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അവസരവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള േട്രഡ് യൂണി
യൻ സംഘടനകളിൽ വിപ്ലവകാരികൾ പ്രവർത്തിേക്ക
ണ്ടതുേണ്ടാ എന്ന േചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറഞ്ഞുെകാ
ണ്ട് െലനിൻ ‘ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം’ എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േട്രഡ്യൂണിയനുകളിൽ േചരുന്നതു തട
യാനും അവെര ഏതുവിധത്തിെലങ്കിലും പുറത്താക്കാ
നും േട്രഡ് യൂണിയനുകളിലുള്ള അവരുെട പ്രവർത്ത
നെത്ത കഴിയുന്നതും അസുഖകരമാക്കിത്തീർക്കാനും
അവെര അപമാനിക്കാനും ശുണ്ഠിപിടിക്കാനും േദ്രാഹി
ക്കാനുംേവണ്ടി ഈ മാന്യന്മാർ, അവസരേസവകത്വ
ത്തിെന്റ േനതാക്കൾ, സർവ്വവിധ ബൂർഷ്വാകുതന്ത്രങ്ങളും
അടവുകളും പ്രേയാഗിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാ
രു സംശയവുമില്ല. ഇതിെനെയല്ലാം േനരിടാനും എന്തു
ത്യാഗവും െചയ്യാനും, േവണ്ടിവന്നാൽ എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും
വിദ്യകളും നിയമവിരുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുമാറലുക
ളും പ്രേയാഗിക്കാനും നാം തയ്യാറാവണം’. (ഇടതുപക്ഷ
കമ്യൂണിസം, മലയാളതർജ്ജമ, േപജ് 50) അവസരവാ
ദികളുെട ബൂർഷ്വാകുതന്ത്രങ്ങേളയും േദ്രാഹങ്ങെളയും
സമർഥമായി െചറുക്കണെമന്നാണേല്ലാ െലനിൻ ഇവി
െട ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
സൂത്രക്കാരും സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവരുമാെണന്നു
െതളിയിക്കാൻ േവണ്ടി പരക്കംപായുന്ന സിഡ്നി ഹു
ക്ക് എന്ന അേമരിക്കക്കാരൻ ഒരു ചതിപ്പണിനടത്തി.
െലനിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ‘േവണ്ടിവന്നാൽ’ എന്നു
വെരയുള്ള ഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞ് “എല്ലാത്തരം സൂത്രങ്ങളും
വിദ്യകളും നിയമവിരുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുമാറലുകളും
പ്രേയാഗിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം” എന്ന ഭാഗംമാ
ത്രം സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തിെയടുത്തുെകാണ്ട്
മാക്സിസം സത്യത്തിെനതിരാെണന്ന് അയാൾ ‘െതളി
യിച്ചു!’ അേമരിക്കൻ വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരെന്റ ഈ ഉദ്ധ
രണി േകരളത്തിെല വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരനായ വടക്ക
നച്ചെന്റ കയ്യിെലത്തിയേപ്പാൾ അതിങ്ങിെന േവഷം
മാറി: ‘ചതി, അനീതിപരമായ മാർഗ്ഗം, സൂത്രം, കള്ളം,
സത്യം മറച്ചുെവയ്ക്കൽ, കുതന്ത്രം ഇവെയല്ലാം നിങ്ങൾ
അവസേരാചിതം ഉപേയാഗിക്കണം’. ഇങ്ങിെനയാണ്
‘അസത്യ ജല്പനങ്ങൾക്ക് െലനിൻ, ഉേത്തജനം െകാടു
ത്തിട്ടുണ്ട്’ എന്ന് അച്ചൻ ‘െതളിയി’ക്കുന്നത്!
െലനിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ വാചകം
എവിെടനിന്നു കിട്ടി എന്നു ഞാൻ െവല്ലുവിളിച്ചു േചാദിച്ച
േപ്പാൾ ‘വി. ഐ. െലനിൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള The Infanile
Sickness of Leftism in Communism എന്ന പുസ്തകം
താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?’ എെന്നാരു േചാദ്യം എെന്റ
േനർെക്കടുെത്തറിയുകയാണ് അച്ചൻ െചയ്തത്. അധ്യാ
യേമത്, േപേജത് എെന്നാന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നിെല്ലന്ന കാര്യമിരിക്കെട്ട. ‘ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണി
സം’ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് അച്ചൻ
പറയുന്ന േപരിലല്ല, ‘Left wing Communism’ എന്ന
േപരിലാണ്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത
േപാലും അേദ്ദഹം വിസ്മരിച്ചുേപായി. െലനിെന്റ ‘ഇടതു
പക്ഷകമ്യൂണിസം’ എന്ന പുസ്തകം ഏതു മലയാളിക്കും
വാങ്ങി വായിക്കാൻ കിട്ടും. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലാക
െട്ട, മലയാള പുസ്തകത്തിലാകെട്ട, ഒരിടത്തും ചതിയും
കള്ളവും കുതന്ത്രവുമുപേയാഗിക്കാൻ െലനിൻ ആവശ്യ
െപ്പടുന്നിെല്ലന്നു കാണാൻ കഴിയും.
എന്നിട്ടും വടക്കനച്ചൻ നാണമില്ലാെത പറയുന്നതു
േനാക്കൂ:
‘ഏതായാലും സ: ദാേമാദരൻ ഒന്നു െചേയ്തതീരൂ.

ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തന്ന ആ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി
വായിക്കുക. ‘െലനിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
ഈ വാചകം’ അതിൽ കെണ്ടത്തിയാൽ ഒട്ടും താമസി
ക്കാെത പത്രപംക്തികളിലൂെട പരസ്യമായി അക്കാ
ര്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. മര്യാദ അൽപ്പെമങ്കിലും േശ
ഷിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ അഭിമാനെത്ത സ്പർശിക്കുന്ന
സഖാവിെന്റ ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കുക’. (േയശു
ക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിേലാ? മൂന്നാംപതിപ്പ്, േപജ് 38)

വടക്കനച്ചന് അഭിമാനമുണ്ടെത്ര! ജീവകാലം മുഴുവനും
സത്യത്തിനുേവണ്ടി േപാരാടിയ ഒരു മഹാത്മാവിെന
കരിേതച്ചുകാണിക്കാൻ മനസ്സാക്ഷിയുെട ഒരു ചൂളൽ
േപാലുമില്ലാെത, കറുത്ത നുണകൾ പടച്ചുവിടുന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിന് അഭിമാനമുണ്ടേത്ര!
അഭിമാനത്തിെന്റ കണികേപാലുമുെണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹം
െചേയ്യണ്ടതിതാണ്:
ഒന്നുകിൽ, ശുദ്ധാത്മാക്കെള കബളിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി
േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ അേദ്ദഹം ഇന്നണിഞ്ഞിട്ടു
ള്ള േളാഹ അഴിച്ചുവലിെച്ചറിയുക. അെല്ലങ്കിൽ താെനാ
രു െപരുങ്കള്ളനാെണന്നു തുറന്നു സമ്മതിക്കുക.
പേക്ഷ, ഇതല്ല അച്ചൻ െചയ്യുന്നത്. അേദ്ദഹം തെന്റ
പഴയ വ്യവസായം തെന്ന തുടരുകയാണ്!
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവർ മാത്രമല്ല,
സദാചാരേബാധമില്ലാത്തവരും കുടുംബബന്ധങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുന്നവരും സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരും
മറ്റും മറ്റുമാെണന്നാണ് ഇേപ്പാളേദ്ദഹം പറഞ്ഞുനടക്കു
ന്നത്. അേദ്ദഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നു:
‘മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ അതിപ്രധാനവും അേഭദ്യവു

മായ കുടുംബഘടകേത്തയും ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധേത്ത
യും ദാമ്പത്യദാർഢ്യേത്തയും ചാരിത്രശീലെത്തയും ക്രൂ
രംക്രൂരം കശാപ്പുെചയ്യുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥി
തിെയപ്പറ്റി നാം മനസ്സിലാേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നു നി
ലവിലുള്ള സദാചാരക്രമേത്തയും സന്മാർഗ്ഗകപ്രമാണ
ങ്ങേളയും െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ഇര
മ്പിക്കയറ്റം’. (ബ്രദർ വടക്കൻ 1953 െഫബ്രുവരി 4-ാം തി
യതിയിെല ‘േലബർ’ വാരികയിൽ.)
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ മതവും പള്ളി
യും നശിപ്പിക്കുെമന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ
െപാതുതിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് വടക്കനച്ചനും കൂട്ടരും
േകാൺഗ്രസിന് േവാട്ടുപിടിക്കാൻ നടന്നിരുന്നത്. പേക്ഷ,
അതുെകാണ്ട് വലിയ ഫലെമാന്നുമുണ്ടായില്ല. അതി
നാൽ, ഇേപ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കുടുംബബന്ധങ്ങേള
യും സദാചാരക്രമങ്ങേളയും നശിപ്പിച്ചുകളയുെമന്നു േപ
പ്പിടികാട്ടിെക്കാണ്ടാണ് അവർ മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട
ഏജൻസിപ്പണി നടത്തുന്നത്. േകാൺഗ്രസിെന്റ മർദ്ദ
നഭരണത്തിെനതിരായി, നിലത്തിനും േജാലിക്കും േവ
ണ്ടി, സ്വതന്ത്രവും സുഖസമൃദ്ധവുമായ ഒരു ഭാവിയ്ക്ക് േവ
ണ്ടി, പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടുന്ന ജനങ്ങേളാട് അവർ പറയുന്നു:
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിങ്ങളുെട കുടുംബബന്ധങ്ങെള തകർ
ത്തുകളയും, അതുെകാണ്ട് േകാൺഗ്രസിെന എതിർക്ക
രുത്. േജാലിക്കും ഭക്ഷണത്തിനുംേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭം
കൂട്ടരുത്!
പേക്ഷ, ഇത്തരം അസംബന്ധ പ്രലപനങ്ങൾ ജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്ര എളുപ്പത്തിെലാന്നും വിലേപ്പാ
വുകയിെല്ലന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടവർ െനറി
െകട്ട ചില വഞ്ചനകെള അഭയംപ്രാപിക്കുന്നു. സ്വന്തം
തലേച്ചാറിെന്റ കുപ്പെത്താട്ടിയിൽ നിന്ന് ദുർഗ്ഗന്ധം വമി
ക്കുന്ന ചില നുണകെളടുത്തുകഴുകി െവടുപ്പാക്കി മാർക്സ്,
എംെഗൽസ്, െലനിൻ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരു
െട വായിൽ കുത്തിത്തിരുകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാർക്സിസം
കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും സാന്മാർഗ്ഗികജീവിതത്തിനും
എതിരാെണന്നു കാണിക്കാൻേവണ്ടി അവർ സാമ്രാജ്യ
വാദികളിൽനിന്നു കടംവാങ്ങിയ ചില പുലയാട്ടുകെള
മാർക്സിസത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗികേരഖകളുെട േവഷമണി
യിച്ച് ഉദ്ധരണികളിലിട്ടുവിതറുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് വടക്കനച്ചൻ എഴുതുകയാണ്:
“കുടുംബത്തിെന്റ ഉല്പത്തി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എം
െഗൽസ് എഴുതിവിട്ടിരിക്കുന്നതു േനാക്കുക: ‘സ്ത്രീയും

പുരുഷനും എങ്ങിെനെയങ്കിലും കൂടിേച്ചർന്നു ജീവിക്കു
ന്നതാണ് കല്യാണം. അവർ കുടുംബക്രമത്തിനു വഴ
ങ്ങി ജീവിക്കണെമന്നു പറയുന്നത് ദുഷിച്ച മുതലാളിത്ത
സമ്പ്രദായമാണ്. സ്ത്രീെയ പുരുഷെന്റ സ്വന്തവും പുരു
ഷെന സ്ത്രീയുെട സ്വന്തവു ആക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ്
വിവാഹം. ഈ മൂഢവിശ്വാസെത്ത മുറുെകപ്പിടിക്കുന്ന
ആ സന്മാർഗ്ഗേബാധെത്തയും വിവാഹപ്രശ്നെത്തയും
ഒരു വിളംബരംമൂലം നാം നശിപ്പിക്കണം”. (ബ്രദർ വട
ക്കൻ, 1953 െഫബ്രുവരി 4-ാംനുെത്ത ‘േലബർ’ വാരിക
യിൽ)
‘കുടുംബത്തിെന്റ ഉല്പത്തി’ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ മല
യാള തർജ്ജമ ഇനിയും പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷറിയുന്ന ആർക്കും ഏെതങ്കിലുെമാ
രു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ േപായി 9 അണ െകാടുത്തു ആ പു
സ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചുേനാക്കാൻ സാധിക്കും. അച്ചൻ
െകട്ടിച്ചമച്ച ഈ നുണ അതിെലാരിടത്തും നിങ്ങൾക്കു
കാണാൻ സാധിക്കില്ല.

മാർക്സിസെത്ത സത്യം െകാെണ്ടതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത
വർ അസത്യെത്ത െകട്ടിപ്പുണരുക സാധാരണമാണ്.
എങ്കിലും വടക്കനച്ചെനേപ്പാെല െതല്ലും ആത്മാഭിമാ
നമില്ലാെത, ഇത്ര ലജ്ജാവഹമായ രീതിയിൽ, ഇത്ര
വമ്പിച്ച നുണകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നവർ അധികമുെണ്ട
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല..
ആരുമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ലക്ഷക്കണക്കിൽ ഉറുപ്പിക
സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി െവച്ചുെകാണ്ടു സാഹിത്യത്തിെന്റ
ചില്ലുമുറിയിലടച്ചിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരുെട സാന്മാർഗ്ഗിക ജീ
വിതത്തിെന്റ േനെര കെല്ലറിയുന്ന മെറ്റാരു പൂച്ച സന്യാ
സിയുണ്ട്: ഫാദർ സി. െക. മറ്റം എന്ന പാതിരിയച്ചൻ.
വടക്കനച്ചെന്റ മാതൃകെയ പിന്തുടർന്നുെകാണ്ട് ഫാദർ
മറ്റവും ഒരു നാറിപ്പുളിച്ച നുണ െകട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദ
ഹം എഴുതുകയാണ്:
“ഡാസ് കാപിറ്റൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ ഇതു

രണ്ടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ കാണാം ചുവെട േചർ
ക്കുന്ന തത്വസംഹിത: ‘മനുഷ്യൻ ഒരു സാമ്പത്തിക
ജീവി മാത്രം… സമഷ്ടിവാസന ബഹിർഗമിക്കുേമ്പാൾ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി ഉടെലടുക്കും. സ്വകാര്യസ്വത്ത്
വ്യക്തികൾക്കു നിഷിദ്ധം. എല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണധു
രന്ധരൻ ൈകകാര്യം െചയ്യും. കുടുംബഘടകെമന്നു പറ
യുന്നത് ബൂർഷ്വായുെട ചട്ടക്കൂടുമാത്രം. വിവാഹഭദ്രതയും
കുടുംബസ്ഥിരതയും പുേരാഹിതന്മാരുെട കണ്ടുപിടുത്തം:
സ്ത്രീകൾ െപാതുസ്വത്ത്… ’ ഇങ്ങെനേപാകുന്നു മാർക്സി
െന്റ തത്വസംഹിത’. (ഫാദർ സി. െക. മറ്റം 1952െല
‘ഡിേമാക്രാറ്റ്’ വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ)
കഷ്ടം! ഈ പാതിരിയച്ചന്മാർ െവളുത്ത േളാഹയണിയു
ന്നത് കറുത്തിരുണ്ട നുണകെള മൂടിെവയ്ക്കാനാണ്; നാവി
േന്മൽ കർത്താവിെന േപറി നടക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലു
ള്ള പിശാചിെന രക്ഷെപടുത്താനാണ്!
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുെമന്ന നു
ണയ്ക്ക് നൂറുെകാല്ലത്തിലധികം കാലെത്ത നാറ്റമുണ്ട്.
ഫാക്ടറി, ബാങ്ക് മുതലായ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള
േപ്പാെല തെന്ന ജീവനുള്ള സ്ത്രീകേളയും സ്വകാര്യസ്വ
ത്താക്കി മാറ്റിയ മുതലാളികളാണ് ഈ നുണപ്രചരി
പ്പിച്ചത്. ഫാക്ടറിയും ബാങ്കും െപാതുവുടമയിൻകീഴിലാ
വുേമ്പാൾ സ്ത്രീയും ഒരു െപാതുസ്വത്തായി മാറും എന്ന
വർ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. ഈ അസംബന്ധത്തി
െന്റ െതാലിയുരിച്ചു കാണിച്ചുെകാണ്ട് 1847ൽ തെന്ന
മാർക്സും എംെഗൽസും തങ്ങളുെട ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫ
േസ്റ്റാ’വിൽ ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താ
ക്കും’ എന്നു മുതലാളിമാെരല്ലാം കൂട്ടമായി മുറവിളികൂട്ടുന്നു.

മുതലാളി തെന്റ ഭാര്യെയ െവറുെമാരു ഉല്പാദനസാമഗ്രി
യായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാ ഉല്പാദേനാപകരണ
ങ്ങളും െപാതുവായി ചൂഷണം െചയ്യണെമന്ന് അയാൾ
േകൾക്കുന്നു. അേപ്പാൾ സ്വാഭാവികമായി, െപാതുസ്വ
ത്തായിത്തീരുകെയന്ന തലയിെലഴുത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും
ബാധകമാവുെമന്നല്ലാെത, അയാൾക്ക് അതിൽനിന്ന്
മെറ്റാന്നും ധരിക്കാനാവുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ െവറും ഉൽപ്പാ
ദേനാപകരണങ്ങളായിരിക്കുകെയന്ന ഇന്നെത്ത നില
െയ അവസാനിപ്പിക്കുകെയന്നതാണ് യഥാർഥ ലക്ഷ്യ
െമന്നു മുതലാളികൾക്കു ചിന്തിക്കാേന സാധ്യമല്ല’. കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ, മലയാള തർജ്ജമ, േപജ് 49)
കുടുംബജീവിതമവസാനിപ്പിക്കണെമന്നല്ല, സ്ത്രീകെള
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് ചൂഷണം െച
യ്യുന്ന ഇന്നെത്ത നില അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നാണ്
മാർക്സും എംെഗൽസും പറയുന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന
യാണ് ഫാദറും ബ്രദറും വിറളിെയടുക്കുന്നത്!
എന്നാൽ, കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും ഒരുേപാെല
യിരിക്കുന്ന, മാറ്റമില്ലാത്ത, സനാതനസ്ഥാപനങ്ങളാ
െണന്ന് മാർക്സിസം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സമുദായത്തിെന്റ
വളർച്ചേയാെടാപ്പം മെറ്റല്ലാറ്റിനുെമന്നേപാെല കുടുംബ
ബന്ധങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് ചരിത്രപ
രമായ ഒരു സത്യമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധമാകുന്നതുവെരയും ചരിത്രപരമായ ഈ
സത്യത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ യാെതാരടിസ്ഥാനവുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ബാേച്ചാഫൻ, േമക്ക്െലനാൻ, േമാർഗൻ,
മുതലായ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ നീണ്ട
കാലെത്ത ഗേവഷണങ്ങളാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യരുെട
ൈലംഗിക ജീവിതത്തിേലക്കും കുടുംബബന്ധങ്ങളിേല
ക്കും ആദ്യമായി െവളിച്ചംപായിച്ചത്. അവരുെട ഗേവ
ഷണങ്ങളുെടയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും ലൂയിേമാർഗെന്റ ‘പ്രാചീനസമു
ദായം, അഥവാ കാടത്തത്തിൽ നിന്നു അപരിഷ്കൃതസമു
ദായത്തിലൂെട സംസ്കാരത്തിേലക്കുള്ള മനുഷ്യസമുദായ
ത്തിെന്റ പുേരാഗതിെയ സംബന്ധിച്ച ഗേവഷണങ്ങൾ’
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എംെഗൽ
സ് 1884ൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ‘കുടുംബത്തിെന്റ
യും സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റയും ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റയും
ഉല്പത്തി’.
ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ എംെഗൽസ് മനുഷ്യസമുദായെത്ത കാടത്ത
ത്തിെന്റ കാലം, അപരിഷ്കൃതത്വത്തിെന്റ കാലം, പരി
ഷ്കാരത്തിെന്റ കാലം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു യുഗങ്ങളായി
തരംതിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളും ൈലംഗിക ജീവിതവു
മാണുള്ളെതന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കാടത്തത്തിെന്റ ആരംഭദശയിൽ, മനുഷ്യർ ആദ്യമായി
അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെമടു
ത്ത് പ്രകൃതിെക്കതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ആ അതി
പ്രാചീനകാലത്ത്, യാെതാരു കുടുംബവ്യവസ്ഥയുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. അച്ഛനമ്മമാെരന്നും സേഹാദരീസേഹാദര
ന്മാെരന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾേപാലുമില്ലാത്ത നിർ
ബ്ബാധവും അനിയന്ത്രിതവുമായ ൈലംഗിക ജീവിതമാ
ണ് അന്നെത്ത മനുഷ്യർ നയിച്ചിരുന്നത്. പ്രാകൃതരായ
കാടന്മാരുെട ആദ്യകാലെത്ത ഈ ജീവിതരീതി മൃഗങ്ങ
ളുേടതിനു തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പ
ടുന്നുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല. മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യ
ത്യാസമുണ്ട്. മൃഗം ഇരേതടി നടന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു
കിട്ടുന്നെതടുത്തുപജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനാകെട്ട, ആരംഭം
മുതൽേക്ക ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രകൃതിയു
െട േമൽ ആധിപത്യം േനടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മൃഗത്തിനു
സാമൂഹ്യജീവിതമില്ല. മനുഷ്യൻ ആരംഭം മുതൽേക്ക കൂ
ട്ടംകൂട്ടമായി ജീവിച്ചുെകാണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പരസ്പ
രം ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടും ഒരു സമുദായെത്ത സൃഷ്ടിക്കു
ന്നു. അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യെന്റ ൈലംഗിക ബന്ധം ആരം
ഭം മുതൽേക്ക ഒരു സാമൂഹ്യബന്ധമാണ്. ഉല്പാദനരീതി
യിലും സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ
ളുെട ഫലമായി, മെറ്റല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലുെമന്ന
േപാെല, ൈലംഗികബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുക
യും െചയ്യുന്നു.
കാടന്മാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ്, യൂഥങ്ങളായിട്ടാണ്, ജീ
വിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കൾ എന്നിവരടങ്ങിയ
ഒരു ഘടകെമന്ന നിലയ്ക്ക് കുടുംബം ആവിർഭവിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒേര യൂഥത്തിനുള്ളിൽ പരസ്പരമുള്ള
ൈലംഗികബന്ധം നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഒരു
യൂഥത്തിെല എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും മെറ്റാരു യൂഥത്തി
ലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും ൈലംഗികബന്ധം പുലർ
ത്താം. ആധുനികഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീക്ക് െപാ
തുവിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും പുരുഷന് െപാതുവിലുള്ള
ഭാര്യമാരുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതുെകാണ്ട് മക്കളും
െപാതുവിലുള്ള മക്കളായിരുന്നു. എന്നുെവച്ചാൽ, അമ്മ
യാെരന്നല്ലാെത അച്ഛനാെരന്നു പറയാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക്
സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ സമ്പ്രദായത്തിനു യൂഥവിവാ
ഹം (Group marriage) എന്നുപറയുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ സമ്പ്രദായം സ്ഥിരേമാ ശാശ്വതേമാ
ആയിരുന്നില്ല. കാടത്തയുഗത്തിെന്റ അവസാനമായ
േപ്പാേഴക്കും വില്ലും അമ്പും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. ഉൽപ്പാ
ദനശക്തികളുെട വളർച്ചയിലുണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവമാ
യിരുന്നു അത്. എെന്തന്നാൽ, മൃഗങ്ങെള അപ്പേപ്പാൾ
േവട്ടയാടി െകാന്നുതിന്നുന്നതിനുപകരം വില്ലുമമ്പുമുപ
േയാഗിച്ച് അവെയ െകാല്ലാെത പിടിച്ചുെകാണ്ടുവരാനും
േപാറ്റി വളർത്താനും മനുഷ്യന് കഴിയുെമന്നായി. ഉൽ
പ്പാദനശക്തികളിലുണ്ടായ ഈ പരിവർത്തനമാണ്
അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിനു വാതിൽ തുറന്നുെകാടുത്തത്.
അപരിഷ്കൃതയുഗമായേപ്പാൾ ൈലംഗികബന്ധങ്ങൾ മാ
റി. ഒരു യൂഥത്തിെല പുരുഷൻ മെറ്റാരു യൂഥത്തിെല
എല്ലാ സ്ത്രീകെളയും െപാതുഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കു
ന്നതിനു പകരം ഏെതങ്കിലുെമാരു സ്ത്രീെയ പ്രധാന
ഭാര്യയാക്കി െവയ്ക്കും. അെല്ലങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീെയ മാത്രം
സമീപിക്കും. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ഏകപത്നീവ്യവ
സ്ഥ എന്നുപറയാൻ വയ്യ. എെന്തന്നാൽ, ഒരു സ്ത്രീയുമാ
യി കുറച്ചുകാലം ൈലംഗികബന്ധം പുലർത്തിയതിനു
േശഷം മെറ്റാരു സത്രീെയ സ്വീകരിക്കുവാൻ പുരുഷനു
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുേപാെല, ഏെതങ്കിലു
െമാരു പുരുഷെന ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ േവെണ്ടന്നുെവച്ചു
മെറ്റാരു പുരുഷെന െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാൻ സ്ത്രീക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് മിഥു
നവിവാഹം (Pairing Family) എന്നാണ് എംെഗൽസ്
േപരിട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഈ മാറ്റങ്ങെളാന്നും ആർഷഭാരതത്തിനു ബാധകമ
െല്ലന്നും ഇന്ത്യയിെല കുടുംബബന്ധം ദിവ്യമായ സനാ
തനബന്ധമാെണന്നും വാശിപിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാ
വാം. അവർ നമ്മുെട പ്രാചീന ചരിത്രത്തിേലെക്കാന്നു
കേണ്ണാടിക്കെട്ട.
ഇന്ത്യയിെല പഴയ പുരാേണതിഹാസങ്ങൾ മനുഷ്യസ
മുദായത്തിെന്റ ചരിത്രെത്ത കൃത, േത്രതാ, ദ്വാപര, കലി
എന്നിങ്ങെന നാലു യുഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കു
ന്നത്. ചരിത്രപണ്ഡിതന്മാരുെട ഗേവഷണഫലങ്ങെള
വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് കൃതയുഗം കാടത്തത്തിെന്റ
യുഗവും േത്രതായുഗം അപരിഷ്കൃതയുഗവും കലിയുഗം
പരിഷ്കാര യുഗവുമാെണന്ന് സഖാവ് എസ്. എ. ഡാംേഗ
തെന്റ ‘ഇന്ത്യ, പ്രാചീന കമ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് അടിമ
ത്തത്തിേലക്ക്’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
(ദ്വാപരയുഗെമന്നത് അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിനും പരിഷ്കാ
രയുഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്)
ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ് ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി നാലു യുഗങ്ങൾ
ആവിർഭവിച്ചെതന്നും ഈ നാലു യുഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യ
സ്തങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളും ൈലംഗികജീവിതവുമുെണ്ട
ന്നും സഖാവ് ഡാംേഗ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
അേനകം െതളിവുകൾ സഹിതം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രാകൃതവും അപരിഷ്കൃതവുമായ ൈലംഗിക ജീവിതത്തി
െന്റ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ േകരളത്തിലിന്നും കാണാം.
ചില കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽ പ്രാകൃതങ്ങളായ വി
വാഹസമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നത്.
ചില പ്രേത്യക ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ നാേലാ അേഞ്ചാ
സേഹാദരന്മാർ ഒേര പത്നിെയ െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന സമ്പ്രദായവും ഇല്ലാതില്ല. ഒേര സ്ത്രീ ഒന്നിനുേശഷം
മെറ്റാന്നായി പല ഭർത്താക്കന്മാേരയും സ്വീകരിക്കുക
യും േവെണ്ടന്നുേതാന്നുേമ്പാൾ നിലവിലുള്ള ഭർത്താവി
െന ഉേപക്ഷിച്ച് മെറ്റാരാെള കല്യാണം കഴിക്കുകയും
െചയ്യുന്നതിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാണാം.
ഇെതല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധം സനാതന
േമാ ദിവ്യേമാ ശാശ്വതേമാ അെല്ലന്നും േനെരമറിച്ച്,
ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി
ആവിർഭവിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം മാത്രമാെണന്നുമെത്ര.
അപരിഷ്കൃതവ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീ തികച്ചും സ്വതന്ത്രയാ
യിരുന്നു. എന്നല്ല, പുരുഷേനക്കാളധികം സ്ത്രീക്കായി
രുന്നു പ്രാധാന്യം. പുരുഷൻ മിക്കേപ്പാഴും േവട്ടയാടാ
േനാ മത്സ്യം പിടിക്കാേനാ േപാകും. സ്ത്രീ വീട്ടിലിരുന്ന്
കുടുംബത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടം വഹിക്കും. ഒഴിവുള്ളേപ്പാൾ
എെന്തങ്കിലും നട്ടുനനച്ചു കൃഷിെചയ്യും. കുടുംബഭരണവും
കുട്ടികെള േപാറ്റലുെമല്ലാം സ്ത്രീയുെട അവകാശമായിരു
ന്നു. അതുെകാണ്ട് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ പുരുഷേനക്കാള
ധികം സ്ത്രീക്കാണ് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്തുടർ
ച്ചാവകാശവും സ്ത്രീവഴിക്കായിരുന്നു. ഒേര സ്ത്രീ ഒന്നിലധി
കം പുരുഷന്മാെര സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് കുട്ടികളുെട
അച്ഛനാെരന്നു തിട്ടെപ്പടുത്തിപ്പറയാൻ സാധ്യമായിരു
ന്നില്ല. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് മാതൃേമധാവിത്വവ്യവസ്ഥ
എന്നാണ് പറയുന്നത്. േകരളത്തിലിേപ്പാഴും നിലനിൽ
ക്കുന്ന മരുമക്കത്തായം പഴയ മാതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ
അവശിഷ്ടമാണ്.
പേക്ഷ, ഈ വ്യവസ്ഥയും സ്ഥിരേമാ നിശ്ചലേമാ ആയി
രുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ പിെന്നയും വളർന്നു.
ഇരുമ്പു കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള കലപ്പ
യും മറ്റുപകരണങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കാെമന്നായി. കൃഷി
പരിഷ്കരിച്ചു.
കൃഷിയിൽ മുഖ്യമായ പങ്കു വഹിച്ചത് പുരുഷനാണ്.
കന്നുകാലികളും കാർഷിേകാപകരണങ്ങളും പുരുഷെന്റ
അധീനത്തിലായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
പരിഷ്കരിക്കുകയും സ്വത്തു വർധിക്കുകയും െചയ്തേതാെട
പുരുഷെന്റ പ്രാബല്യവും പ്രമാണിത്തവും കൂടി. പേക്ഷ,
നിലവിലുള്ള മാതൃേമധാവിത്വ വ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷ
െന്റ സ്വത്തുക്കളുെട പിന്തുടർച്ചാവകാശം അയാളുെട
മക്കൾക്കല്ല, സേഹാദരീസേഹാദരന്മാർക്കും സേഹാ
ദരികളുെട മക്കൾക്കുമായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദേനാപകര
ണങ്ങളിൽ പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ
സ്ത്രീയുെട േമധാവിത്വവും—ഈ ൈവരുദ്ധ്യം അവസാനി
േച്ച മതിയാവൂ എന്നായി. അതവസാനിക്കുകയും െചയ്തു.
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളിെലന്നേപാെല കുടുംബ വ്യ
വസ്ഥയിലും പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വം സ്ഥാപിതമായി.
സ്ത്രീ സന്താേനാൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരുപകരണം മാത്ര
മായി അധഃപതിച്ചു.

















ഇങ്ങെനയാണ് പരിഷ്കാരയുഗത്തിെന്റ ആവിർഭാവ
േത്താടുകൂടി ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്. എം
െഗൽസ് എഴുതുന്നു:
‘ഒേര വ്യക്തിയുെട കയ്യിൽ, അതും പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ,
ഗണ്യമായ േതാതിൽ സ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുക
യും ആ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റാരുെടയും മക്കൾക്ക് െകാടു
ക്കാെത പ്രസ്തുത പുരുഷെന്റ മക്കൾക്കുതെന്ന പിന്തു
ടർച്ചാവകാശമായി െകാടുേക്കണ്ട ആവശ്യം േനരിടു
കയും െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഏകപത്നീവ്യവ
സ്ഥ ആദ്യമായാവിർഭവിച്ചത്. ഈ ഉേദ്ദശ്യത്തിന് സ്ത്രീ
െയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മാത്രേമ ഏകപത്നീവ്യവ
സ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. പുരുഷെന സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം അതാവശ്യമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് സ്ത്രീ
െയ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ പുരുഷ
െന്റ പരസ്യമാേയാ രഹസ്യമാേയാ ഉള്ള ബഹുഭാര്യാഗ
മെത്ത ഒരു തരത്തിലും തടഞ്ഞിരുന്നില്ല’.

ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നുെവങ്കിലും കന്നു
കാലികൾ, പണിയായുധങ്ങൾ, അടിമകൾ മുതലായ
വയുെട ഉടമയായ പുരുഷന് സ്വത്തിെന്റ പ്രാബല്യമു
ണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അന്യ സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധം
വിലക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. പേക്ഷ, അസ്വതന്ത്രയായ
സ്ത്രീക്ക് പാതിവ്രത്യം നിർബന്ധമായിത്തീർന്നു. ഇപ്രകാ
രം ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥേയാെടാപ്പംതെന്ന, അതിെന്റ
ഒരു ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്ക്, വ്യഭിചാരവും ആവിർഭവിച്ചു.
യൂഥവിവാഹം കാടത്തത്തിെന്റയും മിഥുനവിവാഹം
അപരിഷ്കൃതത്വത്തിേന്റയും പ്രേത്യകതകളായിരുന്നുെവ
ങ്കിൽ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും പരിഷ്കാരയു
ഗത്തിെന്റ പ്രേത്യകതകളാണ്.
ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയുെട വിജയം പരിഷ്കാരയുഗമാരംഭി
ച്ചുെവന്നതിെന്റ ഒരടയാളമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അത്
സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള േസ്നഹത്തിെന്റേയാ ഭാര്യ
യും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള േയാജിപ്പിെന്റേയാ അടയാ
ളമായിരുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ, സ്ത്രീയുെട അടിമത്തത്തി
േന്മലാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ വിജയെക്കാടി നാട്ടിയ
ത്. പിതൃേമധാവിത്വപരമായ കുടുംബത്തിെന്റ ആവിർഭാ
വത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള േപ്രമത്തിനും അനു
രാഗത്തിനും യാെതാരു സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കുടുംബത്തിൽ പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വമുറപ്പിക്കുകയും
അനിേഷധ്യമായും അയാളുെട സ്വന്തെമന്നു പറയാവുന്ന
കുട്ടികെള സ്വത്തുക്കളുെട പിന്തുടർച്ചാവകാശികളായി
ലഭിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന സാമ്പത്തികാവശ്യമായിരു
ന്നു അതിെന്റ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുെകാണ്ടുത
െന്നയാണ് ഭർത്താവിെന്റ വ്യഭിചാരം ന്യായീകരിക്കെപ്പ
ടുകയും സ്ത്രീയുേടത് നിഷിദ്ധമാക്കെപ്പടുകയും െചയ്തത്.
സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ
ഘടനയിൽ മാത്രേമ േപ്രമനദിയ്ക്ക് വിഘ്നംകൂടാെത ഒഴു
കാൻ കഴിയൂ. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആവിർഭാവേത്താ
ടുകൂടിയാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ
സംജാതമായത്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും
പുരുഷനുള്ളത്രതെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീക്കുമുണ്ടായിരിക്ക
ണെമന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു. പരുഷെനേപ്പാ
െലതെന്ന സ്ത്രീയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം തെന്റ ജന്മാവ
കാശമാെണന്നു മുറവിളികൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യേലാ
കം വ്യക്തികെളെക്കാണ്ടും വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവവി
േശഷങ്ങെളെക്കാണ്ടും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന ഒരു സരസ
േലാകമാെണന്നും മാതാപിതാക്കന്മാേരാ സമുദായേമാ
അതിൽ തലയിടാൻ പാടിെല്ലന്നുമുള്ള ആശയങ്ങൾ
െപാന്തിവന്നു. വധൂവരന്മാെര തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ വിവാ
ഹം കഴിക്കുന്നവർക്കല്ല, അവരുെട അച്ഛനമ്മമാർക്ക്
മാത്രമാണധികാരം എന്ന പഴയ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇള
ക്കംതട്ടി. സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ അനുരാഗെത്ത മാത്രം അടി
സ്ഥാനെപ്പടുത്തി വിവാഹബദ്ധരാവാൻ തുടങ്ങി. എം
െഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘വിവാഹം വർഗ്ഗവിവാഹമായിത്തെന്ന നിലനിന്നുേപാ
ന്നു. എങ്കിലും വർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക്

െചറിെയാരതിർത്തിവെര വിവാഹസ്വാതന്ത്ര്യമനുവദി
ക്കെപ്പട്ടു. അങ്ങെന കടലാസ്സിൽ, സദാചാരതത്വങ്ങ
ളിൽ, കവികളുെട ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ, പരസ്പരാനുരാ
ഗത്തിെന്റയും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെട പരിപൂർണ്ണ
സമ്മതത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തെപ്പ
ടാത്ത ഏതു വിവാഹവും അസാന്മാർഗ്ഗികമാെണന്നു
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു.

ൈലംഗികജീവിതത്തിെന്റ ഒരു ഘടകമായിത്തീർന്ന
ഈ ആധുനികമായ അനുരാഗം പ്രാചീനരുെട കാമ
ത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. പുരുഷൻ േസ്നഹിക്കുക
മാത്രമല്ല െചയ്യുന്നത്, േസ്നഹിക്കെപ്പടണെമന്നാഗ്രഹി
ക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നു. അഗാധവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും
ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്തട്ടുവെര തുളഞ്ഞുകയറുന്നതുമായ
ഒരു പരസ്പരാനുരാഗമാണിത്. വിരഹവും േപ്രമൈനരാ
ശ്യവും ആത്മഹത്യേയാളെമത്തുന്ന ദുസ്സഹദുഃഖങ്ങളാ
യിത്തീരുന്നു. േപ്രമവിവാഹങ്ങൾ മാത്രേമ ആദർശവി
വാഹങ്ങളാവൂ എെന്നാരു പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക മാനദ
ണ്ഡം െപാന്തിവരുന്നു.
ആധുനികമായ ഈ അനുരാഗവും അനുരാഗാധിഷ്ഠി
തമായ ൈലംഗികബന്ധങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ഒരു വലിയ േനട്ടമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമി
ല്ല. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഈ ആദർ
ശേപ്രമവും ആദർശവിവാഹവും അപൂർണമായി മാത്ര
േമ സാക്ഷാൽക്കരിക്കെപ്പടാറുള്ളൂ. പലേപ്പാഴും അവ
അപ്രാേയാഗികങ്ങളായിത്തീരുന്നു. കാരണം എംെഗൽ
സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ജീവിതത്തിെല കൂ
ട്ടുകാരെനേയാ കൂട്ടുകാരിേയേയാ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾ അത്രയ
ധികം സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തുന്നു. നിലവിലുള്ള സാ
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ വ്യക്തികളുെട ദിവ്യാനുരാഗത്തിെന്റ
േനർക്കു പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. ധനികദരിദ്രേഭദം, െതാഴിലില്ലാ
യ്മ, േജാലിയിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ, പിന്തുടർച്ചാവകാശ
സംബന്ധിയായ നിയമങ്ങൾ—ഇെതല്ലാം േപ്രമവിവാ
ഹത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള വിലങ്ങുതടികളായിത്തീർന്നു.
അങ്ങെന ബൂർഷ്വാകുടുംബത്തിനുള്ളിൽ േപ്രമത്തിനും
േപ്രമവിവാഹത്തിനും പന്തലിച്ചു പൂവിടാനുള്ള സാഹ
ചര്യങ്ങളില്ലാതായി. അതുെകാണ്ടാണ് എംെഗൽസ്
‘കുടുംബത്തിെന്റ ഉല്പത്തി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രഖ്യാപി
ച്ചത്:
‘അതുെകാണ്ട്, മുതലാളിേത്താല്പാദനവും അതു സൃഷ്ടി

ച്ചുവിട്ട സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും വിവാ
ഹത്തിെല പങ്കാളിെയ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
ഇന്നും വലിയ സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്ന സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾ നീക്കം െചയ്യെപ്പടു
കയും െചയ്താേല പരിപൂർണ്ണമായ വിവാഹസ്വാതന്ത്ര്യം
സുസ്ഥാപിതമാവുകയുള്ളൂ’.

അേപ്പാൾ, മുതലാളിത്തമവസാനിച്ചാൽ, പാതിരിയച്ച
ന്മാർ മുക്രയിടുന്നതുേപാെല, കുടുംബം തെന്നയില്ലാതാ
വുകയല്ല, പരസ്പരേസ്നഹത്തിെന്റയും പരസ്പര സഹക
രണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ദൃ
ഢവും കൂടുതൽ സുന്ദരവുമായിത്തീരുകയാണ് െചയ്യുക.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുതെന്ന മാർക്സും എംെഗൽസും ദീർ
ഘദർശനം െചയ്തതാണിത്:
‘ഇന്നെത്ത ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ,

അതിെന്റതെന്ന സന്തതിയായ സ്ത്രീകളുെട െപാതുവുടമ
യും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ വ്യഭിചാരവും—അവസാനിക്കു
വ്യക്തമാണ്’. (കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ, േപജ് 50).
ഇതുതെന്നയാണ് എംെഗൽസ് ‘കുടുംബത്തിെന്റ ഉൽപ്പ
ത്തി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രഖ്യാപിച്ചത്:
‘ഇേതവെര നിലനിന്നുേപാന്ന രീതിയിലുള്ള ഏകപ

ത്നീവ്യവസ്ഥയുെടയും അതിെന്റ കൂടപ്പിറപ്പായ േവശ്യാ
വൃത്തിയുെടയും സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനങ്ങെള നശിപ്പി
ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിേലക്ക് നമ്മളിേപ്പാൾ
അണഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്… അേപ്പാൾ സാമ്പ
ത്തിക കാരണങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ഏകപത്നീവ്യവ
സ്ഥ, ആ കാരണങ്ങളില്ലാതാകുേമ്പാൾ, അപ്രത്യക്ഷ
മായിത്തീരുേമാ?
‘യുക്തിപൂർവ്വകമായിത്തെന്ന ഒരാൾക്കിങ്ങെന മറുപടി
പറയാം: അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിനുപകരം പരി
പൂർണ്ണമായി അനുഭവെപ്പടുകയാണ് െചയ്യുക. കാര
ണം, ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ സമൂഹ്യസ്വത്തുക്ക
ളായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നേതാെടാപ്പം, കൂലിേവലയും

അദ്ധ്വാനശക്തി വിറ്റുപജീവനം കഴിക്കുന്ന െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗവും അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരും. അേതാെടാപ്പം,
സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങെളത്തെന്ന വിൽേക്കണ്ട ആവശ്യവും
ഇല്ലാതായിത്തീരും. വ്യഭിചാരം അന്തർദ്ധാനം െചയ്യും.
ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ തകർന്നുേപാകുന്നതിനു പകരം
ഒടുവിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി പരിണമിയ്ക്കും. സ്ത്രീകൾ
ക്ക് മാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാർക്കും’.

എംെഗൽസിെന്റ ഈ ദീർഘദർശനമാണ് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ ജീവനുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി രൂപാ
ന്തരെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
‘സന്മാർഗ്ഗേബാധെത്തയും വിവാഹപ്രശ്നെത്തയും ഒരു
വിളമ്പരംമൂലം നശിപ്പിക്കണ’െമന്നല്ല, വ്യഭിചാരമവ

സാനിപ്പിക്കണെമന്നും യഥാർത്ഥമായ ഏകപത്നീവ്യ
വസ്ഥേയർെപ്പടുത്തണെമന്നുമാണ് ‘കുടുംബത്തിെന്റ
ഉല്പത്തി’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എംെഗൽസ് ആവശ്യ
െപ്പടുന്നെതന്ന് േമലുദ്ധരിച്ച വാചകങ്ങളിൽ നിന്നുത
െന്ന വ്യക്തമാവും.

അേപ്പാൾ, വടക്കനച്ചനും കൂട്ടരും എംെഗൽസിേനാടു
ലഹളയ്ക്കു െചല്ലുന്നത് സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നതി
െനതിരായ ധാർമ്മികേരാഷം െകാണ്ടല്ല, പിെന്നേയാ,
വ്യഭിചാരം അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുെമന്നും ഏകപത്നീവ്യ
വസ്ഥ ‘സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും’ ഒരു യാ
ഥാർത്ഥ്യമായി പരിണമിക്കുെമന്നുമുള്ള ഭയംെകാണ്ടാണ്.
എംെഗൽസ് ‘കുടുംബത്തിെന്റ ഉല്പത്തി’ എന്ന പുസ്തക
െമഴുതിയിട്ടു 60 െകാല്ലമായി. ഇതിനിടയിൽ മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ സാന്മാർഗ്ഗികേക്കാട്ട കൂടുതൽ ദ്രവിച്ചിരിക്കു
ന്നു. കുടുംബജീവിതം കൂടുതൽ മലീമസമായിത്തീർന്നിരി
ക്കുന്നു. േപ്രമൈനരാശ്യങ്ങൾ, ആത്മഹത്യകൾ, ബലാ
ത്സംഗങ്ങൾ, െകാലപാതകങ്ങൾ, കാശിനുേവണ്ടി മാ
ത്രമുള്ള വിവാഹങ്ങൾ, സ്ത്രീധനം െകാടുക്കാനില്ലാത്തതു
െകാണ്ടു വിവാഹം കഴിക്കാെത നാലുെകട്ടിനുള്ളിൽ കാ
റ്റുതട്ടാെത അടച്ചുപൂട്ടെപ്പടുന്ന സൗന്ദര്യധാമങ്ങൾ, ഗർഭ
ഛിദ്രങ്ങൾ, േറാഡുവക്കത്തു കൂട്ടംകൂട്ടമായി ശരീരം വിൽ
ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന േവശ്യസ്ത്രീകൾ, സ്വവർഗ്ഗസംേഭാഗം,
രതിൈവകൃതങ്ങൾ, െഗാേണാറിയ, സിഫിലിസ്സ്, സാർ
വ്വത്രികമായ വൃത്തിേകടുകൾ, ഹൃദയേഭദകമായ ബീഭ
ത്സതകൾ—ഇതാണിന്നെത്ത മുതലാളിത്തം! ദുർഗ്ഗന്ധ
മലീമസമായ ഈ ചുറ്റുപാടുകളുെട ഒത്തനടുവിൽ നിന്നു
െകാണ്ടാണ് വടക്കനച്ചനും കൂട്ടാളികളും േസാവിയറ്റു യൂ
ണിയെന്റ േനെര ചാടിക്കുരയ്ക്കുന്നത്. കുഷ്ഠവും സിഫിലി
സ്സും െകാണ്ട് േദഹമാസകലം പുണ്ണുകളുമായി ശവക്കു
ഴിയിേലക്കു കാലുനീട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു തന്തക്കിഴവൻ ശു
ദ്ധനും സുന്ദരനും അേരാഗദൃഢഗാത്രനുമായ ഒരു യുവാ
വിെന്റ േനെര െകാഞ്ഞനംകാട്ടുന്നതുേപാെല! വടക്കന
ച്ചൻ എഴുതുകയാണ്:
‘റഷ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുെട മുഖപത്രമായ ഇേസ്വസ്റ്റിയ
യുെട 1936 ജൂൈല 12-ാംനുയിെല ലക്കത്തിേലക്ക് നി
ങ്ങൾ ഒന്ന് കേണ്ണാടിക്കൂ:’ േമാേസ്കാവിെല ആസ്പത്രി

കളിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി എഴുനൂറിനും ആയിരത്തി
നും മേദ്ധ്യ ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിേധയമാകു
ന്നുണ്ട്. 1935ൽ േമാേസ്കാ നഗരത്തിൽ ഒന്നരലക്ഷം
ഭ്രൂണഹത്യകൾ (അലസിപ്പിക്കൽ) നടന്നിരിക്കുന്നു…
അെക്കാല്ലം റഷ്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ 3,24,134 ഭ്രൂണഹത്യ
കളും. (ബ്രദർ വടക്കൻ, 1952 െഫബ്രുവരി 4-ാംനുെത്ത
‘േലബർ’ വാരികയിൽ.)

വടക്കനച്ചന് റഷ്യൻഭാഷ അറിയുമായിരിക്കാം. എല്ലാ
റഷ്യൻ ദിനപത്രങ്ങളുേടയും സമ്പൂർണ്ണ ഫയലുകളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പക്കലുണ്ടായിരിക്കാം. പേക്ഷ, വാ
യനക്കാേരാട് 1936 ജൂൈല 12- ാംനുയിെല ഒരു റഷ്യൻ
ദിനപത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു കേണ്ണാടിക്കാനാവശ്യെപ്പടു
ന്നത് കുറച്ചു സാഹസമാണ്. അതുെകാണ്ട് ഏതു അേമ
രിക്കൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കണക്കു
കൾ സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ
നന്നാകുമായിരുന്നു. ഏതായാലും, വായനക്കാർക്കു
ഒരു പഴയ റഷ്യൻ ദിനപത്രത്തിെന്റ ആവശ്യമുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഇന്ന് േസാവിയറ്റു
യൂണിയനിൽ ഗർഭഛിദ്രം നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർ
ഹവുമാെണന്ന് മിക്ക പത്രവായനക്കാർക്കുമറിയാം.
അതിനാൽ, അച്ചെന്റ കണക്കുകൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാതൃകാരാജ്യമായ അേമരിക്കയിെല സ്ഥിതിെയ വിവ
രിക്കുന്നവയാവാേന തരമുള്ളൂ. അതിനു േവെറയും െതളി
വുകളുണ്ടുതാനും.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഓബ്സൺ, ലഹ്മാൻ, മിെയറ്റസ്,
മിച്ചൽ എന്നീ നാലു േഡാക്ടർമാർ—ഇവരാരുംതെന്ന
റഷ്യക്കാരല്ല, എല്ലാവരും അേമരിക്കക്കാരാണ്—നട
ത്തിയ ഒരു സർെവ്വയുെട റിേപ്പാർട്ട് ‘അേമരിക്കൻ േജർ
ണൽ’ എന്ന ഔേദ്യാഗികമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തുകയുണ്ടായി. അവർ പറയുന്നു: 1941ൽ അേമരിക്ക
യിൽ ചുരുങ്ങിയത് 6,80,000 ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ നടത്ത
െപ്പടുകയുണ്ടായി. ആധുനികങ്ങളായ രേക്ഷാപാധിക
ളുണ്ടായിട്ടും ഈ കുറ്റകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കാരണം
െകാല്ലംേതാറും 8000ത്തിലധികം അേമരിക്കൻ സ്ത്രീകൾ
മരിക്കുന്നുണ്ട്. (ൈഡസൻ കാർട്ടർ എഴുതിയ ‘പാപ
വും ശാസ്ത്രവും’ എന്ന പുസ്തകത്തിെല 103-ാം േപജ് േനാ
ക്കുക.)
കാർട്ടർ തുറന്നുപറയുന്നു: ‘േവശ്യാവൃത്തിെയന്നേപാെല
ഗർഭച്ഛിദ്രവും റഷ്യയിൽനിന്നു തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കുറ്റകരമായ ശസ്ത്രക്രിയ
കൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. അതുമൂലം മരിക്കുന്നവരുെട
യും അംഗഹീനകളാകുന്നവരുെടയും എണ്ണം അമ്പരപ്പി
ക്കത്തക്കതെത്ര’. (കാർട്ടർ, പാപവും ശാസ്ത്രവും, േപജ്
102.)

േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിത്തരാജ്യത്തി
െല സാന്മാർഗ്ഗിക ജീവിതമാണിത്. കുടുംബ ജീവിതത്തി
െന്റ സ്ഥിതിേയാ? െപൻസിൽവാനിയാ േസ്റ്ററ്റ് േകാ
േളജിെല വിവാേഹാപേദശക സർവ്വീസിെന്റ ഡയറക്ട
റായ േഡാക്ടർ ക്ലിേഫാർഡ് ആർ. ആഡംസ് 1945ൽ
െവളിെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി: ‘േലാകത്തിൽ ഏറ്റവുമധി
കം വിവാഹങ്ങളും ഏറ്റവുമധികം വിവാഹേമാചനങ്ങളും
നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അേമരിക്ക. ആഴ്ചേതാറും 1000
വിവാഹേമാചനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ നിരക്ക്
വർദ്ധിച്ചു വരികയാണുതാനും… 1955 ആകുേമ്പാേഴക്കും
അേമരിക്കയിെല പത്തിൽ നാലു വിവാഹങ്ങളും വിവാ
ഹേമാചനത്തിലാണവസാനിക്കുക’.
അേമരിക്കയിെല െസൻസസ് ബ്യൂേറാവിെല സ്ഥിതിവി
വരക്കണക്കു ഡിപ്പാർട്ടുെമൻറിെന്റ തലവനായ േഡാ
ക്ടർ ഹാൽെബർട്ട് എൽഡൻ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു:
‘അേമരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന 12 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾവീ
തം അച്ഛനില്ലാെതയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഇതിെന്റ അർ
ത്ഥം െകാല്ലംേതാറും പ്രാഥമിക സ്കൂളുകളിൽ േചരുന്ന കു
ട്ടികളിൽ 1,70,000േത്താളം േപർക്ക് തങ്ങളുെട അച്ഛന്മാ
രുെട േപരുകൾ പറയാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നാണ്. നിയമ
പ്രകാരം അവർക്ക് അച്ഛന്മാരില്ല’.

മറ്റു മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും േകാളനികളിലും ഇത്രത
െന്ന മൂർദ്ധന്യദശയിലെല്ലങ്കിലും ഏതാണ്ടിതുേപാലുള്ള
ചിത്രങ്ങൾ തെന്ന കാണാവുന്നതാണ്.
േനെരമറിച്ച് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല സ്ഥിതിെയന്താ
ണ്? വടക്കനച്ചാ, ഇതാ, ഈ വാചകെമാന്നു വായിക്കൂ:
‘സമുദായത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ കുടുംബ

െത്ത സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റഷ്യക്കാർ പാശ്ചാ
ത്യരാജ്യങ്ങേളക്കാൾ എത്രേയാ മുന്നിലാണ്’.

ആരാണിതു പറഞ്ഞത്? വല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരേനാ
‘േസാവിയറ്റ് ഏജൻേറാ’ ആയിരിക്കുെമന്നു നിങ്ങൾ പറ
യും. അല്ല, േകേട്ടാ. ഇതുപറഞ്ഞത് ചിക്കാേഗാവിെല
േറാമൻ കേത്താലിക്ക് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല സുപ്രസി
ദ്ധ ൈവദ്യശാസ്ത്ര െപ്രാഫസറായ േഡാക്ടർ െഹർബർട്ട്
എ. റാറ്റ്െനർ ആണ്. 1951 ജനുവരി 24-ാംന് സന്താന
നിയന്ത്രണെത്ത എതിർത്തുെകാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗ
ത്തിനിടയിൽ േടാറേന്റാവിെല െസൻറ് േപാൾ കാത്ത
ലിക്ക് ഗിൽഡിൽ െവച്ചാണ് അേദ്ദഹമിതു പറഞ്ഞത്.
‘േക്രാസ്സ് േറാഡ്േസാ ‘നവയുഗേമാ’ അല്ല, േഗ്ലാബ്, െമ
യിൽ എന്നീ പത്രങ്ങളാണ് ആ പ്രസംഗം റിേപ്പാർട്ടു
െചയ്തത്. സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞ ആ കേത്താലിക്കെന
നിങ്ങെളാരു കമ്യൂണിസ്റ്റാക്കിക്കളയുേമാ എന്നു കണ്ടു
തെന്ന അറിയണം. (കൂട്ടത്തിൽ േചാദിക്കെട്ട: െനഹ്റു
ഗവെണ്മൻറിെന്റ സന്താനനിയന്ത്രണ പ്രസ്ഥാനെത്ത
യും കുടുംബ പ്ലാനിംഗിെനയും എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ചങ്കൂറ്റമുേണ്ടാ?).
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കുടുംബ ജീവിതം ഭദ്രമാെണ
ന്നു െതളിയിക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ അേമരിക്കൻ പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങെളാന്നും േതടിേപ്പാകണെമന്നില്ല. േസാവി
യറ്റ് യൂണിയനിെല ജീവിതരീതി േനരിട്ടു കണ്ടു മടങ്ങിവ
ന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായക്കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരുെട
പ്രസ്താവനകേളയും ഉദ്ധരിക്കണ്ടതില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി
രുദ്ധമുന്നണിക്കാർ തെന്ന ചിലേപ്പാൾ സത്യം പറഞ്ഞു
േപാകാറുണ്ട്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിരുദ്ധമുന്നണി
ക്കാർ സാധാരണമായി രണ്ടു നാവുകൾ െകാണ്ടാണ്
സംസാരിക്കാറുള്ളത്, ഒരു നാവുെകാണ്ട് അവർ പറ
യും: േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ മതമില്ല, പള്ളിയില്ല,
കുടുംബമില്ല, എല്ലാം മാർക്സിസമാണ്! രണ്ടാമെത്ത നാ
വുെകാണ്ട് അവർ പറയും: േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
മാർക്സിസമില്ല; കാരണം, മതവും പള്ളിയും കുടുംബവുെമ
ല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു! രണ്ടാമെത്ത നാവുെകാ
ണ്ടു സംസാരിക്കുന്ന സി. ഡി. പ്രഭാകരൻ എന്ന വിരുദ്ധ
മുന്നണിക്കാരൻ എഴുതിയ ‘െതാഴിലാളി തുറുപ്പുചീേട്ടാ’
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിങ്ങെന വായിക്കാം:
‘േസാവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ദിവസങ്ങൾ െചല്ലുേന്താറും വി
വാഹേമാചനം കൂടുതൽ വിഷമകരമായിത്തീരുന്നു.
ഗർഭഛിദ്രം നിേരാധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുക്കളുെട പിന്തുടർച്ചാവകാശെത്ത അംഗീകരിച്ചു
െകാണ്ടുള്ള ഗവെണ്മൻറ് നയം കുടുംബജീവിതെത്ത
ഭദ്രമാക്കിത്തീർക്കുന്നു’. (െതാഴിലാളി തുറുപ്പുചീേട്ടാ?
േപജ് 84-85)

ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെള െപാ
തുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം
െചയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവും ഭരണസംബന്ധിയും
സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാ ജീവിതത്തുറകളിലും
സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളനുവദിക്കെപ്പ
ട്ടു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പരസ്പര േസ്നഹത്തിെന്റയും
പരസ്പര ബഹുമാനത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
കുടുംബ ജീവിതെത്ത സാർവത്രികമായ ഒരു പ്രാേയാഗി
കതയാക്കിത്തീർത്തത്. ആേരാഗ്യസമ്പന്നരും േസ്നഹ
ശീലരും പരിശുദ്ധമായ യുവതീയുവാക്കന്മാരുെട ഒരു
പുതിയ തലമുറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ െലനിനും
സ്റ്റാലിനും ആദ്യം മുതൽേക്ക േനതൃത്വം നൽകുകയുണ്ടാ
യി. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇഷ്ടംേപാെല ഉച്ഛറുംഖലരും
താേന്താന്നികളുമായി ജീവിക്കാെമന്നും ഒേര ഗ്ലാസിൽ
അേനകമാളുകൾ േസാഡ കുടിക്കുന്നതുേപാെല ഒേര
സ്ത്രീെയ എത്ര പുരുഷന്മാർക്കുേവണെമങ്കിലും അനുഭ
വിക്കാെമന്നും ൈലംഗിക ജീവിതെമന്നത് ഒരു ദാഹം
തീർക്കൽ മാത്രമാെണന്നും മറ്റുമുള്ള ബൂർഷ്വാചിന്താഗ
തികളുെട അവശിഷ്ടങ്ങെള അവർ േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
നിൽ നിന്നു തുടച്ചുനീക്കി. ‘േസാഡാഗ്ലാസിെന്റ ‘സിദ്ധാ
ന്ത’െത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് െലനിൻ പറഞ്ഞു:
‘തീർച്ചയായും ദാഹം ശമിപ്പിക്കണം. പേക്ഷ, ഒരു സാ
ധാരണ മനുഷ്യൻ സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ
ഒേരാേടയിൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്നു അഴുക്കുചാൽ െവള്ളം കുടി
ക്കുേമാ? അെല്ലങ്കിൽ അേനകം ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള
തുപ്പൽെകാണ്ടു വഴുവഴുക്കുന്ന വേക്കാടുകൂടിയ ഗ്ലാസിൽ
െവള്ളം കുടിക്കുേമാ? എന്നാൽ, ഇതിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വ
ഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. െവള്ളം കുടിയ്ക്കൽ തീർ
ച്ചയായും ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ,
േപ്രമത്തിൽ രണ്ടു ജീവിതങ്ങൾ ഇടെപടുകയും മൂന്നാ
മെതാന്ന്, ഒരു പുതിയ ജീവിതം, ഉത്ഭവിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു. ഇതാണതിന് സാമൂഹ്യതാല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നത്;
സമുദായേത്താടുള്ള ഒരുത്തരവാദിത്വമുളവാക്കുന്നത്.
ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെനന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ‘ഗ്ലാസ്സ് െവള്ള
ത്തിെന്റ സിദ്ധാന്ത’േത്താട് എനിക്ക് യാെതാരനുകമ്പ
യുമില്ല’ (ക്ലാരാെസഡ്കിൻ: െലനിെനപ്പറ്റിയുള്ള അനു
സ്മരണകൾ).

ഇങ്ങെന, െലനിെന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും
വാത്സല്യമസൃണമായ േമൽേനാട്ടത്തിലാണ് േസാവി
യറ്റ് യൂണിയനിൽ േവശ്യാവൃത്തിേക്കാ ഉച്ഛ്റംഖലമായ
രതിൈവകൃതങ്ങൾേക്കാ സ്ഥാനമില്ലാത്ത നിസ്തുലമായ
ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വളർന്നുവ
ന്നത്.

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

