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4
സ്ത്രീയും പുരുഷനും

സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളൈലംഗികവും ൈജവ�
ശാസ്ത്രപരവുമായബന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യസമുദായത്തി�
െന്റആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ,ആബന്ധങ്ങൾഎല്ലായ്േപ്പാഴും എല്ലായിട�
ത്തും ഒരുേപാെലയായിരുന്നിട്ടില്ല. ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങ�
ളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തിെല ഭൗതിേകാൽപ്പാദനശ�
ക്തികളുെട വളർച്ച, മെറ്റല്ലാ സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങെള�
യുെമന്നേപാെല കുടുംബബന്ധങ്ങെളയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടു�
ണ്ട്.അതുെകാണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളബന്ധം
ശാരീരികവും ൈജവശാസ്ത്രപരവുമായബന്ധം മാത്രമല്ല,
സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായബന്ധം കൂടിയാണ്.
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1 സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ
മാറ്റങ്ങൾ

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഒരുസുപ്രസിദ്ധസാമൂ�
ഹ്യശാസ്ത്രഗേവഷകനായിരുന്ന ലൂയി േമാർഗൻ പ്രാ�
ചീന മനുഷ്യരുെട കുടുംബബന്ധങ്ങെളസസൂക്ഷ്മം പരി�
േശാധിച്ചുെകാണ്ട് വിലപിടിച്ച ചില െപാതുതത്വങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റആരം�
ഭത്തിൽ േപ്രാമിസ്ക്വിറ്റി എന്ന േപരിലറിയെപ്പട്ടിരുന്ന
അനിയന്ത്രിതൈലംഗികബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നെത�
ന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.ഈഘട്ടത്തിൽ കുടും�
ബം അതിെന്റ ശരിയായഅർത്ഥത്തിൽആവിർഭവിച്ചു�
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.ൈലംഗിബന്ധത്തിൽസാമൂഹ്യമായ
യാെതാരു നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സേഹാദര�
നും സേഹാദരിയും തമ്മിലുള്ളബന്ധം േപാലും നിഷിദ്ധ�
മായിരുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുേടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത
ഒരുതരം സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധമായിരുന്നുഅത്.

അതിനുേശഷം ചരിത്രപരമായ വളർച്ചയുെട ഫലമായി
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി രക്തബ�
ന്ധവിവാഹം,പുനാലുവൻ വിവാഹം, ദ്വന്ദ്വ വിവാഹം,
െപട്രിയാർക്കൽ കുടുംബം, േമാേണാഗമി അെല്ലങ്കിൽ
ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥഎന്നിങ്ങെനഅഞ്ചു മുഖ്യരൂപങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ടിട്ടുെണ്ടന്നുംഅേനകം ഉദാഹരണങ്ങേളാ�
ടുകൂടി അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങിെന വ്യത്യസ്ത�
ങ്ങളായ പല രൂപങ്ങെളയും പിന്നിട്ടുെകാണ്ടാണ് സ്ത്രീ�
പുരുഷബന്ധംആധുനികകുടുംബവ്യവസ്ഥയിെലത്തി�
േച്ചർന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴു�
തുന്നു:

“തുടെരതുടെര നാല് വിവാഹരീതികൾ ഉയരുകയും
നശിക്കുകയും െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ നാം അഞ്ചാമേത്ത�
തായ ഒന്നിെലത്തിയിരിക്കുന്നുെവന്നപരമാർത്ഥം സ്വീ�
കരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന വരുന്ന േചാദ്യം ഇതാണ്.
ഈഅഞ്ചാമെത്ത രീതി ഭാവിയിെലന്നും ശാശ്വതമാ�
യി നിൽക്കുേമാ? ഇതിന് ഒെരാറ്റ മറുപടിേയയുള്ളു.
മനുഷ്യസമുദായം വളരുന്നേതാെടാപ്പം വിവാഹരീതി�
യും വളരുകതെന്ന െചയ്യും. ഇേതവെരെയന്നേപാെല
ഇനിയും മനുഷ്യസമുദായം മാറുന്നേതാെടാപ്പം വിവാ�
ഹരീതിയും മാറും. മനുഷ്യസമുദായ ചരിത്രം പരിഷ്ക്കാര
കാലഘട്ടത്തിൽപ്രേവശിച്ചതു മുതൽക്ക് ഏകഭാര്യ�
ത്വത്തിലും ഏകഭർതൃത്വത്തിലും വളെര വമ്പിച്ച പരി�
ഷ്ക്കാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.ഈപരിഷ്ക്കാരം അടുത്തകാല�
ത്തായി വളെര യുക്തിയുക്തമായ നിലയിൽ പുേരാഗ�
മിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്.ആസ്ഥിതിക്ക് അതിലിനിയും പരിഷ്ക്കാരം
വരുെമന്നും പൂർണമായസ്ത്രീപുരുഷസമത്വംസ്ഥാപിയ്ക്ക�
െപ്പടുെമന്നും കരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.”



       

2 മാറ്റങ്ങളുെടഅടിസ്ഥാനം

കുടുംബത്തിെന്റ ഉത്ഭവം എന്നതെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ഏംെഗൽസ് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�
െള സവിസ്തരം പരിേശാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപാദനശ�
ക്തികളുേടയും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുേടയും മാറ്റങ്ങ�
ളുെട ഫലമായിട്ടാണ് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിെന്റ രൂപ�
ങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് എന്നേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായിട്ടാണ്
കാടത്തത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന മനുഷ്യർ അപരിഷ്കൃ�
തത്വത്തിലൂെട പരിഷ്കാരയുഗത്തിേലക്ക് മുേന്നറിയത്
എന്നുംഈഓേരാഘട്ടത്തിലും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുംഅേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

ചരിത്രത്തിെലആരംഭഘട്ടം പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം
എന്നേപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്. േലാകത്തിെലല്ലാ�
യിടത്തും ഇത്തരെമാരുഘട്ടത്തിലൂെട സമുദായം കട�
ന്നുേപായിട്ടുണ്ട്.ഈഘട്ടത്തിെല ഉൽപാദനബന്ധ�
ങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനം ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട
േമലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശമായിരുന്നു.

മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടൽ, മീൻപിടിയ്ക്കൽ,പ്രാകൃതമായ
കൃഷിപ്രവൃത്തി, മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തൽഇങ്ങെന
പടിപടിയായി ഉൽപാദനരീതി വളർന്നുേപാന്ന ഒരു
നീണ്ടകാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

ഈഘട്ടത്തിെന്റ തെന്നആരംഭകാലവും അവസാന�
കാലവും ഒരു േപാെലയായിരുന്നില്ല.ആരംഭത്തിൽ
ഫലമൂലങ്ങൾ േശഖരിയ്ക്കൽ,പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ള േവട്ട�
യാടലും, മീൻപിടിത്തവും ഇതായിരുന്നുസാമ്പത്തിക�
വ്യവസ്ഥയുെടഅടിസ്ഥാനം. സ്ത്രീകൾഫലങ്ങൾ േശഖ�
രിയ്ക്കും. പുരുഷൻമാർ േവട്ടയാടും. മീൻപിടുത്തമാകെട്ട
രണ്ടുകൂട്ടരും നടത്തും.

ഈഘട്ടത്തിൽസ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കുസമുദായത്തിൽ തു�
ല്യമായഅവകാശങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. പുരുഷൻ�
മാർക്കുള്ളത്രതെന്നസ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ടായി�
രുന്നു. കാരണം ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും
തുല്യമായ പങ്കാണ് അവർ വഹിച്ചുേപാന്നത്.

ഈഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടുവിവാഹം അെല്ലങ്കിൽ യൂഥവിവാ�
ഹം എന്നറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു തരം വിവാഹസമ്പ്രദാ�
യമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിെലഅെല്ലങ്കിൽ
യൂഥത്തിെല പുരുഷൻമാർ അേത യൂഥത്തിെല സ്ത്രീക�
െള വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു
യൂഥത്തിെലഎല്ലാ സ്ത്രീകെളയും കൂട്ടായി ഭാര്യമാരാക്കി
െവയ്ക്കാം. ഒരു യൂഥത്തിെലഎല്ലാ പുരുഷൻമാരും മെറ്റാ�
രു യൂഥത്തിെലഎല്ലാ സ്ത്രീകേളയും കൂട്ടായി വിവാഹം
കഴിയ്ക്കുന്നു.

ഉൽപാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ വളർന്നേപ്പാൾഈ
സ്ഥിതി മാറി. കൂട്ടുവിവാഹം ദ്വന്ദ, വിവാഹത്തിനു വഴി�
മാറിെക്കാടുത്തു. ഒരു പുരുഷൻ ഒരുസ്ത്രീെയ വിവാഹം
കഴിക്കും. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുതെന്നപുരുഷനു മറ്റു�
സ്ത്രീകേളയും സ്ത്രീയ്ക്ക് മറ്റു പുരുഷൻമാേരയും സമീപിയ്ക്കാം.
ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ വിവാഹബന്ധം േവർെപടുത്താം.



       

3 സ്ത്രീേമധാവിത്വത്തിൽനിന്ന്
പുരുഷേമധാവിത്വത്തിേലക്ക്

ഈനീണ്ടകാലഘട്ടത്തിലത്രയും സ്ത്രീയാണ് സാമൂഹ്യ�
ജീവിതത്തിെന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്. ഉല്പാദനവ്യ�
വസ്ഥയിൽസ്ത്രീയ്ക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം.അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന കുടുംബത്തിലും സ്ത്രീയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. മാതൃ�
േമധാവിത്വമാണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെലന്നതുേപാെല
കുടുംബജീവിതത്തിലും നിലനിന്നുേപാന്നത്.

എന്നാൽ ഉൽപാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ വളർച്ചപ്രാപി�
യ്ക്കുകയും മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തൽഎന്ന ഉൽപാദ�
നരീതി ഉയർന്നുവരികയും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ
പുരുഷെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും െചയ്തേപ്പാൾ മാ�
തൃേമധാവിത്വത്തിെന്റസ്ഥാനത്ത് പൃത്യേമധാവിത്വമാ�
വിർഭവിച്ചു. പുരുഷൻഎല്ലാറ്റിേന്റയും േമധാവിയായി.
സ്ത്രീഅനാഥയും അടിമയുമായിത്തീർന്നു. ഉൽപാദനശ�
ക്തികളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്ത്രീയ്ക്ക് സമുദായത്തിലു�
ള്ളസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങെന മാറ്റം വരുത്തിയത്.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

സാമൂേഹ്യാൽപാദനത്തിൽപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹി�
ക്കുകയും ഉൽപാദനത്തിെന്റ പ്രധാനമായ ചുമതല�
കൾ നിറേവറ്റുകയും െചയ്യുന്ന വർഗം അെല്ലങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്
കാലക്രമത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിെന്റ നിയന്ത്രണവും
തീർച്ചയായും ഏെറ്റടുക്കുെമന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കു�
ന്നത്. മാതൃേമധാവിത്വം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമു�
ണ്ടായിരുന്നു.അക്കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തിെന്റ യജ�
മാനത്തം വഹിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കരുത�
െപ്പട്ടിരുന്നത്.എന്തുെകാണ്ട്?എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഉൽപാദനത്തിൽ,പ്രാ�
കൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൃഷിപ്രവൃത്തിയിൽ,സ്ത്രീ�
കളാണ് പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്.അവർ
ഉൽപാദനത്തിെന്റ പ്രധാനമായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു�
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പുരുഷൻമാർ കാടുകളിൽ േവട്ട�
യാടിെക്കാണ്ട് അലഞ്ഞുതിരിയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്
മെറ്റാരു കാലം വന്നു. പിതൃേമധാവിത്വമാവിർഭവിച്ചു.
അക്കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തിെന്റ േമധാവിത്വം പുരു�
ഷൻമാർക്കായി.എന്തുെകാണ്ടാണീ മാറ്റം സംഭവിച്ച�
ത്?എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്ത�
ലായിരുന്നുഅക്കാലെത്തപ്രധാനമായ ഉൽപാദന
രീതി. കുന്തം,കയർ,അമ്പുംവില്ലും എന്നിവയായിരുന്നു
പ്രധാനമായ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ. പുരുഷൻ�
മാരാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്…
”



       

4 ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും

പുരുഷൻസ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട േമധാവിത്വം വഹി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടിയാണ് കുടുംബത്തിലും പുരു�
ഷെന്റ േമധാവിത്വമുറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്.ഈഭൗതിക പരി�
തഃസ്ഥിതികളിലാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ച�
ത്. ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“ഒേര വ്യക്തിയുെട കയ്യിൽ,അതും പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ,
ഗണ്യമായ േതാതിൽസ്വത്തുകൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും
ആസ്വത്തുക്കൾ മറ്റാരുെടയും മക്കൾക്ക് െകാടുക്കാ�
െത പ്രസ്തുത പുരുഷെന്റ മക്കൾക്കുതെന്നപിന്തുടർച്ചാ�
വകാശമായി െകാടുേക്കണ്ടആവശ്യം േനരിടുകയും
െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥ
ആദ്യമായവിർഭവിച്ചത്.ഈഉേദ്ദശ്യത്തിന് സ്ത്രീെയ
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മാത്രേമ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ
ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളു. പുരുഷെനസംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം അതാവശ്യമായിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ടുത�
െന്നസ്ത്രീെയസംബന്ധിക്കുന്നഈഏകപത്നീ വ്യവ�
സ്ഥപുരുഷെന്റബഹുഭാര്യാഗമനെത്ത ഒരു തരത്തി�
ലും തടഞ്ഞിരുന്നില്ല.”

അടിമയും അസ്വതന്ത്രയുമായസ്ത്രീയ്ക്ക് പാതിവ്രത്യം നിർ�
ബന്ധമായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ, ഉൽപാദേനാപകരണ�
ങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷന് അതിെന്റആവശ്യമി�
ല്ല.അതുെകാണ്ടാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥേയാെടാപ്പം
േവശ്യാവൃത്തിയും തലെപാക്കിയത്.

ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“തുടെരത്തുടെര വന്ന വിവാഹരീതികളുെട വളർച്ചേയാ�
െടാപ്പം ഒരുസവിേശഷസംഭവവികാസം പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. കൂട്ടുവിവാഹത്തിനു കീഴിൽ,
സ്ത്രീയ്ക്കുള്ളൈലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം അധികമധികം അപ�
ഹരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു;പേക്ഷ,പുരുഷനുള്ളത് ഇല്ലാതാവു�
ന്നില്ല. വാസ്തവം പറയുകയാെണങ്കിൽ പുരുഷെനസം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇന്നും യഥാർത്ഥകൂട്ടുവിവാഹമാ�
ണ് നിലവിലുള്ളത്. സ്ത്രീെയസംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ
ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കിടയാക്കുന്ന, നിയമപരമായും സാമൂ�
ഹ്യാചാരസംബന്ധമായും നിഷിദ്ധമായകുറ്റം,പുരുഷ�
െന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒന്നുകിൽ ഒരന്തസ്സാണ്,
അെല്ലങ്കിൽഎളുപ്പത്തിൽ െപാറുേക്കണ്ടതായ ഒരു
െചറിയഅസാന്മാർഗികത്വം മാത്രമാണ്.എന്നാൽ,
പ്രാചീനകാലെത്തപ്രഭുത്വസമുദായം േപായി ഇന്ന�
െത്ത മുതലാളിത്ത ചരക്കുനിർമാണം നിലവിൽവ�
രുന്നതിെന്റ ഫലമായി,ഈമാറ്റേത്താടുകൂടിതെന്ന,
പണ്ടെത്തപുരുഷേമധാവിത്വം പരസ്യമായ വ്യഭിചാ�
രത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുക്കുന്നു;അതിെന്റ ഫലമായി
സമുദായത്തിന്നകത്തുവമ്പിച്ച സാന്മാർഗ്ഗികാധഃപത�
നം വന്നുകൂടുന്നു. യഥാർഥത്തിൽസ്ത്രീകേളക്കാെളത്ര�
േയാ അധികം പുരുഷൻമാരിലാണ്ഈസാന്മാർഗി�
കാധഃപതനം സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. വ്യഭിചാരത്തിെന്റ ഫല�
മായി സ്ത്രീകളുെട ഇടയിൽഅധഃപതിയ്ക്കുന്നത് നിർഭാ�
ഗ്യവതികളായ വ്യഭിചാരിണികൾ മാത്രമാണ്;അതും
സാധാരണ വിശ്വസിയ്ക്കെപ്പട്ടുവരുന്നത്രതെന്നയില്ലതാ�
നും. േനെര മറിച്ചും പുരുഷൻമാെരക്കുറിച്ച പറയുകയാ�
െണങ്കിൽ,പുരുഷവർഗെത്തയാെകയാണ് വ്യഭിചാരം
അധഃപതിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.”



       

5 മുതലാളിത്തത്തിെല
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷേമധാവിത്വവും സ്ത്രീ�
യുെട അടിമത്തവുംഅേതാെടാപ്പം വ്യഭിചാരവും മൂർദ്ധ�
ന്യ ദശയിെലത്തിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തസമുദായം
ൈലംഗികമായും സാൻമാർഗികമായും എത്രേത്താ�
ളം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുത�
െന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ നഗ്നമായി തുറന്നു�
കാണിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക്സും ഏംെഗൽസുംഅതിൽ
എഴുതുന്നു:

“ഇന്നെത്തകുടുംബത്തിെന്റബൂർഷ്വാ കുടുംബത്തിെന്റ,
അടിസ്ഥാനെമന്താണ്? മൂലധനം,സ്വകാര്യലാഭം,
അതിെന്റഏറ്റവും വളർന്നരൂപം മുതലാളിമാർക്കിട�
യിൽ മാത്രേമ കാണുന്നുള്ളു.എന്നാൽ ഇതിെന്റ മറു�
വശം പരസ്യമായ വ്യഭിചാരവൃത്തിയിലും െതാഴിലാളി�
കൾക്ക് കുടുംബമില്ലാതാവലിലും കാണാം.”

മാനിെഫേസ്റ്റാ തുടരുന്നു:

“നവീന വ്യവസായത്തിെന്റ പ്രവർത്തനം മൂലം െതാ�
ഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള കുടുംബബന്ധം മുറിഞ്ഞുേപാ�
കുന്നതുംഅവരുെട മക്കൾ െവറും വ്യാപാരസാധന�
ങ്ങളും െതാഴിൽ സാമഗ്രികളുമായി മാറുന്നതും കാണു�
േമ്പാൾ കുടംബേത്തയും വിദ്യാഭ്യാസേത്തയും കുറിച്ചും
അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പാവനബന്ധ�
െത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള മുതലാളിമാരുെട േഘാഷം കൂട്ടൽ
കൂടുതൽഅറപ്പും െവറുപ്പുമുണ്ടാക്കുന്നു.”

വീണ്ടും.

“മുതലാളി തെന്റ ഭാര്യെയ െവറുെമാരു ഉൽപാദനസാ�
മഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്…ബൂർഷ്വാരീതിയിലുള്ള
വിവാഹം വാസ്തവത്തിൽ ഭാര്യമാെര െപാതുവുടമയാ�
ക്കിെവയ്ക്കുന്ന ഒരുസമ്പ്രദായമാണ്.”

മുതലാളിത്തം വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ട�
ത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷബന്ധെത്തപ്പറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ മാർക്സും ഏംെഗൽസും ഇങ്ങെന
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തംഅതിെന്റഅവസാ�
നഘട്ടമായ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം കൂടുതൽ ശിഥിലമാവുകയും കൂടുതൽ
അധഃപതിക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്. മെറ്റല്ലാ മാനുഷി�
കമൂല്യങ്ങെളയുെമന്നേപാെല കുടുംബജീവിതത്തിെന്റ
പരിപാവനതേയയും സാമ്രാജ്യാധിപത്യം നശിപ്പിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിെന്റ േകാ�
ട്ടയായഅേമരിക്കയിേലെയ്ക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇത്
വ്യക്തമാകും.



       

6 മുതലാളിയുെടസാന്മാർഗിക
േബാധം

ഔേദ്യാഗിക കണക്കുകളനുസരിച്ച് അേമരിക്കയിൽ
താെഴകാണുംപ്രകാരം വിവാഹങ്ങളുെട എണ്ണം കുറ�
ഞ്ഞുവരികയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്.

1946 2290450
1947 1991875
1948 1811155
1949 1585440

എന്നുെവച്ചാൽ െകാല്ലംേതാറും വിവാഹങ്ങളുെട എണ്ണം
14 മുതൽ 15ശതമാനംവെര കുറഞ്ഞുെകാണ്ടുവരിക�
യാണ്.

ക്രിസ്തുവർഷം 1900-ൽഅേമരിക്കയിൽ 7,09,000 വിവാ�
ഹങ്ങളും 55751 വിവാഹേമാചനങ്ങളുമുണ്ടായി.എന്നു�
െവച്ചാൽ 13 വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹേമാചനം
എന്ന േതാതിൽ. 1949-ൽ 1585440 വിവാഹങ്ങളും
356000 വിവാഹേമാചനങ്ങളുമാണ് നടന്നത്.അതാ�
യത് നാല് വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹേമാചനം
എന്ന േതാതിൽ. ഇങ്ങെന വിവാഹങ്ങളുെട േതാത്
ചുരുങ്ങിയും വിവാഹേമാചനങ്ങളുെട േതാത് വർധിച്ചും
വരികയാണ്.

െപൻസിൽവാനിയാ േസ്റ്റാറിെല വിവാേഹാപേദശക
സർവീസിെന്റ ഡയറക്ടർ ക്ലിേഫാർഡ് ആർആഡംസ്
1944-ൽതുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി:

“േലാകത്തിൽഏറ്റവുമധികം വിവാഹങ്ങളും ഏറ്റവുമ�
ധികം വിവാഹേമാചനങ്ങളും നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്
അേമരിക്ക.ആഴ്ചേതാറും 1000 വിവാഹേമാചനങ്ങ�
ളാണ് നടക്കുന്നത്.ഈനിരക്ക് വർധിച്ചുവരികയാ�
ണു താനും. 1955ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും അേമരിക്കയുെട
പത്തിൽ നാലു വിവാഹങ്ങളും വിവാഹേമാചനത്തിലാ�
ണവസാനിയ്ക്കുക.”

‘അേമരിക്കൻ േജർണൽ’എന്നഔേദ്യാഗിക മാസിക�
യുെട കണക്കുകൾപ്രകാരം അേമരിക്കയിൽ 1941-ൽ
ചുരുങ്ങിയത് 5,80,000 ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ നടത്തെപ്പടുക�
യുണ്ടായി.ആധുനിക രേക്ഷാപാധികളുണ്ടായിട്ടും കു�
റ്റകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കാരണം െകാല്ലംേതാറും
8000ത്തിലധികം അേമരിക്കൻസ്ത്രീകൾ മരണമടയുന്ന�
േത്ര (ൈഡ്രസൻകാർട്ടർ എഴുതിയ പാപവും ശാസ്ത്രവും
എന്നപുസ്തകം േനാക്കുക.)

അേമരിക്കയിെല െസൻസസ്സ് ബ്യൂേറായിെലസ്ഥിതി�
വിവരക്കണക്കുഡിപ്പാർട്ടുെമൻറിെന്റ തലവനായ േഡാ�
ക്ടർ ഫാൽെബർട്ട് എൽഡൻ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു:

“അേമരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന 12കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ
വീതം അച്ഛനില്ലാെതയാണ് ജനിക്കുന്നത്. ഇതിെന്റ
അർത്ഥം െകാല്ലംേതാറും പ്രാഥമിക സ്കൂളുകളിൽ േപാ�
കുന്ന കുട്ടികളിൽ 1,70,000േത്താളം േപർക്ക് തങ്ങളുെട
അച്ഛൻമാരുെട േപരുകൾ പറയാൻസാധ്യമെല്ലന്നാ�
ണ്. നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് അച്ഛൻമാരില്ല.”

ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കുടുംബജീവിതം.

ഇന്ത്യയിേലാ?

ഇന്ത്യയിെലസ്ഥിതി എന്താണ്? ഇന്ത്യയിെലല്ലായിട�
ത്തും ഒേര മട്ടിലല്ല,അസമമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ വളരുകയും മാറുകയും െചയ്യുന്നത്.
സാമൂഹിക വളർച്ചയുെട വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങളിൽ ജീ�
വിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള�
ത്.അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽസ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തി�
െന്റ രൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണെപ്പടുന്നത്.

േകരളത്തിലിേപ്പാഴും പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് മാ�
തൃേമധാവിത്വത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകെള
അേപക്ഷിച്ചു കൂടുതലാണ്.

ഇന്ത്യയിെല ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കച്ചവടം,
നൂൽനൂൽപ്പ്, െകാട്ടമുടയൽ മുതലായവസ്ത്രീകളുെട േന�
തൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ട് അത്തരം
പ്രേദശങ്ങളിൽസ്ത്രീകൾക്ക് ഏെറക്കുെറഅധികാരങ്ങ�
ളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥനടമാടുന്നിടത്ത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനു�
ള്ളിൽഅടച്ചുപൂട്ടെപ്പട്ട വിൽപ്പനച്ചരക്കാണ്. വിവാഹം
കഴിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ചിേലടങ്ങളിൽസ്ത്രീകൾക്ക് വിലെകാ�
ടുക്കണം. മറ്റു ചിേലടങ്ങളിൽ പുരുഷനുസ്ത്രീധനം െകാ�
ടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താേനാ േജാലിെയടുത്തു
ജീവിക്കാേനാ അവർക്കുസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. പട്ടിണികിട�
ന്നു ചാവാം. പേക്ഷ,പണിെയടുക്കാൻ പാടില്ല.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനംവെരയും ഭർത്താവ് മരി�
ച്ചാൽ ഭാര്യ ചിതയിൽ (ഉടന്തടി) ചാടി മരിക്കണെമന്ന
നിയമം വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല പലസ്ഥലങ്ങളിലും നി�
ലനിന്നിരുന്നു. ഇേപ്പാളതില്ല,എങ്കിലും ഭർത്താവ് മരി�
ച്ചാൽ ഭാര്യ തല െമാട്ടയടിക്കണെമന്നും ഇഹേലാകസു�
ഖങ്ങെളല്ലാം ത്യജിച്ചു എെന്നന്നും വിധവയായി കഴിച്ചുകൂ�
ടണെമന്നും മറ്റുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇേപ്പാഴുമുണ്ട്.

ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുകയും മുതലാളി�
ത്തം വളരാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തേതാടുകൂടി ഇന്ത്യയി�
െല പലസമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും സ്ത്രീയുെട അടിമ�
ത്തത്തിെനതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുകയുണ്ടായി.ൈശ�
ശവവിവാഹത്തിെനതിരായും വിധവാവിവാഹം,സ്ത്രീ വി�
ദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവയ്ക്കുേവണ്ടി�
യും അവർ പ്രചാരേവല െചയ്തു. രാജാറാംേമാഹൻ േറാ�
യി,സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ മുതലായ മഹാൻമാരുെട
പ്രവർത്തനങ്ങൾഇതിനുദാഹരണമാണ്.

മുതലാളികൾക്ക് അടിമകെളയല്ല, െതാഴിലാളികെളയാ�
ണവശ്യം. തങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടണെമങ്കിൽ പുരുഷൻ�
മാെരേപ്പാെലത്തെന്നസ്ത്രീകളും അധ്വാനശക്തി വിൽ�
ക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ വരണെമന്നാണവരാഗ്രഹിക്കുന്ന�
ത്. സ്ത്രീകളുെട അധ്വാനശക്തി പുരുഷൻമാരുേടതിേന�
ക്കാൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻസാധിക്കുെമന്നവർ�
ക്കറിയാം.അതുെകാണ്ടാണവർ ഫ്യൂഡൽആചാരങ്ങൾ�
ക്കും ഫ്യൂഡൽആശയങ്ങൾക്കുംഎതിരായി പ്രേക്ഷാഭ�
ങ്ങൾസംഘടിപ്പിച്ചത്.



       

7 െഞട്ടിപ്പിക്കുന്നയാഥാർഥ്യങ്ങൾ

പേക്ഷ,സ്ത്രീക്ക് യഥാർഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽ�
കാൻ മുതലാളിത്തത്തിനുസാധ്യമല്ല. മെറ്റല്ലാ രാജ്യ�
ങ്ങളുേടയുെമന്നേപാെല ഇന്ത്യയുെടസ്ഥിതിയും അതാ�
ണ് കാണിയ്ക്കുന്നതും. സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ പദ�
വി നൽേകണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് നമ്മുെട ഭരഘടന
സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,യാഥാർത്ഥ്യെമന്താണ്? പു�
രുഷനായ െതാഴിലാളിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്ര കൂലി സ്ത്രീ െതാഴി�
ലാളിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും പിതാവിെന്റ
സ്വത്തുക്കളുെട േമൽഅവകാശമില്ല.ആൺമക്കൾേക്ക
പിന്തുടർച്ചാവകാശമുള്ളു. പുരുഷന് എത്രസ്ത്രീകെളേവ�
ണെമങ്കിലും െവപ്പാട്ടികളാക്കി െവയ്ക്കാം. സ്ത്രീയ്ക്ക് വിവാഹ�
േമാചനത്തിനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം േപാലുമില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ… ഇന്ത്യയിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
വളർച്ചേയാെടാപ്പം സ്ത്രീ കൂടുതൽഅധഃപതിക്കുകയാ�
ണ് െചയ്തത്. കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ ശിഥിലമാകുകയാ�
ണുണ്ടായത്. വ്യഭിചാരവും സിഫലിസ്സവും മറ്റു വൃത്തി�
േകടുകളും മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം പരന്നു
പിടിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മ�
യും വർധിയ്ക്കുംേതാറും കുടുംബബന്ധങ്ങൾഏറ്റവുമധികം
െപാട്ടിത്തകരുന്നു.

മുതലാളിത്തം ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളകൃഷിക്കാെര പാപ്പ�
രത്തത്തിേലക്കുപിടിച്ചുതള്ളി. പേക്ഷ,അവർക്കു േജാ�
ലിെകാടുക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിനുസാധ്യമല്ല.അങ്ങ�
െന പതിനായിരക്കണക്കിനുസ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും
ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിേലക്ക് ഒഴുകി
വരുന്നു.അവർക്കുകുടുംബമില്ല. മുതലാളിത്തംഅവരു�
െട കുടുംബബന്ധങ്ങെളെയല്ലാം തകർത്തുകഴിഞ്ഞിരു�
ന്നു. േകാഴിേക്കാട് തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളിേലെയ്ക്കാന്ന്
കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും. ഹിന്ദുെവേന്നാ, മുസ്ലീ�
െമേന്നാ,ക്രിസ്ത്യാനിെയേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെതആയി�
രക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും നിരത്തു�
വക്കുകളിൽ,പീടികേക്കാലായിൽ,ഇടവഴികളിൽ കഴി�
ച്ചൂകൂട്ടുന്നു. ഇലക്ട്രിക്ക് വിളക്കുകൾക്കിടയിലുള്ളഅന്ധ�
കാരത്തിൽഎല്ലാത്തരം ദുർഗന്ധങ്ങേളയും വമിച്ചുെകാ�
ണ്ട് െഞട്ടിപ്പിയ്ക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ പതിയിരിയ്ക്കുന്നു.

വലിയ പട്ടണങ്ങൾകൂടുതൽ ദയനീയങ്ങളും കൂടുതൽ
ഭീകരങ്ങളുമാണ്. സാക്ഷാൽഡൽഹിയിെലാന്നു േപാ�
യിേനാക്കൂ. പ്രസിഡൻറിെന്റ യും പ്രധാനമന്ത്രിയുെടയും
ഹർമ്മ്യങ്ങളും പാർലെമൻറ് മന്ദിരവും മറ്റും മറ്റുംസ്ഥിതി�
െചയ്യുന്ന ന്യൂഡൽഹിയുെട അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങളിൽ,
പഴയ െഡൽഹിയിൽ, േറാഡുനീെള സ്ത്രീകൾസ്വന്തം
ശരീരം വിൽക്കാൻ േവണ്ടി നിൽക്കുന്നകാഴ്ച ഏതു മനു�
ഷ്യേസ്നഹിേയയും െഞട്ടിപ്പിയ്ക്കാതിരിക്കില്ല.അവർക്കിട�
യിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരുമുണ്ട്.എല്ലാ മതക്കാരുമുണ്ട്,
എല്ലാ േദശക്കാരുമുണ്ട്.

അവർ കച്ചവടച്ചരക്കുകളാണ്. മുതലാളിയുെട േനതൃത്വ�
ത്തിലാണ് കച്ചവടം നടക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിെന്റ
െചറിെയാരംശംആർഷഭാരതത്തിെന്റ ഖജനാവിേലയ്ക്കു
നികുതിയടയ്ക്കണെമന്നു മാത്രം!



       

8 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ
അർത്ഥം

ദുസ്സഹവും ഹൃദയേഭദകവുമായഈവൃത്തിേകടുകളുെട�
യും ബീഭത്സതകളുേടയും ഒത്തനടുക്കുനിന്നുെകാണ്ടാണ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികളായ മുതലാളികളുേടയും ജൻ�
മികളുെടയും ഏജൻറുകൾ മുക്രയിടുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാർ സദാചാരേബാധെത്തഎതിർക്കുന്നുഎന്ന്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ തങ്ങളു�
െട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള േവശ്യാവ്യാപാരവും സ്ത്രീകെള�
വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കലും മറ്റുമവസാനിയ്ക്കുെമന്നും തങ്ങൾ
സാൻമാർഗ്ഗികേബാധം എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ള വൃത്തിേക�
ടുകെളല്ലാം അന്തർദ്ദാനം െചയ്യുെമന്നുംഅവർ ഭയെപ്പ�
ടുന്നു. മുതലാളിത്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട കൂടപ്പിറ�
പ്പായ േവശ്യാവൃത്തിയും എെന്നന്നും നിലനിർത്താനാഗ്ര�
ഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിസെത്തതുടച്ചുനീ�
ക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള ഉറക്കപ്പിച്ചുകൾ പറയുന്നു.

മുതലാളികളും ജന്മികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരും
എെന്താെക്കത്തെന്നപറഞ്ഞാലും മനുഷ്യത്വെത്തശ്വാ�
സംമുട്ടിക്കുന്നഇന്നെത്തവൃത്തിേകടുകൾ നശിപ്പിയ്ക്കണ�
െമന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്.

പേക്ഷ,ഈവൃത്തിേകടുകൾഅവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴി�
യുേമാ? മനുേഷ്യാചിതമായ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളും േസ്ന�
ഹമസൃണമായ കുടുംബജീവിതവും െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴി�
യുേമാ?



       

9 േസാഷ്യലിസത്തിെല
സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

ഈേചാദ്യത്തിന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽത�
െന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസും മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരാ�
ണ് എന്നും മറ്റുമുള്ളഅസംബന്ധങ്ങളുെട െതാലിയുരിച്ചു
കാണിച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട സുപ്രസിദ്ധമായ ‘കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’യിൽഅവെരഴുതി:

“മുതലാളി തെന്റ ഭാര്യെയ െവറുെമാരു ഉൽപാദനസാ�
മഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.എല്ലാ ഉൽപാദേനാ�
പകരണങ്ങളും െപാതുസ്വത്തായി ഉപേയാഗിക്കണ�
െമന്ന് അയാൾ േകൾക്കുന്നു.അേപ്പാൾസ്വാഭാവിക�
മായി െപാതുസ്വത്തായിത്തീേരണ്ട തലയിെലഴുത്ത്
സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാവുെമന്നല്ലാെത,അയാൾക്ക്
അതിൽ നിന്നും മെറ്റാന്നും ധരിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ
െവറും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളായിരിക്കുകെയന്ന
ഇന്നെത്തനിലെയഅവസാനിപ്പിക്കുകെയന്നതാണ്
യഥാർഥ ലക്ഷ്യെമന്ന് മുതലാളിക്കു ചിന്തിക്കാേന കഴി�
യുന്നില്ല. ഇന്നെത്ത ഉൽപാദനസമ്പ്രദായം അവസാ�
നിച്ചാൽ,അതിെന്റ തെന്നസന്തതിയായസ്ത്രീകളുെട
െപാതുവുടമയും രഹസ്യവും-പരസ്യവുമായ വ്യഭിചാര�
വും —അവസാനിയ്ക്കുെമന്നതു വ്യക്തമാണ്.”

“കുടുംബത്തിെന്റ ഉത്ഭവം”എന്നതെന്റസുപ്രസിദ്ധ�
മായ ഗ്രന്ഥത്തിൽഏംെഗൽസ് ഇങ്ങിെനയും എഴുതുന്നു:

“നാമിേപ്പാൾ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങിയസാമൂഹ്യവിപ്ല�
വം ഇേതവെര നിലനിന്നിരുന്നഏക പത്നീ വ്യവസ്ഥ�
യുെട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം തെന്ന ഇല്ലാതാക്കും;
അേതാെടാപ്പംഈവിവാഹബന്ധത്തിെന്റ കൂട്ടുകാര�
നായ വ്യഭിചാരേത്തയും ഇല്ലാതാക്കും. വമ്പിച്ച സ്വത്തു�
ക്കൾ ഒരാളുെട അതും ഒരു പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ കുന്നു�
കൂടുകെയന്നതിൽ നിന്നാണ്,ഈകുന്നുകൂടിയ സ്വത്തു�
ക്കൾആ മനുഷ്യെന്റ മക്കൾക്കുമാത്രം പിന്തുടർച്ചാവ�
കാശമായി നൽകുന്നതിെന്റആവശ്യകതയിൽ നിന്നാ�
ണ്,ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവന്നത്. ഇതിന് ഒരു
സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഭർത്താേവ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളുഎന്നത്
നിർബന്ധമാണ്.എന്നാൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഭാര്യ�
േയ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളുെവന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വരാൻ
േപാകുന്നസാമൂഹ്യവിപ്ലവമാവെട്ട, ഉൽപാദേനാപകര�
ണങ്ങെള —അവയാണേല്ലാ ശാശ്വതവും പിന്തുടർച്ചാ�
വകാശ പ്രകാരം ൈകമാറ്റെപ്പടാവുന്നതുമായസ്വത്തു�
ക്കളിലധികവും — െപാതുമുതലാക്കുന്ന വിപ്ലവമാണ്;
അതുെകാണ്ട് പിന്തുടർച്ചാവകാശെത്തസംബന്ധിച്ചു�
ള്ളഈനിഷ്കർഷ ഇന്നെത്തക്കാെളത്രേയാ കുറയും.
“അേപ്പാൾസാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളുെട ഫലമായി
ഉയർന്നുവന്നഏകപത്നീവ്യവസ്ഥഈകാരണങ്ങളി�
ല്ലാതാവുേമ്പാൾഅന്തർദ്ധാനം െചയ്യുേമാ? ഇതിനു
ന്യായമായും ഇങ്ങിെന മറുപടി പറയാം;ഏകപത്നീ
വ്യവസ്ഥഇല്ലാതാവുകയല്ല, മനുഷ്യസമുദായചരിത്ര�
ത്തിലാദ്യമായി ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥപൂർണ്ണമായിത്തീ�
രുകയാണ് െചയ്യുക.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഉൽപാ�
ദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്താകുന്നേതാടുകൂടി
കൂലിേവല ഇല്ലാതാവുന്നു,അേപ്പാൾ ഒരുവിഭാഗം സ്ത്രീ�
കൾക്ക് ചാരിത്ര്യം വിറ്റു ജീവിക്കുന്നതിെന്റആവശ്യ�
വും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇങ്ങിെന വ്യഭിചാരം ഇല്ലാതാകു�
േമ്പാൾഏകപത്നീവ്യവസ്ഥതകരുകയില്ല,യഥാർ�
ത്ഥമായഏകഭാര്യത്വമനുസരിയ്ക്കാൻ പുരുഷൻമാർ
നിർബന്ധരാവുകയാണ് െചയ്യുക.”

മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയുംഈപ്രവചനം ഇന്ന്
േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാന്ന് ഭാഗത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു
യാഥാർഥ്യമാണ്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിേലക്ക് േനാ�
ക്കൂ, ജനകിയ ചീനയിേലക്ക് േനാക്കൂ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നപന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിേലക്ക് േനാക്കൂ.
വ്യഭിചാരം തുടങ്ങിയ വൃത്തിേകടുകൾ തുടച്ചുനീക്കിെക്കാ�
ണ്ട് ഏകഭാര്യാത്വത്തിെന്റയും ഏകഭർതൃത്വത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഉൽകൃഷ്ടവും േസ്ന�
ഹസമ്പന്നവുമായ പുതിെയാരുസ്ത്രീപുരുഷബന്ധെത്ത
അവിെട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. □

(േദശാഭിമാനി വാർഷികപതിപ്പ്, 1955.)



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?

10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽസ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
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