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1 ഭൂമിയുെട ഉൽപത്തി
പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ൈദവത്താൽ സൃ
ഷ്ടിക്കെപ്പട്ട പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ േകന്ദ്രമായിരുന്നു ഭൂമി,
16-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നി
േക്കാളസ് േകാപ്പർനിക്കസ് എന്ന േപാളിഷ് േജ്യാതി
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ വിശ്വാസെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുകയു
ണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘സ്വർഗീയവിപ്ലവങ്ങൾ’ എന്ന
ഗ്രന്ഥം ചിന്താേലാകത്തിലാെക വലിെയാരു േകാളി
ളക്കമുണ്ടാക്കി. ഭൂമി അതിെന്റ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ
ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും അേതാെടാപ്പം സൂര്യന് ചുറ്റും ചുറ്റി
ത്തിരിയുകയും െചയ്യുന്നുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, േകാപ്പർനിക്ക
സിെന്റ സിദ്ധാന്തം ‘പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം
പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്ത ഒരു വിപ്ലവ
മാണ്. അേതാടു കൂടിയാണ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രം മതത്തിെന്റ
പിടിയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടിയത്…. അതിനുേശഷം
വലിയ കാൽെവപ്പുകേളാടുകൂടിയാണ് സയൻസ് വിക
സിച്ചത്.’
പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഗലീലിേയാ
എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ േകാപ്പർ നിക്കസിെന്റ
സിദ്ധാന്തെത്ത കൂടുതൽ വളർത്തുകയും അതിനു െതളി
വുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്തു. താൻ തെന്ന കണ്ടുപി
ടിച്ച ദൂരദർശിനി കുഴലിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ചന്ദ്ര
നിൽ പർവതങ്ങളും താഴ്വരകളുമുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചു. ശുക്രൻ സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നുെണ്ട
ന്ന് അേദ്ദഹം േനാക്കിക്കണ്ടു. സൂര്യൻ സ്വന്തം അച്ചുത
ണ്ടിനു ചുറ്റും കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം
വാദിച്ചു. അേതവെര നിലനിന്നുവന്ന പല അന്ധവിശ്വാ
സങ്ങേളയും അേദ്ദഹം ഊതിപ്പറപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, അരി
േസ്റ്റാട്ടിലിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും പള്ളിയുെട വിശ്വാ
സങ്ങെളയും േചാദ്യം െചയ്തുവന്നതിന് അേദ്ദഹം തെന്റ
വയസുകാലത്ത് കഠിനമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയാേവ
ണ്ടിവന്നു.
േകാപ്പർനിക്കസിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പിടി
ക്കുകയും കൂടുതൽ വളർത്തുകയും െചയ്ത മെറ്റാരു ശാ
സ്ത്രജ്ഞനാണ് ഗിേയാർഡാേനാ ബ്രൂേണാ, പ്രപഞ്ചെമ
ന്നത് നിരവധി േലാകങ്ങളുെടയും സൂര്യമണ്ഡലങ്ങളുെട
യും ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളുെടയും ഒരാകത്തുകയാെണന്നും
അവയിെലാരു ഗ്രഹം മാത്രമാണ് നമ്മുെട ഭൂമിെയന്നും
അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാത്രമല്ല, േലാകങ്ങൾക്കു വികാ
സമുണ്ടാകുന്നുെണ്ടന്നും നമ്മുെട േലാകത്തിനു തെന്ന
ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായി
ട്ടുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അംഗീകൃതചി
ന്താഗതികൾെക്കതിരായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സി
ദ്ധാന്തങ്ങൾ. അതുെകാണ്ട്, പള്ളിയുെട വിശ്വാസങ്ങൾ
െക്കതിരായി േപാരാടിെയന്നതിന്, എട്ടുെകാല്ലെത്ത
കാരാഗൃഹവാസത്തിനുേശഷം അേദ്ദഹം, ജീവേനാെട
ചുട്ടുകരിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കും
സയൻസിെന കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. െവളിച്ചത്തി
ന് ഇരുട്ടിെനക്കാൾ ശക്തിയുെണ്ടന്ന് െതളിഞ്ഞു. പതി
െനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഇമാനുവൽ കാൻറ്
എന്ന തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ വികാസത്തിെന്റ വീക്ഷണ
േകാണിൽ നിന്നു പ്രകൃതിെയ േനാക്കിക്കാണാൻ ശ്ര
മിച്ചു. പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ചത് വികാസത്തിെന്റ ഫലമാ
യിട്ടാെണന്ന് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. പതിെനട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ ലപ്ലാസ് എന്ന ഗണിത
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാൻറിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെള കൂടുതൽ പു
ഷ്ടിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് പ്രപഞ്ചവ്യാപാരങ്ങളിൽ ൈദവി
കശക്തികൾക്ക് പങ്കുെണ്ടന്ന ധാരണെയ െവല്ലുവിളിക്കു
കയും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുെട ചലനത്തിെന്റ ഫല
മായിട്ടാണ് ഭൂേലാകമുണ്ടായെതന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്തു. അതിശക്തിയായി ചുറ്റിക്കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന
ഒരു പ്രകാശ പടലമായിരുന്നു ആദ്യകാലെത്ത സൂര്യ
േഗാളെമന്നും ചുറ്റലിെന്റ ഗതിേവഗത്താൽ ആ പ്രഭാപ
ടലം ഉറച്ചു കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങിെയന്നും അങ്ങെന ചുറ്റി
ഉറച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്ന് െതറിച്ചുേപായ
ശകലങ്ങളാണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുെമന്നും അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ൈദവെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തെത
ന്തുെകാണ്ടാെണന്ന് േചാദിച്ചേപ്പാൾ അങ്ങെനെയാ
രു സങ്കല്പത്തിെന്റ ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല
എന്നാണേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്.
ലപ്ലാസിെന്റ സിദ്ധാന്തെത്ത കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ
പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പിന്നീട് പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടാ
യി. അതിൻഫലമായി, േലാകം ശാശ്വതവും സ്ഥിരവും
മാറ്റമില്ലാത്തതുമാെണന്ന യാന്ത്രിക ധാരണയും ഏേതാ
ൈദവീക ശക്തിയുെട ലീലാവിലാസങ്ങളാണ് ഭൂമിെയ
സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും െചയ്തിട്ടുള്ളെതന്ന
അന്ധവിശ്വാസവും തകർന്നുേപായിരിക്കുന്നു.
സൂര്യേഗാളവും മേറ്റേതാ നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയ
തിനാേലാ ചുറ്റിക്കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം
സൂര്യെന്റ സമീപെത്തത്തിയേപ്പാഴുണ്ടായ ആകർഷണ
ത്തിെന്റ ഫലമായിേട്ടാ ആണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും
െപാട്ടിെത്തറിച്ചു വീണെതന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. സൂര്യനിൽ തെന്നയുള്ള ആഭ്യന്തര
സംഘട്ടനങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണതു സംഭവിച്ചെതന്ന്
മറ്റുചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ട്. സൂ
ര്യേഗാളത്തിൽ ഒരദൃശമായ േകന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റുമായി തി
രിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളുെട പരസ്പര
സംഘട്ടനങ്ങളുെട ഫലമായി ചില സവിേശഷ സന്ദർഭ
ങ്ങളിൽ സൂര്യൻ െപെട്ടന്ന് വിങ്ങുകയും അതിെന്റ വലി
പ്പം െപെട്ടന്നു ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യാറുെണ്ടന്നും അത്തര
െമാരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും െത
റിച്ചുവീണെതന്നുമാണ് രണ്ടാമെത്ത വിഭാഗക്കാർ വി
ശ്വസിക്കുന്നത്. ‘േഫാട്ടൺ’ എന്ന ശക്തിേയറിയ രശ്മി
യുെട ഗതിേവഗമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങെള
ഉന്തിെത്തറിപ്പിച്ചെതന്ന് െജ. ബി. എസ്. ഹാൾേഡൻ
പറയുന്നു.
ഈ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ െതളിവുകളും
മിനുക്കുപണികളും ആവശ്യമായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഭൂമി
ക്ക് ശാശ്വതത്വമിെല്ലന്നും ചുരുങ്ങിയത് 200 േകാടി െകാ
ല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്നു െത
റിച്ചുവീണതാെണന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















2 ജീവൻ വരുന്നു
ഭൂമിയുെട ഉത്ഭവേത്താെടാപ്പം മനുഷ്യനും ഉത്ഭവിക്കുക
യുണ്ടാേയാ? തീർച്ചയായുമില്ല. സൂര്യനിൽനിന്നു െപാട്ടി
വീണകാലത്ത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു േഗാളമായിരുന്നു
ഭൂമി. തിളച്ച െവള്ളത്തിെന്റ 600 ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ഒരഗ്നി
േഗാളം. അക്കാലത്ത് മനുഷ്യെനന്നല്ല, യാെതാരു ജീവി
യും ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല. ഭൂമി ക്രമത്തിൽ തണുത്തു
തണുത്തുവരികയും അതിെന്റ പ്രഭാപടലങ്ങളിൽ നി
ന്ന് ചില രസായനവസ്തുക്കൾ ഉരുപ്പിടിക്കുകയും െചയ്തു.
കാർബൺ, ൈനട്രജൻ, ൈഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ തുട
ങ്ങിയ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളാവിർഭവിക്കുകയും അവ പരസ്പ
രം കൂടിേച്ചർന്ന് പലതരം ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് രൂപം
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ഭൂമി പിെന്നയും തണുത്തു തണു
ത്തുവന്നു. അങ്ങെന അേനകം ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു േശഷം
ഒരുതരം പാറകളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ചൂടു പിെന്നയും
കുറഞ്ഞേപ്പാൾ അന്തരീക്ഷത്തിെല ആവിേമഘങ്ങൾ
തണുത്തു മഴയാവുകയും ഒലിെച്ചാലിച്ചുേപാകുന്ന െവ
ള്ളം പല തരത്തിലുള്ള ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളുെട സേങ്ക
തകങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. ഒടുവിൽ കാർ
ബൺ, ൈഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ൈനട്രജൻ, േക്ലാറിൻ,
മഗ്നീഷ്യം, അയഡിൻ, കാൽസിയം, ഇരുമ്പ്, മാംഗനീ
സ് മുതലായ വിവിധങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളുൾെക്കാണ്ട
ജീവവസ്തുക്കളാവിർഭവിച്ചു. ഇങ്ങെനയുണ്ടായതാണ്
എല്ലാ ജീവികളിലും കാണെപ്പടുന്ന േപ്രാട്ടീൻ എന്ന
സവിേശഷമായ രസായനപദാർത്ഥം. േപ്രാട്ടീനും മറ്റു
രസായനവസ്തുക്കളും കൂടിേച്ചർന്നാണ് ജീവനുള്ള പദാർ
ത്ഥങ്ങളുണ്ടായിത്തീർന്നത്.
ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ആവിർഭവിച്ചെതങ്ങെനെയന്ന്
െജ. ബി. എസ്. ഹാൾഡൻ വിവരിക്കുന്നു.
‘അതിെന്റ (ഭൂമിയുെട) ഉൽഭവെത്തത്തുടർന്ന് കുെറ
ആയിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറെച്ചാെക്ക സ്ഥിര
തയും കടുപ്പവുമുള്ള ഒരു പുറേന്താടുണ്ടാവത്തക്കവണ്ണം
അതു തണുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിലും ഈ പുറേന്താ
ടിന് പിെന്നയും വളെരക്കാലേത്തക്ക് തിളച്ച െവള്ള
േത്തക്കാേളെറ ചൂടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. നെന്ന സാ
വധാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അതു തണുത്തുറച്ചുവന്നത്.
ആദ്യകാലെത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറയത്തക്കവണ്ണം
ജീവവായുവുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുേവണം വിചാരിക്കുക.
കാരണം, ഇന്നുള്ള ജീവവായു തെന്ന ഭൂമിയുെട അടിയി
ലും ഉപരിതലത്തിലുള്ള എല്ലാ കൽക്കരിേയയും, പ്രാ
ണികളുെട അവശിഷ്ടങ്ങെളയും കഷ്ടിച്ചു കരിച്ചുകളയാൻ
പറ്റുന്നത്രേയ ഉള്ളൂ. േചാക്കിലും, ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിലും, ചു
ണ്ണാമ്പും മഗ്നീഷ്യവും േചർന്ന േസാേളറ്റ് പാറകളിലും
ഇന്നു കലർന്നു കാണുന്ന ഏതാണ്ടു മുഴുവൻ അംഗാരവും
(കാർബൺ) അംഗാരമ്ലമായിട്ടാണ് (കാർബൺഡേയാ
ൈക്സഡ്) അന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ െകട്ടിനിന്നിരുന്നത്.
ഇേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽക്കാണുന്ന യവക്ഷാരവായു (ൈനട്ര
ജൻ)വിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഭൂമിയുെട പുറേന്താടിലുള്ള
േലാഹങ്ങളുമായിക്കലർന്ന് യവക്ഷാരവസ്തുക്കൾ (ൈന
േട്രറ്റ്) ആയിട്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ യവക്ഷാര
പദാർത്ഥങ്ങളിൽ െവള്ളം കൂടിേച്ചർന്നതിെന്റ ഫലമാ
യി അേമാണിയ എന്ന ഗ്യാസ് ഇടവിടാെത ഉണ്ടായി
െക്കാണ്ടിരുന്നു. സൂര്യൻ അക്കാലത്ത് ഇേപ്പാഴെത്ത
ക്കാളും അല്പം ഏെറ ചൂടുള്ളതായിരിക്കണം. അന്തരീ
ക്ഷത്തിൽ ജീവവായുവില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സൂര്യനിൽ
നിന്നു വരുന്നവയും രാസപരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുന്നവ
യുമായ അൾട്രാൈവലറ്റ് രശ്മികെള ഇന്നെത്തേപ്പാ
െല അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ േമൽഭാഗങ്ങളിൽെവച്ച് ഓക്സി
ജെന്റ ഒരു വകേഭദമായ ഓേസാേണാ അടിഭാഗങ്ങ
ളിൽെവച്ച് ഓക്സിജൻ തെന്നയുേമാ തടുത്തുനിർത്തിയി
രുന്നില്ല. അവ ഭൂമിയുെടയും കടലിെന്റയും ഉപരിതല
ത്തിേലേക്കാ അെല്ലങ്കിൽ േമഘങ്ങളിേലെയ്ക്കങ്കിലുേമാ
തുളച്ചുകടന്നിരുന്നു.

െവള്ളം, അംഗാരാമ്ലം, അേമാണിയം എന്നിവ കൂട്ടിേച്ചർ
ത്ത് അതിൽ അൾട്രാൈവലറ്റ് െവളിച്ചം തട്ടിച്ചാൽ ശർ
ക്കര പദാർത്ഥങ്ങളും േപ്രാട്ടീൻ പദാർത്ഥങ്ങെളയുൾ
െക്കാള്ളുന്ന ചില വസ്തുക്കളുമടക്കം പലതരത്തിൽ ജീ
വനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് തീർ
ച്ചയാണ്. ജീവനുള്ളേതാ കുെറ ജീവനുള്ളേതാ ആയ
ആദ്യെത്ത വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങെന, സൂര്യപ്രകാശത്തിെന്റ
സമഘാതഫലമായുണ്ടായ വലിയ അണുക്കൾ ആയി
രിക്കണം. അവയാവിർഭവിച്ച അനുകൂല പരിതഃസ്ഥിതി
കളിൽ മാത്രേമ അവയ്ക്കു പുനരുൽപാദനം നടത്താൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.
ആദ്യെത്ത ജീവിക്കും ആധുനിക മനുഷ്യനുമിടയിൽ നൂറു
േകാടി െകാല്ലങ്ങളുെട ദൂരമുണ്ട്. ഭൂമിയുെട ഉൽഭവത്തി
നും ആധുനിക മനുഷ്യനുമിടയിലാകെട്ട, 200 േകാടി
െകാല്ലങ്ങൾ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ ഭൂമിയുണ്ടാ
യിട്ട് 100 േകാടി െകാല്ലങ്ങൾ കഴിയുന്നതുവെര യാെതാ
രു ജീവരാശിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ജീവജാലങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന ഭൗതിക
വസ്തുക്കൾ നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നും അേചതനങ്ങളായ
ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട വികാസക്രമത്തിൽ നിന്നാണ്
അേചതനവസ്തുക്കൾ ജന്മെമടുത്തത് എന്നും ഇതിൽനി
ന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഈ വികാസക്രമത്തിൽ ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങ
െളയും ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങെളയും േവർതിരിേക്കണ്ട
െതവിെടെയന്ന് തിട്ടെപ്പടുത്തിപ്പറയുക വിഷമമാണ്.
എങ്കിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുെട വികാസഗതിെയ
ഒരു പ്രേത്യക ദശാസന്ധിയിലാണ് ജീവികളാവിർഭവി
ച്ചെതന്നും ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുെട നിലനിൽപ്പിെന്റ
ഒരു പ്രേത്യകരൂപം മാത്രമാണ് ജീവെനന്നു തീർച്ചയാ
ണ്. എംഗൽസ് പറയുന്നതുേപാെല ‘ആൽബുമിനിസം
പദാർത്ഥങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് ജീവൻ.’
െകാഴുപ്പു പദാർത്ഥങ്ങളും േകാഴിമുട്ടയുെട െവള്ള േപാ
ലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുൾെപ്പെടയുള്ള േപ്രാട്ടീൻ വസ്തുക്ക
െളയാണ് ആൽബുമിനസ് പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പദം
െകാണ്ട് എംഗൽസ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്. അേദ്ദഹം വിവരി
ക്കുന്നു.
‘ജീവനുേള്ളടങ്ങളിെലല്ലാം അത് ആൽബുമിനസ് പദാർ
ത്ഥവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. നാ

േശാൻമുഖമായ നിലയില്ലാത്ത ആൽബുമിനസ് പദാർ
ത്ഥങ്ങളുേള്ളടങ്ങളിെലല്ലാം ജീവെന്റ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപം
നീക്കുേപാക്കില്ലാെത കാണാൻ കഴിയും. ജീവനുള്ള
പദാർത്ഥത്തിൽ ജീവെന്റ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപങ്ങളുെട
സവിേശഷമായ ൈവജാത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റുചില
രസസമ്മിശ്രങ്ങൾകൂടി ആവശ്യമാെണന്ന കാര്യം നി
സംശയമാണ്. അവ ആഹാരമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു
കയും ആൽബുമിനായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു
െവന്നതും ശരിയാണ്. എന്നാൽ, അവെയാെക്ക െവറും
ജീവെന്റ നിലനിൽപിനു കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നില്ല. നമ്മു
െട അറിവിൽെപ്പട്ട ഏറ്റവും താണ ജീവികൾ വാസ്തവ
ത്തിൽ, ആൽബുമിെന്റ െവറും കട്ടകളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമ
ല്ല. അവ ജീവെന്റ സവിേശഷമായ എല്ലാ പ്രത്യക്ഷസ്വ
രൂപങ്ങളും ശരിക്കു െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്.

േപ്രാട്ടീൻ വസ്തുക്കളിൽനിന്നാണ് ആദ്യെത്ത ജീവേകാ
ശങ്ങളുൽഭവിച്ചത് എന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം ലാ
ബറട്ടറികളിെല ഗേവഷണങ്ങളിലൂെട ഏതു ജീവിെയ
േവണെമങ്കിലും ഇഷ്ടംേപാെല സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുെമ
ന്നല്ല. സങ്കീർണങ്ങളും കൂടിക്കുഴഞ്ഞവയുമായ ഭൗതിക
പദാർത്ഥങ്ങളുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചല
നത്തിനാണ് ജീവൻ എന്നു പറയുന്നത്. ജഡവസ്തുക്ക
ളിൽ നിന്ന് ജീവരാശികളിേലക്കുള്ള പരിണാമ ക്രമത്തി
െന്റ പിന്നിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുെട നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്.
എംഗൽസ് താക്കീത് െചയ്തേപാെല, ‘അേനകായിരം
വർഷങ്ങൾ െകാണ്ട് നിർവഹിച്ച ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ചളി
െവള്ളത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ഇരുപത്തിനാല്
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ െചയ്തുതീർക്കണെമന്ന് പ്രകൃതിെയ
നിർബന്ധിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തം മാത്രമായിരിക്കും.’ െസ
ല്ലുകൾ അെല്ലങ്കിൽ, ജീവേകാശങ്ങൾ എന്ന േപരിലറി
യെപ്പടുന്ന ജീവരാശിയുെട ആദ്യഘടകങ്ങൾ ഭൗതിക
പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വികസിച്ചുണ്ടായതാെണന്നു മാത്ര
േമ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതുള്ളൂ.
ഒരു ജീവി മെറ്റാരു ജീവിയിൽ നിന്നല്ലാെത ഉൽഭവിക്കു
കയിെല്ലന്നും നാം ഇന്നു കാണുന്ന സകല ജീവികളും മു
മ്പുണ്ടായിരുന്നവയുെട സന്താന പരമ്പരകളാെണന്നും
േലാകത്തിലാദ്യമുണ്ടായ ഒരു ജീവിയാണ് എല്ലാ ജീവ
ജാലങ്ങളുെടയും മുൻഗാമിെയന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
അടുത്തകാലംവെരയും അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഭൂമി
യുെട ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽമാത്രം ഒരു ജീവേകാശമു
ണ്ടാെയന്നും അത് മുറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ജീവേകാശങ്ങളു
ണ്ടാെയന്നും ക്രമത്തിൽ ഒന്നിലധികം ജീവേകാശങ്ങ
ളുള്ള പ്രാണികളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിെയന്നും അങ്ങെന
അതിപുരാതനമായ ആദ്യെത്ത ജീവേകാശത്തിൽ നി
ന്ന് തുടർന്ന് പടർന്ന് വികസിച്ചുണ്ടായവയാണ് ഇന്ന്
കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുെമന്നുമാണ് വിശ്വസി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ഒരു ജീവേകാശത്തിൽ നിന്നല്ലാെത മെറ്റാരു ജീവേകാ
ശമുണ്ടാവുകയിെല്ലങ്കിൽ ആ ഒന്നാമെത്ത ജീവേകാശം
എങ്ങെനയുണ്ടായി? വളെരക്കാലം ഈ േചാദ്യത്തിനു
മറുപടി പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഓേരാ ജീവ
േകാശത്തിലും അനശ്വരവും പരമ്പരാഗതമായി പിൻഗാ
മികൾക്ക് പ്രദാനം െചയ്യെപ്പടുന്നതുമായ െജൻ എന്ന
ഒരു സവിേശഷ വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും ആദ്യെത്ത
ജീവേകാശം മുതൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ വെരയുള്ള
എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആ െജന്നിൽ നിന്നാണ് തലമുറ
തലമുറയായി ജീവൻ ലഭിച്ചുേപാന്നെതന്നും ചിലർ വാ
ദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽനിന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
ഒരു പടികൂടി മുേന്നാട്ടുകടന്ന് അജ്ഞാതമായ ഏേതാ
ൈദവിക ശക്തിയുെട കൃപാകടാക്ഷത്തിലാണ് ഭൂമുഖ
ത്താദ്യമായി ജീവൻ ആവിർഭവിച്ചത് എന്നുവെര വാ
ദിക്കാൻ മുതിർന്നു. അങ്ങെന പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ ഉദ്ധതമായി തലെപാക്കിനിന്നിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ
നും െമെല്ല െമെല്ല ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിേലക്ക് വഴുതി
വീഴാൻ തുടങ്ങി.
െലപീെഷൻസ്കായ എന്ന േസാവിയറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാ
ണ് അന്ധവിശ്വാസത്തിേലക്കുള്ള ഈ വഴുതിേപ്പാ
ക്കിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനെത്ത രക്ഷിച്ചത്. ഒരു ജീ
വേകാശത്തിൽ നിന്നു മാത്രേമ മെറ്റാരു ജീവേകാശം
ഉണ്ടായിക്കൂടു എന്നിെല്ലന്നും ജീവേകാശങ്ങളുെട രൂപം
ൈകെക്കാള്ളാത്ത അത്രതെന്ന സംഘടിതമല്ലാത്ത,
ആൽബുമിനസടങ്ങിയ ജീവപദാർത്ഥങ്ങൾ നിലനിൽ
ക്കുന്നുെണ്ടന്നും അവയിൽ നിന്നാണ് ജീവേകാശങ്ങ
ളുണ്ടാകുന്നെതന്നും രണ്ടു ദശാബ്ദകാലെത്ത ഗേവഷണ
ഫലങ്ങളുെട െതളിവുകേളാടുകൂടി അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.
ഒരു േകാഴിമുട്ടയ്ക്കുള്ളിെല ജീവബീജം അതിെല െസല്ലുക
ളുെട വിഭജനം വഴിയായിട്ടാണ് വളരുന്നെതന്നും ബീജ
ത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള െവള്ള നിർജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ ഒരു
പങ്കുമാത്രേമ വഹിക്കുന്നുള്ളുെവന്നും വളർന്നുവരുന്ന
ജീവബീജത്തിന് ആഹാരെമേന്നാണം വർത്തിക്കുക
എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാെതാരു പങ്കും അതിനിെല്ലന്നു
മാണ് അടുത്തകാലംവെരയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ധരിച്ചി
രുന്നത്. ഈ ധാരണ ശരിയെല്ലന്ന് െലപിെഷൻസ്കായ
തീർത്തുപറഞ്ഞു. മുട്ടയിെല െവള്ളയിൽ ആഹാരസാ
ധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുമടങ്ങി
യിട്ടുെണ്ടന്നും പുതിയ െസല്ലുകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ
അവയ്ക്ക് കഴിവുെണ്ടന്നും അവർ െതളിയിച്ചു.
ഇങ്ങെന, ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന
രൂപെമന്ന നിലയ്ക്കാവിർഭവിച്ച ജീവെന്റ ഗതിക്രമങ്ങെള
പറ്റിയും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനുള്ള
സാദ്ധ്യതകൾ പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
േപ്രാട്ടീൻ വസ്തുക്കളിൽനിന്ന് ൈവറസ്, ബാക്ടീരിയ മു
തലായ േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്ന ജീവവസ്തുക്കളാണ്
ആദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത്. അവെയത്തുടർന്നുെകാണ്ട്
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല ജീവജാലങ്ങളും െമെല്ലെമെല്ല പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ജീവികൾ
കൂടുതൽ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് വഴി െത
ളിയിച്ചു. ഇപ്രകാരം വളെരക്കാലെത്ത വികാസത്തിെന്റ
ഫലമായി നമ്മുെട േലാകം നിരവധി സസ്യജാലങ്ങളു
െടയും അതിലും ഉയർന്ന ജീവരാശികളുേടയും നിവാസ
സ്ഥാനമായിത്തീർന്നു.

















3 പരിണാമവാദം
ജീവൻ നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല, വികസിക്കുക കൂടി
െചയ്യുന്നു. വികാസത്തിെന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വി
വിധ രൂപത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ടായെതങ്ങെനെയന്നും
ഓേരാ പരിണാമഘട്ടത്തിലും ജീവികളുെട ശരീരഘട
നയും ജീവിതരീതിയും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും ഉയർന്നു
യർന്നു വന്നെതങ്ങെനെയന്നും പരിണാമത്തിെന്റ ഗതി
ക്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജാതിപരിവർത്തനങ്ങൾ (ഒരു
ജാതി ജീവിയിൽനിന്നു മെറ്റാരു ജാതി ജീവിയുണ്ടാവൽ)
ഉണ്ടായെതങ്ങെനെയന്നും, ഒടുവിൽ മത്സ്യം, ഇഴജന്തു
ക്കൾ, പക്ഷികൾ, സ്ഥലജലപ്രാണികൾ, കുരങ്ങുകൾ,
വന മാനുഷൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങൾക്കു
േശഷം മനുഷ്യപ്രാണി ഭൂമുഖത്താവിർഭവിച്ചെതങ്ങെന
െയന്നും ചാൾസ് ഡാർവിൻ (1809-1882) എന്ന ആം
ഗലശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി വിശകലനം െചയ്തു
വിവരിച്ചത്.
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുതെന്ന ഡാർവിൻ
പ്രകൃതിശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുപ
ഠിക്കുന്നതിലും പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങെള േനാക്കി
പരിേശാധിക്കുന്നതിലും വലിയ താൽപര്യം കാണിച്ചി
രുന്നു. പിതാവിെന്റ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഒരു േഡാക്ടറാ
യിത്തീരാൻേവണ്ടി അേദ്ദഹം എഡിൻബേറാ യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റിയിൽ േചർന്നു. പേക്ഷ, ൈവദ്യശാസ്ത്രപഠനം അേദ്ദ
ഹെത്ത ആകർഷിച്ചില്ല. ‘ശരീരശാസ്ത്രെത്ത പറ്റിയുള്ള
പ്രസംഗങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകെനേപ്പാ
െലതെന്ന മുഷിപ്പനായിരുന്നു’ എന്ന് അേദ്ദഹം പിന്നീ
െടഴുതുകയുണ്ടായി. ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മകന് താൽ
പര്യമിെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ വാത്സല്യനിധിയായ പിതാ
വ് അേദ്ദഹെത്ത ഒരു പുേരാഹിതനാക്കാനാഗ്രഹിച്ചു.
മതകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻേവണ്ടി ഡാർവിൻ േകംബ്രി
ഡ്ജ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ േചർന്നു. പേക്ഷ, അതും അേദ്ദ
ഹത്തിനു പിടിച്ചില്ല. േകംബ്രിഡ്ജ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയല്ല,
പ്രകൃതിയുെട യൂണിേവഴ്സിറ്റിയാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃ
ദയെത്ത ആകർഷിച്ചത്. േകംബ്രിഡ്ജ് വിദ്യാഭ്യാസമ
വസാനിപ്പിച്ചേപ്പാേഴക്കും അേദ്ദഹം സ്വപ്രയത്നത്തിലൂ
െട ഒരു പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അങ്ങെന മതവിശ്വാസങ്ങളുെട അഗാധതയിേലക്ക്
ഊളിയിടാൻേപായ ഡാർവിൻ ൈവദികേലാകെത്ത
യാെക അമ്പരപ്പിച്ച പുതിയ ചിന്താഗതികളുമായിട്ടാണ്
പുറത്തുകടന്നത്. അേദ്ദഹംതെന്ന പിന്നീെടഴുതുകയു
ണ്ടായി. ‘യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ എത്ര കഠിനമായിട്ടാണ്
എെന്ന എതിർത്തെതന്നാേലാചിക്കുേമ്പാൾ ഒരുകാല
ത്ത് ഞാെനാരു ൈവദികനാവാൻ പുറെപ്പട്ടുെവന്നതുത
െന്ന അപഹാസ്യമായിേത്താന്നുന്നു’.
1831-ൽ ബീഗിൾ എെന്നാരു െചറുകപ്പൽ േലാകം ചുറ്റി
സഞ്ചരിക്കാൻ പുറെപ്പടുകയുണ്ടായി. കപ്പൽ ഭാരവാഹി

കൾക്ക് ഒരു പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞെനക്കൂടി കൂെട െകാണ്ടു
േപാകണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാർവിെനയാണ് അവർ
തിരെഞ്ഞടുത്തത്.
അഞ്ചുെകാല്ലം നീണ്ടുനിന്ന കപ്പൽയാത്ര ഡാർവിന് വി
ലപിടിച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. ജീവേലാകെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വിചിത്ര
ങ്ങളായ അസംഖ്യം പ്രാണികെളയും അവയിലുണ്ടാകു
ന്ന മാറ്റങ്ങെളയും േനാക്കിക്കാണാനും നാമാവേശഷ
ങ്ങളായ പലതരം ജീവികൾ ഇട്ടുംെവച്ചുേപായ അസ്ഥി
കെള പരിേശാധിച്ചു പഠിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു സൗക
ര്യം ലഭിച്ചു.
യാത്രകഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നതിനുേശഷം അേദ്ദഹം വീ
ണ്ടും പ്രകൃതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഒടുവിൽ 1859ൽ
ചിന്താേലാകത്തിലാെക വലിെയാരു േകാളിളക്കമുണ്ടാ
ക്കിയ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പുസ്തകം പുറത്തുവന്നു. പരിണാമവാദെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രേലാക
ത്തിന് പുതിയ മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തു.
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ െചടികളും ജീവികളുമാവിർഭവിച്ചത്
യാദൃച്ഛികമായിട്ടാെണന്നും ൈദവത്തിെന്റ കല്പനയനു
സരിച്ചാെണന്നും മറ്റുമുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങെള ഡാർ
വിൻ ഇടിച്ചുതകർത്തു. ഒരു ജീവിയിൽനിന്ന് മെറ്റാരു ജീ
വിയിേലക്കും ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു തലമുറ
യിേലക്കുമുള്ള പരിണാമത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിലാണ്
ജീവശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട കാ
രണമാരാേയണ്ടെതന്ന് അേനകം ഉദാഹരണങ്ങേളാടു
കൂടി അേദ്ദഹം െതളിയിച്ചു. അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു:
‘കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പ്രാണികൾ പൂർണ്ണത പ്രാ

പിക്കുന്നത് മനുഷ്യയുക്തിക്കതീതമായ ഒരു ശക്തിയുെട
സഹായേത്താെടയല്ല, മറിച്ച് അസംഖ്യം െചറിയ െച
റിയ മാറ്റങ്ങൾ കൂമ്പാരിച്ചു കൂട്ടുന്നതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്’.
െചടികളും ജീവികളും മാറുന്നെതങ്ങെനെയന്നും പരി
ണാമത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിനിടയിൽ പുതിയ െചടികളും
പുതിയ പ്രാണികളും ആവിർഭവിക്കുന്നെതങ്ങെനെയ
ന്നും ഡാർവിൻ വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ടു ജീവികൾ ഒരിക്കലും ഒരുേപാെലയിരിക്കുന്നില്ല
അവയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.
അവയുെട ശരീരഘടനയിൽതെന്ന വ്യത്യാസം കാ
ണാം. ചില ജീവികൾ വലുതും മറ്റു ചിലത് െചറുതുമാ
ണ്. ചിലതിനു കൂടുതൽ ശക്തിയുെണ്ടങ്കിൽ മറ്റു ചില
ത് ദുർബലമാണ്. ചിലതിനു കൂടുതൽ തണുപ്പ് സഹി
ക്കാൻ കഴിയും. മറ്റു ചിലതിന് ഉഷ്ണം സഹിക്കാനാണു
കഴിയുക. അേപ്പാൾ ഒേര പരിതഃസ്ഥിതിെയ എല്ലാ ജീ
വികൾക്കും ഒരുേപാെല േനരിടാൻ സാധിക്കില്ല. ശത്രു
ക്കളിൽ നിന്ന് ഓടിേപ്പാേകണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓടാൻ
കഴിവുള്ള ജീവികൾ രക്ഷെപടും. മറ്റുള്ളവ തുടച്ചുനീക്ക
െപ്പടും. കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളും നഖങ്ങളുമുള്ള
ജീവികൾക്ക് ഇവെയ െകാന്നുതിന്നാൻ എളുപ്പം കൂ
ടും. മറ്റുള്ളവ ജീവിതാേയാധനത്തിൽ േതാറ്റുേപാകുന്നു.
എലികെള േനാക്കുക, ഒെരലിക്ക് മെറ്റാെരലിേയക്കാൾ
േവഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയും. അെല്ലങ്കിൽ ഒെരലിക്ക്
മെറ്റാെരലിയുേടതിേനക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളുണ്ടാ
യിരിക്കും. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ചിലെതങ്കിലും പര
മ്പരാഗതമായി മുൻഗാമികളിൽനിന്ന് കിട്ടിയതാവാം,
അെല്ലങ്കിൽ, പരിതഃസ്ഥിതികളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുെട
ഫലമായിരിക്കും. എങ്ങെനയായാലും ജനിക്കുന്ന എല്ലാ
എലികൾക്കും േലാകത്തിൽ ഇടമിെല്ലന്ന് തീർച്ചയാ
ണ്. അതുെകാണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവുമധികം പ്രാപ്തിയും
ഏറ്റവുമധികം സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള എലികൾ മാത്രം ജീ
വിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവെയാെക്ക ജീവിതസമരത്തിൽ േതാറ്റു
നശിച്ചുേപാകുന്നു.
ഏതാണ്ട് 30 േകാടി െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അത്യുഷ്ണം കാ
രണം ഒരിക്കൽ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റാൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടാ
െയന്ന് ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. അതുമൂലം,
െവള്ളത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തി
ലായി. പേക്ഷ, ചില ജാതി മത്സ്യങ്ങളിൽ ശ്വാസേകാ
ശങ്ങൾ വികസിച്ചുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവയ്ക്ക്
അപകടം പറ്റിയില്ല. ജലാശയങ്ങൾ പിെന്നയും വറ്റിയ
േപ്പാൾ കരയിൽ അരിച്ചരിച്ചുനടക്കാൻ കഴിയത്തക്കവ
ണ്ണം കാലുകളുണ്ടായിത്തീർന്ന ജീവികൾേക്ക രക്ഷെപ്പ
ടാൻ കഴഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് െവള്ളത്തിലും
കരയിലും ജീവിക്കാൻ െകല്പുള്ള സ്ഥലജലപ്രാണികൾ
ആവിർഭവിച്ചത്.
പരിതഃസ്ഥിതികേളാടു േപാരാടാൻ ഏറ്റവുമധികം കഴി
വുള്ള പ്രാണിവിേശഷങ്ങൾ മാത്രം വിജയിക്കുന്നു. മറ്റു
ള്ളവെയല്ലാം കർക്കശമായ ജീവിതമത്സരത്തിൽ അടി
െപ്പട്ടു മൺമറയുന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ ഓേരാ
ഘട്ടത്തിലും പരിതഃസ്ഥിതികേളാട് േപാരാടി വിജയം
േനടാൻ െകൽപുള്ള ജീവികെള പ്രകൃതി തിരെഞ്ഞടു
ക്കലിനാണ് പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം (natural selection)
എന്ന് േപരിടെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
തുടെരത്തുടെരയുള്ള നിർദ്ധാരണത്തിെന്റ ഫലമായി
ചില ജീവിവിേശഷങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗതമായിത്തെന്ന
പരിതഃസ്ഥിതികേളാടിണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ശരീ
രഘടനയും അനുകൂലസ്വഭാവങ്ങളും ഉളവായിത്തീരുന്നു.
ഇങ്ങെനയാണ് സസ്യങ്ങളിലും പ്രാണികളിലും പുതിയ
വിേശഷങ്ങൾ (Species) ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഡാർ
വിൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.
ഡാർവിെന്റ സിദ്ധാന്തം പരിണാമവാദത്തിെന്റ ശാസ്ത്രീ
യാടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. പിന്നീട് നടത്തെപ്പട്ട ഗേവ
ഷണങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനെത്ത കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുക
യും െചയ്തു. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, ‘ഡാർ
വിനാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിന് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായ
ഒരടിത്തറയുണ്ടാക്കിെയടുത്തത്!’.
ഡാർവിെന്റ പരിണാമവാദസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് മനു
ഷ്യൻ കുരങ്ങുകളുെട ജാതിയിൽ നിന്നാണുത്ഭവിച്ചത്.

















4 മൃഗത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയിൽ
കുരങ്ങുജാതിയുെട വികാസത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ
നാവിർഭവിച്ചെതന്ന് ആദ്യമായി ഡാർവിൻ പ്രഖ്യാപി
ച്ചേപ്പാൾ പലരും അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കുകയും
എതിർക്കുകയുമുണ്ടായി. കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനും തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെളയാണവർ തങ്ങളുെട വിമർശന
ങ്ങൾക്കാധാരമാക്കിെയടുത്തത്. ഡാർവിെന്റ ആേവശ
ഭരിതരായ അനുയായികളാവെട്ട, വികാസവാദം എത്ര
യും ശരിയാെണന്നുതെന്ന വാദിച്ചു. ഡാർവിെന്റ സിദ്ധാ
ന്തങ്ങെള െതളിയിക്കാനായി കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനുമിട
യിലുള്ള ‘കാണാത്ത കണ്ണികെള’ തിരഞ്ഞുപിടിക്കാൻ
അവർ അത്യദ്ധ്വാനം െചയ്തു. നിരന്തരമായ പരിശ്രമ
ത്തിെന്റ ഫലമായി കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള
അഞ്ചാറു ജന്തുക്കളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ െഹേക്കൽ
എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കുരങ്ങു മനുഷ്യെന്റ —അഥവാ വന
മനുഷ്യെന്റ െതളിവുകൾ ദക്ഷിേണന്ത്യയിലും ശാന്തസ
മുദ്രത്തിെല ചില ദ്വീപുകളിലും ഉെണ്ടന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
പേക്ഷ, ആളുകൾ അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കുകയാണ്
െചയ്തത്.
അതിൽപിെന്ന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം ആം
സ്റ്റാർഡാം വിശ്വവിദ്യാലയത്തിെല ഒരു െപ്രാഫസറും
ഡാർവിനിസത്തിെന്റ ഒരു തികഞ്ഞ ആരാധകനുമായ
യുജൻദ്യൂബുവാ െഹക്കലിെന്റ പ്രസ്താവനയ്ക്കടിസ്ഥാന
മായ െതളിവുകൾ േശഖരിക്കാൻ േവണ്ടി സുന്ദാ ദ്വീപു
കളിേലക്ക് പുറെപ്പട്ടു. സുന്ദാദ്വീപുകളിെലാന്നായ സു
മാത്രയിൽ ഒരു സംഘം ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂടി അേദ്ദഹം
മണ്ണു കുഴിച്ചു േനാക്കാൻ തുടങ്ങി. വളെര മാസങ്ങേളാളം
പണിെപ്പട്ടുെവങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പേക്ഷ, എന്താ
യിട്ടും ദ്യൂബുവാ ൈനരാശ്യെപ്പട്ടില്ല. സുമാത്രയിെല പരീ
ക്ഷണങ്ങൾെകാണ്ട് ഫലമിെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം ജാവാദ്വീപിൽ േപായി പരീക്ഷണം തുടർന്നു. അവി
െട അേദ്ദഹം വിജയശ്രീലാളിതനായി. െകൻഡങ്ങ്
പർവതത്തിെന്റ അടിവാരത്തിൽ െബഘ്വാൻ നദിയു
െട തീരങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്നു പല്ലുകളും ഒരു തുടെയല്ലും
വനമാനുഷെന്റ തലേയാടിെന്റ ഒരു ഭാഗവും അേദ്ദഹം
കെണ്ടത്തി. ഒരു മനുഷ്യേന്റതിേനക്കാളധികം ഒരു കുര
ങ്ങിേന്റതിേനാടായിരുന്നു ആ തുടയ്ക്ക് സാമ്യമുണ്ടായിരു
ന്നത്. പേക്ഷ, മസ്തിഷ്ക്കത്തിെന്റ വലുപ്പവും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചു
പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ അത് ഒരു കുരങ്ങിേന്റതാവാൻ
വഴിയിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടു. തുടെയല്ല്
പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ വനമാനുഷ്യൻ ഇരുകാലിേന്മൽ
നിൽക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്ന് അേദ്ദഹത്തിന്
മനസ്സിലായി. ഇത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യനല്ല. പേക്ഷ,
കുരങ്ങാെണന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. ദ്യൂബുവാ ഈ ജീവി
ക്ക് പിത്തക്കാേന്ത്രാപ്പസ് ഇറക്റ്റസ് (Pithacanthropus
Erectus) അതായത് നിവർന്നുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന
വനമാനുഷൻ, എന്ന പുതിയ േപരിട്ടു. ഈ പൂർവ മനു
ഷ്യൻ ഏതാണ്ട് പത്തുലക്ഷം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ്
ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നും കണക്കാക്കെപ്പട്ടു.
മണ്ണു കുഴിച്ച് ചില എല്ലുകെളടുക്കുക എളുപ്പമാണ്. പേക്ഷ,
അവയുെട സത്യാവസ്ഥ െതളിയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല.
ദ്യൂബുവായുെട കണ്ടുപിടുത്തം േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു. നാ
ലുഭാഗത്തുനിന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽ ശകാരവർഷ
ങ്ങൾ വന്നുവീണു. ദ്യൂബുവാ കണ്ടുപിടിച്ച തലേയാട് ‘ഗി
ബ്ബർ’ എന്ന ഒരുതരം ജീവിയുേടതാെണന്നും തുടെയല്ല്
ആധുനിക മനുഷ്യേന്റതാെണന്നും ചിലർ വാദിച്ചു.
വിമർശനങ്ങേളയും ശകാരവർഷങ്ങേളയും േപടിക്കാ
െത ദ്യൂബുവാ തെന്റ പരീക്ഷണം തുടർന്നു. ഒരു മുഴുവൻ
അസ്ഥികൂടം കണ്ടുപിടിക്കാനേദ്ദഹം പരിശ്രമമാരംഭി
ച്ചു. അഞ്ചു െകാല്ലക്കാലേത്താളം അദ്ധ്വാനിച്ച് അേന
കം എല്ലുകള് സമ്പാദിച്ചു. പേക്ഷ, ആയിരക്കണക്കിലു
ള്ള എല്ലുകൾക്കിടയിൽ വന്ന മനുഷ്യെന്റ തുടെയല്ലുകൾ
മൂെന്നണ്ണം മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ!
െകാല്ലങ്ങൾ പിെന്നയും വളെരക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്നിട
യിൽ മെറ്റാരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുേന്നാട്ടുവന്നു. ഏതാണ്ട്
അര നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് ൈചനയിെല പീപിങ്ങ് നഗരത്തി
െല ഒരു ഔഷധശാലയിൽ ഒരാൾ കുറച്ചു മരുന്നു വാ
ങ്ങാൻേപായി. പല സാധനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു വി
ചിത്രമായ പല്ലു തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അേദ്ദഹം കെണ്ട
ത്തി. അത് മനുഷ്യെന്റേയാ മേറ്റെതങ്കിലും ജന്തുവിേന്റ
േയാ എന്ന് അേദ്ദഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞി
ല്ല. ഏതായാലും, അേദ്ദഹം അതു വാങ്ങി ‘ചീനപ്പല്ല്’
എന്ന് േപരിട്ട് യൂേറാപ്പിേലക്കയച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക്
പുതിെയാരു ചിന്താവിഷയം കിട്ടി.
ഏതാണ്ടിരുപതു െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം 1937ൽ െപ്രാ
ഫസർ േഡവിഡ് സൺ േബ്ലക്ക് എന്ന കാനഡക്കാരൻ
ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ പീപ്പിങ്ങിന്നടുത്തുള്ള െച
േക്കാതിൽ എന്ന പ്രേദശത്ത് ചില ഗുഹകളിൽ ഖനന
േവലകളാരംഭിച്ചു. അതിെന്റ ഫലമായി പിെന്നയും കുെറ
‘ചീനപ്പല്ലുകൾ’ കണ്ടുകിട്ടി. രണ്ടു മൂന്നു െകാല്ലങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽ അവിെടനിന്ന് തെന്ന ആ പല്ലുകളുെട ഉടമയായ
അസ്ഥികൂടത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചില തലേയാടുക
ളും കെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ നാമാവേശഷമായിക്ക
ഴിഞ്ഞ ഒരു ജാതി മനുഷ്യരുെട അവശിഷ്ടങ്ങളാണവ
െയന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കി. ൈചനയിെല
ആ പൂർവികമനുഷ്യന് അവർ ൈചനീസ് വനമാനുഷൻ
(Sianthropus) എന്നു േപരിട്ടു.
െചേക്കാതിൻ ഗുഹകളിൽ എല്ലുകൾ മാത്രമല്ല, കല്ലു
െകാണ്ടുള്ള അേനകം ആയുധങ്ങളും പുകപിടിച്ച സ്ഥ
ലങ്ങളും കാണെപ്പടുകയുണ്ടായി. ഇതിൽനിെന്നാെക്ക
ൈചനീസ് വനമാനുഷൻ കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളു
പേയാഗിച്ച് മാൻ മുതലായ മൃഗങ്ങെള െകാന്നു തിന്നിരു
ന്നുെവന്നും തീയുപേയാഗിക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു
െവന്നും അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
ജാവയിൽനിന്നും ൈചനയിൽനിന്നും കിട്ടിയ ഈ എല്ലു
കൾ കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള ഒരുതരം മനുഷ്യ
ജീവിയുെട അവശിഷ്ടങ്ങളാെണന്ന് ഇേപ്പാൾ മിക്കവാ
റും സമ്മതിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കുര
ങ്ങുജാതിയിൽനിന്നു വികസിച്ചുയർന്നുവന്നതാെണന്ന
ഡാർവിനിസ്റ്റ് തത്വം തികച്ചും ശരിയാെണന്നും െതളിയി
ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, മനുഷ്യെന്റ ഈ പ്രാകൃതപൂർവ്വികർ ജാവ
യിലും ൈചനയിലും മാത്രമാേണാ നിവസിച്ചിരുന്നത്?
അെല്ലന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. േമൽപ്പ
റഞ്ഞ രണ്ടുതരം വനമാനുഷന്മാരുെട എല്ലുകൾ ഏഷ്യ
യിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുകിട്ടിയെതങ്കിലും ഏഷ്യയിൽ മാ
ത്രേമ ആദിമമനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുള്ളുെവന്ന് പറയാൻ
പാടില്ല, ഏഷ്യ, യൂേറാപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നീ വൻകരക
ളിെലല്ലാം നമ്മുെട പൂർവികന്മാരായ കുരങ്ങു മനുഷ്യൻ
ജീവിച്ചിരുന്നുെവന്നതാണ് വാസ്തവം.
കുരങ്ങുമനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള േവെറയും ചില
ഉപമാനുഷന്മാരുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നിലധികം സ്ഥ
ലങ്ങളിൽനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹീഡൽ ബർഗിെല
മൺകുഴിയിൽനിന്ന് കിട്ടിയ താടിെയല്ലും മറ്റും ‘ഹീഡൽ
ബർഗ് മനുഷ്യൻ’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരുതരം
മനുഷ്യസത്വത്തിെന്റ അവേശഷങ്ങളേത്ര. ‘നിയാണ്ടർ
ത്താൽ’ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കിട്ടിയ തലേയാടുക
ളും എല്ലുകളും മറ്റും ‘നിയാണ്ടർത്താൽമനുഷ്യൻ’ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഉപമാനുഷെന്റ അവേശഷങ്ങളാ
ണ്. ‘േക്രാമാഗ്നൻ’ എന്ന സ്ഥലെത്ത ഗുഹയിൽനിന്നു
കെണ്ടടുത്ത നരകങ്കാളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു നി
ലെയക്കുറിക്കുന്നവയാണ്. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യെന്റ അസ്ഥി
കൂടവുമായി നല്ല സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങെന കുരങ്ങിനും
മനുഷ്യനും മേദ്ധ്യ സുദീർഘകാലം നിലനിന്ന പരിവർ
ത്തനദശാസന്ധിയിെല ജീവികെളന്ന് തീർത്തുപറയാ
വുന്ന അേഞ്ചാ ആേറാ ജന്തുവിേശഷങ്ങളുെട അവശിഷ്ട
ങ്ങൾ പേലടത്തുനിന്നുമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
‘കാണാത്ത കണ്ണികെള’ െവളിച്ചത്തു െകാണ്ടുവന്ന ഈ
അവശിഷ്ടങ്ങെളപ്പറ്റി െജ. ബി. എസ്. ഹാൾേഡൻ എഴു
തുകയാണ്.
‘ഉേദ്ദശം അമ്പതു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആേവശഭരിത

രായ ഡാർവിൻ പക്ഷക്കാരാണ് മനുഷ്യർ കുരങ്ങുകളു
െട പിന്തുടർച്ചക്കാരാെണന്ന വസ്തുത എല്ലാവർക്കും െത
ളിയിച്ചുെകാടുക്കാനുതകുന്ന ഒരു കണ്ണുള്ള രൂപത്തിന്
‘കാണാത്തകണ്ണികൾ’ എന്നുേപരിട്ടത്. അതിൽപിെന്ന
വിവിധ ഗേവഷകന്മാർ ചുരുങ്ങിയത് ആറു വ്യത്യസ്ത രീ
തിയിലുള്ള തലേയാടുകളും ചിലേപ്പാൾ മുഴുവൻ അസ്ഥി
കൂടങ്ങൾ തെന്നയും കെണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഇന്നു
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യെരക്കാളുേമെറ കുരങ്ങുക
േളാടാണ് സാമ്യം. ഈ എല്ലുകൾ കുരങ്ങുകളുേടേയാ
അെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യരുേടേയാ എന്നുള്ള േചാദ്യം അവ
യുെട ശരീരഘടനെയക്കാളധികം അവയുെട സ്വഭാവ
വിേശഷങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ആഹാര
സാധനങ്ങൾ േശഖരിച്ചുതിന്നുന്നതിനുപകരം അവയുെട
ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അേപ്പാൾ വളർന്നുവരു
ന്ന ഉല്പാദനരീതിയുെട പരിഷ്ക്കരണങ്ങളിലൂെട സംസ്ക്കാര
കാലംവെരെയത്തുന്ന ഒരു ദശാഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നുെവ
ന്ന് തീർച്ചയാണ്. തീയുണ്ടാക്കുക എന്നത് തീർച്ചയാ
യും ഒരുതരത്തിലുള്ള ഉല്പാദനരീതിയാണ്. ൈചനീ
സ് വനമാനുഷന്മാർ തീയുണ്ടാക്കിയിരുന്നുെവന്ന് നാം
കണ്ടുവേല്ലാ.
ഹാൾേഡൻ തുടരുന്നു.
‘ശരീരപ്രകൃതിെകാണ്ട് േനാക്കുേമ്പാൾ കുരങ്ങുകെള

ന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത മറ്റു ചില തരക്കാർ സ്വഭാവവിേശ
ഷങ്ങെളെക്കാണ്ട് കുരങ്ങുകളായിരുന്നു. ഈ ആദിമ
മനുഷ്യരുെട ശാരീരിക ഘടനെയ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂ
ക്ഷ്മതകളിൽ ഞാൻ അത്രെയാന്നും അമ്പരക്കുന്നില്ല.
അവരുെട എല്ലുകെളക്കാളധികം പണിയായുധങ്ങൾ
േനാക്കിയാലാണ് അവെരപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ
സാധിക്കുക.’

















5 മനുഷ്യെന്റ മുൻഗാമികൾ
ലേക്ഷാപലക്ഷം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
കാടുകൾ ഇന്നു കാണുന്ന കാടുകളിൽനിന്നു തീെര വ്യ
ത്യാസെപ്പട്ടവയാണ്. അവയിെല വൃക്ഷങ്ങൾ ഇന്നുള്ള
വൃക്ഷങ്ങെള േപാെലയായിരുന്നില്ല. അവയിൽ വസിച്ചി
രുന്ന ജീവികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.
ആ അതിപ്രാചീനകാലത്തു കുരങ്ങുമനുഷ്യൻ അെല്ല
ങ്കിൽ വനമാനുഷൻ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന സവി
േശഷരീതിയിലുള്ള ഒരുതരം കുരങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു മരത്തിൽനിന്നു മെറ്റാരു മരത്തിേലക്ക് ചാടിെക്കാ
ണ്ടും കായ്കനികൾ പറിച്ചു തിന്നുെകാണ്ടും അവർ ജീ
വിച്ചു. െപൺകുരങ്ങുകൾ പഴങ്ങൾ േശഖരിച്ചു തങ്ങളു
െട മാേറാടു പറ്റിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടികെള തീറ്റും. മുതിർന്ന
കുട്ടികൾ അമ്മയുെട കാൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടും തുള്ളിച്ചാ
ടും. അവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. കൂട്ടത്തിെന്റ
തലവൻ മുമ്പിൽ നടക്കും. മറ്റുള്ളവെരല്ലാം വഴിയാെല,
ഇത്തരം വനമാനുഷന്മാർ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല,
എന്നാൽ ഈ വനമാനുഷന്മാരിൽനിന്നാണ് മനുഷ്യനും
ചിമ്പാൻസി, േഗാറില്ല, ഒറാങ്ങ്ടാങ്ങ് മുതലായ വാന
രവിേശഷങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചിമ്പാൻസികളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ബന്ധമുെണ്ടന്നു
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തീർത്തുപറയുന്നു. പേക്ഷ, ഇതിനർ
ത്ഥം ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യാെതാരു
വ്യത്യാസവുമിെല്ലന്നല്ല, തീർച്ചയായും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
ചിമ്പാൻസിയുെട ശരീരഘടനയും മനുഷ്യെന്റ ശരീരഘട
നയും ഒരുേപാെലയല്ല. ചിമ്പാൻസിെയ സൂക്ഷിച്ചു േനാ
ക്കിയാൽ ഇതു മനസിലാവും. അതിെന്റ തല മനുഷ്യ
േന്റതിേനക്കാൾ െചറുതാണ്. വായ്നിറച്ചും പല്ലുണ്ട്. നാ
വിളക്കാൻ േവണ്ടത്ര സ്ഥലമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് എത്ര
പഠിപ്പിച്ചാലും അതിനു സംസാരിക്കാനാവില്ല. ഇങ്ങെന
പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. അേപ്പാൾ പരി
ണാമവാദത്തിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാ കുരങ്ങുകളിൽ നി
ന്നും മനുഷ്യൻ െപറ്റുവീഴുെമന്നല്ല. ഒേര ജാതി കുരങ്ങുക
ളിൽ നിന്നാണ് ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും ഉത്ഭവിച്ചത്
എന്നു മാത്രേമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുള്ളൂ.
നമ്മുെട പൂർവികന്മാരായ ആ മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകൾ തങ്ങ
ളുെട ശത്രുക്കളായ വ്യാഘ്രങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റു ഹിംസ്രജ
ന്തുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷേനടുന്നതിന് അധികസമയവും
മരെക്കാമ്പുകളിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കാടുകളായിരു
ന്നു അവരുെട വീടുകൾ. മരങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന കാ
യും കനികളുമായിരുന്നു അവരുെട ഭക്ഷണം. ഭൂമിയിലി
റങ്ങി വേരണ്ട ആവശ്യംതെന്ന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ പ്രകൃതിക്കു തെന്നയും അതി
പ്രധാനമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. വടക്കുനിന്നു
മഞ്ഞിൻ പർവതങ്ങൾ െപാട്ടിയുരുകി െതേക്കാെട്ടാഴു
കാൻ തുടങ്ങി, കാടുകളിൽ കഠിനമായ ൈശത്യം പര
ന്നുപിടിച്ചു. ഈ െകാടും തണുപ്പിെന തടുത്തുനിൽക്കാൻ
കഴിയാത്ത മരങ്ങെളല്ലാം നശിച്ചുേപായി. അേതാെടാ
പ്പം കാട്ടിെല നിവാസികളും നീങ്ങാൻ നിർബന്ധരായി.
ആനയുെട മുൻഗാമിയായ മാേസ്ട്രാഡൻ എന്ന മൃഗം
ഈ ഘട്ടത്തിലേത്ര നാമാവേശഷമായത്. വാളുേപാ
െലയുള്ള മുഖേത്താടുകൂടിയ ഒരുതരം വ്യാഘ്രങ്ങളും ഭൂമു
ഖത്തുനിന്ന് അന്തർദ്ധാനംെചയ്തു. വനമാനുഷന്മാരുെട
കഥേയാ? അവരിൽ പലരും ഓടി രക്ഷെപ്പട്ടു. അേതാ
ടുകൂടി മരെക്കാമ്പുകളിലുള്ള താമസം മിക്കവാറും അവ
സാനിച്ചു.
മരത്തിൽനിന്ന് താെഴയിറങ്ങി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
േപ്പാൾ വനമാനുഷെന്റ ശരീരഘടനക്കു മാറ്റം േനരിട്ടു.
മരം ചാടുന്നസമയത്ത് പാരച്യൂട്ടിെന്റ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്ന
വാലിെന്റ ഉപേയാഗം കുറഞ്ഞുേപായി. എന്നല്ല, ശത്രു
ക്കളുെട ആക്രമണേവളകളിൽ വാൽ ഹാനികരമാകുക
കൂടി െചയ്തു. അങ്ങെന ഉപേയാഗശൂന്യമായിത്തീർന്ന്
വാൽ ആയിരമായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ െമെല്ല
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു.
ജീവിതരീതി മാറിയേതാെട വനമാനുഷെന്റ ശരീരഘ
ടന മാറി, മുഖാകൃതി മാറി, സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ മാറി.
ചുരുക്കത്തിൽ വനമാനുഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ
മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അേതാടൂകൂടിയാണ് ചരിത്രം
ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഒരർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ചരിത്രമുണ്ട്. അവയുെട
ഉത്ഭവത്തിെന്റയും വികാസത്തിെന്റയും ചരിത്രം. പേക്ഷ,
ആ ചരിത്രത്തിെന്റ നിർമാണത്തിൽ അവയ്ക്ക് േബാധ
പൂർവമായ യാെതാരു പങ്കുമില്ല. മനുഷ്യെന്റ സ്ഥിതി
വ്യത്യസ്തമാണ്. മനുഷ്യൻ ആരംഭം മുതേല ചരിത്രെത്ത
തനിക്കനുകൂലമായി രൂപെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മൃഗ
േലാകത്തിൽ നിന്നകലുംേതാറും മനുഷ്യന് ചരിത്രത്തി
ലുള്ള േബാധപൂർവമായ പങ്കു വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന
വരുന്നു.
വനമാനുഷന്മാർ പ്രധാനമായും പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ
നിന്നു കിട്ടുന്നവ മാത്രം േശഖരിച്ചു ഭക്ഷിച്ചാണുപജീവ
നം കഴിച്ചിരുന്നത്. ഉപജീവനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഈ
പരിശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഭക്ഷണസമ്പാദനത്തിനാ
യി ൈകകെള നീക്കിെവക്കാനവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. മര
െക്കാമ്പുകളിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന അവർ
പഴങ്ങൾ പറിക്കാനും മറ്റും ൈകകൾ ഉപേയാഗെപ്പ
ടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു പടികൂടി കടക്കെട്ട ൈകകൾക്കു
സഹായകമായി മരക്കഷണങ്ങേളാ ചുള്ളിെക്കാമ്പു
കേളാ കല്ലുകേളാ ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി.
അവർ കല്ലിൻ കഷണങ്ങൾെകാണ്ട് ബദാം മുതലാ
യവ കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു തിന്നാൻ പറിച്ചു. വടികഷണങ്ങൾ
െകാണ്ട് കുത്തിക്കുഴിച്ച് കിഴങ്ങുകെളടുത്തു ഭക്ഷിക്കാൻ
ശീലിച്ചു. പുറ്റുകൾ േതാണ്ടി പുഴുക്കെളെയടുത്തുതിന്നാ
നും ഇങ്ങെന ആഹാരസാമഗ്രികൾ കൂടി െകാണ്ടുവന്നു.
അേതാെടാപ്പം ൈകെകാണ്ടുള്ള ഉപേയാഗവും വർദ്ധി
ച്ചു. ക്രമത്തിൽ പിൻകാലുകളിൽ നിൽക്കാനും കഷ്ടിച്ചു
നടക്കാനും പഠിച്ചേതാടുകൂടി മുമ്പിലുള്ള രണ്ടു കാലുകൾ
അതായത് ൈകകൾ തികച്ചും പ്രകൃതിയുമായുള്ള വ്യവ
ഹാരങ്ങൾക്കായി നീക്കിെവയ്ക്കാെമന്നായി.
ആദ്യെമാെക്ക പ്രകൃതിദത്തമായ ഉപകരണങ്ങെള യാ
െതാരു രൂപേഭദവും വരുത്താെത കിട്ടിയപാടിൽ ഉപ
േയാഗിക്കുകയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. പേക്ഷ, അധികം
കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അവെയ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
രൂപെപ്പടുത്താെമന്നായി. അങ്ങെന പ്രകൃതി നൽകുന്ന
ആഹാരസാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനുപക
രം അവർ ക്രമത്തിൽ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുപേയാ
ഗിച്ച് പ്രകൃതിയുമായി പടെവട്ടി ആവശ്യമുള്ളതു േനടാൻ
തുടങ്ങി. പ്രകൃതിക്ക് പരിപൂർണമായി കീഴടങ്ങിയിരുന്ന
മൃഗം െമെല്ല െമെല്ല തെന്റ ഉപകരണങ്ങെള പരിഷ്കരി
ച്ചു പരിഷ്ക്കരിച്ച് പ്രകൃതിെയ കുേറെശ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങു
കയും അങ്ങെന മനുഷ്യത്വത്തിേലക്ക് കാെലടുത്തുെവ
ക്കുകയും െചയ്തു. െകാല്ലാനും, രക്ഷിക്കാനും, ഭക്ഷണം
സമ്പാദിക്കാനും പാർപ്പിടം നിർമിക്കാനും സഹായിക്കു
ന്ന ഈ പുതിയ ആയുധങ്ങളാണ് —പുതിയ ജീവിേതാപ
കരണങ്ങളാണ് —വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യെന മൃഗത്തിൽ
നിന്ന് പരിപൂർണമായി േവർതിരിക്കുന്നത്. മാർക്സും എം
ഗൽസും കൂടിെയഴുതിയ ജർമൻ ആശയഗതി (German
Ideology) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങെനപറയുന്നു.
‘ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള’ ഉപകരണങ്ങെള ഉല്പാ

ദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുമുതൽക്കാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗ
ത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രാണിയാവാൻ തുടങ്ങിയ
ത്. തെന്റ ശരീരഘടനെയ നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യന്
അവയാവശ്യമായിരുന്നു. യാെതാരളവിലാേണാ മനു
ഷ്യൻ തെന്റ ജീവിതാേയാധേനാപകരണങ്ങെള ഉൽ
പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്രത്യക്ഷഭാവത്തിൽ, ശരിക്കേത
അളവിലാണ് അവൻ തെന്റ യഥാർത്ഥ ജീവിതെത്ത
രൂപവൽക്കരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും െചയ്തത്. ജീവ
സന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട കാ
ര്യങ്ങൾ, കുടിക്കാൻ െവള്ളം, പാർക്കാനിടം, ഉടുക്കാൻ
തുണി മുതലായവയാണ്. അതിനാൽ ചരിത്രത്തിെന്റ
ഒന്നാമെത്ത പ്രവൃത്തി ഈയാവശ്യങ്ങെള േനടുവാനു
ള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാണ്. അേതാെടാപ്പമാ
ണ് മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാരംഭിക്കുന്നത്. ഈ
ചരിത്രസംഭവമാണ് മനുഷ്യചരിത്രത്തിെന്റ മുഴുവൻ മൗ
ലികമായ േപ്രരണാശക്തി’.
മാർക്സ് മെറ്റാരിടത്ത് പറയുന്നു:
‘പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നത്, ചില വർഗത്തിൽെപ്പട്ട ജന്തുക്കളിൽ
ബീജരൂപത്തിൽ കാണാെമങ്കിലും, മനുഷ്യെന്റ യന്ത്ര
ങ്ങൾക്ക് വിേശഷാലുള്ള പ്രേത്യകതയാണത്. അതു

െകാണ്ടേത്ര ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മനുഷ്യെന പണിയായുധങ്ങ
ളുണ്ടാക്കി െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് നിർവചിച്ചിരി
ക്കുന്നത്. നാമാവേശഷമായ ചിലതരം ജന്തുക്കളുെട
സ്വരൂപം നിർണയിക്കുന്നതിന് മണ്ണടിഞ്ഞ എല്ലിൻ
കഷ്ണം എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കുേമാ, അത്രതെന്ന പ്രാ
ധാന്യേമറിയതാണ് നാമാവേശഷമായ സമുദായങ്ങ
ളുെട സാമ്പത്തിക സ്വരൂപം നിർണയിക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ കഴിഞ്ഞുേപായ കാലെത്ത മനുഷ്യരുെട പണി
യായുധങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക എന്നതും. ഏെതല്ലാം
സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കെപ്പടുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല, അവ
െയ എങ്ങെനയുണ്ടാക്കുന്നു, ഏത് പണിയായുധങ്ങളു
പേയാഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിവിധ സാമ്പ
ത്തികദശകെള തിരിച്ചറിയാൻ നെമ്മ സഹായിക്കു
ന്നത്. മനുഷ്യപ്രയത്നം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിവൃദ്ധി
യുെട നിലവാരമളന്നു േനാക്കാൻ പണിയായുധങ്ങൾ
ഒരു മാനദണ്ഡമായിത്തീരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യ
പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏേതതു സാമൂഹ്യ പരിതഃ
സ്ഥിതികളിലാണ് എന്നുകൂടി ഈ പണിയായുധങ്ങൾ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുന്നു.’

















6 മൃഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിേലക്ക്
പരിണാമത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിനിടയിൽ ജീവികളുെട
ശരീരഘടനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. അവയും
ബാഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും
പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. കുരങ്ങിൽനിന്നു മനുഷ്യ
നിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനേത്താെടാപ്പം മനുഷ്യനും
പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും മാറ്റമുളവായി.
പ്രകൃതിക്ക് പരിപൂർണമായി കീഴടങ്ങിക്കഴിയുന്നതിനു
പകരം മനുഷ്യൻ കുേറെശക്കുേറെശയായി പ്രകൃതിെയ
തെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപേഭദെപ്പടുത്താൻ
തുടങ്ങി. ഈ പുതിയ ജീവിതരീതിയാണ് മനുഷ്യെന്റ
ഞരമ്പുകളിലും തലേച്ചാറിലും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളിലും
പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്.
നാല് കാലിേന്മൽ നടന്നിരുന്ന മൃഗം രണ്ട് കാലിൻേമൽ
നിവർന്നുനിൽക്കാനും മുൻകാലുകൾ ൈകകളാക്കി ഉപ
േയാഗിക്കാനും തുടങ്ങിയേതാടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ രം
ഗപ്രേവശം െചയ്തത്. ഈ പരിണാമെത്ത നിർണയിച്ച
ത് ജീവസന്ധാരണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള അദ്ധ്വാനമാണ്.
അേപ്പാൾ മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുപറയുന്നതിൽ
െതറ്റുെണ്ടന്ന് േതാന്നുന്നില്ല.
നിവർന്നു നിൽക്കാറായേതാടുകൂടി സ്വതന്ത്രങ്ങളായി
ത്തീർന്ന ൈകകൾ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപ
േയാഗിക്കാെമന്നായി —ൈകകൾെകാണ്ട് ആയുധങ്ങളും
അദ്ധ്വാേനാപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാെമന്നായി.
കുരങ്ങുകളും ചിലേപ്പാെഴാെക്ക പിൻകാലുകളിൽ നിൽ
ക്കാറുണ്ട്, പേക്ഷ, സ്ഥിരമായി പിൻകാലുകളുപേയാഗി
ക്കുകയും ൈകകൾ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒഴി
ച്ചുനിർത്തുകയും െചയ്യാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാ
േയ്പാഴും പിൻകാലുകൾ െകാണ്ടുമാത്രം നടക്കുകയും മുൻ
കാലുകൾ എന്നുെവച്ചാൽ, ൈകകൾ സ്വതന്ത്രമായി മറ്റു
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്ത
ഒന്നാമെത്ത ജീവി മനുഷ്യനാണ്.
നാലുകാലുള്ള മൃഗം പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്നെതടുത്ത്
അനുഭവിച്ചുെകാണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനാകെട്ട, തെന്റ
ൈകകളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ആവശ്യമായ സാമഗ്രി
കൾ സ്വയം നിർമിക്കുന്നു. മഴ െപയ്യുേമ്പാൾ, അെല്ല
ങ്കിൽ െകാടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുേമ്പാൾ, മൃഗം ഗുഹകെളേയാ
കാടുകെളേയാ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.
മനുഷ്യേനാ? സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട് വീടുെകട്ടിയുണ്ടാക്കി
രക്ഷേനടുന്നു. മൃഗം തെന്റ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ
ടാൻ ഓടിെയാളിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ സ്വന്തം നഖങ്ങ
േളാ പല്ലുകേളാ ഉപേയാഗിച്ച് ശത്രുക്കെള േനരിടുന്നു.
മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ൈകെകാണ്ട് ആയുധം നിർമിച്ച് ശത്രു
ക്കേളാട് െപാരുതുന്നു.
അേപ്പാൾ, മനുഷ്യെന്റ ൈകകൾ െവറും അദ്ധ്വാനത്തി
നുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അദ്ധ്വാേനാപകര
ണങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടിയാണ്.
അദ്ധ്വാനത്തിലൂെട പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ
െടയും ൈകകൾ െമെല്ല െമെല്ല വികസിക്കാൻ തുടങ്ങു
ന്നു. എല്ലുകളും മാംസേപശികളും ഉറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങെന
ഓേരാ തലമുറ കഴിയുംേതാറും ൈകകളുപേയാഗിക്കാനു
ള്ള കരുത്തും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും വളരുന്നു.
നിവർന്നുനിൽക്കാനും നടക്കാനും പഠിക്കുന്നേതാടുകൂടി
ൈകകളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റവയവങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
കുന്നു. കാലുകളുറയ്ക്കുന്നു. നെട്ടല്ല് നിവരുന്നു. നാഡികളും
മാംസേപശികളും പുഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നു. േബാധശക്തിയു
െട വളർച്ചക്കാവശ്യമായ ശരീരഘടനയും നാഡീബല
വും ഉറച്ചുവരുന്നു. ശ്വാസേകാശങ്ങളും ശബ്ദനാളങ്ങളും
വികസിക്കുന്നു. വായ്ക്കുള്ളിൽ നാവിളക്കാൻ കൂടുതൽ ഇട
മുണ്ടായിത്തീരുന്നു. നാവിനുതെന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
കുന്നു. അങ്ങെന, ഈ മാറ്റങ്ങളുെടെയല്ലാം ഫലമായി
മനുഷ്യൻ െമെല്ല െമെല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുേന
ടുന്നു.
ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങേളയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിെന്റ ഫല
മായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചില പുതിയ ജീവേകാശങ്ങൾ പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ക്രമ
ത്തിലാെണങ്കിലും വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു. ജടിലവും
സങ്കീർണവുമായ ജീവേകാശങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഏറിേയറി വരുന്നതിെന്റ േതാതിൽ മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ
വലിപ്പവും വർദ്ധിക്കുന്നു. പിത്തക്കാന്ത്രപ്പസിെന്റ തല
േയക്കാൾ നിയാണ്ടർത്താലിെന്റയും തലയും നിയാണ്ടർ
ത്താലിെന്റ തലേയക്കാൾ മനുഷ്യെന്റ തലയും വലുതാ
യിക്കാണുവാനുള്ള കാരണം മെറ്റാന്നുമല്ല.
അേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾെക്കന്നേപാെല
മനുഷ്യമനസിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആദിമമനുഷ്യെന്റ
മനസ് പ്രാകൃതവും പരിമിതവുമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയുമാ
യുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യമ
നസിെന ശക്തിെപ്പടുത്തിയതും െതളിയിച്ചതും. പ്രകൃ
തിയിൽനിന്ന് േബാധപൂർവം ജീവിേതാപകരണങ്ങൾ
സമ്പാദിക്കുന്നതിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് മനുഷ്യെന്റ മന
സും പരിപുഷ്ടമായിെക്കാണ്ടുവരുന്നു. ജീവിതസമരം മു
േന്നാട്ട് േപാകുേന്താറും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും വി
കാരാേവശങ്ങളും ഉൽഭവിക്കുകയും വളരുകയും െചയ്തു
െകാണ്ടുേപാകുന്നു.
അേപ്പാൾ, മനുഷ്യമനസിെന്റ സവിേശഷതയായ ചി
ന്താശക്തി പ്രകൃതിയിൽനിന്നും െരാക്കം കിട്ടിയതല്ല,
പ്രത്യുത സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട മനുഷ്യൻ നയി
ച്ചുേനടിയതാണ്. മേറ്റെതാരു ജീവിക്കുമില്ലാത്ത വിേശ
ഷബുദ്ധിയും വിപാകതയും മനുഷ്യനു ൈകവരാനുള്ള
കാരണവും േവെറ യാെതാന്നുമല്ല.
മനുേഷ്യന്ദ്രിയങ്ങേളക്കാൾ മറ്റുചില ജീവികളുെട ഇന്ദ്രിയ
ങ്ങൾക്കു സൂക്ഷ്മത കൂടുെമന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, മനുഷ്യെന്റ കണ്ണിേനക്കാൾ ദൂരത്തുള്ള
വസ്തുക്കെള കെണ്ടത്താനുള്ള കഴിവ് കഴുകെന്റ കണ്ണി
നുണ്ട്. പേക്ഷ, കാണെപ്പടുന്ന വസ്തുക്കളിലടങ്ങിയ കാ
ര്യങ്ങെള മനുഷ്യൻ മനസിലാക്കുന്നതുേപാെല മനസി
ലാക്കാൻ കഴുകന് ശക്തിയില്ല. നായക്ക് മണത്തറിയു
വാനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യനുള്ളതിേനക്കാൾ തീവ്രമാണ്.
എന്നാൽ, അതിന് വസ്തുെവപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം മനുഷ്യ
നുള്ളത്ര വ്യാപകമല്ല. ഇെതാെക്ക മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തി
െന്റ വികാസെത്തയും അനുഭവേവദ്യമായ വളർച്ചേയയു
മേല്ല കാണിക്കുന്നത്?

















7 ഭാഷ
ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭാഷയുെട ആവശ്യമില്ല.
മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ബന്ധമുെണ്ടങ്കിേല ആശ
യവിനിമയം ആവശ്യമായിത്തീരൂ. വന്യമൃഗങ്ങേളയും
മറ്റു ശത്രുക്കേളയും േനരിടുന്നതിനും ഉൽപാദനം നടത്തു
ന്നതിനും കൂട്ടായ ജീവിതം ആവശ്യമായിരുന്നു. കൂട്ടായ
ജീവിതത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കു
കയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും െചേയ്യണ്ടതാവ
ശ്യമായിത്തീർന്നത്.
മാർക്സ് എഴുതുന്നു.
‘ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിെയ
മാത്രമല്ല രൂപേഭദെപ്പടുത്തുന്നത്. അവൻ തെന്നത്ത
െന്നയും മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഒരു സവിേശഷരീതിയിൽ
സഹകരിച്ചുനിന്നു. തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനഫലങ്ങെള പര

സ്പരം ൈകമാറിയും മാത്രേമ മനുഷ്യർക്ക് ഉൽപാദനം
നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉൽപാദനം നടത്തുവാനാ
യി അവർ വ്യക്തമായ ചില പരസ്പരബന്ധങ്ങളിേലർ
െപടുന്നു. ഈ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുെട പരിധിക്കകത്തു
നിന്നുെകാണ്ടു മാത്രേമ അവർ പ്രകൃതിെയ ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തുന്നുള്ളു. ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ’.

അേപ്പാൾ, ആദ്യം മുതൽേക്ക മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ
ജീവിയാണ്. സമുദായത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്ന
തും ജീവിക്കുന്നതും. ആദിമകാലെത്ത പ്രാകൃതങ്ങളും
അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായ ഉപകരണങ്ങൾെകാണ്ട് ഹിംസ്ര
മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതികൂലമായ പ്രകൃതിേയാെടതിരി
ട്ടുെകാണ്ട് ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റക്ക് ജീവിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.
മനുഷ്യന് പ്രകൃതിേയാെടതിരിടാനുള്ള ശക്തി നൽകിയ
ത് സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ്.
സാമൂഹ്യജീവിതം മനുഷ്യനിൽ അത്ഭുതകരമായ പല
പരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. കൂട്ടായ ഉല്പാദനവും കൂ
ട്ടായ ജീവിതവും തുടരണെമങ്കിൽ സമുദായത്തിെല വ്യ
ക്തികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാ
ണേല്ലാ. ഈ സാമൂഹ്യബന്ധം മനുഷ്യെന്റ അവയവ
ങ്ങളിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും മാറ്റങ്ങളുളവാക്കി. സാമൂഹ്യാ
വശ്യങ്ങെള േനരിടണെമങ്കിൽ നാവും ശബ്ദനാളങ്ങളും
വികസിേച്ച മതിയാവൂ എന്നായി, ക്രമത്തിൽ ഒന്നിനുേശ
ഷം മെറ്റാന്നായി പലതരം അക്ഷരങ്ങളും പുറെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. ഇങ്ങെനയാണ് ഭാഷയാവിർഭവിച്ചത്.
ആദിമമനുഷ്യൻ പുറെപ്പടുവിച്ച ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഭാഷെയ
ന്നു പറയാൻ വയ്യ. ഉൽപാദനത്തിനുേവണ്ടി മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മാത്ര
മാണ് ആ ശബ്ദങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഭാഷ
യായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടത്.
മൃഗങ്ങളും ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കാറുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു
ഭാഷയല്ല, മൃഗങ്ങളുെട ശബ്ദവും മനുഷ്യെന്റ ഭാഷയും
തമ്മിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൃഗങ്ങ
ളുെട ശബ്ദം അവയുെട ശരീരഘടനേയയും ജീവശാസ്ത്ര
സംബന്ധിയായ ഗതിക്രമങ്ങേളയും മാത്രമാണാശ്രയി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. േനെരമറിച്ച്, മനുഷ്യെന്റ ഭാഷ രൂപെപ്പ
ടുന്നത് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്. സാ
മൂഹ്യജീവിതമാണ് ഭാഷയുെട ഉൽപത്തിേയയും വളർ
ച്ചേയയും നിർണയിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട്, മനുഷ്യെന്റ
ഭാഷ മൃഗങ്ങളുെട ശബ്ദത്തിൽ നിന്നു േനരിട്ടു വികസി
ച്ചുണ്ടായതാെണന്ന ചില ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട
അഭിപ്രായം ശരിയല്ല. മനുഷ്യരുെട കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനവും
പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഒരുപകരണ
ത്തിെന്റ ആവശ്യകതയുളവാക്കിയേപ്പാൾ മാത്രമാണ്
ഭാഷയാവിർഭവിച്ചത്.
ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയുള്ള ആശയവിനിമയം
മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങെളയും വികസിപ്പി
ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ എെന്തങ്കിലും പറ
ഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് േകട്ടു മനസിലാക്കാൻ സാ
ധിക്കണം. പറയുന്നതുേകട്ടു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്ക
ത്തക്കവണ്ണം ശ്രവേണന്ദ്രിയത്തിെന്റ വികാസമാകെട്ട,
മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ വളർച്ചയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണിരിക്കു
ന്നത്. പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും സംസാരിക്കുന്നതു
േകൾക്കുകയും െചയ്യുന്നതിെന്റ ഫലമായി മനുഷ്യെന്റ
മസ്തിഷ്കം പുഷ്ടിെപ്പടുന്നു. ചിന്താശക്തി വളരുന്നു.
മനുഷ്യെന്റ തലേച്ചാറിനകത്തു നടക്കുന്ന മാനസിക
പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ ചിന്ത എന്നു പറയുന്ന
ത്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഉയർന്നതും െകട്ടുപിണ
ഞ്ഞതുമായ ഒരു രൂപമാണിത്. തലേച്ചാറിെന്റയും നാ
ഡീപടലങ്ങളുെടയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ടുെകാണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളിലൂെടയാണ് ചിന്ത
നിലെകാള്ളുകയും വികസിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. അതു
െകാണ്ട് മനുഷ്യെന്റ ചിന്താഗതി തലേച്ചാർ എന്ന അവ
യവവിേശഷെത്ത മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങെളയും
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷയുെട ഉപേയാഗം ഈ സാമൂ
ഹ്യാനുഭവങ്ങെള േമൽക്കുേമൽ വളർത്താൻ സഹായി
ക്കുന്നു. ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയുള്ള സാമൂഹ്യ
ജീവിതമാണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങെള രൂപെപ്പ
ടുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്. ഇങ്ങെന
മനുഷ്യെന്റ മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ വളർച്ചെയ
സഹായിക്കുകയും അതുവഴി സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങ
െള കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരുപാധിയാ
ണ് ഭാഷ. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യപുേരാഗ
തി ഭാഷയുെട വളർച്ചെയ സഹായിക്കുന്നതുേപാെല,
ഭാഷയുെട വളർച്ച സാമൂഹ്യപുേരാഗതിേയയും സഹായി
ക്കുന്നു.
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ഉൽഭവേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ഭാ
ഷയുെട പ്രാഥമികരൂപങ്ങളും ഉൽഭവിക്കുന്നു. സമുദാ
യത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം ഭാഷയും വളരുന്നു. െമ
െല്ലെമെല്ല, ഭാഷയുെട സങ്കീർണതകളും ൈവചിത്ര്യങ്ങ
ളും വർദ്ധിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പ്രേയാ
ഗത്തിൽ വരുന്നു. ശബ്ദേകാശങ്ങളും വ്യാകരണനിയ
മങ്ങളും അലങ്കാര ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സവിേശഷതകളും
ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചയുെടയും മാറ്റങ്ങളുെടയു
െമല്ലാം അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യൻ തെന്റ സാമൂഹ്യ ജീവിത
ത്തിെന്റ ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാഷെയ ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുെവന്നതാണ്.
ബുദ്ധിശക്തിയുെടയും ഭാഷയുെടയും വികാസം മനു
ഷ്യജീവിതത്തിെന്റ കാഠിന്യെത്ത ലഘൂകരിച്ചു. കയ്യി
െന്റ വളർച്ച, മനുഷ്യെന പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
ജീവിയാവാൻ സഹായിച്ചതുേപാെല, ഭാഷവഴിക്കു
ണ്ടായ മേനാവികാസം മനുഷ്യെന ആശയം നിർമിക്കു
ന്ന ജീവിയാവാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ദ്രീേയാപകരണങ്ങ
ളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ചുറ്റുപാടുകേളാടുള്ള േപാരാ
ട്ടത്തിൽ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജയം േനടാൻ മനുഷ്യനു
കഴിവുണ്ടായിത്തീർന്നു. ഇപ്രകാരമേത്ര ലേക്ഷാപല
ക്ഷം െകാല്ലങ്ങളുെട വികാസഫലമായി മനുഷ്യൻ ഭൗ
തികവും മാനസികവുമായ ഉപകരണങ്ങളുമായി ജീവിത
യാത്രയാരംഭിച്ചത്.

















8 കല്ലുകളും േലാഹങ്ങളും
ഏറ്റവും പ്രാചീനങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ സാധാരണ
കല്ലിൽ നിന്നും മരക്കഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത
മായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവയുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഗേവഷകന്മാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരി
ച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ കല്ലു
കൾ ആയുധങ്ങളായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന്
പ്രാകൃത ശിലായുഗം എന്നുപറയുന്നു. പിന്നീട് അത്ത
രം കല്ലായുധങ്ങൾ െകാത്തി ശരിെപ്പടുത്തുകയും മുന
കൂർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. മനുഷ്യെന്റ ജീവിതാേയാധന
ശ്രമങ്ങൾ ഒരടികൂടി മുേന്നാട്ടുവച്ചു. ഈ കാലത്തിനേത്ര
പ്രാചീന ശിലായുഗെമന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലഘട്ട
ത്തിെന്റ കലാശമാവുേമ്പാേഴക്കും കല്ലുെകാണ്ടുള്ള കഠാ
രികളും കുന്തങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ പരിവർത്തനപ്രവാഹം അവിെടയും നി
ന്നില്ല. ആയുധങ്ങൾ പിെന്നയും പരിഷ്കരിച്ചു. ഏറ്റവും
പരിഷ്ക്കരിച്ച ഇത്തരം ആയുധങ്ങളുെട കാലത്തിന് —
ഒരു പതിനായിരം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പായിരിക്കണം
അതാരംഭിച്ചത് —അഭിനവ ശിലായുഗം എന്നുപറയുന്നു.
ആയുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്ന പണി അവിെടവച്ചവസാ
നിച്ചുേവാ? ഇല്ല, കുെറക്കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ
േലാഹങ്ങളുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. െചമ്പ്, പിത്തള,
ഓട് മുതലായ േലാഹങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും
പലതരം വീട്ടുസാമാനങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽവന്നു. പിന്നീ
ട് ക്രമത്തിൽ ഇരുമ്പു കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു.
ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കാനാവശ്യമായ കല്ലുകൾ ആദ്യ
െമാെക്ക ഭൂമിയിൽനിന്നു െപറുക്കിെയടുക്കുകയാണ് െച
യ്തിരുന്നത്. േവണ്ടത്ര കല്ലു കിട്ടാതായേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽ
നിന്നു കുഴിെച്ചടുേക്കണ്ടിവന്നു. എന്നിട്ടും ചിലേപ്പാൾ
ആവശ്യമുള്ളത്ര കല്ലുകൾ തഞ്ചത്തിനു കിട്ടിയിെല്ലന്നു
വരും. കല്ലിെന്റ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടിേയാ
അെല്ലങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വല്ല ആയുധങ്ങളും
സമ്പാദിക്കാൻ േവണ്ടിേയാ പരിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാ
യിരിക്കണം െചമ്പു കെണ്ടത്തിയത്. പച്ചനിറത്തിലുള്ള
െചമ്പ് അടിച്ചുപരത്തി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
നിർമിക്കാെമന്നു മനുഷ്യൻ മനസിലാക്കി. പരീക്ഷണ
ങ്ങൾക്കിടയിൽ യാദൃച്ഛികമായി െചമ്പുരുക്കി േനാക്കി
യേപ്പാൾ കിട്ടിയ ചുവന്നതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ േലാഹം
പ്രാകൃതമനുഷ്യെന അത്ഭുതപരതന്ത്രനാക്കിയിട്ടുണ്ടാവ
ണം. േലാഹംെകാണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആയുേധാപ
കരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാെമന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഉൽപാ
ദേനാപകരണങ്ങളിലുണ്ടായ ഈ പരിഷ്കരണം മനുഷ്യ
െന്റ ജീവിതരീതിേയയും പരിഷ്കരിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇരുമ്പു
കയ്യിൽ കിട്ടിയേതാെട മനുഷ്യൻ മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടാ
യിട്ടില്ലാത്തവിധം ശക്തനായിത്തീർന്നു.
പ്രാചീനശിലായുഗം, അഭിനവശിലായുഗം, േലാഹയു
ഗം എന്നിങ്ങെന മനുഷ്യചരിത്രെത്ത വിഭജിക്കുന്നതിൽ
െതെറ്റാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, െകാല്ലങ്ങളുെട മാറ്റങ്ങെളയല്ല,
പ്രത്യുത അദ്ധ്വാനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങെളയാണ്
ഇവ കാണിക്കുന്നത് എന്നു മനസിലാക്കിെവയ്ക്കണം.
കല്ലുെകാണ്ടും മരം െകാണ്ടുമുള്ള േകവലം അപരിഷ്കൃ
തമായ ആയുധങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ആദിമമ
നുഷ്യൻ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഇരേതടിനടന്നു. മരെക്കാമ്പുക
ളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന പൂർവിക മനുഷ്യൻ കാട്ടിെന്റ
നിയമങ്ങെള ലംഘിച്ചുെകാണ്ടു പുറത്തുവരികയായി. കാ
യ്കനികൾ മാത്രം തിന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നവർക്കി
േപ്പാൾ മൃഗങ്ങെള െകാന്നുതിന്നാനുള്ള കഴിവ് ൈകവ
ന്നു. പേക്ഷ, മൃഗങ്ങെള പിടിക്കുക എളുപ്പമുള്ള പണിയാ
യിരുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും
ഇരയേന്വഷിച്ച് അലഞ്ഞ് ഒടുവിൽ നിരാശരായി മടങ്ങി
േപ്പാേകണ്ടിവരും.

















9 പ്രകൃതിേയാടുള്ള െവല്ലുവിളി
അങ്ങെനയിരിക്കുേമ്പാൾ വീണ്ടുെമാരിക്കൽ മഞ്ഞുരു
കി പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉഗ്രമായ ആ ഹിമപ്രവാഹ
ത്തിൽ പർവ്വതശിഖരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുവീണു. ഭൂമിയുെട
ഹൃദയത്തിൽ വലിയ പിളർപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. വട
ക്കുനിന്നു െതേക്കാേട്ടയ്ക്കുള്ള ആ പ്രവാഹത്തിെന്റ െതളി
വുകൾ യൂേറാപ്പിൽ പേലടങ്ങളിലും ഇന്നും കാണാവുന്ന
താണ്. അസഹനീയമായ ആ ൈഹമയുഗത്തിെന്റ സാ
ക്ഷികളായ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തണു
പ്പിേനാെടതിരിടാൻ വയ്യാത്ത ജന്തുവിേശഷങ്ങൾ —
ചില സമുദ്രജീവികൾേപാലും —നാമാവേശഷമായി.
തണുപ്പിെന്റ ആഘാതേമൽക്കാൻ െകൽപില്ലാത്ത
മരങ്ങളും മണ്ണടിഞ്ഞുേപായി. മനുഷ്യേനാ? മനുഷ്യവം
ശം മുഴുവനും നശിക്കുകയില്ല പലരും വലിയ മരങ്ങളിൽ
കയറിക്കൂടി രക്ഷെപ്പട്ടു. തണുത്തുവിറച്ചുെകാണ്ടും അവർ
വൃക്ഷശാഖകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി.
തണുപ്പിെന്റ മുമ്പിൽ എെന്നന്നും തല കുനിേക്കണ്ട
ആവശ്യമില്ലാത്തവിധം മനുഷ്യൻ അത്രയ്ക്ക് വളർന്നുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു കരടിെയങ്ങാനും െകാല്ലാൻ കഴി
ഞ്ഞാൽ മതി അതിെന്റ േതാെലടുത്തു പുതയ്ക്കാം. േവണ
െമങ്കിൽ തീയുണ്ടാക്കാനും അവർ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
സിനേന്ത്രാപ്പസ് മനുഷ്യെന്റയും, നിയാണ്ടർത്താൽ മനു
ഷ്യെന്റയും കാലത്തുതെന്ന തീയിെന്റ ഉപേയാഗം മന
സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുെട െപാ
ട്ടിെത്തറിക്കലിൽ നിേന്നാ കാട്ടുമരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി
യുരുമ്മുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിേന്നാ കല്ലുകൾ
തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാലുണ്ടാകുന്ന തീെപ്പാരിയിൽ നിേന്നാ
ആയിരിക്കണം ആദ്യമായി തീ കെണ്ടത്തിപ്പിടിച്ചത്. പി
ന്നീട് ആവശ്യമുള്ളേപ്പാെഴാെക്ക തീയുണ്ടാക്കാൻ സാധി
ക്കുെമന്നായി. തണുപ്പുകാലത്ത് ഇതു വലിെയാരനുഗ്രഹ
മായിത്തീർന്നു.
ഏതായാലും ൈശത്യപ്രവാഹത്തിനു േശഷം കാട്ടിൽ
പാർേക്കണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു.
േവട്ടയാടി ജീവിക്കാനവൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്രമത്തിൽ
ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ മാംസത്തിന് ഏറ്റ
വും വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കു
ന്നതിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് േവട്ടയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും
വർദ്ധിച്ചു. കാട്ടിനു െതാട്ടടുത്തുള്ള സമതലപ്രേദശങ്ങ
ളിൽ േമഞ്ഞുനടക്കുന്ന മാൻ, കാട്ടുേപാത്ത് മുതലായ
മൃഗങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ ഭക്ഷണസാമഗ്രിയാ
യിത്തീർന്നു. മനുഷ്യർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി മൃഗങ്ങെളയേന്വ
ഷിച്ചും നടന്നു. ഒരു മൃഗെത്തെയങ്ങാനും െകാല്ലാൻ കി
ട്ടിയാൽ അതിെന്റ ഇറച്ചിയിൽ ഒരു പങ്കുകിട്ടിേയടത്തു
െവച്ചു തെന്ന അവർ തിന്നും. േശഷിച്ച ഇറച്ചിയും അരു
മെപ്പട്ട എല്ലുകളുെമടുത്ത് അവർ വാസസ്ഥലേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകും. അവിെട െവച്ചു േശഷിച്ച ഇറച്ചിതിന്ന്
എല്ലുകൾ തല്ലിെപ്പാളിച്ച് അതിനുള്ളിെല മജ്ജ അവർ
കടിച്ചീമ്പും.
തീയിെന്റ ഉപേയാഗം കണ്ടുപിടിച്ചേശഷം മൃഗങ്ങെള
പച്ചേയാെട കടിച്ചുതിന്നുന്നതിനുപകരം േവവിച്ചു തിന്നു
കയാണ് നല്ലെതന്ന് അവർ മനസിലാക്കി.
ചിലേപ്പാൾ െകാടുങ്കാറ്റ്, െവള്ളെപ്പാക്കം, േപമഴ, തണു
പ്പ് എന്നിവെയെന്തങ്കിലുമുണ്ടാവും. ഇത്തരം പ്രകൃതി
േകാലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻേവണ്ടി മനു
ഷ്യർ ഗുഹകളിൽ പാർപ്പാക്കി. ഗുഹകൾക്കുള്ളിൽ അവർ
തീയുപേയാഗിക്കും. തണുപ്പുമാറ്റാനും ഇരുട്ടകറ്റാനും,
പ്രാചീനമനുഷ്യെന്റ ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹി
ക്കുന്ന ചില പ്രാകൃതശിലായുധങ്ങൾ ഗുഹകളിൽ നിന്നു
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഹാവാസിയായ മനുഷ്യെന്റ പ്രധാനജീ
വിതമാർഗം േവട്ടയാടിയായിരുന്നുെവന്ന് ഈ ആയുധ
ങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഗുഹയുേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടു
െവങ്കിലും കൽക്കരി, പുക, എല്ലുകൾ, ആയുേധാപക
രണങ്ങൾ മുതലായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിന്നു മനുഷ്യൻ
വളെരക്കാലം ഗുഹകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടാെയന്നു
ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം. ശിക്കാരികളായ പ്രാചീന
മനുഷ്യരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനാതരത്തി
ലുള്ള മൃഗങ്ങളുെട എല്ലുകൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയി
െലാന്ന്, മാമ്മത്ത് (Mammoth) എന്ന ഭീകരമൃഗത്തിെന്റ
യാണ്. േതാക്കുകളും മറ്റും അജ്ഞാതമായിരുന്ന ആ
അതിപ്രാചീനകാലത്ത് കൂർത്ത കല്ലായുധങ്ങൾ മാത്രമു
പേയാഗിച്ചു മാമത്തിെനേപ്പാെലയുള്ള കൂറ്റൻ ജീവികെള
െകാന്നുതിന്നാൻ മനുഷ്യനു സാധിച്ചെതങ്ങെനയാണ്?
മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ മാമത്തിേനാെടതിരിടുക
തീർച്ചയായും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, മനുഷ്യൻ
ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് വസിച്ചിരുന്നത്. കൂ
ട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയുെട പ്രതികൂലശക്തികൾ
െക്കതിരായി അവർ യുദ്ധംെവട്ടിയത്. കൂട്ടംകൂട്ടമായി
ആയുധങ്ങളുണ്ടാക്കുക, കൂട്ടംകൂട്ടമായി കത്തിച്ചുപിടിച്ച
ചൂട്ടുകേളാടുകൂടി േവട്ടയ്ക്കു േപാകുക, കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഭക്ഷി
ക്കുകയും ജീവിക്കുകയും െചയ്യുക, സംഘബലമായിരുന്നു
മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥബലം.
ൈമക്കൽ ഇലിൻ എഴുതുന്നു: ‘ഒരു മാമത്തിെന കണ്ടാൽ
ഉടെന മനുഷ്യർ കൂട്ടംേചർന്ന് തീയുെമടുത്ത് അതിെന്റ
പിന്നാെല പായാൻ തുടങ്ങും. അവർ അതിെന്റ പിന്നാ
െലകൂടി അതിെന ചളിയും െവള്ളവും നിറഞ്ഞ സ്ഥല
ങ്ങളിേലെക്കത്തിക്കും. മാമത്തിെനേപ്പാലെത്ത ഒരു
വലിയ ജന്തു ചളിയിൽ കുടുങ്ങിയാലെത്ത സ്ഥിതിെയ
െന്തന്നൂഹിക്കാമേല്ലാ. ഒരു കാൽ ചളിയിൽ നിന്നു വലി
െച്ചടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ മേറ്റകാൽ കൂടുതൽ പൂഴ്ന്നു
േപാകും. ഈ സമയത്ത് മനുഷ്യർക്കതിെന ഇഷ്ടംേപാ
െല െകാല്ലാൻ സാധിക്കും. പേക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
അതിെന വലിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ആവശ്യമാെണങ്കിൽ അതിെന്റ കഷണങ്ങൾ െവട്ടിമുറി
ച്ചു ചളിയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവരും. പേത്താ പതിനേഞ്ചാ
ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് ആഹ്ലാദേത്താെട ആർത്തുവി
ളിച്ചുെകാണ്ട് മാമത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ ഓേരാന്നായി
മുറിച്ചുെകാണ്ടുവരും. ആ സമയത്ത് അവരുെട ആനന്ദം
കാേണണ്ടതുതെന്നയാണ്’.
കല്ലുകളും മരംെകാണ്ടുള്ള ഗദകളും ഉൽപാദേനാപകര
ണം േവവിച്ചേതാ േവവിക്കാത്തേതാ ആയ മത്സ്യമാം
സാദികളും ഫലമൂലാദികളും ഭക്ഷണം. തണുപ്പിൽനിന്നു
രക്ഷെപടാൻ മൃഗേത്താലുകളും ഗുഹകളും, സ്ത്രീപുരുഷ
ന്മാർ ഇഷ്ടംേപാെല വികാരസംതൃപ്തിക്കായി മാത്രം
നടത്തുന്ന ൈലംഗികബന്ധം; ചായയില്ല, കാപ്പിയില്ല,
കൃഷിയില്ല, വളർത്തുമൃഗങ്ങളില്ല, മതമില്ല, ഈശ്വരനില്ല,
സ്ക്കൂളുകളില്ല, പള്ളികളില്ല, സാഹിത്യമില്ല, സംസ്കാരമില്ല,
ആയിരമായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന
ആദിമമനുഷ്യരുെട ജീവിതരീതിെയ വലിയ യന്ത്രങ്ങ
ളുെടയും തീവണ്ടിയുെടയും ആകാശവിമാനങ്ങളുെടയും
േറഡിേയാവിെന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണവ്യവസ്ഥകളു
െടയും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെടയും സാർവലൗ
കിക ബന്ധങ്ങളുെടയും ഈ അഭിനവയുഗത്തിൽ നിന്നു
െകാണ്ടു േനാക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായും രസകരവും
വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു വിേനാദമാണ്. കല്ലിൻതുണ്ടു
കളും മറ്റു പ്രാകൃതമായ ആയുധങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചുെകാ
ണ്ട് ജീവിതാേയാധനത്തിനിറങ്ങിയ ആദിമമനുഷ്യൻ
കണക്കിലധികം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. മൃഗങ്ങേളാ
കായ്കനികേളാ തഞ്ചത്തിനു കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഭക്ഷി
ക്കാം. ഇെല്ലങ്കിൽ പട്ടിണി. ആഹാരസമ്പാദനത്തിനു
േവണ്ടി മാത്രം ചുറ്റിത്തിരിയുക എന്നല്ലാെത മെറ്റാരു
വിഷയത്തിലും ശ്രദ്ധെചലുത്താനുള്ള സാദ്ധ്യതേയാ
സൗകര്യേമാ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അജ്ഞാതവും
അപ്രതിേരാദ്ധ്യവുമായ പ്രകൃതി അനുനിമിഷം അവെര
ഭയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും അവർ ൈനരാശ്യെപ്പട്ടില്ല. പ്രകൃ
തി നിയമങ്ങൾെക്കതിരായി അവർ േപാരാടി.
കാട്ടുേപാത്ത്, മാമത്ത് മുതലായ മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടി
യിരുന്ന ആദിമനിവാസികളുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നി
ന്നു പ്രധാനമായി രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശിലായുധങ്ങളാ
ണ് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് െചറുതും മേറ്റത് വലുതും.
വലുതു ത്രിഭുജാകൃതിയിലുള്ളതും ഇരുതലയും മൂർച്ചയുള്ള
തുമാണ്. മേറ്റതു േനരിയതും ഒരു തലമാത്രം മൂർച്ചയുള്ള
തുമേത്ര. ആേസ്ട്രലിയയിെല ആദിമനിവാസികളുെടയി
ടയിൽ നടത്തിയ അേന്വഷണങ്ങളിൽ നിന്നു ഈ വ്യ
ത്യസ്തരീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളുെട ഉപേയാഗം ഏെറ
ക്കുെറ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ആയുധം
മൃഗങ്ങെള െകാല്ലാനും െചറുതു മറ്റു ചില്ലറ പ്രവൃത്തികൾ
ക്കുമാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ക്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻ കുന്തമുപേയാഗിക്കാൻ പഠിച്ചു.
അതിനുമുെമ്പാെക്ക വലിയ മൃഗങ്ങെള െകാല്ലാൻ വല്ലാ
ത്ത വിഷമമായിരുന്നു, ഒരു കരടിെയക്കെണ്ടത്തിയാൽ
മിക്കേപ്പാഴും മനുഷ്യൻ ഓടിക്കളയുകയായിരുന്നു പതി
വ്. കാരണം കല്ലുളിെകാണ്ട് കരടിെയ എതിർക്കുക
എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഒരു തല മൂർച്ചയുള്ള കേല്ലാടുകൂ
ടിയ കുന്തം കയ്യിൽ കിട്ടിയേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ ശക്തി
വർദ്ധിച്ചു. കരടിെയക്കണ്ടാൽ േപടിച്ച് പായാെത അതി
െന േനരിടുെമന്നുള്ള മട്ടായി. രണ്ടു കാലിൽ നിന്നുെകാ
ണ്ട് കരടി മനുഷ്യെന എതിർക്കാൻ വട്ടംകൂട്ടുേമ്പാേഴ
ക്കും അതിെന്റേമൽ മൂർച്ചേയറിയ കുന്തം വന്നുവീഴും.
െപെട്ടന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്നും മനുഷ്യൻ ചാടിവീണ് അതി
െന്റ പണി കഴിക്കും.
കാട്ടുകുതിര, കരടി മുതലായ കൂറ്റൻ മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാ
ടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കനേമറിയ കുന്ത
ത്തിനുപകരം കനംകുറഞ്ഞ കുന്തമുെണ്ടങ്കിൽ മൃഗങ്ങ
െള ദൂരത്തുനിന്നു എറിഞ്ഞു മുറിേവല്പിക്കാം. വടിയുെട
തലയ്ക്കൽ എല്ലുെവച്ചു പിടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കുന്തങ്ങൾ
ഈ ആവശ്യത്തിനുപകരിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കു
േന്താറും േവട്ടയാടൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ളതാ
യിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ വില്ലുമമ്പും ഉപേയാഗത്തിൽ വന്ന
േതാെട മനുഷ്യെന്റ ശക്തി മുെമ്പങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
മട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും മനുഷ്യെന്റ ജീവിതയാ
ത്ര അേനകലക്ഷം െകാല്ലങ്ങെള പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
കുന്തവും അമ്പും കാഴ്ചയിൽ സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. അവ
യുെട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരമായിരം സം
വത്സരങ്ങളുെട ദൂരം കിടപ്പുെണ്ടന്നു വിസ്മരിക്കരുത്.
ഉപകരണങ്ങൾ മാറിയേതാെട മനുഷ്യെന്റ വാസസ്ഥ
ലവും മാറി. എല്ലാ സമയവും ഗുഹയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന
തു എത്രേത്താളം അസുഖമാെണന്ന് അവർ അനുഭവി
ച്ചറിഞ്ഞു. ഗുഹക്കുള്ളിൽ ഒരുഭാഗത്ത് അടുപ്പുകൂട്ടി തീ
കത്തിക്കുക, മെറ്റാരു ഭാഗത്തു കുട്ടികെള കിടത്തിയു
റക്കുക, എല്ലാേയ്പാഴും പുകയിലും അന്ധകാരത്തിലും
കഴിച്ചുകൂട്ടുക —ഇെതാരു തൃപ്തികരമായ ജീവിതമായിരു
ന്നില്ല. അതിനാലവൻ പർവത പ്രേദശങ്ങളിൽ, തുറന്ന
സ്ഥലത്ത് പ്രാകൃതമായ കുടിലുകൾ െകട്ടി പാർക്കാൻ
തുടങ്ങി.
ഇതിനിടയ്ക്കു തെന്ന മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞി
രുന്നു. ശരീരത്തിൽ ചൂടുപിടിപ്പിച്ച് തണുപ്പിൽനിന്നു രക്ഷ
േനടുക, ഹിംസ്രമൃഗങ്ങെള ആട്ടിേയാടിക്കുക, കാടുെവ
ട്ടി ചുടുക, മാംസം ചുെട്ടടുക്കുക മുതലായവെയല്ലാമായി
രുന്നു ആദ്യകാലത്തു തീയിെന്റ ഉപേയാഗങ്ങൾ. കാല
ക്രമത്തിനു മനുഷ്യൻ തീയിെന്റ സഹായേത്താെട പ്രകൃ
തി വസ്തുക്കെള രൂപെപ്പടുത്തി ഉപേയാഗിക്കാൻ പഠിച്ചു.
അവൻ പാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി.
ആദ്യെമാെക്ക മരംെകാണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളെത്ര ഉപ
േയാഗിച്ചിരുന്നത്. തീ തട്ടുേമ്പാൾ കത്തിേപ്പാകാതി
രിക്കാൻ േവണ്ടി അവയുെട പുറത്തു മണ്ണുപൂശും. ക്രമ
ത്തിൽ മരത്തിെന്റ സഹായമില്ലാെതതെന്ന മണ്ണുെകാ
ണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപേയാഗിക്കാെമന്ന് അവർ
മനസ്സിലാക്കി.
ക്രമത്തിൽ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കുതകുന്ന പലതരം
വീട്ടുസാമാനങ്ങളും അവനുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. അവൻ
വസ്ത്രമുണ്ടാക്കിയുടുക്കാൻ ശീലിച്ചു. ആദിമമനുഷ്യൻ തണു
പ്പിൽ നിന്നു തടി രക്ഷെപടുത്താൻ േവണ്ടി മൃഗേത്താൽ
പുതയ്ക്കുകയേത്ര െചയ്തിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിലാണവൻ
വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത്. അതുതെന്ന ൈകത്തറി
െകാണ്ടല്ല. ഒരു നീണ്ട ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നൂൽ നീട്ടിെക
ട്ടി അതിനിടയിൽ വിലങ്ങെന േമലും കീഴുമായി െചറിയ
െചറിയ നൂൽ െകട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ൈകത്തറി
െനയ്ത്തു പ്രചാരത്തിൽ വന്നതു പിെന്നയും വളെരക്കാലം
കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണ്.
അങ്ങെന മനുഷ്യൻ പടിപടിയായി പുേരാഗതിയിലൂെട
മുേന്നറാൻ തുടങ്ങി.

















10 പ്രാകൃത ചിന്ത
മനുഷ്യെന കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചതു നീ
തിേബാധേമാ മതേമാ അല്ല േനെരമറിച്ച് ജീവിേതാപക
രണങ്ങൾക്കുള്ള ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയാണ്. ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങൾ േകവലം പ്രാകൃതമായിരുന്ന ആ കാലത്തു
കൂട്ടായ ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യനു ജീവ
സന്ധാരണം തെന്ന അസാദ്ധ്യമാകുമായിരുന്നു.
ഈ പ്രാകൃതമായ ജീവിതമൽസരങ്ങൾ ആദിമമനുഷ്യ
െന ഒേരയൂഥത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കി. കുട്ടികൾ അച്ഛന
മ്മമാരുെട കൂെടയിരിക്കും. മക്കളും മക്കളുെടമക്കളും
സേഹാദരീസേഹാദരന്മാരുെമല്ലാം ഒന്നിച്ചു താമസി
ക്കും. ജീവിതാേയാധനത്തിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും
െചന്ന കാരണവന്മാർ െചറുപ്പക്കാർക്കു ആയുധങ്ങളു
ണ്ടാേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്നും േവട്ടയാേടണ്ടെതങ്ങെന
െയന്നും പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കും. അതുെകാണ്ടു ജീവിക്കണ
െമങ്കിൽ കാരണവന്മാരുെട, അെല്ലങ്കിൽ പൂർവികന്മാ
രുെട, കല്പനകളനുസരിക്കണെമെന്നാരു വിശ്വാസം
എല്ലാവരിലും ഊന്നിയുറച്ചു. കല്പന െതറ്റി നടക്കുന്നവർ
ക്ക് ആപത്തുവരാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ പൂർവപുരുഷ
െന ബഹുമാനിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നത്
ആദിമമനുഷ്യരുെടയിടയിൽ സർവസാധാരണമായ
ഒരു നിയമമായിത്തീർന്നു.
മതചിന്തകളിലും തത്വശാസ്ത്രഗേവഷണങ്ങളിലും ഏർ
െപ്പടുവാൻ ആദിമമനുഷ്യർക്ക് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.
കക്ഷിപൂരണത്തിനുേവണ്ടി അേഹാരാത്രം അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്നവർക്ക് തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തകളിേലർെപ്പടുവാൻ ഒഴിവും
കഴിവുെമവിെട? ഒഴിവുസമയമില്ലാത്തവർ എങ്ങെന വി
ജ്ഞാന ഗേവഷണങ്ങളിേലർെപ്പടും? വാസ്തവത്തിൽ,
മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതിയാണ്, പരിതഃസ്ഥിതികളുെട
നശീകരണസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വയം രക്ഷേനടാൻ
േവണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികജീവിത സമരങ്ങളാണ്, അവ
െന്റ ചിന്തകളുെട സ്വഭാവെത്ത നിർണയിച്ചുേപാന്നിട്ടു
ള്ളത്. പ്രാകൃതമനുഷ്യെന്റ ചിന്തകളിൽ ഈശ്വരനിടമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. സർവജ്ഞായ ൈദവെത്തപ്പറ്റിയല്ല,
ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ മൃഗങ്ങെളപ്പറ്റിയാണ് അവർ
എല്ലായ്േപ്പാഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പ്രകൃതിനിയമങ്ങെള
പ്പറ്റി അവെനാന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു
േവട്ടയും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചുതന്ന പൂർവപുരുഷന്മാെര മാ
ത്രമല്ല, മാമത്ത്, കാട്ടുേപാത്ത് മുതലായ മൃഗങ്ങെളയും
അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം, ആ മൃഗങ്ങളുെട ദയ
െകാണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എന്നായി
രുന്നു അവരുെട വിശ്വാസം. അവർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം
ഭാഷയിൽ മൃഗങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുകയും െകാല്ലുന്ന
തിനുമുമ്പ് അവേയാട് മാപ്പുേചാദിക്കുകയും പതിവായി
രുന്നു. കരടിേയാ പാേമ്പാ മനുഷ്യെന ആക്രമിക്കുക
േയാ െകാല്ലുകേയാ െചയ്താൽ അവെന്റ കൂട്ടുകാരാെര
ങ്കിലും അതിെന ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുെമന്നും അതിനുപ
കരം വീട്ടുകയാണതു െചയ്യുന്നെതന്നും അവൻ വിചാരി
ക്കും. തെന്നയും തെന്റ കൂട്ടുകാെരയും ഉപദ്രവിക്കാെത
എന്നു പാമ്പിേനാടും കരടിേയാടും അവൻ പ്രാർത്ഥി
ക്കും. അങ്ങെന പ്രചാരത്തിൽവന്ന നാഗപൂജയും കര
ടിപൂജയും ഈ അടുത്തകാലംവെര നിലനിന്നു േപാന്നി
ട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. കൃഷി െചയ്യാൻ ആരംഭിച്ചേതാെട
അവൻ ഭൂമിെയയും വരുണെനയും സൂര്യെനയും പൂജി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൂടാെത െവയിലും മഴ
യും കിട്ടണെമങ്കിൽ ഈ ൈദവങ്ങളുെട സഹായം കൂ
ടിേയ കഴിയൂ. േദവന്മാരുെട ശക്തിെകാണ്ട് മാത്രമാണ്
തനിക്കും തെന്റ കൂട്ടുകാർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയു
ന്നെതന്നായിരുന്നു അവെന്റ ധാരണ. എന്നാൽ, ഉല്പാ
ദനശക്തികളുെട പരിഷ്കാരേത്താെടാപ്പം ഈ എണ്ണമറ്റ
ൈദവങ്ങൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടായി. ൈദവങ്ങളുെട
എണ്ണം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരികയും ഒടുവിൽ ആയിരക്ക
ണക്കിനുള്ള െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം മനുഷ്യൻ ഏകൈദ
വവിശ്വാസത്തിെലത്തിേച്ചരുകയും െചയ്തു.
നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതി േകാപങ്ങളും പഞ്ചഭൂത
ങ്ങളുെട പ്രവർത്തനവും ആദിമമനുഷ്യെന അമ്പരപ്പിക്കു
കയും േപടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാ
ണവൻ പ്രകൃതിശക്തികെള പൂജിക്കാെനാരുങ്ങിയത്.
ചുറ്റുപാടുകെളപ്പറ്റി അവെനാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
സ്വന്തം ജീവിതം തെന്നയും അവനു ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു.
ജീവനുള്ള വസ്തുവും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസെമന്താണ്? ഉണർന്നിരിക്കലും, ഉറക്കവും, മയ
ക്കവും, മരണവും ഇതിെന്റെയാെക്ക അർത്ഥെമന്താ
ണ്? സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ,
ചിലേപ്പാൾ വലുതായും, ചിലേപ്പാൾ െചറുതായും കാ
ണുന്ന നിഴലുകൾ, െവള്ളത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ കാണു
ന്ന പ്രതിബിംബം ഇെതാെക്കെയന്താണ്? ഈ േചാദ്യ
ങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രീയമായ മറുപടി അക്കാലത്ത് അസാ
ധ്യമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഓേരാ മനുഷ്യനും ഒരു
ജീവനും ഒരു പ്രതിരൂപവും ഇങ്ങെന രണ്ടു രൂപങ്ങളു
െണ്ടന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിന്തിക്കാനും
വിശ്വസിക്കാനും കഴിവുണ്ടാക്കുന്ന ശക്തി ജീവൻ; അതി
െന്റ പ്രതിരൂപം േപ്രതം. രണ്ടിേനയും ശരീരത്തിൽനിന്നു
േവർതിരിക്കാം. ജീവൻ ശരീരമുേപക്ഷിച്ചു വേല്ലടത്തും
േപായാൽപ്പിെന്ന ചിന്തിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും പ്രവർ
ത്തിക്കാനും സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
അതിനുേശഷവും ശരീരത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി
േപ്രതം നിലനിൽക്കുന്നു. േപ്രതെത്ത തൃപ്തിെപ്പടുത്ത
ണം. ഇെല്ലങ്കിലതു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവെര ഉപദ്രവിേച്ച
ക്കും. ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നും ചിേലടങ്ങ
ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം. നമ്മുെട നാട്ടിൻ
പുറങ്ങളിൽ നടപ്പുള്ള ബലിയും അതുേപാലുള്ള മറ്റു ചട
ങ്ങുകളും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ
മാത്രമാണ്.

















11 കാട്ടിൽനിന്നു നാട്ടിേലയ്ക്ക്
സ്ത്രീകൾ പാർപ്പിടത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട് സസ്യാദികൾ
നട്ടുനനച്ചുണ്ടാക്കും. പുരുഷന്മാർ പകൽ മുഴുവനും േവട്ട
യാടി മൃഗങ്ങെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് എല്ലാവ
രുംകൂടിയിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും.
േവട്ടയ്ക്കിടയിൽ ചിലേപ്പാൾ മൃഗങ്ങെള െകാല്ലാെത പിടി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുെവന്നുവരും. ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങെള ആട്ടി
െത്തളിച്ചുെകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ അവരുെട ആഹ്ലാദത്തി
ന്നതിരുണ്ടാവില്ല. കാരണം, അവെയ െപെട്ടന്നു തിേന്ന
ണ്ടതില്ല. തീറ്റയും മറ്റും െകാടുത്ത് േപാറ്റിവളർത്താം. പി
ന്നീട് േവട്ട പരാജയെപ്പടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംേപാ
െല അവെയ െകാന്നുതിന്നാവുന്നതുമാണ്. അേപ്പാൾ, മൃ
ഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തുകെയന്നു െവച്ചാൽ ഭാവിയിൽ
കൂടുതൽ മാംസം സുരക്ഷിതമായി സമ്പാദിക്കാനുള്ള
വഴികാണുക എന്നർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യകാല
െത്താെക്ക, ഉപകരണങ്ങൾ േകവലം പ്രാകൃതമായി
രുന്നതുെകാണ്ട് അപ്പേപ്പാൾ വിശപ്പടക്കാനാവശ്യമാ
യതിലധികം മൃഗങ്ങെള കിട്ടുക വിഷമമായിരുന്നു. വി
ല്ലും അമ്പും കണ്ടുപിടിച്ച് ഉപേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയേതാെട
ഈ സ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റംവന്നു.
ആ ചരിത്രാതീതകാലത്ത് വില്ലിെന്റയും അമ്പിെന്റയും
കണ്ടുപിടുത്തം ആധുനിക യുഗത്തിെല വ്യവസായ വി
പ്ലവംേപാെല അത്ര പ്രാധാന്യേമറിയ ഒരു സംഭവമാ
യിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ഉല്പാദനരീതിയിൽ വില്ലും അമ്പും
വമ്പിച്ച പുേരാഗതിയുളവാക്കി. കൂടുതൽ േവഗത്തിലും
എളുപ്പത്തിലും മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടി പിടിക്കാെമന്നായി.
അന്നന്നു െകാന്നുതിന്നു ജീവിക്കുന്നതിനുപകരം മൃഗങ്ങ
െള െകാല്ലാെത പിടിച്ചു േപാറ്റി വളർത്താെമന്നായി.
വല്ല കാരണവശാലും കാട്ടിൽനിന്നു മൃഗങ്ങെള കിട്ടാ
െനാക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങെള െകാ
ന്നു തിന്നാനുള്ള വഴിയായി. അതുെകാണ്ട് വളർത്തുമൃ
ഗങ്ങളുെട എണ്ണം എത്രകണ്ടു വർദ്ധിക്കുേമാ അത്രയും
നല്ലതാണ്. അത്രയും രക്ഷയാണ്.
ആദ്യം െകാന്നുതിന്നാൻേവണ്ടി മാത്രമാണ് മൃഗങ്ങെള
േപാറ്റി വളർത്തിയിരുന്നത്. ക്രേമണ പാലിെന്റ ഉപ
േയാഗം മനസിലായി. കൂട്ടത്തിൽ കൃഷിെചയ്യാനും ഭാരം
ചുമക്കാനും വളർത്തുമൃഗങ്ങെള എങ്ങെന ഉപേയാഗെപ്പ
ടുത്താെമന്നും മനുഷ്യർ മനസിലാക്കി.
അങ്ങെന ക്രമത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതിക്ക് മാറ്റം
സംഭവിച്ചു. മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടുന്നതിനുപകരം േപാറ്റി
വളർത്തുകയാണ് നല്ലെതന്നവന് േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടു. ആട്,
പശു മുതലായ മൃഗങ്ങെള കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഇണക്കി േമയ്ക്കു
കയായിത്തീർന്നു അവെന്റ പ്രധാന ജീവിതമാർഗം. മൃഗ
ങ്ങെള േമയ്ക്കാൻ േവണ്ടി ചിേലടങ്ങളിൽ കാട് െവട്ടിെത്ത
ളിയിച്ചു േമച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നല്ല േമച്ചിൽ
സ്ഥലങ്ങളേന്വഷിച്ചുെകാണ്ട് അവൻ ചിലേപ്പാൾ ഒരി
ടത്തുനിന്ന് മെറ്റാരിടേത്തക്കു മാറിേപ്പാകും. അങ്ങെന
അേനകായിരം െകാല്ലങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്കുേശഷം അവൻ
മൃഗങ്ങെള േമയ്ക്കാനും കൃഷിെചയ്യാനും പറ്റിയ നദീതീര പ്ര
േദശങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചു.
പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുതെന്ന ഒരുതരം പ്രവൃത്തി വി
ഭജനമുണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി േവട്ട
യ്ക്കുേപാകും; സ്ത്രീകൾ പാർപ്പിടങ്ങളിൽതെന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടു
കയും വീട് െവടിപ്പാക്കുക, ഫലമൂലങ്ങൾ േശഖരിക്കുക,
ഭക്ഷണെമാരുക്കുക മുതലായ പണികളിേലർെപ്പടുക
യും െചയ്യും.
പുരുഷന്മാർ മൃഗങ്ങെളേത്തടി കാടുകളിൽ അലഞ്ഞു
തിരിയുേമ്പാൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കുട്ടയുെമടുത്ത് പാർ
പ്പിടത്തിൽനിന്നു പുറത്തുേപാവുകയും കണ്ണിൽെപടുന്ന
ഉപേയാഗകരമായ സാധനങ്ങെളല്ലാം േശഖരിച്ചുതിരിച്ചു
േപാരുകയും െചയ്യും. കുറ്റിക്കാടുകളിൽ നിന്നു ഫലമൂല
ങ്ങളും നദീതീരങ്ങളിൽ നിന്നു െഞൗഞ്ഞു മുതലായവയും
അവർ സമ്പാദിക്കും. ഇങ്ങെന ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിനിട
യിൽ ഒരിക്കൽ അവർ േതൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. മധുപാനം
പ്രാകൃത നിവാസികെള ഉത്സാഹഭരിതരാക്കി. ചീത്ത
ക്കാലങ്ങളിെലടുത്തു ഭുജിക്കാൻേവണ്ടി േതൻ സംഭരിച്ചു
െവയ്ക്കാനും അവർ പഠിച്ചു.
സ്ത്രീകൾ പാർപ്പിടത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുേപായി േശഖരി
ച്ചുെകാണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ചില െചടിക
ളുെട വിത്തുമടങ്ങിയിരുന്നു. വിത്തുകൾ മണ്ണിൽ വീണു
മുളച്ചതുകണ്ടേപ്പാൾ അവർ അത്ഭുതെപ്പട്ടു. വിത്തുപാകി
െചടികൾ വളർത്താെമന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നീ
ട്, മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്താൻ തുടങ്ങിയതിനുേശഷമാ
ണ് പുരുഷൻ കൃഷിയിേലർെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ, അേപ്പാഴും
ഏേതാ ദിവ്യശക്തിയുെട അനുഗ്രഹഫലമായിട്ടാണ്
െചടിയുണ്ടായി കായ്ക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവരുെട
വിശ്വാസം. െചടി കായ്ക്കുേമ്പാൾ അവർ സേന്താഷാതി
േരകത്തിൽ നൃത്തമാടുകയും തങ്ങെള േമലിലും അനുഗ്ര
ഹിേക്കണേമ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുക പതി
വായിരുന്നു. ഈ പ്രാചീന ജീവിതത്തിെന്റ അവശിഷ്ട
ങ്ങളേത്ര േകരളത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ‘നിറ
െപാലി’യും ‘പുത്തരി’യും.
മനുഷ്യർ നദീതീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചതിനുേശ
ഷമാണ് കൃഷിെചയ്യാനാരംഭിച്ചെതന്ന് ചില ഗ്രന്ഥകാ
രന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം ശരിയെല്ല
ന്നാണ് ഹാൾേഡൻ പറയുന്നത്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
‘മനുഷ്യൻ െചറിയ സംഘങ്ങളായി മലംപ്രേദശങ്ങളിൽ
പാർത്തിരുന്ന കാലത്താണ് െചടികൾ നട്ടുവളർത്താൻ
ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അതിൽ പിന്നീടാണ് അവരുെട പി
ന്തുടർച്ചക്കാർ ൈനൽ, യൂഫ്രട്ടീസ്, സിന്ധു എന്നീ മഹാ
നദികളുെട തീരങ്ങളിേലക്കിറങ്ങിവന്നത്.’
അക്കാലെത്ത കൃഷി േമാശമായിരുന്നുെവന്ന് പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. കല്ലിൻകഷണങ്ങളും മരെക്കാമ്പുകളും
െകാണ്ട് കൃഷി നടത്തിയാൽ വിളവു നന്നാകുന്നെതങ്ങ
െനയാണ്? േപാെരങ്കിൽ ഉള്ളതുതെന്ന പ്രധാനമായും
േതാട്ടകൃഷിയായിരുന്നു. േലാഹങ്ങളുെട കണ്ടുപിടുത്തമാ
ണ് ഈ നിലെയ്ക്കാരു മാറ്റം വരുത്തിയത്.

















12 കാടന്മാരും അപരിഷ്കൃതരും
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഭൂഗർ
ഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഗേവ
ഷണങ്ങളുെട ഫലമായി ആദിമനിവാസികളുെട ജീവി
തരീതിെയപ്പറ്റി നമുക്ക് ഏെറക്കുെറ പഠിക്കാൻ സാധി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്ക്െലന്നൻ, ബാേച്ചാഫൻ, േമാർഗൻ, േകാ
വലാൻസ്ക്കി, ലൂേബാക്ക് തുടങ്ങിയ പല ഗേവഷകന്മാ
രും എഴുതെപ്പടാെത കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിെന്റ
ഇരുൾപ്പരപ്പിേലക്ക് െവളിച്ചം കാണിച്ചുതന്നവരാണ്.
ഇവരിൽ ലൂയി എച്ച്. േമാർഗൻ എന്ന അേമരിക്കൻ
ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ ഗേവഷണങ്ങൾക്കാണ് സമുന്നതമായ
സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. എംഗൽസ് പറയുന്നു:
‘തെന്റ വിദഗ്ധവിജ്ഞാനംമൂലം മനുഷ്യസമുദായത്തി
െന്റ ചരിത്രാതീതകാലത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു
വ്യവസ്ഥ ഏർെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യെത്ത ആൾ
േമാർഗനാണ്.’
അേമരിക്കയിെല െറഡ് ഇന്ത്യൻ മുതലായ ആദിമനി
വാസികളുെടയിടയിൽ വളെരക്കാലം ജീവിക്കുകയും
അവരുെട ജീവിതരീതികളും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും മറ്റും
േനരിട്ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്തതിനുേശഷം േമാർഗൻ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ‘പ്രാചീനസമുദായം’ എന്ന പുസ്ത
കം പ്രാചീന മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും വിജ്ഞാന
പ്രദമായ ഒരദ്ധ്യായമാണ്.
േമാർഗൻ മനുഷ്യചരിത്രത്ത മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി തരംതി
രിക്കുന്നു. 1. കാടന്മാരുെട കാലം (Savagery), 2. അപ
രിഷ്കൃതരുെട കാലം (Barbarism), 3. സംസ്കാര കാലം

(Civilization).

കാടന്മാരുെട കാലം മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ൈശശ
വദശയാണ്. ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യെന്റ ഭക്ഷണം പ്രധാ
നമായും പ്രകൃതിയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്.
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തീയുപേയാഗിച്ചു േവ
ട്ടയാടാൻ പഠിക്കുന്നതിക്കാലത്തേത്ര. കാടന്മാരുെട
യുഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ വില്ലും അമ്പും കണ്ടുപി
ടിച്ചേതാടുകൂടി ഉൽപ്പാദനശക്തി പൂർവാധികം വർദ്ധി
ക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി മനുഷ്യൻ അപരിഷ്കൃത യുഗത്തി
േലക്കു പ്രേവശിക്കുകയായി. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിെല
മുഖ്യമായ ഉപജീവനമാർഗം മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്ത
ലും കൃഷിയുമാണ്. ഈ യുഗത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ
തെന്ന പാത്രങ്ങളുപേയാഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. പാലും
മാംസവും മനുഷ്യരുെട കായികശക്തിേയയും ബുദ്ധിശ
ക്തിേയയും വികസിപ്പിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള േലാഹ
ങ്ങളുപേയാഗിക്കാൻ അവർ പഠിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ്.
അപരിഷ്കൃത കാലത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഇരു
മ്പുരുക്കി പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മൃഗ
ങ്ങളാൽ വലിക്കെപ്പടുന്ന ഇരുമ്പു കലപ്പ കൃഷിയിൽനി
ന്നുള്ള വിഭവങ്ങെള സുലഭവും സമൃദ്ധവുമാക്കിത്തീർക്കു
ന്നു. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങെള കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച രീതിയിൽ
ഉപേയാഗിക്കുവാനും, ജീവിതത്തിെല വിഷമതകെള
കുറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം പലതരത്തിലുള്ള വണ്ടി
കൾ, രഥങ്ങൾ, എണ്ണ, േലാഹപാത്രങ്ങൾ മുതലായവയു
ണ്ടാക്കാനും മനുഷ്യർ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഘട്ടത്തി
െന്റ അവസാനത്തിൽ അക്ഷരമാല ഉപേയാഗിക്കാൻ
തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി മനുഷ്യർ സംസ്കാരയുഗത്തിേലക്ക്
പ്രേവശിക്കുന്നു.
അതിനുേശഷം ഇന്നുവെരയുള്ള കാലം സംസ്കാരത്തി
െന്റ യുഗമാണ്. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട പരിഷ്കരണ
ഫലമായുണ്ടായ ഈ മൂന്നു കാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത
രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യൻ നയിച്ചു
േപാന്നെതന്ന് സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം േമാർ
ഗൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

















13 കുടുംബം
േമാർഗെന്റ ഗേവഷണങ്ങളുെട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാ
ഗം കുടുംബെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ടുപിടു
ത്തങ്ങളാണ്. കുടുംബെമന്നത് പരിവർത്തനമില്ലാത്ത,
ശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥാപനമെല്ലന്നും മെറ്റല്ലാത്തിനുെമ
ന്നേപാെല അതിനും ഒരു ചരിത്രമുെണ്ടന്നും കുടുംബം
സമുദായത്തിെന്റ അടിക്കല്ലല്ല, േനെരമറിച്ച്, സമുദായ
ത്തിെന്റ വികാസത്തിെല ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിലാ
വിർഭവിച്ച സ്ഥാപനം മാത്രമാെണന്നും സമുദായത്തി
െന്റ വികാസത്തിെല ഓേരാ ഘട്ടവും കുടുംബ വ്യവസ്ഥ
യിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കീട്ടുെണ്ടന്നും അേനകം ഉദാഹര
ണങ്ങെളടുത്തുദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു േമാർഗൻ െതളിയിക്കുന്നു.
ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ആരംഭി
ച്ച കുടുംബവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മനുഷ്യെന്റ പുേരാഗതിക്കിടയിൽ,
ഇനിയും പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുെമന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ
നമ്മൾ നിർബന്ധരായിത്തീർന്നു.
മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ ആരംഭദശയിൽ, അതായത്
മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു വളെരെയാന്നും വളർന്നുക
ഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ അതിപ്രാചീനകാലത്ത്, അനിയ
ന്ത്രിതമായ ൈലംഗിക ജീവിതമാണ് നയിക്കെപ്പട്ടത്.
ഓേരാ സ്ത്രീയും ഓേരാ പുരുഷനും ഇഷ്ടംേപാെല ഇഷ്ടമു
ള്ളവരുമായി ൈലംഗിക സംേയാഗം നടത്തിയിരുന്നു.
സേഹാദരീസേഹാദരന്മാെരേന്നാ മാതാപിതാക്കന്മാ
െരേന്നാ ഉള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കത്തക്കവണ്ണം
അവർക്ക് സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. മനുഷ്യരുെട
വികാരപ്രകടനങ്ങെള തടഞ്ഞു നിർത്താനുതകുന്ന ധാർ
മിക ചിന്തകളില്ല, സദാചാരശാസനകളില്ല, രക്തബ
ന്ധെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടില്ല; എന്നാൽ മനുഷ്യസ
മുദായത്തിെന്റ വികാസേത്താെടാപ്പം ൈലംഗിക ജീ
വിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിവന്നു. കാടത്തത്തിെന്റ
ആദ്യഘട്ടം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും കൂട്ടുവിവാഹം അെല്ല
ങ്കിൽ യൂഥവിവാഹം (Group Marriage) എന്ന േപരിലറി
യെപ്പടുന്ന ഒരുതരം ൈലംഗികബന്ധം നടപ്പിൽവന്നു.
ആദ്യം മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും തമ്മിലും പിന്നീട്
സേഹാദരീസേഹാദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ൈലംഗികബ
ന്ധം നിഷിദ്ധമായിത്തീർന്നു. അതിൽ പിന്നീടാണ് യൂ
ഥവിവാഹവ്യവസ്ഥ അതിെന്റ എല്ലാ ധാടിേയാടുംകൂടി
വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ സമ്പ്രദാത്തിൻകീഴിൽ
സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് െപാതുവിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും
െപാതുവിലുള്ള ഭാര്യമാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു
യൂഥത്തിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും മെറ്റാരു യൂഥത്തി
ലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും ൈലംഗികബന്ധം പുലർ
ത്താം. പേക്ഷ, യൂഥത്തിനുള്ളിൽ പരസ്പരമുള്ള ൈലം
ഗികബന്ധം നിഷിദ്ധമാണ്. ഒരമ്മയ്ക്ക് പത്തു െപൺമ
ക്കളുെണ്ടങ്കിൽ ആ പത്തുേപർക്കും െപാതുവിലുള്ള ഭർ
ത്താക്കന്മാരാണുണ്ടായിരിക്കുക. അതുെകാണ്ട് ഇത്ത
രം വിവാഹജീവിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികെള
െപാതുവിലുള്ള സന്താനങ്ങളായിേട്ട കണക്കാക്കാൻ
കഴിയൂ. ഒരു കുട്ടിക്ക് തെന്റ അച്ഛനാെരന്ന് േവർതിരിച്ചു
പറയാനാവില്ല. അതുെകാണ്ട് അവൻ എല്ലാ പുരുഷ
ന്മാെരയും ‘അച്ഛാ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അച്ഛനാെരന്ന്
പറയാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിലും അമ്മയാെരന്നറിയാെനളുപ്പ
മാണ്. അതിനാൽ, യൂഥവിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽ പി
ന്തുടർച്ച കണക്കാക്കുന്നത് ഏത് സ്ത്രീയുെട മകനാെണ
ന്ന് േനാക്കീട്ടാണ്. സ്ത്രീവഴിക്കുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശവും
തറവാട്ടിൽ മാതാവിനുള്ള േമധാവിത്വവും ക്രമത്തിൽ
ആവിർഭവിക്കാൻ ഇതു കാരണമാക്കി.
കാലക്രമത്തിൽ യൂഥവിവാഹസമ്പ്രദായത്തിലും മാറ്റങ്ങ
ളുണ്ടായി. ഒരു യൂഥത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും െപാതുവി
ലുള്ള ഭാര്യമാരാെണങ്കിൽക്കൂടി ഏെതങ്കിലുെമാരു സ്ത്രീ
ചിലേപ്പാൾ ഒരു പുരുഷെന്റ പ്രധാന ഭാര്യയായിത്തീർ
െന്നന്നുവരും. അെല്ലങ്കിൽ കുെറക്കാലേത്തക്ക് ഒേര സ്ത്രീ
െയത്തെന്ന സമീപിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം സ്വീകരി
ക്കെപ്പട്ടുെവന്നും വരാം. ഇപ്രകാരമായിരിക്കാം കുടുംബ
ങ്ങൾ ആദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത്. എന്നാൽ, യൂഥവിവാ
ഹവ്യവസ്ഥയിേലർെപ്പട്ട ഈ ഏകപത്നീത്വം വളെര ശി
ഥിലമാണ്. കാരണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല ഭർത്താ
വിെന മാറ്റാൻ സ്ത്രീക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്ത
രം വിവാഹങ്ങൾക്ക് മിഥുനവിവാഹം (Pairing Family)
എന്നുപറയുന്നു.
മഹാഭാരതം ആദിപർവം 25-ാം അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള
േശ്വതേകതുവിെന്റ കഥ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. േശ്വത
േകതുവിെന്റ അമ്മെയ ഒരു മഹർഷി സംേയാഗാർത്ഥം
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ വന്നു. േശ്വതേകതു പ്രതിേഷ
ധിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു.
അതു നീതിധർമ്മങ്ങൾെക്കതിരെല്ലന്ന്. േശ്വതേകതു
വിന് ഈ മറുപടി തൃപ്തിയായിെല്ലന്നും ഈ സമ്പ്രദായ
െത്ത മാറ്റുെമന്നേദ്ദഹം പ്രതിജ്ഞ െചയ്തുെവന്നുമാണ്
കഥ. ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ട്. ഇെതാ
െക്ക ഇന്ത്യയിലും യൂഥവിവാഹവ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരു
ന്നുെവന്നു കാണിക്കുന്നു. േകരളത്തിലാകെട്ട, അതിെന്റ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
യൂഥവിവാഹം കാടത്തത്തിെന്റ പ്രേത്യകതയാെണ
ങ്കിൽ മിഥുനവിവാഹം അപരിഷ്കൃതത്തിെന്റ പ്രേത്യക
തയാണ്. ഈ രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീ സ്വതന്ത്ര
യായിരുന്നു. കാടത്തത്തിെല കൂട്ടുവിവാഹവ്യവസ്ഥ
യിൽ നിന്നാണ് അപരിഷ്കൃതകാലത്തിെല ‘ജനം’ (Gen)
അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രം എന്ന അദ്ഭുതാവഹമായ സാമൂ
ഹ്യഘടനയാവിർഭവിച്ചത്. ജനത്തിെന്റ േകന്ദ്രം സ്ത്രീയാ
ണ്. സ്ത്രീയുെട മക്കളും െപൺമക്കളുെട മക്കളും സേഹാ
ദരീസേഹാദരന്മാരും സേഹാദരിയുെട മക്കളും —ചുരുക്ക
ത്തിൽ സ്ത്രീവഴിക്കുള്ള എല്ലാ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളും —
ജനത്തിെല അംഗങ്ങളാണ്. പെക്ഷ, സേഹാദരന്മാ
രുെട മക്കൾക്കും ആൺമക്കളുെട മക്കൾക്കും അതിൽ
സ്ഥാനമില്ല. കാരണം, അവർ മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു ജന
ത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക. അതുെകാണ്ട് അവരു
െട മക്കൾ മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു ജനത്തിെല അംഗങ്ങളാ
യിരിക്കും. സ്വജനവിവാഹം അെല്ലങ്കിൽ സ്വേഗാത്ര വി
വാഹം അേപ്പാേഴക്കും നിഷിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിെല കുടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ പുരു
ഷേനക്കാളധികം സ്ത്രീകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്.
പുരുഷന്മാർ മിക്കേപ്പാഴും േവട്ടയാടാനും മത്സ്യം പിടി
ക്കാനും േവണ്ടി ദൂരേദശങ്ങളിേലക്ക് േപായിരുന്നതുെകാ
ണ്ടു കുടുംബത്തിെന്റ േമധാവിത്വവും േമൽേനാട്ടവും സ്ത്രീ
യുെട കയ്യിലായിരുന്നു. അച്ഛേനക്കാളധികം അമ്മയ്ക്ക്
പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടും പിന്തുടർച്ചാവകാ
ശം സ്ത്രീവഴിക്കായിരുന്നതുെകാണ്ടും ഈ കുടുംബഘട
നെയ മാതൃേമധാവിത്വവ്യവസ്ഥ (Matriarchal Family)
എന്നുപറയുന്നു.
കാടത്തത്തിെന്റയും അപരിഷ്കൃതത്വത്തിെന്റയും സവി
േശഷതയായ ഈ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അവശിഷ്ട
ങ്ങൾ ഇന്നും േകരളത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ,
ഇതു േകരളത്തിെന്റ പ്രേത്യകതയല്ല. അപരിഷ്കൃതയുഗ
ത്തിെന്റ വികാസഗതിയിെല ഒരു പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിൽ
മാതൃേമധാവിത്വം നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നു കാണാം.
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹേമാചനം നടത്തുേമ്പാൾ
ഓേരാരുരത്തരും താന്താങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കെളടുക്കുക
പതിവായിരുന്നു. വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ സ്ത്രീയുെട സ്വത്താ
ണ്. തെന്റ പണിയായുധങ്ങളും മറ്റുപകരണങ്ങളും പുരു
ഷൻ െകാണ്ടുേപാകും.
ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും േവട്ടയാടലിനു
പകരം കന്നുകാലികെള േപാറ്റലും കൃഷിനടത്തലും പ്ര
ധാന ഉപജീവനമാർഗമായിത്തീരുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
നിലവിലുള്ള കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.
കന്നുകാലികളും കാർഷിേകാപകരണങ്ങളും പുരുഷെന്റ
സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു. കാരണം, പുരുഷനാണ് കന്നുകാ
ലികെള േമച്ചുവളർത്തിയിരുന്നതും കൃഷിയിൽ മുഖ്യമായ
പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നതും. സ്വത്തുവർദ്ധിക്കുേന്താറും, സ്വാ
ഭാവികമായി പുരുഷെന്റ പ്രാബല്യവും കൂടിക്കൂടിവന്നു.
പേക്ഷ, പുരുഷെന്റ മക്കൾക്ക് അയാളുെട സ്വത്തുക്കളു
െടേമൽ യാെതാരവകാശവുമില്ല. പുരുഷൻ മരിച്ചാൽ
അവ ജന (േഗാത്ര)ത്തിെന്റ സ്വത്തുക്കളായിത്തീരും. പി
ന്തുടർച്ചാവകാശം സ്ത്രീവഴിക്കായിരുന്നതുെകാണ്ട് പുരു
ഷൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽത്തെന്ന തെന്റ സ്വത്തുക്കൾ മക്കൾ
ക്കു െകാടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തി
െന്റ പ്രാബല്യം വർദ്ധിക്കുേന്താറും ഈ ൈവരുദ്ധ്യവും
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. ഇത് മിഥുനവിവാഹ വ്യവസ്ഥയി
െല പിന്തുടർച്ചാവകാശെത്ത സാരമായി ബാധിക്കാതി
രുന്നില്ല. ഉൽപാദനത്തിൽ പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വവും
ഉൽപന്നങ്ങളിൽ സ്ത്രീയുെട േമധാവിത്വവും ഒേരസമയ
ത്ത് ഏെറക്കാലം എങ്ങെന നിലനിൽക്കാനാണ്? കു
ടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വവും മക്കൾ
ക്കുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശവും അനിവാര്യമായിത്തീർ
ന്നു. അങ്ങെന ഒടുവിൽ അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിെന്റ അവ
സാന ഘട്ടേത്താടു കൂടി മാതൃേമധാവിത്വം വ്യവസ്ഥ
തട്ടിത്തകർക്കെപ്പടുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പിതൃ
േമധാവിത്വം (Patriarchal Family) ആവിർഭവിക്കുകയും
െചയ്തു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്ത്രീ അബലയും അടിമയു
മായിത്തീർന്നു. ഏംഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘മാതൃേമധാവിത്വം മറിച്ചിടെപ്പട്ടതു സ്ത്രീവിഭാഗത്തിനുപ

റ്റിയ ചരിത്രപരവും േലാകവ്യാപകവുമായ പരാജയമാ
യിരുന്നു. വീട്ടിൽക്കൂടിയും പുരുഷൻ േമധാവിത്വം കേയ്യ
റ്റു. സ്ത്രീ അധഃപതിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. അടിമയുെട നിലയിേല
ക്കു താഴ്ത്തെപ്പട്ടു. അവൾ അവെന്റ മൃഗീയവികാരങ്ങൾക്ക
ടിമയായിത്തീർന്നു; സന്താേനാല്പാദനത്തിനുള്ള ഒരുപ
കരണം മാത്രമായിത്തീർന്നു’.
ഇങ്ങെനയാണ് അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിെന്റ അവസാന
ഘട്ടത്തിൽ മിഥുനവിവാഹവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഏകപ
ത്നീവ്യവസ്ഥ (Monogamous Family) പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
സംസ്കാരയുഗം പുലരാറായിെയന്നതിെന്റ ഒരു മുന്നറിയി
പ്പായിരുന്നു അത്.
ഏംഗൽസ് തുടരുന്നു: ‘അത് (ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ) പുരു
ഷെന്റ േമധാവിത്വെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ളതാ
ണ്. അച്ഛനാെരന്നു സംശയം വരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണ
മുള്ള സന്താേനാൽപാദനമാണ് അതിെന്റ വ്യക്തമായ
ഉേദ്ദശ്യം. കാലാന്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കു തങ്ങളുെട പി
താവിെന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശക്കാെരന്ന നിലയ്ക്ക് അച്ഛ
െന്റ സ്വത്തു കിട്ടാനിടവരണെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടാണ്
ഇത്തരെമാരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവാനിടയായത്. ഇരുക
ക്ഷികൾക്കും സമ്മതമാെണങ്കിൽക്കൂടി േവർെപടുത്താ
നാവതല്ലാത്ത വിവാഹബന്ധത്തിെന്റ പ്രബലതമൂലം
അതു യൂഥവിവാഹവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യ
സ്തമാണ്. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ പുരുഷൻമാത്രം വിവാഹ
ബന്ധമറുക്കുകയും തെന്റ ഭാര്യെയ ൈകെവടിയുകയും
പതിവാണ്.’
ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷന് ഒരു ഭാര്യയും സ്ത്രീക്ക് ഒരു
ഭർത്താവും മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാണ് െവപ്പ്, പേക്ഷ,
പുരുഷന് താരതേമ്യന അധികം പ്രാബല്യമുള്ളതുെകാ
ണ്ട് സ്ത്രീയുെട പാതിവ്രത്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പരിശു
ദ്ധത കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്, പുരുഷന് അത്യാവശ്യം
വ്യഭിചരിക്കുകേയാ ഒന്നുരണ്ട് െവപ്പാട്ടിമാെര െവയ്ക്കുക
േയാ െചയ്യുന്നതുെകാണ്ട് പാതിവ്രത്യേമാ തരേക്കേടാ
ഒന്നും വരികയില്ല. പേക്ഷ, സ്ത്രീയങ്ങെനെയാന്നും െച
യ്യാൻപാടില്ല. അവൾ പുരുഷെന്റ േഭാഗസാധനം മാ
ത്രമായിരുന്നുെകാള്ളണം. പുരുഷന് സ്ത്രീയുെട േപരിൽ
േസ്നഹം േതാന്നുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അത് അവൾ സമുദായ
ത്തിെല അംഗമാെണന്നുള്ളതുെകാണ്ടല്ല, േനെരമറിച്ച്,
അവൾ ഒരു സുഖേഭാഗസാമഗ്രിയാണ് എന്നുള്ളതുെകാ
ണ്ടാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുംേപാെല ‘ഭാര്യേയാടു
ള്ള േസ്നഹംെകാണ്ടല്ല ഭാര്യ പ്രിയയാവുന്നത്. േനെരമ
റിച്ച് തേന്നാടുതെന്നയുള്ള േസ്നഹംെകാണ്ടാണ് അവൾ
പ്രിയയാവുന്നത്’. (ന ൈവ ഭാര്യാ യാഃ കാമായ ഭാര്യാ
പ്രിയഭവതി ആത്മനസ്തു കാമായ ഭാര്യാ പ്രിയ ഭവതി)
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫല
മായി സ്ത്രീ അബലയും അടിമയും അേന്യാപജീവിയുമാ
യിത്തീർന്നേപ്പാൾ സമുദായം പുതിെയാരു നീതിവാക്യം
സൃഷ്ടിച്ചു.
‘പിതാ രക്ഷതി കൗമാേര, ഭർത്താരക്ഷതി യൗവ്വേന;
പുേത്രാരക്ഷതി വാർദ്ധേക്യ, നസ്ത്രീ
സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി’.

ഇങ്ങെന മനുഷ്യെന്റ വളർച്ചയുെട വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ
വിവിധങ്ങളായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളും കുടുംബവ്യവ
സ്ഥകളുമാണ് നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ളത്. കാടത്തത്തി
െന്റ കാലത്ത്, യൂഥവിവാഹം, അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിൽ മി
ഥുനവിവാഹം സംസ്കാരത്തിെന്റ കാലത്ത് ഏകപത്നീവ്യ
വസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും.

















14 പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം
കാടത്തത്തിെന്റ ആരംഭം മുതൽക്ക് അപരിഷ്കൃത യുഗ
ത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടം വെരയും പ്രാകൃത കമ്യൂണി
സെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന സാമൂഹ്യഘടനയിലാണ്
മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചുേപാന്നത്. പ്രകൃതകമ്യൂണിസെമെന്ത
ന്നു േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
(സി. പി. എസ്. യു.)വിെന്റ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
ഇങ്ങെന വിവരിക്കുന്നു:
‘ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമ സമൂഹമാെണന്നു

ള്ളതാണ് പ്രകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ഉൽപാദനബ
ന്ധങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനം. ഇത് അക്കാലെത്ത ഉൽപാദ
നശക്തികളുെട സ്വഭാവത്തിന് േയാജിച്ച നിലയാണ്.
പ്രകൃതിയുെട ശക്തികേളാടും ഹിംസ്രജന്തുക്കേളാടും ഒറ്റ
യ്ക്കുനിന്നു െപാരുതി കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ മനുഷ്യർക്കു െവറും
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങേളാ വില്ലും അമ്പുേമാ ഉണ്ടാ
യിരുന്നതുെകാണ്ടു മതിയായിരുന്നില്ല. കാട്ടിൽനിന്നു
കായ്കനികൾ േശഖരിക്കുേമ്പാഴും മീൻ പിടിക്കുേമ്പാഴും
ആളുകൾ പട്ടിണികിടന്നു ചത്തുേപാകാതിരിക്കണെമ
ങ്കിൽ അവർക്കു കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്നു പണിെയടുേക്ക
ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകൂടിയുള്ള അദ്ധ്വാനം, അദ്ധ്വാന
ഫലങ്ങളുെട േമൽ കൂട്ടായ ഉടമയ്ക്ക് വഴി െവട്ടിെത്തളിയി
ച്ചു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ
െയപ്പറ്റിയുള്ള േബാധംതെന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാ
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉല്പാദനത്തിനുേവണ്ട ഏതാനും
ചില ആയുധങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മാത്രം വ്യ
ക്തിപരമായ ഉടമാവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആയു
ധങ്ങൾ ഹിംസ്രജന്തുക്കളിൽ നിന്നു ആത്മസംരക്ഷണ
ത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നുതാനും. ഈ
ഘട്ടത്തിൽ ചൂഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല വർഗങ്ങളുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല’.

ഉൽപാദനശക്തികളുെട അപരിപക്വതയും അപരിഷ്കൃത
ത്വവുമാണ് ഈ കൂട്ടായ ജീവിതം —ഉല്പാദേനാപകരണ
ങ്ങളിലും ഉൽപാദനങ്ങളിലുമുള്ള െപാതുവുടമാവകാ
ശം —ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമാക്കിത്തീർ
ന്നത്. അതുെകാണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥ അേമരിക്കയിെല
ഇേറാക്കുവാ, െറഡ്ഇന്ത്യൻ മുതലായ പ്രാകൃതനിവാസി
കളുെട സവിേശഷതയാണ്. ഉൽപാദനശക്തികൾ തീ
െര അശക്തമായിരുന്നതുെകാണ്ട്, ആദിമനിവാസിക
ളുെടയിടയിൽ സ്വത്തു സംബന്ധിയായ അസമത്വങ്ങൾ
ക്കിടയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടിമയും ഉടമയും, ജന്മിയും കു
ടിയാനും, മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും —ചുരുക്കത്തിൽ
മർദകവർഗവും മർദിതവർഗവും —അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന
സമുദായത്തിെലാരുവിഭാഗം എല്ലുമുറിെയ പണിെയടു
ക്കണെമന്നും മേറ്റ വിഭാഗം പ്രയത്നം െചയ്യാെത പണി
െയടുക്കുന്ന വർഗത്തിെന്റ പ്രയത്നഫലമനുഭവിക്കണെമ
ന്നും അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ സമുദായം നശിച്ചു േപാ
കുെമന്നുമുള്ള ധാരണകൾ അക്കാലത്ത് അജ്ഞാതങ്ങ
ളായിരുന്നു. ‘നിയമവും സമാധാനവും പാലിക്കുന്ന’ ഒരു
ഗവെണ്മൻറിെന്റ ആവശ്യംേപാലും അക്കാലത്തുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും മനുഷ്യെന്റ കൂട്ടായ ‘ജന’ജീവിതം
(േഗാത്രജീവിതം) ആയിരമായിരം സംവത്സരങ്ങൾ നി
ലനിന്നുേപാന്നു. അപരിഷ്കൃത സമുദായത്തിെന്റ നെട്ട
ല്ലായ ഈ സാമൂഹ്യ സംഘടനയുെട ൈവചിത്ര്യെത്ത
എംഗൽസ് ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കുന്നു:
‘ഈ േഗാത്രഭരണഘടന അതിെന്റ ബാലസദൃശമായ

ലാളിത്യംെകാണ്ട് ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു ഭരണഘടന
യാണ്. പട്ടാളമില്ല, െപാലീസില്ല, പ്രഭുക്കളില്ല, രാജാ
ക്കന്മാരില്ല, റീജൻറുമാരില്ല, േകാടതികളില്ല, ജഡ്ജി
മാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, േകസുകളില്ല —എന്നിട്ടും എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിലങ്ങെന നടന്നുേപാകുന്നു. കശ
പിശകളും വാദങ്ങളും തീർക്കുന്നത് ‘ജന’ങ്ങേളാ ൈട്ര
ബുകേളാ അെല്ലങ്കിൽ ‘ജന’ങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിേലാ
ആണ്. എന്നുെവച്ചാൽ കശപിശയിൽ ബന്ധെപ്പട്ട ജന
സമുദായം മുഴുവനും കൂടിയാണ്. അവസാനേത്തതും
അപൂർവവുമായ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതികാര
ഭീഷണിയും ഉണ്ട്. ഇന്നെത്ത മരണശിക്ഷ, സംസ്കാരയു
ഗത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാ െമച്ചങ്ങളും േപാരായ്മകളുമടങ്ങിയ
പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാരമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല. ഇന്ന
െത്ത കാലെത്ത അേപക്ഷിച്ച് എത്രേയാ കാര്യങ്ങൾ
കൂട്ടായി തീരുമാനിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കു
ടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്നു െപാതുെവയാണ് തറവാട്
പുലർത്തുന്നത്. അതുതെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലും,
ൈട്രബുകൾ മുഴുവനും കൂടിയാണ് നിലത്തിെന്റ ഉടമ
വഹിക്കുന്നത്. െചറിയ കുടിയിരിപ്പുകൾ മാത്രം തറവാ
ടുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചുെവയ്ക്കും. ഇങ്ങെന
െയാെക്കയായാലും, ശാേഖാപശാഖകേളാടുകൂടിയതും
നൂലാമാലപിടിച്ചതുമായ നമ്മുെട ഭരണഘടനാസാമ
ഗ്രികളുെട കണികേപാലും ആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
തീരുമാനം കെണ്ടത്തുന്നത് അവയിൽ ബന്ധെപ്പട്ടവർ
തെന്നയാണ്. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളിെല
ആചാരമര്യാദയനുസരിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാവുക പതിവാ
ണ്. ദരിദ്രന്മാരും ആവശ്യക്കാരുമുണ്ടാവാനിടേമയില്ല —
കൂട്ടുടമയിലുള്ള തറവാടുകൾക്കും ‘ജന’ങ്ങൾക്കും പ്രായം
െചന്നവേരാടും േരാഗികേളാടും പടയിൽ അംഗഭംഗം
വന്നവേരാടുമുള്ള കടമകെളെന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളട
ക്കം എല്ലാവരും സമൻമാരാണ്, സ്വതന്ത്രരാണ്’.
പ്രാചീന മനുഷ്യരുെട വിസ്മയാവഹമായ ഈ സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥയും േസാഷ്യലിസവും ഒരുേപാെലയാെണന്ന്
െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. േസാഷ്യലിസം മനുഷ്യെന്റ സർവ്വ
േതാന്മുഖമായ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഫലമാണ്. പ്രാകൃ
തകമ്യൂണിസമാകെട്ട, േനെരമറിച്ച്, മനുഷ്യെന്റ ബലഹീ
നതയുെട സന്താനമാണ്. ഉൽപാദനശക്തിയുെട വളർ
ച്ചയല്ല അവയുെട അപരിപക്വതയും അപരിഷ്കൃതത്വവു
മാണ് കൂട്ടായ ജീവിതവും കൂട്ടുടമാവകാശങ്ങളും ആവശ്യ
മാക്കിത്തീർത്തത്. അതുെകാണ്ട് ഉൽപാദനശക്തികൾ
കൂടുതൽ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഈ സമത്വ
സുന്ദരമായ സാമൂഹ്യഘടന തകർന്നു മണ്ണടിഞ്ഞുെവ
ങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാനില്ല.

















15 ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും
മനുഷ്യചരിത്രത്തിെന്റ ൈശശവദശയിൽ സ്വകാര്യസ്വ
ത്തുടമാവകാശം തീെര ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും യാെതാ
രു സ്വകാര്യ സ്വത്തും കൂടാെതയാണ് നമ്മുെട ആദിമപൂർ
വ്വികന്മാർ മൃഗേലാകത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യേലാകത്തിേല
ക്ക് പ്രേവശിച്ചെതന്നും നമുക്കുകണ്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. ഉൽപാദനെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന പരിഷ്ക
രിച്ച ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ആ പ്രാചീനകാല
ത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉള്ളെതാെക്ക െപാതുസ്വത്തായി
രുന്നുതാനും. െപാതുവിലുള്ള േവട്ടയും, െപാതുവിലുള്ള
ഭക്ഷണസംരക്ഷണവും, െപാതുവിലുള്ള ഉപേയാഗവു
മാണ് അക്കാലത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ‘ഇത് എേന്റതാ
ണ് നിേന്റതല്ല’ എന്നും പറയുവാൻ യാെതാരാളുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. എല്ലാം എല്ലാവർക്കും േവണ്ടിയുള്ളതായിരു
ന്നു.
പേക്ഷ, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും
സ്വത്തു വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതിക്ക്
ഇളക്കം തട്ടി. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കു
ന്ന േതാതനുസരിച്ച് സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളുെട അടിസ്ഥാ
നം വിപുലമാകുവാൻ തുടങ്ങി.
വില്ലും അമ്പും ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥകളിൽ ഒരു വമ്പി
ച്ച വിപ്ലവമുണ്ടാക്കി. കൂട്ടംകൂട്ടമായി കന്നുകാലികെള
വളർത്താൻ കഴിയുെമന്നായി. സ്വത്തുക്കളുെട ഈ
വർദ്ധനവും ൈവവിദ്ധ്യവും ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥയുെട
വളർച്ചയ്ക്കു വഴിെവച്ചുെകാടുത്തു. ചരക്കുകളുെട െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകൾക്കു സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സ്ഥാ
നം ലഭിച്ചു. ഈ അഭിവൃദ്ധി സമുദായത്തിെന്റ ഐക്യ
ത്തിൽ വിടവുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില കുടുംബങ്ങളു
െട കയ്യിൽ കുറച്ചും, മറ്റു ചില കുടുംബങ്ങളുെട കയ്യിൽ
അധികവും സ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വ
കാര്യസ്വത്തുടമയുെട ഈ വിജയം പ്രാകൃതകമ്യൂണിസ്റ്റ്
വ്യവസ്ഥയുെട നിലനിൽപ്പിെന േചാദ്യം െചയ്തുെവന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എംഗൽസ് എഴുതുന്നു: ‘തറവാടുകളിെല കുടുംബത്തല
വന്മാർക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച സ്വത്തു സംബന്ധിയായ
അസമത്വങ്ങൾ േശഷിച്ച പഴയ കുടുംബത്തറവാടുകെള
െയല്ലാം തകർത്തുകളഞ്ഞു. അേതാെടാപ്പം എല്ലാവരും
േചർന്ന് എല്ലാവർക്കും േവണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന കൂട്ടുകൃ
ഷിയും നിലച്ചുേപായി’.
മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തലും കൃഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക
മാത്രമല്ല ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുക
കൂടി െചയ്തു. കന്നുകാലികളും മറ്റു സ്വത്തുക്കളും വളെര
വർദ്ധിക്കുകയും അവ പിതൃബന്ധ വ്യവസ്ഥയുെട അടി
സ്ഥാനത്തിൽ പിൻഗാമികളുെട ൈകവശം വന്നുേച
രാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തതിെന്റ ഫലമായി വർഗരഹിത
മായ പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടാൻ തുട
ങ്ങി. ൈബബിളിെല രാജാക്കന്മാരിൽ (Kings) വിവരി
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഹിബ്രൂ രാജാക്കന്മാരുെട കഥകൾ വായി
ച്ചാൽ അക്കാലത്തുതെന്ന സമുദായം ധനികവർഗം, ദരി
ദ്രവർഗം എന്നിങ്ങെന രണ്ടായി പിരിയാൻ ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്ന് വ്യക്തമാവും. ‘പ്രവാചക’ന്മാരുെട
ആത്മീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ഘടനയിലു
ണ്ടായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രതിഫലിച്ചു കാണു
ന്നത്. അസമത്വം കലർന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യ ഘടനയു
െട ആഗമനെത്ത അവർ ശപിച്ചു. വർഗവിഭജനമില്ലാ
ത്ത പഴയ സാമൂഹ്യഘടനയിേലക്കുതെന്ന േപാകാൻ
അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വരാൻേപാകുന്ന സാമൂഹ്യഘട
നയിെല കഷ്ടപ്പാടുകേളയും മർദ്ധനങ്ങേളയും അവർ
ഭയപ്പാേടാെട വീക്ഷിച്ചു. പേക്ഷ, സാമൂഹ്യഘടനയി
െല വികാസത്തിെന്റ കാരണങ്ങെള മനസിലാക്കാൻ
സാധിച്ചില്ല. പേക്ഷ, ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിെയ പിേന്നാ
ട്ടുപിടിച്ചുതിരിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. േലാകത്തിൽ
വളർന്നുവരുന്ന അനീതികെള ദൂരീകരിക്കാൻ ഒരു ൈദ
വദൂതൻ വരുെമന്നു ആശിക്കാൻ മാത്രേമ അവർക്കു
കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വരാൻേപാകുന്ന ആ ൈദവദൂതൻ ദുഷ്ടന്മാ
െര നിഗ്രഹിച്ചു ദരിദ്രന്മാെര നീതിപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കു
െമന്നും അങ്ങെന ‘െചന്നായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒരുമിച്ചു
താമസിക്കുകയും’ സിംഹം കാളെയേപ്പാെല വേയ്ക്കാൽ
തിന്നുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു കാലം വീണ്ടു കരഗതമാകുെമ
ന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടുകയാണവർ െചയ്തത്.
ഇപ്രകാരം പ്രവാചകന്മാരുെട മുന്നറിയിപ്പുകേളയും ശാ
പങ്ങേളയും വകെവയ്ക്കാത്ത സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളുെട പ്ര
വർത്തനത്തിെന്റ ഫലമായി സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ
വളർന്നുവന്നു. നദീതീരങ്ങളിൽ വാസമുറപ്പിച്ചും വിസ്തൃത
വും ഫലപുഷ്ടിനിറഞ്ഞതുമായ ഭൂമിയിൽ കൃഷിെചയ്യാൻ
തുടങ്ങിയതിനുേശഷം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മി
ലുള്ള ഈ അകൽച്ച മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവി
ധം വർദ്ധിച്ചു. വർഗരഹിതമായ പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി
െന്റ സ്ഥാനത്ത് അടിമകളും ഉടമകളും തമ്മിൽ മത്സരി
ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന െപാന്തിവന്നു. ഈ
പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനെയ സി. പി. എസ്. യു. വിെന്റ
ചരിത്രം ഇങ്ങെന വിവരിക്കുന്നു:
‘അടിമത്തസമ്പ്രദായത്തിെല ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങളുെട

അടിസ്ഥാനം അടിമയുടമസ്ഥനാണ് ഉല്പാദേനാപക
രണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥെനന്നുള്ളതാണ്. എന്നല്ല, ഉൽ
പാദനം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാരെന്റ േമലും അയാൾ
ഉടമാവകാശം വഹിക്കുന്നു. ഇയാെള അയാൾക്കു വിൽ
ക്കാം, വാങ്ങാം, ഒരു മൃഗെത്ത െകാല്ലുന്നേപാെല െകാ
ല്ലാം. ഇത്തരം ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ അക്കാലെത്ത
ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുെട നിലയ്ക്ക് േയാജിച്ചതായിരുന്നു.
കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾക്കുപകരം ആളുകൾക്കി
േപ്പാൾ േലാഹായുധങ്ങൾ ൈകവശമുണ്ട്. മൃഗങ്ങെള തീ
റ്റിേപ്പാറ്റാേനാ നിലം ഉഴുവാേനാ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്ന
െവറും േവടന്മാരുെട കഷ്ടപ്പാടുെകാണ്ടുള്ള പ്രാകൃതപ്രവൃ
ത്തികളുെട സ്ഥാനത്ത് ഇേപ്പാളിതാ കന്നുകാലികെള
േമയ്ക്കലും കൃഷിപ്പണിയും ൈകെത്താഴിലുകളും ഇങ്ങെന
പലതരം ഉല്പാദനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭ
ജനം ആവിർഭവിക്കുകയും വ്യക്തികൾക്കും സമുദായ
ങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ ൈകമാറാെമന്നാ
വുന്നു. ധനം ചുരുക്കം ചിലരുെട ൈകയ്യിൽെചന്നു കു
ന്നുകൂടാെമന്നാവുന്നു, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ ചുരു
ക്കം ചിലരുെട കയ്യിൽ െചന്നു കുന്നുകൂടുകയും െചയ്യുന്നു.
ന്യൂനപക്ഷത്തിനു ഭൂരിപക്ഷെത്ത കീെഴാതുക്കിനിർത്തു
ന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ടാവുന്നു. ഈ ഭൂരിപക്ഷെത്ത
അടിമകളാക്കിെവയ്ക്കാെമന്ന നിലയും വരുന്നു. ഉൽപാ
ദന സംരംഭത്തിൽ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ
േത്താടുകൂടി ഒത്തുേചർന്നുനിന്നു േവല െചയ്യുന്ന കാഴ്ച
നാമിേപ്പാൾ കാണുന്നില്ല. അടിമകെളെക്കാണ്ട് നിർബ
ന്ധിച്ചു േവലെയടുപ്പിക്കലാണിേപ്പാഴുള്ളത്. യാെതാരു
േവലയുെമടുക്കാെത അടിമയുടമസ്ഥന്മാർ ഇവെര ചൂഷ
ണം െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങളുെടേയാ അദ്ധ്വാനഫലത്തിെന്റേയാ
കൂട്ടുടമയില്ല. അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുട
മയാണുള്ളത്. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമസ്ഥെനന്ന പദത്തി
െന്റ പരിപൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ അടിമയുടമസ്ഥൻ
ഇവിെട അഗ്രഗണനീയനായി ആവിർഭവിക്കുന്നു.
‘സമ്പന്നന്മാർ, സാധുക്കൾ; ചൂഷണം െചയ്യുന്നവർ, ചൂ
ഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നവർ; സർവാധികാരങ്ങളും ൈകവ
ശമുള്ളവർ, യാെതാരധികാരവുമില്ലാത്തവർ ഇരുേചരി
കളും തമ്മിൽ തീക്ഷ്ണമായ സമരം —ഇത്തരത്തിലാണ്
അടിമസമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രം’.

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ അടിമകെള ഉപേയാഗെപ്പടു
ത്താൻ കഴിയണെമങ്കിൽ രണ്ടു സംഗതികളാവശ്യമാ
ണ്. ഒന്നാമത്, അടിമയുെട ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ
ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികളും പ്രയത്നത്തിനാവശ്യ
മായ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്, ഉൽപാ
ദന ശക്തികൾ ഒരതിർത്തിവെര വളരുകയും സ്വത്തു
ക്കളുെട വിഭജനത്തിൽ ഏെറക്കുെറ അസമത്വങ്ങൾ
ഉത്ഭവിക്കുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. അടിമയ്ക്ക്
തെന്റ സ്വന്തം ജീവിതെത്ത നിലനിർത്താനാവശ്യമായ
തിലും അധികം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. എെന്ന
ങ്കിലേല്ല മിച്ചമുള്ളത് അവെന്റ യജമാനന് ചൂഷണം െച
യ്യാൻ സാധിക്കൂ? സ്വന്തം ജീവസന്ധാരണത്തിനാവ
ശ്യമയത് മാത്രേമ അടിമയ്ക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. എങ്കിൽ
പിെന്ന അടിമെയ ആർക്കുേവണം? യജമാനെനങ്ങ
െന ലാഭംകിട്ടും? അതുെകാണ്ടാണ് ഉല്പാദേനാപകര
ണങ്ങൾ പ്രാകൃതങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് അടിമത്തവ്യ
വസ്ഥയ്ക്കും ചൂഷണത്തിനും സമുദായത്തിൽ യാെതാരു
സ്ഥാനവുമുണ്ടാകാതിരുന്നത്.
ധനികരായ പ്രമാണികൾക്ക് അടിമകെള ധാരാളമാ
യി കിട്ടിയത് പ്രധാനമായും യുദ്ധത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു.
അതിനുമുമ്പും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി,ട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, അേപ്പാ
െഴാെക്കയും കീഴടക്കെപ്പട്ടവെര എന്തു െചയ്യണെമന്ന
റിയാെത െകാന്നുകളയുകയായിരുന്നു പതിവ്. ആദ്യ
കാലത്ത് അവെര െകാന്നുതിന്നിരുന്നുെവന്നും ചില
ഗേവഷകന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇേപ്പാഴാകെട്ട, അവെര
െകാല്ലാെത തടവുകാരാക്കി പിടിച്ച് അവരുെട പ്രയത്ന
ശക്തിെയ ഉപേയാഗിക്കാെമന്നായി. അടിമകെളെക്കാ
ണ്ട് പണിെയടുപ്പിച്ച് ജീവിതെത്ത നിലനിർത്താനാവ
ശ്യമായ ഭക്ഷണംമാത്രം അവർക്കു െകാടുത്ത് മുഴുവനും
യജമാനൻ ചൂഷണം െചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ക്രേമണ അടി
മകളുെട പ്രയത്നം ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാന
മായ ഒരുപാധിയായിത്തീർന്നു.
അടിമത്തത്തിെന്റ ആവിർഭാവം യജമാനവർഗത്തി
െന്റ പ്രയത്നെത്ത ലഘൂകരിച്ചു. യജമാനവർഗത്തിെന്റ
ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും മറ്റും അടിമകളാണുൽപ്പാദിപ്പി
ച്ചിരുന്നത്. അടിമകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയത്നം, യജമാന
ന്മാർക്ക് ധാരാളം ഒഴിവുസമയം. ഈ ഒഴിവുസമയെത്ത
കല, സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവയ്ക്കും വ്യാവ
സായികാഭിവൃദ്ധിക്കും േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാെമന്നായി.
അതുെകാണ്ട് സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒഴിവ്
സമയമുണ്ടായത് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്കു ആവശ്യമാ
യിരുന്നുെവന്ന് സമ്മതിേച്ചതീരൂ. സാഹിത്യത്തിെന്റയും
കലയുെടയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഈ പുതിയ പ്രവൃത്തിവിഭജ
നം അനിവാര്യമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദിത
ജനങ്ങൾ േദഹാദ്ധ്വാനം െചയ്യുക, അവരുെട പ്രവർത്തി
െയ േമൽേനാട്ടം െചയ്തുെകാണ്ട് ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ
യജമാനവർഗക്കാർ കച്ചവടം, സയൻസ്, കല, തത്വ
ശാസ്ത്രം മുതലായവയിേലർെപ്പടുക —ഇങ്ങെനയല്ലാെത
സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധി സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. എംെഗൽ
സ് പറയുന്നു: ‘ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല.
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട പരിതഃസ്ഥിതികെള നിദാനമാ
ക്കിെക്കാണ്ടാണ് നമ്മുെട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും
ബുദ്ധിപരവുമായ സകല വളർച്ചയുമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ
പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ അടിമത്തം എത്രകണ്ടു സാർവ
ത്രികമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ അത്രകണ്ട്
അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു
പറയാം: പ്രാചീനകാലെത്ത അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുണ്ടാ
യിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ നവീന േസാഷ്യലിസവുമില്ല.

















16 ഭരണകൂടം
വർഗങ്ങളുെട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി പ്രാചീന സമുദാ
യത്തിെല സമത്വവും സൗഭ്രാത്രവും തിേരാധാനം െച
യ്തു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന്റ അടി
മയായിത്തീർന്നു. മുെമ്പാെക്ക മനുഷ്യനു തെന്റ സ്വന്തം
ഉൽപന്നങ്ങെളടുത്തനുഭവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. ഇേപ്പാഴാകെട്ട, അടിമയുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്ക
ളത്രയും യജമാനെന്റ സ്വത്തുക്കളാണ്. അടിമതെന്നയും
യജമാനെന്റ െവറുെമാരു യന്ത്രമാണ്. മുെമ്പാെക്ക മനു
ഷ്യനും മനുഷ്യനും സമന്മാരായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴാകെട്ട,
ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റ ദാസന്മാരായിത്തീർന്നു.
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം അവസാനിച്ചനാൾെതാട്ട് ഇരുപ
താം നൂറ്റാണ്ടുവെരയുള്ള മനുഷ്യചരിത്രം മുഴുവനും വർഗ
ങ്ങളുെട ചരിത്രമാണ്. വർഗവും വർഗവും തമ്മിലുള്ള കൂ
ട്ടിമുട്ടലിെന്റ ചരിത്രമാണ്.
ഒരു വർഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ, മേറ്റ വർഗം ഫലമനുഭ
വിക്കാൻ; ഒരു വർഗം കഷ്ടെപ്പടാൻ, മേറ്റ വർഗം സുഖ
മനുഭവിക്കാൻ —ഈ വർഗവിഭജനം സമുദായത്തിൽ
മുെമ്പങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മാത്സര്യങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങളുമുളവാക്കി. മർദിതവർഗക്കാർ മർദകവർഗക്കാർ
െക്കതിരായി േപാരാടി. ഈ വർഗസമരത്തിൽ നിന്നാ
ണ് ഭരണയന്ത്രം ആവിർഭവിച്ചത്. എംഗൽസ് വിവരി
ക്കുന്നു:
‘ആഭ്യന്തര ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ എെന്തന്നറിയാെത ഒരു

സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് േഗാത്രഭരണഘടന
വളർന്നുവന്നത്. ഈ ഭരണഘടന അത്തരത്തിലുള്ള
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു മാത്രേമ േചരുകയുള്ളൂ. െപാ
തുജനാഭിപ്രായെമാഴിെക നിർബന്ധം െചലുത്താനുള്ള
മറ്റു യാെതാരുപകരണവും ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കുണ്ടായി
രുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിെല സാമ്പത്തിക
സ്ഥിതിഗതികൾ മൂലം സ്വതന്ത്രെരന്നും അടിമകെളന്നും
മർദകരായ ധനികെനന്നും മർദിതരായ ദരിദ്രെരന്നും
േചരിതിരിയാൻ ആ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ നിർബന്ധമാ
യിത്തീർന്നു. േമല്പറഞ്ഞ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള വീണ്ടുെമാരി
ക്കലും േയാജിപ്പിക്കാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല,
അവയ്ക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടാൻ അത് നിർബന്ധമാവുകകൂടി െചയ്തു.
ഇത്തരെമാരു സാമൂഹ്യഘടന ഒന്നുകിൽ ഇടവിടാെത
അേന്യാന്യം േപാരടിക്കുന്ന വർഗങ്ങളുെട തുറന്നസമര
ത്തിൻ കീഴിേലാ അെല്ലങ്കിൽ േപാരടിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു
െട തുറന്ന സമരങ്ങെള അടിച്ചമർത്തുകയും കാഴ്ചയിൽ
അവയ്ക്കുപരിയായി നിലയുറപ്പിക്കുകയും വർഗസമരെത്ത
ഏറിയാൽ സാമ്പത്തികരംഗത്തുെവച്ചു നിയമവിേധയ
െമന്നു പറയെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ തുടരാനനുവദിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന മൂന്നാമെതാരു ശക്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീഴി
േലാ മാത്രേമ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങെന േഗാത്ര
ഭരണഘടന അവസാനിച്ചു. പ്രവൃത്തിവിഭജനവും തൽ
ഫലമായി സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായ വർഗവിഭജനവും
അതിെന ഛിന്നഭിന്നമാക്കി. അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു ഭര
ണകൂടം ഉയർന്നുവന്നു.’
ഭരണകൂടെമന്നാെലെന്തന്നു െലനിൻ ഒെരാറ്റ വാചക
ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു: ‘ബല പ്രേയാഗത്തിെന്റ ഒരു
വിേശഷരീതിയിലുള്ള സംഘടനയാണ് ഭരണകൂടം:
ഏെതങ്കിലുെമാരു വർഗെത്ത അടിച്ചമർത്താൻ േവണ്ടി
യുള്ള അക്രമത്തിെന്റ സംഘടിതരൂപമാണത്’.
വർഗവിഭജനെത്ത ആധാരമാക്കിയ പുതു സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയിൽ ആളുകളുെട മേനാഭാവത്തിലും നീതിേബാധ
ത്തിലും മാറ്റം കാണെപ്പട്ടു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന അടിമ
യാക്കുകെയന്ന നയം ന്യായീകരിക്കെപ്പട്ടു. അടിമകെള
അടിക്കുകയും ചങ്ങലക്കിടുകയും, േവണെമങ്കിൽ െകാല്ലു
കയും െചയ്യുകെയന്നത് ഉടമകളുെട നീതിപൂർവകമായ
അവകാശമായിത്തീർന്നു. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ വിപുല
വും അലംഘ്യവുമാെണന്ന വിശ്വാസം െപാന്തിവന്നു.
എന്നാൽ, ഈ പുതിയ ചിന്താഗതിയും നീതിനിയമങ്ങ
ളും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദിതരുെടയിടയിൽ പ്രചരി
പ്പിച്ചുറപ്പിക്കുകെയന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അതിനു
െകൽപ്പും േകാപ്പുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ആവശ്യമായി
ത്തീർന്നു. എംഗൽസ് തുടരുന്നു:
‘ഒരു കാര്യം മാത്രേമ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു, േഗാ
ത്രവ്യവസ്ഥയുെട കൂട്ടുടമ പാരമ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി
വ്യക്തികൾക്കു പുതുതായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കെള സം
രക്ഷിക്കുകയും മുെമ്പാെക്ക തീെര ഗണിക്കാതിരുന്ന
സ്വകാര്യസ്വത്തിെന പവിത്രതരമാക്കുകയും, ഈ പവി
ത്രതയാണ് സകല സമുദായത്തിെന്റയും സർേവാൽകൃ
ഷ്ടമായ ഉേദ്ദശ്യെമന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
സ്ഥാപനം: സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓേരാ പുതിയ
മാർഗത്തിേന്മലും സാമൂഹ്യാംഗീകരണത്തിെന്റ മുദ്രകു
ത്തുകയും അങ്ങെന ഇടവിടാെത ഏറിെക്കാണ്ടുവരുന്ന
േവഗതയിൽ സ്വത്തുക്കൾ ഒരുക്കൂട്ടുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
സ്ഥാപനം; വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ ഈ സമുദായത്തി
െല വളർന്നുവരുന്ന പിളർപ്പിെന മാത്രമല്ല, സ്വത്തില്ലാ
ത്ത വർഗെത്ത ചൂഷണം െചയ്യാൻ സ്വത്തുള്ള വർഗത്തി
നു ൈകവന്ന അവകാശേത്തയും ഇല്ലാത്തവരുെടേമൽ
ഉള്ളവർ നടത്തുന്ന ഭരണെത്തയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു
സ്ഥാപനം’.
‘ഈ സ്ഥാപനം ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു; ഭരണകൂടം
കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു’.

നികുതിപിരിക്കുക, പട്ടാളം, െപാലീസ് മുതലായ മർദ
േനാപകരണങ്ങെള െവച്ചുപുലർത്തുക, ‘നിയമവും സമാ
ധാനവും’ പാലിക്കുക, വർഗതാൽപര്യങ്ങെള സംരക്ഷി
ക്കുക, മർദിതവർഗക്കാരുെട വിേദ്രാഹാഗ്നിയിൽ നിന്നു
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ കാത്തുരക്ഷിക്കുക—ഇവെയാ
െക്കയാണ് ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചുമതലകൾ.

















17 െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾ
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിനുള്ളിൽ സ്വകാര്യസ്വത്ത് തല
െപാക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടിയാണ് ചരക്കുകളുെട
െകാള്ളെക്കാടുക്കുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യകാലത്തു
ൈട്രബുകൾ തമ്മിൽ മാത്രേമ വിനിമയബന്ധമുണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ. അതുതെന്നയും േപരിനുമാത്രം. എന്നാൽ,
സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുേന്താറും വിനിമയവ്യവസ്ഥ വി
പുലമായിെക്കാണ്ടുവന്നു. മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്താൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പാൽ, െവണ്ണ, േതാൽ മുതലായ വസ്തു
ക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുണ്ടാകു
ന്നത്, വിനിമയത്തിനുപേയാഗിക്കാെമന്നായി. വിവിധ
ൈട്രബുകളുെട അസമമായ വളർച്ചയും സാമ്പത്തികാ
സമത്വങ്ങളും വിനിമയവ്യവസ്ഥെയ സുപ്രതിഷ്ഠിതമാ
ക്കി. െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്കുപേയാഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാ
നമായ വസ്തു കന്നുകാലികളായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ മെറ്റ
ല്ലാ വസ്തുക്കളുെടയും വില കന്നുകാലികളുെട വിലയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. വിനിമയ
ത്തിെന്റ മദ്ധ്യവർത്തിെയന്ന നിലയ്ക്കു കന്നുകാലികൾ
പണത്തിെന്റ സ്ഥാനമാണ് വഹിച്ചത്.
കൃഷിേയാെടാപ്പം കുടിൽവ്യവസായങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി
െപ്പട്ടു. ൈകത്തറിെകാണ്ടു െനയ്ത്തും െചമ്പ്, ഓട്, ടിൻ,
സ്വർണം, െവള്ളി മുതലായ േലാഹങ്ങൾ െകാണ്ടുള്ള
പണിത്തരങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങളായി
ത്തീർന്നു. സ്വകാര്യവ്യക്തികളുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ
സ്വത്തുക്കൾ അതിേവഗം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഒടുവിൽ അപ
രിഷ്കൃതയുഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഇരുമ്പ് ഉപേയാ
ഗത്തിൽ വന്നേതാടുകൂടി കൃഷിയും ശിൽപേവലകളും
പെണ്ടങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം പരിഷ്കരിച്ചു. ഒേര വ്യ
ക്തിയുെട കീഴിൽ കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളും ഒന്നി
ച്ചുെകാണ്ടു നടത്തുക സാധ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നു. ക്ര
േമണ ഈ രണ്ടു ഉല്പാദനവിഭാഗങ്ങളും േവർപിരിഞ്ഞു.
ചിലർ കൃഷിയിേലർെപ്പട്ടു; മറ്റു ചിലർ ൈകെത്താഴിലുക
ളിലും. ഈ പ്രവൃത്തി വിഭജനം സ്വത്തുക്കെള പിെന്നയും
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥ സമുദായത്തിെല ഒഴി
ച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്നു. വിപുലവും
സാർവത്രികവുമായിത്തീർന്ന ഈ െകാള്ളെക്കാടുക്ക
കൾക്ക് കന്നുകാലികെളക്കാൾ സൗകര്യേമറിയ മെറ്റ
െന്തങ്കിലും പണമായി ഉപേയാഗിേച്ച കഴിയൂ എന്നുവ
ന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് സ്വർണവും െവള്ളിയും
പണമായി ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഉൽപാ
ദന-വിതരണവ്യവസ്ഥയിെല ഇടത്തട്ടുകാരായ കച്ച
വടക്കാർ പണത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ചരക്കു
കളുെട െകാള്ളെക്കാടുകെള പൂർവാധികം അഭവൃദ്ധി
െപ്പടുത്തി. എംഗൽസ് എഴുതുന്നു: ‘അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി
െന്റ അവസാനഘട്ടമായേപ്പാേഴക്കും കൃഷിയും ൈക
േവലകളും തമ്മിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനം പിെന്നയും
വർദ്ധിക്കുന്നു —അതുകാരണം, അദ്ധ്വാനഫലങ്ങളുെട
തുടർച്ചയാേയറിെക്കാണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗം ൈകമാറ്റം
െചയ്യാനുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളായിത്തീരുന്നു. തൽഫലമാ
യി ഉൽപാദകന്മാർ തമ്മിലുള്ള ൈകമാറ്റം സജീവമായ
ഒരു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിെന്റ രൂപം ൈകെക്കാള്ളു
ന്നു. പട്ടണവും ഉൾനാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള
വർദ്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു സംസ്കാരയുഗം നിലവിലുള്ള പ്ര
വൃത്തിവിഭജനത്തിെന്റ നിലയുറപ്പിക്കുകയും അതിന്
ഊക്ക് കൂട്ടുകയും െചയ്യുന്നു. സംസ്കാരയുഗത്തിേന്റതായ
സവിേശഷതേയാടുകൂടിയതും എണ്ണെപ്പട്ട പ്രാധാന്യമു
ള്ളതുമായ മൂന്നാമെതാരു പ്രവൃത്തിവിഭജനം കൂെടകൂടു
ന്നു. ഉൽപാദനവുമായി യാെതാരു സംബന്ധവുമില്ലാ
െത ഉൽപന്നങ്ങളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കയിൽ മാത്രം
സംബന്ധമുള്ള ഒരു വർഗെത്ത-കച്ചവടവർഗെത്തഅതുണ്ടാക്കിവിടുന്നു’.
േനരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്താത്ത ഈ കച്ചവടക്കാർ
ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിെല ഇടത്തട്ടുകാരായി നിന്നു
െകാണ്ടു സ്വത്തു സമ്പാദിക്കുന്നു. ഉൽപാദനം േനരിട്ടു
നടത്തുന്നവെര സാമ്പത്തികമായി കീഴടക്കിെവയ്ക്കാൻ
അവർക്കു കഴിയുന്നു. പണം െകാടുത്തു ചരക്കുകൾ
വാങ്ങി അവെയ മറ്റുള്ളവർക്കു വിറ്റു കൂടുതൽ പണം
സമ്പാദിക്കുകയാണ് അവരുെട ജീവിതരീതി. ചരക്കു
കൾ പണത്തിനുേവണ്ടി വിൽക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായ
േത്താടുകൂടി സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന കടെമടുപ്പുകളും
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. പലിശയ്ക്കു പണം കടം െകാടുക്കുക,
കടക്കാരുെട പരിമിതമായ സ്വത്തുക്കൾകൂടിയും തട്ടി
െയടുക്കുക, കടംവീട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവെര അടി
മകളാക്കി വിൽക്കുക മുതലായ ചൂഷണങ്ങൾ സർവ
സാധാരണമായിത്തീരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ കയ്യിൽ
കച്ചവടം, പണം കടം െകാടുക്കൽ, നിലയുടമ, സ്വകാര്യ
സ്വത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ അഭിവൃദ്ധികൾ, ഭൂരിപ
ക്ഷക്കാർക്കിടയിൽ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുക
ളും —ഇങ്ങെനയാണ് േലാകസംസ്കാരം ആരംഭിച്ചത്.

















18 മന്ത്രവാദിയും പുേരാഹിതനും
നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതിേകാപങ്ങളും പഞ്ചഭൂത
ങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളും ആദിമമനുഷ്യെന അമ്പര
പ്പിക്കുകയും േപടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. പ്രകൃതി
തത്വങ്ങൾ അവനു ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു. എങ്കിലും തെന്റ
പ്രാകൃതമായ പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ പ്രകൃതിനിയമങ്ങെള വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവൻ
പരിശ്രമിച്ചുേനാക്കി. അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് മഴ,
ഇടി, െവളിച്ചം മുതലായവ ഏേതാ അജ്ഞാത ൈദവ
ങ്ങളുെട പ്രവർത്തനമാെണന്ന വിശ്വാസമുളവായത്.
തനിക്കു േദാഷം വരുത്തുന്ന പ്രകൃതിശക്തികെളല്ലാം
ചീത്തൈദവങ്ങളാണ്. ചീത്തൈദവങ്ങളുെട പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷേനടാൻ െവറും ഭൗതികശക്തിക
െളയവലംബിച്ചതുെകാണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ, അത്തരം
ൈദവങ്ങെള പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്ന മന്ത്രങ്ങളും ബലികളും
മറ്റു ചടങ്ങുകളും േവണം. ചില പ്രേത്യക തരത്തിലുള്ള
ചടങ്ങുകളും ചില പ്രേത്യക മന്ത്രങ്ങളും പ്രകൃതിശക്തിക
െള പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പ്രേയാജനെപ്പടുെമന്നു മനുഷ്യൻ
വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ അന്ധവിശ്വാസമേത്ര
മന്ത്രവാദിെയ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടത്.
കൃഷി െചയ്യാനാരംഭിച്ചേതാടുകൂടി മനുഷ്യനു സുനിശ്ചിത
മായ ചില പുതിയ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായി. വിളവുനന്നാവ
ണം, െവള്ളെപ്പാക്കം, മഴയില്ലായ്മ മുതലായവയിൽനി
ന്നു രക്ഷേനടണം. ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് പു
േരാഹിതൻ െപാന്തിവന്നത്.
മന്ത്രവാദിയുെടെയന്നേപാെല പുേരാഹിതെന്റയും പ്രാ
മാണ്യത്തിനടിസ്ഥാനം ജനങ്ങളുെട ഉൽപാദനാവശ്യ
ങ്ങളല്ലാെത മെറ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ,
നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയുെട ഗതിക്രമങ്ങൾ മറ്റാെര
ക്കാളുമധികം മനസിലാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് പു
േരാഹിതൻ ആദരിക്കെപ്പട്ടത്. പുേരാഹിതൻ വിളിക്കു
േമ്പാെഴാെക്ക ൈദവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടും. അയാൾ
നക്ഷത്രങ്ങെള േനാക്കി കാലനിർണയം െചയ്യും. മഴ
െപയ്യുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയും. യുദ്ധത്തിൽ
ജയേമാ പരാജയേമാ ഉണ്ടാവുക എന്നു പ്രവചിക്കും.
നമ്മുെട രാജ്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുെട േനതൃത്വത്തിെന്റ
ആരംഭം (ആരംഭം മാത്രമാേണ) ഉണ്ടായതിങ്ങെനയാ
ണ്. മതത്തിെന്റ േപരിലാണ് അവർ ആധിപത്യം നട
ത്തിയെതങ്കിലും അതിന്നടിയിൽ ഭൗതികജീവിതത്തി
െന്റ ആവശ്യങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. െവള്ളവും െവ
യിലുമില്ലാെത കൃഷിനടത്തുക സാധ്യമല്ലേല്ലാ. കൃഷിക്കു
ഹാനിതട്ടിക്കുന്ന അതിവർഷം, െവള്ളെപ്പാക്കം മുതലാ
യവയിൽ നിന്നു രക്ഷേനടാനുതകുന്ന ശാസ്ത്രീയ മാർഗ
ങ്ങെളാന്നും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈെയാരു
സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രൻ, വരു
ണൻ െതാട്ട ൈദവങ്ങളുണ്ടായത്. ഈ ൈദവങ്ങെള
തൃപ്തിെപ്പടുത്തി മനുഷ്യനു ശുഭം വരുത്താനുതകുന്ന രഹ
സ്യമന്ത്രങ്ങളും െകാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർ ചരിത്രത്തിൽ
പ്രേവശിച്ചത്. ൈദവങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനുള്ള രഹ
സ്യമറിയുന്നതുെകാണ്ട് അവർ ആരാധിക്കെപ്പട്ടു. േരാ
ഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജരാനരകളിൽ നിന്നും അതിവൃഷ്ടി,
അനാവൃഷ്ടി തുടങ്ങിയ ഈതിബാധകളിൽ നിന്നും േമാ
ചനം കിട്ടാൻേവണ്ടി ബ്രാഹ്മണരുെട േനതൃത്വത്തിൽ
യാഗങ്ങൾ നടത്തെപ്പട്ടു. യാഗങ്ങൾ വഴിയായി ബ്രാഹ്മ
ണർക്കു ജനങ്ങളുെട പക്കൽനിന്നും ധാരാളം സ്വത്തു
ക്കൾ തട്ടിെയടുക്കാൻ തരെപ്പട്ടു. ജനങ്ങളുെട അജ്ഞത
യും അന്ധവിശ്വാസവുമായിരുന്നു അവരുെട മൂലധനം.
സമുദായം വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞേതാടുകൂടി ധനിക
വർഗത്തിെന്റ േചരിയിൽനിന്നുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങ
ളുെട അധികാരാവകാശങ്ങെള ഉറപ്പിച്ചു. മതം ദരിദ്ര
വർഗക്കാെര അടക്കിനിർത്താനും ചൂഷണം െചയ്യാ
നുമുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു. ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ
സമുദായത്തിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. സ്വത്തുക്കൾ ൈദ
വാനുഗ്രഹ ഫലമായിട്ടാണുണ്ടായത്; ചിലർ ധനികവർ
ഗത്തിലും മറ്റു ചിലർ ദരിദ്രവർഗത്തിലും ജനിക്കുന്നത്
വിധിയും തലയിെലഴുത്തുമാണ്. ധനവും അഭിവൃദ്ധിയുെമ
ല്ലാം പൂർവജൻമാർജിത സുകൃതഫലമാണ്. മതത്തിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങെള
പുലർത്തിേപ്പാരുന്നത് മർദകവർഗത്തിെന്റ നിലനിൽ
പ്പിന് ആവശ്യമായിരുന്നു. െലനിൻ എഴുതുകയുണ്ടായി
‘പ്രകൃതിെക്കതിരായുള്ള തെന്റ സമരത്തിൽ കാട്ടുമനു
ഷ്യനുണ്ടായ നിസഹായതാേബാധം ൈദവങ്ങൾ, െചകു
ത്താന്മാർ, അതിശയങ്ങൾ മുതലായവയിൽ വിശ്വാസ
മുളവാക്കി വിട്ടേപാെല തെന്ന ചൂഷകവർഗക്കാർെക്ക
തിരായി ചൂഷിതവർഗക്കാർ നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ
അവരുെട നിസഹായതാ േബാധെത്ത മരണാനന്ത
രം ഒരു െമച്ചെപ്പട്ട ജീവിതമുണ്ടാകുെമന്ന വിശ്വാസെത്ത
ജനിപ്പിക്കുന്നു.
‘തങ്ങളുെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പട്ടിണികിടന്ന് അദ്ധ്വാ

നിക്കുന്നവേരാട് ഇഹേലാകത്തിൽ ക്ഷമേയാടുകൂടിയും
കിട്ടുന്നതുെകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പട്ടുമിരിക്കാൻ മതം ഉപേദശി
ക്കുന്നു; സ്വർഗത്തിൽ ഇതിെന്റ പ്രതിഫലം കിട്ടുെമന്ന
ആശയുളവാക്കിെക്കാണ്ട് അവെര സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവരുെട അദ്ധ്വാനത്തിേന്മൽ തിന്നുകൂട്ടുന്നവെര
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ‘ദാനശീല’രാവാൻ മതം അവ
േരാടുപേദശിക്കുന്നു. അങ്ങെന മതം ചൂഷണത്തിെനാരു
ന്യായീകരണം നൽകുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിേല
ക്കു േപാകാൻ ആദായകരമായ ഒരു ടിക്കറ്റും അവർ
നൽകുന്നു.’

മർദകവർഗക്കാർ ദരിദ്രെര ചൂഷണം െചയ്യാനും വഞ്ചി
ക്കാനും േവണ്ടി കല്പിച്ചുകൂട്ടി െകട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ചതി
പ്രേയാഗങ്ങളാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുെമന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതി
നർത്ഥമാക്കരുത്. മതങ്ങളുെട ഉൽഭവം പലേപ്പാഴും
സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളിൽനിന്നായിരിക്കും. എന്നല്ല, ചില
േപ്പാൾ, മർദിതവർഗത്തിെന്റ സമരങ്ങളും മതത്തിെന്റ
രൂപത്തിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
ക്രിസ്തുമതെമടുക്കുക. ജറുസലമിലും േറാമിലും മറ്റു പ്രേദശ
ങ്ങളിലും മർദനങ്ങൾക്കടിെപ്പട്ടുെകാണ്ട് വിഷമിച്ചും നര
കിച്ചും കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന അടിമവർഗത്തിെന്റയും മറ്റു
ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും േനതാവായിട്ടാണ് േയശു
ക്രിസ്തു ഉയർന്നുവന്നത്. ധനികേരാട് കഠിനമായ െവറു
പ്പ്, ദരിദ്രേരാട് അഗാധമായ അനുകമ്പ —ഇതായിരുന്നു
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. പേക്ഷ, ഒരു മൂന്നു നൂറ്റാ
ണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ക്രിസ്തുമതെത്ത തങ്ങൾക്കനുകൂലമായ
വിധത്തിൽ ദരിദ്രെര അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു ഉപകര
ണെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാൻ ധനികവർഗക്കാർ
ക്ക് കഴിവുണ്ടായി എന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു പരമാർ
ത്ഥം മാത്രമാണ്.

















19 നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം
േറാമിെലയും ഗ്രീസിെലയും പ്രാചീനചരിത്രങ്ങളിലാ
ണ് അടിമത്തസമ്പ്രദായെത്ത അതിെന്റ മൂർദ്ധന്യദശ
യിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ, ൈചന,
ഈജിപ്ത്, ഇറാക്ക് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും അടിമത്ത
വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നുെവന്നു തീർച്ചയാണ്. നദീതീ
രങ്ങളിൽ തഴച്ചുവന്ന ഈ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾക്കു
വളരാൻ പറ്റിയവിധത്തിൽ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണും ജല
േസചനസൗകര്യങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു കൃഷിെയ േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യഘ
ടനയ്ക്കു വളെര േവഗത്തിൽ അടിയുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കൃഷി െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
കാർഷികനിലങ്ങളുെട ഉടമാവകാശം വ്യക്തികൾക്കല്ല
സമുദായത്തിനായിരുന്നു. കൃഷിപ്പണിയിൽ എല്ലാവരും
പങ്കുെകാള്ളും. വിളവുകൾ എല്ലാവരും കൂടി എടുത്തനു
ഭവിക്കും. പേക്ഷ, കൃഷി വിപുലമാവുകയും സ്വകാര്യസ്വ
ത്തു തലെപാക്കുകയും അടിമകളുെട പ്രയത്നെത്ത ഉപ
േയാഗിക്കാൻ പറ്റിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ഉളവാക്കുക
യും അങ്ങെന സാമൂഹ്യഘടന ജടിലമായിത്തീരുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ കൂട്ടുകൃഷി അപ്രാേയാഗികമായിത്തീർന്നു.
കൃഷി െചയ്യാനുള്ള നിലം െചറിയ െചറിയ ഭാഗങ്ങളാ
ക്കി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏല്പിച്ചുെകാടുക്കെപ്പട്ടു. എന്നാൽ,
ഈ വിഭജനം ആദ്യകാലത്തു തൽക്കാലേത്തക്കു മാ
ത്രമുള്ളവയായിരുന്നു. നിലം െപെട്ടന്ന് കുടുംബങ്ങളുെട
സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറുകയുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കൽ കൃഷി
െചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലവും വീണ്ടും സമുദായത്തി
െന്റ െപാതുവിലുള്ള േമച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളായി ഉപേയാഗി
ക്കെപ്പടും. െകാല്ലംേതാറും കൃഷിഭൂമികൾ കുടുംബങ്ങൾ
ക്കു ഭാഗിച്ചുെകാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.
എന്നാൽ, ഉല്പാദനത്തിെന്റ സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
ഈ ഭൂവിഭജനം ഒടുവിൽ െപാതുടമയുെട നാശത്തിലാ
ണ് കലാശിച്ചത്. താൽക്കാലികമായിെട്ടങ്കിലും ഒരു
നിലം ഒരിക്കൽ ഒരു കുടംബത്തിെന്റ കയ്യിൽെപട്ടാൽ
പിെന്ന അതു സ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറ്റാൻ വലിയ താ
മസം േവണ്ടിവരിെല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, പണിയായുധങ്ങൾ, കന്നുകാലികൾ, അടിമ
കൾ എന്നിവെയല്ലാം സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായി അംഗീ
കരിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. പി
െന്ന, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സമമായ സ്വത്തുക്കളല്ല
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലരുെട പക്കൽ േലാഹംെകാണ്ടു
ള്ള പരിഷ്കരിച്ച പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാവും. അെല്ലങ്കിൽ
കൂടുതൽ കന്നുകാലികേളാ അടിമകേളാ ഉണ്ടാവും. ഈ
പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ദരിദ്രരായ കൃഷിക്കാർ പലേപ്പാഴും
ധനികവർഗക്കാെര ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി
ത്തീർന്നു. വലിയവർക്കു െചറിയവെര േദ്രാഹിക്കാനും
അവരുെട നിലങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കാനും തരം കിട്ടി എന്ന
ല്ല, സമുദായത്തിെന്റേമൽ െപാതുവിൽ സ്വാധീനശക്തി
െചലുത്താനും അവർക്കു സാധിച്ചു. ഈ സ്വാധീനശക്തി
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് ആദ്യമായി നിലത്തിന് േമലുള്ള
അവകാശം ഒരു െകാല്ലത്തിലധികം കാലേത്തക്ക് നീട്ടി
കിട്ടാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. ക്രേമണ നിലങ്ങൾ സ്ഥിര
മായ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായി മാറി.
ഈ ഗതിക്രമെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താൻ േവെറയും ചില
കാരണങ്ങളുണ്ടായി.
ആദ്യകാലത്ത്, വില്ലുമമ്പുെമടുത്തു മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാ
ടിയിരുന്ന കാലത്ത്, ഭക്ഷണസമ്പാദനവും ആത്മസം
രക്ഷണവും ഒേര പ്രവൃത്തിയുെട രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്ര
മായിരുന്നു. പേക്ഷ, കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലും സർവ
പ്രധാനമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ പഴയ മട്ടിലുള്ള ആത്മ
രക്ഷയ്ക്കും യുദ്ധസംരംഭങ്ങൾക്കും അസൗകര്യം േനരിട്ടു.
സഞ്ചാരികളായ അപരിഷ്കൃത ജാതിക്കാർ കൂട്ടംകൂട്ടമാ
യി വന്നു കാർഷിേകാൽപന്നങ്ങെള െകാള്ള െചേയ്ത
ക്കുേമാ എന്ന ഭയം എല്ലായിേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നു.
യൂേറാപ്പിെല വിവിധരാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല പ്രാചീ
നഭാരതത്തിലും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു
ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അപ്പേപ്പാഴായി ശാകന്മാർ,
ഹൂണന്മാർ മുതലായ ജാതിക്കാർ പുറെമ നിന്നുവന്ന്
ഇന്ത്യയുെട സ്വത്തുക്കൾ െകാള്ളയടിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അപരിഷ്കൃതക്കൂട്ടങ്ങളുെട ആക്രമണങ്ങെള െചറുക്കുക
എന്നത് അക്കാലെത്ത സംസ്കൃത ജാതിക്കാരുെട സർ
വപ്രധാനമായ പ്രവൃത്തിയായിത്തീർന്നു. ഒരു തലവെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ൈസന്യസജ്ജീകരണം നടത്താെത
ഉൽപാദനെത്തയും സ്വത്തുക്കെളയും സംരക്ഷിക്കുക
സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായി സമുദായത്തി
െല നീതിന്യായ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ മറ്റു ചുമതല
കളും തലവെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ തെന്ന വന്നുേചർന്നു.
ഈ തലവനാണ് ക്രമത്തിൽ രാജാവായി മാറിയത്.
ആക്രമണമുണ്ടാകുേമ്പാെഴല്ലാം സായുധരായ േസനാ
നായകന്മാരുെട സഹായേത്താടുകൂടി രാജാവു യുദ്ധ
ത്തിനുേപാകും. ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു സമുദായെത്ത
രക്ഷിേക്കണ്ടഭാരം രാജാവിലാണർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ത്. അതിനാൽ, തങ്ങളുെട ഉൽപന്നങ്ങളിെലാരു ഭാഗം
രാജാവിനു നികുതിയായി െകാടുക്കാൻ ആളുകൾ മടിച്ചി
രുന്നില്ല.
ആദ്യകാലത്തു തലവന്മാെര തിരെഞ്ഞടുക്കുകയായിരു
ന്നു പതിവ്. പേക്ഷ, സ്വാഭാവികമായി കയ്യൂക്കും പ്രാപ്തി
യുമുള്ള സ്വത്തുടമസ്ഥർേക്ക ആ മാന്യസ്ഥാനം ലഭിച്ചി
രുന്നുള്ളൂ. ക്രേമണ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് േപായി പിന്തുടർച്ചാവ
കാശം വന്നു. സമുദായത്തിെല സ്വത്തുക്കളത്രയും രാജാ
വിെന്റ പരമാധികാരത്തിൻകീഴിലായി. േകരളത്തിലും
ഏതാണ്ടിങ്ങെനെയാെക്കത്തെന്നയാണ് രാജാക്കന്മാർ
ഉത്ഭവിച്ചത്. ഒരുകാലത്തു പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റ
സമത്വവും സൗഭ്രാത്രവും േകരളത്തിലും വിളയാടിയിരു
ന്നു. ക്രമത്തിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളും അസമത്വങ്ങളും
തലെപാക്കി. ഒരുതരം ഗ്രാമഭരണമാണ് അക്കാലത്തു
ണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളുെട പ്രതിനിധികൾ െപാതു
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയാേലാചിക്കാൻ േവണ്ടി ഇടയ്ക്കിടക്കു
േയാഗംേചരുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വകാര്യ
സ്വത്തുക്കളും അതു സംബന്ധിച്ച മത്സരങ്ങളും വർദ്ധിച്ച
േപ്പാൾ ഗ്രാമഭരണം അപ്രാേയാഗികവും അപര്യാപ്തവു
മായിത്തീരുകയും അങ്ങെന ആദ്യെത്ത െപരുമാളായ
േകയെപ്പരുമാൾ അധികാരത്തിൽ വരികയും െചയ്തു.
െപരുമാക്കന്മാർ പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാെളാരിക്കൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുകയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. പേക്ഷ,
സ്വത്തുടമസ്ഥരായ നാടുവാഴികളുെട കുസൃതികളും പര
സ്പര മത്സരങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്തും സാധാരണക്കാരായ
കൃഷിക്കാരുടയും മറ്റു ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങളുെടയും കഷ്ടപ്പാടു
കൾ മറുഭാഗത്തും വർദ്ധിച്ചുെകാേണ്ടവന്നു. ഒടുവിൽ തി
രെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട െപരുമാക്കന്മാർ േപായി അവരുെട
സ്ഥാനത്തു ധനികരായ നിലമുടമസ്ഥന്മാർ രാജാക്കന്മാ
രായി ഭരണാധികാരം ൈകക്കലാക്കി. ഇങ്ങെനയാണ്
േകരളത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിവിധ രാജാക്കന്മാ
രുെട കീഴിലായിത്തീർന്നത്. രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട
സ്വത്തും പ്രതാപപും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി പരസ്പരം
മത്സരിക്കുകയും തഞ്ചം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക മറ്റുള്ളവരുെട
സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിെയടുക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. നില
മുടമസ്ഥന്മാരുെട, അെല്ലങ്കിൽ ഇടപ്രഭുക്കളുെട, പ്രതി
നിധിയും േനതാവുെമന്ന നിലയ്ക്കു സാധാരണക്കാരായ
ജനങ്ങെള നിയമാനുസൃതമായിത്തെന്ന െകാള്ളയടിക്കു
കയും മർദ്ദിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാർ
തങ്ങളുെട താേന്താന്നിത്തം നിലനിർത്തിേപ്പാന്നത്.
ഏെറക്കുെറ േമൽവിവരിച്ച പ്രകാരമാണ്, ഈജിപ്തിെല
ൈനൽനദിയും, ഇറാക്കിെല ൈടഗ്രീസും യൂഫ്രട്ടീസും,
ൈചനയിെല െഹായാങ്േഹാവും യാങ്സിക്കിയാങ്ങും,
ഇന്ത്യയിെല സിന്ധുവും ഗംഗയും —ഈ നദികളുെട തീ
രങ്ങളിൽ പ്രാചീന നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥകൾ െപാന്തി
വന്നത്. ഈ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യാറ്റിക്
സാമന്തവ്യവസ്ഥകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഈജിപ്ത്,
സുേമറിയ, ൈചന മുതലായ രാജ്യങ്ങെള കൂട്ടിയിണക്കു
ന്ന കരവഴികൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകെളയുൾ
െക്കാള്ളുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ, ഈജിപ്തിെല പിരമിഡുകൾ,
ൈചനയിെല ‘വലിയ ചുമർ’ ബാബിേലാണിയയിെല
േജ്യാതിശാസ്ത്രം, ആര്യന്മാരുെട ഗണിതശാസ്ത്രം മനുഷ്യ
െന്റ വളർച്ചയ്ക്കത്യാവശ്യമായ ഭൗതികവിജ്ഞാനങ്ങൾ,
പ്രാചീന സാഹിത്യങ്ങളും കലകളും —ഇവെയല്ലാം ആ
നദീതീരസംസ്കാരങ്ങളുെട ആദ്യകാലെത്ത േനട്ടങ്ങളാ
ണ്. പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ അവ നാേശാന്മുഖമായിത്തീരു
കയും നാടുവാഴികളുെടയും രാജാക്കന്മാരുെടയും ഭരണം
ചിരപ്രതിഷ്ഠിതമായിത്തീരുകയും െചയ്തു. സംസ്കാരത്തി
െന്റ വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുെകാണ്ടും ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള
സാധുകൃഷിക്കാെര ചവിട്ടിെമതിച്ചുെകാണ്ടും അവരുെട
വിേദ്രാഹങ്ങെള അടിച്ചമർത്താൻ േവണ്ടി നിന്ദ്യമായ
മർദ്ദന സംവിധാനങ്ങെളയവലംബിച്ചുെകാണ്ടും നിലനി
ന്നുേപാന്ന ഈ നാടുവാഴി ഭരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിെന്റ
മുേന്നാട്ടുള്ള ഓേരാ കാൽെവപ്പിെനയും തടഞ്ഞുനിർ
ത്താൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്തത്.
ഇറ്റലിയിൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുെട പാപ്പരത്തത്തിൽ
നിന്നാണ് ഫ്യൂഡലിസം വളർന്നുവന്നത്. ‘ലാറ്റിഫുണ്ടിയ’
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന വലിയ വലിയ കൃഷിസ്ഥല
ങ്ങളിൽ അടിമകെളെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിച്ചു േറാമൻ
പ്രമാണികൾ പിടിപ്പതു സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഈ
വലിയ േതാതിലുള്ള കൃഷി നടത്താൻ സാധിച്ചതു യു
ദ്ധങ്ങൾ വഴിക്കും മറ്റും ധാരാളം അടിമകെള കിട്ടിയിരു
ന്നതുെകാണ്ടുമാത്രമാണ്. േറാമൻ ധനതന്ത്രം മുഴുവനും
അടിമത്തത്തിെന്റ അടിത്തറയിേന്മലാണ് സംഘടിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. മർദ്ദനം വർദ്ധിക്കുേന്താറും അടിമക
ളുെട എണ്ണവും പ്രയത്നകുശലതയും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവ
ന്നു. അടിമകളുെട കുറവ് േകന്ദ്രെത്തയും സംസ്ഥാനങ്ങ
െളയും ഒരുേപാെല ബാധിച്ചു. കൂടുതൽ പ്രേദശങ്ങെള
ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുവാനുള്ള ൈസനികമായ സാധ്യ
തകൾ ചുരുങ്ങി െകാണ്ടുവന്നു. നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധി
ച്ചുെകാണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ അടിമത്ത
വ്യവസ്ഥയുെട അടിയിൽ തുരങ്കംവച്ചു. പ്രഭുക്കളുെട സ്വ
ത്തുക്കളും ക്രൂരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുതകുന്ന
തങ്ങളുെട േദഹാദ്ധ്വാനത്തിൽ അടിമകൾ ൈവമുഖ്യം
കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിെടയും ഇവിെടയുമായി
അടിമകളുെട വിേദ്രാഹങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. ലാറ്റി
ഫുണ്ടിയയിൽ അടിമകെളെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിക്കു
ന്നതു തീെര ആദായകരമെല്ലന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ
നിലമുടമസ്ഥന്മാരായ പ്രഭുക്കൾ തങ്ങളുെട നിലങ്ങെള
െചറിയ െചറിയ ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു കൃഷിക്കാെര ഭാര
േമല്പിക്കാനും അവരിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ
െകാണ്ടു പത്തായം നിറയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
പട്ടണങ്ങളുെട സ്ഥിതിയും േമാശമായിെക്കാണ്ടുവന്നു.
അടിമത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായങ്ങ
െള ഒരതിർത്തിയിലധികം േപാഷിപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യമാ
യിരുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുതൽ വി
പുലമാവുന്നതിനു പകരം കച്ചവടക്കാരുെടയും പണമി
ടപാടുകാരുെടയും കയ്യിൽ സ്വത്തുക്കൾ അധികമധികം
േകന്ദ്രീകരിക്കുകമാത്രമാണ് െചയ്തത്. അങ്ങെന, പട്ടണ
ത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു
നിശ്ചിതവും സ്ഥിരവുമായ ഉപജീവനമാർഗം ഇല്ലാതാ
യിെക്കാണ്ടുവന്നു. പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും നാെടാട്ടുക്കും
നടമാടാൻ തുടങ്ങി.
ഇപ്രകാരം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴ
ക്കും േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ തി
കച്ചും ക്ഷേയാന്മുഖമായിത്തീർന്നു. േറാമൻ സാമ്രാജ്യ
ത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയഘടന ൈസനികേസ്വച്ഛാധിപത്യമായി
മാറുകയും വിഭിന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിെല േസനാനായക
ന്മാർ സാമ്രാജ്യെച്ചേങ്കാലിനുേവണ്ടി പരസ്പരം മത്സരി
ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ഈ അധഃപതനഘട്ടത്തി
ലാണ് അപരിഷ്കൃതരായ ജർമൻ ൈട്രബുകൾ േറാമൻ
സാമ്രാജ്യെത്ത ആക്രമിച്ചത്. ഈ ആക്രമണവും അതി
െന തുടർന്നുെകാണ്ടുണ്ടായ അരാജകത്വവും നാടുവാഴി
വ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന
ക്രമത്തിൽ അടിമത്തത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു നാടുവാഴി പ്ര
ഭുത്വം സ്ഥാപിതമായി.
ഇനി നമുക്ക് ബ്രിട്ടനിേലെക്കാന്നു കേണ്ണാടിക്കുക:
പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരെമന്നുെവച്ചാൽ മുതലാളിത്വ സം
സ്കാരവും, ഭാരതീയ സംസ്കാരെമന്നുെവച്ചാൽ കാർഷിക
സംസ്കാരവുമാെണന്നു പലരും പറയുന്നതു േകൾക്കാം.
എന്നാൽ ബ്രിട്ടെന്റ പ്രാചീനചരിത്രത്തിൽ മറ്റു രാജ്യ
ങ്ങളിലുണ്ടായേപാെല തെന്ന േഗാത്രാധിപത്യവും കൂട്ടു
ജീവിതവും നിലത്തിേന്മലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശവും
ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.
ബ്രിട്ടീഷുദ്വീപുകൾ േറാമൻ ഭരണത്തിെന്റ കീഴിലായിരു
ന്ന കാലത്ത് അവിെട മുതലാളിത്തെമന്നല്ല, നാടുവാ
ഴി പ്രഭുത്വംേപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാചീന ബ്രിട്ടനി
െല െകൽട്ടുകാരുെട േഗാത്രസംഘടന േകരളത്തിെല
പഴയ ഗ്രാമഭരണേത്തക്കാൾ വളെരെയാന്നും വ്യത്യ
സ്തമായിരുന്നില്ല. േഗാത്ര വ്യവസ്ഥയുെട അവസാന
കാലമായേപ്പാേഴക്കും നിലങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു
ഭാഗിച്ചുെകാടുക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ബ്രിട്ടനിലും നില
വിൽവന്നു. ഓേരാ കുടുംബത്തിെന്റയും ൈകവശമുള്ള നി
ലത്തിനു ൈഹഡ് (Hide) എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
‘ഒരു ൈഹഡ് എന്നുെവച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു
ഏരിന് (എട്ടുകാളകെള പൂട്ടുന്ന ഏര്) പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിവുള്ളത്ര നിലത്തിെന്റ ൈകവശാവകാശവും െപാതു
േമച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളിേന്മലും ടൗൺഷിപ്പിെല തരിശു നി
ലങ്ങളിേന്മലുമുള്ള ചില സുനിശ്ചിതാവകാശങ്ങളുമടങ്ങു
ന്നതാണ്.’ എന്ന് േമാർട്ടൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (‘ടൗൺഷി
പ്പ് എന്നത് അേനകം ൈഹഡുകളടങ്ങിയ വലിയ ഗ്രാമ
മാണ്’.) ൈഹഡുകൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട ബീജങ്ങൾ അവയി
ലടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനാൽ, ൈഹഡുകളുെട ഉല്പാദന
വ്യവസ്ഥ ക്ഷേയാന്മുഖമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ നിലമുടമ
സ്ഥന്മാരായ നാടുവാഴികൾക്ക് ഉയർന്നുവരാൻ വലിയ
വിഷമമുണ്ടായില്ല. പഴയ സാമൂഹ്യഘടനയുെട പാപ്പ
രത്തത്തിെന്റ സവിേശഷതകളായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും
സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും നാടുവാഴികളുെട അധികാ
രപ്രമത്തതെയ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കി. യുദ്ധനായകൻ
എന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാടുവാ
ഴി രാജാവായി. ഈ മാറ്റങ്ങൾ, സമുദായത്തിെന്റ സാ
മൂഹ്യവും, സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ
എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. സ്വന്തം നിലമില്ലാ
ത്ത യാെതാരാളും സ്വതന്ത്രൻ (Freeman) എന്ന േപ
രിനർഹനല്ലാതായി. ൈസനികേസവനങ്ങേളാ അഭി
മാനകരെമന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന മറ്റു േസവനങ്ങേളാ
അെല്ലങ്കിൽ പാട്ടെമന്ന േപരിൽ െകാല്ലംേതാറും ഒരു
നിശ്ചിതമായ തുകേയാ, പ്രഭുവിനു നൽകാെമന്ന കരാ
റിേന്മൽ നിലം ൈകവശം വച്ചിരുന്നവെരയാണ് ‘സ്വ
തന്ത്രർ’ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. പ്രഭുവിെന്റ നിലത്തിൽ
പ്രതിഫലം കൂടാെത പണിെയടുത്തുെകാടുക്കാെമന്ന
വ്യവസ്ഥയിേന്മൽ അേഹാവൃത്തിക്കുേവണ്ടി സ്വന്തമാ
യി ഒരു കഷണം നിലം െവച്ചിരുന്നവെര അടിയാളർ
അെല്ലങ്കിൽ സർഫകൾ (Serfs) എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു.
നിലം വിട്ടുേപാകാേനാ നിലം മറ്റാെരെയങ്കിലും ഏൽ
പിക്കാേനാ സ്വതന്ത്രാധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പെക്ഷ,
സർഫ് എെന്നന്നും നിലേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കും.
നിലം വിട്ടുേപാവാനവനു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. മർദ്ദനം സഹി
ക്കവയ്യാെത എങ്ങാനും ഓടിേപ്പായാൽ അവൻ കഠിന
ശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രമാവും. കന്നുകാലികെളേപ്പാെല അടിമ
കെളെക്കാണ്ടു േവലെയടുപ്പിച്ച് സ്വത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന
നിലേപായി. കന്നുകാലികെളേപ്പാെല അടിമകൾക്കു
തീറ്റ െകാടുത്തിരുന്ന സമ്പ്രദായവും േപായി. തനിക്കു
തിന്നാനുള്ള വക ഇേപ്പാൾ സർഫ് തെന്ന സമ്പാദിച്ചു
ണ്ടാക്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായി. ഈെയാരു വ്യത്യാസ
െമാഴിച്ചാൽ, അടിമയും അടിയാനും തമ്മിൽ വലിയ
വ്യത്യാസെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അടിയാളർ മാത്രമല്ല ‘സ്വതന്ത്ര’രും പ്രഭുക്കളുെട മർദ്ദ
നത്തിന്നിരയായിരുന്നു. ശരിക്കു പറയുകയാെണങ്കിൽ,
ആദ്യം മുതൽേക്ക അവർ ക്ഷേയാന്മുഖമായ ഒരു വർഗ
മായിരുന്നു. ചില്ലറ നിലങ്ങൾ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന മി
ക്ക കൃഷിക്കാരും ക്രമത്തിൽ അടിയാളന്മാരായി രൂപാ
ന്തരെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
ഇങ്ങെന പത്താം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴക്കും ബ്രിട്ടനിൽ
ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ അടിയുറച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായി രണ്ടു വർഗങ്ങളാ
ണുള്ളത്. നിലമുടമസ്ഥനായ പ്രഭുവും, പണിെയടുക്കുന്ന
അടിയാളനും. അടിയാളൻ അടിമയല്ല നിയമപ്രകാരം
അയാൾ പ്രഭുവിെന്റ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾെപ്പടുക
യില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തമായി അല്പം ഭൂമിയിൽ കൃഷി െച
യ്യാനും അയാൾക്കവകാശമുണ്ട്. ഈ നിലം കൃഷി െച
യ്തിട്ടാണ് അയാളും അയാളുെട കുടുംബവും ഉപജീവനം
കഴിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ഇഷ്ടംേപാെല ആ ഭൂമി വിട്ടുേപാ
കാൻ അയാൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ആഴ്ചയിൽ രേണ്ടാ
മൂേന്നാ ദിവസം പ്രഭുവിെന്റ നിലത്തിൽ പണിെയടുക്ക
ണം. പ്രതിഫലം കൂടാെത പ്രഭുവിെന്റ നിലം കൃഷി െച
യ്യണം. പ്രഭുവിെന്റ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കണം.
സ്വന്തം കൃഷിയിൽ നിെന്നാരു ഭാഗവും പ്രഭുവിനു െകാ
ടുക്കണം; പ്രഭുവിെന്റ കുടുംബത്തിെല വിവാഹാേഘാഷ
ങ്ങൾക്കും പിറന്നാൾ മുതൽ പിണ്ഡംവെരയുള്ള എല്ലാ
അടിയന്തിരങ്ങൾക്കും തിരുമുൽക്കാഴ്ച െവക്കണം. അടി
യാളൻ െപണ്ണു െകട്ടുേമ്പാൾ ‘ആദ്യെത്ത രാത്രി പ്രഭുവി
ന്’ എന്ന ആചാരവും ചിേലടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതി
െനല്ലാം പുറെമ, രാജാവിനു നികുതിയും പുേരാഹിതനു
നിർബന്ധവഴിപാടുകളും േവെറയുമുണ്ട്. എല്ലാം കഴി
ച്ചാൽ പിെന്ന കഷ്ടിച്ചു ജീവിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതു േശഷി
ക്കും. ജീവിതം നിലനിർത്താനത്യാവശ്യമായ പ്രയത്നം
മാത്രം അടിയാളെന്റ സ്വന്തം താല്പര്യമാണ്. മിച്ചമായ
പ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലം മുഴുവനും ധനികവർഗക്കാർ തട്ടി
െയടുക്കുന്നു.
പ്രഭുവിെന്റ അധികാരം അതിരുകടന്നതാണ്. ന്യായവി
ചാരണയ്ക്കുള്ള േകാടതികൾ നിലമുടമസ്ഥെന്റ നിയന്ത്ര
ണത്തിലായിരിക്കും. അപരാധികൾ വലിയ വലിയ പി
ഴകളടയ്ക്കണം. പിഴ നിലമുടമസ്ഥെന്റ നെല്ലാരു ധനാഗ
മമാർഗമാണ്. ഇങ്ങെന ദരിദ്രന്മാരിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപ
റിച്ച ധനംെകാണ്ടു സുഖേഭാഗങ്ങളിലാറാടുവാൻ പ്രഭുവി
നു സാധിക്കുന്നു. േനെരമറിച്ചാണ് അടിയാളെന്റ സ്ഥി
തി. സാമ്പത്തികമായ ചൂഷണം മാത്രമല്ല ശാരീരികവും
ആത്മീയവുമായ മറ്റു മർദ്ദനങ്ങളും അയാളനുഭവിക്കണം.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് നാടുവാഴിയും അടി
യാളനും തമ്മിലുള്ള അനിവാര്യമായ വർഗസമരം െപാ
ട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നത്.
ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവ് നിലമുടമകളുെട
പ്രധാനിയും േനതാവുമാണ്. െചറിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാർ
ക്കുമീെത വലിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാർ, അവർക്കു മീെത
ഏറ്റവും വലിയ നില ഉടമസ്ഥന്മാർ, എല്ലാവർക്കും മീ
െത രാജാവ്, ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ, നാടുവാഴികൾ, രാജാ
വ് —ഈ അവാന്തരവിഭാഗം ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സവി
േശഷതയാണ്. ഗ്രാമത്തിെല കൃഷിക്കാർ െചറിയ നി
ലമുടമസ്ഥെന്റ കയ്യിൽനിന്നും നിലംവാങ്ങും. െചറിയ
നിലമുടമസ്ഥൻ വലിയ നാടുവാഴിയുെട ആശ്രിതനാണ്.
നാടുവാഴിയാകെട്ട, രാജാവിെന്റ കീഴിൽ െപട്ടവനും.
രാജാവ് ഭരണം നടത്തുന്നതു നാടുവാഴികളുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടിയാണ്. യുദ്ധകാലത്ത് രാജാവിെന്റ കീഴി
ലുള്ള ൈസന്യങ്ങെള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാടുവാഴിക
ളാണ്. അതുെകാണ്ട് രാജ്യത്തിെന്റ പരമാധികാരിയാ
െണങ്കിൽക്കൂടി വാസ്തവത്തിൽ രാജാവിെന്റ അധികാരം
പരിമിതമാണ്. നാടുവാഴികളുെട സഹായസഹകരണ
ങ്ങൾ കൂടാെത അയാൾക്കു തെന്റ അധികാരപ്രമത്തത
നിലനിർത്താനാവില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, രാജാവും
പ്രജകളും തമ്മിൽ േനരിട്ടുള്ള ബന്ധം വളെര കുറവായി
രിക്കും. അേപ്പാൾ ഫ്യൂഡലിസത്തിെല യഥാർത്ഥ ഭര
ണാധികാരികൾ നിലമുടമകളായ നാടുവാഴികളാണ്.
നാടുവാഴികൾ താന്താങ്ങളുെട അധികാരാതിർത്തിക്കു
ള്ളിലുള്ള കുട്ടി രാജാക്കന്മാരാണ്. ഫ്യൂഡലിസെമന്നാ
െലെന്തന്നു സി. പി. എസ്. യു. വിെന്റ ചരിത്രം വിവരിക്കു
ന്നതിങ്ങെനയാണ്:
‘നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിനു കീഴിൽ ഉല്പാദനങ്ങളുെട അടി

സ്ഥാനം നാടുവാഴി പ്രഭുവാണ് ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥെനന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, ഉൽപാ
ദനം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാരെന്റേമൽ അയാൾ പൂർ
ണമായ ഉടമാവകാശം വഹിക്കുന്നില്ല. അടിയാളെന
വിൽക്കുകേയാ വാങ്ങുകേയാ െചയ്യാൻ നാടുവാഴി പ്രഭു
വിനധികാരമുണ്ട്. പേക്ഷ, െകാല്ലാൻ പാടില്ല. നാടുവാ
ഴിപ്രഭുവിെന്റ സ്വത്തുടമേയാെടാപ്പം തെന്ന കൃഷിക്കാര
െന്റയും ൈകെത്താഴിൽ വ്യവസായിയുെടയും വ്യക്തിപ
രമായ ഉടമയും നിലവിൽ വരുന്നു. പേക്ഷ, ഇവരുെട വ്യ
ക്തിപരമായ ഉടമ തങ്ങളുെട പണിയായുധങ്ങളിേന്മലും
സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിേന്മലടിയുറച്ച സംരംഭങ്ങളിേന്മലും
മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ
അക്കാലെത്ത ഉൽപാദന ശക്തികളുെട നിലക്ക് െപാ
തുവിൽ േയാജിച്ചതാണ്. ഇരുമ്പു ശുദ്ധിെചയ്യലും ഇരുമ്പു
സാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലും കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതമായിരി
ക്കുന്നു. ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള കലപ്പയും ൈകത്തറിയും പ്ര
ചാരത്തിൽ വരുന്നു. സാധാരണ കൃഷി, മുന്തിരി കൃഷി,
പൂേന്താട്ടകൃഷി, പാൽ, െവണ്ണ മുതലായവയുെട ഉൽപാ
ദനം —ഇെതല്ലാം പൂർവാധികം വളർന്നുവരുന്നു. െചറു
ൈകെത്താഴിലിനുള്ള പണിസ്ഥലങ്ങളുെട അപ്പുറത്തു
പരിഷ്കൃതമായ ൈകെത്താഴിൽ വ്യവസായശാലകളും
ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാമാണ് ഇക്കാലെത്ത ഉല്പാ
ദന ശക്തികളുെട നിലെയ കുറിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ
സവിേശഷതകൾ.
ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ച പ്രവൃത്തിക്കാരനിൽ
നിന്നു സ്വപ്രത്യയം ആവശ്യെപ്പടുന്നു. പ്രവൃത്തിെയടു
ക്കാൻ അയാൾക്കും സ്വയേമ ഇഷ്ടമുണ്ടായാേല പറ്റൂ
എന്നാവുന്നു. പ്രവൃത്തിയിൽ അയാൾക്കും ഒരു താൽപ
ര്യം േവണെമന്നുവരുന്നു. െവറും അടിമകൾ പ്രവൃത്തി
െയടുക്കുന്നതിൽ സ്വയം താൽപര്യേമാ രസേമാ ഇല്ലാ
ത്തവരാണ്. അതുെകാണ്ട് നാടുവാഴി പ്രഭു അടിമകെള
േവെണ്ടന്നുവയ്ക്കുന്നു; അടിയാളരാണ് അതിലും േഭദെമ
ന്നു കരുതുന്നു; അടിയളനാെണങ്കിൽ, സ്വന്തം പണിയാ
യുധങ്ങളുണ്ട്; പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രേത്യക
താൽപര്യവുമുണ്ട്. നിലം കൃഷിെചയ്യാനും െകായ്തു കിട്ടി
യതിെലാരുഭാഗം നാടുവാഴി പ്രഭുവിനു െകാടുക്കാനും
അയാൾക്കു കഴിവുണ്ടാവണെമങ്കിൽ ഈ പ്രേത്യക
താൽപര്യം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നായി.
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൻകീഴിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ പൂർ
വാധികം വളരുന്നു. അടിമത്തത്തിൻ കീഴിലുണ്ടായിരു
ന്നത്ര തെന്ന നിഷ്ഠൂരമായ ചൂഷണം മിക്കവാറും ഇേപ്പാ
ഴുമുണ്ട്. വളെരക്കുറച്ചു മാത്രേമ അതിനു പതം വരുത്തി
യിട്ടുള്ളൂ. ചൂഷകരും ചൂഷിതരും തമ്മിലുള്ള വർഗസമര
മാണ് ‘നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ’ മുഖ്യമായ സവിേശ
ഷത.

















20 പട്ടണങ്ങൾ
നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷിേയാെടാപ്പം ൈകെത്താ
ഴിലുകൾക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ചരക്കുകൾ വിൽ
ക്കുന്ന ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങ
ളിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ വന്നുേചരും. സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തി
നുള്ളതും നാടുവാഴിക്കും മറ്റും െകാടുക്കാനുള്ളതും കഴിച്ചു
മിച്ചം വല്ലതുമുള്ള കൃഷിക്കാർ അതുംെകാണ്ട് ചന്തസ്ഥ
ലങ്ങളിൽ എത്തും. കൃഷിക്കാർ ൈകേവലക്കാരുെട
ചരക്കുകളും ൈകേവലക്കാർ കൃഷിക്കാരുെട ധാന്യം
മുതലായവയും വാങ്ങും. കൂടാെത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉത്സവങ്ങ
ളുണ്ടാവും. ദൂരേദശങ്ങളിൽ നിന്നുേപാലും ഉത്സവത്തിന്
ആളുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വന്നുകൂടും. ഉത്സവങ്ങൾ ഒേര
സമയത്തു മതപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളാ
ണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.
െകാള്ളെക്കാടുക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുേന്താറും ൈകെത്താ
ഴിലിനു േപ്രാത്സാഹനം ലഭിച്ചു. പ്രേത്യകിച്ചും നാടുവാഴി
കളുെട സുഖേഭാഗസാമഗ്രികളുെട നിർമാണം ലാഭകര
മായ ഒേരർപ്പാടായിരുന്നു.
ചരക്കുകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കുകളിേലർെപ്പട്ട കച്ചവട
ക്കാരും ൈകേവലക്കാരും െചറുപട്ടണങ്ങളിൽ സംഘ
ടിച്ചുകൂടി. ഗ്രാമങ്ങെളന്നേപാെലതെന്ന പട്ടണങ്ങളും നാ
ടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിലാ
യിരുന്നു. ഗ്രാമക്കാെരെയന്നേപാെല പട്ടണത്തിലുള്ളവ
േരയും ഫ്യൂഡൽനിയമങ്ങൾ വരിഞ്ഞുെകട്ടിയിരുന്നു. നാ
ടുവാഴി മർദ്ധനത്തിൽനിന്നു േമാചനം േനടാൻേവണ്ടി
കച്ചവടക്കാരും ൈകേവലക്കാരും തങ്ങളുെട പട്ടണങ്ങ
ളിൽ സ്വയംഭരണത്തിനുേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടി. ആദ്യ
കാലത്തു ൈകേവലക്കാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ച അേത
നാടുവാഴികൾ ഇേപ്പാൾ അവരുെട എതിരാളികളായി
ത്തീർന്നു.
പട്ടണത്തിെല കച്ചവടക്കാരും ൈകേവലക്കാരും ‘ഗിൽ
ഡു’കളായി സംഘടിച്ചുെകാണ്ടാണ് തങ്ങളുെട അവകാ
ശങ്ങൾക്കു േവണ്ടി േപാരാടിയത്. വസ്ത്രം, െചരുപ്പ്, േലാ
ഹപ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയ ഓേരാ വ്യാവസായത്തിലു
േമർെപ്പട്ടവർക്ക് പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ഗിൽഡുകളുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഓേരാ ഗിൽഡിനും പ്രേത്യകമായ നിയമങ്ങ
ളുണ്ടായിരിക്കും. വില, തരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തിസമയം മുത
ലായവെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത്തരം നിയമങ്ങെള ഗിൽ
ഡിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളും അനുസരിക്കണം. ഓേരാ
ൈകേവലവകുപ്പിലും ഒരു മൂപ്പനും (Master) അയാളു
െട കീഴിൽ പരിശീലനത്തിനുേവണ്ടി പണിെയടുക്കുന്ന
ഏതാനും പ്രവൃത്തിക്കാരും (Apprentice) അതിനുപുറേമ
കൂലിക്കു പണിെയടുക്കുന്ന േവലക്കാരും ഉണ്ടാവും. പരി
ശീലനം കഴിഞ്ഞവരും പെക്ഷ, മൂപ്പന്മാരാവാൻ കഴിയാ
ത്തതിനാൽ കൂലിേവലെയടുക്കുന്നവരുമായ േവലക്കാ
െര ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജർണിെമൻ (Journey men) എന്നാണ്
വിളിച്ചിരുന്നത്. പ്രവൃത്തിയിൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടാൻ
കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്കും മൂപ്പന്മാരാവാൻ കഴിയുെമ
ന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ,
നാടുവാഴി മർദ്ധനത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപടാൻ േവണ്ടി
നാടുവിേട്ടാടിേപ്പാന്ന അടിയാളരുെട എണ്ണം വർദ്ധിക്കു
േന്താറും കൂലിേവലക്കാരുെട എണ്ണം അധികമായിത്തീ
രുകയും അങ്ങെന ജർണിെമന്മാരുെട ആശ ക്രമത്തിൽ
വിഫലമായിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്തു. എങ്കിലും, അവർ
തങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി ഗിൽ
ഡു നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രക്ഷപ്രാപിച്ച മൂപ്പന്മാർെക്കതി
രായി പലേപ്പാഴും േപാരടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
ഗിൽഡുകളുെട ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി മാർക്സും എംെഗൽസും
എഴുതുന്നു: ‘തട്ടിപ്പറിക്കാരും സംഘടിതരുമായ പ്രഭു
ക്കൾെക്കതിരായി സംഘടിച്ചു പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യകത വ്യവസായി തെന്ന കച്ചവടക്കാരനുമായ
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കാെക ഉപേയാഗെപ്പ
ടുന്ന മാർക്കറ്റുകളുെട ആവശ്യകത, വളർന്നുവരുന്ന പട്ട
ണങ്ങളിേലക്ക് അടിച്ചുകയറുന്നവരും നാടുവാഴികളുെട
പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷെപേട്ടാടിവരുന്നവരുമായ അടി
യാളരുെട വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കിടമത്സരം നാടിെന്റ നാടു
വാഴി പ്രഭുത്വപരമായ ഘടന ഇവയുെടെയല്ലാം ഫലമാ
യിട്ടാണ് ഗിൽഡുകളുണ്ടായത്. കൂട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുെട
സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു വരുേമ്പാൾ ൈകേവലക്കാരു
െട എണ്ണം മാറ്റമില്ലാെത അേതപടി നിലനിൽക്കുകയും
അവരുെടയിടയിലുള്ള കുെറ വ്യക്തികളുെട കയ്യിൽ മൂ
ലധനം ക്രമത്തിൽ ഈട്ടം കൂടുകയും െചയ്തതിെന്റ ഫല
മായി ജർണിെമന്മാരും അപ്രൻറീസുമാരും തമ്മിൽ ഒരു
പുതിയ ബന്ധമുളവായി. അങ്ങെന, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിെല
ന്നേപാെല പട്ടണങ്ങളിലും േമൽക്കീഴ്മെയ അടിസ്ഥാന
െപ്പടുത്തിയ വിഭജനങ്ങൾ നിലവിൽവന്നു.’ മൂപ്പന്മാരും
ജർണിെമന്മാരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ പട്ടണ ജീവി
തത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു.
വലിയ പ്രേവശന ഫീസും നിറേവറ്റാൻ വിഷമമുള്ള മറ്റു
വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഗിൽഡുകളിൽ
പ്രേവശനം സമ്പാദിക്കാൻ ജർണിെമൻമാർക്ക് എളുപ്പ
മായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർ ഒരു പ്രേത്യക വർഗ
െമന്ന നിലക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
ജർണിെമന്മാർക്കു േയാമൻ ഗിൽഡ് (Yeomen guilds)
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന പ്രേത്യക സംഘടനകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഘടനകെള കച്ചവടക്കാരും മൂ
പ്പന്മാരും എതിർത്തിരുന്നുെവന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
അതുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക് മിക്കേപ്പാഴും രഹസ്യമായിേട്ട പ്ര
വർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.
ഒരുഭാഗത്ത് അടിയാളരുെട പ്രയത്നെത്ത ചൂഷണം െച
യ്യുന്ന ഗ്രാമേമധാവികൾ, മറുഭാഗത്ത് െചറിയ േതാതിൽ
മൂലധനമിറക്കി േവലക്കാരുെട പ്രയ്തനെത്ത ചൂഷണം
െചയ്യുന്ന പട്ടണേമധാവികൾ —ഇതായിരുന്നു നാടുവാ
ഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള സ്വത്തുടമയുെട സ്വഭാവം.
രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഉൽപാദനങ്ങളും െചറുകിടയിലുള്ള
തായിരുന്നു. കൃഷിയിലാവെട്ട, വ്യവസായത്തിലാവെട്ട
ഇന്നെത്തേപ്പാെല യന്ത്രങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നില്ല. എംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:
‘മുതലാളിത്തപരമായ ഉൽപാദനത്തിനു മുമ്പ് എന്നു
െവച്ചാൽ മദ്ധ്യകാലങ്ങളിെലന്നർഥം. തങ്ങളുെട ഉൽ

പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമൽ േവലക്കാർക്കു സ്വ
കാര്യഉടമാവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതിെന അടിസ്ഥാന
മാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള െചറുകിട ഉൽപാദനങ്ങളാണ് —
സ്വതന്ത്രേനാ അടിയാളേനാ ആയ െചറുകിട കൃഷിക്കാ
രെന്റ കാർഷിക വ്യവസായം, പട്ടണങ്ങളിെല ൈക
േവല വ്യവസായം എന്നിവയാണ് െപാതുവിലുണ്ടാ
യിരുന്നത്. നിലം, കാർഷിേകാപകരണങ്ങൾ, െതാ
ഴിൽശാല, പണിയായുധങ്ങൾ എന്നീ അദ്ധ്വാേനാപ
കരണങ്ങൾ വ്യക്തികളുെട സ്വന്തം അദ്ധ്വാേനാപക
രണങ്ങളായിരുന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാനുേദ്ദ
ശിച്ചു െകാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവ
ആവശ്യം െചറിയതും എളിയതും പരിമിതവുമായിരു
ന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാരണം െകാണ്ടുതെന്ന നിയേമന
അവ ഉൽപാദകെന്റ സ്വന്തം വകയായിരുന്നു. ചിന്നി
ച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ഈ സങ്കുചിതങ്ങളായ ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങെള േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും വിപുലമാക്കു
കയും െചയ്യുക. അവെയ ഇന്നെത്ത ഉൽപാദനത്തിെന്റ
ഊക്കുകൂടിയ വീണ്ടികളായി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുക —
ഇെതല്ലാമായിരുന്നു. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്ത
രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവും അതിെന്റ പ്രതിനിധിയായ
മുതലാളിവർഗവും നിർവഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്ക്’.
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൻ കീഴിൽ പതുെക്കപ്പതുെക്ക കച്ച
വടം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടിെന്റ വിവിധ ഭാഗ
ങ്ങളിലായി പുതിയ പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു.
െനയ്ത്തിനുപുറെമ സ്വർണ്ണംെകാണ്ടും െവള്ളിെകാണ്ടുമു
ള്ള പണിത്തരങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള െകാത്തുപണി
കൾ, പ്രതിമാനിർമ്മാണം എന്നിങ്ങെന പ്രഭുക്കളുെട
യും പള്ളി േമധാവികളുെടയും സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കാവ
ശ്യമായ വസ്തുക്കളും കലാവിഭവങ്ങളും നാൾക്കുനാൾ
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുെകാണ്ടുവന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഉപേഭാ
ക്താക്കൾ നിലമുടമകളും പള്ളിേമധാവികളുമായിരു
ന്നു. കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം െചയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തിെന്റ
ഒരുഭാഗം അവർ വിനിമയത്തിനുേവണ്ടി നീക്കിെവച്ചു.
മറുഭാഗത്തു കൃഷിക്കാരുെട ദയനീയ ജീവിതം കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ദുസഹമായിെക്കാണ്ടുവന്നു. പേലടങ്ങളിലും
പരസ്യമായ കർഷക ലഹളകൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. ഒരു
ഭാഗത്ത് ഐശ്വര്യസമ്പന്നരും അധികാര പ്രമത്തരു
മായ നാടുവാഴികൾ. മറുഭാഗത്ത് േക്ലശപരികീർണവും
മർദ്ധനപൂർണവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അടിയാ
ളർ —എങ്ങെന കർഷക ലഹളകൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടാ
തിരിക്കും.
വിനിമയത്തിെന്റയും പണത്തിെന്റയും ഏറിേയറിവരുന്ന
പ്രാധാന്യം ഉൾനാടുകളിെല ഉല്പാദന സമ്പ്രദായത്തി
െന്റ അടി തുരക്കാൻ തുടങ്ങി. ജംഗമ സ്വത്തുക്കെളേപ്പാ
െലതെന്ന നിലങ്ങളും െകാള്ളെക്കാടുക്കുകൾക്കു വിേധ
യമായിത്തീർന്നു. പ്രേത്യകിച്ചും െചറിയ നിലമുടമസ്ഥ
ന്മാർ മറ്റു വഴിെയാന്നും കാണാെത തങ്ങളുെട നിലങ്ങൾ
വിറ്റഴിക്കാൻ നിർബന്ധരായി. നിലങ്ങളുെട ൈകമാറ്റം
നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയ്ക്കു കിട്ടിയ വമ്പിച്ച ഒരടിയായിരുന്നു.
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ മരണേരാദനങ്ങൾ അന്തരീ
ക്ഷത്തിലുയരാൻ തുടങ്ങി.
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കുത
െന്ന നിലമുടമ വ്യവസ്ഥയിൽ സാരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ
കാണെപ്പട്ടു. നാടുവാഴികൾക്കു പണത്തിെന്റ ആവശ്യം
വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ അടിയാളരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു
മാറ്റം വരുത്താൻ അവർ നിർബന്ധരായി. അടിയാളർ
പ്രഭുവിെന്റ നിലത്തിൽ േദഹാദ്ധ്വാനം െചയ്യണെമന്ന
വ്യവസ്ഥയ്ക്കുപകരം അവർ പ്രഭുവിന് ഒരു നിശ്ചിതേതാ
തിൽ പണം െകാടുത്താൽ മതിെയന്നു തീരുമാനിക്ക
െപ്പട്ടു. നികൃഷ്ടമായ േദഹാദ്ധ്വാന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു
േമാചനം ലഭിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അടിയാളർക്ക് ഇതു തൃ
പ്തികരമായി േതാന്നി. വിേദ്രാഹികളായ അടിയാളെര
നിർബന്ധിച്ചു പണിെയടുപ്പിക്കുന്നതിേനക്കാൾ കൂലിക്കു
േവലക്കാെര ഏർെപ്പടുത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആദായ
കരെമന്നു പ്രഭുക്കളും മനസിലാക്കി.
ഇങ്ങെന ഒരുവശത്ത് േദഹാദ്ധ്വാന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം
പാട്ടത്തിനു നിലം ഏറ്റുവാങ്ങി കൃഷിെചയ്യുന്ന കൃഷിക്കാ
രും മറുവശത്തു ധനിക കൃഷിക്കാരുെടയും ജന്മികളുെട
യും നിലങ്ങളിൽ കൂലിപ്പണിെയടുത്തുപജീവനം കഴിക്കു
ന്ന കർഷകെത്താഴിലാളികളുമാവിർഭവിച്ചു.
നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞേപാെല കച്ചവടത്തിെന്റയും പണ
ത്തിെന്റയും പ്രാധാന്യം പെണ്ടങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
മട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പണ
ത്തിെന്റ പ്രഭാവം നാടുവാഴികളുെട ജീവിത രീതിെയ
േപ്പാലും ഇളക്കിമറിച്ചു. തങ്ങളുെട നിലങ്ങളിൽ ധാന്യ
ങ്ങൾ കൃഷി െചയ്യുന്നതിേനക്കാൾ ആദായകരം കച്ചവട
ച്ചരക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാെണന്ന് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േരാമത്തുണിച്ചരക്കുകളുെട പ്രചാരവും വില
വർദ്ധനവുമാണ് അവെര കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. നാടു
വാഴികളിെലാരു വിഭാഗം പ്രേത്യകിച്ചും െചറുനിലമുടമ
സ്ഥന്മാർ തങ്ങളുെട നിലകളിൽ കൃഷി െചയ്യുന്നതിനുപ
കരം െചമ്മരിയാടുകെള േമച്ചുവളർത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു.
പേക്ഷ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങെള േമച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളാക്കി മാ
റ്റണെമങ്കിൽ നിരവധി കർഷക കുടുംബങ്ങെള കുടിയിറ
ക്കിപ്പറഞ്ഞയേച്ച മതിയാവൂ എന്ന നിലവന്നു. പണത്തി
െന്റ പിടിയിൽ െപട്ടുേപായ നാടുവാഴികൾ അതിനും
മടിച്ചില്ല. കൃഷിക്കാെര അവർ ബലാൽക്കാരമായി ആട്ടി
പ്പുറത്താക്കി. അങ്ങെന ഒട്ടുവളെര കാർഷികനിലങ്ങൾ
േമച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളായി മാറി. അതുവെരയും അവിടങ്ങ
ളിൽ കൃഷിപ്പണിെയടുത്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ജന
ങ്ങൾ നിസഹായരും െതരുവുെതണ്ടികളുമായി മാറി.

















21 പള്ളിയും പാതിരിയും
ക്രിസ്തുമതം സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒരു മതമ
െല്ലന്നും സാമൂഹ്യഘടനയുെട മാറ്റേത്താെടാപ്പം മെറ്റ
ല്ലാറ്റിനുെമന്നേപാെല അതിനും പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാ
യിട്ടുെണ്ടന്നും ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചു േനാക്കിയാൽ കാ
ണാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുെടയും
സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനം അതാതു കാലെത്ത ഉൽപാദനവ്യ
വസ്ഥകളാണ്.
അടിമകളുെടയും മറ്റു മർദ്ധിതജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും വി
പ്ലവപ്രസ്ഥാനെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് ക്രിസ്തുമതം ആരംഭി
ച്ചത്. അതുെകാണ്ട് ആദ്യകാലെത്ത ക്രിസ്തുമത വിശ്വാ
സികൾ, ഏതാണ്ടിന്നെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെല,
ധനികവർഗക്കാരാൽ മർദ്ധിക്കെപ്പടുകയും അവേഹളി
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മൂന്നു നൂറ്റാ
ണ്ടു കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും ക്രിസ്തുമതം േസ്റ്ററ്റിെന്റ മതമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും അതിന് അന്നെത്ത
ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് േയാജിച്ച രീതിയിൽ പല രൂപ
േഭദങ്ങളും വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നാടു
വാഴി പ്രഭുത്വം വളർന്നുവന്നേപ്പാൾ ആ പുതിയ സാമൂ
ഹ്യഘടനയ്ക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിനു
വീണ്ടും ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പള്ളിയും പാതിരിയച്ചനും
പ്രാമാണ്യം േനടിയതിക്കാലത്താണ്. ‘ഒെരാട്ടകത്തിന്
സൂചിയുെട തുളയിലൂെട കടന്നുേപാവാൻ എത്രകണ്ട് ബു
ദ്ധിമുട്ടുേണ്ടാ അതിലുമധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ധനികനു
സ്വർഗത്തിേലക്കു കടക്കാൻ’ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച േയശു
ക്രിസ്തുവിെന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾ യൂേറാപ്പിെല ഏറ്റ
വും വലിയ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായി മാറി.
നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയ്ക്കു േയാജിച്ചമട്ടിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ
പള്ളിേമധാവികൾക്കിടയിലുമുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിയുെട
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണാധികാരി േപാപ്പ്, അയാളുെട
താെഴ നാടുവാഴികെളേപ്പാെലയുള്ള ബിഷപ്പുമാർ. ഏറ്റ
വും താെഴ സാധാരണക്കാരായ പാതിരിമാർ, പാതി
രിമാരുെട സ്ഥിതി താരതേമ്യന േമാശമാണ്. എങ്കിലും
അവർ വഴിക്കാണ് കൃഷിക്കാർ ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ടത്.
കൃഷിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളാ
യിരുന്നുെവന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, അതുെകാെണ്ട
ന്ത്? ക്രിസ്ത്യന്മാരായ നിലമുടമകളുെടയും പള്ളി േമധാ
വികളുെടയും മർദ്ധനത്തിൽനിന്ന് അവർക്ക് യാെതാരു
രക്ഷയുമുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല, യാെതാരു പിറുപിറുപ്പും കൂ
ടാെത നിലവിലുള്ള മർദ്ധനങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുകയാണ്
ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളായ കൃഷിക്കാരുെട കടമെയന്ന
പ്രചാരേവലകളും അഴിച്ചുവിടെപ്പട്ടു. ഇഹേലാകത്തി
െന്റ കാര്യം േപാകെട്ട, സ്വർഗത്തിേലെക്കാരു ടിക്കറ്റു
േവണെമങ്കിൽ അതിനും പള്ളിയുെട സഹായം കൂടിേയ
കഴിയൂ!
ഇങ്ങെന നാടുവാഴി വാൾെകാണ്ടും പുേരാഹിതൻ കുരി
ശുെകാണ്ടും ജനങ്ങെള മർദ്ദിച്ചു. ഒരാൾ മനുഷ്യെന്റ ശരീ
രെത്തയും മേറ്റ ആൾ അവെന്റ ആത്മാവിെനയും അടി
മെപ്പടുത്തി. വാളും കുരിശും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗന്ദര്യ
പിണക്കങ്ങളും അവകാശത്തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു
െവന്നതു േനരാണ്. എന്നാൽ, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ പാവ
ങ്ങെള ചവിട്ടിെമതിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവ രണ്ടും ഉറ്റ
ചങ്ങാതികളായിരുന്നു.
പള്ളിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയു
െട േകന്ദ്രം. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയുെട ആശയങ്ങളുെട
യും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും േനതാക്കന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്കാ
ണ് പള്ളിേമധാവികൾ തങ്ങളുെട അധികാരശക്തിയു
റപ്പിച്ചത്. പള്ളിയുെട പ്രധാന പ്രവൃത്തി നാടുവാഴികളു
െടയും പള്ളിേമധാവികളുെടയും സ്വത്തുടമാധികാരെത്ത
സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സുഖവും ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവുെമല്ലാം ൈദവകല്പിതമാണ്.
ൈദവകല്പനെയ േചാദ്യം െചയ്യാൻ പാടില്ല; പള്ളിയുടമ
സ്ഥന്മാർക്ക് അടേക്കണ്ടതായ നിർബന്ധ വഴിപാടുകൾ
അടയ്ക്കാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. േമലാള
െര മാനിച്ച്, എല്ലാം സഹിച്ച്, ഒെക്ക ക്ഷമിച്ചു.
കഷ്ടപ്പാടിന് പരിഹാരമുണ്ടാവാൻ ൈദവെത്ത പ്രാർ
ത്ഥിക്കുകയും പള്ളിക്ക് പണം െകാടുക്കുകയും െചയ്താൽ
മരിച്ചതിനുേശഷം സ്വർഗ്ഗത്തിെലത്താം! സ്വത്തുടമാ
വകാശെത്ത േചാദ്യം െചയ്യുന്നവർ പരേലാകത്തിൽ
നരകവും ഇഹേലാകത്തിൽ സമുദായഭ്രഷ്ടും ക്രൂരമർദ്ദന
ങ്ങളും അനുഭവിേക്കണ്ടിവരും. എംെഗൽസ് എഴുതുകയു
ണ്ടായി: ‘തങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുെട പക്കൽനി
ന്ന് അവസാനെത്ത കാശുകൂടി പിഴിെഞ്ഞടുക്കുകേയാ
പള്ളിവക എേസ്റ്ററ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാൻ
േവണ്ടി അവർ മൃഗീയമായ ബലാൽക്കാരം മാത്രമല്ല,
മതപരമായ എല്ലാ ചതിപ്പണികളും ഉപേയാഗിച്ച്; േദ
ഹപീഡയ്ക്കുള്ള മർദ്ദേനാപകരണങ്ങളുെട ഭീകരതകൾ
മാത്രമല്ല, സമുദായഭ്രഷ്ടിെന്റയും പാപപരിഹാരനിേഷ
ധത്തിെന്റയും ഭീകരതകൂടിയും അവർ പ്രേയാഗിച്ചു: കുറ്റ
സമ്മതമുറിയിെല എല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും അവര
വലംബിച്ചു.’
വഴിപാടുകൾ വഴിക്കും തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ വഴിക്കും
പള്ളിയുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവ
ന്നു. നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുെട ഗണ്യമാെയാരു ഭാഗം പള്ളിയുെട
അധീനത്തിലായിത്തീർന്നു. േമാർട്ടൻ എഴുതുന്നു: ‘നിലം
സമ്പാദിക്കാൻ േവണ്ടി പള്ളികൾ നരകഭീഷണി മുതൽ
തനി കള്ളേരഖയുണ്ടാക്കൽവെരയുള്ള എല്ലാത്തരം സൂ
ത്രപ്പണികളും പ്രേയാഗിച്ചു. അങ്ങെന ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു
ഒരു യഥാർത്ഥ ദൗർബല്യമായി തീരുമാറ് പള്ളിവക
നിലങ്ങൾ അത്രയ്ക്കു വിപുലമായിത്തീർന്നു. മറ്റുള്ള ജന
വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇതുകാരണം വലിയ വിഷമമുണ്ടായി.
പള്ളിവക നിലങ്ങൾക്ക് നികുതിയും ൈസനിക േസവ
നത്തിനുള്ള ബാദ്ധ്യതയും കുറവായിരുന്നു. ഇതുെകാണ്ടു
ളവാകുന്ന കമ്മി നികത്താൻ കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ ഭാരം
ചുമേക്കണ്ടിവന്നു. പള്ളികളുെട സ്ഥാപിത താൽപര്യ
ങ്ങേളാെടാപ്പം കൃഷിക്കാരുെട േമലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
എന്നാൽ, ഫ്യൂഡലിസം ക്ഷേയാന്മുഖമായേപ്പാൾ പള്ളി
യുെട പ്രമാണിത്തവും ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. സുഖേഭാഗ
ത്തിലാറാടുന്നവരും തങ്ങളുെട സ്വകാര്യസ്വത്ത് എത്ര
വർദ്ധിച്ചാലും തൃപ്തിയടയാത്തവരുമായ വലിയ പള്ളി
േമധാവികൾ ക്രിസ്ത്യന്മാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട
മാത്രമല്ല, ദരിദ്രന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരുെടേപാലും
എതിർപ്പിനു പാത്രമായിത്തീർന്നു. സമുദായത്തിെല
വളർന്നുവരുന്ന വർഗസമരങ്ങൾ പള്ളിയുെട ആശയ
ങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുേരാഹിതന്മാർ
െഡാമിനിക്കൻസ് (Dominicans) ഫ്രാൻസീസ്കൻസ്
(Franciscans) എന്നും രണ്ടു തരക്കാരായി പിരിഞ്ഞത്
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു കൂട്ടർ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമേയ
യും വർഗവിഭജനേത്തയും ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച
േപ്പാൾ മേറ്റ കൂട്ടർ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയും സുഖേഭാഗങ്ങ
ളും ക്രിസ്തുവിെന്റ ഉപേദശങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നു വാദി
ച്ചു. അസിസിയിെല െസയിൻറ് ഫ്രാൻസിസ് ൈബബി
ളിെല പല പ്രമാണങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട് യഥാർത്ഥ
ക്രിസ്ത്യന്മാർ സുഖേഭാഗങ്ങളിലാറാടാൻ പാടിെല്ലന്നും
അവർ സ്വയം ദാരിദ്ര്യം വരിക്കണെമന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ മർദ്ദിത
ജനങ്ങെള കണക്കിലധികം ആകർഷിച്ചുെവന്ന് പറ
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഫ്യൂഡലിസം ക്ഷയിക്കുേന്താറും ദരി
ദ്രന്മാെര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ പുേരാ
ഹിതന്മാർ ഉയർന്നുവന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിെല
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലാങ്ലണ്ടിെന്റ മതപരമായ പ്രബന്ധങ്ങളും
ൈവക്ലിഫിെന്റ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും മർദ്ദിത കൃഷിക്കാരു
െട പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട പ്രതിഫലനങ്ങളായിരുന്നു. പള്ളി
വക നിലങ്ങൾ ബലാൽക്കാരമായി പിടിെച്ചടുത്തു കൃഷി
ക്കാർക്ക് െകാടുേക്കണ്ടതാെണന്നുേപാലും ൈവക്ലിഫ്
പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘ൈദവദത്ത’മായ അധികാര
ങ്ങളും ശക്തികളും േപാപ്പിനു മാത്രമായിട്ടുള്ളതെല്ലന്നും
അവ എല്ലാവർക്കും അവകാശെപ്പട്ടതാെണന്നും അേദ്ദ
ഹം വാദിച്ചു. ൈവക്ലിഫിെന്റ അനുയായിയായ േജാൺ
േബാൾ എന്ന പുേരാഹിതൻ ഇങ്ങെന പ്രസംഗിച്ചു:
എെന്റ നല്ലവരായ ജനങ്ങെള, എല്ലാ വസ്തുക്കളും െപാ
തുസ്വത്താക്കുന്നതുവെര, അടിയാളെരേന്നാ പ്രമാണിക
െളേന്നാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാകുന്നതുവെര ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
കാര്യങ്ങെളാന്നും േനെരയാവുക സാദ്ധ്യമല്ല; ഒരിക്കലു
െമാട്ടു േനെരയാവുകയുമില്ല. നാെമല്ലാം പ്രഭുക്കെളന്നു
വിളിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകാരണം െകാണ്ടാണ് നമ്മ
േളക്കാൾ േമന്മ ലഭിക്കുന്നത്? അവെരങ്ങെനയാണതി
നർഹരാവുന്നത്? നമ്മെള അവെരന്തിനാണ് അടിമ
കളാക്കിെവയ്ക്കുന്നത്? നമ്മെളാെക്ക ഒേര പിതാവിനും
മാതാവിനും- ആദാമിനും ഈവിനും പിറന്നവരാെണ
ങ്കിൽ അവർെക്കങ്ങെന നമ്മെളക്കാേളെറ യജമാന
ന്മാെരന്നവകാശെപ്പടാൻ കഴിയും? അവരെതങ്ങെന
െതളിയിക്കും? നമ്മെളെക്കാണ്ട് അവർ പണിെയടുപ്പി
ക്കുകയും അവർക്കു ചിലവിടാൻ േവണ്ടി നമ്മൾ ഉല്പാദി
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നെതാഴിച്ചാൽ േവെറെയന്താണവർ
െക്കാരു േമന്മയുള്ളത്? അവർ െവൽെവറ്റു തുണികളും
േരാമങ്ങൾെകാണ്ടും പട്ടുേരാമങ്ങൾ െകാണ്ടും അലംകൃ
തമായ േകാട്ടുകളുമണിയുന്നു. നമ്മേളാ, പരുപരുത്ത
പരുത്തിത്തുണികളുടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വീഞ്ഞുണ്ട്, വാ
സനദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല അപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾേക്കാ മുത്താ
റി െറാട്ടിയും മറ്റുള്ളവരുെട എച്ചിലുകളും പുല്ലും െവള്ള
വും. അവർക്കു പാർപ്പിടങ്ങളുണ്ട്, േമാടി കൂടിയ അരമ
നകളുണ്ട്. നമുേക്കാ പ്രാരാബ്ധങ്ങളും പണിയും പിെന്ന,
നമ്മൾ വയലുകളിെല കാറ്റിേനാടും മഴേയാടും എതിർ
ത്തുനിൽക്കുകയും േവണം. നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുെട
അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവരുെട ധാടി നിലനിർ
ത്തുവാനുള്ള വക അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, എന്നിട്ടും അവർ
നമ്മെള അടിയാളെരന്നു വിളിക്കുന്നു. അവരുെട കൽപ
നയനുസരിക്കാനമാന്തം കാണിച്ചാൽ അവർ നമ്മെള
പിടിച്ചുതല്ലുന്നു!
വിപ്ലവകാരികളായ പുേരാഹിതന്മാരുെട ഇത്തരം ആശ
യങ്ങൾ കർഷകവിപ്ലവങ്ങൾക്കു ശക്തിയും േപ്രാൽസാ
ഹനവും നൽകിെയങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല.
വാസ്തവത്തിൽ, പള്ളിയുെട േപരിലുള്ള ഭക്തിക്കല്ലാെത
മെറ്റാരു വികാരത്തിനും, തലെപാക്കാനധികാരമില്ലാ
ത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ടും േപാപ്പി
െന്റ അദൃശ്യ ശക്തിക്കുമുമ്പിൽ പതറാെത പ്രശസ്തമായ
ധീരതേയാടും അത്ഭുതാവഹമായ ആദർശ പ്രതിപത്തി
േയാടുംകൂടി പുേരാഹിത വിേദ്രാഹികൾ മുേന്നാട്ടുവന്നു.
പള്ളിയംഗങ്ങൾ ൈബബിളിൽ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ
മായ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കണെമന്നും ഭൗതികാധി
കാരങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും അവർ ഉേപക്ഷിക്കണെമന്നും
വാദിച്ച പല ചിന്തകന്മാർക്കും േപാപ്പുതിരുേമനി ഭ്രഷ്ട്
കല്പിച്ചു. അസത്യെത്ത സിംഹാസനത്തിലിരുത്താൻ
േവണ്ടി സത്യം തൂക്കിലിടെപ്പട്ടു. പലരും ക്രൂരവും കുത്സി
തവുമായ യാതനകളനുഭവിച്ചു. ചിലർ ജീവേനാെട ചു
ട്ടുകരിക്കെപ്പടുകേപാലുമുണ്ടായി. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും
പള്ളി േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ മതപരിഷ്കരണ ശ്രമ
ങ്ങൾ കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് െചയ്തത്.
ഉപേയാഗകരമായ ഒരു സ്ഥാപനെമന്ന നിലയ്ക്കാണ്
പള്ളി ചരിത്രത്തിൽ കാെലടുത്തുെവച്ചത്. ഫ്യൂഡലിസ
ത്തിെന്റ ആരംഭദശയിൽ അതിനു പുേരാഗമനപരമായ
ചില വശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പം പിടിച്ച താറുമാറായ
േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന്
േറാമിെല അടിമസംസ്കാരേത്തക്കാൾ പുേരാഗമനപ
രമായ പുതിെയാരു സാമൂഹ്യഘടനെയ െകട്ടിപ്പടുക്കുക
എന്ന മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയിൽ പള്ളി വഹിച്ച പങ്ക്
പ്രശസ്തമാണ്. േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ വീഴ്ചെയ തു
ടർന്നുണ്ടായ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പള്ളിയായി
രുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റയും
പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിെന്റയും സംരക്ഷണേകന്ദ്രം.
പള്ളിയിെല അംഗങ്ങൾ എഴുത്തും വായനയും തങ്ങ
ളുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും അങ്ങെന
ആ ‘കറുത്തയുഗ’ത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ പ്രകാശം —
അെതത്രത്തെന്ന മങ്ങിയാലും ശരി-പരത്താൻ ശ്രമിക്കു
കയും െചയ്തു.
എന്നാൽ, ഫ്യൂഡലിസം അധഃപതേനാന്മുഖമാവുകയും
കൂടുതൽ പുേരാഗമനപരമായ മെറ്റാരു സാമൂഹ്യഘടന
തലയുയർത്താൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പള്ളിയുെട
ചരിത്രപരമായ ആവശ്യം അവസാനിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ
അച്ചടിവിദ്യയുെട പ്രചാരവും വളർന്നുവന്ന വ്യാപാര സം
ബന്ധിയായ ആവശ്യങ്ങളും എഴുത്ത്, വായന, വിദ്യാഭ്യാ
സപ്രചരണം മുതലായവയിൽ പള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്ന
കുത്തകാവകാശെത്ത നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പള്ളിയുടമ
കൾ ഉപേയാഗശൂന്യരും മടിയന്മാരും മർദ്ദകന്മാരുമായ
ഒരു വർഗമായി അധഃപതിച്ചു. തങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥപൂർ
ണവും സങ്കുചിതവുമായ സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള കാ
ത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി അവർ എല്ലാതരം പുേരാഗതി
േയയും എതിർക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിയായിത്തീർ
ന്നു. ചരിത്രം പള്ളിേമധാവിത്വത്തിനു മരണശിക്ഷ വിധി
ക്കുകയും െചയ്തു.
അധഃപതേനാന്മുഖമായ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയുെടയും
പള്ളിേമധാവിത്വത്തിെന്റയും സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ
തെന്ന മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള പുതിയ ഉല്പാദനശ
ക്തികൾ പതുെക്ക പതുെക്ക വികസിച്ചുവരുന്നുണ്ടായി
രുന്നു. ഈ പുതു സാമ്പത്തികശക്തികൾ വളരുംേതാ
റും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ േകന്ദ്രമായ പള്ളിേമധാവിത്വം
അധികമധികം ആേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടു. മതമയമായ ഒര
ന്തരീക്ഷത്തിൽ മതത്തിെന്റ തെന്ന കുപ്പായമിട്ടുെകാ
ണ്ടാണ് പുതിയ സാമ്പത്തികശക്തികൾ പുറത്തുവന്ന
െതങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല. വിപ്ലവകാ
രികളായ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും ചിന്തകന്മാരുെടയും
മതപരിഷ്കരണ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ രാജ്യാതിർത്തികെള
േഭദിച്ചുെകാണ്ട് പരന്നുപിടിച്ചതിനുള്ള പ്രധാന കാര
ണം അക്കാലെത്ത ജനങ്ങളുെട സാമ്പത്തികസ്ഥി
തിയിലാണാരാേയണ്ടത്. ജർമനിയിൽ ലൂതറുെടയും
ഫ്രാൻസിൽ കാൽവിെന്റയും േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ചു
പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ (Reformation) സാർവ
ത്രികമായ സ്വാധീനശക്തിയുെട അടിസ്ഥാനവും ഇതു
തെന്നയാണ്. മുതലാളിത്തശക്തിയുെട അരേങ്ങറ്റം
അപ്രതിേരാധവും അനുേപക്ഷണീയവുമായിത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നുെവന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ മതപരിഷ്കരണ
പ്രേക്ഷാഭണങ്ങൾ െചയ്തത്.

















22 സയൻസും തത്വശാസ്ത്രവും
സയൻസാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉൽപാദനാഭിവൃ
ദ്ധിയുെടയും മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിെന്റയും അടി
സ്ഥാനം. മനുഷ്യെന്റ ജീവിതയാത്രെയ കൂടുതൽ സുഗമ
മാക്കാനുതകുന്ന പുതിയ സാേങ്കതിക ൈവദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും
പുതിയ യേന്ത്രാപകരണങ്ങളും കൂടുതലുയർന്ന ജീവിത
രീതികളും സയൻസിെന്റ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിശക്തിയിൽനിന്നാണ് മുതലാളിത്ത
സംസ്കാരത്തിനാവശ്യമായ വിജ്ഞാനങ്ങളും കണ്ടുപി
ടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,
ബുദ്ധിശക്തിയുെട അത്ഭുതാവഹമായ ഈ പ്രവർത്തന
ങ്ങളത്രയും സാമൂഹ്യ വളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷഘ
ട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് എന്ന കാര്യം
മറക്കരുത്. േവട്ടയാടിക്കഴിയുന്ന ഒരപരിഷ്കൃത മനുഷ്യ
നു ആവിയന്ത്രെത്തപ്പറ്റി സ്വപ്നത്തിൽേപ്പാലും വിചാരി
ക്കാനാവില്ല. സമുദായത്തിെന്റ വികാസേത്താെടാപ്പം
മാത്രമാണ് സമുദായത്തിെല അംഗമായ മനുഷ്യെന്റ ബു
ദ്ധിശക്തി വളർന്നിട്ടുള്ളതും വളരുന്നതും. മുെമ്പാരദ്ധ്യാ
യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുേപാെല സാമൂഹ്യപ്രവർത്തന
ങ്ങളാണ് ബുദ്ധിശക്തിയുെട അടിസ്ഥാനം. അേപ്പാൾ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തിയു
െട സാർവത്രികമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു േപ്രരണയും
േപ്രാത്സാഹനവും നൽകിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിെല
സാമൂഹ്യജീവിതമാെണന്ന് കാണാൻ കഴിയും. കേമ്പാ
ളങ്ങളേന്വഷിച്ചുനടക്കുന്ന കച്ചവട മുതലാളികൾക്ക്
സമുദ്രെത്തപ്പറ്റിയും ഭൂമിെയപ്പറ്റിയും ഉള്ള വിജ്ഞാന
ങ്ങൾ ആവശ്യമായിവന്നേപ്പാഴാണ് ദിഗ്ദർശനയന്ത്രങ്ങ
ളും േജ്യാതിർവിജ്ഞാനവും ഭൂമിശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചത്. അങ്ങെന മനുഷ്യ
െന്റ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതാവശ്യ
ങ്ങളിൽനിന്ന് സയൻസ് ജന്മെമടുത്തു. സയൻസിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിയാകെട്ട, മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതിെയ കൂടുതലു
യർത്താൻ സഹായിച്ചു. വീണ്ടും പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ,
വീണ്ടും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുള്ള േപ്രരണയും
േപ്രാത്സാഹനവും, വീണ്ടും സയൻസിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
ഇങ്ങെന മനുഷ്യൻ പടിപടിയായി പുേരാഗതി േനടി.
ഫ്യൂഡലിസത്തിൽനിന്ന് മുതലാളിത്തത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ സയൻസ് വഹിച്ച പങ്ക് അതി
പ്രധാനമാണ്. യന്ത്രങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമിട്ട യന്ത്രവി
ജ്ഞാനം (Mechanics) അളവുകൾക്കാവശ്യമായ ഗണി
തശാസ്ത്രവും േരഖാഗണിതവും (Geometry) ദ്രവപദാർ
ത്ഥം, ബാഷ്പപദാർത്ഥം, െവളിച്ചം മുതലായവെയ അപ
ഗ്രഥനം െചയ്യാനാവശ്യമായ പദാർത്ഥഗുണശാസ്ത്രവും
രസായനശാസ്ത്രവും (Physics and Chemistry) പ്രകൃതി
യുെട നിഗൂഢതയിേലക്ക് കടന്നുെചല്ലാൻ സഹായിക്കു
ന്ന സൂക്ഷ്മദർശിനിയന്ത്രവും (1590) ദൂരദർശിനിയന്ത്രവും
(1609) ഭൂമി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയിെല്ലന്നും േനേരമ
റിച്ച് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങെളേപ്പാെല സൂര്യനു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം
െചയ്യുകയാെണന്നും െതളിയിക്കുന്ന േജ്യാതിശാസ്ത്ര സം
ബന്ധിയായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മുകളിൽ നിന്ന് കീേഴാ
ട്ടുവീഴുന്ന വസ്തുക്കളുെടയും ചലിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുെടയും
നിയമങ്ങളും, ന്യൂട്ടെന്റ ആകർഷണ സിദ്ധാന്തവും —
ഇവെയല്ലാം െപെട്ടന്നുണ്ടായ യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങ
ളായിരുന്നില്ല. േനേരമറിച്ച് വളർന്നുവന്ന മുതലാളിത്ത
ശക്തികളുെട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ആവശ്യങ്ങളായി
രുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തിനു മുേന്നാട്ടു നീങ്ങണെമങ്കിൽ വർക്കു
ഷാപ്പുകൾക്കു പകരം വലിയ യന്ത്രങ്ങളും വൻകിട വ്യ
വസായങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണം. ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങ
ളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ഉൽപാദന
െത്ത ഉപര്യുപരി വർദ്ധിപ്പിക്കണം; സർേവ്വാപരി മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങെള കാത്തുര
ക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ഭരണാധികാരവും േവണം. എന്നാൽ
വളർന്നുവരുന്ന ഈ പുതിയ ഉൽപാദനശക്തികളുെട
മുമ്പിൽ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിേന്റതായ ഉൽപാദനബ
ന്ധങ്ങൾ വിലങ്ങടിച്ചുനിന്നു. പിന്തിരിപ്പന്മാരായ നാടുവാ
ഴികളുെട സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങൾ മർദ്ധിതരായ കൃഷി
ക്കാർക്ക് വ്യാവസായിേകാൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള
കഴിവില്ലായ്മ ൈപതൃകങ്ങളായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വ്യക്തി
പരമായ ബന്ധങ്ങൾ സങ്കുചിതാശയങ്ങൾ, നാടുവാഴി
ച്ചുങ്കങ്ങൾ, ഗിൽഡൂനിയമങ്ങൾ, സർേവ്വാപരി നാടുവാഴി
പ്രഭുത്വത്തിെന്റ ഭരണകൂടം എല്ലാം നശിപ്പിേച്ച കഴിയൂ
എന്നായി. വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളിവർഗവും നാേശാന്മു
ഖമായിക്കഴിഞ്ഞ നാടുവാഴി വർഗവും തമ്മിലുള്ള സമരം
മൂർദ്ധന്യദശയിെലത്തി. ഈ സമരത്തിൽ പുേരാഗതി
യുെട േചരിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരും പഴമെയ്ക്കതിരായി
പടെപാരുതി. റൂേസ്സാവും േവാൾട്ടയറും തൂവെലടുത്തു. കു
രിശിെന കൂട്ടാക്കാെത െചേങ്കാലിെന കൂസാെത, തത്വ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഉല്േഘാഷിച്ചു. നാടു
വാഴിയുെട അധികാരങ്ങൾ ൈദവദത്തങ്ങളാെണന്ന്
പറയുന്നവർ കളവുപറയുന്നു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും സമ
ന്മാരെല്ലന്ന് പറയുന്നവർ േനരല്ല പറയുന്നത്. സുഖമനുഭ
വിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അർഹതയുണ്ട്. പേക്ഷ, സ്വാർ
ത്ഥികളായ നാടുവാഴികൾ അതിനു തടസം നിൽക്കു
ന്നു. അതുെകാണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖം വരണെമങ്കിൽ
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടനെയ തകർത്ത് പുതിെയാ
രു സാമൂഹ്യഘടന സ്ഥാപിക്കണം. മറ്റും മറ്റും ഇത്തരം
ആശയങ്ങൾ പുേരാഗമനകാംക്ഷികളായ എല്ലാവെര
യും ആേവശഭരിതരാക്കുകയും അനിവാര്യമായ സാമൂ
ഹ്യവിപ്ലവെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. അസംതൃ
പ്തരായ മുതലാളികളും മറ്റു പട്ടണവാസികളും നാടുവാഴി
മർദ്ദനത്തിൽക്കിടന്നു ഞരങ്ങുന്ന കൃഷിക്കാരും കർഷ
കെത്താഴിലാളികളും എല്ലാം ഒെത്താരുമിച്ച് നാടുവാഴി
പ്രഭുത്വെത്തയും പള്ളി േമധാവിത്വേത്തയും െവല്ലുവിളി
ച്ചു. മുേന്നാട്ടിരമ്പിയാർത്തു കുതിക്കുന്ന മുതലാളിത്തെത്ത
തടഞ്ഞുനിർത്താൻ യാെതാരു ശക്തിക്കും സാദ്ധ്യമെല്ല
ന്നായി. ഫ്യൂഡലിസം തകർന്നു നിലംപതിേച്ച കഴിയൂ
എന്നായി. ഫ്യൂഡലിസം നിലംെപാത്തി തൽസ്ഥാന
ത്ത് പുതിയ മുതലാളിത്തഘടന വാഴ്ചയുറപ്പിച്ചു.

















23 ജീവിതരീതിയും ചിന്താഗതികളും
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ഒരു സവിേശഷത അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്നവേരാടുള്ള അവജ്ഞയാണ്. അന്യരുെട അദ്ധ്വാന
ഫലത്തിേന്മൽ പറ്റിത്തിന്നുകൂടുന്ന നാടുവാഴി ജന്മികളു
െട ദൃഷ്ടിയിൽ േനരിട്ടുല്പാദനം നടത്തുന്നവർ താഴ്ന്നവരും
അധഃപതിച്ചവരും ആണ്. യാെതാരു പ്രവൃത്തിയും എടു
ക്കാെത പ്രവൃത്തി സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്നവർ മാന്യരും
അഭിജാതരുമാണ്. േനെര മറിച്ച് സമുദായത്തിനാവശ്യ
മായ പ്രവൃത്തികളിേലർെപ്പട്ടവർ പതിതരും ഹീനജാ
തിക്കാരുമാണ്. അവർ അയിത്തക്കാരാണ്. അവെര
െതാട്ടുകൂടാ, തീണ്ടിക്കൂടാ, സ്വയം പൂർണങ്ങളായ ഗ്രാമ
ങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള പടി
പടിയായ ജാതിവിഭജനങ്ങൾ, അയിത്തം മുതലായ
അനാചാരങ്ങൾ, സങ്കുചിതമായ വീക്ഷണഗതി, വിശാ
ലാശയങ്ങേളാടുള്ള െവറുപ്പ്, േമലാളേരാടുള്ള ‘കടമ’
നിർവഹിക്കാത്തവർക്കു വിധിക്കെപ്പടുന്ന ശാരീരികമർ
ദ്ദനങ്ങളും സമുദായഭ്രഷ്ടും, കഷ്ടെപ്പടുന്നവരും മർദ്ദിത
രുമായ ഭൂരിപക്ഷക്കാർ അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവ
ങ്ങൾ തിന്നുമുടിക്കുന്ന ഒരുപിടി േമലാളരുെട ധാടിയും
സുഖേഭാഗങ്ങളും —ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഫ്യൂഡലിസ
ത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം.
നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിൽ അവജ്ഞേയാടുകൂടി വീക്ഷിക്ക
െപ്പടാത്ത ഒേരെയാരു പ്രവൃത്തി ൈസനിക പരിശീല
നമാണ്. തങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കളും സുഖേഭാഗങ്ങളും നില
നിർത്താൻ വാളിെന്റ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത
താെണന്നു മനസിലാക്കിയ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ യുദ്ധ
ങ്ങൾക്കു മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് കൽപിച്ചുെകാടു
ത്തത്. പ്രഭുവിെന്റ പ്രമാണത്തം കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ േവ
ണ്ടി യുദ്ധം െവട്ടുന്ന പടയാളിക്കു ജയിച്ചാൽ വീരശൃംഖല
മരിച്ചാൽ വീരസ്വർഗം! യുദ്ധങ്ങൾക്കു പരിശീലനം നൽ
കുവാനും വീരപരാക്രമികെള േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും
ഉതകുന്ന വ്യായാമേകന്ദ്രങ്ങൾ നാടുവാഴികളുെട ആഭിമു
ഖ്യത്തിൽ പേലടങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. േകരളത്തി
െല കളരിപ്പയറ്റ് ഇതിെനാരുദാഹരണമാണ്.
വീരപരാക്രമങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗെമന്ന നിലക്കു പ്രഭുക്ക
ന്മാരുെട അനുരാഗപ്രകടനങ്ങളും േപ്രാത്സാഹിക്കെപ്പ
ട്ടു. സുന്ദരികളായ തരുണീമണികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ദ്വ
ന്ദ്വയുദ്ധങ്ങൾ 12-14-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിെല ഫ്രാൻസിെന്റ
ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമാെയാരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിരു
ന്നത്. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല രാജപുത്ര കാലഘട്ടത്തി
ലും (സുമാർ 8-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവെര)
ഇത്തരം വീരപരാക്രമങ്ങൾ ധാരാളം കാണാവുന്നതാ
ണ്. മറ്റുള്ളവരുെട പത്നിമാെര ബലാൽക്കാരമായി പി
ടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു സ്വന്തം രാജ്ഞിമാരാക്കി െവയ്ക്കുന്ന
വീരപരാക്രമികളായ രാജാക്കന്മാർക്ക് മാന്യമായ ഒരു
സ്ഥാനമാണ് കൽപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പരാക്രമവീര്യ
പ്രകടനങ്ങെള പ്രദർശിപ്പിക്കാനവസരം നൽകുന്ന സ്വ
യംവരങ്ങളും പേലടത്തും നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, അനുരാഗപ്രകടനങ്ങളും മറ്റും നടത്താൻ
സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതി
നർത്ഥമില്ല. അവളുെട അച്ഛേനാ മറ്റു രക്ഷിതാക്കന്മാ
േരാ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വയംവരങ്ങൾക്ക് ഏർ
പ്പാടു െചയ്തിരുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷെന്റ േഭാഗസാധനം
മാത്രമായിരുന്നു. പുരുഷെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
മെറ്റാരുവെന്റ ഭാര്യെയ പിടിച്ച് പറിക്കുന്നത് ഒരു ‘േമ
നി’യായിക്കരുതിയ അേത സമുദായം സ്ത്രീെയ ഇരുട്ടിലി
ട്ടടയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. അവെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താ
ളം അന്യപുരുഷെന്റ മുഖേത്തെക്കാന്നു േനാക്കിേപ്പാ
യാൽ അതു പാപമായി, പാതിവ്രത്യ ലംഘനമായി!
തെന്റ േഭാഗസാമഗ്രിെയ പർദ്ദയ്ക്കുള്ളിൽ െപാതിഞ്ഞുവ
യ്ക്കുന്നത് ഒരു ധർമ്മമാെണന്നേത്ര പുരുഷൻ കരുതിയി
രുന്നത്.
ഇത്തരം അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ-അയിത്തം, ജാതിേഭദ
ങ്ങൾ, സങ്കുചിതത്വം, പർദ്ദ മുതലായവെയല്ലാം —ഫ്യൂഡ
ലിസത്തിെന്റ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കു േയാജിച്ചതായി
രുന്നു. എന്നാൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിനുള്ളിൽ മുതലാളിത്ത
ശക്തികൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതിഗ
തികൾെക്കാരു മാറ്റം േനരിട്ടു. കച്ചവടവും മുതലാളിത്ത
രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവും വളരണെമങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങ
ളുെട സ്വയം സമ്പൂർണതയും നാടുവാഴിച്ചുങ്കങ്ങളും മറ്റു
സങ്കുചിതവ്യവസ്ഥകളും നശിേച്ച കഴിയൂ. നാടുവാഴിത്ത
പരമായ സങ്കുചിതപരിധികെള തട്ടിത്തകർത്ത് വിപു
ലമായ േതാതിൽ േദശീയാതിർത്തികെള സംഘടിപ്പി
േക്കണ്ടതാവശ്യമായിത്തീർന്നു. വ്യാപാരച്ചരക്കുകളുെട
ഉല്പാദനവും വളർന്നുവരുന്ന പണവ്യവസ്ഥയും ഗ്രാമ
സ്വയം സമ്പൂർണതയുെട അടിയിൽ തുരങ്കംെവയ്ക്കാൻ
തുടങ്ങി. െതാഴിൽശാലകളുെട അഭിവൃദ്ധിക്ക് അയിത്ത
വും ജാതിവിഭജനങ്ങളും തടസമായിരുന്നു. പട്ടണമദ്ധ്യ
ത്തിൽ പടുകൂറ്റൻ കമ്പിനികളിൽ േപായി പണിെയടു
ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അയിത്തമാചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന
െതങ്ങെന? അേഹാവൃത്തിക്കുേവണ്ടി െതാഴിൽശാല
കെള അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന സാധുസ്ത്രീകൾക്കും ഉേദ്യാ
ഗമേന്വഷിച്ചലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഇടത്തരക്കാരികളായ
സ്ത്രീകൾക്കും പർദ്ദെയ വലിച്ചു ചീന്താെതയിരിക്കാൻ
നിവൃത്തിയുേണ്ടാ?
ഇപ്രകാരം മുതലാളിത്തശക്തികളുെട വളർച്ചേയാെടാ
പ്പം ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതികൾെക്കതിരായ പുതിയ േദ
ശീയാശയങ്ങളും േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ജനങ്ങളുെട
യിടയിൽ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. േദശീയപ്രസ്ഥാ
നം മുേന്നാട്ടുനീങ്ങുന്ന േതാതനുസരിച്ച് അയിത്തത്തിനും
പർദ്ദയ്ക്കുെമതിരായ പ്രേക്ഷാഭണങ്ങൾക്കും ഉേത്തജനം
ലഭിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ തുർക്കി കമാലിെന്റ തുർക്കിയായി രൂ
പാന്തരെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ പരിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളും
ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു േശഷം പര
ന്നുപിടിച്ച േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനുദാഹരണമാ
ണ്. േകരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ നടന്ന സമുദായ പരിഷ്കരണ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും േദ
ശീയപ്രസ്ഥാനെത്ത തുടർന്നുണ്ടായ അയിേത്താച്ചാടന
പരിശ്രമങ്ങളും അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട േഘാഷാബഹിഷ്ക
രണ സംരംഭങ്ങളും മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ജീവിതരീതിെക്കതി
രായ പുതിയ ആശയങ്ങളുെട വിജയെത്തയാണ് കാ
ണിക്കുന്നത്.

















24 കലയും സാഹിത്യവും
അമ്പലവും പള്ളിയും െകാട്ടാരവുമായിരുന്നു ഫ്യൂഡൽ
കലയുെട േകന്ദ്രങ്ങൾ. അന്തഃപുരസ്ത്രീകെളേപ്പാെല
െകാട്ടാരെക്കട്ടിനുള്ളിൽ ജനതാമദ്ധ്യത്തിേലക്കിറങ്ങി
വരാെത അന്തസിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കലയും സാഹി
ത്യവുമാണ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ജനകീയസാ
ഹിത്യെമെന്നാന്നുണ്ടായിരുന്നേതയില്ല. സംസ്കൃതവ്യുൽ
പ്പത്തിയായിരുന്നു പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ അളവുേകാൽ
(യൂേറാപ്പിലാെണങ്കിൽ ലാറ്റിൻവ്യുൽപ്പത്തിയും). അക്ഷ
രാഭ്യാസവും കണക്കുകൂട്ടലും പഠിപ്പിച്ചുെകാടുക്കാൻ ഗ്രാ
മസ്വയം പൂർണതയ്ക്കുള്ളിെലാതുങ്ങിയ എഴുത്തുപള്ളികളു
ണ്ടായിരുന്നുെവന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, അവ ജനങ്ങ
ളുെട െചറിെയാരു ശതമാനെത്ത മാത്രേമ അനുഗ്രഹി
ച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
തങ്ങളുെട അന്തസും ധാടിയും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുതകു
ന്ന മേനാഹരങ്ങളായ െകട്ടിടങ്ങളുെട നിർമാണത്തിൽ
പ്രഭുക്കന്മാർക്കു വലിയ അഭിരുചിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രാൻ
സ് മുതലായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെല േഗാഥിക്ക് െക
ട്ടിടങ്ങളും െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല സുപ്രസിദ്ധ ഹിന്ദുേക്ഷ
ത്രങ്ങളും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുെട രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളും
അവയ്ക്കു മകുടം ചാർത്തുന്ന ഹൃദയാകർഷകമായ താജ്മ
ഹലും നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ കലാൈനപുണിക്കു
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവയേത്ര. കലാപൂർണങ്ങളായ
ഈ െകട്ടിടങ്ങൾ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിെല മർദ്ദനങ്ങ
േളയും കഷ്ടപ്പാടുകെളയും ഒെട്ടാന്നു മറച്ചുപിടിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. പാരീസ് നഗ
രത്തിെല പവിത്രസുന്ദരമായ േനാത്രദാം പള്ളിയുെട
േനർക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടു െസയിൻറ് െബർനാർഡ്
വിലപിക്കുകയുണ്ടായി: ‘പള്ളി അതിെന്റ ചുമരുകെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വിഭവ സമ്പൂർണമാണ്. ദരിദ്ര
ന്മാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളമാകെട്ട, അത് ഒരിരപ്പാ
ളിയാണ്. തെന്റ കല്ലുകെള അതു െപാന്നുടുപ്പിക്കുന്നു.
തെന്റ മക്കെളയാകെട്ട, അത് നഗ്നരാക്കി വിടുന്നു!’.
എന്നാൽ, മർദ്ദനത്തിെന്റ േചാര പുരണ്ടെതങ്കിലും ഈ
മേനാഹരഹർമ്മ്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ വളർച്ചയുെട ഒരു
സവിേശഷഘട്ടത്തിെല കലാസമ്പത്തുക്കളാെണന്ന
കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനങ്ങളും എഞ്ചി
നീയറിങ്ങും അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്ന ആ കാലത്തു മനു
ഷ്യെന്റ ൈകവിരുതുകൾ എത്ര കലാപൂർണങ്ങളായിരു
ന്നുെവന്ന് അവ െതളിയിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ
മഹത്തരമായ സാദ്ധ്യതകൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുെകാ
ണ്ട് അവയിന്നും പരിലസിക്കുന്നു.
ഏതായാലും, 14-ാം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മുതലാളിത്ത
ശക്തികൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ പുതിയ കലാസം
രംഭങ്ങളും സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങളും ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ
ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. ദാേന്തെയേപ്പാലുള്ള മഹാക
വികളും ലിേയാണാർേദ്ദാവിൻസിെയേപ്പാലുള്ള കലാ
കാരന്മാരും ഈ നേവാത്ഥാനെത്ത തികച്ചും പ്രതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വരവിെന
ക്കുറിക്കുന്ന ഭൗതികവാദം, ബുദ്ധിവാദം, വ്യക്തിവാദം
മുതലായവ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ എങ്ങെന പരന്നുപിടി
ക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നതിന് അവരുെട കലകൾ നെല്ലാ
രു െതളിവാണ്.
ഏതാണ്ടിവരുെട കാലത്തുതെന്നയാണ് ഫ്യൂഡലിസ്റ്റാ
ശയഗതികെള എതിർക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ പുനരു
ദ്ധാനവും ഉണ്ടായത്. ഗ്രീക്ക്-േറാമൻ സാഹിത്യങ്ങൾ
ഒരു പുതിയ ൈചതന്യേത്താെട ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു.
ഏതാണ്ടിേതകാലത്തുതെന്ന ഇന്ത്യയിലും ഒരു നേവാ
ത്ഥാനത്തിെന്റ അല വീശാൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. 14-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെല, ജാതിെക്കതിരായി രാമാനന്ദൻ നടത്തിയ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും അതിെനത്തുടർന്നുെകാണ്ട് കബീർ
പാടിയ പാട്ടുകളും പഴമയുെട പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് േമാ
ചനം േനടാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുെട പ്രാരംഭങ്ങളാണ്.
അക്ബറുെട കാലമായേപ്പാേഴക്കും പുതിയ സാമ്പത്തി
കാവശ്യങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രാേദ
ശിക ഭാഷകൾ പേലടത്തും വളരാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടുകാ
രിൽ നെല്ലാരു വിഭാഗെത്ത ആകർഷിക്കുന്ന കവികളും
കവിതകളും ഉയർന്നുവന്നു. ഹിന്ദിയിൽ തുളസിദാസ
രാമായണവും മലയാളത്തിൽ തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ
രാമായണം കിളിപ്പാട്ടും ഈ കാലഘട്ടെത്തയാണ് കുറി
ക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമ
ങ്ങളനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലും ക്ഷേയാന്മുഖമായ നാടുവാഴി
വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ വളർന്നുവരു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, വിേദശമുതലാളികളുെട ആക്ര
മണത്തിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തത്തി
േലക്കുള്ള സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച തടയെപ്പട്ടു. പിന്നീടു
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ േദശീയമുതലാളി
ത്തത്തിനു വിേദശീയ മുതലാളിത്തെത്ത എതിർക്കാനാ
വശ്യമായ െകല്പുണ്ടായിത്തീരുകയും അങ്ങെന േദശീയ
േബാധവും േദശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കാൻ
തുടങ്ങുകയും െചയ്തേപ്പാൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിെല വി
വിധ േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പുതിയ കലക
ളും സാഹിത്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയത്.

















25 മുതലാളിത്തം
ആദ്യം പണക്കാർ കച്ചവടത്തിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ
ഉൽപാദനം വർദ്ധിേക്കണ്ടതാവശ്യമായിവന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കാ
റ്റയ്ക്കു സ്വന്തമായ പണിയായുധങ്ങളുപേയാഗിച്ച് ഉൾനാട്ടു
കാരുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകളും ൈകേവലക്കാരെന്റ േനതൃ
ത്വത്തിൽ നേലാ അേഞ്ചാ ജർണിെമൻമാരുെട സഹാ
യേത്താടുകൂടിയുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകളും മതിയാവാെത
വന്നു. ഈ സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് മുതലാളിത്തരീതിയിലു
ള്ള ഉൽപാദനെത്ത സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു പണിെയ
ടുക്കുന്നവെര ഒേര വർക്േഷാപ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു പണി
െയടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യമുണ്ടായ മാറ്റം. ഓേരാ
രുത്തരും ഓേരാ സാധനം മുഴുവനും നിർമിക്കുന്നതിനു
പകരം ഓേരാ ഭാഗം മാത്രം പണിയുകയും അങ്ങെന
പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം
എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന ഈ പു
തിയ ഉൽപാദനരീതിക്ക് മാനുഫാക്ചർ (Manufacture)
എന്നുപറയുന്നു. പേക്ഷ, ഇപ്രകാരം ആളുകെള കൂട്ടംകൂ
ട്ടമായി പണിെയടുപ്പിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മാർക്സ്
എഴുതുന്നു: ‘േനരിട്ടുൽപാദനം നടത്തുന്നവന് അതായ
ത് െതാഴിലാളിക്ക് തെന്നത്താൻ വിൽക്കാൻ കഴിയ
ണെമങ്കിൽ ആദ്യമായി നിലേത്താടുള്ള തെന്റ ബന്ധം
വിടർത്തിക്കിട്ടുകയും താൻ മെറ്റാരാളുെട അടിമേയാ
അടിയാളേനാ ദാസേനാ അല്ലാതായിത്തീരുകയും െച
േയ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്. കൂടാെത, അവൻ ഗിൽഡുകളു
െട ഭരണത്തിൽനിന്നും ഗിൽഡുകളിെല അപ്രൻറീസു
മാർക്കും ജർണിെമൻമാർക്കും ഉള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും
ഗിൽഡുകളുെട െതാഴിൽ നിയമങ്ങളാകുന്ന തടസങ്ങ
ളിൽ നിന്നും രക്ഷേനടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ
മാത്രേമ ഒരു മാർക്കറ്റു കെണ്ടത്തുന്നിടേത്തക്കു തെന്റ
ചരക്കും െകാണ്ടുേപാകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രനായ അദ്ധ്വാ
നശക്തി വിൽപനക്കാരനാവാൻ അവനു കഴിയുകയു
ള്ളൂ. അതുെകാണ്ട്, ഉൽപാദകന്മാെര കൂലിേവലക്കാരാ
ക്കി മാറ്റുന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രസ്ഥാനം ഒരുവശത്ത്,
അടിയാള വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഗിൽഡുകളുെട ചങ്ങ
ലെക്കട്ടിൽ നിന്നും ഉള്ള അവരുെട േമാചനമായി പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പടുന്നു. ഈെയാരു വശം മാത്രേമ നമ്മുെട മുതലാ
ളി ചരിത്രകാരന്മാർ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ മറുവശത്ത്
തങ്ങളുെട സ്വന്തമായ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും പഴയ
ഫ്യൂഡൽ ഏർപ്പാടുകൾ നൽകിയവയും ജീവിതം നില
നിർത്താനുപേയാഗെപ്പടുന്നവയുമായ എല്ലാ ഉറപ്പുകളും
തട്ടിപ്പറിക്കെപ്പട്ടേശഷമാണ് പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം കി
ട്ടിയ ഈ മനുഷ്യർ തങ്ങെളത്തെന്ന വിൽക്കുന്നവരായി
ത്തീർന്നത്. ഇതിെന്റ ചരിത്രം അവെര തട്ടിപ്പറിച്ച കഥ
മനുഷ്യചരിത്രത്തിെന്റ ഏടുകളിൽ തീയ് െകാണ്ടും േചാര
െകാണ്ടുമുള്ള അക്ഷരങ്ങളിലാെണഴുതെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
പഴയ സാമൂഹ്യഘടനയിൽ നിന്നു പുതിയ മുതലാളിത്ത
പരമായ സാമൂഹ്യഘടനയിേലക്കുള്ള ഈ പരിവർത്ത
നം ചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും ക്രൂരവും നിഷ്ഠൂരവും നികൃഷ്ടവു
മായ ഒരദ്ധ്യായമാണ്. മാർക്സ് പറയുന്നേപാെല ‘വ്യക്തി
പരവും ചിന്നിക്കിടക്കുന്നതുമായ ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങെള രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിയത്, ഒരുപിടി ആളുെട െച
റുസ്വത്തുക്കെള ഒരു പിടി ആളുെട കൂറ്റൻ സ്വത്തുക്കളാ
യി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിയത്, ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
ജനാവലിയുെട പക്കൽനിന്നു നിലവും ജീവനസാമഗ്രിക
ളും അദ്ധ്വാേനാപകരണങ്ങളും തട്ടിപ്പറിെച്ചടുത്തത്. ഈ
ഭയാനകവും വ്യസനകരവുമായ തട്ടിപ്പറിയാണ് മൂലധന
ചരിത്രത്തിെന്റ മുഖവുര’.
14-ഉം 15-ഉം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തെന്ന മധ്യധരണ്യാഴി പ്രേദ
ശങ്ങളിെല ചില പട്ടണങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തരീതിയിലു
ള്ള ഉൽപാദനത്തിെന്റ ആരംഭങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയു
െമങ്കിലും മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടം ശരിക്കു തുടങ്ങുന്നത്
16-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കാണ്. അേപ്പാേഴയ്ക്കും മുതലാളി
കളുെട വർക്ഷാപ്പുകൾ ഏെറക്കുെറ പ്രാബല്യം സിദ്ധി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രസ്തുതകാലത്തു വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ ആവിർഭവി
ച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വർക്േഷാപ്പുകളിെല ഉൽപാദനം
പ്രവൃത്തിവിഭജനെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ മാനു
ഫാക്ച്ചർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽക്കൂടി ഈ പുതിയ ഉൽ
പാദനവ്യവസ്ഥയുെട കീഴിൽ കച്ചവടത്തിനു കാര്യമായ
പുേരാഗതി ലഭിച്ചു. പുതിയ പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ ആവ
ശ്യമായിരുന്നു. അേമരിക്കയുെട ആവിഷ്കരണം നാണ്യ
നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ സ്വർണവും െവള്ളിയും ധാ
രാളമായി കണ്ടുകിട്ടാൻ ഇന്ത്യ, ൈചന മുതലായ പൗര
സ്ത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പുതിയ സമ്പർക്കം ഈ രാജ്യ
ങ്ങളുമായുള്ള കച്ചവടം, വ്യാപാരസംബന്ധിയായ യുദ്ധ
ങ്ങൾ —ഇവെയല്ലാം ഉൽപാദനെത്ത കൂടുതൽ വിപുല
മാക്കാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
കച്ചവടം വളർന്നേപ്പാൾ കേമ്പാളങ്ങൾക്കു പറ്റിയ പു
തിയ രാജ്യങ്ങളുെട കണ്ടുപിടുത്തം ആവശ്യമായിത്തീർ
ന്നു. അങ്ങെന പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയേപ്പാൾ
കച്ചവടത്തിനു േപ്രാത്സാഹനം ലഭിച്ചു. പുതുതായിക്കി
ട്ടിയ േലാകമാർക്കറ്റുകെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയത്ത
ക്കവണ്ണം കച്ചവടച്ചരക്കുകൾ കൂടുതൽ േവഗത്തിലും ധാ
രാളമായും നിർമിക്കാനാവശ്യമായ ഉൽപാദന പരിഷ്കാ
രങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ നാ
ടുവാഴി വ്യവസ്ഥെയ തകർത്ത് മുതലാളിത്തത്വത്തിെന്റ
വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ചരിത്ര
ത്തിെന്റ കടമയായിത്തീർന്നു. സയൻസിെന്റ സഹായ
േത്താടുകൂടിയാണ് ഈ കടമ നിർവഹിക്കെപ്പട്ടത്.
സയൻസ് സമുദായത്തിെല ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാെക
വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റമുളവാക്കി. ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം
മെറ്റാരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു വഴിെതളിച്ചു. 18-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിലാരംഭിച്ച ഈ പരിവർത്തന
ങ്ങൾക്കു വ്യവസായവിപ്ലവെമന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ
േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി േകയ് (Kay) എന്ന ശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ഓടം (Shuttle) മൃഗങ്ങളുെട
ഉല്പാദനക്ഷമതെയ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. െനയ്ത്തിലുണ്ടായ ഈ
പുേരാഗതി, നൂൽനൂൽപ്പിെന്റ േവഗെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാ
നുതകുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിെന്റ ആവശ്യകതയുളവാക്കി.
ഹാർേഗ്രവിെന്റ നൂലുനൂല്പുയന്ത്രം (Spinning Jenny) ഈ
ആവശ്യെത്ത നിർവഹിച്ചു. നൂൽനൂല്പിലുണ്ടായ ഈ
പരിഷ്കരണം െനയ്ത്തുസമ്പ്രദായെത്ത വീണ്ടും പിന്നണി
യിലാക്കി. കാർട്ട്ൈററ്റിെന്റ മഗം എന്ന പുതിയ െന
യ്ത്തുയന്ത്രം ഈ കുറവു പരിഹരിച്ചു. ഇങ്ങെന ഒന്നിെന
ത്തുടർന്നുെകാണ്ടു മെറ്റാന്നായി പല യന്ത്രങ്ങളും പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പട്ടു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും യന്ത്രങ്ങെള നിർമ്മിക്കാനുള്ള
വലിയ യന്ത്രങ്ങളുെട ആവശ്യമുണ്ടായിത്തീർന്നു. യന്ത്ര
ങ്ങെള നടത്താൻ ആവിശക്തിയുപേയാഗിക്കാെമന്നു
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു. െജയിംസ് വാട്ടിെന്റ സ്റ്റീം
എഞ്ചിൻ ഇവിെട പ്രസ്താവശ്യമാണ്. ഇങ്ങെന യന്ത്ര
ങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ഉൽപാദനക്രമം അഭൂ
തപൂർവമാംവണ്ണം വികസിച്ചേപ്പാൾ പിന്നണിയിൽ കി
ടന്നിരുന്ന ഗതാഗതമാർഗങ്ങളും കടേത്തർ പാടുകളും
പരിഷ്കരിേച്ച കഴിയൂ എന്നായി. തീവണ്ടിയും ആവിക്ക
പ്പലുകളും നിലവിൽവന്നു. ഈ പുേരാഗതികളുെടെയ
ല്ലാമടിസ്ഥാനെമന്ന നിലയ്ക്കു കൽക്കരി വ്യവസായവും
ഇരുമ്പു വ്യവസായവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അത്ഭുതാവഹമായ യന്ത്രപരിഷ്കാ
രങ്ങെള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ ഇങ്ങെന സംഗ്ര
ഹിക്കുന്നു: ‘കഷ്ടിെച്ചാരു നൂറുെകാല്ലെത്ത ഭരണകാല
ത്തിനുള്ളിൽ മുതലാളിവർഗം കഴിഞ്ഞുേപായ എല്ലാ
തലമുറകളും കൂടി നിർമിച്ചവേയക്കാൾ വലിയവയും ഗം
ഭീരങ്ങളുമായ ഉൽപാദനശക്തികെളയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. പ്രകൃതിശക്തികെള മനുഷ്യനു കീഴ്െപ്പടുത്തൽ,
യേന്ത്രാപകരണങ്ങൾ, വ്യവസായത്തിനും കൃഷിക്കും
രസായനശാസ്ത്രെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തൽ, ആവിക്ക
പ്പലുകൾ, തീവണ്ടികൾ, കമ്പിത്തപാൽ, കൃഷിെചയ്യാൻ
േവണ്ടി വലിയ ഭൂപ്രേദശങ്ങെള ഒന്നായി െവട്ടിെത്തളി
യിക്കൽ, ജാലവിദ്യെകാെണ്ടന്നേപാെല വലിയ വലിയ
ജനസമുദായങ്ങെള െപെട്ടന്നു ഭൂമുഖത്തുയർത്തിെക്കാ
ണ്ടു വരൽ —സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തിെന്റ മടിത്തട്ടിൽ ഇത്ത
രം ഉല്പാദനശക്തികൾ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുെണ്ടന്നു മുേമ്പ
െതാരു നൂറ്റാണ്ടിനാണ് ഊഹിക്കാൻ േപാലും കഴിഞ്ഞി
ട്ടുള്ളത്?’.
മുതലാളിത്തെമന്നാെലെന്തന്നു സി. പി. എസ്. യു. വിെന്റ
ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു:
‘മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള
അടിസ്ഥാനം മുതലാളിയാണ്. ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളതാണ്. പേക്ഷ, ഉല്പാദനം
നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാരുെട േമൽ —കൂലി വാങ്ങുന്ന
െതാഴിലാളികളുെട േമൽ —അയാൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാ
ശമില്ല. മുതലാളിക്ക് അവെര വിൽക്കാനും വയ്യ, െകാ
ല്ലാനും വയ്യ. കാരണം വ്യക്തികെളന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ
സ്വതന്ത്രരാണ്. എന്നാൽ, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള

ല്ലാം അവരുെട പക്കൽ നിന്നു പിടിെച്ചടുത്തിരിക്കുന്ന
തുെകാണ്ട് വിശപ്പുമൂലം മരിച്ചുേപാകാതിരിക്കണെമ
ങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനശക്തിെയ മുതലാളി
ക്കു വിൽക്കണെമന്നുവരുന്നു. ചൂഷണത്തിെന്റ ഭാരം
അവർ േപറണെമന്നു വരുന്നു.

സ്വന്തമായ പണിയായുധങ്ങേളാ, ഉൽപാദനം നടത്താ
നുള്ള ഉപാധികേളാ ഇല്ലാത്ത െതാഴിലാളിക്കു ജീവിക്ക
ണെമങ്കിൽ തെന്റ അദ്ധ്വാനശക്തിക്കു മുതലാളിക്കു വിറ്റു
കൂലി വാങ്ങുകയല്ലാെത മറ്റു വഴിെയാന്നുമില്ല. മുതലാളി
യാകെട്ട, തെന്റ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി െതാഴി
ലാളിയുെട അദ്ധ്വാനശക്തിെയ അേങ്ങയറ്റം വെര ഉപ
േയാഗെപ്പടുത്തുന്നു. െതാഴിലാളിെയെക്കാണ്ട് കഴിയുന്നി
ടേത്താളമധികം പണിെയടുപ്പിക്കുകയും ആ അദ്ധ്വാന
ഫലത്തിൽ നിന്നു െതാഴിലാളിക്കു ജീവിക്കാനാവശ്യമാ
യതു മാത്രം െകാടുത്തു മിച്ചമുള്ളതു മുഴുവൻ അപഹരിെച്ച
ടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. െതാഴിലാളിെയ എത്രേത്താളമധി
കം ചൂഷണം െചയ്യുന്നുേവാ അത്രേത്താളമധികം മുത
ലാളിക്ക് ലാഭമാണ്. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മു
തലാളിയുെട അഭിവൃദ്ധി െതാഴിലാളിയുെട അധഃപതന
മാണ്. ലാഭം സമ്പാദിക്കാൻേവണ്ടി മുതലാളിയും തെന്റ
ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ േനടാൻേവണ്ടി െതാഴിലാളിയും പര
സ്പരം േപാരടിക്കുന്നു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയാണ് മുത
ലാളിത്ത സമുദായത്തിെല അനിവാര്യമായ വർഗസമ
രത്തിനു മൂർച്ച കൂട്ടിയത്.
നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞേപാെല മുതലാളിത്ത സമുദായ
ത്തിൽ ആളുകളുെട ഉപേയാഗമല്ല മുതലാളിയുെട ലാഭ
മാണ് ഉൽപാദനത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി. കൂടുതൽ ലാഭ
മുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നെതേന്താ അതു മാത്രമാണ് ഉൽപാ
ദിപ്പിക്കെപ്പടുക. അതിേലയ്ക്കാണ് മൂലധനം ആകർഷി
ക്കെപ്പടുക. കൽക്കരി കുഴിെച്ചടുക്കുന്നതിേനക്കാൾ ലാ
ഭകരം മെറ്റാന്നാെണങ്കിൽ കൽക്കരി ഭൂമിയിൽതെന്ന
കിടക്കും. മനുഷ്യർക്കു നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ തുണിേവണം.
പേക്ഷ, തുണിയുെട ഉൽപാദനം ആദായകരമെല്ലങ്കിൽ
യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുകയില്ല. ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമുണ്ട്.
അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളുണ്ട്, പണിെയടുക്കാൻ തയ്യാ
റുള്ളവർക്ക് യന്ത്രങ്ങെളടുത്തുപേയാഗിച്ചുകൂെട? പാടി
ല്ല. യന്ത്രങ്ങൾ മുതലാളിയുെട ‘സ്വകാര്യ സ്വത്താ’ണ്.
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലാണ് വിദ്യാ
ഭ്യാസവും സംസ്കാരവും കലകളും സാഹിത്യങ്ങളും പത്ര
ങ്ങളും സിനിമയും േറഡിേയാവും ചിന്താഗതികളുെമല്ലാം
സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവയുെട പിന്നിൽ മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ സർവശക്തമായ ഭരണയന്ത്രവുമുണ്ട്.
ഈ ഭരണയന്ത്രം വിപുലാധികാരങ്ങേളാടുകൂടിയ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥേമധാവികളുെടയും ശക്തിേയറിയ പട്ടാളങ്ങളുേട
യും സഹായേത്താടുകൂടി തെന്റ കരാളമായ ൈകനഖ
ങ്ങെള ജനതാമദ്ധ്യത്തിലാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു നിലെകാള്ളുന്നു.
ഇപ്രകാരം ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമകളായ മു
തലാളികൾ സമുദായത്തിെന്റ ജീവിതത്തിലാെക നിയ
ന്ത്രണം െചലുത്തുകയും സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ ‘പരിശുദ്ധ
നിയമങ്ങെള’ േചാദ്യം െചയ്യാൻ മുതിരുന്നവെരെയല്ലാം
ബലാൽക്കാരമായി അമർത്തിെവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മുതലാളിയുെട നിയമസംഹിതയിൽ മുതലാളിയും െതാ
ഴിലാളിയും ഒരുേപാെല സ്വതന്ത്രനാണ്, ഉള്ളവനും
ഇല്ലാത്തവനും നിയമദൃഷ്ട്യാ സമന്മാരാണ്. അനേത്താ
െല ഫ്രാൻസിെന്റ ഭാഷയിൽ ‘നിയമം അതിെന്റ അന്ത
സുകൂടിയ സമത്വേബാധേത്താെട കമാനങ്ങളുെട ചുവ
ട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും അപ്പം േമാഷ്ടിക്കുന്ന
തിൽ നിന്നും െതരുവുകളിൽ പിച്ചെതണ്ടുന്നതിൽ നി
ന്നും ധനികേനയും ദരിദ്രേനയും ഒരുേപാെല വിലക്കി
നിർത്തുന്നു!’.
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ മുതലാളിക്കും െതാഴിലാ
ളിക്കും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് —മുതലാളിക്കു െതാഴി
ലാളിെയ ചൂഷണം െചയ്യാനും ലാഭമടിക്കുവാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം െതാഴിലാളിക്കു മുതലാളിയുെട കമ്പനി
യിൽ, മുതലാളിയുെട യന്ത്രങ്ങളിേന്മൽ, മുതലാളിയുെട
ലാഭത്തിനുേവണ്ടി പണിെയടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം! മു
തലാളിയുെട നിബന്ധനകളനുസരിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്ത
െതാഴിലാളിക്ക് അപമാനം വിഴുങ്ങാനും പട്ടിണികിടന്നു
ചാവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപിടി മർദ്ദകന്മാർക്ക് കല,
സാഹിത്യം മുതലായവെയ താേലാലിച്ചുെകാണ്ട് അഭി
വൃദ്ധിയുെട മണിമാളികകളിൽ അന്തസു പുലർത്താനു
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദ്ദിതന്മാർ
ക്ക് കഷ്ടപ്പാടിലും കണ്ണീരിലും മുഴുകിെക്കാണ്ട് അജ്ഞത
യുെടയും അന്ധകാരത്തിെന്റയും ചളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്നുഴ
ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം! അേഹാ, എെന്താരാരാദ്ധ്യമായ
സ്വാതന്ത്ര്യം!
അേപ്പാൾ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ജനനകാലത്തുയർ
ന്നുവന്ന മഹനീയാദർശങ്ങൾ —സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യ
വും സൗഭ്രാത്രവും —ഒരു വർഗത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കുമാത്രേമ
ഉപകരിക്കയുണ്ടായുള്ളൂ. മുതലാളിത്തം തുറന്നുവിട്ട വി
സ്മയാവഹമായ സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധി ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ മർദ്ദിതജനങ്ങെള അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായില്ല.
സാംസ്കാരിക യുഗത്തിെന്റ ആരംഭം മുതൽക്ക് ഇടവിടാ
െത വിവിധ രൂപത്തിൽ തുടർന്നുവരുന്ന വർഗമർദ്ദനം
അവസാനിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു മർദ്ദകവർഗത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്തു മെറ്റാരു മർദ്ദകവർഗം കയറിക്കൂടിെയന്നു
മാത്രം.

















26 സാമ്രാജ്യാധിപത്യം
ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ മറ്റുള്ള
വരുേടതിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാനും േവണ്ടി
മുതലാളികൾ താന്താങ്ങളുെട യന്ത്രങ്ങെള അധികമധി
കം പരിഷ്കരിക്കുന്നു. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾക്കുേവ
ണ്ടിയും കേമ്പാളങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും അവർ പരസ്പരം
മത്സരിക്കുന്നു. ഈ ‘സ്വതന്ത്രമായ മത്സര’ത്തിൽ െച
റിയ മുതലാളി വലിയ മുതലാളിയുെടയും വലിയ മുതലാ
ളി ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയുെടയും ഇരയായിത്തീരു
ന്നു. മത്സരത്തിൽ േതാറ്റമ്പുന്ന മുതലാളികൾ പാപ്പര
ത്തത്തിേലയ്ക്കു വഴുതിവീഴുന്നു. ഇങ്ങെന, ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങൾ കുറച്ചുേപരുെട കയ്യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നു. മു
തലാളികൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് വർേക്ഷാപ്പുകൾ നടത്തിയി
രുേന്നടത്ത് അേനകം മുതലാളികൾ ഒന്നിച്ചു േചർന്നു
െകാണ്ടുള്ള കമ്പനികൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. കമ്പനികൾ
തമ്മിലും മത്സരം തുടങ്ങുന്നു. മത്സരത്തിൽ നിലകിട്ടാ
ത്ത കമ്പനികൾ ദീപാളി കുളിക്കുന്നു. മൂലധനം പിെന്ന
യും േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ബാങ്കും പണമിടപാടുകളും ഈ
േകന്ദ്രീകരണെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നു. അേനകം മു
തലാളികൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചിരുേന്നടത്ത് ഇേപ്പാൾ
ബാങ്കുകളുെട പിൻബലേത്താടുകൂടിയ ഏതാനും കൂറ്റൻ
കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒടു
വിൽ മത്സരം ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെത്ത തകർക്കു
െമന്ന ഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ കൂറ്റൻ കമ്പനികൾ കുത്തകക
ളായി സംഘടിക്കുന്നു. പിന്നീടു കുത്തകകൾ തമ്മിലുള്ള
മത്സരമായി. ബാങ്കുകളും വ്യവസായക്കമ്പനികളും കൂ
ടിേച്ചർന്നുെകാണ്ടുണ്ടായ ഈ പടുകൂറ്റൻ കുത്തകകൾ
സമുദായ ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ തുറകളിലും നിയന്ത്ര
ണം െചലുത്തുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഈ വികാസക്രമം േലാകത്തിെല
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുേപാെലയല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള
െതന്നതു ശരിയാണ്. ഉത്പാദന ശക്തികൾ അസമ
മായ േതാതിലാണ് വളർന്നു വരാറുള്ളത്. ചില രാജ്യ
ങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിേലക്ക് കാെലടുത്തുവയ്ക്കുേമ്പാൾ
മറ്റുചില രാജ്യങ്ങൾ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൽത്തെന്ന കി
ടക്കുന്നതു കാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യമായി മുതലാളി
ത്തരീതിയിലുള്ള ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിതമായ കാ
ലത്തു യൂേറാപ്പിെല മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്യൂഡലിസ
മാണ് നടമാടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമത്തിൽ പല രാ
ജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തഘട്ടത്തിൽ പ്രേവശിക്കുകതെന്ന
െചയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിെലന്നേപാെലതെന്ന മറ്റു യൂേറാപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളിലും മൂലധനം ഏതാനും കൂറ്റൻ മുതലാളികളു
െട കയ്യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിവിധ രാജ്യങ്ങ
ളിെല കുത്തകക്കമ്പനികൾ സാർവലൗകികമായ കൂട്ടു
െകട്ടുകളിേലർെപ്പട്ടുെകാണ്ടു ഭൂേഗാളെത്ത പങ്കുെവയ്ക്കാൻ
േവണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു. അങ്ങെന ക്രമ
ത്തിൽ േലാകം മുഴുവനും ഏതാനും മുതലാളി കുത്തകക
ളുെട േകാളനികളായി മാറി.
അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാനും വ്യാവസാ
യിേകാൽപന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനും മൂലധനം കയറ്റുമതി
െചയ്തു മിച്ചലാഭമടിക്കാനും പറ്റിയ രാജ്യങ്ങൾ ബാക്കി
യിെല്ലന്നാകുേമ്പാൾ േകാളനികെള ബലാൽക്കാരമായി
മാറ്റി പങ്കിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയായി. സർവശ
ക്തങ്ങളായ കൂറ്റൻ കുത്തകകളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിെല ഭരണകൂടങ്ങൾ േചരിതിരിഞ്ഞ്
സാർവലൗകികമായ സംഘട്ടനങ്ങൾെക്കാരുങ്ങുകയാ
യി. ഈ കാലഘട്ടത്തിനാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി
െന്റ കാലഘട്ടെമന്നു പറയുന്നത്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഈ സാമ്രാ
ജ്യാധിപത്യഘട്ടത്തിൽ സാർവലൗകിക സംഘട്ടന
ങ്ങളും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്ന
െതങ്ങെന എന്നു സി. പി. എസ്. യു. വിെന്റ ചരിത്രം
വിവരിക്കുന്നു.
‘പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഇരു

പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ മുതലാളിത്തം അതി
െന്റ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസാന ഘട്ടത്തിേലക്ക് —
സാമ്രാജ്യാധിപത്യഘട്ടത്തിേലക്ക് —പ്രേവശിക്കുന്നേതാടു
കൂടി യുദ്ധങ്ങൾ വിേശഷിച്ചും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വെയ്യ
ന്നായിത്തീർന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ
അതിപ്രബലങ്ങളായ മുതലാളിത്ത കുത്തകക്കമ്പനിക
ളും ബാങ്കുകളും മുതലാളിേക്കായ്മകളുെട ജീവിതത്തിൽ
പരമാധികാരം െചലുത്താൻ തുടങ്ങി. വ്യവസായ മൂ
ലധനേത്താടു േചർന്ന ബാങ്കുമൂലധനം മുതലാളി രാ
ജ്യങ്ങളുെട യജമാനനായിത്തീർന്നു. ഈ പുതിയരൂ
പം ൈകെക്കാണ്ട ബാങ്കുമൂലധനത്തിനാകെട്ട പുതിയ
കേമ്പാളങ്ങൾ ആവശ്യമായി. പുതിയ േകാളനികൾ
ആവശ്യമായി. മൂലധനം കയറ്റി അയച്ചു നിേക്ഷപി
ക്കാനുള്ള പുതിയ രാജ്യങ്ങളും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥ
ങ്ങൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു കിട്ടാനുള്ള പുതിയ സ്ഥലങ്ങളും
ആവശ്യമായി.
‘പേക്ഷ, പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടവസാനിച്ചേപ്പാേഴ
യ്ക്കും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭൂേഗാളമാെക
പങ്കുെവച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും സാമ്രാജ്യത്വകാല
ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തം തീെര അന്ധമായ നിലയിലും
എടുത്തുചാട്ടങ്ങളിലൂെടയുമാണ് വളരുന്നത്. അതായത്,
ഇതുവെര ഒന്നാംകിട സ്ഥാനത്തു നിന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങ
ളിെല വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച്
വളെര സാവധാനത്തിൽ മാത്രം വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു.
അതുേപാെലതെന്ന ഇതുവെര പിന്നണിയിലായിരുന്ന
ചില രാജ്യങ്ങൾ അതിേവഗത്തിൽ എടുത്തുചാടി മറ്റുള്ള
വേയാെടാപ്പെമത്തി അവെയ കടന്നു മുേന്നാട്ടു േപാകു
ന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി ൈസന്യശക്തിയിലും സാമ്പ
ത്തിക ശക്തിയിലും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അേതാടുകൂടി േലാ
കെത്ത വീണ്ടും പങ്കുെവക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുക
യായി. ഈ വീണ്ടുവിഭജനത്തിനുള്ള സമരം സാമ്രാജ്യ
യുദ്ധങ്ങെള അനിവാര്യമാക്കിത്തീർത്തു.’

ഇതിനിടയിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സഹജമായ ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങൾക്കു മൂർച്ച കൂടിെക്കാണ്ടുവന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു ചി
ന്നിച്ചിതറിെക്കാണ്ടു ൈവയക്തികമായ ഉൽപാദനം നട
ത്തിയിരുന്ന ആയിരമായിരം െചറുല്പാദകന്മാെര നശി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടാണേല്ലാ മുതലാളിത്തം രംഗത്തു പ്രേവശി
ച്ചത്. അേനകായിരം പ്രവർത്തിക്കാെര ഫാക്ടറികളിൽ
േകന്ദ്രീകരിച്ചു വിപുലമായ േതാതിൽ ചരക്കുകൾ ഉൽ
പാദിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങിയ മുതലാളിത്തം ഉൽപാദനെമ
ന്ന പ്രവർത്തിക്കു തെന്ന ഒരു സാമൂഹ്യസ്വഭാവം നൽ
കുകയാണ് െചയ്തത്. പേക്ഷ, ഈ സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദ
നം സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയുെടയും വ്യക്തികളുെട അവകാ
ശേത്തയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ഉൽപാദനബന്ധ
ങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് വികസിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിെന്റ
ഉൽപാദനെത്ത മുഴുവൻ ഏതാനും സ്വകാര്യവ്യക്തികൾ
ക്കു കയ്യടക്കിെവക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല
ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനാവിെല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഉൽപ്പാ
ദനത്തിേലർെപ്പട്ട െതാഴിലാളികൾക്കു കഷ്ടിച്ചു ജീവിതം
പുലർത്താനാവശ്യമായതിലധികം കൂലി െകാടുക്കാതി
രിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന് അതിെന്റ ചരക്കുകൾ വി
റ്റഴിക്കാൻ വയ്യാതാകുന്നു. ഒരുവശത്തു നാൾക്കുനാൾ
വളർന്നുവരുന്ന ഉല്പാദനശക്തികൾ മറുവശത്തു ചരക്കു
കൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാെത പട്ടിണിയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും
കിടന്നു ഞരങ്ങുന്ന െതാഴിലാളികളും മറ്റു ദരിദ്രജനവി
ഭാഗങ്ങളും. ഈ െപാരുത്തേക്കട് അമിേതാൽപാദന
െമന്ന് അറിയെപ്പടുന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിലൂെട
യും സാർവത്രികമായ ക്ഷാമങ്ങളിലൂെടയും െപാട്ടിെത്ത
റിക്കുന്നു. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാെതവരുന്ന
ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൽപാദനെത്ത ബലാൽക്കാര
മായി നിയന്ത്രിക്കാനും ഉൽപന്നങ്ങെള കൽപിച്ചുകൂട്ടി
നശിപ്പിക്കുവാനും മുതലാളികൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീ
രുന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിലാകെട്ട, മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ ഈ അധഃപതനം മൂർദ്ധന്യദശയിെല
ത്തുന്നു.
ഇങ്ങെന ഒരുകാലത്ത് അഭിവൃദ്ധിെയ അഴിച്ചുവിട്ട മുത
ലാളിത്തം അഭിവൃദ്ധിയുെട ശത്രുവായി മാറുന്നു. ഒരുകാ
ലത്തു െകാഴുത്തുപുളച്ച പുേരാഗതിയിേലക്കു കുതിച്ചിരു
ന്ന മുതലാളിത്തം ഇേപ്പാൾ മൂത്തു മുരടിച്ച പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തിയായി മാറുന്നു. ഉൽപാദനശക്തികൾക്ക് ഇനി
മുേന്നാട്ടുേപാകണെമങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഉല്പാദനബന്ധ
ങ്ങെള നശിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ എന്നാകുന്നു. ജനസാമാ
ന്യത്തിന് ഇനി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണെമങ്കിൽ തങ്ങെള
െകട്ടിയിട്ട ചങ്ങല വലിച്ചുെപാട്ടിേച്ച കഴിയൂ എന്നാകു
ന്നു. മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്തു േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയം ആസന്നമായിത്തീരുന്നു.
അതുെകാണ്ടേത്ര സാമ്രാജ്യാധിപത്യം െതാഴിലാളി വി
പ്ലവങ്ങളുെട കാലഘട്ടമാെണന്നു െലനിൻ ഉൽേഘാഷി
ച്ചത്.
സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: ‘ഒന്നുകിൽ മൂലധനത്തിെന്റ
െചാൽപ്പടിക്ക് അടിപണിയുക. മുമ്പെത്തേപ്പാെലത
െന്ന കഷ്ടപ്പാടിൽ കിടന്നു ഞരങ്ങുക. അധികമധികം
അധഃപതിക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ ആയുധം
സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം ബഹുഭൂരി
പക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികളുെട മുമ്പിൽവയ്ക്കുന്ന രണ്ടു
മാർഗങ്ങൾ. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം െതാഴിലാളികെള വി
പ്ലവത്തിേലെക്കത്തിക്കുന്നു’.
എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യാധിപത്യകാലഘട്ടം െതാഴിലാളിക
െള മാത്രമല്ല, േകാളനിയിെല ജനങ്ങെളയും ഇളക്കിവിടു
ന്നു. മുതലാളിത്തശക്തികളും േകാളനികളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യം വർദ്ധിച്ചെതങ്ങെന എന്നതിന് ഇന്ത്യയുെട
ചരിത്രം നെല്ലാരുദാഹരണമാണ്. പതിേനഴാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല മുതലാളികൾ ഇന്ത്യയുമായി കച്ച
വടം െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി
പ്രഭുത്വം ക്ഷേയാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ
ഇവിെട നിലനിൽക്കുവാനും കച്ചവടത്തിെന്റ േപരിൽ
ധാരാളം സ്വത്തു െകാള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും അവർക്കു
വലിയ ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നുമുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങെന െകാള്ളയ
ടിച്ചു കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായ
വിപ്ലവത്തിന് േപ്രാത്സാഹനം നൽകിയ പ്രധാനഘട
കങ്ങളിെലാെന്നന്ന വസ്തുത ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതി
ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യവസായ വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടി
െന ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിത്തരാജ്യമാക്കിമാറ്റി. വ്യവ
സായ മുതലാളികൾക്കു തങ്ങളുെട ഉൽപാദനെത്ത കൂടു
തൽ വളർത്തുവാൻ േകാളനികളുെട സഹായം അത്യാ
വശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷു
മുതലാളികൾ ഇന്ത്യയിെല നാേശാന്മുഖമായ നാടുവാ
ഴിഭരണെത്ത തകർത്തു തങ്ങളുെട അധികാരശക്തി
ഉറപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നത്. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സവിേശ
ഷതയായ കുടിൽവ്യവസായങ്ങേളയും ൈകേവലകെള
യും ബലംപ്രേയാഗിച്ചു നശിപ്പിച്ചു തങ്ങളുെട വ്യവസാ
യച്ചരക്കുകൾ ഇന്ത്യയിേലക്കു ധാരാളമായി ഇറക്കുമ
തി െചയ്യാനവർക്കു സാധിച്ചു. പേക്ഷ, ഇത്ര വിദൂരമായ
ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആയുധശക്തി െകാണ്ടുമാത്രം നാട്ടു
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്താനും
െപാതുജനങ്ങളുെട പ്രേക്ഷാഭണങ്ങെള അടക്കി അമർ
ത്താനും അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട
േത്ര േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ നാടുവാഴികളുെട കൂ
ട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ
വരുത്തുവാൻ അവർ തയ്യാറായത്. എങ്കിലും വ്യവസായ
മുതലാളിത്തെത്തത്തുടർന്നുെകാണ്ടുള്ള കുത്തകമുതലാ
ളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിെട മൂലധനം നിേക്ഷപിച്ചു
തങ്ങളുെട ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ
ഒരുങ്ങിയേപ്പാൾ നാട്ടുമുതലാളിത്തം െമെല്ലെമെല്ല തല
യുയർത്താൻ തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
മത്സരങ്ങേളാെടതിരിട്ടുെകാണ്ടും നാട്ടുവ്യവസായങ്ങെള
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനും േവണ്ടി
യുള്ള േദശീയസ്ഥാപനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളും
വളർന്നുവരുവാൻ തുടങ്ങി.
മുതലാളിത്തശക്തികളും േകാളനികളും തമ്മിലുള്ള ൈവ
രുദ്ധ്യം വിപ്ലവെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നെതങ്ങെന എന്നു
സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:
‘വിസ്തൃതമായ േകാളനികളിലും അടിമരാജ്യങ്ങളിലും നി

വസിക്കുന്നവരായ േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട
േമൽ നടത്തെപ്പടുന്ന ഏറ്റവും നഗ്നമായ ചൂഷണവും
ഏറ്റവും മൃഗീയമായ മർദ്ദനവുമാണ് സാമ്രാജ്യാധിപ
ത്യം. ഈ ചൂഷണത്തിെന്റയും ഈ മർദ്ദനത്തിെന്റയും
ഉേദ്ദശ്യം മിച്ചലാഭം പിഴിെഞ്ഞടുക്കുക എന്നതാണ്.
എന്നാൽ, രാജ്യങ്ങെള ഈ ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിനിട
യിൽ ഇവിെടങ്ങളിൽ െറയിൽേവകളും ഫാക്ടറികളും മി
ല്ലുകളും നിർമ്മിക്കുവാൻ വ്യാവസായികവും വ്യാപാരപര
വുമായ േകന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം
നിർബന്ധമായിത്തീരുന്നു. ഒരു െതാഴിലാളിവർഗത്തി
െന്റ ആവിർഭാവം, ഒരു നാടൻ ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗത്തി
െന്റ ഉൽഭവം, േദശീയേബാധത്തിെന്റ ഉദയം, സ്വാത
ന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ച —ഇവെയാെക്കയാണ്
ഈ ‘നയ’ത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ. ഒെന്നാഴി
യാെത, എല്ലാ േകാളനികളിലും അടിമരാജ്യങ്ങളിലും
ഉള്ള വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ച, ഈ യാഥാർ
ത്ഥ്യെത്ത വ്യക്തമാംവണ്ണം െതളിയിക്കുന്നു. ഈെയാരു
പരിതഃസ്ഥിതി െതാഴിലാളിവർഗത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള
താണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഈ േകാളനികേളയും
അടിമരാജ്യങ്ങേളയും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ കരു
തൽ ധനം എന്ന നിലയിൽനിന്ന് െതാഴിലാളിവിപ്ലവ
ത്തിെന്റ കരുതൽ ധനമാക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങെന മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ അടിത്തറയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമായ തുരങ്കം
വയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു’.
മുതലാളിവർഗം അവരുെട ആരംഭകാലത്ത് പുേരാഗമ
നപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സം
ശയമില്ല. സമുദായഘടനയുെട മൗലികഘടകമായ സാ
മ്പത്തികരംഗത്തിൽ അവർ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വെത്ത ഉട
ച്ചുതകർക്കുകയും വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ
ഉടമാവകാശത്തിേന്മൽ അടിയുറച്ച മുതലാളിത്ത സമ്പ്ര
ദായേമർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ
അവർ രാജത്വെത്ത നശിപ്പിച്ചുകളയുകയും വ്യക്തിപര
മായ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
യുള്ള ജനാധിപത്യെമന്നു പറയെപ്പടുന്ന പാർലെമൻ
റു ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. മതവിഷയത്തിൽ,
ജന്മിത്വത്തിേന്മലും രാജത്വത്തിേന്മലും പറ്റിപ്പിടിച്ചു ജീ
വിച്ചിരുന്ന പൗേരാഹിത്യെത്ത അവർ തുരത്തിക്കളയു
കയും മുതലാളിത്തപരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ നി
ലനിൽപിനു പറ്റിയ ഒരു പുതിയതരം പൗേരാഹിത്യ
െത്ത അനുവദിക്കുകയും െചയ്തു. വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ
സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ വർദ്ധനവിേന്മൽ അടിയുറച്ച കച്ച
വടെത്ത അവർ േലാകത്തിലാസകലം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
വ്യവസായരംഗത്തിൽ അവർ കുടിൽവ്യവസായങ്ങെള
ത്യാജ്യേകാടിയിൽ തള്ളിക്കളയുകയും വമ്പിച്ച യാന്ത്രിക
വ്യവസായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്തു.
കൃഷിയിലും അവർ യാന്ത്രികപരിഷ്കാരെത്ത ഉപേയാ
ഗിക്കുകയും അങ്ങെന ഭൂമിയുെട വിളവിെന പതിന്മടങ്ങു
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ജന്മിത്വത്തിെന്റ മർദ്ദനേമറ്റു
നരകിച്ചിരുന്ന കൃഷിക്കാെര ഒന്നുകിൽ അവർ തങ്ങളു
െട വ്യവസായശാലകളിൽ േജാലിക്കാരായ െതാഴിലാ
ളികളാക്കി മാറ്റി. അെല്ലങ്കിൽ അവെര സ്വതന്ത്രന്മാരായ
കൃഷിക്കാരാകാൻ അനുവദിച്ചു. ചിന്താവിഷയത്തിൽ
അവർ ചിന്തയുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത െപാക്കിപ്പിടിക്കുക
യും മനുഷ്യെന്റ ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനത്തിെന്റ പരിധിെയ
വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. സാംസ്കാരികരംഗത്തിൽ
അവർ ക്ലാസ്സിസെത്ത പമ്പകടത്തി, െറാമാൻറിസി
സെത്ത നിർമ്മിച്ചു. ഇെതാെക്കയാണ് മുതലാളിത്തം
െപാതുവിൽ േലാകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ.
എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും മുത
ലാളിത്ത സമ്പ്രദായത്തിെന്റ ആന്തരമായ ഘടന ആക
മാനം ചിതലുകയറി െപാളിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു. െപാളിഞ്ഞു
തുടങ്ങിയ മുതലാളിത്തം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മരണ വികൃതിക
ളാണ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്നുപറയാം. അത് ആദ്യം സൃ
ഷ്ടിച്ച നന്മകെള അതുതെന്ന നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ചരിത്രം മുേന്നാട്ടുെവച്ച ഓേരാ അടിയും അതിേപ്പാൾ
പിേന്നാട്ടുെവയ്ക്കണെമന്നാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ ശാ
ഠ്യം. ജനപ്രതിനിധി സഭകേളയും പാർലെമൻറുകേളയും
അതു പല്ലിളിച്ചുകാണിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യഭരണെമന്ന
തത്വം തെന്ന അസംബന്ധമാെണന്നും അപ്രാേയാഗിക
മാെണന്നും അതു പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബഹുജനങ്ങൾ
ക്കു ബുദ്ധിയിെല്ലന്ന് അതു വാദിക്കുന്നു. (മുതലാളിത്തം
പുേരാഗമനപരമായിരുന്ന കാലത്ത് േനെരമറിച്ചായിരു
ന്നു അതിെന്റ വാദം.) സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികെള പ്രസവിക്ക
ലും അടുക്കളപ്പണിയും മാത്രമാണ് പറ്റിയ പണികെള
ന്ന് അതുപറയുന്നു. ബഹുജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്ന
കാര്യത്തിൽ അത് ജന്മിത്വത്തിെന്റയും പൗേരാഹിത്യ
ത്തിെന്റയും എല്ലാത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെടയും
ബുദ്ധിമാന്ദ്യങ്ങളുെടയും സൗഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കുന്നു.
സാമ്രാജ്യത്വം കാലഹരണം വന്ന എല്ലാത്തരം പുരാത
നമേനാഭാവങ്ങളുെടയും എല്ലാത്തരം സംസ്കാരശൂന്യങ്ങ
ളായ പദ്ധതികളുെടയും ഉറ്റബന്ധുവാണ്. അത് ആധു
നികശാസ്ത്രെത്ത, ആധുനികപരിഷ്കാരെത്ത, മനുഷ്യെന്റ
ബുദ്ധിശക്തിയുെട വളർച്ചെയ നിേഷധിക്കുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവസാനെത്ത കുറിക്കുന്ന ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ വർഗസംഘട്ടനങ്ങൾെകാണ്ടും സർവ
വ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യംെകാണ്ടും സമുദായജീവിതമാെക
മലീമസമായിത്തീരുന്നു. സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ െക
ട്ടഴിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. വഞ്ചനയും കളവും പിടിച്ചുപറിയും
പട്ടിണിയും വ്യഭിചാരവും നാെടങ്ങും പരന്നുപിടിക്കുന്നു.
ഇെതല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ഇനി
പുേരാഗതി േവണെമങ്കിൽ േനടിക്കഴിഞ്ഞ വിഭവങ്ങെള
ശരിക്കുപേയാഗെപ്പടുത്താനും േനടാനിരിക്കുന്ന സാ
ദ്ധ്യതകെള പ്രാേയാഗികമായി നടപ്പിൽ വരുത്താനും
സാധിക്കണെമങ്കിൽ ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ച
െയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഉൽപാദനബന്ധങ്ങെള നശി
പ്പിക്കണം. മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്തു പുേരാ
ഗതിെയ സഹായിക്കുന്ന പുതിെയാരു സാമൂഹ്യഘടന
സ്ഥാപിക്കണം. എന്നാൽ ചരിത്രേത്താടു നന്ദിപറയുക,
ഫ്യൂഡലിസെത്ത നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തികൾ ഫ്യൂഡ
ലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുതെന്ന വളർന്നു വന്ന
തുേപാെല, മുതലാളിത്തെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ കരുത്തു
ള്ള ശക്തികൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി.

















27 െതാഴിലാളിവർഗം ഒരു

സാമൂഹ്യശക്തി

മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യഘടനയുെട അേഭദ്യഭാഗങ്ങളാ
ണ് മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും. മുതലാളിേയാെടാപ്പം
െതാഴിലാളിയും രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നു. മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം െതാഴിലാളിവർഗവും വള
രുന്നു.
റൂേസാവും േവാൾട്ടയറും േതാമെസ്പയിനും കാർൈലലും
മറ്റു പുേരാഗമനവാദികളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ശംഖനാ
ദം മുഴക്കിയേപ്പാൾ ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതിരായി സ്വാത
ന്ത്ര്യസമരം നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന മുതലാളി മാത്രമല്ല,
ആേവശഭരിതനായിത്തീർന്നത്, മുതലാളികളുെട കാൽ
ച്ചുവട്ടിൽക്കിടന്നു മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ
ക്കും തങ്ങളുെട സ്വന്തം േമാചനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമ
രത്തിൽ ആേവശം ലഭിച്ചു. െപാതുശത്രുവായ ഫ്യൂഡ
ലിസത്തിെനതിരായി േപാരാടുന്നേതാെടാപ്പം തെന്ന
െതാഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങെള സം
രക്ഷിക്കാൻ മുതലാളിെക്കതിരായും സമരം നടത്തി,
കൂലി, ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കുേവണ്ടിയും
രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു േവണ്ടിയും അവർ യുദ്ധംെവട്ടി.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചരിത്രം വാസ്തവത്തിൽ മുതലാളി
യും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരത്തിെന്റ ചരി
ത്രമാണ്. ഫ്യൂഡലിസത്തിെനതിരായ മുതലാളികളുെട
സമരേത്താെടാപ്പം സ്വതന്ത്രമായ െതാഴിലാളി പ്രേക്ഷാ
ഭങ്ങളും വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളെതങ്ങെനെയന്ന് എംഗൽസ്
വിവരിക്കുന്നു.
‘ആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന മുതലാളിവർഗം അതിെന്റ

എതിർശക്തിയുമായി കൂടിേച്ചർന്നുെകാണ്ടാണ് മുേന്നാട്ടു
വന്നിട്ടുള്ളത്. മുതലാളികൾക്കു കൂലിേവലക്കാരായ െതാ
ഴിലാളികെള കൂടാെത നിലനിൽക്കാനാവില്ല; മദ്ധ്യകാ
ലെത്ത ഗിൽഡിെല ൈകെത്താഴിലുടമസ്ഥൻ നവീന
മുതലാളിയായി വളർന്നുവന്നു. അേത േതാതിൽതെന്ന,
ഗിൽഡിെല ജർണിെമന്മാരും ഗിൽഡുകൾക്കു പുറത്തു
ള്ള കൂലിേവലക്കാരും െതാഴിലാളി വർഗവുമായി വളർ
ന്നുവന്നു. ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ, പ്രഭുവർഗത്തി
െനതിരായ തങ്ങളുെട സമരത്തിൽ മുതലാളിവർഗത്തി
ന് അക്കാലെത്ത വിവിധ െതാഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുെട
താൽപര്യങ്ങളുെട പ്രാതിനിദ്ധ്യവും കൂട്ടത്തിൽ അവകാ
ശെപ്പടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കി
ലും മഹത്തായ ഓേരാ മുതലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിലും
ആധുനിക െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ ഏെറക്കുെറ വളർ
ച്ചെയത്തിയ മുൻഗാമികളുെട സ്വതന്ത്രപ്രേക്ഷാഭങ്ങളും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റയും (Reformation)
കർഷകയുദ്ധത്തി (Peasant War)െന്റയും കാലത്തു ജർ
മിനിയിലുണ്ടായ േതാമസ് മുൻസറുെട പ്രസ്ഥാനഗതി
യും മഹത്തായ ഇംഗ്ലീഷുവിപ്ലവത്തിെന്റ നിരപ്പു പ്രസ്ഥാ
നക്കാരും (Levellers) ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെല േബബുവും
ഇപ്പറഞ്ഞതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്’.
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുേമ്പാൾ െതാഴിലാളികൾ േകവ
ലം അശക്തരാണ്. നിസഹായരാണ്. എന്നാൽ ഒരു
വർഗെമന്ന നിലയ്ക്കു സംഘടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുട
ങ്ങുേമ്പാൾ അവർക്ക് അഭൂതപൂർവ്വവും നിസ്തുലവുമായ
ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുെട
യും തങ്ങളുെട പൂർവ്വികന്മാരുെട ഇടവിടാെതയുള്ള സമ
രാനുഭവങ്ങളുെടയും ജ്ഞാനേത്താടുകൂടി േബാധപൂർ
വം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാഴാകെട്ട, അവരുെട
ശക്തി അജയ്യമായിത്തീരുന്നു.
ആദ്യകാലെത്ത െതാഴിലാളിസമരങ്ങൾ നീചവും നിഷ്ഠൂ
രവുമായ വിധത്തിൽ അടിച്ചമർത്തെപ്പടുകയാണുണ്ടാ
യത്. ലുെഡറ്റ് പ്രേക്ഷാഭവും േഡാർക്കസ്റ്റർ െതാഴിലാളി
കളുെട പ്രേക്ഷാഭവും ചാർട്ടിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും ലിയാൻ
സിെല ലഹളയും പാരീസിെല െതാഴിലാളിവിേദ്രാഹ
വും എല്ലാം പരാജയെപ്പടുകയാണു ഉണ്ടായത്. പേക്ഷ,
ഈ പരാജയങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ
സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനും പരിതഃസ്ഥിതികൾ
ക്കനുസരിച്ചു സമരത്തിെന്റ അടവുകൾ നിർണയിക്കാ
നും സർേവാപരി െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ േമാചന
സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങ
െളപ്പറ്റിയും പഠിക്കുവാനും അവർക്കു സാധിച്ചു. മറ്റു വാ
ക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യകാലെത്ത പരാജയങ്ങളി
ലൂെട െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ സമരങ്ങൾക്കു പരിപ
ക്വതയും ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനവും ലഭിച്ചു.
െതാഴിലാളികളുെട സമരങ്ങേളാെടാപ്പം അവരുെട
ആശയങ്ങളും പരിപക്വമായിെക്കാണ്ടുവന്നു. 18ാം നൂ
റ്റാണ്ടിെലയും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിെലയും യൂ
േറാപ്യൻ ചിന്തകന്മാർ െതാഴിലാളി സമരങ്ങളുെട വളർ
ച്ചെയത്താത്ത കാലഘട്ടെത്തയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കു
ന്നത്. അതിനാൽ അവരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ
അപക്വങ്ങളും അശാസ്ത്രീയങ്ങളുമായിരുന്നു. നിലവിലു
ള്ള ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളല്ല, കൂടുതൽ കാര്യമായ
ജീവിതം േവണെമന്ന ആശയമായിരുന്നു അവരുെട
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലമായേപ്പാേഴയ്ക്കും െതാഴിലാളി
കൾ ഒരു വർഗെമന്ന നിലയ്ക്കു ശക്തിെപ്പടുകയും അവ
രുെട ആശയങ്ങൾ പരിപുഷ്ടമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
ഈ ഘട്ടത്തിലേത്ര ശാസ്ത്രീയ േസാഷ്യലിസം അഥവാ
മാർക്സിസം ആവിർഭവിച്ചത്. യൂേറാപ്യൻ ചിന്തകന്മാരു
െട ആേവശങ്ങളും പേക്ഷ, അപക്വങ്ങളുമായ സങ്കൽ
പസ്വപ്നങ്ങെള െതളിഞ്ഞ വർഗസമരത്തിെന്റ തീച്ചൂ
ളയിൽെവച്ചു രൂപെപ്പടുത്തുകയും അങ്ങെന അവെയ
ശാസ്ത്രീയേസാഷ്യലിസമാക്കി വളർത്തുകയും െചയ്ത മാർ
ക്സും എംെഗൽസും ചരിത്രത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ
പരിപാടി സമർപ്പിച്ചു. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഭൗതികപ
രിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
ഉപാധികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നെതന്നും ചരിത്രപരമായ ഈ
വികാസക്രമെത്ത സുഗമമാക്കുകയും സഹായിക്കുകയും
ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ് േസാഷ്യലി
സ്റ്റാശയഗതികൾക്കുള്ള സ്ഥാനെമന്നും അവർ തുറന്നു
പറഞ്ഞു. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഉല്പാദനശക്തി
കളും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അനിവാര്യ
മായ ൈവരുദ്ധ്യെത്ത അവസാനിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള സമുദായത്തിെന്റ െപാതു
സ്വത്താക്കി മാറ്റുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമിെല്ലന്നും തങ്ങ
ളുെട വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട ഈ മഹത്തായ പ്ര
വൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുകയാണ് െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ
ചരിത്രപരമായ കടമെയന്നും അവർ ഉത്േഘാഷിച്ചു.
മനുഷ്യെന്റ ചിന്താഗതികൾ െകാണ്ടും ആശയങ്ങൾ
െകാണ്ടും മാത്രം ചരിത്രെത്ത മാറ്റി മറിക്കാനാവില്ല.
ചരിത്രശക്തികെള വിശകലനം െചയ്തു മനസിലാക്കുക
യും ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും ആ ചരിത്രശക്തികളുെട ബലാ
ബലങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ, സാമൂഹ്യവളർ
ച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താനുതകുന്ന പ്രാേയാഗിക പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ പങ്കു വഹിക്കുകയും േവണം.
മാർക്സിേന്റയും ഏംഗൽസിേന്റയും ഈ ശാസ്ത്രീയ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ സമ
രത്തിൽ ആേവശകരമായ പുതിെയാരദ്ധ്യായം െവട്ടി
ത്തുറന്നു. െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ മുന്നണിഭാഗമായ
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ െതാഴിലാളിവർഗെത്തയും മറ്റു
ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങേളയും സംഘടിപ്പിച്ചണിനിരത്തി
െക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തെത്ത തകർത്തു. േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കുവാൻ േവണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവ പരിശ്രമങ്ങളാ
രംഭിച്ചു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധഃപതനഘട്ടമായ
സാമ്രാജ്യാധിപത്യം തലയുയർത്തിയേപ്പാേഴയ്ക്കും െതാഴി
ലാളിവർഗത്തിെന്റ വിജയത്തിനു പറ്റിയ എല്ലാ പരിതഃ
സ്ഥിതികളും നിലവിൽവന്നു. െതാഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളു
െട കാലഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലത്തുതെന്ന മാർക്സ് തെന്റ
സുപ്രസിദ്ധമായ ‘മൂലധനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുത

ലാളിത്തത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ ഗതിക്രമെത്തപ്പറ്റി
ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി. മുതലാളിത്തേമധാവികളു
െട എണ്ണം തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞുെകാണ്ടുവരുന്നേതാ
െടാപ്പം …… കഷ്ടപ്പാട്, മർദനം, അടിമത്തം, അധഃപ
തനം, ചൂഷണം മുതലായവ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു.
എന്നാൽ, ഇേതാെടാപ്പം എണ്ണത്തിൽ എല്ലായിേപ്പാ
ഴും െപരുകിെക്കാണ്ടുവരുന്നവരും അച്ചടക്കമുള്ളവരും
ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നവരും മുതലാളിേത്താല്പാദനത്തിെന്റ
ഗതിക്രമത്താൽത്തെന്ന സംഘടിതരായിത്തീരുന്നവ
രും ആയ ഒരു വർഗത്തിെന്റ വിേദ്രാഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു
െകാണ്ടുവരുന്നു. മുതലാളിത്തേത്താെടാപ്പം ഉൽഭവിച്ചു
മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ പരിപുഷ്ടമായിെക്കാണ്ടുവന്ന
ഉല്പാദനരീതിയുെട േമൽ മൂലധനക്കുത്തക ഒരു വില
ങ്ങായിത്തീരുന്നു. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േകന്ദ്രീ
കരണവും അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഒടു
വിൽ മുതലാളിത്തപരമായ പുറേന്താടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി
നില്പാൻ കഴിയാത്ത അത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിെലത്തി
േച്ചരുന്നു. ഈ പുറേന്താടു െപാട്ടിെത്തറിക്കെപ്പടുന്നു.
മുതലാളിത്തപരമായ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയുെട മരണമ
ണിയടിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പറിക്കാർ തട്ടിപ്പറിക്കെപ്പടുന്നു.
മാർക്സിെന്റ ഈ പ്രവചനം യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അടിസ്ഥാ
നെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നുെവന്ന് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടു
െതളിയിച്ചു. 1917 നവംബറിൽ, മരണമടുത്ത സാമ്രാ
ജ്യശക്തികൾ സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മഹായുദ്ധ
ത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ േലാകത്തിെന്റ
ആറിെലാരുഭാഗം വരുന്ന റഷ്യ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
പിടിയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടി. െലനിെന്റയും സ്റ്റാലി
െന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയിേലാ േബാൾെഷവിക്കു
പാർട്ടി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗേത്തയും കൃഷിക്കാർ, ഇടത്ത
രക്കാർ തുടങ്ങിയ മറ്റു മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങെളയും സം
ഘടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു നടത്തിയ മഹത്തായ വിപ്ലവം വി
ജയിച്ചു. മുതലാളികളുെടയും ജന്മിമാരുെടയും ഭരണം
ശാശ്വതമെല്ലന്നു െതളിയിച്ചുെകാണ്ടു മർദ്ദിതരായ െതാ
ഴിലാളിവർഗം ഭരണാധികാരിവർഗമായി മാറി. ഉല്പാ
ദേനാപകരണങ്ങളിേന്മലുള്ള മുതലാളിത്തപരമായ
ഉടമാവകാശം ഇല്ലാതായാൽ ഉൽപാദനം മുേമ്പ നി
ലച്ചുേപാകുെമന്ന മുതലാളി ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട
കള്ളപ്രചാരേവലകെള െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ടു 17 േകാടി
ജനങ്ങൾ പുതിെയാരു യുഗത്തിേലക്ക് —േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിേലക്ക് കാെലടുത്തുവച്ചു. െലനിൻ
പ്രഖ്യാപിച്ചു: ധനികന്മാരിൽ നിന്നു ദരിദ്രന്മാർക്കുേവണ്ടി,
ചൂഷകന്മാരിൽ നിന്ന് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി,
റഷ്യെയ നമ്മൾ േനടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നു േബാൾ
െഷവിക്കു പാർട്ടിക്കാരായ നമ്മൾ റഷ്യാക്കാർക്കു േബാ
ദ്ധ്യെപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തിരിക്കുന്നു.

















28 േസാഷ്യലിസത്തിലൂെട

കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്ക്

ഒരുകാര്യം ഇവിെട എടുത്തു പറേയണ്ടതുണ്ട്. മുതലാളി
ത്തഭരണെത്ത തട്ടിത്തകർത്ത നിമിഷത്തിൽത്തെന്ന
വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം ആവിർഭവി
ക്കുകയുണ്ടായില്ല; അത് സാദ്ധ്യവുമല്ല. പഴയ സമുദായ
ഘടന ഇേട്ടച്ചുേപായ ഭൗതികവും ആശയപരവുമായ
അവശിഷ്ടങ്ങെള പാേട തുടച്ചുനീക്കിയാൽ മാത്രേമ പു
തിയ സമുദായഘടന വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അതുെകാ
ണ്ടേത്ര മുതലാളിത്തത്തിനും കമ്യൂണിസത്തിനുമിടയിൽ
െതാഴിലാളി സർവാധിപത്യെമന്ന ഒരിടക്കാലഘട്ടം
അനിവാര്യമാെണന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ ഊന്നി
പറഞ്ഞത്. മുതലാളിത്തെത്ത വീെണ്ടടുക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികേളയും ബലം പ്രേയാഗിച്ചമർത്തുക; ഭൂരിപക്ഷ
ക്കാരായ സാധുകൃഷിക്കാരുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധ
ത്തിേലർെപ്പട്ടുെകാണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾനാ
ടുകളിൽനിന്നും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങെള
പരിപൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുക; നിലം, ഫാക്ടറി, റയിൽ
െവ, ബാങ്ക് മുതലായ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള ലാഭ
െക്കാതിയന്മാരായ മുതലാളികളുെട കയ്യിൽനിന്ന് പി
ടിെച്ചടുത്ത് െപാതുവുടമയിൻ കീഴിലാക്കുക; യേന്ത്രാപ
കരണങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി വലിയനിലയിൽ
കൂട്ടുകൃഷിേയർെപ്പടുത്തുക; ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതു
യർത്താനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ഉൽപാദനങ്ങെള േമൽ
ക്കുേമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക; പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനെയ്ക്കാ
ത്തമട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാ
രികവുമായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുക; ചുരുക്കത്തിൽ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പൂർേവാപാധികൾ
സൃഷ്ടിക്കുക —ഇവെയാെക്കയാണ് െതാഴിലാളി സർവാ
ധിപത്യം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ.
െതാഴിലാളി സർവാധിപത്യെമന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി
േരാധികളാേക്ഷപിക്കാറുള്ളതുേപാെല, ഒരു െചറിയ
‘ക്ലിക്കി’െന്റേയാ േസ്വച്ഛാധികാര പ്രമത്തരായ ഒരുപി
ടി കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെടേയാ ഭരണമല്ല. ഏറ്റവും വിപുല
മായ േതാതിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങൾക്കു സജീവ
മായി പെങ്കടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഏറ്റവുമധികം ജന
ങ്ങളുെട പരിപൂർണവിശ്വാസമർഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു
ഭരണവ്യവസ്ഥയാണത്. ‘ഓേരാ െവപ്പുകാരി െപണ്ണും
ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കാൻ പഠിക്കണ’െമന്ന് െലനിൻ
പ്രഖ്യാപിച്ചത് െവറുേതയല്ല. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ശരി
യാണ്; അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുേടതായ ആ ഭരണവ്യവ
സ്ഥയിൽ ചൂഷകവർഗക്കാരായ ജന്മി മുതലാളികൾക്ക്
സ്ഥാനമില്ല. അവർ അടിച്ചമർത്തെപ്പടുന്നു; അവരുെട
അവേശഷങ്ങൾ നിർദ്ദയം തുടച്ചുനീക്കെപ്പടുന്നു. ന്യൂനപ
ക്ഷക്കാർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട േമൽ നടത്തുന്ന േസ്വച്ഛാ
ധിപത്യത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാർ ഒരു
െചറുന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ േമൽ നടത്തുന്ന സർവ്വാധിപ
ത്യം ഇങ്ങെനയാണ് റഷ്യയിൽ സ്ഥാപിതമായത്.
1917-െല വിപ്ലവെത്തത്തുടർന്നുെകാണ്ട് റഷ്യയിൽ ഒരു

സുസംഘടിതമായ െതാഴിലാളി സർവാധിപത്യം സ്ഥാ
പിതമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, രാജ്യത്തിെല മുഴുവൻ ജനങ്ങ
ളുേടയും സർവേതാമുഖമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങെള കാത്തുര
ക്ഷിക്കുന്നതും േലാകത്തിെല മേറ്റത് ഭരണവ്യവസ്ഥേയ
ക്കാളുേമെറ ജനാധിപത്യപരവുമായ സ്റ്റാലിൻ ഭരണ
ഘടന (1936െല പുതിയ ഭരണഘടന) നിലവിൽ വരു
മായിരുന്നില്ല. മർദ്ദകവർഗക്കാരുെട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങെള
തകർത്ത് നശിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരു ഉറച്ചനയം ൈക
െക്കാണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ലാത്ത സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ േസാവിയറ്റ് ജനതയ്ക്ക്
സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല; േസാവിയറ്റ് ജനത വർഗര
ഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിേലക്ക് പ്രേവശി
ക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയായി എന്ന് 1939ൽ പ്രഖ്യാപിക്കു
വാൻ സഖാവ് േമാളേട്ടാവിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ആഘാതങ്ങേളറ്റ് േലാ
കത്തിെല മുതലാളിരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിനുേമെലാന്നായി
തകർന്നു തവിടുെപാടിയായിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ യാ
െതാരു പതറിച്ചയും കൂടാെത സ്വതന്ത്രങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത
േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങെള ഒരഭികാമ്യമായ സൗഹാർ
ദ്ദബന്ധത്തിലിണക്കിേച്ചർത്തുെകാണ്ട് അധികമധികം
ശക്തിെപ്പടുവാനും ഭൂേലാകെത്ത മുഴുവൻ ചുടലക്കള
മാക്കി മാറ്റാെനാരുെമ്പട്ട ഫാസിസ്റ്റ് പിശാചുക്കേളാടു
പടെവട്ടി വിജയിക്കുവാനും േസാവിയറ്റ് യൂണിയന് കഴി
യുമായിരുന്നില്ല.
സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സ്വത്ത് സമ്പാദി
ക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും േനടാനും േമൽക്കു
േമൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാനും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മാ
ത്രമില്ല —ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള സ്വകാര്യസ്വത്താ
ക്കി െവച്ചുെകാണ്ട് മറ്റുള്ളവരുെട അദ്ധ്വാനഫലെത്ത ചൂ
ഷണം െചയ്തു ലാഭമടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. മടിയന്മാ
രുെടയും തട്ടിപ്പറിക്കാരുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അദ്ധ്വാനി
ക്കുന്നവരുേടയും മര്യാദക്കാരുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുള്ളത്. ആയിരമായിരം െകാല്ല
ങ്ങളായി ചരിത്രത്തിെന്റ ഏടുകളിൽ ഇടവിടാെത േചാര
പുരട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന വർഗസംഘടനകെള എെന്നേന്ന
യ്ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും വർഗരഹിതമായ ഒരു
പുതിയ സമുദായത്തിേലക്കു പ്രേവശിക്കാൻ ജനങ്ങൾ
ക്കു സൗകര്യമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയുമാണ് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയൻ െചയ്തത്. യജമാനനും, അടിമയും, നാടുവാഴി
യും, അടിയാളനും, മുതലാളിയും, െതാഴിലാളിയും, ചുരു
ക്കത്തിൽ, മർദ്ദിതനും, മർദ്ദിതനുമില്ലാത്ത ഈ പുതിയ
സമുദായത്തിൽ എല്ലാർക്കും സമത്വമുണ്ട്, സൗഭ്രാത്ര
മുണ്ട്. പരസ്പരം സഹകരിച്ചുെകാണ്ടും േസ്നഹിച്ചുെകാ
ണ്ടും ഉൽപാദനേത്തയും സംസ്കാരേത്തയും കൂടുതൽ
വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട
േത്ര വിശ്വമഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാർ 1938ൽ േമാ
േസ്കാവിൽെവച്ചു െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങെന
പ്രഖ്യാപിച്ചത്:
‘ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻകീഴിൽ മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തി

ത്വം സമുദായത്തിൽ നിന്നും േവറിട്ടുെകാണ്ട് ഒരുതരം
കൂട്ടിനുള്ളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതുേപാെല കാണെപ്പടുന്നു.
ഈ ദുസ്ഥിതിെയ നിങ്ങളുെട രാജ്യത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ
നീക്കം െചയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് ഒരു പൂർണ
മായ ജീവിതവും തികഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാവണ
െമന്നുള്ള എെന്റ സ്വന്തം സ്വപ്നവും നിങ്ങളുെട ആശയ
ങ്ങളും മിക്കവാറും ഒരുേപാെലയുള്ളവയാണ്. നിങ്ങളു
െട നാട്ടിൽ വ്യക്തിക്ക് ശാസ്ത്രീയവിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക
മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നുള്ളൂ; നിങ്ങളവെന ക്രിയാ
ത്മകത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാക്കിത്തീർക്കുകകൂടി
െചയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ഏറ്റവും
മഹത്തായ, ഏറ്റവും സമുന്നതമായ, സ്വപ്നെത്ത നിങ്ങൾ
അനുഭവത്തിൽെക്കാണ്ടു വരികയാണ്’.
സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനവും വ്യക്തിപരമായ ഉടമസ്ഥാ
വകാശവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യേത്തയും ഈ ൈവരു
ദ്ധ്യത്തിെന്റ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന മറ്റു കുഴപ്പങ്ങേളയും പരി
ഹരിക്കുക എന്നതാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ
ചരിത്രപരമായ പങ്ക്. നിലം, ഖനികൾ, െറയിൽെവ,
ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള സ്വകാ
ര്യ ഉടമാവകാശികളിൽ നിന്നു പിടിെച്ചടുത്തു െപാതു
വുടമയിൻകീഴിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചാൽമാത്രേമ ഉൽ
പാദന വിതരണങ്ങളിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങേളയും അരാ
ജകത്വങ്ങേളയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സമുദായത്തിെന്റ െപാ
തുസ്വത്തായിത്തീർന്നാൽ മാത്രേമ ഉൽപാദനത്തിൽ
സാമൂഹ്യമായ നിയന്ത്രണം െചലുത്താനും േദശവ്യാപക
മായ േതാതിൽ നിശ്ചിതപ്ലാനുകളനുസരിച്ച് ഉൽപാദ
നശക്തികെള അനിയന്ത്രിതമാംവണ്ണം വളർത്തുവാനും
സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ തത്വം തികച്ചും അംഗീകരിച്ചതു
െകാണ്ടാണ് സാമ്പത്തികമായും സാംസ്കാരികമായും
അധഃപതിച്ചുകിടന്നിരുന്ന റഷ്യ ഒരു കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാ
ലം െകാണ്ട് േലാകത്തിെല ഏറ്റവും മുന്നണിയിലുള്ള
വ്യവസായ രാജ്യങ്ങേളാടുേപാലും കിടനിൽക്കുന്ന ഇന്ന
െത്ത േസാവിയറ്റു യൂണിയനായി മാറിയത്.
ഏതാണ്ട് ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യെയേപ്പാെല ഏറ്റവും പിന്ന
ണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സാറിസ്റ്റ്
റഷ്യ. 1913ൽ െലനിൻ എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘ദാരിദ്ര്യവി
വശരും അപരിഷ്കൃതവുമായ റഷ്യ ഇേപ്പാഴും അവിശ്വസ
നീയവും എങ്ങും േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ അത്ര പിന്നണി
യിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇന്നു റഷ്യയിലുള്ള നവീേനാ
ല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളതിെന്റ നാലി
െലാന്നും ജർമനിയിലുള്ളതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും അേമ
രിക്കയിലുള്ളതിെന്റ പത്തിെലാന്നും മാത്രമാണ്.’ ഈ
ദയനീയ നില വ്യക്തമാക്കിയതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
തെന്റ വിരൽ ജന്മി മുതലാളിവർഗക്കാരുെട േനർക്കു
ചൂണ്ടി. ‘അവർ തങ്ങളുെട മർദ്ദനം വഴി ആെകയുള്ള
ജനങ്ങളുെട ആറിൽ അഞ്ചുഭാഗേത്തയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്നി
രയാക്കുന്നു; രാജ്യെത്ത മുഴുവനും വളർച്ചമുട്ടിയ ഒരവസ്ഥ
യിേലക്കും അധഃപതനത്തിേലക്കും പിടിച്ചുതളളുന്നു’.
ഒന്നാംേലാക മഹായുദ്ധവും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ
ആഭ്യന്തരകലഹവും സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട ഇടേങ്കാലി
ടൽ യുദ്ധവും റഷ്യയുെട ഈ അധഃപതിച്ച സാമ്പത്തിക
ക്രമെത്ത കൂടുതൽ താറുമാറാക്കിത്തീർത്തു. രാജ്യത്തില
േങ്ങാളമിേങ്ങാളം പട്ടിണിയും പകർച്ചവ്യാധികളും ക്ഷാ
മങ്ങളും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. സാറിസ്റ്റ് താേന്താന്നിത്ത
ഭരണത്തിെന്റ ൈപതൃകമായ ഈെയാരു പരിതഃസ്ഥി
തിയിലാണ് െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃത്വത്തി
ലുള്ള േബാൾെഷവിക്കു പാർട്ടി 17 േകാടി ജനങ്ങെള
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു നയിക്കാൻ മുതിർന്നത്.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഘടന ഫലപ്രദമായി െകട്ടിപ്പടുക്കണെമ
ങ്കിൽ ജനകീയ നിയന്ത്രണത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞ ഉൽ
പാദന വ്യവസ്ഥെയ േമൽക്കുേമൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടു
ത്തിേയ മതിയാവൂ എന്നു േസാവിയറ്റു േനതാക്കന്മാർ
മനസിലാക്കി. വൻകിട യന്ത്രങ്ങളുപേയാഗിച്ച് വ്യവ
സായവും കൃഷിയും പൂർവ്വാധികം വളർത്താൻ േവണ്ടി
യുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അവർ െചയ്യാൻ തുടങ്ങി.
വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനെമന്ന നില
യ്ക്ക് ആദ്യമായി വിദ്യുച്ഛക്തി നിർമാണം േപ്രാത്സാഹി
പ്പിക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെന 1928 ആകുേമ്പാേഴക്കും ഒന്നാം
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള പരിതഃ
സ്ഥിതിയുളവായി. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയന്നതു ജന
ങ്ങളുെട തലയിൽ ബലാൽക്കാരമായി ഗവെണ്മൻറ്
െവച്ചുെകട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല. േനെരമറിച്ച് മുഴുവൻ
ജനങ്ങളും രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുവിലുള്ള പുേരാഗതിക്കു
േവണ്ടി, എന്നുെവച്ചാൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
േവണ്ടി, േസ്വച്ഛയാ ഒന്നിച്ചുേചർന്നു രൂപവൽക്കരിക്കു
കയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി
യാണിത്. 1929ൽ ‘പ്രവദ’ േരഖെപ്പടുത്തി: ‘െതാഴിലാ
ളിവർഗം മുതലാളി വർഗത്തിെനതിരായി നടത്തുന്ന
ആക്രമണത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാനഭാഗമാണ് പഞ്ചവത്സ
രപദ്ധതി. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്ഥിരീകരണപരിശ്ര
മങ്ങളുെട അടി തുരക്കാൻ മുതിരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.’
അേത െകാല്ലത്തിൽ തെന്നയാണ് സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപി
ച്ചത് —നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുേപാരുന്ന റഷ്യയുെട
പിേന്നാക്കം നിൽക്കലിെന പിന്നിട്ടുെകാണ്ട് നമ്മൾ തി
കഞ്ഞ ഊേക്കാടുകൂടി, വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂെട
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് േപാവുകയാണ്. നമ്മുെട നാ
ടു േലാഹങ്ങളുെടയും േമാട്ടർ വണ്ടികളുെടയും ട്രാക്ടർ
യന്ത്രങ്ങളുെടയും ഒരു നാടായിത്തീരുകയാണ്. േസാവി
യറ്റ് യൂണിയെന ഒരു േമാേട്ടാർ കാറിലും മുഷിക്കിെന
(റഷ്യൻ കൃഷിക്കാരൻ) ഒരു ട്രാക്ടർ യന്ത്രത്തിലും നമ്മൾ
കയറ്റിയിരുത്തുേമ്പാൾ, തങ്ങളുെട സംസ്കാരം വളെര െമ
ച്ചെപ്പട്ടതാെണന്ന് േമനിപൂണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ
മുതലാളികൾ നമ്മുെട ഒപ്പെമത്താെനാന്നു ശ്രമിച്ചുേനാ
ക്കെട്ട. ഏതു രാജ്യെത്ത പിന്നണിയിലുള്ളതായി കണ
ക്കാക്കണെമന്നും നമുക്കു കാണാനിരിക്കുന്നു.
സഖാവ് സ്റ്റാലിെന്റ ഈ ആത്മവിശ്വാസം യാഥാർത്ഥ്യ
െത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നുെവന്ന്
േസാവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയുെട സർവേതാമുഖമായ പുേരാ
ഗതി അസന്ദിഗ്ദ്ധമാംവണ്ണം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കു േശഷം രണ്ടാം പഞ്ച
വത്സരപദ്ധതിയും അതിെനത്തുടർന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവ
ത്സര പദ്ധതിയും അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ഈ കാലത്തി
നിടയ്ക്ക് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യ
വസായങ്ങളും കൂട്ടുകൃഷി വ്യവസ്ഥയും മുതലാളി േലാക
െത്ത അമ്പരപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രേയെറ അഭിവൃദ്ധി
െപ്പട്ടു. 1939 ആയേപ്പാേഴക്കും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ
ഉല്പാദവ്യവസ്ഥ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുേടതിെന അേപക്ഷിച്ച്
എത്ര േമന്മ കൂടിയതായിത്തീർന്നുെവന്നു സഖാവ് സ്റ്റാ
ലിൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പട്ടിക 1.1: വിവിധ രാജ്യങ്ങളുെട വ്യാവസായിേകാൽ
പാദനം (1929ൽ 100 ആെണങ്കിൽ).

അേമരിക്ക
ബ്രിട്ടൻ
ഫ്രാൻസ്
ഇറ്റലി
ജർമനി
ജപ്പാൻ
േസാവിയറ്റ്
യൂണിയൻ

1934

1935

1936

1937

1938

66.4
98.8
71.0
80.0
79.8
128.7

75.6
105.8
67.4
93.8
94.0
141.8

88.1
115.9
79.3
87.5
106.3
151.1

92.2
123.7
82.8
99.6
117.2
170.8

72.0
12.0
70.0
796.0
125.0
165.0

238.3

293.4

382.3

424.0

477.2

േമലുദ്ധരിച്ച കണക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതുേപാെല
മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിൽ ക്ഷേയാന്മുഖമായ ഒരു ഉൽപാ
ദന വ്യവസ്ഥയും േനെരമറിച്ച് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വികസിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഉൽപാദനവ്യ
വസ്ഥയുമാണുള്ളത്. മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിെലങ്ങും പട്ടി
ണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളും
പരന്നു പിടിക്കുകയും ജർമനി, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ചില മു
തലാളി രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുതലാളിത്തെത്ത നിലനിർത്താൻ
മറ്റു മാർഗങ്ങെളാന്നും കാണാെത ൈപശാചികമായ
ഫാസിസ്റ്റ് രൂപം ൈകെക്കാണ്ടു ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാ
രുെട േമലുള്ള മർദ്ദനങ്ങെള മൂർദ്ധന്യദശയിെലത്തി
ക്കയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്
േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മാത്രം ഇങ്ങെന േമൽക്കുേമൽ
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവന്നത് എന്നു കൂടി ആേലാചിച്ചു േനാ
ക്കുേമ്പാൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുെട േമന്മ തികച്ചും
െവളിെപ്പടുന്നതാണ്.
ഇങ്ങെന േസാവിയറ്റു ജനത തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ
നാനാതുറകളിലും അത്ഭുതാവഹമായ അഭിവൃദ്ധി േനടി
െക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് 1941 ജൂൺ മാസ
ത്തിൽ പുേരാഗതിയുെട ശത്രുക്കളായ ഫാസിസ്റ്റ് െച
ന്നായ്ക്കൾ അവെര െപെട്ടന്ന് കടന്നാക്രമിച്ചത്. ഒരു ഭാഗ
ത്തു േലാകെത്ത മുഴുവൻ അടിമത്തത്തിേലക്കും അന്ധ
കാരത്തിേലക്കും പിടിച്ചുതള്ളുവാെനാരുെമ്പട്ട പിന്തി
രിപ്പൻ ശക്തികളും, മറുഭാഗത്ത് േലാകസ്വാതന്ത്ര്യേത്ത
യും േലാകജനാധിപത്യേത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കാനുറ
ച്ചിറങ്ങിയ പുേരാഗമനശക്തികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ
ഭൗേഗാളികമായ ജീവന്മരണ യുദ്ധത്തിൽ േസാവിയ
റ്റ് യൂണിയൻ വഹിച്ച ആേവശജനകമായ പങ്ക് എല്ലാ
പുേരാഗമനകാംക്ഷികളുെടയും ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാസിസ്റ്റുകാേരയും പിന്തിരിപ്പന്മാരായ മറ്റു
സാമ്രാജ്യവാദികേളയും എതിർത്തു േതാൽപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ട് ഒരു അജയ്യ ശക്തിയായി വിളങ്ങുന്ന േസാവിയറ്റ്
യൂണിയൻ േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള അടിമകൾക്കും മർദ്ദി
തർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കു വഴി കാണിച്ചുെകാടുക്കു
ന്നെതങ്ങെനെയന്ന് അധികമധികം ആളുകൾക്ക് മന
സിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ
വിജയം േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയമാെണന്നും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യഘടന മേറ്റതു സാമൂഹ്യഘടനേയക്കാ
ളും േമന്മകൂടിയതാെണന്നും ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ
േസാവിയറ്റിെന്റ ശക്തിയുെട അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങെള
െന്തന്ന് ആരായുവാനും േസാവിയറ്റു ജനതെയ മുേന്നാട്ടു
നയിക്കുന്ന കമ്യൂണിസത്തിെന്റ തത്വങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിക്കു
വാനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധമവസാനിച്ചേശഷം മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ
തകരുകയാണ് െചയ്തത്. േനെരമറിച്ച് േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയെന്റ പുേരാഗതി വീണ്ടും തുടർന്നു. ഉല്പാദനം വീ
ണ്ടും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. 1952 ആയേപ്പാേഴക്കും വ്യവസാ
യത്തിെന്റ ഉൽപാദനസൗകര്യങ്ങൾ 1940െന അേപ
ക്ഷിച്ച് 77 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. 1955 ആകുേമ്പാേഴക്കും
വ്യാവസായിേകാൽപാദനം 1940േലതിേനക്കാൾ മൂന്നു
മടങ്ങു കൂടുതലായിരിക്കുെമന്നു കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ് 35 െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ േസാവി
യറ്റ് യൂണിയനിെല വ്യാവസായിേകാൽപാദനം 39
ശതമാനം കണ്ടുവർദ്ധിച്ചു. ഇത്രേത്താളം അഭിവൃദ്ധിയു
ണ്ടാവാൻ ബ്രിട്ടന് 162 െകാല്ലങ്ങൾ (1790 മുതൽ 1951
വെര) േവണ്ടിവന്നു. ഫ്രാൻസിെന്റ വ്യാവസായിേകാൽ
പാദനം കഴിഞ്ഞ 90 െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ അഞ്ചര
ഇരട്ടി മാത്രേമ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 35 െകാല്ലങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ അേമരിക്കയുെട വ്യാവസായിേകാൽപാദനം
രണ്ടര ഇരട്ടി മാത്രമാണ് വർദ്ധിച്ചത്.
വ്യവസായം മാത്രമല്ല, കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. 1952ൽ
ആെകയുള്ള വിളഭൂമി യുദ്ധത്തിനു മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നതി
േനക്കാൾ 53,00,000 െഹക്ടർ കൂടുതലാണ്. േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിെല 19-ാം പാർട്ടി േകാൺഗ്രസിൽ െവച്ച്
സഖാവ് ജി. എം. മാെലേങ്കാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ഇെക്കാ
ല്ലം 1952ൽ െമാത്ത ധാന്യവിളവ് 800 േകാടി പൂഡാ
ണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യമായ േഗാത
മ്പിെന്റ െമാത്തവിളവ് 1940േനക്കാൾ 48 ശതമാനം
കൂടുതലാണ്’.
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മു
തലാളികൾക്കു മാത്രമാണ് െമച്ചം. മർദ്ദിതരായ െതാഴി
ലാളികളുെടയും മറ്റു ബഹുജനങ്ങളുെടയും ദയനീയ ജീവി
തം കൂടുതൽ േക്ലശപരികീർണമായിത്തീരുകയാണ് െച
യ്യുന്നത്. എന്നാൽ, േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിേലാ? അവി
െട ഉൽപന്നങ്ങളത്രയും ജനങ്ങളുെട സ്വത്താണ്; മർദ്ദ
കവർഗക്കാർ നിേശഷം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു:
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഒരുപിടി മുതലാളികളുെട
ലാഭെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയല്ല, എല്ലാം േദശീ
യജനവിഭാഗങ്ങളിലുംെപട്ട മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും —
കുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും —േമൽക്കു
േമൽ സുഖവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടാകത്തക്കവിധത്തിലാ
ണ് ഉല്പാദനവിതരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതു സ്വത്തായതുെകാ
ണ്ട് ഉൽപാദനെത്ത ജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുതകുന്ന മട്ടിൽ
േബാധപൂർവം സംഘടിപ്പിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനു
മുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ഉളവായിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ
ഉൽപാദനവും വ്യക്തിപരമായ ഉടമാവകാശവും തമ്മി
ലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യം അവസാനിച്ചതുെകാണ്ട്, ലാഭത്തി
നുേവണ്ടിയുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും മാർക്കറ്റിനുേവണ്ടിയുള്ള
മത്സരങ്ങളും സാമൂഹ്യഘടനെയ താറുമാറാക്കുന്ന സാ
മ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങളും കടങ്കഥകളായി പരിണമിച്ചിരിക്കു
ന്നു. െതാഴിലില്ലായ്മയുെടയും ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റയും ആഘാ
തങ്ങേളൽക്കാെത, ഓേരാ വ്യക്തിക്കും വളരാനും വിക
സിക്കാനുമുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ കരഗതമായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പണിെയടുക്കാനുള്ള അവകാശം വയ
സുകാലത്തും േരാഗബാധിതരാകുേമ്പാഴും െപൻഷനും
മറ്റു സംരക്ഷണങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം —ഈ
അവകാശങ്ങളും ഇവെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന
ഉപാധികളും ഓേരാ േസാവിയറ്റു പൗരേനയും അനുഗ്ര
ഹിക്കുന്നു.
വയറിെന്റ വിശപ്പുമാത്രം തീർന്നാൽ േപാരാ, മനസിെന്റ
വിശപ്പും തീരണെമന്നു ചില കാരണവന്മാർ ഉപേദശി
ക്കാറുണ്ട്. ശരിയാണ്, രണ്ടും തീരണം. പേക്ഷ, അതു
തീർക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മേറ്റെതാരു സമുദായേത്ത
ക്കാളുമധികം േസാഷ്യലിസ്റ്റു സമുദായത്തിലാണുള്ളെത
ന്നു കണ്ണുള്ളവർെക്കാെക്ക കാണാൻ കഴിയും. മാക്സിം
േഗാർക്കി എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘യഥാർത്ഥ സംസ്കാരത്തി
െല ഉേദ്ദശ്യവും പ്രാധാന്യവും, ബുദ്ധിയുെട വികാസവും
ഈട്ടം കൂടുതലുമാെണന്ന െവറും യാഥാർത്ഥ്യത്തിെല
ത്തിേച്ചരാൻ മുതലാളിത്തത്തിന് ഇേതവെര കഴിഞ്ഞി
ട്ടില്ല; ഇനിെയാട്ടും കഴിയുകയുമില്ല. ഈ ബുദ്ധിശക്തി
നിർബാധം വികസിക്കുകയും അങ്ങെന പ്രകൃതി ശക്തി
കേളയും പ്രകൃതിയുെട സമ്മാനങ്ങേളയും കൂടുതൽ േവ
ഗത്തിൽ ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ മനുഷ്യസമുദായെത്ത
സഹായിക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ മുതലാളികളുെട
യും െകാള്ളക്കാരുെടയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യസമു
ദായത്തിെന്റ േമൽ പറ്റിക്കൂടുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണികളുെടയും
ദുരപിടിച്ച താൽപര്യങ്ങെള ദാസ്യേവല െചയ്യുന്ന ബുദ്ധി
ശൂന്യവും അരാജകത്വപൂർണവുമായ മുഷിപ്പത്തങ്ങളിൽ
നിന്ന് ‘ശാരീരികശക്തിെയ അേങ്ങയറ്റം േമാചിപ്പിേക്ക
ണ്ടതാവശ്യമാണ്’.
അേപ്പാൾ, മനുഷ്യെന്റ സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഭൗതി
കാഭിവൃദ്ധി കൂടിേയ കഴിയൂ. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം േവണ്ട
േപാെല മനസിലാക്കിയതുെകാണ്ടാണ് േസാഷ്യലി
സ്റ്റു നിർമാണത്തിൽ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധിേയാെടാപ്പം
സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിയും ൈകവരുത്തുവാൻ േസാവിയ
റ്റു ജനതയ്ക്കു സാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നത്.
െവറും മുപ്പത്തഞ്ചു െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയൻ േനടിക്കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാ
രികവുമായ പുേരാഗതി ഏതു മനുഷ്യേസ്നഹിേയയും
ആകർഷിക്കാതിരിക്കില്ല. കാടന്മാരും അപരിഷ്കൃതരും
അന്ധവിശ്വാസികളുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന മേദ്ധ്യ
ഷ്യൻ നിവാസികളുെട ഇടയിൽ നിന്നു വിശ്വസാഹിത്യ
കാരന്മാരും വിഖ്യാതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും േലാകത്തിെല
ങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിത ജനങ്ങെള, പ്രേത്യകിച്ചും േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെന്റ അയൽനാട്ടുകാരായ ഭാരതീയെര ആേവ
ശം െകാള്ളിക്കാതിരിക്കയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും
സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിയുെടയും കാര്യത്തിൽ ഇന്നു േസാ
വിയറ്റു യൂണിയെന കവച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന യാ
െതാരു രാജ്യവുമിെല്ലന്ന വാസ്തവം മുതലാളി നിരീക്ഷക
ന്മാർേപാലും തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുതലാളി
േലാകത്തിെന്റ ആത്മാവിെന കരണ്ടുതിന്നുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന ധാർമികാധഃപതനവും സാംസ്കാരികാരക്ഷതി
യും കണ്ടു െനടുവീർപ്പിടുന്നവർ േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ
േനർെക്കാന്നു കൺതുറന്നു േനാക്കെട്ട, േസാഷ്യലിസം
മനുഷ്യെന നവ്യവും അഭികാമ്യവുമായ ഒരു സംസ്കാര
േസാപാനത്തിേലക്ക് ഉയർത്തുന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
അവർക്ക് മനസിലാവും.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം ഒരു ഭാഗത്ത് മു
തലാളിത്തം കൂടുതൽ തകരുകയും ദ്രവിക്കുകയും െചയ്തു.
മറുഭാഗത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ശക്തികൾ കൂടുതൽ
വളരുകയും പുേരാഗമിക്കുകയും െചയ്തു. െചേക്കാേസ്ലാ
വാക്കിയ, േപാളണ്ട്, അൽേബനിയ, ൈചന തുടങ്ങിയ
ഒരു ഡസേനാളം രാജ്യങ്ങൾ മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട
ഇരുമ്പു പിടുത്തത്തിൽ നിന്നു േമാചനം േനടി േസാഷ്യ
ലിസത്തിെന്റ പാതയിലൂെട മുേന്നറാൻ തുടങ്ങി. േസാ
വിയറ്റു യൂണിയനാകെട്ട, േസാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു
കമ്യൂണിസത്തിേലക്ക് കാെലടുത്തുെവച്ചു.
ഒേര സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുെട രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളാണ് േസാ
ഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നതുേപാെല, ‘ഒന്നാമെത്ത ഘട്ടത്തിൽ കമ്യൂണിസം
സാമ്പത്തികമായും തികച്ചും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ
വില്ല. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിേന്നാ
അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിേന്നാ അതു പരിപൂർണമായ േമാ
ചനം േനടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല’. കമ്യൂണിസത്തിലാക
െട്ട, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും തുട
ച്ചുനീക്കെപ്പടുകയും എല്ലാത്തരം വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും
നാമാവേശഷമാവുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
േസാഷ്യലിസത്തിൽ അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ േതാതനുസ
രിച്ചാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നെതങ്കിൽ കമ്യൂണിസ
ത്തിൽ ‘ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും അവെന്റ കഴിവനു
സരിച്ചു, ഓേരാരുത്തനും അവെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച്’
എന്ന തത്വമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതു പ്രാേയാഗിക
മാവണെമങ്കിൽ ഓേരാ ആൾക്കും എന്തു േവണെമങ്കി
ലും ഇഷ്ടംേപാെല എടുത്തനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവ
ണ്ണം ഉൽപാദനശക്തികൾ വളേരണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും
സംസ്കാരവും പൂർവാധികം അഭിവൃദ്ധിെപ്പേടണ്ടതുണ്ട്.
േസാഷ്യലിസത്തിൽ തെന്ന വ്യവസായവും കൃഷിയും
സംസ്കാരവും അഭൂതപൂർവമായ േതാതിൽ വളർന്നുക
ഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും, ജനങ്ങളു
െട വിവിധങ്ങളും കൂടിക്കൂടി വരുന്നവയുമായ എല്ലാത
രം ആവശ്യങ്ങെളയും അേങ്ങയറ്റം തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉല്പാദനശക്തികൾ ഇനിയും വള
േരണ്ടതുണ്ട്. കമ്യൂണിസത്തിൽ േമൽക്കുേമൽ പരിഷ്കരി
ക്കെപ്പടുന്ന സാേങ്കതികരീതികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ സമൃദ്ധി
സുരക്ഷിതമായിത്തീരും. സർവേതാമുഖമായ ആ സമൃ
ദ്ധിയിലൂെട മനുഷ്യനു തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായിത്തീരാനു
ള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടും. പ്രകൃതിയുെട
േമൽ പരിപൂർണവിജയം േനടുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ
മഹനീയതകൾ വിളംബരം െചയ്യെപ്പടും.
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിപൂർ
ണമായി വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ
േവാൾഗാേഡാൺ കനാൽ മുതലായ പദ്ധതികൾ വഴി
യായി പ്രകൃതിെയയാെക രൂപാന്തരെപ്പടുത്തിെക്കാ
ണ്ടും വമ്പിച്ച ൈഹേഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതികളുപേയാ
ഗിച്ച് കൃഷിയും വ്യവസായവും േമൽക്കുേമൽ വികസിപ്പി
ച്ചുെകാണ്ടു േദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിെല എല്ലാ
ശാഖകേളയും പരമാവധി വളർത്തിെക്കാണ്ടും രണ്ടാമ
െത്ത ഘട്ടത്തിേലക്ക്, കമ്യൂണിസത്തിേലക്ക് ൈജത്രയാ
ത്ര നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
വർഗങ്ങളും വർഗസംഘട്ടനങ്ങളുമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന മർദ്ദിക്കുകെയന്ന മൃഗീയതയ്ക്കു സ്ഥാനമില്ലാ
ത്ത, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾക്കും
സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾക്കും നീചതകൾക്കും വൃത്തി
േകടുകൾക്കും സ്ഥാനമില്ല. ജനങ്ങൾ അേന്യാന്യം േസ്ന
ഹിച്ചുെകാണ്ടും സഹായിച്ചുെകാണ്ടും ഉൽപാദനവിത
രണങ്ങെള സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രകൃതിെയ കൂടുതൽ
കൂടുതൽ കീഴടക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
പരിപൂർണമായി വളരാനും അേങ്ങയറ്റം വികസിക്കാ
നും അങ്ങെന സുഖസമൃദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ
ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. ചരി
ത്രത്തിലാദ്യമായി മനുഷ്യൻ യാെതാരലട്ടും കൂടാെത
യഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെട, തെന്റ ഭാവി നിർ
ണയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സൗന്ദര്യപൂർണമായ മനുഷ്യ
ത്വം അതിെന്റ എല്ലാ ഉൽകൃഷ്ടതകേളാടും കൂടി പരിപൂർ
ണതയിേലക്ക് വികസിച്ചുയരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മനുഷ്യൻ
2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
3. കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങിെന?
4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
5. മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
6. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
8. േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും
10. മാർക്സിസവും ആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3x
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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