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ഒന്ന്
മഹാഭാരതത്തിൽ, ശാന്തിപർവത്തിെല അമ്പെത്തട്ടാ
മദ്ധ്യായത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിരെന്റ ഒരു േചാദ്യത്തിന് മറുപ
ടിയായി ഇന്ത്യയിൽ രാജാക്കന്മാരും ഭരണവ്യവസ്ഥക
ളും ആവിർഭവിച്ചെതങ്ങിെനെയന്ന് ഭീഷ്മർ വിവരിക്കുന്നു
ണ്ട്. കൃതയുഗത്തിൽ, അതായത്, മനുഷ്യസമുദായത്തി
െന്റ ആരംഭകാലത്ത്, ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കെപ്പടുന്നവ
രുെമേന്നാ, ശിക്ഷിക്കുന്നവരും, ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവരു
െമേന്നാ ഉള്ള യാെതാരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ല
ന്ന് അേദ്ദഹം തീർത്തു പറയുന്നു.
ൈനവരാജ്യം നരജാസീന്നചദേണ്ഡാനദാണ്ഡികഃ
ധർേമ്മൈണവപ്രജാസർവാ
രക്ഷന്തിസ്മപരസ്പരം.
രാജാവും ഭരണകൂടവുമില്ല: ശിക്ഷിക്കുന്നവനും ശിക്ഷി
ക്കെപ്പടുന്നവനുമില്ല: ബ്രഹ്മണനും ശൂദ്രനുമില്ല: െപാലീ
സില്ല, പട്ടാളമില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, പേക്ഷ,
ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു: ധർമ്മം, പരസ്പരം രക്ഷിക്കുകയും പര
സ്പരം സഹകരിക്കുകയും പരസ്പരം േസ്നഹിക്കുകയും െച
യ്യുക എന്ന കുലധർമ്മം. കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളുമായിട്ടാ
ണ് അന്ന് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്.

കുലധർമ്മം
കുലത്തിെല, അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെല, ജനങ്ങൾക്കി
ടയിൽ േമലാളരും കീഴാളരും എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. ചൂഷകനും ചൂഷിതനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല: എല്ലാ
വരും സമന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളും
സമത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർവഹിക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്നത്. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളന്നേപാെലത്ത
െന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും െപാതുവുടമയിലായിരുന്നു. എേന്റ
ത്, നിേന്റത് എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളു
െട പ്രാകൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുെമടുത്ത് എല്ലാവരും
ഒന്നിച്ചു േവട്ടയാടാൻ േപാവും: കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരുംകൂ
ടി പങ്കിട്ടുതിന്നും: ഒന്നും കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഒരുമിച്ചു പട്ടി
ണി കിടക്കും. കാടു െവട്ടിെത്തളിയിച്ച് കൃഷി െചയ്യാൻ
തുടങ്ങിയതും കൂട്ടമായിട്ടാണ്. കൂട്ടായി െകാെയ്തടുക്കുന്ന
വിള കൂട്ടായി അനുഭവിക്കും. എന്നിട്ട്, കൂട്ടായി പാട്ടു പാടു
കയും നൃത്തം െവയ്ക്കുകയും െചയ്യും.
ഈ കൂട്ടുജീവിതം അതിപ്രാചീനകാലെത്ത ആ പ്രാകൃത
മായ ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയ്ക്കു േയാജിച്ചതായിരുന്നു. ഉൽ
പാദന ശക്തികൾ അത്രേമൽ അപക്വങ്ങളും അപരിഷ്കൃ
തങ്ങളുമായിരുന്നതുെകാണ്ട് പ്രാകൃത േഗാത്രസമുദായ
ത്തിൽ സ്വത്തു സംബന്ധിയായ അസമത്വത്തിന്നു സ്ഥാ
നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണവും മറ്റു ജീവിത സാമഗ്രിക
ളും സമ്പാദിക്കാൻ കൂട്ടുജീവിതം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.
പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും െചയ്യാ
െത പ്രകൃതി ശക്തികളുേടയും വന്യമൃഗങ്ങളുേടയും ആക്ര
മങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ
സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് േഗാത്രത്തിെല ഓേരാ വ്യക്തിയു
േടയും ജീവിതരീതിെയ നിർണയിച്ചത്.
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്കെപ്പടാവുന്ന ഇത്ത
രം സാമൂഹ്യ ജീവിതക്രമങ്ങൾ മാനവ സമുദായത്തിെന്റ
ചരിത്രത്തിെല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും
നിലനിന്നിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകന്മാർ െതളിയിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ഇന്നും നാമാവേശഷമാവാെത നിലനിൽക്കുന്ന പ്രാ
കൃത േഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ അതിെന്റ അവ
ശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. ആര്യന്മാരുെട ആക്രമണത്തിനുമു
മ്പും ആര്യ ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലും പ്രാകൃത
കമ്മ്യൂണിസമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കുലത്തിെല, അെല്ല
ങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളും സമന്മാരായി
രുന്നു. രക്തബന്ധത്തിേന്റയും പരസ്പര സഹകരണ
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഐക്യവും സൗഭ്രാ
ത്രവുമാണ് വ്യക്തികളുെട വീക്ഷണഗതികെള നിയന്ത്രി
ച്ചിരുന്നത്. ഐക്യവും സൗഭ്രാത്രവുമിഴുകിേച്ചർന്ന ഈ
പ്രാകൃത സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യെന്റ
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. മനുഷ്യേസ്നഹമാ
യിരുന്നു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട മുഖ്യമായ ഉള്ളടക്കം.
എന്നാൽ, ഈ മനുഷ്യേസ്നഹം, സർവ്വേതാന്മുഖമായിരു
ന്നില്ല. ഐക്യവും സൗഭ്രാത്രവും േഗാത്രത്തിെന്റ ആഭ്യ
ന്തര ജീവിതത്തിൽ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മറ്റു
േഗാത്രങ്ങളിെല ജനങ്ങേളാടുള്ള സമീപനം വ്യത്യസ്ത
മായിരുന്നു. േഗാത്രവും േഗാത്രവും തമ്മിൽ പലേപ്പാ
ഴും കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും തേന്നയുമുണ്ടാവുക പതി
വായിരുന്നു. പേക്ഷ, െകാലയും യുദ്ധവും വ്യക്തിയുെട
സ്വാർത്ഥത്തിനുേവണ്ടിയായിരുന്നില്ല: സമൂഹത്തിെന്റ
താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആക്രമണങ്ങളും െകാലക
ളും നടത്താൻ മാത്രമല്ല, യാെതാരു പിറുപിറുപ്പും കൂ
ടാെത സ്വന്തം ജീവെന ബലികഴിക്കാെത, ഓേരാ വ്യ
ക്തിയും തയ്യാറായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവെന്റ
കുലധർമ്മം.

കുരുേക്ഷത്രത്തിെല ധാർമിക സംഘട്ടനം
കാലക്രമത്തിൽ േഗാത്രവ്യവസ്ഥയിെല ഐക്യത്തിനും
സൗഭ്രാത്രത്തിനും ഉടവുതട്ടി, കുലധർമങ്ങൾ താറുമാറാ
യി. ദുർേമ്മാഹങ്ങളും സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തിയും വർദ്ധി
ച്ചേപ്പാളാണ് ധർമ്മം നശിച്ചത് എന്ന് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു.
അത് ശരിയുമാണ്. പേക്ഷ, േമാഹവും, സ്വാർത്ഥവും
പരന്നുപിടിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഉൽപാദനശക്തി
കൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും സാമ്പ
ത്തികാസമത്വങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തതിെന്റ
അനിവാര്യ ഫലമാണിത്. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ ഐക്യ
ത്തിേന്റയും സൗഭ്രാത്രത്തിേന്റയും പരസ്പര സഹകര
ണത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്ര ഭരണ
വ്യവസ്ഥെയ താറുമാറാക്കി. ആര്യന്മാരുെട േഗാത്രവ്യവ
സ്ഥക്കുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ ബ്രാ
ഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ വർണ
ങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ചാതുർവർണ്യെമന്ന േപരിലറിയ
െപ്പടുന്ന ഈ വർഗവിഭജനമാണു ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃത
കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള പുറന്തള്ളുക
യും അവയുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ
െള പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തത്. േഗാത്രത്തിെന്റ മനുഷ്യ
േസ്നഹപരമായ സന്മാർഗിക നിയമങ്ങളുെട സ്ഥാന
ത്ത് ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ പു
തിയ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഓേരാ
വർണത്തിനും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ധർമ്മങ്ങളുണ്ടായി
ത്തീർന്നു. ൈവദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തി
ലും ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുെമല്ലാം പഴയ കുലധർ
മ്മവും പുതിയ വർണ ധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യ
ത്തിെന്റ െതളിവുകൾ ധാരാളം കാണാം. കുരുേക്ഷത്ര
യുദ്ധത്തിെന്റ ഒത്ത നടുക്കുെവച്ചുേപാലും അർജ്ജുനെന്റ
മനസ്സാക്ഷിെയ ഇളക്കിമറിച്ചത് ഈ ൈവരുദ്ധ്യമാണ്,
യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നുനിന്നു സ്വജനങ്ങെള കണ്ടേപ്പാൾ
അർജ്ജുനെന്റ മനസ്സിടറി, അവയവങ്ങൾ തളർന്നു,
ശരീരത്തിലാെക വിറയും േരാമാഞ്ചവുമുണ്ടായി, വില്ല്
കയ്യിൽ നിന്ന് താെന നിലത്തുവീണു. അമ്മാമന്മാെരയും
പൗത്രന്മാെരയും ശ്വശുരന്മാേരയും സ്യാലന്മാേരയും മറ്റു
ബന്ധുക്കെളയും െകാല്ലുകേയാ? വയ്യ! വയ്യ! അർജ്ജു
നൻ വിറച്ചു വിറച്ചുെകാണ്ട് പറയുകയാണ്.
േയഷാമർേത്ഥ കാംക്ഷിതം േനാ
രാജ്യം േഭാഗഃസുഖാനിച
തളേമവസ്ഥിതയുേദ്ധ
പ്രാണാം സ്തക്യത്വാധനാനിച
ആചാര്യാഃ പിതരഃപുത്രാഃ
തൈഥവ ച പിതാമഹാഃ
മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗത്രാഃ
സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ
ഏതാന്ന ഹന്തു മിച്ഛാമി
ഘ്നേതാപി മധുസൂദന
അപിൈത്രേലാക്യരാജ്യസ്യ
േഹേതാഃ കിന്നു മഹീകൃേത
ഏവർക്കുേവണ്ടിയാേണാ രാജ്യവും േഭാഗങ്ങളും സുഖ
ങ്ങളുെമല്ലാം ഞങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഗുരുനാഥ
ന്മാരും പിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും പിതാമഹന്മാരും
അമ്മാമൻമാരും പത്നീപിതാക്കന്മാരും മക്കളുെട മക്ക
ളും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും മറ്റു ചാർച്ചക്കാരും ഇതാ
ജീവനും ധനവുമുേപക്ഷിച്ച് യുദ്ധം െചയ്യാൻ േവണ്ടി
േപാർക്കളത്തിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നു. അല്ലേയാ ശ്രീകൃ
ഷ്ണാ! ൈത്രേലാക്യാധിപത്യം തെന്ന കിട്ടിയാലും ശരി,
എെന്ന ഇവർെകാന്നാലും ശരി, ഇവെര െകാല്ലാൻ ഞാ
നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഈ ഭൂമിക്കുേവണ്ടിയാകുേമ്പാൾ പി
െന്ന പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? ഇല്ല, ഞാനിവെര ഒരിക്കലും
െകാല്ലുകയില്ല.
വീരശൂര പരാക്രമിയായ അർജ്ജുനന് എേന്ത പറ്റിയത്?
യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്ന് ചുറ്റും േനാക്കിയേപ്പാഴും അേദ്ദഹം
െപെട്ടെന്നേന്ത ഭീരുവായിേപ്പാേയാ തീർച്ചയായുമില്ല.
കുലക്ഷയ ഭീതിയും സ്വജനങ്ങെള െകാല്ലുന്നത് പാപമാ
െണന്ന ധർമ്മേബാധവുമാണ് അേദ്ദഹെത്ത േബജാറാ
ക്കിയത്. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു
കുലക്ഷേയ പ്രണശ്യന്തി
കുലധർമ്മാഃ സനാതനാഃ
ധർേമ്മ നേഷ്ടകുലം കൃത്സനം
അധർേമ്മാഭിഭവത്യുത
അതായത്, കുലം ക്ഷയിച്ചാൽ സനാതനങ്ങളായ കുല
ധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും, ധർമ്മം നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ കുലെത്ത
യാെക അധർമ്മം ബാധിക്കും.
ഇതിന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മറുപടിെയന്താണ്? േകൾ
ക്കുക.
സ്വധർമ്മപിചാേവക്ഷ്യ
നാികുമ്പതുമർഹസി
ധർമ്മ്യാദ്ധിയുദ്ധാച്ഛേറേയാന്യൽ
ക്ഷത്രിയസ്യനവിദ്യേത.
സ്വധർമ്മെത്ത ഓർത്തിെട്ടങ്കിലും ദുഃഖിച്ചു വിറയ്ക്കാതിരി
ക്കുക! എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ക്ഷത്രിയന് ധാർമ്മികയു
ദ്ധമല്ലാെത മെറ്റാന്നും േശ്രയസ്സായിട്ടില്ല.
രണ്ടുേപരും ധർമ്മെത്തപ്പിടിച്ചാണയിടുന്നത്. അധർ
മ്മെത്ത രണ്ടുേപരും െവറുക്കുന്നു. പേക്ഷ, അർജ്ജുനൻ
കുലധർമ്മത്തിലാണൂന്നുന്നത്. കൃഷ്ണേനാ, വർണധർ
മ്മത്തിലും. ഇങ്ങെന രണ്ടുതരം ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളാണ് കുരുേക്ഷത്രത്തിെല യു
ദ്ധക്കളത്തിൽെവച്ചു നടന്നത്. കുലധർമ്മേത്തക്കാൾ
വർണധർമ്മമാണ് േമേല എന്നു െതളിയിക്കാൻ പതി
െനട്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ േവണ്ടിവന്നു. ഏതായാലും ഒടുവിൽ
കൃഷ്ണൻ തെന്ന ജയിച്ചു. സനാതനങ്ങെളന്നു വിശ്വസിക്ക
െപ്പട്ടുേപാകുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയും
അവയ്ക്കു പകരം വർഗവ്യത്യാസങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള വർണ ധർമ്മങ്ങൾ അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു.

വർണധർമ്മത്തിൽ നിന്ന്
ജാതിധർമ്മത്തിേലക്ക്
ഇന്ത്യയിൽ ക്രി. മു. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്നും ഏഴാം നൂറ്റാ
ണ്ടിന്നുമിടയിലാണ് പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ധാർ
മ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുകയും ചാതുർവണ്യത്തിെന്റ
േവഷമണിഞ്ഞ വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തലെപാക്കുക
യും െചയ്തത്. അതുമുതൽക്കാണ് ചൂഷണവർഗ്ഗക്കാരു
െട സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
സന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിലധിഷ്ഠിത
മായ പഴയ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങെള വികൃതമാക്കാനും
െഞക്കിെഞരിക്കാനും തുടങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക ജീവി
തത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന വർഗങ്ങളുെട ധാർ
മ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സമുദായത്തിെന്റയാെക ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങളായി െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു. വർണ ധർമ്മ
െത്ത േചാദ്യം െചയ്യുന്ന ശൂദ്രെന്റ കണ്ണുകുത്തിെപ്പാട്ടിക്കാ
നും ൈകെവട്ടിക്കളയാനും അവകാശം േനടിയ സ്വത്തുട
മസ്ഥന്മാരായ പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണൻ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ
ളുെട കുത്തകക്കാരായിത്തീർന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിലു
ള്ള അടിമകളുേടയും മർദ്ദിതരായ ൈകേവലക്കാരുെട
യും കായികാദ്ധ്വാനത്തിേന്മൽ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ട മൗര്യ
സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അധിപൻ ധർമ്മരാജാവായി വാഴ്ത്ത
െപ്പട്ടു.
വർണ വ്യവസ്ഥ ക്ഷയിച്ചുേപാവുകയും ഫ്യൂഡൽ വ്യവ
സ്ഥ ഉയർന്നുവരികയും െചയ്തതിനുേശഷവും മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന മൃഗീയതയ്ക്കു ദിവ്യത
യുെട മൂടുപടം നൽകെപ്പട്ടു. വർണേമധാവിത്വത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ജാതിേമധാവിത്വം കയറിപ്പറ്റിെയന്നു മാ
ത്രം, ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളുേടയും െതാട്ടുകൂടായ്മയുേടയും
തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുേടയും പാട്ടം വാങ്ങിത്തിന്നലിേന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെല ധാർ
മ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. കുലധർമ്മം േപായി
വർണധർമ്മം വന്നതുേപാെലത്തെന്ന വർണധർമം
േപായി ജാതിധർമം വന്നു. ജാതി നിയമങ്ങൾ ലംഘി
ക്കരുത്, അറുപത്തിനാല് ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കണം,
േമലാളരുെട ‘ഹാേഹാ’ വിളി േകട്ടാൽ കീഴാളർ ഒഴി
ഞ്ഞുമാറണം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുപേയാഗിക്കുന്ന
കുളങ്ങളും െവട്ടുവഴികളും അയിത്തമാക്കരുത്. പാട്ടം
ശരിക്കു െകാടുത്തുതീർക്കണം. സ്വർഗം കൂടിേയ കഴി
യൂ എന്നുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണന് ഭക്ഷണവും ദക്ഷിണയും
െകാടുേത്തക്കണം.
വർഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണവ്യവസ്ഥയുേടയും ജാ
തിവ്യവസ്ഥയുെടയും സാന്മാർഗ്ഗികനിയമങ്ങൾക്ക് ഭൂ
രിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട ഉള്ളഴിഞ്ഞ
അംഗീകാരേമാ പിന്തുണേയാ ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായിെല്ലന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും ആധിപ
ത്യം വഹിയ്ക്കുന്ന വർഗ്ഗം ക്ഷേയാന്മുഖമാവാൻ തുടങ്ങിയ
േപ്പാെളല്ലാം പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്ന പു
തിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചക്കനു
േയാജ്യമായ പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കും പുതിയ
സാന്മാർഗ്ഗിക നിയമങ്ങൾക്കും േവണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തി
യിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. ഗൗതമബുദ്ധൻ ൈവശ്യക്ഷത്രിയ
വർണ്ണങ്ങളുെട പിന്തുണേയാടുകൂടി ബ്രാഹ്മണേമധാവി
ത്വത്തിെന്നതിരായി നടത്തിയ ആത്മീയസമരങ്ങളുെട
പിന്നിൽ സമുദായത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജന
ങ്ങൾ അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി. മധ്യകാലത്ത് ൈദവ
ത്തിെന്റ മക്കെളല്ലാം സമന്മരാെണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാ
ണ്ട് ജാതി േമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഫ്യൂഡൽ സാന്മാർഗ്ഗികബന്ധങ്ങൾെക്കതിരായി കബീ
റും നാനാക്കും തുക്കാറാമും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മറ്റു
േനതാക്കന്മാരും നടത്തിയ സമരങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷ
ക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട പിന്തുണയുണ്ടായി
രുന്നു.
ചാതുർവർണ്യെത്ത താനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഗീത
യിെല കൃഷ്ണൻ അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ട്. അതു ശരിയാ
െണങ്കിൽ വർണ്ണധർമ്മങ്ങൾക്കു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്ന
കുലധർമ്മങ്ങേളയും, പിന്നീടാവിർഭവിച്ച ജാതിധർമ്മ
ങ്ങേളയും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ൈദവസൃഷ്ടിയായ ചാ
തുർവർണ്യം ക്ഷയിയ്ക്കാനും തൽസ്ഥാനത്ത് ജാതിക
ളും ഉപജാതികളും അവാന്തരജാതികളും നിറഞ്ഞ ഫ്യൂ
ഡൽവ്യവസ്ഥ ഉടെലടുക്കാനുമുള്ള കാരണെമന്താണ്?
വാസ്തവമിതാണ്: ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയു
െട ഫലമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാ
കുന്നത്. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കും സാന്മാർഗികനിയമങ്ങൾക്കും
മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. സാമൂഹിക വളർച്ചയിെല ഓേരാ
ഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് സമുദായേത്താടും മറ്റു മനുഷ്യ
േരാടുമുള്ള ബന്ധങ്ങെളയാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും
സാന്മാർഗ്ഗികേബാധങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിെന്നാറ്റെപ്പട്ട് ൈദവദത്തമായ
യാെതാരു ധാർമ്മികമൂല്യവുമില്ല: യാെതാരു സന്മാർ
ഗിക നിയമവുമില്ല.
ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാർത്ഥം. പേക്ഷ,
നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതുേപാെല, കുലധർമ്മവും വർ
ണ്ണധർമ്മവും ഒന്നല്ല: വർണ്ണധർമ്മത്തിൽനിന്നു വ്യത്യ
സ്തമാണ് ജാതിധർമ്മം. ഇങ്ങിെന സാമൂഹ്യഘടന മാറ്റു
േമ്പാൾ ധർമ്മവും മാറുന്നു. അതാതുകാലെത്ത സ്വത്തു
ടമബന്ധങ്ങേളയും അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
മാനുഷികബന്ധങ്ങേളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നതാ
ണ് ധർമ്മത്തിെന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ േജാലി, അർത്ഥം,
കാമം, േമാക്ഷം, എന്നീ മറ്റു പുരുഷാർത്ഥങ്ങെളല്ലാം ധർ
മ്മെത്ത ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

മദ്ധ്യകാലയൂേറാപ്പിെല ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ
യൂേറാപ്പിൽ പള്ളിയായിരുന്നു ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ േക
ന്ദ്രം. ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യമായ ഭാഗം പള്ളിയുെട
അധീനത്തിലായിരുന്നു. ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട േനതൃ
ത്വവും പള്ളിയ്ക്കായിരുന്നു. മതകർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല,
ഗവൺെമൻറ്, നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസം, തത്വജ്ഞാനം,
ശാസ്ത്രം മുതലായവയിെലല്ലാം പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
ഇച്ഛാശക്തിക്കായിരുന്നു പ്രാബല്യം.ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
കൃഷിക്കാർ മർദ്ദനത്തിലും അജ്ഞതയിലും കിടന്നു നര
കിച്ചു എങ്കിലും പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യ
ങ്ങൾ അവർക്കും ബാധകമായിരുന്നു. പൗേരാഹിത്യ
െത്ത േചാദ്യം െചയ്യാെത അന്ധമായി അനുസരിക്കുക
എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവഗുണം. വ്യ
ക്തി സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്ക്,എന്നുെവച്ചാൽ
പള്ളിയുെട കൽപ്പനകൾക്ക് വഴങ്ങണം. വിശ്വാസമാ
ണ് സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴി, ഐഹിക സുഖങ്ങൾ ക്ഷ
ണികങ്ങളാണ്, സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാേനാ ശാരീരിക
സുഖമനുഭവിക്കാേനാ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആത്മസംയമ
നം ആഗ്രഹങ്ങെള അടിച്ചമർത്തൽ, സന്യാസം, ഭക്തി,
ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകൽ ഇെതാെക്കയാ
ണ് മനുഷ്യെന പരിപൂർണനും അനശ്വരനുമാക്കാനുള്ള
ഉപായങ്ങൾ.
എന്നാൽ, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിട
യിൽ വാണിജ്യ-വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ പരി
വർത്തനങ്ങൾ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ അടിത്തറ പുഴക്കി.
അേതാെട യൂേറാപ്പിെന്റ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാെക
ഒരു നേവാത്ഥാനം അലയടിച്ചു. വിശ്വാസത്തിെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് ശാസ്ത്രം, അനുസരണ ശീലത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യേബാധം, ആത്മസംയമനത്തിനുപ
കരം ആത്മാവിഷ്ക്കരണം, ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
പ്രകൃതി: പരേലാകത്തിനുള്ള ഒരുക്കുകൂട്ടലുകളുെട സ്ഥാ
നത്ത് ഐഹികജീവിതത്തിനുള്ള ആസക്തി, പ്രകൃതിയു
േടയും േലാകത്തിേന്റയും അഗാധതകളിേലക്കിറങ്ങിെച്ച
ല്ലുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണഗതികൾ, സർേവാപരി ശുഭാപ്തി
വിശ്വാസം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന വിശാലമായ മനുഷ്യേസ്ന
ഹം-ഇെതല്ലാം പഴയ മൂല്യങ്ങെള ഇടിച്ചുതകർത്തു സമ
ത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഭ്രാത്രം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
പുതിയ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട കാഹളം വിളികളായി
ത്തീർന്നു. ഈ പുതിയ ആദർശങ്ങൾ ജനങ്ങളുെടയിട
യിൽ പരന്നുപിടിച്ചേപ്പാഴാണ് ഫ്യൂഡലിസം മുതലാളി
ത്തത്തിനു വഴി മാറിെക്കാടുത്തത്.

മുതലാളിത്തം വന്നേപ്പാൾ
എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിന്
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവ
സാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പഴയ ചൂഷണ സമ്പ്രദായ
ത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ചൂഷണ സമ്പ്രദായം നില
വിൽ വന്നുെവന്നു മാത്രം. അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളി
ത്തമുയർത്തിപ്പിടിച്ച സാന്മാർഗിക േബാധത്തിനുപകരം
കൂടുതലുൽകൃഷ്ടമായ പുതിെയാരു സാന്മാർഗികേബാധം
ആവശ്യമായിത്തീർന്നത്.
തെന്റ കാലെത്ത യൂേറാപ്പിെല വ്യത്യസ്ത സാന്മാർഗിക
േബാധെത്തപ്പറ്റി ഏംെഗൽസ് ഇങ്ങിെന എഴുതുകയു
ണ്ടായി:
“ഒന്നാമതായി, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട വിശ്വാസ
ത്തിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായിക്കിട്ടിയ ക്രിസ്ത്യൻ സാ
ന്മാർഗികേബാധം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിന്നുതെന്ന
മുഖ്യമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കേത്താലിക്കാ സദാചാ
രവും െപ്രാട്ടസ്റ്റൻറു സദാചാരവും. ഇവയിേലാേരാന്നി
നുമുണ്ട് പിേന്നയും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ, ഇവേയാ
െടാപ്പം ആധുനിക ബൂർഷ്വാ സദാചാരവും അേതാെടാ
ന്നിച്ചുതെന്ന െതാഴിലാളി വർഗ സദാചാരവും നമ്മൾ
കാണുന്നു. ഇങ്ങെന, ഏറ്റവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച യൂ
േറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽത്തെന്ന ഒേര സമയത്ത് ഒന്നി
ച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂതകാലത്തിേന്റയും വർത്തമാനകാല
ത്തിേന്റയും ഭാവികാലത്തിേന്റയും സാന്മാർഗിക സി
ദ്ധാന്തങ്ങളുെട മൂന്നു വലിയ വിഭാഗങ്ങൾ കാണാം.”

ഇവയിൽ ഭാവിെയ പ്രതിനിധീകരിച്ചുെകാണ്ട് വർത്തമാ
നകാലെത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന െതാ
ഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ സാന്മാർഗിക േബാധത്തിലാണ്
താരതേമ്യന ശാശ്വതമായ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നും ഏംെഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിരിക്കലും അതിേപ്പാഴും ഒരു വർ
ഗത്തിെന്റ സാന്മാർഗികേബാധമാണ്: മനുഷ്യ സമുദാ
യത്തിന് മുഴുവനും ബാധകമായ ഒരു സാർവത്രിക സാ
ന്മാർഗിക േബാധമല്ല; ഏംെഗൽസ് പറഞ്ഞേപാെല,
വർഗ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നിത്യ
ജീവിതത്തിൽ അവെയ വിസ്മരിക്കേപാലും െചയ്തുകഴി
ഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രെമ വർഗൈവ
വിദ്ധ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യെന്റ ചിന്താഗതിയിൽ അവയുള
വാക്കുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾക്കും അതീതമായ തിക
ച്ചും മാനുഷികമായ ഒരു സാന്മാർഗിക േബാധം സാദ്ധ്യ
മാവുകയുള്ളു.

ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡൽ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചില സവിേശഷതകളു
ണ്ട്, േറാം, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ പ്രാചീന യൂേറാപ്യൻ രാജ്യ
ങ്ങളിേലതുേപാെല അത്ര സുശക്തവും വ്യാപകവുമായ
ഒരടിമത്തവ്യസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യയിലുയർന്നുവന്നത്. പ്രാ
കൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ പൂർണമായ തകർച്ചയിൽ നി
ന്നല്ല അടിമത്തം െപാന്തിവന്നത്. അതുെകാണ്ട് ചാതുർ
വർണ്യത്തിനുള്ളിലും േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട പല അവ
ശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നുേപാന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടിതുേപാെലതെന്നയാണ്. ജാതി
വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതിനുേശഷവും വർണവ്യവസ്ഥ
യുെട പ്രബലങ്ങളായ ചില ഘടകങ്ങൾ നശിക്കാെത
നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി. വർണവ്യവസ്ഥയിെല ബ്രാ
ഹ്മണേമധാവിത്വം ജാതി വ്യവസ്ഥയിെല ബ്രാഹ്മണ
േമധാവിത്വമായി മാറുകയാണുണ്ടായത്. േകരളംേപാ
ലുള്ള ചില പ്രേദശങ്ങളിലാകെട്ട, ചാതുർവർണ്യെമന്ന
അടിമത്തമനുഭവിക്കാെത ഒരു േഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നി
ന്നും േനരിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിേലക്ക്
കടന്നത്. പല േഗാത്രങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായ ഐക്യ
േത്തയും സൗഭ്രാത്രേത്തയും ഏെറക്കുെറ നിലനിർത്തി
െക്കാണ്ടുതെന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെല ജാതികളാ
യി മാറി. ജാതികൾെകാണ്ടും ഉപജാതികൾെകാണ്ടും
ആവാന്തരജാതികൾെകാണ്ടും െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഫ്യൂ
ഡൽ സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂ
ണിസത്തിെന്റ േഗാത്രജീവിതം ഇഴുകിേച്ചർന്നു കിടന്നു.
സ്വയം സംപൂർണങ്ങളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾക്കുള്ളി
െല പരസ്പരബന്ധങ്ങളിൽ സവിേശഷമായ ഒരുതരം
ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിന്നുേപാന്നു. ഇന്ത്യയി
െല ഈ പ്രാചീന േഗാത്രസമുദായങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സ്
തെന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന എഴുതു
കയുണ്ടായി.
“െചറുതും അതിപ്രാചീനവുമായ ആ ഇന്ത്യൻ സമുദായ
ങ്ങൾ-അവയിൽ ചിലതു ഇേന്നവെര തുടർന്നുേപാന്നി
ട്ടുണ്ട്. നിലത്തിേന്മലുള്ള െപാതുവുടമേയയും, കൃഷിയും

ൈകെത്താഴിലുകളും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ ബന്ധ
േത്തയും മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി വിഭജനേത്ത
യും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഈ സമുദായങ്ങളുെട
ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യ
സ്തതരത്തിലാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്തിൽ
നിലം െപാതുവായി കൃഷി െചയ്യെപ്പടുകയും ഉൽപന്ന
ങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഗിക്കെപ്പ
ടുകയും െചയ്യുന്നു. അേത സമയത്തു തെന്ന സഹായക
വ്യവസായങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് ഓേരാ വീട്ടിലും നൂൽനൂൽ
പ്പും െനയ്ത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങെന ഓേരാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃ
ത്തിതെന്ന െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങേളാ
െടാപ്പം ജഡ്ജിയും െപാലീസ്സുകാരനും നികുതി പിരു
വുകാരനും എല്ലാമായ ഗ്രാമപ്രധാനിേയയും നമുക്കു
കാണാൻ കഴിയും. കൃഷിയുെട വരവുചിലവു കണക്കു
കൾ െവയ്ക്കുകയും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാറ്റിേന്റ
യും രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കണക്കപ്പിള്ള
(അെല്ലങ്കിൽ കരണം), കുറ്റവാളികെള ശിക്ഷിക്കുകയും
ഗ്രാമത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന വിേദശികെള സംര
ക്ഷിക്കുകയും അവെര അടുത്ത ഗ്രാമത്തിേലക്ക് അനു
ഗമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മെറ്റാരുേദ്ദ്യാഗസ്ഥൻ, അയൽ
പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിെന്റ അതിർത്തികെള
കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ, െപാതുകുളത്തിൽ
നിന്ന് കൃഷിക്കു െവള്ളം െകാടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാ
രൻ, കുട്ടികെള മണ്ണിെലഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാ
പകൻ, വിത്തുനടൽ, െകായ്ത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാർ
ഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പറ്റിയ മുഹൂർത്തങ്ങേള
യും അശുഭ ദിനങ്ങേളയും വിവരിച്ചുെകാടുക്കുന്ന േജ്യാ
ത്സ്യൻ, എല്ലാത്തരം കാർഷിേകാപകരണങ്ങേളയും
േകടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന െപരുംെകാല്ലനും ആശാരി
യും ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന
കുശവൻ, ക്ഷുരകൻ, അലക്കുകാരൻ, തട്ടാൻ, അവിേട
യും ഇവിേടയുമായി കവികൾ, ചില സമുദായങ്ങളിൽ
തട്ടാന്മാരുേടയും മറ്റു ചിേലടങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകരു
േടയും േജാലികൾകൂടി കവികൾ നിർവഹിക്കും. ഇവ
െരല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡസേനാളം വരുന്ന ഈ
വ്യക്തികെളല്ലാം സമുദായത്തിെന്റ െപാതു െചലവിലാ
ണ് സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.”

േമൽജാതികളും കീഴ്ജാതികളും തമ്മിലുള്ള അസമത്വ
ങ്ങൾ അനുദിനം മൂർച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും ജാ
തിക്കുള്ളിൽ ഒരു തരം ഐക്യവും പരസ്പര സഹകരണ
വും നിലനിന്നുേപാന്നു. ഓേരാ ജാതിക്കും സ്വന്തമായ
ഓേരാ പഞ്ചായത്ത് (കൂട്ടം) ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിയിെല
അംഗങ്ങളുെട െപാതുകാര്യങ്ങളും മറ്റു ജാതികളുമായുള്ള
ബന്ധങ്ങളും സമത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച
െചയ്ത് തീരുമാനെമടുക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യസ്ഥാനങ്ങ
ളായിരുന്നു അവ.
ജാതിവിശ്വാസങ്ങളും ജാത്യാചാരങ്ങളും േമലാളേരാടു
ള്ള കീഴ്വഴക്കവും അയിത്തവും െതാട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടി
ക്കൂടായ്മയും ബ്രാഹ്മണ ഭക്തി, രാജാവിേനാടുള്ള കൂറ്,
േലാകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നെതന്തും കർമ്മത്തിെന്റ
ഫലമാെണന്ന േബാധം. ൈദവങ്ങളിലും പുനർജന്മ
ത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അദ്ധ്വാനേത്താടുള്ള പുച്ഛം, അദൃ
ശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അഗാധതകളിേലക്ക് ഊളിയിട്ടു
േപാകാനുള്ള അന്തർമുഖത്വത്തിെന്റ ആത്മീയ പ്രവണ
തകൾ, ആത്മസംയമനം, സന്യാസം മുതലായവയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്. എന്നാൽ അവേയാെടാപ്പം
തെന്ന പ്രാകൃത േഗാത്രസമുദായത്തിെല മനുഷ്യേസ്നഹ
പരമായ ചിന്താഗതികളും നശിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാെത നി
ലനിന്നുേപാന്നു. പ്രാചീന കാലംമുതൽേക്ക മനുഷ്യത്വം
ആദരിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യത്വ
ത്തിെന്റ ഉൽകൃഷ്ടതേയയും പാവനതേയയും പാെട തു
ടച്ചുനീക്കുകയുണ്ടായില്ല. ‘ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മതദിദം ബ്രവീമി:
നമാനുഷാത് േശ്രഷ്ഠതരം ഹികിഞ്ചിക’ എന്നു മഹാഭാ
രതത്തിെലാരിടത്തു പറയുന്നു. വർണ്യ വ്യവസ്ഥയുെട
കാലത്ത് ഉടെലടുത്ത ആത്മീയതത്വ ശാസ്ത്രങ്ങൾേപാ
ലും മനുഷ്യെന്റ ദുഃഖത്തിെന്നാരറുതി വരുേത്തണ്ടെതങ്ങി
െനെയന്നാണ് ചർച്ച െചയ്തത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സാ
മ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിവർത്ത
നങ്ങൾ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ േസ്നഹം േവരൂന്നിക്കിടന്നു.

േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളിത്തത്തിെന്റ വരേവാടുകൂടി ഈ സ്ഥി
തിെക്കാരു മാറ്റം വന്നു. നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ അടി
ത്തറ തകർന്നു, പ്രാചീന കാലംമുതൽേക്ക നിലനിന്നു
േപാന്ന ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾ ഛിന്നഭിന്നമായി. കൃഷിയും
ൈകെത്താഴിലുകളും അധഃപതിച്ചു. പഴയ ഉൽപാദന
വ്യവസ്ഥ താറുമാറായി, എന്നാൽ അതിെന്റ സ്ഥാന
ത്ത് പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള വ്യാവസായി
േകാൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായില്ല.
കാലഹരണെപ്പട്ട ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുെട കൂട്ടുപിടിച്ചു
െകാണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവും സാ
മൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞു
നിർത്തി.
പേക്ഷ, അടിമത്തെത്ത െകട്ടിപ്പുണരാൻ ജനങ്ങൾ
തയ്യാറായില്ല, രാജ്യത്തിെലാട്ടുക്കും മുമ്പില്ലാതിരുന്ന മഹ
ത്തായ ഒരു േദശീയേബാധം അലയടിച്ചു. േദശീയ സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം ആരംഭിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരം േദശീയാടിമത്തെത്തയും േദശീയ
മായ സങ്കുചിതത്വേത്തയും മാത്രമല്ല, നാടുവാഴി പ്രഭു
ത്വത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങേളയും േചാദ്യം െചയ്തു.
പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കു തലമുറതലമുറയായി തുടർന്നു
േപാന്ന ജനകീയ ധാർമികമൂല്യങ്ങളുെട മനുഷ്യേസ്നഹ
പരമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു. പെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽത്തെന്ന സ്വാമി
വിേവകാനന്ദൻ തെന്റ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ഉജ്ജ്വല ൈശ
ലിയിൽ ഇങ്ങിെന ഉൽേഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി.
സ്വർഗേമാ നരകേമാ ഉണ്ടായാെലന്ത്? ഇെല്ലങ്കിെല
ന്ത്? ആത്മാവ് ഉെണ്ടങ്കിെലന്ത് ഇെല്ലങ്കിെലന്ത്? മാറ്റ
മില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നറിഞ്ഞിെട്ട
ന്തുേവണം? േലാകമിതാക്കിടക്കുന്നു. അതു കഷ്ടപ്പാടു
നിറഞ്ഞതാണുതാനും. ബുദ്ധൻ െചയ്തതുേപാെല േലാ
കത്തിേലയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുകയും ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘൂ
കരിക്കാൻ സമരം നടത്തുകയും െചയ്യുക; അെല്ലങ്കിൽ
ആ പരിശ്രമത്തിൽ മരിയ്ക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
മറക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ള പാഠം,
നിങ്ങൾ ൈദവ വിശ്വാസിയായാലും ശരി, നിരീശ്വവാദി
യായാലും ശരി, സേന്ദഹവാദിയായാലും െകാള്ളാം; േവ
ദാന്തിയായാലും െകാള്ളാം; ക്രിസ്ത്യാനിയായാലും ശരി,
മുഹമ്മദീയനായാലും ശരി; സങ്കുചിതമായ ‘അഹന്ത’
െയ നശിപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥമായ വ്യക്തിസത്തെയ
െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും
വ്യക്തമാകുന്ന ഒേരെയാരു പാഠം.’
വീണ്ടും,
‘നമുക്ക് നമ്മിൽത്തെന്നയുള്ള വിശ്വാസം, േദശീയമായ
ഒരാത്മാഭിമാനം, പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും,

അവെര അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാനും അങ്ങിെന നമ്മുെട ചു
റ്റുപാടുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകെള ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി
ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഒരു മതമാണ് നമുക്ക്
േവണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കു ൈദവെത്ത കാണണെമന്നു
െണ്ടങ്കിൽ മനുഷ്യെന േസവിക്കുക!’

ഇത് പഴയ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട തുടർച്ച മാത്രമായി
രുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ വളർച്ചയുെട പുതിയ ഘട്ടത്തിന്നനു
േയാജ്യമായ പുതിയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട ഉത്ഭവം കൂ
ടിയായിരുന്നു.

















രണ്ട്
ഒന്നാം േലാക മഹായുദ്ധത്തിേന്റയും റഷ്യയിെല െതാ
ഴിലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റയും സാർവേദശീയ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങൾ, അഖിേലന്ത്യാ േട്രഡ് യൂണിയൻ േകാൺഗ്രസി
െന്റ ആവിർഭാവം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തി
ലാരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ഇതിെന്റെയല്ലാം
ഫലമായി നമ്മുെട േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പുതിെയാ
രു മുേന്നറ്റമുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ ഊക്കും
ഊർജ്ജ്വസ്വലതയും വർദ്ധിച്ചു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന
െമെല്ല, െമെല്ല െതാഴിലാളി വർഗത്തിേന്റതായ പുതിയ
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു.
ഒരു ഭാഗത്ത് െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റ ആശയ സം
ഹിതകൾ, മറുഭാഗത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങെള മാ
നുഷീകരിക്കണെമന്നാഹ്വാനം െചയ്ത മഹാത്മാഗന്ധി
യുെട സാന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർ
ക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗചിന്താഗതികൾ, എല്ലാറ്റിന്നുമടിയിൽ ജനങ്ങളുെട ഹൃ
ദയങ്ങളിൽ ഊറിപ്പിടിച്ചുകിടന്ന മനുഷ്യേസ്നഹപരമായ
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങെന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാർ
മ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട സംഘടനകളിലൂെടയാണ് േദശീയ
പ്രസ്ഥാനം മുേന്നറിയത്.

ഇന്ത്യ മുതലാളിത്തത്തിേലക്ക്
ഒടുവിൽ, ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായ
െത്ത ഉത്ഘാടനം െചയ്ത ആഗസ്റ്റ് 15! ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം
അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി. സാമ്പത്തിക വി
കസനത്തിനും േദശീയ പുനർ നിർമാണത്തിനുമുള്ള
പരിപാടികളാവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു. വൻകിട ജലേസചന
പദ്ധതികൾ, ൈഹേഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് േപ്രാജക്ടുകൾ, ഗതാ
ഗത സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനിക ഫാക്ടറികൾ, ഘന വ്യ
വസായങ്ങൾ-ഇന്ത്യയുെട മുഖച്ഛായ ആെക മാറ്റി മറിച്ച
ഈ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പട്ടണങ്ങളിെലന്നേപാ
െലതെന്ന ഉൾനാടുകളിലും വൻപിച്ച പരിവർത്തന
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ജനങ്ങളുെട ജീവിത രീതി മാറി. ചി
ന്താഗതികൾ മാറി. അേതാെട പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യ
ങ്ങെളല്ലാം േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ഇന്ത്യയിെല സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികൾ നമ്മു
െട രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കാനും
സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും, സാമ്രാജ്യാ
ധിപത്യത്തിെന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും അവശിഷ്ട
ങ്ങെള നീക്കം െചയ്യാനും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരിക
വുമായ പുേരാഗതി േനടാനും സഹായിക്കുന്ന പരിപാ
ടികൾ ആണ്, സംശയമില്ല. എന്നാൽ, മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സാമ്പത്തികാ
സൂത്രണ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ഘന വ്യവസായങ്ങളിൽ
േപാലും സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയ്ക്ക് സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടു.
വൻകിട ബാങ്കുകളും, കേമ്പാള ചൂതാട്ടങ്ങളും, െതാഴിലാ
ളികെള ചൂഷണം െചയ്ത് ലാഭമടിക്കാനും ചരക്കുകളുെട
വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങെള െകാള്ളയടിക്കാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും, സ്വകാര്യ മുതലാളികളുെട പണെപ്പട്ടി
കെള മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വീർപ്പിച്ചു.
ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച അനു
ദിനം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ മുതലാളിേത്താൽപ്പാ
ദന രീതിയുെട അവിഭാജ്യ ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് ജനഹൃദ
യങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി െകാടുമ്പിരിെകാണ്ടു. സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിെല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങെള “കണപ’യുെട
കണക്കു കൂട്ടലുകൾ താറുമാറാക്കി. 1847-ൽ തെന്ന മു
തലാളിത്തം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരി
വർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സും ഏംഗൾസും ഇങ്ങെന
എഴുതുകയുണ്ടായി.
‘മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നഗ്നമായ സ്വാർത്ഥെമാ
ഴിെക, ഹൃദയ ശൂന്യമായ െരാക്കം ൈപസെയാഴിെക
മെറ്റാരു ബന്ധവും അത് ബാക്കി വച്ചില്ല, മതപരമായ
ഭക്തി പാരവശ്യത്തിെന്റയും, വീേരാചിതമായ ആർത്ത

ത്രാണപരായണത്തിെന്റയും പണ്ഡിതമാന്യന്മാരുെട
സഹൃദയത്വത്തിെന്റയും ദിവ്യമായ ആനന്ദ നിർവൃതിെയ
അത് കടുത്ത ദുരയുെട മഞ്ഞുെവള്ളത്തിലാഴ്ത്തി. വ്യക്തി
പരമായ േയാഗ്യതകെള അത് ‘കണപ’ യാക്കിമാറ്റി…
… ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വ്യാ
േമാഹങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് അത് നഗ്നവും നിർലജ്ജവും
മൃഗീയവുമായ ചൂഷണം നടപ്പിലാക്കി’.

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിെല ധാർമ്മികാധഃപതനം
മുതലാളിത്തത്തിൽ മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗമാണ്.
മുതലാളി പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം െതാ
ഴിലാളി െവറുെമാരു ഉൽപാദന ഉപകരണവും! െതാഴി
ലാളിയുെട ജീവിതമല്ല, ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ട ലാഭമുൽ
പ്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവെന്റ കഴിവാണ് പ്രധാനം.
വ്യവസായം, വാണിജ്യം, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾഎല്ലാത്തിനും ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യേമ ഉള്ളു ലാഭം! എത്ര
േത്താളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നുേവാ അത്രേത്താളമാ
ണ് മാന്യത. സ്വത്തുക്കെളെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അള
ക്കെപ്പടുന്നത്.
ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരറ്റത്ത് സ്വത്തുക്കളും മേറ്റ അറ്റത്ത്
ദാരിദ്ര്യവും കടന്നുകൂടുന്നു. നടുക്കുള്ളവരാകെട്ട വ്യക്തിപ
രമായി സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയാലും നാള
െയ പറ്റിയുള്ള മേനാരാജ്യത്താലും അസ്വസ്ഥരായി തീ
രുന്നു.
സ്വാർത്ഥം, ദുര, അഴിമതി, േകാഴ, മത്സരം, കരിഞ്ചന്തഇവെയല്ലാം വ്യക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങ
ളായി തീരുന്നു. ഈശ്വര പൂജേപാലും ധനപൂജയുെട മൂടു
പടമായി മാറുന്നു.
വ്യവസായത്തിന് ൈലസൻസ് േവേണാ, കടലാസ് േവ
ഗം നീങ്ങേണാ, ഉേദ്ദ്യാഗസ്ഥെന്റ ൈക മടക്കുക: ഉേദ്യാ
ഗം കിട്ടേണാ, പണമിറക്കുക, വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രേവ
ശനം േവേണാ, പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമതായി പാസാക
േണാ, ൈകക്കൂലി െകാടുക്കുക, അദ്ധ്യാപക േജാലി േവ
േണാ, മാേനജരുെട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക;
േരാഗം മാറേണാ േഡാക്ടർക്ക് പണം െകാടുക്കു. അഴി
മതി കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടേണാ, അഴിമതി നിവാ
രണ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന തൃപ്തിെപ്പടുത്തുക — മദ്യവർജ്ജന
േമഖലകളിൽ കള്ളുണ്ടാക്കേണാ, െപാലീസിനു ൈക
ക്കൂലി െകാടുക്കുക — എല്ലാം വ്യക്തിയുെട ഉയർച്ചയ്ക്കുേവ
ണ്ടിയാണ്!

ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളിൽ മായം േചർക്കാം, ആട്ടിറച്ചി
െയന്നു പറഞ്ഞ് പട്ടിയിറച്ചി വിൽക്കാം, കരിഞ്ചന്ത നട
ത്താം, കള്ളേനാട്ടടിക്കാം, മനുഷ്യ മാംസ വിൽപനയ്ക്കു
ള്ള വ്യഭിചാര ശാലകൾ നടത്താം. കള്ള മദ്യം വാറ്റാം
— പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്ത് ബീഭത്സതയുമാവാം
യാെതാന്നിനുമില്ല രക്ഷ-േക്ഷത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, സന്ന്യാ
സി മഠങ്ങൾ, ഗാന്ധി സ്മാരക നിധികൾ, സാഹിത്യ സം
ഗീത അക്കാഡമികൾ, നിയമ സഭാ സാമാജികത്വം,
മന്ത്രിസ്ഥാനം, കമ്മിറ്റികൾ, സർവകലാശാലകളിെല
സിൻഡിേക്കറ്റുകൾ, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള പറ്റിയുള്ള
പ്രസംഗ പരിപാടികൾ എല്ലാം വ്യക്തികൾക്ക് പണമു
ണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്!

ഇതാണ് മുതലാളിത്തം!
ഉരുക്കു നിർമാണ ശാലകളുെടയും യന്ത്ര നിർമാണ ഫാ
ക്ടറികളുെടയും ചൂളം വിളികൾ മുഴങ്ങുന്നു. ൈഹേഡ്രാ
ഇലക്ട്രിക് േസ്റ്റഷനുകൾ പ്രകാശം െപാഴിക്കുന്നു. സർവ
കലാശാലകൾ അഭ്യസ്തവിദ്യെര പടച്ചുവിടുന്നു. പേക്ഷ,
െവളിച്ചെമവിെട? ‘സത്യേമവ ജയേത’ എന്ന െകാടി
യടയാളത്തിെന്റ മറവിൽ ആയിരം കപട നാട്യങ്ങൾ
പത്തി വിരുത്തി പതിയിരിക്കുന്നു! ആത്മാവിെന്റ േരാ
ഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും പടർന്നു പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അവനും ഇവനും മറ്റവനും േകാഴ വാങ്ങി തടിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ മാത്രം അരിഷ്ടിച്ച് നല്ലവനാകുന്നെതന്തിന്?
എന്നാൽ ‘കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ’ എന്ന ഈ
തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ൈക പിടിച്ചുെകാണ്ട് സമുദായത്തി
െല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
േമേലക്കിടയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷം തടിച്ചുെകാഴുക്കുകയും
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ വ്യക്തികൾ പാപ്പരത്തത്തിേലക്ക്
മുതല കൂപ്പുകുത്തുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇടിയുക
യും വിശ്വാസ രാഹിത്യം പരന്നുപിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
‘ഓേരാരുത്തരും അവനവനുേവണ്ടി’ എന്ന കാടൻ നി
യമം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു.

കാടൻ നിയമങ്ങളുെട സാഹചര്യങ്ങൾ
മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പട്ടിണിെയയും െതാഴിലി
ല്ലായ്മെയയും അടിമത്തെത്തയും അപമാന ഭാരെത്ത
യും തിരെഞ്ഞടുക്കാറില്ല. വർഗവ്യത്യാസങ്ങെള നില
നിർത്തുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം
കളങ്കങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മു
തലാളിത്ത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥെയ തെന്ന എടുക്കാം.
മുതലാളിത്തത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാരായ യജമാനന്മാരും
മെറ്റാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂലിേവലക്കാരായ അടിമ
കളുമാണ്. കൂലിേവലക്കാരന് തെന്റ അദ്ധ്വാന ശക്തി
െയ വിൽക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. അത് വാങ്ങാ
േനാ വാങ്ങാതിരിക്കുവാേനാ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലാ
ളിക്കും ഉണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ
മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നു, ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നു. അപമാനി
ക്കെപ്പടുകയും െവറുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾ
ചലിക്കുന്നത് സാന്മാർഗിക ജീവിതെത്ത ഉയർത്താന
ല്ല. അവയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും ലാഭം കിട്ടാനാണ്.
ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ, െതാഴി
ലാളികളുെട അദ്ധ്വാന ശക്തി, യന്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ
ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപേഭാഗ സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കച്ച
വടച്ചരക്കുകളാണ്. മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വം േപാലും
െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്നു, േസ്നഹം, സൗ
ന്ദര്യം, ബുദ്ധി, ധീരത, കല എല്ലാത്തിനും കയറ്റമിറക്ക
ങ്ങൾക്ക് വിേധയമായ മാർക്കറ്റ് വിലകൾ ഉണ്ട്. പട്ടി
ണി, ദാരിദ്ര്യം, ജാതി േമധാവിത്വം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ,
േദശീയ മർദ്ദനം, വർഗ ചൂഷണം, സാമൂഹ്യ സമത്വങ്ങൾ
മനുഷ്യ സത്തെയ നിേഷധിക്കുകയും വ്യക്തിത്വെത്ത
വരിഞ്ഞുെകട്ടുകയും സാന്മാർഗിക മൂല്യങ്ങെള വളെച്ചാ
ടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങളാണിവ.
ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാവനങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പട്ടു
േപാന്ന മൂല്യങ്ങൾ തകരുന്നു, മനുഷ്യത്വം മൃഗീയതയുെട
സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കും കീഴ്വണങ്ങുന്നു.
വ്യക്തിയുെട ജീവിതത്തിെനാരു ലക്ഷ്യമില്ലാതായി തീ
രുന്നു.

ഭൂതകാലത്തിെന്റ ആരാധകന്മാർ
ഈ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ കഴിയിെല്ല? മനുഷ്യത്വത്തിന് മൃഗീ
യതെയ കീഴടക്കാൻ കഴിയിെല്ല? എന്താണ് േപാംവഴി?
പലരും പലതരത്തിലുള്ള േപാംവഴികളാണ് നിർേദ്ദശി
ക്കുന്നത്.
ഭാവിയുെട േനർക്കു േനാക്കാൻ ഭയെപ്പടുന്നവരുെട നിർ
േദ്ദശം ഭൂതകാലത്തിേലക്ക് തിരിച്ചുേപാകണെമന്നാ
ണ്. പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കണെമ
ന്ന് അവർ ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. എന്താണ് ഈ പഴയ
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ? നാൽപതു േകാടി മനുഷ്യെര രാ
ഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവു
മായ അടിമത്തത്തിലിട്ട് െഞരുക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാ
ജ്യത്വത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാേണാ? അയിത്ത
ത്തിെന്റയും ജാതിേമധാവിത്വത്തിെന്റയും പാട്ടവ്യവസ്ഥ
യുെടയും അടിത്തറെയ നിലനിർത്തിേപാന്ന കർമ്മ സി
ദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഫ്യൂഡൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാേണാ?
സമുദായത്തിെന്റ മുകൾതട്ടിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ദ്വിവർ
ണങ്ങളുെട ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്ന് ദാസ്യേവല െചയ്യുക
എന്നതല്ലാെത മെറ്റാരു ധർമ്മവും ശൂദ്രന്മാർക്കില്ല എന്ന്
പ്രഖ്യാപിച്ച ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ
ളാേണാ? അത്ഭുതെമന്ന് പറയെട്ട ആ വർണ വ്യവസ്ഥ
െയ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കണെമന്ന് വാദിക്കുന്ന ചിലെരങ്കി
ലും ഇന്നും നമ്മുെട ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
ആധുനിക പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധ
ത്തിൽ പ്രാചീന ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥെയ പുനഃസ്ഥാ
പിച്ചാൽ മാത്രേമ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി
യിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങെള തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീ
െക.എം. മുൻഷി ‘ഭവാൻസ് േജണൽ’ എന്ന തെന്റ മാ
സികയിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. പഠിപ്പും ജ്ഞാനവുമുള്ള
േമൽത്തട്ടുകാർ ഭരണം നടത്തണെമന്നും അടിത്തട്ടി
ലുള്ള ഭൂരിപക്ഷക്കാർ കായികാധ്വാനത്തിൽ മാത്രേമ
ശ്രദ്ധിക്കാവൂ എന്നും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ
ജനവിഭാഗത്തിനും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിശ്ചിത കർ
മ്മങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണെമന്നും മറ്റുമാണേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായങ്ങൾ. എന്നാൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ
അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നേത്ത
തുേപാലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിെന്റ ചക്രങ്ങെള
പിേന്നാട്ട് പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നവരു
െട ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഊളമ്പാറയിൽ നിേന്നാ
കുതിരവട്ടത്തുനിേന്നാ പുറെപ്പടുന്നവയായിേട്ട ആളുകൾ
കണക്കാക്കുകയുള്ളു.

മതവിശ്വാസങ്ങളും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും
സയൻസിെന്റ േനട്ടങ്ങളും ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിയുമാണ് മനുഷ്യെന ചീത്തയാക്കുന്നെതന്നും
ഐഹിക സുഖങ്ങളും പ്രാപഞ്ചിക വ്യവഹാരങ്ങളുെമ
ല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിെന്റ ഗുഹ
കെള അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നന്നാവുെമന്നും
കരുതുന്നവരുണ്ട്. പേക്ഷ, എല്ലാമനുഷ്യരും ഭൗതിക
ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാൽ പിെന്ന േലാകത്തി
െന്റ സ്ഥിതി എന്താകും? ഭൗതിക വസ്തുക്കളുെട ഉൽപാ
ദന വിതരണങ്ങൾ അേമ്പ നിലച്ചുേപായാൽ പിെന്ന
ആദ്ധ്യാത്മിക മനുഷ്യന് വിശപ്പടക്കാൻ എവിെട നിന്നാ
ണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുക. കാട്ടിൽ കായ്കനികളുെണ്ടേന്നാ?
എല്ലാ മനുഷ്യരും കാടുകളിൽ എത്തിയാൽ കായ്കനി
കൾ തികയാെത വരുകിെല്ല? എന്നല്ല പട്ടണങ്ങളും
ഗ്രാമങ്ങളും ഉേപക്ഷിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മികതെയ േതടി കാ
ടുകെളേയാ ഗുഹകെളേയാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന സ്ത്രീ
പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുെട കൂെട സ്വന്തം ചീത്തത്തങ്ങളുെട
മാറാപ്പുകൾ കൂടി ഏറ്റിെക്കാണ്ട് േപാവുകയും അങ്ങി
െന പ്രകൃതിയുെട ഗുഹകളിലും ദുർഗന്ധം പരത്തുകയും
െചയ്യിെല്ലന്നതിന് എന്താണുറപ്പ്. േപാകെട്ട, കാടുകളും
ഗുഹകളുമല്ലേല്ലാ ഇവിെട പ്രശ്നം. സാമൂഹിക ജീവിയായ
മനുഷ്യൻ നന്നാവുേമാ എന്ന പ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാ
രം കാേണണ്ടത്.
മതവിശ്വാസങ്ങളുെട കുറവാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട
അപചയത്തിന് കാരണെമന്ന് മറ്റു ചിലർ വാദിക്കുന്നു.
മതസിദ്ധാന്തങ്ങെള െവല്ലുവിളിച്ച മനുഷ്യാത്മാക്കെള
കുരിശ്ശിൽ തറച്ചു െകാല്ലുകയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര ജീവ
േനാെട ചുട്ടുകരിക്കുകയും സമുദായത്തിെല വലിെയാരു
വിഭാഗം ജനങ്ങെള െതാട്ടുകൂടായ്മയുെടയും തീണ്ടിക്കൂടാ
യ്മയുെടയും ചതിക്കുണ്ടിേലക്ക് തള്ളുകയും കുടിയാന്മാരു
െട കുപ്പമാടങ്ങൾക്ക് തീെവയ്ക്കുകയും കാർഷിക െതാഴി
ലാളികെള ഉന്തി െതങ്ങിൻേമൽ െകട്ടി അടിക്കുകയും
െമയ്യനക്കാെത േജാലി സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്ന ഭൂപ്രഭു
ക്കളുെട മണി സൗധങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയും
െചയ്ത മദ്ധ്യകാലെത്ത മത പൗേരാഹിത്യെത്ത പുനർ
ജ്ജീവിപ്പിക്കണെമന്ന് ഒരു പേക്ഷ, അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു
ണ്ടാകില്ല. ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, അമ്പലങ്ങളിലും
പള്ളികളിലും ആരാധനകൾ നടത്തുക, വഴിപാടുകൾ
കഴിക്കുക, ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുക, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ
െചയ്യുക, പേരതരുെട ആത്മാക്കൾക്ക് പിണ്ഡം വയ്ക്കുക,
മതചടങ്ങുകളും മതാചാരങ്ങളും പാലിക്കുക, പുേരാഹി
തന്മാർക്കും സന്ന്യാസിമാർക്കും സംഭാവനകൾ െകാ
ടുക്കുക മുതലായവ െകാണ്ട് അവർ തൃപ്തിെപ്പേട്ടക്കാം.
എന്നാൽ ഇത്തരം മതചടങ്ങുകൾക്കും ഇന്ന് വല്ല കുറ
വുേണ്ടാ? കരിംചന്തയിലും അഴിമതിയിലും േകാഴയിലും
മുഴുകി കഴിയുന്ന പ്രമാണികൾ തങ്ങളുെട അന്യായമായ
സമ്പാദ്യങ്ങളുെട െചറിെയാരംശം ൈദവങ്ങൾക്ക് കാ
ഴ്ചെവയ്ക്കാൻ മടിക്കാറുേണ്ടാ? ഭാവിെയപ്പറ്റി ഒെരത്തുംപി
ടികിട്ടാെത േവവലാതിെപ്പടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കി
ലുള്ള സാധാരണക്കാർ ൈദവങ്ങളുെട കാരുണ്യത്തി
നുേവണ്ടി െകഞ്ചാറിെല്ല? ഉേദ്യാഗം കിട്ടാനും പരീക്ഷ
പാസ്സാകാനും, സന്താനമുണ്ടാവാനും, േരാഗം മാറാനും
മറ്റും മറ്റും േവണ്ടി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നവരുെട മത
േബാധം േക്ഷത്രങ്ങളിേലക്കും പള്ളികളിേലക്കും ഭണ്ഡാ
രെപട്ടികെള നിറച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നിേല്ല? ഗുരുവായൂര
പ്പെന പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ േപാകുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുെട
യും ശബരിമല കയറുന്ന ശരണം അയ്യപ്പൻമാരുെടയും
എണ്ണം െകാല്ലം േതാറും വർദ്ധിച്ചുവരികയേല്ല? എന്നി
േട്ടാ? ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സാന്മാർഗിക േബാധവും
വളരുന്നുേണ്ടാ? ലക്ഷക്കണക്കിനുറുപ്പികയുെട ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടുകളും േനാെക്കത്താ ഭൂസ്വത്തുകളും വിലമതി
ക്കാനാവാത്ത സ്വർണ പണ്ടങ്ങളും ൈകകാര്യം െചയ്യു
ന്ന അനവധി മഠാധിപതികളും സ്വാമിജിമാരും രാജ്യ
ത്ത് അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം നിേത്യന യാെതാരു േലാഭവും
കൂടാെത മതവിശ്വാസങ്ങെള എടുത്ത് വാരിവിതറിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, മനുഷ്യൻ നന്നാേയാ?
പള്ളിക്കൂടങ്ങളിെല പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ മതസംബന്ധി
യായ വിഷയങ്ങൾക്കും സാന്മാർഗ പ്രേബാധനങ്ങൾ
ക്കും കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകണെമന്നാണ് മെറ്റാരു
കൂട്ടർ ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. മതവിഷയങ്ങൾക്ക് തീെര
സ്ഥാനം അനുവദിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്ന ആേക്ഷപം
ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല. കൂടുതൽ സ്ഥാനം അനുവദിക്ക
ണെമേന്ന അവർ വാദിക്കുന്നുള്ളു. കുട്ടികളിൽ സാന്മാർ
ഗിക േബാധം ഉളവാക്കണെമന്ന ആവശ്യത്തിൽ യാ
െതാരു െതറ്റുമില്ല. പേക്ഷ, ആർക്കാണ് സാധിക്കുക?
കുട്ടികളുെട സ്കൂൾ പ്രേവശനത്തിനും അധ്യാപക നിയമ
നത്തിനുെമല്ലാം േകാഴ വാങ്ങുന്നതിെനയും വിദ്യാഭ്യാസ
െത്ത തെന്ന ഒരു കച്ചവടച്ചരക്കായി മാറ്റുന്നതിെനയും
ശരിവയ്ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങെള പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് എന്ത് വില
യാണുണ്ടാവുക?
ധാർമ്മികാധഃപതനം ബുദ്ധിയുെട ൈവകല്യമല്ല. ആത്മാ
വിെന്റ േരാഗമാണ്. ആദ്യം ചികിത്സിേക്കണ്ടത് േരാഗി
െയയല്ല ൈവദ്യെന ആണുതാനും.
ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നതുെകാ
ണ്ടാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്
േവെറ ചിലർ വാദിക്കുന്നു, ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ ഇതിെലാരു
ശരിയുണ്ട്. ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കിയാേലാ? ജീവിതലക്ഷ്യമി
ല്ലാതായിത്തീരുന്നതു തെന്ന ധാർമ്മികാധഃപതനത്തി
െന്റ ഫലമായിട്ടേല്ല?

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ ഒരു ധാർമ്മിക
േബാധം
സ്വാതന്ത്ര്യം െവറുെമാരാശയം, അെല്ലങ്കിൽ ലക്ഷ്യം
മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിന് ജനേകാടികെള
ആേവശം െകാള്ളിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ആ
ലക്ഷ്യെത്ത ഒരു പ്രാേയാഗിക യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാേറ്റ
ണ്ട ഘട്ടെമത്തിയേപ്പാഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ സമരം ചില തിന്മക
െള നീക്കം െചയ്യാനും അവയുെട സ്ഥാനത്ത് ചില നന്മ
കെള പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള സമരമായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക
പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ ജനങ്ങെള പാപ്പരത്വത്തിേലക്ക് പിടിച്ച് തള്ളുക
യും െചയ്തു. പട്ടിണി , പകർച്ചവ്യാധി, കഷ്ടപ്പാട്, ചൂഷ
ണം, ക്ഷാമം, നിരക്ഷരത, സാംസ്കാരികാധഃപതനം
ആത്മാഭിമാനെത്ത മുറിെപ്പടുത്തുന്ന േദശീയ മർദ്ദനം
ഇതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം. ഈ േദാഷങ്ങെളാന്നു
മില്ലാത്ത പുതിെയാരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. അതുെകാ
ണ്ടാണത് നമ്മുെട േദശീയ വികാരങ്ങൾക്ക് മുറുക്കം കൂ
ട്ടിയത്. നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നിരാഹാര
സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ, ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആത്മത്യാ
ഗങ്ങൾ സംഘട്ടനങ്ങളും െവടിവയ്പ്പുകളും, തുറുങ്കുകൾ,
തൂക്കുമരങ്ങൾ — ഈ യാതനകളിലും േവദനകളിലും
ആത്മാഭിമാനത്തിെന്റ അനിർവചനീയമായ ഒരു ആന
ന്ദം കളിയാടിയിരുന്നു. ആത്മത്യാഗംെകാണ്ട് രാജ്യത്തി
െന്റ മുറിവുണക്കുക, നാൽപ്പത് േകാടി ജനങ്ങളുെട സു
ഖത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലാണ് സ്വന്തം സുഖം
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എന്ന പരമസത്യെത്ത കെണ്ടത്തുക
ഇതിലും വലിയ ഒരു ധർമ്മേബാധമുേണ്ടാ?
അടിമത്തവും ചൂഷണവും അവസാനിപ്പിച്ച് പട്ടിണിയും
കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം െകട്ടിപ്പടുക്കു
ന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള മധുരസ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് പതി
നായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ തടങ്കൽ പാളയങ്ങ
ളിേലക്കും തൂക്കുമരങ്ങളിേലക്കും കാലിടറാെത മാർച്ച്
െചയ്തത്. മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നുേവണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലടങ്ങിയ ഉൽകൃ
ഷ്ടങ്ങളായ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങെള ജന
ലക്ഷങ്ങെള അവയിേലക്ക് ആകർഷിച്ചത്. അനീതി
കാണുേമ്പാൾ അസഹിഷ്ണുത, ക്രൂരതേയാടും സ്വാർത്ഥ
താൽപ്പര്യേത്താടുമുള്ള െവറുപ്പ്, േസവന മേനാഭാവം,
താഴ്ന്നവേരാടുള്ള അനുകമ്പ, അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവെര
പിടിച്ചുയർത്താൻ േവണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും െചയ്യാനാ
വശ്യമായ മേനാൈധര്യം ഇങ്ങെന േദശീയ വിേമാചന
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ മനുഷ്യ േസ്നഹത്തിെന്റ
ഉത്തമ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അലിഞ്ഞു േചർന്നിരുന്നു.

















മൂന്ന്
ആഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെമന്ന പ്രമാദത്തിെന്റ മര
ണെത്തക്കുറിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിെയാരു യുഗത്തിെന്റ
ഉദ്ഘാടനം കൂടിയായിരുന്നു അത്.
യാെതാന്നിനുേവണ്ടിയാേണാ ജനങ്ങൾ സ്വന്തം ജീ
വെനേപ്പാലും ബലികഴിച്ചുെകാണ്ടുേപാരാടിയത് ആ
ലക്ഷ്യം പ്രാേയാഗികമാക്കാനുള്ള ഘട്ടെമത്തി. ജന
ങ്ങളുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് പ്രാേയാഗിക രൂപം
നൽകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേല
ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി തീർന്നു. വ്യവസായവൽക്കര
ണം, അടിസ്ഥാന ഘന വ്യവസായങ്ങൾ, െപാതുേമ
ഖലാ, േചരിേചരാ നയം ഇെതാെക്ക ഇന്ത്യയുെട സാ
മ്പത്തിക ഘടനെയ ശക്തിെപ്പടുത്താനും ജനങ്ങളുെട
ജീവിത േതാതുയർത്താനുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക് സാർവത്രികവും ഹൃദയംഗവുമായ
അംഗീകാരവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.

വഴിത്തിരിവിെല വിശ്വാസ രാഹിത്യം
എന്നാൽ ഈ പരിപാടികളത്രയും മുതലാളിേത്താൽ
പ്പാദന രീതിയുെട അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിലാണ്
നടപ്പിലാക്കെപ്പട്ടത്. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും ഫ്യൂഡലി
സത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും തുടച്ചു നീക്കാൻ
അവ തീർച്ചയായും സഹായിച്ചു. സാർവേദശീയ രംഗ
ത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട അന്തസ്സ് വർദ്ധിച്ചു. പേക്ഷ, അേതാ
െടാപ്പം തെന്ന മുതലാളിത്തവും ശക്തിെപ്പട്ടു. മുതലാ
ളിത്തെമന്നുെവച്ചാൽ ചൂഷണവും ലാഭവും എന്നാണർ
ത്ഥം. സമുദായത്തിെന്റ നന്മയും േക്ഷമവുമല്ല വ്യക്തിക
ളുെട ലാഭമാണ് ഉത്പാദനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. ഓേരാരു
ത്തരും അവനവന് േവണ്ടിമാത്രം എന്നതാണ് മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ന്യൂനപ
ക്ഷത്തിെന്റ കയ്യിൽ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിക്കു
ന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ പാപ്പരത്വത്തിേലക്ക് ഉരുണ്ടു
വീഴുന്നു.
ഈ വിഷമ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടേക്കണ്ടതാ
വശ്യമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് സ്വത്തുക്കളുെട േക
ന്ദ്രീകരണം തടയണെമന്നും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും
തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയകറ്റണെമന്നും േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി
െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്നും മറ്റും മറ്റുമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
പാർലെമൻറിലൂെട പുറത്തുവന്നത്. ഇത്തരം പ്രഖ്യാ
പനങ്ങൾ െതല്ലു േനരേത്തക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു
വിദ്യുൽപ്രവാഹമുണ്ടാക്കി. പത്രപംക്തികളിലും പ്രസംഗ
േവദികളിലും േസാഷ്യലിസമലയടിച്ചു.
പേക്ഷ, പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽ യാെതാരു മാറ്റവുമു
ണ്ടായില്ല. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ െവറും കടലാസുപദ്ധതിക
ളായിരുന്നു. മുതലാളിത്തം പിേന്നയും ശക്തിെപ്പട്ടു. സ്വ
ത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിച്ചു. കുത്തകമുതലാളികൾ മുെമ്പാ
രിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം തടിച്ചുെകാഴുത്തു, മറുഭാ
ഗത്ത് ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതിടിഞ്ഞു. ഉള്ളവരും
ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച പൂർവാധികം വർ
ദ്ധിച്ചു.
ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണമവസാനിച്ചാൽ ജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാ
ടുകളവസാനിയ്ക്കുെമന്നാണ് വിശ്വസിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്.
പട്ടിണി, െതാഴിലില്ലായ്മ, അടിമത്തം, മർദ്ദനം, ചൂഷണം,
ജാതിേമധാവിത്വം, അസമത്വം, എല്ലാറ്റിനും ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യവാദികളാണുത്തരവാദികൾ എന്നാണ് കരു
തെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം േപായി, പേക്ഷ, േവദനകളും ദു:ഖങ്ങളും
അവസാനിച്ചില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പേക്ഷ, കിട്ടിയത്
അതിെന്റ ഉള്ളടക്കമല്ല പുറേന്താടു മാത്രമാണ്. കിേട്ട
ണ്ടത് കിട്ടാതിരിക്കുേമ്പാൾ അക്ഷമയും അസംതൃപ്തിയും
അനിവാര്യങ്ങളായിത്തീർന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുെട രാജ്യം ഇെന്നാരു വഴിത്തി
രിവിലാണ്. പഴയയുഗമവസാനിച്ചു. അതിനി തിരിച്ചുവ
രില്ല. പേക്ഷ, അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പുതിയയുഗം ഇനി
യും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പഴയമൂല്യങ്ങൾ തകർന്നു.
പേക്ഷ, പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടില്ല. ഈ ഇട
ക്കാലഘട്ടത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ് വിശ്വാസരാഹിത്യം.

ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരു െനാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ മന്ത്രം െകാേണ്ടാ നിയമനിർ
മ്മാണങ്ങൾ െകാണ്ടുതെന്നേയാ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട മാലി
ന്യങ്ങെള കഴുകിക്കളയാനാവില്ല. നിലവിലുള്ള സാമൂ
ഹ്യബന്ധങ്ങളിലും ജനങ്ങളുെട സാമൂഹ്യേബാധത്തിലും
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സമയം പിടിയ്ക്കും. താത്വികമായി
േനാക്കുേമ്പാൾ അതു ശരിയാണുതാനും പേക്ഷ, തത്വ
േബാധവും യുക്തിവിചാരവും മാത്രമല്ല ഇവിെട പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നത്. ഇെതാരു വികാരത്തിെന്റ പ്രശ്നം കൂടിയാ
ണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ മൂർ
ച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ വഴിത്തിരുവുകളിലും ഇത്
അനിവാര്യമാേണാ? ആെണങ്കിൽ ചിലർ മാത്രം തടി
ച്ചു െകാഴുക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്? ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവ
രും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
ക്ഷമെയപ്പറ്റിയും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രസംഗി
ച്ചു ബത്ത വാങ്ങുന്ന മന്ത്രിമാരുേടയും ജനങ്ങളുെട േസവ
കന്മാരായി െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പടുന്ന വലിയ ഉേദ്യാഗ
സ്ഥന്മാരുേടയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ െപരുകിെപ്പരു
കിവരുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
ചുറ്റുപാടും സ്വാർത്ഥേലാലുപത, വ്യക്തിപരതയുെട കൂ
ത്താട്ടം അഴിമതികൾ, ൈകക്കൂലികൾ, സ്വന്തം കാര്യം
സിന്ദാബാദ്! ഒേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ സ്വന്തം ഉയർ
ച്ചെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പഴയ യാതനകൾേപാലും
ക.ണ.പയാക്കി മാറ്റെപ്പടുന്നു.
സാമൂഹ്യാദർശങ്ങേളാ? ആദർശങ്ങൾ േപായി തുലയ
െട്ട! വ്യക്തിയുെട ഉയർച്ചയാണ് ഉന്നം പണമുണ്ടാക്ക
ലാണ് ലക്ഷ്യം! അങ്ങിെന വ്യക്തിയുെട ൈദനംദിന ജീ
വിതത്തിൽ സാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു.
മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസം നശിക്കുന്നു.
ഈ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാണ് ധാർമ്മികാധഃപതന
ത്തിെന്റ വിളനിലം.
എന്നാൽ വിശ്വാസരാഹിത്യവും ധാർമ്മികാധഃപതന
വും എത്രതെന്ന പരന്നുപിടിച്ചാലും മുതലാളിത്തവ്യവ
സ്ഥയിൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉയരാൻ കഴിയുന്നി
ല്ല. സമുദായത്തിൽ സ്വത്തും പദവിയുമുള്ളവർ, ചതി
പ്പണികളും കപടനാട്യങ്ങളും കുതികാൽെവട്ടലുകളും
ശീലിച്ചവർ മാത്രം ഉയരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ വ്യക്തി
കൾക്കു രക്ഷയില്ല. അവരുെട സ്വപ്നങ്ങൾ തകരുകയും
ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ മുരടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അവ
രുെട വ്യക്തിസത്ത അധികമധികം ദുർബലമായിത്തീ
രുന്നു. താൻ സമുദായത്തിൽ ഒറ്റെപ്പട്ടവാനാെണന്നും
തനിക്ക് താനല്ലാെത മറ്റാരുമിെല്ലന്നും ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യ
ക്തിപരതകൾതെന്ന െഞക്കിെഞരിച്ചുെകാല്ലാൻ േവ
ണ്ടിയാണ് നിലെകാള്ളുന്നത് എന്നും മനുഷ്യൻ വിചാരി
ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരിത്രത്താൽ രൂപെപ്പടുത്തെപ്പടുന്ന
സാമൂഹ്യ വ്യക്തിെയയല്ല, ചരിത്രത്തിൽനിന്നും, സമൂ
ഹത്തിൽനിന്നും ഒറ്റെപ്പട്ട േകവല വ്യക്തിെയയാണ്,
അവൻ കാണുന്നത്. സാമൂഹ്യ വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ
എങ്ങിെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അവന് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭാവിെയന്താവുെമന്ന് പറയാൻ
വയ്യ. തനിക്ക് താൻ മാത്രേമയുള്ളു. ദുസ്സഹമായ ഈ
നിസ്സഹായതാേബാധത്തിൽ നിന്ന് അന്തർന്മുഖത്വത്തി
േലക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിേലക്കും കുറേച്ച വഴിയുള്ളു.
പള്ളികളുേടയും േക്ഷത്രങ്ങളുേടയും ഭണ്ഡാരെപ്പട്ടികൾ
നിറയുകയും ശരണമയ്യപ്പന്മാരുെട എണ്ണം െപരുകുക
യും െചയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ഏകാന്തതയുെട തത്വശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിെല വഴിത്തി
രിയൽ ഘട്ടത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ്. ധാർമ്മികാധഃപതന
വും നിസ്സഹായതിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന അന്തർമ്മുഖത്വ
വും ഒേര നാണ്യത്തിെന്റ രണ്ടു വശങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

വ്യക്തിയുെട േമാചനം
മനുഷ്യൻ നന്നായാേല സമുദായം നന്നാവൂ എന്നും സമു
ദായം നന്നായാേല മനുഷ്യൻ നന്നാവൂ എന്നും പരസ്പര
വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരുകൂട്ടർ വാ
ദിക്കുന്നു. സമൂഹെമന്നത് വ്യക്തികളുെട ആെകത്തുക
യാണ്. അതുെകാണ്ട് സമൂഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണത അതില
ടങ്ങിയ വ്യക്തികളുെട പൂർണതെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും,
ഓേരാ വ്യക്തിയും സ്വയം ശിക്ഷണത്തിേന്റയും ആത്മ
നിയന്ത്രണത്തിേന്റയും സഹായേത്താടുകൂടി തികച്ചും
സാന്മാർഗികമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിെല തിന്മകളും െകാള്ളരുതായ്മ
കളും അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുെമന്നാണവർ കരുതുന്നത്.
വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുക, സമുദായ
ത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും. വ്യക്തിയിൽ
ഉൽക്കൃഷ്ടതകൾ വളർത്തുക, സമുദായം ഉൽക്കൃഷ്ടമായി
ത്തീരും.
വ്യക്തിയുെട േമാചനത്തിലൂെട സമുദായത്തിെന്റ േമാച
നം േനടാൻ ശ്രമിച്ച പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രാചീന കാ
ലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. യമനിയമാസ
നപ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധ്യാനധാരണസമാധികളി
ലൂെടയും അഹിംസ, സത്യം, അേസ്തയം, ബ്രഹ്മചാര്യം,
അപരിഗ്രഹം എന്നിവയിലൂെടയും ചിത്തവൃത്തി നിേരാ
ധം ൈകവരുത്താനുപേദശിച്ച േയാഗദർശനം ഈ ചി
ന്താഗതിയുെട ഒരു മകുേടാദാഹരണമാണ്.
എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് സുഖവും സംതൃപ്തി
യും േനടാനുള്ള ഒെരളുപ്പവഴി ഭഗവദ്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുന്നു:
‘ധ്യായേതാ വിഷയാൻപുംസഃ

സംഗേസ്തഷ പൂജായേത
സംഗാത് സംജായേത കാമഃ
കാമാത് േക്രാധാഭിജായേത
േക്രാധാദ്ഭവതി സംേമാഹഃ
സംേമാഹത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ
സ്മൃതിഭ്രംശാദ് ബുദ്ധിനാേശാ
ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതിഃ
രാഗേദ്വഷവിയുൈകതസ്തു
വിഷയാനിന്ദ്രീൈയശ്ചരൻ,
ആത്മവൈശ്യർ വിേധയാത്മാ
പ്രസാദമധിഗച്ഛതി.
പ്രസാേദ സർവദുഃഖാനാ,
ഹാനിരേസ്യാപജായേത,
പ്രസന്ന േചതേസാഹ്യാശു
ബുദ്ധിപര്യവതിഷ്ഠേത.’
(ഗീത അധ്യായം 11, 62, 65)
ജഗത് മിഥ്യയാെണന്ന് വാദിച്ചവെരേപ്പാെലത്തെന്ന
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ടമായ നിലനിൽപിൽ വിശ്വ
സിച്ചവരും, ജ്ഞാനേയാഗികെളന്നേപാെലത്തെന്ന
കർമ്മേയാഗികളും, വ്യക്തിയിലാണൂന്നിയത്. ‘ബഹുജ
നഹിതായ, ബഹുജനസുഖായ’ എന്നുപേദശിച്ച ഗൗത
മബുദ്ധൻ സർവസംഗപരിത്യാഗികളായ ഭിക്ഷുക്കളുെട
സംഘമുണ്ടാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ക്രിസ്തു മുഹമ്മദ്, മുത
ലായ മതപ്രവാചകന്മാരും മഹാത്മാഗാന്ധിെയേപ്പാ
ലുള്ള രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാരും വ്യക്തിയുെട ഉൽകൃ
ഷ്ടതകെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപ
രിവർത്തനം േനടാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ്. ഇതുെകാെണ്ടാ
ന്നും യാെതാരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
അവിെടയും ഇവിേടയുമായി അേനകം വ്യക്തികളിൽ
ഉൽകൃഷ്ടതകെള തട്ടിയുണർത്താൻ ഈ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, സമുദായത്തിെന്റയാ
െക ൈവകൃതങ്ങളവസാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്.
ബുദ്ധെന്റയും ക്രിസ്തുവിെന്റയും മുഹമ്മദിെന്റയും േപരിൽ
സാർവ്വലൗകികങ്ങളായ മതങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടു.
േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുെട അനുയായി
കളായിത്തീർന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായി
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം വ്യക്തിയുെട ദുർഗു
ണങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങളും അവസാനി
ച്ചുേവാ? മതപ്രവാചകൻമാരുെടയും രാഷ്ട്രപിതാവിെന്റ
യും േപരുകൾ ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചുെകാണ്ട് കള്ളവും െകാ
ള്ളയും നടത്തി സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം േനടാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന
വ്യക്തികളുെട എണ്ണം യഥാർഥത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയ
േല്ല െചയ്തിട്ടുള്ളത്?

വ്യക്തി സമൂഹത്തിെന്റ സൃഷ്ടി
ഇവിെടയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ചിന്താഗതി തലയു
യർത്തുന്നത്. മനുഷ്യസമ്പ്രാദയെമന്നത് െവറും വ്യക്തി
കളുെട ഒരു ആെകത്തുകയല്ല, സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രരായ
മനുഷ്യരുെട ഒരു സഹകരണസംഘമല്ല, േനെരമറിച്ച്,
വ്യക്തി, സമുദായത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ്: സമൂഹ്യബന്ധ
ങ്ങളുെട ആെകത്തുകയുെട ഉൽപന്നമാണ്. അതുെകാ
ണ്ട്, സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായ വ്യക്തിയുെട
പ്രശ്നെത്ത സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തി
അടർത്തിെയടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓേരാ വ്യക്തിയുെട
യും ജീവിതം മറ്റു വ്യക്തികളുെട ജീവിതവുമായി ആയിര
ക്കണക്കിലുള്ള ചരടുകളാൽ കൂട്ടിെക്കട്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, ജാതിബന്ധങ്ങൾ, മതബന്ധങ്ങൾ,
വർഗബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ, ഔേദ്യാഗിക
ബന്ധങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന എെന്തല്ലാം തരത്തിലുള്ള
ബന്ധങ്ങളാണ് വ്യക്തിയുെട ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം
െചലുത്തുന്നത്!
അേപ്പാൾ സർവ്വസ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി അങ്ങെനെയാ
ന്നില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വയം സമ്പൂർണ്ണനായ ഏകാകിയ
ല്ല, സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. ജനനം മുതൽ മരണംവെര
അവൻ മറ്റു മനുഷ്യരുമായി നാനാതരം ബന്ധങ്ങളിേലർ
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവെന്റ ഭാഷ, അവെന്റ വി
ശ്വാസങ്ങൾ, ധാർമ്മികേബാധം, രുചിേഭദങ്ങൾ, കലാ
േബാധം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, എന്തിന് അവെന്റ വ്യക്തിപ
രമായ സവിേശഷതകൾ േപാലും, അവസാനവിശക
ലനത്തിൽ, മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു
രൂപംെകാള്ളുന്നവയാണ്. ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടി അേമ്മ എന്ന്
െകാഞ്ചിവിളിക്കുന്നത് മുതൽക്ക് ഭാഷയുെട സ്വാധീനം
അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി. ഭാഷയാ
ണ് അവെന്റ ചിന്തെയ രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. ഭാഷയിെല
ഓേരാ വാക്കും തലമുറതലമുറയായി സമുദായം സംഭരി
ച്ചുവച്ച ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഒരു കലവറയെത്ര. അേപ്പാൾ
സമുദായമാണ് ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടി വ്യക്തി
യുെട ചിന്തകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. അവെന്റ മേനാ
ഗതിേയയും വീക്ഷണഗതികേളയും കഴിവുകേളയും സ്വ
ഭാവവിേശഷങ്ങെളയും മൂല്യേബാധേത്തയുെമല്ലാം സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ് നിർണയിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ് അവെന അവനാക്കി തീർക്കു
ന്നത്. എത്രതെന്ന വ്യക്തിൈവഭവവമുള്ള മനുഷ്യനും
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാ
േണ്ട പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. സമുദായത്തിെല മറ്റു
വ്യക്തികളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടു മാത്രേമ അവനു
തെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കാൻ കഴിയു. ‘വ്യാേമാഹവും
യാഥാർഥ്യവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കർത്താവായ ക്രി
േസ്റ്റാഫർ േകാെഡ്വൽ ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇത്
വ്യക്തമാക്കുന്നത് േനാക്കുക.
‘െബർട്രാൻഡ് റസ്സലിെന പ്രസവിച്ച് ഒമ്പത് മാസമായ

സമയത്ത് ആ ബാലെന വിജനപ്രേദശത്ത് അമ്മേപാ
ലുമില്ലാെത, വളരാനിടയാകുകെയന്ന വ്യസനകരമായ
പരീക്ഷണം ഒരാൾ നടത്തിയിരുെന്നന്ന് കരുതുക.
അങ്ങിെന വളർന്നുവന്ന ആ ബാലൻ 40 വയസ്സുള്ള ഒരു
മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന സമയത്താണ് അേദ്ദഹെത്ത
ഒന്നാമതായി മനുഷ്യർ കാണുന്നെതന്നും കണക്കാ
ക്കുക. അവർ ആ മനുഷ്യെന്റ ൈകയിൽ ‘മനസിെന
ക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാധന’, ‘പദാർഥങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
പരിേശാധന’ എന്നിവയുെട ൈകെയ്യഴുത്തു േകാപ്പികൾ
കാണുേമാ? എന്തിന്? എണ്ണം (നമ്പർ) നിർവഹിേയ്ക്ക
ണ്ടെതങ്ങിെന എെന്നങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനറിയാേമാ?
ഇല്ല. തെന്റ ഇന്നെത്ത സ്ഥിതിെയ്ക്കല്ലാം വിപരീതമായി
അസംബന്ധവും മര്യാദെകട്ടതുമായ ഒരു രീതിയിലാണ്
റസ്സൽ െപരുമാറുക.”
“അതുെകാണ്ട് നാമിന്നറിയുകയും വിലമതിക്കുകയും

െചയ്യുന്ന റസ്സൽ ഒരു സാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാെണന്നു വ്യ
ക്തമാവുന്നു. റസ്സൽ ഒരു മൃഗമാകുന്നതിനു പകരം
തത്വചിന്തകനായി വളരാനുള്ള കാരണം, സാമൂഹ്യ
മര്യാദയും ഭാഷയും പഠിയ്ക്കാനും, എത്രേയാ കാലമാ
യി വളർന്നുവന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനം സ്വായ
ത്തമാക്കാനും അേദ്ദഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുെവന്നതാണ്.
ഭാഷയാണ് അേദ്ദഹത്തിന് ആശയങ്ങൾ െകാടുത്ത
ത്. എെന്താെക്ക േനാക്കിപ്പഠിക്കണെമന്ന് അതാണ്
അേദ്ദഹെത്ത പഠിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ േശഖരിച്ച് വച്ച
വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തുറന്നുവ
ച്ചതും ഭാഷയാണ്. സദാചാരാം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നീ പ്രാഥമിക സാമൂഹ്യധർമ്മങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
േബാധം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തതും ഭാഷ
തെന്ന. അേപ്പാൾ ഉപകാരപ്രദമായ മെറ്റല്ലാവസ്തുക്ക
െളയുംേപാെല, റസ്സലിെന്റ വിജ്ഞാനവും ഒരു സാമൂ
ഹ്യസൃഷ്ടിയാണ്.”

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നെതന്തിന്?
മനുഷ്യെന്റ ആത്മസത്ത ഒരിയ്ക്കലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ
ളിൽ നിെന്നാറ്റെപ്പട്ടുനിൽക്കുന്നിെല്ലന്നാണ് ഇതിൽനി
ന്ന് മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്. സുപ്രസിദ്ധ േപാളിഷ് തത്വ
ജ്ഞാനിയായ ആദാംഷാഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ
െല ഏറ്റവും ഒറ്റെപ്പട്ട മനുഷ്യെന്റ ഏറ്റവും ഏകാന്ത
മായ ചിന്തകൾ േപാലും സാമൂഹ്യമായി രൂപവൽക്ക
രിയ്ക്കെപ്പടുന്നവയും സാമൂഹ്യകാരണങ്ങളാൽ നിർണ്ണ
യിക്കെപ്പടുന്നവയുമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി
കളുെട ഒറ്റെപ്പട്ട സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്
സമുദായമുണ്ടാവുകയല്ല മറിച്ച് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട
ആെകത്തുകയിൽ നിന്ന് ‘വ്യക്തികളുണ്ടാവുക’യാണ്
െചയ്യുന്നത്.
സാേങ്കതിക-ശാസ്ത്ര ൈവദഗ്ധ്യങ്ങളിലും ഉൽപാദനവി
തരണസമ്പ്രദായങ്ങളിലുമുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട
ഫലമായി സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവമായ
മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് ശരിതെന്ന. ഫ്യൂഡലി
സത്തിെന്റ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും ഒരുേപാെലയെല്ലന്നു പറേയണ്ട
തില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ വ്യക്തിയുെട ജീവിതം ഒരിയ്ക്കലും
സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രമായിരുന്നില്ല. അതാതുകാലഘട്ട
ത്തിെല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങ
െളന്ന നിലയ്ക്കാണ് വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട സാൻ
മാർഗ്ഗിക ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. പട്ടിണി
യും െതാഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവും അടിമത്തവും അനു
ഭവിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിക്കു വളരാൻ കഴിയില്ല. മൃഗീയമായ
സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ട
തകൾക്ക് വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുെകാണ്ടാണ്
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങെള നീക്കം
െചയ്ത മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ
പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കണെമന്നും മനുഷ്യന്
യഥാർഥമായ മാനുഷികത അനുഭവെപ്പടാനും, തെന്ന
സ്വയെമാരു മനുഷ്യനായി ക്കണ്ടു പരിചയെപ്പടാനും
സ്വന്തം വ്യക്തിത്വെത്ത ഉയർത്തിപിടിക്കാനും പറ്റിയ
തരത്തിൽ േലാകെത്ത പുനഃസംഘടിപ്പിയ്ക്കണെമന്നും
മാർക്സ് ആഹ്വാനം െചയ്തത്.
സാമൂഹ്യൈവകൃതങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കാെത വ്യക്തിത്വ
സൗന്ദര്യത്തിേലയ്ക്കും പൂർണതയിേലയ്ക്കും നയിയ്ക്കാൻ കഴി
യില്ല. അതുെകാണ്ട് ആദ്യം സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള
മാറ്റിമറിയ്ക്കുക. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വ
ത്തുടമയിലിരിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായുളവാകുന്ന പട്ടിണി
യും െതാഴിലില്ലായ്മയും അസമത്വങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളുമാ
ണ് വ്യക്തിത്വെത്ത അരച്ചു ചതയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട്
മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിയ്ക്കുക, വ്യക്തിെയ പൂർണനാ
ക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾെകാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ആഭ്യന്തരൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യാൻ സാധിക്കി
ല്ല. േനെരമറിച്ച്, മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
മാത്രെമ വ്യക്തിെയ പൂർണമാക്കുവാൻ കഴിയൂ. അതു
െകാണ്ട് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചു സമുദായെത്തയാ
െക, സമുദായത്തിെല എല്ലാ വ്യക്തികെളയും, സുഖത്തി
േലയ്ക്കും സംതൃപ്തിയിേലയ്ക്കും ഉൽകൃഷ്ടതയിേലയ്ക്കും പരിപൂർ
ണ്ണതയിേലയ്ക്കും നയിക്കുക!

മാർക്സിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം
പലരും െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കുന്നതുേപാെല, മാർക്സ് േകവലെമാ
രു സാമ്പത്തികവിദഗ്ധേനാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞേനാ
തത്വജ്ഞാനിേയാ മാത്രമായിരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനുമുപ
രി അേദ്ദഹെമാരു മനുഷ്യേസ്നഹിയായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വ
ത്തിെന്റ വില മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹം മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെട മൃഗീയ
തകൾെക്കതിെര പടെവട്ടിയത്.
മാർക്സിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം ഉള്ളുെപാള്ളയായ ഒരു താ
ത്വികദർശനേമാ അപ്രാേയാഗികമായ ഒരു ധാർമിേകാ
പേദശേമാ ആയിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട സവി
േശഷ ഘട്ടത്തിെല അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രാേയാഗിക
പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. മനുഷ്യസമുദായത്തിെല വി
കാസക്രമെത്ത ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം െചയ്യാനും,
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെള ശരിയായി അപഗ്ര
ഥനം െചയ്യാനും കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്ത
മവസാനിപ്പിച്ചു േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനും വർഗ്ഗര
ഹിതമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്
പൂർണ്ണമായ േമാചനം േനടാനും സാധിയ്ക്കുെമന്ന് അേദ്ദ
ഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മനുഷ്യേസ്നഹപരമായിരുന്നു പരി
പാടി. മാനുഷികങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടതകളുെട പാരമ്യമാ
യിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന അധഃ
പതനത്തിേലക്കു പിടിച്ചുന്തുന്നു. േസാഷ്യലിസം മനു
ഷ്യെന്റ ഉൽകൃഷ്ടതകെള േമൽക്കുേമൽ വളർത്തുവാൻ
സഹായിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തെത്ത
തട്ടിത്തകർത്തു േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാൻ മാർക്സ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗേത്താടാവശ്യെപ്പട്ടത്.
േസാഷ്യലിസം െവറുെമാരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാ
ത്രമല്ല. മനുഷ്യേസ്നഹത്തിലടിയുറച്ച സാമൂഹ്യബന്ധ
ങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഒരുപാധികൂടിയാണ്. േസാ
ഷ്യലിസത്തിലടങ്ങിയ മനുഷ്യേസ്നഹമാണ് ജനങ്ങെള
ആേവശഭരിതരും ക്രിേയാന്മുഖരുമാക്കുന്നത്.

















നാല്
വ്യക്തിയും സാമൂഹ്യഘടനയും
മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപി
ച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നന്നാവുെമന്നാേണാ പറഞ്ഞത്? അങ്ങി
െനയാെണങ്കിൽ നാൽപ്പത്െകാല്ലക്കാലം േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ സ്റ്റാലിൻമാരും,
പതിനഞ്ചുെകാല്ലക്കാലം േസാഷ്യലിസത്തിൽ കഴിച്ചുകൂ
ട്ടിയ മെറ്റാരുരാജ്യത്തിൽ മാേവാേസതൂങ്ങുമാരും ഉണ്ടാ
യെതന്തുെകാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലിെന്റ താൻ പ്രാമാണിത്വ
ത്തിൻകീഴിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ മരവിച്ച
വ്യക്തിത്വേത്താടുകൂടി ഭയവിഹ്വലരായി കഴിയുകയും
പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള നിരപരാധികൾ െനറിെകട്ട
മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയാവുകയും അസംഖ്യംേപർ അന്യാ
യമായും നിർദയമായും െവടിവച്ചുെകാല്ലെപ്പടുകയും
െചയ്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലിനുെണ്ടന്ന് െലനിൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിെപ്പട്ടതിനുേശഷവും വർ
ധിക്കുകയേല്ല െചയ്തത്? മാേവാേസതൂങ്ങിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇന്ത്യെയ ആക്രമിക്കുകയും
പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെനപ്പറ്റി വൃത്തിെകട്ട നുണകൾ
പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അണുവായുധ യുദ്ധത്തിന് ജയജ
യപാടുകയും മറ്റും െചയ്തതിന് കാരണെമന്താണ്? മുത
ലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചതു
െകാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയില്ല എന്നേല്ല ഇത്
കാണിക്കുന്നത്? സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂല
മായതുെകാണ്ടുമാത്രം വ്യക്തികൾ ഉൽകൃഷ്ടരും സൽഗു
ണസമ്പന്നരുമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല എന്നേല്ല ഇത്
െതളിയിച്ചുകാട്ടുന്നത്.
തീർച്ചയായും അേത, മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത ചവു
ട്ടിേത്തയ്ക്കുകയും മാനുഷികങ്ങളായ സാന്മാർഗ്ഗിക മൂല്യ
ങ്ങെള വളെച്ചാടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മുതലാളിത്ത സാ
ഹചര്യങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
മനുഷ്യൻ നന്നായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. സാമ്പത്തിക
ബന്ധങ്ങളുെട മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യസ്വഭാവ
ത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലും ചീത്ത വ്യക്തികളുണ്ടാവാം.
പട്ടിണിയും പായാരവും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും
അവസാനിച്ചാലും വ്യക്തികൾ നന്നായിെക്കാള്ളണെമ
ന്നില്ല എന്നതിന് മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽത്തെന്ന
ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. സ്വത്തുക്കളുള്ള
വർക്കിടയിൽേപാലും സ്വാർഥവും ക്രൂരതകളും കളവും
െകാലപാതകങ്ങളും താേന്താന്നിത്തവും വ്യഭിചാരവും
നടമാടാറുണ്ട്.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചീത്തവ്യക്തികളുണ്ടാവ
ണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നല്ലവ്യക്തികളു
ണ്ടായിക്കൂേട? തീർച്ചയായുമുണ്ടാവണം. മുതലാളിത്തവ്യ
വസ്ഥയിൻകീഴിൽ ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമനുഭവിക്കുന്ന
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് നിസ്വാർത്ഥരും ത്യാഗ
ശീലരുമായ വിപ്ലവകാരികളും സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യ
േസ്നഹികളും ഉയർന്നുവരാറുള്ളത്.
ചൂഷിതരായ ജനങ്ങളുെട കാര്യമിരിയ്ക്കെട്ട, ചൂഷണവർ
ഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട മുതലാളികൾക്കിടയിൽത്തെന്ന നല്ല വ്യ
ക്തികൾ ഉണ്ടായിക്കൂെട?
ഒരു േചാദ്യം കൂടി, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കുത
െന്ന ഉന്നതൻമാരായ വ്യക്തികൾ ആവശ്യമെല്ല? ബുദ്ധ
നും, വിേവകാനന്ദനും െനേപ്പാളിയനും വാഷിംഗ്ടണും
െലനിനും ഗാന്ധിയും അേതേപാലുള്ള മഹാൻമാരായ
മറ്റു വ്യക്തികളുമേല്ല സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് േന
തൃത്വം നൽകുകയും ചരിത്രെത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാൻ ജനല
ക്ഷങ്ങെള അണിനിരത്തുകയും െചയ്തത്?
അേത; യാെതാരു സംശയവുമില്ല.
എന്ത്! അേപ്പാൾ മാർക്സിസം െപാളിഞ്ഞു പാളീസായി
എന്നാേണാ പറയുന്നത്? സാമ്പത്തികശക്തികളാണ്
മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്
എന്നും സാമ്പത്തിക ഘടന മാറിയാൽ മനുഷ്യസ്വഭാ
വം തനിെയ മാറിെക്കാള്ളുെമന്നും വാദിയ്ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്
സിദ്ധാന്തം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നാേണാ തുറ
ന്നു പറയുന്നത്?
മാർക്സിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നാ
ണ് ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങളുയർന്നുവരുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ
വ്യക്തികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിെന മാർക്സിസം നിേഷധി
യ്ക്കുന്നില്ല. െവറും സാമ്പത്തിക ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യസ്വഭാവെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ത് എേന്നാ മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചു േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിച്ചാൽ വ്യക്തികൾ സ്വയം നന്നായിെക്കാള്ളും
എേന്നാ മാർക്സിസം പറയുന്നില്ല തീർച്ച. മാർക്സ് പറഞ്ഞ
തിതാണ്:
‘മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട ചരിത്രം സ്വയം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ

അത് അവർ തങ്ങൾക്ക് േതാന്നിയപടി സൃഷ്ടിയ്ക്കുക
യല്ല െചയ്യുന്നത്. അവരവർ സ്വയം തിരെഞ്ഞടുത്ത
സാഹചര്യത്തിലല്ല, പിെന്നെയാ നിർദ്ദിഷ്ടവും േനരിട്ടു
കാണെപ്പടുന്നതും ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു ഉയർന്നു
വന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ചരിത്രം
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.’

ഏംെഗൽസ് േബ്ലാഷിനയച്ച ഒരു കത്തിൽ ഇത് കൂടു
തൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു:
‘ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദമനുസരിച്ച് ചരിത്രത്തി

െന്റ അവസാനെത്ത നിയാമകശക്തി യഥാർഥ ജീ
വിതത്തിെന്റ ഉൽപാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവുമാണ്.
ഇതിലപ്പുറെമാന്നും ഞാേനാ മാർേക്സാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞി
ട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും ഇതിെന വളെച്ചാടിച്ച്
ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമകശക്തി സാമ്പത്തികവ്യവ
സ്ഥ മാത്രമാെണന്ന് പറയുകയാെണങ്കിൽ അത് ഈ
സിദ്ധാന്തെത്ത നിരർത്ഥകവും ശൂന്യവുമാക്കിത്തീർ
ക്കും… രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും
സാഹിത്യപരവും കലാപരവുമായ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധി
കളും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിെയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കു
ന്നത്. പേക്ഷ, ഇവെയല്ലാം അേന്യാന്യം സ്വാധീനം
െചലുത്തുകയും സാമ്പത്തികാടിത്തറെയ തെന്ന ബാ
ധിക്കുകയും െചയ്യും. ഇതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാറ്റിേന്റയും
കാരണം സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതിയാെണേന്നാ,
അതുമാത്രേമ ഫലപ്രദമാകൂ എേന്നാ, മെറ്റല്ലാം നിർ
ജ്ജീവങ്ങളാെണേന്നാ അല്ല. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളു
െട അടിത്തറയിൽ ഇവെയല്ലാം പരസ്പരം സ്വാധീനം
െചലുത്തുകയും ഒടുവിൽ ഇവ ചരിത്രത്തിെന്റ നിർണ്ണാ
യകശക്തികളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നതാണ്
പരമാർത്ഥം.’

ചരിത്രത്തിെന്റ സൃഷ്ടാവ്
അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിെന്റ അടിമയല്ല, യജ
മാനനാണ്: സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല,
അവയുെട സൃഷ്ടാവുകൂടിയാണ്. േബാധപൂർണമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിലൂെടയും സമരങ്ങളിലൂെടയും സാമൂഹ്യബ
ന്ധങ്ങെള മാറ്റാനും പുതിയ ബന്ധങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കാനും
അവനു കഴിവുണ്ട്. രാജവാഴ്ചകേളയും മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ ബീഭത്സതകേളയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥകേളയുെമല്ലാം
തെന്ന കരുത്തുറ്റ ൈകകൾെകാണ്ട് തകർത്തു തരിപ്പ
ണമാക്കിയവനാണവൻ. 1789, 1917, 1947 ആഗസ്റ്റ്
15 എല്ലാം മനുഷ്യെന്റ സൃഷ്ടികളാണ്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിയ്ക്കു
േമ്പാൾ സാമൂഹ്യ വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങേളയും സാമൂ
ഹ്യസാഹചര്യങ്ങേളയും കണക്കിെലടുക്കണെമന്നതു
ശരിതെന്ന, എെന്തന്നാൽ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ വ്യക്തി
യുെട ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ്
പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന സാമൂഹ്യനി
യമങ്ങെള െവല്ലുവിളിയ്ക്കുന്ന ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ മുര
ടിച്ചുേപാവുകേയ ഉള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് 1789-ൽ നി
ന്നുെകാണ്ട് 1917െന സൃഷ്ടിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമില്ലാത്ത
വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികൾ
അത്രയ്ക്ക് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടേത്ര
േബബൂഫിെനേപ്പാലുള്ള വിപ്ലവകാരികളുെട സ്വപ്നങ്ങൾ
തകർന്നുേപായത്. വ്യക്തിയുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ
സഫലമാവണെമങ്കിൽ അവ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നി
യമങ്ങൾക്ക് െപാരുത്തെപ്പട്ടവയായിരിക്കണം എന്നാ
ണിതു കാണിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിെന്റ അർത്ഥം
വ്യക്തിയുെട ഓേരാ പ്രവർത്തനവും സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ
ളാൽ നിർണയിക്കെപ്പടുന്നുെവന്നല്ല, സാമൂഹ്യനിയമ
ങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും മുൻകയ്യിേനയും
നശിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുെട അടിത്ത
റയിൽനിന്നുെകാണ്ട് തെന്റ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യ
േബാധത്തിന് രൂപം നൽകാൻ അവന് സാധിയ്ക്കും. വ്യ
ക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യദർശനത്തിനു േവണ്ടി പ്രവർത്തി
യ്ക്കാേനാ പ്രവർത്തിയ്ക്കാതിരിക്കാേനാ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യ
മുണ്ട്. േവണെമങ്കിൽ പണത്തിെന്റ പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കു
വഴങ്ങുകേയാ േലാക്കപ്പുമുറികളുെട ഭീഷണിയ്ക്കുമുമ്പിൽ മു
ട്ടുകുത്തുകേയാ െചയ്യാം. മുപ്പതുെവള്ളിക്കാശിനുേവണ്ടി
സഹപ്രവർത്തകെന ഒറ്റിെകാടുക്കാം. അതല്ല, പ്രേലാ
ഭനങ്ങേളയും ഭീഷണികെളയും വകവയ്ക്കാെത സ്വന്തം
ആദർശത്തിലുറച്ചുനിൽക്കണെമങ്കിൽ അങ്ങിെനയുമാ
വാം. ആദർശത്തിന് േവണ്ടി സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങെള
ബലികഴിയ്ക്കാൻ വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയുമായി തൂക്കുമരത്തി
േലറാനും അവനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഏതുമാർഗം സ്വീക
രിയ്ക്കണെമന്നത് സാമൂഹ്യനിയമങ്ങെളയല്ല വ്യക്തിയുെട
സ്വന്തം ഇഷ്ടെത്തയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിയുെട േബാധപൂർവമായ
പങ്കിെനക്കുറിച്ച് ഏംെഗൽസ് ഇങ്ങെന വിവരിക്കുന്നു:
“…മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമുദായത്തിെന്റ ചരി

ത്രം പ്രകൃതിയുേടതിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി
വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു കാണാം. പ്രകൃതിയിൽ,
അതിെന്റേമൽ മനുഷ്യനുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങെള അവ
ഗണിക്കുന്നതായാൽ — പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന
അന്ധവും അേബാധവുമായ ഘടകങ്ങൾ മാത്രേമയു
ള്ളു. അവയുെട പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടയാണ്
സാമാന്യനിയമം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ
സംഭവിക്കുന്ന യാെതാന്നും തെന്ന വസ്തുക്കളുെട ഉപരി
തലത്തിൽ കാണാവുന്ന എണ്ണമറ്റ യാദൃശ്ചികസംഭവ
ങ്ങളാകെട്ട, ഈ യാദൃശ്ചികതകളുെട പിന്നിൽ ഒരു ക്ര
മമുെണ്ടന്നു െതളിയിക്കുന്ന അന്തിമഫലങ്ങളാകെട്ട —
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് േബാധപൂർവ്വം അഭിലഷിക്കെപ്പടു
ന്ന ഒരു ലക്ഷ്യെമന്ന നിലയ്ക്കല്ല. സമുദായത്തിെന്റ ചരി
ത്രത്തിൽ േനെരമറിച്ച് നടൻമാെരല്ലാം േബാധമുള്ളവ
രാണ്. ദൃഢതയും വികാരവായ്പുള്ളവരും നിശ്ചിതമായ
ലക്ഷ്യങ്ങെള ഉന്നംവച്ചുെകാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും
ആയ മനുഷ്യരാണ്. േബാധപൂർവ്വമായ ഒരുേദ്ദശ്യം കൂ
ടാെത ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടാെത, യാെതാന്നും
സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ വ്യത്യാസം ചരിത്രഗേവഷണ
ത്തിന്, പ്രേത്യകിച്ചും ഒറ്റെപ്പട്ടകാലഘട്ടങ്ങേളയും സംഭ
വങ്ങളുേടയും പഠനത്തിന് വളെര പ്രധാനമാണ്. എങ്കി
ലും ആന്തരികമായ സാമാന്യനിയമങ്ങളാണ് ചരിത്ര
ത്തിെന്റ ഗതിെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതെയ
മാറ്റാനും അതിന് സാധ്യമല്ല.” (സിലക്റ്റഡ് വർക്ക്സ് II
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ).

പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും തിൻമകൾക്കു പ്രേചാദനം നൽ
കുെമന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പട്ടിണി
യിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാൻേവണ്ടി േമാഷണേമാ വ്യഭി
ചാരേമാ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, േമാഷണവും വ്യ
ഭിചാരവും പട്ടിണിയുെട അനിവാര്യഫലങ്ങളാെണന്ന്
പറയാേമാ? പാടില്ല. പട്ടിണിയുെട തീച്ചൂളയിൽ കിടന്നു
നരകിയ്ക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ േമാഷ്ടിക്കാേനാ
വ്യഭിചരിക്കാേനാ േപാകാറില്ല. എല്ലാവരും പട്ടിണിയു
െട േപ്രരണയ്ക്ക് വശംവദരായി േമാഷ്ടിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടാ
ലെത്ത സ്ഥിതി എന്താവും. േമാഷ്ടിക്കേണാ, േമാഷ്ടിയ്ക്കാ
തിരിക്കേണാ, വ്യഭിചരിക്കേണാ, വ്യഭിചരിയ്ക്കാതിരിക്ക
േണാ, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ
ളല്ല, വ്യക്തിയാണ്.

വ്യക്തിയും വർഗബന്ധങ്ങളും
ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു വശത്ത്,
പരമ്പരാഗതങ്ങളായ സ്വഭാവൈവശിഷ്ട്യങ്ങളും സാമൂ
ഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ആെകത്തുകയിൽ നിന്നുടെലടുത്ത
സാംസ്കാരികേബാധവും മറുവശത്ത്. ഈ വ്യത്യസ്തഘ
ടകങ്ങളുെട ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ മാനസിക
സംഘട്ടനങ്ങളുളവാക്കാം. േപാലീസിെന്റ ഇടിെകാള്ളു
േമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ പണസഞ്ചിയുെട പ്രേലാഭനമുണ്ടാ
കുേമ്പാൾ, വ്യക്തിയുെട ആന്തരികമായ ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ
പരസ്പരം യുദ്ധം െവട്ടുന്നു. ഈ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയാ
ണ് ഒടുവിൽ ഭീരുത്വേമാ, ധീരതേയാ, അവസരവാദേമാ,
ആദർശഭക്തിേയാ ഏതാണ് േവണ്ടത് എന്ന് തീരുമാ
നിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്.
ദുർബലമായ ആത്മാവ് പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കും േപ്രരണ
കൾക്കും കീഴടങ്ങുന്നു. പേക്ഷ, കീഴടങ്ങലിൽ ആഹ്ലാദമ
ല്ല, ദുഃഖമാണുണ്ടാകുന്നത്. അരുതാത്തതു െചയ്യുേമ്പാൾ
ൈകവിറയ്ക്കുന്നു. െതറ്റു െചയ്തതിനുേശഷം പശ്ചാത്തപി
യ്ക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വേബാധവും വ്യക്തി
പരമായ ചാഞ്ചല്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളുെട പ്ര
തിഫലനങ്ങളാണിവ.
മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതികളുെട സൃഷ്ടിയാണ്.
പ്രകൃതിേയാടും സമുദായേത്താടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്
മനുഷ്യെന മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. പേക്ഷ, അേത സമയ
ത്തുതെന്ന മനുഷ്യൻ പരിതഃസ്ഥിതികെള രൂപെപ്പടുത്തു
കയും െചയ്യുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതികൾ മനുഷ്യെന സൃഷ്ടി
യ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യനാകെട്ട പരിതഃസ്ഥിതികെളയും സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു.
വ്യക്തിയുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങളുെടയും സ്വഭാവങ്ങളു
െടയും രൂപവൽക്കരണത്തിൽ ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതി
കൾ വഹിയ്ക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല. ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ
യിൽ ഓേരാ വർഗത്തിനും പ്രേത്യകമായ ഭൗതികതാൽ
പര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. മുതലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങ
ളും െതാഴിലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാ
ണ്. ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ
ങ്ങെള വർഗ്ഗങ്ങളാക്കി േവർതിരിക്കുകയും േയാജിപ്പി
ച്ചണിനിരത്തുകയും െചയ്യുന്നത്. സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിെന്റ
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സംഘടിച്ചുേപാരാടുകെയ
ന്നത് ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും താൽപ്പര്യമായിരുന്നു.
ഇങ്ങെന വർഗ്ഗത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ചില
െപാതുതാൽപര്യങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഓേരാ വർഗ്ഗ
ത്തിലും ആധിപത്യം വഹിയ്ക്കുന്ന െപാതുചിന്താഗതികളും
െപാതുവിലുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും രൂപം െകാള്ളുന്നു.
എന്നാൽ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന മറ്റുചില ഘടകങ്ങ
ളും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുെണ്ടന്ന് കാണാം. ചുറ്റുപാടുകൾ, സു
ഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ,
ഔേദ്യാഗിക ബന്ധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, പുസ്തകങ്ങൾ,
സിനിമ എന്നിങ്ങെന പലതും വ്യക്തിയുെട മനസ്സിൽ
സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. അവസാനം വ്യക്തി തെന്നയാ
ണ് ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും എന്തുെചയ്യണെമന്ന് തീരുമാ
നിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുെട
യും വർഗതാൽപര്യങ്ങളുെടയും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, മറുഭാഗ
ത്ത് മറ്റു ഘടകങ്ങളുെട േപ്രരണകൾ. എല്ലായ്േപ്പാഴും
വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങൾ വിജയിച്ചുെകാള്ളണെമന്നില്ല.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിപരമായ ചി
ന്തകളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തികളും ക്രി
യാത്മകങ്ങളാണ്. അവ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുെട
അെല്ലങ്കിൽ വർഗബന്ധങ്ങളുെട യാന്ത്രിക പ്രതിഫല
നങ്ങളല്ല. പണിമുടക്കത്തിൽ പെങ്കടുക്കേണാ, പെങ്ക
ടുക്കാതിരിയ്ക്കേണാ, കരിങ്കാലിയാവേണാ വിപ്ലവകാരി
യാവേണാ േസാഷ്യലിസെത്ത എതിർക്കേണാ അനു
കൂലിയ്ക്കേണാ ഇെതല്ലാം െവറും വർഗ്ഗബന്ധംെകാണ്ടു മാ
ത്രമല്ല തീരുമാനിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. എന്തു െചയ്യണെമന്നും
എന്തു െചയ്യാതിരിക്കണെമന്നും വ്യക്തിപരമായി സ്വ
ന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തീരുമാനിയ്ക്കാൻ ഓേരാ മനുഷ്യനും
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതു
െകാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ പിന്തിരിപ്പനായിെക്കാള്ളണെമ
ന്നില്ല. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും
പുേരാഗമനവാദികളായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. എല്ലാ
വർഗങ്ങൾക്കിടയിലും കാണാം പിന്തിരിപ്പൻമാെരയും
പുേരാഗമനവാദികെളയും. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ
കരിങ്കാലികേളയും വർഗ്ഗവഞ്ചകേരയും കാണാം. മറി
ച്ച് ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ േസാഷ്യലിസത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി െപാരുതുന്നവരുമുണ്ടാവാം. ബുദ്ധനും വിേവ
കാനന്ദനും മാർക്സും െലനിനും ഗാന്ധിയും െനഹ്റുവും
മറ്റും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ലേല്ലാ. ആദാം
ഷാൽഫ് ‘മനുഷ്യെന്റ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതുേപാെല “ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിനുള്ളി
ലും വിപ്ലവകാരികേളയും എതിർവിപ്ലവകാരികേളയും
സാമൂഹ്യഘടനയുെട കാര്യത്തിൽ െവറും നിഷ്പക്ഷത
പാലിക്കുന്നവേരയും കാണാം. സാമൂഹ്യസംഭവങ്ങേളാ
ടുള്ള സമീപനത്തിൽ വ്യക്തികൾ ചരിത്രപരമായ ആവ
ശ്യകതെയ വകവയ്ക്കാെത സ്വതന്ത്രരായി എന്തുെചയ്യ
ണെമന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കുകയും സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്
പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല
െതളിവാണിത്.”
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കകത്തും ഇതു കാണാം, െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയേബാധമുള്ള മുന്നണിപ്പടയാ
ണേല്ലാ കമമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. എന്നാൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിേച്ചർന്നു എന്നതുെകാണ്ടുമാ
ത്രം ഒരാൾ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാ
യിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. വ്യക്തിയുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങ
െള പാർട്ടികാർഡുെകാണ്ടുമാത്രം അളക്കാൻ കഴിയില്ല.
മറ്റുപാർട്ടികളുെട സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, േകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിലും കാണാം നല്ല
വ്യക്തികേളയും ചീത്ത വ്യക്തികേളയും, േസാഷ്യലിസ
ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവേരയും േസാഷ്യലിസെമന്ന പദ
പ്രേയാഗത്തിെന്റ മറവിലിരുന്നുെകാണ്ട് സ്വാർത്ഥതാൽ
പര്യങ്ങൾ േനടിെയടുക്കുന്നവേരയും. ഈ സ്ഥിതിക്ക്
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രേമ േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി
നിലെകാള്ളുന്നുെവന്നും േകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അം
ഗമായിേപ്പായ ആർക്കും േസാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസി
ക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ അഹന്തയുെട
ബാലിശതകളാണ്.

















അഞ്ച്
മാർക്സിസം വ്യക്തികൾക്ക് സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാ
നെത്ത നിേഷധിക്കുന്നില്ല. േനെര മറിച്ച്, ചില സവി
േശഷഗുണങ്ങളും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും കഴിവുമുള്ള
വ്യക്തികൾക്ക് ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗേധയത്തിൽ സ്വാ
ധീനം െചലുത്താൻ കഴിയുെമന്ന് അതുറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.
ചില പ്രേത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സ്വാനീധശക്തി വമ്പി
ച്ചതായിരിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ,
ഇങ്ങിെന സമുദായത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താനുള്ള
സാധ്യത വ്യക്തികളുെട കഴിവുകേളയും ഗുണങ്ങെളയും
മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാമൂഹ്യഘടന
േയയും സാമൂഹ്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങേളയും
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട സാഹചര്യങ്ങെളയുെമല്ലാമാശ്ര
യിച്ചിരിക്കുന്നു.
മാർക്സിസത്തിെന്റ ഈ നിലപാടിെന ലളിതമായ ഒരു
ദാഹരണം െകാണ്ട് പ്െളഖേനാവ് ‘ചരിത്രത്തിൽ വ്യ
ക്തിയ്ക്കുള്ള പങ്ക്’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരി
ക്കുകയുണ്ടായി.
“പ്രേത്യക പ്രതിഭേയാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് അതുപ

േയാഗിച്ച് സംഭവഗതികളിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം
െചലുത്താൻ കഴിയണെമങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികൾ
ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി, ഈ പ്രതിഭ അയാെള
മറ്റാെരക്കാളുമധികം, സാമൂഹ്യാേവശങ്ങളുമായി െപാ
രുത്തെപ്പടുത്തണം. ൈസനികമായ സ്വന്തം പ്രതിഭാ
ശക്തിക്കു പകരം സംഗീതത്തിലുള്ള ബീേത്താവെന്റ
കഴിവുകളാണ് െനേപ്പാളിയനുണ്ടായിരുന്നെതങ്കിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുമായിരുന്നി
ല്ല എന്നു തീർച്ചയാണ്. രണ്ടാമതായി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട
സന്ദർഭത്തിൽ ഉപേയാഗപ്രദവും അത്യാവശ്യവുമായി
ത്തീരുന്ന പ്രതിഭാശക്തി ൈകവശമുള്ള മനുഷ്യെന
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന തടഞ്ഞുനിർത്തരുത്.
ഫ്രാൻസിെന്റ പഴയ സാമൂഹ്യഘടന ഒെരഴുപത്തഞ്ചു
വർഷം കൂടി നിലനിന്നിരുെന്നങ്കിൽ അേത െനേപ്പാളി
യൻ അജ്ഞാതനായ ഒരു ജനറൽ ആയി, െവറുെമാ
രു േകണൽ േബാണപ്പാർട്ട് ആയി മരിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടാ
കുമായിരുന്നു.”

ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി
എന്നാൽ, ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക്, അവർ എത്രത
െന്ന മഹാൻമാരും പ്രതിഭാശാലികളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണ
ങ്ങളുമുള്ളവരായിെക്കാള്ളെട്ട, ബഹുജനങ്ങളുെട പിൻ
ബലമില്ലാെത, ഒറ്റയ്ക്ക് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഭവങ്ങളുെട ഉപരിതലത്തിൽ കാ
ണെപ്പടുന്ന േനതാക്കൻമാർ ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രരകശ
ക്തികളാെണന്നും അവരാണ് ചരിത്രെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ത് എന്നും ചിലേപ്പാൾ േതാന്നിേപ്പാേയക്കാം. പേക്ഷ,
യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ പരി
വർത്തനങ്ങളുെട േപ്രരകശക്തി ബഹുജനങ്ങളാണ്.
ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ
ഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പിച്ച് മുതലാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചത് റൂ
േസ്സാ, േവാൾട്ടയർ, േറാെബസ് പിയർ, മാറാ തുടങ്ങിയ
മഹാൻമാരായ ഏതാനും വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല. ലക്ഷ
ക്കണക്കിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ
പെങ്കടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ
ഫലമായിരുന്നു അത്. കൃഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, ഇടത്ത
രക്കാർ മുതലായ വിഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിച്ചുെകാണ്ട്
െതാഴിലാളി ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസം വിജയിച്ച
ത്. ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ ത്യാേഗാജ്ജ്വലങ്ങളായ
സമരങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്.
വിപ്ലവസമരങ്ങളുെട ഫലമായി അധികാരത്തിൽ വരു
ന്നത് ഏത് വർഗ്ഗമായാലും ശരി, ഏതു േനതാക്കൻമാരാ
യാലും ശരി. എല്ലായിടത്തും അവയുെട േപ്രരകശക്തി
ബഹുജനങ്ങളാണ് എന്നു കാണാം.
പേക്ഷ, അേതസമയത്തു തെന്ന ബഹുജനങ്ങൾ മാത്ര
മുണ്ടായാൽ േപാരാ, അവെര ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് നയി
ക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള േനതാക്കൻമാർ കൂടിയുണ്ടാവണം.
െലനിൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞതുേപാെല ‘പ്രസ്ഥാനെത്ത
സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും നയിക്കുവാനും െകൽപ്പുള്ള പരിപ
ക്വരായ പ്രതിനിധികേളയും േനതാക്കൻമാെരയും സൃഷ്ടി
യ്ക്കാത്ത ഒെരാറ്റ വർഗെമങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ആധിപ
ത്യം േനടിയിട്ടില്ല.’

േനതാക്കൻമാരുെട പങ്ക്
സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളാലും സാമൂഹ്യശക്തികളു
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന മുഖ്യ
കടമകെളെന്താെക്കയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാ
ണ്ട് ബഹുജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിേല
യ്ക്ക് നയിക്കാനും കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിെന്റ
ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും േനതാക്കൻമാരായി ഉയർന്നുവരുന്നു.
േനതാക്കൻമാരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില പ്ര
േത്യകമായ കഴിവുകളും പ്രേത്യകമായ സ്വഭാവഗുണ
ങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ അവർ േന
താക്കൻമാരായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ
ഈ കഴിവുകളും, സ്വഭാവഗുണങ്ങളും പ്രാേയാഗികരംഗ
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടണെമങ്കിൽ അതിനുപറ്റിയ സാ
മൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. അനുകൂലമായ സാ
ഹചര്യങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിഭാശാലിയ്ക്കും
േനതാവായിത്തീരാൻ കഴിയില്ല.
ഇങ്ങിെന, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്ക് േയാജിച്ചമട്ടിൽ
പ്രേത്യകമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും സാമൂഹ്യകടമകൾ
നിറേവറ്റാനുള്ള കഴിവുകളുമുള്ളതിെന്റ ഫലമായി, േന
തൃത്വത്തിേലക്കുയരുന്ന വ്യക്തികൾ ബഹുജനങ്ങളാൽ
ആദരിയ്ക്കെപ്പടുകയും ബഹുമാനിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുക
സ്വാഭാവികമേത്ര. പേക്ഷ, അമിതമായ വീരാരാധന ചി
ലേപ്പാൾ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി
െയന്നും വരും.
േനതാവ് അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവനാണ്, ചരിത്രം
സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്, ജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങെളെയല്ലാം
പരിഹരിയ്ക്കാൻ െകൽപ്പുള്ളവനാണ്, മഹാനായ േനതാ
വിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങെള അന്ധമായി അനുസരിക്കുക
യും െചയ്താൽ മതി, എല്ലാം ശരിയായിെക്കാള്ളും. ബഹു
ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുകേയാ പഠിക്കുകേയാ
മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതില്ല.
എെന്തന്നാൽ സംഭവഗതികൾക്ക് രൂപംെകാടുേക്കണ്ട
ചുമതല ജനങ്ങൾക്കല്ല, േനതാവിനാണ്. െതാഴിലാളി
കൾക്ക് വല്ല അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളുേണ്ടാ? പ്രാേദശിക
േനതാവ് േഫാെണടുത്ത് െതാഴിൽകാര്യമന്ത്രിേയാെടാ
ന്നു സംസാരിച്ചാൽ മതി. ജന്മി കൃഷിക്കാരെന ഒഴിപ്പി
ച്ചുേവാ? സാരമില്ല, റവന്യൂമന്ത്രിെയ വിവരമറിയിക്കുക.
േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ ആെരെയങ്കിലും മർദ്ദിച്ചുേവാ
അതിനു േപാലീസ് മന്ത്രിയുണ്ട്. മെറ്റെന്തങ്കിലും ആവ
ശ്യമുേണ്ടാ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും േനതാവിേനാട് പറയുക,
ഒടുക്കെത്ത ൈകയിന്, േനതാവ് ഒരു നിരാഹാരസത്യാ
ഗ്രഹം നടത്തിയാൽ മതി, ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ
നിറേവറിെക്കാള്ളും. വ്യക്ത്യാരാധനയിൽനിന്നും േനതൃ
പൂജയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ
സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത മരവിപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവപ്രവർ
ത്തനങ്ങെള മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർ
ത്തിയ്ക്കാനുള്ള ബഹുജനങ്ങളുെട കഴിവിെന നശിപ്പിക്കു
കയും െചയ്യും.

വ്യക്തിപ്രാഭവ സിദ്ധാന്തം
ചിലേപ്പാൾ േനതാക്കന്മാർതെന്ന തങ്ങളുെട സ്വന്തം
വ്യക്തിത്വത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം സ്വയം കൽ
പിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും. അനുയായികളുെട ജയ
ജയ വിളികളും പത്രപംക്തികളിെല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ
ളും േനതാക്കൻമാെരന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രേത്യകാധികാരങ്ങളും അവരുെട തലക്ക് ലഹരിപിടി
പ്പിെച്ചന്നു വരും. ബഹുജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനം ജീവിത
ത്തിൽ നിന്നും സമരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്കു
യാെതാരു പാഠവും പഠിക്കാനിെല്ലന്നും തങ്ങളാണ് ജന
ങ്ങളുെട ഭാഗേധയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നും അവർ
ക്കു േതാന്നാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും. മന്ത്രിക്കേസരക
ളിെലങ്ങാനുമിരിയ്ക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അവർ
അസഹിഷ്ണുതയുേടയും ധാർഷ്ട്യത്തിെന്റയും കിരീടങ്ങെള
ടുത്ത് ധരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും.
ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാ
ക്കും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
ജീവിച്ചുെകാണ്ടും മർദ്ദനങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടും വിപ്ല
വപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് പത്തി
താഴ്ത്തിക്കിടന്നിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ പല
തും വ്യക്തിപൂജയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിൻമടങ്ങ്
ശക്തിേയാടുകൂടി പുറത്തുവന്നുെവന്നു വരും.
അതാണ് സ്റ്റാലിന് സംഭവിച്ചത്. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ
േത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനേത്താടുമുള്ള കൂറ്, അഗാ
ധമായ താത്വികജ്ഞാനം, ബഹുജനങ്ങെള സംഘടി
പ്പിക്കാനും അവരുെട സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽ
കാനുമുള്ള സാമാന്യമായ കഴിവ്, ഊർജ്ജസ്വലമായ
മനഃശക്തി എന്നിങ്ങെന പല സൽഗുണങ്ങളുമുണ്ടായി
രുന്നതുെകാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഒരനിേഷധ്യേനതാവായി
ത്തീർന്നത്. പേക്ഷ, ഈ ഗുണങ്ങേളാെടാപ്പം തെന്ന
മറ്റുള്ളവരുെട അഭിപ്രായങ്ങേളാടുള്ള അസഹിഷ്ണുത,
സഹപ്രവർത്തൻമാെരപ്പറ്റിയുള്ള അനാേരാഗ്യകരമായ
ദുശ്ശങ്കകൾ, ധാർഷ്ട്യം, നിർദ്ദയത, േനതൃത്വഭ്രമം എന്നി
ങ്ങെനയുള്ള ദുർഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്
ഉപരിതലത്തിേലക്ക് െപാന്തിവരാൻ മടിച്ച ഈ ദുഃസ്വ
ഭാവങ്ങൾ വ്യക്തിപൂജയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊേക്കാ
െട പുറത്തുചാടാൻ തുടങ്ങി. തൽഫലമായി േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കു വലിയ ഹാനി
േനരിടുകയും െചയ്തു.
അേപ്പാൾ വ്യക്തിയുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുക
യും മാനുഷികങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടതകെള വരിഞ്ഞുെക
ട്ടുകയും െചയ്യുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങെള തട്ടിനീ
ക്കാൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധിക്കുെമന്നു പറ
യുന്നതു ശരിയാെണങ്കിൽ കൂടി, അതുെകാണ്ടുമാത്രം,
എല്ലാ വ്യക്തികളും സൽസ്വഭാവികളായിെക്കാള്ളണ
െമന്നില്ല. വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും
ബഹുജനസമരങ്ങൾക്ക് ധീരവും ക്രിയാത്മമകവുമായ
േനതൃത്വം നൽകുകയും െചയ്തുെവന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം
മനുഷ്യൻ സൽഗുണസമ്പന്നനായിത്തീർന്നുെകാള്ളണ
െമന്നില്ല.
വ്യക്തി സമുദായത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്നുള്ളതു ശരിത
െന്ന. പേക്ഷ, സമൂഹത്തിെന്റ യാന്ത്രികമായ ഒരു ഘട
കമല്ല. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിയ്ക്ക് സാമൂഹ്യ
മായ നിലനിൽപുമാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽ
പുമുണ്ട്. വ്യക്തിയുെട ശരീരഘടനയിലും മാനസികഘട
നയിലും ജീവിതരീതിയിലുെമല്ലാം, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി
െന്റ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുെമന്നുള്ളതു ശരിയാ
ണ്. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന, അവ വ്യക്തിപ
രം കൂടിയാണ്. വ്യക്തിയുെട ആത്മനിഷ്ഠമായ ആശയാ
ഭിലാഷങ്ങൾ, വികാരവിചാരങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ,
അഭിപ്രായഗതികൾ, വീക്ഷണഗതികൾ, ജ്ഞാനത്തി
െന്റയും േബാധത്തിെന്റയും നിലവാരം ധാർമ്മികേബാ
ധം, പ്രവർത്തനരീതികൾ, മുതലായവെയല്ലാം സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലും സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാ
നങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും േനതൃത്വത്തിേലക്കുയരുക
യും െചയ്തു എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തിപരമായ ഈ
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുകയില്ല. ചി
ലേപ്പാൾ അവ പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയാെത മങ്ങിക്കിട
ന്നു എന്നു വരാം. മറ്റുചിലേപ്പാൾ ഊേക്കാടുകൂടി ഉപരി
തലത്തിേലക്ക് െപാന്തിവന്നുെവന്നും വരാം.

വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ
താൽപര്യങ്ങളും
ഇത്തരം സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്ന വ്യക്തി
യുെട താൽപര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങ
ളും തമ്മിൽ ചിലേപ്പാൾ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാെയന്നു
വരും. വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങ
ളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടാേയക്കും. ജനങ്ങൾ ജാഗ
രൂകരാെണങ്കിൽ സമൂഹത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങേളാടു
നീതി കാണിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി േനതൃത്വത്തിൽ
നിന്ന് പുറന്തള്ളെപ്പട്ടുെവന്നുവരാം: അെല്ലങ്കിൽ ബഹുജ
നങ്ങൾ ജാഗരൂകരല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രേത്യകിച്ചു
സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട താൽപ
ര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ബലികഴിയ്ക്കെപ്പടും. വ്യക്തി തെന്റ
സങ്കുചിതസ്വാർത്ഥങ്ങെള സമർത്ഥമായി മറച്ചുവയ്ക്കുക
യും സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനെത്ത തെന്റ സ്വന്തം ലക്ഷ്യം േന
ടാനുള്ള ഒേരണിപ്പടിയായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യും.
ചിലേപ്പാൾ, ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അത്ര പ്രകടമാെയ
ന്നു വരികയില്ല. വ്യക്തിയുെട ഉേദ്ദശ്യവും ജനങ്ങളുെട
ഉേദ്ദശ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിെല്ലന്നു േതാന്നും. ഉദാ
ഹരണത്തിന് ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേദശെത്ത ജന
ങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിക്കൂടേമാ േറാേഡാ കിട്ടാൻേവണ്ടി
േനതാവ് മുൻകെയ്യടുത്ത് പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നു. തീർച്ചയായും
ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങളാണവ. കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജനവി
ഭാഗങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻേവണ്ടി േനതാവു
പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും നയിക്കുന്നു. പട്ടിണികി
ടക്കുകേയാ ജയിലിൽ േപാവുകേയാ െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ,
ഇെതല്ലായ്േപ്പാഴും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമാ
യിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. േനതാവിെന്റ ഒരു കണ്ണ് ജന
ങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടിലായിരിക്കും. മേറ്റക്കണ്ണ് േവാട്ടുെപട്ടി
യിലും. ഒരുതരം ഇറട്ടക്കൂറാണിത്. വ്യക്തി ജനങ്ങളുെട
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിലെകാ
ള്ളുന്നു. അേതസമയത്തു തെന്ന സ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ
േനാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, ചിലേപ്പാൾ വ്യക്തി
യുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽകെപ്പടുന്നു.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ൈവരുദ്ധ്യം പ്രകടമായി
ത്തീരുക.
എല്ലായ്േപ്പാഴും കാപട്യമുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല.
തിരെഞ്ഞടുപ്പിനു നിൽക്കുേമ്പാഴും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തു
േമ്പാഴും, െപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിരിെച്ചടുത്ത്
സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാ
ഴും, മറ്റുള്ളവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചുെകാടുക്കുന്ന
തിനുേവണ്ടി ൈകക്കൂലി വാങ്ങുേമ്പാഴുെമല്ലാം താൻ
ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്
േനതാവ് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം.
തെന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുെട ആഗ്ര
ഹാഭിലാഷങ്ങൾ എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നുമുണ്ടാവാം.
ക്രമത്തിൽ അയാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തെതാന്നും ജന
ങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പട്ടുക്കൂട എന്ന നിലപാടിെലത്തിേച്ചരുന്നു.
തെന്റ െചാൽപ്പടിക്കു നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കത്തവെരെയ
ല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകളേയണ്ടത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത
ഒരു കർത്തവ്യമാെണന്നുേപാലും അയാൾ വിചാരി
ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ
ളുമാണ് വ്യക്തിയുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തു
ന്നത് എന്ന വാദം സത്യത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്രമാണ്.
സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിപരമായ ജീവി
തത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ കഴിവുെണ്ടന്ന കാര്യ
ത്തിൽ സംശയമില്ല. നന്മതിന്മകൾക്കുള്ള േപ്രരണക
ളും പ്രേചാദനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഓേരാ പ്രേത്യക സാഹചര്യത്തി
ലും എന്തു നിലപാട് ൈകെക്കാള്ളണെമന്ന് സ്വന്തം
ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാ
ധിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളാലും സാമൂഹ്യകടമകളാ
ലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെള സ്വന്തം
ജീവിതത്തിേലക്ക് പകർത്തുവാേനാ പകർത്താതിരിയ്ക്കു
വാേനാ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, ധാർമി
കമൂല്യം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ
പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ വ്യക്തിെയ മാനു
ഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതയിേലക്കും പൂർണ്ണതയിേലക്കും
നയിക്കണെമങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ സമീപനം മാത്രം
േപാരാ, വ്യക്തിപരമായ സമീപനം കൂടി േവണം.
ബഹുജനങ്ങൾക്കു മുൻകെയ്യടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള
അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുക, നയപരിപാടികൾ ആവിഷ്ക്കരി
ക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങെള പെങ്കടുപ്പി
ക്കുക, ജനങ്ങളുമായുള്ള ൈദനംദിനബന്ധങ്ങൾ സു
ദൃഢമാക്കുക, ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക്
േപ്രാത്സാഹനം നൽകുക, പരസ്പരം സഹകരിച്ചുെകാ
ണ്ടുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും നിർ
ണ്ണയിക്കുക, േനതാക്കൻമാരായ വ്യക്തികളുെട കയ്യിൽ
അമിതമായ അധികാരങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിെന
തടയുക, ചുവട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകൻമാർക്ക് േനതാക്കൻ
മാരായി ഉയരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളു
മുണ്ടാക്കുക, വ്യക്തികളുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള വളർ
ത്താൻ പറ്റിയ െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ആ ചട്ട
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതെത്ത ക്രമീകരിക്കുകയും െച
യ്യുക, സാമൂഹ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി പ്രവർത്തി
ക്കുന്നവരുെട േമൽ കർശനമായ അച്ചടക്കനടപടികൾ
ൈകെക്കാള്ളുക — സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ
ഇത്തരം നടപടികളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മനുഷ്യ
െന്റ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതെത്ത ഒെട്ടാെക്ക നിയന്ത്രി
ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ,
വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങെള സംഘടനയുെട ഭര
ണഘടനാവകുപ്പുകൾ െകാണ്ടുമാത്രം രൂപെപ്പടുത്താനാ
വില്ല. അവസാന വിശകലനത്തിൽ, അവ വ്യക്തിയുെട
ആത്മാഭിവൃദ്ധിയുെട നിലവാരെത്തയാണ് ആശ്രയിച്ചി
രിക്കുന്നത്.

അധ്വാനേത്താടുള്ള സമീപനം
ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചരി
ത്രപരമായ ചില സവിേശഷതകൾ കൂടിയുണ്ട്. മഹാ
ത്മാഗാന്ധിയുെട ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് സാമ്രാജ്യാധിപ
ത്യത്തിെനതിരായി സമരം നടത്താൻ േവണ്ടി ഒട്ടനവ
ധി ജനങ്ങൾ േകാടതികളും േകാേളജുകളും േജാലിസ്ഥ
ലങ്ങളുമുേപക്ഷിച്ച് പുറത്തുവരികയുണ്ടായി. നീണ്ടകാല
െത്ത ജയിൽജീവിതവും ഒളിവു ജീവിതം നയിച്ച അവ
രിൽ പലരും ‘മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ
മാരാ’യിത്തീർന്നു. ശാരീരികേമാ ബൗദ്ധികേമാ ആയ
ൈദനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു
പ്രേത്യക വിഭാഗമായിത്തീർന്നു അവർ. ബ്രിട്ടീഷുഭരണം
അസ്തമിച്ചേതാെട പുതിയ ചില പരിസ്ഥിതികളുയർന്നുവ
ന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നുേവണ്ടിയുള്ള പുതിയ സമരങ്ങൾക്കു വഴിെതളിച്ചു.
സാമ്പത്തിക പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒര
ടിയന്തിര കടമയായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ, സ്വാതന്ത്ര്യസമ
രത്തിൽ പെങ്കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻമാർ ഫാക്ട
റികളിലും വയലുകളിലും മറ്റു േജാലിസ്ഥലങ്ങളിലും നട
ക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ
കഴിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല. മന്ത്രിമാേരാ അംബാസഡർ
മാേരാ എം പി മാേരാ അസംബ്ലി െമമ്പർമാേരാ ആവാ
നല്ലാെത കായികേമാ ബൗദ്ധികേമാ ആയ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ അവരിൽ പലർക്കും സാധ്യ
മായിരുന്നില്ല. അസംബ്ലി, പാർലെമൻറ് െമമ്പർ സ്ഥാ
നങ്ങളും കമ്മിറ്റികളിെല അംഗത്വവും മറ്റും ഒരു പ്രേത്യക
തരം േജാലിയായിത്തീർന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാരും
തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാർ
നടത്തുന്ന െപാതുേയാഗങ്ങളിലും േഘാഷയാത്രകളിലും
പെങ്കടുക്കുക, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കു സംഭാവനകൾ
നൽകുക, അയ്യഞ്ചുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാെളാരിക്കൽ േവാട്ടു
െചയ്യാനും അസംബ്ലിയിേലക്കും പാർലെമൻറിേലക്കും
െമമ്പർമാെര െതരെഞ്ഞടുത്തയയ്ക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമു
പേയാഗിക്കുക ഇത്രമാത്രമായിത്തീർന്നു അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന
ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. യഥാർത്ഥമായ രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അദ്ധ്വാനിയ്ക്കാത്ത ഒരു െചറുവിഭാഗ
ത്തിെന്റ കുത്തകയായിരുന്നു.
ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിെല ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് അധ്വാ
നേത്താട് പുച്ഛമായിരുന്നു. ‘േജാലി സ്വസ്ഥം!’ എന്ന
തായിരുന്നു ആഭിജാത്യത്തിെന്റ മുദ്രാവാക്യം. അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ഇേപ്പാൾ ‘േജാലി രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന പുതി
െയാരാഭിജാത്യം തലെപാക്കിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.
യാെതാരു പണിയുെമടുക്കാെത പരാന്നഭൂക്കുകളായി
ഇത്തിക്കണ്ണി ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻ
മാർ ജനങ്ങേളാട് കൂടുതലധ്വാനിക്കാനും രാജ്യത്തിെന്റ
പുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി ഉൽപാദനം വർധിപ്പിയ്ക്കാനും സ്വത
ന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും
കൂെടക്കൂെട ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്ത
നങ്ങെള വിജയിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ
മാതൃക കാണിച്ചുെകാടുേക്കണ്ട യാെതാരുത്തരവാദിത്വ
വും അവർക്കില്ല. വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഈ
െപാരുത്തേക്കട് അധാർമ്മികതയുെട ഉറവിടമായിത്തീ
രുന്നു.
അധാർമ്മികതകളുെട ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉറച്ചു
നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ഒരുകാ
ലത്ത് സമരധീരതയും ത്യാഗമേനാഭാവവും പ്രകടിപ്പിച്ച
അേത വ്യക്തികൾ തെന്ന പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
അസാൻമാർഗ്ഗികതകളിേലക്കു വഴുതിവീഴുന്നു. കായിക
വും മാനസികവുമായ എല്ലാത്തരം അധ്വാനങ്ങേളാടുമു
ള്ള പുച്ഛം, പണിെയടുക്കാെത മടിയരായിക്കഴിയാനും,
സുഖേഭാഗേലാലുപരാകാനുമുള്ള വാസന, അമിതമായ
കള്ളുകുടി, ൈലംഗികമായ അസ്സാൻമാർഗ്ഗിക ബന്ധ
ങ്ങൾ, െപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന െപാ
തുഫണ്ടുകളിൽ നിേന്നാ സഹകരണസംഘങ്ങൾ തു
ടങ്ങിയ െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിേന്നാ, പണംതട്ടി
െയടുക്കൽ, പാർട്ടിയുെട േപരിൽ പണംപിരിച്ച് സ്വന്തം
ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കൽ, സ്ഥാനമാ
നങ്ങൾക്കുള്ള െകാതി, സഹപ്രവർത്തകരുെട കാലു
വാരൽ, സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കാൻ േവണ്ടി മറ്റു
ള്ളവരുെട േപരിൽ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുപരത്തൽ,
ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം, സ്വജനപക്ഷപാതം, കളവ്,
ൈകക്കൂലി, േനതൃസ്ഥാനങ്ങെള സ്വന്തംകാര്യം േനാക്കാ
നുള്ള ഏണിപ്പടികളാക്കൽ, കപടനാട്യങ്ങൾ, അസ്സാൻ
മാർഗ്ഗികതേയാടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച, ലക്ഷ്യേത്താട് കൂറില്ലായ്മ,
വ്യക്തിപ്രഭാവം, ആത്മപ്രശംസ, അച്ചടക്കരാഹിത്യം,
മനുഷ്യത്വപരമായ െപരുമാറ്റങ്ങളിലും സൗഹാർദ്ദപ
രമായ പരസ്പരസഹായങ്ങളിലും നിഷ്ക്കർഷയില്ലായ്മ,
അരാജകത്വപരമായ സ്വകാര്യജീവിതം, സത്യസന്ധ
തയില്ലായ്മ, വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നിങ്ങെനയുള്ള ദുഃസ്വ
ഭാവങ്ങൾക്കു വളരാൻ പറ്റിയ ഒരന്തരീക്ഷത്തിേലക്ക്
അവർ നീങ്ങുന്നു.

അധഃപതനത്തിെന്റ കാരണം
ഭൂതകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും, ത്യാഗപൂർണ്ണമായ
ജീവിതത്തിെന്റയും, ജനങ്ങെള നയിക്കാനുള്ള കഴിവി
െന്റയും ഫലമായി േനതൃത്വത്തിേലക്കുയർന്നുവന്ന വ്യ
ക്തികൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ ദുഃസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം
വിമുക്തരാെണന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല,
േനെരമറിച്ച്, സാധാരണ ജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനജീ
വിതത്തിൽ നിന്നകലുകയും അധികാരേകന്ദ്രീകരണ
ത്തിനും പണവും പദവിയും േനടുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള സാ
ധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ
േനതാക്കൻമാർ മറ്റുള്ളവെര അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ േവ
ഗത്തിൽ അധഃപതിച്ചുെവന്നുകൂടി വരാം. േനതാക്കൻ
മാർക്ക് ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ
ക്കാലത്തും നിലനിന്നുെകാള്ളണമില്ല.
ഒരുകാലത്ത് സ്വഭാവശുദ്ധിയും ബഹുജനങ്ങെള ഉന്നത
മായ ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് നയിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരു
ന്ന ചില േനതാക്കൻമാർ പിന്നീട് അധഃപതിയ്ക്കുന്നെത
ന്തുെകാണ്ടാണ്. സ്റ്റാലിൻ, മാേവാ തുടങ്ങിയ േലാകപ്ര
ശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മഹാൻമാരായ േനതാക്കൻമാർ േപാ
ലും ൈവക്തികമായ അധഃപതനത്തിെന്റ ചളിക്കുണ്ടി
േലയ്ക്കു താണുേപായെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഈ േചാദ്യ
ത്തിന് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഇരുപത്തി
രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി റിേപ്പാർട്ട്
മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“ജീവിതത്തിെല ഒരു പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിൽ വിലപിടി

ച്ചവെരന്നു സ്വയം െതളിയിച്ച ചില േനതാക്കൻമാർത
െന്ന പിന്നീട് വഴിയിൽ തങ്ങുകയും ക്രേമണ മങ്ങി മറ
ഞ്ഞു േപാവുകയും െചയ്ത പല സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തി
ലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസത്തിെന്റ കാരണങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് േശഷി െകട്ടുേപാ
കുന്നു. മറ്റു ചിലർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമറ്റ്,
തണ്ടുമൂത്ത് ശരിക്ക് പ്രവൃത്തിെയടുക്കാെതയാവുന്നു.
േവെറ ചിലർ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്തവരും നെട്ടെല്ലാടി
ഞ്ഞവരുമായിക്കലാശിച്ച് പരിതഃസ്ഥിതികേളാടിണ
ങ്ങിേച്ചരുകയും പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി സമ
രം െചയ്യാനുള്ള വീറ് കളഞ്ഞുകുളിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അതിന്നിടയിൽ സമരങ്ങളിലൂെട പുതിയ രാഷ്ട്രീയ േന
താക്കൻമാർ ഉയർന്നുവരുന്നു. അവർ പുതിയതിെന്റ
വളർച്ചെയ തടയുന്ന എല്ലാറ്റിേനയും എതിർക്കുകയും
പഴമയുെട െചറുത്തുനിൽപ്പിെന േതാൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. െപാലിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുെട െവളി
ച്ചെമന്ന് േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന
അത്തരെമാരു പ്രതിഭാസമാണിത്. ഭൂമിയിൽ നിെന്ന
ത്രേയാ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ െകട്ട
ടങ്ങിയിട്ട് വളെരക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രകാശിക്കുന്നതുേപാ
െല േതാന്നും. സാമൂഹ്യചക്രവാളത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങ
ളുെട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ പുകഞ്ഞട
ങ്ങിയ കനൽക്കട്ടകൾ മാത്രമായവേശഷിച്ചു കഴിഞ്ഞി
ട്ടും തങ്ങളിേപ്പാഴും െവളിച്ചംവീശുന്നുെണ്ടന്ന് സ്വയം
സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് കുഴപ്പം. ഇതുതെന്നയാണ്
ചില രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാർക്കും സംഭവിച്ചത്.”

ഒന്നുകിൽ പഴയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രകാശിയ്ക്കാ
നുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. അെല്ലങ്കിൽ അവയുെട സ്ഥാ
നത്ത് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കയറിയിരിക്കണം. ഇേത
വഴിയുള്ളു.

















ആറ്
കമ്മ്യൂണിസെമന്നുവച്ചാൽ “ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും
അവെന്റ കഴിവനുസരിച്ച്, ഓേരാരുത്തനും അവെന്റ
ആവശ്യമനുസരിച്ച്” എന്ന തത്വം നടപ്പിൽവരുത്താൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപ്പാദനശക്തികെള വളർത്തുക
എന്നതു മാത്രമല്ല അർത്ഥം. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട
വളർച്ച ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗ്ഗമാണ്. മനുഷ്യനാണ് ലക്ഷ്യം.
ആത്മീയമായ പരിപക്വതേയാടുകൂടിയ ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്യ
െര സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഉന്നം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ
കമ്മ്യൂണിസത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള സമരം ഉൽകൃഷ്ടങ്ങ
ളായ പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കാൻ േവ
ണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്.
മനുഷ്യെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് മാനുഷികങ്ങളായ ജീവിതസാ
ഹചര്യങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും
വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റും െവറും സാമ്പത്തികപ്രതിഭാ
സങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യെന്റ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങെള
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. മർദ്ദനവും ചൂഷ
ണവുമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ
സമുദായത്തിെല മുഴുവൻ വ്യക്തികളുേടയും സർേവ്വാത്മു
ഖമായ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപാധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഭൗതികസ്വത്തുക്കളുെട സമൃദ്ധി ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിയുെട
അടിത്തറയാണ്. ഇങ്ങെന മനുഷ്യെന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കുേവ
ണ്ടിയുള്ള സമരം സമുദായത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കുേവണ്ടി
യുള്ള സമരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടാണ് ഭൗതികസ്വത്തുക്കളുെട ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പി
ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിെമമ്പറും ശ്രദ്ധിക്കണെമന്ന്
േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഇരുപത്തിരണ്ടാം
േകാൺഗ്രസ്സ് ആഹ്വാനം െചയ്തത്.
“കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഭൗതികവും സാേങ്കതികവുമായ
അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കാൻേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അധ്വാ

നേത്താടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമീപനത്തിൽ ഒരു മാതൃ
കയായിത്തീരുക, ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുയർത്തുക, പുതു
തും പുേരാഗമനപരവുമായിട്ടുള്ളതിെലല്ലാം മുൻകെയ്യ
ടുക്കുക, പരിഷ്ക്കരിച്ച സാേങ്കതികമാർഗ്ഗങ്ങെള പിന്താ
ങ്ങുകയും പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക, സാേങ്കതികരീതി
കൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും ൈവദഗ്ധ്യം വളർത്തുക
യും െചയ്യുക, േസാവിയറ്റ് നാടിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയുേടയും
ശക്തിയുെടയും പ്രധാനാവലംബനമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സ്വത്തുക്കെള കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും വർധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുക. ഇെതല്ലാം ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറുെടയും കടമ
യാണ്.”

ഭൗതികപുേരാഗതിയും ആത്മീയപുേരാഗതിയും
എന്നാൽ, ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും മറ്റു ഭൗതി
കസാമഗ്രികളും ഇഷ്ടംേപാെല കിട്ടാവുന്നതുെകാണ്ടുമാ
ത്രം മനുഷ്യൻ തൃപ്തിെപ്പടുകയില്ല. മനുഷ്യന് ഭൗതികാവ
ശ്യങ്ങെളന്നേപാെലതെന്ന ആത്മീയാവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്.
ഭൗതികനിലവാരത്തിെന്റ ഉയർച്ച ആത്മീയവും ധാർ
മ്മികവുമായ നിലവാരത്തിെന്റ ഉയർച്ചയ്ക്കു വഴിെതളിയ്ക്ക
ണം. പേക്ഷ, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുെട യാന്ത്രികമായ
സൃഷ്ടിയല്ല ധാർമ്മികാഭിവൃദ്ധി. ജനങ്ങളുെട ധാർമ്മിക
നിലവാരമുയരണെമങ്കിൽ അവെര നയിക്കുന്ന േനതാ
ക്കൻമാരുെട ധാർമ്മികനിലവാരമുയരണം. േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ജനങ്ങെള
കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിെല ഓേരാ െമമ്പറുെടയും ജീവി
തം ധാർമ്മികതയുേടയും സാൻമാർഗ്ഗികതയുേടയും ഒരു
മാതൃകയായിത്തീരണം. ഇതു സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മാർ
ക്സിെന്റ െലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സ്വന്തം നിലവാരം േമൽക്കുേമലു
യർത്താൻ ഓേരാ െമമ്പറും പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാ
വശ്യമാെണന്ന് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ചട്ടങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
‘മാർക്സിസ്റ്റ് — െലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കു

കയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിലവാരമുയർത്തുകയും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെല മനുഷ്യെന രൂപെപ്പടുത്തു
കയും അതിനുപറ്റിയ വിദ്യാഭ്യാസം അവനു നൽകുകയും
െചയ്യുക; ബൂർഷ്വാ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിെന്റയും, സ്വകാര്യ
സ്വത്തുടമയുേടതായ മനഃശാസ്ത്രത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ
േളയും, ഭൂതകാലത്തിെന്റ മറ്റുച്ഛിഷ്ടങ്ങേളയും എല്ലാത്ത
രം പ്രകടനങ്ങേളയും എതിർക്കുക, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സദാ
ചാരത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ പാലിയ്ക്കുക, െപാതുതാൽപ
ര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങേളക്കാൾ പ്രാധാന്യം
നൽകുക ഇെതല്ലാം ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറുെടയും കടമ
യാണ്.
അേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ
ഭൗതികസ്വത്തുക്കൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്നുമാത്രമല്ല
അർത്ഥം. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഭൗതികവും സാേങ്കതി
കവുമായ അടിത്തറ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സമരം ഒരു പു
തിയ മനുഷ്യെന — കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കാ
നുള്ള സമരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. മാനുഷിക
ഗുണങ്ങളുെട വിളനിലമായ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യെന രൂപ
െപ്പടുത്തുകെയന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഏറ്റവും
പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം.
പേക്ഷ, ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്യർ നിറഞ്ഞ ഒരുൽക്കൃഷ്ട സമുദാ
യം സൃഷ്ടിക്കണെമങ്കിൽ അതിനു േനതൃത്വം നൽകുന്നവ
രും ഉൽകൃഷ്ടരായിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടാണ് േസാവി
യറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട സ്വഭാ
വരൂപവൽക്കരണത്തിൽ അത്രയധികം നിഷ്കർഷിക്കു
ന്നത്.
സാൻമാർഗ്ഗികേബാധത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണെമങ്കിൽ
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാറണെമന്നുപറയുന്നത് ശരി
യാണ്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം സാമ്പത്തിക വ്യവ
സ്ഥ മാറിയാൽ സ്വയേമവ സാൻമാർഗ്ഗികേബാധവും
മാറിെക്കാള്ളണെമന്നല്ല. സാമ്പത്തികാടിത്തറ മാറ്റാ
െനന്നേപാെലത്തെന്ന സ്വഭാവശുദ്ധി ൈകവരുത്താ
നും േബാധപൂർവമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. സാ
മ്പത്തികാടിത്തറെയ മാറ്റിമറിക്കുക താരതേമ്യന എളു
പ്പമാണ്. സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണമാകെട്ട കൂടുതൽ വി
ഷമംപിടിച്ചതാണ്. റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
കഴിഞ്ഞിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ടായി. എന്നിട്ടും പുതിയ മാനുഷി
കബന്ധങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാന്മാർഗ്ഗിക
േബാധം സാർവ്വത്രികമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാറാ
യിട്ടില്ല; മനുഷ്യെന്റ ചിന്താഗതിയിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും നില
നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം. സാമൂഹ്യതാൽപ്പര്യങ്ങളു
െട മുകളിൽ സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങെള കയറ്റിയിരുത്തു
ന്നവരുണ്ട്, െപാതുമുതൽ അപഹരിക്കുന്നവരുണ്ട്, സങ്കു
ചിത സ്വാർത്ഥങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങെള ഉപ
േയാഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കാ
ണെപ്പടുന്ന അത്രയധികം കുറ്റങ്ങളും, പാതകങ്ങളും, വി
വാഹേമാചനങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും ക്രൂരതകളും സമു
ദായേദ്രാഹങ്ങളും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലിെല്ലന്നു
ള്ളത് ശരിതെന്ന. എങ്കിലും, അധഃപതനവാസനകൾ
പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാ
റായിട്ടില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽേപാലും ‘പാർട്ടി െമമ്പർഷി
പ്പിെന ഒരു ഉപജീവനമാർഗമായി കണക്കാക്കുന്നവർ
ഇേപ്പാഴുമുെണ്ടന്ന് സമ്മതിേച്ച തീരൂ’ എന്ന് ഇരുപത്തി
രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ് തുറന്നുപറയുകയുണ്ടായി. ഇത്ത
രം തഞ്ചംേനാക്കികളിൽനിന്ന് പാർട്ടിേയയും സമുദായ
േത്തയും രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി 22-ാം േകാൺഗ്രസ് ധീര
മായ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട പുനർവിദ്യാഭ്യാസമാണ്
മുഖ്യമായ ഒരു പരിപാടി. ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറും തെന്റ
ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക േബാധത്തിലടി
യുറച്ച ഉൽകൃഷ്ടതകളും സ്വഭാവശുദ്ധിയും േമൽക്കുേമൽ
വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരാൻ േബാധപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്ക
ണെമന്ന് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്ര
ക്കമ്മിറ്റി റിേപ്പാർട്ട് ആവശ്യെപ്പടുന്നു:
“അദ്ധ്വാനേത്താടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മേനാഭാവം, പ്രത്യ
യശാസ്ത്രേത്താടുള്ള അേങ്ങയറ്റെത്ത കൂറ്, െപാതുഫ

ണ്ടുകൾ തട്ടിെയടുക്കുന്നതിേനാടും പരാന്നഭുക്കുകളാ
യി ജീവിക്കുന്നതിേനാടും മെറ്റല്ലാത്തരം ദൗർബല്യങ്ങ
േളാടും വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാത്ത നിലപാട്. മറ്റുള്ളവേരാട്
ആദരവും, സഹതാപവും, പാർട്ടിേയാടും ജനങ്ങേളാടു
മുള്ള കൂറ് എന്നീവക കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
മാതൃക കാണിയ്ക്കണെമന്ന് പാർട്ടി ചട്ടങ്ങൾ നിഷ്കർഷി
ക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സാൻമാർഗ്ഗികതേബാധത്തിെന്റ
ഉന്നതതത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിൽ ഓേരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ഒരു മാതൃക
യായിത്തീരണം.”

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സദാചാരം
എന്താണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാൻമാർഗ്ഗികേബാധെമന്നുവ
ച്ചാൽ? അതിൽ താെഴപ്പറയുന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങളുണ്ടാ
യിരിക്കുന്നു എന്നു േസാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ചട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.
• കമ്യൂണിസെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താട് കൂറ്

• സ്വന്തം രാജ്യേത്താടും മറ്റു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങ
േളാടും േസ്നഹം.

• സാമൂഹ്യനന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള നിർവ്യാവമയമായം പ്ര
വർത്തനം — പണിെയടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കത്തനാേരാ
അവൻ ഭക്ഷിയ്ക്കരുത് എന്ന നിഷ്ഠ.
• സാമൂഹ്യസ്വത്ത് വർധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും കാത്തുസൂക്ഷി
യ്ക്കുന്നതിലും ശുഷ്കാന്തി.

• െപാതുജനങ്ങേളാടുള്ള കർത്തവ്യെത്തക്കുറിച്ച് ഉന്ന
തമായ േബാധം; െപാതുതാൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനി
കരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ െപാറുക്കാതിരിക്കൽ.
• കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം; സൗഹാർദ്ദപരമായ പരസ്പര
സഹായം, ഓേരാരുത്തനും എല്ലാർക്കും േവണ്ടി,
എല്ലാവരും ഓേരാരുത്തനും േവണ്ടി.

• വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ ബന്ധങ്ങ
ളും പരസ്പരബഹുമാനവും: മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് സുഹൃ
ത്തും സഖാവും സേഹാദരനുമാണ്.
• സത്യസന്ധത, വിശ്വസ്തത, സാൻമാർഗ്ഗികമായ
പരിശുദ്ധി, വിനയശീലം, െപാതുജീവിതത്തിലും
സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും കപടനാട്യങ്ങളില്ലാതിരി
ക്കൽ.

• കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പരസ്പരം ആദരവ്, കുട്ടിക
െള േപാറ്റിവളർത്തുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തി.

• അനീതി, പണിെയടുക്കാെത പറ്റിത്തിന്നൽ, വി
ശ്വാസവഞ്ചന, തെന്നേപ്പാറ്റിത്തരം എന്നിവേയാട്
സഹിേകട്.

• േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ തമ്മിൽ േസ്നഹവും സൗഹാർദ്ദവും േദശീയവി
േദ്വഷം, വർണ്ണവിേദ്വഷം എന്നിവേയാട് അസഹി
ഷ്ണുത.

• കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ശത്രുക്കേളാടും സമാധാനത്തി
െന്റ ശത്രുക്കേളാടും ജനതകളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
എതിർക്കുന്നവേരാടും അസഹ്യത.
• എല്ലാ നാടുകളിലുമുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു
മായും എല്ലാ ജനതകളുമായും സൗഹാർദ്ദപരമായ
ഐക്യം.
ഈ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ൈദവദത്തങ്ങളായ വിധിനി
േഷധങ്ങളല്ല. കമ്മ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േവണ്ടിയു
ള്ള സമരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഭാഗങ്ങളാണ്. കമ്മ്യൂണി
സെമന്നുവച്ചാൽ സ്വഭാവശുദ്ധിയും, ധാർമ്മികേബാധ
വും മനുഷ്യേസ്നഹവും വിളയാടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥിതിയാണ്.
മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു
സമുദായം െകട്ടിപ്പടുത്താൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം നന്നാ
യിെക്കാള്ളുെമന്നും മർദ്ദനവും ചൂഷണവും നിലനിൽ
ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദനത്തിെന്റയും
ചൂഷണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാൻമാർഗ്ഗി
കേബാധം മാത്രേമ നിലനിൽക്കുകയുള്ളുെവന്നും മുത
ലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാവാെതവയ്യ
എന്നും മറ്റുമുള്ള പരിശുദ്ധ േഭാഷ്ക്കുകൾ മാർക്സിസത്തിെന
തിരാണ്. മനുഷ്യെന്റ സാൻമാർഗ്ഗികേബാധം ഒെരാറ്റ
ദിവസം െകാണ്ടു സ്വയം െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാ
സമല്ല. പ്രാകൃതകാലം മുതൽേക്ക മനുഷ്യസമുദായം
ആർജ്ജിച്ചുേപാവുന്ന ആത്മീേയാൽകൃഷ്ടതകളുെട പാ
രമ്പര്യത്തിൽനിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെല
സാന്മാർഗികേബാധം ഉടെലടുക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികഘടങ്ങെളന്നേപാെലതെന്ന
ആത്മീയഘടകങ്ങളും ആദ്യമായി മുതലാളിത്ത സമുദാ
യത്തിലാണാവിർഭവിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിെനതി
രായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സമരങ്ങളുെട വളർച്ചേയാെടാ
പ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യെന്റ സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. പേക്ഷ, അത് വളരുന്നത് യാന്ത്രി
കമായിട്ടല്ല ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥേപായി മെറ്റാന്ന്
രൂപെമടുക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കും പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗികേബാധം
പടർന്നുപിടിക്കുന്നില്ല. നീണ്ടകാലെത്ത േബാധപൂർവ
മായ പരിശ്രമങ്ങളുെട ഫലമാണിത്. അതുെകാണ്ടാണ്
നാല് ദശാബ്ദത്തിലധികം കാലം േസാഷ്യലിസം െക
ട്ടിപ്പടുത്തതിനുേശഷം ഒടുവിൽ വർഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിേലക്ക് കാെലടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു
നാട്ടിൽേപ്പാലും സ്വഭാവശുദ്ധിയുെട കാര്യം അത്രേമൽ
നിഷ്കർഷിക്കെപ്പേടണ്ടി വരുന്നത്.

േനതൃത്വവും സ്വഭാവശുദ്ധിയും
കമ്മ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റഷ്യക്കാർ
ക്ക് മാത്രമല്ല, മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി
െപാരുതുന്ന ഏതു ജനതയ്ക്കും സ്വഭാവശുദ്ധിേയാടുള്ള
ഇത്തരെമാരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുെട
കാര്യം തെന്നെയടുക്കാം. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവ
ണ്ടിയുള്ള സമരെത്ത ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിയി
ണക്കാൻ േവണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ പരിശ്രമ
ങ്ങളാണ് — ആ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് എെന്താെക്കത്തെന്ന
പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും ശരി — ഇന്ത്യയുെട
േദശീയപ്രസ്ഥാനെത്ത മഹത്തായ ഒരു ബഹുജനപ്ര
സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേതാടുകൂടി
പുതിയ ചില കർത്തവ്യങ്ങളുയർന്നുവന്നു. വ്യവസായ
വൽക്കരണം, കാർഷികപരിഷ്ക്കരണം, ജനങ്ങളുെട ജീ
വിതേത്താതുയർത്തൽ, വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധി മുതലായ
പരിപാടികളിലൂെട േദശീയ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുനീങ്ങി. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി
േദശീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലി
സമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, പ്രഖ്യാപനവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള അന്ത
രം, അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ മനുഷ്യെന മനുഷ്യനിൽനിന്നക
റ്റിനിർത്തുന്ന സ്വകാര്യസ്വത്തുടമേയയും വർഗൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെള െപാതു
വുടമയാക്കലുമാണ്. പേക്ഷ, സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ ശക്തി
െപ്പടുകയും, വർഗ്ഗൈവരുധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയുമാണ്
െചയ്തത്.
േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മി
ലുള്ള അന്തരമവസാനിയ്ക്കലാണ്. പേക്ഷ, അകൽച്ച
കുറയലല്ല, വർധിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. സ്വത്തുക്കളുെട
േകന്ദ്രീകരണം ശിഥിലമാവുകയല്ല, കൂടുതൽ മുറുകുകയാ
ണ് െചയ്തത്.
ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമാണ്. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തമാ
ണ് െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവ
സാനിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, ചൂഷണെത്ത നില
നിർത്തുന്ന ഭരണകൂടവും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം മുത
ലാളിത്ത ചിന്താഗതിെയ മുറുെകപ്പിടിക്കുന്ന േനതാക്കൻ
മാരുമാണ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്.
അസമത്വത്തിെന്റയും ചൂഷണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളുെട മൃഗീയ സാഹച
ര്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് സമുദായത്തിെന്റ ആത്മീേയാൽ
ക്കർഷത്തിെന്നാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത മാനുഷിക സാ
ഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, സമൂഹ
ത്തിെന്റ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തികളുെട സ്വാർേത്ഥാേദ്ദശ്യങ്ങ
ളും തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ല. ഈ െപാരുത്തേക്കടാണ്
ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ ഉറവിടം.
അേപ്പാൾ േസാഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നു പ്രഖ്യാപി
ച്ചതുെകാണ്ടുമാത്രമായില്ല. സമുദായത്തിെന്റ ലക്ഷ്യെമ
ന്തായിരിക്കണെമന്നതിെനപ്പറ്റിയും ആ ലക്ഷ്യം എങ്ങി
െന േനടാൻ കഴിയുെമന്നതിെനപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ
േബാധമുണ്ടായാൽ മാത്രം േപാരാ. ലക്ഷ്യത്തിേലയ്ക്കു
ജനങ്ങെള നയിക്കുന്ന േനതാക്കൻമാരുെട ആത്മീയ
വും സാൻമാർഗികവുമായ നിലവാരെമന്ത് എന്നതാണ്
മുഖ്യമായ പ്രശ്നം.
നയിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പത്രപ്രസ്താവനകൾ െചയ്യു
കയും ൈമതാനപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്യുക
എന്നു മാത്രമല്ല അർത്ഥം. േസാഷ്യലിസെമന്ന മഹ
ത്തായ ലക്ഷ്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം ബഹുജനങ്ങളുെട ഹൃ
ദയങ്ങളിേലക്ക് പകർന്നുെകാടുക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തി
നുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആേവശവും കഴിവും കരു
ത്തും ത്യാഗേബാധവും അവരിലുളവാക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഭൗതികവും ധാർമ്മികവുമായ
പാപ്പരത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന േനതാക്കൻമാർക്ക്
ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻ കഴിയില്ല. ലക്ഷ്യേത്താട് അച
ഞ്ചലമായ കൂറും പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങെള ബലികഴിക്കാ
നുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധതയും ഉന്നതമായ മനുഷ്യേസ്നഹ
വും സാമൂഹ്യവും ശാസ്ത്രീയവും സാേങ്കതികവുമായ അറി
വു വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമശീലവും ഉയർന്ന സാൻ
മാർഗ്ഗിക സാംസ്കാരിക നിലവാരങ്ങളും പതർച്ചയില്ലാ
ത്ത ആദർശനിഷ്ഠയും വിനയം, സത്യസന്ധത, ധീരത,
ദയ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും എല്ലാമുള്ള വ്യക്തി
കൾേക്ക േസാഷ്യലിസം േപാലുള്ള മഹത്തായ ഒരു
ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് ജനങ്ങെള നയിക്കാൻ കഴിയുള്ളു.
അങ്ങിെന േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം
എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകൾക്കുെമതിരായി മനുഷ്യത്വ
െത്ത ഊട്ടിവളർത്താനുള്ള സമരവുമായി അവിഭാജ്യ
മാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. എെന്തന്നാൽ, മനുഷ്യത്വ
മുള്ള ജനങ്ങൾേക്ക മാനുഷികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ; ചീത്ത മനുഷ്യർക്ക് നല്ല സാഹ
ചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. നല്ല സാഹചര്യ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ മുതിരുന്നവർ സ്വയം നല്ലവരായിരി
ക്കണം.

















ഏഴ്
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരുകയും പുതിെയാരു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരികയും െചയ്യുന്ന എല്ലാ കാ
ലഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ള സംശയ
ങ്ങൾ െപാന്തിവരിക സാധാരണമാണ്. പഴയ മൂല്യങ്ങ
ളുെട തകർച്ച മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുെട ആെക തകർച്ച
യായി െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പടുന്നു. കാലഹരണെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞ പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട അധഃപതനം
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട അധഃപതനെത്തയാണ് കുറിക്കു
ന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ
തകർച്ചയുെട കാലത്ത് മാനുഷികമൂല്യങ്ങളാെക ഇടി
ഞ്ഞുെപാളിഞ്ഞുെവന്ന് നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുെട പ്രതിനി
ധികൾ വിലപിക്കുകയുണ്ടായി. അയിത്തം, ജാതിേമ
ധാവിത്വം മുതലായ മൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ച സനാതനങ്ങ
ളായ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ചയാെണന്ന് കരു
തെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾ
െവല്ലുവിളിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നെത്ത കാലഘ
ട്ടത്തിലും ഇതുതെന്നയാണ് സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ സാർവലൗകികമായ
തകർച്ചയും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു േസാഷ്യലിസ
ത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങളും
മാനുഷികബന്ധങ്ങളുെട മുന്നിൽ പുതിയ േചാദ്യചിഹ്ന
ങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. േകാടിക്ക
ണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട
അടിത്തറ പിടിച്ചുകുലുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
േലാകമുതലാളിത്തം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അനുദിനം വളർ
ന്നുവരുന്ന സ്വാധീനശക്തി ചരിത്രത്തിെന്റ മനസ്സാക്ഷി
െയ ഇളക്കിമറിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
പഴമയുെട ൈവതാളികൻമാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മി
കമൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ചെയപ്പറ്റിയുള്ള മുറവിളികൾ െപാ
ന്തിവരിക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ചുറ്റുപാടും അഴിമതി
കൾ, ൈകക്കൂലികൾ, ചൂഷണങ്ങൾ, ലാഭെക്കാള്ളകൾ,
അത്യാർത്തി, അഹങ്കാരം, കപടനാട്യങ്ങൾ! ഈ സാ
ഹചര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥവും വഞ്ചനയും ക്രൂരതയും ബീഭ
ത്സതയും മനുഷ്യെന്റ സഹജസ്വഭാവങ്ങളാെണന്ന് പ്ര
ഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ ദുഷ്ടനും വഞ്ചക
നും സ്വാർത്ഥമതിയുമാെണന്നും അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
മൃഗീയതയാണ് കുടിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അവെനാരി
യ്ക്കലും നന്നാവുകയിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഉയർന്നു
വരുന്നു. ഭൗതികമായ േനട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്; ശാസ്ത്രം
വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയും ശാസ്ത്രത്തി
െന്റ വളർച്ചയും തിൻമകെള തീറ്റിേപ്പാറ്റുകമാത്രമാണ്
െചയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും ഭൗതികപുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
െവമ്പൽ ആത്മീയാധഃപതനത്തിനു വഴിെതളിച്ചിരിക്കു
ന്നുെവന്നും മറ്റും വാദിക്കെപ്പടുന്നു.

മനുഷ്യൻ അധഃപതിക്കുകയാേണാ?
പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായമാെക, അധഃ
പതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. കു
ത്തകമുതലാളികളും കരിഞ്ചന്തക്കച്ചവടക്കാരും നാടു
വാഴികളും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളും അവർക്കു ശിങ്കി
ടിപാടി സ്വാർത്ഥം േനടുന്ന കൂളവൃന്ദങ്ങളും സ്ഥാനമാന
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കടിപിടികൂടുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാ
രുമാണ് അധഃപതനത്തിേലക്ക് ഊളിയിട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കു
ന്നത്. ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ സ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയുെട
പാപ്പരത്തമാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിലൂെട പ്രകട
മാകുന്നത്.
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട പ്രശ്നം എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഒരു മാ
നുഷികപ്രശ്നമാണ്. മാനുഷികപ്രശ്നമാകെട്ട സാമൂഹ്യപ്ര
ശ്നങ്ങളുമായും സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുമാ
യും ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ സാ
മ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിലുമുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾ മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലും മനുഷ്യെന്റ ചിന്താമണ്ഡ
ലത്തിലും സ്വഭാവഗുണങ്ങളിലുെമല്ലാം പ്രതിഫലിയ്ക്കുെമ
ന്നു തീർച്ചയാണ്. ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ മേറ്റതു സമുദാ
യത്തിലും എന്നേപാെല മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലും
മാനുഷികങ്ങളായ സാന്മാർഗ്ഗികബന്ധങ്ങെള വികൃതമാ
ക്കുകയും െഞക്കിെഞരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ
പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മുതലാളിത്തവും സാമ്രാജ്യത്വത്തി
േന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ജനങ്ങ
ളുെടേമൽ നാനാതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ െചലുത്തു
ന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിപതറാെത ജീവിയ്ക്കുക
എളുപ്പമല്ല. അതുെകാണ്ട് സമുദായത്തിെന്റ േമൽേനാട്ട
ത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുെട ചീത്തത്തരങ്ങളും അധഃപത
നവാസനകളും കുേറെയാെക്ക കീേഴാട്ടും പടർന്നുപിടിയ്ക്കു
െമന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.
പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം സമുദായമാെക അധഃപ
തിയ്ക്കുന്നുെവന്നല്ല. ഫ്യൂഡലിസത്തിേനാ മുതലാളിത്ത
ത്തിേനാ ദുഷിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത േകാടിക്കണക്കിലു
ള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും പ്രേലാഭനങ്ങൾ
ക്കും അവർ കീഴടങ്ങുന്നില്ല. ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുെട ബീ
ഭത്സതകൾക്ക് അവരുെട മാനുഷികതെയ ഇടിച്ചുത
കർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, െതാഴിലി
ല്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ
മനുഷ്യരും േമാഷണത്തിേനാ വ്യഭിചാരത്തിേനാ മു
തിരാറുേണ്ടാ? ഒരു വലിയ പണക്കാരെന രാത്രി സമ
യെത്തങ്ങാനും ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയാൽ നിങ്ങളയാെള
െകാലെചയ്ത് പണം തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ മുതിരു
േമാ? എത്രതെന്ന ദാരിദ്ര്യമുെണ്ടങ്കിലും േമാഷണത്തി
േനാ െകാലപാതകത്തിേനാ ഒരിയ്ക്കലും സന്നദ്ധരാകാ
ത്ത ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകെള നമ്മൾ കാണാറിേല്ല?
അവർ കക്കുകേയാ െകാലനടത്തുകേയാ െചയ്യാത്ത
െതന്തുെകാണ്ടാണ്? േപാലീസുകാർ അറസ്റ്റുെചയ്യുെമ
ന്ന േപടിെകാണ്ടാേണാ? അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ േപാ
ലീസ് അടുെത്തങ്ങുമിെല്ലന്ന് േബാധ്യമായാൽ കവർച്ച
യ്ക്കും െകാലപാതകത്തിനും ആളുകൾ തയ്യാറാവുേമാ?
ഇല്ല എന്തുെകാണ്ട്? ഭീരുത്വം െകാണ്ടാേണാ? അല്ല പി
െന്നേയാ? തലമുറയതലമുറയായി സമാർജ്ജിച്ചുേപാന്ന
സാന്മാർഗ്ഗികേബാധത്തിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട്: ധാർമ്മി
കമൂല്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസംെകാണ്ട്. േതാണിമറഞ്ഞു
െവള്ളത്തിൽവീണ അജ്ഞാതബാലെന രക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടി സ്വന്തം ജീവെനേപ്പാലും ബലികഴിയ്ക്കുന്നവരിേല്ല?
സ്വന്തം കുട്ടിയ്ക്കു ഫീസുെകാടുക്കാൻ േവണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുവച്ച
പണം അയൽവീട്ടിെല േരാഗിയുെട ചികിത്സയ്ക്കുേവണ്ടി
എടുത്തുെകാടുക്കുന്നവരിേല്ല? മറ്റുള്ളവരുെട കഷ്ടപ്പാടു
കളിൽ മനസ്സലിയുന്നവരിേല്ല? എത്രതെന്ന പ്രേലാഭ
നങ്ങളുണ്ടായാലും ൈകക്കൂലി വാങ്ങാേനാ അന്യെര
വഞ്ചിയ്ക്കാേനാ കൂട്ടാക്കത്തരവരിേല്ല? െപാതുതാൽപ്പര്യ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യങ്ങെള ബലികഴിയ്ക്കു
ന്നവരിേല്ല; അടിമത്തവും പട്ടിണിയും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന സാമൂ
ഹ്യസാഹചര്യങ്ങേളാട് െവറുപ്പുേതാന്നുന്നവരിേല്ല? ഉന്ന
തങ്ങളായ മാനുഷികാദർശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എന്തുത്യാ
ഗവും െചയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നവരിേല്ല? ഉണ്ട്, ധാരാള
മുണ്ട്, പ്രേത്യകിച്ചും അധ്വാനിച്ച് ഉപജീവനം കഴിയ്ക്കുന്ന
െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പുേരാഗമനവാദികളായ
ബുദ്ധിജീവികൾ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ.
മനുഷ്യസമുദായമാെക ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ
ചുഴിയിൽെപ്പട്ടു കറങ്ങുകയാെണന്നു പറയുന്നവർ നുണ
യാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ ചീത്തയാെണ
ന്നും സ്വാർത്ഥത, വഞ്ചന, ക്രൂരത മുതലായവ മനുഷ്യ
െന്റ സഹജസ്വഭാവങ്ങളാെണന്നും പറയുന്നവർ േനരല്ല
പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മൃഗമായിരുന്നിട്ടില്ല. ചൂ
ഷണവ്യവസ്ഥകളുെട മൃഗീയസാഹചര്യങ്ങൾ അവെന്റ
മാനുഷികതകെള വളെച്ചാടിയ്ക്കുകയും വികൃതമാക്കുക
യും െചയ്യുന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്. പ്രതികൂലസാഹചര്യ
ങ്ങൾ അവെന്റ മനുഷ്യത്വെത്ത മുരടിപ്പിക്കുന്നുെവന്നതും
ശരിയാണ്. പേക്ഷ, എല്ലാത്തരം പ്രതികൂലസാഹചര്യ
ങ്ങേളാടുെമതിരിട്ടുെകാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട നിലനിന്നു
വന്നിട്ടുള്ള മൗലികങ്ങളായ മാനുഷികഗുണങ്ങളുെട ഉറ
വുകൾ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബീഭത്സങ്ങളായ അസാൻ
മാർഗ്ഗികതകളുെട ഒത്തനടുക്കുനിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന
സ്വന്തം മാനുഷികതെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ള
വരുെട ധാർമ്മികേബാധെത്ത തട്ടിയുയർത്താനുമുള്ള
മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകൾ ൈകേമാശം വന്നുേപായിട്ടില്ല.
ആത്മീയശക്തി നഷ്ടെപ്പട്ട ദുർബ്ബലഹൃദയൻമാർ സമ്മർ
ദ്ദങ്ങേളാടും പ്രേലാഭനങ്ങേളാടും േനരിടാൻ കഴിയാെത
ചീത്തത്തങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു പരമാർ
ത്ഥമാണ്. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന സാഹചര്യ
ങ്ങളുെട ആത്മീയത്തകർച്ചകളിേലക്ക് കാലിടറിവീഴാ
െത മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതകെള ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കു
ന്ന േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നുള്ള യാ
ഥാർത്ഥ്യവും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരും അവ
െര ചുറ്റിപ്പറ്റിനിൽക്കുന്ന ക്ഷുദ്രജീവികളും ധാർമ്മികാധഃ
പതനെത്ത െകട്ടിപ്പുണരുേമ്പാൾ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
ജനങ്ങളുെട മനഃസാക്ഷി അസാന്മാർഗ്ഗികതകൾെക്ക
തിരായി ഇളകിമറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ആത്മീയമായ
പാപ്പരത്തത്തിനു മുമ്പിൽ അവർ മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല. അവർ
സാഹചര്യങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നവരല്ല, സാഹചര്യങ്ങ
െള സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിലൂെട സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും മനുഷ്യസ
മുദായത്തിെന്റ ഭാവിെയ രൂപെപ്പടുത്താനുമുള്ള അവരു
െട കഴിവുകൾ നശിച്ചുേപായിട്ടില്ല. പണെപ്പട്ടികളുെട
അസാന്മാർഗ്ഗിതകേളയും അധികാരസ്ഥാനങ്ങളുെട
ആത്മീയപാപ്പരത്തേത്തയും അവെരാരിയ്ക്കലും ന്യായീ
കരിക്കുന്നില്ല. ചുറ്റുപാടുമുള്ള കപടനാട്യങ്ങളും വഞ്ചനക
ളും അവെര അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു: അധാർമ്മികതകെള
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റാനും ഉത്കൃഷ്ട
തകൾക്കു വളരാൻ പറ്റിയ മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കാൻ അവൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നു. ചൂഷണങ്ങൾ
ക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കുെമതിരായ തങ്ങളുെട ൈദനംദിന
സമരങ്ങെള അസ്സാൻമാർഗ്ഗികതകൾെക്കതിരായ സമ
രങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു.
ഭാവിയിൽ ഉറച്ചവിശ്വാസവും ഉന്നതാദർശങ്ങേളാടു കൂ
റുമുള്ള ഈ ജനേകാടികളാണ് പുതിയ സാമൂഹ്യസാഹ
ചര്യങ്ങളുെട നിർമ്മാതാക്കൾ. മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ
പുേരാഗതിയ്ക്കും പുതിെയാരു സാമൂഹ്യനീതിയ്ക്കുംേവണ്ടി
പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഈ ജനേകാടികൾ തെന്ന
യാണ്, സമുദായെത്ത മലീമസമാക്കിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കു
ന്ന അധഃപതനപ്രവണതകെള എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി
തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിയുെമന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ
ഉറപ്പ്.
എന്നാൽ അസാൻമാർഗ്ഗികതൾെക്കതിരായ ഈ ജന
കീയ പ്രവണതകൾ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്.
അവയ്ക്ക് സംഘടിതമായ ഒരു രൂപം നൽകുകയാണ്
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരുെട കടമ.
ആദ്യപതിപ്പ് 1965, ഏപ്രിൽ
രണ്ടാപതിപ്പ് 1980 മാർച്ച്
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം

















െ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 3
േ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 മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
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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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