
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം III
െക. ദാേമാദരൻ

1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ



       

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം III
െക. ദാേമാദരൻ
(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി.എൻ. ജയേദവൻ
• എം.പി. അച്യുതൻ
• ഐ.വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്

©2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P) Ltd.,
Trivandrum, owned by Communist Party of India, Trivan-
drum.

Printed editions published by Prabhatham Printing & Publish-
ing Co. (P) Ltd.

First published in print media 2009.

The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for free
download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating sys-
tem. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute of
Typography. The font used for Latin script was Linux Liber-
tine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia Com-
mons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mansu_Hill_Grand_Monument_(33012340231).jpg
https://www.flickr.com/people/28056137@N00
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

1 സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . 1
1 മാർക്സിയൻ വീക്ഷണ സമ്പ്രദായം . . 2
2 മനുഷ്യെന്റ ഉത്ഭവം . . . . . . . . . 3
3 മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല മൂന്ന്

കാലഘട്ടങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . 4
4 പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസം . . . . . . . . 5
5 പുതിയ ജീവിേതാപകരണങ്ങൾ . . . 6
6 അേമരിയ്ക്കയിൽ . . . . . . . . . . . 7
7 ഏഷ്യയിൽ . . . . . . . . . . . . . 8
8 സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം രംഗപ്രേവ�

ശം െചയ്യുന്നു. . . . . . . . . . . . . 9
9 നിയമവും നീതിയും . . . . . . . . . . 10
10 ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തലെപാക്കുന്നു! . . . 11
11 അടിമത്ത സമ്പ്രദായം . . . . . . . . 12
12 സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും . . . . . . 13
13 അടിമത്തവ്യവസ്ഥ തകരുന്നു . . . . 14
14 പ്രഭുക്കന്മാരും ‘െസർഫുകളും’ . . . . 15
15 പട്ടണവും എേസ്റ്ററ്റും തമ്മിൽ ലഹള . 16
16 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം . . 17
17 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനന്തരഫലം . 18
18 െതാഴിലാളി — ഒരു പുതിയ ശക്തി . . 19
19 മുതലാളിത്തം ഇന്ത്യയിൽ . . . . . . 20
20 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം . . . . . . 21

iii



1
സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

1



       

1 മാർക്സിയൻവീക്ഷണസമ്പ്രദായം

മനുഷ്യസമുദായം എല്ലായ്േപ്പാഴും മാറിമാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നതിെന്റ കാരണെമന്താണ്? പ്രാചീനകാലെത്ത
േഗാത്രസമുദായഘടന നശിച്ച് അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ആവിർഭവിയ്ക്കുവാനും പിന്നീട് നാ�
ടുവാഴി പ്രഭുത്വം ക്ഷയിച്ച് അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മുതലാ�
ളിത്തവ്യവസ്ഥ വന്നുേചരുവാനും കാരണെമന്താണ്?
ചരിത്രംതെന്ന വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരുവാൻ എന്താ�
ണ് കാരണം? ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരടി�
സ്ഥാനമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിെന്റ പുേരാഗതിയുെട പിന്നിൽ
തീർച്ചയായും ചില നിശ്ചിതനിയമങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കണം.
ഈ നിയമങ്ങെള വ്യക്തമാക്കുവാൻ മാർക്സിസത്തിന്ന�
ല്ലാെത മറ്റു യാെതാരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഇേന്നവെര സാ�
ധിച്ചിട്ടില്ല. ‘ചാൾസുഡാർവിൻ’ വികാസവാദെത്ത വിശ�
കലനം െചയ്തു വിസ്തരിച്ചു. മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത�
െതന്തും യാെതാെരത്തുംപിടിയുമില്ലാത്ത ഒരജ്ഞാത�
ശക്തിയുെട ലീലാവിേശഷണമാെണന്നുള്ള മതസംബ�
ന്ധിയായ അന്ധവിശ്വാസെത്ത അേദ്ദഹം പിച്ചിച്ചീന്തി.
പിന്നീട് ‘ലൂയിേമാർഗൻ’ പ്രാചീനസാമൂഹ്യഘടനയുെട�
േനർക്ക് കൂടുതൽ െവളിച്ചം കാണിച്ചുതന്നു. അേതാടുകൂ�
ടി സാമൂഹ്യബന്ധത്തിെന്റ മതപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
തകർന്നുേപായി. ഒെരാന്നാംതരം തത്വജ്ഞാനിയും ചി�
ന്തകനുമായിരുന്ന ‘േഹഗൽ’ മനുഷ്യസമുദായം ചില
പ്രേത്യകകാരണങ്ങളാൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വികസി�
ച്ച് വരികയാെണന്ന് വാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽ
ചരിത്രം ഒരു ‘സയൻസാ’യിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഏെത�
ല്ലാം കാരണങ്ങൾെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യസമുദായം വി�
കസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് േവണ്ടവിധം വ്യക്തമാക്കുവാ�
നേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. കാരണം, മനുഷ്യസമുദാ�
യം ആത്മാവിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ ആശയത്തിെന്റ ഒരു
പ്രതിഫലനം മാത്രമാെണന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വിശ്വാസം. സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാലാണ്
സമുദായം വികസിക്കുന്നത് എന്നും ചരിത്രം തെന്ന ഭൗ�
തികങ്ങളായ കാരണങ്ങളാലാണ് മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നത്
എന്നും വ്യക്തമാക്കിയത് ‘മാർക്സും’ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹപ്രവർത്തകനായ ‘ഏംെഗൽസു’മാണ്. ‘തത്വശാ�
സ്ത്രത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യം’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ‘മാർ�
ക്സ്’ പറയുന്നതു േനാക്കുക.

“സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സമുദായത്തിെല ഉല്പാദനശക്തി�
െയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉല്പാദനശക്തി�
കൾ ൈകവരുേമ്പാെഴല്ലാം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ഉല്പാ�
ദനരീതിയ്ക്കും മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഉല്പാദനരീതിയ്ക്കു മാറ്റം
വരുേമ്പാൾ ജീവിതരീതിയ്ക്കു തെന്നയും മാറ്റം വരുന്നു.
അേതാടുകൂടി എല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കും പരിവർ�
ത്തന മുണ്ടായിത്തീരുന്നു. കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ നമു�
ക്കു നാടുവാഴി പ്രഭുക്കേളാടുകൂടിയ ഒരു സമുദായെത്ത
തരുന്നു. ആ ശക്തിയുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന മില്ലുകളും ഫാക്ട�
റികളും വ്യാവസായികമുതലാളികേളാടുകൂടിയ മെറ്റാരു
സമുദായെത്തയാണ് തരുന്നത്……“

ഇങ്ങിെന ശാസ്ത്രീയേസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ആചാര്യ�
നായ ‘കാറൽ മാർക്സ്’ ചരിത്രത്തിനു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു
വ്യാഖ്യാനം നൽകി. . ഈ വ്യാഖ്യാനം ‘ചരിത്രത്തിെന്റ
ഭൗതികവ്യാഖ്യാനം’ എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്.
സമുദായത്തിെല ഉല്പാദന വിതരണങ്ങളുെട രീതിയാ�
ണ് മനുഷ്യെന്റ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മിക�
വുമായ ജീവിതെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാ�
ക്കുകയാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം െചയ്യുന്നത്.



       

2 മനുഷ്യെന്റ ഉത്ഭവം

മൃഗത്തിൽനിന്ന് വികാസത്തിെന്റ അേനകം അത്ഭുത�
ഘട്ടങ്ങെള തരണം െചയ്തുെകാണ്ടാണേല്ലാ മനുഷ്യൻ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളുെട ശരീരത്തിലുള്ള
അവയവങ്ങെള ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം സമ്പാ�
ദിക്കുവാൻ നഖം, പല്ല് എന്നീ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണ്
അവയുപേയാഗിക്കുന്നത്. തണുപ്പിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പ�
ടുവാൻ ശരീരത്തിലുള്ള േരാമെത്ത ആശ്രയിക്കണം.
എന്നാൽ മനുഷ്യനാകെട്ട, സ്വന്തം ശരീരത്തിെല അവ�
യവങ്ങൾെകാണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ല. അവൻ പ്ര�
കൃതിേയാടു മല്ലിടുവാൻ പഠിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം അവയവ�
യങ്ങൾക്ക് പുറെമ, ജീവിതസമരത്തിനു പറ്റിയ ആയു�
ധസാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പഠിച്ച ഒരു മൃഗമാണ്
പ്രാചീനമനുഷ്യൻ . ‘പല്ലിന്നു പകരം കല്ല്’, നഖങ്ങൾ�
ക്കു പകരം അമ്പും വില്ലും, േരാമത്തിന്നു പകരം ഇലയും
േതാലും. േവെറാരു വിധത്തിൽ പറയുകയാെണങ്കിൽ
ജീവിതസമരത്തിനു സ്വന്തം ശരീരത്തിെല അവയവ�
ങ്ങളുപേയാഗിക്കുന്നതിന്നുപകരം പ്രകൃതിെയ ജയിയ്ക്കാ�
നുള്ള സമരമാരംഭിച്ച ആ സവിേശഷമായ കാലഘട്ട�
ത്തിലാണ് മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ഉത്ഭവം. നിലവി�
ലുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ പ്രയത്നം െചലുത്തി പുതി�
െയാരു സാധനം നിർമ്മിയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമേത്താടു
കൂടിയാണ് മനുഷ്യസമുദായം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. ഉല്പാദിപ്പി�
ക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണു മനുഷ്യെന മൃഗത്തിൽനിന്ന്
േവർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നത്. ഉല്പാദനത്തിനുേവണ്ടി മനു�
ഷ്യപ്രയത്നെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്
സാമൂഹ്യഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം.



       

3 മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല മൂന്ന്
കാലഘട്ടങ്ങൾ

ഉല്പാദനരീതിയനുസരിച്ചു ‘ലൂയിേമാർഗൽ’ ചരിത്രെത്ത
കാടന്മാരുെട കാലം, അപരിഷ്കൃതകാലം, പരിഷ്കൃതകാ�
ലം ഇങ്ങിെന മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന്
കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രെണ്ടണ്ണെത്തപ്പറ്റി ആവശ്യമുള്ളത്ര
അദ്ധ്യയനം നടത്തിയതിന് േശഷം മനുഷ്യെന ഒേരാ�
ഘട്ടത്തിലും പരിഷ്കൃതനും സംസ്കൃതനുമാക്കിയതു ഉല്പാദ�
നരീതിയിൽ അപ്പേപ്പാൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന പരിവർത്ത�
നങ്ങളാെണന്ന് അേദ്ദഹം െതളിയിയ്ക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഭൂമദ്ധ്യേരഖയിലും അതിെന്റ സമീപപ്രേദശ�
ങ്ങളിലുള്ള കാടുകളിലും പഴങ്ങളും കായ്കനികളും തിന്നു�
െകാണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന ആ അതിപ്രാചീനമായ കാ�
ലെത്തയാണ് കാടന്മാരുെട കാലം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ അക്കാലത്ത് തീെര അപരിഷ്കൃതമാ�
യിരുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധവും കുടുംബജീവിതവും വളെര
ശിഥിലമായിരുന്നു. ഇന്നെത്തേപ്പാെലയുള്ള വിവാഹ�
ജീവിതേമാ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധേമാ അന്നുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. ഒരു പുരുഷനു ഒരു പ്രേത്യകമായ ഭാര്യ, ഒരു സ്ത്രീക്കു
ഒരു പ്രേത്യകമായ ഭർത്താവ് — ഈ സമ്പ്രദായം നട�
പ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകപത്നീവ്രതവും ഏകപതീവ്രതവും
അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സേഹാദരീ സേഹാദരന്മാർ
തമ്മിലും േജ്യഷ്ഠനും അനുജെന്റ ഭാര്യയും തമ്മിലുമുള്ള
ൈലംഗികബന്ധം നിഷിദ്ധമായിരുന്നില്ല. അച്ഛനും മക�
ളും തമ്മിലും അമ്മയും മകനും തമ്മിലും ഉള്ള വിവാഹ�
ങ്ങളും സുലഭമായിരുന്നു. ബഹരിങ്ങിെല സമ്രൂജാതിയി�
ലും മധ്യപ്രേദശെത്ത േകവിയർ ജാതിയിലും അലാസ്ക�
യിെല േകഡിയൽജാതിയിലും വടെക്ക അേമരിക്കയി�
െല ടീെനജാതിയിലും ഈ വിചിത്രമായ സമ്പ്രദായം
ഇേപ്പാഴും നിലവിലുണ്ടെത്ര. െതേക്ക അേമരിക്കയിെല
ചിലിയിലും, ഇൻേഡാൈചനയിലും അതുേപാെലയുള്ള
മറ്റു ചില പ്രേദശങ്ങളിലും ഇത്തരം ൈവവാഹിക ബന്ധ�
ങ്ങൾ ഇന്ന് ദുർല്ലഭമെല്ലന്ന് പറയെപ്പടുന്നു. േജ്യഷ്ഠെന്റ
പുത്രിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മലബാറി�
െല മരുമക്കത്തായക്കാരുെട ഇടയിൽ ഇന്നും നടപ്പു�
െണ്ടന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണേല്ലാ.
തമിഴ് നാട്ടിെല ചില പ്രേദശങ്ങളിലും മലബാറിൽത്ത�
െന്നയുള്ള ചിലരുെട ഇടയിലും സേഹാദരിയുെട മകെള
വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പുണ്ട്. േജ്യഷ്ഠനും
അനുജനുംകൂടി ഒേര ഭാര്യെയ െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
സമ്പ്രദായവും മലബാറിെല ചിലജാതിക്കാരുെട ഇട�
യിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്ക്, േപർസ്യൻ, തുർക്കി മു�
തലായ ഭാഷകളിൽ ഇത്തരം ൈവവാഹിക ബന്ധങ്ങ�
െള വിവരിക്കുന്ന കഥകൾക്കറ്റമില്ലെത്ര. ഇെതല്ലാം ആ
അതിപ്രാചീനമായ കാലെത്ത സദാചാരത്തിേന്റയും
സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധത്തിേന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങളാെണന്ന്
വിചാരിക്കുന്നതിൽ െതറ്റുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങി�
െന മനുഷ്യ സമുദായത്തിെന്റ ആരംഭകാലത്തു, സമ�
ഷ്ടിവാദപരമായ ഉൽപാദനരീതി നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന
ആദിമകാലത്ത്, സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധം സ്വച്ഛന്ദവും അനിയ�
ന്ത്രിതവുമായിരുന്നുെവന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.



       

4 പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസം

അക്കാലെത്ത സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവുമായ വ്യ�
വസ്ഥ സ്തുത്യർഹമായിരുന്നു. രാജാവില്ല, േകാടതിയി�
ല്ല, േപാലീസ്സില്ല, പട്ടാളമില്ല, െജയിലില്ല, തൂക്കുമരമില്ല.
എന്നിട്ടും നാെടങ്ങും സമാധാനം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടിമ�
ത്തത്തിെന്റ േപരുേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദന�
ങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം ലഭിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരും സമാനരുമായിരുന്നു. ഈ കാ�
ലെത്തയാണ് ‘പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം’ എന്നു
പറയുന്നത്.



       

5 പുതിയ ജീവിേതാപകരണങ്ങൾ

പരിഷ്ക്കൃതയുഗത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടംവെര ഉൽപ്പാദന രീതി�
യിൽ യാെതാരു ൈവരുദ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതി�
നിടയ്ക്കു മനുഷ്യന്നു തീയിെന്റ ഉപേയാഗം മനസ്സിലായി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നദികളുെട വക്കത്തു താമസിച്ചുെകാ�
ണ്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുവാനും കല്ലിെന അസ്ത്രമാക്കിയുപ�
േയാഗിച്ചു മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടുവാനും അവൻ ശീലിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ അമ്പും വില്ലും അവ�
െന്റ ആയുധമായിത്തീർന്നു. അേതാടുകൂടി ഉൽപ്പാദനശ�
ക്തിയിൽ വ്യത്യാസം കാണെപ്പട്ടു. ഉൽപ്പാദനശക്തിയു�
െട വികാസം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പരിവർ�
ത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർപ്പിടമുറപ്പിക്കുവാ�
നും മരംെകാണ്ടു വീടും പാത്രവും നിർമ്മിക്കുവാനും മനു�
ഷ്യൻ പഠിച്ചു. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ�
ത്തെന്ന മൺപാത്രം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
മരപ്പാത്രത്തിൽ നിന്നു മൺപാത്രത്തിേലയ്ക്കുള്ള വികാ�
സെത്തപ്പറ്റി ‘എംെഗൽസ്’ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു:

“മരപ്പാത്രം തീപിടിക്കുവാെനളുപ്പമാണ്; തീയ്യിൽ നിന്നു
കാത്തുരക്ഷിക്കുവാൻേവണ്ടി മരപ്പാത്രത്തിെന്റ പുറത്ത്
മണ്ണുേതച്ചു പിടിപ്പിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിവന്നു. കുറച്ചു�
കാലത്തിനുള്ളിൽ തനി മണ്ണുെകാണ്ടുള്ള പാത്രവും നിർ�
മ്മിക്കെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെനയാണ് മൺപാത്രം
ഉത്ഭവിച്ചത്.”



       

6 അേമരിയ്ക്കയിൽ

നവീനേലാകം എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന അേമ�
രിക്കയും പ്രാചീനേലാകം എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഏഷ്യ,
യൂേറാപ്പ് എന്നീ വൻകരകളും തമ്മിലുള്ള ൈനസർഗ്ഗിക�
മായ വ്യത്യാസം ഉൽപ്പാദനരീതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങളു�
ണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. പ്രാചീനേലാകത്തിൽ എല്ലാതരത്തി�
ലുള്ള നാട്ടുമൃഗങ്ങളും നാനാതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും
ധാരാളം കിട്ടിയിരുന്നു. അേമരിക്കയിലാവെട്ട ‘ലാമ’
എന്ന ഒെരാറ്റനാട്ടുമൃഗം മാത്രെമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ധാ�
ന്യങ്ങളും വളെര കുറവായിരുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു േലാ�
കങ്ങളിേലയും ജീവിതരീതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീർ�
ന്നു. അക്കാലത്ത് അേമരിക്കയിെല നിവാസികളുെട�
യിടയിൽ അേനകം സംഘ (Tribes) ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
ഓേരാ സംഘത്തിനും താമസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം നി�
ശ്ചിതമായിരുന്നു. രണ്ടു സംഘങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഓേരാ
കാടുണ്ടായിരിക്കും. ഓേരാ സംഘത്തിനും ആ കാടുക�
ളിലുള്ള അധികാരം സമമായിരുന്നു. അവിെടെച്ചന്നു
േവട്ടയാടുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല അധികാരമു�
ണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ േവട്ടയാടും, മത്സ്യം പിടിക്കും,
ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ െകാണ്ടുവരും; സ്ത്രീകൾ ഭഷണമു�
ണ്ടാക്കും, വസ്ത്രം െനയ്യും. സമുദായത്തിെന്റ രൂപം സമ�
ഷ്ടിവാദപരമായിരുന്നു.



       

7 ഏഷ്യയിൽ

ഏഷ്യയിൽ പശു, എരുമ തുടങ്ങിയ നാട്ടുമൃഗങ്ങൾ സു�
ലഭമായിരുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങെള ആദ്യമായി കാടുകളിൽ
നിന്നു പിടിച്ചുെകാണ്ടു വരികയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. ഇവ�
യുെട പാൽ ഏറ്റവും ഉപേയാഗകരമാെണന്നു മനുഷ്യൻ
കണ്ടുപിടിച്ചു. അേതാടുകൂടി നാട്ടുമൃഗങ്ങെള േപാറ്റി വളർ�
ത്തുന്ന സമ്പ്രദായം പരക്കാൻ തുങ്ങി. പാലിന്നുപുറെമ
മാംസം, േതാൽ, േരാമം, മുതലായവയും ലാഭകരമാെണ�
ന്നു ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ക്രേമണ ഭക്ഷണസാമഗ്രി�
കളും ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും അവർ പരസ്പരം
വിനിമയം െചയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. വിനിമയേത്താെടാപ്പം
വ്യാപാരവും വർധിച്ചു. ഉറുപ്പിക, അണ, ൈപയുെട സ്ഥാ�
നം കന്നുകാലികളാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. നദിയുെട
താഴ്  വാരങ്ങളിലും പച്ചൈമതാനങ്ങളിലും ധാന്യങ്ങൾ
കൃഷിെചയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അെതല്ലാം സമ്പാ�
ദിക്കാനല്ല, ഉപേയാഗത്തിനുള്ളതായിരുന്നു. അക്കാല�
െത്ത വ്യവസായത്തിെന്റ വികാസത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടു�
ള്ള സാമഗ്രികൾ െനയ്ത്തു തറികളും െചമ്പ്, ടിൻ, പിത്തല
മുതലായവെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും പ്രേത്യകം പ്ര�
സ്താവേയാഗ്യമാണ്. പിത്തലെകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ�
ക്കു കല്ലുെകാണ്ടുള്ള അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങ�
ളുെട സ്ഥാനം ഏെറ്റടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇരുമ്പി�
െന്റ ഉപേയാഗം അന്നു അജ്ഞാതമായിരുന്നു. പേക്ഷ,
സ്വർണവും െവള്ളിയും ആഭരണങ്ങളായി ഉപേയാഗി�
ക്കെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂട്ടായി ജീവിക്കുവാൻ
കാടന്മാരുെട കാലത്തുതെന്ന ആരംഭിക്കുന്നുെവങ്കിലും
മനുഷ്യൻ കൃഷി െചയ്യുവാൻ പഠിച്ചതിനുേശഷം മാത്രേമ
വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായം അടിയുറയ്ക്കുന്നുള്ളു. മു�
കളിൽ പറഞ്ഞതു േപാെല എല്ലാവരുംകൂടി പ്രയത്നിച്ചു
കൃഷിെചയ്യുന്നതിെന്റ ഫലം, എല്ലാവർക്കും അനുഭവി�
ക്കാനുള്ളതാണ്. ‘എേന്റതു’ ‘നിേന്റതു’ എന്ന അവകാശ�
വാദങ്ങൾ അന്നു അറിയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.



       

8 സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായം
രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നു.

കൂട്ടായ ജീവിതം മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനശ�
ക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ പുതിയ പുതിയ ഉൽ�
പ്പാദന സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉൽ�
പ്പാദന സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അവെയ സ്വ�
ന്തമായി മറ്റുള്ളവരുെട സഹായമവലംബിക്കാെത, ഉപ�
േയാഗിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഇങ്ങിെന പ്രാചീന സ്വത്തു�
ടമ സമ്പ്രദായം ഉത്ഭവിച്ചു.



       

9 നിയമവും നീതിയും

കാലക്രമത്തിൽ സമുദായത്തിന് ഒരു െപാതുതാൽപ�
ര്യം ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. അേപ്പാൾ വിഭിന്നതാൽപര്യ�
ങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുെട പരസ്പരബന്ധെത്ത നിയന്ത്രിക്കു�
വാൻ ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമായി. പേക്ഷ, നിയമ�
മുണ്ടാക്കാൻ ഒരധികാര ശക്തിേവണം. മനുഷ്യാതീത�
മായ ഒരധികാര ശക്തിെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി നി�
ലനിൽക്കുന്ന മതചിന്തകൾ ആവശ്യമായ അധികാരശ�
ക്തിെയ എളുപ്പത്തിൽ മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുവന്നു. പ്രാചീന�
കാലെത്ത എല്ലാ നിയമനിർമാതാക്കളും മനുഷ്യാതീത�
മായ ആ അജ്ഞാതശക്തിയുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി
ജനങ്ങൾക്കു പ്രവചനങ്ങളും ഉപേദശങ്ങളും നൽകിയി�
രുന്നവരാണ്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇടി, മിന്നൽ, മഴ, തീയ്
എന്നിവെയപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുകമ്പാർ�
ഹമായ അജ്ഞത ആ മഹാത്മാക്കൾക്കു ദിവ്യത്വം പ്ര�
ദാനം െചയ്തു. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും അവർ സർവ്വശക്തനും സർവ്വജ്ഞനും സർ�
വ്വാന്തര്യാമിയും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും മറ്റും മറ്റുമായ
ആ അജ്ഞാതശക്തിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ
ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ചു, സൂര്യചന്ദ്രൻമാെര സൃഷ്ടിച്ചു, ഈശ്വരൻ
ഈ കാണുന്ന എല്ലാവെരയും എല്ലാത്തിെനയും സൃഷ്ടി�
ച്ചു. ഇടിെവട്ടുന്നത് ഈശ്വര ശക്തിെകാണ്ട്, കാറ്റടിക്കു�
ന്നത് ഈശ്വരശക്തിെകാണ്ട് — എല്ലാം ഈശ്വരമയം!
ഈശ്വരെന്റ അധികാരശക്തിെയ രക്ഷാകവചമാക്കി�
െകാണ്ടാണ് സദാചാരനിയമങ്ങളും സാമുദായികബന്ധ�
ങ്ങളും നിലനിന്നുേപായത്. പേക്ഷ, എല്ലാ നിയമങ്ങളു�
െടയും ഉേദ്ദശം ഭൗതികമായിരുന്നു, ഇഹേലാക സംബ�
ന്ധിയായിരുന്നു എന്ന വാസ്തവം വിസ്മരിക്കരുത്. സ്വകാ�
ര്യസ്വത്ത് ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ സമുദായത്തിെന്റ ഘട�
നെയ േകടുപാടുകൾ കൂടാെത കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും സ്വ�
കാര്യസ്വത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്മാെര ഭരണം നടത്തുന്ന വർ�
ഗ്ഗക്കാരായി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുകയുമായിരുന്നു എല്ലാ
നിയമങ്ങളുെടയും ആന്തരമായ ഉേദ്ദശ്യം.



       

10 ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾതലെപാക്കുന്നു!

ക്രേമണ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായം നിലങ്ങളിേലയ്ക്കു
വ്യാപിച്ചു. സ്വന്തമായ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപാദന സാമഗ്രി�
കൾ സ്വകാര്യസ്വത്താകയാൽ ആ സ്വകാര്യസ്വത്തുെകാ�
ണ്ട് കൃഷിെചയ്തുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളും സ്വകാര്യസ്വ�
ത്തായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന കൃഷിെചയ്യാനുപ�
േയാഗിക്കുന്ന നിലവും, എല്ലാ പ്രാേയാഗികകാര്യങ്ങൾ�
ക്കും കൃഷിെചയ്യുന്നവേന്റതായിത്തീരുന്നു. നിലത്തിേന്മ�
ലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശം നശിക്കുന്നു. പ്രാചീന കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് സമുദായം അനവധി േഗാത്രങ്ങളായി തരംതിരി�
യുന്നു. നിലത്തിേന്മലുള്ള അവകാശം മുഴുവനും േഗാത്ര�
ത്തിെന്റ പ്രധാനികളുെട കയ്യിൽ എത്തിേച്ചരുന്നു. ഈ
േഗാത്രവ്യവസ്ഥെയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അന്നെത്ത
സമുദായഘടനയിെല സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാെര സം�
രക്ഷിക്കുവാൻേവണ്ടി, അവരുെടയിടയിൽ നിന്ന് തെന്ന
എല്ലാ പ്രജകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്ന�
ഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി — ദിവ്യവും ൈദവദ�
ത്തവുമായ അധികാരം തനിക്കുെണ്ടന്നുനടിക്കുന്ന ഒരു
രാജാവ് ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങിെന സമുദായം പര�
സ്പരശത്രുക്കളായ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു,
ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും. അേതാടുകൂടി വർഗ്ഗസമരവു�
മാരംഭിച്ചു. വ്യത്യസ്തതാൽപര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ വ്യത്യസ്ത�
വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേതാെടാപ്പം വർഗ്ഗസംഘടനകളും
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരത്തിെന്റയും പുേരാഗതിയുെട�
യും ചരിത്രം മുഴുവനും വർഗ്ഗസംഘടനകളുെട ചരിത്രം
മാത്രമാണ്. നിലം മുതലായവെയ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി�
െവയ്ക്കുന്ന ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം തങ്ങളുെട അധികാര�
ങ്ങെള , സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള, സുരക്ഷിതമാക്കി
നിലനിർത്തുവാൻ േവണ്ടി ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കു�
ന്നു. ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിെന്റ േസ്വഛാധികാ�
രെത്ത േചാദ്യം െചയ്യുവാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല.
എെന്തന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധികാരം ഈശ്വര�
ദത്തമാണ്! മതം, തത്വജ്ഞാനം, നിയമം, സദാചാരം
— എല്ലാത്തിെന്റയും ഉേദ്ദശ്യം സ്ഥാപിതമായ സമുദായ
ഘടനെയ കാത്തു രക്ഷിക്കുക എന്നതായിത്തീർന്നു.
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പ്രേത്യകമായ സമുദായഘടന ഒരു പ്രേത്യക ഉൽപാ�
ദന രീതിെയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അതുെകാ�
ണ്ട് ഒരു പുതിയ ഉൽപാദനരീതി സംജാതമാകുേമ്പാൾ
നിലവിലുള്ള സമുദായ ഘടനയുെട രൂപത്തിന്ന് മാറ്റമു�
ണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല. പേക്ഷ, അന്ധന്മാരായ ഭരണാ�
ധികാരികൾ ഈ വാസ്തവം വകെവച്ചുെകാടുക്കില്ല. പു�
േരാഗതിെയ എല്ലാ വിധത്തിലും തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ
അവർ പരിശ്രമിച്ചു േനാക്കും. ഭരണീയരുെട പ്രേക്ഷാഭ�
ങ്ങെള തെച്ചാതുക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു േനാക്കും.
ഒടുവിൽ എല്ലാ എതിർശക്തികേളാടും മല്ലിട്ടുെകാണ്ടു
മുേന്നാട്ടു േപാകുന്ന സമുദായത്തിെന്റ വികാസ നിയമ�
ത്തിന്നു മുമ്പിൽ തല കുനിയ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർക്ക്
നിവൃത്തിയിെല്ലന്നാകും. തല കുനിയ്ക്കുവാെനാരുക്കമില്ലാ�
ത്ത ഭരണാധികാര ശക്തിെയ ഛിന്നഭിന്നമാക്കിെക്കാ�
ണ്ടാണ് സമുദായം മുേന്നാട്ട് േപാകുന്നത്. ഉൽപാദന�
രീതിയുെട അഭിവൃദ്ധി മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്നശക്തിെയ നി�
ലനിർത്തുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികമായിത്തീർ�
ന്നേതാടുകൂടി പ്രയത്നശക്തിയുെട ആവശ്യവും വർദ്ധിച്ചു.
സമുദായവികാസം ഈ ഘട്ടത്തിെലത്തിയേപ്പാഴാണ്
അടിമത്ത സമ്പ്രദായം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ജീവിക്കു�
വാൻ േവണ്ടതുമാത്രം പ്രതിഫലമായി െകാടുത്ത് മറ്റുള്ള�
വരുെട പ്രയത്ന ശക്തിെയ ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദാ�
യമാണ് അടിമത്ത സമ്പ്രദായം. ശക്തരും അശക്തരും
തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളുെട ആരംഭമാണിത്. യുദ്ധത്തിൽ
േതാൽവിയടയുന്ന ശത്രുക്കെള അടിമകളാക്കിപ്പിടിച്ചു
അവെരെക്കാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള അധികപ്രയത്നം െചയ്യി�
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെന സമുദായത്തിന്നുള്ളിൽ
രണ്ടു പ്രത്യക്ഷവർഗങ്ങളുത്ഭവിച്ചു — യജമാനനും അടി�
മയും — മർദ്ദകനും മർദ്ദികനും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരി�
സ്ഥിതികളനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിെല അടിമത്ത
സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് വിഭിന്ന രൂപങ്ങളുണ്ടായിക്കൂെടന്നി�
ല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിേലയും
മധ്യധരണ്യാഴി പ്രേദശങ്ങളിേലയും രാജ്യങ്ങളുേടതു�
േപാെല സുവ്യക്തമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിെല അടിമത്ത
സമ്പ്രദായം. എന്നാൽ പഴയ ജാതിേമധാവിത്വത്തിൽ
— വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽത്തെന്ന — അടിമത്ത�
ത്തിേന്റതായ എല്ലാ ദുർഗന്ധങ്ങളും നമുക്കു കാണാൻ
സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യന്മാർ ദ്രാവിഡന്മാെര േതാൽപ്പി�
ച്ചു അടിമകളാക്കിയ കഥ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയുെട
ഇന്നെത്ത സമുദായ ഘടനയിൽേപാലും അടിമത്തത്തി�
െന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണും.
മലബാറിെല െചറുമക്കളുേടയും പുലയരുേടയും ജീവി�
തം പരിേശാധിച്ചു േനാക്കുക. ദ്രാവിഡവർഗക്കാരുെട
അടിമത്തത്തിെന്റ നഗ്നവും ൈപശാചികവുമായ അവ�
ശിഷ്ടമേത്ര അയിത്തം.
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സംസ്കാരത്തിെന്റ ജനയിത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രാചീന
അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കു തീർച്ചയായും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്.
മുഴുവൻ സമയവും ഭക്ഷണത്തിന് േവണ്ടി േദഹപ്രയത്നം
െചയ്യുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ വ്യവസ്ഥ�
യിൽ, സംസ്കാരം, സാഹിത്യം മുതലായവ ജനിക്കുക�
യില്ല. അതുെകാണ്ടു അന്നെത്ത അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ
സംസ്കാരത്തിെന്റയും സാഹിത്യത്തിേന്റയും വളർച്ചയ്ക്കാ�
വശ്യമായിരുന്നു. തങ്ങളുെട ഭക്ഷണത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള
പ്രവൃത്തികൂടി മറ്റുള്ളവെരെക്കാെണ്ടടുപ്പിക്കുന്ന യജമാന�
വർഗമാണ് ആദ്യമായി സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുവാെനാ�
രുങ്ങിയത്. എന്നാൽ അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തിെന്റ മറു�
വശം ഏറ്റവും ഹൃദയഹീനതയുെട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു.
മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്നശക്തി വളെരയധികം ദുരുപേയാ�
ഗെപ്പട്ടുേപായി. സാധാരണക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമായ
ജീവിേതാപകരണങ്ങൾക്കുപകരം യാെതാരുപേയാ�
ഗവുമില്ലാത്ത ശിലാസ്തംഭങ്ങളും മറ്റ് സുഖേഭാഗസ്മാരക�
ങ്ങളും നിർമ്മിക്കുവാൻേവണ്ടി വളെരയധികം പ്രയത്ന�
ശക്തി ബലാൽക്കാരമായി ദുരുപേയാഗം െചയ്യെപ്പ�
ട്ടു. യാെതാരു ലജ്ജയുമില്ലാെത തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�
െകാണ്ട് സംസ്കാരത്തിെന്റ േനെര െകാഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന
ആ നിരുപേയാഗങ്ങളായ ഉന്നത സൗധങ്ങൾ അന്ന�
െത്ത അടിമകളുെട കഷ്ടപ്പാടുകേളയും മർദ്ദനങ്ങേളയും
ഉൈച്ചസ്തരം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അവരുെട ഓേരാ
കല്ലിലും ഓേരാ സ്തംഭത്തിലും മർദ്ദിത വർഗക്കാരായ
അടിമകളുെട കണ്ണീർകണങ്ങളും ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളും
ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം. സമുദായത്തിന്
ഉപേയാഗകരങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാെത,
കൃഷി പ്രവൃത്തിേപാലും ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഈ സുഖേഭാ�
ഗേക്കാട്ടകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടത്. അതിെന്റ അനിവാര്യ�
ഫലമായി സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കു
വലിെയാരുടവുതട്ടി. സമുദായത്തിൽ വല്ലാെത്താരു കുഴ�
പ്പം േനരിട്ടു. വർഗസംഘട്ടനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങിെന
അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തിേന്മൽ െകട്ടിപ്പടുത്ത ഉൽപാദ�
നരീതി ഛിന്നഭിന്നമാവാൻ തുടങ്ങി.
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ബാബിേലാണിയ, അസീറിയ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാ�
ജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യയിെല അടിമത്ത വ്യവ�
സ്ഥ െപാട്ടിത്തകർന്നത് അത്ര സുവ്യക്തമായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, ബുദ്ധമത വിപ്ലവം അടിമത്തം പുലർത്തിെക്കാ�
ണ്ടുവന്ന പഴയ ബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിപു�
ഴക്കി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതാനും നൂറ്റാ�
ണ്ടുകൾക്കുേശഷം ബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വം വീണ്ടും തല�
യുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെവന്നതു വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ,
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിന് അതി�
െന്റ പഴയ ധാടികെളാന്നും നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചി�
ല്ല. പഴയപടി രാജവാഴ്ചെയ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നത്
അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. പുതുതായുണ്ടായിതീർന്ന ഹി�
ന്ദുരാജാക്കന്മാർ “ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ്” േമധാവികളുെട ആദ്യരൂ�
പങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു.



       

14 പ്രഭുക്കന്മാരും ‘െസർഫുകളും’

അവ്യവസ്ഥയും കുഴപ്പവും പരക്കുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾ
ജനങ്ങൾക്കു തങ്ങളുെട സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാക്കിെവ�
ക്കുവാൻേവണ്ടി യുദ്ധകലയിൽ മിടുക്കും പ്രാപ്തിയുമുള്ള
തലവന്മാരുെട അധീനത സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാ�
യി. ഈ തലവന്മാർ കയ്യൂക്കുെകാണ്ടും മറ്റുപല ഉപേയാ�
ങ്ങൾെക്കാണ്ടും ജനസാമാന്യങ്ങളുെട രാജാക്കന്മാരുമാ�
യിത്തീർന്നു. രാജാക്കന്മാരുേടയും പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും
ഭരണാധികാരത്തിൻകീഴിൽ അനവധി െചറുരാജ്യങ്ങ�
ളും എേസ്റ്ററ്റുകളും െപാന്തിവന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ
‘പ്രഭുക്കന്മാരുെട’ നിലങ്ങളിൽ കൃഷി െചയ്തുവന്നു. അവ�
രുെട പ്രയത്നഫലം അനുഭവിക്കാൻ നിലത്തിെന്റ ‘ഉട�
മസ്ഥന്മാരായ’ പ്രഭുക്കന്മാർക്കാണവകാശം. നിലത്തി�
േന്മലുള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഉടമസ്ഥതയാണ് ഫ്യൂഡൽ
സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നം. ഈ പുതിയ സമുദായഘടനയിൽ മർദ്ദനവും ചൂഷ�
ണവും അവസാനിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പഴയ മർദ്ദിതന്മാർ
അടിമകളായിരുന്നുെവങ്കിൽ പുതിയ മർദ്ദിതന്മാർ ‘സർ�
ഫുകൾ’ എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടത്. ഇതുമാത്രേമ
വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.



       

15 പട്ടണവുംഎേസ്റ്ററ്റും തമ്മിൽലഹള

പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിൽ ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുൽഭ�
വിച്ചത് ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 400-ാമാണ്ടിന്നുേശഷമാണ്. മദ്ധ്യധ�
രണ്യാഴി പ്രേദശങ്ങളും കിഴക്കൻകച്ചവടേകന്ദ്രമായിരു�
ന്ന ൈബസാൻടിയയും തമ്മിൽ അക്കാലത്ത് ധാരാളം
വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നു. ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, വാസനദ്രവ്യ�
ങ്ങൾ മുതലായവ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർക്കാവശ്യമാ�
യിരുന്നു. അതായിരുന്നു മറുനാടുകളുമായുള്ള കച്ചവട�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. ക്രി. 900-ാമാണ്ടിന്നുേശഷം അടി�
മകളായ കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം െചയ്തുകിട്ടിയ സ്വത്തു
വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ബാക്കിയുള്ള വിളെവല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു�
െവയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന്നുേവണ്ടി പണമാക്കി മാേറ്റണ്ട�
തായും വന്നു. അങ്ങിെന നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർതെന്ന
കച്ചവട ശാലകേളയും യന്ത്രശാലകേളയും േപ്രാത്സാ�
ഹിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങി. ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ വ്യാപാര
പ്രധാനങ്ങളായ പട്ടണങ്ങൾ വികസിച്ചുവരുവാൻ തുട�
ങ്ങി. വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ അധികമധികം ആളു�
കൾ ഏർെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ സ്വാഭാവികമാ�
യി പട്ടണവും എേസ്റ്ററ്റും തമ്മിൽ ഒരു ലഹളയാരംഭിച്ചു.
ധാരാളം കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവുകയും അവർ തമ്മിൽത്ത�
മ്മിൽ മത്സരിക്കുകയും െചയ്താൽ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ�
ക്കു തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ
വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങെള
അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്, കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം
െചയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് കഴിയുേന്നടേത്താളം ധനം പി�
ഴിെഞ്ഞടുക്കുന്നതുെകാണ്ട് കച്ചവടത്തിനുേവണ്ടത്ര വി�
കസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ
ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു കിട്ടു�
കയും തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവട സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും
കവിഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുമായിരുന്നു
കച്ചവടക്കാരുെട ഉേദ്ദശ്യം. കച്ചവടക്കാരനും നാടുവാ�
ഴി പ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ഈ പരസ്പരവിരുദ്ധതെയ വ്യവ�
സായ വിപ്ലവം എെന്തന്നില്ലാെത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ
പഴയ സമുദായ ഘടനയിൽ പുതിയ വ്യവസായാഭിവൃ�
ദ്ധി ഒതുങ്ങിെല്ലന്നായി. മർദ്ദിതരായ കൃഷിക്കാർക്കു സ്വാ�
ഭാവികമായി പട്ടണങ്ങളിേലെയ്ക്കാരാകർഷണം േതാ�
ന്നി. പേക്ഷ, അവെര പുറേത്തക്കുവിടാെത തങ്ങളുെട
കയ്പ്പിടിക്കുള്ളിൽത്തെന്ന െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാനാണ്
പ്രഭുക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിെന്റ ഫലമായി അേന�
കം കർഷക ലഹളകളുണ്ടായി. മർദ്ദിതനായ കൃഷിക്കാ�
രനും അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു േപാകുന്ന കച്ചവടക്കാരനും
തമ്മിൽ േയാജിച്ചുെകാണ്ട് നാടുവാഴി പ്രഭുവിെന്റ േനെര
യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം െചയ്തു. ഒരു വലിയ വിപ്ലവമുണ്ടായി.
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം േതാറ്റു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വികാ�
സെത്ത തടുത്തുനിർത്തിയിരുന്ന എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ
ശക്തികളും ക്ഷയിച്ചു. മുതലാളിത്തം വിജയാേഘാഷം
മുഴക്കി.



       

16 മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം

ഭൂമി, ഖനി, ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽപാദന സാമഗ്രിക�
െളല്ലാം വ്യക്തികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തായിരിക്കുകയും
അവയിൽ പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട പ്ര�
യത്നശക്തിെയ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ
സാധിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാ�
ണ് മുതലാളിത്തം. ലാഭമുണ്ടാക്കുക, പിേന്നയും ലാഭ�
മുണ്ടാക്കുക, ഇനിയും ലാഭമുണ്ടാക്കുക — ഈ ഒെരാറ്റ
ആദർശത്തിേന്മലാണ് മുതലാളിത്തം തിരിഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാഭമുണ്ടാക്കാനുപകരിക്കാത്ത ഉൽ�
പാദനങ്ങൾക്ക് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാന�
മില്ല. ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്ര�
േമ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളു. ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു സാധനം നിർമ്മിക്കണെമാ േവണ്ടെയാ,
േവണെമങ്കിൽ എത്ര നിർമ്മിക്കണം എെന്നല്ലാം നിജ�
െപ്പടുത്തുന്നത് ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എത്രേത്താളം
ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുെമന്ന് േനാക്കിയിട്ടാണ്. ലാ�
ഭമുണ്ടാക്കണെമങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സാധനം വാങ്ങണം.
അേപ്പാൾ വാങ്ങുന്നവരുെട പ്രേചാദനം (Demand)
അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഉൽപാദനം. അതുെകാണ്ടു
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ പ്രേചാദനം അധികമുള്ള സാധ�
നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുകയും പ്രേചാദനം
കുറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിയുേന്നടേത്താളം കുറച്ചുമാ�
ത്രം നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് അധികം
ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന്
ഒരു പേക്ഷ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ അഭിമാനം െകാ�
ള്ളുന്നുണ്ടാവാം. ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
(പ്രേചാദനമനുസരിച്ച്) സാധന നിർമ്മാണം െചയ്യുന്ന
മെറ്റാരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ വഴിയിെല്ല�
ന്നുകൂടി അത് വാദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, വാസ്തവം
അതാെണാ? ജനങ്ങളുെട ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാ�
േണാ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ സാധന നിർമ്മാണം
െചയ്യുന്നത്? എന്നു െവച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജന�
സാമാന്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ, അത്യാവശ്യമായ, ഭക്ഷ�
ണം, വസ്ത്രം മുതലായവയാെണാ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ലാ�
ഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾെക്ക മുതലാ�
ളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനമുള്ളു. ജനങ്ങൾക്കാവശ്യ�
മായ വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം മുതലായവയുണ്ടാക്കുകയാെണ�
ങ്കിൽ അെതല്ലാം വാങ്ങുവാൻ ആളുകൾ േവെണ്ട? ജീവി�
തത്തിെന ഒരു വിധം ‘ഉന്തിത്തള്ളുവാൻ’ മാത്രമുള്ള കൂ�
ലി ലഭിക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾക്ക് — മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റ ചവിട്ടുകേളറ്റ് പാപ്പരായിത്തീർന്ന ഇടത്തരക്കാർ�
ക്ക് — അെതല്ലാം വാങ്ങത്തക്ക പണെമവിെട? അവർ
വാങ്ങിയിെല്ലങ്കിൽ എങ്ങിെനയാണ് പണമുണ്ടാക്കുക?
അേപ്പാൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുേടയും ആവശ്യം േനാക്കിയ�
ല്ല പണക്കാരുെട മടിശ്ശീല േനാക്കിയാണ് മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥ ഉൽപാദനം െചയ്യുന്നത്. ഉൽപ്പാദന ശക്തി�
യുെട എെന്താരു ദുർവ്യയമാണിത്! പ്രയത്നശക്തിയുെട
എെന്താരു ദുരുപേയാഗമാണിത്‼



       

17 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
അനന്തരഫലം

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്ന ശക്തി
മുഴുവൻ ഉപേയാഗിക്കാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്ന് വരുന്നു.
അതിെന്റ ഫലമായി െതാഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നു.
പണിയില്ലാെത െവറുെത കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുെട മു�
മ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള മനുഷ്യ പ്രാണികൾ പട്ടിണി
കിടക്കുന്നു. വിറ്റഴിയാത്ത സാധനങ്ങൾ നിർദ്ദയം നശി�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നു. വർദ്ധിച്ച ഉൽപാദന ശക്തികെള ദുരു�
പേയാഗം െചയ്യുകയും പ്രവൃത്തിെയടുക്കുവാൻ െകൽ�
പുള്ള ൈകകെള നിർജ്ജീവങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുകയും,
ഉത്സാഹികളും ബുദ്ധിശാലികളുമായ ജനങ്ങെള െതാഴി�
ലില്ലാത്തവരാക്കി പിച്ചെയടുപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഈ
ദുഷിച്ച സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ എല്ലാ വളർച്ചേയയും തടു�
ത്ത് നിർത്തുന്നു. അേപ്പാൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട
നാശം ചരിത്രത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യ�
മായിത്തീരുന്നു.



       

18 െതാഴിലാളി — ഒരുപുതിയ ശക്തി

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ജനനേത്താെടാപ്പം പുേരാഗതി�
യിേലയ്ക്ക് കുതിക്കുന്ന മെറ്റാരു ശക്തിയും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്
— െതാഴിലാളി, ജനനം മുതൽക്കുതെന്ന മുതലാളിയും
െതാഴിലാളിയും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളാരംഭിക്കുന്നു.
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സമുദായം, അനുഭവിക്കുവാൻ
വ്യക്തികൾ — ഈ പരസ്പര ൈവരുദ്ധ്യം മുതലാളിയും
െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച�
കൂട്ടുന്നു. ഒടുവിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധഃപതനത്തി�
ലാണ്ട് മെറ്റല്ലാ വർഗ്ഗക്കാരുേടയും സഹായേത്താടുകൂടി
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥെയ തകിടം മറിക്കുകയും, മുതലാ�
ളിത്തത്തിെന്റ അധികാര ശക്തിെയ പിടിച്ചുപറ്റുകയും
ഉൽപാദനെത്തെയന്നേപാെലത്തെന്ന വിതരണേത്ത�
യും െപാതുവുടമയിൽ കീഴിലാക്കി സ്വകാര്യ സ്വത്തില്ലാ�
ത്ത വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു നവ്യമായ സമുദായ
ഘടനയുണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.



       

19 മുതലാളിത്തംഇന്ത്യയിൽ

ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാപ്രഭുത്വെത്ത
നശിപ്പിച്ചത് േദശീയമായ മുതലാളിത്തമല്ല, േനെരമറി�
ച്ചു, വിേദശീയ ശക്തികളാണ്’. യൂേറാപ്യൻ കച്ചവടക്കാ�
രൻ വന്നതിന്നു മുമ്പുതെന്ന ഇവിെട മുതലാളിത്തപര�
മായ ഉൽപാദനത്തിെന്റ ആരംഭഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ൈകേവലകൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരിമിത�
മായിക്കിടക്കുക എന്ന നിലവിട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ േകന്ദ്രീ�
കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിനിമയം വളർന്നു
വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവന്ന കച്ചവടക്കാർ
സമുദായത്തിെല ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായിക്കഴിഞ്ഞി�
രുന്നു. വിേദശീയ മുതലാളിയുെട ആഗമനം ഇന്ത്യൻ
സമുദായത്തിെന്റ സുഖകരമായ വികാസത്തിന് തടസ്സ�
മായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര�
മായ വളർച്ച തടയെപ്പട്ടു. ഏതായാലും ക്ഷേയാന്മുഖ�
മായ ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധികാര
ശക്തിെയ തകിടം മറിക്കുവാൻ വിേദശ ശക്തികൾ മടി�
ച്ചില്ല. 1857 െല സിപ്പായി ലഹള വാസ്തവത്തിൽ, മര�
ണശയ്യയിൽക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�
െന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവസാന സമരമായിരുന്നു.
വിേദശ ശക്തികേളർെപ്പടുത്തിയ പുതിയ ഭരണകൂടം
മുതലാളിത്തപരമായ ചൂഷണെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടു�
ത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുെട ശക്തിെയ
ഉറപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ
ആദ്യം തെന്ന ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട അവശിഷ്ടങ്ങ�
ളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുക മുതലായ ചില അധികാ�
രങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു പുതിയ ജന്മിസമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഇങ്ങിെന നാേശാന്മുഖമായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട
കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് വിേദശീയ മുതലാളിത്തം ഇന്ത്യ�
യിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്.



       

20 ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരം

ഇന്ത്യൻ ജനസാമാന്യത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഉൽപാദനങ്ങ�
ളും എത്രതെന്ന അപരിഷ്കൃതമായ സ്ഥിതിയിലാെണ�
ങ്കിൽകൂടി, വിനിമയത്തിന്ന് േവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗി�
ക്കെപ്പടുന്നത്. വിേദശീയ ശക്തികളുെട ആഗമനത്തിന്
മുമ്പ് അവ േദശീയമാർക്കറ്റുകളിൽ മാത്രെമ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇന്നവയ്ക്ക് മത്സരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന േലാകമാർക്കറ്റിലും സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുെകാണ്ടവ
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ
ഉൽപാദനങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, വളർച്ചയില്ലാത്ത മുതലാ�
ളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വ്യാപാരം ഉൽപാദകന്മാെര
അധികമധികം ദരിദ്രന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ സ്ഥി�
തി ഒേരസമയത്ത് കാർഷിേകാൽപാദനങ്ങളുെട നവീ�
കരണേത്തയും വ്യവസായങ്ങളുെട വികാസേത്തയും
തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു. ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട പിൻബ�
ലേത്താടുകൂടി ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര�
മായ വളർച്ചെയ ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യശക്തി തട�
ഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട്. സാമ്രാജ്യാധികാരേത്തയും മർദ്ദക
വർഗക്കാരായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികേളയും ഒേരസമയ�
ത്ത് മാത്രെമ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അേപ്പാഴും
േദശീയമായ മുതലാളിത്തത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി വള�
രുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുവരില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
േകാളണികളിൽ സാമ്രാജ്യാധികാരേത്താെടതിരിടുന്ന
ശക്തികളുെട മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നത് െതാഴിലാളി
വർഗമായിരിക്കും. െതാഴിലാളി വർഗം േദശീയ സ്വാത�
ന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ െചലുത്തുന്ന സ്വാധീന ശക്തി െകാ�
േളാണിയൽ ജനതയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴി�
കാട്ടിയായിരിക്കും.

ഈ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടു വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. മു�
തലാളിത്ത വിപ്ലവം മുഴുമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുതെന്ന
െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിന്നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയി�
രിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ നാന്ദിമാത്രമായിരിക്കും. □

(1937, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1123 തുലാം, വിജയ
പ്രിൻറിംഗ് ആൻറ് പബ്ലിഷിംഗ്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട)



       

െ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.
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