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I
എത്രതെന്നബുദ്ധിമാനാെണങ്കിലും േസ്വച്ഛാചാരിയും,
നിരുത്തരവാദിയുമായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുെട ഭരണ�
െത്തക്കാൾ ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തയക്കുന്നപ്രതി�
നിധികളുെട ഭരണമാണധികം നല്ലത്. ഭരണതന്ത്രത്തി�
െന്റ ഭാവിെയഅപ്പടി മാറ്റിമറിച്ച്ഈപുതിയ വിചാര�
ഗതി ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്താണ് ഏറ്റവും
ശക്തിേയാടുകൂടി പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായത്.

1789 മുതൽ 1815 വെരയുള്ളകാൽനൂറ്റാണ്ട് യൂേറാപ്പി�
െന്റ ചരിത്രത്തിൽഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ ഒരു കാല�
ഘട്ടമാണ്.ഈകാലഘട്ടെത്തയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ
സുപ്രസിദ്ധമായഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവക്കാലെമന്നു വിളിക്കുന്ന�
ത്. രാഷ്ട്രീയമായും,സാമുദായികമായും,സാമ്പത്തിക�
മായും,സാംസ്കാരികമായും ഇത്ര വമ്പിച്ച പരിവർത്ത�
നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായി�
ട്ടില്ല. രാജാവ് പ്രജകളുെട ഗുണത്തിന്നുേവണ്ടിയാണു
ഭരണം നടത്തുന്നെതന്നും,അതുെകാണ്ട് ജനങ്ങൾക്കു
ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ തലയിേടണ്ട യാെതാരാവശ്യവുമി�
െല്ലന്നും, ഉള്ള 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅപമാനകരമായ
ചിന്താഗതിക്കുസാരമായ ഉടവുതട്ടിയതുഅക്കാലത്താ�
ണ്.എത്രതെന്നബുദ്ധിമാനാെണങ്കിലും േസ്വച്ഛാചാ�
രിയും, നിരുത്തരവാദിയുമായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുെട
ഭരണേത്തക്കാൾ ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തയക്കുന്ന
പ്രതിനിധികളുെട ഭരണമാണധികം നല്ലത്. ഭരണത�
ന്ത്രത്തിെന്റ ഭാവിെയഅപ്പടി മാറ്റിമറിച്ച്ഈപുതിയ വി�
ചാരഗതി ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്താണുഏറ്റ�
വും ശക്തിേയാടുകൂടി പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായത്.എന്നാൽ
ഫ്രാൻസിെല ലൂയി 16-ാമൻ, റഷ്യയിെല േകദൈറൻ
ചക്രവർത്തിനി,സ്വീഡനിെല ഗുസ്തവസ്സ് മൂന്നാമൻ, െസ്പ�
യിനിെല ചാറൽസ് മൂന്നാമൻ, ടസ്കാനിയയിെലആർ�
ച്ച്ഡ്യൂക്ക് ലിേയാേപാൾഡ്,പ്രഷ്യയിെല മഹാനായഫ്ര�
ഡറിക്ക്,അസ്ത്രിയയിെല േജാസഫ് രണ്ടാമൻ-എല്ലാ ഭര�
ണാധികാരികളും പ്രജകളുെട േക്ഷമത്തിന്നുേവണ്ടിയാ�
ണു തങ്ങൾ െചേങ്കാൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നും,ഈശ്വ�
രദത്തമായ രാജാധികാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽഎല്ലാ ജന�
ങ്ങളും തലകുനിച്ചുെകാള്ളണെമന്നും,ഔദ്ധത്യേത്താടുകൂ�
ടി പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടുഅഭിവൃദ്ധ്യന്മുഖമായഈപുതിയ
വിചാരഗതിെയ സർവ്വശക്തികളും പ്രേയാഗിച്ചു അമർ�
ത്തുവാൻശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ, േസ്വച്ഛാചാ�
രികളായഅവരുെട എല്ലാ വാദങ്ങളും അടിസ്ഥാനര�
ഹിതങ്ങളാെണന്നു 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യൂേറാപ്പിെല
കൃഷിക്കാർ മുഴുവനും അക്കാലത്ത് തനിഅടിമകളായി�
ട്ടാണു കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത്. പ്രഷ്യയിെല പ്രഭുവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ എേസ്റ്ററ്റുകളിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തവരുെടസ്ഥിതി
അേമരിക്കയിേലയും െവസ്റ്റ്ഇൻഡീസിേലയും നീേഗ്രാ�
ക്കാരുെടസ്ഥിതിേയക്കാൾ ഒട്ടും േഭദമായിരുന്നില്ല. പ്രഭു�
ക്കന്മാരുെട സമ്മതംകൂടാെത ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു പുറത്തു
േപാകുവാനാകെട്ട, വിവാഹം കഴിക്കുവാൻേപാലുമാ�
കെട്ടആ പാവങ്ങൾക്കുഅധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവരുെട കുട്ടികൾ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ േചർന്നു വിദ്യയ�
ഭ്യസിക്കുന്നതിന്നു പകരം പ്രഭുക്കന്മാരുെട കുടുംബങ്ങ�
ളിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കൂലിക്കു കഠിനമായി പണിെയ�
ടുേക്കണ്ടിവന്നു.ഈദയനീയമായഅടിമത്തം മദ്ധ്യയൂ�
േറാപ്പിലും,കിഴക്കൻയൂേറാപ്പിലും, ജർമ്മനിയിെല മിക്ക
ഭാഗങ്ങളിലും, േപാളണ്ട്, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും സു�
ലഭമായിരുന്നു.ഈസ്ഥിതി നിലവിലുള്ളസ്ഥലങ്ങളിൽ
പ്രഭുക്കന്മാരുെട സമ്മതംകൂടാെത വ്യാപാരകാര്യങ്ങൾ
പഠിക്കുവാൻേപാലുംആർക്കുംഅധികാരമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. ഒളിേച്ചാടിേപ്പായഅടിമയ്ക്കു േട്രഡ്ഗിൽഡുകളിൽ
ഒരു വിധത്തിലും പ്രേവശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഗവൺെമന്റിന്നു നികുതി,പ്രഭുവിന്നു പാട്ടം,പള്ളിക്ക്
നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമായ വഴിപാട് ഇെതല്ലാം െകാടുത്തു�
കഴിഞ്ഞാൽപിെന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് പട്ടിണിമാത്രേമ
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.അതിെന്റ ഫലമായി രാജ്യം
മുഴുവനും ൈപശാചികമായക്ഷാമം പിടിെപട്ടു. നിരത്തു�
കൾ ഭിക്ഷക്കാെരെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 1777-ൽഫ്രാൻ�
സിൽആെക 11 ലക്ഷം ഭിക്ഷക്കാരുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു
ഔേദ്യാഗികറിേപ്പാർട്ടുകൾസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണ�
ത്തിെന്റ ദുസ്സഹമായഅഭാവം കവർച്ചകേളയും െകാ�
ള്ളകേളയും സുലഭങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. ‘ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ
ശുണ്ഠിെയടുത്തരൂപ’മായ പിടിച്ചുപറി രാജ്യെമാട്ടുക്കും
നടമാടാൻ തുടങ്ങി.

ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാരുെടയിടയിെലേപ്പാെലത്തെന്നഇടത്ത�
രക്കാരുെട ഇടയിലും കലശലായഅസംതൃപ്തിയുണ്ടാ�
യിരുന്നു.എെന്തന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅനിവാ�
ര്യമായ വികാസത്തിന്നു ചക്രവർത്തിയും പ്രഭുവർഗ്ഗവും
തടസ്സമായിരുന്നു.ഫ്രഞ്ചുഗവൺെമന്റിെന്റ സാമ്പത്തിക�
നയം കൃഷി,കച്ചവടം, വ്യവസായം എന്നിവയുെട വളർ�
ച്ചെയ ഒരുവിധത്തിലും സഹായിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഫ്യൂ�
ഡൽവർഗ്ഗക്കാർഫ്രാൻസിെന്റ വ്യവസായീകരണത്തി�
െന്റ ശത്രുക്കളായിരുന്നുഎന്നുതെന്നപറയാം. ഫ്യൂഡൽ�
സമ്പ്രദായത്തിെന്റഅധിനായകത്വം-പ്രഭുത്വത്തിേന്റയും
പള്ളിയുേടയും ഭരണം-എല്ലാത്തരത്തിലുള്ളപ്രതിബ�
ന്ധങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടിട്ടും മുതലാളിത്തം വളർന്നുവരിക�
തെന്ന െചയ്തു.എണ്ണംെകാണ്ടുമാത്രം േനാക്കിയാൽ
പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിന്നു ശക്തിയിെല്ലന്നു േതാന്നിേയക്കാം.
ആെകയുള്ള രണ്ടുേകാടി അറുപതുലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ
പ്രഭുക്കന്മാർ ഒന്നരലക്ഷത്തിൽ കുറവായിരുന്നു.എന്നി�
ട്ടും രാജ്യത്തിൽആെകയുള്ളവരവിെന്റഅഞ്ചിെലാരു
ഭാഗം അവരുെട മടിശ്ശീലക്കുള്ളിേലക്കാണു േപാെയ്ക്കാ�
ണ്ടിരുന്നത്.ആെകയുള്ളനിലത്തിെന്റ മുക്കാൽഭാഗവും
അവരുെട ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു.അതിനാൽ രാ�
ജ്യത്തിൽ െനടുനീെള േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടത്തുവാൻ
അവർക്കു ധാരാളം സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നുപറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വികാസം ഫ്രാൻസിെല ഒന്നര�
േകാടി കൃഷിക്കാരുെടയിടയിൽ പല വ്യത്യസ്തതകളും
ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ധനികന്മാരായ കൃഷിക്കാർ,ഇട�
ത്തരക്കാരായ കൃഷിക്കാർ (ഈഇനത്തിലുള്ളകൃഷി�
ക്കാരുെട എണ്ണമായിരുന്നുഏറ്റവും വലുത്), ദരിദ്രന്മാ�
രായ െചറിയ കൃഷിക്കാർ ഇങ്ങിെനഅവരുെട ഇട�
യിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിത്തീർന്നു. ദുസ്സഹമായ
നികുതിഭാരത്തിേന്റയും, േമാശമായ വിളവിേന്റയും ഫല�
മായി കൃഷിക്കാരുെട ഒരു വമ്പിച്ച വിഭാഗം തങ്ങളുെട
നിലങ്ങൾഎെന്നേന്നക്കുമായി ഉേപക്ഷിച്ചു പട്ടണങ്ങ�
ളിേലക്കുഓടിേപ്പാവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെന ഓടിേപ്പാ�
യവരിൽ പലരും ഭിക്ഷയാചിച്ചും,അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞും
വളെര വളെര കഷ്ടെപ്പേടണ്ടിവന്നു.

കൃഷിക്കാരുേടയും മറ്റു മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുേടയും അസം�
തൃപ്തി അവിെടയിരിക്കെട്ട. ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ വിക�
സിച്ചുവന്നിരുന്ന മുതലാളികൾതെന്നയും രാജകീയഭര�
ണത്തിൽഅസംതൃപ്തിയുള്ളവരായിരുന്നു.എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽഫ്രാൻസിെല ഭരണയന്ത്രംഅവരുെട വ്യവ�
സായത്തിെന്റ വളർച്ചക്കു വലിെയാരു പ്രതിബന്ധമായി�
ട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത്. 1780-ന്നു മുമ്പായിട്ടുതെന്ന യന്ത്രീ�
കരണത്തിന്നുള്ളഎല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും
രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും നടുക്കുനിന്നുെകാണ്ടു മുതലാളി�
ത്തത്തിെന്റ വളർച്ചെയആവുന്നതും തടയുകയാണ് െച�
യ്തത്.അതിനാൽ മുതലാളികൾസ്വാഭാവികമായി പ്രഭു�
ത്വത്തിേന്റയും പള്ളിയുേടയും ഭരണെത്ത െവറുക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. ഫ്യൂഡൽനിയമങ്ങെള നശിപ്പിക്കണെമന്നാശി�
ച്ചിരുന്ന കൃഷിക്കാരും,പട്ടണങ്ങളിെല െചറിയെചറിയ
കച്ചവടക്കാരും,കൂലി കൂട്ടിക്കിട്ടണെമന്നാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന
േവലക്കാരും എല്ലാം തങ്ങൾക്കുപിൻബലമായുെണ്ടന്നു
കണ്ടേപ്പാൾഅവർ തങ്ങളുെട ശക്തിയിൽ മതിമറന്നവ�
രായിത്തീർന്നു.

കൃഷിക്കാരുേടയും, െതാഴിലാളികളുേടയും,ഇടത്തര�
ക്കാരുേടയും സർവ്യാപകമായഈകഷ്ടപ്പാടിേന്റയും
അസംതൃപ്തിയുേടയും ഒത്തനടുക്കുപ്രഭുക്കന്മാരുെട മണി�
മാളികകൾ ലജ്ജയില്ലാെത തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാ�
ണ്ടുസുഖേഭാഗങ്ങളിൽആഹ്ലാദംെകാള്ളുകയായിരു�
ന്നു.അനിയന്ത്രിതമായ വിലാസലഹരിയിൽഅവർ
പണം െവള്ളംേപാെല േകാരിെച്ചാരിഞ്ഞിരുന്നു.ഫ്രഞ്ചു�
ഭരണാധികാരികൾആദ്യകാലംമുതൽക്കുതെന്ന മഹ�
ത്വാകാംക്ഷക്കും,സാമ്രാജ്യപ്രമത്തതക്കും കുപ്രസിദ്ധി
േനടിയവരാണ്. ബൂർബൺ രാജവംശം എല്ലാവേരയും
കവച്ചുെവച്ചു. ദുരഹങ്കാരം മൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ചക്രവർ�
ത്തി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങിെന പറയുകയുണ്ടായി: France? I
am France. State? I am the State. (ഫ്രാൻേസാ?ഞാ�
നാണ് ഫ്രാൻസ്. ഭരണയന്ത്രേമാ?ഞാനാണ് ഭരണ�
യന്ത്രം.)അനാവശ്യമായി പണം ചിലവിടുന്ന കാര്യ�
ത്തിൽ ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ (1715–1774) ലൂയി പതി�
നാലാമെനക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ദുർബ്ബലനും
മൂഢനുമായ ലൂയി പതിനാറാമൻ (1774–1792) നെല്ലാരു
സുന്ദരിയും തെന്റ പത്നിയുമായആന്ത്വാനറ്റിെന്റ വിരലി�
േന്മൽ നൃത്തംെവക്കുന്നവനായിരുന്നു. ഭാര്യയുെട ഒരു
പുഞ്ചിരിക്കുേവണ്ടി രാജ്യത്തിെന്റ േക്ഷമെത്ത മുഴുവൻ
ബലികഴിക്കുവാൻഅേദ്ദഹത്തിന്നു യാെതാരുസേങ്കാ�
ചവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.



       

II
സാമ്പത്തികവിതരണവും രാഷ്ട്രീയാധികാരവും തമ്മിലു�
ള്ളബന്ധത്തിലാണെല്ലാ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും േകന്ദ്രീക�
രിച്ചിട്ടുള്ളത്.ഫ്രഞ്ച്വിപ്ലവെത്തസംബന്ധിേച്ചടേത്താള�
വും ഇത് വാസ്തവമാണ്.ഫ്രാൻസിെലഅന്നെത്തസാ�
മ്പത്തികവിതരണരീതി സമുദായത്തിെന്റ വികാസത്തി�
െന്റ മുമ്പിൽ വിലങ്ങടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉൽപ്പാ�
ദനരീതിയും വിതരണരീതിയും തമ്മിലുള്ളഈസംഘ�
ട്ടനം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെലഫ്രഞ്ച്സാമുദായികചിന്തകളു�
െട ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചുേനാക്കിയാൽ വ്യക്തമാകും.
സ്വത്തുടമെയസംബന്ധിച്ചും,സാമുദായികബന്ധങ്ങെള�
സ്സംബന്ധിച്ചും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നഅഭിപ്രായഗ�
തികളിൽഅക്കാലത്തുഅഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു പരി�
വർത്തനം സംഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം.ഈപരിവർ�
ത്തനം വലിയ വലിയ ചിന്തകന്മാരുെട വിചാരങ്ങളിൽ
മാത്രമല്ലസാധാരണക്കാരായ േനാവെലഴുത്തുകാരുെട
കൃതികളിൽേപ്പാലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുേരാഗതിെയ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന റൂേസ്സാ, േവാൾ�
ട്ടയർ, ദിദേറാ, േമാണ്ടസ്ക്യൂ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ ജീ�
വൽസാഹിത്യകാരന്മാരുെട വിചാരഗതികൾക്കും,ഫ്ര�
ഞ്ചുവിപ്ലവത്തിന്നും തമ്മിൽഅവിച്ഛിന്നമായ ഒരുബന്ധ�
മുെണ്ടന്നുസമ്മതിക്കുകതെന്നേവണം. േവാൾട്ടയർ 18-
ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റസമുദായത്തിെന്റ കറുത്തഭാഗങ്ങെള
കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
വികാസത്തിന്നാവശ്യമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കുേവ�
ണ്ടി ശക്തിേയാടുകൂടി വാദിക്കുകയും െചയ്തു. േസ്വച്ഛാ�
ധിപത്യത്തിൽനിന്നു ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാൻേവണ്ടി
ഭരണാധികാരെത്തസ്വതന്ത്രമായ നിലേയാടുകൂടിയ
നിയമനിർമ്മാണം,കാര്യനിർവ്വഹണം, നീതിന്യായം
(Legislative, Executive, Judicial)ഇങ്ങിെന മൂന്നുവിഭാ�
ഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കണെമന്നു േമാൺടസ്ക്യൂ അഭിപ്രാ�
യെപ്പട്ടു. ജനസാമാന്യങ്ങേളാടു ഏറ്റവും അധികം അടു�
ത്ത ചിന്തകൻ റൂേസ്സാആയിരുന്നു. പ്രജായത്തവാഴ്ചയു�
െട തത്വജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾഅേദ്ദഹെത്ത
അറിഞ്ഞുവരുന്നത്. റുേസ്സാവിെന്റഅഭിപ്രായം രാഷ്ട്രീയ�
ഭരണം ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റഅധികാരത്തിന്നുള്ളിലായിരി�
ക്കണെമന്നായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകളാണ്
വിപ്ലവെത്തഏറ്റവുമധികം സഹായിച്ചത്.

റൂേസ്സാ താഴ്ന്ന ഇടത്തരക്കാരുെട പ്രതിനിധിയായിരുന്നു�
െവങ്കിൽ ഒെരാന്നാതരം കമ്യൂണിസ്റ്റും തികഞ്ഞവിപ്ല�
വകാരിയുമായ െമസ്ലിയർ (1664–1729)ഏറ്റവും ചുവട്ടി�
ലുള്ള മർദ്ദിതജനതയുെട പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. മത�
ത്തിേന്റയും അസമത്വങ്ങളുേടയും പരിപൂർണ്ണ ശത്രുവാ�
യിരുന്നഅേദ്ദഹം സാമുദായികഘടനയുെട അടിസ്ഥാ�
നം െതാഴിലാളികളായിരിക്കണെമന്നു വാദിച്ചു.അേദ്ദ�
ഹത്തിന്നുപുറെമ േമാറലി, മാബ്ളി തുടങ്ങിയ േവേറയും
ചില കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെള പ്രചരി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.എന്നാൽ, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് വിചാരഗതിേയയും ബുർഷ്വാവിചാരഗതിേയയും
ഒന്നു താരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാക്കിയാൽ മർദ്ദിതജനതയു�
െട പ്രതിനിധികളുെടആശയങ്ങൾക്കു േവണ്ടത്രസ്പഷ്ട�
തയും ശാസ്ത്രീയതയും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു വ്യക്തമാ�
വുന്നതാണ്. മുതലാളികൾക്കു െതാഴിലാളികളുെട േമ�
ലുള്ള തങ്ങളുെട േമധാവിത്വത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായ വി�
ശ്വാസവും തങ്ങളുെട ചിന്താഗതികൾഅനശ്വരങ്ങളാ�
െണന്നു ഒരു േബാധവുമുണ്ടായിരുന്നു. െതാഴിലാളികൾ�
ക്കാവെട്ട,പ്രാബല്യത്തിലുള്ളആശയങ്ങൾപ്രാബല്യ�
ത്തിലുള്ള വർഗ്ഗത്തിെന്റആശയങ്ങളാണ് എന്ന മാർക്സി�
െന്റ വാചകം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളശാസ്ത്രീയജ്ഞാനേമാ
ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന നിലക്കു തങ്ങളുെട ശക്തിെയപ്പറ്റിയു�
ള്ള േബാധംേപാലുേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമത്വം,സ്വാ�
തന്ത്ര്യം,സാേഹാദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങേളാടുകൂടി
ആരംഭിച്ച ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുതലാളികൾക്കു െതാഴിലാളി�
കെള ഇഷ്ടംേപാെല ചൂഷണം െചയ്വാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിൽ െചന്നവസാനിക്കുവാൻ ഇതും ഒരു പ്രധാനകാര�
ണമാണ്.

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിന്നു ഭരണം നിലനിർത്തിെക്കാ�
ണ്ടു േപാകുവാൻസാധിക്കാതാവുകയും,അതിെനഎതിർ�
ത്തുെകാണ്ടു െപാന്തിവരുന്നപുതിയ വർഗ്ഗത്തിന്നു ഭര�
ണം ഏെറ്റടുത്തുനടത്താനുള്ളശക്തി കിട്ടുകയും െചയ്യു�
േമ്പാഴാണെല്ലാ വിപ്ലവമുണ്ടാകുന്നത്.അങ്ങിെനയുള്ള
ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാേയ കഴിയൂ എന്നതു ഉണ്ടാവാെത
കഴിയുകയില്ല.അതുെകാണ്ട് സമുദായഘടനെയഅപ്പ�
ടി മാറ്റിമറിച്ച ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ചരിത്രത്തിൽ ഒരനിവാര്യ�
മായ സംഭവം മാത്രമാണ്.



       

III
ഇങ്ങെനയാണതുണ്ടായത്. രാജ്യെമാട്ടാെക പരന്നുപി�
ടിച്ച ഭയങ്കരമായ ദാരിദ്ര്യം ചക്രവർത്തിയുെട ഖജാനയ്ക്കു
ഇളക്കം തട്ടിച്ചു. ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ ഒരാൾക്കുേശഷം
മെറ്റാരാളായി മാറിമാറി അത്യദ്ധ്വാനം െചയ്തുേനാക്കി�
െയങ്കിലും ഭരണച്ചിലവിന്നു േപാരാെത വന്നസംഖ്യെയ
നികത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1781-ൽഅന്നെത്തധന�
കാര്യമന്ത്രിയായ െനക്കർചക്രവർത്തി ഭരണത്തിെന്റ
ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധം െചയ്തേപ്പാൾ രാജാധി�
കാരം ദീപാളി കുളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു ജനങ്ങൾക്കു
േബാധ്യെപ്പട്ടു. ഒെരാറ്റ ദശാബ്ദംെകാണ്ട് നാലുേകാ�
ടി ലിവർ കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തുകയുണ്ടായി. ഇനി�
യും അതു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻഎത്രതലെചാറിഞ്ഞി�
ട്ടും െനക്കർക്കുയാെതാരുപായവും േതാന്നിയിരുന്നി�
ല്ല.അേദ്ദഹത്തിന്നുേശഷം വന്ന ധനകാര്യമന്ത്രി േക�
േലാൺ മൂന്നുഎേസ്റ്ററ്റുകളുേടയും പ്രതിനിധികളുെട ഒരു
സംയുക്തസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കു�
െമന്നഭിപ്രായെപ്പട്ടു. 1787-ൽകൂടിയഈസേമ്മളന�
ത്തിന്നും ഭരണച്ചിലവിന്നാവശ്യമായ ഫണ്ടുകളുണ്ടാക്കു�
വാൻ യാെതാരു വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�
ല്ല. ഒടുവിൽ മറ്റു യാെതാരു നിവൃത്തിയുമില്ലാെത 1614-
ന്നുേശഷം ഒരിക്കലും സേമ്മളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത േസ്റ്ററ്റ് ജന�
റലിെന്റ ഒരുസേമ്മളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുവാൻ തീരുമാനി�
േക്കണ്ടി വന്നു. േസ്റ്ററ്റ് ജനറൽഎന്നതു മൂന്നുഎേസ്റ്ററ്റുക�
ളുെട-പുേരാഹിതന്മാർ,പ്രഭുക്കന്മാർ,ഇടത്തരക്കാരായ
കച്ചവടക്കാർ—എന്നിവരുെട—ആെക 1165പ്രതിനി�
ധികളടങ്ങിയ ഒരു നിയമസഭയാണ്.ഈഅസംബ്ളി�
യിൽ 3-ാം എേസ്റ്ററ്റിന്നു (ഇടത്തരക്കാർ,കച്ചവടക്കാർ
മുതലായവർക്കു) മറ്റു എേസ്റ്ററ്റുകൾക്കുലഭിക്കുന്നതിെന്റ
ഇരട്ടി പ്രാതിനിദ്ധ്യം കിട്ടണെമന്നും, േവാട്ടു െചയ്യുന്നതു
വ്യക്തികളായിരിക്കണെമന്നും ഉള്ള ഒരു െപാതുജനാ�
ഭിപ്രായം ശക്തിെപ്പട്ടു വന്നു. ലൂയി പതിനാറാമനും െന�
ക്കറും ഇതിെനതിരായിരുന്നു. പേക്ഷ, െപാതുജനാഭി�
പ്രായെത്ത െചറുത്തുനില്ക്കുവാൻ രണ്ടുേപർക്കും ശക്തിയു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല.അതിനാൽ ഒടുവിൽ മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റിനു
ഇരട്ടപ്രാതിനിദ്ധ്യം,അതായത് പ്രഭുത്വത്തിന്നും പള്ളി�
ക്കുംകൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്രപ്രാതിനിദ്ധ്യം,അനുവദിക്കു�
വാൻഅവർ നിർബ്ബന്ധിതരാവുകതെന്ന െചയ്തു. േസ്റ്ററ്റ്
ജനറൽ േവർേസയിൽെവച്ചു 1789 േമയ്മാസം 5-ാംനു
സേമ്മളിച്ചു.അേതാടുകൂടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവംആരം�
ഭിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളിൽനിന്നു കൂടുതൽ പണം പിരിെച്ച�
ടുക്കുന്നതിലല്ല, േനേരമറിച്ച് സ്വകാര്യതാല്പര്യക്കാരായ
ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് േമധാവികളുെട ഭരണം തെന്നഎെന്നേന്ന�
ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലാണ്
േസ്റ്ററ്റ്-ജനറലിെന്റശ്രദ്ധപതിഞ്ഞത്. ഗവൺെമന്റി�
േന്റയും,സ്വകാര്യതാല്പര്യക്കാരുെട എേസ്റ്ററ്റുകളുേടയും
എതിർപ്പിെന കൂട്ടാക്കാെത മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റ് ആദ്യമാ�
യി േസ്റ്ററ്റ്സ് ജനറലിെന ഒരു േനഷനൽഅസംബ്ളി�
യാക്കി,അതായത് മൂന്നുഎേസ്റ്ററ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ഭരണ�
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുകയും വ്യക്തി�
കളായി േവാട്ടു െചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയസ�
േമ്മളനമാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രയത്നിച്ചു. 1789ജൂൺ 17-ാം
നു മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റിെന്റ പ്രതിനിധികൾ പാസ്സാക്കിയ
പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു:—
“ഇന്നെത്തഈവിഷമഘട്ടത്തിൽ ഒരു േനഷനൽ
അസംബ്ളി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്.അതിന്നു
േവണ്ടി ഇവിെട വന്നുേചർന്നിട്ടുള്ളപ്രതിനിധികൾ ജന�
ങ്ങെള യഥാർത്ഥമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ്.
മുഴുവൻ രാഷ്ട്രമാണ് അവെര ഇേങ്ങാട്ടു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു�
ള്ളത്”.



       

IV
േനഷനൽഅസംബ്ളി കൂടുവാൻആദ്യം രാജാവ് സമ്മ�
തിച്ചില്ല. സാധാരണേയാഗം കൂടുന്നസ്ഥലം ഗവൺ�
െമന്റ് അവർക്കനുവദിച്ചുെകാടുത്തില്ല. ഉടെനഅവെര�
ല്ലാവരുംകൂടി േയാഗം കൂടുവാനായി അടുത്തുള്ള ഒരു
െടന്നിസ് േകാർട്ടിൽ വന്നുേചർന്നു.ഫ്രാൻസിന്നു ഒരു
ശരിയായ ഭരണഘടന നൽകുന്നതുവെര തങ്ങളാരും
അടങ്ങിയിരിക്കുകയിെല്ലന്നുഅവിെടെവച്ചുഅവർ പ്രതി�
ജ്ഞ െചയ്തു.

പിന്നീടു ചക്രവർത്തി േസ്റ്ററ്റ് ജനറലിെന്റ േയാഗം വിളി�
ച്ചുകൂട്ടിയേപ്പാൾഅവെരല്ലാവരും ദൃഢനിശ്ചയേത്താടു�
കൂടിയാണ് വന്നുേചർന്നത്. ചക്രവർത്തിയുെട പ്രസം�
ഗം അവർ നിശ്ശബ്ദരായി േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.എന്നാൽ
അവർക്കുപ്രേത്യകമായുള്ളസ്ഥലേത്തക്കു മാറിയിരി�
ക്കുവാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾഅവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഒന്നുര�
ണ്ടു ദിവസേത്തക്കുവല്ലാെത്താരു കുഴപ്പമാണവിെടയു�
ണ്ടായത്. ഒടുവിൽ െപൗേരാഹിത്യപ്രതിനിധികൾക്കുത�
േന്നയും ഇളക്കം തട്ടിെയന്നും,അവർ മൂന്നാം എേസ്റ്ററ്റു�
കാേരാടു േചരാൻ തുടങ്ങിെയന്നും,കണ്ടേപ്പാൾ ചക്രവർ�
ത്തി കഷ്ടിച്ചു കീഴടങ്ങി. രാജ്ഞിയുെട ഉപേദശപ്രകാരം
ചക്രവർത്തി ഒരുസൂത്രം െചയ്തു. തെന്റ ശക്തി വർദ്ധി�
പ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി േബ്രാഗ്ലി എന്ന മാർഷലിെന ഒരു
വലിയൈസന്യേത്താടുകൂടി പാരീസ്സിേലക്കുക്ഷണി�
ച്ചു വരുത്തുവാനേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി.അസംബ്ളി
ബലഹീനമായിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. തെന്റ ശക്തി
വർദ്ധിച്ചുെവന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ചക്രവർത്തി െപാടു�
ന്നനേവ െപാതുജനങ്ങളുെട അനുകൂലിയാെണന്നുസം�
ശയിക്കെപ്പട്ടതിന്നു കുേറേപ്പെര ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു
പിരിച്ചുവിട്ടു,ഇങ്ങെന ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പ�
ത്തികവുമായസ്ഥിതി ഏറ്റവും പരുങ്ങലിലായിത്തീർന്ന
ആഘട്ടത്തിൽ േപാലും ചക്രവർത്തിഅവെര കൂടുതൽ
ഉപദ്രവിക്കുവാെനാരുങ്ങുകയാണ് െചയ്തതു. പേക്ഷ,
എല്ലാറ്റിന്നും ഒരതിർത്തിയുണ്ട്. ജൂലായി 14-ാംനു പാരീ�
സ്സിെല ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ചിലർആയുധധാരികളാ�
യും ചിലർആയുധെമാന്നുമില്ലാേതയും െപാടുന്നനേവ
ബാൈസ്ടൽ-പാരീസിെന്റഹൃദയത്തിലുള്ളആഅതി�
പ്രാചീനമായ കാരാഗൃഹെകട്ടിടെത്ത-െചന്നു വളഞ്ഞു.
ദുർഭരമായ മർദ്ദനത്തിന്നു കീഴടങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുവാൻ
ജനങ്ങൾഇനിെയാട്ടും തയ്യാറിെല്ലന്നും ‘ഭരണാധികാരം
കുേറശ്ശക്കുേറശ്ശയായി ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നുഅസം�
ബ്ളിയിേലക്കു കടക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നും ഉള്ളതിെന്റ
ഒരടയാളമായിരുന്നുഅത്. പേക്ഷ, വാസ്തവാവസ്ഥക�
െള ശരിക്കു േനാക്കിക്കാണുവാൻ ഭരണാധികാരത്തിന്നു
പലേപ്പാഴും സാധിക്കാറില്ല,ഏതായാലും,ബാൈസ്റ്റൽ
ആക്രമിക്കെപ്പട്ടുെവന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ലൂയി ചക്രവർത്തി�
ക്കുഎെന്തന്നില്ലാത്ത ഒരമ്പരപ്പുണ്ടായി. “അേപ്പാൾ
ഇെതാരു ലഹളതെന്നയാണ്!”എന്നേദ്ദഹംആശ്ചര്യ�
െപ്പട്ടു പറഞ്ഞു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു മന്ത്രിസഭാംഗം
ഉടെന ഇങ്ങിെന തിരുത്തിെക്കാടുത്തു:—“ലഹളയല്ല,
േസർ,ഇെതാരു വിപ്ലവമാണ്!”

അെത,അെതാരു മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിെന്റആരംഭ�
മായിരുന്നു. ജനങ്ങൾസംഘടിതരായിെച്ചയ്തആ ഒെരാ�
റ്റ പ്രവൃത്തി 1793-െന്റ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു.അത്ര�
മാത്രേമാ?അല്ല,പട്ടണത്തിെല ജനങ്ങേളാെടാപ്പം കൃ�
ഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ ഉൾനാട്ടിെല മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരും
ഉടനടി സംഘടിച്ചു പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങണെമന്നു�
ള്ള ഒരു താക്കീതുംകൂടിയായിരുന്നുഅത്.

ഉൾനാടുകളിെല കൃഷിക്കാർ ഇെതാെക്ക നല്ലസന്ദർഭ�
മാെണന്നു മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നില്ല.അവർ കൂട്ടംകൂട്ടമാ�
യി ഭൂമിയുടമസ്ഥന്മാരുെട േനെര ലഹളക്കുെചന്നു. നാടു�
വാഴിപ്രഭുത്വത്തിെന്റ പിടിച്ചുപറിെയഅവർആേക്ഷപി�
ച്ചു. പത്തായപ്പുരകൾ കേയ്യറി;ആധാരങ്ങൾ തീെവച്ചു
നശിപ്പിച്ചു. നിയമത്തിെന്റ െവടിയുണ്ടെയ മാത്രംആശ്ര�
യിച്ചു നിലനിന്നിരുന്നഅന്യായമായ പാട്ടം ഇനിെയാ�
രിക്കലും അടച്ചുതീർക്കിെല്ലന്നുഅവർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
അങ്ങിെനഅവർ ദൃഢനിശ്ചയേത്താടുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ േനർക്കു പാഞ്ഞുെചല്ലാൻ തുടങ്ങി.

രാജ്യം മുഴുവനും പരന്നുപിടിച്ചഈവിപ്ലവപ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റഅല േനഷനൽഅസംബ്ളിയിലും െചന്നടി�
ക്കാതിരുന്നില്ല. മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങെള തുടർന്നു േപാകാൻ വിടുന്നതുആപൽക്കരമാ�
െണന്നുഅസംബ്ളിക്കു മനസ്സിലായി.അതിനാൽഈ
കുഴപ്പത്തിൽനിന്നുഏതുവിധെമങ്കിലും രക്ഷേനടണെമ�
ന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി 1789ആഗസ്ത് 4-ാംനു പ്രഭുവർഗ്ഗ�
ക്കാരുെട അന്യായങ്ങളായസ്വകാര്യതാല്പര്യങ്ങേളയും
അവർ ജനങ്ങളുെട േമൽ ചുമത്തിയിരുന്ന ദുസ്സഹങ്ങ�
ളായ മറ്റു ചുമടുകേളയും തീെര നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നു
അസംബ്ളി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല,
പ്രഭുക്കന്മാരും പള്ളിയുടമസ്ഥന്മാരും സൗഹാർദ്ദം നടി�
ച്ചുംെകാണ്ടു തങ്ങളുെട ന്യായരഹിതങ്ങളായഅവകാ�
ശങ്ങെളെയല്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ടേത്താടുകൂടി ഉേപക്ഷി�
ക്കുവാൻ െതയ്യാറാവുകയും,ഫ്രഞ്ച് െപൗരന്മാരുെടആ
മഹാസേമ്മളനത്തിൽസമാനമായ ഒരുസ്ഥാനം മാ�
ത്രം തങ്ങൾക്കുംഅനുവദിച്ചുതേരണെമന്നേപക്ഷിക്കുക�
യും െചയ്തു. ഇങ്ങിെനആഗസ്ത് 4-ാം നുഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവച�
രിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനെപ്പട്ട ദിവസമാണ്.

എന്നാൽ,ആഗസ്ത് 4-ാം തീയതിയിെലഈപ്രഖ്യാപ�
നത്തിെന്റ പിന്നിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റതായ ഒരു ഗൂ�
ഢാേലാചനയുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുെട കഷ്ടപ്പാടു�
കെള എെന്നേന്നക്കുമായി നശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രഖ്യാപനം
പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,ഫ്യൂഡലി�
സത്തിെന്റ മർദ്ദനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള േമാചനം പ്രഖ്യാപ�
നത്തിൽഅടങ്ങിയിരുന്നുെവങ്കിലും അങ്ങിെന േമാചി�
പ്പിക്കെപ്പടുന്നതിന്നുപ്രതിഫലമായി കൃഷിക്കാർ പ്രഭുക്ക�
ന്മാർക്ക് വലിയവലിയ സംഖ്യകളടേക്കണ്ടതാെണന്നു�
ള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുംഅതിലുണ്ടായിരുന്നു.അതായതു,
പ്രഖ്യാപനം നടപ്പിൽ വരികയാെണങ്കിൽ,പഴയഫ്യൂ�
ഡൽപ്രഭു പുതിയ മുതലാളിയായ ഭൂമിയുടമസ്ഥനായി
േവഷം മാറും. പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും, മുതലാളികളുേടയും
പ്രതിനിധികൾക്കുപ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന േനഷനൽ
അസംബ്ളി കാർഷികപ്രശ്നത്തിന്നു വിപ്ലവപരമായ ഒരു
േപാംവഴി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഒട്ടുംതെന്ന ഇഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ല�
ന്നു ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,ഏതായാ�
ലും പ്രഖ്യാപനത്തിെന്റഈഒടുവിലെത്ത ഭാഗം ജന�
ങ്ങൾഅത്ര വകെവക്കുകയുണ്ടായില്ല.അങ്ങിെന ഫ്യൂഡ�
ലിസ്റ്റ് േമധാവിത്വം െപാട്ടിത്തകർന്നു നിലംപതിക്കാൻ
തുടങ്ങി.



       

V
ഒന്നിന്നുേമെലാന്നായി വിജയം േനടിെക്കാണ്ടു േനഷ�
നൽഅസംബ്ളിയുെട കാര്യപരിപാടി പിേന്നയും മു�
േന്നാട്ടുേപാകാൻ തുടങ്ങി. ബാൈസ്ടൽപിടിച്ചടക്കി�
യേശഷം എല്ലാേയ്പാഴും മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യതാ�
ല്പര്യങ്ങെള രക്ഷിച്ചുേപാന്നഅസംബ്ളി സുപ്രസിദ്ധ�
മായ മനുഷ്യാവകാശപ്രഖ്യാപനം (Declaration of The
Rights of Man)സർവ്വസമ്മതമായി പ്രസിദ്ധം െചയ്തു.
ആപ്രഖ്യാപനം ഒേരസമയത്തുതെന്നപുതിയ ഭരണഘ�
ടനയുെട അടിസ്ഥാനവും ഫ്രഞ്ച്വിപ്ലവത്തിെന്റസിദ്ധാ�
ന്തങ്ങളുെട വിവരണവുമായിരുന്നു. “മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്ര�
രും സമന്മാരുമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ടു
നിയമത്തിന്നുള്ളിലും അവർ സ്വതന്ത്രരും സമന്മാരുമാ�
യിരിക്കണം. സാമുദായികമായ വ്യത്യസ്തകൾസമുദായ�
ത്തിൽ െപാതുവിലുള്ള നന്മക്കുേവണ്ടി മാത്രേമസ്ഥാപി�
ക്കെപ്പടുവാൻ പാടുള്ളു…..രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളുെട ഉേദ്ദ�
ശം പ്രകൃതിസഹജവും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയുമായ
മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുെട സംരക്ഷണമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം,
സ്വത്തുരക്ഷ,എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങേളാടുെമ�
തിരിടൽഎന്നിവയാണ്ഈഅവകാശങ്ങൾ”. “ജന�
ങ്ങളുെട െപാതുവിലുള്ള ഇഷ്ടത്തിെന്റബഹിഃപ്രകടനമാ�
ണ് നിയമം.അതിനാൽഅതിെന്റ നിർമ്മാണത്തിൽ
തെന്നത്താേനാ അതിെന്റ പ്രതിനിധിവഴിയാെയാ പങ്കു�
െകാള്ളുവാൻഓേരാ പൗരന്നുംഅവകാശമുണ്ട്. നിയ�
മം എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെലയാണ്…നിയമത്തിെന്റ
വിധിക്കനുസരിച്ചല്ലാെത യാെതാരാേളയും കുറ്റെപ്പടു�
ത്തുവാേനാ,അറസ്റ്റ് െചയ്യുവാേനാ,തടവിലിടുവാേനാ
പാടുള്ളതല്ല”. മതസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യം,
പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയും പ്രഖ്യാപനത്തിൽഅട�
ങ്ങിയിരുന്നു.

വിപ്ലവം െപാടുന്നനെവ നിന്നുേപായിരുന്നുെവങ്കിൽ
1789-െലഈപ്രഖ്യാപനത്തിന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിേന്മൽ
പറയത്തക്കയാെതാരു പ്രഭാവവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നി�
ല്ല. പേക്ഷ, ഭാഗ്യവശാൽ വിപ്ലവം തുടർന്നുെകാണ്ടുത�
െന്നേപാന്നു.അേതാെടാപ്പം േനഷനൽഅസംബ്ളി
പലപല പരിവർത്തനങ്ങളും വരുത്തി. പൗേരാഹിത്യ�
ത്തിന്നും പള്ളിക്കും എതിരായ േവാൾട്ടയറുെട മൂർച്ച�
കൂടിയ േലഖനങ്ങൾഅസംബ്ളിയിെലഅധികഭാഗം
അംഗങ്ങേളയുംആേവശം െകാള്ളിച്ചിരുന്നു.അതിെന്റ
ഫലമായി പള്ളിെക്കതിരായ പല നിയമങ്ങളും പാസ്സാ�
ക്കെപ്പട്ടു. പള്ളിവക നിലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി. സന്യാസി�
മഠങ്ങളുെട സങ്കുചിതശക്തിെയഛിന്നഭിന്നമാക്കി. ബി�
ഷപ്പുമാരുേടയും പുേരാഹിതന്മാരുേടയും എണ്ണം കുറച്ചു.
േപാെരങ്കിൽഈപുേരാഹിതവർഗ്ഗക്കാർ െപാതുജന�
ങ്ങളാൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടണെമന്നും, രാഷ്ട്രമാണ്
അവർക്ക് ശമ്പളം െകാടുേക്കണ്ടെതന്നുമുള്ളനിയമ�
ങ്ങൾ പാസ്സായി.

ഇതിെന്നല്ലാം പുറെമ 1791സപ്തമ്പർമാസത്തിൽ ഒരു
പുതിയ ഭരണഘടനയും നടപ്പിൽവന്നു.ഈഭരണഘ�
ടന നിർജ്ജീവമായ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥെയ കുെറക്കൂടി
ഛിന്നഭിന്നമാക്കി. പേക്ഷ,അേതാെടാപ്പം െതാഴിലാ�
ളികൾ തുടങ്ങിയ ദരിദ്രവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭരണകാര്യങ്ങ�
ളിൽ ഏർെപ്പടുവാനുള്ളസൗകര്യം ഏറ്റവും പരിമിതമാ�
യിത്തീരുകയും െചയ്തു.എെന്തന്നാൽ പുതിയ നിയമപ്ര�
കാരം നിലം മുതലായഎെന്തങ്കിലുംസ്ഥാവരസ്വത്തു�
ക്കൾൈകവശമുള്ളവരും, ഗവൺെമന്റിേലക്കു ശരിയാ�
യി നികുതിയടക്കുന്നവരുമായ ധനികന്മാർക്ക് മാത്രേമ
േവാട്ടവകാശം ലഭിച്ചുള്ളു.



       

VI
േനഷനൽഅസംബ്ലിയുെടഈകുഴിയാനനയം ദിവ�
സംെചല്ലുേന്താറും അധികമധികം വ്യക്തമായിെക്കാ�
ണ്ടുവന്നു. സാമാന്യജനങ്ങളും ധനികന്മാരായ മുതലാ�
ളികളും തമ്മിലുള്ളഅനിവാര്യമായ വർഗ്ഗയുദ്ധത്തിെന്റ
ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണം മാത്രമായിരുന്നുഅത്.
രാജാവിെന നീക്കംെചയ്ത് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു റിപ്പബ്ളി�
ക്കുഭരണംസ്ഥാപിക്കുകഎന്നതായിരുന്നു ജനങ്ങളുെട
ആവശ്യം. 1791ജൂലായി 17-ാം നുഅവെരല്ലാവരും
മാർസാൈമതാനത്തിൽ േചർന്നു തങ്ങളുെട ഉേദ്ദശം
നിർവ്വഹിച്ചു കിട്ടുവാനുള്ള വഴികളാേലാചിച്ചു.എന്നാൽ
ഭരണാധികാരം ജനങ്ങളുെട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത
എല്ലാആവശ്യങ്ങളുേടയും ശത്രുവായിരുന്നുെവന്നുപറ�
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ജനക്കൂട്ടെത്തസമാ�
ധാനിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പകരം അവെര നിർദ്ദയം െവടി�
െവച്ചു നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളകല്പന െകാടുക്കുകയാണ്.
പാരീസ്സിെല മുനിസിപ്പാൽ ഭരണാധികൃതന്മാർ െചയ്ത�
ത്. ഇങ്ങിെനഎല്ലാവരും സമന്മാരാെണന്നുപറയുന്ന
നിയമത്തിെന്റഅർത്ഥംസമാന്യജനങ്ങെളസ്സംബന്ധി�
േച്ചടേത്താളം രക്തപ്രളയം മാത്രമാെണന്നുവിപ്ലവം
അവസാനിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പുതെന്ന വ്യക്തമായി. തങ്ങ�
ളുെട അഭിവൃദ്ധിെയ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന ഭരണാധികാര�
ത്തിെന്റ ശക്തി കുറക്കുകയും, ദരിദ്രവർഗ്ഗെത്തചൂഷണം�
െചയ്യുവാൻ കൂടുതൽസൗകര്യമുണ്ടാക്കുകയും, െചയ്യണ�
െമന്നു മാത്രേമ മുതലാളികളും വിപ്ലവംെകാണ്ടു ഉേദ്ദശി�
ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ജൂലായി 17-ാം നു കൂട്ടെക്കാലെയ ഭയങ്കരമായ ഒരു
േപാലീസ്സുമർദ്ദനം അനുഗമിച്ചു. ജനസമ്മതരായ വിപ്ലവ�
കാരികൾക്കുയാെതാരു രക്ഷയുമിെല്ലന്നായി. ദാന്തൻ
ഒളിേച്ചാടി േപായി. മാറാ ഒളിച്ചുനടേക്കണ്ടിവന്നു. വി�
പ്ലവത്തിെന്റഅടുത്തപടി നിലവിലുള്ളസാമുദായിക�
ഘടനേയാടു മാത്രമല്ല. വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളിത്ത�
േത്താടും യുദ്ധംെവട്ടുകഎന്നതാെണന്നുഗ്രാമങ്ങളിലു�
ള്ളസാമാന്യജനങ്ങൾക്കുഅേപ്പാെഴ മനസ്സിലായുള്ളു.
ഈഉേദ്ദശ്യം നിർവിഘ്നം സാധിക്കണെമങ്കിൽ ഉറച്ച
സംഘടനേയാടുകൂടിയ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള വിപ്ല�
വം ആവശ്യമാെണന്നുംഅവർക്കു മനസ്സിലായി. “േന�
ഷനൽഅസംബ്ളിയുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള പരിേശാ�
ധിച്ചുേനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും,” മാറാ
സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു െകാടുക്കുക�
യുണ്ടായി; “ജനങ്ങളുെട വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തന�
ങ്ങൾക്കുേശഷംആദ്യം അവർ ചില നല്ല നിയമങ്ങൾ
പാസാക്കും. പേക്ഷ,സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുെവന്നു
കണ്ട ഉടെനഅവർ വീണ്ടും പഴയ നിയമങ്ങൾതെന്ന
നടപ്പിൽവരുത്താതിരിക്കുകയില്ല”.

ഇങ്ങിെന 1791-െല ഭരണഘടനേയാടുകൂടി വിപ്ലവം
അവസാനിക്കുകയല്ലാ, േനെരമറിച്ചു,ആരംഭിക്കുകയാ�
ണ് െചയ്തത്. ധനിക വർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ നട�
ക്കുന്നഏതു ഭരണപരിവർത്തനവും ഒടുവിൽ ദരിദ്രവർ�
ഗ്ഗക്കാർക്കുഹാനികരമായിേട്ട കലാശിക്കുകയുള്ളുെവ�
ന്നു വിപ്ലവത്തിെന്റആരംഭകാലംതെന്ന വ്യക്തമാക്കി.
കൃഷിക്കാരുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുപ്രതീക്ഷിച്ച യാെതാ�
രു ശമനവുമുണ്ടായില്ല. മുതലാളി വലിയ ധനികനായി�
ത്തീർന്നതു െതാഴിലാളി വലിയ ദരിദ്രനായിത്തീരാൻ�
േവണ്ടി മാത്രം,ഈഅസമത്വങ്ങൾഫ്രാൻസിൽ വർ�
ഗ്ഗയുദ്ധത്തിന്നു പുതിെയാരുണർവുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു.
ധനികവർഗ്ഗത്തിെന്റൈകയിൽ നിന്നുഎല്ലാഅധികാ�
രങ്ങളും പിടിെച്ചടുക്കുന്നതുവെര മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കു
യാെതാരു രക്ഷയുമിെല്ലന്നു കൂടുതൽ മുേന്നാട്ടുവന്ന െതാ�
ഴിലാളികൾ കുേറശ്ശകുേറശ്ശയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ
തുടങ്ങി.അവരുെട വർഗ്ഗയുദ്ധം കൂടുതൽപ്രത്യക്ഷമായി�
ക്കണ്ടത് ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ളഅസം�
ബ്ളിമുറികൾക്കുള്ളിലല്ല. പുറത്തുതുറന്നഗ്രാമങ്ങളിലും
നഗരങ്ങളിലുമാണ്.

ഇതിനിടയിൽ രസകരമായ ഒരുസംഭവമുണ്ടായി. 1791
ജൂൺമാസത്തിൽ രാജാവ് പാരീസ്സുവിട്ടു എേങ്ങാേട്ടാ
ഒളിേച്ചാടിേപ്പായി. മറ്റു വല്ല രാജ്യങ്ങളിലും െചന്നു ചില
രാജകീയൈസന്യങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മട�
ങ്ങിവരണെമന്നും,അതിനുേശഷം എളുപ്പത്തിൽഈ
െതമ്മാടികളായ വിപ്ലവകാരികെളെയല്ലാം തുരത്തി�
ക്കളയണെമന്നുമാണ്,അേദ്ദഹംആേലാചിച്ചിരുന്നത്!
ഈവിവരം േകട്ടേപ്പാൾഅസംബ്ളി വല്ലാെത പരിഭ്ര�
മിച്ചു വശായി. ഏതായാലും രാജാവിെന്റ ഗൂഢാേലാചന
അപമാനകരമായ പരാജയത്തിലവസാനിക്കുകയാണ്
െചയ്തത്. െവേറൻ (Varennes)എന്നസ്ഥലത്തുെവച്ചു
രാജാവിേനയും അയാളുെട കുടുംബക്കാേരയും അവ�
രുെട യാത്രഅവസാനിക്കുന്നതിെന്റഅല്പം മണിക്കൂ�
റുകൾക്കു മുമ്പു ജനക്കൂട്ടം കണ്ടുപിടിക്കുകയുംഅവെര
എല്ലാവേരയുംആർപ്പുവിളികേളാടുകൂടി പാരീസ്സിേലക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്തു.



       

VII
ഈസംഭവം റിപ്പബ്ളിക്കുകാെര നല്ല പാഠം പഠിപ്പിച്ചു.
1791 ഒേക്ടാബർ 1-ാം തീയതി തിരെഞ്ഞടുപ്പിന്നു േശ�
ഷം അസംബ്ളിയിൽ രണ്ടു പാർട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷമായി
കാണെപ്പട്ടു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഗിേരാണ്ടിൻകാർക്ക്
(Girondin)അപ്രാേയാഗികമായ ഒരാദർശമല്ലാെത
വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യപരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങ�
ളുെട സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള യാെതാരു
ചിന്തയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.എതിർകക്ഷിക്കാ�
രായ ജാേക്കാബിൻ (Jacobins)കാരുെട വിചാരഗതി
കൂടുതൽ വിപ്ലവകരമായിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥേയ�
യും,ഫ്യൂഡൽ നികുതികേളയും എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി അവ�
സാനിപ്പിക്കുക. പ്രഭുക്കന്മാരുെട ൈകയിൽനിന്നു തി�
രിെച്ചടുത്തതങ്ങളുെട നിലങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുവാൻ
ഗ്രാമീണർക്കുപരിപൂർണ്ണമായഅധികാരം നൽകുക,
പട്ടണങ്ങളിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കുഏറ്റവും കവി�
ഞ്ഞ വില നിജെപ്പടുത്തുകഈആവശ്യങ്ങെളെയല്ലാം
ജാേക്കാബിൻകാരാണ് മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുവന്നത്.

ആദ്യംതെന്ന ഗിേരാണ്ടിൻകാർ ഒരുഅപായകരമായ
വങ്കത്തമാണുപ്രവൃത്തിച്ചത്. ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാ�
െണങ്കിൽ റിപ്പബ്ളിക്കുസ്ഥാപിക്കുവാൻഎളുപ്പമായി�
രിക്കുെമന്നുഅവർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. 1792ഏപ്രിൽമാ�
സത്തിൽ ജാേക്കാബിൻകാരുെട പ്രതിേഷധെത്തവക�
െവക്കാെതഅവർആസ്ത്രിയൻ ചക്രവർത്തിെയ യുദ്ധ�
ത്തിന്നു േപ്രരിപ്പിച്ചു.

ഫ്രാൻസിന്നു യുദ്ധംെചയ്വാൻ തീെര ശക്തിയുണ്ടായി�
രുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട് ഒരു േകാട്ടക്കു േശഷം മെറ്റാരു
േകാട്ടയായി എളുപ്പത്തിൽ നിലംപതിക്കാൻതുടങ്ങി.
ഫ്രഞ്ചുൈസന്യങ്ങൾ ഒന്നിന്നുേമെലാന്നായി അപമാ�
നകരമാംവിധം പരാജയെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇതുതെന്ന
അവസരെമന്നു കരുതി ലൂയിരാജാവ് ജൂൺ 13-ാം നു ഗി�
േരാണ്ടിൻ മന്ത്രിസഭെയ പിരിച്ചുവിട്ടു. രാജൈസന്യങ്ങൾ
മെറ്റല്ലാവേരയും തകർത്തുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടു വരാൻതുട�
ങ്ങി.ഫ്രാൻസിൽ ഒരു രാജകീയവിപ്ലവമാരംഭിച്ചതുേപാ�
െല കാണെപ്പട്ടു. ഉടെനഈഅപായഘട്ടെത്തതര�
ണംെചയ്യുവാൻേവണ്ടി ദാന്തൻ, മാറ തുടങ്ങിയ ജാേക്കാ�
ബിൻ േനതാക്കന്മാർ കമ്യൂൺഎന്ന ഒരു പുതിയസ്ഥാ�
പനം നിർമ്മിക്കുകയും,ആഗസ്ത് 10-ാംനു തൂലറീയിലുള്ള
രാജെകാട്ടാരം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകയും െചയ്തു.ആേവ�
ശഭരിതനായ മാറാ തെന്റഅനുയായികേളാടുകൂെട കാ�
രാഗൃഹങ്ങളിൽ പ്രേവശിക്കുകയും,അവിെടയുള്ള രാജ�
കീയ വിശ്വാസഘാതകന്മാെരെയല്ലാം വധിക്കുകയും
െചയ്തു.അസംബ്ളി ഒട്ടും താമസിയാെത ലൂയിെയസ്ഥാ�
നഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും,പ്രഭുക്കന്മാരുെട സ്വത്തുക്കെളല്ലാം
കണ്ടുെകട്ടുകയും െചയ്തു. ഫ്യൂഡൽഭാരങ്ങെള നശിപ്പി�
ക്കുക,എല്ലാവർക്കും േവാട്ടവകാശം നൽകുക തുടങ്ങിയ
ചിലഅത്യാവശ്യങ്ങളായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ�
ക്കു കാണുവാൻസാധിച്ചു. സപ്തമ്പർ 20-ാംനുഅസം�
ബ്ളിയുെട കൺെവൻഷൻഎന്ന ഒരു പുതിയ േയാഗം
േചരുകയും,ഫ്രാൻസ് ഒരു റിപ്പബ്ളിക്കായി തീർന്നിരി�
ക്കുന്നുെവന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തു.അേപ്പാേഴക്കും
യുദ്ധത്തിന്നുവന്ന ജർമ്മൻകാർ തൽക്കാലം തിരിച്ചു�
േപായിരുന്നു.

ദിവസം െചല്ലുംേതാറും വലത്തുകക്ഷിക്കാരായ ഗിേരാ�
ണ്ടിൻകാരും,ഇടത്തുകക്ഷിക്കാരായ ജാേക്കാബിൻ�
കാരും തമ്മിലുള്ളഅകൽച്ചഅധികമധികം വലുതാ�
യിെക്കാണ്ടുവന്നു. കൺെവൻഷെന യാഥാസ്ഥിതിക
േനതാക്കന്മാരിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻ തങ്ങൾഎല്ലാ�
വിധത്തിലും പ്രയത്നിക്കുെമന്നു ജാേക്കാബിൻകാർ പ്ര�
തിജ്ഞ െചയ്തു. മാർച്ച് 18-ാം തീയതി ഒരു പ്രധാനെപ്പട്ട
ഗിേരാണ്ടിൻജനറൽ വലത്തുകക്ഷിക്കാെര ഉേപക്ഷിച്ചു.
ക്രൂദ്ധന്മാരായിതീർന്ന ഗിേരാണ്ടിൻകാർ ചില വിപ്ലവ�
കാരികെള അറസ്റ്റ് െചയ്തു. നാെടാട്ടുക്കുമുള്ളപ്രേക്ഷാഭ�
പ്രദർശനങ്ങൾെക്കാണ്ട് ജാേക്കാബിൻകാർ അതിന്നു
മറുപടിപറഞ്ഞു. ഗിേരാണ്ടിൻകാരുെട സ്വാധീനശക്തി
വളെരയധികം കുറഞ്ഞുേപായി.അവർ ഭരണകാര്യ�
ങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടു. ജാേക്കാബിൻകാർ
േനതൃത്വത്തിൽവന്നു.

വിപ്ലവകാരികെള നശിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി ഗിേറാണ്ടിൻ�
കാരും േറായലിസ്റ്റ്കാരും വിേദശീയാക്രമികളും ഒരു
ഐക്യഅണിയായി ഒന്നിച്ചുേചർന്നു. മാറാ നിർദ്ദയമാം�
വിധം െകാലെചയ്യെപ്പട്ടു.അേതാടുകൂടി അന്തരീക്ഷം
പൂർവ്വാധികം അപായകരമായിതീർന്നു. മാർേസ, െല�
േയാൺ, തൂേലാങ്ങ്,-എല്ലാസ്ഥലത്തും വിേദ്രാഹം പര�
ന്നുപിടിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികത്വമാകെട്ട എല്ലാ കടുംൈക�
യുകളും പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടു വിേദ്രാഹെത്തഅടിച്ച�
മർത്തുവാൻതെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഇടത്തുകക്ഷിക്കാ�
രായഅനവധി േനതാക്കന്മാർ തൂക്കുമരത്തിന്നിരയാ�
യിത്തീർന്നു. ഗിേരാണ്ടിൻകാരുെട ശക്തി വീണ്ടും തല
െപാന്തിച്ചുപിടിച്ചു.



       

VIII
വിപ്ലവത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത രംഗം േറാബർസ്പിയറുെട
േനതൃത്വത്തിലാണ് അഭിനയിക്കെപ്പടുന്നത്.അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റസ്വാധീനശക്തിഅത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥഫ്രാൻസിൽനിന്നുഎെന്ന�
േന്നക്കുമായി അസ്തമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രജായത്തസിദ്ധാന്ത�
ങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു.
വലത്തുനിന്നും ഇടത്തുനിന്നും േറാബർസ്പിയറുെട ഗവൺ�
െമന്റിനു പലഎതിർപ്പുകളും ഏേല്ക്കണ്ടിവന്നു.അേദ്ദഹം
വല്ലാെത വിപ്ലവകാരിയായി തീരുന്നുെവന്ന് ദാന്തെന്റ
േനതൃത്വത്തിലുള്ള വലത്തുകക്ഷിക്കാർആേക്ഷപിച്ചു.
േറാബർസ്പിയർ ഒരുഈശ്വരവിശ്വാസിയും, േവണ്ടത്ര
മുേന്നാട്ടുവരാൻ െതയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു യാഥാസ്ഥിതികനു�
മാെണന്നു േഹബർട്ടിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ളഇടത്തുക�
ക്ഷിക്കാരുംആേക്ഷപിച്ചു. ഗവൺെമന്റാകെട്ട രണ്ടുകൂട്ട�
േരയും തൂക്കിെക്കാന്നു.

അേതാടുകൂടി േറാബർസ്പിയറുെട പതനവുമാരംഭിച്ചു.
ജനങ്ങൾക്കുഅേദ്ദഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തൃപ്തി മുഴുവൻ�
നശിച്ചു. േറാബർസ്പിയെറ നീക്കംെചയ്യുന്നകാര്യത്തിൽ
പ്രധാനെപ്പട്ട എല്ലാ േനതാക്കന്മാരും േയാജിച്ചു. ഒരുറ�
ച്ച നിലെയടുക്കാെതഅപായഘട്ടങ്ങളിൽ ഇളകിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നസ്വഭാവം േറാബർസ്പിയറുെട അധഃപതന�
ത്തിനുള്ള വഴി െതളിയിച്ചു. ഗിേരാണ്ടിൻ കക്ഷിക്കാരായ
വലിയ മുതലാളികൾ വീണ്ടുംഅധികാരത്തിൽവന്നു.
ജാേക്കാബിൻകാർ േറാബർസ്പിയറുെട അനുയായികൾ
മുതലായഎല്ലാ എതിരാളികളുേടയും ശക്തിെയ മുതലാ�
ളി ഗവൺെമന്റ് ഛിന്നഭിന്നമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി. 1796-ൽ
ഗവൺെമന്റിെന തകിടംമറിക്കുവാൻ േബബഫിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗൂഢാേലാചന നട�
ക്കുകയുണ്ടായി.എങ്കിലും,അതുപരാജയെപ്പടുകയാണു�
ണ്ടായത്.

1799-ൽ െനേപ്പാളിയൻ േബാേണാപ്പാട്ട് അധികാര�
ത്തിൽ വരികയും, ജാേക്കാബിൻകാർ മുതലായഎല്ലാ
എതിരാളികേളയും നശിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ കഠിന�
ങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങെളഅേദ്ദഹംഅവലംബിക്കുകയും
െചയ്തു.അതുമുതൽക്കുഫ്രാൻസിൽ മുതലാളിത്തത്തി�
െന്റ വിജയെക്കാടി അധികമധികം ഉയരത്തിൽ പറന്നു�
കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1937 െസപ്തംബർ 27



       

െക. ദാേമാദരൻ

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

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

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

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

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക�
യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ളഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല�
ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
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

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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