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ആത്മേവദനയുെട പിടച്ചിൽ

സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്—ഇന്നും: ഒരു േലഖനം

‘ദാസിെനക്കുറിച്ചു്’ എെന്നാരു േലഖനം സുബ്രഹ്മണ്യദാ�
സിെന്റ (1958–1982) അയൽക്കാരനും േജ്യഷ്ഠസേഹാദര
തുല്യനുമായ ടി. എം. മേനാഹരെന്റതായി ഈ പുസ്തക�
ത്തിലുണ്ടു് (സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്—ഇന്നും). ദാസിെന്റ ഉള്ളി�
േലയ്ക്കു് കടന്നു െചല്ലാൻ കഴിയുന്ന വരികൾ ഈ േലഖ�
നത്തിലുണ്ടു്. ഐ. എഫ്. എസ്. േനടി േകരള േഫാറസ്റ്റ്
േഫാഴ്സിെന്റ ചീഫായി റിട്ടയർ െചയ്ത മേനാഹരൻ ൈവദ്യു�
തി േബാർഡിെന്റ െചയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വ്യവസ്ഥാപിതമായ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മേനാ�
ഹരൻ എന്തായിത്തീർന്നുേവാ അതിെന്റ എതിർ േകാ�
ണിലായിരുന്നില്ല ദാസിെന്റ ജീവിതം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
അങ്ങെന വായിക്കാെമങ്കിലും. കാരണം, മേനാഹരൻ
പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന ജീവിതേത്താടു് അസൂയെപ്പടാ�
േനാ അരിശെപ്പടാേനാ ദാസ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ‘നിനെക്കന്തു�
പറ്റി ദാേസ, നിനക്കു് പഠിെപ്പാന്നു പൂർത്തീകരിച്ചുകൂേട?
എെന്തങ്കിലും േജാലിെയാെക്കയായാൽ അച്ഛനുമമ്മ�
യ്ക്കും ഒരു താങ്ങാവിേല്ല? ഇെതാെക്ക കഴിഞ്ഞുേപാെര
രാഷ്ട്രീയം? േജാലീം വരുമാനവും ഒെക്കയായാലും നാട്ടു�
കാെര സഹായിക്കാമേല്ലാ? വയസ്സുകാലത്തു് അച്ഛേനം
അേമ്മേനം േനാക്കാെത രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു നടന്നാൽ
മതിേയാ? അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും എന്തു വിഷമമുെണ്ടന്നു് നിന�
ക്കറിയിേല്ല?’ ഏതു കാലെത്തയും, ഏതു േദശെത്തയും
വ്യവസ്ഥിതിയുെട വാക്കുകളാണു് മേനാഹരേന്റതു്.

‘സാമൂഹ്യകർത്തവ്യേബാധമുള്ള’ മേനാഹരെന്റ േചാദ്യ�
രൂേപണയുള്ള ഉപേദശങ്ങൾക്കു്, ആശങ്കകൾക്കു് സഹ�
ജമായ ശാന്തതേയാടും സൗമ്യതേയാടും വിനയേത്താടും
കൂടി ദാസ് മറുപടി പറയുന്നു: ‘എെന്റ അച്ഛനുമമ്മയും മാ�
ത്രമല്ലേല്ലാ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളതു്. നരകയാതന അനു�
ഭവിക്കുന്ന ഒേട്ടെറ അച്ഛനമ്മമാരും സേഹാദരീസേഹാ�
ദരന്മാരും സമൂഹത്തിലിേല്ല? അവരുെട കാര്യത്തിലും
സാമൂഹ്യേബാധമുള്ള പൗരന്മാർക്കു് ശ്രദ്ധ േവണമേല്ലാ?
എെന്റ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തെയാന്നും പറഞ്ഞാൽ േചട്ടനു
മനസ്സിലാവില്ല’.

തെന്റ കാലേത്താടും പുതിയ കാലേത്താടും വരാനി�
രിക്കുന്ന കാലേത്താടും ദാസ് നടത്തുന്ന ഒരു െസ്റ്റയ്റ്റ്�
െമന്റാണിതു്. ഇതു് ഉപരിതലത്തിൽ മേനാഹരേനാടുള്ള
മറുപടിയാണു്. എന്നാൽ ആന്തരികമായി ദാസ് തേന്നാ�
ടു് തെന്ന േചാദിക്കുന്നതാണു്. തെന്നത്തെന്ന വിമർശി�
ക്കുന്നതാണു്. എനിക്കു് േഗാപാലകൃഷ്ണനും പാർവ്വതിയും
എന്ന ഒെരാറ്റ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമല്ല ഉള്ളതു്. ഒേട്ട�
െറ അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും ഉണ്ടു്. മാതാപിതാക്കളുെട
ഏകമകനായ എനിക്കു് അനവധി സേഹാദരീസേഹാ�
ദരന്മാരും ഉണ്ടു്. അവെരല്ലാം നരകയാതന അനുഭവി�
ക്കുേമ്പാൾ ഞാനും അതനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. അപരെന്റ
േവദനെയ തെന്റ േവദനയായി തിരിച്ചറിയുന്ന ആത്മീയ
സംവാദമാണിതു്. ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ശരീരവും സംവാ�
ദമാണു്.

എന്താണു് ‘സാമൂഹ്യേബാധം?’ അതിെന നിലവിലുള്ള
സങ്കുചിതത്വത്തിെന്റ തടവറയിൽ നിന്നു് േമാചിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയാണു് അടുത്ത വരികളിൽ. തനിക്കു് രക്ത�
ബന്ധമില്ലാത്ത അച്ഛനമ്മമാരുെടയും സേഹാദരീസ�
േഹാദരന്മാരുെടയും കാര്യത്തിൽ ഒരു പൗരനു് ശ്രദ്ധ
േവേണ്ട എന്നു് േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് ദാസ് സാമൂഹ്യേബാധ�
െത്ത അപനിർമ്മിക്കുന്നു. ‘എെന്റ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തെയാ�
ന്നും േചട്ടനു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല’ എന്നതു് അതി�
െന്റ ഭാഗമാണു്. അല്ലാെത ഞാൻ ബുദ്ധിജീവിയാെണ�
േന്നാ േചട്ടേനക്കാൾ േകമനാെണേന്നാ ഉള്ള ധ്വനിയല്ല.
തെന്റ രാഷ്ട്രീയചിന്ത തന്നിൽേപാലും ഇനിയും പൂർണ�
മായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാത്തതാണു്. നിലവിലുള്ള
വ്യവസ്ഥാപിത ചിന്തകളല്ല എേന്ന പറയാനാവൂ. ദാസ്
ഇെതാരിക്കലും പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല. അേന്വഷിയായ
ഒരു േഗാതമസിദ്ധാർത്ഥനും.

േജ്യഷ്ഠസേഹാദരതുല്യനായ മേനാഹരനിൽനിന്നു് ദാ�
സിെന്റ അച്ഛനിേലയ്ക്കു് വരിക. ‘തികഞ്ഞ കർത്തവ്യേബാ�
ധവും രാജ്യേസ്നഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ൈസനിക ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥനായിരുന്നു ദാസിെന്റ അച്ഛൻ ശ്രീ. േഗാപാലകൃ�
ഷ്ണൻ…’ ലീവിനു വരുേമ്പാൾ രാജ്യേസ്നഹത്തിെന്റ കഥ�
കളും, േദശരക്ഷയ്ക്കായി ൈസനികർ െചയ്യുന്ന അമൂല്യ�
ങ്ങളായ േസവനങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്കു് പറഞ്ഞു�
തന്നിരുന്ന േസ്നഹസമ്പന്നൻ… കർത്തവ്യേബാധവും
അദ്ധ്വാനശീലവും രാജ്യേസ്നഹവുമുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാ�
രാകണെമന്നു് അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള ഉപേദശിക്കുമായി�
രുന്നു’. മേനാഹരെന്റ വാക്കുകളാണിതു്. ഒരു തീവ്രവാദ
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് ദാസ് പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നുെണ്ടന്നറിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യേസ്നഹിയായ അച്ഛൻ
മകെനക്കുറിച്ചു് േമാശമായി സംസാരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് മേനാ�
ഹരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും, ഏകമകെന്റ വഴി�
വിട്ടുള്ള േപാക്കു് അച്ഛനിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയിരി�
ക്കാം.

“ഹൃദയത്തിെന്റ മുറിവുകളിൽ നിന്നുെമാഴുകിയ
ഭക്തിയിലൂെട എഴുത്തച്ഛനും പൂന്താനവും ജന�
ങ്ങൾക്കുേമലുള്ള ൈവേദശികാധിപത്യെത്ത
പ്രതിേരാധിച്ചു. പുതിെയാരു മലയാളഭാഷയി�
ലൂെട. സാധാരണക്കാരനു് മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്ന രാമായണത്തിലൂെട, ജ്ഞാനപ്പാ�
നയിലൂെട. ‘ൈനതികതയും രാഷ്ട്രീയവും
ഒന്നായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ  േകരളത്തിെന്റ
തനതായ സംസ്കാരം അന്നെത്ത കാവ്യങ്ങളി�
ലൂെട ആത്മപ്രതിേരാധത്തിെന്റതായ ഉദാത്ത
േമഖലകളിേലയ്ക്കു് കൂമ്പിയുണരുന്നു”.

അച്ഛൻ േഗാപാലകൃഷ്ണെന്റ കർത്തവ്യേബാധവും അദ്ധ്വാ�
നശീലവും െക. േവണുവിലുണ്ടു്. തീർത്തും മെറ്റാരു തല�
ത്തിലാെണന്നുമാത്രം. മേനാഹരൻ-അച്ഛൻ തുടങ്ങിയ
വ്യവസ്ഥാപിത പുരുഷപ്രകൃതികെള േചാദ്യം െചയ്യുക�
േയാ അവരുമായി കലഹിക്കുകേയാ െചയ്യാത്ത ദാസ്
േവണുെവന്ന പുരുഷപ്രകൃതിെയ നിരന്തരം അേലാസ�
രെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്; േചാദ്യം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. മേനാഹരനും
അച്ഛൻ േഗാപാലകൃഷ്ണനും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യവ�
സ്ഥാപിത സമൂഹെത്ത േബാധപൂർവ്വമായ ഹിംസാത്മക
വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട അട്ടിമറിച്ചു് പുത്തൻ സമ�
ത്വസുന്ദരസമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാനിറങ്ങിത്തിരിച്ച വ്യക്തിയാ�
ണു് േവണു. മാർക്സിെന്റ ദർശനങ്ങളടക്കമുള്ള നിരവധി
വിജ്ഞാനശാഖകളുെട മൂലധനം േവണുവിനുണ്ടു്. വ്യവ�
സ്ഥാപിതവും യാഥാസ്ഥിതികവുമായ പുരുഷപ്രകൃതിക�
േളാടു് കലഹിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമിെല്ലന്നും, അതിനു�
പകരം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ ഘടന, ധാർമ്മികത,
ആത്മീയത എന്നിവേയാടാണു് കലഹിേക്കണ്ടെതന്നും
ദാസിനറിയാമായിരുന്നു. അതു് താൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന�
താേണാെയന്നു് ദാസ് ജാഗ്രതെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഈ പുസ്തക�
ത്തിെന്റ സംവാദം അതാണു്.

േവണുവിനുള്ള ഒരു മറുപടിക്കത്തിൽ ദാസ് എടുത്തു
പറയുന്നുണ്ടു്: ‘പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള നിലവിലുള്ള
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് ഉൾെക്കാള്ളാൻ അസാധ്യമായി തീ�
രുേമ്പാഴാണു് പുതിയ അേന്വഷണങ്ങൾ പ്രസക്തമാ�
വുന്നതു്. അതിേലർെപ്പടുന്ന ഏെതാരാൾക്കും രീതിയു�
െട പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടി വരും’ (പുറം: 62). രീതി
ഇവിെട െവറും രാഷ്ട്രീയ മാർഗ്ഗമല്ല. വിശകലനരീതിയു�
മല്ല. അെതാെക്കയുൾെക്കാള്ളുന്ന ജീവിതരീതിയാണതു്.
ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകാൻ അനുവർത്തിേക്കണ്ടതു്.
തെന്റ േചാരയിൽ അലിഞ്ഞുതീേരണ്ടതു്. തുടർന്നു് രാ�
ഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിെന്റയും പ്രാേയാഗിക രാഷ്ട്രീയത്തി�
െന്റയും അഞ്ചു് േചാദ്യങ്ങൾെകാണ്ടു് േവണുവിെന േനരി�
ടുന്ന ദാസ് കത്തു് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണു്:
‘വിനയേത്താെട ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കെട്ട. ആശയം
നഷ്ടെപ്പട്ട ജാർഗണുകേളക്കാളും അകം െപാള്ളയായ
ശകാരങ്ങേളക്കാളും സംേവദനക്ഷമതയുള്ള വാക്കുകൾ
ഉപേയാഗിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പരിശീലിേക്കണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു’ (പുറം: 64). ജാർഗണും ശകാരങ്ങളുമല്ല ഒരാചാ�
ര്യസ്ഥാനീയനാവശ്യം; വിനയവും സംേവദനക്ഷമതയു�
മാണു്. അതു് േവണുവിെന മാത്രമല്ല, തെന്നയുമുേദ്ദശിച്ചാ�
ണു് ദാസ് പറയുന്നതു്.

Condition െചയ്യെപ്പട്ട ഒരു രീതിശാസ്ത്രേമാ രാഷ്ട്രീയ�
േമാ അല്ല താനുേദ്ദശിക്കുന്നെതന്നും പുതിെയാരു മനുഷ്യ�
നും പുതിെയാരു േലാകത്തിനും, ഇതുവെര നമുക്കില്ലാ�
െതേപായ തലേച്ചാറും ഹൃദയവുമാണു് രൂപെപ്പേടണ്ട�
െതന്നുമാണു് ദാസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.

മറ്റു പുരുഷപ്രകൃതികേളാടില്ലാത്ത വിമർശനവും അസ�
ഹിഷ്ണുതയും ‘പരിഹാസവും’ േവണുെവന്ന േകന്ദ്രീകൃത പു�
രുഷപ്രകൃതിേയാടു് ദാസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടു്, തെന്റ സം�
വാദങ്ങളിൽ.

ഒരു കുട്ടിയുെട നിഷ്കളങ്കതേയാെട േവണുവിേനാടു് േചാ�
ദിക്കുന്നു: ‘വരട്ടു തത്ത്വവാദെമന്നാൽ എന്താണു്?’ (പു�
റം: 63) മെറ്റാരിടത്തു് ‘വിപ്ലവത്തിെന്റ ദാർശനിക പ്രശ്ന�
ങ്ങ’ളിൽ വർഗ്ഗസമരെത്തക്കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ േവണു
‘പള്ളി പ്രസംഗത്തിേലയ്ക്കു നീങ്ങുന്നു’െവന്നു് പരിഹസിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്ത്യൻ സഭയും േവണു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
മാർക്സിസ്റ്റ് തിരുസഭയും ഒന്നാെണേന്നാ േവണു അതി�
െന്റ പുേരാഹിതനായിത്തീരുന്നുെവേന്നാ ഉള്ള കൂർത്ത
നർമ്മം അതിലുണ്ടു്.

താൻ കണ്ടുപരിചയിച്ചവരും (ഉദാ: അച്ഛൻ, മേനാഹ�
രൻ) കലഹിച്ചിരുന്നവരും പരിഹസിച്ചിരുന്നവരും (ഉദാ:
െക. േവണു) ആയ പുരുഷപ്രകൃതികളിൽ നിന്നു് ദാസി�
െന്റ അമ്മയിേലയ്ക്കു വരാം. ‘നൂറുകണക്കിനു് കുട്ടികെള
ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മാതൃതുല്യയായ അദ്ധ്യാപിക
പാർവ്വതി ടീച്ചറാണു് ദാസിെന്റ അമ്മ’. മേനാഹരൻ എഴു�
തുന്നു. ‘ദാസിെന്റ അേമ്മെട ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാ�
നും’, എന്നു് മേനാഹരെന്റ സത്യവാങ്മൂലം. ‘ആദ്യാക്ഷ�
രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല എെന്റ സ്വഭാവ രൂപീകര�
ണത്തിലും ടീച്ചറുെട (ദാസിെന്റ അമ്മ) സ്വാധീനമുണ്ടായി�
രുന്നു. ചിത്രംവര, പാട്ടു്, ൈകേവല (ക്രാഫ്റ്റ്) എന്നിവയും
ൈപ്രമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപികയായ ദാസിെന്റ അമ്മ കുട്ടി�
കെള പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു’. അമ്മയുെട ചിത്രരചനാപാടവം
ദാസിലുമുണ്ടു്. പുസ്തകത്തിെന്റ അരികുകളിൽ ദാസ് േകാ�
റിവരച്ച അമൂർത്ത ചിത്രപ്രകൃതികളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അപൂർണമായ ഹൃദയേരഖകളുണ്ടു്.

എന്തുെകാണ്ടു് തെന്റ ഏക സന്താനമായ ദാസിെന്റ ‘സ്വ�
ഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ’ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല? െതറ്റുപറ്റി?
അക്കാര്യം ഐ. ഐ. ടി. പഠനത്തിെന്റ അവധിക്കാല�
ത്തു് നാട്ടിെലത്തുന്ന മേനാഹരേനാടു് വ്യവസ്ഥാപിത
സമൂഹം േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്. മരിച്ചുേപായ ഒരുവെന്റ വി�
േയാഗത്തിൽ കഷ്ടംെവയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ. ‘ടീച്ചെറ കാ�
ണാൻ േപായതാണേല്ല? ടീച്ചറുെട േമാൻ നക്സൽ ആയീ�
ന്നാ േകൾക്കുന്നതു്. എത്ര നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. പഠിപ്പും
കളഞ്ഞു. വീട്ടിലും വരില്ല. ടീച്ചറുെടയും (അമ്മ) ബാേല�
ട്ടെന്റയും (അച്ഛൻ) കാര്യം കഷ്ടം തെന്ന!’ മരിച്ചുേപായ
ഒരു മകെന പിണ്ഡം െവച്ചു് തിരസ്കരിക്കുകയാണു് നാട്ടു�
കാർ.

ഒരു നല്ല കുട്ടിയുെട സവിേശ�
ഷതകൾ എെന്താെക്കയാ�
െണന്നു് മേനാഹരനും നാ�
ട്ടുകാർക്കും കൃത്യമായ കണ�
ക്കുകളുണ്ടു്. ഒരു കാർട്ടീസി�
യൻ കട്ടിലിനു് പാകമാകുന്ന�
വൻ. ഇേതപ്പറ്റി മേനാഹരൻ
ൈക്രസ്റ്റ് േകാേളജിെല സഹ�
പാഠികേളാടു് േചാദിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. അേദ്ദഹം പാർവ്വതി ടീ�
ച്ചേറാടും ദാസിെന്റ േജ്യഷ്ഠ�
സേഹാദരെനന്ന നിലയിൽ
തിരക്കുന്നുണ്ടു് ദാസിെനപ്പ�
റ്റി. ‘ഒരു തീവ്രവാദ രാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നുെണ്ടന്നും
വീട്ടിൽ വളെര കുറേവ വരാ�
റുള്ളൂെവന്നും’ ‘അവൻ പറയു�
ന്നെതാന്നും ഞങ്ങൾക്കു് മു�
ഴുവൻ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യ�

ങ്ങളല്ല’ എന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ‘േമാൻ തെന്ന അവേനാ�
ടു് ഒന്നു പറഞ്ഞുേനാക്കാൻ’ മേനാഹരെന ഏല്പിക്കുക�
യും െചയ്തു. ഭാരിച്ച ഒരുത്തരവാദിത്തം ആ അമ്മ സമൂഹ�
ത്തിനു് തിരിേച്ചല്പിക്കുകയാണു്, മേനാഹരനിലൂെട. വിപ്ല�
വകാരിേയാ അരാജകവാദിേയാ അവധൂതേനാ സന്യാ�
സിേയാ ആയിേപ്പാകുന്ന മകേനാടു് ഏെതാരമ്മയ്ക്കും േതാ�
ന്നുന്ന മമത-മമതയില്ലായ്മ.

ദാസിെന്റ അമ്മ പാർവതി ടീച്ചർക്കു് ഒരുപാടു് മക്കളുണ്ടാ�
യിരുന്നു, അതിെലാരാളാണു് താെനന്നു് മേനാഹരൻ
പറയുന്നതിെന പിൻപറ്റുകമാത്രമാണു് വാസ്തവത്തിൽ
ദാസ് െചയ്തതു്. അമ്മയുെട സമ്മതം വാങ്ങാെതയാ�
വാം, അമ്മയുെട ഹൃദയം പിന്തുടർന്നതു്. പാർവ്വതി ടീ�
ച്ചർ എന്ന േകവലയായ അമ്മയുേടതല്ല. മേനാഹരൻ
പറയുന്ന നിരവധി േപരുെട അമ്മയായ പാർവ്വതിയുെട.
അതിെന ദാസ് അനുഭവെപ്പടുത്തുന്നതു് നാം േനരെത്ത
കണ്ടതാണേല്ലാ. (‘എെന്റ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമല്ല�
േല്ലാ സമൂഹത്തിലുള്ളതു്. നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന
ഒേട്ടെറ അച്ഛനമ്മമാരും സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരും
സമൂഹത്തിലിേല്ല?’)

ഇതു് പുരുഷപ്രകൃതിേയാടുള്ള േചാദ്യവും ഉത്തരവും അല്ല.
സ്വന്തം അമ്മേയാടും അമ്മമാേരാടും ദാസുമാർ പല കാ�
ലങ്ങളിൽ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയം േചർത്തുെവ�
ച്ചു് മന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ചരിത്രത്തിൽ അെതാന്നും േരഖ�
െപ്പടുത്തെപ്പടണെമന്നില്ല. ഒരമ്മ െവറും അമ്മയായിരി�
ക്കുേമ്പാൾതെന്ന ഭൂമിയിെല എല്ലാ മക്കെളയും അറിയു�
ന്ന മാതൃത്വം കൂടിയാണു്. അെല്ലങ്കിൽ അതു് മാതൃത്വമല്ല,
ആണത്തമാണു്.

തീർച്ചയായും, പാർവതി ടീച്ചർ എന്ന അമ്മ ദാസിനു്
ൈശശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും നാരായണഗുരുവിെന�
യും എഴുത്തച്ഛെനയും പൂന്താനെത്തയും പരിചയെപ്പടു�
ത്തിെക്കാടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം. മാതൃത്വത്തിെന്റ ആ ആത്മീയ
പരിസരമായിരിക്കണം ദാസിൽ ഗുരുവും പൂന്താനവും
എഴുത്തച്ഛനും അങ്കുരിക്കാൻ കാരണമായതു്.

‘ൈദവേമ, കാത്തുെകാൾകങ്ങു
ൈകവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങെള,
നാവികൻ നീ ഭവാബ്ധിെക്കാ-
രാവിവൻ േതാണി നിൻപദം’

എന്നു തുടങ്ങി

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

എന്നവസാനിക്കുന്ന ഗുരുവിെന്റ ‘ൈദവദശക’ത്തിെല
നാല്പതു് വരികൾ അക്കാലെത്ത ഏെതാരീഴവ കുടും�
ബത്തിലും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയായി ഏെതാരമ്മയും
മക്കൾക്കു് െചാല്ലിെക്കാടുക്കാതിരിക്കില്ല. ഗുരുവിെന്റ
‘ൈദവദശകവും ചിജ്ജഡചിന്തനവും ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ച�
കവും’ (വ്യാഖ്യാനമടക്കം) ഉപകാരമായി എന്നു് അതു്
എത്തിച്ചുെകാടുത്ത തെന്റ ആത്മമിത്രമായ ബ്രഹ്മപുത്രനു്
ദാസ് കെത്തഴുതുന്നുണ്ടു്. കൃതികളും, വ്യാഖ്യാനവും രസക�
രമാെണന്നാണു് കത്തിലുള്ളതു്. ഈ രസം അമ്മയിൽ
നിന്നു് ദാസ് അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽേപാെല െനാട്ടിനുണഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടാകണം.

അതുേപാെലത്തെന്ന പില്ക്കാലത്തു് എഴുത്തച്ഛെനപ്പറ്റിയു�
ള്ള പരാമർശവും ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിൽ നിന്നും
സ്വാംശീകരിച്ചതാകണം.

അച്ഛനിലും മേനാഹരനിലുെമല്ലാം അതീവ ദുർബലമാ�
യിെട്ടങ്കിലുമുള്ള േമൽപ്പറഞ്ഞ ആത്മീയ തുടിപ്പുകൾ േവ�
ണുവിെലത്തുേമ്പാൾ ഊഷരമായി വരണ്ടുേപാകുന്നുണ്ടു്.
ആ വരൾച്ചയാണു് വരട്ടുവാദത്തിെന്റ തീവ്ര െവയിൽ
പരിസരം. ദാസിെന്റ കലഹം ആ ഊഷരതേയാടായിരു�
ന്നു. േവണുവിേനാടായിരുന്നില്ല. തന്നിൽ സഹജമായി
ഊറിക്കൂടിയിരുന്ന ആത്മീയത സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�
ളുമായി െപാരുത്തെപ്പടാതായേപ്പാൾ, സുബ്രഹ്മണ്യദാ�
സ് ആത്മീയ േവദനയിൽ പിടഞ്ഞു. അയാൾ ഭാഗമായ
സമൂഹത്തിെന്റയും, അയാളുെടയും പ്രതിസന്ധി അതാ�
യിരുന്നു. ദാസതിെന ൈധര്യപൂർവ്വം സത്യസന്ധമായി
‘ആത്മീയ പ്രതിസന്ധി’െയന്നുതെന്ന വിളിച്ചു. ഒരു തരം
കാപട്യവും അയാളിലില്ലായിരുന്നു.

2-ാം അദ്ധ്യായം ‘ആത്മീയം എന്ന വാക്കു് ഞാനുപേയാ�
ഗിക്കുന്നതു് േബാധപൂർവ്വം തെന്നയാണു്. ആശയം, ആദർ�
ശം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നീ പദങ്ങളാണു് സാമൂഹ്യശാ�
സ്ത്രത്തിൽ ഇതിനു് പകരം നിേല്ക്കണ്ടതു്. പേക്ഷ, ഒരു
പ്രതിസന്ധിയിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന േകരളത്തിെന്റ
ഇന്നെത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഈ പദങ്ങളുെട സമൂർ�
ത്ത പ്രകാശനെത്ത  അനുവദിക്കാത്തവിധം സംഘർ�
ഷപൂർണമാണു്’. സുബ്രഹ്മണ്യദാസ് (1958-1982) തു�
ടരുന്നു: ‘നാമാവേശഷമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ
സാമൂഹ്യഘടനയും പുതുതായി രൂപംെകാള്ളുന്ന മുത�
ലാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള സാമൂഹ്യഘടനയും തമ്മിലുള്ള
സംഘർഷമാണു് ഇന്നെത്ത ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയ്ക്കു്
ആധാരമായിട്ടുള്ളതു്’.

പതിനാറാം നൂറ്റാേണ്ടാെടയാണു് ആധുനിക േകരളത്തി�
െന്റ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നതു്. വിേദശവ്യാപാര കുത്തക
ൈകവശെപ്പടുത്താനായി േപാർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തിയ
യുദ്ധങ്ങളാണു്, അതിെന്റ സാമൂഹ്യമായ നീറ്റലും പിടച്ചി�
ലുമാണു്, എഴുത്തച്ഛെനയും പൂന്താനെത്തയും രൂപെപ്പടു�
ത്തുന്നതു്. ഹൃദയത്തിെന്റ മുറിവുകളിൽ നിന്നുെമാഴുകിയ
ഭക്തിയിലൂെട എഴുത്തച്ഛനും പൂന്താനവും ജനങ്ങൾക്കു�
േമലുള്ള ൈവേദശികാധിപത്യെത്ത പ്രതിേരാധിച്ചു. പു�
തിെയാരു മലയാളഭാഷയിലൂെട. സാധാരണക്കാരനു്
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രാമായണത്തിലൂെട, ജ്ഞാ�
നപ്പാനയിലൂെട. ‘ൈനതികതയും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നായ
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ  േകരളത്തിെന്റ തനതായ സംസ്കാ�
രം അന്നെത്ത കാവ്യങ്ങളിലൂെട ആത്മപ്രതിേരാധത്തി�
െന്റതായ ഉദാത്ത േമഖലകളിേലയ്ക്കു് കൂമ്പിയുണരുന്നു.
പ്രകൃതി-പുരുഷ ബന്ധത്തിെന്റ സാഫല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ആദ്ധ്യാത്മികതയാണു് അവയുെട അന്തസ്സത്ത’.

“സുബ്രഹ്മണ്യദാസ് അനുഭവിച്ച ആത്മീയ പ്രതി�
സന്ധിയുെട സ്ഥൂലമായ സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങൾ
േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല അതിേനക്കാൾ
രൂക്ഷമായി ഇന്നു് നിലനില്ക്കുന്നുെവന്നതാണു്
ദാസിെന ഒരു ക്രാന്തദർശിയാക്കുന്നതു്. നിർഭാ�
ഗ്യവശാൽ, ദാസ് അവസാനം വെരയും സ്വപ്നം
കണ്ടിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിനുേപാലും പു�
തുകാലത്തിെന്റ ആർത്തിനിറഞ്ഞ ഹിംസെയ
പ്രതിേരാധിക്കാനാവുന്നില്ല”.

ൈവേദശികാധിപത്യത്തിെന്റ ഫലമായി സാമൂഹ്യപ്രകൃ�
തിക്കും മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കും േനരിട്ട വിഭ്രംശങ്ങൾ ഇരു�
പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ രണ്ടു് പ്രതിഭാശാ�
ലികളിലൂെട പ്രകടമാകുന്നതായി ദാസ് എഴുതുന്നു. ‘ശ്രീ�
നാരായണഗുരു ധ്യാനത്തിെന്റയും അന്തർജ്ഞാനത്തി�
െന്റയുമായ ആത്മനിഷ്ഠമണ്ഡലത്തിൽ െവച്ചാണു് പ്ര�
കൃതി-പുരുഷ ബന്ധത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകൾ പരിഹ�
രിക്കാെനാരുങ്ങിയതു്’. ഗുരുവിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള
നിരാശയിലവസാനിച്ച ആത്മീയ കലാപെമന്നുവെര
പി. െക. ബാലകൃഷ്ണൻ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരു പരി�
ഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാലത്തിെന്റ ആത്മീയ പീഡാനുഭ�
വങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നതു് കുമാരനാശാെന്റ േപ്രമദു�
രന്ത കാവ്യങ്ങളിെല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂെടയാണു്…
‘പീഡിതമായ മനുഷ്യപ്രകൃതി അതിെന്റ മുഴുവൻ സംഘർ�
ഷങ്ങളും അനുഭവിച്ചുതീർക്കുന്നു. പ്രകൃതി-പുരുഷ ബന്ധ�
ത്തിെന്റ വികാേസാന്മുഖമായ താളലയങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പട്ട
പുരുഷനാകെട്ട ജീവിതത്തിൽ സ്വയം ഭ്രഷ്ടനാക്കെപ്പ�
ട്ടലയുന്നു. ഒരിക്കൽ മാത്രം സ്വത്വം നിേഷധിക്കെപ്പട്ട
ചാത്തെന്റ അധമേബാധത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ പുരുഷൻ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു’.

സമൂഹത്തിെന്റ ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിനു് ആത്മീയത
വിേധയമാക്കാൻ കഴിയാെത ഗുരു എപ്രകാരം ‘നിരാ�
ശയിലവസാനിച്ചുേവാ’ അതിെന്റ മെറ്റാരു മുഖമാണു്
തന്നിെല ആത്മീയതയും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനവും
കഠിനമായി വിേയാജിക്കുന്നിടത്തു് സുബ്രഹ്മണ്യദാസ്
ആത്മഹത്യയിെലത്തുന്നതു്. ജ്ഞാനഗുരു തെന്റ നിരാ�
ശെയ ‘ഭാരതീയ ചിന്തയുെട’ അനാസക്തധാരയിലൂെട
മറികടന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യദാസിനു് അതിനായില്ല. കാര�
ണം, അയാൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങ�
േളാ പങ്കാളിയായ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങേളാ േകര�
ളീയ സമൂഹേമാ മറ്റേനകം വായനകേളാ അയാൾക്കു്
ആത്മീയ െവളിച്ചമായില്ല. ഇരുപത്തിനാലാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ 1982 ജൂൈല പതിനാലിനു് വടക്കാേഞ്ചരിക്കടുത്തു്
ഓട്ടുപാറയിൽ ൈവകുേന്നരം ഏഴുമണിക്കു് താൻ ഒരാ�
ഴ്ച മുമ്പു് കണ്ടുെവച്ച സ്ഥലത്തു് (too beautiful a place for
suicide) അയാൾ തെന്റ സംഘർഷങ്ങെളല്ലാം തല്ക്കാലം
അവസാനിപ്പിച്ചു് അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നു.

അയാളുെട ആത്മാംശങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരുന്ന അേശാകനും
(പി. െക. അേശാൿ കുമാർ) ബ്രഹ്മപുത്രനും ഇേപ്പാഴും ജീ�
വിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. ദാസ് പ്രതിനിധാനം െചയ്ത ആത്മീയ േവ�
ദനെയ ഇവർ രണ്ടുേപരും എങ്ങിെനയാണു് അതിജീവി�
ക്കുന്നെതന്നു് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു് ഞാൻ.

ദാസിെന്റ മരണത്തിനു് പതിമൂന്നു് വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം
അേശാകൻ േകരളത്തിെല ആദ്യെത്ത പാലിേയറ്റീവ്
െകയർ സന്നദ്ധേസവകനായി േഡാ. എം. ആർ. രാ�
ജേഗാപാലിേനാടും േഡാ. സുേരഷിേനാടുെമാപ്പം കാ�
രുണ്യത്തിലൂന്നുന്ന മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തനെത്ത
േകരളീയ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃ�
തനായി. േവദനയാൽ നരകയാതനയനുഭവിക്കുന്നവർ�
ക്കു് ആശ്വാസമായി. ബ്രഹ്മപുത്രനാകെട്ട, ഒരു നിശ്ശബ്ദ�
സാക്ഷിയായി േകരളത്തിെന്റ സമസ്ത സ്പന്ദനങ്ങെളയും
നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവർ രണ്ടുേപരിലും ദാസ് അനുഭവിച്ചി�
രുന്ന ആത്മീയേവദനയുെട നീറ്റൽ എനിക്കു് കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇേത േവദന പങ്കിടുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ
ഇവർ രണ്ടുേപർ മാത്രമല്ല. അവരും ദാസിെന്റ കാല�
െത്തക്കാളും ക്രൂരവും കഠിനവുമായ സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�
ങ്ങെള മുഖാമുഖം േനരിടുന്നുണ്ടു്. അവരിൽ ചിലെരങ്കി�
ലും ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നു് െതന്നിേപ്പാവുന്നതു് ഏെത�
ങ്കിലും ശുഭ പ്രതീക്ഷെകാണ്ടല്ല. െപാതുസമൂഹത്തിെന്റ
ശ്രദ്ധയിൽെപടാത്ത െചറിയ െചറിയ പ്രവൃത്തികളിലൂ�
െട തങ്ങളുെട ആത്മീയേവദനയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ�
ത്താൽ അന്യെന്റ മുറിവുണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂെടയാ�
ണു്. ഈ ആത്മീയേവദന െക. േവണുവിെനേപ്പാലുള്ളവർ
അനുഭവിക്കുന്നുേണ്ടാെയന്നറിയില്ല. സാമൂഹ്യമാറ്റത്തി�
നുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാന്ത്രികമായ േപാസ്റ്റ്മാർട്ടം—
സമവാക്യങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ സംശയിച്ചുേപാകുന്നതാ�
ണു്. പ്രകൃതി ‘ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന സമസ്യ�
യിേലയ്ക്കു് അേദ്ദഹം എേപ്പാെഴങ്കിലും ആത്മീയതയുെട
ശുദ്ധവായു കടത്തിവിടുെമന്നു് പ്രത്യാശിക്കുകയാണു്.

സുബ്രഹ്മണ്യദാസ് അനുഭവിച്ച ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയു�
െട സ്ഥൂലമായ സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങൾ േനരെത്ത സൂചി�
പ്പിച്ചതുേപാെല അതിേനക്കാൾ രൂക്ഷമായി ഇന്നു് നി�
ലനില്ക്കുന്നുെവന്നതാണു് ദാസിെന ഒരു ക്രാന്തദർശിയാ�
ക്കുന്നതു്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ദാസ് അവസാനം വെരയും
സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ദർശനത്തിനുേപാലും പുതു�
കാലത്തിെന്റ ആർത്തിനിറഞ്ഞ ഹിംസെയ പ്രതിേരാധി�
ക്കാനാവുന്നില്ല.

ദാസിെന്റ കത്തുകളിലും േലഖനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വ�
യം േസവക് സംെഘന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട വള�
ക്കൂറുള്ള മണ്ണായി േകരളം മാറുന്നതു് ദീർഘദർശനം െച�
യ്യുന്നുണ്ടു്. ഏതാണ്ടു് നാല്പതു െകാല്ലം മുമ്പു് ദാസ് േഡാ�
ക്യുെമന്റ് െചയ്ത ഫാസിസത്തിെന്റ വളർച്ച ഇന്നു് േകരള�
െത്ത മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുെട ഓേരാ ൈജവേകാശെത്ത�
യും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന മാരകവിഷമായി സംക്രമിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ‘ആേരാഗ്യകരമായ ഉത്പാദന ക്രമം രൂപംെകാ�
ള്ളാത്തതിനാൽ, ഈ സമൂഹത്തിൽ ബാഹ്യപ്രകൃതിക്കും
മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കും േമലുള്ള മനുഷ്യെന്റ സാംസ്കാരികവും
ൈധഷണികവുമായ േമധാവിത്തം ക്രേമണ ചുരുങ്ങി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിെന്റ തകർച്ചയിേലയ്ക്കാണു് ഇതു് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്.
അേതസമയം നിലവിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളു�
െടതെന്ന സ്വഭാവെത്തയും ഈ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ ചീത്ത�
യായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. മറുവശത്തു്, സുരക്ഷിതത്ത്വത്തി�
നും ഉറപ്പിനും േവണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുെട േബാധപൂർവ്വേമാ
അേബാധപൂർവ്വേമാ ആയ ത്വര അവെര വലതുപക്ഷ�
േത്താടടുപ്പിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തിൽ േവരുകളുള്ള ഫാസി�
സ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾക്കു് ഇതു് വളരാനവസരം
നൽകുന്നു’.

േമെലഴുതിയ ദാസിെന്റ
വാക്കുകളിൽ അടിവര�
യിട്ട ‘ബാഹ്യപ്രകൃതിക്കും
മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കും േമ�
ലുള്ള മനുഷ്യെന്റ സാം�
സ്കാരികവും ൈധഷണി�
കവുമായ േമധാവിത്തം’
എന്നതിേനാടു് എനി�
ക്കു് േയാജിക്കാനാവി�
ല്ല. കാരണം, േമധാവി�
ത്തം എന്ന വാക്കു് ദാ�
സ് എന്തിെനതിെര നില്ക്കുന്നുേവാ അതിെന തിരിച്ചുെകാ�
ണ്ടുവരുന്നതാണു്. എെന്റ ബുദ്ധിസ്റ്റ്-ഗാന്ധി വായനക�
ളും അനുഭവങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ േമധാവിത്തത്തിനു പക�
രം ഭൂമിയിെല സകല ജീവജാലങ്ങളുെടയും അേചതന
വസ്തുക്കളുെടയും പരസ്പരമായ വിനിമയമാണു് മനുഷ്യ�
നടങ്ങുന്ന എല്ലാജീവെന്റയും ഭൂമിയുെടയും അതിജീവന�
ത്തിനാവശ്യം എന്നു് േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. അേതസ�
മയം, ദാസ് തെന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്: ‘ഇന്നെത്ത പ്രതി�
സന്ധിെയ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്ന
ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും നമുക്കിന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങ�
ളിൽ ഈ നാടിെന്റ സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത മുേന്നാട്ടു നയി�
ച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങ�
ളും ഇന്നും പ്രസക്തമാെണന്നു് നാം െതറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
രൂക്ഷമായ യാഥാർത്ഥ്യം ആ ധാരണകളുെട അന്തസ്സാ�
രശൂന്യത നെമ്മ എേപ്പാഴും േബാധ്യെപ്പടുത്തിത്തന്നിട്ടു�
ണ്ടു്. ആശയങ്ങളിലൂെടേയാ ആദർശങ്ങളിലൂെടേയാ പ്ര�
കാശനം കെണ്ടത്താനാകാത്ത നഗ്നമായ ആത്മീയത�
യുെട വിഭ്രാന്തി നാെമല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്’. ഇവി�
െടയും ദാസ് മാർക്സിസത്തിെന്റ പ്രേയാഗത്തിെല പരാജ�
യങ്ങെള ശരിെവയ്ക്കുേമ്പാഴും ആ ദർശനത്തിെന്റ സാധ്യ�
തെയ പൂർണമായി ൈകെയാഴിയുന്നില്ല.

അക്കാലത്തു് ആരും ജാഗ്രതെപ്പടാത്ത ഗാന്ധിയൻ
അേന്വഷണങ്ങളിലൂെട ദാസ് കടന്നുേപാകുന്നതു് എെന്ന
അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നു. സി. എസ്. െവങ്കിേടശ്വരനുമായുള്ള
സംഭാഷണങ്ങളടക്കം ഇതു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. പുസ്തക�
ത്തിെന്റ ഒമ്പതിടങ്ങളിൽ ഗാന്ധി കടന്നു വരുന്നുണ്ടു്. രൂ�
ക്ഷമായ വിമർശനമായും, അേന്വഷണമായും, കെണ്ടത്ത�
ലായും. ഗാന്ധിയുെട ആത്മകഥയടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങളി�
ലൂെട ദാസ് അേന്വഷണം തുടരുന്നുണ്ടു്. “ഗാന്ധിയൻ
പ്രസ്ഥാനം ചലനാത്മകമായിരുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ
അെല്ലങ്കിൽ മറ്റു ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങെളക്കാെളങ്കിലും
വിപ്ലവകരവുമായിരുന്നു. ൈവഷ്ണവതയിൽ കുടുങ്ങിേപ്പാ�
യി എന്നതായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിസത്തിനു പറ്റിയ െതറ്റ്.
ഗാന്ധിസം സ്വീകരിച്ച ൈവഷ്ണവതയുെട സമൂഹപരത
ആവശ്യമായിരുന്നു—അതു് േനടിയിടേത്താളം ധാർമ്മി�
കതയും. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു് ഏെതങ്കിലും
വിധത്തിൽ ധാർമ്മിക േബാധം നിലനില്ക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അതിനു് നാം ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനേത്താടു കടെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു…” ഇത്രയും സത്യസന്ധമായും ശക്തമായും
ഗാന്ധിയൻ ധാർമ്മികതെയ കെണ്ടത്തിയവർ ദാസി�
നുേശഷം അത്യപൂർവ്വമാണു്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തി�
െന്റയും ഭൂമിയുെടയും അതിജീവനത്തിനു് ഇന്നു് ഉപജീവി�
ക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാർമ്മിക േസ്രാതസ്സിെനക്കുറിച്ചാണു്
ദാസ് 1981-ൽ, മരണത്തിനു് മാസങ്ങൾക്കു് മുമ്പു് എഴു�
തുന്നതു്, െവങ്കിടിക്കുള്ള കത്തിൽ. എന്നാൽ േമെലഴുതി�
യതിെന്റ തുടർച്ചയായി ദാസ് ആ കത്തു് അവസാനിപ്പി�
ക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ‘ഗാന്ധിസം വിസ്മരിക്കെപ്പ�
ടാൻ കാരണം അതു് യുക്തിപരവും ശാസ്ത്രീയവും ആയ
രീതിക്കുപകരം ധാർമ്മികതെയ മാത്രം അവലംബിച്ചതാ�
യിരിക്കും’ (പുറം: 152).

ഗാന്ധിെയ ദാസ് അവസാനമായി സ്പർശിക്കുന്നതു് െവ�
ങ്കിടിക്കുള്ള കത്തിൽ തെന്നയാണു്. അതിൽ ‘േലാകക�
മ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തു് ഇന്നു് നടക്കുന്ന തരം�
താണ ആശയ സമരങ്ങെള അതിജീവിച്ചുെകാണ്ടു് മാർ�
ക്സിസത്തിനുതെന്ന പുതിെയാരു മാനം നല്കാൻ കഴിയുെമ�
ന്നു്’ ദാസ് പ്രത്യാശിക്കുന്നുണ്ടു്. ലൂക്കാച്ചിെന്റ വാക്കുകൾ
ദാസ് െവങ്കിടിയ്ക്കായി പകർത്തിെയഴുതുന്നു:

“… the essential point of the new method: the man-
ner and direction of the abstraction and though ex-
periments 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 (മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കു്) ലൂക്കാ�
ച്ചിെന്റ ഉദ്ധരണിയേല്ല സഹായകെമന്ന േചാദ്യം ദാസ്
അേത കത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടു്.

“എല്ലാ പ്രവാചകരും പരാജയെപ്പട്ടവരാണു്,
സ്ഥൂലമായ അർത്ഥത്തിൽ. സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ
അവരുെട ജീവിതങ്ങളുെട ഊർജ്ജമാണു് ധാർ�
മ്മികതയുെട അതിജീവനത്തിന്നാധാരം. ദാസ്
ഗാന്ധിയുെട ധാർമ്മികതെയപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചതു�
േപാെല”.

‘യുക്തിപരവും ശാസ്ത്രീയവും’ ആയ പടിഞ്ഞാറൻ ആധു�
നിക മുതലാളിത്ത നാഗരികതയുെട രീതിശാസ്ത്രെത്തയും
യുക്തിപരതെയയും നിരാകരിച്ചു് അതിൽനിന്നു് തീർത്തും
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു േലാകം സൃഷ്ടിക്കാനാവുെമന്നു് പരീ�
ക്ഷണാത്മകമായിെട്ടങ്കിലും െതളിയിച്ചതാണു് നവലിബ�
റൽ മുതലാളിത്ത കാലെത്ത ഗാന്ധിയുെട പ്രസക്തിെയ�
ന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദാസിെന അതിൽനിന്നു തട�
ഞ്ഞതു് പടിഞ്ഞാറൻ നാഗരികതയിൽ നിന്നു് രൂപെപ്പട്ട
മാർക്സിയൻ ദർശനങ്ങളുെട യുക്തിേയാടും രീതിേയാടുമു�
ള്ള വിേച്ഛദം സാധ്യമാവാഞ്ഞതാെണന്നു് സംശയിക്കു�
ന്നു. ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞുെവയ്ക്കുേമ്പാഴും ഒരു വസ്തുത നിസ്സം�
ശയമായി േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ടു്. എങ്ങെന സമത്വവും
സ്വാതന്ത്ര്യവും സാേഹാദര്യവും നീതിയും ധാർമ്മികതയും
പുലരുന്ന ഒരു സമൂഹം രൂപെപ്പടും? എങ്ങെന നിരുപാ�
ധികമായ കാരുണ്യവും ആത്മീയതയും ഉള്ള ഒരു പുതിയ
മനുഷ്യൻ, എല്ലാേഭദങ്ങൾക്കും അതീതമായി പരിണമി�
ച്ചുണ്ടാകും? ഇതായിരുന്നു ദാസിെന്റ ആന്തരിക പ്രതിസ�
ന്ധി. സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധിയും ആന്തരിക പ്രതിസന്ധി�
യും ഒേര ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയുെട അംശങ്ങളാെണ�
ന്നു് ഇരുപത്തിനാലുവയസ്സിനുള്ളിൽ തെന്ന അയാൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിെന്റ െപാ�
രുളേന്വഷിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ദാസിെന്റ ഈ പ്രതിസ�
ന്ധിയുണ്ടു്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം േപരും എഴുത്തു്, വായന,
ലഹരി, െതാഴിൽ, അലസത, നിസ്സംഗത എന്നിവയി�
ലൂെട അതിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ഇത്തരം ഒളിേച്ചാട്ടങ്ങളിെലാന്നും ദാസ് തെന്ന ഉൾെപ്പ�
ടുത്തിയില്ല.

ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ ‘ആത്മീയ കലാപങ്ങൾ’ നി�
രാശയിലാണവസാനിച്ചെതന്നയാൾക്കറിയാം. ആ
ജ്ഞാനഗുരുവിെന്റ അവസാനനാളുകളിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ആത്മീയപുത്രന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ കുമാരനാ�
ശാൻ േപാലും ഗുരുവിെന ൈകെയാഴിഞ്ഞിരുന്നുെവ�
ന്ന സത്യം ദാസ് അന്നു് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഗുരുവിെന്റ
ആത്മീയത കുമാരനാശാൻ കാവ്യഭാഷയിലൂെട സാക്ഷാ�
ത്കരിച്ചു എന്നു് ദാസ് എഴുതുന്നതു് ശരിയാണു്. എന്നാൽ
സകലവിധ േഭദങ്ങൾക്കും അതീതമായ ഗുരുവിെന്റ
സാമൂഹ്യപരതെയ കുമാരനാശാൻ ഈഴവസമുദായ�
ത്തിെന്റതിേലയ്ക്കു് സങ്കുചിതമാക്കിയിേല്ല എന്ന േചാദ്യം
ഇന്നു് ഗേവഷണേരഖകളിലൂെട െതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘The
counter Narratives of Power and Identity in Colonial
Keralam—A reading of C. V. Raman Pillai’s Historical
Novels’ (2004: ജവഹർലാൽ െനഹ്റു യൂണിേവഴ്സിറ്റി
ഗേവഷണ പ്രബന്ധം) ഈ േചാദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടു്.

േഡാ. വിേനാദ് ചന്ദ്രെന്റ ഗേവഷണ പ്രബന്ധത്തിെല
വരികൾ താെഴ േചർക്കുന്നു: ‘ഗുരുവിെന്റ അംഗീകാരത്തി�
നുേവണ്ടി കായിക്കര കുമാരു അഥവാ ചിന്ന സ്വാമി (പി�
ന്നീടു് കുമാരനാശാൻ എന്നറിയെപ്പട്ടു) എസ്. എൻ. ഡി.
പി. േയാഗത്തിെന്റ ൈബേലായുെട (നിയമാവലിയുെട)
ഡ്രാഫ്  ട് വായിക്കുകയാണു്. താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള
‘ഈഴവ’രുെട േക്ഷമത്തിനുേവണ്ടി മാത്രമാേണാ
എസ്. എൻ. ഡി. പി. േയാഗം സംഘടിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന�
തു് എന്നു് വായനയിൽ ഇടെപട്ടുെകാണ്ടു് ഗുരു േചാദിച്ചു.
കമ്പനിയുെട (SNDP) രജിേസ്ട്രഷനുേവണ്ടി സംഘടനയു�
െട പ്രവൃത്തികൾ കൃത്യമായി േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതു് കമ്പ�
നി ആക്ടനുസരിച്ചു് ആവശ്യമായതുെകാണ്ടാണു് തങ്ങളി�
തിനു് നിർബന്ധിക്കെപ്പട്ടെതന്നു് കുമാരു വിശദീകരിച്ചു.
കുമാരുവിെന്റ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചേശഷം കുറച്ചുേന�
രം നിശ്ശബ്ദനായിരുന്ന ഗുരു സാവകാശം അത്ഭുതംകൂറി:
‘ഇന്നു മുതൽ കുമാരുവായിരിക്കെട്ട നമ്മുെട ആശാൻ
(ടീച്ചർ)’. ഈ സംഭവത്തിനുേശഷമാണു്, കുമാരു കുമാ�
രനാശാനായി അറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയെതന്നു് പറയ�
െപ്പടുന്നു’.

ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഗുരു ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാേപ�
ക്ഷതയിലൂെട അതിെന മറികടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നു് നട�
രാജഗുരുവിെന്റ ആത്മകഥ വായിച്ചാൽ അറിയാനാകും.
ഗാന്ധിയും ഇത്തരെമാരവസ്ഥയിലൂെട കടന്നുേപായിട്ടു�
ണ്ടു്. 1947-ൽ ഇന്ത്യാവിഭജനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും യാഥാർ�
ത്ഥ്യമായേതാെട ഗാന്ധി തെന്റ ഏറ്റവും അടുത്ത അനു�
യായികളാൽ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ട അനാഥനും തിരസ്കൃതനുമാ�
യി മാറി. ഗാന്ധിെയ ഒരർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിച്ചതു് വിനായ�
ക് നാഥുറാം േഗാഡ്െസയാണു്. അെല്ലങ്കിൽ ഗാന്ധി മര�
ണം വെര നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ചു് ആത്മാഹുതി െചയ്യുമായി�
രുന്നു.

വാക്കും പ്രവൃത്തിയും, സാമൂഹ്യജീവിതവും വ്യക്തിജീവിത�
വും രണ്ടെല്ലന്നും എല്ലാം ഒേര ആത്മീയപ്രതിസന്ധിയുെട
ഭാഗമാെണന്നുമറിയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും അവസ്ഥ�
യാണതു്. അതിെന ഇങ്ങിെന സംഗ്രഹിക്കാം: എല്ലാ പ്ര�
വാചകരും പരാജയെപ്പട്ടവരാണു്, സ്ഥൂലമായ അർത്ഥ�
ത്തിൽ. സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ അവരുെട ജീവിതങ്ങളുെട
ഊർജ്ജമാണു് ധാർമ്മികതയുെട അതിജീവനത്തിന്നാ�
ധാരം. ദാസ് ഗാന്ധിയുെട ധാർമ്മികതെയപ്പറ്റി സൂചിപ്പി�
ച്ചതുേപാെല.

വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നായിത്തീരണെമന്നാഗ്രഹിച്ച
ദാസിെന്റ ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയും േമല്പറഞ്ഞതായിരു�
ന്നു. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ മൺമറഞ്ഞ ക്രാന്ത�
ദർശികളായ എം. േഗാവിന്ദെന്റയും സി. െജ. േതാമസി�
െന്റയും കൂട്ടത്തിൽ എന്തുെകാണ്ടു് ദാസും കണ്ണിേചർക്ക�
െപ്പടുന്നില്ല!

തന്നിെല പ്രതിസന്ധിെയ മറികടക്കാൻ ദാസ് ഇരുപ�
ത്തിനാലുവയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു നീണ്ട മനുഷ്യായുസ്സിെന്റ
പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുതീർത്തു. ദർശനങ്ങളിലൂെട കട�
ന്നുേപായി. ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങൾ, ചിത്രകല, േനാ�
വലുകൾ, കവിതകൾ,… സംവാദങ്ങളുെട ഊഷ്മളത �
നിലനിർത്തി.

ഇതിലൂെടെയല്ലാം അയാൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതു്
എെന്താെക്കയാെണന്നു് ഓടിച്ചുേനാക്കാം. േകരളത്തി�
െന്റ സാമൂഹ്യതയിൽ നിന്നു് നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പിൻ�
മടക്കം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട അതിദയനീയമായ

ജീർണ്ണത, മൂല്യേശാഷ�
ണം സംഭവിച്ച സാമൂ�
ഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ—
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ,
അതിെന്റ ഇടങ്ങളിൽ
തഴച്ചുവളരുന്ന ഫാസി�
സ്റ്റ് സംഘടനയായ
ആർ. എസ്സ്. എസ്സ്.,
അേത ഫാസിസ്റ്റ് മൂശ�
യിേലയ്ക്കു് വളർന്ന മാർക്സി�
സ്റ്റ് പാർട്ടി, സി. പി. ഐ.
(എം. എൽ.) േപാലുള്ള

പ്രസ്ഥാനത്തിെല ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, താൻകൂടി
ഭാഗഭാക്കായിേപ്പായ അതിെന്റ ഫലശൂന്യത, അതിൽ
നിന്നുണ്ടായ കുറ്റേബാധം, േശ്രണീബദ്ധമായ ജാതി വ്യ�
വസ്ഥ, ഭീകരരൂപിയായിത്തീരുന്ന േദശീയത, ആേഗാളീ�
കരണം… ഇവെയപ്പറ്റിയുള്ള വിശകലനങ്ങളും വിമർശ�
നങ്ങളും സൂചനകളും വിഹ്വലതകളും ദാസിെന്റ എഴുത്തു�
കളിലുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ, ഞാനവെയല്ലാം ദാസിെന്റ
ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയുെട ഉപരിപ്ലവ ഭാവങ്ങളാേയ
കാണുന്നുള്ളൂ.

ഈെയാരു േവദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുെട പിടച്ചി�
ലിലാണു് ദാസ് ഒരു കുഞ്ഞിെനേപ്പാെല, െനഞ്ചത്ത�
ടിച്ചുെകാണ്ടു് നിലവിളിക്കുന്നതു്: “Keralites are a lost
people”. നമ്മളതിെന വായിച്ചതു് േകരളീയർ ഒരു േതാ�
റ്റ ജനതയാെണേന്നാ, പരാജയെപ്പട്ട ജനതയാെണ�
േന്നാ ആണു്. നാം അതു് അന്നുമുതൽ െകാണ്ടാടുകയും
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ദാസ് എഴുതുന്നുണ്ടു്: ‘സ്വാതന്ത്ര്യേബാധമി�
ല്ലായ്മെയക്കാേളെറ ഭീതിയാണു് ഇന്നാട്ടുകാെര എന്നും
ഭരിച്ചിരുന്നതു്. യഥാർത്ഥ ശത്രുവിെന കാണാൻ എല്ലാ�
വരും മടിക്കുന്നു’. ഈ രണ്ടു് എഴുത്തിലൂെടയും എനിക്കു്
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു്, േകരളീയർ ഒരു lost ജന�
തെയന്നല്ല.

േതാൽക്കുന്നതിലും പരാജയെപ്പടുന്നതിലും ഒരു സം�
ഘർഷത്തിെന്റ, യുദ്ധത്തിെന്റ, പ്രതിേരാധത്തിെന്റ വാ�
സ്തവികതയുണ്ടു്. എന്നാൽ, ആധുനികകാലത്തു് ഒരു
സമൂഹെമന്ന നിലയിൽ േകരളീയർ എന്നാണു്, എവി�
െടയാണു് അർത്ഥവത്തായ പ്രതിേരാധത്തിനു് ശ്രമിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു്? “Keralites are a lost people” എന്നതു് േകര�
ളീയർ സ്വയം കീഴടങ്ങിയ ജനതെയന്നു് വായിക്കാനാ�
ണു് ഞാനിഷ്ടെപ്പടുന്നതു്. ഒരു പ്രതിേരാധവുമില്ലാെത,
സംഘർഷവുമില്ലാെത ഒരു ജനത യാഥാസ്ഥിതികത്ത്വ�
ത്തിെന്റ ജീർണ്ണതകൾക്കു്, ആർത്തികൾക്കു്, വിപ്ലവ വാ�
യാടിത്തരങ്ങൾക്കു്, അതിെന്റ വ്യാജനിർമ്മിതികൾക്കു്,
ഹിംസകൾക്കു് കീെഴ്പടുകയാണു്. ആത്മാവിെന്റ ഇത്ത�
രം കീെഴ്പടലുകളാണു് ഗാന്ധിെയേപ്പാലുള്ളവർ സാമ്പ�
ത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, കീെഴ്പടലുകേളക്കാൾ ഭയാനകമായി
കണ്ടതു്. ‘നമ്മുെട നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള cultural
alienation-െന്റ ഇരകളാണു് നാെമല്ലാം. േലാജിക്കലാ�
യി േനാക്കുേമ്പാൾ ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷെയാന്നും
എനിക്കില്ല… ഒരു പേക്ഷ, എല്ലാ നന്മകെളയും ചവിട്ടി
െമതിച്ചുെകാണ്ടു് ഫാസിസത്തിെന്റ/dehumanisation-
െന്റ കനത്ത ബൂട്ടുകൾ മുേന്നാട്ടുേപാേയയ്ക്കാം…’എന്നു് െവ�
ങ്കിടിയ്ക്കുള്ള കത്തിൽ (18/7/81) ദാസ്. പേക്ഷ, ആ കത്തു്
അവസാനിക്കുന്നതു്… ‘എങ്കിലും, നിെന്റ േസ്നഹം മാത്രം
പ്രതീക്ഷിച്ചു’െകാണ്ടാണു്. േസ്നഹം, കരുണ, ഫാസിസ�
ത്തിെന്റ dehumanisation-െന അതിജീവിക്കുെമന്ന ദുർ�
ബ്ബലെമങ്കിലും, ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ. ഏതാണ്ടു് നാ�
ല്പതു െകാല്ലങ്ങൾക്കു് േശഷവും ദാസ് എഴുതിയ സേചത�
നമായ ‘േസ്നഹ’ത്തിലാണു് എെന്നേപ്പാലുള്ള വിഡ്ഢികൾ
ഭൂമിയുെട, മനുഷ്യെന്റ, അതിജീവനത്തിെന്റ സ്ഫുലിംഗം
കാണുന്നതു്.

സ്വയം കീഴടങ്ങിയ ഒരു ജനതയുെട ഉണ്മെയ, സ്വത്വ�
േബാധെത്ത, അതിനുേമൽ വീണിട്ടുള്ള എല്ലാമാലിന്യ�
ങ്ങളും അടർത്തിമാറ്റാൻ, ആത്മവിദ്യതെന്നയാണു് ദാസ്
കെണ്ടത്തിയ ഏകവഴി. ദാസിെന്റ എഴുത്തുകളിൽ വ്യ�
വസ്ഥാപിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തിെന്റ മലം
അടിഞ്ഞ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസെത്തപ്പറ്റി നിരവധി
പരാമർശങ്ങളുണ്ടു്. ‘ജനതയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യേബാധം
അങ്കുരിക്കാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വളെര കാപട്യം
നിറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതിയാണു് ഈ വ്യവസ്ഥയുേടതു്’…
‘സംസ്കാരത്തിെന്റ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ മനു�
ഷ്യെന brain wash െചയ്യുകയാണു് (ഇെതത്ര ഫലവ�
ത്താെണന്നതിനു് േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെന്ന െത�
ളിവാണേല്ലാ. അവരാരും ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ താളപ്പിഴ
കാണുന്നില്ല’ (പുറം: 86) ‘… വ്യവസ്ഥയുെട നിലനില്പിനു്
ഏറ്റവും സഹായകമായ വിധത്തിലാണു് ഇവിടെത്ത
വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും രൂപം െകാടുത്തിരിയ്ക്കുന്നതു്.
നമ്മുെട സിലബസ്സും പരീക്ഷാസമ്പ്രദായവും ക്ലാസ്സ് മുറി�
കളും ഉേദ്യാഗസാധ്യതകളും ഒെക്ക ഇക്കാര്യം െവളിവാ�
ക്കുന്നു. ഒരു തരം വന്ധ്യംകരണം. ക്ലാസ്സ് മുറിയുെട മനം
പുരട്ടുന്ന അന്തരീക്ഷം തെന്ന െപാതുെവ എല്ലായിടത്തും’
(പുറം: 94). ‘എന്തുെകാണ്ടു് ഇവിടുെത്ത വിദ്യാലയങ്ങ�
ളിൽ കലാപം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നില്ല? താല്ക്കാലിക ആവ�
ശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു സമരവും എത്തി േനാക്കുന്നില്ല?’
(പുറം: 95). ‘ഈ പതിനാലുെകാല്ലം ക്ലാസ്സ് മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ
കഴിച്ച േനരം മെറ്റെന്തങ്കിലും െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ ഇതിേന�
ക്കാൾ അറിവു േനടാമായിരുന്നു’ (പുറം: 79). ഈ നിശി�
തമായ വിമർശനവും ഈ വ്യവസ്ഥ െപാതുസമൂഹത്തി�
ലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആത്മീയ മലിനീകരണവും െപൗേലാ
െഫ്രയറും ഇവാൻ ഇല്ലിച്ചും ഗാന്ധിയുെമാെക്ക മുേന്നാട്ടു�
െവച്ച സ്കൂൾ തിരസ്കാരത്തിെന്റ തുടർച്ച തെന്നയാണു്.

ഇത്രയും കടുത്ത വിമർശനം നടത്തി, നമ്മെളാെക്ക െച�
യ്യുന്നതുേപാെല അേത വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയുെട ഭാ�
ഗമായി പറ്റിക്കൂടുകയല്ല ദാസ് െചയ്തതു്. ‘േകാേളജ് വി�
ദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ മുഴുവനായി ഉേപക്ഷിച്ചു. പരീക്ഷെയഴു�
തി ഡിഗ്രിേനടാേനാ അതുവഴി എെന്തങ്കിലും േജാലിസ�
മ്പാദിക്കാേനാ ഉള്ള പരിപാടി പൂർണ്ണമായും ഉേപക്ഷി�
ച്ചു. ഒരു കമ്മ്യുണിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കാനാണു് അടുത്ത
പരിപാടി. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുപിടിച്ച പ്രശ്നമാണിതു്’. ബ്ര�
ഹ്മപുത്രനുള്ള കത്തിൽ (പുറം: 120). അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവ�
രുെട ഇടയിൽ ജീവിച്ചു് അവരുെട മാനസികഘടനയി�
െലത്താനുള്ള തെന്റ സത്യാേന്വഷണ പരീക്ഷണങ്ങെള�
പ്പറ്റി ദാസ് തുറന്നു് പറയുന്നു. അതല്പം കാല്പനികമായി �
േതാന്നാം.

ഒരു െതാഴിലാളിയായി േതാട്ടം േമഖലയിലും ക്വാറികളി�
ലും പണിെയടുക്കുന്നു ദാസ്. വാക്കും പ്രവർത്തിയും സി�
ദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള ഭയാനകവും അസ�
ത്യജടിലവുമായ അന്തരം ഇല്ലാതാക്കാൻ അയാൾ ഒരു
െതാഴിലാളിയായി സ്വയം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കി�
ലും തെന്റ ആത്മീയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ അയാൾ�
ക്കു് കഴിഞ്ഞില്ല. ഗാന്ധി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യവസ്ഥി�
തിെയ്ക്കതിെര (ആധുനിക മുതലാളിത്ത നാഗരികതെയ്ക്ക�
തിെര) സത്യാഗ്രഹത്തിേലർെപ്പട്ടു. ഗാന്ധിയിലിതു് പ്ര�
തിേരാധവും പുനഃസൃഷ്ടിയുമായി (ഗാന്ധിയുെട രചനാ�
ത്മക പദ്ധതികൾ) ഒേര സമയം മാറുന്നുണ്ടു്. ഗാന്ധി
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും നടത്തിയ സത്യാ�
ഗ്രഹ  സമരങ്ങളിെലല്ലാം രചനാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളും
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. ഫീനിക്സ് െസറ്റിൽെമന്റ്, േടാൾേസ്റ്റായി
ഫാം, സബർമതി ആശ്രമം, വാർധ, എന്നീ ലാബറട്ടറിക�
ളിൽ സ്ഫുടം െചെയ്തടുത്ത ബദൽ ജീവിത മാതൃകകളാണു്
ഗാന്ധിയൻ സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങെള അന്യൂനമാക്കുന്ന�
തു്. അവയിെല്ലങ്കിൽ ഗാന്ധിയുെട സമരങ്ങൾ പക്ഷാ�
ഘാതം സംഭവിച്ച ശരീരം േപാെലയാണു്. ഗാന്ധിയുെട
അഹിംസ സേചതനമാകുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്. 1946-
നു േശഷം ഗാന്ധിേപാലും അനാഥനായി: “Indians are
a lost people”എന്നുള്ള തെന്റ പഴയ േബാധ്യം നിരന്ത�
രം മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.

ദാസ് സമ്മതിക്കുന്നു: ‘അവനവേനാടുതെന്ന നീതിപു�
ലർത്തണെമങ്കിൽ, ഇവിെട ജീവിയ്ക്കുന്ന ഓേരാ നിമി�
ഷവും അത്രേയെറ േവദനിപ്പിക്കുന്നതും സ്വന്തം നിഷ്ക്രി�
യത്വെത്ത കുത്തിേനാവിപ്പിക്കുന്നതുമാണു്. സ്വന്തം പ്ര�
വൃത്തിെയെന്തന്നു് എനിക്കു് കെണ്ടത്താനായിട്ടില്ല…’
(9/4/1977) ‘എെന്തങ്കിലും െചയ്യാനാവും എന്ന പ്രതീക്ഷ�
യാണു് ജീവിപ്പിക്കുന്ന’െതന്നു് അേത കത്തിലുണ്ടു്.

‘െപാള്ളത്തരം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇവിെട ജീവിേക്ക�
ണ്ടി വരുേമ്പാൾ താങ്കൾ എന്താണു് െചയ്യുക?’ ബ്രഹ്മപു�
ത്രേനാടു് ദാസ് േചാദിക്കുന്നതു് അയാേളാടു തെന്നയാ�
ണു്… നഗ്നമായ ആത്മീയതയുെട വിഭ്രാന്തിയിൽ ദാസ്
ഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്വയം അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നു. തെന്റ
ആത്മീയേവദനയുെട പിടച്ചിലിനു് തല്ക്കാല വിരാമമിട്ടു�
െകാണ്ടു്…

പേക്ഷ, അയാളറിയുന്നില്ല അേത ആത്മീയേവദനയുെട
പിടച്ചിലിൽ ഇന്നും, എന്നും തീ തിന്നുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാ�
വും. തനിക്കു ചുറ്റും നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന അമ്മ�
മാെരയും സേഹാദരങ്ങെളയും ഓർത്തു്. േവദനിക്കുന്ന
മനുഷ്യവംശെത്ത ഓർത്തു്…

അതിജീവനത്തിെന്റ ഭീഷണി േനരിടുന്ന ജീവെനയും ഭൂമി�
െയയും ഓർത്തു്… □
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െക.ജി.സുബ്രഹ്മണ്യദാസ് (1958–1982)
1958-ൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ െപരിഞ്ഞനത്തു് ജനിച്ചു. കൂ�
ടക്കര േഗാപാലകൃഷ്ണൻ-പാർവതി എന്നിവരുെട ഏക�
മകൻ. അച്ഛൻ, സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കാറുള്ളതു േപാ�
െല ജവാനായിരുന്നു. അമ്മ എ. എം. എൽ. പി. സ്കൂളിൽ
അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു. ദാസ് ആദ്യം അവിേടയും പി�
ന്നീടു് ആർ. എം. ൈഹസ്കൂൾ, ൈക്രസ്റ്റ് േകാേളജ് (ബി.
എസ്സി. െകമിസ്റ്റ്രി). 1978-ൽ സി. പി. ഐ. (എം. എൽ.)
പാർട്ടിയിൽ േചർന്നു. 1981-ൽ വയനാടു ജില്ലാ െസക്രട്ട�
റിയായിരിെയ്ക്ക പാർട്ടിയിൽ നിന്നും േപാന്നു. 1982-വെര
സജീവമായ വായനയും എഴുത്തും.



െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ
മലയാളത്തിെല ഒരു എഴുത്തുകാരനാണു്
െക. അരവിന്ദാക്ഷൻ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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