതും, ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. കൃതിയിലുള്ള എ ാ തി�
ഭാസങ്ങളിലും ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങളു ്. അവയിെല ാം നിേഷധാ കവും ിയാ കവുമായ വശ�
ങ്ങളു ്. അവെ ാരു ഭൂതവും ഭാവിയുമു ്. നശി േപാകുന്നതും വളർ വരുന്നതുമായ ഭാഗ�
ങ്ങളു ്. വിരുദ്ധശ ികളുെട സംഘട്ടനവും പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലും നശി േപാകുന്ന�
തും ജനി വരുന്നതും തമ്മിലും മാ േപാകുന്നതും മറ േപാകുന്നതും വളർ വരുന്നതും
തമ്മിലും ഉള്ള ഈ സമരമാണ് വികാസം. കൃതിയുെടയും പരിമാണമാറ്റങ്ങളിൽ നി ഗുണ�
പരമായ മാറ്റങ്ങളിേല ം ഉള്ള രൂപാന്തരത്തിെന്റ ആന്തരികസത്ത. ശ ശാ ജ്ഞനും

ന്ഥകാരനുമായ െജ. ഡി. ബർനാൽ തെന്റ വിഖയ്ാതമായ ന്ഥത്തിൽ (Science in History,
4 Vols.) ശാ ചരി െത്ത വിശകലനം െച ന്നതു് ൈവരുദ്ധയ്ാ കവാദത്തിെന്റ ഈ െപാതു�
നിയമങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്നാൽ ശാ െത്ത അതിെന്റ ൈവരുദ്ധയ്ാ കസവ്�
ഭാവത്തിൽ നിന്നകറ്റി ൈദവശാ ത്തിെന്റ (Theology) രീതിയിലാണ് ന െട ാ റികളിൽ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. ശാ െമന്നാൽ അവെര സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം പര രബന്ധ�
മി ാത്ത, അമൂർത്തമായ ഒരുപാടു് വ തകളുെട കൂമ്പാരമാണ്. ശാ സിദ്ധാന്തങ്ങളാകെട്ട
അവയുെട ചരി പരമായ സ്ഥാനത്തിൽനി ം അതിേനാടുബന്ധെപ്പട്ട മ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ�
നി ം േവർെപടുത്തിയാണ് പഠിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. ഏെതങ്കിലുെമാരു ശാ സിദ്ധാന്തം പഠി�
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പ്പിക്കെപ്പട്ടാൽ അതു് അന്തിമമാെണ ം അതു തിനിധാനം െച ന്ന വ തകെള സംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അന്തിമസതയ്ം അതാെണ ം ഉള്ള േബാധമാണ് വിദയ്ാർത്ഥിയിലു ാവുക.
വ തകളുേടയും തിഭാസങ്ങളുെടയും െപാതുസവ്ഭാവങ്ങളായ പര രബന്ധേമാ അവയുെട
ചലനസവ്ഭാവേമാ, പരിണാമസവ്ഭാവേമാ (തീെര ാഥമികമായവയിെലാഴി ്) ർശി �
േപാലുമി . ഏെതങ്കിലുെമാരു ശാ സിദ്ധാന്തം ീഡി ി ാ കളിൽ പഠിപ്പി ന്നതിൽ നി�

ം നവീകരിക്കെപ്പട്ട (Advanced)രീതിയിലാണ് ഡി ി ാ കളിൽ പഠിപ്പി ക. എന്നാൽ
ഇവ ര ം തമ്മിെല പര രബന്ധം വയ് മാക്കാറി .

ശാ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി ശാ ീയമായ ഒരു േബാധം വിദയ്ാർത്ഥികളിൽ ഉ ാ കയ
ഇന്നെത്ത ശാ ാ കളുെട ലക്ഷയ്ം, പകരം അവ വിദയ്ാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് വ തകൾ
പകർ െകാടു . വ തകളുെട പര രബന്ധേമാ ശാ ചരി ത്തിൽ അവയുെട സ്ഥാ�
നേമാ ഏറ്റവും പുതിയ ശാ ീയജ്ഞാനവുമായി അവ എ യടു ് ബന്ധെപ്പട്ടിരി െവ�
ന്നേതാ മ . (പരീക്ഷാപരി രണപദ്ധതിയനുസരി തയ്ക്ഷെപ്പട്ട േചാദയ്ബാ കേളാ�
െട ശാ വ തകൾ മു ായിരുന്ന പര രബന്ധം േപാലും ന െപ്പട്ടിരി ; പകരം
ഇന്നെത്ത ശാ ാസുകൾ ‘സംസാരി ന്ന ഉത്തരബാ ക’ളായി മാറിയിരി ).

പരീക്ഷാകടലാസിൽ കാണുന്ന അേഞ്ചാപേത്താ േചാദയ്ങ്ങൾ ് െറഡിേമഡ് ഉത്തര�
െമഴുതാൻ വിദയ്ാർത്ഥിെയ ാ രാ കെയന്നതാണ് ഇന്നെത്ത ശാ ാ കളുെട ഏകല�
ക്ഷയ്ം.

ഇവ്വിധമുള്ള തിയറി ാ കൾെക്കാപ്പം ാ ിക്കൽ ാ കളും സാേഘാഷം നടത്തെപ്പ�
ടു ്. ൈഗഡുകൾ േനാക്കി, അെ ങ്കിൽ മനഃപാഠമാക്കി ‘പരീക്ഷണങ്ങൾ’ െച ന്നതായി
അഭിനയി കയാണ് ഇവിെട വിദയ്ാർത്ഥികളുെട കടമ. േകാ ിെന്റ അവസാനം ഇതിെനാരു
പരീക്ഷ കൂെട നടത്തെപ്പടു ്.

ഈവിധമുള്ള ശുദ്ധശാ (pure science) ാ കൾ എ സമർത്ഥനായ വിദയ്ാർത്ഥിേയ�
യും സിലബസ്സിേന്റയും പരീക്ഷകളുേടയും ചുറ്റളവിൽ തളച്ചിടു . അയാളുെട ശാ ീയമായ സർ�
ഗ്ഗശ ി ം ഈ ാസുകളിൽ യാെതാരു ാധാനയ്വുമി ; മറിച്ച് അതിെന മുരടിപ്പിക്കാൻ മാ�

േമ ഇവ സഹായി . ശുദ്ധശാ പഠനം ശാ ത്തിെന്റ വളർച്ച ം മുതൽ േട്ടകുന്ന ശാ �
ജ്ഞെര സൃ ിക്കാനുേദ്ദശി ള്ളതാെണ ഓർ ക.

ശുദ്ധശാ ത്തിൽ ബിരുദം േനടിയവരിൽ ആെക അേഞ്ചാ ആേറാ ശതമാനംേപേര ശാ�
ശാഖയിൽ വർത്തി ന്നവരായു . ജീവിതത്തിെന്റ നിരവധി സാധാരണ വർത്തന�

ങ്ങളിൽനി ം ഉ ാദന ിയയിൽ പൂർണ്ണമായി ഒഴി നിർത്തെപ്പട്ടതാകയാൽ േശഷി ന്ന�
വരുെട ജീവിതത്തിൽ ശാ പഠനംെകാ ് യാെതാരു േയാജനവുമു ാകാറി . പരീക്ഷക�
ളിൽ ഊന്നിയ ഒന്നായതിനാൽ അതു് ഒരാളിൽ ശാ ീയവീക്ഷണരീതിേപാലും വളർ ന്നി .

യു ശാ ം (Applied science) പഠിപ്പി ന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ ൈവരുദ്ധയ്ങ്ങൾ കാ�
ണാം. സമൂഹവുമായി േനരി ബന്ധമുള്ള ൈവദയ്ം, കൃഷി, സാേങ്കതികശാ ങ്ങൾ ഇവ വിദയ്ാർ�
ത്ഥിെയ സമൂഹത്തിൽനി പൂർണ്ണമായും അകറ്റിനിർത്തെപ്പടുന്ന ഒരു ദീർഘകാല േകാ ിലൂെട�
യാണ് പഠിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. പഠനസമയത്തിൽ പകുതിയിേലെറയും ൈസദ്ധാന്തികഭാഗങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കാൻ െചലവഴിക്കെപ്പടു . െമഡിക്കൽ േകാേളജുകളിൽ അധികസമയവും സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളുെട പഠനങ്ങൾക്കായാണ് വിനിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നെത ം ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പലതും�
തെന്ന കാലാഹരണെപ്പട്ടവയാണു് എ ം േകാഴിേക്കാട് െമഡിക്കൽ േകാേളജ് വിദയ്ാർത്ഥി
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ആയ ടി.പി. നാസർ എഴുതു .
ഇതിെന്റ േദാഷഫലങ്ങൾ ന െട സമൂഹത്തിൽ തെന്ന കടമാണ്. ഇന്നെത്ത ഒരു

സാേങ്കതിക വിദയ്ാർത്ഥി സവ്ന്തം ജ്ഞാനം സമൂഹത്തിൽ േയാഗി േമ്പാൾ അതു േകവലം
ഏകപക്ഷീയമായിത്തീരു . പാഠപു കങ്ങളിൽ നി ം പഠിച്ച വിജ്ഞാനം—അതും യൂേറാ�
പയ്ൻ നാടുകളിൽനി ം ഇറ മതി െച െപ്പട്ടവ—ഒരു സാേങ്കതികശാ ജ്ഞൻ എെന്തങ്കി�
ലും ഒന്നിെന്റ നിർമ്മിതിക്കായി ഉപേയാഗെപ്പടു േമ്പാൾ അതു് ഉ ാദനസവ്ഭാവം തീെരയി�

ാത്ത പകർത്തൽ മാ േമ ആകു . തലമുറകളായി ഉ ാദന ിയയിേലർെപ്പട്ടിരുന്ന
ജനങ്ങളുെട ജ്ഞാനത്തിനു് അവിെട യാെതാരു സ്ഥാനവുമി ാതാകു അറിവിെന്റ ഉപേയാ�
ഗം പകർത്തൽ മാ മാകയാൽ അതു പുേരാഗമനസവ്ഭാവം നശിച്ച, ഒറ്റെപ്പട്ട ഒന്നായിത്തീരു�

. ഒരു കൃഷിവിദഗ്ദ്ധൻ കൃഷിെയപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ ശാ ീയജ്ഞാനം എവിെടെയങ്കിലും �
േയാഗി ന്നതിനു മുൻപു് അവിടെത്ത കർഷകൻ അേന്നവെര േനടിയ ാേയാഗികജ്ഞാനം�
കൂടി അറിേയ തു ്. അ ാത്തപക്ഷം അയാളുെട ജ്ഞാനം േദാഷകരമായിത്തീർേന്ന ം.
ശാ ജ്ഞരുേടയും വിദഗ്ദ്ധരുേടയും ജനങ്ങളുമായുള്ള ഗാഢമായ ബന്ധത്തിലൂെട േയ, പര �
രമുള്ള വിജ്ഞാനൈകമാറ്റത്തിലൂെടേയ, സമൂഹത്തിനു പുേരാഗതിയു ാവൂ. ഇന്നെത്ത വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസസ ദായം ഇതിെന തടയു . ഇന്തയ്ൻപദ്ധതികളുെട പരാജയത്തിനു് ഇതും ഒരു കാ�
രണമാണ്. ഇന്തയ്യിൽ ഇ ് ൈവദയ്ശാ ം പഠിച്ചവനും സാേങ്കതികശാ ജ്ഞനും വിദഗ്ദ്ധ�
നും ജനങ്ങളിൽനി ം തീെര അക നി . അവർ ബുർഷവ്ാ-െപറ്റിബുർഷവ്ാ വർഗ്ഗത്തിെന്റ
േസവകരായിത്തീർന്നിരി . കമ്മ ണിസ്റ്റ് രാ ങ്ങളിലാകെട്ട ഇന്റലിജൻഷയ്യും ജനങ്ങളും
പര രം ഗാഢമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരി . ഉ ാദനവും സമൂഹത്തിെല ഐകയ്വും വർദ്ധിപ്പി�

ന്നതിലൂെട സമൂഹെത്ത മുേന്നാ നയിക്കാൻ ഇതു സഹായി . ഇന്തയ്െയ അേപക്ഷിച്ച്
കമ്മ ണിസ്റ്റ് ൈചനയുെട സാമ്പത്തിക സാമൂഹയ്വികസനത്തിനും ഇെതാരു കാരണമാണ്.

േകാേളജ് മാസികകൾ

വിദയ്ാർത്ഥികളുെട ിയാ കവാസനകെള വളർ ന്നതിലും വികസിപ്പി ന്നതിലും നെ ാ�
രു പ വഹിക്കാൻ ഒരു േകാേളജ് മാസിക കഴിയും. സാധാരണയായി ഇവ ഒരു സുവനീർ
േപാെലയാകാറാണ് പതിവ്. കുെറ േഫാേട്ടാകളും കായിക കലാ കടനങ്ങളുെട ചി ങ്ങളും
േപജു നിറ ാൻ വിദയ്ാർത്ഥികളുെട സൃ ികളും. അവ നിരുപ വങ്ങളും നിർവീരയ്ങ്ങളുമായിരി�

ാൻ അധികൃതർ േതയ്കം ദ്ധിക്കാറു ്. തൽഫലമായി മാസികകളുെട ഉള്ളടക്കം ഒരിട�
േത്ത ം നയിക്കാത്ത ഒരുപാടു വാ കളുെട ഒരു കൂമ്പാരമായിത്തീരു .

ഗൗരവപൂർണ്ണമായ വിഷയങ്ങെള റിച്ച് ചർച്ചകളും മ ം സംഘടിപ്പി ാൻ മാഗസിനുകൾ�
ക്ക് കഴിയും. വിദയ്ാർത്ഥികൾ സവ്യം ഒരു സമൂഹമെ ം, സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാ മാ�
ണ് അവെരന്നതും തയ്ക്ഷമാണ്. വിദയ്ാർത്ഥികളുെടതെന്ന പല ങ്ങളും സമൂഹം െപാ�
തുവിൽ േനരിടുന്ന ങ്ങളുെട ഭാഗമായാണ്— തയ്ക്ഷെപ്പടാറ്. അതുെകാ തെന്ന സമൂഹ�
െത്ത േനരിടുന്ന യഥാർത്ഥ ങ്ങെള റിച്ച് പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും മാഗസിനുകളിലൂ�
െട വിദയ്ാർത്ഥികൾ കഴിയും. വിദയ്ാർത്ഥികളുെടേമൽ അധികാരിവർഗ്ഗം നട ന്ന ഓേരാ
അഴിമതിയും മാഗസിനുകളിലൂെട തുറ കാട്ടെപ്പേട താണ്. ഇതിലൂെട സമൂഹത്തിൽ സവ്�
ന്തം സ്ഥാനം കെ ത്താനും അതിലൂെട സമൂഹെത്ത മാ ന്ന വി വ വർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാ�
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ളികളാവാനും േകാേളജുമാസികകൾ വിദയ്ാർത്ഥികെള സഹായി ം. ഈ ചർച്ചതെന്ന. അതി�
െനാരു െതളിവാണെ ാ.

വിദയ്ാർത്ഥികളും അദ്ധയ്ാപകരും ശരിയായ വർഗ്ഗവീക്ഷണം സവ്ീകരി കയും തങ്ങെള സവ്�
യം ‘വർഗ്ഗ’ങ്ങളായിക്കാണാെത മനുഷയ്രാശിയുെട മുഴുവൻ വിേമാചകരായ കർഷകരിലും െതാ�
ഴിലാളികളിലും തങ്ങളുെട യഥാർത്ഥബ ക്കെള കെ കയും െച ന്നതുവെര ന െട ജീ�
വിതവും ന െട സം ാരവും ന െട വിദയ്ാഭയ്ാസവും ജീർണ്ണി െകാേ യിരി ം. ജീവൻ
െകാടുേത്ത ജീവിതം രക്ഷിക്കാനാകൂ എ മനസ്സിലാ കയും, തങ്ങൾ ശിശു കൃതരാെണ�
ന്നറിഞ്ഞ് വയലിലും െതാഴിൽശാലകളിലുമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ മനുഷയ്ഭൂരിപക്ഷ ത്തിൽ
അലി േചരുകയും അവരിൽനി പഠി കയും അവെര പഠിപ്പി കയും െച ന്ന യഥാർ�
ത്ഥ വിദയ്ാർത്ഥികളുെടയും അദ്ധയ്ാപകരുേടയും ഒരു സമൂഹമു ാകുേമ്പാൾ, സവ്കാരയ്മൂലധന�
വും ചൂഷണവും അവസാനിപ്പി വാനും മനുഷയ്വർഗ്ഗെത്ത യഥാർത്ഥ ജനാധിപതയ്ത്തിേല�

ം സ്ഥിതി സമതവ്ത്തിേല ം വിേമാചിപ്പി വാനുമുള്ള അന്തിമസംഗരം സംഭവി കത�
െന്ന െച ം. അേപ്പാൾ മാറുന്നതു് വിദയ്ാഭയ്ാസ രംഗമായിരിക്കി ; അേപ്പാൾ അടിത്തറയും
േമൽ രയും മാറും, മ ം മനുഷയ്നും മാറും, ചിന്തയും വികാരവും മാറും. തെന്നേപ്പാെല തെന്റ
അയൽക്കാരേനയും േ ഹിക്കാൻ മനുഷയ്െന ാ നാ ന്ന വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തിെന്റ
ഉദയസൂചനകൾ െകാ ് കിഴ മുഴുവൻ നിറയും. വസന്തത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കം ഇന്തയ്യുെട
ആകാശെത്തയും മാക്കിക്കഴി . ചൂഷകരുെട വംശനാശത്തിെന്റ ദുർഗ്ഗന്ധം സർവ്വ�
കലാശാലകളുെട ഇരു ഇടനാഴികളിലും പര കഴി . ഇനി ഒരു നിമിഷം േപാലും നാം
അടിമകളായിരി കയി . നാം കീഴട കയി .

കുറിപ്പ്: ഈ മാഗസിെന്റ സ്റ്റാഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നയാളുെട തിക ം ഏകപക്ഷീയമായ വർത്തന�
ങ്ങളുെട ഫലമായി ഈ. നീ േലഖനത്തിനും ചിലയിടങ്ങളിൽ അംഗഭംഗം സംഭവി കേയാ, േലഖന�
ത്തിെന്റ െപാതുെവയുള്ള മം വികലെപ്പടുകേയാ െച ി ്. (‘വിയർ ം സാഹിതയ്വും’ എന്ന ലൂഷുൺ�
െന്റ േലഖനം ഭാഷാപഠനേത്താെടാപ്പവും, ശാ പഠനം ‘േകാേമ ി’െന ടർ മാണ് അച്ചടിക്ക ി�
യിരുന്നതു്. ഭാഷാപഠനം, പരീക്ഷകൾ, അദ്ധയ്ാപകസമൂഹം, വിദയ്ാർത്ഥിസമൂഹം, െതരെഞ്ഞടു കളും
വിദയ്ാർത്ഥി സമൂഹവും, േകാേളജ് മാസികകൾ എന്നിങ്ങെനയാണ് തുടർ ള്ള ഭാഗങ്ങളുെട ശരിയായ

മം. — എഡിറ്റർ
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സംഭാഷണ ശ ി വീെ ടുക്കാം: സി ആർ. പരേമശവ്രൻ

ിയ സുഹൃെത്ത,

സമൂഹത്തിെല ‘അഴു ’കളിൽനിെന്ന ാം വളെര അകെല ദ്ധാപൂർവ്വം സ്ഥാപിക്കെപ്പ�
ട്ടിരി ന്ന സരസവ്തീേക്ഷ ത്തിേലക്ക് വീട്ടിെല ഇ ാ കെള ഒരു കള്ളക്കട സാധനം�
േപാെല നിങ്ങൾ കടത്തിെക്കാ വരു . സാധാരണക്കാരനിൽനി ് ഉയർത്തി നിങ്ങെള
സം ാരസമ്പന്നനാക്കാെമ വാ ാനംെച ി ള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസവിചക്ഷണേനാടു നിങ്ങൾ
െച ന്ന കടുത്ത കൃത തയാണതു്. നിങ്ങേളാെടാപ്പം ജനിച്ചവരിൽ ഒരു ന പങ്ക് അക്ഷ�
രാഭയ്ാസംേപാലും ലഭിക്കാെത ജീവി തീരു . നിങ്ങേളാെടാപ്പം ൈ മറി വിദയ്ാഭയ്ാസം
തുടങ്ങിയ നൂറുേപരിൽ ക ിച്ച് നിങ്ങെളാരാൾ മാ മാണ് േകാേളജിെലത്തിേച്ചർത്തിരി�

ന്നെത ം സ്ഥിതിവിവരക്കണ കൾ. വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങ�
ളിൽനി ം കൂ പിരി ം എവിെടെയാക്കേയാ മുങ്ങിേപ്പായ െചറുപ്പക്കാരിെലാരാൾ  ഒരി�
ക്കെലാരു സുകുമാരെന്റ കഥകളിെലാ മെറ്റാ ഉയിർെത്തഴുേന്ന െവ ം വരാം. വിദയ്ാഭയ്ാസ

വർത്തകരും മാതാപിതാക്കളും പറയു : അഴു ചാലുകളിേല േപായവർ േപാകെട്ട.
നിങ്ങൾ അവസരത്തിെനാ യരുക. ഒരു എടു കുതിരയുെട സജീവതേയാെട ബസ്സിലും
കാൽനടയിലും നിങ്ങൾ ആവർത്തി ന്ന നീ യാ കൾ, അറവുകാരെന്റ നിസ്സംഗതേയാ�
െട നിങ്ങൾ േമൽ നടത്തെപ്പടുന്ന വയ്ാകരണ ാ കൾ, ഇെതാന്നവസാനി കയിേ
എ ഭയെപ്പ േപാകുന്ന നീ അപരാഹ്നങ്ങൾ, ഓർമ്മശ ി വളെര കുറവായ നിങ്ങെള
പീഡിപ്പി വാനായി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിെച്ച ന്ന പരീക്ഷകൾ, നിങ്ങെളെന്ത ാം അനുഭവി �

! ‘േകാേളജ് ജീവിതം എ സേന്താഷ ദം’ എ വി യി ന്ന മന്ദബുദ്ധിേയാടും നി�
ങ്ങൾ അസൂയെപ്പടു . ഞങ്ങളുെട കാരയ്ം പറയാം, പരീക്ഷാഹാളിലും ഇന്റർവ മുറികളിലും,
ഗുമ േമശ പുറകിലും ഞങ്ങളുെട മുഖങ്ങളിെല ആ വിശവ്ാസ റവും, അപകർഷേബാ�
ധവും നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞി ള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസക്കമ്മീഷനുകൾ, പറയേരാടുള്ള ഗാന്ധിയുെട കാ�
രുണയ്ം അനു രിപ്പി ംവിധം ഞങ്ങെള First Generation of Educated എ വിളി േപാ�

. അവിടങ്ങളിേലെക്കാെക്ക ധാരാളമായി വഹി െ പറയെപ്പടുന്ന ദുബായ്
പണേമാ അ സവ് ം വിദയ്ാഭയ്ാസ പരി ാരങ്ങെളാ കാരയ്ങ്ങളിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റെമാ ം
വരുത്തിയിട്ടിെ ങ്കിൽ, അടിമയുെട പുറെത്ത െപാള്ളൽപ്പാടുകൾ േപാെല ഏതു തിരക്കിലും
തിരിച്ചറിയാനാവുന്ന ഈ ാമീണമായ സം മം നിങ്ങളിൽ കുറ േപെരങ്കിലും ഉൾെക്കാ �

ാവുെമ ് ഞാൻ കരുതു . പുറംജീവിതെമന്ന അരവുയ ത്തിേല ള്ള കൺെവയർ
ആയി വർത്തി ന്നതുെകാ ് നിങ്ങളുെട വിദയ്ാലയത്തിെന റി ള്ള ഓർമ്മകൾ േമണ
തി മായിത്തീരാൻ തുട . നാമമാ മായ നിങ്ങളുെട േകാേളജ് സവ് ങ്ങൾേപാലും
ഈ വാഹകസജജീകരണത്തിെല താ ാലികമായ സഞ്ചാരസുഖമായിരു വെ ാ എ
നിങ്ങൾ േവദനിക്കാൻ തുട കയായി. വിദയ്ാഭയ്ാസം കഴിഞ്ഞിറ േമ്പാൾ കടുത്ത ആദർ�
ശവാദിയായ നിങ്ങൾ നിസ്സംഗരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകേളാടും അനാവശയ്മായി ഒച്ചെവക്കാൻ
തുട ; “എ െച കയായിരു നിങ്ങൾ? െസയന്റ് സ്റ്റീഫൻസിൽനി ം പഠിച്ചിറ �
ന്ന നാളെത്ത ഭരണകർത്താക്കൾ ് കുെറ ടി ഭരണീയെര സൃ ിക്കാൻ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ
ഉറ ന്നതും കാ കിട കേയാ?”

ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ മുേമ്പ േകാേളജ് കുന്നിറങ്ങിേപ്പായവർ െച ന്നതും ഫലത്തിലി�
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െതാെക്കത്തെന്നയാണ്. നിങ്ങൾ സവ്യം നേ ആദയ്െത്ത താക്കീതു്. ജീവിതവും ജീവസ�
ന്ധാരണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എെന്ത േപാലുമറിയാെത ജീവിേക്ക വരാണ് ഞങ്ങ�
ളിൽ ഏറിയപ ം. ജീവിതത്തിനും േതയ്കിെച്ചാരു സവ്ത മാനം ന ന്ന അപൂർവ്വം ചില�
രാകെട്ട, കാരയ്ങ്ങൾ തങ്ങൾ േപാലും വളെര േശാചനീയമാക്കിത്തീർത്തിരി . െച �
തീർേക്ക തായ േജാലി, ദൂരം, നിസ്സംഗമായ ചു പാടുകൾ, നീ കിട ന്ന ജീവിതം, നിസ്സാ�
രസുഖങ്ങളുെട വിളി, കടുത്ത യു ിയു തയാലും നീതിേബാധത്താലും ശപിക്കെപ്പട്ട ഇവർ
ഏെതങ്കിലുെമാെക്ക വിധത്തിൽ സവ്യം മുറിേവ ി കഴി കൂടു . െവറും ൈവകാരികവും
വയ് ിപരവുമായ കലാപങ്ങൾെകാ ് െപെട്ട ് കാലിടറിേപ്പാകു . ഞങ്ങളുെട എ ാവ�
രുേടയും ജീവിതങ്ങെള ഏെതങ്കിലും ഘട്ടത്തിേലാ ഏെതങ്കിലും അളവിേലാ ഒരു ഗുമ െന്റ
ആ ാവും ആേവശിച്ചിരി . യുവജനങ്ങെള റി ള്ള ഈ േശാചനീയമായ സതയ്�
ത്തിൽനി നമു തുട ക. നാം യുവജന കമ്പനെത്ത റിച്ച് സംഗിക്കാറുെ ങ്കിൽ
അതും ഈ രാജയ്െത്ത യുവാക്കെള റിച്ചാവി േ ാ. വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനുേശഷം ഇന്തയ്ൻ
യുവാവിെന്റ ആദയ്െത്ത കുതിപ്പ് നിസ്സംഗതെയന്ന േദശീയസവ്ഭാവത്തിൽ അലി േചരാനാ�
ണ്. അങ്ങിെന പതിനേഞ്ചാ പതിേനേഴാ വർഷം നമു ് വിദയ്ാദാനം ന ിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ
തങ്ങേളെറ്റടുത്ത കടമ. ഈ രാജയ്ത്തിെല 70% ജനങ്ങളുെട മൃഗതുലയ്മായ ജീവിതത്തിൽ നി�

ം അവരുെട സം ാരത്തിൽ നി ം നെമ്മ മാറ്റിപ്പാർപ്പി ക എന്ന കടമ നിർവ്വഹിച്ച
ആശവ്ാസേത്താെട ദീർഘശവ്ാസം വിടു . ജനങ്ങൾ അനുഭവി ന്ന വിശപ്പിെന്റയും അജ്ഞ�
തയുേടയും അവമതികളുെടയും െവടിമരു പുരയിൽ നി ം സുരക്ഷിത ദൂരത്തിലാണ് ന െട
ശാ ീയചിന്തയുെട അ ി എേപ്പാഴും സ്ഥിതിെച ന്നെത ം അവർ ഉറ വരുത്തിയിരി �

. ന െട ജീവിതരീതികളാകെട്ട, ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനും നെമ്മ അനർ�
ഹരാക്കിയുമിരി . എെന്ത ാം സാദ്ധയ്തകളാണ് നമു മുന്നിലുള്ളതു് െസൻ ൽ െസ �
ട്ടറിേയറ്റിെലാ അഹമ്മദാബാദിെല പാ ികശാലകളിെലാ ൈടപ്പടി മുേന്നറുന്നേതാെടാ�
പ്പംതെന്ന, െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം ഞാനുെമാരു അനയ്നാണേ ാ എന്ന ആ ാദകരമായ
അപേരാക്ഷജ്ഞാനം സമ്പാദി ന്ന അധുനാതന കഥാകൃത്താകാം; കാമിച്ച െപൺകുട്ടിെയ
ഭഗവൽ സന്നിധിയിൽ മാലയിടുന്ന നവ വരനാകാം; ാമീണ ദാരി യ്െത്ത ചി ീകരി ന്ന
‘േഷാ ’കളുെട ഊർ സവ്ലതേയയും കലാ കതെയയും കുറി ം ചർച്ചെച ന്ന ന േവ�
വു് സിനിമയുെട ഭാവുകനാവാം; എന്തിനു്, അപകടകരമ ാത്ത അർദ്ധവി വങ്ങൾേപാലും
അവർ അനുവദി തരും, ഇടെക്കാെക്കെയാ പരിഹസി െമങ്കിൽ കൂടി. (ഗുരുവായൂര�
പ്പെന്റ ഭ ന്മാർ യു ിവാദികൾക്കായി വാകച്ചാർേത്താ ‘ഉച്ചപൂജ’ േയാ കഴിച്ചതായുള്ള
വാർത്തയും, എൻ.ജി.ഒ. അദ്ധയ്ാപകസമരം പരാജയെപ്പട്ടതെ ം ഈ പിൻമാറ്റം മെറ�
റാരു സമര‘ത ം’ മാ മാെണ ം ഉള്ള േദശാഭിമാനി വാരികയുെട വിശദീകരണവും ഇതാ
ഇേപ്പാൾ വായിച്ചേതയു !) നിതയ്െവള്ളയും തിരെഞ്ഞടു ഫലങ്ങളും, സ്ഥിതിവിവരണക്ക�
ണ കളും ആലഭാരങ്ങളുമായി, കാലമങ്ങിെനേപാകു . പട്ടിണിമരണങ്ങളും, അടിച്ചമർത്ത�
െപ്പടുന്ന അന്തർ ാതമായ കലാപങ്ങളും, നാൾേതാറും െപരുകിവരുന്ന ആ ഹതയ്കളും,
അവയുെട പിന്നിെല മാനുഷികാവസ്ഥയുെട അഴുകലിെന റി ള്ള ഓർമ്മേപാലും ജനിപ്പി�
ക്കാെത െവറും പ വാർത്തകളായി വി രിക്കെപ്പടു . ഒടുവിൽ, എ ാം െപ തീരുേമ്പാൾ
ആ രിെന്റ ലഘുകവിതയിെല വിേവകിയുേടതുേപാെലയുള്ള, ‘പാ ത്തിെനാപ്പം ആകൃതി
മാറുന്നതും നിറേമാ ഗന്ധേമാ സവ്ാേദാ ഇ ാത്തതുമായ വിശുദ്ധിയാകു ഞാൻ’ എന്ന തിരി�
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ച്ചറിവു മാ ം ബാക്കി.
Conformism എന്ന മഹാപാപം അങ്ങിെന മധയ്വർഗ്ഗക്കാരെന്റ സുരക്ഷിതമായ മതമാ�

യിരി . ഏതു ദു സാഹചരയ്ത്തിലാേണാ ഒരു കുട്ടി പട്ടിണി കിടക്കാനിടയാകുന്നതു്
അേത സാഹചരയ്ം തെന്നയാണ് ന െട വയ് ിജീവിതത്തിൽ ഇ െപ്പടാത്ത ഒരു ഉേദയ്ാ�
ഗമാേയാ ഏകാകിതയാേയാ തകർന്ന സദാചാരമാേയാ, അസംതൃ മായ ൈലംഗികതയാ�
േയാ, ഞര േരാഗമാേയാ, സർേവ്വാപരി സവ്ന്തം അ തവ്മാേയാ തിഫലി ന്നെത ്
മനസ്സിലാക്കാൻ നാം വിസമ്മതി . വിശ ന്നവർ വിശപ്പിൽനി ള്ള േമാചനത്തിനായി
നട ന്ന സമരത്തിെന്റ ഭാഗമായിത്തീരുേമ്പാെഴ ന െട ആ ീയവയ്വസ്ഥകളിൽനി ള്ള
േമാചനവും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കെപ്പടു എ ം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞി ം ആശയവിനി�
മയത്തിനുള്ള മാദ്ധയ്മത്തിനായി നാം തപ്പിത്തടയു . ഒരു സമൂലപരിവർത്തനത്തിനുേവ
ദുരന്തങ്ങളും പീഡിതരും, ജ്ഞാനികളും, ഇവിെട ധാരാളം. പേക്ഷ, പര രം സംവദിക്കാ�
നുള്ള ഭാഷമാ ം ആേരാ നമ്മിൽനി ം േചാർത്തിെയടുത്തിരി . തയ്യശാ െത്ത
ജനങ്ങളുെട ഭാഷയിൽ പരാവർത്തനം െച െകാടുക്കാൻ കഴിയാെത േപായതിനാൽ
അവരുെട വിേമാചനത്തിനായി സവ്യം സമർപ്പിച്ച അഭയ് വിദയ്നായ വി വകാരിെയ കരു�
തിക്കായി പിടി െകാടുേക്ക ി വന്ന ഗതിേകടുേപാലും ഇവിടെത്ത ജനങ്ങൾ ായി!
ഇന്നെത്ത വികലധർമ്മങ്ങളുെട അനുസാരിയായി വർത്തിക്കാനാ ഹിക്കാത്ത ഏെതാ�
രാളും—കലാകാരേനാ രാ ീയ വർത്തകേനാ ആരായാലും— ാഥമികമായും െചേ തു്
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം മൂലം അയാൾ ന െപ്പട്ട സംഭാഷണശ ി തിരിെച്ചടുക്കാനുള്ള �
മത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. സവ്ന്തം ദീനതകെള ജന്മാവകാശമായിക്കരുതി ദിനങ്ങൾ കഴി ന്ന
മനുഷയ്നിൽനി ം നാം പുലർ ന്ന ദൂരം ന െട പൗരുഷെത്ത െവ വിളി െകാ ് ദിനം�

തി വർദ്ധി വരു . ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ ആ ാഭിമാനവും അവകാശേബാധവും രമാ�
യി േവദനിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിേല മെററ ാ ആരവങ്ങെളയും െവ ന്ന വിധത്തിൽ
‘നീതിനീതി’ എന്നലറാൻ അതിനു കഴിയൂ. മതസംഘടനകളും, ഭരണകൂടവും, രാ ീയവിശവ്ാ�
സഘാതകരും അ വീരയ്മാക്കിയിരി ന്നതും അത്തരെമാരു സാമൂഹയ്േബാധെത്തയാണു്.
അതിഭൗതികചിന്താരീതികളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ബുദ്ധിജീവിയിലും മന്ദബുദ്ധിയായ പട്ടാളക്കാ�
രനിലും, കൃഷിക്കാരനിലും അ ജ്ഞമായിരി ന്ന ഈ ഇ ിയങ്ങൾ എെന്നങ്കിലും ഒരി�
ക്കൽ, സംേവദനക്ഷമമാകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയി . ഈ ലീനമായ സംേവദനക്ഷമതെയ
ഉണർത്താനായി നമു ം അത ച്ചത്തിൽ പാടുകേയാ സംഗി കെയാ ന െട േലാക�
ങ്ങെള േവർതിരി ന്ന കടുത്ത കരിങ്കൽ ചുമരുകളിൽ തലയിട്ടടി കേയാ, േചാരവീ കേയാ
െചേ തായി വരും. അനൗപചാരികമായ ഒരു സവ്യം വിദയ്ാഭയ്ാസപദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി
മാ െമ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ന െട കഴിവ് വീെ ടുക്കാനാവൂ. ബൂർഷവ്ാ വിദയ്ാഭയ്ാസ�
വിദഗ്ദ്ധൻ വിദയ്ാലയത്തിെന ഒരു മിനിേയച്ചർ സമൂഹമായി കാണുേമ്പാൾ, വർദ്ധമാനമായി�
െക്കാ ിരി ന്ന വർഗ്ഗസംഘർഷങ്ങെള അർത്ഥപൂർണ്ണമായി പഠിക്കാനാകുംവിധം സമൂഹ�
ത്തിെന ഒരു വലിയ വിദയ്ാലയമായി കണക്കാ കയാണ് നാം േവ തു്. വർത്തമാനകാല
ജീവിതത്തിെന്റ ഉപരിതലത്തിെന െപാതിയുന്ന അസതയ്ങ്ങെള േഭദിച്ച് അതിെന്റ അന്തർധാ�
രകെള മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കാനുതകുന്ന വി വാ കമായ ഒരു പുതിയ െസൻസിബിലിറ്റി
ന െട ഉള്ളിൽ തെന്ന വളർത്താനും അതിെന െകാടുങ്കാ േപാെല ജനജീവിതത്തിേല ം
പടർത്താനും നമു കഴിയണം,



സു ഹ്മണയ്ദാസ്—ഇ ം 225

‘തീക്ഷ്ണമായ ജീവിക്കലി’നു് സവ്യം സമർപ്പിച്ച ഒരാൾ മാ െമ ഈ ദു രവും അനാകർ�
ഷകംേപാലുമായ കർത്തവയ്ത്തിൽ മുഴുകാനാവൂ. He who gives life shall save it എ ് �
തിജ്ഞാബദ്ധനാകുന്ന ഒരാൾ മാ ം. ന െട സാം ാരിക വർത്തനങ്ങെള ാം തെന്ന
സംഭാഷണം നടത്താനുള്ള ആ ാർത്ഥമായ മങ്ങളിൽ നി രുത്തിരിയുന്നതാവണം.
കവിക്ക് സവ്ന്തം സവ്കാരയ് സൃ ികേളാടുള്ളെതാ, മനുഷയ്രൂപം േപായിട്ട് അ ം മനുഷയ്തവ്െമ�
ങ്കിലും േകാരിയിടാനാവാത്ത താ ിക് െപയിന്റർക്ക് തെന്റ കയ്ാൻവാസിേനാടുള്ളേതാ ആയ
അഭൗമമായ കമ്മിറ്റ്െമന്റിേനാടും ഈ സമർപ്പണേബാധെത്ത തുലനംെച കൂടാ. ന െട
സാം ാരിക വർത്തനങ്ങൾ ജനജീവിതത്തിൽ ഒരു േനരിയ ചലനംേപാലും ഉളവാ �
വാൻ അപരയ്ാ മാകു െവങ്കിൽ, സാം ാരികമായ തിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷയ്േനർ�
െപ്പടുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥകളിൽനി ള്ള ഏറിയാൽ ‘വി വാ ക’മായ ഒളിേച്ചാട്ടം തെന്ന�
യാവും അതും. നാം േനടുന്ന പുതിയ സവ്ാത യ്േബാധം തയ്യശാ ത്തിനും കാലേദശാ�
നുസൃതമായ വികാസം അനുവദിക്കാെത അതിെന മാനസികമായ നിർ ന്ധബുദ്ധിയിൽ
തളച്ചിടുകയ , മറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനുഷയ്ജീവിതവുമായി അടു വരു എന്നതിനാൽ
മനസ്സിെന കൂടുതൽ സംേവദനക്ഷമമാ കയാണ് െച ന്നത്. ഈ മാനസികമായ തീക്ഷ്ണത
മനുഷയ്േചതനകളുെട താളവട്ടെത്ത നിേഷധി കേയാ അതിന്നടിമയായി വർത്തി കേയാ
െച ന്നി . (േചാദനകളിൽനി ം പൂർണ്ണമായി േമാചിക്കെപ്പടുന്നവ അമാനുഷികതവ്മായി
പരിണമിേച്ചക്കാം. അമാനുഷികതവ്ം ചിലേപ്പാൾ ആേവശകരമായി തീർേന്നക്കാെമങ്കിലും

തിേലാമകാരികളുെട ക ിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം അപചയം സംഭവി ന്നതു് അതിന്നായിരി�
െമ ം നാം ക റിഞ്ഞതാണെ ാ).

വർത്തനങ്ങളുെട നാന്ദിയായി, ചരി ം നെമ്മ െകാെ ത്തിച്ചിരി ന്ന അവസ്ഥയിൽ�
നി െകാ ്, ‘ഞാനാരാണ് ’ എന്ന േചാദയ്ത്തിനു് ഉത്തരം ക പിടി കയാണ്, ഇതഃപ�
രയ്ന്തമുള്ള സവ്ന്തം ജീവിതകഥെയ സവ്രൂപി കയും, ചരി - തയ്യശാ ങ്ങളുെട െവളിച്ച�
ത്തിൽ അതിെന വിശകലനം െച കയുമാണ് ന െട കർത്തവയ്ം. പുതിയതായി സമ്പാദിച്ച
ഈ സ്ഥലകാലേബാധത്താൽ, നമു ചു ം ജീവത്തായെത നാം മുൻപു കരുതിയിരുന്ന
പല സ്ഥാനങ്ങളും വയ് ികളും ജനജീവിതെത്ത ആേവശിച്ചിരി ന്ന ചാവുകളാെണ ്
നമു തള്ളിക്കളേയ തായും വരും. Perhaps truth is a woman —എ ് നീത്േഷ പറ�
യുന്നതും വാ വികതയുെട ച്ഛന്നസവ്ഭാവെത്ത റിച്ചാണ്. ന െട സവ്ാത യ്േബാധം
വളരുന്നേതാെടാപ്പം, നമു ചു ം ഇത്തരം ചാവുകളുെട ഒരു പടയണിതെന്ന ക നാം
അമ്പര ം; organs of speech-െന റിച്ച് വിദയ്ാർത്ഥികെള പഠിപ്പിച്ചതിനുേശഷം, സതയ്ം
പറയാനുപേയാഗിേക്ക . അവയവെത്ത കാലുനക്കാൻ ഉപേയാഗി ന്ന പണ്ഡിതരും,
ഈ കാലംപിഴച്ച കാല ം േകാ ണ്ണിയമ്മാവെന്റ ക്ഷൗരക്കത്തി വീെ ടുക്കാനാവാത്ത�
തിൽ അവസാദം െകാ ന്ന കഥാകൃ ം, വിദയ്ാർത്ഥിസുഹൃത്ത് രാജേന്റതടക്കം എ േയാ
അപമൃതിേക്കസുകളിൽ നീതി നടത്തിത്തരാം എ ം െപാള്ളവാ പറയുന്ന മജിേ ം,
സംഘടിതേമഖലകളിൽ എ യും എളുപ്പമാംവിധം വിലേപശൽ സമരങ്ങൾ നടത്തി െതാഴി�
ലാളികളുെട മനസ്സിൽ ൈവറ്റ്േകാളർ മേനാഭാവം കുത്തിെവച്ച്, അവെന നിരായുധനാക്കിയ
തറവാടിക്കമ്മ ണി കാരനും പുേരാഗാമിതവ്ത്തിെന്റയും, മാനുഷികതവ്ത്തിേന്റയും. ച്ഛന്ന�
േവഷങ്ങൾ ധരിച്ച് ശരിയായ കമ്മ ണിേക്കഷെന അസാദ്ധയ്മാ ന്ന േ താ ാക്കളായിരു�

എ ം നാം മനസ്സിലാ ം.
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ന െട പഠനങ്ങളിൽ ജനജീവിതവും ജനങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ ആവശയ്ങ്ങളുമായിരിക്കണം
ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാണ സൂചനകൾ. സവ്ാത യ്സമ്പാദനത്തിെന്റ ിയയിൽ
നെമ്മ സഹായി ന്ന, നാം എക്കാല ം നന്ദിപൂർവ്വം രിേക്ക തായ, വയ് ികളും �
സ്ഥാനങ്ങളും പു കങ്ങളുമു ാകാം. പേക്ഷ, ജനകീയസതയ്െത്ത സാക്ഷാത്ക്കരി വാൻ
ഇവ നമു ം സഹായകമ ാതാകുന്നിട െവച്ച് േവർപാടിെന്റ യാെതാരു വികൃതേഗാട്ടികളു�
െമേനയ് അവേയാടു നാം യാ പറേയ ിവരും. ജനങ്ങളിൽനി അക നിൽ േമ്പാൾ
നമു ം കി ന്നത് ഉത്തരങ്ങള , മറിച്ച് മിഥയ്ാധാരണകളാണ്. വ തകെള റി ള്ള ന �
െട ദർശനങ്ങൾ കാവയ്സുന്ദരമായിരിെക്കത്തെന്ന വ ക്കളുെട യഥാർത്ഥ സന്ദർഭങ്ങൾ
വികൃതമായിത്തെന്ന തുടരു . നിർഭാഗയ്വശാൽ നാം ഈ വികൃതസന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നാ�
ണെ ാ േജാലി തുടേങ്ങ തു്. നാം കമ്മ ണിസ്റ്റ് സവ്ർഗ്ഗത്തില , മറി സിനിമാസം ാരവും,
പരസയ്േഹാർഡി കളും, മതത്തിെന്റ അതിസങ്കീർണ്ണമായ സവ്ാധീനവും, ഷണ്ഡമായ ബുദ്ധി�
ജീവിതവും, ഭരണകൂടത്തിെന്റ രമായ മസിൽപവറും ചൂ േലാകത്തിലാണ് ജീവി ന്നെത�

ം അതുലയ്മായ ജനശ ി മാ െമ ഇവെയ േനരി േതാൽപ്പിക്കാനാവൂ എ ം ഉള്ള
യാഥാർത്ഥയ്ത്തിേല നാം ഉണരുകതെന്ന േവണം. അതിനാൽ കെ റിയുന്നതിനും കഴു�

െവ ന്നതിനും മുമ്പായി നാം േവ തു്, ഒരു സമൂലപരി മണത്തിെന റിച്ച് നാം സൂക്ഷി�
ന്ന വികലധാരണകെളയും, സവ്ന്തം കൃ ിമതവ്ങ്ങെളയും ഏറ്റവും മൂർച്ചേയറിയ ക കളാൽ

സവ്യം ആഞ്ഞാെഞ്ഞറിയുകയാണ്. നാെള ജനിക്കാനിരി ന്നവെന്റ നക്ഷ ം നിങ്ങളുെട
മനസ്സിെന്റ ആകാശത്തിലും വയ് മായി െതളി കഴി എ ം ഉറപ്പായതിനുേശഷം
മാ ം ക നീരിലും ര ത്തിലും രൂഷിതമായ ഒരു യാ ആരംഭി ക.

ഒരു കത്തിനു താങ്ങാവുന്നതിലുമധികം നിേഷധങ്ങൾ അതിൽ നിറച്ച കഴിഞ്ഞ ഈ പൂർ�
വ്വവിദയ്ാർത്ഥി എന്താശംസിക്കെട്ട? ഇ മാ ം: നിങ്ങൾ േകാേളജിൽനി ം പുറ കട�

േമ്പാേഴ ം, തേന്നാടു തെന്നയുള്ള ഈ രമായ സമരെമങ്കിലും പൂർത്തിയാകെട്ട. െത�
റ്റി, ആമരണം നീ നി ന്ന ഈ സമരത്തിനും ഒരു സവ്ഭാവെമങ്കിലും ൈകവരെട്ട എ ം
ഈയാൾ ഏറ്റവും ഊ ളമായ േ ഹേത്താെട ആശംസി .
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ൈവദയ്വിദയ്ാഭയ്ാസം

— ടി. പി. നാസർ
(േകാഴിേക്കാട് െമഡിക്കൽ േകാേളജ്)

രാ ത്തിെന്റ ആസൂ ിതാവശയ്ങ്ങൾ ് േസവനംന ാൻ ാ മാകത്തക്കവിധം വി�
ദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ കഴിവുകെള സമാഹരി കയും വികസിപ്പി കയും െച കയാണ്
ഒരു രാ ത്തിെന്റ വിദയ്ാഭയ്ാസനയങ്ങളുെട ലക്ഷയ്െമങ്കിൽ അവിെട ഇന്തയ് പരാജയെപ്പ�
ട്ടിരി .

ഒരു ൈവദയ്വിദയ്ാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഇന്തയ്യിെല ൈവദയ്ശാ പഠനെത്ത റി�
പറയുേമ്പാൾ ഇതു കൂടുതൽ വയ് മാകു . ഗവെ ടമയില ാെതതെന്ന സവ്കാരയ്�

സ്ഥാപനങ്ങളായും െമഡിക്കൽ േകാേളജുകൾ ഇ ് ഇന്തയ്യിലു ്, ൈവദയ്ശാ ത്തി�
െന്റ അടിസ്ഥാനതതവ്ങ്ങൾേപാലും ബലികഴിക്കെപ്പട്ടാണ് ഇവിെട പഠനവും പരിശീലന�
വും നട ന്നതും. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി വികാസം ാപിച്ചി ള്ളവെര
സൗകരയ്പൂർവ്വം മാറ്റിനിർ കയും സമ്പന്നവർഗ്ഗത്തിെന്റ കുത്തകയായി മാ കയും െച�

.
മെററ ാ വിദയ്ാഭയ്ാസ വിഭാഗങ്ങളിെലയും േപാെല ൈവദയ്ശാ പഠനരംഗ ം,

സിലബസ്സിെന്റ കാരയ്ത്തിൽ മാ മ , വർഷങ്ങളായി നിലവിലുള്ള അദ്ധയ്യനരീതികളി�
ലും പാഠപു കങ്ങളിലും പരീക്ഷാസ ദായത്തിലും യാെതാരു പരിവർത്തനവും കാണു�
ന്നി . അതിെനാരു മവും നട മി . പകരം ന പാദഭിഷഗവ്രന്മാേരയും സങ്കര�
േകാ കളും സൃ ിച്ച്, ഉള്ളതിെന വളരാനനുവദിക്കാതിരി കയുമാണ് െച ന്നതു്. ൈവ�
ദയ്ശാ െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഇന്നെത്ത പഠനം ഒ ം സമ മ . ഇ ദീർഘി�
ച്ച കാലയളവിലും കുറഞ്ഞ ാേയാഗികപരിശീലനേമ ലഭി . പകരം തിയറി പഠ�
നത്തിനാകെട്ട അനാവശയ്മായി സമയം െചലവഴി . പരീക്ഷകളിെല മാർ ം ഒരു
വിദയ്ാർത്ഥിയുെട കഴിവിെന്റ അഥവാ വിജ്ഞാനത്തിെന്റ മാനദണ്ഡമായി കണക്കാ ന്ന
സ ദായം ഈ രംഗ ം ബാലിശമായി നിലനി . ഇവിെട വിദയ്ാർത്ഥിയുെട കഴി�
വിേനക്കാേളെറ പരീക്ഷകെനയാണ് വിജയം ആ യിച്ചിരി ന്നതു്. ൈവദയ്ശാ പ�
ഠനത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർ െമ കൾ ഒ ം തെന്ന സവ്യംപരയ്ാ മായിട്ടി ാത്തതു�
െകാ ം സമകാലികമായ ൈവദയ്ശാ പുേരാഗതി ഉൾെക്കാ വാനും അതിെന റി�
ച്ച് സമൂഹെത്ത േബാധവാന്മാരാ വാനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുെട അഭാവവും ൈവദയ്ശാ�

പഠനെത്ത വളെരക്കാലം പിേന്നാ െകാ േപായിരി .

കലാലയ വിദയ്ാഭയ്ാസെത്തപറ്റി

— പി. െക. അനിൽ

ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസവയ്വസ്ഥിതി ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം വിദയ്ാർത്ഥികെളെയങ്കിലും സം�
തൃ രാ േ ാ? ഇെ ന്നായിരി ം ഉത്തരം. സിലബസ് കൂട്ടലും കുറ ലുമാണ് വിദയ്ാഭയ്ാ�
സപരി ാരെമ ് ധരി വശായ സർവ്വകലാശാലകളും ഗവർെമ്മ കളുമാണ് നമു ള്ളതു്.
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അടുത്തകാലത്തായി സംസ്ഥാന ഗവർെമ്മ ് ഏർെപ്പടുത്തിയി ള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിദയ്ാഭയ്ാ�
സപരി ാരമാണു് ‘ പ്പ് സിസ്റ്റം’! അതു് വിദയ്ാർത്ഥികൾ ് നന്മേയാ തിന്മേയാ ആണ് െച�

ക എ വിദയ്ാഭയ്ാസ വിദഗ്ദ്ധർ ചിന്തിച്ചിെ ങ്കിൽ വിദയ്ാർത്ഥികെളങ്കിലും ചിന്തിേക്ക ിവരും.
സർവ്വകലാശാലകളുെട ‘പരി രണ’ങ്ങെള റിച്ച് എഴുതുകയാെണങ്കിൽ അതുതെന്ന ഒരു ബൃ�
ഹദ് ന്ഥത്തിനു വകയു ്. പാഠപു കത്തിൽ േവഡ്സവ്ർത്തിെന്റ കവിത പകരം കീറ്റ്സി�
െന്റ കവിത അടി േചർത്തതു് ഒരു വർഷെത്ത സു ധാനേനട്ടമാെയ ന്ന സർവ്വകലാശാല�
കളാണ് ഇ നമു ള്ളതു്.

പഴയ ഗുരുകുല സ ദായം ഇന്നേത്തതിേനക്കാൾ ഉപേയാഗ ദമായിരു . അക്ഷരാ�
ഭയ്ാസത്തിനാപ്പം ജീവിതത്തിെല മ വർത്തനങ്ങളും നായാ ം കൃഷിെച ലും ഭക്ഷണം പാ�
കം െച ലും വിദയ്ാർത്ഥി പരിശീലിച്ചിരു . കുെറ ഇം ീഷ് വാ കൾ െപറുക്കിെവക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിദയ്ാസമ്പന്നനായി എന്ന ധാരണ സാധാരണക്കാരിലും സാധാരണക്കാര�

ാത്തവരിലും ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസരീതിയുെട ഫലമായി പടർ പിടിച്ചിരിക്കയാണ്. പഠന
സമയത്തിെന്റ നാലിൽ മൂ ശതമാനവും ഭാഷാപഠനത്തിനായി െചലവഴിക്കെപ്പേട ിവരു�
ന്നതിനാൽ ശാ വിഷയങ്ങളുെട പഠനത്തിനുേവ സമയം വിദയ്ാർത്ഥി ന െപ്പടു .
(എന്നാൽ വിേ ാറിയൻ ൈശലിയിലുള്ള ഇന്നെത്ത ഇം ീഷ് ാ കൾ ആധുനിക ഭാഷയിൽ
(Modern English) എഴുതെപ്പട്ട സമകാലിക ശാ േലഖനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദയ്ാർത്ഥി�
െയ ഒ ം സഹായി മി .) ഗണിതശാ േമാ ഊർ ത േമാ രസത േമാ ഒരു വിഷ�
യമായി പഠി ന്ന വിദയ്ാർത്ഥി ം, പഠനം കഴി ം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണെമങ്കിൽ അവെന്റ
വിഷയത്തിൽ മുഴുവൻ മാർ ം കിട്ടിയാലും ഭാഷയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണെമന്ന നിബന്ധനയു�
െട െപാള്ളത്തരം ആേലാചി ക. ഇ െയാെക്ക പറഞ്ഞതിൽനി ം നാം പഴയ ഗുരുകുല
സ ദായത്തിേല ് തിരി നടക്കണെമന്ന സൂചനെയാ മി .

ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസം ഇങ്ങിെന ചീ നാറിയതിൽ അദ്ധയ്ാപകർ ള്ള പങ്ക് ഒ ം കു�
റവ . “ഇതു് പരീക്ഷ ് േചാദിക്കാൻ വഴിയി , അതുെകാ ് വി കളയാം” എ ശഠി ന്ന
അദ്ധയ്ാപകൻ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതതവ്ത്തിനും തെന്ന േകാടാലിെവ കയേ ?
പേക്ഷ, നിയമത്തിനുമുന്നിൽ പാവം അദ്ധയ്ാപകൻ എ െച ം? നിശ്ചിതമണി റുകൾ �
ള്ളിൽ ധാരാളം പഠിപ്പിക്കാൻ—െതറ്റിേപ്പായി, ഓതിെക്കാടുക്കാൻ—അയാൾ നിർ ന്ധിതനാ�
ണ്. വിദയ്ാർത്ഥികൾ പഠി േന്നാ ഇ േയാ എന്നേനവ്ഷിക്കാൻ അയാൾ ബാദ്ധയ്സ്ഥന .

ഈ വയ്വസ്ഥിതിയുെട മാറ്റത്തിനു േവ ിയാണ് ഇന്നെത്ത വിദയ്ാർത്ഥികൾ ദാഹി �
ന്നതു്—ശാ ീയേബാധവും ാേയാഗികബുദ്ധിയുമുള്ള ആസൂ ണത്തിനു േവ ി. വിദയ്ാ�
ഭയ്ാസ കാലം 11+1+3-ൽനി ്, 10+2+3 ആക്കിയതുെകാ ാ േചാദയ്ബാ കൾ െകാേ ാ
Cancellation-ൽ നി Improvement- ആക്കിയതുെകാേ ാ വലിയ വിേശഷെമാ മി .

ഇന്നെത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസം ഒരു കൂട്ടം പു ക ഴുക്കേളയും സവ് ജീവികേളയും മാ േമ സൃ�
ി . കുെറ വാചകങ്ങളും സമ വാകയ്ങ്ങളും തീെര േയാജനരഹിതമായി കാണാപാ�

ഠം പഠിപ്പി ന്നതിനു പകരം ജീവിതത്തിനു േയാജനകരമായ, ജീവിതത്തിൽ േയാഗസാ�
ദ്ധയ്തയുള്ള വിവരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വിദയ്ാലയങ്ങൾ കഴിയണം. ഇ ് ‘വിദയ്’യാെണ ്
ആരും പറയാത്ത കൃഷി, മത്സയ്ബന്ധനം, െകട്ടിടനിർമ്മാണം (മരപ്പണി, കൽപ്പണി), സാേങ്ക�
തിക ഉപകരണങ്ങളുെട നിർമ്മാണം എന്നിവെയ റി ള്ള അറിവു് ഇന്നെത്ത ാസുമുറികൾ
തരുന്ന അറിവിെന അേപക്ഷിച്ച് എ േയാ ഇരട്ടി മാനുഷികവും മഹ ം േയാജനകരവുമാ�
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ണ്. അശാ ീയമായ പഠനവും പരിശീലനവും മൂലം കൃതിസമ്പത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗംേപാലും
ചൂഷണം െച ാൻ ന െട നാട്ടിെല അദ്ധവ്ാനി ന്ന ജനങ്ങൾ കഴിയുന്നി . ഇതുെകാ �
േദ്ദശി ന്നതു് ‘കടലാസിൽ’ കൃഷി െച കയും കാലിവളർ കയും യ സാമ ികൾ നിർമ്മി�

കയും െച ന്ന (ഇന്നെത്ത എഞ്ചിനീയറന്മാരും കൃഷി സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധരും േപാലുള്ള)
ഒരു തലമുറെയയ , അദ്ധവ്ാനിക്കാൻ മന ള്ള, വിവരമുള്ള, സൗകരയ്മുള്ള സാമൂഹയ്േബാധ�
വും ലക്ഷയ്േബാധവുമുള്ള ഒരു തലമുറെയയാണ്.

ൾ ൈഫനൽ കഴിയുന്ന വിദയ്ാർത്ഥി േകാേളജിെല േമ്പാൾ അവനും ലക്ഷയ്െമാ മി�
. ലക്ഷയ്മി ാത്ത കുെറ വർഷങ്ങൾ അവിെട ത . ലക്ഷയ്മി ാെത പുറത്തിറ . ഈ

ലക്ഷയ്മി ാത്ത വിദയ്ാഭയ്ാസം തെന്നയാണു് വിദയ്ാർത്ഥിെയ ലക്ഷയ്േബാധമി ാത്തവനാ ന്ന�
തും. ാഥമികവിദയ്ാഭയ്ാസം കഴിയുേമ്പാേഴ ം ഏെതങ്കിലും ഒരു ലക്ഷയ്ം കാണാൻ വിദയ്ാർ�
ത്ഥികൾ കഴിയണം. (സാധാരണ പറയെപ്പടുേമ്പാെല േഡാ േറാ എൻജിനീയേറാ ശാ �
ജ്ഞേനാ IAS കാരേനാ ആയിത്തീരുക എന്ന ‘ഉന്നത’ ലക്ഷയ്മ ഇവിെട ഉേദ്ദശി ന്നതു്).

ദൽഹിയിെല ൈവേ ായി ് ഗുമ ന്മാെര സൃ ിക്കാൻ ആരംഭിച്ച വിദയ്ാഭയ്ാസം ഇ ം
പുേരാഗമിച്ച് പുേരാഗമിച്ച് േബാംബയിെല മാർവാഡി ് ഗുമ ന്മാെര സൃ ി ന്ന പരുവ�
ത്തിൽ എത്തിനിൽ . സവ്ാത യ്ത്തിെന്റ ക ് മുപ്പതുെകാ ം ആസവ്ദിച്ചി ം നാമി ം
അടിമത്തത്തിെന്റ ഈ പടുകുഴിയിൽ തെന്ന; േമാചനമി ാെത, േമാചനത്തിനും മിക്കാൻ
െകൽപ്പി ാെത.

ഈ വിദയ്ാഭയ്ാസവയ്വസ്ഥയ ആെക ഒ ട വാർത്തിെ ങ്കിൽ, പ െകാ ത്തിനകം
െതാഴിലി ാ നിർമ്മാർ നം െച ം എ ം മ മുള്ള വാ ാനങ്ങൾ, ശ ംെകാ നിരന്ത�
രം മലിനെപ്പ െകാ ിരി ന്ന അന്തരീക്ഷെത്ത ഒ കൂടി മലിനെപ്പടുത്താേന ഉതകുകയു .

ൈധഷണിക സവ്ാത യ്ത്തിെനാരു മുഖവുര

— സി. പവി ൻ

േപാേളാെ യറിെന്റ ചിന്തകെള റിെച്ചാരു വിചിന്തനം

നമു മാറ്റാവുന്ന ഒരവസ്ഥയായി സാമൂഹയ്യാഥാർത്ഥയ്െത്ത കാണാൻ നാം ശീലിക്കണം ഈ
നിരീക്ഷണം നമു േമാചനം ന ന്ന വർത്തനത്തിെന്റ േ രകശ ിയായി നി ം. ന െട
യാഥാർത്ഥയ്ം ഒരു ആക ികതയിൽ നി ് ഉടെലടുത്തത . അതുെകാ തെന്ന ഈ യാ�
ഥാർത്ഥയ്ം ഒരാക ികതയാൽ തുട നീക്കെപ്പടുകയി . ജീവൽ ങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ േമാ�
ചനത്തിെന്റ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനു് രൂപം ന കെയന്നതു് ന െട ചരി പരമായ കർത്തവയ്മാ�
ണ്.

അദ്ധയ്ാപക-വിദയ്ാർത്ഥി ബന്ധം സൂക്ഷ്മമായ അപ ഥനത്തിനു വിേധയമാക്കണം. മനു�
ഷയ്െന്റ വളർച്ചെയ റി ള്ള യാ ികമായ സങ്ക ങ്ങളാണ് ഇ ം ാസ് മുറികെള ഭരി �
ന്നതും ചലനമറ്റ ഒന്നായാണ് യാഥാർത്ഥയ്െത്ത അദ്ധയ്പകൻ ാ റികളിൽ അവതരിപ്പി �
ന്നതും. അെ ങ്കിൽ വിദയ്ാർത്ഥി ് അനയ്മായ, അവെന്റ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ് അനയ്മായ
ഒരു വിഷയെത്ത റിച്ച് അയാൾ വാചാലമായി സംസാരി . തെന്റ വിവരണത്തിെന്റ
ഉള്ളടക്കം വിദയ്ാർത്ഥിയുെടേമൽ അടിേച്ച ി . ാസുമുറികളിൽ വാ കൾ ് അവയുെട
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മൂർത്തമായ സവ്ഭാവം ന െപ്പടു . െപാള്ളയായതും ഒറ്റെപ്പട്ടതും ആയ വാചാലതയായി വാ
കൾ പരിണമി .
ഈ വിദയ്ാഭയ്ാസരീതിയുെട കടമായ ഒരു സവിേശഷത പദസൗന്ദരയ്പരത ആണ്, വാ�

കളുെട ചലനാ കശ ിയ . ആജ്ഞാശ ിയുള്ള ഒരു മനുഷയ്ൻ കനി ന ന്ന ഒന്നാ�
ണ് അറിവ് എന്നതാണ് ാ റിക്കകെത്ത അറിവിെന റി ള്ള സങ്ക ം. അങ്ങിെന, വിവരി�
ക്കെപ്പട്ടതു് പകർ കയും ഓർമ്മി കയും ആവർത്തി കയും െച ന്ന ഒരുപകരണം മാ �
മാണ് വിദയ്ാർത്ഥി. അേനവ്ഷണവും ഒരുമി ള്ള വർത്തനവുമാണ് മനുഷയ്തവ്ത്തിെന്റ മാനദ�
ണ്ഡം. എന്നാൽ, സംവാദം ാസ് മുറികളിൽ അസാദ്ധയ്മായ ഒന്നാണ് എന്ന േതാന്നലാണ്
വിദയ്ാർത്ഥികൾ ാവുന്നതു്. സംവാദത്തിനുള്ള വിദയ്ാർത്ഥിയുെട ഇച്ഛെയ െകാ ാൻ േപാ�
ന്നതാണ് ാസുമുറികളുെട ഘടന. അറിവ് കൂട്ടായ അേനവ്ഷണത്തിലൂെട േനടു എന്ന ധാ�
രണെയ ാസുമുറികളുെട ജയ്ാമിതി (geometry) തകർ . വിദയ്ാർത്ഥികളുെട പൂർണ്ണമായ
അജ്ഞതയാണ് അദ്ധയ്ാപകൻ തെന്റ നിലനി ിെന്റ നീതീകരണമായിക്കാണുന്നതു്; ാസുമു�
റിക്കകെത്ത എ ാ തീരുമാനങ്ങളും തേന്റതാണ്.

ചു പാടുകേളാടു് സമർത്ഥമായി െപാരുത്തെപ്പ കഴിയുന്ന യുവാവ്—നെമ്മ സംബന്ധിേച്ച�
ടേത്താളം വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ ആതയ്ന്തികലക്ഷയ്ം ഇതാണു്. വിമർശനബുദ്ധിയ , നി ിയ�
തവ്മാണ് ഈ രീതി വളർ ന്നതു്. വിമർശനബുദ്ധി വിദയ്ാർത്ഥിെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം
ഒരാപത്താണ് എ ് േമധാവിതവ്ം കരുതു . അറിവ് േലാകെത്ത മാറ്റാനുള്ളത , മറിച്ച് പകർ�
ത്താനും ഓർമ്മിക്കാനും വീ ം ആവർത്തിക്കാനുമുള്ളതാണ്. അങ്ങിെന അറിവിെന്റ ചലനാ�

കസവ്ഭാവം മിക്കവർ ം അജ്ഞമാവു . വിദയ്ാർത്ഥി തെന്റേമൽ അടിേച്ച ിക്കെപ്പട്ട നിർ�
വികാരതവ്ം ഏെറ്റടു ് ചു പാടുകേളാട് െപാരുത്തെപ്പ കഴിയു .

പഞ്ചവും മനുഷയ്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത റി ള്ള െതറ്റായ ധാരണകളാണ് നെമ്മ
ഈ പതനത്തിെലത്തി ന്നതു്. നമ്മൾ നിലനി അ തെന്ന. ന െട വിദയ്ാഭയ്ാസരീ�
തി ഈ കാ പ്പാടിനുേമലാണ് പണിതിരി ന്നതു്. മനുഷയ്ൻ ഒരു കാണിമാ മാണ്, ാ�
വ . കാ പ്പാടിൽ മനുഷയ്ൻ േബാധമുള്ള ജീവിയ ; േബാധം േപറിനട ന്ന ഒരാൾ മാ ം—
വിദയ്ാഭയ്ാസം േനടിയവൻ ചു പാടുകളുമായി െപാരുത്തെപ്പ കഴിയു എന്ന സങ്ക ം. മനു�
ഷയ്െന റി ം ചു പാടിെന റി മുള്ള വികലമായ ധാരണകളുെട സൃ ിയാണ് യുവാക്കളുെട
നിർവികാരതവ്ം. ഇതും സതയ്ത്തിൽ േമധാവിതവ്ത്തിെന്റ സുരക്ഷിതതവ്മാണ്. ഇതിനു പാകത്തി�
ലാണ് പാഠയ്പദ്ധതിയുെട അസൂ ണം.

എന്നാൽ കാലം മാറുകയാണ്. വിമർശനബുദ്ധിേയാെട ചു പാടുകെള വിലയിരുത്താൻ
നാം ശീലി കയാണ്. കർമ്മാധിഷ്ഠിതമായ സംവാദത്തിലൂെട മാ മാണ് മനുഷയ്ജീവിതത്തി�
നു് അർത്ഥം സിദ്ധി ന്നതു് എ ം ഇ നമുക്കറിയാം. സതയ്ത്തിൽ ഒരദ്ധയ്ാപകനും വിദയ്ാർ�
ത്ഥി േവ ി ചിന്തിക്കാൻ സാധയ്മ . തെന്റ ചിന്ത അവെന്റ േമൽ അടിേച്ച ിക്കാനും സാധയ്�
മ . യഥാർത്ഥചിന്ത, അതായതു് സാമൂഹയ്യാഥാർത്ഥയ്െത്ത റി ള്ള ചിന്ത, ഏകാന്തതയി�
ല ാ, സംവാദത്തിലാണ് നട ന്നതു്.

സംവാദത്തിെന്റ സം ാരമാണ് നാം ലക്ഷയ്ം െവ ന്നത് സംവാദെത്ത ഒരു മാനുഷി�
ക തിഭാസമായി അപ ഥി േമ്പാൾ, സംവാദത്തിെന്റ സാരെമെന്ത ം മനസ്സിലാവു —
വാക്കാണതു്. എന്നാൽ വാ ് സംവാദെത്ത സാധയ്മാ ന്ന െവറുെമാരുപകരണം മാ മ .
വാക്കിനക ം ര മാനങ്ങൾ (dimensions) കാണാനാവും. ചിന്തയും വർത്തനവും, ഇതി�
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െലാന്നിെന തയ്ജി ന്നപക്ഷം മെററാന്നിനും നിലനി ് ഇ ാതാവും.അങ്ങിെന ശരിയായ ഒരു
വാ ് ഉച്ചരി കെയ െവച്ചാൽ േലാകെത്ത മാറ്റലാണ്. ഒരു വാക്കിൽനി ം കർമ്മത്തി�
െന്റ മാനം േചാർത്തിക്കളഞ്ഞാൽ സവ്ാഭാവികമായി ചിന്ത ം ക്ഷീണം സംഭവി ം. വാ ്
അലസമായ ശ മായി മാറു , ശൂനയ്മായ വാക്കായി പരിണമി .

നിലനി കെയ െവച്ചാൽ േലാകെത്ത മാറ്റലാണു് എ ് യുവാക്കൾ േനരി മനസ്സി�
ലാ ന്നതു് സംവാദത്തിലാണു്. തെന്റ ആജ്ഞാശ ി ം സംവാദത്തിെന്റ പശ്ചാത്തല�
ത്തിൽ സ ിയിെ ് അദ്ധയ്ാപകനും േബാധയ്മാവും. ശിക്ഷകെന്റ േളാഹ വലിെച്ചറിയാൻ
അയാൾ നിർ ന്ധിതനാവും. അങ്ങിെന ശിക്ഷകനും ശിക്ഷിതനും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ്
ഇ ാതാവു . സാമൂഹയ്യാഥാർത്ഥയ്െത്ത മാറ്റാനാനുള്ള വർത്തനത്തിൽ അദ്ധയ്ാപകരും
വിദയ്ാർത്ഥികളും പങ്കാളികളാെണന്ന നിലവരു . സംവാദത്തിൽ പദസംഗീതപരത സ്ഥാ�
നമി . വാ കളുെട ചലനാ കസവ്ഭാവമാണു് അവിെട കാരയ്ം.

ജീവൽ ങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ വിദയ്ാഭയ്ാസമാണു ന െട ഉന്നം. യഥാർത്ഥ സം ാര�
വും അറിവും നിലനിർ ന്ന ഒരു വയ്വസ്ഥയാണു് വിദയ്ഭയ്ാസരംഗ നിലവിലുള്ളെത ചൂ�

ിക്കാണിക്കെപ്പടാറു ്—എന്നാൽ, ഈ വിദയ്ാഭയ്ാസരീതി ് ശരിയായ അറിേവാ സം ാര�
േമാ ഇേന്നവെര േനടാെനാത്തിെ നാം ക കഴിഞ്ഞതാണു്—ഒ ം ബന്ധെപ്പടുത്താെത
വിവരങ്ങൾ േശഖരി ന്ന അദ്ധയ്ാപകനും ഈ വിവരങ്ങൾ യാ ികമായി പകർ കയും
ഓർമ്മി കയും െച ന്ന വിദയ്ാർത്ഥി ം സാമൂഹയ്യാഥാർത്ഥയ്െത്ത മാറ്റാനാവി . ാസുമു�
റികൾ സംവാദത്തിെന്റ സം ാരം വളർ എന്നനില വന്നാൽ ന െട ജീവൽ ങ്ങ�
െള വിമർശനബുദ്ധിേയാെട വിലയിരുത്താൻ നമു കഴിയും. സാമൂഹയ് യാഥാർത്ഥയ്െത്ത മാ�
റ്റാനുള്ള യഥാർത്ഥമായ അറിവുേനടലാണു് സംവാദത്തിെന്റ ലക്ഷയ്ം. ഇതിെന്റ തുടക്കത്തിൽ
അദ്ധയ്ാപകരും വിദയ്ാർത്ഥികളും നിശിതമായ ഒരാ പരിേശാധന ് ഒരുേങ്ങ ിവരും. പാ�
ഠയ്വിഷയം വിദയ്ാർത്ഥികളുെട വിലയിരുത്തലിനുേവ ി വിടു . വിദയ്ാർത്ഥികളുെട വിലയിരു�
ത്തലിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ തെന്റ മുൻവിധികെള അദ്ധയ്ാപകൻ പുനഃപരിേശാധി .

നിലവിലുള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസരീതി യുവാക്കളിലുള്ള വിമർശനബുദ്ധിയും സർഗ്ഗാ കശ ിയും
നശിപ്പി . എന്നാൽ യാഥാർത്ഥയ്െത്ത നിരന്തരം േനരി െകാ മുേന്നറുക എന്നതാണു്
ജീവൽ ങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ രീതി. ആദയ്െത്ത രീതി േബാധെത്ത
െകാ , ര ാമേത്തതാകെട്ട േബാധത്തിെന്റ ഉദയമാണു് കുറി ന്നതു്.

അങ്ങിെന തങ്ങേളയും സമൂഹേത്തയും േനരിടുന്ന ങ്ങെള റിച്ച് കൂടുതൽ േബാധവാ�
ന്മാരാവുന്നേതാെട വിദയ്ാർത്ഥികൾ ം കൂടുതൽ െവ വിളികൾ േനരിേട ിവരും. ഈ െവ �
വിളികെള ഒരു േതയ്ക ചരി പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി പഠിക്കാൻ അവർ സാ�
ധി ം. കൂടുതൽ െവ വിളികൾ പുതിയ അറിവുകൾ തരു . അങ്ങിെന േസാേദ്ദശയ്മായ ഒരു
കർമ്മപദ്ധതിയിൽ തങ്ങെള ാം പങ്കാളികളാെണന്ന േബാധം അവർ ാവു .
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15.1 Communist International

Arise ye prisoners of starvation. Arise ye wretched of the earth:
For justice thunders condemnation. A better world’s in birth.
No more traditions chains shall bind us.
Arise ye slaves no more in thrall.
The earth shall rise on new foundations.
We have been naught, we shall be all.

Chorus:
‘Tis the final conflict.
Let each stand in his place.
The internationale shall be the human race.

We want no condescending saviours
to rule us from their judgement hall.
We workers ask not for their favours.
Let us consult for all.
To make the thief disgorge his booty, to free the spirit from its cell.
We must ourselves decide our duty, we must decide and do it well.

(Repeat Chorus)
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The law oppresses us and tricks us.
The wage slave system drains our blood.
The rich are free from obligations. The laws the poor delude.
Too long we’ve languished in subjection.
Equality has other laws. “No rights”: says she, “without their duties,
no claims on equals without cause”

(Repeat Chorus)

Behold them seated in their glory,
the kings of mine and rail and soil.
What have you read in all their story but how they plundered toil?
Fruits of the workers’ toil are buried in strongholds of the idle few
In working for their restitution, the men will only claim their due.

(Repeat Chorus)

We toilers from all fields united,
join hand in hand with all who work.
The earth belongs to us, the workers.
No room here for the shirk.
How many on our flesh have fattened.
But if the bloody birds of prey
Shall vanish from the sky some morning.
The blessed sunlight will stay.

(Repeat Chorus)
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പിൻകുറിപ്പ്

— അേശാൿകുമാർ

ആറുവർഷക്കാലം േവ ിവ ഈ പു കം രൂപെപ്പടുത്താൻ. ആദയ്െത്ത പകുതി നി ിയ�
തവ്മായിരു . പിന്നീട് ഓേരാ ാവശയ്വും പു കം തീരുേമ്പാൾ എെന്തങ്കിലും പുതിയ കെ �
ത്തൽ സംഭവിച്ചിരി ം.

ഇനി എ െ ങ്കിലും അടുത്ത എഡിഷനിൽ േചർക്കാം എന്ന ഉറച്ചതീരുമാനേത്താെട
ഈ പു കം വായനക്കാർ സമർപ്പിക്കെട്ട.

പു കത്തിലൂെട കട േപായ അനന്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എേപ്പാേഴാ ദാസിെന മരണ�
ത്തിനു വി െകാടുത്തതിൽ വിഷമം േതാന്നി. ആവർത്തി ള്ള വായനയിൽ െതളി െതളി�

വരുന്ന ആശയങ്ങളുെട സതയ്സന്ധതയും ആഴവും ദാസിലൂെട മലയാളത്തിനു കി മായി�
രുന്ന എെന്താെക്കേയാ ന െപ്പട്ടിരി എ േതാന്നിപ്പി .

‘വിദയ്ാഭയ്ാസം ഉേപക്ഷി ’ എ ള്ള ാവനയുെട ആഴം വായനക്കാരനു േബാദ്ധയ്െപ്പ�
ടാനാണു് ‘വിദയ്ാഭയ്ാസചർച്ച’ അേതപടി അനുബന്ധത്തിൽ േചർത്തതു്. ഈ ചർച്ച സച്ചിദാ�
നന്ദനും ദാസും േചർന്നാണു് എഡി െച തു്. േല ഔട്ട് െച ് ിന്റിങ്ങിെന്റ ചുമതലേയറ്റതു്
ദാസ് ആയിരു .

അടിയന്തിരാവസ്ഥ േശഷം േകരളരാ ീയത്തിൽ സംഭവിച്ച ഉണർവ്വിെന്റയും അത് െപാ�
ടുന്നെന തളർന്നതിെന്റയും കാരണങ്ങൾ ഇ ം തർക്കവിഷയമാണു്.

ഈ കാലയളവിെല എ ാഘട്ടങ്ങളിലൂെടയും കട േപാകുകയും ിയാ കമായി ഇട�
െപടാൻ മി കയും െച ഒരു യുവാവിെന്റ ജീവിതമാണു് ഈ പു കത്തിൽ.

കലാലയവിദയ്ാഭയ്ാസത്തിെന്റ പരിമിതി േബാദ്ധയ്െപ്പടുകയും അതിെന്റ പരിഹാരം ഗൗരവ�
പൂർവ്വം അേനവ്ഷിക്കാൻ അ ലഭയ്മായ എ ാ വഴികളിലൂെടയും സഞ്ചരി ് മാർക്സിസ്റ്റ് തത്തവ്�
ശാ ത്തിെലത്തിേച്ചരുകയും െച ദാസ് ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ മുഴുവൻ തിനിധിയാണു്.

സമൂഹത്തിെന്റ ഭാവിയായി താൻ കെ ത്തിയ മാർക്സിസത്തിെന്റ ാേയാഗം സി.പി.ഐ.
എം.എൽ. പാർട്ടിയിൽ വർത്തി ന്നതിലൂെട സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന ഉറച്ചവി�
ശവ്ാസേത്താെടയാണു് ദാസ് വയനാട് എത്തിേച്ചർന്നതു്. പാർട്ടിേനതൃതവ്ത്തിെന്റ അന്തഃസ്സാ�
രശൂനയ്ത േബാദ്ധയ്െപ്പട്ടതിെന തുടർന്ന് വയനാടു ജി ാെസ ട്ടറി സ്ഥാനവും പാർട്ടി അംഗ�
തവ്വുമുേപക്ഷി ് സവ്യം കെ ത്താനും അതിലൂെട തെന്റ സമൂഹെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കാനുമായി
കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായ വായനയിേല ം പഠനങ്ങളിേല ം തിരി .

അക്കാലെത്തഴുതിയ േലഖനങ്ങളുെടയും ക കളുെടയും ഇടെപട്ട സംവാദങ്ങളുെടയും
ലഭയ്മായ േരഖകളാണു് ഈ പു കത്തിൽ. കനെപ്പട്ട താത്തവ്ിക-രാ ീയ ന്ഥങ്ങേളാെടാ�
പ്പം തെന്ന ആദ്ധയ്ാ ിക രചനകളും സാഹിതയ്കൃതികളും സിനിമയും ചി കലയും ദാസിെന്റ
പഠനങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരു . യാ കളും ണയവും വിേനാദവും ദാസിന് അനയ്മായിരുന്നി .
ജീവിതത്തിെന്റ ആേഘാഷങ്ങേളാടു് കടുത്ത ആഭിമുഖയ്ം പുലർത്തിയിരു ദാസ്.

‘ദിക്ക േപായ’ അന്നെത്ത രാ ീയ അവസ്ഥേയാട് തെന്റ മരണത്തിലൂെട തികരി ക�
യായിരു ദാസ്.

മുപ്പതുവർഷങ്ങൾ േശഷം ഈ രചനകേളാടുള്ള തികരണങ്ങൾ ഒരു ിയാ കതയു�
െട തുടക്കമായി കാണാം.
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മായ 1980’കേളാട് മലയാളികൾ, സാധാരണക്കാരും കലാകാരന്മാരും
തികരിച്ചത് തികരിക്കാതിരി ന്നതിലൂെടേയാ മൗനത്തിലൂെടേയാ ആയിരു .

െക. ജി. സു ഹ്മണയ്ദാസിെന റി ള്ള പി. െക. അേശാൿ കുമാർ എഡി െച ി ള്ള
പു കം ‘സു ഹ്മണയ്ദാസ് ഇ ം’ അതിറങ്ങിയതിനുേശഷമാണ് ഞാൻ വായി ന്നത്.
അങ്ങെനയാണ് അപരിചിതനായ ദാസ് എെന്റ ജീവിതത്തിൽ േവശി ന്നത്. താൻ
ജീവിച്ച കാലെത്ത ഈ െചറുപ്പക്കാരൻ േനരിട്ട സതയ്സന്ധത ഇ ം അപൂർവമാണ്.
അദ്ഭുതാവഹമായ ആർജവേത്താെട ആയിരു ദാസ് ആശയങ്ങേളാടും പു കങ്ങ�
േളാടും ഫിലിമുകേളാടും വയ് ികേളാടും തികരിച്ചത്. ഇ ം ന െട കൂെട ഉ ാേക
ആെളന്ന് പലേപ്പാഴും ദാസ് അേദ്ദഹെത്ത റി ള്ള പു കത്തിലൂെട ഓർമിപ്പി .
ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ പിേന്നാട്ടടിച്ച ഈ കാലത്തിൽ ദാസിെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇന്നെത്ത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വ ാെത മിസ് െച .

— എൻ. എസ്. മാധവൻ

സായാഹ്ന ഫൗേ ഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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