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0.2
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം 1789-ൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ െഹഗ
ലിനു് പെത്താമ്പതു വയസ്സു് മാത്രേമ പ്രായമായിരുന്നു
ള്ളൂ. വിപ്ലവത്തിെന്റ ആദർശങ്ങളാൽ അേദ്ദഹം അത്യ
ധികം സ്വാധീനിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം റിപ്പബ്ലിക്കി
െന ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വാഗതവും െചയ്തു. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
അന്നാട്ടിെല ജന്മികളുെട മർദ്ദനഭരണം അവസാനിപ്പി
ച്ചു് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥിതി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രമല്ല േലാകചരിത്രത്തിൽ
ത്തെന്ന ഒരു നവയുഗത്തിെന്റ ആരംഭം കുറിക്കുകകൂടി
െചയ്തു. വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതിനു സഹായിച്ച സാ
മൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർ, സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ
മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതിനു് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകൾക്കുമാത്രമല്ല,
മതപരമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മാറ്റ
മാവശ്യമാെണന്നും, സാധാരണ േലാകത്തിെന്റ പുേരാ
ഗതി അതീന്ദ്രിയനായ ഒരു ഈശ്വരെന്റ ചാപല്യങ്ങെള
യല്ല, മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛെയയും യുക്തിെയയുമാണു് ആശ്ര
യിക്കുന്നെതന്നും അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന
പഴഞ്ചൻ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും, വിശ്വാസങ്ങളിൽ നി
ന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനും പ്രാകൃതികവും സാമൂഹികവുമായ
ശക്തികെള ഇേങ്ങാട്ടു കീഴടക്കുന്നതിനു് അനുവദിക്കുന്ന
തിനു പകരം അേങ്ങാട്ടു് കീഴടക്കുവാൻ ശക്തനാകത്ത
ക്കവണ്ണം അവെന്റ ജീവിതെത്ത പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്ന
തിനും ഒരു വിപ്ലവം ആവശ്യമാെണന്നു കരുതെപ്പട്ടിരു
ന്നു. വിപ്ലവപരമായ സത്വരവ്യതിയാനങ്ങളുെട പ്രാധാ
ന്യെത്ത വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ടു് 1793-ൽ െഷല്ലിങ്ങിനയച്ച
കത്തിൽ െഹഗൽ എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ഭൂമിയിെല മർദ്ദകപ്രമാണികെളയും േദവന്മാെരയും

വലയം െചയ്തിരുന്ന പരിേവഷം അപ്രത്യക്ഷമായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദാർശനികന്മാർ മനുഷ്യെന്റ മാഹാത്മ്യ
െത്ത പ്രതിപാദിക്കുകയും മണ്ണിലിട്ടു ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പട്ട
അവരുെട അവകാശങ്ങെള അവർ പിടിെച്ചടുത്തു് വീ
ണ്ടും സ്വന്തമാക്കുെമന്നു് അവകാശെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
മതവും രാഷ്ട്രീയവും അേത കളിതെന്നയാണു് കളിച്ചതു്.
ഇവയിൽ ആദ്യേത്തതു് േസ്വച്ഛാധിപത്യം ആവശ്യെപ്പട്ട
രീതിയിൽ, മനുഷ്യത്വെത്ത െവറുക്കുവാനും, സ്വപ്രയത്ന
ങ്ങളിലൂെട നല്ലതു േനടി സ്വന്തം അന്തസ്സാരെത്ത സഫ
ലമാക്കുവാൻ മനുഷ്യനു കഴിവിെല്ലന്നു വിശ്വസിക്കുവാനും
പഠിപ്പിച്ചു.”
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ
ആദർശങ്ങൾ ജർമ്മനി
യിെല ബുദ്ധിജീവികളിൽ
വലിയ പ്രത്യാഘാതമു
ളവാക്കി. ഈ കാലഘ
ട്ടത്തിെല നവീനവാദി
കളായ ഇടത്തരക്കാ
രുെട മുന്നണിവിഭാഗം
ജർമ്മനിയിലും ‘ഫ്രഞ്ചു
വിപ്ലവം’ സംഘടിപ്പിക്കു
ന്ന കാര്യം വ്യർത്ഥമായി
നിരൂപിക്കുകയുണ്ടായി.
പേക്ഷ, രാജ്യത്തിെല സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
പിേന്നാക്കനിലമൂലം അവരുെട സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരി
ക്കെപ്പടുവാൻ സാദ്ധ്യമായില്ല. പതിെനട്ടാം ശതകത്തി
െന്റ അന്ത്യദശകങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിെല ജനത ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഛിന്നഭിന്നമായിരുന്നു. മനുഷ്യനു
സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിേഷധിക്കുന്ന, ബുദ്ധിശൂന്യ
ങ്ങളായ മത-സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളടങ്ങിയ െചറിയ
മണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ജർമ്മൻ സാമ്രാ
ജ്യം ഒരു േകന്ദ്രീകൃതഭരണകൂടമായിരുന്നില്ല; േനെരമറി
ച്ചു് േസ്വച്ഛാധിപതികളായ പ്രഭുക്കൾ വാഴുന്ന ഏകേദശം
മുന്നൂറു നാടുകളുെട ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു. ആ പരി
തഃസ്ഥിതിയിൽ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ സാരാംശം ആ
മണ്ണിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാദ്ധ്യമായില്ല; ജർമ്മൻ ചിന്തക
ന്മാരുെട കാൽപനികവും ആദർശാത്മകവുമായ തത്വ
ചിന്തയുെട േലാകത്തിൽ മാത്രേമ നടന്നതുള്ളൂ. ഈ ചി
ന്തകന്മാരിൽ മഹത്തമൻ െഹഗലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
അവരുെട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. െഹ
ഗലിെന്റ ദർശനത്തിൽ സഹജമായിക്കാണുന്ന െപാരു
ത്തേക്കടുകൾക്കു് ഈ സാമൂഹിക ചാരിത്രികപശ്ചാത്ത
ലം വിശദീകരണമാവുകയും െചയ്തു. ഒരു വശത്തു് അതു്
സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാേഹാദര്യം എന്നീ ആദർശങ്ങ
ളുെട ഒരു യുഗം ആവിർഭവിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയ സംഭ
വങ്ങെളയും മെറ്റാരുവശത്തു് ജർമ്മനിയിെല ദുഷിച്ച സാ
മ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിതഃസ്ഥിതികെളയും പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുന്നു.

സാധാരണമായ അനുഭവത്തിൽ
അസ്തിത്വമുള്ളെതല്ലാം സത്യമായി
െക്കാള്ളണെമന്നില്ല എന്നാണു്
െഹഗലിെന്റ വാദം. ഇന്ദ്രിയാനുഭ
വങ്ങളായ കാര്യങ്ങളും സത്യവും
ഒന്നല്ല; സത്യമായി േതാന്നുന്ന
തിനും അതിെന്റ ഉല്പന്നതയ്ക്കും
തമ്മിൽ എേപ്പാഴും വ്യത്യാസമുണ്ടു്.
യുക്തിസഹവും ആവശ്യമുള്ളതും
മാത്രമാണു് സത്യമായതു്. ആവ
ശ്യകത നഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ ഏതും
അസ്തിത്വത്തിനു് അർഹമല്ലാതാകും
തന്മൂലം സത്യമല്ലാതായും തീരുന്നു.

ശ്രീശങ്കരനും െഹഗലും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ
വ്യത്യാസങ്ങൾക്കു് ഇെതാരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു
ണ്ടു്. തെന്റ സിദ്ധാന്തെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും ഇതര
സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും ശ്രീശങ്കരൻ സയു
ക്തികങ്ങളായ അേനകം വാദങ്ങെള പ്രേയാജനെപ്പ
ടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും
വലിയ പ്രമാണം, േവദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ ശ്രുതി
കൾ, സ്മൃതികൾ എന്നിവയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ അവയാണു് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തി
െന്റ േശ്രാതസ്സു്. തെന്റ ചിന്താപദ്ധതി ഈ പ്രാചീനഗ്ര
ന്ഥങ്ങെള ആധാരമാക്കിയാണു് ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
െതന്നു് അേദ്ദഹം അവകാശെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്; അവയിൽ നി
ന്നുള്ള ഏതു വ്യതിയാനെത്തയും ശക്തിയുക്തം എതിർ
ത്തിട്ടുമുണ്ടു്. േനെരമറിച്ചു് െഹഗലാകെട്ട, എല്ലാം ചരി
ത്രപരമായി യുക്തിപൂർവ്വം അവേലാകനം െചയ്യെപ്പേട
ണ്ടവയാെണന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണു്. അേദ്ദഹം
ഏെറ്റടുത്ത യുക്തിവാദത്തിനു് പാരമ്പര്യേത്താടും ൈദവ
ശാസ്ത്രേത്താടുമുള്ള ബന്ധെത്ത വിേച്ഛദിക്കുവാൻ സാധി
ച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു് സത്യം തെന്ന. പേക്ഷ, തെന്റ ആദ്യകാ
ലങ്ങളിെല മതതത്വശാസ്ത്രപരങ്ങളായ േലഖനങ്ങളിലും
അേദ്ദഹം യുക്തിയുെട ഭാഗം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘വി
ശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ ൈദവികമായ െവളിപാടുകളിൽ
അധിഷ്ഠിതങ്ങളാെണങ്കിൽേപാലും സാമാന്യമായ മനു
ഷ്യയുക്തിയുെട പ്രാമാണ്യം അവകാശെപ്പടുവാൻ പര്യാ
പ്തങ്ങളായിരിക്കണം; ഓേരാ മനുഷ്യനും അവയുെട അപ
രിഹാര്യസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകണം’
എന്നു് അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി.
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ദാർശനികന്മാർ മനു
ഷ്യെന്റ യുക്തിേബാധെത്തയും അവകാശങ്ങെളയും
ആദരിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റയും സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥകളുെടയും വിേവകപൂർവ്വമായ പരിവർത്തനം സാ
ധ്യമാെണന്നും ഫലപ്രദമാംവണ്ണം നടപ്പിലാേക്കണ്ടതാ
െണന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിശക്തികെള കീഴടക്കി,
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴി
യത്തക്കവണ്ണം യുക്തിസഹമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സാമൂഹികജീവിതെത്ത സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യ
െന്റ കഴിവിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു. ‘സത്യമായതു് ന്യായ
മാണു്. ന്യായമായതു് സത്യമാണു്. അങ്ങെന ന്യായവും
സത്യവും ഒന്നുതെന്ന’ എന്ന െഹഗലിെന്റ പ്രശസ്തവാക്യ
ത്തിൽ പ്രസ്തുതമായ ആശയം പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നു.
സാധാരണമായ അനു
സ്വാർത്ഥബുദ്ധിയാർന്ന സിവിൽ
ഭവത്തിൽ അസ്തിത്വമു
സമൂഹത്തിെന്റ മാത്സ്യര്യാത്മകങ്ങ
ള്ളെതല്ലാം സത്യമായി
ളായ വിപ്രതിപത്തികൾക്കുമീെത
െക്കാള്ളണെമന്നില്ല
ഉയരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റിനു
എന്നാണു് െഹഗലിെന്റ മാത്രേമ രാജ്യത്തു് േക്ഷമം പ്രതിഷ്ഠി
വാദം. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങ ക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ
എന്നു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.
ളായ കാര്യങ്ങളും സത്യ
വും ഒന്നല്ല; സത്യമായി േതാന്നുന്നതിനും അതിെന്റ ഉല്പ
ന്നതയ്ക്കും തമ്മിൽ എേപ്പാഴും വ്യത്യാസമുണ്ടു്. യുക്തിസ
ഹവും ആവശ്യമുള്ളതും മാത്രമാണു് സത്യമായതു്. ആവ
ശ്യകത നഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ ഏതും അസ്തിത്വത്തിനു് അർഹ
മല്ലാതാകും തന്മൂലം സത്യമല്ലാതായും തീരുന്നു. ഉടെന
അതു് പുതിയതും കൂടുതൽ ജീവനക്ഷമവുമായ സത്യത്തി
നു വഴിമാറിെക്കാടുേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമാ
യി പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധാന്ത്യേത്താടു
കൂടി ഫ്രാൻസിൽ രാജവാഴ്ച അനാവശ്യവും അസത്യവും
അയുക്തികവും ആയിത്തീർന്നതിനാൽ അതു് നശിപ്പി
ക്കെപ്പടുന്നതിനു് േയാഗ്യമായി. ഇവിെട രാജവാഴ്ച സത്യ
മല്ലാതായും വിപ്ലവം സത്യമായും സംഭവിച്ചു. നിലവിലു
ള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ന്യായപ്രമാണങ്ങേളാടും മനുഷ്യ
െന്റ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങേളാടും െപാരുത്തെപ്പട്ടിരുന്നില്ല
എന്നതുെകാണ്ടു് അതു് അന്യായമായിരുന്നു; സത്യമല്ലാ
യിരുന്നു. സത്യം ന്യായമല്ലാത്തതിനാൽ മാത്രേമ ന്യാ
യത്തിനു സത്യെത്ത ആശ്രയിക്കുവാൻ പറ്റൂ. അന്നുണ്ടാ
യിരുന്ന ഭരണകൂടവും സമൂഹവും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളും
വ്യവസ്ഥിതങ്ങളായ മതങ്ങളും, സത്യങ്ങളല്ലാതായിത്തീ
രുകയാൽ ന്യായയുക്തങ്ങളാക്കെപ്പേടണ്ട ഒരവസ്ഥയി
ലായിരുന്നു.
ഇപ്രകാരം െഹഗലിേന്റതു് ന്യായങ്ങളായ ആദർശങ്ങ
െള ഉപന്യസിക്കുകയും വികസനപ്രക്രിയയിൽ അവെയ
അതിലംഘിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന പരിണാമിയായ ഒരു
സത്യമായിരുന്നു. ന്യായമായ ആദർശം സത്യത്തിൽ
നിന്നുതെന്നയാണു വളർന്നുവന്നതു്. വികാസപ്രക്രിയ
യിൽ മുമ്പു് സത്യവും ആവശ്യവുമായിരുന്നവെയ്ക്കല്ലാം
അവയുെട ഉപപത്തി നഷ്ടെപ്പട്ടു. വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യ
മായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടെതല്ലാം ശരിക്കും സത്യമായിരു
ന്നില്ല. അെതാരു േതാന്നൽ മാത്രമായിരുന്നു. അതി
െന ന്യായമാക്കിയാൽ മാത്രേമ, അതായതു് ന്യായപ്ര
മാണങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്ന രൂപത്തിലാക്കി
യാൽ മാത്രേമ സത്യമാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങെന
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് ന്യായപ്രമാണങ്ങ
ളുമായി െപാരുത്തമില്ലായ്കയാൽ, ഒരു പരിവർത്തനം
അത്യന്താേപക്ഷിതമായിരുന്നു.
പതിെനട്ടാം ശതകത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിലും പെത്താമ്പ
താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും മനുഷ്യസമുദായം
ക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലും പരസ്പരവിേരാധങ്ങളിലും ൈവരു
ധ്യങ്ങളിലുമാണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെതന്നും ഓേരാ വ്യക്തി
യും സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളുെട പിന്നാെല േപാകുന്നതു
നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരുമായി പിണങ്ങിെക്കാണ്ടാണിരിക്കു
ന്നെതന്നും െഹഗലിനു മനസ്സിലായി. ഭരണകൂടത്തിനു്
ഈ രണ്ടു് വിരുദ്ധതാൽപര്യങ്ങെള പരസ്പരം ഇണക്കു
വാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സാമാന്യജനങ്ങളുെട താൽപ
ര്യങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന േപരുംപറഞ്ഞു്
അതു് ജന്മികളുെടയും സ്ഥാനികളുെടയും വർഗ്ഗങ്ങളുെട
യും താൽപര്യം പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നായി മാത്രേമ പ്ര
വർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ഭരണകൂടം സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനും ന്യായത്തിനും പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നു. വിരു
ദ്ധശക്തികെള കൂട്ടിയിണക്കുന്നതും അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങെള പറഞ്ഞുതീർക്കുന്നതുമായ യുക്തിേബാധമുള്ള
ഒരു സമൂഹെത്ത െഹഗൽ വിഭാവനം െചയ്തു. സ്വാർത്ഥ
ബുദ്ധിയാർന്ന സിവിൽ സമൂഹത്തിെന്റ മാത്സ്യര്യാത്മക
ങ്ങളായ വിപ്രതിപത്തികൾക്കുമീെത ഉയരുവാൻ കഴി
വുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റിനു മാത്രേമ രാജ്യത്തു് േക്ഷമം പ്രതിഷ്ഠി
ക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നു് അേദ്ദഹം വിശ്വ
സിച്ചു. 1796-ൽ അേദ്ദഹെമഴുതി: “ഓേരാേരാ േസ്റ്ററ്റും സ്വ
തന്ത്രരായ മനുഷ്യെര യന്ത്രത്തിെല കുറ്റികെളേപ്പാെല
കരുതുവാൻ നിർബ്ബദ്ധമാണു്. എന്നാൽ അെതാന്നുമാ
ത്രമാണു് െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, ആകയാൽ േസ്റ്ററ്റ്
നശിക്കുകതെന്ന േവണം” എന്നു്. മനുഷ്യെന്റ ജന്മാവ
കാശങ്ങേളാടും അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങേളാടും കഴിവുക
േളാടും െപാരുത്തമില്ലാത്തതും അവെന്റ സ്വതന്ത്രമായ
വളർച്ചെയ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നതുമായ ജീർണ്ണിച്ച സ്ഥാപ
നങ്ങേളയും വ്യവസ്ഥകേളയും നീക്കിമാേറ്റണ്ടതാെണന്നു്
ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം െഹഗലിെന േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി. 1798-ൽ
അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ജനങ്ങളുെട ആചാരങ്ങേളാടും ആവശ്യങ്ങേളാടും ആശ

യങ്ങേളാടും ഇനിെയാരിക്കലും െപാരുത്തെപ്പടാത്ത
വയും നഷ്ടവീര്യങ്ങളുമായ വ്യവസ്ഥകളും ഭരണഘടന
കളും നിയമങ്ങളും സജീവങ്ങളാെണന്നും, ബുദ്ധിക്കും
അനുഭവത്തിനും ഇനിേമൽ െപാരുത്തെപ്പടാത്ത ഭര
ണരീതികൾ ഒരു ജനതെയ ഏേകാപിപ്പിച്ചു നിർത്തു
ന്നതിനു് പര്യാപ്തമാെണന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര
അന്ധന്മാരാണു് !”

കുട്ടിക്കാലത്തു് മതപാര
മ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാ
ഏേകാപനശക്തി അപ്രത്യക്ഷമാ
യിരുന്നു െഹഗലിെന്റ
കുേമ്പാഴും, െപാരുത്തേക്കടുകൾ
വിദ്യാഭ്യാസം. അവസാ
സജീവമായ പരസ്പരബന്ധവും
പരസ്പരാശ്രയവും ഉേപക്ഷിച്ചു്
നനാളുകൾവെര മത
സ്വതന്ത്രരൂപെമടുക്കുേമ്പാഴും ദർശ
െത്ത ശാസ്ത്രേത്താടും
നത്തിെന്റ ആവശ്യകത േനരിടുന്നു”
ദർശനേത്താടും െപാ
രുത്തെപ്പടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർബ
ന്ധം കാണിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മതപരമായും രാഷ്ട്രീയമാ
യും ആദ്യകാലത്തു് എഴുതിയ േലഖനങ്ങളിൽ മനുഷ്യെന്റ
അസ്തിത്വത്തിെല അേനകം െപാരുത്തേക്കടുകൾക്കു കാ
രണമായ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവിേനയും ഐക്യഹാനിേയയും
അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി
പ്രായത്തിൽ പഴയ കാലെത്ത ജീവിതം സമരസമായി
രുന്നു. പഴയ ഗ്രീക്കുജനതയിെല ഓേരാ വ്യക്തിയും രാ
ഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കകത്തു തെന്റ സമത്വം ദർശിച്ചിരുന്നു.
എേപ്പാൾ വ്യക്തിയും െപാതുതാൽപര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ഈ ഇണക്കം അപ്രത്യക്ഷമാേയാ അേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ
അസ്തിത്വം പരസ്പരം ഇണങ്ങാത്ത വിപ്രതിപത്തികളാ
ലും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളാലും ബാധിതമായിത്തീർന്നു. ജീവി
തം അപ്രീതികലുഷമായി. മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിജീവിതം
അവെന്റ സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ നിന്നും േവറിട്ടു; അവ
െന്റ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണജീവിതത്തിൽ നി
ന്നും അകന്നുവശായി. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും
അകന്നു; യാഥാർത്ഥ്യം അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും ഈ
െപാരുത്തേക്കടുകെളെയല്ലാം േചർത്തു് െമാത്തത്തിൽ
വിഷയവിഷയികൾ തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടായി
െഹഗൽ സാമാന്യവത്കരിച്ചു. വിഷയനിഷ്ഠമായ േലാ
കത്തിെന്റ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഭൗതികമായ ആവശ്യ
കതയ്ക്കും എതിരായി വിഷയിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിഷ്ഠി
ക്കെപ്പട്ടു. മനുഷ്യനും അവെന്റ സഹജമായ ശക്തികളും
തമ്മിൽ െപാരുത്തം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും
ഐക്യത്തിലും വന്ന നഷ്ടം നികത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതി
െന്റ ഫലമായി െഹഗൽ മതത്തിൽനിന്നും ൈദവശാസ്ത്ര
ത്തിൽ നിന്നും ദർശനത്തിേലക്കു വഴിതിരിഞ്ഞു. “മനുഷ്യ
െന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് ഏേകാപനശക്തി അപ്രത്യ
ക്ഷമാകുേമ്പാഴും, െപാരുത്തേക്കടുകൾ സജീവമായ പര
സ്പരബന്ധവും പരസ്പരാശ്രയവും ഉേപക്ഷിച്ചു് സ്വതന്ത്രരൂ
പെമടുക്കുേമ്പാഴും ദർശനത്തിെന്റ ആവശ്യകത േനരിടു
ന്നു” എന്നു് െഹഗൽ മനസ്സിലാക്കി.
“മനുഷ്യെന്റ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു്

െഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ദർശനത്തിെന്റ മുഖ്യ
മായ വിഷയം സത്യത്തിെന്റ അതായതു് േകവലയാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ശരിയായ ജ്ഞാനമാണു്. േകവല
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സംഗ്രഹണത്തിനുള്ള ഉപകരണം
ജ്ഞാനമേത്ര. ജ്ഞാനം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂെട നമുക്കു്
സത്യത്തിെന്റ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കുന്നു. ദർശനത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം നമുക്കു വിപരീതമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന വസ്തു
നിഷ്ഠമായ േലാകെത്ത നീക്കം െചയ്യുക എന്നതാണു്;
അതിൽ സ്വയം സുസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണു്.
അതിെന്റ അർഥം വസ്തുനിഷ്ഠമായ േലാകെത്ത സങ്കൽ
പം വെര അതായതു് നമ്മുെട ആന്തരതമമായ ആത്മാ
വുവെര പിന്നിേലക്കു് ആരാഞ്ഞുേപാവുക എന്നുള്ളതല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമല്ല.
ജർമ്മനിയിൽ നിലവിലു
െചറുപ്പത്തിൽ ഭരണാധികാരെത്ത
ണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപ
ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച
ത്യവിരുദ്ധവും േസ്വച്ഛാധി വനും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം
പത്യപരവുമായ രാഷ്ട്രീ
നശിപ്പിക്കണെമന്നു് പ്രഖ്യാപി
ച്ചവനുമായ ആ ദാർശനികൻ
യവ്യവസ്ഥെയ എതിർ
പ്രഷ്യൻ ഭരണകൂടെത്ത ന്യായയു
ത്തു നിൽക്കുകയും ജർ
ക്തതയുെട മൂർത്തികരണമായി
മ്മൻ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
പ്രശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
നേവാത്ഥാനം ജന്മിത്വ
വ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരും ജനാധിപത്യപരവുമായ പരിഷ്കാര
ങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സമൂലമായ
പരിവർത്തനവുമായി ഗാഢബദ്ധമാെണന്നു വിശ്വസിക്കു
കയും െചയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണു് െഹഗൽ
തെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ‘ഫിേനാമിേനാളജി ഓഫ്
ൈമൻഡ് ’ എന്നും (1807), ‘സയൻസ് ഓഫ് േലാജിക് ’
എന്നും (1812–13) ഉള്ള ദാർശനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചി
ച്ചതു്. ഈ പുേരാഗമനാത്മകമായ വീക്ഷണം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നതു് സ്വാഭാവികം
തെന്ന ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി ‘ഫിേനാമിേനാള
ജി ഓഫ് ൈമൻഡ് ’ എന്നതിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം
ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി:
“നമ്മുെട കാലഘട്ടം പുതിയതായി ഉദയംെകാള്ളുന്ന
ഒന്നാണു്; ഇതു് പരിവർത്തനത്തിെന്റ ഘട്ടമാണു്. നാ

ളിതുവെര നിലനിന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ വ്യവസ്ഥ
യാലും പഴയമട്ടിലുള്ള ചിന്താഗതിയാലും മനുഷ്യേചതന
തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവെയ എല്ലാംതെന്ന ഭൂ
തകാലത്തിെന്റ ഗർത്തത്തിേലയ്ക്കു് ആണ്ടുേപാകുവാൻ
അനുവദിക്കുന്നതിനും, ഒരു പരിഷ്കരണത്തിനു് തുടക്കമി
ടുന്നതിനും ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. മനുഷ്യ
േചതന ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കുന്നില്ല; അതു് പുേരാഗതി
യുെട പ്രവാഹത്തിൽ മുേന്നാട്ടു നയിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നു.”
െനേപ്പാളിയെന്റ പരാജയേത്താടും ജർമ്മനിയിൽ ജന്മി
സമ്പ്രദായത്തിെന്റ പുനരുദ്ധാരണേത്താടും ഉണ്ടായ സാ
മാന്യ പ്രതികരണം െഹഗലിെന്റ ദാർശനിക ചിന്തക
ളുെട പരിണാമ പ്രക്രിയെയയും ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യൗവനസഹജമായ വീര്യവും യാഥാർ
ത്ഥ്യേത്താടുള്ള വിപ്ലവപരമായ സമീപനവും അനുക്ര
മം വ്യത്യാസെപ്പട്ടുവന്നു. ബർലിൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ
െപ്രാഫസറായി, പ്രഷ്യയിെല ഔേദ്യാഗിക ദാർശനി
കനായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി ഈ വ്യത്യാസം
വിേശഷിച്ചും െതളിഞ്ഞു. അേദ്ദഹം നിലവിലുള്ള സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥെയ അന്നെത്ത നീതിക്കനുസൃതമാെണന്നു്
അംഗീകരിക്കുവാനും അതിൽ തൃപ്തനാകുവാനുമുള്ള ഒരു
പ്രവണത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തെന്റ ആദ്യകാലാശയങ്ങളുമാ
യി കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിരക്കാത്ത വാദഗതികൾ അേദ്ദ
ഹം പ്രകടമാക്കിത്തുടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
പ്രഷ്യയിെല ഏകാധിപത്യം ന്യായം പുലരുന്ന േസ്റ്ററ്റിെന്റ
ഒരു യഥാർത്ഥമാതൃകയായും േലാകൈചതന്യത്തിെന്റ
മൂർത്തീകരണമായും േതാന്നി. െചറുപ്പത്തിൽ ഭരണാധി
കാരെത്ത ഉല്ലംഘിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവനും നിലവിലു
ള്ള ഭരണകൂടം നശിപ്പിക്കണെമന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചവനുമായ
ആ ദാർശനികൻ പ്രഷ്യൻ ഭരണകൂടെത്ത ന്യായയുക്ത
തയുെട മൂർത്തികരണമായി പ്രശംസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
അേദ്ദഹം േസ്റ്ററ്റിെന അവികലമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാ
യി പരിഗണിക്കുകയും േബാധിച്ചതുേപാലുള്ള ഒരു േമൽ
േക്കായ്മെയ അന്ധമായി അനുസരിക്കുന്നതിലാണു് സ്വാ
തന്ത്ര്യം സ്ഥിതി െചയ്യുന്നെതന്നു വാദിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഏകാധിപത്യത്തിെന്റ പക്ഷത്തു നി
ന്നു ബഹുജനങ്ങെള ഒരു “അരൂപമായ പിണ്ഡം” ആയി
ചിത്രീകരിക്കുകയും ജനായത്തഭരണേത്താടു് എതിർപ്പു
പ്രകടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. “ഫിേലാസഫി ഓഫ് േലാ”
എന്ന 1821-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ തെന്റ കൃതിയിൽ
അേദ്ദഹം എഴുതി:
“ജനങ്ങൾ ഈയിെടയായി ജനായത്ത ഭരണം എന്നു

പറയുവാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ സാമാന്യമായ അർഥം
ഏകാധിപത്യം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന രാജ്യാധികാര
െത്ത എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണു്. ‘ബഹുജനം’ എന്ന
ഉന്മത്തമായ ഒരാശയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർ
ന്നുവന്നിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണസങ്കൽപങ്ങളിെലാന്നാണു്
ജനായത്തഭരണം എന്നു വരത്തക്കവണ്ണമാണു് ആ
എതിർപ്പു്. ഭരണാധികാരിെയയും ഭരണകൂടത്തിെന്റ
അപരിഹാര്യവും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളതുമായ സകല ബന്ധ
ങ്ങെളയും മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ എന്നതു് അരൂ
പമായ ഒരു പിണ്ഡം മാത്രമാണു്; ഒരിക്കലും ഒരു േസ്റ്ററ്റ്
ആകുന്നില്ല.”
ഒരുവശത്തു അധീശത്വ
വും മറുവശത്തു് അധീന
ത്വവും േചർന്നാണു് രാ
ജ്യമാവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ആദ്യകാല അനാഗരി
കരാജ്യങ്ങളുെട വിഷ
യത്തിലും ഇതുതെന്ന
യായിരുന്നു അവസ്ഥ.
വ്യക്തിയുെട തീരുമാന
ത്തിനു വില കൽപ്പിക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ
മായ ഐക്യത്തിെന്റ മർമ്മപ്രധാനഭാഗമായ െപാതുതീ
രുമാനത്തിനു മുമ്പിൽ വ്യക്തിയുെട തീരുമാനം ബലിക
ഴിക്കെപ്പടുന്നു. “സാമാന്യ വിേശഷങ്ങളുെട ഈ ഐക്യം
എന്ന തത്വമാണു് േസ്റ്ററ്റ് ആയി സ്വയം പ്രകാശിതമാകു
ന്നതു്.” രാജ്യം അതിനകത്തുതെന്ന വികാസത്തിനു വി
േധയമാവുകയും, ഈ വികാസപ്രക്രിയയിൽ പലരൂപ
ങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുകയും െചയ്യുന്നു. “അവ ആരംഭിക്കു
ന്നതു് ൈപതൃകേമാ ൈസനികേമാ ആയ പ്രഭവേത്താടു
കൂടിയ രാജകീയഭരണത്തിൽ നിന്നാണു്. അടുത്ത ഘട്ട
ത്തിൽ പ്രേത്യകത്വവും വ്യക്തിത്വവും പ്രഭുവാഴ്ചയുെടയും
ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും രൂപത്തിൽ സ്വയം അധികാ
രം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ വിഭിന്ന താൽപര്യങ്ങെള
ല്ലാം ഒേര ശക്തിക്കു കീഴ്വഴങ്ങുന്നു. ആ ശക്തി എകാധി
പത്യാത്മകമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.” (ഫിേലാസഫി ഓഫ്
ഹിസ്റ്ററി).

ഒരു പ്രേത്യകവ്യക്തിയുെട ആേവ
ഗാഭിലാഷാഭിനിേവശങ്ങൾക്കു് ഒരു
കടിഞ്ഞാണിടുന്നതു്. അതായതു്
വ്യാേമാഹങ്ങൾക്കും േസ്വച്ഛകൾ
ക്കും അതിരു കൽപിക്കുന്നതു്
സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ചങ്ങലയ്ക്കിടലായി
വിചാരിക്കുന്നതിനു് സംഗതിയാ
കുന്നു. േനെര മറിച്ചു് അത്തരം
അതിരുകെള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
അപരിഹാര്യമായ ഒരു വ്യവ
സ്ഥയായിട്ടാണു കരുേതണ്ടതു്.

െഹഗൽ എഴുതുകയുണ്ടായി: “സത്തു് എന്ന ആശയം
മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛയുെടയും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും
രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുന്നതാണു് േസ്റ്ററ്റ് ”
എന്നു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കരണമാണു് േസ്റ്റ
റ്റ് എന്നു് പറയുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാെണന്നു്
അർഥമില്ല. യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
സീമിതത്വമാണു്. “പ്രധാനമായ ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു പൃഥക്കൃതവും ഔപചാരികവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ
അർഥത്തിൽ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പദെത്ത സ്വീ
കരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് അതിെനക്കുറിച്ചു നിരന്തരം
ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്ന െതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകുന്നതു്.
തന്മൂലം ഒരു പ്രേത്യകവ്യക്തിയുെട ആേവഗാഭിലാഷാ
ഭിനിേവശങ്ങൾക്കു് ഒരു കടിഞ്ഞാണിടുന്നതു്. അതായതു്
വ്യാേമാഹങ്ങൾക്കും േസ്വച്ഛകൾക്കും അതിരു കൽപിക്കു
ന്നതു് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ചങ്ങലയ്ക്കിടലായി വിചാരിക്കുന്ന
തിനു് സംഗതിയാകുന്നു. േനെര മറിച്ചു് അത്തരം അതി
രുകെള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അപരിഹാര്യമായ ഒരു വ്യ
വസ്ഥയായിട്ടാണു കരുേതണ്ടതു്. സമുദായത്തിെന്റയും
രാജ്യത്തിെന്റയും വ്യവസ്ഥകൾക്കകത്തുതെന്നയാണു്
സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കരിക്കെപ്പടുന്നതു് ” എന്നു െഹ
ഗൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (ഫിേലാസഫി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി).
“രാജ്യഭരണകാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കുേചരണം
എന്ന ആശയം” “അപഹാസ്യമായ ഒരു സങ്കൽപ”െമന്നു
കരുതി െഹഗൽ എതിർത്തു. അേദ്ദഹം പറയുന്നു:

എല്ലാ വ്യക്തികളും രാജ്യത്തിെല അംഗങ്ങളാെണന്ന
കാരണത്താൽ എല്ലാവെരയും ബാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ
കാര്യങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നതിലും തീരുമാനെമടുക്കുന്നതി
ലും ഓേരാ വ്യക്തിയും പങ്കുവഹിക്കണെമന്നും അതിെന്റ
താൽപര്യം എല്ലാവരുെടയും താൽപര്യമാെണന്നും െച
യ്യുന്നെതന്തും, തങ്ങളുെട അറിേവാടും ഇച്ഛേയാടുംകൂടിയാ
യിരിക്കണെമന്നുള്ളതു് തങ്ങളുെട അവകാശമാെണന്നും
വാദിക്കുന്നതു് നിശ്ചിതരൂപമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യതത്വ
െത്ത േസ്റ്ററ്റ് എന്ന സജീവഘടകമായി കരുതുന്നതിനു
തുല്യമാണു്; അത്തരെമാരു രൂപമുണ്ടാകുന്നതുെകാണ്ടുത
െന്നയാണു് േസ്റ്ററ്റ് ഒരു സജീവഘടകമായിത്തീരുന്നതു്.
എങ്കിലും “േസ്റ്ററ്റിെല അംഗമാണു് ” താൻ എന്ന ആവശ്യ
ത്തിൽനിന്നുദിച്ചു രൂപംെകാണ്ടതാണു് ഓേരാ വ്യക്തിയും
തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കുെകാള്ളണെമന്ന ആശയം. അതു്
ന്യായമല്ല, കാരണം “ആശയത്തിെന്റ േബാധം സമൂർ
ത്തവും ശരിയായ പ്രേയാഗികബുദ്ധിയുമായി അത്രേത്താ
ളം േയാജിക്കുന്നതുമാണു് ” എന്നതുതെന്ന.
നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകെള ന്യായമാക്കാനുള്ള ഈ പ്ര
യത്നം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഉപേദശങ്ങൾക്കു
കടകവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നു. തന്മൂലം െചറുപ്പക്കാരും
ന്യായവാദികളുമായ ശിഷ്യന്മാർ ഈ പുതിയ അഭിപ്രായ
ങ്ങെള നിരസിക്കുകയാണു െചയ്തതു്.
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 1)
(തുടരും…)

െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തിെല
സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർക്സി
സ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമാ
യിരുന്നു െക. ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി
25, 1904–ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജി
ല്ലയിെല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദ
ശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പന്ന നായർ
കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും
കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാ
ദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷി
പ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെട
യും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേള
ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
നവയുഗം വാരികയുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർ
ന്നേപ്പാൾ സി. പി. ഐ. യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാന
കാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാ
റാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു് അന്തരിച്ചു.
പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

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

