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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുത�മ�നാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അ�താ�ടാപ്പം �ചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇ�പ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണ�ത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനി�യാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുത�മ�നാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന�പ്പാൾ �ക.

ദാ�മാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസ�ത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മു�ന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇ�പ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ �പാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ള�പ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്ര�ത്യകിച്ച് ജനറൽ മാ�നജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡി�റ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണി�താമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം �ക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും ത�ദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

�സ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. �കരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

�വണ്ടിനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാ�മാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘു�ലഖകളും, �ലഖനങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

�മാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു �കാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണിക�പാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാ�മാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘു�ലഖ

കൾ ദാ�മാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘു�ലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, �യശുക്രി

സ്തു �മാസ് �കായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘു�ലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു �കാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘു�ലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘു�ലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

�കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപക�നതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാ�മാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക �നതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാ�മാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീ�ഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാ�മാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാ�മാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. �കാഴി�ക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട് സാമൂതിരി �കാ�ളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാ�മാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയ�പ്പാൾ �കാ�ളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നി�ഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ �ചർന്നു. �കായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ �പ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പു�രാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വി�മാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാ�മാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വി�മാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാ�മാദരനായിരുന്നു. ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ �പാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ദാ�മാദര�ന �പാലീസ് മർ

vii
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ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത �കട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

�പാലീസിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം �ത�ടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത �പാലീസ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത �യാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന ദാ�മാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

�കാഴി�ക്കാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാ�മാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. �ശഖർ, ദാ�മാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസ�മ്മളനം പിണറായിയിൽ �ചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി �സ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, �ദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാ�മാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാ�മാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന �നതാവായിരുന്നു

ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, �കരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാ�മാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാ�മാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാ�മാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാ�മാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാ�മാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മു�ന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �നതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാ�മാദരൻ �സവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ദാ�മാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

�ജാഷി�യാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗ�വഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല
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ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനി, �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക�ന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്ര�ക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാ

വാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ �പായ ദാ�മാദരൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവി�മാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �കാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ ദാ�മാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ത�ന്ന �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാ�മാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാ�മാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ �പായ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യ�സാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാ�മാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആ�ലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട �കാഴി�ക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ �യാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാ�മാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. �ശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു �നതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള ഘടകത്തി�ന്റ

x
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രൂപീകരണത്തിനു �വദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായ ദാ�മാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ച�യാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗത്തിൽ

ദാ�മാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാ�മാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം �കട്ട് ആ�വശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. �യാടുള്ള �രാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾ�പാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

�കരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാ�മാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസവും, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘു�ലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അ�ദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

�മാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി �നരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്പ്ര�ത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “�യശുക്രിസ്തു�മാ�സ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘു�ലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാ�മാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാ�മാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാ�മാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര �ബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാ�മാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. �കരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

�മാദര�ന്റ ‘�കരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്ര�വശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക �മഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

�മാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസ�മ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്ര�മയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം �വദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാ�മാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാ�മാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാ�മാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻ�ററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗ�വഷണത്തിനുമാണ്അ�ദ്ദ

ഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ ഗ�വഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം �ദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം �സവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനു�വ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാ�മാദര�ന്റ നിലപാ

ടുക�ളാട് വി�യാജിക്കുന്നവർ �പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

�കരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാ�മാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

�വളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
മനുഷ്യൻ

1 ഭൂമിയു�ട ഉൽപത്തി

പഴയ മതവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം �ദവത്താൽ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ട പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

�കന്ദ്രമായിരുന്നുഭൂമി, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നനി�ക്കാളസ്

�കാപ്പർനിക്കസ് എന്ന �പാളിഷ് �ജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞൻഈവിശ്വാസ�ത്ത �വല്ലു

വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘സ്വർഗീയവിപ്ലവങ്ങൾ’എന്നഗ്രന്ഥം ചിന്താ

�ലാകത്തിലാ�ക വലി�യാരു �കാളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ഭൂമി അതി�ന്റ സ്വന്തം അച്ചു

തണ്ടിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും അ�താ�ടാപ്പം സൂര്യന് ചുറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുകയും �ചയ്യു

ന്നു�ണ്ടന്ന്അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, �കാപ്പർ

നിക്കസി�ന്റ സിദ്ധാന്തം ‘പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിവു

ണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തഒരുവിപ്ലവമാണ്. അ�താടു കൂടിയാണ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രം മതത്തി

�ന്റ പിടിയിൽ നിന്നു �മാചനം �നടിയത്.... അതിനു�ശഷം വലിയ കാൽ�വപ്പുക

�ളാടുകൂടിയാണ് സയൻസ് വികസിച്ചത്.’

പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഗലീലി�യാ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ശാ

സ്ത്രജ്ഞൻ �കാപ്പർ നിക്കസി�ന്റ സിദ്ധാന്ത�ത്ത കൂടുതൽ വളർത്തുകയും അതിനു

�തളിവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും �ചയ്തു. താൻ ത�ന്ന കണ്ടുപിടിച്ച ദൂരദർശിനി കുഴ

ലി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി ചന്ദ്രനിൽപർവതങ്ങളുംതാഴ്വരകളുമു�ണ്ടന്ന്അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ശുക്രൻ സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് അ�ദ്ദഹം �നാക്കി

ക്കണ്ടു. സൂര്യൻ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിനു ചുറ്റും കറങ്ങി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അ�ദ്ദ

ഹം വാദിച്ചു. അ�തവ�ര നിലനിന്നുവന്ന പലഅന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം

ഊതിപ്പറപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, അരി�സ്റ്റാട്ടിലി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും പള്ളിയു�ട വിശ്വാ

സങ്ങ�ളയും �ചാദ്യം �ചയ്തുവന്നതിന്അ�ദ്ദഹംത�ന്റവയസുകാലത്ത് കഠിനമായ

മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയാ�വണ്ടിവന്നു.

�കാപ്പർനിക്കസി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും കൂടുതൽ വളർ

ത്തുകയും �ചയ്ത മ�റ്റാരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഗി�യാർഡാ�നാബ്രൂ�ണാ, പ്രപഞ്ച�മ

ന്നത് നിരവധി �ലാകങ്ങളു�ടയും സൂര്യമണ്ഡലങ്ങളു�ടയും ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളു�ടയും

ഒരാകത്തുകയാ�ണന്നും അവയി�ലാരു ഗ്രഹം മാത്രമാണ് നമ്മു�ട ഭൂമി�യന്നും

അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാത്രമല്ല, �ലാകങ്ങൾക്കു വികാസമുണ്ടാകുന്നു�ണ്ടന്നും

നമ്മു�ട �ലാകത്തിനു ത�ന്ന ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാ
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2 അദ്ധ്യായം 1. മനുഷ്യൻ

യിട്ടു�ണ്ടന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അംഗീകൃതചിന്താഗതികൾ�ക്കതിരായി

രുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. അതു�കാണ്ട്, പള്ളിയു�ട വിശ്വാസങ്ങൾ

�ക്കതിരായി �പാരാടി�യന്നതിന്, എട്ടു�കാല്ല�ത്ത കാരാഗൃഹവാസത്തിനു�ശ

ഷംഅ�ദ്ദഹം, ജീവ�നാ�ട ചുട്ടുകരിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കും സയൻസി�ന കീഴട

ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. �വളിച്ചത്തിന് ഇരുട്ടി�നക്കാൾ ശക്തിയു�ണ്ടന്ന് �തളിഞ്ഞു.

പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഇമാനുവൽ കാൻറ് എന്ന തത്വശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻ വികാസത്തി�ന്റ വീക്ഷണ�കാണിൽ നിന്നു പ്രകൃതി�യ �നാക്കിക്കാ

ണാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രപഞ്ചമാവിർഭവിച്ചത് വികാസത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാ�ണന്ന്

അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ലപ്ലാസ്

എന്നഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻകാൻറി�ന്റഅഭിപ്രായങ്ങ�ളകൂടുതൽപുഷ്ടി�പ്പടുത്തി

�ക്കാണ്ട് പ്രപഞ്ചവ്യാപാരങ്ങളിൽ �ദവികശക്തികൾക്ക് പങ്കു�ണ്ടന്ന ധാരണ

�യ �വല്ലുവിളിക്കുകയും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളു�ട ചലനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്

ഭൂ�ലാകമുണ്ടായ�തന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തു. അതിശക്തിയായി ചുറ്റിക്കറങ്ങി

�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രകാശ പടലമായിരുന്നു ആദ്യകാല�ത്ത സൂര്യ�ഗാള�മന്നും

ചുറ്റലി�ന്റ ഗതി�വഗത്താൽ ആ പ്രഭാപടലം ഉറച്ചു കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങി�യന്നും

അങ്ങ�നചുറ്റി ഉറച്ചു�കാണ്ടിരുന്നസൂര്യനിൽനിന്ന് �തറിച്ചു�പായശകലങ്ങളാണ്

ഭൂമിയും മറ്റുഗ്രഹങ്ങളു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹംചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. �ദവ�ത്തപ്പറ്റി ഒന്നുംപറ

യാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാ�ണന്ന് �ചാദിച്ച�പ്പാൾ അങ്ങ�ന�യാരു സങ്കല്പത്തി�ന്റ

ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ�ദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്.

ലപ്ലാസി�ന്റസിദ്ധാന്ത�ത്തകൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും

പിന്നീട് പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻഫലമായി, �ലാകംശാശ്വതവുംസ്ഥിരവും

മാറ്റമില്ലാത്തതുമാ�ണന്ന യാന്ത്രിക ധാരണയും ഏ�താ �ദവീക ശക്തിയു�ട ലീ

ലാവിലാസങ്ങളാണ് ഭൂമി�യ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ള�തന്ന

അന്ധവിശ്വാസവും തകർന്നു�പായിരിക്കുന്നു.

സൂര്യ�ഗാളവും മ�റ്റ�താ നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയതിനാ�ലാ ചുറ്റിക്കറ

ങ്ങി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരുനക്ഷത്രംസൂര്യ�ന്റസമീപ�ത്തത്തിയ�പ്പാഴുണ്ടായആകർ

ഷണത്തി�ന്റ ഫലമായി�ട്ടാ ആണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും �പാട്ടി�ത്തറിച്ചു വീണ

�തന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. സൂര്യനിൽ ത�ന്നയുള്ള ആഭ്യ

ന്തരസംഘട്ടനങ്ങളു�ടഫലമായിട്ടാണതുസംഭവിച്ച�തന്ന് മറ്റുചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ

രും അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. സൂര്യ�ഗാളത്തിൽ ഒരദൃശമായ �കന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റുമായി

തിരിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളു�ട പരസ്പര സംഘട്ടനങ്ങളു�ട ഫല

മായി ചില സവി�ശഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൂര്യൻ �പ�ട്ടന്ന് വിങ്ങുകയും അതി�ന്റ

വലിപ്പം �പ�ട്ടന്നു ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്യാറു�ണ്ടന്നും അത്തര�മാരു സന്ദർഭത്തിലാ

ണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും �തറിച്ചുവീണ�തന്നുമാണ് രണ്ടാമ�ത്ത വിഭാഗക്കാർ

വിശ്വസിക്കുന്നത്. ‘�ഫാട്ടൺ’ എന്ന ശക്തി�യറിയ രശ്മിയു�ട ഗതി�വഗമാണ് സൂ

ര്യനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങ�ള ഉന്തി�ത്തറിപ്പിച്ച�തന്ന് �ജ.ബി.എസ്. ഹാൾ�ഡൻ

പറയുന്നു.

ഈ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ �തളിവുകളും മിനുക്കുപണികളും

ആവശ്യമായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, ഭൂമിക്ക് ശാശ്വതത്വമി�ല്ലന്നും ചുരുങ്ങിയത് 200 �കാ

ടി �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്നു �തറിച്ചുവീണതാ�ണ

ന്നുമുള്ളകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
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2 ജീവൻ വരുന്നു

ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവ�ത്താ�ടാപ്പം മനുഷ്യനും ഉത്ഭവിക്കുകയുണ്ടാ�യാ? തീർച്ചയായുമി

ല്ല. സൂര്യനിൽനിന്നു �പാട്ടിവീണകാലത്ത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു �ഗാളമായിരുന്നു

ഭൂമി. തിളച്ച �വള്ളത്തി�ന്റ 600 ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ഒരഗ്നി�ഗാളം. അക്കാലത്ത് മനുഷ്യ

�നന്നല്ല, യാ�താരു ജീവിയും ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല. ഭൂമി ക്രമത്തിൽ തണുത്തു

തണുത്തുവരികയും അതി�ന്റ പ്രഭാപടലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില രസായനവസ്തുക്കൾ

ഉരുപ്പിടിക്കുകയും �ചയ്തു. കാർബൺ, �നട്രജൻ, �ഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ തുട

ങ്ങിയ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളാവിർഭവിക്കുകയും അവ പരസ്പരം കൂടി�ച്ചർന്ന് പലതരം

ഭൗതികവസ്തുക്കൾക്ക്രൂപം �കാടുക്കുകയും �ചയ്തു. ഭൂമി പി�ന്നയുംതണുത്തുതണു

ത്തുവന്നു. അങ്ങ�ന അ�നകം ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു �ശഷം ഒരുതരം പാറകളുണ്ടാ

വാൻതുടങ്ങി. ചൂടു പി�ന്നയും കുറഞ്ഞ�പ്പാൾഅന്തരീക്ഷത്തി�ലആവി�മഘങ്ങൾ

തണുത്തുമഴയാവുകയും ഒലി�ച്ചാലിച്ചു�പാകുന്ന�വള്ളംപലതരത്തിലുള്ളധാതുപ

ദാർത്ഥങ്ങളു�ട സ�ങ്കതകങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയും �ചയ്തു. ഒടുവിൽ കാർബൺ,

�ഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, �നട്രജൻ, �ക്ലാറിൻ, മഗ്നീഷ്യം, അയഡിൻ, കാൽസി

യം, ഇരുമ്പ്, മാംഗനീസ് മുതലായ വിവിധങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങളുൾ�ക്കാണ്ട ജീവ

വസ്തുക്കളാവിർഭവിച്ചു. ഇങ്ങ�നയുണ്ടായതാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും കാണ�പ്പടുന്ന

�പ്രാട്ടീൻ എന്നസവി�ശഷമായ രസായനപദാർത്ഥം. �പ്രാട്ടീനും മറ്റു രസായനവ

സ്തുക്കളും കൂടി�ച്ചർന്നാണ് ജീവനുള്ളപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിത്തീർന്നത്.

ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ആവിർഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്ന് �ജ.ബി.എസ്. ഹാൾ

ഡൻ വിവരിക്കുന്നു.

‘അതി�ന്റ (ഭൂമിയു�ട) ഉൽഭവ�ത്തത്തുടർന്ന് കു�റ ആയിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കു

ള്ളിൽ കുറ�ച്ചാ�ക്ക സ്ഥിരതയും കടുപ്പവുമുള്ള ഒരു പുറ�ന്താടുണ്ടാവത്തക്കവണ്ണം

അതു തണുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. എങ്കിലും ഈ പുറ�ന്താടിന് പി�ന്നയും വള�രക്കാ

ല�ത്തക്ക് തിളച്ച �വള്ള�ത്തക്കാ�ള�റ ചൂടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ന�ന്ന സാവ

ധാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അതു തണുത്തുറച്ചുവന്നത്. ആദ്യകാല�ത്ത അന്തരീക്ഷ

ത്തിൽ പറയത്തക്കവണ്ണം ജീവവായുവുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു�വണം വിചാരിക്കുക.

കാരണം, ഇന്നുള്ള ജീവവായു ത�ന്ന ഭൂമിയു�ട അടിയിലും ഉപരിതലത്തിലുള്ള

എല്ലാ കൽക്കരി�യയും, പ്രാണികളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും കഷ്ടിച്ചു കരിച്ചുകള

യാൻ പറ്റുന്നത്ര�യ ഉള്ളൂ. �ചാക്കിലും, ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിലും, ചുണ്ണാമ്പും മഗ്നീഷ്യവും

�ചർന്ന �സാ�ളറ്റ് പാറകളിലും ഇന്നു കലർന്നു കാണുന്ന ഏതാണ്ടു മുഴുവൻ അം

ഗാരവും (കാർബൺ) അംഗാരമ്ലമായിട്ടാണ് (കാർബൺഡ�യാ�ക്സഡ്) അന്ന്

അന്തരീക്ഷത്തിൽ �കട്ടിനിന്നിരുന്നത്. ഇ�പ്പാൾ ഭൂമിയിൽക്കാണുന്ന യവക്ഷാ

രവായു (�നട്രജൻ)വി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഭൂമിയു�ട പുറ�ന്താടിലുള്ള �ലാഹ

ങ്ങളുമായിക്കലർന്ന് യവക്ഷാരവസ്തുക്കൾ (�ന�ട്രറ്റ് ) ആയിട്ടാണ് നിലനിന്നിരു

ന്നത്. ഈ യവക്ഷാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ �വള്ളം കൂടി�ച്ചർന്നതി�ന്റ ഫലമായി

അ�മാണിയ എന്ന ഗ്യാസ് ഇടവിടാ�ത ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. സൂര്യൻ അക്കാ

ലത്ത് ഇ�പ്പാഴ�ത്തക്കാളുംഅല്പംഏ�റ ചൂടുള്ളതായിരിക്കണം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ

ജീവവായുവില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നു വരുന്നവയും രാസപരിവർത്ത

നമുണ്ടാക്കുന്നവയുമായ അൾട്രാ�വലറ്റ് രശ്മിക�ള ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല അന്തരീ

ക്ഷത്തി�ന്റ �മൽഭാഗങ്ങളിൽ�വച്ച് ഓക്സിജ�ന്റ ഒരു വക�ഭദമായ ഓ�സാ�ണാ

അടിഭാഗങ്ങളിൽ�വച്ച് ഓക്സിജൻ ത�ന്നയു�മാ തടുത്തുനിർത്തിയിരുന്നില്ല. അവ



4 അദ്ധ്യായം 1. മനുഷ്യൻ

ഭൂമിയു�ടയും കടലി�ന്റയും ഉപരിതലത്തി�ല�ക്കാ അ�ല്ലങ്കിൽ �മഘങ്ങളി�ല�യ്ക്ക

ങ്കിലു�മാ തുളച്ചുകടന്നിരുന്നു.

�വള്ളം, അംഗാരാമ്ലം, അ�മാണിയം എന്നിവ കൂട്ടി�ച്ചർത്ത് അതിൽഅൾട്രാ

�വലറ്റ് �വളിച്ചം തട്ടിച്ചാൽ ശർക്കര പദാർത്ഥങ്ങളും �പ്രാട്ടീൻ പദാർത്ഥങ്ങ�ള

യുൾ�ക്കാള്ളുന്ന ചില വസ്തുക്കളുമടക്കം പലതരത്തിൽ ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളു

ണ്ടാക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് തീർച്ചയാണ്. ജീവനുള്ള�താ കു�റ ജീവനുള്ള�താ ആയ

ആദ്യ�ത്ത വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങ�ന, സൂര്യപ്രകാശത്തി�ന്റ സമഘാതഫലമായുണ്ടായ

വലിയ അണുക്കൾആയിരിക്കണം. അവയാവിർഭവിച്ച അനുകൂല പരിതഃസ്ഥിതി

കളിൽ മാത്ര�മ അവയ്ക്കു പുനരുൽപാദനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.

ആദ്യ�ത്തജീവിക്കുംആധുനിക മനുഷ്യനുമിടയിൽനൂറു�കാടി �കാല്ലങ്ങളു�ട

ദൂരമുണ്ട്. ഭൂമിയു�ട ഉൽഭവത്തിനും ആധുനിക മനുഷ്യനുമിടയിലാക�ട്ട, 200 �കാടി

�കാല്ലങ്ങൾനീണ്ടുകിടക്കുന്നു. എന്നുവച്ചാൽഭൂമിയുണ്ടായിട്ട് 100 �കാടി �കാല്ലങ്ങൾ

കഴിയുന്നതുവ�ര യാ�താരു ജീവരാശിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ജീവജാലങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുത�ന്ന ഭൗതികവസ്തുക്കൾ നിലനിന്നി

രുന്നു�വന്നും അ�ചതനങ്ങളായ ഭൗതികവസ്തുക്കളു�ട വികാസക്രമത്തിൽ നിന്നാ

ണ് അ�ചതനവസ്തുക്കൾ ജന്മ�മടുത്തത് എന്നും ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഈവികാസക്രമത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തപദാർത്ഥങ്ങ�ളയും ജീവനുള്ളപദാർ

ത്ഥങ്ങ�ളയും �വർതിരി�ക്കണ്ട�തവി�ട�യന്ന് തിട്ട�പ്പടുത്തിപ്പറയുക വിഷമമാ

ണ്. എങ്കിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളു�ട വികാസഗതി�യ ഒരു പ്ര�ത്യക ദശാ

സന്ധിയിലാണ് ജീവികളാവിർഭവിച്ച�തന്നും ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ട നിലനിൽ

പ്പി�ന്റ ഒരു പ്ര�ത്യകരൂപം മാത്രമാണ് ജീവ�നന്നു തീർച്ചയാണ്. എംഗൽസ്

പറയുന്നതു�പാ�ല ‘ആൽബുമിനിസം പദാർത്ഥങ്ങൾനിലനിൽക്കുന്നരീതിയാണ്

ജീവൻ.’ �കാഴുപ്പു പദാർത്ഥങ്ങളും �കാഴിമുട്ടയു�ട �വള്ള �പാലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങ

ളുൾ�പ്പ�ടയുള്ള�പ്രാട്ടീൻവസ്തുക്ക�ളയാണ്ആൽബുമിനസ് പദാർത്ഥങ്ങൾഎന്ന

പദം�കാണ്ട് എംഗൽസ് ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹം വിവരിക്കുന്നു.

‘ജീവനു�ള്ളടങ്ങളി�ലല്ലാം അത് ആൽബുമിനസ് പദാർത്ഥവുമായി ബന്ധ

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. നാ�ശാൻമുഖമായ നിലയില്ലാത്ത ആൽബുമിനസ്

പദാർത്ഥങ്ങളു�ള്ളടങ്ങളി�ലല്ലാം ജീവ�ന്റ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപം നീക്കു�പാക്കില്ലാ

�ത കാണാൻ കഴിയും. ജീവനുള്ള പദാർത്ഥത്തിൽ ജീവ�ന്റ പ്രത്യക്ഷസ്വരൂപങ്ങ

ളു�ട സവി�ശഷമായ �വജാത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മറ്റുചില രസസമ്മിശ്രങ്ങൾകൂ

ടിആവശ്യമാ�ണന്നകാര്യം നിസംശയമാണ്. അവആഹാരമായി ഉപ�യാഗിക്ക

�പ്പടുകയും ആൽബുമിനായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്നതും ശരിയാണ്.

എന്നാൽ, അവ�യാ�ക്ക �വറും ജീവ�ന്റ നിലനിൽപിനു കൂടി�യ കഴിയൂ എന്നില്ല.

നമ്മു�ട അറിവിൽ�പ്പട്ട ഏറ്റവും താണ ജീവികൾ വാസ്തവത്തിൽ, ആൽബുമി�ന്റ

�വറും കട്ടകളല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. അവ ജീവ�ന്റ സവി�ശഷമായ എല്ലാ പ്രത്യ

ക്ഷസ്വരൂപങ്ങളും ശരിക്കു �വളി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്.

�പ്രാട്ടീൻവസ്തുക്കളിൽനിന്നാണ്ആദ്യ�ത്തജീവ�കാശങ്ങളുൽഭവിച്ചത്എന്നു

പറയുന്നതി�ന്റഅർത്ഥം ലാബറട്ടറികളി�ല ഗ�വഷണങ്ങളിലൂ�ട ഏതു ജീവി�യ

�വണ�മങ്കിലും ഇഷ്ടം�പാ�ല സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയു�മന്നല്ല. സങ്കീർണങ്ങളും കൂ

ടിക്കുഴഞ്ഞവയുമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളു�ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള

ചലനത്തിനാണ് ജീവൻ എന്നു പറയുന്നത്. ജഡവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ജീവരാശിക

ളി�ലക്കുള്ള പരിണാമ ക്രമത്തി�ന്റ പിന്നിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളു�ട നീണ്ട ചരിത്ര
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മുണ്ട്. എംഗൽസ് താക്കീത് �ചയ്ത�പാ�ല, ‘അ�നകായിരം വർഷങ്ങൾ �കാണ്ട്

നിർവഹിച്ച ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ചളി�വള്ളത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി ഇരുപത്തി

നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ �ചയ്തുതീർക്കണ�മന്ന് പ്രകൃതി�യ നിർബന്ധിക്കുന്നത്

വിഡ്ഢിത്തം മാത്രമായിരിക്കും.’ �സല്ലുകൾഅ�ല്ലങ്കിൽ, ജീവ�കാശങ്ങൾഎന്ന �പ

രിലറിയ�പ്പടുന്ന ജീവരാശിയു�ട ആദ്യഘടകങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്

വികസിച്ചുണ്ടായതാ�ണന്നു മാത്ര�മ മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടതുള്ളൂ.

ഒരു ജീവി മ�റ്റാരു ജീവിയിൽ നിന്നല്ലാ�ത ഉൽഭവിക്കുകയി�ല്ലന്നും നാം

ഇന്നു കാണുന്ന സകല ജീവികളും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവയു�ട സന്താന പരമ്പരക

ളാ�ണന്നും �ലാകത്തിലാദ്യമുണ്ടായ ഒരു ജീവിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളു�ടയും

മുൻഗാമി�യന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അടുത്തകാലംവ�രയും അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിരു

ന്നത്. ഭൂമിയു�ട ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽമാത്രം ഒരു ജീവ�കാശമുണ്ടാ�യന്നുംഅത്

മുറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ജീവ�കാശങ്ങളുണ്ടാ�യന്നും ക്രമത്തിൽ ഒന്നിലധികം ജീവ�കാ

ശങ്ങളുള്ള പ്രാണികളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി�യന്നും അങ്ങ�ന അതിപുരാതനമായ

ആദ്യ�ത്ത ജീവ�കാശത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് പടർന്ന് വികസിച്ചുണ്ടായവയാണ്

ഇന്ന് കാണുന്നഎല്ലാ ജീവജാലങ്ങളു�മന്നുമാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

ഒരു ജീവ�കാശത്തിൽ നിന്നല്ലാ�ത മ�റ്റാരു ജീവ�കാശമുണ്ടാവുകയി�ല്ല

ങ്കിൽ ആ ഒന്നാമ�ത്ത ജീവ�കാശം എങ്ങ�നയുണ്ടായി? വള�രക്കാലം ഈ

�ചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ഓ�രാ ജീവ�കാശത്തിലും

അനശ്വരവും പരമ്പരാഗതമായി പിൻഗാമികൾക്ക് പ്രദാനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതുമായ

�ജൻ എന്ന ഒരു സവി�ശഷ വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും ആദ്യ�ത്ത ജീവ�കാശം

മുതൽആധുനിക മനുഷ്യൻ വ�രയുള്ളഎല്ലാ ജീവികൾക്കും ആ �ജന്നിൽ നിന്നാ

ണ് തലമുറ തലമുറയായി ജീവൻ ലഭിച്ചു�പാന്ന�തന്നും ചിലർ വാദിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതിൽനിന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒരു പടികൂടി മു�ന്നാട്ടുകടന്ന് അജ്ഞാതമായ

ഏ�താ �ദവിക ശക്തിയു�ട കൃപാകടാക്ഷത്തിലാണ് ഭൂമുഖത്താദ്യമായി ജീവൻ

ആവിർഭവിച്ചത്എന്നുവ�രവാദിക്കാൻ മുതിർന്നു. അങ്ങ�നപ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാ

ണ്ടിൽഉദ്ധതമായി തല�പാക്കിനിന്നിരുന്നശാസ്ത്രജ്ഞനും�മ�ല്ല �മ�ല്ലആത്മീയ

ജ്ഞാനത്തി�ലക്ക് വഴുതിവീഴാൻ തുടങ്ങി.

�ലപീ�ഷൻസ്കായ എന്ന �സാവിയറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തി

�ലക്കുള്ളഈ വഴുതി�പ്പാക്കിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞാന�ത്ത രക്ഷിച്ചത്. ഒരു ജീവ

�കാശത്തിൽ നിന്നു മാത്ര�മ മ�റ്റാരു ജീവ�കാശം ഉണ്ടായിക്കൂടുഎന്നി�ല്ലന്നും ജീ

വ�കാശങ്ങളു�ടരൂപം�ക�ക്കാള്ളാത്തഅത്രത�ന്നസംഘടിതമല്ലാത്ത,ആൽ

ബുമിനസടങ്ങിയ ജീവപദാർത്ഥങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നും അവയിൽ നിന്നാ

ണ് ജീവ�കാശങ്ങളുണ്ടാകുന്ന�തന്നും രണ്ടു ദശാബ്ദകാല�ത്ത ഗ�വഷണഫലങ്ങ

ളു�ട �തളിവുക�ളാടുകൂടി അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

ഒരു �കാഴിമുട്ടയ്ക്കുള്ളി�ല ജീവബീജംഅതി�ല �സല്ലുകളു�ട വിഭജനം വഴിയാ

യിട്ടാണ് വളരുന്ന�തന്നുംബീജത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള �വള്ളനിർജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ

ഒരുപങ്കുമാത്ര�മ വഹിക്കുന്നുള്ളു�വന്നും വളർന്നുവരുന്നജീവബീജത്തിന്ആഹാര

�മ�ന്നാണം വർത്തിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാ�താരു പങ്കും അതിനി�ല്ലന്നു

മാണ്അടുത്തകാലംവ�രയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നത്. ഈധാരണശരിയ

�ല്ലന്ന് �ലപി�ഷൻസ്കായ തീർത്തുപറഞ്ഞു. മുട്ടയി�ല �വള്ളയിൽആഹാരസാധ

നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ജീവനുള്ളപദാർത്ഥങ്ങളുമടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും പുതിയ �സല്ലുകൾ

ക്ക് രൂപം നൽകാൻഅവയ്ക്ക് കഴിവു�ണ്ടന്നുംഅവർ �തളിയിച്ചു.
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ഇങ്ങ�ന, ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങളു�ടഏറ്റവും ഉയർന്നരൂപ�മന്നനിലയ്ക്കാവിർ

ഭവിച്ച ജീവ�ന്റ ഗതിക്രമങ്ങ�ള പറ്റിയും സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാനു

ള്ളസാദ്ധ്യതകൾ പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

�പ്രാട്ടീൻ വസ്തുക്കളിൽനിന്ന് �വറസ്, ബാക്ടീരിയ മുതലായ �പരുകളിലറി

യ�പ്പടുന്ന ജീവവസ്തുക്കളാണ്ആദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത്. അവ�യത്തുടർന്നു�കാ

ണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല ജീവജാലങ്ങളും �മ�ല്ല�മ�ല്ലപ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളജീവികൾകൂടുതൽ ഉയർന്നതരത്തിലുള്ളജീവികൾക്ക് വഴി �ത

ളിയിച്ചു. ഇപ്രകാരംവള�രക്കാല�ത്തവികാസത്തി�ന്റഫലമായിനമ്മു�ട �ലാകം

നിരവധി സസ്യജാലങ്ങളു�ടയും അതിലും ഉയർന്ന ജീവരാശികളു�ടയും നിവാസ

സ്ഥാനമായിത്തീർന്നു.

3 പരിണാമവാദം

ജീവൻ നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല, വികസിക്കുക കൂടി �ചയ്യുന്നു. വികാസത്തി

�ന്റ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ടായ�തങ്ങ�ന�യ

ന്നും ഓ�രാ പരിണാമഘട്ടത്തിലും ജീവികളു�ട ശരീരഘടനയും ജീവിതരീതിയും

സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും ഉയർന്നുയർന്നു വന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നും പരിണാമത്തി�ന്റ

ഗതി ക്രമത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജാതിപരിവർത്തനങ്ങൾ (ഒരു ജാതി ജീവിയിൽനി

ന്നു മ�റ്റാരു ജാതി ജീവിയുണ്ടാവൽ) ഉണ്ടായ�തങ്ങ�ന�യന്നും, ഒടുവിൽ മത്സ്യം,

ഇഴജന്തുക്കൾ, പക്ഷികൾ, സ്ഥലജലപ്രാണികൾ, കുരങ്ങുകൾ, വന മാനുഷൻ

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യപ്രാണി ഭൂമുഖത്താവിർഭവിച്ച

�തങ്ങ�ന�യന്നുംചാൾസ്ഡാർവിൻ (1809-1882)എന്നആംഗലശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്

ആദ്യമായി വിശകലനം �ചയ്തു വിവരിച്ചത്.

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുത�ന്ന ഡാർവിൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്ര സം

ബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുപഠിക്കുന്നതിലും പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങ�ള

�നാക്കി പരി�ശാധിക്കുന്നതിലും വലിയ താൽപര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. പിതാവി

�ന്റ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഒരു �ഡാക്ടറായിത്തീരാൻ�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം എഡിൻ

ബ�റാ യൂണി�വഴ്സിറ്റിയിൽ �ചർന്നു. പ�ക്ഷ, �വദ്യശാസ്ത്രപഠനം അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ആകർഷിച്ചില്ല. ‘ശരീരശാസ്ത്ര�ത്ത പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന

അദ്ധ്യാപക�ന�പ്പാ�ലത�ന്ന മുഷിപ്പനായിരുന്നു’ എന്ന് അ�ദ്ദഹം പിന്നീ�ടഴുതു

കയുണ്ടായി. �വദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മകന് താൽപര്യമി�ല്ലന്നു കണ്ട�പ്പാൾ വാത്സ

ല്യനിധിയായ പിതാവ് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഒരു പു�രാഹിതനാക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. മതകാ

ര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ�വണ്ടി ഡാർവിൻ �കംബ്രിഡ്ജ് യൂണി�വഴ്സിറ്റിയിൽ �ചർന്നു.

പ�ക്ഷ, അതും അ�ദ്ദഹത്തിനു പിടിച്ചില്ല. �കംബ്രിഡ്ജ് യൂണി�വഴ്സിറ്റിയല്ല, പ്രകൃതി

യു�ട യൂണി�വഴ്സിറ്റിയാണ് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഹൃദയ�ത്ത ആകർഷിച്ചത്. �കംബ്രി

ഡ്ജ് വിദ്യാഭ്യാസമവസാനിപ്പിച്ച�പ്പാ�ഴക്കും അ�ദ്ദഹം സ്വപ്രയത്നത്തിലൂ�ട ഒരു

പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങ�ന മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട

അഗാധതയി�ലക്ക് ഊളിയിടാൻ�പായ ഡാർവിൻ �വദിക�ലാക�ത്തയാ�ക

അമ്പരപ്പിച്ച പുതിയ ചിന്താഗതികളുമായിട്ടാണ് പുറത്തുകടന്നത്. അ�ദ്ദഹംത�ന്ന

പിന്നീ�ടഴുതുകയുണ്ടായി. ‘യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ എത്ര കഠിനമായിട്ടാണ് എ�ന്ന

എതിർത്ത�തന്നാ�ലാചിക്കു�മ്പാൾ ഒരുകാലത്ത് ഞാ�നാരു �വദികനാവാൻ

പുറ�പ്പട്ടു�വന്നതുത�ന്നഅപഹാസ്യമായി�ത്താന്നുന്നു’.
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1831-ൽബീഗിൾഎ�ന്നാരു�ചറുകപ്പൽ�ലാകം ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കാൻപുറ�പ്പടു

കയുണ്ടായി. കപ്പൽ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഒരുപ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞ�നക്കൂടി കൂ�ട �കാ

ണ്ടു�പാകണ�മന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാർവി�നയാണ് അവർ തിര�ഞ്ഞടുത്തത്.

അഞ്ചു�കാല്ലം നീണ്ടുനിന്ന കപ്പൽയാത്ര ഡാർവിന് വിലപിടിച്ച ഒരു വിദ്യാ

ഭ്യാസമായിരുന്നു. ജീവ�ലാക�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്

വിചിത്രങ്ങളായ അസംഖ്യം പ്രാണിക�ളയും അവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളയും

�നാക്കിക്കാണാനും നാമാവ�ശഷങ്ങളായ പലതരം ജീവികൾ ഇട്ടും�വച്ചു�പായ

അസ്ഥിക�ള പരി�ശാധിച്ചു പഠിക്കാനും അ�ദ്ദഹത്തിനുസൗകര്യം ലഭിച്ചു.

യാത്രകഴിഞ്ഞുമടങ്ങിവന്നതിനു�ശഷംഅ�ദ്ദഹംവീണ്ടുംപ്രകൃതിശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ

ങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഒടുവിൽ 1859ൽ ചിന്താ�ലാകത്തിലാ�ക വലി�യാരു �കാളിളക്കമു

ണ്ടാക്കിയപ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപുസ്തകംപുറത്തുവ

ന്നു. പരിണാമവാദ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്ര�ലാ

കത്തിന് പുതിയ മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തു.

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ �ചടികളും ജീവികളുമാവിർഭവിച്ചത് യാദൃച്ഛികമായിട്ടാ�ണ

ന്നും �ദവത്തി�ന്റ കല്പനയനുസരിച്ചാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള

ഡാർവിൻഇടിച്ചുതകർത്തു. ഒരുജീവിയിൽനിന്ന് മ�റ്റാരു ജീവിയി�ലക്കും ഒരുതല

മുറയിൽ നിന്ന് മ�റ്റാരു തലമുറയി�ലക്കുമുള്ള പരിണാമത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിലാ

ണ് ജീവശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ പരിവർത്തനങ്ങളു�ട കാരണമാരാ�യണ്ട�തന്ന്

അ�നകം ഉദാഹരണങ്ങ�ളാടുകൂടി അ�ദ്ദഹം �തളിയിച്ചു. അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പ്രാണികൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത് മനുഷ്യയു

ക്തിക്കതീതമായ ഒരു ശക്തിയു�ട സഹായ�ത്താ�ടയല്ല, മറിച്ച് അസംഖ്യം �ച

റിയ �ചറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൂമ്പാരിച്ചു കൂട്ടുന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ’.

�ചടികളും ജീവികളും മാറുന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നും പരിണാമത്തി�ന്റ ഗതിക്രമ

ത്തിനിടയിൽ പുതിയ �ചടികളും പുതിയ പ്രാണികളുംആവിർഭവിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന

�യന്നും ഡാർവിൻ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടു ജീവികൾ ഒരിക്കലും ഒരു�പാ�ലയിരിക്കുന്നില്ല അവയു�ട സ്വഭാവവി

�ശഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അവയു�ട ശരീരഘടനയിൽത�ന്ന വ്യത്യാസം

കാണാം. ചില ജീവികൾ വലുതും മറ്റു ചിലത് �ചറുതുമാണ്. ചിലതിനു കൂടുതൽ

ശക്തിയു�ണ്ടങ്കിൽ മറ്റു ചിലത് ദുർബലമാണ്. ചിലതിനു കൂടുതൽ തണുപ്പ് സഹി

ക്കാൻ കഴിയും. മറ്റു ചിലതിന് ഉഷ്ണം സഹിക്കാനാണു കഴിയുക. അ�പ്പാൾ ഒ�ര

പരിതഃസ്ഥിതി�യഎല്ലാ ജീവികൾക്കും ഒരു�പാ�ല �നരിടാൻസാധിക്കില്ല. ശത്രു

ക്കളിൽ നിന്ന് ഓടി�പ്പാ�കണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓടാൻ കഴിവുള്ള ജീവികൾ രക്ഷ

�പടും. മറ്റുള്ളവ തുടച്ചുനീക്ക�പ്പടും. കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളും നഖങ്ങളുമുള്ള

ജീവികൾക്ക് ഇവ�യ �കാന്നുതിന്നാൻ എളുപ്പം കൂടും. മറ്റുള്ളവ ജീവിതാ�യാധന

ത്തിൽ �താറ്റു�പാകുന്നു. എലിക�ള �നാക്കുക, ഒ�രലിക്ക് മ�റ്റാ�രലി�യക്കാൾ

�വഗത്തിൽഓടാൻ കഴിയും. അ�ല്ലങ്കിൽ ഒ�രലിക്ക് മ�റ്റാ�രലിയു�ടതി�നക്കാൾ

മൂർച്ചയുള്ള പല്ലുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ചില�തങ്കിലും പരമ്പരാ

ഗതമായി മുൻഗാമികളിൽനിന്ന് കിട്ടിയതാവാം, അ�ല്ലങ്കിൽ, പരിതഃസ്ഥിതികളി

ലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളു�ട ഫലമായിരിക്കും. എങ്ങ�നയായാലും ജനിക്കുന്ന എല്ലാ

എലികൾക്കും �ലാകത്തിൽ ഇടമി�ല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. അതു�കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ

ഏറ്റവുമധികം പ്രാപ്തിയും ഏറ്റവുമധികം സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള എലികൾ മാത്രം ജീവി

ക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ�യാ�ക്ക ജീവിതസമരത്തിൽ �താറ്റു നശിച്ചു�പാകുന്നു.
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ഏതാണ്ട് 30 �കാടി �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അത്യുഷ്ണം കാരണം ഒരിക്കൽ ജലാ

ശയങ്ങൾ വറ്റാൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടാ�യന്ന് ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. അതു

മൂലം, �വള്ളത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലായി. പ�ക്ഷ, ചില

ജാതി മത്സ്യങ്ങളിൽശ്വാസ�കാശങ്ങൾവികസിച്ചുണ്ടാവാൻതുടങ്ങിയിരുന്നു. അവ

യ്ക്ക് അപകടം പറ്റിയില്ല. ജലാശയങ്ങൾ പി�ന്നയും വറ്റിയ�പ്പാൾ കരയിൽ അരി

ച്ചരിച്ചുനടക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം കാലുകളുണ്ടായിത്തീർന്ന ജീവികൾ�ക്ക രക്ഷ

�പ്പടാൻകഴഞ്ഞുള്ളൂ.ഈഘട്ടത്തിലാണ് �വള്ളത്തിലുംകരയിലുംജീവിക്കാൻ�ക

ല്പുള്ളസ്ഥലജലപ്രാണികൾആവിർഭവിച്ചത്.

പരിതഃസ്ഥിതിക�ളാടു �പാരാടാൻ ഏറ്റവുമധികം കഴിവുള്ള പ്രാണിവി�ശഷ

ങ്ങൾ മാത്രം വിജയിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ�യല്ലാം കർക്കശമായ ജീവിതമത്സരത്തിൽ

അടി�പ്പട്ടു മൺമറയുന്നു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും പരിതഃ

സ്ഥിതിക�ളാട് �പാരാടി വിജയം �നടാൻ �കൽപുള്ള ജീവിക�ള പ്രകൃതി തിര

�ഞ്ഞടുക്കലിനാണ് പ്രകൃതിനിർദ്ധാരണം (natural selection) എന്ന് �പരിട�പ്പ

ട്ടിട്ടുള്ളത്.

തുട�രത്തുട�രയുള്ള നിർദ്ധാരണത്തി�ന്റ ഫലമായി ചില ജീവിവി�ശഷ

ങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗതമായിത്ത�ന്ന പരിതഃസ്ഥിതിക�ളാടിണങ്ങി ജീവിക്കാൻ

പറ്റിയ ശരീരഘടനയും അനുകൂലസ്വഭാവങ്ങളും ഉളവായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങ�നയാ

ണ് സസ്യങ്ങളിലും പ്രാണികളിലും പുതിയ വി�ശഷങ്ങൾ (Species) ഉത്ഭവിക്കുന്ന

ത് എന്ന് ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ഡാർവി�ന്റ സിദ്ധാന്തം പരിണാമവാദത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനമായി

ത്തീർന്നു. പിന്നീട് നടത്ത�പ്പട്ട ഗ�വഷണങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാന�ത്ത കൂടുതൽ

ഉറപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, ‘ഡാർവിനാണ് ജീവ

ശാസ്ത്രത്തിന് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരടിത്തറയുണ്ടാക്കി�യടുത്തത് !’.

ഡാർവി�ന്റ പരിണാമവാദസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുകളു�ട ജാ

തിയിൽ നിന്നാണുത്ഭവിച്ചത്.

4 മൃഗത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയിൽ

കുരങ്ങുജാതിയു�ട വികാസത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനാവിർഭവിച്ച�തന്ന് ആദ്യ

മായി ഡാർവിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച�പ്പാൾ പലരും അ�ദ്ദഹ�ത്ത പരിഹസിക്കുകയും

എതിർക്കുകയുമുണ്ടായി. കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ളയാണ

വർ തങ്ങളു�ട വിമർശനങ്ങൾക്കാധാരമാക്കി�യടുത്തത്. ഡാർവി�ന്റ ആ�വശ

ഭരിതരായ അനുയായികളാവ�ട്ട, വികാസവാദം എത്രയും ശരിയാ�ണന്നുത�ന്ന

വാദിച്ചു. ഡാർവി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള �തളിയിക്കാനായി കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനുമിട

യിലുള്ള ‘കാണാത്തകണ്ണിക�ള’ തിരഞ്ഞുപിടിക്കാൻഅവർഅത്യദ്ധ്വാനം �ചയ്തു.

നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തി�ന്റഫലമായി കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ളഅഞ്ചാ

റു ജന്തുക്കളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ �ഹ�ക്കൽഎന്നശാസ്ത്രജ്ഞൻകുര

ങ്ങു മനുഷ്യ�ന്റ—അഥവാ വനമനുഷ്യ�ന്റ �തളിവുകൾ ദക്ഷി�ണന്ത്യയിലും ശാന്ത

സമുദ്രത്തി�ല ചില ദ്വീപുകളിലും ഉ�ണ്ടന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. പ�ക്ഷ,ആളുകൾഅ�ദ്ദഹ

�ത്തപരിഹസിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

അതിൽപി�ന്ന ഏതാനും �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷം ആംസ്റ്റാർഡാം വിശ്വവി

ദ്യാലയത്തി�ല ഒരു �പ്രാഫസറും ഡാർവിനിസത്തി�ന്റ ഒരു തികഞ്ഞ ആരാധ
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കനുമായ യുജൻദ്യൂബുവാ �ഹക്കലി�ന്റ പ്രസ്താവനയ്ക്കടിസ്ഥാനമായ �തളിവുകൾ

�ശഖരിക്കാൻ �വണ്ടി സുന്ദാ ദ്വീപുകളി�ലക്ക് പുറ�പ്പട്ടു. സുന്ദാദ്വീപുകളി�ലാന്നായ

സുമാത്രയിൽ ഒരു സംഘം ശിഷ്യന്മാ�രാടുകൂടി അ�ദ്ദഹം മണ്ണു കുഴിച്ചു �നാക്കാൻ

തുടങ്ങി. വള�ര മാസങ്ങ�ളാളം പണി�പ്പട്ടു�വങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പ�ക്ഷ,

എന്തായിട്ടും ദ്യൂബുവാ �നരാശ്യ�പ്പട്ടില്ല. സുമാത്രയി�ല പരീക്ഷണങ്ങൾ�കാണ്ട്

ഫലമി�ല്ലന്നു കണ്ട�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ജാവാദ്വീപിൽ �പായി പരീക്ഷണം തുടർന്നു.

അവി�ട അ�ദ്ദഹം വിജയശ്രീലാളിതനായി. �കൻഡങ്ങ് പർവതത്തി�ന്റഅടിവാ

രത്തിൽ �ബഘ്വാൻ നദിയു�ട തീരങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്നു പല്ലുകളും ഒരു തുട�യല്ലും

വനമാനുഷ�ന്റ തല�യാടി�ന്റ ഒരു ഭാഗവും അ�ദ്ദഹം ക�ണ്ടത്തി. ഒരു മനുഷ്യ�ന്റ

തി�നക്കാളധികം ഒരു കുരങ്ങി�ന്റതി�നാടായിരുന്നു ആ തുടയ്ക്ക് സാമ്യമുണ്ടായിരു

ന്നത്. പ�ക്ഷ, മസ്തിഷ്ക്കത്തി�ന്റ വലുപ്പവും മറ്റും സൂക്ഷിച്ചു പരി�ശാധിച്ച�പ്പാൾ അത്

ഒരു കുരങ്ങി�ന്റതാവാൻ വഴിയി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് �ബാദ്ധ്യ�പ്പട്ടു. തുട�യല്ല്

പരി�ശാധിച്ച�പ്പാൾ വനമാനുഷ്യൻ ഇരുകാലി�ന്മൽ നിൽക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞി

രുന്നു�വന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഇത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യനല്ല. പ�ക്ഷ,

കുരങ്ങാ�ണന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. ദ്യൂബുവാ ഈ ജീവിക്ക് പിത്തക്കാ�ന്ത്രാപ്പസ് ഇറ

ക്റ്റസ് (Pithacanthropus Erectus) അതായത് നിവർന്നുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന

വനമാനുഷൻ, എന്ന പുതിയ �പരിട്ടു. ഈ പൂർവ മനുഷ്യൻ ഏതാണ്ട് പത്തുലക്ഷം

�കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നും കണക്കാക്ക�പ്പട്ടു.

മണ്ണുകുഴിച്ച് ചിലഎല്ലുക�ളടുക്കുകഎളുപ്പമാണ്. പ�ക്ഷ,അവയു�ടസത്യാവ

സ്ഥ �തളിയിക്കുകഅത്രഎളുപ്പമല്ല.

ദ്യൂബുവായു�ട കണ്ടുപിടുത്തം �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. നാലുഭാഗത്തുനിന്നും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ�മൽ ശകാരവർഷങ്ങൾ വന്നുവീണു. ദ്യൂബുവാ കണ്ടുപിടിച്ച തല�യാട്

‘ഗിബ്ബർ’ എന്ന ഒരുതരം ജീവിയു�ടതാ�ണന്നും തുട�യല്ല്ആധുനിക മനുഷ്യ�ന്റതാ

�ണന്നും ചിലർ വാദിച്ചു.

വിമർശനങ്ങ�ളയും ശകാരവർഷങ്ങ�ളയും �പടിക്കാ�ത ദ്യൂബുവാ ത�ന്റ പരീ

ക്ഷണം തുടർന്നു. ഒരു മുഴുവൻ അസ്ഥികൂടം കണ്ടുപിടിക്കാന�ദ്ദഹം പരിശ്രമമാരം

ഭിച്ചു. അഞ്ചു �കാല്ലക്കാല�ത്താളം അദ്ധ്വാനിച്ച് അ�നകം എല്ലുകള് സമ്പാദിച്ചു.

പ�ക്ഷ,ആയിരക്കണക്കിലുള്ളഎല്ലുകൾക്കിടയിൽവന്നമനുഷ്യ�ന്റതുട�യല്ലുകൾ

മൂ�ന്നണ്ണം മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ!

�കാല്ലങ്ങൾ പി�ന്നയും വള�രക്കഴിഞ്ഞു. അതിന്നിടയിൽ മ�റ്റാരു ശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻ മു�ന്നാട്ടുവന്നു. ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് �ചനയി�ല പീപിങ്ങ്

നഗരത്തി�ല ഒരുഔഷധശാലയിൽ ഒരാൾ കുറച്ചു മരുന്നു വാങ്ങാൻ�പായി. പല

സാധനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു വിചിത്രമായ പല്ലു തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അ�ദ്ദഹം

ക�ണ്ടത്തി. അത് മനുഷ്യ�ന്റ�യാ മ�റ്റ�തങ്കിലും ജന്തുവി�ന്റ�യാ എന്ന് അ�ദ്ദ

ഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏതായാലും, അ�ദ്ദഹം അതു വാങ്ങി

‘ചീനപ്പല്ല് ’ എന്ന് �പരിട്ട് യൂ�റാപ്പി�ലക്കയച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പുതി�യാരു

ചിന്താവിഷയം കിട്ടി.

ഏതാണ്ടിരുപതു �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷം 1937ൽ �പ്രാഫസർ �ഡവിഡ് സൺ

�ബ്ലക്ക് എന്ന കാനഡക്കാരൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ പീപ്പിങ്ങിന്നടുത്തു

ള്ള �ച�ക്കാതിൽ എന്ന പ്ര�ദശത്ത് ചില ഗുഹകളിൽ ഖനന �വലകളാരംഭിച്ചു.

അതി�ന്റഫലമായി പി�ന്നയും കു�റ ‘ചീനപ്പല്ലുകൾ’ കണ്ടുകിട്ടി. രണ്ടു മൂന്നു �കാല്ല

ങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅവി�ടനിന്ന്ത�ന്നആപല്ലുകളു�ടഉടമയായഅസ്ഥികൂടത്തി�ന്റ
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അവശിഷ്ടങ്ങളും ചില തല�യാടുകളും ക�ണ്ടടുക്ക�പ്പട്ടു. ഇ�പ്പാൾ നാമാവ�ശഷമാ

യിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ജാതി മനുഷ്യരു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളാണവ�യന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

മനസ്സിലാക്കി. �ചനയി�ല ആ പൂർവികമനുഷ്യന് അവർ �ചനീസ് വനമാനു

ഷൻ (Sianthropus) എന്നു �പരിട്ടു.

�ച�ക്കാതിൻ ഗുഹകളിൽ എല്ലുകൾ മാത്രമല്ല, കല്ലു�കാണ്ടുള്ള അ�നകം

ആയുധങ്ങളും പുകപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളും കാണ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഇതിൽനി�ന്നാ

�ക്ക �ചനീസ് വനമാനുഷൻ കല്ലു�കാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് മാൻ മുത

ലായ മൃഗങ്ങ�ള �കാന്നു തിന്നിരുന്നു�വന്നും തീയുപ�യാഗിക്കാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞി

രുന്നു�വന്നുംഅനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

ജാവയിൽനിന്നും �ചനയിൽനിന്നും കിട്ടിയ ഈ എല്ലുകൾ കുരങ്ങിനും മനു

ഷ്യനുമിടയിലുള്ള ഒരുതരം മനുഷ്യജീവിയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളാ�ണന്ന് ഇ�പ്പാൾ മി

ക്കവാറും സമ്മതിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുജാതിയിൽനിന്നു വി

കസിച്ചുയർന്നുവന്നതാ�ണന്നഡാർവിനിസ്റ്റ് തത്വം തികച്ചും ശരിയാ�ണന്നും �ത

ളിയിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, മനുഷ്യ�ന്റഈപ്രാകൃതപൂർവ്വികർ ജാവയിലും �ചനയിലും മാത്ര

മാ�ണാ നിവസിച്ചിരുന്നത്? അ�ല്ലന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. �മൽ

പ്പറഞ്ഞരണ്ടുതരം വനമാനുഷന്മാരു�ടഎല്ലുകൾഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുകിട്ടി

യ�തങ്കിലും ഏഷ്യയിൽ മാത്ര�മ ആദിമമനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു�വന്ന് പറയാൻ

പാടില്ല, ഏഷ്യ, യൂ�റാപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നീ വൻകരകളി�ലല്ലാം നമ്മു�ട പൂർവിക

ന്മാരായ കുരങ്ങു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു�വന്നതാണ് വാസ്തവം.

കുരങ്ങുമനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമിടയിലുള്ള �വ�റയും ചില ഉപമാനുഷന്മാരു�ട

അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹീഡൽ

ബർഗി�ല മൺകുഴിയിൽനിന്ന് കിട്ടിയ താടി�യല്ലും മറ്റും ‘ഹീഡൽബർഗ് മനു

ഷ്യൻ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരുതരം മനുഷ്യസത്വത്തി�ന്റ അവ�ശഷങ്ങ

ള�ത്ര. ‘നിയാണ്ടർത്താൽ’ എന്നസ്ഥലത്തുനിന്നു കിട്ടിയ തല�യാടുകളും എല്ലുക

ളും മറ്റും ‘നിയാണ്ടർത്താൽമനുഷ്യൻ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഉപമാനുഷ�ന്റ

അവ�ശഷങ്ങളാണ്. ‘�ക്രാമാഗ്നൻ’ എന്ന സ്ഥല�ത്ത ഗുഹയിൽനിന്നു ക�ണ്ടടു

ത്ത നരകങ്കാളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു നില�യക്കുറിക്കുന്നവയാണ്. അവയ്ക്ക്

മനുഷ്യ�ന്റഅസ്ഥികൂടവുമായി നല്ല സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങ�ന കുരങ്ങിനും മനുഷ്യനും

മ�ദ്ധ്യ സുദീർഘകാലം നിലനിന്ന പരിവർത്തനദശാസന്ധിയി�ല ജീവിക�ളന്ന്

തീർത്തുപറയാവുന്നഅ�ഞ്ചാആ�റാ ജന്തുവി�ശഷങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ�ല

ടത്തുനിന്നുമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

‘കാണാത്തകണ്ണിക�ള’ �വളിച്ചത്തു �കാണ്ടുവന്നഈഅവശിഷ്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റി

�ജ.ബി.എസ്. ഹാൾ�ഡൻഎഴുതുകയാണ്.

‘ഉ�ദ്ദശം അമ്പതു �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ�വശഭരിതരായ ഡാർവിൻ പക്ഷ

ക്കാരാണ് മനുഷ്യർ കുരങ്ങുകളു�ട പിന്തുടർച്ചക്കാരാ�ണന്ന വസ്തുതഎല്ലാവർക്കും

�തളിയിച്ചു�കാടുക്കാനുതകുന്ന ഒരു കണ്ണുള്ള രൂപത്തിന് ‘കാണാത്തകണ്ണികൾ’

എന്നു�പരിട്ടത്. അതിൽപി�ന്ന വിവിധ ഗ�വഷകന്മാർ ചുരുങ്ങിയത് ആറു വ്യ

ത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള തല�യാടുകളും ചില�പ്പാൾ മുഴുവൻ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ത�ന്ന

യും ക�ണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യ�രക്കാളു�മ

�റ കുരങ്ങുക�ളാടാണ് സാമ്യം. ഈ എല്ലുകൾ കുരങ്ങുകളു�ട�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ

മനുഷ്യരു�ട�യാ എന്നുള്ള �ചാദ്യം അവയു�ട ശരീരഘടന�യക്കാളധികം അവ
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യു�ട സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ആഹാരസാധനങ്ങൾ

�ശഖരിച്ചുതിന്നുന്നതിനുപകരം അവയു�ട ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അ�പ്പാൾ

വളർന്നുവരുന്നഉല്പാദനരീതിയു�ടപരിഷ്ക്കരണങ്ങളിലൂ�ടസംസ്ക്കാരകാലംവ�ര�യ

ത്തുന്ന ഒരു ദശാഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് തീർച്ചയാണ്. തീയുണ്ടാക്കുക എന്നത്

തീർച്ചയായും ഒരുതരത്തിലുള്ള ഉല്പാദനരീതിയാണ്. �ചനീസ് വനമാനുഷന്മാർ

തീയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു�വന്ന് നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ.

ഹാൾ�ഡൻ തുടരുന്നു.

‘ശരീരപ്രകൃതി�കാണ്ട് �നാക്കു�മ്പാൾ കുരങ്ങുക�ളന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാത്ത മറ്റു ചില

തരക്കാർ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട് കുരങ്ങുകളായിരുന്നു. ഈ ആദിമ മനു

ഷ്യരു�ട ശാരീരിക ഘടന�യസംബന്ധിക്കുന്നസൂക്ഷ്മതകളിൽഞാൻഅത്ര�യാ

ന്നും അമ്പരക്കുന്നില്ല. അവരു�ട എല്ലുക�ളക്കാളധികം പണിയായുധങ്ങൾ �നാ

ക്കിയാലാണ് അവ�രപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻസാധിക്കുക.’

5 മനുഷ്യ�ന്റ മുൻഗാമികൾ

ല�ക്ഷാപലക്ഷം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാടുകൾ ഇന്നു കാണുന്ന

കാടുകളിൽനിന്നു തീ�ര വ്യത്യാസ�പ്പട്ടവയാണ്. അവയി�ല വൃക്ഷങ്ങൾ ഇന്നുള്ള

വൃക്ഷങ്ങ�ള �പാ�ലയായിരുന്നില്ല. അവയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ജീവികളും വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളായിരുന്നു.

ആഅതിപ്രാചീനകാലത്തുകുരങ്ങുമനുഷ്യൻഅ�ല്ലങ്കിൽവനമാനുഷൻഎന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന സവി�ശഷരീതിയിലുള്ള ഒരുതരം കുരങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു മരത്തിൽനിന്നു മ�റ്റാരു മരത്തി�ലക്ക് ചാടി�ക്കാണ്ടും കായ്കനികൾ പറിച്ചു

തിന്നു�കാണ്ടും അവർ ജീവിച്ചു. �പൺകുരങ്ങുകൾ പഴങ്ങൾ �ശഖരിച്ചു തങ്ങളു�ട

മാ�റാടു പറ്റിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടിക�ള തീറ്റും. മുതിർന്ന കുട്ടികൾ അമ്മയു�ട കാൽ

പിടിച്ചു�കാണ്ടും തുള്ളിച്ചാടും. അവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. കൂട്ടത്തി�ന്റ

തലവൻ മുമ്പിൽ നടക്കും. മറ്റുള്ളവ�രല്ലാം വഴിയാ�ല, ഇത്തരം വനമാനുഷന്മാർ

ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽഈ വനമാനുഷന്മാരിൽനിന്നാണ് മനുഷ്യനും

ചിമ്പാൻസി, �ഗാറില്ല, ഒറാങ്ങ്ടാങ്ങ് മുതലായ വാനരവി�ശഷങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത്

എന്നുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ �തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിമ്പാൻസികളും മനുഷ്യരുംതമ്മിൽബന്ധമു�ണ്ടന്നുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർതീർത്തു

പറയുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇതിനർത്ഥം ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യാ�താരു വ്യ

ത്യാസവുമി�ല്ലന്നല്ല, തീർച്ചയായും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ചിമ്പാൻസിയു�ട ശരീരഘട

നയും മനുഷ്യ�ന്റ ശരീരഘടനയും ഒരു�പാ�ലയല്ല. ചിമ്പാൻസി�യസൂക്ഷിച്ചു �നാ

ക്കിയാൽ ഇതു മനസിലാവും. അതി�ന്റ തല മനുഷ്യ�ന്റതി�നക്കാൾ �ചറുതാണ്.

വായ്നിറച്ചും പല്ലുണ്ട്. നാവിളക്കാൻ �വണ്ടത്രസ്ഥലമില്ലാത്തതു�കാണ്ട് എത്ര പഠി

പ്പിച്ചാലുംഅതിനുസംസാരിക്കാനാവില്ല. ഇങ്ങ�നപലവ്യത്യാസങ്ങളും കാണാൻ

കഴിയും. അ�പ്പാൾ പരിണാമവാദത്തി�ന്റ അർത്ഥം എല്ലാ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നും

മനുഷ്യൻ �പറ്റുവീഴു�മന്നല്ല. ഒ�ര ജാതി കുരങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് ചിമ്പാൻസിയും

മനുഷ്യനും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നു മാത്ര�മ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുള്ളൂ.

നമ്മു�ടപൂർവികന്മാരായആമനുഷ്യക്കുരങ്ങുകൾതങ്ങളു�ടശത്രുക്കളായവ്യാ

ഘ്രങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റുഹിംസ്രജന്തുക്കളിൽനിന്നും രക്ഷ�നടുന്നതിന്അധികസമയ

വും മര�ക്കാമ്പുകളിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കാടുകളായിരുന്നു അവരു�ട വീടുകൾ.
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മരങ്ങളിൽനിന്നുകിട്ടുന്നകായുംകനികളുമായിരുന്നുഅവരു�ട ഭക്ഷണം. ഭൂമിയിലി

റങ്ങി വ�രണ്ടആവശ്യംത�ന്നഅവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അങ്ങ�നയിരിക്കു�മ്പാൾ പ്രകൃതിക്കു ത�ന്നയും അതിപ്രധാനമായ പല മാറ്റ

ങ്ങളും സംഭവിച്ചു. വടക്കുനിന്നു മഞ്ഞിൻ പർവതങ്ങൾ �പാട്ടിയുരുകി �ത�ക്കാ�ട്ടാ

ഴുകാൻതുടങ്ങി, കാടുകളിൽകഠിനമായ�ശത്യംപരന്നുപിടിച്ചു. ഈ�കാടുംതണു

പ്പി�ന തടുത്തുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത മരങ്ങ�ളല്ലാം നശിച്ചു�പായി. അ�താ�ടാ

പ്പം കാട്ടി�ല നിവാസികളും നീങ്ങാൻ നിർബന്ധരായി. ആനയു�ട മുൻഗാമിയായ

മാ�സ്ട്രാഡൻ എന്ന മൃഗംഈഘട്ടത്തില�ത്ര നാമാവ�ശഷമായത്. വാളു�പാ�ല

യുള്ളമുഖ�ത്താടുകൂടിയഒരുതരംവ്യാഘ്രങ്ങളുംഭൂമുഖത്തുനിന്ന്അന്തർദ്ധാനം�ചയ്തു.

വനമാനുഷന്മാരു�ട കഥ�യാ? അവരിൽ പലരും ഓടി രക്ഷ�പ്പട്ടു. അ�താടുകൂടി

മര�ക്കാമ്പുകളിലുള്ള താമസം മിക്കവാറും അവസാനിച്ചു.

മരത്തിൽനിന്ന് താ�ഴയിറങ്ങി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ വനമാനുഷ�ന്റ

ശരീരഘടനക്കുമാറ്റം �നരിട്ടു. മരം ചാടുന്നസമയത്ത് പാരച്യൂട്ടി�ന്റ പങ്ക് വഹിച്ചിരു

ന്നവാലി�ന്റ ഉപ�യാഗം കുറഞ്ഞു�പായി. എന്നല്ല, ശത്രുക്കളു�ടആക്രമണ�വളക

ളിൽ വാൽ ഹാനികരമാകുകകൂടി �ചയ്തു. അങ്ങ�ന ഉപ�യാഗശൂന്യമായിത്തീർന്ന്

വാൽആയിരമായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ �മ�ല്ലഅന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു.

ജീവിതരീതി മാറിയ�താ�ട വനമാനുഷ�ന്റ ശരീരഘടന മാറി, മുഖാകൃതി മാ

റി, സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ മാറി. ചുരുക്കത്തിൽ വനമാനുഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത

നായ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. അ�താടൂകൂടിയാണ് ചരിത്രംആരംഭിക്കുന്നത്.

ഒരർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ചരിത്രമുണ്ട്. അവയു�ട ഉത്ഭവത്തി�ന്റയും വി

കാസത്തി�ന്റയും ചരിത്രം. പ�ക്ഷ, ആ ചരിത്രത്തി�ന്റ നിർമാണത്തിൽ അവയ്ക്ക്

�ബാധപൂർവമായ യാ�താരു പങ്കുമില്ല. മനുഷ്യ�ന്റ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. മനു

ഷ്യൻആരംഭം മുത�ല ചരിത്ര�ത്തതനിക്കനുകൂലമായി രൂപ�പ്പടുത്താൻശ്രമിക്കു

ന്നു. മൃഗ�ലാകത്തിൽ നിന്നകലും�താറും മനുഷ്യന് ചരിത്രത്തിലുള്ള �ബാധപൂർവ

മായ പങ്കു വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന വരുന്നു.

വനമാനുഷന്മാർ പ്രധാനമായും പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നവ മാത്രം

�ശഖരിച്ചു ഭക്ഷിച്ചാണുപജീവനംകഴിച്ചിരുന്നത്. ഉപജീവനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ളഈ

പരിശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഭക്ഷണസമ്പാദനത്തിനായി �കക�ള നീക്കി�വക്കാ

നവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. മര�ക്കാമ്പുകളിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലത്തുത�ന്ന അവർ

പഴങ്ങൾ പറിക്കാനും മറ്റും �കകൾ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു പടികൂടി

കടക്ക�ട്ട �കകൾക്കു സഹായകമായി മരക്കഷണങ്ങ�ളാ ചുള്ളി�ക്കാമ്പുക�ളാ

കല്ലുക�ളാ ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി. അവർ കല്ലിൻ കഷണങ്ങൾ�കാ

ണ്ട് ബദാം മുതലായവ കുത്തി�പ്പാട്ടിച്ചു തിന്നാൻ പറിച്ചു. വടികഷണങ്ങൾ�കാണ്ട്

കുത്തിക്കുഴിച്ച് കിഴങ്ങുക�ളടുത്തു ഭക്ഷിക്കാൻ ശീലിച്ചു. പുറ്റുകൾ �താണ്ടി പുഴുക്ക�ള

�യടുത്തുതിന്നാനും ഇങ്ങ�നആഹാരസാമഗ്രികൾകൂടി �കാണ്ടുവന്നു. അ�താ�ടാ

പ്പം �ക�കാണ്ടുള്ള ഉപ�യാഗവും വർദ്ധിച്ചു. ക്രമത്തിൽ പിൻകാലുകളിൽ നിൽ

ക്കാനും കഷ്ടിച്ചുനടക്കാനും പഠിച്ച�താടുകൂടി മുമ്പിലുള്ള രണ്ടു കാലുകൾഅതായത്

�കകൾ തികച്ചും പ്രകൃതിയുമായുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്കായി നീക്കി�വയ്ക്കാ�മന്നാ

യി.

ആദ്യ�മാ�ക്ക പ്രകൃതിദത്തമായ ഉപകരണങ്ങ�ള യാ�താരു രൂപ�ഭദവും

വരുത്താ�ത കിട്ടിയപാടിൽ ഉപ�യാഗിക്കുകയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, അധി

കം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് അവ�യ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപ�പ്പടുത്താ�മന്നാ



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ I 13

യി. അങ്ങ�ന പ്രകൃതി നൽകുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതി

നുപകരം അവർ ക്രമത്തിൽ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് പ്രകൃതിയുമായി

പട�വട്ടി ആവശ്യമുള്ളതു �നടാൻ തുടങ്ങി. പ്രകൃതിക്ക് പരിപൂർണമായി കീഴട

ങ്ങിയിരുന്ന മൃഗം �മ�ല്ല �മ�ല്ല ത�ന്റ ഉപകരണങ്ങ�ള പരിഷ്കരിച്ചു പരിഷ്ക്കരിച്ച്

പ്രകൃതി�യ കു�റ�ശ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങുകയുംഅങ്ങ�ന മനുഷ്യത്വത്തി�ലക്ക് കാ

�ലടുത്തു�വക്കുകയും �ചയ്തു. �കാല്ലാനും, രക്ഷിക്കാനും, ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കാനും

പാർപ്പിടം നിർമിക്കാനും സഹായിക്കുന്നഈപുതിയആയുധങ്ങളാണ്—പുതിയ

ജീവി�താപകരണങ്ങളാണ്—വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ�ന മൃഗത്തിൽനിന്ന് പരി

പൂർണമായി �വർതിരിക്കുന്നത്. മാർക്സും എംഗൽസും കൂടി�യഴുതിയ ജർമൻആശ

യഗതി (German Ideology) എന്നപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�നപറയുന്നു.

‘ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള’ ഉപകരണങ്ങ�ള ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുമു

തൽക്കാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രാണിയാവാൻ തുടങ്ങിയ

ത്. ത�ന്റ ശരീരഘടന�യ നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യന് അവയാവശ്യമായിരുന്നു.

യാ�താരളവിലാ�ണാ മനുഷ്യൻ ത�ന്റ ജീവിതാ�യാധ�നാപകരണങ്ങ�ള ഉൽ

പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്രത്യക്ഷഭാവത്തിൽ, ശരിക്ക�ത അളവിലാണ് അവൻ ത�ന്റ

യഥാർത്ഥ ജീവിത�ത്ത രൂപവൽക്കരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും �ചയ്തത്. ജീവസ

ന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ, കുടിക്കാൻ �വള്ളം,

പാർക്കാനിടം, ഉടുക്കാൻ തുണി മുതലായവയാണ്. അതിനാൽ ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഒന്നാമ�ത്ത പ്രവൃത്തിഈയാവശ്യങ്ങ�ള �നടുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കുക

യാണ്. അ�താ�ടാപ്പമാണ് മനുഷ്യ�ന്റ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാരംഭിക്കുന്നത്. ഈ

ചരിത്രസംഭവമാണ് മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ന്റ മുഴുവൻ മൗലികമായ �പ്രരണാശക്തി’.

മാർക്സ് മ�റ്റാരിടത്ത് പറയുന്നു:

‘പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപ�യാഗിക്കുക എന്നത്, ചില വർഗ

ത്തിൽ�പ്പട്ട ജന്തുക്കളിൽ ബീജരൂപത്തിൽ കാണാ�മങ്കിലും, മനുഷ്യ�ന്റ യന്ത്ര

ങ്ങൾക്ക് വി�ശഷാലുള്ള പ്ര�ത്യകതയാണത്. അതു�കാണ്ട�ത്ര ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മനു

ഷ്യ�ന പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കി �കാണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കു

ന്നത്. നാമാവ�ശഷമായ ചിലതരം ജന്തുക്കളു�ട സ്വരൂപം നിർണയിക്കുന്നതിന്

മണ്ണടിഞ്ഞ എല്ലിൻകഷ്ണം എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കു�മാ, അത്രത�ന്ന പ്രാധാന്യ

�മറിയതാണ് നാമാവ�ശഷമായ സമുദായങ്ങളു�ട സാമ്പത്തിക സ്വരൂപം നിർ

ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞു�പായ കാല�ത്ത മനുഷ്യരു�ട പണിയായു

ധങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക എന്നതും. ഏ�തല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നത്

എന്നുള്ളതല്ല, അവ�യ എങ്ങ�നയുണ്ടാക്കുന്നു, ഏത് പണിയായുധങ്ങളുപ�യാഗി

ച്ചുണ്ടാക്കുന്നുഎന്നുള്ളതാണ് വിവിധ സാമ്പത്തികദശക�ള തിരിച്ചറിയാൻ ന�മ്മ

സഹായിക്കുന്നത്. മനുഷ്യപ്രയത്നംപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നഅഭിവൃദ്ധിയു�ട നിലവാരമള

ന്നു �നാക്കാൻ പണിയായുധങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡമായിത്തീരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല,

മനുഷ്യപ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏ�തതു സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ്

എന്നുകൂടിഈപണിയായുധങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുന്നു.’

6 മൃഗത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യനി�ലക്ക്

പരിണാമത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിനിടയിൽ ജീവികളു�ട ശരീരഘടനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല മാ

റ്റമുണ്ടാകുന്നത്. അവയും ബാഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും
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പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. കുരങ്ങിൽനിന്നു മനുഷ്യനി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തന

�ത്താ�ടാപ്പം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും മാറ്റമുളവായി. പ്ര

കൃതിക്ക് പരിപൂർണമായി കീഴടങ്ങിക്കഴിയുന്നതിനുപകരം മനുഷ്യൻ കു�റ�ശക്കു

�റ�ശയായി പ്രകൃതി�യ ത�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപ�ഭദ�പ്പടുത്താൻ

തുടങ്ങി. ഈ പുതിയ ജീവിതരീതിയാണ് മനുഷ്യ�ന്റ ഞരമ്പുകളിലും തല�ച്ചാറിലും

സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളിലും പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്.

നാല് കാലി�ന്മൽ നടന്നിരുന്ന മൃഗം രണ്ട് കാലിൻ�മൽ നിവർന്നുനിൽക്കാ

നും മുൻകാലുകൾ�കകളാക്കി ഉപ�യാഗിക്കാനും തുടങ്ങിയ�താടുകൂടിയാണ് മനു

ഷ്യൻ രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തത്. ഈപരിണാമ�ത്തനിർണയിച്ചത് ജീവസന്ധാരണ

ത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള അദ്ധ്വാനമാണ്. അ�പ്പാൾ മനുഷ്യ�ന സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുപറയു

ന്നതിൽ �തറ്റു�ണ്ടന്ന് �താന്നുന്നില്ല.

നിവർന്നു നിൽക്കാറായ�താടുകൂടി സ്വതന്ത്രങ്ങളായിത്തീർന്ന �കകൾ മറ്റു

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നായി—�കകൾ�കാണ്ട് ആയുധ

ങ്ങളും അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കാ�മന്നായി.

കുരങ്ങുകളും ചില�പ്പാ�ഴാ�ക്കപിൻകാലുകളിൽനിൽക്കാറുണ്ട്, പ�ക്ഷ,സ്ഥി

രമായി പിൻകാലുകളുപ�യാഗിക്കുകയും �കകൾ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി

ഒഴിച്ചുനിർത്തുകയും �ചയ്യാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാ��ാഴും പിൻകാലുകൾ

�കാണ്ടുമാത്രം നടക്കുകയും മുൻകാലുകൾ എന്നു�വച്ചാൽ, �കകൾ സ്വതന്ത്രമാ

യി മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്ത ഒന്നാമ�ത്ത ജീവി

മനുഷ്യനാണ്.

നാലുകാലുള്ള മൃഗം പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന�തടുത്ത് അനുഭവിച്ചു�കാണ്ട്

ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനാക�ട്ട, ത�ന്റ �കകളുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് ആവശ്യമായ

സാമഗ്രികൾ സ്വയം നിർമിക്കുന്നു. മഴ �പയ്യു�മ്പാൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ �കാടുങ്കാറ്റു

ണ്ടാകു�മ്പാൾ, മൃഗം ഗുഹക�ള�യാ കാടുക�ള�യാ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്

�ചയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ�നാ? സ്വന്തം �ക�കാണ്ട് വീടു�കട്ടിയുണ്ടാക്കി രക്ഷ�നടുന്നു.

മൃഗം ത�ന്റ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷ�പടാൻ ഓടി�യാളിക്കുന്നു. അ�ല്ലങ്കിൽ സ്വ

ന്തം നഖങ്ങ�ളാ പല്ലുക�ളാ ഉപ�യാഗിച്ച് ശത്രുക്ക�ള �നരിടുന്നു. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം

�ക�കാണ്ട് ആയുധം നിർമിച്ച് ശത്രുക്ക�ളാട് �പാരുതുന്നു.

അ�പ്പാൾ, മനുഷ്യ�ന്റ �കകൾ �വറും അദ്ധ്വാനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

മാത്രമല്ല, അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

അദ്ധ്വാനത്തിലൂ�ട പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയും �കകൾ �മ�ല്ല �മ

�ല്ല വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലുകളും മാംസ�പശികളും ഉറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങ�ന

ഓ�രാ തലമുറകഴിയും�താറും�കകളുപ�യാഗിക്കാനുള്ളകരുത്തും�വദഗ്ദ്ധ്യവും

വളരുന്നു.

നിവർന്നുനിൽക്കാനുംനടക്കാനുംപഠിക്കുന്ന�താടുകൂടി�കകളിൽ മാത്രമല്ല,

മറ്റവയവങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. കാലുകളുറയ്ക്കുന്നു. ന�ട്ടല്ല് നിവരുന്നു. നാ

ഡികളും മാംസ�പശികളും പുഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നു. �ബാധശക്തിയു�ട വളർച്ചക്കാവശ്യ

മായ ശരീരഘടനയും നാഡീബലവും ഉറച്ചുവരുന്നു. ശ്വാസ�കാശങ്ങളും ശബ്ദനാള

ങ്ങളും വികസിക്കുന്നു. വായ്ക്കുള്ളിൽ നാവിളക്കാൻ കൂടുതൽ ഇടമുണ്ടായിത്തീരുന്നു.

നാവിനുത�ന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങ�ന,ഈമാറ്റങ്ങളു�ട�യല്ലാംഫലമാ

യി മനുഷ്യൻ �മ�ല്ല �മ�ല്ല സംസാരിക്കാനുള്ളകഴിവു�നടുന്നു.
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ഭൗതിക ജീവിതത്തി�ന്റആവശ്യങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതി�ന്റ ഫലമായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചില പുതിയ ജീവ�കാശ

ങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ക്രമത്തിലാ�ണങ്കിലും

വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. ജടിലവും സങ്കീർണവുമായ ജീവ�കാശങ്ങളു�ട പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾ ഏറി�യറി വരുന്നതി�ന്റ �താതിൽ മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ വലിപ്പവും വർദ്ധി

ക്കുന്നു. പിത്തക്കാന്ത്രപ്പസി�ന്റ തല�യക്കാൾ നിയാണ്ടർത്താലി�ന്റയും തലയും

നിയാണ്ടർത്താലി�ന്റ തല�യക്കാൾ മനുഷ്യ�ന്റ തലയും വലുതായിക്കാണുവാനു

ള്ളകാരണം മ�റ്റാന്നുമല്ല.

അ�പ്പാൾ മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാ�ല മനുഷ്യമനസിനും

ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആദിമമനുഷ്യ�ന്റ മനസ് പ്രാകൃതവും പരിമിതവുമായിരുന്നു. പ്ര

കൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളുമാണ് മനുഷ്യമനസി�ന ശക്തി

�പ്പടുത്തിയതും �തളിയിച്ചതും. പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് �ബാധപൂർവം ജീവി�താപകര

ണങ്ങൾസമ്പാദിക്കുന്നതി�ന്റ �താതനുസരിച്ച് മനുഷ്യ�ന്റ മനസും പരിപുഷ്ടമായി

�ക്കാണ്ടുവരുന്നു. ജീവിതസമരം മു�ന്നാട്ട് �പാകു�ന്താറും പുതിയ പുതിയ ആശയ

ങ്ങളും വികാരാ�വശങ്ങളും ഉൽഭവിക്കുകയും വളരുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടു�പാകുന്നു.

അ�പ്പാൾ, മനുഷ്യമനസി�ന്റ സവി�ശഷതയായ ചിന്താശക്തി പ്രകൃതിയിൽ

നിന്നും �രാക്കംകിട്ടിയതല്ല, പ്രത്യുതസ്വന്തംപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട മനുഷ്യൻനയി

ച്ചു�നടിയതാണ്. മ�റ്റ�താരു ജീവിക്കുമില്ലാത്ത വി�ശഷബുദ്ധിയും വിപാകതയും

മനുഷ്യനു�കവരാനുള്ളകാരണവും �വ�റ യാ�താന്നുമല്ല.

മനു�ഷ്യന്ദ്രിയങ്ങ�ളക്കാൾ മറ്റുചില ജീവികളു�ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുസൂക്ഷ്മതകൂടു

�മന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മനുഷ്യ�ന്റ കണ്ണി�നക്കാൾ ദൂരത്തു

ള്ളവസ്തുക്ക�ള ക�ണ്ടത്താനുള്ളകഴിവ് കഴുക�ന്റ കണ്ണിനുണ്ട്. പ�ക്ഷ, കാണ�പ്പ

ടുന്ന വസ്തുക്കളിലടങ്ങിയ കാര്യങ്ങ�ള മനുഷ്യൻ മനസിലാക്കുന്നതു�പാ�ല മനസി

ലാക്കാൻകഴുകന് ശക്തിയില്ല. നായക്ക് മണത്തറിയുവാനുള്ളശക്തി മനുഷ്യനുള്ള

തി�നക്കാൾ തീവ്രമാണ്. എന്നാൽ, അതിന് വസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം മനുഷ്യ

നുള്ളത്രവ്യാപകമല്ല. ഇ�താ�ക്ക മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ വികാസ�ത്തയുംഅനുഭ

വ�വദ്യമായ വളർച്ച�യയുമ�ല്ല കാണിക്കുന്നത്?

7 ഭാഷ

ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നഒരാൾക്ക് ഭാഷയു�ടആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുംതമ്മിൽ

ബന്ധമു�ണ്ടങ്കി�ല ആശയവിനിമയം ആവശ്യമായിത്തീരൂ. വന്യമൃഗങ്ങ�ളയും മറ്റു

ശത്രുക്ക�ളയും �നരിടുന്നതിനും ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനും കൂട്ടായജീവിതംആവ

ശ്യമായിരുന്നു. കൂട്ടായ ജീവിതത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പരസ്പരം സംസാരിക്കുക

യുംആശയവിനിമയം നടത്തുകയും �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമായിത്തീർന്നത്.

മാർക്സ് എഴുതുന്നു.

‘ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി�യ മാത്രമല്ല രൂപ�ഭദ�പ്പടു

ത്തുന്നത്. അവൻ ത�ന്നത്ത�ന്നയും മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഒരു സവി�ശഷരീതിയിൽ

സഹകരിച്ചുനിന്നു. തങ്ങളു�ട അദ്ധ്വാനഫലങ്ങ�ള പരസ്പരം �കമാറിയും മാത്ര

�മ മനുഷ്യർക്ക് ഉൽപാദനം നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉൽപാദനം നടത്തുവാ

നായി അവർ വ്യക്തമായ ചില പരസ്പരബന്ധങ്ങളി�ലർ�പടുന്നു. ഈ പരസ്പര

ബന്ധങ്ങളു�ട പരിധിക്കകത്തുനിന്നു�കാണ്ടു മാത്ര�മഅവർപ്രകൃതി�യ ഉപ�യാ

ഗ�പ്പടുത്തുന്നുള്ളു. ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ’.
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അ�പ്പാൾ, ആദ്യം മുതൽ�ക്ക മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. സമുദായത്തി

ലാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും. ആദിമകാല�ത്ത പ്രാകൃതങ്ങളും

അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായ ഉപകരണങ്ങൾ�കാണ്ട് ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതികൂ

ലമായ പ്രകൃതി�യാ�ടതിരിട്ടു�കാണ്ട് ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റക്ക് ജീവിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നി

ല്ല. മനുഷ്യന് പ്രകൃതി�യാ�ടതിരിടാനുള്ള ശക്തി നൽകിയത് സാമൂഹ്യ ജീവിതമാ

ണ്.

സാമൂഹ്യജീവിതം മനുഷ്യനിൽഅത്ഭുതകരമായപലപരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടാ

ക്കി. കൂട്ടായ ഉല്പാദനവും കൂട്ടായ ജീവിതവും തുടരണ�മങ്കിൽ സമുദായത്തി�ല വ്യ

ക്തികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ�ല്ലാ. ഈ സാമൂഹ്യബ

ന്ധം മനുഷ്യ�ന്റ അവയവങ്ങളിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും മാറ്റങ്ങളുളവാക്കി. സാമൂഹ്യാവ

ശ്യങ്ങ�ള �നരിടണ�മങ്കിൽ നാവും ശബ്ദനാളങ്ങളും വികസി�ച്ച മതിയാവൂ എന്നാ

യി, ക്രമത്തിൽ ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി പലതരം അക്ഷരങ്ങളും പുറ�പ്പടാൻ

തുടങ്ങി. ഇങ്ങ�നയാണ് ഭാഷയാവിർഭവിച്ചത്.

ആദിമമനുഷ്യൻപുറ�പ്പടുവിച്ചശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഭാഷ�യന്നുപറയാൻവയ്യ. ഉൽ

പാദനത്തിനു�വണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങൾവളരാൻതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ മാ

ത്രമാണ് ആ ശബ്ദങ്ങൾആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഭാഷയായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടത്.

മൃഗങ്ങളും ശബ്ദം പുറ�പ്പടുവിക്കാറുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അതുഭാഷയല്ല, മൃഗങ്ങളു�ട

ശബ്ദവും മനുഷ്യ�ന്റ ഭാഷയും തമ്മിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൃ

ഗങ്ങളു�ട ശബ്ദം അവയു�ട ശരീരഘടന�യയും ജീവശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ഗതി

ക്രമങ്ങ�ളയും മാത്രമാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. �ന�രമറിച്ച്, മനുഷ്യ�ന്റ ഭാഷ രൂപ

�പ്പടുന്നത് സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതമാണ് ഭാഷ

യു�ട ഉൽപത്തി�യയും വളർച്ച�യയും നിർണയിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട്, മനുഷ്യ

�ന്റ ഭാഷ മൃഗങ്ങളു�ട ശബ്ദത്തിൽ നിന്നു �നരിട്ടു വികസിച്ചുണ്ടായതാ�ണന്ന ചില

ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ടഅഭിപ്രായം ശരിയല്ല. മനുഷ്യരു�ട കൂട്ടായഅദ്ധ്വാനവും

പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഒരുപകരണത്തി�ന്റ ആവശ്യകതയുള

വാക്കിയ�പ്പാൾ മാത്രമാണ് ഭാഷയാവിർഭവിച്ചത്.

ഭാഷയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയുള്ള ആശയവിനിമയം മനുഷ്യ�ന്റ എല്ലാ

ജ്ഞാ�നന്ദ്രിയങ്ങ�ളയും വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ എ�ന്തങ്കി

ലും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് �കട്ടു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. പറയു

ന്നതു�കട്ടു മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ശ്രവ�ണന്ദ്രിയത്തി�ന്റ വികാ

സമാക�ട്ട, മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ വളർച്ചയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടാണിരിക്കുന്നത്. പരസ്പരം

സംസാരിക്കുകയും സംസാരിക്കുന്നതു �കൾക്കുകയും �ചയ്യുന്നതി�ന്റ ഫലമായി

മനുഷ്യ�ന്റ മസ്തിഷ്കം പുഷ്ടി�പ്പടുന്നു. ചിന്താശക്തി വളരുന്നു.

മനുഷ്യ�ന്റ തല�ച്ചാറിനകത്തു നടക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിനാണ്

നമ്മൾ ചിന്ത എന്നു പറയുന്നത്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഉയർന്നതും �കട്ടു

പിണഞ്ഞതുമായ ഒരു രൂപമാണിത്. തല�ച്ചാറി�ന്റയും നാഡീപടലങ്ങളു�ടയും

പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളിലൂ�ടയാണ്

ചിന്ത നില�കാള്ളുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന്റ

ചിന്താഗതി തല�ച്ചാർ എന്ന അവയവവി�ശഷ�ത്ത മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യാനുഭവ

ങ്ങ�ളയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷയു�ട ഉപ�യാഗംഈസാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങ�ള

�മൽക്കു�മൽ വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭാഷയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയു

ള്ള സാമൂഹ്യജീവിതമാണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങ�ള രൂപ�പ്പടുത്തുകയും വിക
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സിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. ഇങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റ മാനസികവും ബുദ്ധിപരവുമായ

വളർച്ച�യസഹായിക്കുകയുംഅതുവഴി സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങ�ള കൂടുതൽസുഗ

മമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നഒരുപാധിയാണ് ഭാഷ. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽസാമൂഹ്യ

പു�രാഗതി ഭാഷയു�ട വളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്നതു�പാ�ല, ഭാഷയു�ട വളർച്ച

സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യയും സഹായിക്കുന്നു.

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ഉൽഭവ�ത്താടുകൂടിത്ത�ന്ന ഭാഷയു�ട പ്രാഥമികരൂ

പങ്ങളും ഉൽഭവിക്കുന്നു. സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ഭാഷയും വളരുന്നു.

�മ�ല്ല�മ�ല്ല, ഭാഷയു�ടസങ്കീർണതകളും�വചിത്ര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു. പുതിയ

പുതിയ വാക്കുകൾ പ്ര�യാഗത്തിൽ വരുന്നു. ശബ്ദ�കാശങ്ങളും വ്യാകരണനിയമ

ങ്ങളും അലങ്കാര ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സവി�ശഷതകളും ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ വളർ

ച്ചയു�ടയും മാറ്റങ്ങളു�ടയു�മല്ലാം അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യൻ ത�ന്റ സാമൂഹ്യ ജീവിത

ത്തി�ന്റ ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാഷ�യ ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു�വന്ന

താണ്.

ബുദ്ധിശക്തിയു�ടയും ഭാഷയു�ടയും വികാസം മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ കാഠി

ന്യ�ത്ത ലഘൂകരിച്ചു. കയ്യി�ന്റ വളർച്ച, മനുഷ്യ�ന പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന

ജീവിയാവാൻ സഹായിച്ചതു�പാ�ല, ഭാഷവഴിക്കുണ്ടായ മ�നാവികാസം മനുഷ്യ

�ന ആശയം നിർമിക്കുന്ന ജീവിയാവാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ദ്രീ�യാപകരണങ്ങളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി ചുറ്റുപാടുക�ളാടുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജ

യം �നടാൻ മനുഷ്യനു കഴിവുണ്ടായിത്തീർന്നു. ഇപ്രകാരമ�ത്ര ല�ക്ഷാപലക്ഷം

�കാല്ലങ്ങളു�ട വികാസഫലമായി മനുഷ്യൻ ഭൗതികവും മാനസികവുമായ ഉപകര

ണങ്ങളുമായി ജീവിതയാത്രയാരംഭിച്ചത്.

8 കല്ലുകളും �ലാഹങ്ങളും

ഏറ്റവും പ്രാചീനങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ സാധാരണ കല്ലിൽ നിന്നും മരക്കഷണ

ങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ

ഗ�വഷകന്മാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും

അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ കല്ലുകൾ ആയുധങ്ങളായി ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന്

പ്രാകൃത ശിലായുഗം എന്നുപറയുന്നു. പിന്നീട് അത്തരം കല്ലായുധങ്ങൾ �കാത്തി

ശരി�പ്പടുത്തുകയും മുന കൂർപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതാ�യാധന ശ്ര

മങ്ങൾ ഒരടികൂടി മു�ന്നാട്ടുവച്ചു. ഈ കാലത്തിന�ത്ര പ്രാചീന ശിലായുഗ�മന്ന്

പറയുന്നത്. ഈകാലഘട്ടത്തി�ന്റ കലാശമാവു�മ്പാ�ഴക്കും കല്ലു�കാണ്ടുള്ളകഠാ

രികളും കുന്തങ്ങളും ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പരിവർത്ത

നപ്രവാഹം അവി�ടയും നിന്നില്ല. ആയുധങ്ങൾ പി�ന്നയും പരിഷ്കരിച്ചു. ഏറ്റവും

പരിഷ്ക്കരിച്ച ഇത്തരം ആയുധങ്ങളു�ട കാലത്തിന്—ഒരു പതിനായിരം �കാല്ല

ങ്ങൾക്കുമുമ്പായിരിക്കണംഅതാരംഭിച്ചത്—അഭിനവശിലായുഗംഎന്നുപറയുന്നു.

ആയുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്ന പണി അവി�ടവച്ചവസാനിച്ചു�വാ? ഇല്ല, കു�റക്കൂടി

കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ മനുഷ്യൻ �ലാഹങ്ങളുപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. �ചമ്പ്, പിത്തള,

ഓട് മുതലായ �ലാഹങ്ങൾ �കാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങളും പലതരം വീട്ടുസാമാനങ്ങളും

പ്രചാരത്തിൽവന്നു. പിന്നീട് ക്രമത്തിൽ ഇരുമ്പുകണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു.

ആയുധങ്ങൾനിർമിക്കാനാവശ്യമായകല്ലുകൾആദ്യ�മാ�ക്കഭൂമിയിൽനിന്നു

�പറുക്കി�യടുക്കുകയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. �വണ്ടത്ര കല്ലു കിട്ടാതായ�പ്പാൾ ഭൂമി

യിൽനിന്നു കുഴി�ച്ചടു�ക്കണ്ടിവന്നു. എന്നിട്ടും ചില�പ്പാൾആവശ്യമുള്ളത്ര കല്ലുകൾ
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തഞ്ചത്തിനു കിട്ടിയി�ല്ലന്നുവരും. കല്ലി�ന്റ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി�യാ

അ�ല്ലങ്കിൽ കൂടുതൽഫലപ്രദമായ വല്ലആയുധങ്ങളും സമ്പാദിക്കാൻ �വണ്ടി�യാ

പരിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കായിരിക്കണം �ചമ്പു ക�ണ്ടത്തിയത്. പച്ചനിറത്തിലുള്ള

�ചമ്പ് അടിച്ചുപരത്തി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാ�മന്നു മനുഷ്യൻ

മനസിലാക്കി. പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ യാദൃച്ഛികമായി �ചമ്പുരുക്കി �നാക്കിയ

�പ്പാൾ കിട്ടിയ ചുവന്നതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ �ലാഹം പ്രാകൃതമനുഷ്യ�ന അത്ഭുത

പരതന്ത്രനാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. �ലാഹം�കാണ്ട് പലതരത്തിലുള്ളആയു�ധാപക

രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാ�മന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളിലുണ്ടായ

ഈ പരിഷ്കരണം മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതരീതി�യയും പരിഷ്കരിച്ചു. ഒടുവിൽ ഇരുമ്പു

കയ്യിൽ കിട്ടിയ�താ�ട മനുഷ്യൻ മു�മ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം ശക്തനാ

യിത്തീർന്നു.

പ്രാചീനശിലായുഗം, അഭിനവശിലായുഗം, �ലാഹയുഗം എന്നിങ്ങ�ന മനുഷ്യ

ചരിത്ര�ത്ത വിഭജിക്കുന്നതിൽ �ത�റ്റാന്നുമില്ല. പ�ക്ഷ, �കാല്ലങ്ങളു�ട മാറ്റങ്ങ�ള

യല്ല, പ്രത്യുത അദ്ധ്വാനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളയാണ് ഇവ കാണിക്കുന്നത്

എന്നു മനസിലാക്കി�വയ്ക്കണം.

കല്ലു�കാണ്ടും മരം �കാണ്ടുമുള്ള �കവലം അപരിഷ്കൃതമായ ആയുധങ്ങളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി ആദിമമനുഷ്യൻ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഇര�തടിനടന്നു. മര�ക്കാമ്പു

കളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന പൂർവിക മനുഷ്യൻ കാട്ടി�ന്റ നിയമങ്ങ�ള ലംഘിച്ചു

�കാണ്ടു പുറത്തുവരികയായി. കായ്കനികൾ മാത്രം തിന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നവർ

ക്കി�പ്പാൾ മൃഗങ്ങ�ള �കാന്നുതിന്നാനുള്ള കഴിവ് �കവന്നു. പ�ക്ഷ, മൃഗങ്ങ�ള

പിടിക്കുക എളുപ്പമുള്ള പണിയായിരുന്നില്ല. ചില�പ്പാൾ ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂ

റും ഇരയ�ന്വഷിച്ച് അലഞ്ഞ് ഒടുവിൽ നിരാശരായി മടങ്ങി�പ്പാ�കണ്ടിവരും.

9 പ്രകൃതി�യാടുള്ള �വല്ലുവിളി

അങ്ങ�നയിരിക്കു�മ്പാൾ വീണ്ടു�മാരിക്കൽ മഞ്ഞുരുകി പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഉഗ്രമായആഹിമപ്രവാഹത്തിൽപർവ്വതശിഖരങ്ങൾഇടിഞ്ഞുവീണു. ഭൂമിയു�ടഹൃ

ദയത്തിൽ വലിയ പിളർപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. വടക്കുനിന്നു �ത�ക്കാ�ട്ടയ്ക്കുള്ളആ

പ്രവാഹത്തി�ന്റ �തളിവുകൾ യൂ�റാപ്പിൽ പ�ലടങ്ങളിലും ഇന്നും കാണാവുന്നതാ

ണ്. അസഹനീയമായ ആ �ഹമയുഗത്തി�ന്റ സാക്ഷികളായ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ

കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തണുപ്പി�നാ�ടതിരിടാൻ വയ്യാത്ത ജന്തുവി�ശഷങ്ങൾ—ചില

സമുദ്രജീവികൾ�പാലും—നാമാവ�ശഷമായി. തണുപ്പി�ന്റആഘാത�മൽക്കാൻ

�കൽപില്ലാത്ത മരങ്ങളും മണ്ണടിഞ്ഞു�പായി. മനുഷ്യ�നാ? മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും

നശിക്കുകയില്ല പലരും വലിയ മരങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടി രക്ഷ�പ്പട്ടു. തണുത്തുവിറച്ചു

�കാണ്ടുംഅവർ വൃക്ഷശാഖകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി.

തണുപ്പി�ന്റ മുമ്പിൽ എ�ന്നന്നും തല കുനി�ക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തവിധം

മനുഷ്യൻ അത്രയ്ക്ക് വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു കരടി�യങ്ങാനും �കാല്ലാൻ കഴി

ഞ്ഞാൽ മതി അതി�ന്റ �താ�ലടുത്തു പുതയ്ക്കാം. �വണ�മങ്കിൽ തീയുണ്ടാക്കാനും

അവർ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സിന�ന്ത്രാപ്പസ് മനുഷ്യ�ന്റയും, നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യ�ന്റയും കാലത്തുത

�ന്ന തീയി�ന്റ ഉപ�യാഗം മനസിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളു�ട

�പാട്ടി�ത്തറിക്കലിൽ നി�ന്നാ കാട്ടുമരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരുമ്മു�മ്പാഴുണ്ടാകുന്ന
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കാട്ടുതീയിൽ നി�ന്നാ കല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാലുണ്ടാകുന്ന തീ�പ്പാരിയിൽ നി

�ന്നാ ആയിരിക്കണം ആദ്യമായി തീ ക�ണ്ടത്തിപ്പിടിച്ചത്. പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ള

�പ്പാ�ഴാ�ക്ക തീയുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കു�മന്നായി. തണുപ്പുകാലത്ത് ഇതു വലി

�യാരനുഗ്രഹമായിത്തീർന്നു.

ഏതായാലും�ശത്യപ്രവാഹത്തിനു �ശഷം കാട്ടിൽ പാർ�ക്കണ്ടആവശ്യമി

�ല്ലന്നു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു. �വട്ടയാടി ജീവിക്കാനവൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്രമ

ത്തിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ മാംസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം

ലഭിച്ചു. ആയുധങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതി�ന്റ �താതനുസരിച്ച് �വട്ടയ്ക്കുള്ള സൗകര്യ

ങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. കാട്ടിനു �താട്ടടുത്തുള്ളസമതലപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �മഞ്ഞുനടക്കുന്ന

മാൻ, കാട്ടു�പാത്ത് മുതലായ മൃഗങ്ങൾക്രമത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ഭക്ഷണസാമഗ്രിയാ

യിത്തീർന്നു. മനുഷ്യർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി മൃഗങ്ങ�ളയ�ന്വഷിച്ചും നടന്നു. ഒരു മൃഗ�ത്ത

�യങ്ങാനും �കാല്ലാൻ കിട്ടിയാൽഅതി�ന്റ ഇറച്ചിയിൽ ഒരുപങ്കുകിട്ടി�യടത്തു�വ

ച്ചു ത�ന്നഅവർ തിന്നും. �ശഷിച്ച ഇറച്ചിയും അരുമ�പ്പട്ട എല്ലുകളു�മടുത്ത് അവർ

വാസസ്ഥല�ത്തക്ക് മടങ്ങി�പ്പാകും. അവി�ട �വച്ചു �ശഷിച്ച ഇറച്ചിതിന്ന് എല്ലു

കൾ തല്ലി�പ്പാളിച്ച് അതിനുള്ളി�ല മജ്ജഅവർ കടിച്ചീമ്പും.

തീയി�ന്റ ഉപ�യാഗം കണ്ടുപിടിച്ച�ശഷം മൃഗങ്ങ�ള പച്ച�യാ�ട കടിച്ചുതിന്നു

ന്നതിനുപകരം �വവിച്ചു തിന്നുകയാണ് നല്ല�തന്ന് അവർ മനസിലാക്കി.

ചില�പ്പാൾ �കാടുങ്കാറ്റ്, �വള്ള�പ്പാക്കം, �പമഴ, തണുപ്പ് എന്നിവ�യ�ന്ത

ങ്കിലുമുണ്ടാവും. ഇത്തരം പ്രകൃതി �കാലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ�പ്പടാൻ�വണ്ടി

മനുഷ്യർ ഗുഹകളിൽ പാർപ്പാക്കി. ഗുഹകൾക്കുള്ളിൽ അവർ തീയുപ�യാഗിക്കും.

തണുപ്പുമാറ്റാനും ഇരുട്ടകറ്റാനും, പ്രാചീനമനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം

വഹിക്കുന്ന ചില പ്രാകൃതശിലായുധങ്ങൾ ഗുഹകളിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഹാ

വാസിയായ മനുഷ്യ�ന്റ പ്രധാനജീവിതമാർഗം �വട്ടയാടിയായിരുന്നു�വന്ന് ഈ

ആയുധങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഗുഹയു�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടു�വങ്കിലും കൽക്കരി,

പുക, എല്ലുകൾ, ആയു�ധാപകരണങ്ങൾ മുതലായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിന്നു മനു

ഷ്യൻ വള�രക്കാലം ഗുഹകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുണ്ടാ�യന്നു ന്യായമായി അനുമാ

നിക്കാം. ശിക്കാരികളായ പ്രാചീനമനുഷ്യരു�ട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനാ

തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളു�ട എല്ലുകൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയി�ലാന്ന്, മാമ്മത്ത്

(Mammoth) എന്ന ഭീകരമൃഗത്തി�ന്റയാണ്. �താക്കുകളും മറ്റും അജ്ഞാതമാ

യിരുന്ന ആ അതിപ്രാചീനകാലത്ത് കൂർത്ത കല്ലായുധങ്ങൾ മാത്രമുപ�യാഗിച്ചു

മാമത്തി�ന�പ്പാ�ലയുള്ള കൂറ്റൻ ജീവിക�ള �കാന്നുതിന്നാൻ മനുഷ്യനു സാധിച്ച

�തങ്ങ�നയാണ്? മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ മാമത്തി�നാ�ടതിരിടുക തീർച്ച

യായും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ്

വസിച്ചിരുന്നത്. കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയു�ട പ്രതികൂലശക്തികൾ�ക്കതിരാ

യി അവർ യുദ്ധം�വട്ടിയത്. കൂട്ടംകൂട്ടമായി ആയുധങ്ങളുണ്ടാക്കുക, കൂട്ടംകൂട്ടമായി

കത്തിച്ചുപിടിച്ച ചൂട്ടുക�ളാടുകൂടി �വട്ടയ്ക്കു �പാകുക, കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഭക്ഷിക്കുകയും

ജീവിക്കുകയും �ചയ്യുക, സംഘബലമായിരുന്നു മനുഷ്യ�ന്റ യഥാർത്ഥബലം.

�മക്കൽ ഇലിൻ എഴുതുന്നു: ‘ഒരു മാമത്തി�ന കണ്ടാൽ ഉട�ന മനുഷ്യർ കൂ

ട്ടം�ചർന്ന് തീയു�മടുത്ത് അതി�ന്റ പിന്നാ�ല പായാൻ തുടങ്ങും. അവർ അതി�ന്റ

പിന്നാ�ലകൂടി അതി�ന ചളിയും �വള്ളവും നിറഞ്ഞസ്ഥലങ്ങളി�ല�ക്കത്തിക്കും.

മാമത്തി�ന�പ്പാല�ത്തഒരു വലിയ ജന്തുചളിയിൽ കുടുങ്ങിയാല�ത്തസ്ഥിതി�യ

�ന്തന്നൂഹിക്കാമ�ല്ലാ. ഒരു കാൽചളിയിൽ നിന്നുവലി�ച്ചടുക്കാൻശ്രമിക്കു�മ്പാൾ
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മ�റ്റകാൽ കൂടുതൽ പൂഴ്ന്നു�പാകും. ഈസമയത്ത് മനുഷ്യർക്കതി�ന ഇഷ്ടം�പാ�ല

�കാല്ലാൻ സാധിക്കും. പ�ക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതി�ന വലിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്ന

�തങ്ങ�നയാണ്? ആവശ്യമാ�ണങ്കിൽ അതി�ന്റ കഷണങ്ങൾ �വട്ടിമുറിച്ചു ചളി

യിൽനിന്നു �കാണ്ടുവരും. പ�ത്താ പതിന�ഞ്ചാആളുകൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് ആഹ്ലാ

ദ�ത്താ�ട ആർത്തുവിളിച്ചു�കാണ്ട് മാമത്തി�ന്റ അവയവങ്ങൾ ഓ�രാന്നായി മുറി

ച്ചു�കാണ്ടുവരും. ആസമയത്ത് അവരു�ടആനന്ദം കാ�ണണ്ടതുത�ന്നയാണ്’.

കല്ലുകളും മരം�കാണ്ടുള്ള ഗദകളും ഉൽപാദ�നാപകരണം �വവിച്ച�താ �വ

വിക്കാത്ത�താ ആയ മത്സ്യമാംസാദികളും ഫലമൂലാദികളും ഭക്ഷണം. തണുപ്പിൽ

നിന്നു രക്ഷ�പടാൻ മൃഗ�ത്താലുകളും ഗുഹകളും, സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഇഷ്ടം�പാ�ല വി

കാരസംതൃപ്തിക്കായി മാത്രം നടത്തുന്ന�ലംഗികബന്ധം; ചായയില്ല, കാപ്പിയില്ല,

കൃഷിയില്ല, വളർത്തുമൃഗങ്ങളില്ല, മതമില്ല, ഈശ്വരനില്ല, സ്ക്കൂളുകളില്ല, പള്ളികളില്ല,

സാഹിത്യമില്ല, സംസ്കാരമില്ല, ആയിരമായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരു

ന്ന ആദിമമനുഷ്യരു�ട ജീവിതരീതി�യ വലിയ യന്ത്രങ്ങളു�ടയും തീവണ്ടിയു�ടയും

ആകാശവിമാനങ്ങളു�ടയും �റഡി�യാവി�ന്റയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണവ്യവസ്ഥകളു

�ടയും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും സാർവലൗകിക ബന്ധങ്ങളു�ടയുംഈ

അഭിനവയുഗത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ടു �നാക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായും രസകരവും

വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു വി�നാദമാണ്. കല്ലിൻതുണ്ടുകളും മറ്റു പ്രാകൃതമായ

ആയുധങ്ങളും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് ജീവിതാ�യാധനത്തിനിറങ്ങിയ ആദിമമനു

ഷ്യൻ കണക്കിലധികം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. മൃഗങ്ങ�ളാ കായ്കനിക�ളാ തഞ്ച

ത്തിനു കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഭക്ഷിക്കാം. ഇ�ല്ലങ്കിൽ പട്ടിണി. ആഹാരസമ്പാദന

ത്തിനു�വണ്ടി മാത്രംചുറ്റിത്തിരിയുകഎന്നല്ലാ�ത മ�റ്റാരുവിഷയത്തിലുംശ്രദ്ധ�ച

ലുത്താനുള്ളസാദ്ധ്യത�യാ സൗകര്യ�മാ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അജ്ഞാതവും

അപ്രതി�രാദ്ധ്യവുമായപ്രകൃതിഅനുനിമിഷംഅവ�ര ഭയ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും അവർ �നരാശ്യ�പ്പട്ടില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ�ക്കതി

രായി അവർ �പാരാടി.

കാട്ടു�പാത്ത്, മാമത്ത് മുതലായമൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടിയിരുന്നആദിമനിവാസി

കളു�ട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രധാനമായി രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശിലായുധങ്ങ

ളാണ് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് �ചറുതും മ�റ്റത് വലുതും. വലുതുത്രിഭുജാകൃതിയിലു

ള്ളതും ഇരുതലയും മൂർച്ചയുള്ളതുമാണ്. മ�റ്റതു �നരിയതും ഒരു തലമാത്രം മൂർച്ചയു

ള്ളതുമ�ത്ര. ആ�സ്ട്രലിയയി�ലആദിമനിവാസികളു�ടയിടയിൽ നടത്തിയ അ�ന്വ

ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുഈ വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ളആയുധങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗം ഏ�റ

ക്കു�റ മനസിലാക്കാൻസാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയആയുധം മൃഗങ്ങ�ള �കാല്ലാനും �ച

റുതു മറ്റു ചില്ലറ പ്രവൃത്തികൾക്കുമാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

ക്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻ കുന്തമുപ�യാഗിക്കാൻ പഠിച്ചു. അതിനുമു�മ്പാ�ക്ക

വലിയ മൃഗങ്ങ�ള �കാല്ലാൻ വല്ലാത്ത വിഷമമായിരുന്നു, ഒരു കരടി�യക്ക�ണ്ട

ത്തിയാൽ മിക്ക�പ്പാഴും മനുഷ്യൻ ഓടിക്കളയുകയായിരുന്നു പതിവ്. കാരണം

കല്ലുളി�കാണ്ട് കരടി�യ എതിർക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഒരു തല മൂർച്ചയുള്ള

ക�ല്ലാടുകൂടിയ കുന്തം കയ്യിൽ കിട്ടിയ�പ്പാൾ മനുഷ്യ�ന്റ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. കരടി

�യക്കണ്ടാൽ �പടിച്ച് പായാ�തഅതി�ന �നരിടു�മന്നുള്ളമട്ടായി. രണ്ടുകാലിൽ

നിന്നു�കാണ്ട് കരടി മനുഷ്യ�നഎതിർക്കാൻ വട്ടംകൂട്ടു�മ്പാ�ഴക്കുംഅതി�ന്റ�മൽ

മൂർച്ച�യറിയ കുന്തം വന്നുവീഴും. �പ�ട്ടന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്നും മനുഷ്യൻ ചാടിവീണ്

അതി�ന്റ പണി കഴിക്കും.
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കാട്ടുകുതിര, കരടി മുതലായ കൂറ്റൻ മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമു

ട്ടായിരുന്നു. കന�മറിയ കുന്തത്തിനുപകരം കനംകുറഞ്ഞ കുന്തമു�ണ്ടങ്കിൽ മൃഗങ്ങ

�ള ദൂരത്തുനിന്നുഎറിഞ്ഞുമുറി�വല്പിക്കാം. വടിയു�ട തലയ്ക്കൽഎല്ലു�വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു

ണ്ടാക്കിയകുന്തങ്ങൾഈആവശ്യത്തിനുപകരിച്ചു. ആയുധങ്ങൾപരിഷ്കരിക്കു�ന്താ

റും �വട്ടയാടൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ളതായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ വില്ലുമമ്പും

ഉപ�യാഗത്തിൽവന്ന�താ�ട മനുഷ്യ�ന്റശക്തി മു�മ്പങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തമട്ടിൽ

വർദ്ധിച്ചു. അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മനുഷ്യ�ന്റജീവിതയാത്രഅ�നകലക്ഷം �കാല്ലങ്ങ�ളപി

ന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുന്തവും അമ്പും കാഴ്ചയിൽ സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. അവയു�ട

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരമായിരം സംവത്സരങ്ങളു�ട ദൂരം കിടപ്പു�ണ്ട

ന്നുവിസ്മരിക്കരുത്.

ഉപകരണങ്ങൾ മാറിയ�താ�ട മനുഷ്യ�ന്റ വാസസ്ഥലവും മാറി. എല്ലാ സമ

യവും ഗുഹയിൽകഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതുഎത്ര�ത്താളംഅസുഖമാ�ണന്ന്അവർഅനുഭവി

ച്ചറിഞ്ഞു. ഗുഹക്കുള്ളിൽ ഒരുഭാഗത്ത് അടുപ്പുകൂട്ടി തീ കത്തിക്കുക, മ�റ്റാരു ഭാഗത്തു

കുട്ടിക�ള കിടത്തിയുറക്കുക, എല്ലാ��ാഴും പുകയിലും അന്ധകാരത്തിലും കഴിച്ചുകൂ

ട്ടുക—ഇ�താരു തൃപ്തികരമായ ജീവിതമായിരുന്നില്ല. അതിനാലവൻ പർവത പ്ര

�ദശങ്ങളിൽ, തുറന്നസ്ഥലത്ത്പ്രാകൃതമായകുടിലുകൾ �കട്ടി പാർക്കാൻതുടങ്ങി.

ഇതിനിടയ്ക്കു ത�ന്ന മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശരീരത്തിൽ ചൂ

ടുപിടിപ്പിച്ച് തണുപ്പിൽനിന്നു രക്ഷ�നടുക, ഹിംസ്രമൃഗങ്ങ�ളആട്ടി�യാടിക്കുക, കാ

ടു�വട്ടി ചുടുക, മാംസം ചു�ട്ടടുക്കുക മുതലായവ�യല്ലാമായിരുന്നുആദ്യകാലത്തുതീ

യി�ന്റ ഉപ�യാഗങ്ങൾ. കാലക്രമത്തിനു മനുഷ്യൻ തീയി�ന്റസഹായ�ത്താ�ട പ്ര

കൃതി വസ്തുക്ക�ള രൂപ�പ്പടുത്തി ഉപ�യാഗിക്കാൻ പഠിച്ചു. അവൻ പാത്രങ്ങളുണ്ടാ

ക്കി.

ആദ്യ�മാ�ക്ക മരം�കാണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങള�ത്ര ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. തീ തട്ടു

�മ്പാൾ കത്തി�പ്പാകാതിരിക്കാൻ �വണ്ടി അവയു�ട പുറത്തു മണ്ണുപൂശും. ക്രമ

ത്തിൽ മരത്തി�ന്റ സഹായമില്ലാ�തത�ന്ന മണ്ണു�കാണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി

ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.

ക്രമത്തിൽ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കുതകുന്ന പലതരം വീട്ടുസാമാനങ്ങളും

അവനുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. അവൻ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കിയുടുക്കാൻ ശീലിച്ചു. ആദിമമനു

ഷ്യൻ തണുപ്പിൽ നിന്നു തടി രക്ഷ�പടുത്താൻ �വണ്ടി മൃഗ�ത്താൽ പുതയ്ക്കുകയ�ത്ര

�ചയ്തിരുന്നത്. കാലക്രമത്തിലാണവൻ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത്. അതുത

�ന്ന �കത്തറി�കാണ്ടല്ല. ഒരു നീണ്ട ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നൂൽ നീട്ടി�കട്ടി അതി

നിടയിൽ വിലങ്ങ�ന �മലും കീഴുമായി �ചറിയ �ചറിയ നൂൽ �കട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചി

ട്ടായിരുന്നു. �കത്തറി�നയ്ത്തു പ്രചാരത്തിൽ വന്നതു പി�ന്നയും വള�രക്കാലം

കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷമാണ്.

അങ്ങ�ന മനുഷ്യൻ പടിപടിയായി പു�രാഗതിയിലൂ�ട മു�ന്നറാൻ തുടങ്ങി.

10 പ്രാകൃത ചിന്ത

മനുഷ്യ�ന കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ �പ്രരിപ്പിച്ചതു നീതി�ബാധ�മാ മത�മാ അല്ല

�ന�രമറിച്ച് ജീവി�താപകരണങ്ങൾക്കുള്ളഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയാണ്. ഉല്പാദ�നാപ

കരണങ്ങൾ �കവലം പ്രാകൃതമായിരുന്നആ കാലത്തു കൂട്ടായ ജീവിതമുണ്ടായിരു

ന്നി�ല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യനു ജീവസന്ധാരണം ത�ന്നഅസാദ്ധ്യമാകുമായിരുന്നു.
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ഈ പ്രാകൃതമായ ജീവിതമൽസരങ്ങൾ ആദിമമനുഷ്യ�ന ഒ�രയൂഥത്തിൽ

കൂട്ടിയിണക്കി. കുട്ടികൾഅച്ഛനമ്മമാരു�ട കൂ�ടയിരിക്കും. മക്കളും മക്കളു�ടമക്കളും

സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാരു�മല്ലാം ഒന്നിച്ചു താമസിക്കും. ജീവിതാ�യാധനത്തിൽ

തഴക്കവും പഴക്കവും �ചന്ന കാരണവന്മാർ �ചറുപ്പക്കാർക്കു ആയുധങ്ങളുണ്ടാ

�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്നും �വട്ടയാ�ടണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്നും പഠിപ്പിച്ചു�കാടുക്കും.

അതു�കാണ്ടു ജീവിക്കണ�മങ്കിൽ കാരണവന്മാരു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ പൂർവികന്മാ

രു�ട, കല്പനകളനുസരിക്കണ�മ�ന്നാരു വിശ്വാസം എല്ലാവരിലും ഊന്നിയുറച്ചു.

കല്പന �തറ്റി നടക്കുന്നവർക്ക് ആപത്തുവരാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ പൂർവപുരുഷ

�ന ബഹുമാനിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നത് ആദിമമനുഷ്യരു�ടയിട

യിൽ സർവസാധാരണമായ ഒരു നിയമമായിത്തീർന്നു.

മതചിന്തകളിലും തത്വശാസ്ത്രഗ�വഷണങ്ങളിലും ഏർ�പ്പടുവാൻ ആദിമമനു

ഷ്യർക്ക് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കക്ഷിപൂരണത്തിനു�വണ്ടി അ�ഹാരാത്രം അദ്ധ്വാ

നിക്കുന്നവർക്ക് തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തകളി�ലർ�പ്പടുവാൻ ഒഴിവും കഴിവു�മവി�ട? ഒഴി

വുസമയമില്ലാത്തവർ എങ്ങ�ന വിജ്ഞാന ഗ�വഷണങ്ങളി�ലർ�പ്പടും? വാസ്തവ

ത്തിൽ, മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതരീതിയാണ്, പരിതഃസ്ഥിതികളു�ട നശീകരണസ്വഭാവ

ങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വയം രക്ഷ�നടാൻ �വണ്ടിയുള്ളസാമ്പത്തികജീവിത സമരങ്ങളാ

ണ്, അവ�ന്റ ചിന്തകളു�ട സ്വഭാവ�ത്ത നിർണയിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാകൃതമ

നുഷ്യ�ന്റ ചിന്തകളിൽ ഈശ്വരനിടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സർവജ്ഞായ �ദവ�ത്ത

പ്പറ്റിയല്ല, ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ മൃഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് അവർ എല്ലായ്�പ്പാഴും

ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പ്രകൃതിനിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി അവ�നാന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.

തങ്ങൾക്കു �വട്ടയും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചുതന്ന പൂർവപുരുഷന്മാ�ര മാത്രമല്ല, മാമത്ത്,

കാട്ടു�പാത്ത് മുതലായ മൃഗങ്ങ�ളയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം, ആ മൃഗ

ങ്ങളു�ട ദയ�കാണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എന്നായിരുന്നുഅവരു�ട

വിശ്വാസം. അവർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഭാഷയിൽ മൃഗങ്ങ�ളാടു സംസാരിക്കുകയും

�കാല്ലുന്നതിനുമുമ്പ് അവ�യാട് മാപ്പു�ചാദിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. കരടി�യാ

പാ�മ്പാ മനുഷ്യ�ന ആക്രമിക്കുക�യാ �കാല്ലുക�യാ �ചയ്താൽ അവ�ന്റ കൂട്ടുകാ

രാ�രങ്കിലും അതി�ന ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകു�മന്നും അതിനുപകരം വീട്ടുകയാണതു

�ചയ്യുന്ന�തന്നും അവൻ വിചാരിക്കും. ത�ന്നയും ത�ന്റ കൂട്ടുകാ�രയും ഉപദ്രവി

ക്കാ�ത എന്നു പാമ്പി�നാടും കരടി�യാടും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങ�ന പ്ര

ചാരത്തിൽവന്ന നാഗപൂജയും കരടിപൂജയും ഈ അടുത്തകാലംവ�ര നിലനിന്നു

�പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. കൃഷി �ചയ്യാൻ ആരംഭിച്ച�താ�ട അവൻ ഭൂമി�യയും

വരുണ�നയും സൂര്യ�നയും പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൂടാ�ത �വയിലും

മഴയുംകിട്ടണ�മങ്കിൽഈ�ദവങ്ങളു�ടസഹായംകൂടി�യകഴിയൂ. �ദവന്മാരു�ട

ശക്തി�കാണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്കും ത�ന്റ കൂട്ടുകാർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയു

ന്ന�തന്നായിരുന്നു അവ�ന്റ ധാരണ. എന്നാൽ, ഉല്പാദനശക്തികളു�ട പരിഷ്കാര

�ത്താ�ടാപ്പംഈഎണ്ണമറ്റ�ദവങ്ങൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടായി. �ദവങ്ങളു�ട

എണ്ണംകുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയും ഒടുവിൽആയിരക്കണക്കിനുള്ള�കാല്ലങ്ങൾക്കു

�ശഷം മനുഷ്യൻഏക�ദവവിശ്വാസത്തി�ലത്തി�ച്ചരുകയും �ചയ്തു.

നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതി �കാപങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ട പ്രവർത്തന

വും ആദിമമനുഷ്യ�ന അമ്പരപ്പിക്കുകയും �പടി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തിരുന്നു. അതു

�കാണ്ടാണവൻ പ്രകൃതിശക്തിക�ള പൂജിക്കാ�നാരുങ്ങിയത്. ചുറ്റുപാടുക�ളപ്പറ്റി

അവ�നാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതം ത�ന്നയും അവനു ദുർഗ്രഹ
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മായിരുന്നു. ജീവനുള്ള വസ്തുവും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മ

ന്താണ്? ഉണർന്നിരിക്കലും, ഉറക്കവും, മയക്കവും, മരണവും ഇതി�ന്റ�യാ�ക്ക

അർത്ഥ�മന്താണ്? സ്വപ്നങ്ങളിൽപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നമനുഷ്യരൂപങ്ങൾ, ചില�പ്പാൾ

വലുതായും, ചില�പ്പാൾ �ചറുതായും കാണുന്ന നിഴലുകൾ, �വള്ളത്തിൽ �നാക്കു

�മ്പാൾ കാണുന്ന പ്രതിബിംബം ഇ�താ�ക്ക�യന്താണ്? ഈ �ചാദ്യങ്ങൾക്കു

ശാസ്ത്രീയമായ മറുപടി അക്കാലത്ത് അസാധ്യമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഓ�രാ

മനുഷ്യനും ഒരുജീവനും ഒരുപ്രതിരൂപവുംഇങ്ങ�ന രണ്ടുരൂപങ്ങളു�ണ്ടന്ന്അവൻ

വിശ്വസിക്കാൻതുടങ്ങി. ചിന്തിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിവുണ്ടാക്കുന്നശക്തി ജീ

വൻ;അതി�ന്റപ്രതിരൂപം �പ്രതം. രണ്ടി�നയുംശരീരത്തിൽനിന്നു �വർതിരിക്കാം.

ജീവൻ ശരീരമു�പക്ഷിച്ചു വ�ല്ലടത്തും �പായാൽപ്പി�ന്നചിന്തിക്കാനും വിശ്വസിക്കാ

നുംപ്രവർത്തിക്കാനുംസാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. എന്നാൽഅതിനു�ശഷവും

ശരീരത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി �പ്രതം നിലനിൽക്കുന്നു. �പ്രത�ത്ത തൃപ്തി�പ്പ

ടുത്തണം. ഇ�ല്ലങ്കിലതു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവ�ര ഉപദ്രവി�ച്ചക്കും. ഇത്തരം അന്ധ

വിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നും ചി�ലടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. നമ്മു�ട

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നടപ്പുള്ളബലിയും അതു�പാലുള്ള മറ്റു ചടങ്ങുകളുംഈഅന്ധ

വിശ്വാസങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

11 കാട്ടിൽനിന്നു നാട്ടി�ലയ്ക്ക്

സ്ത്രീകൾ പാർപ്പിടത്തിലിരുന്നു�കാണ്ട് സസ്യാദികൾ നട്ടുനനച്ചുണ്ടാക്കും. പുരുഷ

ന്മാർ പകൽ മുഴുവനും �വട്ടയാടി മൃഗങ്ങ�ള പിടിച്ചു�കാണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് എല്ലാ

വരുംകൂടിയിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും.

�വട്ടയ്ക്കിടയിൽ ചില�പ്പാൾ മൃഗങ്ങ�ള �കാല്ലാ�ത പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു�വന്നു

വരും. ജീവനുള്ളമൃഗങ്ങ�ളആട്ടി�ത്തളിച്ചു�കാണ്ടുവരു�മ്പാൾഅവരു�ടആഹ്ലാദ

ത്തിന്നതിരുണ്ടാവില്ല. കാരണം, അവ�യ �പ�ട്ടന്നു തി�ന്നണ്ടതില്ല. തീറ്റയും മറ്റും

�കാടുത്ത് �പാറ്റിവളർത്താം. പിന്നീട് �വട്ട പരാജയ�പ്പടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽഇഷ്ടം

�പാ�ല അവ�യ �കാന്നുതിന്നാവുന്നതുമാണ്. അ�പ്പാൾ, മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർ

ത്തുക�യന്നു �വച്ചാൽ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മാംസം സുരക്ഷിതമായി സമ്പാദിക്കാ

നുള്ള വഴികാണുകഎന്നർത്ഥമാണ്. എന്നാൽആദ്യകാല�ത്താ�ക്ക, ഉപകരണ

ങ്ങൾ �കവലം പ്രാകൃതമായിരുന്നതു�കാണ്ട് അപ്പ�പ്പാൾ വിശപ്പടക്കാനാവശ്യമാ

യതിലധികം മൃഗങ്ങ�ള കിട്ടുക വിഷമമായിരുന്നു. വില്ലും അമ്പും കണ്ടുപിടിച്ച് ഉപ

�യാഗിച്ചു തുടങ്ങിയ�താ�ടഈസ്ഥിതി�ക്കാരു മാറ്റംവന്നു.

ആ ചരിത്രാതീതകാലത്ത് വില്ലി�ന്റയും അമ്പി�ന്റയും കണ്ടുപിടുത്തം ആധു

നിക യുഗത്തി�ല വ്യവസായ വിപ്ലവം�പാ�ല അത്ര പ്രാധാന്യ�മറിയ ഒരു സം

ഭവമായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ഉല്പാദനരീതിയിൽ വില്ലും അമ്പും വമ്പിച്ച പു�രാഗതി

യുളവാക്കി. കൂടുതൽ �വഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടി പിടിക്കാ

�മന്നായി. അന്നന്നു �കാന്നുതിന്നു ജീവിക്കുന്നതിനുപകരം മൃഗങ്ങ�ള �കാല്ലാ�ത

പിടിച്ചു �പാറ്റി വളർത്താ�മന്നായി. വല്ല കാരണവശാലും കാട്ടിൽനിന്നു മൃഗങ്ങ�ള

കിട്ടാ�നാക്കാത്തദിവസങ്ങളിൽവളർത്തുമൃഗങ്ങ�ള �കാന്നുതിന്നാനുള്ളവഴിയാ

യി. അതു�കാണ്ട് വളർത്തുമൃഗങ്ങളു�ട എണ്ണം എത്രകണ്ടു വർദ്ധിക്കു�മാ അത്രയും

നല്ലതാണ്. അത്രയും രക്ഷയാണ്.

ആദ്യം �കാന്നുതിന്നാൻ�വണ്ടി മാത്രമാണ് മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റി വളർത്തിയിരു

ന്നത്. ക്ര�മണപാലി�ന്റ ഉപ�യാഗം മനസിലായി. കൂട്ടത്തിൽകൃഷി�ചയ്യാനും ഭാ
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രം ചുമക്കാനും വളർത്തുമൃഗങ്ങ�ള എങ്ങ�ന ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താ�മന്നും മനുഷ്യർ

മനസിലാക്കി.

അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതരീതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. മൃഗങ്ങ�ള

�വട്ടയാടുന്നതിനുപകരം �പാറ്റിവളർത്തുകയാണ് നല്ല�തന്നവന് �ബാദ്ധ്യ�പ്പട്ടു.

ആട്, പശു മുതലായ മൃഗങ്ങ�ള കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഇണക്കി �മയ്ക്കുകയായിത്തീർന്നു

അവ�ന്റ പ്രധാന ജീവിതമാർഗം. മൃഗങ്ങ�ള �മയ്ക്കാൻ �വണ്ടി ചി�ലടങ്ങളിൽ കാട്

�വട്ടി�ത്തളിയിച്ചു �മച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നല്ല �മച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങള�ന്വ

ഷിച്ചു�കാണ്ട് അവൻ ചില�പ്പാൾ ഒരിടത്തുനിന്ന് മ�റ്റാരിട�ത്തക്കു മാറി�പ്പാകും.

അങ്ങ�ന അ�നകായിരം �കാല്ലങ്ങളു�ട വളർച്ചയ്ക്കു�ശഷം അവൻ മൃഗങ്ങ�ള �മ

യ്ക്കാനും കൃഷി�ചയ്യാനും പറ്റിയ നദീതീര പ്ര�ദശങ്ങളിൽസ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചു.

പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ഒരുതരം പ്രവൃത്തി വിഭജനമുണ്ടായിരുന്നു. പു

രുഷന്മാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി �വട്ടയ്ക്കു�പാകും; സ്ത്രീകൾ പാർപ്പിടങ്ങളിൽത�ന്ന കഴിച്ചുകൂ

ട്ടുകയും വീട് �വടിപ്പാക്കുക, ഫലമൂലങ്ങൾ �ശഖരിക്കുക, ഭക്ഷണ�മാരുക്കുക മുത

ലായ പണികളി�ലർ�പ്പടുകയും �ചയ്യും.

പുരുഷന്മാർ മൃഗങ്ങ�ള�ത്തടികാടുകളിൽഅലഞ്ഞുതിരിയു�മ്പാൾസ്ത്രീകളുംകു

ട്ടികളും കുട്ടയു�മടുത്ത് പാർപ്പിടത്തിൽനിന്നു പുറത്തു�പാവുകയും കണ്ണിൽ�പടുന്ന

ഉപ�യാഗകരമായസാധനങ്ങ�ളല്ലാം �ശഖരിച്ചുതിരിച്ചു �പാരുകയും �ചയ്യും. കുറ്റി

ക്കാടുകളിൽനിന്നുഫലമൂലങ്ങളുംനദീതീരങ്ങളിൽനിന്നു�ഞൗഞ്ഞുമുതലായവയും

അവർസമ്പാദിക്കും. ഇങ്ങ�ന ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽഅവർ �തൻ

കണ്ടുപിടിച്ചു. മധുപാനം പ്രാകൃത നിവാസിക�ള ഉത്സാഹഭരിതരാക്കി. ചീത്തക്കാ

ലങ്ങളി�ലടുത്തു ഭുജിക്കാൻ�വണ്ടി �തൻസംഭരിച്ചു�വയ്ക്കാനും അവർ പഠിച്ചു.

സ്ത്രീകൾപാർപ്പിടത്തിൽനിന്നുപുറത്തു�പായി �ശഖരിച്ചു�കാണ്ടുവന്നവസ്തുക്ക

ളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ചില �ചടികളു�ട വിത്തുമടങ്ങിയിരുന്നു. വിത്തുകൾ മണ്ണിൽ വീണു

മുളച്ചതുകണ്ട�പ്പാൾഅവർഅത്ഭുത�പ്പട്ടു. വിത്തുപാകി �ചടികൾ വളർത്താ�മന്ന്

അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നീട്, മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്താൻ തുടങ്ങിയതിനു�ശഷ

മാണ് പുരുഷൻ കൃഷിയി�ലർ�പ്പട്ടത്. പ�ക്ഷ, അ�പ്പാഴും ഏ�താ ദിവ്യശക്തിയു

�ട അനുഗ്രഹഫലമായിട്ടാണ് �ചടിയുണ്ടായി കായ്ക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവരു

�ട വിശ്വാസം. �ചടി കായ്ക്കു�മ്പാൾ അവർ സ�ന്താഷാതി�രകത്തിൽ നൃത്തമാടുക

യുംതങ്ങ�ള �മലിലുംഅനുഗ്രഹി�ക്കണ�മഎന്നുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്യുകപതി

വായിരുന്നു. ഈപ്രാചീന ജീവിതത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങള�ത്ര �കരളത്തിൽഇന്നും

നിലനിൽക്കുന്ന ‘നിറ�പാലി’യും ‘പുത്തരി’യും.

മനുഷ്യർ നദീതീരങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചതിനു�ശഷമാണ് കൃഷി�ചയ്യാ

നാരംഭിച്ച�തന്ന് ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം ശരി

യ�ല്ലന്നാണ് ഹാൾ�ഡൻ പറയുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു: ‘മനുഷ്യൻ �ചറിയ

സംഘങ്ങളായി മലംപ്ര�ദശങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലത്താണ് �ചടികൾ നട്ടുവ

ളർത്താൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അതിൽ പിന്നീടാണ് അവരു�ട പിന്തുടർച്ചക്കാർ

�നൽ, യൂഫ്രട്ടീസ്, സിന്ധുഎന്നീ മഹാനദികളു�ട തീരങ്ങളി�ലക്കിറങ്ങിവന്നത്.’

അക്കാല�ത്ത കൃഷി �മാശമായിരുന്നു�വന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. കല്ലിൻക

ഷണങ്ങളും മര�ക്കാമ്പുകളും �കാണ്ട് കൃഷി നടത്തിയാൽ വിളവു നന്നാകുന്ന�ത

ങ്ങ�നയാണ്? �പാ�രങ്കിൽ ഉള്ളതുത�ന്ന പ്രധാനമായും �താട്ടകൃഷിയായിരുന്നു.

�ലാഹങ്ങളു�ട കണ്ടുപിടുത്തമാണ്ഈനില�യ്ക്കാരു മാറ്റം വരുത്തിയത്.
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12 കാടന്മാരും അപരിഷ്കൃതരും

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിവിധ രം

ഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഫലമായി ആദിമനിവാസികളു�ട ജീവിത

രീതി�യപ്പറ്റി നമുക്ക് ഏ�റക്കു�റ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്ക്�ലന്നൻ, ബാ

�ച്ചാഫൻ, �മാർഗൻ, �കാവലാൻസ്ക്കി, ലൂ�ബാക്ക് തുടങ്ങിയ പല ഗ�വഷകന്മാരും

എഴുത�പ്പടാ�ത കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഇരുൾപ്പരപ്പി�ലക്ക് �വളിച്ചം

കാണിച്ചുതന്നവരാണ്. ഇവരിൽ ലൂയി എച്ച്. �മാർഗൻഎന്നഅ�മരിക്കൻ ശാസ്ത്ര

ജ്ഞ�ന്റഗ�വഷണങ്ങൾക്കാണ്സമുന്നതമായസ്ഥാനംനൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. എം

ഗൽസ് പറയുന്നു: ‘ത�ന്റ വിദഗ്ധവിജ്ഞാനംമൂലം മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ചരി

ത്രാതീതകാലത്തിൽസുനിശ്ചിതമായഒരുവ്യവസ്ഥഏർ�പ്പടുത്താൻശ്രമിച്ചആദ്യ

�ത്തആൾ �മാർഗനാണ്.’

അ�മരിക്കയി�ല �റഡ് ഇന്ത്യൻ മുതലായ ആദിമനിവാസികളു�ടയിടയിൽ

വള�രക്കാലം ജീവിക്കുകയും അവരു�ട ജീവിതരീതികളും സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും

മറ്റും �നരിട്ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയും �ചയ്തതിനു�ശഷം �മാർഗൻ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ

‘പ്രാചീനസമുദായം’ എന്ന പുസ്തകം പ്രാചീന മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ല ഏറ്റവും വി

ജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരദ്ധ്യായമാണ്.

�മാർഗൻ മനുഷ്യചരിത്രത്ത മൂന്നുഘട്ടങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നു. 1. കാടന്മാരു

�ട കാലം (Savagery), 2. അപരിഷ്കൃതരു�ട കാലം (Barbarism), 3. സംസ്കാര

കാലം (Civilization).

കാടന്മാരു�ട കാലം മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ �ശശവദശയാണ്. ഇക്കാല

ത്ത് മനുഷ്യ�ന്റ ഭക്ഷണംപ്രധാനമായുംപ്രകൃതിയിൽനിന്നുകിട്ടുന്നവിഭവങ്ങളാണ്.

കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും തീയുപ�യാഗിച്ചു �വട്ടയാടാൻ പഠിക്കുന്നതിക്കാ

ലത്ത�ത്ര. കാടന്മാരു�ട യുഗത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ വില്ലും അമ്പും കണ്ടുപിടി

ച്ച�താടുകൂടി ഉൽപ്പാദനശക്തി പൂർവാധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. അ�താടുകൂടി മനുഷ്യൻ

അപരിഷ്കൃത യുഗത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിക്കുകയായി. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ല മുഖ്യ

മായ ഉപജീവനമാർഗം മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തലും കൃഷിയുമാണ്. ഈയുഗത്തി

�ന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ത�ന്ന പാത്രങ്ങളുപ�യാഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. പാലും മാം

സവും മനുഷ്യരു�ട കായികശക്തി�യയും ബുദ്ധിശക്തി�യയും വികസിപ്പിക്കുന്നു.

പലതരത്തിലുള്ള �ലാഹങ്ങളുപ�യാഗിക്കാൻ അവർ പഠിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ്.

അപരിഷ്കൃത കാലത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഇരുമ്പുരുക്കി പണിയായുധങ്ങ

ളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മൃഗങ്ങളാൽ വലിക്ക�പ്പടുന്ന ഇരുമ്പു കലപ്പ കൃഷിയിൽ

നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങ�ള സുലഭവും സമൃദ്ധവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങ�ള

കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച രീതിയിൽ ഉപ�യാഗിക്കുവാനും, ജീവിതത്തി�ല വിഷമതക

�ള കുറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം പലതരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ, രഥങ്ങൾ, എണ്ണ,

�ലാഹപാത്രങ്ങൾ മുതലായവയുണ്ടാക്കാനും മനുഷ്യർ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ

ഘട്ടത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ അക്ഷരമാല ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂ

ടി മനുഷ്യർ സംസ്കാരയുഗത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കുന്നു.

അതിനു�ശഷം ഇന്നുവ�രയുള്ള കാലം സംസ്കാരത്തി�ന്റ യുഗമാണ്. ഉല്പാദ

�നാപകരണങ്ങളു�ട പരിഷ്കരണഫലമായുണ്ടായഈ മൂന്നുകാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യ

ത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യൻ നയിച്ചു�പാന്ന�തന്ന് സംശ

യത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം �മാർഗൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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13 കുടുംബം

�മാർഗ�ന്റ ഗ�വഷണങ്ങളു�ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗം കുടുംബ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്. കുടുംബ�മന്നത് പരിവർത്തനമില്ലാത്ത,

ശാശ്വതമായ ഒരുസ്ഥാപനമ�ല്ലന്നും മ�റ്റല്ലാത്തിനു�മന്ന�പാ�ല അതിനും ഒരു

ചരിത്രമു�ണ്ടന്നും കുടുംബം സമുദായത്തി�ന്റ അടിക്കല്ലല്ല, �ന�രമറിച്ച്, സമുദായ

ത്തി�ന്റ വികാസത്തി�ല ഒരു സവി�ശഷഘട്ടത്തിലാവിർഭവിച്ചസ്ഥാപനം മാത്ര

മാ�ണന്നും സമുദായത്തി�ന്റ വികാസത്തി�ല ഓ�രാ ഘട്ടവും കുടുംബ വ്യവസ്ഥ

യിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കീട്ടു�ണ്ടന്നുംഅ�നകം ഉദാഹരണങ്ങ�ളടുത്തുദ്ധരിച്ചു�കാണ്ടു

�മാർഗൻ �തളിയിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഒരുപ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ മാത്രംആരംഭി

ച്ച കുടുംബവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ പു�രാഗതിക്കിടയിൽ, ഇനിയും പരിവർത്തനങ്ങ

ളുണ്ടാകു�മന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധരായിത്തീർന്നു.

മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ ആരംഭദശയിൽ, അതായത് മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽനി

ന്നു വള�ര�യാന്നും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തആഅതിപ്രാചീനകാലത്ത്, അനി

യന്ത്രിതമായ�ലംഗിക ജീവിതമാണ് നയിക്ക�പ്പട്ടത്. ഓ�രാസ്ത്രീയുംഓ�രാ പുരു

ഷനും ഇഷ്ടം�പാ�ല ഇഷ്ടമുള്ളവരുമായി �ലംഗിക സം�യാഗം നടത്തിയിരുന്നു.

സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാ�ര�ന്നാ മാതാപിതാക്കന്മാ�ര�ന്നാ ഉള്ള വ്യത്യാസം

മനസിലാക്കത്തക്കവണ്ണം അവർക്ക് സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. മനുഷ്യരു�ട

വികാരപ്രകടനങ്ങ�ള തടഞ്ഞു നിർത്താനുതകുന്ന ധാർമിക ചിന്തകളില്ല, സദാ

ചാരശാസനകളില്ല, രക്തബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടില്ല; എന്നാൽ മനുഷ്യസ

മുദായത്തി�ന്റ വികാസ�ത്താ�ടാപ്പം �ലംഗിക ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി

വന്നു. കാടത്തത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടം കഴിയു�മ്പാ�ഴക്കും കൂട്ടുവിവാഹം അ�ല്ലങ്കിൽ

യൂഥവിവാഹം (Group Marriage) എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരുതരം �ലംഗി

കബന്ധം നടപ്പിൽവന്നു. ആദ്യം മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും തമ്മിലും പിന്നീട്

സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള �ലംഗികബന്ധം നിഷിദ്ധമായിത്തീർന്നു.

അതിൽ പിന്നീടാണ് യൂഥവിവാഹവ്യവസ്ഥ അതി�ന്റ എല്ലാ ധാടി�യാടുംകൂടി വി

കസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ സമ്പ്രദാത്തിൻകീഴിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് �പാതു

വിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും �പാതുവിലുള്ള ഭാര്യമാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു

യൂഥത്തിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും മ�റ്റാരു യൂഥത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും

�ലംഗികബന്ധം പുലർത്താം. പ�ക്ഷ, യൂഥത്തിനുള്ളിൽ പരസ്പരമുള്ള �ലംഗി

കബന്ധം നിഷിദ്ധമാണ്. ഒരമ്മയ്ക്ക് പത്തു �പൺമക്കളു�ണ്ടങ്കിൽ ആ പത്തു�പർ

ക്കും �പാതുവിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരാണുണ്ടായിരിക്കുക. അതു�കാണ്ട് ഇത്തരം

വിവാഹജീവിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക�ള �പാതുവിലുള്ള സന്താനങ്ങളാ

യി�ട്ട കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു കുട്ടിക്ക് ത�ന്റ അച്ഛനാ�രന്ന് �വർതിരിച്ചു

പറയാനാവില്ല. അതു�കാണ്ട് അവൻ എല്ലാ പുരുഷന്മാ�രയും ‘അച്ഛാ’ എന്നു

വിളിക്കുന്നു. അച്ഛനാ�രന്ന് പറയാൻ കഴിയി�ല്ലങ്കിലും അമ്മയാ�രന്നറിയാ�നളു

പ്പമാണ്. അതിനാൽ, യൂഥവിവാഹസമ്പ്രദായത്തിൽപിന്തുടർച്ചകണക്കാക്കുന്നത്

ഏത് സ്ത്രീയു�ട മകനാ�ണന്ന് �നാക്കീട്ടാണ്. സ്ത്രീവഴിക്കുള്ള പിന്തുടർച്ചാവകാശ

വും തറവാട്ടിൽ മാതാവിനുള്ള �മധാവിത്വവും ക്രമത്തിൽ ആവിർഭവിക്കാൻ ഇതു

കാരണമാക്കി.

കാലക്രമത്തിൽ യൂഥവിവാഹസമ്പ്രദായത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഒരു യൂഥ

ത്തിലുള്ളഎല്ലാസ്ത്രീകളും �പാതുവിലുള്ള ഭാര്യമാരാ�ണങ്കിൽക്കൂടിഏ�തങ്കിലു�മാ

രു സ്ത്രീ ചില�പ്പാൾ ഒരു പുരുഷ�ന്റ പ്രധാന ഭാര്യയായിത്തീർ�ന്നന്നുവരും. അ�ല്ല
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ങ്കിൽ കു�റക്കാല�ത്തക്ക് ഒ�ര സ്ത്രീ�യത്ത�ന്ന സമീപിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം

സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടു�വന്നും വരാം. ഇപ്രകാരമായിരിക്കാം കുടുംബങ്ങൾ ആദ്യമായി

ആവിർഭവിച്ചത്. എന്നാൽ, യൂഥവിവാഹവ്യവസ്ഥയി�ലർ�പ്പട്ട ഈ ഏകപത്നീ

ത്വം വള�ര ശിഥിലമാണ്. കാരണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇഷ്ടം�പാ�ല ഭർത്താവി�ന മാ

റ്റാൻ സ്ത്രീക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് മിഥുനവിവാഹം

(Pairing Family) എന്നുപറയുന്നു.

മഹാഭാരതം ആദിപർവം 25-ാം അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള �ശ്വത�കതുവി�ന്റ കഥ

ഇതിനുദാഹരണമാണ്. �ശ്വത�കതുവി�ന്റ അമ്മ�യ ഒരു മഹർഷി സം�യാഗാർ

ത്ഥം കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാകാൻ വന്നു. �ശ്വത�കതുപ്രതി�ഷധിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ അച്ഛൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അതു നീതിധർമ്മങ്ങൾ�ക്കതിര�ല്ലന്ന്. �ശ്വത�ക

തുവിന് ഈ മറുപടി തൃപ്തിയായി�ല്ലന്നുംഈസമ്പ്രദായ�ത്ത മാറ്റു�മന്ന�ദ്ദഹം പ്ര

തിജ്ഞ �ചയ്തു�വന്നുമാണ് കഥ. ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ �വ�റയുമുണ്ട്. ഇ�താ

�ക്ക ഇന്ത്യയിലും യൂഥവിവാഹവ്യവസ്ഥനിലനിന്നിരുന്നു�വന്നു കാണിക്കുന്നു. �ക

രളത്തിലാക�ട്ട, അതി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

യൂഥവിവാഹം കാടത്തത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതയാ�ണങ്കിൽ മിഥുനവിവാഹം

അപരിഷ്കൃതത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതയാണ്. ഈ രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീ സ്വത

ന്ത്രയായിരുന്നു. കാടത്തത്തി�ല കൂട്ടുവിവാഹവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അപരി

ഷ്കൃതകാലത്തി�ല ‘ജനം’ (Gen) അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രം എന്ന അദ്ഭുതാവഹമായ

സാമൂഹ്യഘടനയാവിർഭവിച്ചത്. ജനത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം സ്ത്രീയാണ്. സ്ത്രീയു�ട മക്ക

ളും �പൺമക്കളു�ട മക്കളും സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാരും സ�ഹാദരിയു�ട മക്ക

ളും—ചുരുക്കത്തിൽസ്ത്രീവഴിക്കുള്ളഎല്ലാ പിന്തുടർച്ചാവകാശികളും—ജനത്തി�ല

അംഗങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, സ�ഹാദരന്മാരു�ട മക്കൾക്കും ആൺമക്കളു�ട മക്കൾ

ക്കും അതിൽ സ്ഥാനമില്ല. കാരണം, അവർ മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാരു ജനത്തിലാണ്

വിവാഹം കഴിക്കുക. അതു�കാണ്ട് അവരു�ട മക്കൾ മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാരു ജന

ത്തി�ല അംഗങ്ങളായിരിക്കും. സ്വജനവിവാഹം അ�ല്ലങ്കിൽ സ്വ�ഗാത്ര വിവാഹം

അ�പ്പാ�ഴക്കും നിഷിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ല കുടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷ�നക്കാളധികം സ്ത്രീ

കൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. പുരുഷന്മാർ മിക്ക�പ്പാഴും �വട്ടയാടാനും മത്സ്യം

പിടിക്കാനും �വണ്ടി ദൂര�ദശങ്ങളി�ലക്ക് �പായിരുന്നതു�കാണ്ടു കുടുംബത്തി�ന്റ

�മധാവിത്വവും �മൽ�നാട്ടവും സ്ത്രീയു�ട കയ്യിലായിരുന്നു. അച്ഛ�നക്കാളധികം

അമ്മയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടും പിന്തുടർച്ചാവകാശം സ്ത്രീവഴിക്കായി

രുന്നതു�കാണ്ടുംഈ കുടുംബഘടന�യ മാതൃ�മധാവിത്വവ്യവസ്ഥ (Matriarchal

Family) എന്നുപറയുന്നു.

കാടത്തത്തി�ന്റയും അപരിഷ്കൃതത്വത്തി�ന്റയും സവി�ശഷതയായ ഈ സ്ത്രീ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾഇന്നും�കരളത്തിൽകാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ,

ഇതു �കരളത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതയല്ല. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ വികാസഗതിയി�ല

ഒരു പ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ മാതൃ�മധാവിത്വം നിലനിന്നിരുന്നു�വന്നുകാണാം.

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹ�മാചനം നടത്തു�മ്പാൾഓ�രാരുരത്തരുംതാ

ന്താങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്ക�ളടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. വീട്ടുസാമാനങ്ങൾസ്ത്രീയു�ട സ്വ

ത്താണ്. ത�ന്റ പണിയായുധങ്ങളും മറ്റുപകരണങ്ങളും പുരുഷൻ �കാണ്ടു�പാകും.

ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും �വട്ടയാടലിനുപകരം കന്നുകാലിക

�ള �പാറ്റലും കൃഷിനടത്തലും പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗമായിത്തീരുകയും �ചയ്ത
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�പ്പാൾ നിലവിലുള്ള കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കന്നുകാലികളും

കാർഷി�കാപകരണങ്ങളും പുരുഷ�ന്റ സ്വത്തുക്കളായിരുന്നു. കാരണം, പുരുഷ

നാണ് കന്നുകാലിക�ള �മച്ചുവളർത്തിയിരുന്നതും കൃഷിയിൽ മുഖ്യമായ പങ്കുവഹി

ച്ചിരുന്നതും. സ്വത്തുവർദ്ധിക്കു�ന്താറും, സ്വാഭാവികമായി പുരുഷ�ന്റ പ്രാബല്യവും

കൂടിക്കൂടിവന്നു. പ�ക്ഷ, പുരുഷ�ന്റ മക്കൾക്ക് അയാളു�ട സ്വത്തുക്കളു�ട�മൽ

യാ�താരവകാശവുമില്ല. പുരുഷൻ മരിച്ചാൽ അവ ജന (�ഗാത്ര)ത്തി�ന്റ സ്വത്തു

ക്കളായിത്തീരും. പിന്തുടർച്ചാവകാശം സ്ത്രീവഴിക്കായിരുന്നതു�കാണ്ട് പുരുഷൻ

ആഗ്രഹിച്ചാൽത്ത�ന്ന ത�ന്റ സ്വത്തുക്കൾ മക്കൾക്കു �കാടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമായി

രുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ പ്രാബല്യം വർദ്ധിക്കു�ന്താറും ഈ �വരുദ്ധ്യവും

വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. ഇത് മിഥുനവിവാഹ വ്യവസ്ഥയി�ല പിന്തുടർച്ചാവകാ

ശ�ത്ത സാരമായി ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. ഉൽപാദനത്തിൽ പുരുഷ�ന്റ �മധാ

വിത്വവും ഉൽപന്നങ്ങളിൽ സ്ത്രീയു�ട �മധാവിത്വവും ഒ�രസമയത്ത് ഏ�റക്കാലം

എങ്ങ�ന നിലനിൽക്കാനാണ്? കുടുംബവ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷ�ന്റ �മധാവിത്വവും

മക്കൾക്കുള്ളപിന്തുടർച്ചാവകാശവും അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു. അങ്ങ�ന ഒടുവിൽ

അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ അവസാന ഘട്ട�ത്താടു കൂടി മാതൃ�മധാവിത്വം വ്യവസ്ഥ

തട്ടിത്തകർക്ക�പ്പടുകയും അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് പിതൃ�മധാവിത്വം (Patriarchal

Family) ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്ത്രീ അബലയും അടി

മയുമായിത്തീർന്നു. ഏംഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മാതൃ�മധാവിത്വം മറിച്ചിട�പ്പട്ടതു സ്ത്രീവിഭാഗത്തിനുപറ്റിയ ചരിത്രപരവും �ലാ

കവ്യാപകവുമായ പരാജയമായിരുന്നു. വീട്ടിൽക്കൂടിയും പുരുഷൻ �മധാവിത്വം

ക�യ്യറ്റു. സ്ത്രീ അധഃപതിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. അടിമയു�ട നിലയി�ലക്കു താഴ്ത്ത�പ്പട്ടു. അവൾ

അവ�ന്റ മൃഗീയവികാരങ്ങൾക്കടിമയായിത്തീർന്നു; സന്താ�നാല്പാദനത്തിനുള്ള

ഒരുപകരണം മാത്രമായിത്തീർന്നു’.

ഇങ്ങ�നയാണ് അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മിഥുനവിവാ

ഹവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ (Monogamous Family) പ്രത്യക്ഷ

�പ്പട്ടത്. സംസ്കാരയുഗം പുലരാറായി�യന്നതി�ന്റ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നുഅത്.

ഏംഗൽസ് തുടരുന്നു: ‘അത് (ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ) പുരുഷ�ന്റ �മധാവിത്വ

�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ളതാണ്. അച്ഛനാ�രന്നു സംശയം വരാതിരിക്ക

ത്തക്കവണ്ണമുള്ള സന്താ�നാൽപാദനമാണ് അതി�ന്റ വ്യക്തമായ ഉ�ദ്ദശ്യം. കാ

ലാന്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കു തങ്ങളു�ട പിതാവി�ന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശക്കാ�രന്ന

നിലയ്ക്ക്അച്ഛ�ന്റസ്വത്തുകിട്ടാനിടവരണ�മന്നുള്ളതു�കാണ്ടാണ് ഇത്തര�മാരുവ്യ

വസ്ഥയുണ്ടാവാനിടയായത്. ഇരുകക്ഷികൾക്കും സമ്മതമാ�ണങ്കിൽക്കൂടി �വർ

�പടുത്താനാവതല്ലാത്തവിവാഹബന്ധത്തി�ന്റപ്രബലതമൂലംഅതുയൂഥവിവാഹ

വ്യവസ്ഥയിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഇ�പ്പാൾ പുരുഷൻമാത്രം

വിവാഹബന്ധമറുക്കുകയും ത�ന്റ ഭാര്യ�യ�ക�വടിയുകയും പതിവാണ്.’

ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷന് ഒരു ഭാര്യയും സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഭർത്താവും മാത്രമാ

ണുള്ളത് എന്നാണ് �വപ്പ്, പ�ക്ഷ, പുരുഷന് താരത�മ്യന അധികം പ്രാബല്യ

മുള്ളതു�കാണ്ട് സ്ത്രീയു�ട പാതിവ്രത്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പരിശുദ്ധത കൽപ്പിക്ക

�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്, പുരുഷന് അത്യാവശ്യം വ്യഭിചരിക്കുക�യാ ഒന്നുരണ്ട് �വപ്പാട്ടിമാ�ര

�വയ്ക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ട് പാതിവ്രത്യ�മാ തര�ക്ക�ടാ ഒന്നും വരികയില്ല.

പ�ക്ഷ, സ്ത്രീയങ്ങ�ന�യാന്നും �ചയ്യാൻപാടില്ല. അവൾ പുരുഷ�ന്റ �ഭാഗസാധ

നം മാത്രമായിരുന്നു�കാള്ളണം. പുരുഷന് സ്ത്രീയു�ട �പരിൽ ��ഹം �താന്നുന്നു
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�ണ്ടങ്കിൽഅത് അവൾസമുദായത്തി�ല അംഗമാ�ണന്നുള്ളതു�കാണ്ടല്ല, �ന�ര

മറിച്ച്, അവൾ ഒരു സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രിയാണ് എന്നുള്ളതു�കാണ്ടാണ്. ഉപനിഷ

ത്തുകൾ പറയും�പാ�ല ‘ഭാര്യ�യാടുള്ള ��ഹം�കാണ്ടല്ല ഭാര്യ പ്രിയയാവുന്നത്.

�ന�രമറിച്ച് ത�ന്നാടുത�ന്നയുള്ള ��ഹം�കാണ്ടാണ് അവൾ പ്രിയയാവുന്നത് ’.

(ന �വ ഭാര്യാ യാഃ കാമായ ഭാര്യാ പ്രിയഭവതി ആത്മനസ്തുകാമായ ഭാര്യാ പ്രിയ

ഭവതി) സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി സ്ത്രീ അബ

ലയും അടിമയും അ�ന്യാപജീവിയുമായിത്തീർന്ന�പ്പാൾ സമുദായം പുതി�യാരു

നീതിവാക്യം സൃഷ്ടിച്ചു.

‘പിതാ രക്ഷതി കൗമാ�ര, ഭർത്താരക്ഷതി യൗവ്വ�ന;

പു�ത്രാരക്ഷതി വാർദ്ധ�ക്യ, നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി’.

ഇങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റ വളർച്ചയു�ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ വിവാ

ഹസമ്പ്രദായങ്ങളും കുടുംബവ്യവസ്ഥകളുമാണ് നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുള്ളത്. കാടത്ത

ത്തി�ന്റ കാലത്ത്, യൂഥവിവാഹം, അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിൽ മിഥുനവിവാഹം സംസ്കാ

രത്തി�ന്റ കാലത്ത് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും.

14 പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം

കാടത്തത്തി�ന്റ ആരംഭം മുതൽക്ക് അപരിഷ്കൃത യുഗത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടം

വ�രയും പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ�മന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന സാമൂഹ്യഘടനയിലാണ്

മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു�പാന്നത്. പ്രകൃതകമ്യൂണിസ�മ�ന്തന്നു �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

നി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട (സി. പി.എസ്. യു.)വി�ന്റ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തക

ത്തിൽ ഇങ്ങ�ന വിവരിക്കുന്നു:

‘ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമ സമൂഹമാ�ണന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃത കമ്യൂ

ണിസത്തി�ന്റ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനം. ഇത് അക്കാല�ത്ത ഉൽപാ

ദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവത്തിന് �യാജിച്ച നിലയാണ്. പ്രകൃതിയു�ട ശക്തിക

�ളാടും ഹിംസ്രജന്തുക്ക�ളാടും ഒറ്റയ്ക്കുനിന്നു �പാരുതി കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ മനുഷ്യർക്കു

�വറും കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങ�ളാ വില്ലും അമ്പു�മാ ഉണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടു

മതിയായിരുന്നില്ല. കാട്ടിൽനിന്നു കായ്കനികൾ �ശഖരിക്കു�മ്പാഴും മീൻ പിടിക്കു

�മ്പാഴും ആളുകൾ പട്ടിണികിടന്നു ചത്തു�പാകാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ അവർക്കു കൂ

ട്ടം കൂട്ടമായി നിന്നു പണി�യടു�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകൂടിയുള്ള അദ്ധ്വാനം,

അദ്ധ്വാനഫലങ്ങളു�ട �മൽ കൂട്ടായ ഉടമയ്ക്ക് വഴി �വട്ടി�ത്തളിയിച്ചു. ഉൽപാദ�നാ

പകരണങ്ങളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�യപ്പറ്റിയുള്ള �ബാധംത�ന്നഈഘട്ടത്തിൽ

ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉല്പാദനത്തിനു�വണ്ട ഏതാനും ചില ആയുധങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മാത്രം വ്യക്തിപരമായ ഉടമാവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ

ആയുധങ്ങൾ ഹിംസ്രജന്തുക്കളിൽ നിന്നു ആത്മസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണ

ങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നുതാനും. ഈഘട്ടത്തിൽ ചൂഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല വർഗങ്ങളു

മുണ്ടായിരുന്നില്ല’.

ഉൽപാദനശക്തികളു�ട അപരിപക്വതയും അപരിഷ്കൃതത്വവുമാണ് ഈ കൂ

ട്ടായ ജീവിതം—ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളിലും ഉൽപാദനങ്ങളിലുമുള്ള �പാതുവു

ടമാവകാശം—ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമാക്കിത്തീർന്നത്. അതു�കാ

ണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥ അ�മരിക്കയി�ല ഇ�റാക്കുവാ, �റഡ്ഇന്ത്യൻ മുതലായ പ്രാ

കൃതനിവാസികളു�ട സവി�ശഷതയാണ്. ഉൽപാദനശക്തികൾ തീ�ര അശ
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ക്തമായിരുന്നതു�കാണ്ട്, ആദിമനിവാസികളു�ടയിടയിൽ സ്വത്തു സംബന്ധി

യായ അസമത്വങ്ങൾക്കിടയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടിമയും ഉടമയും, ജന്മിയും കുടി

യാനും, മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും—ചുരുക്കത്തിൽ മർദകവർഗവും മർദിതവർ

ഗവും—അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമുദായത്തി�ലാരുവിഭാഗം എല്ലുമുറി�യ

പണി�യടുക്കണ�മന്നും മ�റ്റ വിഭാഗം പ്രയത്നം �ചയ്യാ�ത പണി�യടുക്കുന്ന വർ

ഗത്തി�ന്റ പ്രയത്നഫലമനുഭവിക്കണ�മന്നും അങ്ങ�ന �ചയ്തി�ല്ലങ്കിൽ സമുദായം

നശിച്ചു �പാകു�മന്നുമുള്ളധാരണകൾഅക്കാലത്ത്അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. ‘നി

യമവുംസമാധാനവും പാലിക്കുന്ന’ ഒരുഗവ�ണ്മൻറി�ന്റആവശ്യം�പാലുംഅക്കാ

ലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും മനുഷ്യ�ന്റ കൂട്ടായ ‘ജന’ജീവിതം (�ഗാത്രജീവിതം)

ആയിരമായിരംസംവത്സരങ്ങൾനിലനിന്നു�പാന്നു. അപരിഷ്കൃതസമുദായത്തി�ന്റ

ന�ട്ടല്ലായ ഈ സാമൂഹ്യ സംഘടനയു�ട �വചിത്ര്യ�ത്ത എംഗൽസ് ഇങ്ങ�ന

സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

‘ഈ �ഗാത്രഭരണഘടന അതി�ന്റ ബാലസദൃശമായ ലാളിത്യം�കാണ്ട്

ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ്. പട്ടാളമില്ല, �പാലീസില്ല, പ്രഭുക്കളി

ല്ല, രാജാക്കന്മാരില്ല, റീജൻറുമാരില്ല, �കാടതികളില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല,

�കസുകളില്ല—എന്നിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിലങ്ങ�ന നടന്നു�പാകുന്നു.

കശപിശകളും വാദങ്ങളും തീർക്കുന്നത് ‘ജന’ങ്ങ�ളാ �ട്രബുക�ളാ അ�ല്ലങ്കിൽ

‘ജന’ങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മി�ലാ ആണ്. എന്നു�വച്ചാൽ കശപിശയിൽ ബന്ധ�പ്പട്ട

ജനസമുദായം മുഴുവനും കൂടിയാണ്. അവസാന�ത്തതും അപൂർവവുമായ നടപടി

എന്ന നിലയ്ക്ക് രക്തപ്രതികാര ഭീഷണിയും ഉണ്ട്. ഇന്ന�ത്ത മരണശിക്ഷ, സംസ്കാ

രയുഗത്തി�ന്റ മ�റ്റല്ലാ �മച്ചങ്ങളും �പാരായ്മകളുമടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതമായ പ്രതികാര

മല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. ഇന്ന�ത്ത കാല�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് എത്ര�യാ കാര്യങ്ങൾ

കൂട്ടായി തീരുമാനി�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടധികം കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്നു

�പാതു�വയാണ് തറവാട് പുലർത്തുന്നത്. അതുത�ന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിലും,

�ട്രബുകൾ മുഴുവനും കൂടിയാണ് നിലത്തി�ന്റ ഉടമ വഹിക്കുന്നത്. �ചറിയ കു

ടിയിരിപ്പുകൾ മാത്രം തറവാടുകൾക്ക് താൽക്കാലികമായി തിരിച്ചു�വയ്ക്കും. ഇങ്ങ

�ന�യാ�ക്കയായാലും, ശാ�ഖാപശാഖക�ളാടുകൂടിയതും നൂലാമാലപിടിച്ചതുമായ

നമ്മു�ട ഭരണഘടനാസാമഗ്രികളു�ട കണിക�പാലും ആവശ്യമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ

ക്ക് തീരുമാനം ക�ണ്ടത്തുന്നത് അവയിൽ ബന്ധ�പ്പട്ടവർത�ന്നയാണ്. മിക്ക

സന്ദർഭങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകളി�ല ആചാരമര്യാദയനുസരിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാവുക

പതിവാണ്. ദരിദ്രന്മാരും ആവശ്യക്കാരുമുണ്ടാവാനിട�മയില്ല—കൂട്ടുടമയിലുള്ള

തറവാടുകൾക്കും ‘ജന’ങ്ങൾക്കും പ്രായം �ചന്നവ�രാടും �രാഗിക�ളാടും പടയിൽ

അംഗഭംഗം വന്നവ�രാടുമുള്ള കടമക�ള�ന്തന്നറിയാം. സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാവരും

സമൻമാരാണ്, സ്വതന്ത്രരാണ് ’.

പ്രാചീന മനുഷ്യരു�ട വിസ്മയാവഹമായ ഈ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും �സാ

ഷ്യലിസവും ഒരു�പാ�ലയാ�ണന്ന് �തറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. �സാഷ്യലിസം മനുഷ്യ�ന്റ

സർവ്വ�താന്മുഖമായസാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ടഫലമാണ്. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസമാക�ട്ട,

�ന�രമറിച്ച്, മനുഷ്യ�ന്റബലഹീനതയു�ടസന്താനമാണ്. ഉൽപാദനശക്തിയു�ട

വളർച്ചയല്ലഅവയു�ടഅപരിപക്വതയുംഅപരിഷ്കൃതത്വവുമാണ് കൂട്ടായജീവിതവും

കൂട്ടുടമാവകാശങ്ങളും ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്തത്. അതു�കാണ്ട് ഉൽപാദനശക്തി

കൾ കൂടുതൽ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾഈസമത്വസുന്ദരമായസാമൂഹ്യഘ

ടന തകർന്നു മണ്ണടിഞ്ഞു�വങ്കിൽഅതിലത്ഭുത�പ്പടാനില്ല.
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15 ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും

മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ന്റ�ശശവദശയിൽസ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശംതീ�ര ഉണ്ടാ

യിരുന്നി�ല്ലന്നും യാ�താരു സ്വകാര്യ സ്വത്തും കൂടാ�തയാണ് നമ്മു�ട ആദിമപൂർ

വ്വികന്മാർ മൃഗ�ലാകത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യ�ലാകത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിച്ച�തന്നും

നമുക്കുകണ്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉൽപാദന�ത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന

പരിഷ്കരിച്ച ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ആ പ്രാചീനകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഉള്ള�താ�ക്ക �പാതുസ്വത്തായിരുന്നുതാനും. �പാതുവിലുള്ള �വട്ടയും, �പാതു

വിലുള്ള ഭക്ഷണസംരക്ഷണവും, �പാതുവിലുള്ള ഉപ�യാഗവുമാണ് അക്കാലത്തു്

ഉണ്ടായിരുന്നത്. ‘ഇത് എ�ന്റതാണ് നി�ന്റതല്ല’ എന്നും പറയുവാൻ യാ�താരാളു

മുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം എല്ലാവർക്കും �വണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും സ്വത്തു വർദ്ധിക്കുക

യും �ചയ്ത�പ്പാൾഈസ്ഥിതിക്ക്ഇളക്കംതട്ടി. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾപരിഷ്ക

രിക്കുന്ന �താതനുസരിച്ച് സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളു�ട അടിസ്ഥാനം വിപുലമാകുവാൻ

തുടങ്ങി.

വില്ലും അമ്പും ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥകളിൽ ഒരു വമ്പിച്ച വിപ്ലവമുണ്ടാക്കി. കൂട്ടം

കൂട്ടമായി കന്നുകാലിക�ള വളർത്താൻ കഴിയു�മന്നായി. സ്വത്തുക്കളു�ടഈ വർ

ദ്ധനവും �വവിദ്ധ്യവും �കമാറ്റവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ചയ്ക്കു വഴി�വച്ചു�കാടുത്തു. ചര

ക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കുസാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽസ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഈ

അഭിവൃദ്ധി സമുദായത്തി�ന്റഐക്യത്തിൽ വിടവുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില കുടുംബ

ങ്ങളു�ട കയ്യിൽ കുറച്ചും, മറ്റു ചില കുടുംബങ്ങളു�ട കയ്യിൽ അധികവും സ്വത്തുക്കൾ

�കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു�ട ഈ വിജയം പ്രാകൃതകമ്യൂണി

സ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയു�ട നിലനിൽപ്പി�ന �ചാദ്യം �ചയ്തു�വന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

എംഗൽസ് എഴുതുന്നു: ‘തറവാടുകളി�ല കുടുംബത്തലവന്മാർക്കിടയിൽ സംഭ

വിച്ച സ്വത്തു സംബന്ധിയായ അസമത്വങ്ങൾ �ശഷിച്ച പഴയ കുടുംബത്തറവാടുക

�ള�യല്ലാം തകർത്തുകളഞ്ഞു. അ�താ�ടാപ്പം എല്ലാവരും �ചർന്ന് എല്ലാവർക്കും

�വണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന കൂട്ടുകൃഷിയും നിലച്ചു�പായി’.

മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തലും കൃഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഉൽപാദന

ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുകകൂടി �ചയ്തു. കന്നുകാലികളും മറ്റുസ്വത്തുക്കളും വള

�ര വർദ്ധിക്കുകയും അവ പിതൃബന്ധ വ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിൻഗാ

മികളു�ട �കവശം വന്നു�ചരാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായി വർഗരഹി

തമായ പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടാൻ തുടങ്ങി. �ബബിളി�ല രാ

ജാക്കന്മാരിൽ (Kings) വിവരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളഹിബ്രൂ രാജാക്കന്മാരു�ട കഥകൾ വാ

യിച്ചാൽ അക്കാലത്തുത�ന്ന സമുദായം ധനികവർഗം, ദരിദ്രവർഗം എന്നിങ്ങ�ന

രണ്ടായി പിരിയാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്ന് വ്യക്തമാവും. ‘പ്രവാചക’ന്മാ

രു�ടആത്മീയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിൽസാമ്പത്തികഘടനയിലുണ്ടായഈപരിവർത്ത

നങ്ങളാണ് പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നത്. അസമത്വം കലർന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യ ഘട

നയു�ടആഗമന�ത്തഅവർ ശപിച്ചു. വർഗവിഭജനമില്ലാത്ത പഴയസാമൂഹ്യഘട

നയി�ലക്കുത�ന്ന�പാകാൻഅവൻആഗ്രഹിച്ചു. വരാൻ�പാകുന്നസാമൂഹ്യഘടന

യി�ലകഷ്ടപ്പാടുക�ളയും മർദ്ധനങ്ങ�ളയുംഅവർ ഭയപ്പാ�ടാ�ട വീക്ഷിച്ചു. പ�ക്ഷ,

സാമൂഹ്യഘടനയി�ല വികാസത്തി�ന്റ കാരണങ്ങ�ള മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചി

ല്ല. പ�ക്ഷ, ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതി�യ പി�ന്നാട്ടുപിടിച്ചുതിരിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നി

ല്ല. �ലാകത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന അനീതിക�ള ദൂരീകരിക്കാൻ ഒരു �ദവദൂതൻ
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വരു�മന്നുആശിക്കാൻ മാത്ര�മഅവർക്കുകഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വരാൻ�പാകുന്നആ�ദ

വദൂതൻ ദുഷ്ടന്മാ�ര നിഗ്രഹിച്ചു ദരിദ്രന്മാ�ര നീതിപൂർവ്വംസംരക്ഷിക്കു�മന്നുംഅങ്ങ

�ന ‘�ചന്നായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുകയും’ സിംഹം കാള�യ�പ്പാ

�ലവ�യ്ക്കാൽതിന്നുകയും �ചയ്യുന്നഒരുകാലംവീണ്ടുകരഗതമാകു�മന്നുംപ്രതീക്ഷി

ച്ചു തൃപ്തി�പ്പടുകയാണവർ �ചയ്തത്.

ഇപ്രകാരം പ്രവാചകന്മാരു�ട മുന്നറിയിപ്പുക�ളയും ശാപങ്ങ�ളയും വക�വ

യ്ക്കാത്ത സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമായി സാമ്പത്തികാസ

മത്വങ്ങൾ വളർന്നുവന്നു. നദീതീരങ്ങളിൽ വാസമുറപ്പിച്ചും വിസ്തൃതവും ഫലപുഷ്ടിനി

റഞ്ഞതുമായ ഭൂമിയിൽ കൃഷി�ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിനു�ശഷം ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്ത

വനും തമ്മിലുള്ള ഈ അകൽച്ച മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചു.

വർഗരഹിതമായ പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് അടിമകളും ഉടമകളും

തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന �പാന്തിവന്നു. ഈ പുതിയ

സാമൂഹ്യഘടന�യസി.പി.എസ്. യു. വി�ന്റ ചരിത്രം ഇങ്ങ�ന വിവരിക്കുന്നു:

‘അടിമത്തസമ്പ്രദായത്തി�ല ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം അടിമയു

ടമസ്ഥനാണ് ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥ�നന്നുള്ളതാണ്. എന്നല്ല, ഉൽ

പാദനം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാര�ന്റ �മലും അയാൾ ഉടമാവകാശം വഹിക്കുന്നു.

ഇയാ�ള അയാൾക്കു വിൽക്കാം, വാങ്ങാം, ഒരു മൃഗ�ത്ത �കാല്ലുന്ന�പാ�ല �കാ

ല്ലാം. ഇത്തരം ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾഅക്കാല�ത്തഉൽപാദനബന്ധങ്ങളു�ടനി

ലയ്ക്ക് �യാജിച്ചതായിരുന്നു. കല്ലു�കാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾക്കുപകരം ആളുകൾക്കി

�പ്പാൾ �ലാഹായുധങ്ങൾ �കവശമുണ്ട്. മൃഗങ്ങ�ള തീറ്റി�പ്പാറ്റാ�നാ നിലം ഉഴു

വാ�നാ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്ന �വറും �വടന്മാരു�ട കഷ്ടപ്പാടു�കാണ്ടുള്ള പ്രാകൃത

പ്രവൃത്തികളു�ടസ്ഥാനത്ത് ഇ�പ്പാളിതാ കന്നുകാലിക�ള �മയ്ക്കലും കൃഷിപ്പണിയും

�ക�ത്താഴിലുകളും ഇങ്ങ�ന പലതരം ഉല്പാദനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള പ്രവൃത്തി

വിഭജനം ആവിർഭവിക്കുകയും വ്യക്തികൾക്കും സമുദായങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഉൽപ

ന്നങ്ങൾ�കമാറാ�മന്നാവുന്നു. ധനം ചുരുക്കം ചിലരു�ട �കയ്യിൽ�ചന്നു കുന്നു

കൂടാ�മന്നാവുന്നു, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ ചുരുക്കം ചിലരു�ട കയ്യിൽ �ചന്നു

കുന്നുകൂടുകയും �ചയ്യുന്നു. ന്യൂനപക്ഷത്തിനു ഭൂരിപക്ഷ�ത്തകീ�ഴാതുക്കിനിർത്തുന്ന

തിനുള്ളസാദ്ധ്യതയുണ്ടാവുന്നു. ഈഭൂരിപക്ഷ�ത്തഅടിമകളാക്കി�വയ്ക്കാ�മന്നനി

ലയും വരുന്നു. ഉൽപാദന സംരംഭത്തിൽ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്താ

ടുകൂടി ഒത്തു�ചർന്നുനിന്നു �വല �ചയ്യുന്ന കാഴ്ച നാമി�പ്പാൾ കാണുന്നില്ല. അടിമക

�ള�ക്കാണ്ട് നിർബന്ധിച്ചു �വല�യടുപ്പിക്കലാണി�പ്പാഴുള്ളത്. യാ�താരു �വലയു

�മടുക്കാ�ത അടിമയുടമസ്ഥന്മാർ ഇവ�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഈ

ഘട്ടത്തിൽ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട�യാ അദ്ധ്വാനഫലത്തി�ന്റ�യാ കൂട്ടുടമ

യില്ല. അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയാണുള്ളത്. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ

സ്ഥ�നന്നപദത്തി�ന്റപരിപൂർണമായഅർത്ഥത്തിൽഅടിമയുടമസ്ഥൻഇവി�ട

അഗ്രഗണനീയനായി ആവിർഭവിക്കുന്നു.

‘സമ്പന്നന്മാർ, സാധുക്കൾ; ചൂഷണം �ചയ്യുന്നവർ, ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന

വർ; സർവാധികാരങ്ങളും�കവശമുള്ളവർ, യാ�താരധികാരവുമില്ലാത്തവർഇരു

�ചരികളും തമ്മിൽ തീക്ഷ്ണമായ സമരം—ഇത്തരത്തിലാണ് അടിമസമുദായത്തി

�ന്റ ചരിത്രം’.

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ അടിമക�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താൻ കഴിയണ�മ

ങ്കിൽ രണ്ടു സംഗതികളാവശ്യമാണ്. ഒന്നാമത്, അടിമയു�ട ജീവിതത്തിനാവശ്യ
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മായ ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികളും പ്രയത്നത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും

ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്, ഉൽപാദന ശക്തികൾ ഒരതിർത്തിവ�ര വളരുകയും

സ്വത്തുക്കളു�ട വിഭജനത്തിൽഏ�റക്കു�റ അസമത്വങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും �ചയ്തു

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. അടിമയ്ക്ക് ത�ന്റ സ്വന്തം ജീവിത�ത്തനിലനിർത്താനാവശ്യ

മായതിലും അധികം ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. എ�ന്നങ്കില�ല്ല മിച്ചമുള്ളത്

അവ�ന്റ യജമാനന് ചൂഷണം �ചയ്യാൻ സാധിക്കൂ? സ്വന്തം ജീവസന്ധാരണത്തി

നാവശ്യമയത് മാത്ര�മ അടിമയ്ക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ. എങ്കിൽ പി�ന്ന അടിമ�യ

ആർക്കു�വണം? യജമാന�നങ്ങ�ന ലാഭംകിട്ടും? അതു�കാണ്ടാണ് ഉല്പാദ�നാപ

കരണങ്ങൾ പ്രാകൃതങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് അടിമത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ചൂഷണത്തി

നും സമുദായത്തിൽ യാ�താരുസ്ഥാനവുമുണ്ടാകാതിരുന്നത്.

ധനികരായ പ്രമാണികൾക്ക് അടിമക�ള ധാരാളമായി കിട്ടിയത് പ്രധാന

മായും യുദ്ധത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി,ട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

അ�പ്പാ�ഴാ�ക്കയും കീഴടക്ക�പ്പട്ടവ�ര എന്തു �ചയ്യണ�മന്നറിയാ�ത �കാന്നു

കളയുകയായിരുന്നു പതിവ്. ആദ്യകാലത്ത് അവ�ര �കാന്നുതിന്നിരുന്നു�വന്നും

ചില ഗ�വഷകന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇ�പ്പാഴാക�ട്ട, അവ�ര �കാല്ലാ�ത തടവുകാ

രാക്കി പിടിച്ച് അവരു�ടപ്രയത്നശക്തി�യ ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നായി. അടിമക�ള

�ക്കാണ്ട് പണി�യടുപ്പിച്ച് ജീവിത�ത്തനിലനിർത്താനാവശ്യമായ ഭക്ഷണംമാത്രം

അവർക്കു �കാടുത്ത് മുഴുവനും യജമാനൻ ചൂഷണം �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ക്ര�മണ

അടിമകളു�ട പ്രയത്നം ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരുപാധിയായി

ത്തീർന്നു.

അടിമത്തത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം യജമാനവർഗത്തി�ന്റ പ്രയത്ന�ത്ത ലഘൂ

കരിച്ചു. യജമാനവർഗത്തി�ന്റ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും മറ്റും അടിമകളാണുൽപ്പാദി

പ്പിച്ചിരുന്നത്. അടിമകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയത്നം, യജമാനന്മാർക്ക് ധാരാളം ഒഴി

വുസമയം. ഈ ഒഴിവുസമയ�ത്ത കല, സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവയ്ക്കും

വ്യാവസായികാഭിവൃദ്ധിക്കും �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നായി. അതു�കാണ്ട് സമു

ദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഒഴിവ് സമയമുണ്ടായത് സാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കു

ആവശ്യമായിരുന്നു�വന്ന് സമ്മതി�ച്ചതീരൂ. സാഹിത്യത്തി�ന്റയും കലയു�ടയും

അഭിവൃദ്ധിക്ക്ഈപുതിയപ്രവൃത്തിവിഭജനംഅനിവാര്യമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ മർദിതജനങ്ങൾ�ദഹാദ്ധ്വാനം �ചയ്യുക,അവരു�ടപ്രവർത്തി�യ �മൽ�നാ

ട്ടം �ചയ്തു�കാണ്ട് ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ യജമാനവർഗക്കാർ കച്ചവടം, സയൻസ്,

കല, തത്വശാസ്ത്രം മുതലായവയി�ലർ�പ്പടുക—ഇങ്ങ�നയല്ലാ�ത സാംസ്കാരികാ

ഭിവൃദ്ധിസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. എം�ഗൽസ്പറയുന്നു: ‘ഒരുകാര്യം നമ്മൾമറക്കാൻ

പാടില്ല. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട പരിതഃസ്ഥിതിക�ള നിദാനമാക്കി�ക്കാണ്ടാണ്

നമ്മു�ട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ സകല വളർച്ചയുമുണ്ടായിട്ടു

ള്ളത്. ആ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽഅടിമത്തംഎത്രകണ്ടുസാർവത്രികമായി അംഗീ

കരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വാഅത്രകണ്ട്അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈഅർത്ഥത്തിൽ

നമുക്കു പറയാം: പ്രാചീനകാല�ത്ത അടിമത്തവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

നവീന �സാഷ്യലിസവുമില്ല.

16 ഭരണകൂടം

വർഗങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി പ്രാചീന സമുദായത്തി�ല സമത്വവും സൗ

ഭ്രാത്രവും തി�രാധാനം �ചയ്തു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന്റ അടിമ
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യായിത്തീർന്നു. മു�മ്പാ�ക്ക മനുഷ്യനു ത�ന്റ സ്വന്തം ഉൽപന്നങ്ങ�ളടുത്തനുഭവി

ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇ�പ്പാഴാക�ട്ട, അടിമയുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു

ക്കളത്രയും യജമാന�ന്റസ്വത്തുക്കളാണ്. അടിമത�ന്നയും യജമാന�ന്റ �വറു�മാ

രു യന്ത്രമാണ്. മു�മ്പാ�ക്ക മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും സമന്മാരായിരുന്നു. ഇ�പ്പാഴാക

�ട്ട, ഒരു വിഭാഗത്തി�ന്റ ദാസന്മാരായിത്തീർന്നു.

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം അവസാനിച്ചനാൾ�താട്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുവ�രയു

ള്ള മനുഷ്യചരിത്രം മുഴുവനും വർഗങ്ങളു�ട ചരിത്രമാണ്. വർഗവും വർഗവും തമ്മിലു

ള്ള കൂട്ടിമുട്ടലി�ന്റ ചരിത്രമാണ്.

ഒരു വർഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ, മ�റ്റ വർഗം ഫലമനുഭവിക്കാൻ; ഒരു വർഗം

കഷ്ട�പ്പടാൻ, മ�റ്റ വർഗം സുഖമനുഭവിക്കാൻ—ഈ വർഗവിഭജനം സമുദായ

ത്തിൽ മു�മ്പങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മാത്സര്യങ്ങളും �വരുദ്ധ്യങ്ങളുമുളവാക്കി. മർദി

തവർഗക്കാർ മർദകവർഗക്കാർ�ക്കതിരായി �പാരാടി. ഈ വർഗസമരത്തിൽ

നിന്നാണ് ഭരണയന്ത്രംആവിർഭവിച്ചത്. എംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:

‘ആഭ്യന്തര �വരുദ്ധ്യങ്ങൾഎ�ന്തന്നറിയാ�ത ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ

നിന്നാണ് �ഗാത്രഭരണഘടന വളർന്നുവന്നത്. ഈ ഭരണഘടന അത്തരത്തിലു

ള്ളഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമാത്ര�മ �ചരുകയുള്ളൂ. �പാതുജനാഭിപ്രായ�മാഴി�ക

നിർബന്ധം �ചലുത്താനുള്ളമറ്റുയാ�താരുപകരണവുംഈഭരണഘടനയ്ക്കുണ്ടായി

രുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തി�ല സാമ്പത്തികസ്ഥിതിഗതികൾ മൂലം സ്വ

തന്ത്ര�രന്നുംഅടിമക�ളന്നും മർദകരായധനിക�നന്നും മർദിതരായ ദരിദ്ര�രന്നും

�ചരിതിരിയാൻആസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥനിർബന്ധമായിത്തീർന്നു. �മല്പറഞ്ഞ�വ

രുദ്ധ്യങ്ങ�ള വീണ്ടു�മാരിക്കലും �യാജിപ്പിക്കാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല,

അവയ്ക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടാൻ അത് നിർബന്ധമാവുകകൂടി �ചയ്തു. ഇത്തര�മാരു സാമൂഹ്യ

ഘടന ഒന്നുകിൽ ഇടവിടാ�ത അ�ന്യാന്യം �പാരടിക്കുന്ന വർഗങ്ങളു�ട തുറന്നസ

മരത്തിൻ കീഴി�ലാ അ�ല്ലങ്കിൽ �പാരടിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു�ട തുറന്ന സമരങ്ങ�ള

അടിച്ചമർത്തുകയും കാഴ്ചയിൽ അവയ്ക്കുപരിയായി നിലയുറപ്പിക്കുകയും വർഗസമര

�ത്തഏറിയാൽസാമ്പത്തികരംഗത്തു�വച്ചുനിയമവി�ധയ�മന്നുപറയ�പ്പടുന്നരീ

തിയിൽ തുടരാനനുവദിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മൂന്നാമ�താരു ശക്തിയു�ട ഭരണത്തിൻ

കീഴി�ലാ മാത്ര�മ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങ�ന �ഗാത്രഭരണഘടന അവസാ

നിച്ചു. പ്രവൃത്തിവിഭജനവും തൽഫലമായി സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായ വർഗവിഭജന

വും അതി�ന ഛിന്നഭിന്നമാക്കി. അതി�ന്റസ്ഥാനത്തു ഭരണകൂടം ഉയർന്നുവന്നു.’

ഭരണകൂട�മന്നാ�ല�ന്തന്നു �ലനിൻ ഒ�രാറ്റ വാചകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു:

‘ബല പ്ര�യാഗത്തി�ന്റ ഒരു വി�ശഷരീതിയിലുള്ള സംഘടനയാണ് ഭരണകൂടം:

ഏ�തങ്കിലു�മാരു വർഗ�ത്ത അടിച്ചമർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള അക്രമത്തി�ന്റ സം

ഘടിതരൂപമാണത് ’.

വർഗവിഭജന�ത്തആധാരമാക്കിയപുതുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽആളുകളു�ട

മ�നാഭാവത്തിലും നീതി�ബാധത്തിലും മാറ്റം കാണ�പ്പട്ടു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന

അടിമയാക്കുക�യന്ന നയം ന്യായീകരിക്ക�പ്പട്ടു. അടിമക�ള അടിക്കുകയും ചങ്ങ

ലക്കിടുകയും, �വണ�മങ്കിൽ �കാല്ലുകയും �ചയ്യുക�യന്നത് ഉടമകളു�ട നീതിപൂർ

വകമായ അവകാശമായിത്തീർന്നു. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ വിപുലവും അലംഘ്യവുമാ

�ണന്ന വിശ്വാസം �പാന്തിവന്നു.

എന്നാൽ, ഈ പുതിയ ചിന്താഗതിയും നീതിനിയമങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

മർദിതരു�ടയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുക�യന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അതി
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നു�കൽപ്പും �കാപ്പുമുള്ള ഒരുസ്ഥാപനം ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. എംഗൽസ് തുട

രുന്നു:

‘ഒരു കാര്യം മാത്ര�മ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു, �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട കൂട്ടുടമ

പാരമ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി വ്യക്തികൾക്കു പുതുതായി ലഭിച്ച സ്വത്തുക്ക�ള സംര

ക്ഷിക്കുകയും മു�മ്പാ�ക്ക തീ�ര ഗണിക്കാതിരുന്ന സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന പവിത്രത

രമാക്കുകയും, ഈ പവിത്രതയാണ് സകല സമുദായത്തി�ന്റയും സർ�വാൽകൃഷ്ട

മായ ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം: സ്വത്തുസമ്പാദി

ക്കാനുള്ളഓ�രാ പുതിയ മാർഗത്തി�ന്മലും സാമൂഹ്യാംഗീകരണത്തി�ന്റ മുദ്രകുത്തു

കയും അങ്ങ�ന ഇടവിടാ�ത ഏറി�ക്കാണ്ടുവരുന്ന �വഗതയിൽ സ്വത്തുക്കൾ ഒരു

ക്കൂട്ടുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം; വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞഈ സമുദായത്തി

�ലവളർന്നുവരുന്നപിളർപ്പി�ന മാത്രമല്ല,സ്വത്തില്ലാത്തവർഗ�ത്തചൂഷണം �ച

യ്യാൻ സ്വത്തുള്ള വർഗത്തിനു�കവന്നഅവകാശ�ത്തയും ഇല്ലാത്തവരു�ട�മൽ

ഉള്ളവർ നടത്തുന്ന ഭരണ�ത്തയും നിലനിർത്തുന്ന ഒരുസ്ഥാപനം’.

‘ഈസ്ഥാപനംആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തു; ഭരണകൂടം കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു’.

നികുതിപിരിക്കുക, പട്ടാളം, �പാലീസ് മുതലായ മർദ�നാപകരണങ്ങ�ള �വ

ച്ചുപുലർത്തുക, ‘നിയമവും സമാധാനവും’ പാലിക്കുക, വർഗതാൽപര്യങ്ങ�ള സംര

ക്ഷിക്കുക, മർദിതവർഗക്കാരു�ട വി�ദ്രാഹാഗ്നിയിൽ നിന്നുസ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�യ

കാത്തുരക്ഷിക്കുക—ഇവ�യാ�ക്കയാണ് ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ചുമതലകൾ.

17 �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ

പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിനുള്ളിൽ സ്വകാര്യസ്വത്ത് തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താ

ടുകൂടിയാണ് ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യകാലത്തു

�ട്രബുകൾ തമ്മിൽ മാത്ര�മ വിനിമയബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുത�ന്നയും

�പരിനുമാത്രം. എന്നാൽ,സ്വത്തുക്കൾവർദ്ധിക്കു�ന്താറും വിനിമയവ്യവസ്ഥവിപുല

മായി�ക്കാണ്ടുവന്നു. മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്താൻതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ പാൽ, �വണ്ണ,

�താൽ മുതലായ വസ്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന

ത്, വിനിമയത്തിനുപ�യാഗിക്കാ�മന്നായി. വിവിധ �ട്രബുകളു�ട അസമമായ

വളർച്ചയും സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങളും വിനിമയവ്യവസ്ഥ�യ സുപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കി.

�കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കുപ�യാഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമായ വസ്തു കന്നുകാലികളാ

യിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ മ�റ്റല്ലാ വസ്തുക്കളു�ടയും വില കന്നുകാലികളു�ട വിലയു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. വിനിമയത്തി�ന്റ മദ്ധ്യവർത്തി�യന്ന

നിലയ്ക്കു കന്നുകാലികൾ പണത്തി�ന്റസ്ഥാനമാണ് വഹിച്ചത്.

കൃഷി�യാ�ടാപ്പം കുടിൽവ്യവസായങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. �കത്തറി�കാ

ണ്ടു �നയ്ത്തും �ചമ്പ്, ഓട്, ടിൻ, സ്വർണം, �വള്ളി മുതലായ �ലാഹങ്ങൾ �കാണ്ടുള്ള

പണിത്തരങ്ങളും സമുദായത്തി�ന്റ ആവശ്യങ്ങളായിത്തീർന്നു. സ്വകാര്യവ്യക്തിക

ളു�ട നിയന്ത്രണത്തിൽ സ്വത്തുക്കൾ അതി�വഗം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഒടുവിൽ അപ

രിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ഇരുമ്പ് ഉപ�യാഗത്തിൽ വന്ന�താടുകൂടി

കൃഷിയും ശിൽപ�വലകളും പ�ണ്ടങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം പരിഷ്കരിച്ചു. ഒ�ര വ്യ

ക്തിയു�ടകീഴിൽകൃഷിയും�ക�ത്താഴിലുകളും ഒന്നിച്ചു�കാണ്ടുനടത്തുകസാധ്യമ

ല്ലാതായിത്തീർന്നു. ക്ര�മണഈരണ്ടുഉല്പാദനവിഭാഗങ്ങളും �വർപിരിഞ്ഞു. ചിലർ

കൃഷിയി�ലർ�പ്പട്ടു; മറ്റു ചിലർ �ക�ത്താഴിലുകളിലും. ഈ പ്രവൃത്തി വിഭജനം
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സ്വത്തുക്ക�ള പി�ന്നയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. �കമാറ്റവ്യവസ്ഥ സമുദായത്തി�ല ഒഴിച്ചു

കൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമായിത്തീർന്നു. വിപുലവും സാർവത്രികവുമായിത്തീർന്ന

ഈ �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് കന്നുകാലിക�ളക്കാൾ സൗകര്യ�മറിയ മ�റ്റ�ന്ത

ങ്കിലും പണമായി ഉപ�യാഗി�ച്ച കഴിയൂ എന്നുവന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ്

സ്വർണവും �വള്ളിയും പണമായി ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഉൽപാദന-

വിതരണവ്യവസ്ഥയി�ല ഇടത്തട്ടുകാരായ കച്ചവടക്കാർ പണത്തി�ന്റ സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക�ള പൂർവാധികം അഭവൃദ്ധി�പ്പടു

ത്തി. എംഗൽസ് എഴുതുന്നു: ‘അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടമായ�പ്പാ

�ഴക്കും കൃഷിയും �ക�വലകളും തമ്മിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനം പി�ന്നയും വർദ്ധി

ക്കുന്നു—അതുകാരണം, അദ്ധ്വാനഫലങ്ങളു�ട തുടർച്ചയാ�യറി�ക്കാണ്ടുവരുന്ന

ഒരു ഭാഗം �കമാറ്റം �ചയ്യാനുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളായിത്തീരുന്നു. തൽഫലമായി

ഉൽപാദകന്മാർ തമ്മിലുള്ള�കമാറ്റം സജീവമായ ഒരു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തി

�ന്റ രൂപം �ക�ക്കാള്ളുന്നു. പട്ടണവും ഉൾനാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള

വർദ്ധിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു സംസ്കാരയുഗം നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനത്തി�ന്റ നില

യുറപ്പിക്കുകയും അതിന് ഊക്ക് കൂട്ടുകയും �ചയ്യുന്നു. സംസ്കാരയുഗത്തി�ന്റതായ

സവി�ശഷത�യാടുകൂടിയതും എണ്ണ�പ്പട്ട പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ മൂന്നാമ�താരു പ്ര

വൃത്തിവിഭജനം കൂ�ടകൂടുന്നു. ഉൽപാദനവുമായി യാ�താരു സംബന്ധവുമില്ലാ�ത

ഉൽപന്നങ്ങളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കയിൽ മാത്രം സംബന്ധമുള്ള ഒരു വർഗ�ത്ത-

കച്ചവടവർഗ�ത്ത-അതുണ്ടാക്കിവിടുന്നു’.

�നരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്താത്തഈ കച്ചവടക്കാർ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയി

�ല ഇടത്തട്ടുകാരായി നിന്നു�കാണ്ടു സ്വത്തു സമ്പാദിക്കുന്നു. ഉൽപാദനം �നരിട്ടു

നടത്തുന്നവ�ര സാമ്പത്തികമായി കീഴടക്കി�വയ്ക്കാൻഅവർക്കു കഴിയുന്നു. പണം

�കാടുത്തു ചരക്കുകൾ വാങ്ങി അവ�യ മറ്റുള്ളവർക്കു വിറ്റു കൂടുതൽ പണം സമ്പാ

ദിക്കുകയാണ് അവരു�ട ജീവിതരീതി. ചരക്കുകൾ പണത്തിനു�വണ്ടി വിൽക്കുക

എന്ന സമ്പ്രദായ�ത്താടുകൂടി സ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്ന കട�മടുപ്പുകളും പ്രത്യക്ഷ

�പ്പടുന്നു. പലിശയ്ക്കു പണം കടം �കാടുക്കുക, കടക്കാരു�ട പരിമിതമായ സ്വത്തു

ക്കൾകൂടിയും തട്ടി�യടുക്കുക, കടംവീട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവ�ര അടിമകളാക്കി

വിൽക്കുക മുതലായ ചൂഷണങ്ങൾ സർവസാധാരണമായിത്തീരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ

ത്തി�ന്റ കയ്യിൽ കച്ചവടം, പണം കടം �കാടുക്കൽ, നിലയുടമ, സ്വകാര്യസ്വത്ത്,

വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ അഭിവൃദ്ധികൾ, ഭൂരിപക്ഷക്കാർക്കിടയിൽ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ട

പ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും—ഇങ്ങ�നയാണ് �ലാകസംസ്കാരംആരംഭിച്ചത്.

18 മന്ത്രവാദിയും പു�രാഹിതനും

നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതി�കാപങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളും

ആദിമമനുഷ്യ�ന അമ്പരപ്പിക്കുകയും �പടി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തിരുന്നു. പ്രകൃതിത

ത്വങ്ങൾ അവനു ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു. എങ്കിലും ത�ന്റ പ്രാകൃതമായ പ്രാ�യാഗിക

ജീവിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകൃതിനിയമങ്ങ�ള വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവൻ

പരിശ്രമിച്ചു�നാക്കി. അതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് മഴ, ഇടി, �വളിച്ചം മുതലായവ

ഏ�താ അജ്ഞാത �ദവങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനമാ�ണന്ന വിശ്വാസമുളവായത്.

തനിക്കു �ദാഷം വരുത്തുന്നപ്രകൃതിശക്തിക�ളല്ലാം ചീത്ത�ദവങ്ങളാണ്. ചീത്ത

�ദവങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ�നടാൻ �വറും ഭൗതികശക്തിക�ള

യവലംബിച്ചതു�കാണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ, അത്തരം �ദവങ്ങ�ള പ്രീതി�പ്പടുത്തു
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ന്ന മന്ത്രങ്ങളും ബലികളും മറ്റു ചടങ്ങുകളും �വണം. ചില പ്ര�ത്യക തരത്തിലുള്ള

ചടങ്ങുകളും ചില പ്ര�ത്യക മന്ത്രങ്ങളും പ്രകൃതിശക്തിക�ള പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പ്ര

�യാജന�പ്പടു�മന്നു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈഅന്ധവിശ്വാസമ�ത്ര

മന്ത്രവാദി�യ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടത്.

കൃഷി �ചയ്യാനാരംഭിച്ച�താടുകൂടി മനുഷ്യനു സുനിശ്ചിതമായ ചില പുതിയ

ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായി. വിളവുനന്നാവണം, �വള്ള�പ്പാക്കം, മഴയില്ലായ്മ മുതലായവ

യിൽനിന്നു രക്ഷ�നടണം. ഈആവശ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് പു�രാഹിതൻ �പാന്തി

വന്നത്.

മന്ത്രവാദിയു�ട�യന്ന�പാ�ല പു�രാഹിത�ന്റയുംപ്രാമാണ്യത്തിനടിസ്ഥാനം

ജനങ്ങളു�ട ഉൽപാദനാവശ്യങ്ങളല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ,

നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയു�ട ഗതിക്രമങ്ങൾ മറ്റാ�രക്കാളുമധികം മനസിലാക്കിയി

രുന്നതു�കാണ്ടാണ് പു�രാഹിതൻ ആദരിക്ക�പ്പട്ടത്. പു�രാഹിതൻ വിളിക്കു�മ്പാ

�ഴാ�ക്ക�ദവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടും. അയാൾ നക്ഷത്രങ്ങ�ള �നാക്കി കാലനിർ

ണയം �ചയ്യും. മഴ �പയ്യു�മാഇല്ല�യാഎന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയും. യുദ്ധത്തിൽജയ�മാ

പരാജയ�മാ ഉണ്ടാവുക എന്നു പ്രവചിക്കും. നമ്മു�ട രാജ്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരു�ട

�നതൃത്വത്തി�ന്റ ആരംഭം (ആരംഭം മാത്രമാ�ണ) ഉണ്ടായതിങ്ങ�നയാണ്. മത

ത്തി�ന്റ �പരിലാണ് അവർ ആധിപത്യം നടത്തിയ�തങ്കിലും അതിന്നടിയിൽ ഭൗ

തികജീവിതത്തി�ന്റആവശ്യങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. �വള്ളവും �വയിലുമില്ലാ�ത

കൃഷിനടത്തുക സാധ്യമല്ല�ല്ലാ. കൃഷിക്കു ഹാനിതട്ടിക്കുന്ന അതിവർഷം, �വള്ള

�പ്പാക്കം മുതലായവയിൽ നിന്നു രക്ഷ�നടാനുതകുന്ന ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങ�ളാന്നും

അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ�യാരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് സൂര്യഭഗവാൻ,

ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ �താട്ട �ദവങ്ങളുണ്ടായത്. ഈ �ദവങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്തി

മനുഷ്യനു ശുഭം വരുത്താനുതകുന്ന രഹസ്യമന്ത്രങ്ങളും �കാണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർ

ചരിത്രത്തിൽ പ്ര�വശിച്ചത്. �ദവങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താനുള്ള രഹസ്യമറിയുന്ന

തു�കാണ്ട് അവർ ആരാധിക്ക�പ്പട്ടു. �രാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജരാനരകളിൽ നിന്നും

അതിവൃഷ്ടി,അനാവൃഷ്ടി തുടങ്ങിയഈതിബാധകളിൽനിന്നും �മാചനംകിട്ടാൻ�വ

ണ്ടിബ്രാഹ്മണരു�ട �നതൃത്വത്തിൽയാഗങ്ങൾനടത്ത�പ്പട്ടു. യാഗങ്ങൾവഴിയായി

ബ്രാഹ്മണർക്കു ജനങ്ങളു�ട പക്കൽനിന്നും ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ തട്ടി�യടുക്കാൻ

തര�പ്പട്ടു. ജനങ്ങളു�ട അജ്ഞതയും അന്ധവിശ്വാസവുമായിരുന്നു അവരു�ട മൂ

ലധനം. സമുദായം വർഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ�താടുകൂടി ധനികവർഗത്തി�ന്റ �ച

രിയിൽനിന്നു�കാണ്ട് അവർ തങ്ങളു�ട അധികാരാവകാശങ്ങ�ള ഉറപ്പിച്ചു. മതം

ദരിദ്രവർഗക്കാ�ര അടക്കിനിർത്താനും ചൂഷണം �ചയ്യാനുമുള്ള ഒരുപകരണമാ

യിത്തീർന്നു. ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. സ്വത്തുക്കൾ

�ദവാനുഗ്രഹ ഫലമായിട്ടാണുണ്ടായത്; ചിലർ ധനികവർഗത്തിലും മറ്റു ചിലർ

ദരിദ്രവർഗത്തിലും ജനിക്കുന്നത് വിധിയും തലയി�ലഴുത്തുമാണ്. ധനവുംഅഭിവൃദ്ധി

യു�മല്ലാം പൂർവജൻമാർജിത സുകൃതഫലമാണ്. മതത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി

ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള പുലർത്തി�പ്പാരുന്നത് മർദകവർഗത്തി�ന്റ നില

നിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിരുന്നു. �ലനിൻ എഴുതുകയുണ്ടായി ‘പ്രകൃതി�ക്കതിരായു

ള്ള ത�ന്റ സമരത്തിൽ കാട്ടുമനുഷ്യനുണ്ടായ നിസഹായതാ�ബാധം �ദവങ്ങൾ,

�ചകുത്താന്മാർ, അതിശയങ്ങൾ മുതലായവയിൽ വിശ്വാസമുളവാക്കി വിട്ട�പാ�ല

ത�ന്ന ചൂഷകവർഗക്കാർ�ക്കതിരായി ചൂഷിതവർഗക്കാർ നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ
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അവരു�ട നിസഹായതാ �ബാധ�ത്ത മരണാനന്തരം ഒരു �മച്ച�പ്പട്ട ജീവിതമു

ണ്ടാകു�മന്ന വിശ്വാസ�ത്തജനിപ്പിക്കുന്നു.

‘തങ്ങളു�ട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പട്ടിണികിടന്ന് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവ�രാട്

ഇഹ�ലാകത്തിൽക്ഷമ�യാടുകൂടിയും കിട്ടുന്നതു�കാണ്ട് തൃപ്തി�പ്പട്ടുമിരിക്കാൻ മതം

ഉപ�ദശിക്കുന്നു; സ്വർഗത്തിൽ ഇതി�ന്റ പ്രതിഫലം കിട്ടു�മന്ന ആശയുളവാക്കി

�ക്കാണ്ട് അവ�ര സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരു�ട അദ്ധ്വാനത്തി�ന്മൽ തിന്നു

കൂട്ടുന്നവ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ‘ദാനശീല’രാവാൻ മതം അവ�രാടുപ�ദശി

ക്കുന്നു. അങ്ങ�ന മതം ചൂഷണത്തി�നാരു ന്യായീകരണം നൽകുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ

സ്വർഗത്തി�ലക്കു �പാകാൻആദായകരമായ ഒരു ടിക്കറ്റും അവർ നൽകുന്നു.’

മർദകവർഗക്കാർ ദരിദ്ര�ര ചൂഷണം �ചയ്യാനും വഞ്ചിക്കാനും �വണ്ടി കല്പിച്ചു

കൂട്ടി �കട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയചതിപ്ര�യാഗങ്ങളാണ്എല്ലാ മതങ്ങളു�മന്ന്ഇപ്പറഞ്ഞ

തിനർത്ഥമാക്കരുത്. മതങ്ങളു�ട ഉൽഭവം പല�പ്പാഴും സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളിൽനി

ന്നായിരിക്കും. എന്നല്ല, ചില�പ്പാൾ, മർദിതവർഗത്തി�ന്റ സമരങ്ങളും മതത്തി�ന്റ

രൂപത്തിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്തുമത�മടുക്കുക. ജറു

സലമിലും �റാമിലും മറ്റു പ്ര�ദശങ്ങളിലും മർദനങ്ങൾക്കടി�പ്പട്ടു�കാണ്ട് വിഷമിച്ചും

നരകിച്ചും കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നഅടിമവർഗത്തി�ന്റയും മറ്റു ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളു

�ടയും �നതാവായിട്ടാണ് �യശുക്രിസ്തു ഉയർന്നുവന്നത്. ധനിക�രാട് കഠിനമായ

�വറുപ്പ്, ദരിദ്ര�രാട് അഗാധമായ അനുകമ്പ—ഇതായിരുന്നു ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ

ഉള്ളടക്കം. പ�ക്ഷ, ഒരു മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ക്രിസ്തുമത�ത്ത തങ്ങൾക്കനു

കൂലമായ വിധത്തിൽ ദരിദ്ര�ര അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക്

ഉപ�യാഗിക്കാൻ ധനികവർഗക്കാർക്ക് കഴിവുണ്ടായി എന്നത് ചരിത്രപരമായ

ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്.

19 നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം

�റാമി�ലയും ഗ്രീസി�ലയും പ്രാചീനചരിത്രങ്ങളിലാണ് അടിമത്തസമ്പ്രദായ�ത്ത

അതി�ന്റ മൂർദ്ധന്യദശയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ, �ചന,

ഈജിപ്ത്, ഇറാക്ക് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും അടിമത്തവ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു

�വന്നു തീർച്ചയാണ്. നദീതീരങ്ങളിൽ തഴച്ചുവന്നഈപ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾക്കു

വളരാൻ പറ്റിയവിധത്തിൽ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണും ജല�സചനസൗകര്യങ്ങളും ധാ

രാളമുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു കൃഷി�യ �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ളസാമൂഹ്യഘട

നയ്ക്കു വള�ര �വഗത്തിൽഅടിയുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

മനുഷ്യൻആദ്യമായി കൃഷി �ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ കാർഷികനിലങ്ങളു�ട

ഉടമാവകാശം വ്യക്തികൾക്കല്ലസമുദായത്തിനായിരുന്നു. കൃഷിപ്പണിയിൽ എല്ലാ

വരും പങ്കു�കാള്ളും. വിളവുകൾഎല്ലാവരും കൂടി എടുത്തനുഭവിക്കും. പ�ക്ഷ, കൃഷി

വിപുലമാവുകയും സ്വകാര്യസ്വത്തു തല�പാക്കുകയും അടിമകളു�ട പ്രയത്ന�ത്ത

ഉപ�യാഗിക്കാൻ പറ്റിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ഉളവാക്കുകയും അങ്ങ�ന സാമൂഹ്യ

ഘടന ജടിലമായിത്തീരുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ കൂട്ടുകൃഷി അപ്രാ�യാഗികമായിത്തീർ

ന്നു. കൃഷി �ചയ്യാനുള്ള നിലം �ചറിയ �ചറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി കുടുംബങ്ങൾക്ക്

ഏല്പിച്ചു�കാടുക്ക�പ്പട്ടു. എന്നാൽ, ഈ വിഭജനം ആദ്യകാലത്തു തൽക്കാല�ത്ത

ക്കു മാത്രമുള്ളവയായിരുന്നു. നിലം �പ�ട്ടന്ന് കുടുംബങ്ങളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തായി

മാറുകയുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കൽ കൃഷി �ചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലവും വീണ്ടും സമു
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ദായത്തി�ന്റ �പാതുവിലുള്ള �മച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടും. �കാ

ല്ലം�താറും കൃഷിഭൂമികൾ കുടുംബങ്ങൾക്കു ഭാഗിച്ചു�കാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്.

എന്നാൽ, ഉല്പാദനത്തി�ന്റ സൗകര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ളഈ ഭൂവിഭജനം ഒടു

വിൽ �പാതുടമയു�ട നാശത്തിലാണ് കലാശിച്ചത്. താൽക്കാലികമായി�ട്ടങ്കിലും

ഒരു നിലം ഒരിക്കൽ ഒരു കുടംബത്തി�ന്റ കയ്യിൽ�പട്ടാൽ പി�ന്ന അതു സ്വകാര്യ

സ്വത്തായി മാറ്റാൻ വലിയ താമസം �വണ്ടിവരി�ല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ, പണിയായുധങ്ങൾ, കന്നുകാലികൾ, അടിമകൾ എന്നിവ�യല്ലാം സ്വ

കാര്യസ്വത്തുക്കളായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്. പി

�ന്ന, എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സമമായ സ്വത്തുക്കളല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലരു�ട

പക്കൽ �ലാഹം�കാണ്ടുള്ളപരിഷ്കരിച്ച പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാവും. അ�ല്ലങ്കിൽ കൂ

ടുതൽ കന്നുകാലിക�ളാ അടിമക�ളാ ഉണ്ടാവും. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ദരിദ്ര

രായ കൃഷിക്കാർ പല�പ്പാഴും ധനികവർഗക്കാ�രആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാ

യിത്തീർന്നു. വലിയവർക്കു �ചറിയവ�ര �ദ്രാഹിക്കാനുംഅവരു�ട നിലങ്ങൾതട്ടി

�യടുക്കാനും തരം കിട്ടി എന്നല്ല, സമുദായത്തി�ന്റ�മൽ �പാതുവിൽ സ്വാധീനശ

ക്തി �ചലുത്താനുംഅവർക്കുസാധിച്ചു. ഈസ്വാധീനശക്തി ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട്

ആദ്യമായി നിലത്തിന് �മലുള്ളഅവകാശം ഒരു �കാല്ലത്തിലധികം കാല�ത്തക്ക്

നീട്ടികിട്ടാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. ക്ര�മണ നിലങ്ങൾസ്ഥിരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തു

ക്കളായി മാറി.

ഈ ഗതിക്രമ�ത്തത്വരിത�പ്പടുത്താൻ �വ�റയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ടായി.

ആദ്യകാലത്ത്, വില്ലുമമ്പു�മടുത്തു മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടിയിരുന്ന കാലത്ത്,

ഭക്ഷണസമ്പാദനവും ആത്മസംരക്ഷണവും ഒ�ര പ്രവൃത്തിയു�ട രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ

മാത്രമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, കൃഷിയും �ക�ത്താഴിലും സർവപ്രധാനമായിത്തീർ

ന്ന�പ്പാൾ പഴയ മട്ടിലുള്ള ആത്മരക്ഷയ്ക്കും യുദ്ധസംരംഭങ്ങൾക്കും അസൗകര്യം

�നരിട്ടു. സഞ്ചാരികളായ അപരിഷ്കൃത ജാതിക്കാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വന്നു കാർഷി

�കാൽപന്നങ്ങ�ള �കാള്ള �ച�യ്തക്കു�മാ എന്ന ഭയം എല്ലായി�പ്പാഴും ഉണ്ടായി

രുന്നു. യൂ�റാപ്പി�ല വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല പ്രാചീനഭാരതത്തിലും ഇത്ത

രം ആക്രമണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. അപ്പ�പ്പാഴായി ശാകന്മാർ,

ഹൂണന്മാർ മുതലായ ജാതിക്കാർ പുറ�മ നിന്നുവന്ന് ഇന്ത്യയു�ട സ്വത്തുക്കൾ �കാ

ള്ളയടിക്കയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപരിഷ്കൃതക്കൂട്ടങ്ങളു�ട ആക്രമണങ്ങ�ള �ചറുക്കുക

എന്നത് അക്കാല�ത്തസംസ്കൃത ജാതിക്കാരു�ട സർവപ്രധാനമായ പ്രവൃത്തിയാ

യിത്തീർന്നു. ഒരു തലവ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ �സന്യസജ്ജീകരണം നടത്താ�ത

ഉൽപാദന�ത്തയും സ്വത്തുക്ക�ളയും സംരക്ഷിക്കുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാ

വികമായി സമുദായത്തി�ല നീതിന്യായ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ മറ്റു ചുമതലകളും

തലവ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ത�ന്ന വന്നു�ചർന്നു. ഈ തലവനാണ് ക്രമത്തിൽ

രാജാവായി മാറിയത്. ആക്രമണമുണ്ടാകു�മ്പാ�ഴല്ലാം സായുധരായ �സനാ നാ

യകന്മാരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി രാജാവു യുദ്ധത്തിനു�പാകും. ആക്രമണങ്ങ

ളിൽനിന്നു സമുദായ�ത്ത രക്ഷി�ക്കണ്ടഭാരം രാജാവിലാണർപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

അതിനാൽ, തങ്ങളു�ട ഉൽപന്നങ്ങളി�ലാരു ഭാഗം രാജാവിനു നികുതിയായി �കാ

ടുക്കാൻആളുകൾ മടിച്ചിരുന്നില്ല.

ആദ്യകാലത്തു തലവന്മാ�ര തിര�ഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. പ�ക്ഷ,

സ്വാഭാവികമായി കയ്യൂക്കും പ്രാപ്തിയുമുള്ള സ്വത്തുടമസ്ഥർ�ക്ക ആ മാന്യസ്ഥാനം

ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ക്ര�മണ തിര�ഞ്ഞടുപ്പ് �പായി പിന്തുടർച്ചാവകാശം വന്നു. സമു
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ദായത്തി�ല സ്വത്തുക്കളത്രയും രാജാവി�ന്റ പരമാധികാരത്തിൻകീഴിലായി. �ക

രളത്തിലും ഏതാണ്ടിങ്ങ�ന�യാ�ക്കത്ത�ന്നയാണ് രാജാക്കന്മാർ ഉത്ഭവിച്ചത്.

ഒരുകാലത്തു പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ സമത്വവും സൗഭ്രാത്രവും �കരളത്തിലും

വിളയാടിയിരുന്നു. ക്രമത്തിൽസ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളുംഅസമത്വങ്ങളും തല�പാക്കി.

ഒരുതരം ഗ്രാമഭരണമാണ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളു�ട പ്രതിനിധി

കൾ �പാതുകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാ�ലാചിക്കാൻ �വണ്ടി ഇടയ്ക്കിടക്കു �യാഗം�ചരുക

പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽസ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളുംഅതുസംബന്ധിച്ച മത്സരങ്ങളും

വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ഗ്രാമഭരണം അപ്രാ�യാഗികവും അപര്യാപ്തവുമായിത്തീരുകയും

അങ്ങ�ന ആദ്യ�ത്ത �പരുമാളായ �കയ�പ്പരുമാൾ അധികാരത്തിൽ വരിക

യും �ചയ്തു. �പരുമാക്കന്മാർ പന്ത്രണ്ടു�കാല്ലം കൂടു�മ്പാ�ളാരിക്കൽ തിര�ഞ്ഞ

ടുക്ക�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, സ്വത്തുടമസ്ഥരായ നാടുവാഴികളു�ട

കുസൃതികളും പരസ്പര മത്സരങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്തും സാധാരണക്കാരായ കൃഷിക്കാ

രുടയും മറ്റു ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങളു�ടയുംകഷ്ടപ്പാടുകൾ മറുഭാഗത്തുംവർദ്ധിച്ചു�കാ�ണ്ടവ

ന്നു. ഒടുവിൽ തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട �പരുമാക്കന്മാർ �പായി അവരു�ടസ്ഥാനത്തു

ധനികരായ നിലമുടമസ്ഥന്മാർ രാജാക്കന്മാരായി ഭരണാധികാരം �കക്കലാക്കി.

ഇങ്ങ�നയാണ് �കരളത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിവിധ രാജാക്കന്മാരു�ട കീഴി

ലായിത്തീർന്നത്. രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളു�ട സ്വത്തും പ്രതാപപും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

�വണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും തഞ്ചം കിട്ടു�മ്പാ�ഴാ�ക്ക മറ്റുള്ളവരു�ട സ്വത്തു

ക്കൾ തട്ടി�യടുക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. നിലമുടമസ്ഥന്മാരു�ട, അ�ല്ലങ്കിൽ ഇട

പ്രഭുക്കളു�ട, പ്രതിനിധിയും �നതാവു�മന്നനിലയ്ക്കുസാധാരണക്കാരായജനങ്ങ�ള

നിയമാനുസൃതമായിത്ത�ന്ന �കാള്ളയടിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാ

ണ് രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളു�ട താ�ന്താന്നിത്തം നിലനിർത്തി�പ്പാന്നത്.

ഏ�റക്കു�റ �മൽവിവരിച്ച പ്രകാരമാണ്,ഈജിപ്തി�ല�നൽനദിയും, ഇറാ

ക്കി�ല �ടഗ്രീസും യൂഫ്രട്ടീസും, �ചനയി�ല �ഹായാങ്�ഹാവും യാങ്സിക്കി

യാങ്ങും, ഇന്ത്യയി�ല സിന്ധുവും ഗംഗയും—ഈനദികളു�ട തീരങ്ങളിൽ പ്രാചീന

നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥകൾ �പാന്തിവന്നത്. ഈ പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യാ

റ്റിക് സാമന്തവ്യവസ്ഥകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഈജിപ്ത്, സു�മറിയ, �ചന

മുതലായ രാജ്യങ്ങ�ള കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കരവഴികൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചരക്കു

ക�ളയുൾ�ക്കാള്ളുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ, ഈജിപ്തി�ല പിരമിഡുകൾ, �ചനയി�ല

‘വലിയ ചുമർ’ ബാബി�ലാണിയയി�ല �ജ്യാതിശാസ്ത്രം, ആര്യന്മാരു�ട ഗണിതശാ

സ്ത്രം മനുഷ്യ�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കത്യാവശ്യമായ ഭൗതികവിജ്ഞാനങ്ങൾ, പ്രാചീന സാഹി

ത്യങ്ങളും കലകളും—ഇവ�യല്ലാം ആ നദീതീരസംസ്കാരങ്ങളു�ട ആദ്യകാല�ത്ത

�നട്ടങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ അവ നാ�ശാന്മുഖമായിത്തീരുകയും നാടുവാ

ഴികളു�ടയും രാജാക്കന്മാരു�ടയും ഭരണം ചിരപ്രതിഷ്ഠിതമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

സംസ്കാരത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ തടഞ്ഞു�കാണ്ടും ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സാധുകൃഷി

ക്കാ�ര ചവിട്ടി�മതിച്ചു�കാണ്ടും അവരു�ട വി�ദ്രാഹങ്ങ�ള അടിച്ചമർത്താൻ �വ

ണ്ടി നിന്ദ്യമായ മർദ്ദന സംവിധാനങ്ങ�ളയവലംബിച്ചു�കാണ്ടും നിലനിന്നു�പാന്ന

ഈനാടുവാഴി ഭരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തി�ന്റ മു�ന്നാട്ടുള്ള ഓ�രാ കാൽ�വപ്പി�നയും

തടഞ്ഞുനിർത്താൻശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്തത്.

ഇറ്റലിയിൽ അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട പാപ്പരത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂഡലി

സം വളർന്നുവന്നത്. ‘ലാറ്റിഫുണ്ടിയ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന വലിയ വലിയ

കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ അടിമക�ള�ക്കാണ്ടു പണി�യടുപ്പിച്ചു �റാമൻ പ്രമാണികൾ
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പിടിപ്പതു സ്വത്തുസമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഈവലിയ �താതിലുള്ള കൃഷി നടത്താൻസാ

ധിച്ചതു യുദ്ധങ്ങൾ വഴിക്കും മറ്റും ധാരാളം അടിമക�ള കിട്ടിയിരുന്നതു�കാണ്ടുമാ

ത്രമാണ്. �റാമൻ ധനതന്ത്രം മുഴുവനും അടിമത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറയി�ന്മലാണ്

സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. മർദ്ദനം വർദ്ധിക്കു�ന്താറും അടിമകളു�ട എണ്ണവും

പ്രയത്നകുശലതയും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. അടിമകളു�ട കുറവ് �കന്ദ്ര�ത്തയും

സംസ്ഥാനങ്ങ�ളയും ഒരു�പാ�ല ബാധിച്ചു. കൂടുതൽ പ്ര�ദശങ്ങ�ള ആക്രമിച്ചു

കീഴടക്കുവാനുള്ള �സനികമായ സാധ്യതകൾ ചുരുങ്ങി �കാണ്ടുവന്നു. നാൾക്കു

നാൾ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട

അടിയിൽ തുരങ്കംവച്ചു. പ്രഭുക്കളു�ട സ്വത്തുക്കളും ക്രൂരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്ര

മുതകുന്ന തങ്ങളു�ട �ദഹാദ്ധ്വാനത്തിൽ അടിമകൾ �വമുഖ്യം കാണിക്കാൻ തു

ടങ്ങി. അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി അടിമകളു�ട വി�ദ്രാഹങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു.

ലാറ്റിഫുണ്ടിയയിൽ അടിമക�ള�ക്കാണ്ടു പണി�യടുപ്പിക്കുന്നതു തീ�ര ആദായക

രമ�ല്ലന്നു �ബാദ്ധ്യ�പ്പട്ട�പ്പാൾ നിലമുടമസ്ഥന്മാരായപ്രഭുക്കൾതങ്ങളു�ട നിലങ്ങ

�ള �ചറിയ �ചറിയ ഭാഗങ്ങളായി മുറിച്ചു കൃഷിക്കാ�ര ഭാര�മല്പിക്കാനും അവരിൽ

നിന്നു കിട്ടുന്നപ്രതിഫലങ്ങൾ�കാണ്ടു പത്തായം നിറയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

പട്ടണങ്ങളു�ടസ്ഥിതിയും �മാശമായി�ക്കാണ്ടുവന്നു. അടിമത്തത്തി�ന്റഅടി

സ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായങ്ങ�ള ഒരതിർത്തിയിലധികം �പാഷിപ്പിക്കുക സാദ്ധ്യ

മായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമാവുന്നതിനു പകരം

കച്ചവടക്കാരു�ടയും പണമിടപാടുകാരു�ടയും കയ്യിൽ സ്വത്തുക്കൾ അധികമധി

കം �കന്ദ്രീകരിക്കുകമാത്രമാണ് �ചയ്തത്. അങ്ങ�ന, പട്ടണത്തി�ല ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു നിശ്ചിതവും സ്ഥിരവുമായ ഉപജീവനമാർഗം

ഇല്ലാതായി�ക്കാണ്ടുവന്നു. പട്ടിണിയുംകഷ്ടപ്പാടുംനാ�ടാട്ടുക്കുംനടമാടാൻതുടങ്ങി.

ഇപ്രകാരം ക്രിസ്ത്വാബ്ദം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴക്കും �റാമൻ സാമ്രാജ്യ

ത്തി�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ തികച്ചും ക്ഷ�യാന്മുഖമായിത്തീർന്നു. �റാമൻ സാ

മ്രാജ്യത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയഘടന �സനിക�സ്വച്ഛാധിപത്യമായി മാറുകയും വിഭിന്ന

സംസ്ഥാനങ്ങളി�ല �സനാനായകന്മാർ സാമ്രാജ്യ�ച്ച�ങ്കാലിനു�വണ്ടി പരസ്പരം

മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. ഈ അധഃപതനഘട്ടത്തിലാണ് അപരിഷ്കൃത

രായ ജർമൻ �ട്രബുകൾ �റാമൻ സാമ്രാജ്യ�ത്ത ആക്രമിച്ചത്. ഈ ആക്രമണ

വും അതി�ന തുടർന്നു�കാണ്ടുണ്ടായ അരാജകത്വവും നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയു�ട

വളർച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്തി. അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ അടിമത്തത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തു

നാടുവാഴി പ്രഭുത്വംസ്ഥാപിതമായി.

ഇനി നമുക്ക് ബ്രിട്ടനി�ല�ക്കാന്നു ക�ണ്ണാടിക്കുക:

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാര�മന്നു�വച്ചാൽ മുതലാളിത്വ സംസ്കാരവും, ഭാരതീയ സം

സ്കാര�മന്നു�വച്ചാൽ കാർഷിക സംസ്കാരവുമാ�ണന്നു പലരും പറയുന്നതു �കൾ

ക്കാം. എന്നാൽ ബ്രിട്ട�ന്റ പ്രാചീനചരിത്രത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ�പാ�ല

ത�ന്ന �ഗാത്രാധിപത്യവും കൂട്ടുജീവിതവും നിലത്തി�ന്മലുള്ള �പാതുവുടമാവകാശ

വും ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നു മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ബ്രിട്ടീഷുദ്വീപുകൾ �റാമൻ

ഭരണത്തി�ന്റ കീഴിലായിരുന്നകാലത്ത് അവി�ട മുതലാളിത്ത�മന്നല്ല, നാടുവാഴി

പ്രഭുത്വം�പാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാചീന ബ്രിട്ടനി�ല �കൽട്ടുകാരു�ട �ഗാത്രസം

ഘടന �കരളത്തി�ല പഴയ ഗ്രാമഭരണ�ത്തക്കാൾ വള�ര�യാന്നും വ്യത്യസ്തമാ

യിരുന്നില്ല. �ഗാത്ര വ്യവസ്ഥയു�ട അവസാന കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും നിലങ്ങൾ

കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു ഭാഗിച്ചു�കാടുക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ബ്രിട്ടനിലും നിലവിൽ
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വന്നു. ഓ�രാ കുടുംബത്തി�ന്റയും �കവശമുള്ള നിലത്തിനു �ഹഡ് (Hide)

എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ‘ഒരു �ഹഡ് എന്നു�വച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു

ഏരിന് (എട്ടുകാളക�ള പൂട്ടുന്ന ഏര് ) പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്ര നിലത്തി�ന്റ

�കവശാവകാശവും �പാതു �മച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളി�ന്മലും ടൗൺഷിപ്പി�ല തരിശു

നിലങ്ങളി�ന്മലുമുള്ള ചില സുനിശ്ചിതാവകാശങ്ങളുമടങ്ങുന്നതാണ്.’ എന്ന് �മാർ

ട്ടൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (‘ടൗൺഷിപ്പ് എന്നത് അ�നകം �ഹഡുകളടങ്ങിയ വലിയ

ഗ്രാമമാണ് ’.) �ഹഡുകൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, സ്വകാ

ര്യസ്വത്തുടമയു�ട ബീജങ്ങൾഅവയിലടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനാൽ, �ഹഡുകളു�ട

ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥക്ഷ�യാന്മുഖമായിത്തീർന്ന�പ്പാൾനിലമുടമസ്ഥന്മാരായനാടുവാ

ഴികൾക്ക് ഉയർന്നുവരാൻ വലിയ വിഷമമുണ്ടായില്ല. പഴയ സാമൂഹ്യഘടനയു�ട

പാപ്പരത്തത്തി�ന്റ സവി�ശഷതകളായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും സാമ്പത്തികാസമത്വ

ങ്ങളും നാടുവാഴികളു�ട അധികാരപ്രമത്തത�യസ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കി. യുദ്ധനാ

യകൻ എന്നസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാടുവാഴി രാജാവായി. ഈ

മാറ്റങ്ങൾ, സമുദായത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യവും, സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവും മതപര

വുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. സ്വന്തം നിലമില്ലാത്ത യാ�താരാളും

സ്വതന്ത്രൻ (Freeman) എന്ന �പരിനർഹനല്ലാതായി. �സനിക�സവനങ്ങ�ളാ

അഭിമാനകര�മന്നു കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന മറ്റു �സവനങ്ങ�ളാ അ�ല്ലങ്കിൽ പാട്ട�മ

ന്ന �പരിൽ �കാല്ലം�താറും ഒരു നിശ്ചിതമായ തുക�യാ, പ്രഭുവിനു നൽകാ�മന്ന

കരാറി�ന്മൽ നിലം �കവശം വച്ചിരുന്നവ�രയാണ് ‘സ്വതന്ത്രർ’ എന്നു വിളിച്ചിരു

ന്നത്. പ്രഭുവി�ന്റ നിലത്തിൽ പ്രതിഫലം കൂടാ�ത പണി�യടുത്തു�കാടുക്കാ�മന്ന

വ്യവസ്ഥയി�ന്മൽ അ�ഹാവൃത്തിക്കു�വണ്ടി സ്വന്തമായി ഒരു കഷണം നിലം �വ

ച്ചിരുന്നവ�ര അടിയാളർ അ�ല്ലങ്കിൽ സർഫകൾ (Serfs) എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു.

നിലം വിട്ടു�പാകാ�നാ നിലം മറ്റാ�ര�യങ്കിലും ഏൽപിക്കാ�നാ സ്വതന്ത്രാധികാ

രമുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, സർഫ് എ�ന്നന്നും നില�ത്താടു ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കും.

നിലം വിട്ടു�പാവാനവനു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. മർദ്ദനം സഹിക്കവയ്യാ�ത എങ്ങാനും

ഓടി�പ്പായാൽ അവൻ കഠിനശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രമാവും. കന്നുകാലിക�ള�പ്പാ�ല

അടിമക�ള�ക്കാണ്ടു �വല�യടുപ്പിച്ച് സ്വത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന നില�പായി. കന്നു

കാലിക�ള�പ്പാ�ല അടിമകൾക്കു തീറ്റ �കാടുത്തിരുന്ന സമ്പ്രദായവും �പായി.

തനിക്കു തിന്നാനുള്ള വക ഇ�പ്പാൾ സർഫ് ത�ന്ന സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കാൻ ബാ

ദ്ധ്യസ്ഥനായി. ഈ�യാരു വ്യത്യാസ�മാഴിച്ചാൽ, അടിമയും അടിയാനും തമ്മിൽ

വലിയ വ്യത്യാസ�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അടിയാളർ മാത്രമല്ല ‘സ്വതന്ത്ര’രും പ്രഭുക്കളു�ട മർദ്ദനത്തിന്നിരയായിരുന്നു.

ശരിക്കുപറയുകയാ�ണങ്കിൽ,ആദ്യം മുതൽ�ക്കഅവർക്ഷ�യാന്മുഖമായ ഒരുവർ

ഗമായിരുന്നു. ചില്ലറ നിലങ്ങൾ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക കൃഷിക്കാരും ക്രമ

ത്തിൽഅടിയാളന്മാരായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

ഇങ്ങ�നപത്താംനൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴക്കുംബ്രിട്ടനിൽഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥഅടി

യുറച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായി രണ്ടു വർഗങ്ങളാണുള്ളത്. നിലമുടമ

സ്ഥനായ പ്രഭുവും, പണി�യടുക്കുന്ന അടിയാളനും. അടിയാളൻ അടിമയല്ല നിയ

മപ്രകാരം അയാൾപ്രഭുവി�ന്റസ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾ�പ്പടുകയില്ല. എന്നാൽ

സ്വന്തമായി അല്പം ഭൂമിയിൽ കൃഷി �ചയ്യാനും അയാൾക്കവകാശമുണ്ട്. ഈ നി

ലം കൃഷി �ചയ്തിട്ടാണ് അയാളും അയാളു�ട കുടുംബവും ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത്.
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പ�ക്ഷ, ഇഷ്ടം�പാ�ല ആ ഭൂമി വിട്ടു�പാകാൻ അയാൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ആഴ്ച

യിൽ ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ ദിവസം പ്രഭുവി�ന്റ നിലത്തിൽ പണി�യടുക്കണം. പ്രതിഫ

ലം കൂടാ�തപ്രഭുവി�ന്റ നിലം കൃഷി �ചയ്യണം. പ്രഭുവി�ന്റ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ നിർ

വഹിക്കണം. സ്വന്തം കൃഷിയിൽ നി�ന്നാരു ഭാഗവും പ്രഭുവിനു �കാടുക്കണം; പ്രഭു

വി�ന്റ കുടുംബത്തി�ല വിവാഹാ�ഘാഷങ്ങൾക്കും പിറന്നാൾ മുതൽ പിണ്ഡംവ�ര

യുള്ളഎല്ലാഅടിയന്തിരങ്ങൾക്കുംതിരുമുൽക്കാഴ്ച �വക്കണം. അടിയാളൻ �പണ്ണു

�കട്ടു�മ്പാൾ ‘ആദ്യ�ത്ത രാത്രി പ്രഭുവിന് ’ എന്നആചാരവും ചി�ലടങ്ങളിലുണ്ടായി

രുന്നു. ഇതി�നല്ലാം പുറ�മ, രാജാവിനു നികുതിയും പു�രാഹിതനു നിർബന്ധവഴി

പാടുകളും �വ�റയുമുണ്ട്. എല്ലാം കഴിച്ചാൽ പി�ന്ന കഷ്ടിച്ചു ജീവിക്കാൻ മാത്രമുള്ള

തു �ശഷിക്കും. ജീവിതം നിലനിർത്താനത്യാവശ്യമായ പ്രയത്നംമാത്രം അടിയാള

�ന്റ സ്വന്തം താല്പര്യമാണ്. മിച്ചമായ പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലം മുഴുവനും ധനികവർഗ

ക്കാർ തട്ടി�യടുക്കുന്നു.

പ്രഭുവി�ന്റഅധികാരംഅതിരുകടന്നതാണ്. ന്യായവിചാരണയ്ക്കുള്ള�കാടതി

കൾ നിലമുടമസ്ഥ�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. അപരാധികൾ വലിയ വലിയ

പിഴകളടയ്ക്കണം. പിഴ നിലമുടമസ്ഥ�ന്റ ന�ല്ലാരു ധനാഗമമാർഗമാണ്. ഇങ്ങ�ന

ദരിദ്രന്മാരിൽ നിന്നു പിടിച്ചുപറിച്ച ധനം�കാണ്ടു സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലാറാടുവാൻ പ്രഭു

വിനു സാധിക്കുന്നു. �ന�രമറിച്ചാണ് അടിയാള�ന്റസ്ഥിതി. സാമ്പത്തികമായ ചൂ

ഷണം മാത്രമല്ല ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ മറ്റു മർദ്ദനങ്ങളും അയാളനുഭവിക്ക

ണം. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് നാടുവാഴിയും അടിയാളനും തമ്മിലുള്ള

അനിവാര്യമായ വർഗസമരം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്നത്.

ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവ് നിലമുടമകളു�ട പ്രധാനിയും �നതാവു

മാണ്. �ചറിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാർക്കുമീ�ത വലിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാർ, അവർക്കു

മീ�ത ഏറ്റവും വലിയ നില ഉടമസ്ഥന്മാർ, എല്ലാവർക്കും മീ�ത രാജാവ്, ഇടപ്രഭു

ക്കന്മാർ, നാടുവാഴികൾ, രാജാവ്—ഈ അവാന്തരവിഭാഗം ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ

സവി�ശഷതയാണ്. ഗ്രാമത്തി�ല കൃഷിക്കാർ �ചറിയ നിലമുടമസ്ഥ�ന്റ കയ്യിൽ

നിന്നും നിലംവാങ്ങും. �ചറിയ നിലമുടമസ്ഥൻ വലിയ നാടുവാഴിയു�ട ആശ്രിത

നാണ്. നാടുവാഴിയാക�ട്ട, രാജാവി�ന്റ കീഴിൽ �പട്ടവനും. രാജാവ് ഭരണം

നടത്തുന്നതു നാടുവാഴികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ്. യുദ്ധകാലത്ത് രാജാവി

�ന്റ കീഴിലുള്ള �സന്യങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാടുവാഴികളാണ്. അതു�കാ

ണ്ട് രാജ്യത്തി�ന്റ പരമാധികാരിയാ�ണങ്കിൽക്കൂടി വാസ്തവത്തിൽ രാജാവി�ന്റ

അധികാരം പരിമിതമാണ്. നാടുവാഴികളു�ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ കൂടാ�ത

അയാൾക്കു ത�ന്റ അധികാരപ്രമത്തത നിലനിർത്താനാവില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിൽ �നരിട്ടുള്ള ബന്ധം വള�ര കുറവായിരിക്കും.

അ�പ്പാൾ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ല യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരികൾ നിലമുടമകളായ

നാടുവാഴികളാണ്. നാടുവാഴികൾതാന്താങ്ങളു�ടഅധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള

കുട്ടി രാജാക്കന്മാരാണ്. ഫ്യൂഡലിസ�മന്നാ�ല�ന്തന്നു സി.പി.എസ്. യു. വി�ന്റ

ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

‘നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിനു കീഴിൽ ഉല്പാദനങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം നാടുവാഴി

പ്രഭുവാണ് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥ�നന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ,

ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാര�ന്റ�മൽ അയാൾ പൂർണമായ ഉടമാവകാ

ശം വഹിക്കുന്നില്ല. അടിയാള�ന വിൽക്കുക�യാ വാങ്ങുക�യാ �ചയ്യാൻ നാടു

വാഴി പ്രഭുവിനധികാരമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, �കാല്ലാൻ പാടില്ല. നാടുവാഴിപ്രഭുവി�ന്റ
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സ്വത്തുടമ�യാ�ടാപ്പം ത�ന്ന കൃഷിക്കാര�ന്റയും �ക�ത്താഴിൽ വ്യവസായിയു

�ടയും വ്യക്തിപരമായ ഉടമയും നിലവിൽ വരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇവരു�ട വ്യക്തിപര

മായ ഉടമ തങ്ങളു�ട പണിയായുധങ്ങളി�ന്മലും സ്വന്തംഅദ്ധ്വാനത്തി�ന്മലടിയുറച്ച

സംരംഭങ്ങളി�ന്മലും മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾഅക്കാ

ല�ത്ത ഉൽപാദന ശക്തികളു�ട നിലക്ക് �പാതുവിൽ �യാജിച്ചതാണ്. ഇരുമ്പു

ശുദ്ധി�ചയ്യലുംഇരുമ്പുസാമാനങ്ങൾഉണ്ടാക്കലുംകൂടുതൽപരിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്നു.

ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള കലപ്പയും �കത്തറിയും പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നു. സാധാരണ

കൃഷി, മുന്തിരി കൃഷി, പൂ�ന്താട്ടകൃഷി, പാൽ, �വണ്ണ മുതലായവയു�ട ഉൽപാദ

നം—ഇ�തല്ലാം പൂർവാധികം വളർന്നുവരുന്നു. �ചറു�ക�ത്താഴിലിനുള്ള പണി

സ്ഥലങ്ങളു�ട അപ്പുറത്തു പരിഷ്കൃതമായ �ക�ത്താഴിൽ വ്യവസായശാലകളും

ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇ�തല്ലാമാണ് ഇക്കാല�ത്ത ഉല്പാദന ശക്തികളു�ട നില�യ

കുറിക്കുന്നസ്വാഭാവികമായ സവി�ശഷതകൾ.

ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച പ്രവൃത്തിക്കാരനിൽ നിന്നു സ്വപ്രത്യയം

ആവശ്യ�പ്പടുന്നു. പ്രവൃത്തി�യടുക്കാൻ അയാൾക്കും സ്വയ�മ ഇഷ്ടമുണ്ടായാ�ല

പറ്റൂ എന്നാവുന്നു. പ്രവൃത്തിയിൽ അയാൾക്കും ഒരു താൽപര്യം �വണ�മന്നുവരു

ന്നു. �വറും അടിമകൾ പ്രവൃത്തി�യടുക്കുന്നതിൽ സ്വയം താൽപര്യ�മാ രസ�മാ

ഇല്ലാത്തവരാണ്. അതു�കാണ്ട് നാടുവാഴി പ്രഭു അടിമക�ള �വ�ണ്ടന്നുവയ്ക്കുന്നു;

അടിയാളരാണ് അതിലും �ഭദ�മന്നു കരുതുന്നു; അടിയളനാ�ണങ്കിൽ, സ്വന്തം

പണിയായുധങ്ങളുണ്ട്; പ്രവൃത്തി�യടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്ര�ത്യക താൽപര്യവുമുണ്ട്.

നിലം കൃഷി�ചയ്യാനും �കായ്തു കിട്ടിയതി�ലാരുഭാഗം നാടുവാഴി പ്രഭുവിനു �കാടു

ക്കാനും അയാൾക്കു കഴിവുണ്ടാവണ�മങ്കിൽ ഈ പ്ര�ത്യക താൽപര്യം കൂടി�യ

കഴിയൂ എന്നായി.

നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൻകീഴിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ പൂർവാധികം വളരുന്നു.

അടിമത്തത്തിൻ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നത്ര ത�ന്ന നിഷ്ഠൂരമായ ചൂഷണം മിക്കവാറും

ഇ�പ്പാഴുമുണ്ട്. വള�രക്കുറച്ചു മാത്ര�മ അതിനു പതം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ചൂഷകരും

ചൂഷിതരും തമ്മിലുള്ളവർഗസമരമാണ് ‘നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ’ മുഖ്യമായസവി

�ശഷത.

20 പട്ടണങ്ങൾ

നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷി�യാ�ടാപ്പം �ക�ത്താഴിലുകൾക്കുംസ്ഥാനമുണ്ടാ

യിരുന്നു. ചരക്കുകൾവിൽക്കുന്നചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ളഗ്രാമങ്ങളിൽ

നിന്നു ജനങ്ങൾ വന്നു�ചരും. സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതും നാടുവാഴിക്കും മറ്റും

�കാടുക്കാനുള്ളതും കഴിച്ചു മിച്ചം വല്ലതുമുള്ള കൃഷിക്കാർ അതും�കാണ്ട് ചന്തസ്ഥ

ലങ്ങളിൽ എത്തും. കൃഷിക്കാർ �ക�വലക്കാരു�ട ചരക്കുകളും �ക�വലക്കാർ

കൃഷിക്കാരു�ട ധാന്യം മുതലായവയും വാങ്ങും. കൂടാ�ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉത്സവങ്ങ

ളുണ്ടാവും. ദൂര�ദശങ്ങളിൽ നിന്നു�പാലും ഉത്സവത്തിന് ആളുകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി

വന്നുകൂടും. ഉത്സവങ്ങൾ ഒ�രസമയത്തു മതപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങ

ളാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.

�കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾ വർദ്ധിക്കു�ന്താറും �ക�ത്താഴിലിനു �പ്രാത്സാഹനം

ലഭിച്ചു. പ്ര�ത്യകിച്ചും നാടുവാഴികളു�ട സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട നിർമാണം ലാഭ

കരമായ ഒ�രർപ്പാടായിരുന്നു.
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ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളി�ലർ�പ്പട്ട കച്ചവടക്കാരും �ക�വല

ക്കാരും �ചറുപട്ടണങ്ങളിൽ സംഘടിച്ചുകൂടി. ഗ്രാമങ്ങ�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന പട്ടണ

ങ്ങളും നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ അധികാരാതിർത്തിക്കുള്ളിലായിരുന്നു. ഗ്രാമക്കാ

�ര�യന്ന�പാ�ല പട്ടണത്തിലുള്ളവ�രയും ഫ്യൂഡൽനിയമങ്ങൾ വരിഞ്ഞു�കട്ടിയി

രുന്നു. നാടുവാഴി മർദ്ധനത്തിൽനിന്നു �മാചനം �നടാൻ�വണ്ടി കച്ചവടക്കാരും

�ക�വലക്കാരും തങ്ങളു�ട പട്ടണങ്ങളിൽസ്വയംഭരണത്തിനു�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭം

കൂട്ടി. ആദ്യകാലത്തു �ക�വലക്കാ�ര �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ച അ�ത നാടുവാഴികൾ

ഇ�പ്പാൾഅവരു�ട എതിരാളികളായിത്തീർന്നു.

പട്ടണത്തി�ല കച്ചവടക്കാരും �ക�വലക്കാരും ‘ഗിൽഡു’കളായി സംഘടി

ച്ചു�കാണ്ടാണ് തങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങൾക്കു �വണ്ടി �പാരാടിയത്. വസ്ത്രം, �ച

രുപ്പ്, �ലാഹപ്രവൃത്തികൾതുടങ്ങിയഓ�രാ വ്യാവസായത്തിലു�മർ�പ്പട്ടവർക്ക് പ്ര

�ത്യകം പ്ര�ത്യകം ഗിൽഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഓ�രാ ഗിൽഡിനും പ്ര�ത്യകമായ നി

യമങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. വില, തരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തിസമയം മുതലായവ�യ നിയന്ത്രി

ക്കുന്ന അത്തരം നിയമങ്ങ�ള ഗിൽഡി�ല എല്ലാ അംഗങ്ങളും അനുസരിക്കണം.

ഓ�രാ�ക�വലവകുപ്പിലും ഒരു മൂപ്പനും (Master) അയാളു�ട കീഴിൽ പരിശീലന

ത്തിനു�വണ്ടി പണി�യടുക്കുന്ന ഏതാനും പ്രവൃത്തിക്കാരും (Apprentice) അതി

നുപുറ�മ കൂലിക്കു പണി�യടുക്കുന്ന �വലക്കാരും ഉണ്ടാവും. പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ

വരും പ�ക്ഷ, മൂപ്പന്മാരാവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കൂലി�വല�യടുക്കുന്നവരുമായ

�വലക്കാ�ര ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജർണി�മൻ (Journey men) എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്ന

ത്. പ്രവൃത്തിയിൽ �വദഗ്ദ്ധ്യം �നടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്കും മൂപ്പന്മാരാവാൻ

കഴിയു�മന്ന് ആദ്യകാലത്ത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പ�ക്ഷ, നാടുവാഴി മർദ്ധ

നത്തിൽ നിന്നു രക്ഷ�പടാൻ �വണ്ടി നാടുവി�ട്ടാടി�പ്പാന്നഅടിയാളരു�ട എണ്ണം

വർദ്ധിക്കു�ന്താറും കൂലി�വലക്കാരു�ട എണ്ണംഅധികമായിത്തീരുകയുംഅങ്ങ�ന

ജർണി�മന്മാരു�ടആശക്രമത്തിൽ വിഫലമായി�ക്കാണ്ടുവരികയും �ചയ്തു. എങ്കി

ലും, അവർ തങ്ങളു�ട താല്പര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി ഗിൽഡു നിയമങ്ങൾ

ക്കുള്ളിൽരക്ഷപ്രാപിച്ചമൂപ്പന്മാർ�ക്കതിരായിപല�പ്പാഴും �പാരടിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

ഗിൽഡുകളു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റി മാർക്സും എം�ഗൽസും എഴുതുന്നു: ‘തട്ടിപ്പറി

ക്കാരും സംഘടിതരുമായ പ്രഭുക്കൾ�ക്കതിരായി സംഘടിച്ചു പ്രവർത്തി�ക്കണ്ടതി

�ന്റ ആവശ്യകത വ്യവസായി ത�ന്ന കച്ചവടക്കാരനുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ

ജനങ്ങൾക്കാ�ക ഉപ�യാഗ�പ്പടുന്ന മാർക്കറ്റുകളു�ട ആവശ്യകത, വളർന്നുവ

രുന്ന പട്ടണങ്ങളി�ലക്ക് അടിച്ചുകയറുന്നവരും നാടുവാഴികളു�ട പിടിയിൽനിന്നു

രക്ഷ�പ�ട്ടാടിവരുന്നവരുമായ അടിയാളരു�ട വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കിടമത്സരം നാ

ടി�ന്റ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വപരമായ ഘടന ഇവയു�ട�യല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ഗിൽ

ഡുകളുണ്ടായത്. കൂട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടു വരു�മ്പാൾ

�ക�വലക്കാരു�ട എണ്ണം മാറ്റമില്ലാ�ത അ�തപടി നിലനിൽക്കുകയും അവരു

�ടയിടയിലുള്ള കു�റ വ്യക്തികളു�ട കയ്യിൽ മൂലധനം ക്രമത്തിൽഈട്ടം കൂടുകയും

�ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായി ജർണി�മന്മാരും അപ്രൻറീസുമാരും തമ്മിൽ ഒരു പുതിയ

ബന്ധമുളവായി. അങ്ങ�ന, നാട്ടിൻപുറങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല പട്ടണങ്ങളിലും �മൽ

ക്കീഴ്മ�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ വിഭജനങ്ങൾ നിലവിൽവന്നു.’ മൂപ്പന്മാരും ജർ

ണി�മന്മാരും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ പട്ടണ ജീവിതത്തി�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാ

ത്ത ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. വലിയ പ്ര�വശന ഫീസും നിറ�വറ്റാൻ വിഷമമുള്ള മറ്റു

വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് ഗിൽഡുകളിൽ പ്ര�വശനം സമ്പാദിക്കാൻ
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ജർണി�മൻമാർക്ക്എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്അവർ ഒരുപ്ര�ത്യകവർഗ

�മന്ന നിലക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജർണി�മന്മാർക്കു �യാമൻ

ഗിൽഡ് (Yeomen guilds) എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പ്ര�ത്യക സംഘടനകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഘടനക�ള കച്ചവടക്കാരും മൂപ്പന്മാരും എതിർത്തിരുന്നു

�വന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് അവയ്ക്ക് മിക്ക�പ്പാഴും രഹസ്യമായി�ട്ട

പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ.

ഒരുഭാഗത്ത് അടിയാളരു�ട പ്രയത്ന�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന ഗ്രാമ�മധാവി

കൾ, മറുഭാഗത്ത് �ചറിയ �താതിൽ മൂലധനമിറക്കി �വലക്കാരു�ട പ്രയ്തന�ത്ത

ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന പട്ടണ�മധാവികൾ—ഇതായിരുന്നു നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ

കീഴിലുള്ളസ്വത്തുടമയു�ട സ്വഭാവം. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഉൽപാദനങ്ങളും �ചറുകിട

യിലുള്ളതായിരുന്നു. കൃഷിയിലാവ�ട്ട, വ്യവസായത്തിലാവ�ട്ട ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. എംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:

‘മുതലാളിത്തപരമായ ഉൽപാദനത്തിനു മുമ്പ് എന്നു�വച്ചാൽ മദ്ധ്യകാലങ്ങ

ളി�ലന്നർഥം. തങ്ങളു�ട ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മൽ �വലക്കാർക്കു സ്വ

കാര്യഉടമാവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതി�ന അടിസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള �ചറുകിട

ഉൽപാദനങ്ങളാണ്—സ്വതന്ത്ര�നാ അടിയാള�നാ ആയ �ചറുകിട കൃഷിക്കാ

ര�ന്റ കാർഷിക വ്യവസായം, പട്ടണങ്ങളി�ല �ക�വല വ്യവസായം എന്നിവ

യാണ് �പാതുവിലുണ്ടായിരുന്നത്. നിലം, കാർഷി�കാപകരണങ്ങൾ, �താഴിൽ

ശാല, പണിയായുധങ്ങൾ എന്നീ അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങൾ വ്യക്തികളു�ട സ്വ

ന്തം അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങളായിരുന്നു. ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് ഉപ�യാഗിക്കാനു�ദ്ദശിച്ചു

�കാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് അവ ആവശ്യം �ചറിയതും എളിയതും

പരിമിതവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാരണം �കാണ്ടുത�ന്ന നിയ�മന അവ

ഉൽപാദക�ന്റ സ്വന്തം വകയായിരുന്നു. ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നഈ സങ്കുചി

തങ്ങളായ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള �കന്ദ്രീകരിക്കുകയും വിപുലമാക്കുകയും

�ചയ്യുക. അവ�യ ഇന്ന�ത്ത ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ഊക്കുകൂടിയ വീണ്ടികളായി രൂ

പാന്തര�പ്പടുത്തുക—ഇ�തല്ലാമായിരുന്നു. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്തരീതി

യിലുള്ള ഉൽപാദനവും അതി�ന്റ പ്രതിനിധിയായ മുതലാളിവർഗവും നിർവഹിച്ച

ചരിത്രപരമായ പങ്ക് ’.

നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൻ കീഴിൽ പതു�ക്കപ്പതു�ക്ക കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധി�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പുതിയ പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ

ഉയർന്നുവന്നു. �നയ്ത്തിനുപുറ�മ സ്വർണ്ണം�കാണ്ടും �വള്ളി�കാണ്ടുമുള്ള പണിത്ത

രങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള �കാത്തുപണികൾ, പ്രതിമാനിർമ്മാണം എന്നിങ്ങ�ന

പ്രഭുക്കളു�ടയുംപള്ളി �മധാവികളു�ടയുംസുഖ�ഭാഗങ്ങൾക്കാവശ്യമായവസ്തുക്കളും

കലാവിഭവങ്ങളും നാൾക്കുനാൾഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു�കാണ്ടുവന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഉപ

�ഭാക്താക്കൾ നിലമുടമകളും പള്ളി�മധാവികളുമായിരുന്നു. കൃഷിക്കാ�ര ചൂഷണം

�ചയ്തുണ്ടാക്കുന്നസ്വത്തി�ന്റ ഒരുഭാഗം അവർ വിനിമയത്തിനു�വണ്ടി നീക്കി�വച്ചു.

മറുഭാഗത്തു കൃഷിക്കാരു�ട ദയനീയ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുസഹമായി�ക്കാ

ണ്ടുവന്നു. പ�ലടങ്ങളിലും പരസ്യമായ കർഷക ലഹളകൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. ഒരു

ഭാഗത്ത് ഐശ്വര്യസമ്പന്നരും അധികാര പ്രമത്തരുമായ നാടുവാഴികൾ. മറുഭാ

ഗത്ത് �ക്ലശപരികീർണവും മർദ്ധനപൂർണവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അടിയാ

ളർ—എങ്ങ�ന കർഷക ലഹളകൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടാതിരിക്കും.
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വിനിമയത്തി�ന്റയും പണത്തി�ന്റയും ഏറി�യറിവരുന്ന പ്രാധാന്യം ഉൾനാടു

കളി�ല ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തി�ന്റഅടി തുരക്കാൻ തുടങ്ങി. ജംഗമസ്വത്തുക്ക�ള

�പ്പാ�ലത�ന്ന നിലങ്ങളും �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾക്കു വി�ധയമായിത്തീർന്നു. പ്ര

�ത്യകിച്ചും �ചറിയ നിലമുടമസ്ഥന്മാർ മറ്റു വഴി�യാന്നും കാണാ�ത തങ്ങളു�ട നി

ലങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ നിർബന്ധരായി. നിലങ്ങളു�ട�കമാറ്റം നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥ

യ്ക്കു കിട്ടിയ വമ്പിച്ച ഒരടിയായിരുന്നു. നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ മരണ�രാദനങ്ങൾ

അന്തരീക്ഷത്തിലുയരാൻ തുടങ്ങി.

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കുത�ന്ന നിലമുടമ വ്യവ

സ്ഥയിൽ സാരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ കാണ�പ്പട്ടു. നാടുവാഴികൾക്കു പണത്തി�ന്റ

ആവശ്യം വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾഅടിയാളരുമായുള്ളബന്ധത്തിൽഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ

അവർ നിർബന്ധരായി. അടിയാളർ പ്രഭുവി�ന്റ നിലത്തിൽ �ദഹാദ്ധ്വാനം �ചയ്യ

ണ�മന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കുപകരം അവർ പ്രഭുവിന് ഒരു നിശ്ചിത�താതിൽ പണം �കാ

ടുത്താൽ മതി�യന്നു തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. നികൃഷ്ടമായ �ദഹാദ്ധ്വാന വ്യവസ്ഥയിൽ

നിന്നു �മാചനം ലഭിക്കുന്നതു�കാണ്ട് അടിയാളർക്ക് ഇതു തൃപ്തികരമായി �താന്നി.

വി�ദ്രാഹികളായ അടിയാള�ര നിർബന്ധിച്ചു പണി�യടുപ്പിക്കുന്നതി�നക്കാൾ കൂ

ലിക്കു �വലക്കാ�ര ഏർ�പ്പടുത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആദായകര�മന്നു പ്രഭുക്കളും

മനസിലാക്കി.

ഇങ്ങ�നഒരുവശത്ത് �ദഹാദ്ധ്വാനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക്പകരംപാട്ടത്തിനുനിലംഏറ്റു

വാങ്ങി കൃഷി�ചയ്യുന്നകൃഷിക്കാരും മറുവശത്തുധനിക കൃഷിക്കാരു�ടയും ജന്മികളു

�ടയും നിലങ്ങളിൽ കൂലിപ്പണി�യടുത്തുപജീവനം കഴിക്കുന്ന കർഷക�ത്താഴിലാ

ളികളുമാവിർഭവിച്ചു.

നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ�പാ�ല കച്ചവടത്തി�ന്റയും പണത്തി�ന്റയും പ്രാധാ

ന്യം പ�ണ്ടങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.

പണത്തി�ന്റ പ്രഭാവം നാടുവാഴികളു�ട ജീവിത രീതി�യ�പ്പാലും ഇളക്കിമറിച്ചു.

തങ്ങളു�ട നിലങ്ങളിൽ ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി �ചയ്യുന്നതി�നക്കാൾആദായകരം കച്ച

വടച്ചരക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാ�ണന്ന് അവർ കണ്ടറിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �രാമത്തു

ണിച്ചരക്കുകളു�ട പ്രചാരവും വില വർദ്ധനവുമാണ് അവ�ര കൂടുതലാകർഷിച്ചത്.

നാടുവാഴികളി�ലാരു വിഭാഗം പ്ര�ത്യകിച്ചും �ചറുനിലമുടമസ്ഥന്മാർ തങ്ങളു�ട

നിലകളിൽ കൃഷി �ചയ്യുന്നതിനുപകരം �ചമ്മരിയാടുക�ള �മച്ചുവളർത്താൻ നി

ശ്ചയിച്ചു. പ�ക്ഷ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങ�ള �മച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റണ�മങ്കിൽ

നിരവധി കർഷക കുടുംബങ്ങ�ള കുടിയിറക്കിപ്പറഞ്ഞയ�ച്ച മതിയാവൂ എന്ന നി

ലവന്നു. പണത്തി�ന്റ പിടിയിൽ �പട്ടു�പായ നാടുവാഴികൾ അതിനും മടിച്ചില്ല.

കൃഷിക്കാ�ര അവർ ബലാൽക്കാരമായി ആട്ടിപ്പുറത്താക്കി. അങ്ങ�ന ഒട്ടുവള�ര

കാർഷികനിലങ്ങൾ �മച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളായി മാറി. അതുവ�രയും അവിടങ്ങളിൽ

കൃഷിപ്പണി�യടുത്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ നിസഹായരും �തരുവു

�തണ്ടികളുമായി മാറി.

21 പള്ളിയും പാതിരിയും

ക്രിസ്തുമതം സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒരു മതമ�ല്ലന്നും സാമൂഹ്യഘടനയു�ട

മാറ്റ�ത്താ�ടാപ്പം മ�റ്റല്ലാറ്റിനു�മന്ന�പാ�ല അതിനും പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടു

�ണ്ടന്നും ചരിത്രം പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ
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എല്ലാ മതങ്ങളു�ടയും സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനം അതാതു കാല�ത്ത ഉൽപാദനവ്യവ

സ്ഥകളാണ്.

അടിമകളു�ടയും മറ്റു മർദ്ധിതജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന�മന്ന

നിലയ്ക്കാണ് ക്രിസ്തുമതം ആരംഭിച്ചത്. അതു�കാണ്ട് ആദ്യകാല�ത്ത ക്രിസ്തുമത വി

ശ്വാസികൾ, ഏതാണ്ടിന്ന�ത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ല, ധനികവർഗക്കാരാൽ

മർദ്ധിക്ക�പ്പടുകയും അവ�ഹളിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മൂന്നു

നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ക്രിസ്തുമതം �സ്റ്ററ്റി�ന്റ മതമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കുംഅതിന്അന്ന�ത്തഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് �യാജിച്ച രീതിയിൽപല

രൂപ�ഭദങ്ങളും വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം വളർന്നു

വന്ന�പ്പാൾ ആ പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്കനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുമത

ത്തിനു വീണ്ടും ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പള്ളിയും പാതിരിയച്ചനും പ്രാമാണ്യം �ന

ടിയതിക്കാലത്താണ്. ‘ഒ�രാട്ടകത്തിന് സൂചിയു�ട തുളയിലൂ�ട കടന്നു�പാവാൻ

എത്രകണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടു�ണ്ടാ അതിലുമധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ധനികനു സ്വർഗത്തി

�ലക്കു കടക്കാൻ’ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ പിന്തുടർച്ചാവകാശികൾ

യൂ�റാപ്പി�ല ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായി മാറി.

നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയ്ക്കു�യാജിച്ചമട്ടിലുള്ളവിഭജനങ്ങൾപള്ളി�മധാവികൾക്കി

ടയിലുമുണ്ടായിരുന്നു. പള്ളിയു�ടഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണാധികാരി �പാപ്പ്, അയാളു

�ട താ�ഴ നാടുവാഴിക�ള�പ്പാ�ലയുള്ള ബിഷപ്പുമാർ. ഏറ്റവും താ�ഴ സാധാരണ

ക്കാരായ പാതിരിമാർ, പാതിരിമാരു�ട സ്ഥിതി താരത�മ്യന �മാശമാണ്. എങ്കി

ലുംഅവർ വഴിക്കാണ് കൃഷിക്കാർ ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. കൃഷിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗ

വും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളായിരുന്നു�വന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, അതു�കാ�ണ്ട

ന്ത്? ക്രിസ്ത്യന്മാരായ നിലമുടമകളു�ടയും പള്ളി �മധാവികളു�ടയും മർദ്ധനത്തിൽ

നിന്ന് അവർക്ക് യാ�താരു രക്ഷയുമുണ്ടായില്ല. എന്നല്ല, യാ�താരു പിറുപിറുപ്പും കൂ

ടാ�തനിലവിലുള്ള മർദ്ധനങ്ങൾക്കുവഴങ്ങുകയാണ് ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളായകൃ

ഷിക്കാരു�ട കടമ�യന്ന പ്രചാര�വലകളും അഴിച്ചുവിട�പ്പട്ടു. ഇഹ�ലാകത്തി�ന്റ

കാര്യം �പാക�ട്ട, സ്വർഗത്തി�ല�ക്കാരു ടിക്കറ്റു �വണ�മങ്കിൽഅതിനും പള്ളിയു

�ട സഹായം കൂടി�യ കഴിയൂ!

ഇങ്ങ�ന നാടുവാഴി വാൾ�കാണ്ടും പു�രാഹിതൻ കുരിശു�കാണ്ടും ജനങ്ങ�ള

മർദ്ദിച്ചു. ഒരാൾ മനുഷ്യ�ന്റ ശരീര�ത്തയും മ�റ്റ ആൾ അവ�ന്റ ആത്മാവി�ന

യും അടിമ�പ്പടുത്തി. വാളും കുരിശും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗന്ദര്യപിണക്കങ്ങളും

അവകാശത്തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നതു �നരാണ്. എന്നാൽ, ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ പാവങ്ങ�ള ചവിട്ടി�മതിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവ രണ്ടും ഉറ്റ ചങ്ങാതിക

ളായിരുന്നു.

പള്ളിയായിരുന്നുവാസ്തവത്തിൽ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയു�ട �കന്ദ്രം. നാടുവാഴി

വ്യവസ്ഥയു�ട ആശയങ്ങളു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും �നതാക്കന്മാർ എന്ന നി

ലയ്ക്കാണ് പള്ളി�മധാവികൾ തങ്ങളു�ട അധികാരശക്തിയുറപ്പിച്ചത്. പള്ളിയു�ട

പ്രധാന പ്രവൃത്തി നാടുവാഴികളു�ടയും പള്ളി�മധാവികളു�ടയും സ്വത്തുടമാധികാ

ര�ത്ത സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. സുഖവും ദുഃഖവും

ദാരിദ്ര്യവു�മല്ലാം �ദവകല്പിതമാണ്. �ദവകല്പന�യ �ചാദ്യം �ചയ്യാൻ പാടില്ല;

പള്ളിയുടമസ്ഥന്മാർക്ക്അട�ക്കണ്ടതായനിർബന്ധവഴിപാടുകൾഅടയ്ക്കാതിരിക്ക

ലാണ്ഏറ്റവും വലിയപാപം. �മലാള�ര മാനിച്ച്, എല്ലാംസഹിച്ച്, ഒ�ക്കക്ഷമിച്ചു.
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കഷ്ടപ്പാടിന് പരിഹാരമുണ്ടാവാൻ �ദവ�ത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പള്ളിക്ക്

പണം �കാടുക്കുകയും �ചയ്താൽ മരിച്ചതിനു�ശഷം സ്വർഗ്ഗത്തി�ലത്താം! സ്വത്തു

ടമാവകാശ�ത്ത �ചാദ്യം �ചയ്യുന്നവർ പര�ലാകത്തിൽ നരകവും ഇഹ�ലാക

ത്തിൽ സമുദായഭ്രഷ്ടും ക്രൂരമർദ്ദനങ്ങളും അനുഭവി�ക്കണ്ടിവരും. എം�ഗൽസ് എഴു

തുകയുണ്ടായി: ‘തങ്ങളു�ട കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട പക്കൽനിന്ന് അവസാന�ത്ത

കാശുകൂടി പിഴി�ഞ്ഞടുക്കുക�യാ പള്ളിവക എ�സ്റ്ററ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക�യാ �ച

യ്യാൻ�വണ്ടി അവർ മൃഗീയമായ ബലാൽക്കാരം മാത്രമല്ല, മതപരമായ എല്ലാ

ചതിപ്പണികളും ഉപ�യാഗിച്ച്; �ദഹപീഡയ്ക്കുള്ള മർദ്ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഭീകരത

കൾ മാത്രമല്ല, സമുദായഭ്രഷ്ടി�ന്റയും പാപപരിഹാരനി�ഷധത്തി�ന്റയും ഭീകരത

കൂടിയും അവർ പ്ര�യാഗിച്ചു: കുറ്റസമ്മതമുറിയി�ല എല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും

അവരവലംബിച്ചു.’

വഴിപാടുകൾ വഴിക്കും തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ വഴിക്കും പള്ളിയു�ട സ്വകാര്യ

സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി

യ�പ്പാൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളു�ട ഗണ്യമാ�യാരു ഭാഗം പള്ളിയു�ടഅധീനത്തിലായി

ത്തീർന്നു. �മാർട്ടൻ എഴുതുന്നു: ‘നിലം സമ്പാദിക്കാൻ �വണ്ടി പള്ളികൾ നരകഭീ

ഷണി മുതൽ തനി കള്ള�രഖയുണ്ടാക്കൽവ�രയുള്ളഎല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും

പ്ര�യാഗിച്ചു. അങ്ങ�ന ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു ഒരു യഥാർത്ഥ ദൗർബല്യമായി തീരുമാ

റ് പള്ളിവക നിലങ്ങൾഅത്രയ്ക്കുവിപുലമായിത്തീർന്നു. മറ്റുള്ളജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും

ഇതുകാരണം വലിയ വിഷമമുണ്ടായി. പള്ളിവക നിലങ്ങൾക്ക് നികുതിയും �സ

നിക �സവനത്തിനുള്ളബാദ്ധ്യതയും കുറവായിരുന്നു. ഇതു�കാണ്ടുളവാകുന്നകമ്മി

നികത്താൻ കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ ഭാരം ചുമ�ക്കണ്ടിവന്നു. പള്ളികളു�ടസ്ഥാപിത

താൽപര്യങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം കൃഷിക്കാരു�ട �മലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവ

ന്നു.

എന്നാൽ, ഫ്യൂഡലിസം ക്ഷ�യാന്മുഖമായ�പ്പാൾ പള്ളിയു�ട പ്രമാണിത്തവും

ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. സുഖ�ഭാഗത്തിലാറാടുന്നവരും തങ്ങളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്ത്

എത്രവർദ്ധിച്ചാലും തൃപ്തിയടയാത്തവരുമായ വലിയ പള്ളി�മധാവികൾക്രിസ്ത്യന്മാ

രായ സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട മാത്രമല്ല, ദരിദ്രന്മാരായ പു�രാഹിതന്മാരു�ട�പാ

ലും എതിർപ്പിനു പാത്രമായിത്തീർന്നു. സമുദായത്തി�ല വളർന്നുവരുന്ന വർഗസ

മരങ്ങൾ പള്ളിയു�ട ആശയങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങി. പു�രാഹിതന്മാർ

�ഡാമിനിക്കൻസ് (Dominicans)ഫ്രാൻസീസ്കൻസ് (Franciscans)എന്നും രണ്ടു

തരക്കാരായി പിരിഞ്ഞത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഒരു കൂട്ടർ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�യ

യും വർഗവിഭജന�ത്തയും ന്യായീകരിക്കാൻശ്രമിച്ച�പ്പാൾ മ�റ്റ കൂട്ടർ സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമയും സുഖ�ഭാഗങ്ങളും ക്രിസ്തുവി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നു വാദിച്ചു.

അസിസിയി�ല�സയിൻറ്ഫ്രാൻസിസ്�ബബിളി�ലപലപ്രമാണങ്ങളുംഉദ്ധരി

ച്ചു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥക്രിസ്ത്യന്മാർ സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലാറാടാൻ പാടി�ല്ലന്നും അവർ

സ്വയം ദാരിദ്ര്യം വരിക്കണ�മന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ സാധാര

ണക്കാരായ മർദ്ദിതജനങ്ങ�ള കണക്കിലധികം ആകർഷിച്ചു�വന്ന് പറ�യണ്ടതി

ല്ല�ല്ലാ. ഫ്യൂഡലിസം ക്ഷയിക്കു�ന്താറും ദരിദ്രന്മാ�ര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പുതിയ

പുതിയ പു�രാഹിതന്മാർ ഉയർന്നുവന്നു. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

ലാങ്ലണ്ടി�ന്റ മതപരമായ പ്രബന്ധങ്ങളും �വക്ലിഫി�ന്റ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും

മർദ്ദിത കൃഷിക്കാരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനങ്ങളായിരുന്നു. പള്ളിവക

നിലങ്ങൾ ബലാൽക്കാരമായി പിടി�ച്ചടുത്തു കൃഷിക്കാർക്ക് �കാടു�ക്കണ്ടതാ�ണ
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ന്നു�പാലും�വക്ലിഫ്പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘�ദവദത്ത’മായഅധികാരങ്ങളും

ശക്തികളും �പാപ്പിനു മാത്രമായിട്ടുള്ളത�ല്ലന്നുംഅവഎല്ലാവർക്കുംഅവകാശ�പ്പ

ട്ടതാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം വാദിച്ചു. �വക്ലിഫി�ന്റ അനുയായിയായ �ജാൺ�ബാൾ

എന്നപു�രാഹിതൻ ഇങ്ങ�നപ്രസംഗിച്ചു:

എ�ന്റ നല്ലവരായ ജനങ്ങ�ള, എല്ലാ വസ്തുക്കളും �പാതുസ്വത്താക്കുന്നതു

വ�ര, അടിയാള�ര�ന്നാ പ്രമാണിക�ള�ന്നാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാകുന്നതുവ�ര

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാര്യങ്ങ�ളാന്നും �ന�രയാവുക സാദ്ധ്യമല്ല; ഒരിക്കലു�മാട്ടു �ന�രയാ

വുകയുമില്ല. നാ�മല്ലാം പ്രഭുക്ക�ളന്നു വിളിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുകാരണം �കാണ്ടാ

ണ് നമ്മ�ളക്കാൾ �മന്മ ലഭിക്കുന്നത്? അവ�രങ്ങ�നയാണതിനർഹരാവുന്നത്?

നമ്മ�ള അവ�രന്തിനാണ് അടിമകളാക്കി�വയ്ക്കുന്നത്? നമ്മ�ളാ�ക്ക ഒ�ര പിതാ

വിനും മാതാവിനും-ആദാമിനുംഈവിനുംപിറന്നവരാ�ണങ്കിൽഅവർ�ക്കങ്ങ�ന

നമ്മ�ളക്കാ�ള�റ യജമാനന്മാ�രന്നവകാശ�പ്പടാൻ കഴിയും? അവര�തങ്ങ�ന

�തളിയിക്കും? നമ്മ�ള�ക്കാണ്ട് അവർ പണി�യടുപ്പിക്കുകയും അവർക്കു ചിലവി

ടാൻ �വണ്ടി നമ്മൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�താഴിച്ചാൽ �വ�റ�യന്താണ

വർ�ക്കാരു �മന്മയുള്ളത്? അവർ �വൽ�വറ്റു തുണികളും �രാമങ്ങൾ�കാണ്ടും

പട്ടു�രാമങ്ങൾ �കാണ്ടും അലംകൃതമായ �കാട്ടുകളുമണിയുന്നു. നമ്മ�ളാ, പരുപ

രുത്ത പരുത്തിത്തുണികളുടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വീഞ്ഞുണ്ട്, വാസനദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്,

നല്ല അപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾ�ക്കാ മുത്താറി �റാട്ടിയും മറ്റുള്ളവരു�ട എച്ചിലുകളും പുല്ലും

�വള്ളവും. അവർക്കു പാർപ്പിടങ്ങളുണ്ട്, �മാടി കൂടിയ അരമനകളുണ്ട്. നമു�ക്കാ

പ്രാരാബ്ധങ്ങളും പണിയും പി�ന്ന, നമ്മൾ വയലുകളി�ല കാറ്റി�നാടും മഴ�യാടും

എതിർത്തുനിൽക്കുകയും �വണം. നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മു�ട അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നു

മാണ് അവരു�ട ധാടി നിലനിർത്തുവാനുള്ള വക അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, എന്നിട്ടും

അവർ നമ്മ�ള അടിയാള�രന്നു വിളിക്കുന്നു. അവരു�ട കൽപനയനുസരിക്കാന

മാന്തം കാണിച്ചാൽഅവർ നമ്മ�ള പിടിച്ചുതല്ലുന്നു!

വിപ്ലവകാരികളായപു�രാഹിതന്മാരു�ടഇത്തരംആശയങ്ങൾകർഷകവിപ്ല

വങ്ങൾക്കുശക്തിയും �പ്രാൽസാഹനവുംനൽകി�യങ്കിൽഅതിലത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, പള്ളിയു�ട �പരിലുള്ള ഭക്തിക്കല്ലാ�ത മ�റ്റാരു വികാരത്തി

നും, തല�പാക്കാനധികാരമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. എന്നിട്ടും

�പാപ്പി�ന്റഅദൃശ്യ ശക്തിക്കുമുമ്പിൽപതറാ�തപ്രശസ്തമായധീരത�യാടുംഅത്ഭു

താവഹമായആദർശപ്രതിപത്തി�യാടുംകൂടി പു�രാഹിത വി�ദ്രാഹികൾ മു�ന്നാട്ടു

വന്നു.

പള്ളിയംഗങ്ങൾ �ബബിളിൽ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരി

ക്കണ�മന്നും ഭൗതികാധികാരങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും അവർ ഉ�പക്ഷിക്കണ�മന്നും

വാദിച്ച പല ചിന്തകന്മാർക്കും �പാപ്പുതിരു�മനി ഭ്രഷ്ട് കല്പിച്ചു. അസത്യ�ത്ത സിം

ഹാസനത്തിലിരുത്താൻ �വണ്ടി സത്യം തൂക്കിലിട�പ്പട്ടു. പലരും ക്രൂരവും കുത്സിത

വുമായ യാതനകളനുഭവിച്ചു. ചിലർ ജീവ�നാ�ട ചുട്ടുകരിക്ക�പ്പടുക�പാലുമുണ്ടായി.

പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും പള്ളി �മധാവിത്വത്തി�നതിരായ മതപരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ

കുറയുകയല്ല കൂടുകയാണ് �ചയ്തത്.

ഉപ�യാഗകരമായ ഒരു സ്ഥാപന�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് പള്ളി ചരിത്രത്തിൽ

കാ�ലടുത്തു�വച്ചത്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ആരംഭദശയിൽ അതിനു പു�രാഗമന

പരമായ ചില വശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പം പിടിച്ച താറുമാറായ �റാമൻ സാ

മ്രാജ്യത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് �റാമി�ല അടിമസംസ്കാര�ത്തക്കാൾ പു
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�രാഗമനപരമായ പുതി�യാരു സാമൂഹ്യഘടന�യ �കട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന മഹ

ത്തായ പ്രവൃത്തിയിൽ പള്ളി വഹിച്ച പങ്ക് പ്രശസ്തമാണ്. �റാമൻ സാമ്രാജ്യത്തി

�ന്റ വീഴ്ച�യ തുടർന്നുണ്ടായ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പള്ളിയായിരുന്നു വിദ്യാ

ഭ്യാസത്തി�ന്റയും പാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും പ്രാചീന സംസ്കാരത്തി�ന്റയും സംരക്ഷ

ണ�കന്ദ്രം. പള്ളിയി�ല അംഗങ്ങൾ എഴുത്തും വായനയും തങ്ങളു�ട നിയന്ത്ര

ണത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും അങ്ങ�ന ആ ‘കറുത്തയുഗ’ത്തിൽ ജ്ഞാനത്തി�ന്റ

പ്രകാശം—അ�തത്രത്ത�ന്ന മങ്ങിയാലും ശരി-പരത്താൻശ്രമിക്കുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ, ഫ്യൂഡലിസം അധഃപത�നാന്മുഖമാവുകയും കൂടുതൽ പു�രാഗമന

പരമായ മ�റ്റാരു സാമൂഹ്യഘടന തലയുയർത്താൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ

പള്ളിയു�ട ചരിത്രപരമായ ആവശ്യം അവസാനിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ അച്ചടിവിദ്യ

യു�ട പ്രചാരവും വളർന്നുവന്ന വ്യാപാര സംബന്ധിയായ ആവശ്യങ്ങളും എഴുത്ത്,

വായന, വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണം മുതലായവയിൽ പള്ളിക്കുണ്ടായിരുന്നകുത്തകാവ

കാശ�ത്ത നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പള്ളിയുടമകൾ ഉപ�യാഗശൂന്യരും മടിയന്മാരും

മർദ്ദകന്മാരുമായ ഒരു വർഗമായി അധഃപതിച്ചു. തങ്ങളു�ട സ്വാർത്ഥപൂർണവും

സങ്കുചിതവുമായ സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി അവർ

എല്ലാതരം പു�രാഗതി�യയും എതിർക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിയായിത്തീർന്നു.

ചരിത്രം പള്ളി�മധാവിത്വത്തിനു മരണശിക്ഷ വിധിക്കുകയും �ചയ്തു.

അധഃപത�നാന്മുഖമായ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയു�ടയും പള്ളി�മധാവിത്വത്തി

�ന്റയും സാമൂഹ്യഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ത�ന്ന മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള പുതിയ ഉല്പാദ

നശക്തികൾ പതു�ക്ക പതു�ക്ക വികസിച്ചുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുതു സാ

മ്പത്തികശക്തികൾ വളരും�താറും ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ �കന്ദ്രമായ പള്ളി�മധാ

വിത്വം അധികമധികം ആ�ക്ഷപിക്ക�പ്പട്ടു. മതമയമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ മത

ത്തി�ന്റ ത�ന്ന കുപ്പായമിട്ടു�കാണ്ടാണ് പുതിയ സാമ്പത്തികശക്തികൾ പുറത്തു

വന്ന�തങ്കിൽ അതിലത്ഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല. വിപ്ലവകാരികളായ പു�രാഹിത

ന്മാരു�ടയും ചിന്തകന്മാരു�ടയും മതപരിഷ്കരണ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ രാജ്യാതിർത്തിക

�ള �ഭദിച്ചു�കാണ്ട് പരന്നുപിടിച്ചതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അക്കാല�ത്ത ജന

ങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിലാണാരാ�യണ്ടത്. ജർമനിയിൽ ലൂതറു�ടയും

ഫ്രാൻസിൽകാൽവി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ചു പരിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

(Reformation) സാർവത്രികമായ സ്വാധീനശക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനവും ഇതുത

�ന്നയാണ്. മുതലാളിത്തശക്തിയു�ട അര�ങ്ങറ്റം അപ്രതി�രാധവും അനു�പക്ഷ

ണീയവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു�വന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ മതപരിഷ്കരണ

പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങൾ �ചയ്തത്.

22 സയൻസും തത്വശാസ്ത്രവും

സയൻസാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധിയു�ടയും മുതലാളിത്തസം

സ്കാരത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനം. മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതയാത്ര�യ കൂടുതൽ സുഗമമാ

ക്കാനുതകുന്നപുതിയസാ�ങ്കതിക�വദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളുംപുതിയയ�ന്ത്രാപകരണങ്ങളും

കൂടുതലുയർന്ന ജീവിതരീതികളും സയൻസി�ന്റഅനുഗ്രഹങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധിശക്തിയിൽനിന്നാണ് മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിനാവശ്യ

മായ വിജ്ഞാനങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്നത് ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

ബുദ്ധിശക്തിയു�ട അത്ഭുതാവഹമായഈ പ്രവർത്തനങ്ങളത്രയും സാമൂഹ്യ വളർ

ച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത് എന്ന കാര്യം
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മറക്കരുത്. �വട്ടയാടിക്കഴിയുന്ന ഒരപരിഷ്കൃത മനുഷ്യനു ആവിയന്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി സ്വ

പ്നത്തിൽ�പ്പാലും വിചാരിക്കാനാവില്ല. സമുദായത്തി�ന്റ വികാസ�ത്താ�ടാപ്പം

മാത്രമാണ് സമുദായത്തി�ല അംഗമായ മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധിശക്തി വളർന്നിട്ടുള്ള

തും വളരുന്നതും. മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല സാമൂഹ്യപ്രവർ

ത്തനങ്ങളാണ് ബുദ്ധിശക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനം. അ�പ്പാൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തിയു�ട സാർവത്രികമായ പ്രകടനങ്ങൾക്കു �പ്രരണയും

�പ്രാത്സാഹനവും നൽകിയത് ആ കാലഘട്ടത്തി�ല സാമൂഹ്യജീവിതമാ�ണന്ന്

കാണാൻകഴിയും. ക�മ്പാളങ്ങള�ന്വഷിച്ചുനടക്കുന്നകച്ചവട മുതലാളികൾക്ക്സമു

ദ്ര�ത്തപ്പറ്റിയും ഭൂമി�യപ്പറ്റിയും ഉള്ളവിജ്ഞാനങ്ങൾആവശ്യമായിവന്ന�പ്പാഴാണ്

ദിഗ്ദർശനയന്ത്രങ്ങളും �ജ്യാതിർവിജ്ഞാനവും ഭൂമിശാസ്ത്രസംബന്ധിയായകണ്ടുപിടു

ത്തങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത്. അങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റസാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ

ജീവിതാവശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സയൻസ് ജന്മ�മടുത്തു. സയൻസി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിയാ

ക�ട്ട, മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതരീതി�യ കൂടുതലുയർത്താൻ സഹായിച്ചു. വീണ്ടും പുതിയ

ആവശ്യങ്ങൾ, വീണ്ടുംപുതിയകണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുള്ള�പ്രരണയും �പ്രാത്സാഹന

വും, വീണ്ടുംസയൻസി�ന്റഅഭിവൃദ്ധിഇങ്ങ�നമനുഷ്യൻപടിപടിയായിപു�രാഗതി

�നടി.

ഫ്യൂഡലിസത്തിൽനിന്ന് മുതലാളിത്തത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ

സയൻസ് വഹിച്ച പങ്ക് അതിപ്രധാനമാണ്. യന്ത്രങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമിട്ട യന്ത്രവി

ജ്ഞാനം (Mechanics) അളവുകൾക്കാവശ്യമായ ഗണിതശാസ്ത്രവും �രഖാഗണി

തവും (Geometry) ദ്രവപദാർത്ഥം, ബാഷ്പപദാർത്ഥം, �വളിച്ചം മുതലായവ�യ

അപഗ്രഥനം �ചയ്യാനാവശ്യമായ പദാർത്ഥഗുണശാസ്ത്രവും രസായനശാസ്ത്രവും

(Physics and Chemistry) പ്രകൃതിയു�ട നിഗൂഢതയി�ലക്ക് കടന്നു�ചല്ലാൻ

സഹായിക്കുന്നസൂക്ഷ്മദർശിനിയന്ത്രവും (1590) ദൂരദർശിനിയന്ത്രവും (1609) ഭൂമിസ്ഥി

രമായി നിൽക്കുകയി�ല്ലന്നും �ന�രമറിച്ച് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങ�ള�പ്പാ�ല സൂര്യനു ചുറ്റും

പ്രദക്ഷിണം �ചയ്യുകയാ�ണന്നും �തളിയിക്കുന്ന �ജ്യാതിശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മുകളിൽ നിന്ന് കീ�ഴാട്ടുവീഴുന്ന വസ്തുക്കളു�ടയും ചലിക്കുന്ന ഗ്ര

ഹങ്ങളു�ടയും നിയമങ്ങളും, ന്യൂട്ട�ന്റ ആകർഷണ സിദ്ധാന്തവും—ഇവ�യല്ലാം

�പ�ട്ടന്നുണ്ടായ യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളായിരുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച് വളർന്നുവന്ന

മുതലാളിത്ത ശക്തികളു�ട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിനു മു�ന്നാട്ടു നീങ്ങണ�മങ്കിൽ വർക്കുഷാപ്പുകൾക്കു പകരം

വലിയ യന്ത്രങ്ങളും വൻകിട വ്യവസായങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണം. ഗതാഗത സൗക

ര്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ഉൽപാദന�ത്ത ഉപര്യുപരി വർ

ദ്ധിപ്പിക്കണം; സർ�വ്വാപരി മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങ�ള കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ഭരണാധികാരവും �വണം. എന്നാൽ വളർന്നുവരുന്നഈ

പുതിയ ഉൽപാദനശക്തികളു�ട മുമ്പിൽ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റതായ ഉൽപാ

ദനബന്ധങ്ങൾ വിലങ്ങടിച്ചുനിന്നു. പിന്തിരിപ്പന്മാരായ നാടുവാഴികളു�ട സ്ഥാപി

തതാൽപര്യങ്ങൾ മർദ്ധിതരായ കൃഷിക്കാർക്ക് വ്യാവസായി�കാൽപന്നങ്ങൾ വാ

ങ്ങാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ �പതൃകങ്ങളായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ ബന്ധ

ങ്ങൾ സങ്കുചിതാശയങ്ങൾ, നാടുവാഴിച്ചുങ്കങ്ങൾ, ഗിൽഡൂനിയമങ്ങൾ, സർ�വ്വാ

പരി നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ ഭരണകൂടം എല്ലാം നശിപ്പി�ച്ച കഴിയൂ എന്നായി.

വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളിവർഗവും നാ�ശാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞ നാടുവാഴി വർഗവും

തമ്മിലുള്ളസമരം മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തി. ഈസമരത്തിൽപു�രാഗതിയു�ട �ചരി
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യിൽ നിന്നു�കാണ്ട് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരും

പഴമ�യ്ക്കതിരായി പട�പാരുതി. റൂ�സ്സാവും �വാൾട്ടയറും തൂവ�ലടുത്തു. കുരിശി

�ന കൂട്ടാക്കാ�ത �ച�ങ്കാലി�ന കൂസാ�ത, തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചിന്തകന്മാരും

ഉല്�ഘാഷിച്ചു. നാടുവാഴിയു�ട അധികാരങ്ങൾ �ദവദത്തങ്ങളാ�ണന്ന് പറയു

ന്നവർ കളവുപറയുന്നു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും സമന്മാര�ല്ലന്ന് പറയുന്നവർ �നരല്ല

പറയുന്നത്. സുഖമനുഭവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അർഹതയുണ്ട്. പ�ക്ഷ, സ്വാർത്ഥി

കളായ നാടുവാഴികൾ അതിനു തടസം നിൽക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് എല്ലാവർക്കും

സുഖം വരണ�മങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന�യ തകർത്ത് പുതി�യാരു

സാമൂഹ്യഘടന സ്ഥാപിക്കണം. മറ്റും മറ്റും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പു�രാഗമന

കാംക്ഷികളായ എല്ലാവ�രയും ആ�വശഭരിതരാക്കുകയും അനിവാര്യമായ സാമൂ

ഹ്യവിപ്ലവ�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. അസംതൃപ്തരായ മുതലാളികളും മറ്റു

പട്ടണവാസികളും നാടുവാഴി മർദ്ദനത്തിൽക്കിടന്നു ഞരങ്ങുന്ന കൃഷിക്കാരും കർ

ഷക�ത്താഴിലാളികളും എല്ലാം ഒ�ത്താരുമിച്ച് നാടുവാഴി പ്രഭുത്വ�ത്തയും പള്ളി

�മധാവിത്വ�ത്തയും �വല്ലുവിളിച്ചു. മു�ന്നാട്ടിരമ്പിയാർത്തു കുതിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത

�ത്തതടഞ്ഞുനിർത്താൻ യാ�താരു ശക്തിക്കും സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നായി. ഫ്യൂഡലിസം

തകർന്നു നിലംപതി�ച്ച കഴിയൂ എന്നായി. ഫ്യൂഡലിസം നിലം�പാത്തി തൽസ്ഥാ

നത്ത് പുതിയ മുതലാളിത്തഘടന വാഴ്ചയുറപ്പിച്ചു.

23 ജീവിതരീതിയും ചിന്താഗതികളും

ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ഒരു സവി�ശഷത അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവ�രാടുള്ള അവജ്ഞയാ

ണ്. അന്യരു�ട അദ്ധ്വാനഫലത്തി�ന്മൽ പറ്റിത്തിന്നുകൂടുന്ന നാടുവാഴി ജന്മികളു�ട

ദൃഷ്ടിയിൽ �നരിട്ടുല്പാദനം നടത്തുന്നവർ താഴ്ന്നവരും അധഃപതിച്ചവരും ആണ്. യാ

�താരു പ്രവൃത്തിയും എടുക്കാ�ത പ്രവൃത്തി സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്നവർ മാന്യരും

അഭിജാതരുമാണ്. �ന�ര മറിച്ച് സമുദായത്തിനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളി�ലർ

�പ്പട്ടവർ പതിതരും ഹീനജാതിക്കാരുമാണ്. അവർ അയിത്തക്കാരാണ്. അവ

�ര �താട്ടുകൂടാ, തീണ്ടിക്കൂടാ, സ്വയം പൂർണങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി�യ

അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള പടിപടിയായ ജാതിവിഭജനങ്ങൾ, അയിത്തം മുത

ലായ അനാചാരങ്ങൾ, സങ്കുചിതമായ വീക്ഷണഗതി, വിശാലാശയങ്ങ�ളാടുള്ള

�വറുപ്പ്, �മലാള�രാടുള്ള ‘കടമ’ നിർവഹിക്കാത്തവർക്കു വിധിക്ക�പ്പടുന്ന ശാരീരി

കമർദ്ദനങ്ങളും സമുദായഭ്രഷ്ടും, കഷ്ട�പ്പടുന്നവരും മർദ്ദിതരുമായ ഭൂരിപക്ഷക്കാർ

അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ തിന്നുമുടിക്കുന്ന ഒരുപിടി �മലാളരു�ട ധാടിയും

സുഖ�ഭാഗങ്ങളും—ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം.

നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിൽ അവജ്ഞ�യാടുകൂടി വീക്ഷിക്ക�പ്പടാത്ത ഒ�ര�യാ

രുപ്രവൃത്തി�സനികപരിശീലനമാണ്. തങ്ങളു�ടസ്വത്തുക്കളുംസുഖ�ഭാഗങ്ങളും

നിലനിർത്താൻ വാളി�ന്റ സഹായം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാ�ണന്നു മനസിലാ

ക്കിയ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ യുദ്ധങ്ങൾക്കു മാന്യമായ ഒരുസ്ഥാനമാണ് കൽപിച്ചു

�കാടുത്തത്. പ്രഭുവി�ന്റ പ്രമാണത്തം കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി യുദ്ധം �വട്ടുന്ന

പടയാളിക്കു ജയിച്ചാൽ വീരശൃംഖല മരിച്ചാൽ വീരസ്വർഗം! യുദ്ധങ്ങൾക്കു പരിശീ

ലനം നൽകുവാനും വീരപരാക്രമിക�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന വ്യായാ

മ�കന്ദ്രങ്ങൾ നാടുവാഴികളു�ട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ�ലടങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു.

�കരളത്തി�ല കളരിപ്പയറ്റ് ഇതി�നാരുദാഹരണമാണ്.
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വീരപരാക്രമങ്ങളു�ട ഒരു ഭാഗ�മന്ന നിലക്കുപ്രഭുക്കന്മാരു�ട അനുരാഗപ്രക

ടനങ്ങളും �പ്രാത്സാഹിക്ക�പ്പട്ടു. സുന്ദരികളായ തരുണീമണികൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള

ദ്വന്ദ്വയുദ്ധങ്ങൾ 12-14-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളി�ല ഫ്രാൻസി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമാ

�യാരു പങ്കാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല രാജപുത്ര കാലഘട്ടത്തി

ലും (സുമാർ 8-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവ�ര) ഇത്തരം വീരപരാക്രമങ്ങൾ

ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരു�ട പത്നിമാ�ര ബലാൽക്കാരമായി പി

ടിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു സ്വന്തം രാജ്ഞിമാരാക്കി �വയ്ക്കുന്ന വീരപരാക്രമികളായ രാജാ

ക്കന്മാർക്ക് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് കൽപിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പരാക്രമവീര്യ

പ്രകടനങ്ങ�ള പ്രദർശിപ്പിക്കാനവസരം നൽകുന്ന സ്വയംവരങ്ങളും പ�ലടത്തും

നടത്ത�പ്പട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ,അനുരാഗപ്രകടനങ്ങളും മറ്റും നടത്താൻസ്ത്രീക്ക്സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായി

രുന്നു�വന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. അവളു�ട അച്ഛ�നാ മറ്റു രക്ഷിതാക്കന്മാ�രാ

ആണ് വാസ്തവത്തിൽസ്വയംവരങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പാടു �ചയ്തിരുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷ�ന്റ

�ഭാഗസാധനം മാത്രമായിരുന്നു. പുരുഷ�നസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മ�റ്റാരുവ�ന്റ

ഭാര്യ�യപിടിച്ച് പറിക്കുന്നത് ഒരു ‘�മനി’യായിക്കരുതിയഅ�തസമുദായംസ്ത്രീ�യ

ഇരുട്ടിലിട്ടടയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. അവ�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഅന്യപുരുഷ�ന്റ

മുഖ�ത്ത�ക്കാന്നു �നാക്കി�പ്പായാൽഅതു പാപമായി, പാതിവ്രത്യ ലംഘനമായി!

ത�ന്റ �ഭാഗസാമഗ്രി�യപർദ്ദയ്ക്കുള്ളിൽ�പാതിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് ഒരുധർമ്മമാ�ണന്ന

�ത്ര പുരുഷൻ കരുതിയിരുന്നത്.

ഇത്തരം അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ-അയിത്തം, ജാതി�ഭദങ്ങൾ, സങ്കുചിതത്വം, പർ

ദ്ദ മുതലായവ�യല്ലാം—ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കു �യാജിച്ചതാ

യിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിനുള്ളിൽ മുതലാളിത്ത ശക്തികൾ വളരാൻ

തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഈസ്ഥിതിഗതികൾ�ക്കാരു മാറ്റം �നരിട്ടു. കച്ചവടവും മുതലാ

ളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവും വളരണ�മങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളു�ട സ്വയം സമ്പൂർ

ണതയും നാടുവാഴിച്ചുങ്കങ്ങളും മറ്റു സങ്കുചിതവ്യവസ്ഥകളും നശി�ച്ച കഴിയൂ. നാടു

വാഴിത്തപരമായ സങ്കുചിതപരിധിക�ള തട്ടിത്തകർത്ത് വിപുലമായ �താതിൽ

�ദശീയാതിർത്തിക�ള സംഘടിപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിത്തീർന്നു. വ്യാപാരച്ചര

ക്കുകളു�ട ഉല്പാദനവും വളർന്നുവരുന്ന പണവ്യവസ്ഥയും ഗ്രാമസ്വയം സമ്പൂർണ

തയു�ട അടിയിൽ തുരങ്കം�വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. �താഴിൽശാലകളു�ട അഭിവൃദ്ധിക്ക്

അയിത്തവും ജാതിവിഭജനങ്ങളും തടസമായിരുന്നു. പട്ടണമദ്ധ്യത്തിൽ പടുകൂറ്റൻ

കമ്പിനികളിൽ �പായി പണി�യടുക്കുന്നപ്രവൃത്തിക്ക് അയിത്തമാചരിക്കാൻ കഴി

യുന്ന�തങ്ങ�ന? അ�ഹാവൃത്തിക്കു�വണ്ടി �താഴിൽശാലക�ളഅഭയം പ്രാപിക്കു

ന്ന സാധുസ്ത്രീകൾക്കും ഉ�ദ്യാഗമ�ന്വഷിച്ചലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഇടത്തരക്കാരികളായ

സ്ത്രീകൾക്കും പർദ്ദ�യ വലിച്ചു ചീന്താ�തയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയു�ണ്ടാ?

ഇപ്രകാരം മുതലാളിത്തശക്തികളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗ

തികൾ�ക്കതിരായ പുതിയ �ദശീയാശയങ്ങളും �ദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ജനങ്ങളു

�ടയിടയിൽ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. �ദശീയപ്രസ്ഥാനം മു�ന്നാട്ടുനീങ്ങുന്ന �താ

തനുസരിച്ച് അയിത്തത്തിനും പർദ്ദയ്ക്കു�മതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങൾക്കും ഉ�ത്ത

ജനം ലഭിച്ചു. ഫ്യൂഡൽ തുർക്കി കമാലി�ന്റ തുർക്കിയായി രൂപാന്തര�പ്പട്ട�പ്പാൾ

ഉണ്ടായ പരിഷ്കരണസംരംഭങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു �ശ

ഷം പരന്നുപിടിച്ച �ദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനുദാഹരണമാണ്. �കരളത്തിൽ

ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമുദായ പരിഷ്കരണ പ്ര�ക്ഷാ
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ഭങ്ങളും �ദശീയപ്രസ്ഥാന�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ അയി�ത്താച്ചാടന പരിശ്രമങ്ങളും

അന്തർജ്ജനങ്ങളു�ട �ഘാഷാബഹിഷ്കരണ സംരംഭങ്ങളും മറ്റും ഫ്യൂഡൽ ജീവിത

രീതി�ക്കതിരായ പുതിയആശയങ്ങളു�ട വിജയ�ത്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

24 കലയും സാഹിത്യവും

അമ്പലവുംപള്ളിയും �കാട്ടാരവുമായിരുന്നുഫ്യൂഡൽകലയു�ട �കന്ദ്രങ്ങൾ. അന്തഃ

പുരസ്ത്രീക�ള�പ്പാ�ല �കാട്ടാര�ക്കട്ടിനുള്ളിൽ ജനതാമദ്ധ്യത്തി�ലക്കിറങ്ങിവരാ

�തഅന്തസിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കലയും സാഹിത്യവുമാണ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരു

ന്നത്. ജനകീയസാഹിത്യ�മ�ന്നാന്നുണ്ടായിരുന്ന�തയില്ല. സംസ്കൃതവ്യുൽപ്പത്തി

യായിരുന്നുപാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റഅളവു�കാൽ (യൂ�റാപ്പിലാ�ണങ്കിൽലാറ്റിൻവ്യുൽ

പ്പത്തിയും). അക്ഷരാഭ്യാസവും കണക്കുകൂട്ടലും പഠിപ്പിച്ചു�കാടുക്കാൻ ഗ്രാമസ്വയം

പൂർണതയ്ക്കുള്ളി�ലാതുങ്ങിയ എഴുത്തുപള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതു ശരിത�ന്ന.

പ�ക്ഷ,അവജനങ്ങളു�ട �ചറി�യാരുശതമാന�ത്തമാത്ര�മഅനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു

ള്ളൂ.

തങ്ങളു�ട അന്തസും ധാടിയും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുതകുന്ന മ�നാഹരങ്ങളായ

�കട്ടിടങ്ങളു�ട നിർമാണത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്കു വലിയ അഭിരുചിയുണ്ടായിരുന്നു.

ഫ്രാൻസ് മുതലായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ല �ഗാഥിക്ക് �കട്ടിടങ്ങളും �ത�ക്ക

ഇന്ത്യയി�ല സുപ്രസിദ്ധ ഹിന്ദു�ക്ഷത്രങ്ങളും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരു�ട രമ്യഹർ

മ്മ്യങ്ങളും അവയ്ക്കു മകുടം ചാർത്തുന്നഹൃദയാകർഷകമായ താജ്മഹലും നാടുവാഴി

പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ കലാ�നപുണിക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവയ�ത്ര. കലാപൂർണ

ങ്ങളായഈ �കട്ടിടങ്ങൾ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയി�ല മർദ്ദനങ്ങ�ളയും കഷ്ടപ്പാടുക

�ളയും ഒ�ട്ടാന്നു മറച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. പാരീസ്

നഗരത്തി�ല പവിത്രസുന്ദരമായ �നാത്രദാം പള്ളിയു�ട �നർക്കു �നാക്കി�ക്കാ

ണ്ടു �സയിൻറ് �ബർനാർഡ് വിലപിക്കുകയുണ്ടായി: ‘പള്ളി അതി�ന്റ ചുമരുക�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം വിഭവ സമ്പൂർണമാണ്. ദരിദ്രന്മാ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താ

ളമാക�ട്ട, അത് ഒരിരപ്പാളിയാണ്. ത�ന്റ കല്ലുക�ള അതു �പാന്നുടുപ്പിക്കുന്നു.

ത�ന്റ മക്ക�ളയാക�ട്ട, അത് നഗ്നരാക്കി വിടുന്നു!’.

എന്നാൽ, മർദ്ദനത്തി�ന്റ �ചാര പുരണ്ട�തങ്കിലും ഈ മ�നാഹരഹർമ്മ്യ

ങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷഘട്ടത്തി�ല കലാസമ്പത്തുക്കളാ

�ണന്നകാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനങ്ങളുംഎഞ്ചിനീയറിങ്ങുംഅജ്ഞാ

തങ്ങളായിരുന്ന ആ കാലത്തു മനുഷ്യ�ന്റ �കവിരുതുകൾ എത്ര കലാപൂർണങ്ങ

ളായിരുന്നു�വന്ന് അവ �തളിയിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റ മഹത്തരമായ

സാദ്ധ്യതകൾക്കുസാക്ഷ്യം വഹിച്ചു�കാണ്ട് അവയിന്നും പരിലസിക്കുന്നു.

ഏതായാലും, 14-ാം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മുതലാളിത്തശക്തികൾ വളരാൻ

തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ പുതിയ കലാസംരംഭങ്ങളും സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങളും ജനതാമ

ദ്ധ്യത്തിൽ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. ദാ�ന്ത�യ�പ്പാലുള്ള മഹാകവികളും ലി�യാ

ണാർ�ദ്ദാവിൻസി�യ�പ്പാലുള്ളകലാകാരന്മാരുംഈന�വാത്ഥാന�ത്തതികച്ചും

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വരവി�നക്കുറിക്കുന്ന ഭൗതി

കവാദം, ബുദ്ധിവാദം, വ്യക്തിവാദം മുതലായവ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ എങ്ങ�ന

പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി�യന്നതിന് അവരു�ട കലകൾ ന�ല്ലാരു �തളിവാണ്.

ഏതാണ്ടിവരു�ട കാലത്തുത�ന്നയാണ് ഫ്യൂഡലിസ്റ്റാശയഗതിക�ള എതിർ

ക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ പുനരുദ്ധാനവും ഉണ്ടായത്. ഗ്രീക്ക്-�റാമൻ സാഹിത്യങ്ങൾ
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ഒരു പുതിയ �ചതന്യ�ത്താ�ട ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നറ്റു. ഏതാണ്ടി�തകാലത്തുത�ന്ന

ഇന്ത്യയിലും ഒരു ന�വാത്ഥാനത്തി�ന്റഅല വീശാൻ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. 14-ാം നൂ

റ്റാണ്ടി�ല, ജാതി�ക്കതിരായി രാമാനന്ദൻനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളുംഅതി�നത്തു

ടർന്നു�കാണ്ട് കബീർ പാടിയ പാട്ടുകളും പഴമയു�ട പിടുത്തത്തിൽനിന്ന് �മാചനം

�നടാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളു�ടപ്രാരംഭങ്ങളാണ്. അക്ബറു�ട കാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും

പുതിയ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രാ�ദശിക ഭാഷ

കൾ പ�ലടത്തും വളരാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടുകാരിൽ ന�ല്ലാരു വിഭാഗ�ത്തആകർഷി

ക്കുന്ന കവികളും കവിതകളും ഉയർന്നുവന്നു. ഹിന്ദിയിൽ തുളസിദാസരാമായണ

വും മലയാളത്തിൽ തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടും ഈ കാലഘട്ട

�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങളനുസരി

ച്ച് ഇന്ത്യയിലും ക്ഷ�യാന്മുഖമായ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ മുതലാളിത്ത ശക്തി

കൾ വളർന്നുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, വി�ദശമുതലാളികളു�ട ആക്രമണത്തി

�ന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ലക്കുള്ള സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച തട

യ�പ്പട്ടു. പിന്നീടു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ �ദശീയമുതലാളിത്തത്തി

നുവി�ദശീയ മുതലാളിത്ത�ത്തഎതിർക്കാനാവശ്യമായ �കല്പുണ്ടായിത്തീരുകയും

അങ്ങ�ന �ദശീയ�ബാധവും �ദശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങു

കയും �ചയ്ത�പ്പാൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ �ദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിട

യിൽ പുതിയ കലകളും സാഹിത്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു തുടങ്ങിയത്.

25 മുതലാളിത്തം

ആദ്യം പണക്കാർ കച്ചവടത്തിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ,

കച്ചവടം വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ഉൽപാദനം വർദ്ധി�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിവന്നു. ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റ

യ്ക്കുസ്വന്തമായ പണിയായുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് ഉൾനാട്ടുകാരുണ്ടാക്കുന്നചരക്കുകളും

�ക�വലക്കാര�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ന�ലാ അ�ഞ്ചാ ജർണി�മൻമാരു�ട സഹാ

യ�ത്താടുകൂടിയുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകളും മതിയാവാ�ത വന്നു. ഈസാമൂഹ്യാവശ്യ

മാണ് മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദന�ത്ത സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു പണി

�യടുക്കുന്നവ�ര ഒ�ര വർക്  �ഷാപ്പിൽ �കാണ്ടുവന്നു പണി�യടുപ്പിക്കുകഎന്നതാ

ണ്ആദ്യമുണ്ടായ മാറ്റം. ഓ�രാരുത്തരുംഓ�രാസാധനം മുഴുവനും നിർമിക്കുന്നതി

നുപകരം ഓ�രാ ഭാഗം മാത്രം പണിയുകയും അങ്ങ�ന പ്രവൃത്തി വിഭജനത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽഎല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നഈപു

തിയ ഉൽപാദനരീതിക്ക് മാനുഫാക്ചർ (Manufacture)എന്നുപറയുന്നു. പ�ക്ഷ,

ഇപ്രകാരംആളുക�ള കൂട്ടംകൂട്ടമായി പണി�യടുപ്പിക്കുകഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മാർ

ക്സ് എഴുതുന്നു: ‘�നരിട്ടുൽപാദനം നടത്തുന്നവന് അതായത് �താഴിലാളിക്ക് ത�ന്ന

ത്താൻവിൽക്കാൻകഴിയണ�മങ്കിൽആദ്യമായിനില�ത്താടുള്ളത�ന്റബന്ധംവി

ടർത്തിക്കിട്ടുകയും താൻ മ�റ്റാരാളു�ട അടിമ�യാ അടിയാള�നാ ദാസ�നാ അല്ലാ

തായിത്തീരുകയും �ച�യ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്. കൂടാ�ത, അവൻ ഗിൽഡുകളു�ട ഭര

ണത്തിൽനിന്നും ഗിൽഡുകളി�ല അപ്രൻറീസുമാർക്കും ജർണി�മൻമാർക്കും ഉള്ള

ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഗിൽഡുകളു�ട �താഴിൽ നിയമങ്ങളാകുന്ന തടസങ്ങളിൽ നി

ന്നും രക്ഷ�നടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്ര�മ ഒരു മാർക്കറ്റു ക�ണ്ടത്തു

ന്നിട�ത്തക്കുത�ന്റചരക്കും �കാണ്ടു�പാകുന്നഒരുസ്വതന്ത്രനായഅദ്ധ്വാനശക്തി

വിൽപനക്കാരനാവാൻ അവനു കഴിയുകയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട്, ഉൽപാദകന്മാ�ര
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കൂലി�വലക്കാരാക്കി മാറ്റുന്നചരിത്രപരമായപ്രസ്ഥാനംഒരുവശത്ത്,അടിയാളവ്യ

വസ്ഥയിൽ നിന്നും ഗിൽഡുകളു�ട ചങ്ങല�ക്കട്ടിൽ നിന്നും ഉള്ളഅവരു�ട �മാച

നമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. ഈ�യാരു വശം മാത്ര�മ നമ്മു�ട മുതലാളി ചരിത്രകാ

രന്മാർ കാണുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ മറുവശത്ത് തങ്ങളു�ടസ്വന്തമായ ഉല്പാദ�നാപകര

ണങ്ങളുംപഴയഫ്യൂഡൽഏർപ്പാടുകൾനൽകിയവയും ജീവിതം നിലനിർത്താനുപ

�യാഗ�പ്പടുന്നവയുമായഎല്ലാ ഉറപ്പുകളും തട്ടിപ്പറിക്ക�പ്പട്ട�ശഷമാണ് പുതുതായി

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയഈ മനുഷ്യർ തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന വിൽക്കുന്നവരായിത്തീർന്നത്.

ഇതി�ന്റ ചരിത്രം അവ�ര തട്ടിപ്പറിച്ച കഥ മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ന്റ ഏടുകളിൽ തീയ്

�കാണ്ടും �ചാര �കാണ്ടുമുള്ളഅക്ഷരങ്ങളിലാ�ണഴുത�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

പഴയസാമൂഹ്യഘടനയിൽനിന്നുപുതിയ മുതലാളിത്തപരമായസാമൂഹ്യഘട

നയി�ലക്കുള്ളഈപരിവർത്തനം ചരിത്രത്തി�ല ഏറ്റവും ക്രൂരവും നിഷ്ഠൂരവും നികൃ

ഷ്ടവുമായ ഒരദ്ധ്യായമാണ്. മാർക്സ് പറയുന്ന�പാ�ല ‘വ്യക്തിപരവും ചിന്നിക്കിടക്കു

ന്നതുമായഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ളരൂപാന്തര�പ്പടുത്തിയത്, ഒരുപിടിആളു�ട

�ചറുസ്വത്തുക്ക�ള ഒരു പിടി ആളു�ട കൂറ്റൻസ്വത്തുക്കളായി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തിയ

ത്, ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനാവലിയു�ട പക്കൽനിന്നു നിലവും ജീവനസാമഗ്രി

കളും അദ്ധ്വാ�നാപകരണങ്ങളും തട്ടിപ്പറി�ച്ചടുത്തത്. ഈ ഭയാനകവും വ്യസനക

രവുമായ തട്ടിപ്പറിയാണ് മൂലധനചരിത്രത്തി�ന്റ മുഖവുര’.

14-ഉം 15-ഉം നൂറ്റാണ്ടിൽത്ത�ന്ന മധ്യധരണ്യാഴി പ്ര�ദശങ്ങളി�ല ചില പട്ടണ

ങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ളഉൽപാദനത്തി�ന്റആരംഭങ്ങൾകാണാൻകഴി

യു�മങ്കിലും മുതലാളിത്തകാലഘട്ടം ശരിക്കുതുടങ്ങുന്നത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കാ

ണ്. അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മുതലാളികളു�ട വർക്  ഷാപ്പുകൾഏ�റക്കു�റപ്രാബല്യംസിദ്ധി

ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രസ്തുതകാലത്തു വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

വർക്  �ഷാപ്പുകളി�ല ഉൽപാദനം പ്രവൃത്തിവിഭജന�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ

മാനുഫാക്ച്ചർആയിരുന്നുഎങ്കിൽക്കൂടിഈപുതിയ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയു�ട കീ

ഴിൽ കച്ചവടത്തിനു കാര്യമായ പു�രാഗതി ലഭിച്ചു. പുതിയ പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ

ആവശ്യമായിരുന്നു. അ�മരിക്കയു�ട ആവിഷ്കരണം നാണ്യനിർമാണത്തിനാവശ്യ

മായ സ്വർണവും �വള്ളിയും ധാരാളമായി കണ്ടുകിട്ടാൻ ഇന്ത്യ, �ചന മുതലായ

പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പുതിയ സമ്പർക്കംഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കച്ചവടം,

വ്യാപാരസംബന്ധിയായ യുദ്ധങ്ങൾ—ഇവ�യല്ലാം ഉൽപാദന�ത്ത കൂടുതൽ വി

പുലമാക്കാനുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികൾസൃഷ്ടിച്ചു.

കച്ചവടം വളർന്ന�പ്പാൾക�മ്പാളങ്ങൾക്കുപറ്റിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങളു�ട കണ്ടു

പിടുത്തംആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അങ്ങ�നപുതിയ രാജ്യങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയ�പ്പാൾ

കച്ചവടത്തിനു �പ്രാത്സാഹനം ലഭിച്ചു. പുതുതായിക്കിട്ടിയ �ലാകമാർക്കറ്റുക�ള തൃ

പ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം കച്ചവടച്ചരക്കുകൾ കൂടുതൽ �വഗത്തിലും ധാ

രാളമായും നിർമിക്കാനാവശ്യമായ ഉൽപാദന പരിഷ്കാരങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി

ത്തീർന്നു. ചുരുക്കത്തിൽനാടുവാഴി വ്യവസ്ഥ�യതകർത്ത് മുതലാളിത്തത്വത്തി�ന്റ

വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ചരിത്രത്തി�ന്റ കടമയായിത്തീർ

ന്നു. സയൻസി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ്ഈകടമ നിർവഹിക്ക�പ്പട്ടത്.

സയൻസ് സമുദായത്തി�ല ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാ�ക വിപ്ലവകരമായ ഒരു

മാറ്റമുളവാക്കി. ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം മ�റ്റാരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനു വഴി�തളിച്ചു. 18-ാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലാരംഭിച്ച ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു വ്യവസായവി
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പ്ലവ�മന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി �കയ് (Kay) എന്ന

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ഓടം (Shuttle) മൃഗങ്ങളു�ട ഉല്പാദനക്ഷമത

�യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. �നയ്ത്തിലുണ്ടായ ഈ പു�രാഗതി, നൂൽനൂൽപ്പി�ന്റ �വഗ�ത്ത

വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തി�ന്റ ആവശ്യകതയുളവാക്കി. ഹാർ�ഗ്രവി

�ന്റ നൂലുനൂല്പുയന്ത്രം (Spinning Jenny) ഈ ആവശ്യ�ത്ത നിർവഹിച്ചു. നൂൽ

നൂല്പിലുണ്ടായഈപരിഷ്കരണം �നയ്ത്തുസമ്പ്രദായ�ത്തവീണ്ടും പിന്നണിയിലാക്കി.

കാർട്ട്�ററ്റി�ന്റ മഗംഎന്നപുതിയ �നയ്ത്തുയന്ത്രംഈകുറവുപരിഹരിച്ചു. ഇങ്ങ�ന

ഒന്നി�നത്തുടർന്നു�കാണ്ടു മ�റ്റാന്നായി പല യന്ത്രങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. അ�പ്പാ

�ഴയ്ക്കും യന്ത്രങ്ങ�ള നിർമ്മിക്കാനുള്ള വലിയ യന്ത്രങ്ങളു�ട ആവശ്യമുണ്ടായിത്തീർ

ന്നു. യന്ത്രങ്ങ�ള നടത്താൻ ആവിശക്തിയുപ�യാഗിക്കാ�മന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

കണ്ടുപിടിച്ചു. �ജയിംസ് വാട്ടി�ന്റ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഇവി�ട പ്രസ്താവശ്യമാണ്. ഇങ്ങ

�ന യന്ത്രങ്ങ�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ഉൽപാദനക്രമം അഭൂതപൂർവമാംവണ്ണം

വികസിച്ച�പ്പാൾ പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഗതാഗതമാർഗങ്ങളും കട�ത്തർ

പാടുകളും പരിഷ്കരി�ച്ച കഴിയൂഎന്നായി. തീവണ്ടിയുംആവിക്കപ്പലുകളും നിലവിൽ

വന്നു. ഈ പു�രാഗതികളു�ട�യല്ലാമടിസ്ഥാന�മന്ന നിലയ്ക്കു കൽക്കരി വ്യവസാ

യവും ഇരുമ്പു വ്യവസായവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അത്ഭുതാവഹമായ യന്ത്രപരിഷ്കാരങ്ങ�ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

മാനി�ഫ�സ്റ്റാ ഇങ്ങ�ന സംഗ്രഹിക്കുന്നു: ‘കഷ്ടി�ച്ചാരു നൂറു�കാല്ല�ത്ത ഭര

ണകാലത്തിനുള്ളിൽ മുതലാളിവർഗം കഴിഞ്ഞു�പായ എല്ലാ തലമുറകളും കൂടി

നിർമിച്ചവ�യക്കാൾ വലിയവയും ഗംഭീരങ്ങളുമായ ഉൽപാദനശക്തിക�ളയാണ്

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതിശക്തിക�ള മനുഷ്യനു കീഴ്�പ്പടുത്തൽ, യ�ന്ത്രാപകര

ണങ്ങൾ, വ്യവസായത്തിനും കൃഷിക്കും രസായനശാസ്ത്ര�ത്ത ഉപ�യാഗ�പ്പടു

ത്തൽ, ആവിക്കപ്പലുകൾ, തീവണ്ടികൾ, കമ്പിത്തപാൽ, കൃഷി�ചയ്യാൻ �വണ്ടി

വലിയ ഭൂപ്ര�ദശങ്ങ�ള ഒന്നായി �വട്ടി�ത്തളിയിക്കൽ, ജാലവിദ്യ�കാ�ണ്ടന്ന

�പാ�ല വലിയ വലിയ ജനസമുദായങ്ങ�ള �പ�ട്ടന്നു ഭൂമുഖത്തുയർത്തി�ക്കാണ്ടു

വരൽ—സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ മടിത്തട്ടിൽ ഇത്തരം ഉല്പാദനശക്തികൾ ഉറ

ങ്ങിക്കിടപ്പു�ണ്ടന്നു മു�മ്പ�താരു നൂറ്റാണ്ടിനാണ് ഊഹിക്കാൻ �പാലും കഴിഞ്ഞിട്ടു

ള്ളത്?’.

മുതലാളിത്ത�മന്നാ�ല�ന്തന്നു സി.പി.എസ്. യു. വി�ന്റ ചരിത്രം വിവരിക്കു

ന്നു:

‘മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനം മുത

ലാളിയാണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ എന്നുള്ളതാണ്. പ�ക്ഷ,

ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാരു�ട �മൽ—കൂലി വാങ്ങുന്ന �താഴിലാളികളു

�ട �മൽ—അയാൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ല. മുതലാളിക്ക് അവ�ര വിൽക്കാനും

വയ്യ, �കാല്ലാനും വയ്യ. കാരണം വ്യക്തിക�ളന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ സ്വതന്ത്രരാണ്.

എന്നാൽ, ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ളല്ലാം അവരു�ട പക്കൽ നിന്നു പിടി�ച്ചടുത്തി

രിക്കുന്നതു�കാണ്ട് വിശപ്പുമൂലം മരിച്ചു�പാകാതിരിക്കണ�മങ്കിൽഅവർ തങ്ങളു�ട

അദ്ധ്വാനശക്തി�യ മുതലാളിക്കു വിൽക്കണ�മന്നുവരുന്നു. ചൂഷണത്തി�ന്റ ഭാരം

അവർ �പറണ�മന്നു വരുന്നു.

സ്വന്തമായ പണിയായുധങ്ങ�ളാ, ഉൽപാദനം നടത്താനുള്ള ഉപാധിക�ളാ

ഇല്ലാത്ത �താഴിലാളിക്കു ജീവിക്കണ�മങ്കിൽ ത�ന്റഅദ്ധ്വാനശക്തിക്കു മുതലാളി

ക്കു വിറ്റു കൂലി വാങ്ങുകയല്ലാ�ത മറ്റു വഴി�യാന്നുമില്ല. മുതലാളിയാക�ട്ട, ത�ന്റ
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ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി �താഴിലാളിയു�ട അദ്ധ്വാനശക്തി�യ അ�ങ്ങയറ്റം

വ�ര ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുന്നു. �താഴിലാളി�യ�ക്കാണ്ട് കഴിയുന്നിട�ത്താളമധികം

പണി�യടുപ്പിക്കുകയും ആ അദ്ധ്വാനഫലത്തിൽ നിന്നു �താഴിലാളിക്കു ജീവിക്കാ

നാവശ്യമായതു മാത്രം �കാടുത്തു മിച്ചമുള്ളതു മുഴുവൻ അപഹരി�ച്ചടുക്കുകയും �ച

യ്യുന്നു. �താഴിലാളി�യ എത്ര�ത്താളമധികം ചൂഷണം �ചയ്യുന്നു�വാ അത്ര�ത്താ

ളമധികം മുതലാളിക്ക് ലാഭമാണ്. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിയു�ട

അഭിവൃദ്ധി �താഴിലാളിയു�ട അധഃപതനമാണ്. ലാഭം സമ്പാദിക്കാൻ�വണ്ടി മുത

ലാളിയും ത�ന്റ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ �നടാൻ�വണ്ടി �താഴിലാളിയും പരസ്പരം �പാ

രടിക്കുന്നു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയാണ് മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ല അനിവാര്യ

മായ വർഗസമരത്തിനു മൂർച്ച കൂട്ടിയത്.

നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ�പാ�ല മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽആളുകളു�ട ഉപ

�യാഗമല്ല മുതലാളിയു�ട ലാഭമാണ് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തി. കൂടുതൽ

ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന�ത�ന്താ അതു മാത്രമാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പടുക. അതി

�ലയ്ക്കാണ് മൂലധനം ആകർഷിക്ക�പ്പടുക. കൽക്കരി കുഴി�ച്ചടുക്കുന്നതി�നക്കാൾ

ലാഭകരം മ�റ്റാന്നാ�ണങ്കിൽ കൽക്കരി ഭൂമിയിൽത�ന്ന കിടക്കും. മനുഷ്യർക്കു

നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ തുണി�വണം. പ�ക്ഷ, തുണിയു�ട ഉൽപാദനം ആദായകരമ

�ല്ലങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുകയില്ല. ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമുണ്ട്. അസംസ്കൃത സാധ

നങ്ങളുണ്ട്, പണി�യടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് യന്ത്രങ്ങ�ളടുത്തുപ�യാഗിച്ചുകൂ�ട?

പാടില്ല. യന്ത്രങ്ങൾ മുതലാളിയു�ട ‘സ്വകാര്യ സ്വത്താ’ണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു

�ട സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലാണ്

വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും കലകളും സാഹിത്യങ്ങളും പത്രങ്ങളും സിനിമയും �റ

ഡി�യാവും ചിന്താഗതികളു�മല്ലാം സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവയു�ട പിന്നിൽ

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സർവശക്തമായ ഭരണയന്ത്രവുമുണ്ട്. ഈ ഭരണയന്ത്രം വി

പുലാധികാരങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികളു�ടയും ശക്തി�യറിയ പട്ടാ

ളങ്ങളു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി ത�ന്റ കരാളമായ �കനഖങ്ങ�ള ജനതാമ

ദ്ധ്യത്തിലാഴ്ത്തി�ക്കാണ്ടു നില�കാള്ളുന്നു. ഇപ്രകാരം ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട

ഉടമകളായ മുതലാളികൾസമുദായത്തി�ന്റ ജീവിതത്തിലാ�ക നിയന്ത്രണം �ചലു

ത്തുകയുംസ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ ‘പരിശുദ്ധനിയമങ്ങ�ള’ �ചാദ്യം �ചയ്യാൻ മുതിരുന്ന

വ�ര�യല്ലാം ബലാൽക്കാരമായി അമർത്തി�വയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

മുതലാളിയു�ട നിയമസംഹിതയിൽ മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും ഒരു�പാ

�ല സ്വതന്ത്രനാണ്, ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും നിയമദൃഷ്ട്യാ സമന്മാരാണ്. അന

�ത്താ�ല ഫ്രാൻസി�ന്റ ഭാഷയിൽ ‘നിയമം അതി�ന്റ അന്തസുകൂടിയ സമത്വ

�ബാധ�ത്താ�ട കമാനങ്ങളു�ട ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും അപ്പം �മാ

ഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും �തരുവുകളിൽ പിച്ച�തണ്ടുന്നതിൽ നിന്നും ധനിക�നയും

ദരിദ്ര�നയും ഒരു�പാ�ല വിലക്കി നിർത്തുന്നു!’.

മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ മുതലാളിക്കും �താഴിലാളിക്കും വ്യക്തിസ്വാത

ന്ത്ര്യമുണ്ട്—മുതലാളിക്കു �താഴിലാളി�യ ചൂഷണം �ചയ്യാനും ലാഭമടിക്കുവാനു

മുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം �താഴിലാളിക്കു മുതലാളിയു�ട കമ്പനിയിൽ, മുതലാളിയു�ട

യന്ത്രങ്ങളി�ന്മൽ, മുതലാളിയു�ട ലാഭത്തിനു�വണ്ടി പണി�യടുക്കാനുള്ള സ്വാത

ന്ത്ര്യം! മുതലാളിയു�ട നിബന്ധനകളനുസരിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്ത �താഴിലാളിക്ക്

അപമാനം വിഴുങ്ങാനും പട്ടിണികിടന്നു ചാവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപിടി മർദ്ദക

ന്മാർക്ക് കല, സാഹിത്യം മുതലായവ�യ താ�ലാലിച്ചു�കാണ്ട് അഭിവൃദ്ധിയു�ട
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മണിമാളികകളിൽ അന്തസു പുലർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ മർദ്ദിതന്മാർക്ക് കഷ്ടപ്പാടിലും കണ്ണീരിലും മുഴുകി�ക്കാണ്ട് അജ്ഞതയു�ടയും

അന്ധകാരത്തി�ന്റയും ചളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്നുഴലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം! അ�ഹാ,

എ�ന്താരാരാദ്ധ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം!

അ�പ്പാൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ജനനകാലത്തുയർന്നുവന്ന മഹനീയാദർശ

ങ്ങൾ—സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗഭ്രാത്രവും—ഒരു വർഗത്തി�ന്റ നന്മയ്ക്കുമാത്ര

�മ ഉപകരിക്കയുണ്ടായുള്ളൂ. മുതലാളിത്തം തുറന്നുവിട്ട വിസ്മയാവഹമായ സാ�ങ്ക

തികാഭിവൃദ്ധി ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദ്ദിതജനങ്ങ�ള അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

സാംസ്കാരിക യുഗത്തി�ന്റആരംഭം മുതൽക്ക് ഇടവിടാ�ത വിവിധ രൂപത്തിൽ തു

ടർന്നുവരുന്നവർഗമർദ്ദനംഅവസാനിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു മർദ്ദകവർഗത്തി�ന്റ

സ്ഥാനത്തു മ�റ്റാരു മർദ്ദകവർഗം കയറിക്കൂടി�യന്നു മാത്രം.

26 സാമ്രാജ്യാധിപത്യം

ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരു�ടതി�നക്കാൾ �വഗ

ത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാനും �വണ്ടി മുതലാളികൾ താന്താങ്ങളു�ട യന്ത്രങ്ങ�ള അധിക

മധികം പരിഷ്കരിക്കുന്നു. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും ക�മ്പാളങ്ങൾ

ക്കു�വണ്ടിയും അവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു. ഈ ‘സ്വതന്ത്രമായ മത്സര’ത്തിൽ

�ചറിയ മുതലാളി വലിയ മുതലാളിയു�ടയും വലിയ മുതലാളി ഏറ്റവും വലിയ മു

തലാളിയു�ടയും ഇരയായിത്തീരുന്നു. മത്സരത്തിൽ �താറ്റമ്പുന്ന മുതലാളികൾ

പാപ്പരത്തത്തി�ലയ്ക്കു വഴുതിവീഴുന്നു. ഇങ്ങ�ന, ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ കുറച്ചു�പ

രു�ട കയ്യിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻതുടങ്ങുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾവീണ്ടും പരിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നു.

മുതലാളികൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് വർ�ക്ഷാപ്പുകൾ നടത്തിയിരു�ന്നടത്ത് അ�നകം മുത

ലാളികൾ ഒന്നിച്ചു �ചർന്നു�കാണ്ടുള്ള കമ്പനികൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. കമ്പനികൾ

തമ്മിലും മത്സരം തുടങ്ങുന്നു. മത്സരത്തിൽ നിലകിട്ടാത്ത കമ്പനികൾ ദീപാളി കു

ളിക്കുന്നു. മൂലധനം പി�ന്നയും �കന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ബാങ്കും പണമിടപാടുകളും ഈ

�കന്ദ്രീകരണ�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്തുന്നു. അ�നകം മുതലാളികൾ പരസ്പരം മത്സ

രിച്ചിരു�ന്നടത്ത് ഇ�പ്പാൾ ബാങ്കുകളു�ട പിൻബല�ത്താടുകൂടിയ ഏതാനും കൂറ്റൻ

കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ മത്സരം ലാഭത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാന�ത്ത തകർക്കു�മന്ന ഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾ കൂറ്റൻ കമ്പനികൾ കുത്തക

കളായി സംഘടിക്കുന്നു. പിന്നീടു കുത്തകകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി. ബാങ്കുകളും

വ്യവസായക്കമ്പനികളും കൂടി�ച്ചർന്നു�കാണ്ടുണ്ടായ ഈ പടുകൂറ്റൻ കുത്തകകൾ

സമുദായ ജീവിതത്തി�ന്റഎല്ലാ തുറകളിലും നിയന്ത്രണം �ചലുത്തുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഈ വികാസക്രമം �ലാകത്തി�ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും

ഒരു�പാ�ലയല്ലസംഭവിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നതുശരിയാണ്. ഉത്പാദനശക്തികൾഅസ

മമായ �താതിലാണ് വളർന്നു വരാറുള്ളത്. ചില രാജ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തി�ല

ക്ക് കാ�ലടുത്തുവയ്ക്കു�മ്പാൾ മറ്റുചില രാജ്യങ്ങൾ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൽത്ത�ന്ന

കിടക്കുന്നതു കാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിൽആദ്യമായി മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉല്പാദന

വ്യവസ്ഥസ്ഥാപിതമായ കാലത്തു യൂ�റാപ്പി�ല മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്യൂഡലി

സമാണ് നടമാടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്ത

ഘട്ടത്തിൽ പ്ര�വശിക്കുകത�ന്ന �ചയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന മറ്റു യൂ�റാ

പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മൂലധനം ഏതാനും കൂറ്റൻ മുതലാളികളു�ട കയ്യിൽ �കന്ദ്രീകരി

ക്കാൻ തുടങ്ങി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളി�ല കുത്തകക്കമ്പനികൾ സാർവലൗകികമായ
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കൂട്ടു�കട്ടുകളി�ലർ�പ്പട്ടു�കാണ്ടു ഭൂ�ഗാള�ത്ത പങ്കു�വയ്ക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമ

ങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ �ലാകം മുഴുവനും ഏതാനും മുതലാളി കുത്ത

കകളു�ട �കാളനികളായി മാറി.

അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ �കാണ്ടുവരാനും വ്യാവസായി�കാൽപന്നങ്ങൾ വി

റ്റഴിക്കാനും മൂലധനം കയറ്റുമതി �ചയ്തു മിച്ചലാഭമടിക്കാനും പറ്റിയ രാജ്യങ്ങൾ ബാ

ക്കിയി�ല്ലന്നാകു�മ്പാൾ �കാളനിക�ളബലാൽക്കാരമായി മാറ്റി പങ്കിടാനുള്ളശ്രമ

ങ്ങൾ നടക്കുകയായി. സർവശക്തങ്ങളായ കൂറ്റൻ കുത്തകകളു�ട നിയന്ത്രണത്തി

ലുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളി�ല ഭരണകൂടങ്ങൾ �ചരിതിരിഞ്ഞ് സാർവലൗകികമായ

സംഘട്ടനങ്ങൾ�ക്കാരുങ്ങുകയായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിനാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യ

ത്തി�ന്റ കാലഘട്ട�മന്നു പറയുന്നത്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഈ സാമ്രാജ്യാധിപത്യഘട്ടത്തിൽ

സാർവലൗകിക സംഘട്ടനങ്ങളും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്ന

�തങ്ങ�നഎന്നുസി.പി.എസ്. യു. വി�ന്റ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു.

‘പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

ആരംഭത്തിൽ മുതലാളിത്തം അതി�ന്റ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസാന ഘട്ട

ത്തി�ലക്ക്—സാമ്രാജ്യാധിപത്യഘട്ടത്തി�ലക്ക്—പ്ര�വശിക്കുന്ന�താടുകൂടി യുദ്ധ

ങ്ങൾ വി�ശഷിച്ചും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വ�യ്യന്നായിത്തീർന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യത്തിൻ കീഴിൽ അതിപ്രബലങ്ങളായ മുതലാളിത്ത കുത്തകക്കമ്പനികളും ബാങ്കു

കളും മുതലാളി�ക്കായ്മകളു�ട ജീവിതത്തിൽ പരമാധികാരം �ചലുത്താൻ തുടങ്ങി.

വ്യവസായ മൂലധന�ത്താടു �ചർന്നബാങ്കുമൂലധനം മുതലാളി രാജ്യങ്ങളു�ട യജമാ

നനായിത്തീർന്നു. ഈ പുതിയരൂപം �ക�ക്കാണ്ടബാങ്കുമൂലധനത്തിനാക�ട്ട പു

തിയ ക�മ്പാളങ്ങൾആവശ്യമായി. പുതിയ �കാളനികൾആവശ്യമായി. മൂലധനം

കയറ്റിഅയച്ചുനി�ക്ഷപിക്കാനുള്ളപുതിയരാജ്യങ്ങളുംഅസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ

കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു കിട്ടാനുള്ളപുതിയസ്ഥലങ്ങളുംആവശ്യമായി.

‘പ�ക്ഷ, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടവസാനിച്ച�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മുതലാളിത്ത രാജ്യ

ങ്ങൾതമ്മിൽഭൂ�ഗാളമാ�കപങ്കു�വച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലുംസാമ്രാജ്യത്വകാല

ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തം തീ�ര അന്ധമായ നിലയിലും എടുത്തുചാട്ടങ്ങളിലൂ�ടയു

മാണ് വളരുന്നത്. അതായത്, ഇതുവ�ര ഒന്നാംകിടസ്ഥാനത്തുനിന്നിരുന്ന രാജ്യ

ങ്ങളി�ല വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച് വള�ര സാവധാനത്തിൽ

മാത്രം വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതു�പാ�ലത�ന്ന ഇതുവ�ര പിന്നണിയിലായിരു

ന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ അതി�വഗത്തിൽ എടുത്തുചാടി മറ്റുള്ളവ�യാ�ടാപ്പ�മത്തി

അവ�യ കടന്നു മു�ന്നാട്ടു �പാകുന്നു. ഇതി�ന്റ ഫലമായി �സന്യശക്തിയിലും

സാമ്പത്തിക ശക്തിയിലും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധ

ത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അ�താടുകൂടി �ലാക�ത്ത വീണ്ടും പങ്കു�വക്കുന്നതിനുള്ള

ശ്രമം തുടങ്ങുകയായി. ഈ വീണ്ടുവിഭജനത്തിനുള്ള സമരം സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങ�ള

അനിവാര്യമാക്കിത്തീർത്തു.’

ഇതിനിടയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സഹജമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കു മൂർച്ച

കൂടി�ക്കാണ്ടുവന്നു. ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു ചിന്നിച്ചിതറി�ക്കാണ്ടു �വയക്തികമായ ഉൽ

പാദനം നടത്തിയിരുന്ന ആയിരമായിരം �ചറുല്പാദകന്മാ�ര നശിപ്പിച്ചു�കാണ്ടാ

ണ�ല്ലാ മുതലാളിത്തം രംഗത്തു പ്ര�വശിച്ചത്. അ�നകായിരം പ്രവർത്തിക്കാ�ര

ഫാക്ടറികളിൽ �കന്ദ്രീകരിച്ചു വിപുലമായ �താതിൽ ചരക്കുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാ

�നാരുങ്ങിയ മുതലാളിത്തം ഉൽപാദന�മന്ന പ്രവർത്തിക്കു ത�ന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ
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സ്വഭാവം നൽകുകയാണ് �ചയ്തത്. പ�ക്ഷ, ഈ സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദനം സ്വകാര്യ

സ്വത്തുടമയു�ടയും വ്യക്തികളു�ട അവകാശ�ത്തയും അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ഉൽ

പാദനബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് വികസിക്കുന്നത്. സമുദായത്തി�ന്റ ഉൽപാദന

�ത്തമുഴുവൻഏതാനുംസ്വകാര്യവ്യക്തികൾക്കുകയ്യടക്കി�വക്കാൻകഴിയുന്നഈ

വ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം�പാ�ല ചരക്കുകൾ

വാങ്ങാനാവി�ല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഉൽപ്പാദനത്തി�ലർ�പ്പട്ട �താഴിലാളികൾക്കു

കഷ്ടിച്ചു ജീവിതം പുലർത്താനാവശ്യമായതിലധികം കൂലി �കാടുക്കാതിരിക്കുന്ന

മുതലാളിത്തത്തിന് അതി�ന്റ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വയ്യാതാകുന്നു. ഒരുവശ

ത്തു നാൾക്കുനാൾ വളർന്നുവരുന്ന ഉല്പാദനശക്തികൾ മറുവശത്തു ചരക്കുകൾ

വാങ്ങാൻ കഴിയാ�ത പട്ടിണിയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കിടന്നുഞരങ്ങുന്ന �താഴിലാളി

കളും മറ്റു ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങളും. ഈ �പാരുത്ത�ക്കട് അമി�താൽപാദന�മന്ന്

അറിയ�പ്പടുന്നസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിലൂ�ടയും സാർവത്രികമായക്ഷാമങ്ങളിലൂ

�ടയും �പാട്ടി�ത്തറിക്കുന്നു. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാ�തവരുന്ന ഇത്തരം

ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൽപാദന�ത്തബലാൽക്കാരമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ഉൽപന്നങ്ങ�ള

കൽപിച്ചുകൂട്ടി നശിപ്പിക്കുവാനും മുതലാളികൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. സാ

മ്രാജ്യാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിലാക�ട്ട, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഈ അധഃപതനം

മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തുന്നു.

ഇങ്ങ�ന ഒരുകാലത്ത് അഭിവൃദ്ധി�യഅഴിച്ചുവിട്ട മുതലാളിത്തം അഭിവൃദ്ധിയു

�ട ശത്രുവായി മാറുന്നു. ഒരുകാലത്തു �കാഴുത്തുപുളച്ച പു�രാഗതിയി�ലക്കു കുതിച്ചി

രുന്നമുതലാളിത്തംഇ�പ്പാൾ മൂത്തുമുരടിച്ചപിന്തിരിപ്പൻശക്തിയായി മാറുന്നു. ഉൽ

പാദനശക്തികൾക്ക് ഇനി മു�ന്നാട്ടു�പാകണ�മങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഉല്പാദനബന്ധ

ങ്ങ�ള നശിപ്പി�ച്ച മതിയാവൂ എന്നാകുന്നു. ജനസാമാന്യത്തിന് ഇനി അഭിവൃദ്ധി

ഉണ്ടാകണ�മങ്കിൽ തങ്ങ�ള �കട്ടിയിട്ട ചങ്ങല വലിച്ചു�പാട്ടി�ച്ച കഴിയൂ എന്നാകു

ന്നു. മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്തു �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയം

ആസന്നമായിത്തീരുന്നു. അതു�കാണ്ട�ത്ര സാമ്രാജ്യാധിപത്യം �താഴിലാളി വിപ്ല

വങ്ങളു�ട കാലഘട്ടമാ�ണന്നു �ലനിൻ ഉൽ�ഘാഷിച്ചത്.

സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: ‘ഒന്നുകിൽ മൂലധനത്തി�ന്റ �ചാൽപ്പടിക്ക് അടിപ

ണിയുക. മുമ്പ�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്നകഷ്ടപ്പാടിൽ കിടന്നുഞരങ്ങുക. അധികമധികം

അധഃപതിക്കുക; അ�ല്ലങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ ആയുധം സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് സാ

മ്രാജ്യാധിപത്യം ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താഴിലാളികളു�ട മുമ്പിൽവയ്ക്കുന്ന രണ്ടു

മാർഗങ്ങൾ. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം �താഴിലാളിക�ള വിപ്ലവത്തി�ല�ക്കത്തിക്കുന്നു’.

എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യാധിപത്യകാലഘട്ടം �താഴിലാളിക�ള മാത്രമല്ല, �കാ

ളനിയി�ല ജനങ്ങ�ളയും ഇളക്കിവിടുന്നു. മുതലാളിത്തശക്തികളും �കാളനിക

ളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം വർദ്ധിച്ച�തങ്ങ�ന എന്നതിന് ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രം

ന�ല്ലാരുദാഹരണമാണ്. പതി�നഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല മുതലാളികൾ

ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവടം �ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം

ക്ഷ�യാന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ ഇവി�ട നിലനിൽക്കുവാനും കച്ചവ

ടത്തി�ന്റ �പരിൽ ധാരാളം സ്വത്തു �കാള്ളയടിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും അവർക്കു വലിയ

ബുദ്ധിമു�ട്ടാന്നുമുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങ�ന �കാള്ളയടിച്ചു കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇംഗ്ല

ണ്ടി�ല വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് �പ്രാത്സാഹനം നൽകിയ പ്രധാനഘടകങ്ങളി

�ലാ�ന്നന്ന വസ്തുത ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യവസായ

വിപ്ലവം ഇംഗ്ലണ്ടി�ന ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിത്തരാജ്യമാക്കിമാറ്റി. വ്യവസായ മു
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തലാളികൾക്കുതങ്ങളു�ട ഉൽപാദന�ത്തകൂടുതൽവളർത്തുവാൻ �കാളനികളു�ട

സഹായം അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷു മുതലാ

ളികൾ ഇന്ത്യയി�ല നാ�ശാന്മുഖമായ നാടുവാഴിഭരണ�ത്ത തകർത്തു തങ്ങളു�ട

അധികാരശക്തി ഉറപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നത്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ സവി�ശഷത

യായ കുടിൽവ്യവസായങ്ങ�ളയും �ക�വലക�ളയും ബലംപ്ര�യാഗിച്ചു നശിപ്പിച്ചു

തങ്ങളു�ട വ്യവസായച്ചരക്കുകൾ ഇന്ത്യയി�ലക്കു ധാരാളമായി ഇറക്കുമതി �ച

യ്യാനവർക്കു സാധിച്ചു. പ�ക്ഷ, ഇത്ര വിദൂരമായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ആയുധശക്തി

�കാണ്ടുമാത്രം നാട്ടുമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്താനും �പാതു

ജനങ്ങളു�ട പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങ�ള അടക്കി അമർത്താനും അവർക്ക് സാധ്യമായിരു

ന്നില്ല. അതു�കാണ്ട�ത്ര �താൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ നാടുവാഴികളു�ട കൂട്ടുപിടിച്ചു

�കാണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ അവർ തയ്യാറായത്.

എങ്കിലും വ്യവസായ മുതലാളിത്ത�ത്തത്തുടർന്നു�കാണ്ടുള്ള കുത്തകമുതലാളിത്ത

കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവി�ട മൂലധനം നി�ക്ഷപിച്ചു തങ്ങളു�ട ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ ഒരുങ്ങിയ�പ്പാൾ നാട്ടുമുതലാളിത്തം �മ�ല്ല�മ�ല്ല തലയു

യർത്താൻതുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മത്സരങ്ങ�ളാ�ടതിരിട്ടു�കാണ്ടും

നാട്ടുവ്യവസായങ്ങ�ള �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ശക്തി�പ്പടുത്താനും �വണ്ടിയുള്ള

�ദശീയസ്ഥാപനങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളും വളർന്നുവരുവാൻ തുടങ്ങി.

മുതലാളിത്തശക്തികളും �കാളനികളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം വിപ്ലവ�ത്ത

ത്വരിത�പ്പടുത്തുന്ന�തങ്ങ�നഎന്നുസ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:

‘വിസ്തൃതമായ �കാളനികളിലും അടിമരാജ്യങ്ങളിലും നിവസിക്കുന്നവരായ

�കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട �മൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന ഏറ്റവും നഗ്നമായ ചൂ

ഷണവുംഏറ്റവും മൃഗീയമായ മർദ്ദനവുമാണ്സാമ്രാജ്യാധിപത്യം. ഈചൂഷണത്തി

�ന്റയുംഈ മർദ്ദനത്തി�ന്റയും ഉ�ദ്ദശ്യം മിച്ചലാഭം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കുകഎന്നതാണ്.

എന്നാൽ, രാജ്യങ്ങ�ള ഈ ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഇവി�ടങ്ങളിൽ �റ

യിൽ�വകളും ഫാക്ടറികളും മില്ലുകളും നിർമ്മിക്കുവാൻ വ്യാവസായികവും വ്യാപാ

രപരവുമായ �കന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം നിർബന്ധമായിത്തീ

രുന്നു. ഒരു �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം, ഒരു നാടൻ ബുദ്ധിജീവി വിഭാ

ഗത്തി�ന്റ ഉൽഭവം, �ദശീയ�ബാധത്തി�ന്റ ഉദയം, സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

വളർച്ച—ഇവ�യാ�ക്കയാണ് ഈ ‘നയ’ത്തി�ന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ. ഒ�ന്നാ

ഴിയാ�ത, എല്ലാ �കാളനികളിലും അടിമരാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി

�ന്റ വളർച്ച, ഈ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത വ്യക്തമാംവണ്ണം �തളിയിക്കുന്നു. ഈ�യാരു

പരിതഃസ്ഥിതി �താഴിലാളിവർഗത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ ഈ �കാളനിക�ളയും അടിമരാജ്യങ്ങ�ളയും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ

കരുതൽ ധനം എന്ന നിലയിൽനിന്ന് �താഴിലാളിവിപ്ലവത്തി�ന്റ കരുതൽ ധന

മാക്കി മാറ്റുകയും അങ്ങ�ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറയ്ക്ക് ഒരു കാര്യമായ

തുരങ്കം വയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു’.

മുതലാളിവർഗം അവരു�ട ആരംഭകാലത്ത് പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു

വഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സമുദായഘടനയു�ട മൗലികഘടക

മായ സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ അവർ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വ�ത്ത ഉടച്ചുതകർക്കുകയും

വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ ഉടമാവകാശത്തി�ന്മൽഅടിയുറച്ച മുതലാളി

ത്ത സമ്പ്രദായ�മർ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ അവർ രാജത്വ�ത്ത

നശിപ്പിച്ചുകളയുകയും വ്യക്തിപരമായഅഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പ
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ടുത്തിയുള്ള ജനാധിപത്യ�മന്നു പറയ�പ്പടുന്ന പാർല�മൻറു ഭരണംസ്ഥാപിക്കുക

യും �ചയ്തു. മതവിഷയത്തിൽ, ജന്മിത്വത്തി�ന്മലും രാജത്വത്തി�ന്മലും പറ്റിപ്പിടിച്ചു ജീ

വിച്ചിരുന്ന പൗ�രാഹിത്യ�ത്ത അവർ തുരത്തിക്കളയുകയും മുതലാളിത്തപരമായ

സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ നിലനിൽപിനു പറ്റിയ ഒരു പുതിയതരം പൗ�രാഹിത്യ�ത്ത

അനുവദിക്കുകയും �ചയ്തു. വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ വർദ്ധ

നവി�ന്മൽ അടിയുറച്ച കച്ചവട�ത്ത അവർ �ലാകത്തിലാസകലം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

വ്യവസായരംഗത്തിൽ അവർ കുടിൽവ്യവസായങ്ങ�ള ത്യാജ്യ�കാടിയിൽ തള്ളി

ക്കളയുകയും വമ്പിച്ച യാന്ത്രിക വ്യവസായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും

�ചയ്തു. കൃഷിയിലും അവർ യാന്ത്രികപരിഷ്കാര�ത്ത ഉപ�യാഗിക്കുകയും അങ്ങ

�ന ഭൂമിയു�ട വിളവി�ന പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. ജന്മിത്വത്തി�ന്റ

മർദ്ദന�മറ്റു നരകിച്ചിരുന്ന കൃഷിക്കാ�ര ഒന്നുകിൽ അവർ തങ്ങളു�ട വ്യവസായ

ശാലകളിൽ �ജാലിക്കാരായ �താഴിലാളികളാക്കി മാറ്റി. അ�ല്ലങ്കിൽ അവ�ര

സ്വതന്ത്രന്മാരായ കൃഷിക്കാരാകാൻ അനുവദിച്ചു. ചിന്താവിഷയത്തിൽ അവർ ചി

ന്തയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത �പാക്കിപ്പിടിക്കുകയും മനുഷ്യ�ന്റ ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാന

ത്തി�ന്റ പരിധി�യ വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. സാംസ്കാരികരംഗത്തിൽ അവർ

ക്ലാസ്സിസ�ത്തപമ്പകടത്തി, �റാമാൻറിസിസ�ത്തനിർമ്മിച്ചു. ഇ�താ�ക്കയാണ്

മുതലാളിത്തം �പാതുവിൽ �ലാകത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ.

എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടമാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായ

ത്തി�ന്റ ആന്തരമായ ഘടന ആകമാനം ചിതലുകയറി �പാളിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു.

�പാളിഞ്ഞുതുടങ്ങിയ മുതലാളിത്തം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന മരണ വികൃതികളാണ് സാമ്രാ

ജ്യത്വം എന്നുപറയാം. അത് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച നന്മക�ള അതുത�ന്ന നശിപ്പിക്കാൻ

തുടങ്ങുന്നു. ചരിത്രം മു�ന്നാട്ടു�വച്ചഓ�രാ അടിയും അതി�പ്പാൾ പി�ന്നാട്ടു�വയ്ക്കണ

�മന്നാണ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ശാഠ്യം. ജനപ്രതിനിധി സഭക�ളയും പാർല�മൻ

റുക�ളയും അതു പല്ലിളിച്ചുകാണിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യഭരണ�മന്ന തത്വം ത�ന്ന

അസംബന്ധമാ�ണന്നും അപ്രാ�യാഗികമാ�ണന്നും അതു പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ബഹുജനങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിയി�ല്ലന്ന് അതു വാദിക്കുന്നു. (മുതലാളിത്തം പു�രാഗമന

പരമായിരുന്ന കാലത്ത് �ന�രമറിച്ചായിരുന്നു അതി�ന്റ വാദം.) സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടി

ക�ള പ്രസവിക്കലും അടുക്കളപ്പണിയും മാത്രമാണ് പറ്റിയ പണിക�ളന്ന് അതുപ

റയുന്നു. ബഹുജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ജന്മിത്വത്തി�ന്റയും

പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റയും എല്ലാത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളു�ടയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യങ്ങ

ളു�ടയും സൗഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വം കാലഹരണം വന്നഎല്ലാത്ത

രം പുരാതനമ�നാഭാവങ്ങളു�ടയും എല്ലാത്തരം സംസ്കാരശൂന്യങ്ങളായ പദ്ധതിക

ളു�ടയും ഉറ്റബന്ധുവാണ്. അത് ആധുനികശാസ്ത്ര�ത്ത, ആധുനികപരിഷ്കാര�ത്ത,

മനുഷ്യ�ന്റബുദ്ധിശക്തിയു�ട വളർച്ച�യ നി�ഷധിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അവസാന�ത്ത കുറിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വർ

ഗസംഘട്ടനങ്ങൾ�കാണ്ടും സർവവ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യം�കാണ്ടും സമുദായജീ

വിതമാ�ക മലീമസമായിത്തീരുന്നു. സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ �കട്ടഴിയാൻ തുട

ങ്ങുന്നു. വഞ്ചനയും കളവും പിടിച്ചുപറിയും പട്ടിണിയും വ്യഭിചാരവും നാ�ടങ്ങും

പരന്നുപിടിക്കുന്നു.

ഇ�തല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ഇനി പു�രാഗതി �വണ�മ

ങ്കിൽ �നടിക്കഴിഞ്ഞ വിഭവങ്ങ�ള ശരിക്കുപ�യാഗ�പ്പടുത്താനും �നടാനിരിക്കുന്ന

സാദ്ധ്യതക�ള പ്രാ�യാഗികമായി നടപ്പിൽ വരുത്താനും സാധിക്കണ�മങ്കിൽ



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ I 65

ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഉൽപാദനബന്ധങ്ങ�ള

നശിപ്പിക്കണം. മുതലാളിത്ത�ത്തതട്ടിത്തകർത്തു പു�രാഗതി�യ സഹായിക്കുന്ന

പുതി�യാരു സാമൂഹ്യഘടന സ്ഥാപിക്കണം. എന്നാൽ ചരിത്ര�ത്താടു നന്ദിപറ

യുക,ഫ്യൂഡലിസ�ത്തനശിപ്പിക്കാനുള്ളശക്തികൾഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ

നിന്നുത�ന്നവളർന്നുവന്നതു�പാ�ല, മുതലാളിത്ത�ത്തനശിപ്പിക്കാൻകരുത്തുള്ള

ശക്തികൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽത്ത�ന്ന വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി.

27 �താഴിലാളിവർഗം ഒരുസാമൂഹ്യശക്തി

മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യഘടനയു�ടഅ�ഭദ്യഭാഗങ്ങളാണ് മുതലാളിയും �താഴിലാളി

യും. മുതലാളി�യാ�ടാപ്പം �താഴിലാളിയും രംഗപ്ര�വശം �ചയ്യുന്നു. മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം �താഴിലാളിവർഗവും വളരുന്നു.

റൂ�സാവും �വാൾട്ടയറും �താമ�സ്പയിനും കാർ�ലലും മറ്റു പു�രാഗമനവാദി

കളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ ശംഖനാദം മുഴക്കിയ�പ്പാൾ ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായി

സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന മുതലാളി മാത്രമല്ല, ആ�വശഭരിതനായി

ത്തീർന്നത്, മുതലാളികളു�ട കാൽച്ചുവട്ടിൽക്കിടന്നു മർദ്ദനമനുഭവിക്കുന്ന �താഴി

ലാളികൾക്കും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം �മാചനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ആ�വ

ശം ലഭിച്ചു. �പാതുശത്രുവായ ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായി �പാരാടുന്ന�താ�ടാപ്പം

ത�ന്ന �താഴിലാളികൾ തങ്ങളു�ട വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാൻ മുതലാ

ളി�ക്കതിരായും സമരം നടത്തി, കൂലി, ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കു�വണ്ടി

യും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു �വണ്ടിയും അവർ യുദ്ധം�വട്ടി. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

ചരിത്രം വാസ്തവത്തിൽ മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരത്തി

�ന്റ ചരിത്രമാണ്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായ മുതലാളികളു�ട സമര�ത്താ�ടാപ്പം

സ്വതന്ത്രമായ �താഴിലാളി പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള�തങ്ങ�ന�യന്ന്

എംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു.

‘ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന മുതലാളിവർഗം അതി�ന്റ എതിർശക്തിയുമായി

കൂടി�ച്ചർന്നു�കാണ്ടാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മുതലാളികൾക്കു കൂലി�വലക്കാ

രായ �താഴിലാളിക�ള കൂടാ�ത നിലനിൽക്കാനാവില്ല; മദ്ധ്യകാല�ത്ത ഗിൽഡി

�ല �ക�ത്താഴിലുടമസ്ഥൻ നവീന മുതലാളിയായി വളർന്നുവന്നു. അ�ത �താ

തിൽത�ന്ന, ഗിൽഡി�ല ജർണി�മന്മാരും ഗിൽഡുകൾക്കു പുറത്തുള്ള കൂലി�വ

ലക്കാരും �താഴിലാളി വർഗവുമായി വളർന്നുവന്നു. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ,

പ്രഭുവർഗത്തി�നതിരായ തങ്ങളു�ട സമരത്തിൽ മുതലാളിവർഗത്തിന് അക്കാ

ല�ത്ത വിവിധ �താഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങളു�ട പ്രാതിനിദ്ധ്യവും

കൂട്ടത്തിൽ അവകാശ�പ്പടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും മഹ

ത്തായ ഓ�രാ മുതലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിലും ആധുനിക �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ

ഏ�റക്കു�റ വളർച്ച�യത്തിയ മുൻഗാമികളു�ട സ്വതന്ത്രപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും ഉണ്ടായി

ട്ടുണ്ട്. പുനരുത്ഥാനത്തി�ന്റയും (Reformation) കർഷകയുദ്ധത്തി (Peasant

War)�ന്റയും കാലത്തു ജർമിനിയിലുണ്ടായ �താമസ് മുൻസറു�ട പ്രസ്ഥാനഗതി

യും മഹത്തായ ഇംഗ്ലീഷുവിപ്ലവത്തി�ന്റ നിരപ്പു പ്രസ്ഥാനക്കാരും (Levellers)

ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ല �ബബുവും ഇപ്പറഞ്ഞതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് ’.

ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കുനിൽക്കു�മ്പാൾ �താഴിലാളികൾ �കവലംഅശക്തരാണ്. നിസ

ഹായരാണ്. എന്നാൽ ഒരു വർഗ�മന്ന നിലയ്ക്കു സംഘടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുട

ങ്ങു�മ്പാൾഅവർക്ക് അഭൂതപൂർവ്വവും നിസ്തുലവുമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. തങ്ങളു�ട



66 അദ്ധ്യായം 1. മനുഷ്യൻ

സ്വന്തംഅനുഭവങ്ങളു�ടയും തങ്ങളു�ട പൂർവ്വികന്മാരു�ട ഇടവിടാ�തയുള്ളസമരാ

നുഭവങ്ങളു�ടയുംജ്ഞാന�ത്താടുകൂടി �ബാധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങു�മ്പാ

ഴാക�ട്ട, അവരു�ട ശക്തിഅജയ്യമായിത്തീരുന്നു.

ആദ്യകാല�ത്ത �താഴിലാളിസമരങ്ങൾ നീചവും നിഷ്ഠൂരവുമായ വിധത്തിൽ

അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. ലു�ഡറ്റ് പ്ര�ക്ഷാഭവും �ഡാർക്കസ്റ്റർ �താ

ഴിലാളികളു�ട പ്ര�ക്ഷാഭവും ചാർട്ടിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും ലിയാൻസി�ല ലഹളയും

പാരീസി�ല �താഴിലാളിവി�ദ്രാഹവും എല്ലാം പരാജയ�പ്പടുകയാണു ഉണ്ടായത്.

പ�ക്ഷ, ഈ പരാജയങ്ങളു�ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ സംഘടിതമായി

പ്രവർത്തിക്കാനും പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ചു സമരത്തി�ന്റ അടവുകൾ നിർ

ണയിക്കാനും സർ�വാപരി �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ �മാചനസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളപ്പ

റ്റിയും ശാസ്ത്രീയപ്രവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കുവാനുംഅവർക്കുസാധിച്ചു.

മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യകാല�ത്ത പരാജയങ്ങളിലൂ�ട �താഴിലാളി

വർഗത്തി�ന്റസമരങ്ങൾക്കുപരിപക്വതയും ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനവും ലഭിച്ചു.

�താഴിലാളികളു�ട സമരങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം അവരു�ട ആശയങ്ങളും പരിപക്വ

മായി�ക്കാണ്ടുവന്നു. 18ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലയും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തി�ലയും

യൂ�റാപ്യൻ ചിന്തകന്മാർ �താഴിലാളി സമരങ്ങളു�ട വളർച്ച�യത്താത്ത കാലഘ

ട്ട�ത്തയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവരു�ട �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയ

ങ്ങൾഅപക്വങ്ങളുംഅശാസ്ത്രീയങ്ങളുമായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ഭൗതികപരിതഃസ്ഥി

തികളല്ല, കൂടുതൽ കാര്യമായ ജീവിതം �വണ�മന്നആശയമായിരുന്നുഅവരു�ട

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യകാലമായ

�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �താഴിലാളികൾ ഒരു വർഗ�മന്ന നിലയ്ക്കു ശക്തി�പ്പടുകയും അവരു�ട

ആശയങ്ങൾ പരിപുഷ്ടമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തില�ത്ര ശാസ്ത്രീയ

�സാഷ്യലിസം അഥവാ മാർക്സിസം ആവിർഭവിച്ചത്. യൂ�റാപ്യൻ ചിന്തകന്മാരു�ട

ആ�വശങ്ങളും പ�ക്ഷ, അപക്വങ്ങളുമായ സങ്കൽപസ്വപ്നങ്ങ�ള �തളിഞ്ഞ വർഗ

സമരത്തി�ന്റ തീച്ചൂളയിൽ�വച്ചു രൂപ�പ്പടുത്തുകയും അങ്ങ�ന അവ�യ ശാസ്ത്രീയ

�സാഷ്യലിസമാക്കി വളർത്തുകയും �ചയ്ത മാർക്സും എം�ഗൽസും ചരിത്രത്തി�ന്റ

മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ പരിപാടി സമർപ്പിച്ചു. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഭൗതികപരി

തഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ഉപാധികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന�ത

ന്നും ചരിത്രപരമായ ഈ വികാസക്രമ�ത്ത സുഗമമാക്കുകയും സഹായിക്കുകയും

ത്വരിത�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയഗതികൾക്കുള്ള

സ്ഥാന�മന്നും അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞു. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഉല്പാദന

ശക്തികളും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അനിവാര്യമായ �വരുദ്ധ്യ�ത്ത

അവസാനിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള സമുദായത്തി�ന്റ �പാതു

സ്വത്താക്കി മാറ്റുകയല്ലാ�ത ഗത്യന്തരമി�ല്ലന്നും തങ്ങളു�ട വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങ

ളിലൂ�ടഈ മഹത്തായപ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുകയാണ് �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ

ചരിത്രപരമായ കടമ�യന്നും അവർ ഉത്�ഘാഷിച്ചു. മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്താഗതികൾ

�കാണ്ടും ആശയങ്ങൾ�കാണ്ടും മാത്രം ചരിത്ര�ത്ത മാറ്റി മറിക്കാനാവില്ല. ചരി

ത്രശക്തിക�ള വിശകലനം �ചയ്തു മനസിലാക്കുകയും ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും ആ

ചരിത്രശക്തികളു�ട ബലാബലങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ, സാമൂഹ്യവളർ

ച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനുതകുന്ന പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ

പങ്കു വഹിക്കുകയും �വണം. മാർക്സി�ന്റയും ഏംഗൽസി�ന്റയുംഈശാസ്ത്രീയ �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ സമരത്തിൽ ആ�വശകരമായ പു
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തി�യാരദ്ധ്യായം �വട്ടിത്തുറന്നു. �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ മുന്നണിഭാഗമായ

മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ �താഴിലാളിവർഗ�ത്തയും മറ്റു ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും

സംഘടിപ്പിച്ചണിനിരത്തി�ക്കാണ്ട് മുതലാളിത്ത�ത്ത തകർത്തു. �സാഷ്യലിസം

സ്ഥാപിക്കുവാൻ �വണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവ പരിശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

അധഃപതനഘട്ടമായ സാമ്രാജ്യാധിപത്യം തലയുയർത്തിയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �താഴിലാ

ളിവർഗത്തി�ന്റ വിജയത്തിനു പറ്റിയ എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളും നിലവിൽവന്നു.

�താഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളു�ട കാലഘട്ടംആവിർഭവിച്ചു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യകാലത്തുത�ന്ന മാർക്സ് ത�ന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ ‘മൂല

ധനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അനിവാര്യമായ ഗതിക്രമ�ത്തപ്പ

റ്റി ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി. മുതലാളിത്ത�മധാവികളു�ട എണ്ണം തുടർച്ചയായി

കുറഞ്ഞു�കാണ്ടുവരുന്ന�താ�ടാപ്പം ...... കഷ്ടപ്പാട്, മർദനം, അടിമത്തം, അധഃപത

നം, ചൂഷണംമുതലായവവർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ,ഇ�താ�ടാപ്പംഎണ്ണ

ത്തിൽഎല്ലായി�പ്പാഴും �പരുകി�ക്കാണ്ടുവരുന്നവരുംഅച്ചടക്കമുള്ളവരും ഒന്നിച്ചു

നിൽക്കുന്നവരും മുതലാളി�ത്താല്പാദനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്താൽത്ത�ന്ന സംഘടി

തരായിത്തീരുന്നവരും ആയ ഒരു വർഗത്തി�ന്റ വി�ദ്രാഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടു

വരുന്നു. മുതലാളിത്ത�ത്താ�ടാപ്പം ഉൽഭവിച്ചു മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽപരിപുഷ്ട

മായി�ക്കാണ്ടുവന്നഉല്പാദനരീതിയു�ട �മൽ മൂലധനക്കുത്തകഒരുവിലങ്ങായിത്തീ

രുന്നു. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �കന്ദ്രീകരണവുംഅദ്ധ്വാനത്തി�ന്റസാമൂഹ്യസ്വ

ഭാവവും ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തപരമായ പുറ�ന്താടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നില്പാൻ കഴി

യാത്ത അത്തര�മാരു ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു. ഈ പുറ�ന്താടു �പാട്ടി�ത്തറി

ക്ക�പ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയു�ട മരണമണിയടിക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പറിക്കാർ തട്ടിപ്പറിക്ക�പ്പടുന്നു.

മാർക്സി�ന്റഈപ്രവചനംയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാ

യിരുന്നു�വന്ന് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടു �തളിയിച്ചു. 1917 നവംബറിൽ, മരണമടുത്ത സാമ്രാ

ജ്യശക്തികൾ സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൽ ഏർ�പ്പട്ടിരുന്ന സന്ദർ

ഭത്തിൽ �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരുഭാഗം വരുന്ന റഷ്യ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പി

ടിയിൽ നിന്നു �മാചനം �നടി. �ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽ റഷ്യ

യി�ലാ �ബാൾ�ഷവിക്കു പാർട്ടി �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്തയും കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തര

ക്കാർ തുടങ്ങിയ മറ്റു മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും സംഘടിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു നടത്തിയ

മഹത്തായ വിപ്ലവം വിജയിച്ചു. മുതലാളികളു�ടയും ജന്മിമാരു�ടയും ഭരണം ശാ

ശ്വതമ�ല്ലന്നു �തളിയിച്ചു�കാണ്ടു മർദ്ദിതരായ �താഴിലാളിവർഗം ഭരണാധികാരി

വർഗമായി മാറി. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളി�ന്മലുള്ള മുതലാളിത്തപരമായ ഉടമാ

വകാശം ഇല്ലാതായാൽ ഉൽപാദനം മു�മ്പ നിലച്ചു�പാകു�മന്ന മുതലാളി ധനശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട കള്ളപ്രചാര�വലക�ള �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ടു 17 �കാടി ജനങ്ങൾ

പുതി�യാരു യുഗത്തി�ലക്ക്—�സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ലക്ക് കാ�ലടു

ത്തുവച്ചു. �ലനിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു: ധനികന്മാരിൽ നിന്നു ദരിദ്രന്മാർക്കു�വണ്ടി, ചൂഷ

കന്മാരിൽ നിന്ന് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു�വണ്ടി, റഷ്യ�യ നമ്മൾ �നടിക്കഴിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു�വന്നു �ബാൾ�ഷവിക്കു പാർട്ടിക്കാരായ നമ്മൾ റഷ്യാക്കാർക്കു �ബാദ്ധ്യ

�പ്പടുത്തി�ക്കാടുത്തിരിക്കുന്നു.
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28 �സാഷ്യലിസത്തിലൂ�ട കമ്മ്യൂണിസത്തി�ലക്ക്

ഒരുകാര്യം ഇവി�ട എടുത്തു പറ�യണ്ടതുണ്ട്. മുതലാളിത്തഭരണ�ത്ത തട്ടിത്ത

കർത്ത നിമിഷത്തിൽത്ത�ന്ന വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം ആവിർഭ

വിക്കുകയുണ്ടായില്ല; അത് സാദ്ധ്യവുമല്ല. പഴയ സമുദായ ഘടന ഇ�ട്ടച്ചു�പായ

ഭൗതികവും ആശയപരവുമായ അവശിഷ്ടങ്ങ�ള പാ�ട തുടച്ചുനീക്കിയാൽ മാത്ര�മ

പുതിയ സമുദായഘടന വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട�ത്ര മുതലാളിത്തത്തി

നും കമ്യൂണിസത്തിനുമിടയിൽ �താഴിലാളി സർവാധിപത്യ�മന്ന ഒരിടക്കാലഘട്ടം

അനിവാര്യമാ�ണന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ ഊന്നിപറഞ്ഞത്. മുതലാളിത്ത

�ത്ത വീ�ണ്ടടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ

ശക്തിക�ളയും ബലം പ്ര�യാഗിച്ചമർത്തുക; ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധുകൃഷിക്കാരു

മായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തി�ലർ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾനാടുക

ളിൽനിന്നും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ�ള പരിപൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുക;

നിലം, ഫാക്ടറി, റയിൽ�വ, ബാങ്ക് മുതലായ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള ലാഭ�ക്കാ

തിയന്മാരായ മുതലാളികളു�ട കയ്യിൽനിന്ന് പിടി�ച്ചടുത്ത് �പാതുവുടമയിൻ കീ

ഴിലാക്കുക; യ�ന്ത്രാപകരണങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി വലിയനിലയിൽ കൂട്ടു

കൃഷി�യർ�പ്പടുത്തുക; ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതുയർത്താനുതകുന്ന വിധത്തിൽ

ഉൽപാദനങ്ങ�ള �മൽക്കു�മൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക; പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന�യ്ക്കാത്തമ

ട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽ

കുക; ചുരുക്കത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള പൂർ�വാപാധികൾ സൃ

ഷ്ടിക്കുക—ഇവ�യാ�ക്കയാണ് �താഴിലാളി സർവാധിപത്യം നിർവഹിക്കുന്ന

പ്രവൃത്തികൾ.

�താഴിലാളി സർവാധിപത്യ�മന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധികളാ�ക്ഷപിക്കാറു

ള്ളതു�പാ�ല, ഒരു �ചറിയ ‘ക്ലിക്കി’�ന്റ�യാ �സ്വച്ഛാധികാരപ്രമത്തരായ ഒരുപിടി

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട�യാ ഭരണമല്ല. ഏറ്റവും വിപുലമായ �താതിൽ ഏറ്റവുമധികം

ജനങ്ങൾക്കു സജീവമായി പ�ങ്കടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങളു�ട

പരിപൂർണവിശ്വാസമർഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയാണത്. ‘ഓ�രാ �വ

പ്പുകാരി �പണ്ണും ഭരണയന്ത്രംതിരിക്കാൻപഠിക്കണ’�മന്ന് �ലനിൻപ്രഖ്യാപിച്ചത്

�വറു�തയല്ല. പ�ക്ഷ, ഒരുകാര്യം ശരിയാണ്; അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരു�ടതായആഭര

ണവ്യവസ്ഥയിൽചൂഷകവർഗക്കാരായജന്മി മുതലാളികൾക്ക്സ്ഥാനമില്ല. അവർ

അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുന്നു; അവരു�ട അവ�ശഷങ്ങൾ നിർദ്ദയം തുടച്ചുനീക്ക�പ്പടുന്നു.

ന്യൂനപക്ഷക്കാർഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട �മൽനടത്തുന്ന�സ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�ന്റസ്ഥാ

നത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാർ ഒരു �ചറുന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ �മൽ നടത്തുന്നസർവ്വാ

ധിപത്യം ഇങ്ങ�നയാണ് റഷ്യയിൽസ്ഥാപിതമായത്.

1917-�ല വിപ്ലവ�ത്തത്തുടർന്നു�കാണ്ട് റഷ്യയിൽ ഒരു സുസംഘടിതമായ

�താഴിലാളിസർവാധിപത്യംസ്ഥാപിതമായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ, രാജ്യത്തി�ല മുഴുവൻ

ജനങ്ങളു�ടയും സർവ�താമുഖമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതും �ലാ

കത്തി�ല മ�റ്റത് ഭരണവ്യവസ്ഥ�യക്കാളു�മ�റ ജനാധിപത്യപരവുമായ സ്റ്റാലിൻ

ഭരണഘടന (1936�ല പുതിയ ഭരണഘടന) നിലവിൽ വരുമായിരുന്നില്ല. മർദ്ദക

വർഗക്കാരു�ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ�ള തകർത്ത് നശിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരു ഉറച്ചനയം

�ക�ക്കാണ്ടിരു�ന്നങ്കിൽ മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ �ക

ട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ �സാവിയറ്റ് ജനതയ്ക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല; �സാവിയറ്റ് ജനത

വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാ
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യിഎന്ന് 1939ൽപ്രഖ്യാപിക്കുവാൻസഖാവ് �മാള�ട്ടാവിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ ആഘാതങ്ങ�ളറ്റ് �ലാകത്തി�ല മുതലാളിരാഷ്ട്ര

ങ്ങൾ ഒന്നിനു�മ�ലാന്നായി തകർന്നു തവിടു�പാടിയായി�ക്കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ

യാ�താരു പതറിച്ചയും കൂടാ�തസ്വതന്ത്രങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത �ദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങ

�ള ഒരഭികാമ്യമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിലിണക്കി�ച്ചർത്തു�കാണ്ട് അധികമധി

കം ശക്തി�പ്പടുവാനും ഭൂ�ലാക�ത്ത മുഴുവൻ ചുടലക്കളമാക്കി മാറ്റാ�നാരു�മ്പട്ട

ഫാസിസ്റ്റ് പിശാചുക്ക�ളാടു പട�വട്ടി വിജയിക്കുവാനും �സാവിയറ്റ് യൂണിയന്

കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

സ്വന്തംസുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിസ്വത്ത്സമ്പാദിക്കാനുംവിദ്യാഭ്യാസവും

സംസ്കാരവും �നടാനും �മൽക്കു�മൽ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടാനും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി

�ല ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമില്ല—ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങ�ളസ്വകാര്യസ്വത്താക്കി �വച്ചു�കാണ്ട് മറ്റുള്ളവരു�ടഅദ്ധ്വാനഫ

ല�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്തു ലാഭമടിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം. മടിയന്മാരു�ടയും തട്ടിപ്പറി

ക്കാരു�ടയും സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരു�ടയും മര്യാദക്കാരു�ടയും സ്വാത

ന്ത്ര്യമാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുള്ളത്. ആയിരമായിരം �കാല്ലങ്ങളായി ചരിത്ര

ത്തി�ന്റ ഏടുകളിൽ ഇടവിടാ�ത �ചാര പുരട്ടി�ക്കാണ്ടുവന്ന വർഗസംഘടനക�ള

എ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും വർഗരഹിതമായ ഒരു പുതിയ സമുദാ

യത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കുസൗകര്യമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയുമാണ്

�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ �ചയ്തത്. യജമാനനും, അടിമയും, നാടുവാഴിയും, അടിയാ

ളനും, മുതലാളിയും, �താഴിലാളിയും, ചുരുക്കത്തിൽ, മർദ്ദിതനും, മർദ്ദിതനുമില്ലാത്ത

ഈ പുതിയ സമുദായത്തിൽ എല്ലാർക്കും സമത്വമുണ്ട്, സൗഭ്രാത്രമുണ്ട്. പരസ്പരം

സഹകരിച്ചു�കാണ്ടും ��ഹിച്ചു�കാണ്ടും ഉൽപാദന�ത്തയും സംസ്കാര�ത്തയും കൂ

ടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അതു�കാണ്ട�ത്ര വിശ്വമഹാകവി

രവീന്ദ്രനാഥടാ�ഗാർ 1938ൽ �മാ�സ്കാവിൽ�വച്ചു �ചയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങ

�നപ്രഖ്യാപിച്ചത്:

‘ആധുനികസംസ്കാരത്തിൻകീഴിൽ മനുഷ്യ�ന്റവ്യക്തിത്വംസമുദായത്തിൽനി

ന്നും �വറിട്ടു�കാണ്ട് ഒരുതരം കൂട്ടിനുള്ളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു�പാ�ല കാണ�പ്പടുന്നു.

ഈ ദുസ്ഥിതി�യ നിങ്ങളു�ട രാജ്യത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ നീക്കം �ചയ്തു കഴിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് ഒരു പൂർണമായ ജീവിതവും തികഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടാ

വണ�മന്നുള്ള എ�ന്റ സ്വന്തം സ്വപ്നവും നിങ്ങളു�ട ആശയങ്ങളും മിക്കവാറും ഒരു

�പാ�ലയുള്ളവയാണ്. നിങ്ങളു�ട നാട്ടിൽ വ്യക്തിക്ക് ശാസ്ത്രീയവിദ്യാഭ്യാസം നൽ

കുക മാത്രമല്ലനിങ്ങൾ �ചയ്യുന്നുള്ളൂ; നിങ്ങളവ�നക്രിയാത്മകത്വം നിറഞ്ഞഒരുവ്യ

ക്തിയാക്കിത്തീർക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ഏറ്റവും

മഹത്തായ, ഏറ്റവും സമുന്നതമായ, സ്വപ്ന�ത്ത നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ�ക്കാണ്ടു

വരികയാണ് ’.

സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനവുംവ്യക്തിപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശവുംതമ്മിലുള്ള

�വരുദ്ധ്യ�ത്തയുംഈ�വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റഫലമായുണ്ടാവുന്ന മറ്റു കുഴപ്പങ്ങ�ളയും

പരിഹരിക്കുകഎന്നതാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ന്റചരിത്രപരമായപങ്ക്. നി

ലം, ഖനികൾ, �റയിൽ�വ, ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള സ്വ

കാര്യ ഉടമാവകാശികളിൽ നിന്നു പിടി�ച്ചടുത്തു �പാതുവുടമയിൻകീഴിൽ പുനഃസം

ഘടിപ്പിച്ചാൽമാത്ര�മ ഉൽപാദന വിതരണങ്ങളിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങ�ളയും അരാ

ജകത്വങ്ങ�ളയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ
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സമുദായത്തി�ന്റ �പാതുസ്വത്തായിത്തീർന്നാൽ മാത്ര�മ ഉൽപാദനത്തിൽ സാമൂ

ഹ്യമായ നിയന്ത്രണം �ചലുത്താനും �ദശവ്യാപകമായ �താതിൽ നിശ്ചിതപ്ലാനുക

ളനുസരിച്ച് ഉൽപാദനശക്തിക�ളഅനിയന്ത്രിതമാംവണ്ണം വളർത്തുവാനും സാധി

ക്കുകയുള്ളൂ. ഈ തത്വം തികച്ചും അംഗീകരിച്ചതു�കാണ്ടാണ് സാമ്പത്തികമായും

സാംസ്കാരികമായുംഅധഃപതിച്ചുകിടന്നിരുന്ന റഷ്യ ഒരുകാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലം �കാ

ണ്ട് �ലാകത്തി�ല ഏറ്റവും മുന്നണിയിലുള്ള വ്യവസായ രാജ്യങ്ങ�ളാടു�പാലും കിട

നിൽക്കുന്നഇന്ന�ത്ത �സാവിയറ്റു യൂണിയനായി മാറിയത്.

ഏതാണ്ട് ഇന്ന�ത്ത ഇന്ത്യ�യ�പ്പാ�ല ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന

ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സാറിസ്റ്റ് റഷ്യ. 1913ൽ �ലനിൻ എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘ദാരി

ദ്ര്യവിവശരും അപരിഷ്കൃതവുമായ റഷ്യ ഇ�പ്പാഴും അവിശ്വസനീയവും എങ്ങും �ക

ട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ അത്ര പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഇന്നു റഷ്യയിലുള്ള

നവീ�നാല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളതി�ന്റ നാലി�ലാന്നും ജർമനിയി

ലുള്ളതി�ന്റഅഞ്ചി�ലാന്നുംഅ�മരിക്കയിലുള്ളതി�ന്റപത്തി�ലാന്നും മാത്രമാണ്.’

ഈ ദയനീയ നില വ്യക്തമാക്കിയതിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ വിരൽ ജന്മി മുത

ലാളിവർഗക്കാരു�ട �നർക്കു ചൂണ്ടി. ‘അവർ തങ്ങളു�ട മർദ്ദനം വഴി ആ�കയുള്ള

ജനങ്ങളു�ട ആറിൽ അഞ്ചുഭാഗ�ത്തയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്നിരയാക്കുന്നു; രാജ്യ�ത്ത

മുഴുവനും വളർച്ചമുട്ടിയ ഒരവസ്ഥയി�ലക്കും അധഃപതനത്തി�ലക്കും പിടിച്ചുതളളു

ന്നു’. ഒന്നാം�ലാക മഹായുദ്ധവും അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ ആഭ്യന്തരകലഹവും

സാമ്രാജ്യശക്തികളു�ട ഇട�ങ്കാലിടൽ യുദ്ധവും റഷ്യയു�ട ഈ അധഃപതിച്ച സാ

മ്പത്തികക്രമ�ത്ത കൂടുതൽ താറുമാറാക്കിത്തീർത്തു. രാജ്യത്തില�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം

പട്ടിണിയും പകർച്ചവ്യാധികളും ക്ഷാമങ്ങളും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. സാറിസ്റ്റ് താ

�ന്താന്നിത്ത ഭരണത്തി�ന്റ �പതൃകമായ ഈ�യാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ്

�ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിലുള്ള �ബാൾ�ഷവിക്കു പാർട്ടി 17 �കാടി

ജനങ്ങ�ള �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കു നയിക്കാൻ മുതിർന്നത്.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഘടന ഫലപ്രദമായി �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മങ്കിൽ ജനകീയ നിയ

ന്ത്രണത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ�യ �മൽക്കു�മൽ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു

ത്തി�യ മതിയാവൂഎന്നു �സാവിയറ്റു �നതാക്കന്മാർ മനസിലാക്കി. വൻകിട യന്ത്ര

ങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് വ്യവസായവും കൃഷിയും പൂർവ്വാധികം വളർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള

എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അവർ �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളു�ട അടി

സ്ഥാന�മന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായി വിദ്യുച്ഛക്തി നിർമാണം �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

അങ്ങ�ന 1928ആകു�മ്പാ�ഴക്കും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി നടപ്പിൽവരുത്താനു

ള്ള പരിതഃസ്ഥിതിയുളവായി. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി�യന്നതു ജനങ്ങളു�ട തലയിൽ

ബലാൽക്കാരമായി ഗവ�ണ്മൻറ് �വച്ചു�കട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല. �ന�രമറിച്ച് മുഴു

വൻജനങ്ങളും രാജ്യത്തി�ന്റ �പാതുവിലുള്ളപു�രാഗതിക്കു�വണ്ടി, എന്നു�വച്ചാൽ

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ �വണ്ടി, �സ്വച്ഛയാ ഒന്നിച്ചു�ചർന്നു രൂപവൽക്കരി

ക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. 1929ൽ ‘പ്രവദ’

�രഖ�പ്പടുത്തി: ‘�താഴിലാളിവർഗം മുതലാളി വർഗത്തി�നതിരായി നടത്തുന്ന

ആക്രമണത്തി�ന്റ ഒരു പ്രധാനഭാഗമാണ് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ സ്ഥിരീകരണപരിശ്രമങ്ങളു�ട അടി തുരക്കാൻ മുതിരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.’

അ�ത �കാല്ലത്തിൽ ത�ന്നയാണ് സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്—നൂറ്റാണ്ടുകളായി നി

ലനിന്നു�പാരുന്ന റഷ്യയു�ട പി�ന്നാക്കം നിൽക്കലി�ന പിന്നിട്ടു�കാണ്ട് നമ്മൾ

തികഞ്ഞ ഊ�ക്കാടുകൂടി, വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂ�ട �സാഷ്യലിസത്തി�ല
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പട്ടിക 1.1: വിവിധ രാജ്യങ്ങളു�ട വ്യാവസായി�കാൽപാദനം (1929ൽ 100 ആ�ണ

ങ്കിൽ).

1934 1935 1936 1937 1938

അ�മരിക്ക 66.4 75.6 88.1 92.2 72.0

ബ്രിട്ടൻ 98.8 105.8 115.9 123.7 12.0

ഫ്രാൻസ് 71.0 67.4 79.3 82.8 70.0

ഇറ്റലി 80.0 93.8 87.5 99.6 796.0

ജർമനി 79.8 94.0 106.3 117.2 125.0

ജപ്പാൻ 128.7 141.8 151.1 170.8 165.0

�സാവിയറ്റ്

യൂണിയൻ
238.3 293.4 382.3 424.0 477.2

ക്ക് �പാവുകയാണ്. നമ്മു�ട നാടു �ലാഹങ്ങളു�ടയും �മാട്ടർ വണ്ടികളു�ടയും ട്രാ

ക്ടർ യന്ത്രങ്ങളു�ടയും ഒരു നാടായിത്തീരുകയാണ്. �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന ഒരു

�മാ�ട്ടാർ കാറിലും മുഷിക്കി�ന (റഷ്യൻ കൃഷിക്കാരൻ) ഒരു ട്രാക്ടർ യന്ത്രത്തിലും

നമ്മൾ കയറ്റിയിരുത്തു�മ്പാൾ, തങ്ങളു�ട സംസ്കാരം വള�ര �മച്ച�പ്പട്ടതാ�ണന്ന്

�മനിപൂണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ മുതലാളികൾ നമ്മു�ട ഒപ്പ�മത്താ�നാന്നു ശ്ര

മിച്ചു�നാക്ക�ട്ട. ഏതു രാജ്യ�ത്ത പിന്നണിയിലുള്ളതായി കണക്കാക്കണ�മന്നും

നമുക്കുകാണാനിരിക്കുന്നു.

സഖാവ് സ്റ്റാലി�ന്റഈആത്മവിശ്വാസം യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പ

ടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു�വന്ന് �സാവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയു�ടസർവ�താമുഖമായപു�രാ

ഗതി അസന്ദിഗ്ദ്ധമാംവണ്ണം �തളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കു �ശഷം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയും അതി

�നത്തുടർന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുംഅവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഈകാലത്തി

നിടയ്ക്ക് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസായങ്ങളും കൂട്ടുകൃഷി വ്യവ

സ്ഥയും മുതലാളി �ലാക�ത്ത അമ്പരപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര�യ�റ അഭിവൃദ്ധി

�പ്പട്ടു. 1939ആയ�പ്പാ�ഴക്കും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ ഉല്പാദവ്യവസ്ഥമറ്റു രാജ്യങ്ങ

ളു�ടതി�നഅ�പക്ഷിച്ച് എത്ര �മന്മകൂടിയതായിത്തീർന്നു�വന്നുസഖാവ് സ്റ്റാലിൻ

ഉദ്ധരിക്കുന്നഈകണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

�മലുദ്ധരിച്ച കണക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതു�പാ�ല മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിൽ

ക്ഷ�യാന്മുഖമായ ഒരു ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയും �ന�രമറിച്ച് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

നിൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വികസിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയുമാണുള്ളത്.

മുതലാളി രാജ്യങ്ങളി�ലങ്ങും പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പ

ങ്ങളും പരന്നു പിടിക്കുകയും ജർമനി, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ ചില മുതലാളി രാഷ്ട്രങ്ങൾ

മുതലാളിത്ത�ത്ത നിലനിർത്താൻ മറ്റു മാർഗങ്ങ�ളാന്നും കാണാ�ത �പശാചി

കമായ ഫാസിസ്റ്റ് രൂപം �ക�ക്കാണ്ടു ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട �മലുള്ള മർദ്ദന

ങ്ങ�ള മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തിക്കയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാ

ണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മാത്രം ഇങ്ങ�ന �മൽക്കു�മൽ അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടുവന്നത്
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എന്നുകൂടിആ�ലാചിച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയു�ട �മന്മതികച്ചും

�വളി�പ്പടുന്നതാണ്.

ഇങ്ങ�ന �സാവിയറ്റു ജനത തങ്ങളു�ട ജീവിതത്തി�ന്റ നാനാതുറകളിലും

അത്ഭുതാവഹമായഅഭിവൃദ്ധി �നടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരുഘട്ടത്തിലാണ് 1941 ജൂൺ

മാസത്തിൽ പു�രാഗതിയു�ട ശത്രുക്കളായ ഫാസിസ്റ്റ് �ചന്നായ്ക്കൾ അവ�ര �പ

�ട്ടന്ന് കടന്നാക്രമിച്ചത്. ഒരു ഭാഗത്തു �ലാക�ത്ത മുഴുവൻ അടിമത്തത്തി�ലക്കും

അന്ധകാരത്തി�ലക്കും പിടിച്ചുതള്ളുവാ�നാരു�മ്പട്ട പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും, മറു

ഭാഗത്ത് �ലാകസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും �ലാകജനാധിപത്യ�ത്തയും കാത്തുരക്ഷിക്കാ

നുറച്ചിറങ്ങിയ പു�രാഗമനശക്തികളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഭൗ�ഗാളികമായ ജീവന്മ

രണ യുദ്ധത്തിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വഹിച്ച ആ�വശജനകമായ പങ്ക് എല്ലാ

പു�രാഗമനകാംക്ഷികളു�ടയും ശ്രദ്ധ�യആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാസിസ്റ്റുകാ

�രയും പിന്തിരിപ്പന്മാരായ മറ്റു സാമ്രാജ്യവാദിക�ളയും എതിർത്തു �താൽപ്പിച്ചു�കാ

ണ്ട് ഒരുഅജയ്യ ശക്തിയായി വിളങ്ങുന്ന �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ �ലാകത്തി�ലങ്ങു

മുള്ള അടിമകൾക്കും മർദ്ദിതർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ലക്കു വഴി കാണിച്ചു�കാടുക്കു

ന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് അധികമധികം ആളുകൾക്ക് മനസിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ വിജയം �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയമാ�ണന്നും �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ്സാമൂഹ്യഘടന മ�റ്റതുസാമൂഹ്യഘടന�യക്കാളും �മന്മകൂടിയതാ�ണന്നും

ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞജനങ്ങൾ�സാവിയറ്റി�ന്റശക്തിയു�ടഅടിസ്ഥാനകാരണങ്ങ�ള

�ന്തന്ന്ആരായുവാനും �സാവിയറ്റു ജനത�യ മു�ന്നാട്ടു നയിക്കുന്നകമ്യൂണിസത്തി

�ന്റ തത്വങ്ങ�ളപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധമവസാനിച്ച�ശഷം മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ തകരുകയാണ് �ച

യ്തത്. �ന�രമറിച്ച് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ പു�രാഗതി വീണ്ടും തുടർന്നു. ഉല്പാദ

നം വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. 1952 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും വ്യവസായത്തി�ന്റ ഉൽപാദന

സൗകര്യങ്ങൾ 1940�ന അ�പക്ഷിച്ച് 77 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. 1955 ആകു�മ്പാ�ഴ

ക്കും വ്യാവസായി�കാൽപാദനം 1940�ലതി�നക്കാൾ മൂന്നുമടങ്ങുകൂടുതലായിരിക്കു

�മന്നു കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞ് 35 �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല വ്യാ

വസായി�കാൽപാദനം 39 ശതമാനം കണ്ടുവർദ്ധിച്ചു. ഇത്ര�ത്താളം അഭിവൃദ്ധിയു

ണ്ടാവാൻബ്രിട്ടന് 162 �കാല്ലങ്ങൾ (1790 മുതൽ 1951 വ�ര) �വണ്ടിവന്നു. ഫ്രാൻസി

�ന്റ വ്യാവസായി�കാൽപാദനം കഴിഞ്ഞ 90 �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽഅഞ്ചരഇരട്ടി

മാത്ര�മ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 35 �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽഅ�മരിക്കയു�ട വ്യാവ

സായി�കാൽപാദനം രണ്ടര ഇരട്ടി മാത്രമാണ് വർദ്ധിച്ചത്.

വ്യവസായം മാത്രമല്ല, കൃഷിയുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു. 1952ൽആ�കയുള്ളവിളഭൂമി

യുദ്ധത്തിനു മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നതി�നക്കാൾ 53,00,000 �ഹക്ടർ കൂടുതലാണ്. �സാ

വിയറ്റ് യൂണിയനി�ല 19-ാം പാർട്ടി �കാൺഗ്രസിൽ �വച്ച് സഖാവ് ജി.എം. മാ�ല

�ങ്കാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ഇ�ക്കാല്ലം 1952ൽ �മാത്തധാന്യവിളവ് 800 �കാടി പൂഡാണ്.

ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യമായ �ഗാതമ്പി�ന്റ �മാത്തവിളവ് 1940�നക്കാൾ

48 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ’.

മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മുതലാളികൾക്കു മാ

ത്രമാണ് �മച്ചം. മർദ്ദിതരായ �താഴിലാളികളു�ടയും മറ്റു ബഹുജനങ്ങളു�ടയും

ദയനീയ ജീവിതം കൂടുതൽ �ക്ലശപരികീർണമായിത്തീരുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.
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എന്നാൽ, �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ലാ? അവി�ട ഉൽപന്നങ്ങളത്രയും ജനങ്ങളു

�ട സ്വത്താണ്; മർദ്ദകവർഗക്കാർ നി�ശഷം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഒരുപിടി മുതലാളികളു�ട ലാഭ�ത്ത അടിസ്ഥാന

�പ്പടുത്തിയല്ല,എല്ലാം �ദശീയജനവിഭാഗങ്ങളിലും�പട്ടമുഴുവൻജനങ്ങൾക്കും—കുട്ടികൾക്കും

പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും—�മൽക്കു�മൽ സുഖവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടാകത്തക്ക

വിധത്തിലാണ് ഉല്പാദനവിതരണങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഉൽപാദ�നാ

പകരണങ്ങൾ �പാതു സ്വത്തായതു�കാണ്ട് ഉൽപാദന�ത്ത ജനങ്ങളു�ട നന്മയ്ക്കു

തകുന്ന മട്ടിൽ �ബാധപൂർവം സംഘടിപ്പിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യത

കൾഉളവായിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായഉൽപാദനവുംവ്യക്തിപരമായഉടമാവകാശ

വും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം അവസാനിച്ചതു�കാണ്ട്, ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള മർദ്ദ

നങ്ങളും മാർക്കറ്റിനു�വണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങളുംസാമൂഹ്യഘടന�യതാറുമാറാക്കുന്ന

സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങളും കടങ്കഥകളായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. �താഴിലില്ലായ്മയു

�ടയും ദാരിദ്ര്യത്തി�ന്റയുംആഘാതങ്ങ�ളൽക്കാ�ത, ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും വളരാനും

വികസിക്കാനുമുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികൾകരഗതമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പണി�യ

ടുക്കാനുള്ളഅവകാശം വയസുകാലത്തും �രാഗബാധിതരാകു�മ്പാഴും �പൻഷനും

മറ്റു സംരക്ഷണങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ളഅവകാശം—ഈഅവകാശങ്ങളും ഇവ�യ

കാത്തുരക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ഉപാധികളും ഓ�രാ �സാവിയറ്റു പൗര�നയും അനുഗ്ര

ഹിക്കുന്നു.

വയറി�ന്റ വിശപ്പുമാത്രം തീർന്നാൽ �പാരാ, മനസി�ന്റ വിശപ്പും തീരണ�മ

ന്നു ചില കാരണവന്മാർ ഉപ�ദശിക്കാറുണ്ട്. ശരിയാണ്, രണ്ടും തീരണം. പ�ക്ഷ,

അതു തീർക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മ�റ്റ�താരു സമുദായ�ത്തക്കാളുമധികം �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റു സമുദായത്തിലാണുള്ള�തന്നു കണ്ണുള്ളവർ�ക്കാ�ക്ക കാണാൻ കഴിയും.

മാക്സിം �ഗാർക്കി എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘യഥാർത്ഥസംസ്കാരത്തി�ല ഉ�ദ്ദശ്യവും പ്രാ

ധാന്യവും, ബുദ്ധിയു�ട വികാസവും ഈട്ടം കൂടുതലുമാ�ണന്ന �വറും യാഥാർത്ഥ്യ

ത്തി�ലത്തി�ച്ചരാൻ മുതലാളിത്തത്തിന് ഇ�തവ�ര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഇനി�യാട്ടും

കഴിയുകയുമില്ല. ഈബുദ്ധിശക്തി നിർബാധം വികസിക്കുകയുംഅങ്ങ�നപ്രകൃതി

ശക്തിക�ളയും പ്രകൃതിയു�ട സമ്മാനങ്ങ�ളയും കൂടുതൽ �വഗത്തിൽ ഉപ�യാഗ

�പ്പടുത്താൻ മനുഷ്യസമുദായ�ത്ത സഹായിക്കുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ മുതലാളി

കളു�ടയും �കാള്ളക്കാരു�ടയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ �മൽ

പറ്റിക്കൂടുന്ന ഇത്തിക്കണ്ണികളു�ടയും ദുരപിടിച്ച താൽപര്യങ്ങ�ള ദാസ്യ�വല �ചയ്യു

ന്ന ബുദ്ധിശൂന്യവും അരാജകത്വപൂർണവുമായ മുഷിപ്പത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ‘ശാരീരിക

ശക്തി�യഅ�ങ്ങയറ്റം �മാചിപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ് ’.

അ�പ്പാൾ, മനുഷ്യ�ന്റ സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഭൗതികാഭിവൃദ്ധി കൂടി�യ

കഴിയൂ. ഈയാഥാർത്ഥ്യം �വണ്ട�പാ�ല മനസിലാക്കിയതു�കാണ്ടാണ് �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റു നിർമാണത്തിൽ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധി�യാ�ടാപ്പം സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിയും

�കവരുത്തുവാൻ �സാവിയറ്റു ജനതയ്ക്കുസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നത്.

�വറും മുപ്പത്തഞ്ചു �കാല്ലത്തിനുള്ളിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ �നടിക്കഴിഞ്ഞ

വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പു�രാഗതി ഏതു മനുഷ്യ��ഹി�യയും

ആകർഷിക്കാതിരിക്കില്ല. കാടന്മാരും അപരിഷ്കൃതരും അന്ധവിശ്വാസികളുമായി

കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന മ�ദ്ധ്യഷ്യൻ നിവാസികളു�ട ഇടയിൽ നിന്നു വിശ്വസാഹിത്യ

കാരന്മാരും വിഖ്യാതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിത ജനങ്ങ�ള,

പ്ര�ത്യകിച്ചും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റഅയൽനാട്ടുകാരായ ഭാരതീയ�രആ�വശം
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�കാള്ളിക്കാതിരിക്കയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റയും സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിയു�ടയും

കാര്യത്തിൽഇന്നു�സാവിയറ്റുയൂണിയ�നകവച്ചുനിൽക്കാൻകഴിയുന്നയാ�താരു

രാജ്യവുമി�ല്ലന്നവാസ്തവം മുതലാളി നിരീക്ഷകന്മാർ�പാലും തുറന്നുസമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള

താണ്. മുതലാളി �ലാകത്തി�ന്റആത്മാവി�നകരണ്ടുതിന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നധാർ

മികാധഃപതനവും സാംസ്കാരികാരക്ഷതിയും കണ്ടു �നടുവീർപ്പിടുന്നവർ �സാവിയ

റ്റു യൂണിയ�ന്റ �നർ�ക്കാന്നു കൺതുറന്നു �നാക്ക�ട്ട, �സാഷ്യലിസം മനുഷ്യ�ന

നവ്യവും അഭികാമ്യവുമായ ഒരു സംസ്കാര�സാപാനത്തി�ലക്ക് ഉയർത്തുന്ന�തങ്ങ

�ന�യന്ന് അവർക്ക് മനസിലാവും.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തം കൂടുതൽ

തകരുകയും ദ്രവിക്കുകയും �ചയ്തു. മറുഭാഗത്ത് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ശക്തികൾകൂ

ടുതൽ വളരുകയും പു�രാഗമിക്കുകയും �ചയ്തു. �ച�ക്കാ��ാവാക്കിയ, �പാളണ്ട്,

അൽ�ബനിയ, �ചന തുടങ്ങിയ ഒരുഡസ�നാളം രാജ്യങ്ങൾ മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു

�ട ഇരുമ്പു പിടുത്തത്തിൽ നിന്നു �മാചനം �നടി �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ പാതയിലൂ

�ട മു�ന്നറാൻ തുടങ്ങി. �സാവിയറ്റു യൂണിയനാക�ട്ട, �സാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു

കമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് കാ�ലടുത്തു�വച്ചു.

ഒ�രസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട രണ്ടുഘട്ടങ്ങളാണ് �സാഷ്യലിസവുംകമ്യൂണിസ

വും. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘ഒന്നാമ�ത്തഘട്ടത്തിൽകമ്യൂണിസം

സാമ്പത്തികമായും തികച്ചും വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നി�ന്നാ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നി�ന്നാ അതു പരിപൂർണമായ �മാ

ചനം �നടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല’. കമ്യൂണിസത്തിലാക�ട്ട, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും തുടച്ചുനീക്ക�പ്പടുകയും എല്ലാത്തരം വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും

നാമാവ�ശഷമാവുകയും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.

�സാഷ്യലിസത്തിൽ അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലം ലഭി

ക്കുന്ന�തങ്കിൽ കമ്യൂണിസത്തിൽ ‘ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും അവ�ന്റ കഴിവനുസ

രിച്ചു, ഓ�രാരുത്തനും അവ�ന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ’ എന്ന തത്വമാണ് പ്രവർത്തി

ക്കുക. ഇതു പ്രാ�യാഗികമാവണ�മങ്കിൽ ഓ�രാ ആൾക്കും എന്തു �വണ�മങ്കിലും

ഇഷ്ടം�പാ�ലഎടുത്തനുഭവിക്കാൻകഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപാദനശക്തികൾവള

�രണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും പൂർവാധികം അഭിവൃദ്ധി�പ്പ�ടണ്ടതുണ്ട്. �സാ

ഷ്യലിസത്തിൽ ത�ന്ന വ്യവസായവും കൃഷിയും സംസ്കാരവും അഭൂതപൂർവമായ

�താതിൽ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും, ജനങ്ങളു�ട വി

വിധങ്ങളും കൂടിക്കൂടി വരുന്നവയുമായ എല്ലാതരം ആവശ്യങ്ങ�ളയും അ�ങ്ങയറ്റം

തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉല്പാദനശക്തികൾ ഇനിയും വള�രണ്ടതു

ണ്ട്. കമ്യൂണിസത്തിൽ �മൽക്കു�മൽ പരിഷ്കരിക്ക�പ്പടുന്നസാ�ങ്കതികരീതികളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ സമൃദ്ധി സുരക്ഷി

തമായിത്തീരും. സർവ�താമുഖമായ ആ സമൃദ്ധിയിലൂ�ട മനുഷ്യനു തികച്ചും സ്വ

തന്ത്രനായിത്തീരാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടും. പ്രകൃതിയു�ട �മൽ

പരിപൂർണവിജയം �നടുന്ന മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ മഹനീയതകൾ വിളംബരം �ചയ്യ

�പ്പടും.

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിജയിച്ചുക

ഴിഞ്ഞ �സാവിയറ്റു യൂണിയൻ �വാൾഗാ�ഡാൺ കനാൽ മുതലായ പദ്ധതികൾ

വഴിയായി പ്രകൃതി�യയാ�ക രൂപാന്തര�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടും വമ്പിച്ച �ഹ�ഡ്രാ

ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതികളുപ�യാഗിച്ച് കൃഷിയും വ്യവസായവും �മൽക്കു�മൽവികസിപ്പി
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ച്ചു�കാണ്ടു �ദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയി�ല എല്ലാ ശാഖക�ളയും പരമാവധി

വളർത്തി�ക്കാണ്ടും രണ്ടാമ�ത്ത ഘട്ടത്തി�ലക്ക്, കമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് �ജത്ര

യാത്ര നടത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വർഗങ്ങളും വർഗസംഘട്ടനങ്ങളുമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന മർദ്ദിക്കുക

�യന്നമൃഗീയതയ്ക്കുസ്ഥാനമില്ലാത്ത, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽസങ്കുചിതത്വങ്ങൾ

ക്കും സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾക്കും നീചതകൾക്കും വൃത്തി�കടുകൾക്കുംസ്ഥാനമി

ല്ല. ജനങ്ങൾ അ�ന്യാന്യം ��ഹിച്ചു�കാണ്ടും സഹായിച്ചു�കാണ്ടും ഉൽപാദനവി

തരണങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രകൃതി�യ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കീഴടക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും പരിപൂർണമായി വളരാനുംഅ�ങ്ങയറ്റം വികസിക്കാ

നുംഅങ്ങ�നസുഖസമൃദ്ധവുംസംസ്കാരസമ്പന്നവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും

സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മനുഷ്യൻ യാ�താരലട്ടും കൂടാ�ത

യഥാർത്ഥമായസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്താ�ട, ത�ന്റ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സൗ

ന്ദര്യപൂർണമായ മനുഷ്യത്വം അതി�ന്റ എല്ലാ ഉൽകൃഷ്ടതക�ളാടും കൂടി പരിപൂർണ

തയി�ലക്ക് വികസിച്ചുയരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.



2
മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര

2.1
പ�ത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ നട്ടുച്ച. കാലഹരണം വന്നഫ്യൂഡലിസം വളർന്നുവ

രുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചൂ�ടറ്റുവാടാൻ തുടങ്ങുന്നകാലം.

1848 വിപ്ലവങ്ങൾ യൂ�റാപ്പി�നയാ�ക പിടിച്ചുകുലുക്കുന്നു. ‘മർദ്ദനവും രാജാധി

പത്യവും തുലയ�ട്ട! സ്വാതന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും ജയിക്ക�ട്ട!’ എന്നീ കാഹളം വിളി

കൾ സിംഹാസനങ്ങളു�ട അടിത്തറ പുഴക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ മടിത്ത

ട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉൽപാദന ശക്തികൾ തല�പാക്കുന്നു. ഫ്യൂഡൽ ഉൽ

പാദനരീതിയു�ട സ്ഥാനത്ത് മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതി; ഫ്യൂഡൽ ഭരണത്തി

�ന്റസ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാഭരണം; ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതികളു�ടസ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ

ചിന്താഗതികൾ—ബൂർഷ്വാസിയു�ട വിജയപതാക ധാടി�യാടും പ്രതാപ�ത്താടും

കൂടി പാറിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന മുതലാളിത്തം യന്ത്രങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ച് മദിച്ചു പുളയ്ക്കാൻ തു

ടങ്ങിയഈസന്ദർഭത്തിൽ മുപ്പതും ഇരുപ�ത്തട്ടും വയസുകൾ മാത്രം പ്രായമായ

രണ്ടു �ചറുപ്പക്കാർ ഉച്ചത്തിലിങ്ങ�ന പ്രഖ്യാപിച്ചു.

‘മുതലാളി വർഗത്തി�ന്റനാശവും �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റവിജയവുംഅനിവാര്യ

മാണ് !’.

മാർക്സിസത്തി�ന്റ ശബ്ദമായിരുന്നുഅത്.

അ�താരു �ജാത്സ്യ�ന്റ പ്രശ്നം വക്കലായിരുന്നില്ല; ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ കണ്ടു

പിടിത്തമായിരുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽ

പാദന വ്യവസ്ഥയു�ട നിയമങ്ങ�ളയും ചുഴിഞ്ഞ് പരി�ശാധിച്ചതിനു�ശഷമാണ്

മാർക്സും എം�ഗൽസുംഈപ്രവചനം നടത്തിയത്. ബൂർഷ്വാ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു

ള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ അത്രയ്ക്കു വളർ

ന്നിരിക്കുന്നു�വന്നും ഉൽപ്പാദന ശക്തികളും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

�വരുദ്ധ്യം നിസംശയമായും മുതലാളിത്ത�ത്ത നാശത്തി�ലക്ക് നയിക്കു�മന്നും

മനസിലാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയം അനിവാര്യമാ�ണന്ന്
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അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഗതിക്രമ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്തു�കാ

ണ്ട് അവരിങ്ങ�ന പ്രവചിച്ചു:

‘ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �കന്ദ്രീകരണവും അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യ

സ്വഭാവവും ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തപരമായ പുറം�താടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ

കഴിയാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു. ഈ പുറം�താട് �പാട്ടി�ത്തറിപ്പിക്ക

�പ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയു�ട മരണമണിയടിക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പറിക്കാർ തട്ടിപ്പറിക്ക�പ്പടുന്നു!’

മുതലാളിത്തത്തിന് ചരിത്രം മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു�വന്ന് പ്രഖ്യാപി

ക്കുക മാത്രമല്ല അവർ �ചയ്തത്. ആ മരണശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ �കൽപ്പു

ള്ളശക്തികൾ ഉദയം �ചയ്തിരിക്കുന്നു�വന്ന്അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകകൂടി �ചയ്തു.

‘മുതലാളിത്തവർഗം നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥിതി�യ പുഴക്കി�യറിയാനുപ�യാ

ഗിച്ച അ�ത ആയുധങ്ങൾ ഇ�പ്പാൾ അവരു�ട �നർക്കുത�ന്ന തിരിഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു. പ�ക്ഷ, സ്വന്തം വിനാശത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങ�ള മാത്രമല്ല മുതലാളിവർ

ഗം ഊട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയുധങ്ങളുപ�യാഗിക്കാനുള്ള ആളുക�ളക്കൂടി—

കൂലി�വലക്കാ�ര—ഇന്ന�ത്ത �താഴിലാളി വർഗ�ത്തകൂടി അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ’.

എന്നിട്ടവർ �താഴിലാളിക�ള �നാക്കിപ്പറഞ്ഞു:

‘�താഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം ചങ്ങലയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും നഷ്ട�പ്പടാനില്ല. കിട്ടാ

�നാ, �ലാകം മുഴുവനും! എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള �താഴിലാളിക�ള, നിങ്ങൾ ഏ�കാ

പിക്കുവിൻ’

മാർക്സിസത്തി�ന്റആഹ്വാനമായിരുന്നുഅത്.

എന്ത്? മുതലാളിത്തം നശിക്കു�മ�ന്നാ? മുതലാളിയു�ട ദയ�യ ആശ്രയി

ച്ചു ജീവിക്കുന്ന കൂലിപ്പി�ള്ളർ ഭരണാധികാരികളാകു�മ�ന്നാ? �താഴിലാളികൾക്ക്

�ലാകം മുഴുവൻ കിട്ടാൻ �പാവുകയാ�ണ�ന്നാ? പലരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. വി

ശ്വസിച്ചവർത�ന്നവിശ്വസിച്ചു�വന്ന് നടിച്ചില്ല. അവർ പറഞ്ഞു: ‘മാർക്സിന് കിറുക്കാ

ണ് !’

പ�ക്ഷ, �താഴിലാളികൾ കുട�ഞ്ഞഴു�ന്നൽക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. മുതലാളി

കളു�ട �ചാൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാ�ത �താഴിലാളികൾ �സ്വച്ഛാനുസൃതം രാഷ്ട്രീയ പ്ര

വർത്തനങ്ങൾനടത്തുന്നത്അവർ കണ്ടു. കമ്യൂണിസം പരന്നുപിടിക്കാൻ �പാവുക

യാ�ണന്ന് അവർക്ക് �ബാധ്യമായി.

കമ്യൂണിസം! അവർ ഭയം�കാണ്ട് തുള്ളിവിറച്ച്, വാ�പാളിച്ച് �നഞ്ഞത്തടിച്ച്

നിലവിളിച്ചു:

‘യൂ�റാപ്പി�ന ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു: കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭൂതം!’

മാർക്സ് �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

‘ഈ ഭൂത�ത്തആട്ടിപ്പുറത്താക്കുവാൻ �വണ്ടി യൂ�റാപ്പി�ല പഴഞ്ചൻ ശക്തിക�ള

ല്ലാം (1) �പാപ്പും, (2),സാറും, (3) മാറ്റർനിക്കും, (4) ഗ്വീ�സാവും, (5)ഫ്രഞ്ച് റാഡിക്കൽ

കക്ഷിക്കാരും, ജർമൻ �പാലീസ് ചാരന്മാരു�മല്ലാം ഒരു പാവന സഖ്യത്തി�ലർ

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു’.

അങ്ങ�ന �ലാകത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്തകമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി ഉട�ലടുത്തു.
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യൂ�റാപ്പി�ന ഭൂതബാധയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിഈവിരുദ്ധ മുന്നണി

ക്കാർ അ�നകം മന്ത്രവാദിക�ള കൂലിക്ക് നിരത്തി. അവർ കമ്യൂണിസ�ത്തപ്പറ്റി

പുലയനാട്ടുകൾ പാടി. കമ്യൂണിസം �തറ്റാ�ണന്നു ‘�തളിയിക്കാൻ’ �വണ്ടി പുസ്ത

കങ്ങ�ളഴുതി. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കള്ളന്മാരും, പിടിച്ചുപറിക്കാരും �ചാര കുടിയന്മാ

രും സ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കുന്നവരും കുട്ടിക�ള പിടിച്ചുതിന്നുന്നവരും പള്ളിക

�ള ഇടിച്ചു തകർക്കുന്നവരും മറ്റും മറ്റും ആ�ണന്ന് പ്രചാര�വല �ചയ്തു. കമ്യൂണി

സ്റ്റ് വഞ്ചനക�ളയും കമ്യൂണിസ്റ്റ്അക്രമങ്ങ�ളയും തുറന്നുകാട്ടാൻ �വണ്ടിഅവർനാ

ടായനാ�ടാ�ക്ക നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു. ഭാവിയു�ട �ന�ര അവർ �കാഞ്ഞനംകാട്ടി.

പു�രാഗതിയു�ട �ന�ര അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധത്തി�ന്റ മറ

വിൽ നിന്നു�കാണ്ട് അവർ ജനങ്ങളു�ട വളർന്നുവരുന്ന ജീവിതസമരങ്ങളു�ട �ന

�ര എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളുമുപ�യാഗിച്ചു. അവർ സത്യത്തി�ന്റ ശബ്ദ�ത്ത �വടി

യുണ്ടകളു�ട മുഴക്കത്തിൽ മുക്കി�ക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ജയിലുകളു�ടയും തൂക്കുമരങ്ങ

ളു�ടയും ഭീകരതകൾ �കാണ്ട് അവർ കമ്യൂണിസ�ത്തനാമാവ�ശഷമാക്കാൻ പുറ

�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും ഭൂതബാധ�യാഴിഞ്ഞില്ല. മാർക്സിസം നശിക്കുകയല്ല വള

രുകയാണ് �ചയ്തത്. കാരണം,അത് വളരുന്നവർഗത്തി�ന്റതത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു

—�താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ �ലാകവീക്ഷണഗതിയതായിരുന്നു.

ഏതായാലും, വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരു�ട �ബജാറുപിടിച്ച ബീഭൽസപ്രവർത്തി

കൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം �വളി�പ്പടുത്തി. �താഴിലാളിവർഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തി

�യന്നനിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത്തലയുയർത്തികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്നുംഅവരു�ട

സ്വതന്ത്രമായ തത്വസംഹിതയും �ലാകവീക്ഷണഗതിയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ

സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മാർക്സിസം

അവഗണിക്ക�പ്പടാൻ വയ്യാതായിരിക്കുന്നുഎന്നയാഥാർത്ഥ്യം.

2.2
എന്താണീ മാർക്സിസം?

സ്റ്റാലിൻ നിർവചിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിസംപ്രകൃതിയു�ടയുംസമുദായത്തി�ന്റയുംവികാസനിയമങ്ങളു�ടശാസ്ത്രമാ

ണ്; മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായവരു�ട വിപ്ലവത്തി�ന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും �സാ

ഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതി�ന്റ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്സമുദായംപടുത്തുയർത്തുന്നതി�ന്റ, ശാ

സ്ത്രമാണ് ’.

മാർക്സിനു മുമ്പും �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ��ഹത്തി�ന്റയും നീതിയു

�ടയും സാമ്രാജ്യ�ത്ത സ്വപ്നം കണ്ട ഓവൻ, �ഫാറി�യാ, �സമൺ തുടങ്ങിയ

�സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �കാള്ളരുതായ്മക�ള തുറന്നുകാട്ടുകയും

മുതലാളിത്ത�ത്ത വിമർശിക്കുകയും �ചയ്തു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട സ്ഥാ

നത്ത് കൂടുതൽ കാമ്യമായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്നും മനു

ഷ്യ�ന്റ പട്ടിണി�യയും അജ്ഞത�യയും ഭൂമുഖത്തുനിന്നു നീക്കം �ചയ്യണ�മന്നും

അവർ വാദിച്ചു. പ�ക്ഷ, ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം അവർക്ക് മുത

ലാളിത്ത സമുദായത്തി�ന്റ വികാസ നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ ചൂഷണത്തി�ന്റയും
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കൂലി�വലയു�ടയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി�യാ �താഴിലാളി വർഗത്തിനു

ള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്കി�നപ്പറ്റി�യാ മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുതലാളിത്ത

സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ടയും �താഴിലാളി വർഗം നടത്തുന്ന സമരത്തി�ന്റ

യും അനിവാര്യഫലമാണ് �സാഷ്യലിസം എന്ന് അവർക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അതു�കാണ്ട് അവരു�ട �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയവും സാങ്കൽപിക

വുമായിരുന്നു. അങ്ങ�നയല്ലാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നുതാനും. എ�ന്ത

ന്നാൽ സംഘടിതമായ ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങളു�ട പങ്കുവഹി

ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം �താഴിലാളി വർഗത്തിന് ശക്തി�യാ അനുഭവങ്ങ�ളാ

ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ തങ്ങളു�ട ഭാവി�യപ്പറ്റി സ്വ

പ്നങ്ങൾ കാണുവാനും അശാസ്ത്രീയമായ സങ്കൽപ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കുവാനും

മാത്ര�മഅവർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. �താഴിലാളികൾ ഒരുസ്വതന്ത്രവർഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക്

വളരുന്നതിനും അവരു�ട വർഗസമരം പരിപക്വതയടയുന്നതിനും മുമ്പ് നിലനിന്നി

രുന്ന ഈ �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്ക് �പാതുവിൽ യു�ട്ടാപ്യൻ �സാഷ്യലിസം

അ�ല്ലങ്കിൽസാങ്കൽപിക �സാഷ്യലിസം എന്നു�പർ പറയുന്നു.

മാർക്സും എംഗൽസും �സാഷ്യലിസ�ത്ത ഒരു സ്വപ്ന�മന്ന നിലയിൽ നിന്ന്

ഒരു ശാസ്ത്ര�മന്ന നിലയി�ലക്കുയർത്തി. �സാഷ്യലിസം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത

ഒരാവശ്യമായി തീർന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ�ണന്നും അ�തങ്ങി�ന �നടി�യടുക്കാൻ

കഴിയു�മന്നുംഅവർ വ്യക്തമാക്കി.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �വരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് �സാഷ്യലിസം ചരിത്രപ

രമായ ഒരാവശ്യകതയായിത്തീർന്ന�തന്ന് അവർ �തളിയിച്ചു. �താഴിലാളിവർഗം

നടത്തുന്നവിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തസമരങ്ങളിലൂ�ടയല്ലാ�തഅത് �നടി�യടുക്കാൻകഴി

യി�ല്ലന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സാമൂഹ്യ പു�രാഗതിയു�ട നിർണായകശക്തി മനുഷ്യജീവിതത്തിനാവശ്യ

മായ ഭൗതികമൂല്യങ്ങളു�ട ഉൽപാദന രീതിയാണ്. ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനിട

യിൽ മനുഷ്യർഅനിവാര്യമായ ചില ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നു. ഉൽപാ

ദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തിയു�ട വളർച്ചയു�ട നിലവാര�ത്തആശ്രയിച്ചിരി

ക്കും. ഉൽപാദനത്തിനുപ�യാഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവയുപ�യാഗിക്കാനു

ള്ള കഴിവ്, അനുഭവജ്ഞാനം, �വദഗ്ധ്യം മുതലായവ�യാടുകൂടിയ മനുഷ്യരും—

ഇതാണ് ഉൽപാദനശക്തികൾ. ഉൽപാദനത്തിനു�വണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മി�ലർ�പ്പ

ടുന്നബന്ധങ്ങ�ളയാണ് ഉൽപാദനബന്ധങ്ങ�ളന്നുപറയുന്നത്. ഉൽപാദനശക്തി

കളും, ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നതാണ്

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനിയമം.

ഉൽപാദന ശക്തികൾസ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അവ വളർന്നു �കാണ്ടിരി

ക്കും. ഒരു ഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾ നിലവിലുള്ള ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദന

ശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് തടസമായിത്തീരുന്നു. ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങ�ള മാറ്റി

മറിക്കാ�ത ഉൽപാദന ശക്തികൾക്ക് വളരാൻ കഴികയി�ല്ലന്നാവുന്നു. മുതലാ

ളി�ത്താൽപാദനബന്ധങ്ങൾആരംഭത്തിൽ ഉൽപാദന ശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ

സഹായിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. പ�ക്ഷ, ഒരു ഘട്ടംവ�ര�യത്തിയ�പ്പാൾ അവ

പു�രാഗതിക്ക് തടസമായിത്തീർന്നു. ഉൽപാദന ശക്തികൾക്ക് ബൂർഷ്വാ സ്വത്തു

ടമ ബന്ധങ്ങളു�ട ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴികയി�ല്ലന്നായി. ഈ

�വരുദ്ധ്യം തുട�രത്തുട�രയുള്ള സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾക്കു വഴി �തളിച്ചു. സാ

മ്പത്തികകുഴപ്പങ്ങൾ മുതലാളി�ത്താൽപാദന രീതി�യാടുള്ള �വല്ലുവിളികളായി
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തീർന്നു. ബൂർഷ്വാസിത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ച ഉൽപാദനക്കഴിവുക�ളയും വിഭവസമൃദ്ധിക

�ളയും ഉൾ�ക്കാള്ളാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ബൂർഷ്വാ സ്വത്തുടമ ബന്ധങ്ങൾഅത്രയ്ക്ക്

ചുരുങ്ങി�പ്പായിരിക്കുന്നു�വന്ന് അവ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഉൽപാദന ശക്തികളു�ട

വളർച്ചയ്ക്ക് �യാജിച്ച പുതിയ ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങൾആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ

ആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് �സാഷ്യലിസം ഉട�ലടുക്കുന്നത്.

അ�പ്പാൾ, ഏ�തങ്കിലും ചില വ്യക്തികളു�ട ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹാഭിലാ

ഷങ്ങളിൽ നിന്നല്ല സമുദായത്തി�ല വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാ

ണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾആവിർഭവിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിലടങ്ങിയ

�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ ത�ന്നയാണ് അതി�ന നാശത്തി�ലക്ക് നയിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ

മായ ഉൽപാദനവും സ്വകാര്യമായ ഉടമാവകാശവും—ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തി

�ല�വരുദ്ധ്യം. മുതലാളിത്തം വളരു�ന്താറുംഈ�വരുദ്ധ്യവും വളരുന്നു. സമുദാ

യത്തി�ന്റ ഒരറ്റത്ത്സ്വത്തി�ന്റകൂമ്പാരം; മ�റ്റയറ്റത്ത് പട്ടിണിയു�ട കൂത്താട്ടം. ഒരു

ഭാഗത്ത് മനുഷ്യ�ന്റകഴിവുകളു�ടഅത്ഭുതാവഹമായ വളർച്ച; മറുഭാഗത്ത്ആകഴി

വുകളുപ�യാഗിക്കാനുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികളു�ടഅഭാവം. ഈസ്ഥിതിയിൽസാമ്പ

ത്തികമായഅടിത്തറ�യയാ�ക മാറ്റിയാലല്ലാ�ത മനുഷ്യന് യാ�താരഭിവൃദ്ധിയുമി

�ല്ലന്നു വരുന്നു. ഈ മാറ്റം വർഗസമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ് �കവരുന്നത്. �താഴി

ലാളി വർഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവസമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ് മുതലാളിത്ത

സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റിമറിക്ക�പ്പടുന്നത്.

�താഴിലാളിവർഗം അധ്വാനിക്കുന്ന മ�റ്റല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും അണിനി

രത്തി�ക്കാണ്ട് മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കുകയും പുതിയ ഉൽപാദന ബന്ധ

ങ്ങൾക്കടിത്തറ പാകുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ മുതലാളി വർഗത്തിന് ശുണ്ഠിപിടിക്കു

ന്നു: തങ്ങളു�ട �പായ്  �പ്പായ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ�ള വീ�ണ്ടടുക്കാൻ�വണ്ടി

അവർഎതിർപ്പുകൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഎതിർപ്പുക�ളതകർത്തുതരിപ്പണമാ

ക്കി�ക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യ പു�രാഗതി�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനുള്ള ഒരുപകരണമാണ്

�താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റസർവ്വാധിപത്യം.

പ�ക്ഷ, സർവ്വാധിപത്യം ഒരിടക്കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്. �താഴിലാളി വർഗ

ത്തി�ന്റ വിജയം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യാത്ത, വർഗരഹിതമായ, പു

തി�യാരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട മു�ന്നാടിയുമായിരിക്കും. ഉൽപാദന ശക്തിക

�ള �മൽക്കു�മൽ വളർത്തി�ക്കാണ്ട് സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു

മായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങ�ളയും അ�ങ്ങയറ്റം തൃപ്തി�പ്പടുത്തുകയും അങ്ങ�ന മനുഷ്യ

ത്വത്തിന് പൂർണതയി�ലക്കുള്ളപച്ചവിളക്ക് കാണിച്ചു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു

സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും അത്.

2.3
മാർക്സിനു മുമ്പും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന

തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്; സമുദായത്തി�ന്റ വികാസം യാദൃ

ച്ഛിക സംഭവങ്ങ�ള�യാ ഏതാനും വ്യക്തികളു�ട താ�ന്താന്നിത്ത�ത്ത�യാആശ്ര

യിച്ചല്ല, മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സവി�ശഷ നിയമങ്ങ�ള ആശ്ര

യിച്ചാണിരിക്കുന്ന�തന്ന് �ഹഗൽ എന്ന ജർമൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുകയുണ്ടായി. വിരുദ്ധശക്തികളു�ട സംഘട്ടനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പു�രാ

ഗതിയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന തത്വം അ�ദ്ദഹം കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ,
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�ഹഗലി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം ആത്മീയവാദ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി ഉള്ളതായിരു

ന്നു. ആത്മാവി�ന്റ ബാഹ്യവും ഇന്ദ്രിയ�ഗാചരവുമായി രൂപം മാത്രമാണ് ഭൗതി

കപ്രപഞ്ചം എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. മാർക്സും എംഗൽസും

�ഹഗലി�ന്റ ആത്മീയ തത്വശാസ്ത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായ ഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രമാക്കി

രൂപാന്തര�പ്പടുത്തി. മാർക്സു ത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല തലകുത്തി നിൽക്കു

ന്ന �ഹ�ഗലിയൻ തത്വശാസ്ത്ര�ത്തഅവർ കാലി�ന്മൽ പിടിച്ചുനിർത്തി. സ്റ്റാലിൻ

പറയുന്നു: ‘വാസ്തവത്തിൽ �ഹ�ഗലിയൻ �വരുധ്യവാദത്തിൽ നിന്ന് അതി�ന്റ

‘യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ മാത്ര�മ’ മാർക്സും എംഗൽസും എടുത്തുള്ളൂ. അതി�ന്റ

ആത്മീയവാദപരമായ �താണ്ട് അവർ ദൂ�ര വലി�ച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അതി�ന

ആ�ക�യാന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് നവീനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു രൂപവും അവർ അതി

നു�കാടുത്തു.

അങ്ങ�ന മാർക്സും എംഗൽസും കൂടി �വരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദ�മന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പുതി�യാരു തത്വശാസ്ത്രം ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്നു. പ്രകൃതി

യിലും സമുദായത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ള മനസിലാക്കാനും ആ മാറ്റങ്ങളു�ട

നിർണായക ശക്തിക�ള മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാ

നും സഹായിക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നുഅത്.

മാർക്സുംഎംഗൽസുംതികഞ്ഞഭൗതികവാദികളായിരുന്നു. പ്രകൃതിയിലുംസമു

ദായത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളപരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾഅവയിലടങ്ങിയ ഭൗതിക

ത്വ�ത്തയാണ്അവർഅടിസ്ഥാനമാ�യടുത്തത്. ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പരിധിക്കപ്പുറത്തു

നിൽക്കുന്ന ദിവ്യങ്ങളും അജ്ഞാതങ്ങളുമായ ശക്തികളല്ല, അറിയ�പ്പടാൻ കഴിയു

ന്ന ഭൗതികനിയമങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയു�ടയും മനുഷ്യ സമുദായത്തി�ന്റയും ഗതിക്ര

മങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കുന്ന�തന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യജീവിതം മനുഷ്യ

�ന്റ മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചല്ല, �ന�രമറിച്ച് മാനസികപ്രവർത്ത

നങ്ങൾസാമൂഹ്യജീവിത�ത്തആശ്രയിച്ചാണ് നില�കാള്ളുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ വിവരി

ക്കുന്നു:

‘സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതം വ്യക്തികളു�ട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽ

നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവും സമുദായത്തി�ന്റ സാം

സ്കാരിക ജീവിതം ഈ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ പ്രതിബിംബവുമാകുന്നു. അതു

�കാണ്ട് സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം—സാമുദായികാശയങ്ങളു�ടയും

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളു�ടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും

ഉത്ഭവം—ആരാഞ്ഞു �നാ�ക്കണ്ടത് ആആശയങ്ങളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അഭി

പ്രായങ്ങളിലുംസ്ഥാപനങ്ങളിലുമല്ല. പി�ന്ന�യാ, സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവി

തത്തി�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാണ്. കാരണം, അവയാണ്

ഈആശയങ്ങ�ളയുംസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയുംഅഭിപ്രായങ്ങ�ളയുംസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും

പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നത് ’.

മനുഷ്യരു�ട മ�നാമണ്ഡലങ്ങളിലിഴുകിപ്പിടിച്ചുകിടക്കുന്നചളിക്കട്ടക�ളഅന്ധ

വിശ്വാസങ്ങ�ളയും വ്യാ�മാഹങ്ങ�ളയും �തറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും തുടച്ചുനീക്കി

അഭിവൃദ്ധിയു�ട �വളിച്ചം വീശാനുള്ള ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ്ഈ ഭൗതിക

തത്വശാസ്ത്ര�ത്ത മാർക്സും എംഗൽസും ഉപ�യാഗിച്ചത്. പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായ

ത്തി�ന്റയും യഥാർത്ഥസ്വഭാവവും അവയു�ട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങളും മനസിലാ
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ക്കി�ക്കാണ്ട് അവ�യ മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗി�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന�യ

ന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു.

2.4
മാർക്സിനു മുമ്പും മുതലാളി�ത്താൽപാദന വ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവ�ത്ത വിശകലനം

�ചയ്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ചരക്കുകളു�ട വിലയു�ട അടിസ്ഥാനം

അദ്ധ്വാനമാ�ണന്നും ചരക്കുകൾ �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത് അവയിലടങ്ങിയ

അധ്വാനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാണന്നും ആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർ�ഡാ തുടങ്ങിയ

തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ, മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന

ലാഭത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മ�ന്ത�ന്നാ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട നിയമ

ങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണ�ന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാനവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്മിത്തി

�ന്റയും റി�ക്കാർ�ഡാവി�ന്റയും ധനശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള യുക്തിയുക്തമായി

വളർത്തി�ക്കാണ്ട് മിച്ചമൂല്യമാണ് മുതലാളിത്തചൂഷണത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാന�മന്ന്

മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മുതലാളി�ത്താൽപാദന രീതി�യ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്

മുതലാളികൾ �താഴിലാളിക�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്നത് ഏതുവിധത്തിലാ�ണന്ന്

അ�ദ്ദഹം �വളി�പ്പടുത്തി. �താഴിലാളികളു�ട അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനു

മാത്ര�മ മുതലാളികൾ പ്രതിഫലം �കാടുക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രതിഫലം �കാടുക്കാ�തയു

ള്ളഅദ്ധ്വാനം �കാണ്ട് നിർമ്മിക്ക�പ്പടുന്നമിച്ചമൂല്യം മുതലാളികൾതട്ടി�യടുക്കുന്നു.

ഈ മിച്ചമൂല്യത്തിൽ നിന്നാണ് മുതലാളികൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത്.

�ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, മിച്ചമൂല്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തമാ

ണ് മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കാതൽ. ഈ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അധഃപതനവും നാശവും അനിവാര്യമാ�ണന്ന്

മാർക്സും എംഗൽസും ഉൽ�ഘാഷിച്ചത്.

ഇങ്ങ�ന മാർക്സിസം പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപ�മടു

ത്തത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ധനശാസ്ത്രം, യൂ�റാ

പ്യൻ �സാഷ്യലിസം. തങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ച പ്രഗൽഭമതികളായ മഹാരഥന്മാരു

�ടആശയങ്ങ�ള മുഴുവൻ വിമർശനപരമായി പരി�ശാധിക്കുകയുംഅവയു�ടഏറ്റ

വും നല്ല ഭാഗങ്ങ�ള�യല്ലാം ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് മാർക്സുംഎംഗൽ

സുംചിന്താ�ലാകത്തിലാ�കഒരുവമ്പിച്ചവിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്; തത്വശാസ്ത്രം, രാജ്യ

തന്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ളവീക്ഷണഗ

തികളിലാ�ക ഒരുസമൂലപരിവർത്തനം വരുത്തിയത്.

‘�ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി: ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയായ വർഗ

ത്തി�ന്റ പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള, �കാടിക്കണക്കിലുള്ള, �ചവിക�ള ആകർഷി

ക്കാൻമാർക്സി�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്സാധിച്ച�തന്തു�കാണ്ടാ�ണന്ന് �ചാദിച്ചാൽ

അതിന് ഒരു മറുപടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ

സമാർജ്ജിക്ക�പ്പട്ട മനുഷ്യജ്ഞാനത്തി�ന്റ �കട്ടുറപ്പുള്ള അടിത്തറയി�ന്മലാണ്

അ�ദ്ദഹം നിലയുറപ്പിച്ചത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ച എല്ലാറ്റി�നയും,

അ�ദ്ദഹം തികച്ചും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. മനുഷ്യസമുദായം സൃഷ്ടിച്ചഎല്ലാറ്റി�നയും,

യാ�താന്നും വിടാ�ത, അ�ദ്ദഹം വിമർശനപരമായി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തി. മനു

ഷ്യചിന്ത സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാറ്റി�നയും വിമർശിക്കുകയും �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാന�ത്ത
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ഉരകല്ലി�ന്മൽ മാറ്റുരച്ചു �നാക്കുകയും രൂപാന്തര�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട്, ബൂർ

ഷ്വാപരിമിതികളാലും ബൂർഷ്വാവ്യാ�മാഹങ്ങളാലും നിയന്ത്രിക്ക�പ്പടുന്ന ജനങ്ങൾ

ക്കാർക്കും കഴിയാത്തവിധത്തിൽ പുതിയ നിഗമനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു’.

ഇതിലാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യം കിടക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നാണ്

മാർക്സി�ന്റ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വിപ്ലവകരമായ �നട്ടങ്ങളും ഉട�ലടു

ത്തത്.

അന്ന് മുതലാളിത്തംഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല ജീർണിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നഓജസ്സുംപ്ര

സരിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. അത് വിജയത്തിൽനിന്ന് വിജയത്തി�ലക്ക് കുതിക്കുകയാ

യിരുന്നു. അത്തര�മാരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നിയമങ്ങൾ അതി

�ന �കന്ദ്രീകരണത്തി�ലക്കും കുഴപ്പങ്ങളി�ലക്കും ഒടുവിൽ നാശത്തി�ലക്കും നയി

ക്കു�മന്ന് മാർക്സും എംഗൽസും പ്രവചിച്ചത്. മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ �താഴിലാ

ളികൾവർഗസമരത്തിലൂ�ട ഭരണാധികാരം പിടി�ച്ചടുക്കു�മന്നും �താഴിലാളിസർ

വാധിപത്യംസ്ഥാപിച്ച് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കു�മന്നുംഒടുവിൽമർദ്ദനവുംകഷ്ട

പ്പാടുമില്ലാത്ത വർഗങ്ങളും ഭരണയന്ത്രങ്ങളുമില്ലാത്ത, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം �ലാക

ത്തി�ലങ്ങും പടുത്തുയർത്തു�മന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാ

നത്തിൽവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളസംഘടിപ്പിക്കുന്നകാര്യത്തിലും മാർക്സുംഎംഗൽ

സും �നതൃത്വം നൽകി. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തി �താഴിലാളി സർവാധി

പത്യംസ്ഥാപിച്ച് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക�യന്ന ചരിത്രപരമായ കടമ നിർ

വഹിക്കണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളി വർഗത്തിന് സ്വന്തമാ�യാരു പാർട്ടി, സുശക്ത

മായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, കൂടി�യ കഴിയൂ എന്ന് അവർ പ്രാ�യാഗികാനുഭവങ്ങളി

ലൂ�ട പഠിപ്പിച്ചു. എംഗൽസ് എഴുതി:

‘വിധി നിർണായകമായ ദിവസം വരു�മ്പാൾ രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടി�ച്ചടു

ക്കാൻ �വണ്ടശക്തി �താഴിലാളി വർഗത്തിനുണ്ടാകണ�മങ്കിൽ മ�റ്റല്ലാ പാർട്ടിക

ളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അവ�യ്ക്കല്ലാ�മതിരായി, �താഴിലാളി വർഗം തങ്ങളു�ട

സ്വന്തം പാർട്ടി, വർഗ�ബാധ�ത്താടുകൂടിയ ഒരു വർഗ പാർട്ടി, രൂപീകരിക്കണം’.

1847ൽലണ്ടനിൽ�വച്ച് മാർക്സി�ന്റയുംഎംഗൽസി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽ ഒരു

‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗ് ’ സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. 1864ൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂ�റാപ്പി�ല മിക്ക രാ

ജ്യങ്ങളി�ലക്കും വിപ്ലവകാരികളായ �താഴിലാളികൾ ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിൽ

�ക�കാർത്തുപിടിച്ചു.

അങ്ങ�ന �താഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളു�ട വി�മാചനസമരത്തി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാട്

മാത്രമല്ല, മൂർച്ചയു�ള്ളാരുസമരായുധവും ലഭിച്ചു.

അങ്ങ�ന ഭാവിയു�ട പൂർണ്ണതയി�ലക്ക് കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ ജാത

കം കുറിക്ക�പ്പട്ടു. പുതി�യാരു ജീവിതത്തിനു�വണ്ടി: പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥക്കു�വണ്ടി, പുതി�യാരു �ലാകത്തിനു�വണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിനുള്ള ജന

ങ്ങൾ മാർക്സിസത്തി�ന്റ �കാടിക്കൂറയിൻകീഴിൽഅണിനിരന്ന്, പതറിച്ച കൂടാ�ത,

ഭാവിയി�ലക്ക് മാർച്ച് �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി.

2.5
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സംഭവബഹുലമായ 22 �കാല്ലങ്ങൾ. ഒടുവിൽ 1870ൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �വരു

ദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർഛിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസും പ്രഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം. �സഡാനിൽ വച്ച്

�ന�പ്പാളിയൻ മൂന്നാമ�ന്റ പട്ടാളങ്ങൾ �താറ്റ് തുന്നംപാടുന്നു.

1871 മാർച്ച്; �താഴിലാളികളു�ട വിപ്ലവ�ബാധം ഇരമ്പിക്കയറി. മുതലാളിവർ

ഗത്തി�ന്റ �സ്വച്ഛാധിപത്യം തട്ടിത്തകർക്ക�പ്പട്ടു. �താഴിലാളികൾക്ക് ഭരണം നട

ത്താൻ കഴിയു�മന്ന് ആദ്യമായി �തളിയിച്ച പാരീസ് കമ്യൂൺ തല�പാന്തിച്ചു. മാർ

ച്ച് 18ന് പാരീസി�ല ടൗൺഹാളിൽ ചുകപ്പു�കാടി പാറിക്കളിച്ചു. മുതലാളിത്തം ശാ

ശ്വതമ�ല്ലന്ന് �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ആയുസ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �താ

ഴിലാളിവർഗം ഒരു സ്വതന്ത്ര ശക്തിയായി തീർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വങ്കിലും ഭര

ണ�മ�റ്റടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ശക്തിയാർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്തി

രിപ്പന്മാരു�ട വിരുദ്ധ മുന്നണി പാരീസ് കമ്മ്യൂണി�ന �ചാരയിൽ മുക്കി�ക്കാല്ലാൻ

�വണ്ടി എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളും എടുത്തുപ�യാഗിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് അക്രമത്തി�ന്റ

�വല്ലുവിളി�യ �നരിടാൻ �വണ്ടി അവർ നിരായുധരായ സ്ത്രീകളു�ടയും കുട്ടികളു

�ടയും �ചാര�യാഴുക്കി. �വറു�മാരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പാരീസി�ല 40,000ത്തിലധികം

കമ്മ്യൂൺ ഭടന്മാർ �വടിവച്ചു �കാല്ല�പ്പട്ടു. എന്നിട്ടും ചുകപ്പു�കാടിയു�ട ഭരണം നില

നിർത്താൻ �വണ്ടി �താഴിലാളികൾ അസാമാന്യമായ ധീരത�യാ�ട പട�വട്ടി—

പ�ക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. 72 ദിവസ�ത്ത ആ�വശകരമായ ജീവിതത്തിനു�ശഷം

പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ വീരമരണം പ്രാപിച്ചു.

മുതലാളികൾആഹ്ലാദിച്ചു. ഇനി�യാരിക്കലും �സാഷ്യലിസംതല�പാക്കി�ല്ല

ന്ന് അവർ വീമ്പിളക്കി.

പ�ക്ഷ,യഥാർത്ഥത്തിൽ�സാഷ്യലിസമല്ല, മുതലാളിത്തമാണ് തല�പാക്കാ

തായത്. എ�ന്തന്നാൽ, പാരീസ് കമ്മ്യൂ�ണാടുകൂടി മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയുവത്വമവ

സാനിച്ചു. അതി�ന്റ ശരീരത്തിൽ ജരാനരകൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ പടിവാതിൽക്ക�ലത്തിയ�പ്പാ�ഴക്കും മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ സ്വഭാവമാ�ക മാറി അത് പുതി�യാരു ഘട്ടത്തി�ലക്ക്—അതി�ന്റ അവസാ

നഘട്ടത്തി�ലക്ക്—അധഃപതനത്തി�ന്റയും നാശത്തി�ന്റയും ഘട്ടത്തി�ലക്ക്—

കാ�ലടുത്തുവച്ചു. മുതലാളിത്തം മൂത്തുമുരടിച്ച് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് ശവക്കുഴിയി�ലക്ക്

കാൽനീട്ടുന്ന സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി. മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടി

ത്തകർക്കുന്നതിനുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമായി.

വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിളച്ചു�പാങ്ങി.

രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലി�ന്റ �നതാക്കന്മാർ—ജയപ്രകാശി�ന്റയും �ബവി

�ന്റയും മുൻഗാമികൾ—�ബൻസ്റ്റീൻ, �കാട്സ്കീ, �വൻഡറർ�വൽഡ്, �മക്�ഡാ

ണാൾഡ് മുതലായ അവസരവാദികൾ—മാർക്സിസ�ത്ത പുനഃപരി�ശാധന �ച

യ്യാനും തിരുത്തി�യഴുതാനും പുറ�പ്പട്ട ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. തങ്ങളാണ്

യഥാർത്ഥ �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന�തന്ന് ബഡായി പറഞ്ഞു

�കാണ്ട് അവർ മാർക്സിസത്തി�ന്റ �ന�ര യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ�ക്ഷ, ചരിത്രം

അവരു�ട ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് മാർക്സി�നയും എംഗൽസി�നയും

എതിർത്തപണ്ഡിതമൂഢന്മാ�രല്ലാം ഒടുവിൽ പിന്തിരിപ്പത്തത്തി�ന്റ പാളയത്തിൽ

അഭയംപ്രാപിക്കുകയുംഅങ്ങ�നതങ്ങളു�ടതനിനിറം �വളി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു.

പാരീസ് കമ്മ്യൂണി�ന്റ വീരമരണം മുതൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ജനനംവ�ര നീ

ണ്ടുനിന്നഈകാലഘട്ട�ത്തപ്പറ്റി �ലനിൻ എഴുതി:
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‘പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ ഭാവി പരിവർത്തനങ്ങളു�ട കാലഘട്ടത്തിന് ’ സമാധാ

നപരമായി ഒരുക്കുകൂട്ടുക�യന്ന ഒരു ദശയി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കുന്നു. സത്തിൽ �താ

ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റതായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾഎല്ലായിടത്തും രൂപവൽക്ക

രിക്ക�പ്പടുന്നു. ആ പാർട്ടികൾ ബൂർഷ്വാപാർല�മൻറുക�ള ഉപ�യാഗിക്കാൻ പഠി

ക്കുന്നു. അവസ്വന്തമായി ദിനപ്പത്രങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും �ട്രഡ് യൂണി

യനുകളും സഹകരണസംഘങ്ങളുംസ്ഥാപിക്കുന്നു. മാർക്സി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്

വിജയവും വ്യാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു.

‘മാർക്സിസത്തിന് കിട്ടിയ താത്വികവിജയംഅതി�ന്റശത്രുക്ക�ള മാർക്സിസ്റ്റുകാ

രായി സ്വയം നടിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു—ഇതാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ �വരുദ്ധ്യം നി

റഞ്ഞ ഗതിക്രമം. അടിമുതൽ മുടിവ�ര പൂപ്പൽപിടിച്ച മിതവാദിത്വം അവസര�സ

വയു�ട രൂപം �ക�ക്കാണ്ട് സ്വയം ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മഹ

ത്തായ സമരങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ശക്തി സജ്ജീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ട�ത്ത, ആസമര

ങ്ങ�ളത്ത�ന്ന ഉ�പക്ഷിക്കലായി അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് നിയമസഭാ

സാമാജികന്മാരു�ടയും �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാരവാഹികളു�ട

യും ഇടയിലവർക്ക് ധാരാളം അനുയായികളുണ്ടായി’.

എതിരാളികളു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർക്സിസ�ത്ത കാത്തുരക്ഷി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്സിസ�ത്തത്ത�ന്ന വളർ�ത്തണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രപ

രമായഈകടമകൾ നിർവ്വഹിക്ക�പ്പട്ടു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് �യാജിച്ച

മട്ടിൽ, സാമൂഹ്യ വളർച്ചയു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയത്തക്കവ

ണ്ണം, മാർക്സിസം വളർത്ത�പ്പട്ടു—�ലനിനിസം ഉയർന്നുവന്നു.

2.6
�ലനിനിസ�മന്നു�വച്ചാ�ലന്താണ്?

സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിക്കുന്നു:

‘�ലനിനിസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റയും �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�ന്റയും കാല

ഘട്ടത്തി�ല മാർക്സിസമാണ്. കു�റക്കൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാ�ണങ്കിൽ �ലനി

നിസ�മന്നത് �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�ന്റയും പ്ര�ത്യകിച്ച് �താഴിലാളി സർവ്വാധി

പത്യത്തി�ന്റയും തത്വവും തന്ത്രവുമാണ് ’.

ജീവനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം. അതു�കാണ്ട് അതിന് നിശ്ചലമായി നിൽ

ക്കാൻ വയ്യ—സാമൂഹ്യ വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം പുതിയഅനുഭവ

ങ്ങളും ഉൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് അത് വളരുന്നു; കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ ത�ന്ന �ലനിൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

‘മാർക്സിസ്റ്റു സിദ്ധാന്തം പരിപൂർണ്ണവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒന്നാ�ണന്ന് ഞങ്ങൾ

തീ�ര കരുതുന്നില്ല. അത് ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ അടിത്തറ പാവുക മാത്രമാണ് �ചയ്തിട്ടു

ള്ള�തന്നും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ അതി�ന എല്ലാവഴിക്കും വളർ�ത്തണ്ടതു�ണ്ടന്നും

അ�ല്ലങ്കിലവർ ജീവിതത്തി�ന്റ പിന്നണിയിൽ തങ്ങി�പ്പാകു�മന്നുമാണ് ഞങ്ങളു

�ട ദൃഢവിശ്വാസം’.
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സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘മാർക്സിസം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ മാറ്റമില്ലാത്തതും സനാതനവു

മായ, പ്രമാണങ്ങ�ളയും നിഗമനങ്ങ�ളയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മാർക്സിസം എല്ലാ

ത്തരം വരട്ടുവാദത്തി�ന്റയും ശത്രുവാണ് ’.

മാർക്സി�ന്റ ജീവിതകാലത്തിനു�ശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ളയും

�താഴിലാളി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വളർച്ച�യയും മാർക്സിസത്തി�ന്റ �വളിച്ച

ത്തിൽ പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട് �ലനിൻ പുതിയ തത്വങ്ങളുന്നയിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാ�ണ്ടാ

ടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച സാമ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും

മൂർഛിക്കുകയും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും �താഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുക

യും �ചയ്യു�മന്നും �താഴിലാളികൾ മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് തങ്ങളു�ട

സ്വന്തം സർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളു�ട വളർച്ച അസമമായി

ട്ടാണ്. ഉൽപാദനശക്തികൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരു�പാ�ലയല്ല വളരുന്നത്. ഈ

സിദ്ധാന്ത�ത്തവിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് �ലനിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു രാജ്യത്തിൽ

മാത്രമാ�യാ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കാ�യാ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വി

ജയം സാദ്ധ്യമാ�ണന്ന്.

മുതലാളിത്തം കുത്തക മുതലാളിത്തമാകുന്നതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സി

നും എംഗൽസിനും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണിത്. മുത

ലാളി�ത്താൽപാദനരീതി ഏറ്റവുമധികം വളരുകയും �താഴിലാളിവർഗം സമുദായ

ത്തി�ലഭൂരിപക്ഷമായി മാറുകയും �ചയ്യുന്നഒരുപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മാത്ര�മ �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ജയിക്കുകയുള്ളു�വന്നാണ് മാർക്സും എംഗൽസും കരുതിയിരുന്ന

ത്. പ�ക്ഷ, കുത്തകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റപരിതഃസ്ഥിതിയിൽഅവരു�ടനിഗമനം

സാധുവല്ലാതായിത്തീർന്നു.

സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘മുതലാളിത്തം അത്ര ഉയർന്ന �താതിൽ വളരുകയും �താഴിലാളിവർഗം ജനസം

ഖ്യയു�ട ഭൂരിപക്ഷമായിത്തീരുകയും �ചയ്തിട്ടി�ല്ലങ്കിൽക്കൂടി, �താഴിലാളിവർഗത്തി

ന് തട്ടിത്തകർക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അണി ദുർബലമാ

യിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയത്തിന് പരി

പൂർണ്ണസാദ്ധ്യതയുണ്ട്. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളഈ�ലനിനിസ്റ്റ് സി

ദ്ധാന്തം 1915-16ലാണ് കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടത്. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നിസംശയമാ

യും വിജയിക്കുക മുതലാളിത്തം ഏറ്റവുമധികം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളില

ല്ല; �ന�രമറിച്ച് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചഅത്ര ഉയർന്നരൂപത്തി�ലത്തിയിട്ടി

�ല്ലങ്കിൽ കൂടി അതി�ന്റ അണി ദുർബലമാവുകയും അതി�ന തകർക്കാൻ �താഴി

ലാളിവർഗത്തിന് കൂടുതൽഎളുപ്പമാവുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുക’.

ഈപുതിയ സിദ്ധാന്തം റഷ്യയി�ല �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ കയ്യിൽ ഒരു മൂർച്ച

�യറിയആയുധമായിത്തീർന്നു.

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്ക് ഒറ്റയടിപ്പാതയി�ല്ലന്നും പ്ര�ത്യകിച്ച്, പിന്നണിയിൽ

കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂ�ടയല്ലാ�ത �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർച്ചു �ചയ്യാൻ സാധിക്കി�ല്ലന്നും മുതലാളിത്ത

രാജ്യത്തി�ല വിപ്ലവവും �കാളനിയി�ല വിപ്ലവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമു�ണ്ടന്നും
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�ലനിൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഓ�രാ വിപ്ലവത്തിലും �നതൃത്വം വഹിക്കുന്ന �താഴിലാളി

വർഗത്തിന് സവി�ശഷങ്ങളായ കടമകളു�ണ്ടന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളും

അടവുകളും പ്ര�യാഗി�ക്കണ്ടതു�ണ്ടന്നുംഅ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.

�താഴിലാളിവർഗ �നതൃത്വ�മന്നാൽ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങ�ളക്കൂടി വിപ്ലവത്തില

ണിനിരത്തലാണ്. മറ്റു വർഗങ്ങളും പാർട്ടികളുമായി യാ�താ�രാത്തുതീർപ്പും പാടി

�ല്ലന്ന് വാദിച്ച �ട്രാട്സ്കിസ്റ്റുകാ�ര അ�ദ്ദഹം കണക്കിന് കശക്കി�ക്കാടുത്തു. അ�ദ്ദ

ഹം പറഞ്ഞു:

‘സാർവ�ദശീയ മുതലാളിത്ത�ത്ത മറിച്ചിടാനുള്ള യുദ്ധം സാധാരണ രണ്ടു

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ�ത്തക്കാൾ എത്ര�യാ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്,

കുഴപ്പ�മറിയതാണ്, കാല�ദർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്തര�മാരു യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു

പക്ഷത്തിനകത്തുള്ള സ്വര�ച്ചർച്ചയില്ലായ്മ�യ (അവ താൽക്കാലികമാ�ണങ്കിൽ

�പാലും) ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താനും, സാദ്ധ്യതയുള്ളിടത്ത് ചിലരുമായി കൂട്ടുകൂടുവാനും

(താൽക്കാലികവും അസ്ഥിരവുമാ�ണങ്കിൽക്കൂടി) പരിതഃസ്ഥിതിയു�ട ആവശ്യമ

നുസരിച്ചുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകളും സന്ധികളുമുണ്ടാക്കുവാനും ഒരിക്കലും തയ്യാറാവരു

�തന്ന് ആദ്യ�മ തീരുമാനിക്കുന്നത് പമ്പരവിഡ്ഢിത്തമ�ല്ല? ......... ശത്രുപക്ഷത്തി

ലുള്ള ഓ�രാ പിളർപ്പി�നയും അ�തത്ര നിസാരമായാലും ശരി—വിവിധ രാജ്യങ്ങ

ളിലുമുള്ള മുതലാളി വർഗത്തിനിടയിലും ബൂർഷ്വാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലും കാണുന്ന

�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും സാമർത്ഥ്യ�ത്താടും ശ്രദ്ധ�യാടും കൂടി പരിപൂർണ്ണമായി ഉപ

�യാഗ�പ്പടുത്തുകയും, ബഹുജനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളബന്ധുവി�ന �നടാനുള്ള (ആ

ബന്ധുത്വം എത്രത�ന്ന താൽക്കാലികവും അവിശ്വസനീയവും ബലഹീനവുമായി

�ക്കാള്ള�ട്ട) ഏത് നിസാരസന്ദർഭ�ത്തയും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു�കാ

ണ്ടു മാത്ര�മ ശക്തി�യറിയ ശത്രുവി�ന �താൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്

മനസിലാവാത്തആളുകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റഅഥവാ ശാസ്ത്രീയ �സാഷ്യലിസ

ത്തി�ന്റ ഒരു �പാടി�പാലും മനസിലാക്കാൻസാധ്യമല്ല’.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ആവശ്യങ്ങ�ളയും താൽപര്യങ്ങ�ളയും പ്രതിഫലിപ്പി

ക്കുകയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കാത്തവിധം ജീ

വിത�ത്ത മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമാർഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും മാത്രമല്ല

�ലനിൻ �ചയ്തത്; �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടി സമരം നടത്തുന്ന വിപ്ലവകാരിക

ളു�ട പാർട്ടിക�ള, രൂപീകരിക്കുകയും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ച�യ്യണ്ട�തങ്ങ�ന

എന്നുകൂടി അ�ദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചു.

അങ്ങ�ന�താഴിലാളികൾകൂടുതൽആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ട ഭാവിയു�ട�നർ

ക്ക് �നാക്കാൻ തുടങ്ങി.

2.7
വീണ്ടും വിപ്ലവമു�ന്നറ്റം. 1905. ‘വിപ്ലവം ജയിക്ക�ട്ട! സാർ ചക്രവർത്തി തുലയ�ട്ട!’

തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളു�ട ചൂളംവിളികൾ. സാറി�ന്റ �ദവദത്തമായ സിംഹാ

സനം വിറ�കാണ്ടു. പണിമുടക്കം പരന്നുപിടിക്കുകയാണ്. 1905 ഡിസംബർ. പണി

മുടക്കം ആയുധ�മന്തിയ കലാപമായി മാറി. പള്ളികൾ കൂട്ടമണി മുഴക്കി. കുതിരപ്പ

ട്ടാളം, ബയണറ്റുകൾ, ലക്കും ലഗാനുമില്ലാ�ത ചീറിപ്പായുന്ന �വടിയുണ്ടകൾ. ഭ്രാന്തു

പിടിച്ച സാർ ചക്രവർത്തി കൽപന പുറ�പ്പടുവിച്ചു.
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‘ഒ�രാറ്റ �വടിയുണ്ട�പാലും ബാക്കിയാവരുത് !’

വിപ്ലവം തൽക്കാല�ത്തക്ക് �താൽക്ക�പ്പട്ടു.

മുതലാളികൾ വീണ്ടും സ�ന്താഷം �കാണ്ട്, തുള്ളിച്ചാടി, വത്തിക്കാൻ �ദവ�ത്താ

ടു നന്ദിപറഞ്ഞു. അവസരവാദികൾ �ലനി�നയും സ്റ്റാലി�നയുംആ�ക്ഷപിച്ചു. ഭീരു

ക്കൾ പിറുപിറുത്തു: ‘�താഴിലാളികൾആയുധ�മടുത്തത് �തറ്റായി!’

�താഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളു�ട ദിവസം വരും!

ഒടുവിൽആ ദിവസം വരികത�ന്ന �ചയ്തു.

സാമ്രാജ്യയുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ തീരാക്കുഴപ്പമാരംഭിച്ചു.

വിപ്ലവത്തി�ന്റ അലകൾ വീണ്ടും ഇരമ്പിക്കയറി. ‘വിപ്ലവം ജയിക്ക�ട്ട! സാർ ചക്ര

വർത്തി തുലയ�ട്ട!’ എന്നീ കാഹളം വിളികൾഅന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂർവ്വാധികം ഉച്ച

ത്തിലുയർന്നു.

1917 മാർച്ച്—വിപ്ലവത്തി�ന്റ �കാടുങ്കാറ്റിൽ സാർ ചക്രവർത്തിയു�ട കിരീടം

�തറിച്ചു�പായി. �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ കാഹളംവിളികൾ മുഴങ്ങി. ‘വിപ്ലവം

ജയിക്ക�ട്ട! സാർ ചക്രവർത്തി തുലയ�ട്ട!’

സാർ ചക്രവർത്തി തുലഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, വിപ്ലവം തുടർന്നു. ജനങ്ങൾ വിജയ�ഭ

രി മുഴക്കി�ക്കാണ്ട് മു�ന്നാട്ടു കുതിക്കുകയാണ്. പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ; പുതിയ

കാഹളംവിളികൾ. ‘മുതലാളിത്തം നശിക്ക�ട്ട! �സാഷ്യലിസം വിജയിക്ക�ട്ട!’

ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരുഭാഗത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീ

ക്ക�പ്പടാൻ �പാവുകയാണ്. ഭൂ�ലാകമാ�ക കുലുങ്ങി മറിയുകയാണ്. �ട്രാട്സ്കി

പറഞ്ഞു: ‘നിൽക്ക�ട്ട. ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുക

സാദ്ധ്യമല്ല! ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലക�ളാട് അയാൾ മടങ്ങി�പ്പാകാൻ കൽപ്പി

ച്ചു. തിരമാലകൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ചരിത്രമാണ് മു�ന്നാട്ട് കുതിക്കുന്നത്. മാർക്സിസം

—�ലനിനിസമാണ് വിപ്ലവ�ത്തനയിക്കുന്നത്.

മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി. ‘മുതലാളിത്തം നശിക്ക�ട്ട! �സാ

ഷ്യലിസം വിജയിക്ക�ട്ട!’.

1917 നവംബർ. �കറൻസ്കിയു�ട ഭരണകൂടം തവിടു�പാടിയായി.

സൂര്യൻ പൂർവ്വാധികം ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചു. ഒരു പുതിയ �ലാകം ഉത്ഘാ

ടനം �ചയ്യ�പ്പടുകയാണ് !

ഉൽക്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും പാഞ്ഞു�പായി. രാത്രി

10 34മണി. രാജാക്കന്മാരു�ടയും രാജ്ഞിമാരു�ടയും സുഖ�ഭാഗങ്ങളു�ട സുഗന്ധം

വഹിക്കുന്ന �സ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന മ�നാഹരമായ മാർബിൾ �കാട്ടാര

ത്തിൽ വൃത്തി�കട്ടവരും വിയർപ്പു നാറുന്നവരും ചളിപുരണ്ടവരും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം

ധരിച്ചവരുമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കയറിക്കൂടി—കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കന്ദ്ര

ക്കമ്മറ്റി �മമ്പർമാരു�ട പ്രസംഗം �കൾക്കാൻവന്ന �സാവിയറ്റ് �ഡപ്യൂട്ടിമാരാണ

വർ.

ഒരു പുതിയ �ലാകത്തി�ന്റ ജാതക�മഴുത�പ്പടുകയാണ്. രണ്ടുദിവസം നീണ്ടു

നിന്നസ�മ്മളനം. ആശയവുംആ�വശവുംഅസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷം.

അതാ! കുടുക്കില്ലാത്ത ഒരുപഴയ �കാട്ടും മിന്നുന്നകഷണ്ടിയുമുള്ള ഒരുകുറിയ

മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഒരു ചുരുൾ കടലാസുമായി പതറാത്ത കാൽ�വ�പ്പാ�ട പ്ലാറ്റ്

�ഫാറത്തി�ലക്ക് കയറുന്നു. ആളുകൾ ആർത്തുവിളിച്ചു. നീണ്ടുനിന്ന കര�ഘാഷം:

ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ വൃത്തി�കട്ടവരും വയ�റാട്ടിയവരും ചളിപുരണ്ടവരും തിളങ്ങു
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ന്ന കണ്ണുകളുള്ളവരുമായആആളുക�ള�യല്ലാം ഒന്ന് ക�ണ്ണാടിച്ചു �നാക്കിക്കണ്ടു.

ശാന്തവും ദൃഢവുമായസ്വരത്തിൽഅ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

‘സഖാക്ക�ള, ഇനി നമുക്ക് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാ�നാരുങ്ങാം’.

അതു�ലനിനായിരുന്നു,പുതിയ �ലാകത്തി�ന്റ �നതാവുംപുതിയഗവ�ണ്മൻറി�ന്റ

തലവനുമായസഖാവ് �ലനിൻ.

2.8
നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ ബഹുജനങ്ങൾ യാ�താന്നിനു�വണ്ടി

പട�വട്ടി�പ്പാന്നു�വാ, പുരാതനകാലം മുതൽ�ക്ക മനുഷ്യ��ഹികളായ മഹാത്മാ

ക്കൾ യാ�താന്ന് സ്വപ്നംകണ്ടു �പാന്നു�വാ, അത് സഫലമായി. വയറ്റിൽ പട്ടിണി

യും മുതുകത്ത് �കാരടാവു�കാണ്ടുള്ള അടിയു�ട പാടുകളുമുള്ള അവശലക്ഷങ്ങൾ

ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ന�ട്ടല്ലുനിവർത്തി. പ്രഭുക്കന്മാർസിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നി

റക്ക�പ്പട്ടു. താണവർ ഉയർന്നു. അജ്ഞരും അപരിഷ്കൃതരു�മന്ന് അപഹസിക്ക

�പ്പട്ടു�പാന്ന �താഴിലാളിവർഗം. കൃഷിക്കാരു�ടയും മറ്റ് മർദ്ദിതവിഭാഗങ്ങളു�ടയും

പിന്തുണ�യാടുകൂടി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട �നതൃത്വം ഏ�റ്റടുത്തു. അടുക്കളപ്പണി

ക്കാരിക്കു�പാലും ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കാൻ കഴിയു�മന്നായി. തലമുറതലമുറയായി

അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും കിടന്ന് �ഞരങ്ങി�ക്കാണ്ടിരുന്നവർക്ക് ശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും എഞ്ചിനീയർമാരു�മാ�ക്കയാകാ�മന്നായി.

മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യാനുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ

മനുഷ്യ�ന്റ ആവശ്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കുമുള്ള �പാതുസ്വത്തായി മാറി. ചൂഷണ

ത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ �പാലുമില്ലാത്ത വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായ

ത്തി�ന്റഅടിത്തറപാക�പ്പട്ടു.

ഭാവിയി�ലക്ക് മു�ന്നറാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങ�ള �നാക്കി പുഞ്ചി

രിയിട്ടു�കാണ്ട് �ലനിൻആ�വശഭരിതനായി പറഞ്ഞു:

‘ഇതിനുമുമ്പ് എല്ലാ മനുഷ്യജ്ഞാനവും—മനുഷ്യ�ന്റ പ്രതിഭാശക്തിയാൽ നിർമ്മി

ക്ക�പ്പട്ട�തല്ലാം ത�ന്ന—ഏതാനും ചിലർക്കുമാത്രംസാ�ങ്കതിക�വദഗ്ധ്യത്തി

�ന്റയും സംസ്കാരത്തി�ന്റയും �നട്ടങ്ങൾ �കവരുത്തി�ക്കാടുക്കാനും മറ്റുള്ളവ�ര

ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ �വളിച്ചത്തിൽനിന്നും പു�രാഗതിയിൽ നിന്നും അകറ്റി

നിർത്താനും �വണ്ടിയാണ് വിനി�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു �പാന്നത്. ഇനി മുതൽ സാ�ങ്ക

തിക�വദഗ്ധ്യത്തി�ന്റ എല്ലാ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളും സംസ്കാരത്തി�ന്റ എല്ലാ �നട്ടങ്ങ

ളും മുഴുവൻ ജനങ്ങളു�ടയും സ്വത്തായിത്തീരും. മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്തയും പ്രതിഭയും

ഇനി�യാരിക്കലും ഹിംസയ്ക്കും ചൂഷണത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാവുകയില്ല. ഇതു

നമുക്കറിയാം. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മഹത്തായഈ കടമ നിറ�വറ്റാൻ �വണ്ടി

പണി�യടുക്കുന്നത് അഭിമാനകരമ�ല്ല? നമ്മു�ട എല്ലാ ശക്തിയും അതിനു�വ

ണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്നതാവശ്യമ�ല്ല? �താഴിലാളിവർഗം ഈ ഗംഭീരമായ ചരിത്ര

കടമ പരിപൂർണ്ണതയി�ലാളം നിറ�വറ്റാതിരിക്കുകയില്ല. കാരണം, വിപ്ലവത്തി

�ന്റ അന്തർലീനമായ ശക്തികൾ, നവീകരണവും യുവത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള

കഴിവുകൾ, അവരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.’

അതിനുമുമ്പും ഭരണപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവമാണ്.
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സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾസാധാരണയായി ഭരണകൂട�മന്ന കപ്പലി�ന്റഅമര

ത്തിൽനിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചൂഷകൻമാ�ര മാറ്റി മ�റ്റാരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാ�രപ്രതിഷ്ഠിക്കു

കയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകന്മാർ മാറും. പ�ക്ഷ, ചൂഷണം നിലനിൽക്കും. അടി

മകളു�ട �മാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽഅതാണുണ്ടായത്. അടിയാളരു�ട ലഹളകൾ

നടന്ന കാലത്ത് അതാണുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യ

ങ്ങളി�ല ‘മഹത്തായ’ സുപ്രസിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളു�ട കാലത്ത്അതാണുണ്ടായത് ......

ഈവിപ്ലവങ്ങളിൽനി�ന്നല്ലാംതാത്വികമായി വ്യത്യാസ�പ്പട്ടതാണ് ഒ�ക്ടാബർവി

പ്ലവം. അതി�ന്റ ലക്ഷ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം മാറ്റി മ�റ്റാരുതരത്തിലുള്ള ചൂ

ഷണംസ്ഥാപിക്കുകയല്ല, ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകരു�ടസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു വിഭാഗം

ചൂഷക�ര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല, �ന�രമറിച്ച്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന്റ �മൽ നടത്തുന്ന

എല്ലാത്തരം ചൂഷണങ്ങളുംഅവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.

2.9
അങ്ങ�ന ഒരു �ലാകമുണ്ടായിരു�ന്നടത്ത് രണ്ട് �ലാകങ്ങളായി: ഒരു ഭാഗത്ത്

തകർച്ചയു�ടയുംനിരാശതയു�ടയും �ലാകം! മറുഭാഗത്ത്അഭിവൃദ്ധിയു�ടയുംആത്മ

വിശ്വാസത്തി�ന്റയും �ലാകം!

വാഗ്ദാനലംഘനങ്ങളില്ല, അഞ്ചു�കാല്ല�മാ പത്തു�കാല്ല�മാക്ഷമിച്ചിരിക്കാനു

ള്ള ആഹ്വാനങ്ങളില്ല. മുതലാളിക�ള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും മറ്റധികാരസ്ഥാനങ്ങ

ളിൽ നിന്നും തൂ�ത്തറിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് വിപ്ലവം തലയുയർത്തിയത്. പുതിയ ഗവ

�ണ്മൻറ് അധികാരത്തിൽവന്നിട്ട് 24 മണിക്കൂറുകൾ�പാലും കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുത

�ന്നജന്മികൾകയ്യടക്കിവച്ചിരുന്നനില�മല്ലാംയാ�താരുപ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ

�ത, കൃഷിക്കാരു�ടതാക്കി മാറ്റുന്ന നിയമം പാസാക്ക�പ്പട്ടു.

1917 നവംബർ 8-ാം തീയതി �ലനി�ന്റ ഒ�പ്പാടുകൂടി പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട അടിയ

ന്തിരനിയമത്തിൽ പറയുന്നു:

‘വലിയ ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരു�ട നില�മല്ലാം യാ�താരു പ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ�ത

ഉടൻത�ന്നപിടി�ച്ചടുക്ക�പ്പടുന്നതാണ്എന്നാൽ�ചറിയകൃഷിക്കാരു�ടയും �കാ

സാക്കുകളു�ടയും നിലങ്ങൾ പിടി�ച്ചടുക്ക�പ്പടുന്നതല്ല’.

ഒ�രാറ്റയടിക്ക്, മാർക്സിസത്തി�ന്റ തൂലികയു�ട ഒരു ചലനം �കാണ്ട്, റഷ്യയി�ല

കർഷക�ത്താഴിലാളികൾക്കുംസാധുകൃഷിക്കാർക്കും 15 �കാടി �ഹക്ടർ നിലം യാ

�താരു പ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ�തസ്വന്തമായി കിട്ടി.

അങ്ങ�ന പി�റ്റദിവസം സൂര്യനുദിച്ചത് ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത ഒരു പു

തിയ �ലാക�ത്തകണികണ്ടു�കാണ്ടാണ്.

മുതലാളി�പായി. അത്ഭുതം! എന്നിട്ടും യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു! ജന്മി �പാ

യി, എന്നിട്ടും �ഗാതമ്പു�ചടികൾ കായ്ക്കുന്നു! മർദ്ദക വർഗക്കാർസ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി,

എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു!

പുതിയ �ലാകത്തി�ന്റനായകൻ,സഖാവ് �ലനിൻ, �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള

ജനങ്ങ�ളാടും, ഭരണാധികാരിക�ളാടും ആഹ്വാനം �ചയ്തു:

‘യുദ്ധമവസാനിപ്പിക്കുക, സമാധാനംസ്ഥാപിക്കുക!’
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പഴയ �ലാകത്തിന് ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു. �ട്രാട്സ്കിയും കൂട്ടാളികളും ഓരിയിട്ടു: ‘ഏകരാജ്യ

�സാഷ്യലിസം മാർക്സിസത്തി�നതിരാണ്; ഒരു രാജ്യത്തു മാത്രമായി �സാഷ്യലി

സംസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല’. ചർച്ചിൽ അ�തറ്റുപാടി. എല്ലായിടത്തും മുതലാ

ളിത്തംനിലനിൽക്കു�മ്പാൾ �ലാകത്തി�ന്റആറി�ലാരുഭാഗത്തുമാത്രം �സാഷ്യലി

സ�മാ! ബ്രിട്ടൻ, അ�മരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, �ഹാളണ്ട്, ഫിൻലണ്ട്, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ

എന്നിങ്ങ�ന 14 രാജ്യങ്ങൾ ഒ�രസമയത്ത് ഒന്നായി �സാവിയറ്റ് ശിശുവി�ന്റ �മൽ

ചാടിവീണു. വിരുദ്ധമുന്നണി�നതാവായ ചർച്ചിൽ 10 �കാടി പവൻചിലവഴിച്ച് �ചാ

രപ്പുഴ�യാഴുക്കി; �ലാക�ത്തകമ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ �പ്രതങ്ങളാണ് മാർക്സിസം—�ലനിനിസത്തി�ന്റ അജയ്യ

മായ �കാടിക്കൂറ�യ പിച്ചിച്ചീന്താൻ പുറ�പ്പടുന്നത് ! ശവക്കുഴിയി�ലയ്ക്ക് കാൽനീ

ട്ടിയ സാമ്രാജ്യവാദികളാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുതിയ

�ലാക�ത്തആക്രമിക്കുന്നത്.

17 �കാടി ജനങ്ങൾ �ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിലണിനിരന്ന്

ശത്രുക്ക�ളാ�ടതിരിട്ടു. തങ്ങളു�ട നിലങ്ങൾ പിടി�ച്ചടുത്ത് വീണ്ടും ജന്മിക്കു �കാ

ടുക്കാനും തങ്ങളു�ട ഫാക്ടറികൾ വീണ്ടും മുതലാളിക�ള ഏൽപിക്കാനും �വണ്ടി

ചീറിവന്ന രാക്ഷസീയ ശക്തികൾ�ക്കതിരായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുട്ടിയും ഒറ്റ�ക്ക

ട്ടായി നിന്ന് പട�വട്ടി.

�ലാകമാ�ക ഇളകി മറിഞ്ഞു. �കാളനികളി�ലയും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളി

�ലയും �താഴിലാളികൾ കണ്ണു മിഴിച്ചു �നാക്കി. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അവർ

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ആത്മാവി�ന കണ്ടു; �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ സർവ്വാധിപ

ത്യം!

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള �താഴിലാളികൾ, ചർച്ചിലി�ന്റസ്വന്തം നാടായബ്രി

ട്ടനി�ല �താഴിലാളികൾ �പാലും, �കചുരുട്ടി�ക്കാണ്ട് അലറി:

‘റഷ്യ�യ �താട്ടുകളിക്കരുത് !’

ചർച്ചിലും കൂട്ടാളികളും വാലും �പാക്കി ഓടി. ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് �സാഷ്യലിസത്തിനു

�ന�ര പിന്തിരിഞ്ഞു �നാക്കി�ക്കാണ്ട് അവർ �നടുവീർപ്പിട്ടു:

‘�നാക്കി�ക്കാ! ഈപരീക്ഷണംഅധികകാല�മാന്നും നിലനിൽക്കില്ല!’.

�നരിട്ടുള്ള യുദ്ധം �കാണ്ടു ഫലമി�ല്ലന്ന് കണ്ട�പ്പാൾ അവർ ഗൂഢാ�ലാചനക�ള

യും നുണക�ളയും അഭയം പ്രാപിച്ചു.

മുതലാളിത്തവുംഅതി�ന്റ കാലഹരണംവന്ന മൂല്യങ്ങളും ഇടിഞ്ഞുതകരുന്നതു

കണ്ട�പ്പാൾ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തി�ന്റ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നശിക്കാൻ �പാവുകയാ

�ണന്ന് അവർ നിലവിളിച്ചു. സ്വന്തംസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങൾഅപകടത്തിലായ

�പ്പാൾ �ലാകത്തി�ന്റ നാശമടുത്തു�വന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ�ക്ഷ, കമ്യൂണിസം നശിക്കുകയല്ല, വളരുകയാണ് �ചയ്തത്. 1920ൽ ത�ന്ന

�ലനിൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിക്കാ�രപ്പറ്റി ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘നമ്മു�ടഏറ്റവുംഹാർദ്ദമായനന്ദി�യഅർഹിക്കുന്നതരത്തിലാണ്എല്ലാ രാ

ജ്യത്തുമുള്ള �കാടീശ്വരന്മാർ സാർവ്വ�ദശീയമായ �താതിൽ �പരുമാറുന്നത്..... ഫ്ര

ഞ്ചു മുതലാളിവർഗം �ബാൾ�ഷവിസ�ത്ത �തര�ഞ്ഞടുപ്പുകളി�ല �കന്ദ്ര പ്രശ്നമാ

ക്കുകയുംഏ�റക്കു�റ മിതവാദികളായവ�രയുംആടിക്കളിക്കുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാ

�രയും �ബാൾ�ഷവി�ക്കന്നുപറഞ്ഞ് അധി�ക്ഷപിക്കുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ, �ലാക
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ത്തിൽ�വച്ച് ഏറ്റവും ‘അടിയുറപ്പുള്ള’ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളി വർഗം ഇത്ര�യല്ലാം പഴ

ക്കവും പരിചയവും വിജ്ഞാന സമ്പത്തും എല്ലാം �നടിവച്ചിട്ടും വിശ്വാസ�യാഗ്യമ

ല്ലാത്തവിധം വങ്കത്തങ്ങൾപ്രവർത്തിക്കുകയും എത്ര�യാ പണം നീക്കി�വച്ചു�കാ

ണ്ട് �ബാൾ�ഷവിക്ക് വിരുദ്ധസംഘങ്ങൾ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണികൾഎന്നു

വായിക്കുക—�ക. ദാ) ഉണ്ടാക്കി �ബാൾ�ഷവിസ�ത്തക്കുറിച്ച് സാഹിത്യങ്ങൾ

നിർമ്മിക്കുകയും �ബാൾ�ഷവിസ�ത്തഎതിർക്കാൻ �വണ്ടി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രകാര

ന്മാ�രയും പു�രാഹിതന്മാ�രയും പ്ര�ക്ഷാഭകന്മാ�രയും വാടകയ്ക്ക് നിറുത്തുകയും �ച

യ്യു�മ്പാൾ നാം ഈ മുതലാളി മാന്യന്മാരു�ട മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നന്ദിപറയണം!

അവർ നമുക്കു�വണ്ടി പണി�യടുക്കുകയാണ്. �ബാൾ�ഷവിസത്തി�ന്റ സ്വഭാവ

�ത്തക്കുറിച്ചും സവി�ശഷ പ്രാധാന്യ�ത്തക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് താൽപര്യമുളവാ

ക്കാൻ അവർ ന�മ്മ സഹായിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇങ്ങി�നയല്ലാ

�ത�ചയ്യാൻസാധ്യവുമല്ല. കാരണം, ‘മൗനം’ �കാണ്ട് �ബാൾ�ഷവിസ�ത്ത�ഞ

രിച്ചു കളയാനുള്ളയത്നം പരാജയ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’

2.10

സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു:

‘മുതലാളിക�ള ആട്ടി�യാടിക്കുക; ജന്മിക�ള ആട്ടി�യാടിക്കുക; സാറിസ്റ്റ് കിങ്കര

ന്മാ�ര�യല്ലാംആട്ടി�യാടിക്കുക;അധികാരം പിടി�ച്ചടുത്ത്സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുക—

ഇ�തല്ലാം നല്ലതുത�ന്ന. വള�ര നല്ലത്. പ�ക്ഷ, നിർഭാഗ്യത്തിന്, സ്വാതന്ത്ര്യം

�കാണ്ട് മാത്രമായില്ല ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമു�ണ്ടങ്കിൽ, തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ദൗർ

ല്ലഭ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ പാർപ്പിടത്തി�ന്റ കാര്യം �മാശമാ�ണങ്കിൽസ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങ�ള

വള�ര മു�ന്നാ�ട്ടാന്നും നയിക്കുകയില്ല. സഖാക്ക�ള, സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്മൽ മാത്രം

ജീവിക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. നല്ല�പാ�ല ജീവിക്കണ�മങ്കിൽ ആഹ്ലാദകരമായി ജീവി

ക്കണ�മങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഭൗതികമായ �നട്ട

ങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടാവണം’.

അതു�കാണ്ട് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നഅതി�വഗം �സാഷ്യലിസത്തിലൂ�ടസമൃദ്ധി

യിലൂ�ട നയിക്കാൻ �ലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി,

1924 ജനുവരിയിൽ സഖാവ് �ലനിൻ മരിച്ചു. പ�ക്ഷ, �ലനിനിസം മരിച്ചില്ല.

എന്നല്ല, സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വളർത്ത�പ്പട്ടു. കൂടുതൽ പുഷ്ടി

�പ്പട്ടു.

സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല 17 �കാടി ജനങ്ങൾ

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാ�നാരുങ്ങി.

പ�ക്ഷ,എങ്ങ�നയാണ് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക? സ്റ്റാലിൻ പഠിപ്പിക്കു

ന്നു:

‘സാമൂ�ഹ്യാല്പാദനശക്തിയു�ട ത്വരിതമായ വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മാത്ര�മ, ഉൽപന്നങ്ങളു�ടയുംസാധനങ്ങളു�ടയുംസമൃദ്ധിയു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽ

മാത്ര�മ,അദ്ധ്വാനിക്കുന്നജനങ്ങളു�ടഅഭിവൃദ്ധിയു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽമാത്ര�മ,

സംസ്കാരത്തി�ന്റ ത്വരിതമായ വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ, �സാഷ്യ

ലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻകഴിയൂ. �സാഷ്യലിസ�മന്നാൽ, മാർക്സിൻ �സാഷ്യലിസ�മ

ന്നാൽ വ്യക്തികളു�ട ജീവിതാവശ്യങ്ങ�ള �വട്ടിക്കുറയ്ക്കലല്ല, അവ�യ അ�ങ്ങയറ്റം
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പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കലാണ്; ആവശ്യങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്ക�ലാ അവ�യ നിർ

വഹിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്ക�ലാ അല്ല; സാംസ്കാരികമായി വളർന്ന ജനതയു�ട

എല്ലാആവശ്യങ്ങ�ളയും പൂർണ്ണമായും സാർവത്രികമായും നിർവഹിക്കലാണ്.

�ലനി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കൂടുതൽ വളർത്തുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയും �ച

യ്തു�കാണ്ട് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ വ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റ തത്വങ്ങൾ രൂപവൽ

ക്കരിച്ചു: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപാദനരംഗങ്ങളിൽ ഒരു സമനില ഉണ്ടായിരിക്കണ

�മന്നബുക്കാറി�ന്റ വാദ�ത്തഎതിർത്തു�കാണ്ട് ‘വിപുലീകൃതമായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

പുനരുല്പാദനത്തി�ന്റ തത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു. പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും നിലനിന്നു

�പാന്ന മുതലാളിത്താവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും കുലാക്ക് വർഗ�ത്തയും ധനികകക്ഷിക്കാ

�രയും നാമാവ�ശഷമാക്കി�ക്കാണ്ട് കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങ�ള വളർ�ത്തണ്ട�ത

ങ്ങി�ന�യന്ന് പഠിപ്പിച്ചു; �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം ശക്തി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട്

വർഗരഹിത സമുദായത്തി�ലക്ക് മാർച്ചു�ച�യ്യണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്ന് വ്യക്തമാ

ക്കുകയും അങ്ങ�ന മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വസംഹിതയി�ല വിടവു നികത്തുകയും �ചയ്തു.

�ദശീയ പ്രശ്ന�ത്തപ്പറ്റിയും �കാ�ളാണിയൽ വിപ്ലവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ്

തത്വങ്ങ�ള വളർത്തി. ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യാടിത്തറയും ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ്—�ലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങ�ള കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടു

ത്തി. ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാന

നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു; മുതലാളിത്ത�ലാകവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ലാകവും തമ്മി

ലുള്ള സമരത്തി�ന്റയും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പരം യുദ്ധം �ചയ്യാ�ത നിലനിൽ

ക്കുന്നതി�ന്റയും തത്വങ്ങ�ള വിശദമാക്കി; മാർക്സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി

�സാഷ്യലിസത്തിൽനിന്ന് കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തി�ന്റ നി

യമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.

മനുഷ്യ�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുനി

ഷ്ഠമായസാമൂഹ്യനിയമങ്ങ�ളപഠിക്കുകയുംഅവ�യമനുഷ്യ�ന്റനന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ

�യാഗിക്കുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ മാർക്സിസം—�ലനിനിസത്തിൽഅടിയുറച്ച ഒരു

പാർട്ടി കൂടി�യ കഴിയൂഎന്ന് സ്റ്റാലിൻഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘മാർക്സിസ്റ്റ് �ലനിനിസ്റ്റ് സി

ദ്ധാന്തം ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കു മാത്ര�മ സ�ധര്യം മു�ന്നാട്ടു�പാകാ

നും �താഴിലാളിവർഗ�ത്ത മു�ന്നാട്ടു നയിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.’ വിപ്ലവകരവും

സമരസന്നദ്ധവുമായ പാർട്ടിയു�ട പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഉറ

പ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘… �താഴിലാളികളു�ട അധികാരത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അവ�ര നയി

ക്കാൻ തക്ക �നഞ്ഞൂക്കും വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയു�ട വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ �തക്കുവ

ടക്ക് �തറ്റാ�തനടക്കാറാവാൻ മതിയായപരിചയവും വഴിമദ്ധ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകി

ടക്കുന്നആപത്തുക�ള ഒഴിപ്പിച്ചുവച്ചുഅവയി�ന്മൽ �ചന്നുമുട്ടാ�ത കഴിപ്പാൻ തക്ക

സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തര�മാരു പാർട്ടിയി�ല്ല

ങ്കിൽ,സാമ്രാജ്യത്വ�ത്തഅട്ടിമറിക്കണ�മന്നും �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാ

പിക്കണ�മന്നും വിചാരിക്കുന്നതുകൂടി �വറു�തയാണ് ’.

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്റ്റാലിൻ താക്കീതുനൽകി:

‘നാടടക്കമുള്ള ബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തു�ന്നട�ത്താളം കാലം

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാർക്ക് ഒരിക്കലും �താൽവി പറ്റുകയി�ല്ലന്നുള്ളത് നമു�ക്കാരു

പ്രമാണമാ�യടുക്കാം. എന്നാൽ, �ന�രമറിച്ച് എന്നാ�ണാ �ബാൾ�ഷവിക്കുകൾ
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ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള തങ്ങളു�ട ബന്ധം വിടർത്തി അവരിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങി

നിൽക്കുന്നത്, എന്നാ�ണാ അധികാരഗർവ്വത്തി�ന്റ തുരുമ്പ് തങ്ങളു�ട�മൽ വള

രാനവർ അനുവദിക്കുന്നത്, അന്ന് അവരു�ട എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ട�പ്പട്ടു�പാകും;

അവർ �വറു�മാരു സുന്നമായിത്തീരും’.

ഇങ്ങ�ന, �കാളണിയായാലും ശരി, മുതലാളിത്ത രാജ്യമായാലും ശരി, �ലാകത്തി

�ലാട്ടുക്കുമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ജനാധിപത്യ വാദികൾക്കും സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ

മാർഗദർശനം നൽകി’.

ഒരു ശാസ്ത്ര�മന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിസം—�ലനിനിസത്തിന് നിശ്ചലമായി നിൽ

ക്കാൻ വയ്യ. അത് വളരുന്നു. പുഷ്ടി�പ്പടുന്നു. സ്റ്റാലി�ന്റ കയ്യിൽ മാർക്സിസം �ലനി

നിസം കൂടുതൽ വളർന്നു, കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പട്ടു.

സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട വാടക�യഴുത്തുകാർ പിച്ചും �പയും പറഞ്ഞു: സ്റ്റാലിൻ

�സ്വച്ഛാധിപതിയാണ്; �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അക്രമവും മർദ്ദനവും നടമാടുന്നു!

മറ്റും മറ്റും.

�ട്രാട്സ്കിയു�ട �പ്രതങ്ങൾ പിറുപിറുത്തു. ‘ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാ

ഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക�യന്നത് മാർക്സിസത്തി�നതിരാണ് ! സ്റ്റാലിൻ മാർക്സിസ

�ത്തവഞ്ചിച്ചു!’.

പ�ക്ഷ, ചരിത്രം മു�ന്നാട്ടു�പായി. ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസം

മാത്രമല്ല, കമ്യൂണിസവും �കട്ടിപ്പടുക്കാൻകഴിയു�മന്നുസ്റ്റാലിൻ �തളിയിച്ചു. വിജയ

കരമായ നാല് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂ�ട �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിത�രയും

ചൂഷിത�രയും �കാൾമയിർ �കാള്ളിച്ചു�കാണ്ട്, �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗരഹി

തമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റ പടിവാതിൽക്ക�ലത്തി.

2.11
രണ്ടു �ലാകങ്ങൾ! ഒരുഭാഗത്ത് �താഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, അധഃപതനം, തകർച്ച,

കുഴപ്പം! മറുഭാഗത്ത്എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, എല്ലാവർക്കുംസുഖം, സർവ്വ�താന്മുഖ

മായ പു�രാഗതി!.

അധഃപതനം അഭിവൃദ്ധി�യ �കാഞ്ഞനം കാട്ടി.

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം,ഫാസിസം, യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ, ഒടുവിൽരണ്ടാം �ലാക

മഹായുദ്ധം.

പഴയ �ലാകത്തി�ന്റ എല്ലാ ശക്തിക�ളയും �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ

�ലാക �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റആശാ�കന്ദ്ര�ത്തആക്രമിച്ചു.

ക്ഷുദ്രജീവികൾആഹ്ലാദിച്ചു. �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻതകരാൻ �പാവുകയാണ്.

ഏറിയാൽ 15 ദിവസം, അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരുമാസം അതുമ�ല്ലങ്കിൽ 6 മാസം!

ഒന്നുമാത്രം അവർ കണ്ടില്ല. മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ ശക്തി. മാർക്സിസം— �ലനി

നിസത്തി�ന്റഅജയ്യത!

വാ�ളടുത്തവൻ വാളാൽ നശിക്ക�പ്പട്ടു. കാറ്റു വിതച്ചവൻ �കാടുങ്കാറ്റ് �കായ്തു.

സ്വന്തം മടയ്ക്കുള്ളി�ലക്ക് ആട്ടി�യാടിക്ക�പ്പട്ട ഹിറ്റ്ലർ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഏടുകളി�ല

ക്ക് ചില കറുത്തപുള്ളിക�ള മാത്രം വലി�ച്ചറിഞ്ഞു�കാണ്ട് വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചു!

ചരിത്രം മനുഷ്യത്വ�ത്തഅനുഗ്രഹിച്ചു. മാർക്സിസം—�ലനിനിസത്തി�ന്റവിജ

യപതാക കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പാറിക്കളിച്ചു.
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രണ്ടാം �ലാക മഹായുദ്ധം ഭൂപട�ത്ത മാറ്റിവരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല �ചയ്തത്; ശാശ്വ

തങ്ങളാ�ണന്ന് കരുത�പ്പട്ടു�പാന്നഅ�നകംസിംഹാസനങ്ങ�ളഇടിച്ചുതകർക്കു

കയും �ച�ങ്കാലുക�ള പണിയായുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തു. ‘�ദവദത്ത’മായ

അധികാരത്തി�ന്റ �പരിൽ �സ്വച്ഛാധിപത്യം പുലർത്തി�പ്പാന്ന അ�നകം �പാ

ന്നുതിരു�മനിമാരും രാജാധിരാജന്മാരും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി

അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു. നാടുവാഴികൾആട്ടി�യാടിക്ക�പ്പടുകയും കൃഷിക്കാർ ഭൂമിയു

�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായി മാറുകയും �ചയ്തു. കൂരിരുട്ടായിരു�ന്നടത്ത് �വളിച്ചം വ്യാപിച്ചു.

വത്തിക്കാ�ന്റപള്ളികളിൽനിന്ന് കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി: �ദവം രാജാവി�ന രക്ഷി

ക്ക�ട്ട!

പ�ക്ഷ, പിശാചുക്കൾക്കു�പാലും രാജ്യാധിപത്യ�ത്തയും നാടുവാഴി �മധാവി

ത്വ�ത്തയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല!

ഒന്നാം�ലാക മഹായുദ്ധകാലത്ത് �ലാക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഒരു കണ്ണി

മാത്രമാണ് �പാട്ടിയത്. ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിശാല

മായ പൂമുഖ�ത്തത്തിയത്. രണ്ടാം �ലാക മഹായുദ്ധത്തി�ന്റ ഫലമായി �ലാക

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അ�നകം കണ്ണികൾ �പാട്ടിത്തകർന്നു. �ചന, �കാറിയ,

വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ �കാളനികളും അർദ്ധ �കാളനികളും സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട

�തർവാഴ്ചയവസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തി�ലത്തി: �പാളണ്ട്, �ച�ക്കാ

��ാവാക്യ, ഹംഗറി, റു�മനിയ, അൽ�ബനിയ, ബൾ�ഗറിയ—എല്ലായിടത്തും

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്ക് കുതിക്കുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവ

ന്നു. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് കുഴപ്പത്തി�ലക്കും തകർച്ചയിൽ

നിന്ന് തകർച്ചയി�ലക്കും ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് മുഴു ഭ്രാന്തി�ലക്കും മറിഞ്ഞുവീണു�കാണ്ടി

രിക്കു�മ്പാൾ, �ലാകത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാരുഭാഗ�ത്ത ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു ഡസൻ

രാജ്യങ്ങൾ പട്ടിണിയും കുഴപ്പവും അവസാനിപ്പിച്ചു നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ

�ട മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അജയ്യമായ പതാകയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട്

വിജയപൂർവ്വം മു�ന്നാട്ടു മു�ന്നാട്ടു മാർച്ചു �ചയ്യുകയാണ്.

�സാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പ�ത്താമ്പതാം �കാൺഗ്രസിൽസഖാവ് സ്റ്റാ

ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

1917ൽ നമ്മു�ട പാർട്ടി അധികാര�മ�റ്റടുക്കുകയും മുതലാളികളു�ടയും ജന്മികളു�ട

യും മർദ്ദനമവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ �ക�ക്കാള്ളുക

യും �ചയ്തതിന് �ശഷം നമ്മു�ട സ�ഹാദരപ്പാർട്ടികളു�ട പ്രതിനിധികൾ, നമ്മു�ട

പാർട്ടിയു�ട ധീരത�യാടും വിജയ�ത്താടുമുള്ള ബഹുമാനത്താൽ, നമ്മു�ട പാർട്ടി

ക്ക് �ലാകവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും �ലാക �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും

മുന്നണിപ്പടഎന്നസ്ഥാനം നൽകുകയുണ്ടായി. മുന്നണിപ്പടയു�ട വിജയങ്ങൾ മുത

ലാളിത്തത്തി�ന്റ നുകത്തിൻ കീഴിൽ കിടന്നുഞരങ്ങുന്ന ജനാവലികളു�ടസ്ഥിതി

മാറ്റാൻസഹായിക്കു�മന്നആശയമാണ്അവർഅതുവഴി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ..... ഇന്ന്

�ചനയും �കാറിയയും �താട്ട് �ച�ക്കാ��ാവാക്യയുംഹംഗറിയും വ�ര ജനകീയ

ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളു�ട രൂപത്തിലുള്ളപുതിയ മുന്നണിപ്പടകൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടി

രിക്കുന്നു’.

എല്ലാത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങ�ളയും തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് മാർക്സിസം വിജയ

ത്തിൽനിന്ന് വിജയത്തി�ലക്ക് കുതിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?



96 അദ്ധ്യായം 2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര

40 �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, 1913ൽ �ലനിൻഈ �ചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയുണ്ടാ

യി:

‘മാർക്സിസം അജയ്യമാണ്; കാരണം, അതുസത്യമാണ് !’

�ലാകത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാരു ഭാഗത്ത് സത്യത്തി�ന്റ ഭരണംസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കു

ന്നു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാക�ട്ട, അസത്യത്തി�ന്റ കാലിടറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!

വിവിധ രൂപങ്ങളിലൂ�ട വിവിധ മാർഗങ്ങൾ�ക�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടും മനുഷ്യൻ

സത്യത്തി�ലക്ക് മാർച്ചു �ചയ്യുകയാണ്. �ലാകമാ�ക മു�ന്നാട്ടു നീങ്ങുകയാണ്.

അതു�കാണ്ടാണ് �മാള�ട്ടാവു പറഞ്ഞത്:

‘എല്ലാ പാതകളും കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കു മാർച്ചു �ചയ്യുന്ന ഒരുകാലഘട്ടത്തിലാണ്

നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ’.

ദിവസം �ചല്ലു�ന്താറും അസത്യത്തി�ന്റ �ലാകം അധികമധികം ജീർണിച്ചുവരിക

യാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവും �സച്ഛാധിപ

ത്യവും യുദ്ധവും ഭീഭൽസതകളും നിലനിർത്താൻ �വമ്പൽ �കാള്ളുന്നസാമ്രാജ്യവാ

ദികൾക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിക്കുന്നത്. അവർ സത്യത്തി�ന്റ �നർക്ക് പല്ലിളിച്ചു കാട്ടുന്നു;

തുരുമ്പു പിടിച്ച എല്ലാ ആയുധങ്ങളു�മടുത്ത് മാർക്സിസ�ത്ത എതിർക്കാൻ �നാക്കു

ന്നു!

പ�ക്ഷ, സഖാവ് �ലനിൻ 1920ൽ ത�ന്നപ്രഖ്യാപിച്ചതു�പാ�ല,

‘തടഞ്ഞാലും നിൽക്കാത്തഒരദൃശ്യ ശക്തിയാണ് ജീവിതം. മുതലാളിവർഗം മുക്രയി

ട്ടു�കാള്ള�ട്ട, കലി�കാണ്ട് തുള്ളിക്കളി�ച്ചാ�ട്ട, എന്ത് വങ്കത്ത�മങ്കിലും കാണിച്ചു

�കാള്ള�ട്ട, ഇന്ത്യയിലുംഹംഗറിയിലും ജർമ്മനിയിലും മറ്റും �ചയ്യുന്നമാതിരിനൂറുക

ണക്കിലും പതിനായിരക്കണക്കിലും ഇന്നല�ത്തയും നാള�ത്തയും �ബാൾ�ഷവി

ക്കുകാ�ര �കാ�ന്നാടുക്കുവാനുംഅവരു�ട �മൽമുൻകൂറായിപക�പാക്കുവാനുംതു

നിഞ്ഞു�കാള്ള�ട്ട. ഇങ്ങ�ന �ചയ്യുന്ന മുതലാളിവർഗം, ചരിത്രം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വി

ധിച്ചിട്ടുള്ളമ�റ്റ�താരുവർഗവുംപ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു�പാ�ലപ്രവർത്തിക്കുകയാണ്

�ചയ്യുന്നത്. എന്നാൽഎല്ലായിടത്തുംത�ന്നകമ്യൂണിസം ഉരുക്കു�പാ�ല ഉറച്ചുവരി

കയാണ്; പടർന്നുപിടിക്കുകയാണ്, മർദ്ദനം അതി�നക്ഷീണിപ്പിക്കുകയല്ലാ തളർ

ത്തുകയല്ല ശക്തി�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്; അത്രയും ആഴത്തിലാണ് അതി

�ന്റ �വരുകൾആഞ്ഞിറങ്ങി�ച്ചന്നിട്ടുള്ളത് ’.

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിതമാകുന്നഒരുകാലം വരു�മന്ന് ഒരു

നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് മാർക്സും എംഗൽസും ദീർഘദർശനം �ചയ്യുകയുണ്ടായി. �സാവി

യറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസത്തിനുണ്ടായ വിജയങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല ജന

ങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകു�മന്നുംഅങ്ങ�ന �സാഷ്യലിസംഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളി

ലും പരന്നുപിടിക്കു�മന്നും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പ്രവചിക്കുകയു

ണ്ടായി. മുതലാളിത്തം പൂർവ്വാധികം ദുർബലമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്ന് ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് �സാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പ�ത്താമ്പതാം �കാൺഗ്ര

സിൽവച്ച് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

‘മൂലധന�മധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളി�ല സ�ഹാദരപ്പാർട്ടികൾക്ക് വിജയ

മുണ്ടാകു�മന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ളഎല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളുമുണ്ട് ’.

മാർക്സിസം–�ലനിനിസത്തി�ന്റ പ്രഖ്യാപനമാണിത്.
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ഭ്രാന്തന്മാരും ഞരമ്പു�രാഗികളും എ�ന്താ�ക്ക�ത്ത�ന്ന പറയുകയും പ്രവർ

ത്തിക്കുകയും �ചയ്തു�കാള്ള�ട്ട, മാർക്സും എംഗൽസും �ലനിനും സ്റ്റാലിനും കാണി

ച്ചുതന്ന വഴിയിലൂ�ട മു�ന്നാട്ടു�പാകാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �താഴിലാളിവർഗവും

തയ്യാറു�ള്ളട�ത്താളം ഭാവി�യപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല. വിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു

ഭാവിയിൽ ഭൂമിയി�ലല്ലായിടത്തും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയപതാകകൾ പാ

റിക്കളിക്കും. അന്ന് ആകാശത്തി�ല നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദ�ത്താ�ട

പുഞ്ചിരിതൂകും. ഭൂമിയി�ലല്ലായിടത്തും പനിനീർപുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കും.



3
കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങി�ന?

�കരളത്തിൽകമ്യൂണിസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത് 1937ലാണ്. 1939ൽയുദ്ധം �പാട്ടിപ്പു

റ�പ്പട്ടസമയത്ത് മലബാറിലും �കാച്ചിയിലുംതിരുവിതാംകൂറിലുംകൂടിആ�ക 200ൽ

താ�ഴ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് 12,000ത്തിലധികമുണ്ട്.

1934ൽ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമാക്ക�പ്പട്ടസമയത്ത് ഇന്ത്യ

യിലാ�ക 2000�ത്താളം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 8 �കാല്ലം നീണ്ടുനി

ന്ന മർദ്ദനങ്ങൾക്കു �ശഷം പാർട്ടിക്കു വീണ്ടും നിയമ വി�ധയത്വം ലഭിച്ചു. 1943

ആയ�പ്പാ�ഴക്കും പാർട്ടി �മമ്പർമാരു�ട എണ്ണം 16000മായി. ഇന്ന് മുക്കാൽ

ലക്ഷ�ത്താളമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ലഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടികളുണ്ട്. ചില രാ

ജ്യങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധം; മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമവി�ധയം; �വ�റ ചില രാ

ജ്യങ്ങളിൽ ഭരണംനടത്തുന്നു. �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ജനകീയ�ചന, �പാളണ്ട്,

ബൾ�ഗറിയ, �ച�ക്കാ��ാവാക്യ, ഹംഗറി, റു�മനിയ, ആൽ�ബനിയ, കിഴക്കൻ

ജർമനി, വടക്കൻ �കാറിയ, വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു

�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് �ലാകത്തി

ലാ�കയുള്ള ജനങ്ങളു�ട മൂന്നി�ലാരുഭാഗം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

കൾക്രമത്തിൽ വളർന്നുവരികയാണ്. കൂടുതൽകൂടുതൽജനങ്ങൾപാർട്ടിയു�ട പി

ന്നിലണിനിരക്കുന്നു.

മർദ്ദനങ്ങ�ളയും അപവാദങ്ങ�ളയും വകവയ്ക്കാ�ത ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ

പാർട്ടിയു�ട പിന്നിലണിനിരക്കുന്നത് എന്തു�കാണ്ടാണ്? ഹിറ്റ്ലറു�ട �കാലയാ

ളികളാൽ �വടി�വച്ചു �കാല്ല�പ്പടാനടുത്ത സമയത്തു�പാലും ഗബ്രി�യൽ �പറി

എന്ന ഫ്രഞ്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ്�നതാവ് തനിക്കിനി�യാരു ജന്മം കിട്ടിയാൽ താൻ പ്ര

വൃത്തിച്ച�പാ�ലത�ന്ന വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കു�മന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച�തന്തു�കാണ്ട്?

കയ്യൂർ സഖാക്കൾ തൂക്കുമരത്തിൽ�വച്ചും ’കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സിന്ദാബാദ് ’ വിളിച്ച

�തന്തു�കാണ്ടാണ്? പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ അടിയും �വടിയു�മറ്റി

ട്ടും ഇടി�കാണ്ടു ക്ഷയം പിടിച്ചിട്ടും പതറാ�ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കാടിക്കീ

ഴിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

നിങ്ങളു�ട സ്ഥിതിത�ന്ന പരി�ശാധിക്കുക: എ�ന്തല്ലാം �വഷമ്യങ്ങ�ളയും

98
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തടസ്സങ്ങ�ളയും എതിർപ്പുക�ളയും �നരിട്ടു�കാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട വിജയത്തിനു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

കാരണമിതാണ്: നിങ്ങ�ളാരു ലക്ഷ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം വി

ജയിക്കു�മന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആ ലക്ഷ്യമാണ് കമ്യൂണിസം. ആ ലക്ഷ്യ�ത്തപ്പറ്റിയും അതു �നടാനുള്ള മാർ

ഗ്ഗ�ത്തപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്ഈക്ലാസ്സുകൾ.

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ശത്രുക്കൾ പല നുണകളും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇ�പ്പാഴും

പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്യൂണിസ�മന്നു�വച്ചാൽ �സ്വച്ഛാധിപത്യമാ

ണ്, സ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കലാണ്, അമ്പലവും പളളിയും തച്ചു�പാളിക്കലാണ്

എന്നും മറ്റുമാണവർ പ്രചാര�വല �ചയ്യുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് കൂടുതൽ കൂ

ടുതൽ ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്ക�പ്പടുന്നത് കാണു�മ്പാൾ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ

സാധിക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് അവർ നാണം�കട്ട നുണകൾ പറഞ്ഞു�കാണ്ട്

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, പിന്തിരിപ്പൻ

സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യക്കാരു�ട വൃത്തി�കട്ട നുണക�ള വകവയ്ക്കാ�ത കമ്യൂണിസം

മു�ന്നറുകയാണ്.

1 എന്താണ് കമ്യൂണിസം?

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�നചൂഷണം �ചയ്യുകയുംഅടിച്ചമർത്തുകയും �വറുക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നതിനുപകരംഎല്ലാവരുംപരസ്പരം ��ഹിച്ചു�കാണ്ടുംസഹകരിച്ചു�കാണ്ടുംഏറ്റ

വും ഉയർന്ന സംസ്കാര�ത്താടും സുഖസമൃദ്ധി�യാടുംകൂടി കൂട്ടായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കാണ് കമ്യൂണിസംഎന്നുപറയുന്നത്. ചൂഷകനും ചൂഷിതനുമില്ല;

മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനുമില്ല; സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളില്ല. ഭരിക്കുന്നവനും ഭരിക്ക�പ്പ

ടുന്നവനുമില്ല. ജയിലും �കാടതിയും തൂക്കുമരവുമില്ല. ആര് ആ�രയും അടിച്ചമർത്തു

ന്നില്ല. പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയുമില്ല. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനാളില്ലാ�ത �ക

ട്ടിക്കിടക്കുന്നില്ല. എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാവരു�ടയും കൂടിയാണ്. ഉൽപാദനവ്യ

വസ്ഥയിൽഅരാജകത്വവും കുഴപ്പവുമില്ല. ജനങ്ങ�ളല്ലാവരും സഹകരിച്ചു�കാണ്ട്

പ്ലാ�നാടുകൂടി സമ്പത്തുംവിഭവങ്ങളും �മൽക്കു�മൽവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വ്യക്തി

കളു�ടയും �മൽക്കു�മൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ

ആവശ്യങ്ങ�ളയും തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവിധം സ്വത്തുക്കളും വിഭവങ്ങളും

വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓ�രാരുത്തനും കഴിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഓ�രാരുത്തനും

ആവശ്യമുള്ള�തടുത്ത് അനുഭവിക്കുക എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൂട്ടായി

പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രകൃതി�യ അധികമധികം കീഴടക്കി�ക്കാണ്ട് മനുഷ്യത്വ�ത്ത

അ�ങ്ങയറ്റം വളർത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�നഏറ്റവും ഉന്നതവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ

ഒരുസമുദായമാണ് കമ്യൂണിസം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം �ക

ട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ലക്ഷ്യം.

2 �സാഷ്യലിസം കമ്യൂണിസത്തി�ന്റആദ്യഘട്ടം

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിനാണ് �സാഷ്യലിസം എന്നുപറയുന്നത്. കമ്യൂ

ണിസത്തി�ലന്ന�പാ�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലും സ്വത്തുക്കളു�ട ഉല്പാദന

വിതരണങ്ങ�ളല്ലാം �പാതു ഉടമയിലാണ്. ഫാക്ടറികളും ബാങ്കുകളും �റയിൽ�വ
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കളും കപ്പലുകളും—ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും ജനങ്ങളു�ട

�പാതുസ്വത്താണ്.

താനും �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയാണ് നില�കാള്ളുന്നത് എന്നും പഞ്ച

വത്സരപദ്ധതി വഴിയായി ഇന്ത്യയിൽ �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ത�ന്റ

ഗവ�ണ്മൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും പണ്ഡിറ്റ് �നഹ്റു ഈയി�ട പ്രസ്താവിക്കുകയു

ണ്ടായി. പ�ക്ഷ, രാജാക്കന്മാരു�ടയും നാടുവാഴികളു�ടയും വി�ദശമുതലാളികളു�ട

യും സ്വത്തുക്കൾ പിടി�ച്ചടുക്കാൻ പാടി�ല്ലന്ന് അ�ദ്ദഹത്തിന് നിർബന്ധവുമുണ്ട്.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾസ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാക്കി�വച്ചു നാട്ടുകാ�ര �കാള്ളയ

ടിക്കാൻ നാടുവാഴികൾക്കും മുതലാളികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന �സാഷ്യലി

സമാണ് �നഹ്റുവി�ന്റ �സാഷ്യലിസം. അതല്ല �സാഷ്യലിസം.

�സാഷ്യലിസം എന്നു�വച്ചാൽ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �പാതുവുടമയാ

ണ്. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ല. �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന

ജീവികളും മാത്ര�മയുള്ളു. ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത് ഏതാനും വ്യക്തികളു�ട ലാഭ

ത്തിനു �വണ്ടിയല്ല; സമുദായത്തി�ന്റ ഉപ�യാഗത്തിനു �വണ്ടിയാണ്. ഓ�രാ

വ്യക്തിക്കും �താഴി�ലടുത്തു ജീവിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും �നടാനും

അങ്ങ�ന ത�ന്റ കഴിവുകൾ അ�ങ്ങയറ്റം വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

ഭരണാധികാരം ഒരുപിടി മർദ്ദകന്മാരു�ടകയ്യിലല്ല, ജനങ്ങളു�ടകയ്യിലാണ്. പഴയ

മർദ്ദനവ്യവസ്ഥയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങ�ള തുടച്ചുനീക്കി�ക്കാണ്ടും പ്ലാ�നാടുകൂടി ഉല്പാ

ദനവ്യവസ്ഥ�യ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും വളർ

ത്തി�ക്കാണ്ടും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാ�ടാടുകൂടി ജനങ്ങ�ളയാ�ക മു�ന്നാട്ടു നയിക്കു

ന്ന �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലാണ് ഭരണം നടക്കുന്നത്.

3 �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

അ�പ്പാൾ �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്താണ്? �സാ

ഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും ഒ�ര സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ത�ന്നയാണ്; പ�ക്ഷ, രണ്ടു

ഘട്ടങ്ങളാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട ആദ്യ�ത്ത ഘട്ടമാണ് �സാ

ഷ്യലിസം. പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട ഒസ്യത്തായ പലതരം അസമത്വങ്ങളും

�സാഷ്യലിസത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം മാറുകയില്ല. ഉദാഹരണ

ത്തിന്, വ്യവസായങ്ങളും കാർഷികവ്യവസ്ഥയും തമ്മിൽ, പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളും ഗ്രാ

മപ്ര�ദശങ്ങളും തമ്മിൽ, ബുദ്ധിപരമായ അദ്ധ്വാനവും ശാരീരികമായ അദ്ധ്വാനവും

തമ്മിൽ, വ്യക്തികളു�ട സ�ങ്കതികമായ കഴിവുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങ�ന പല വ്യത്യാ

സങ്ങളും �സാഷ്യലിസത്തിലുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല, സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങളും ഭര

ണാധികാരവും നഷ്ട�പ്പട്ട പഴയ ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, തങ്ങളു�ട

�പായ്�പ്പായ അധികാരങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടി ഗൂഢാ�ലാചനകൾ

നടത്തും. അതു തട�യണ്ടതുണ്ട്. അതു തടയാനാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

ഭരണാധികാരം. അധികാരത്തിൽ നിന്നു നീക്കം �ചയ്യ�പ്പട്ട പഴയ സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമയു�ട എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും തുടച്ചുനീക്കി�ക്കാണ്ടും കൃഷിയും വ്യവസായവും

വിദ്യാഭ്യാസവും �മൽക്കു�മൽഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുംഅങ്ങ�നസാമൂഹ്യജീ

വിതത്തിലാ�ക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടും ജനങ്ങ�ള കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ രണ്ടാം

ഘട്ടത്തി�ലക്ക് �ബാധപൂർവ്വം നയിക്കുകയാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗം �ചയ്യുന്നത്.

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളു�ട എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും നാമാവ�ശഷമായാൽപ്പി�ന്ന ഭര

ണാധികാരത്തി�ന്റ യാ�താരാവശ്യവുമുണ്ടാവില്ല. വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായം
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ഭരണകൂടമില്ലാത്ത സമുദായമായിരിക്കും. എന്നാലും ആളുകൾ പരസ്പരം കടിച്ചുകീ

റുക�യാ കത്തിക്കുത്തു നടത്തുക�യാ �ചയ്യില്ല. കാരണം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു�ട

അവശിഷ്ടങ്ങളില്ലാതാകു�മ്പാൾ അതി�ന്റ ചിന്താഗതികളും ക്രമത്തിൽ അന്തർ

ദ്ധാനം �ചയ്യും. സ്വാർത്ഥവും വഞ്ചനയും �കാള്ളയും ചൂഷണവും നടമാടിയിരുന്ന

സ്ഥാനത്തു ��ഹവും സഹകരണവും സൗഹാർദ്ദവും വാഴാൻ തുടങ്ങും.

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായിരുന്ന മുതലാളികളു�ടയും ജന്മി

കളു�ടയുംസ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങളുംഅധികാരാവകാശങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് �സാ

ഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ് റഷ്യയിൽ 1917 നവംബ

റിൽനടന്നത്. ഇന്ന് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽകമ്യൂണിസത്തി�ന്റരണ്ടാംഘട്ടത്തി

�ലക്ക് പ്ര�വശിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. �ചന, �പാളണ്ട്, �ച�ക്കാ��ാവാക്യ

തുടങ്ങിയപ�ത്താളം രാജ്യങ്ങളിൽ �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കു

കയാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ്

നടക്കുന്നത്.

4 എന്തിനാണ് �സാഷ്യലിസം?

മ�റ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലു�മന്ന�പാ�ല നമ്മു�ട രാജ്യത്തിലും �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപി

�ച്ച മതിയാവൂ. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഇന്നു നമ്മു�ട നാട്ടി�ന �നരിട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ

പ്രശ്നങ്ങൾ�ക്കല്ലാം �സാഷ്യലിസം �കാ�ണ്ട ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാവുകയു

ള്ളൂ. മുതലാളിത്തം�കാണ്ട് ഒരതിർത്തിവ�ര സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടു�ണ്ട

ന്നുള്ളത് �നരാണ്. പ�ക്ഷ, അത് �പാതുജനങ്ങളു�ടയാ�ക താൽപ്പര്യത്തിനു �വ

ണ്ടിയല്ല, വ്യക്തികളു�ട സ്വകാര്യലാഭത്തിനാണ് പ്ര�യാജന�പ്പട്ടത്. ഒരുഭാഗത്ത്

സ്വത്തുക്കളു�ടയുംസുഖ�ഭാഗങ്ങളു�ടയും കൂമ്പാരം, മറുഭാഗത്ത് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ദാ

രിദ്ര്യവും നരകവും. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായ ടാറ്റയുംബിർലയും

മറ്റും �കാടിക്കണക്കിൽ പണം സമ്പാദിക്കു�മ്പാൾ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ളാന്നു

മില്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയി�ലാ അരപ്പട്ടിണിയി�ലാ കഴിച്ചു

കൂട്ടുന്നു. പണി�യാന്നു�മടുക്കാത്ത സാമൂതിരിരാജാവും പൂമള്ളിനമ്പൂതിരിയും നില

ത്തി�ന്മലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശത്തി�ന്റ �പരിൽ ഏഴുലക്ഷം പറയും അഞ്ചുല

ക്ഷം പറയും പാട്ടം വാങ്ങു�മ്പാൾ പണി�യടുക്കുന്നപതിനായിരക്കണക്കിലുള്ളകൃ

ഷിക്കാർ വയറുനിറ�യ ഭക്ഷണംകഴിക്കാൻകിട്ടാ�ത, ഉടുക്കാനില്ലാ�ത, വിദ്യാഭ്യാ

സമില്ലാ�ത, കുട്ടിക�ള �പാറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�ത വിഷമിക്കുന്നു. ഉല്പാദ�നാപ

കരണങ്ങൾസ്വകാര്യസ്വത്തായതു�കാണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാളില്ലാ�ത �ക

ട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയിലാ�കഅരാജകത്വവും സാമ്പത്തിക കുഴപ്പവും

നടമാടുന്നു. ഈ�വരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യ�ന്റ എല്ലാ ഉൽകൃഷ്ടതക�ള

യും വികസിപ്പിക്കാനാണ് �സാഷ്യലിസം.

5 �സാഷ്യലിസം പ്രാ�യാഗികമാണ്

ഈ�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളാന്നുംഅവസാനിപ്പിക്കാൻകഴിയി�ല്ലന്നും ഉൽപാദ�നാപക

രണങ്ങൾ �പാതുസ്വത്താക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്നും മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അസമത്വ

ങ്ങൾഎ�ന്നന്നും നിലനിൽക്കു�മന്നും പറയുന്നവർ നുണപറയുകയാണ് �ചയ്യുന്ന

ത്. �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നപ്പറ്റി �തറിപ്പാട്ടുകൾ പാടുന്നവർക്കു�പാലും അവി�യ
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ജന്മി�യാ, മുതലാളി�യാ ഉ�ണ്ടന്ന് പറയാനാവില്ല. 1929 മുതൽ 33 വ�ര �ലാകത്തി

�ലാട്ടുക്കും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം �കാടുമ്പിരി�ക്കാണ്ട�പ്പാൾ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

നിൽ മാത്രംയാ�താരുകുഴപ്പവുമുണ്ടായി�ല്ലന്നുള്ളപരമാർത്ഥം മുതലാളികൾ �പാ

ലും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. �സാഷ്യലിസം പ്രാ�യാഗികമാ�ണന്ന് �ലാകത്തി�ല

മൂന്നി�ലാരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല ജന

ങ്ങൾ �തളിയിക്കാൻ�പാവുകയാണ്.

നമ്മു�ട രാജ്യത്തിലും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. വർ

ഗ്ഗ�വരുദ്ധ്യങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും വി�ദ്വഷങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും സമൃദ്ധിയു�ടയും സമാധാനത്തി�ന്റയും പു�രാഗതിയു�ടയും

വിജ്ഞാനത്തി�ന്റയുംസംസ്കാരത്തി�ന്റയും നാടാക്കി നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്തയും ഉയർ

ത്താൻ കഴിയും. സർവ�താന്മുഖമായ ഈ അഭിവൃദ്ധിയു�ട �നട്ടങ്ങൾ നമ്മു�ട

രാജ്യത്തി�ല ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. അതു�കാണ്ടാണ്

നമ്മു�ട രാജ്യത്തിലും �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കണ�മന്ന് പറയുന്നത്.

�സാഷ്യലിസം ഇറക്കുമതിച്ചരക്കല്ല.

നമ്മൾ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റഏജൻറുമാരാ�ണന്നും മറ്റും പുലഭ്യം പറയുന്ന

വരുണ്ട്. വി�ദശമുതലാളികളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും വി�ദശഭരണാധികാരികളുമായി

സന്ധി �ചയ്യുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങ�ള വി�ദശി

കൾക്കു് ഒറ്റി�കാടുത്തവരും ഇ�പ്പാഴും ഒറ്റി�ക്കാടുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നവരും പ്രചരി

പ്പിക്കുന്ന ഒരു നുണയാണിത്. കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി അധികമധികം

പടർന്നുപിടിക്കുന്നതുകാണു�മ്പാൾഅവർക്ക് �ബജാറാവുന്നു. ആ �ബജാറിൽ നി

ന്നാണ് നുണകളും അപവാദങ്ങളും പുറ�പ്പടുന്നത്.

മുതലാളിത്ത�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന കമ്യൂണിസവും ഒരു സാർവ�ദശീയ പ്ര

സ്ഥാനമാണ്. �ലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണി

സവും വിജയിക്കണ�മന്നാണ് നമ്മളാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിൽ �സാ

ഷ്യലിസം വിജയിച്ചാൽ അതു മറ്റു രാജ്യങ്ങ�ളയും ബാധിക്കു�മന്ന കാര്യത്തിലും

സംശയമില്ല. 1917ൽ റഷ്യയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം മ�റ്റല്ലാ

രാജ്യങ്ങളി�ലയും �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുവമ്പിച്ച പ്ര�ചാദനം നൽകുകയു

ണ്ടായി.

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന നമ്മൾ ബഹു

മാനിക്കുന്നു. �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നജനകീയ�ചന�യയും

യൂ�റാപ്പി�ല ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങ�ളയും നമ്മൾ അഭിവാദ്യം �ചയ്യു

ന്നു. കൂലി�വലക്കാരന് ഭരണാധികാരിയാവാൻ കഴിയു�മന്നും ജന്മി �പായാലും

�നൽ�ച്ചടികൾ കായ്ക്കു�മന്നും �തളിയിച്ചുകാട്ടിയവ�ര നമ്മ�ളങ്ങ�ന ആദരിക്കാ

തിരിക്കും. ഹിംസയു�ടയും ചൂഷണത്തി�ന്റയും പിടിയിൽനിന്ന് മനുഷ്യത്വ�ത്ത �മാ

ചിപ്പിച്ച ആ മഹത്തായ രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

നിന്നും അവർ �നടിയ വിജയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തീർച്ചയായും വില�യറിയ

പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും. പ�ക്ഷ, �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നി�ന്നാ മറ്റു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

രാജ്യങ്ങളിൽ നി�ന്നാ നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ലക്ക് �സാഷ്യലിസം ഇറക്കുമതി �ചയ്യാ

നാവില്ല. നമ്മു�ടനാട്ടിൽ �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാൻഈനാട്ടി�ലജനങ്ങളു�ട

ശക്തി�യത്ത�ന്നആശ്രയിക്കണം.
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6 �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ളഇന്ത്യയു�ട മാർഗം

മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാ�നടുത്തഅ�ത നടപടികളും പരിപാടി

കളുമല്ല നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ �പാകുന്നത്. ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രപരമായ പാ

രമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയു�ട ഭൗതിക സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും ഇന്ത്യയു�ട

സവി�ശഷമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചുള്ള, ഇന്ത്യയു�ടതായ, ഒരു പരിപാടി

യാണ് നമ്മൾസ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഏതു രാജ്യത്തിലും എല്ലാ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും �പാതുസ്വത്താക്കി�ക്കാ

ണ്ടുള്ള�സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കണ�മങ്കിൽഅതിനാവശ്യമായഭൗതികസാഹച

ര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. വ്യാവസായികവും കാർഷികവുമായ പി�ന്നാക്കനില അവസാ

നിപ്പിക്കുകയും അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ട ജനങ്ങളു�ട �ബാധവും ശക്തിയും

വളർത്തുകയും �ചയ്യാ�ത �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതു�കാ

ണ്ട്ഈഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട അടിയന്തിരപ്രശ്നം �സാഷ്യലിസമല്ല.

ഇന്ത്യയു�ട ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതി എന്താണ്? 1947 ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയി�ല

�ദശീയ ബൂർഷ്വാ �നതാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുണ്ടായ

സന്ധിയു�ട ഫലമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടയും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തി�ന്റ

യും ഭരണമവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യാക്കാരനായ പ്രസിഡൻറി�ന്റയും ഇന്ത്യാക്കാരായ

മന്ത്രിമാരു�ടയും ഇന്ത്യൻ പാർല�മൻറി�ന്റയും ഭരണംസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു. എങ്കിലും

ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പിടിയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ �മാചനമുണ്ടായില്ല. നാടുവാ

ഴികളു�ടയും ജന്മികളു�ടയും ചൂഷണമവസാനിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയു�ട വ്യാവസായികവും

കാർഷികവുമായ പി�ന്നാക്ക നിലയു�ടയും ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട മൂർച്ഛിച്ചുവരുന്ന

നാനാതരം ദുരിതങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനകാരണമിതാണ്.

അതു�കാണ്ട് ഇന്ന�ത്തഘട്ടത്തിൽ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ടയും നാടുവാഴികളു

�ടയും പിടിയിൽനിന്ന് നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത �മാചിപ്പിച്ച് അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനുള്ള

ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ പരിപാടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടു

ള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികളും �താട്ടങ്ങളും

ബാങ്കുകളും മറ്റു മൂലധന നി�ക്ഷപങ്ങളും പിടി�ച്ചടുത്ത് �ദശസാൽക്കരിക്കുക; പ്ര

തിഫലം നൽകാ�ത നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയവസാനിപ്പിച്ച് നില�മല്ലാം കൃഷിക്കാർ

ക്ക് സൗജന്യമായി �കാടുക്കുക, നാടുവാഴികളു�ടയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദിക

ളുമായി കൂട്ടു�കട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ വൻകിട മുതലാളികളു�ടയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള

ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുക,

ആം�ഗ്ലാ-അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട യുദ്ധസംരംഭങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും

സമാധാനമുറപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക, സി�ലാൺ, പാകിസ്ഥാൻ മുതലായ അയൽ

രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധം വളർത്തുക, ഈ കടമക�ളല്ലാം

നിർവ്വഹിക്കാൻ �വണ്ടി, �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീ

വികൾ, �ദശീയബൂർഷ്വാസിഎന്നിങ്ങ�ന രാജ്യത്തി�ന്റസ്വാതന്ത്ര്യവും �മാചനവും

പു�രാഗതിയുമാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും അണിനിരത്തി�ക്കാണ്ടു

ള്ള ഒരു ജനാധിപത്യമുന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കുക—ഇതാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യ

പരിപാടിയു�ട സംക്ഷിപ്തമായ ഉള്ളടക്കം. ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിൽ ഒരു

ലഘു�ലഖയായി പ്രസിദ്ധം �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങ�ളല്ലാവരും അതു വായിക്കണം.

മ�റ്റാരു ക്ലാസിൽഅതി�ന്റ നാനാവശങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചു പരി�ശാധിക്കാം.

ഒരു പരിപാടി എത്രത�ന്ന ശരിയാ�ണങ്കിലും അതു ത�ന്നത്താൻ നടപ്പിൽ

വരികയില്ല. അതുനടപ്പിൽവരുത്താൻ �കൽപ്പുള്ളഒരുപാർട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം.
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വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാ�ടാടുകൂടി, വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യ�ത്ത ഉന്നം �വച്ചു�കാണ്ട്,

സാമ്രാജ്യവാദികളു�ടയും നാടുവാഴികളു�ടയും ചൂഷണമവസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ

ജനാധിപത്യംസ്ഥാപിച്ചു മു�ന്നറാൻ �താഴിലാളി വർഗ�ത്തയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങ

�ളയും നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വിപ്ലവപാർട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം; ആ പാർട്ടിയാ

ണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.

7 മുതലാളി പാർട്ടികളും �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ പാർട്ടിയും

നമ്മു�ട നാട്ടിൽ പല പാർട്ടികളുമുണ്ട്. ഓ�രാ പാർട്ടിയും ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്ര

�ത്യക വർഗ്ഗത്തി�ന്റ പാർട്ടിയാ�ണന്നു കാണാം. മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾ�ക്കതിരായി ആ

പ്ര�ത്യക വർഗ്ഗത്തി�ന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ

ത്. പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തി�ന്റ പിന്നിൽ അധികാരത്തിനു് �വണ്ടിയുള്ള

വർഗ്ഗങ്ങളു�ട സമരമാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. വിഭിന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു�ള്ളട�ത്താളം

വിഭിന്ന പാർട്ടികളുമുണ്ടാവും.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ളിൽ ത�ന്ന പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്

ഓ�രാ വിഭാഗത്തി�ന്റയും താൽപ്പര്യം രക്ഷിക്കാൻ പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം പാർട്ടിക

ളുണ്ടാവും. അവ തമ്മിൽ മത്സരങ്ങളുമുണ്ടാവും. പ�ക്ഷ, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി

അവ�യല്ലാം �യാജിക്കു�മന്നു് കാണാം.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്. അതാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.

ഇന്ന�ത്തസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയി�ലാരുസമൂല പരിവർത്തനം വരുത്താനുള്ള

സമരം മുതലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ�യാ �പറ്റി ബൂർഷ്വാ വിഭാഗങ്ങളു�ട�യാ പാർട്ടികളു

�ട �നതൃത്വത്തിൽനടത്താൻകഴിയില്ല. ആവർഗ്ഗങ്ങൾക്കുതങ്ങളു�ടസഹജമായ

വർഗ്ഗസ്വഭാവങ്ങളും സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളും കാരണം വിപ്ലവപരമായ �നതൃത്വം

നൽകാൻ കഴിയില്ല. വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനു മാത്ര�മ വിപ്ലവപരമായ

�നതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയൂ. ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതും

ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയുമായ വർഗ്ഗം �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്. ഏറ്റവുമധികം വളർച്ച

പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക മുതലാളി�ത്താല്പാദനത്തി�ന്റ മർമ്മസ്ഥാനത്തിരിക്കു

ന്നവരും, ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും അകറ്റ�പ്പട്ടവരുമാകയാൽ

നഷ്ട�പ്പടാൻ സ്വന്തം അടിമത്തച്ചങ്ങലയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമില്ലാത്തവരും, പ്രവൃ

ത്തിയു�ടയും ജീവിതത്തി�ന്റയും സമ്പ്രദായം കാരണം വള�ര �വഗത്തിൽ സം

ഘടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരും, �കാല്ലം�താറും എണ്ണത്തിലും രാഷ്ട്രീയ�ബാധത്തിലും

സംഘടനാ�ബാധത്തിലും വളർന്നുവരുന്നവരുമായ ഒരു വർഗ്ഗമാണ് �താഴിലാളി

വർഗ്ഗം. അതു�കാണ്ടു �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വീക്ഷണഗതിയും �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തി�ന്റ സമരരീതികളുമാണ് നാമടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. �താഴിലാ

ളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലാണ് പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും നടത്തുന്നത്.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽജനങ്ങ�ളയാ�ക

അണിനിരത്തി�ക്കാണ്ട് പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂ�ട

മാത്ര�മ ജനകീയ ജനാധിപത്യവും �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവുംസ്ഥാപിക്കാൻ

സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഒരു പട്ടാളത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ �താൽവി പറ്റാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ ആ പട്ടാ

ള�ത്ത നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പട്ടാളകമാൻറ് ഉണ്ടാവണം. �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തിനും അതി�ന്റ ശത്രുക്ക�ള �താല്പിച്ച് മു�ന്നറണ�മങ്കിൽ ഒരു സുശക്തമായ
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പട്ടാളകമാൻറ് ഉണ്ടാവണം. അത്തര�മാരു പട്ടാളകമാൻറാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ

ട്ടി. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നതു�പാ�ല ഒരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയില്ലാത്ത �താഴിലാളി

വർഗ്ഗം നാഥനില്ലാത്തപട�പാ�ലയാണ്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മുന്നണിപ്പടയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. �താഴിലാ

ളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും �ബാധമുള്ള, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വർഗ്ഗ

�ബാധ�ത്താടുകൂടിയ, ഒരു വിഭാഗമാണത്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റയും മറ്റു മർദ്ദി

തജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും ഇടയിൽനിന്നു വരുന്ന ഏറ്റവുമധികം രാഷ്ട്രീയ�ബാധവും

കർമ്മകുശലതയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുള്ള ആളുകളാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ

�മമ്പർമാരായിത്തീരുന്നത്. പ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പടു�മ്പാൾ കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തര

ക്കാർ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നവരും ചില�പ്പാൾ, ഒറ്റയ്ക്കും �തറ്റ

യ്ക്കുമായി, മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽനിന്നു വരുന്നവ്യക്തികൾ�പാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയിൽ �മമ്പർമാരായി�ച്ചരും. പ�ക്ഷ, തങ്ങൾ ജനിച്ചുവളർന്ന വർഗ്ഗത്തി�ന്റ

നിലപാടുകളു�പക്ഷിച്ച് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വീക്ഷണഗതിയും സമരരീതിക

ളും സ്വീകരിക്കണം. നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്തഅധഃപതനത്തി�ലക്കും നാശത്തി�ലക്കും

നയിക്കുന്നശത്രുവർഗ്ഗങ്ങ�ള �താൽപ്പിച്ചുആദ്യം ജനകീയജനാധിപത്യവുംഅതിനു

�ശഷം �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവുംസ്ഥാപിക്കാൻ�വണ്ടി സ്വയം ഉഴിഞ്ഞു�വ

ച്ചിട്ടുള്ള �യാദ്ധാക്കളായിത്തീരണം. അത്തരം �യാദ്ധാക്കളു�ട ഒരു�സന്യമാണ്

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒരു സംഘടനയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. �താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും മറ്റദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്കും �വ�റയും പല സംഘ

ടനകളുമുണ്ട്. �ട്രഡ് യൂണിയൻ, കിസാൻസഭ, യുവജനസംഘം, കലാസമിതി,

സാഹിത്യസംഘടനകൾ, �സ്പാർട്ട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ എന്നിങ്ങ�ന വിവി�ധാ�ദ്ദശ്യങ്ങ

�ളാടുകൂടിയ സംഘടനക�ളല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാണ്. എന്നാൽ ഈ

വിധ സംഘടനക�ള�യല്ലാം വിപ്ലവകരമായ ഒ�ര �നതൃത്വത്തിൽ �കാണ്ടുവരി

കയും അവയു�ട വിവിധങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങ�ള �പാതു പരി

പാടിയു�ടയും �പാതുനയത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ട്

അവ�യല്ലാം ഒ�ര ഉദ്ദിഷ്ടലക്ഷ്യത്തി�ലക്കു നയിക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടതുണ്ട്. ഈ

കടമ നിറ�വറ്റാനുള്ള സംഘടനയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ

പറയുന്നു:

’�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ല ഏറ്റവും നല്ല അംഗങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന, ഉന്നത

മാ�യാരുസിദ്ധാന്തംസ്വായത്തമാക്കിയ, വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ നിയമങ്ങൾഅറിയു

ന്ന, വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റഅനുഭവജ്ഞാനമുള്ള,സംഘടനയു�ടഏറ്റവും ഉയർ

ന്ന രൂപ�മന്ന നിലക്ക് പാർട്ടിക്ക് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മ�റ്റല്ലാ സംഘടനക

�ളയുംനയിക്കാനുള്ളഎല്ലാസാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങി�നനയിക്കാൻഅതുകട

�പ്പട്ടതുമാണ് ’.

8 ജനാധിപത്യ�കന്ദ്രീകരണം

ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട സമരങ്ങളിൽ അച്ചടക്ക �ബാധവും സംഘടനാ

�ബാധവും�സ്ഥര്യവുംവളർത്തി�ക്കാണ്ട്അവ�രപതറാ�ത മു�ന്നാട്ടുനയിക്കുന്ന

ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. അതു�കാണ്ട് പാർട്ടിത�ന്ന സുസംഘടിതമായ ഒരു

ശക്തിയായിരിക്കണം.
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ജനാധിപത്യ �കന്ദ്രീകരണം എന്ന തത്വമാണ് പാർട്ടിയു�ട അടിസ്ഥാനപര

മായ സംഘടനാനിയമം. ഒരുഭാഗത്ത് എല്ലാ പാർട്ടിപ്രവർത്തനവും ഒരു �കന്ദ്ര

ത്തിൽനിന്ന് നിയന്ത്രിക്ക�പ്പടുന്നു. �കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംഘടനയാണ് പാർട്ടി.

�കന്ദ്രകമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റികൾ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ, താലൂക്ക് കമ്മിറ്റികൾ,

ഫർക്കാ കമ്മിറ്റികൾ, വി�ല്ലജ് കമ്മിറ്റികൾ, �സല്ലുകൾഇങ്ങ�ന മുകളിൽനിന്ന് കീ

�ഴാട്ടു �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പടുന്നസുശക്തമായ ഒരുസംഘടനാരൂപമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ള

ത്. �സല്ലാണ് അടിസ്ഥാനഘടകം, മുടി മുതൽഅടിവ�രയുള്ളഎല്ലാ �മമ്പർമാർ

ക്കും ഒ�ര അച്ചടക്കവും ഒ�ര നിയമവുമാണുള്ളത്. �കന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് കീഴ്ഘടക

ങ്ങളു�ട�യല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങ�ള ഒ�രാറ്റ ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക് നയിക്കുന്നത്. �കന്ദ്ര

കമ്മിറ്റിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടിഘടകങ്ങളും ഒരു സുശക്തമായ സംഘ

ടനയായി ഏകീകരിക്ക�പ്പടുന്നു. �മൽ കമ്മിറ്റികളു�ട തീരുമാനങ്ങൾ കീഴ് കമ്മിറ്റി

കൾഅനുസരിക്കണം. കണിശമായഅച്ചടക്കംപാലിക്കണം. ഓ�രാകീഴ് കമ്മിറ്റി

യും �മൽ കമ്മിറ്റിക്ക് റി�പ്പാർട്ടയക്കണം. അ�തസമയത്തുത�ന്നപാർട്ടിക്കുള്ളിൽ

പരിപൂർണമായ ജനാധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കണം. പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വം വഹിക്കു

ന്നഎല്ലാ കമ്മിറ്റികളും, അടി മുതൽ മുടിവ�ര, തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പടുന്നവരായിരിക്ക

ണം. ഓ�രാ �മമ്പർക്കുംത�ന്റഘടകത്തിൽ�വച്ചുഎല്ലാപ്രശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംചർച്ച

�ചയ്യാനുംഅഭിപ്രായംപറയാനുംസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ, ഒരുതീ

രുമാന�മടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കീഴ്വഴ�ങ്ങണ്ടതുംതീരുമാ

നം തനിക്ക് �ബാദ്ധ്യമായിട്ടി�ല്ലങ്കിൽക്കൂടി നടപ്പിൽ വരു�ത്തണ്ടതുമാണ്. കൂട്ടായ

തീരുമാന�മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്നഅതു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നകാര്യത്തിൽ വ്യ

ക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽഓ�രാ �മമ്പറും

ത�ന്റസ്വന്തം �തറ്റുക�ളപ്പറ്റിയും മറ്റുള്ളവരു�ട വീഴ്ചക�ളപ്പറ്റിയും നിർഭയം വിമർശി

ക്കണം. വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവും കൂട്ടായ �നതൃത്വവും പാർട്ടി സംഘടന

യു�ട പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ്.

ഓ�രാ �മമ്പറും അതാതു സമയത്ത് പാർട്ടി നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന പ്ര�ക്ഷാഭണ

പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പ�ങ്കടുത്താൽ മാത്രം �പാരാ, ഒരു ഘടകത്തി�ല

അംഗ�മന്ന നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ത�ന്റ വരിസംഖ്യയും �ലവിയും കൃത്യമാ

യി അടക്കുകയും �വണം. വരിസംഖ്യയും �ലവിയുമടക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യ�ബാധം

അയാളു�ട അച്ചടക്ക�ബാധത്തി�ന്റയും പാർട്ടി സംഘടനയുമായുള്ള അയാളു�ട

ബന്ധത്തി�ന്റയും സൂചനയാണ്. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്നഅതു പാർട്ടി ഫണ്ടിനുള്ള

ഒരു മാർഗ്ഗവുമാണ്. അതു�കാണ്ട്ഈകടമയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ഈ തത്വങ്ങ�ളല്ലാമനുസരിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് എല്ലാ പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര

യും ഒ�ര പരിപാടി, ഒ�ര നയം, ഒ�രഅച്ചടക്കംഎന്നീഅടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറ്റ�ക്ക

ട്ടായിനിർത്തി�ക്കാണ്ട്എല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും ഒ�രാറ്റലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക്നയി

ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട വിജയത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം അതി

�ന്റ സംഘടനയും അച്ചടക്കവുംഐക്യവുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിസം

ഘടനയ്ക്കു മാത്ര�മ ജനങ്ങൾക്കു ശരിയായ �നതൃത്വം നൽകാനും അവരു�ട താൽ

പ്പര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയൂ.

ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടവിടാത്തബന്ധമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ശക്തിയു

�ട അടിസ്ഥാനം. ജനങ്ങ�ള പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം �പാരാ, ജനങ്ങളിൽ നിന്നു പഠി

ക്കുകയും �വണം എന്ന് �ലനിനും സ്റ്റാലിനും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്
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ഒറ്റ�പ്പട്ടാൽപാർട്ടി നശിക്കും. ജനങ്ങളുമായി ഉറച്ചബന്ധമു�ണ്ടങ്കി�ലപാർട്ടിഅജ

യ്യമാവുകയും �ചയ്യും.

തങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാനും തങ്ങ�ള ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തി

ലൂ�ട മു�ന്നാട്ടു നയിക്കാനും പാർട്ടിക്ക് കഴിയു�മന്ന്—പാർട്ടിക്ക് മാത്ര�മ കഴിയൂ

എന്ന്—സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂ�ട മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ

ജനങ്ങൾ പാർട്ടിയു�ട പിന്നിലണിനിരക്കുന്നത്.

9 എന്താണ് മാർക്സിസം

പ�ക്ഷ, ജനങ്ങ�ള ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട മു�ന്നാട്ടു നയിക്കുന്ന�തങ്ങി�നയാ

ണ്? ജനങ്ങ�ള എങ്ങി�ന എ�ങ്ങാട്ടു നയിക്കണ�മന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച് വ്യ

ക്തമായ �ബാധമുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്ങ�ന�യങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിലവി

ലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി�യ മാറ്റിമറിക്കാ�നാ ജനകീയ ജനാധിപത്യവും �സാ

ഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും സ്ഥാപിക്കാ�നാ കഴിയുകയില്ല. സമുദായം മാറുന്നതും

വളരുന്നതും ചില പ്ര�ത്യകനിയമങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രകൃതി നിയമ

ങ്ങളുള്ളതു�പാ�ല സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�ക്കാ

ണ്ടും അവ�യ ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥക�ള മാറ്റാനും പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന �കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ട് മനുഷ്യജീവി

ത�ത്തഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനുംശ്രമിക്കുന്നത്. ആനിയമങ്ങളു�ടശാസ്ത്രത്തിനാണ്

മാർക്സിസം എന്നുപറയുന്നത്. സ്റ്റാലി�ന്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ’മാർക്സിസം പ്ര

കൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വികാസനനിയമങ്ങളു�ട ശാസ്ത്രമാണ്. മർദ്ദിത

രും, ചൂഷിതരുമായവരു�ട വിപ്ലവത്തി�ന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും �സാഷ്യലിസം വി

ജയിക്കുന്നതി�ന്റ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതി�ന്റ ശാസ്ത്രമാണ് ’.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട താത്വികാടിസ്ഥാനമാണ് മാർക്സിസം. സമുദായം

എങ്ങ�ന വളരുന്നു, സമുദായത്തി�ല വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ

എങ്ങ�ന ശക്തി�പ്പടുന്നു, ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത �നരിടുന്ന

കടമക�ള�ന്താ�ക്കയാണ്, ആ കടമകൾ നിറ�വറ്റാൻ സ്വീകരി�ക്കണ്ട മാർഗ്ഗ

ങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാണ് എ�ന്നല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു, മാർക്സിസത്തി�ന്റ സഹാ

യ�ത്താടുകൂടിയാണ്. മാർക്സിസത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്തയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും വിജ

യത്തി�ലക്ക് നയിക്കുന്നത്.

10 മാർക്സിസം പഠിക്കുക.

അതു�കാണ്ട് ചിട്ട�യാടും നിഷ്കർഷ�യാടുംകൂടി മാർക്സിസം പഠിക്കാൻ നിങ്ങളി�ലാ

�രാരുത്തരും തയ്യാറാവണം. ഇതിനായി ഓ�രാ വി�ല്ലജിലും മാർക്സിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂ

പ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൽ�വച്ചു മാർക്സിസ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും പ്രസം

ഗങ്ങളും ചർച്ചകളും നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മലബാറിൽ പ�ല

ടത്തും ഇ�പ്പാൾത�ന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു

ണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇന്ന�ത്ത സ്ഥിതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ �കാണ്ടു മാത്രം മാർക്സിസ്റ്റ്

വിദ്യാഭ്യാസം �നടാൻ കഴിയു�മന്ന് കരുതരുത്. ഓ�രാ പ്രവർത്തകനും സ്വന്ത

മായി വായിച്ചു പഠിക്കുക കൂടി�വണം. മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ
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പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പല പുസ്തകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ത�ന്നയുണ്ട്. അവ�യല്ലാം

ശരിക്ക് ഉപ�യാഗിക്കുക. ആദ്യമായി മാർക്സുംഎംഗൽസും കൂടി�യഴുതിയസുപ്രസി

ദ്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ എടുക്കാം. �ലനിൻ ദിനത്തിനു മുമ്പായി അത്

നിങ്ങൾ വായിച്ചുതീർക്കുക. വ്യക്തമാവാത്തവ�യാ മനസ്സിലാവാത്തവ�യാ ആയ

ഭാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി എഴുതി�ച്ചാദിക്കുക. ’നവയുഗം’ വഴിയായിആവശ്യമായസഹായം

നൽകുന്നതാണ്.

അ�താ�ടാപ്പംത�ന്നഇന്ന�ത്തസാർവ്വ�ദശീയവും �ദശീയവുമായസംഭവവി

കാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ �വണ്ടി ”�ദശാഭിമാനി’, ’നവയുഗം’ എന്നിവയും ഇം

ഗ്ലീഷറിയുന്നവർ ’ന്യൂ ഏജ് ’ കൂടിയും പതിവായി വായി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. അവ

നിങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയവുംആശയപരവുമായ കഴിവുക�ള വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പ�ക്ഷ, ഒരുകാര്യം പ്ര�ത്യകം ഓർമ്മിക്കണം. കു�റ പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും

വായിച്ചു�വന്നതു�കാണ്ട് മാത്രം മാർക്സിസം പഠിച്ചു�വന്ന് പറയാൻവയ്യ. കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ, ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം കാണാ

പാഠം പഠിച്ചാൽകൂടി മാർക്സിസം പഠിച്ചു�വന്നു പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ തത്വവും പ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ

കാതൽ. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളും

തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിലുള്ള �വദഗ്ദ്ധ്യമാണ് റഷ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�യ

വിജയത്തി�ലത്തിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയു�ടപരിപാടി നടപ്പിൽവരുത്താനുള്ള

പ്രവർത്തനങ്ങ�ള മാർക്സിസം�കാണ്ട് രൂപ�പ്പടുത്തുകയും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും

ഫലപ്രദമാക്കുകയുമാണ് നമ്മളിവി�ട �ച�യ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകപാരായ

ണവും പത്രവായനയും അതിനു സഹായകമാവണം. പാർട്ടിപരിപാടി നടപ്പിൽ

വരുത്തി�ക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലാ�ക മാറ്റം വരുത്താൻ �വണ്ടി ജനങ്ങ

�ളഅണിനിരത്തുന്നതിനുള്ളഒരായുധ�മന്നനിലയ്ക്കാണ് മാർക്സിസംപഠി�ക്കണ്ടത്

എന്നുസാരം.

11 ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർത്തുക

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാർ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാൻ

സാധിക്കില്ല. ജനങ്ങളാ�ക പ്രവർത്തിക്കണം. ജനങ്ങളു�ട ശക്തി�യ ആശ്രയി

ച്ചാണ് പരിപാടിയു�ട വിജയം കിടക്കുന്നത്. ഇവി�ടയാണ് �താഴിലാളികൾ, കൃ

ഷിക്കാർതുടങ്ങിയവിവിധജനവിഭാഗങ്ങളു�ടഅടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്ക് �വണ്ടിയു

ള്ളപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളു�ടയുംഅതിനു �വണ്ടിയുള്ളബഹുജനസംഘടനകളു�ടയും പ്രാ

ധാന്യം കിടക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ളപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിലൂ�ട

യുംസമരങ്ങളിലൂ�ടയും ശക്തി�യറിയബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുംബഹുജനസംഘ

ടനകളും �കട്ടിപ്പടുക്കണം. കമ്പനി പൂട്ടലിനും �താഴിലില്ലായ്മക്കും എതിരായും തരി

ശിനു �വണ്ടിയുംസാമ്രാജ്യവാദികളു�ട യുദ്ധസംരംഭങ്ങൾ�ക്കതിരായി സമാധാനം

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയും മറ്റുമുള്ള അടിയന്തിര പ്രശ്നങ്ങളു�ട പിന്നിൽ ജനങ്ങ

�ളയാ�ക അണിനിരത്തണം. ഇതാണ് ഇന്ന് അടിയന്തിരമായി �ച�യ്യണ്ടിയിരി

ക്കുന്നത്.

ഇതിനായി �ട്രഡ് യൂണിയനുകൾ, കിസാൻസഭകൾ, മുതലായബഹുജനസം

ഘടനക�ള പതിന്മടങ്ങ് ശക്തി�പ്പടു�ത്തണ്ടതുണ്ട്. യുവജന സംഘടനകൾ, വി

ദ്യാർത്ഥിയൂണിയനുകൾ,കലാസമിതികൾ,പു�രാഗമനസാഹിത്യസംഘടനകൾ,
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�സ്പാർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ, വായനശാലകൾ മുതലായവയും സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങ

�ന നാനാതരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട ജനങ്ങ�ള അണിനിരത്തുകയും അവരു�ട

സംഘടിതശക്തി വളർത്തുകയും �ചയ്യണം.

12 ബഹുജനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിയു�ട പങ്ക്

ജനങ്ങളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയും സമര

ങ്ങ�ളയും നയിക്കു�മ്പാൾ എ�ങ്ങാട്ടാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച

വ്യക്തതയുണ്ടാവണം. ഇന്ന�ത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽത്ത�ന്ന �നടാവുന്നിട�ത്താളം

അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ �നടി�യടു�ക്കണ്ടതാവശ്യം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, അത്രമാത്രം

�പാരാ. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ളപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള രാഷ്ട്രീയാധികാര

ത്തി�ന്റപ്രശ്നവുമായി കൂട്ടിയിണ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്ക് �വണ്ടിയു

ള്ള പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളിലൂ�ടയും സമരങ്ങളിലൂ�ടയും ജനങ്ങളു�ട �ബാധവും ശക്തിയും

സംഘടനയും വളർത്തി�ക്കാണ്ട് �കാൺഗ്രസ് ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാനും പുതി

�യാരു ജനാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിക്കാനും �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന് അവ�ര

തയ്യാറാ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും �താഴിലാളികളു

�ടയും മറ്റു മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ, ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും

അതി�ന സംബന്ധിച്ച ആശയ വ്യക്തതയുമുണ്ടാക്കണം. ബൂർഷ്വാസി പ്രചരിപ്പി

ക്കുന്ന നുണകൾക്കും പിന്തിരിപ്പൻ ആശയഗതികൾക്കു�മതിരായി ഇടവിടാ�ത

സമരം �ചയ്തു�കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ�ബാധത്തി�ന്റ നിലവാരമുയർത്തണം.

�കാൺഗ്രസ് �നതാക്കന്മാരും വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരും മറ്റു പിന്തിരിപ്പന്മാരും പറ

ഞ്ഞുപരത്തുന്ന നുണകൾക്ക് അപ്പ�പ്പാൾ മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങളി�ലാ�രാരു

ത്തർക്കും സാധിക്കണം. അതിനായി നിങ്ങളു�ടത�ന്ന രാഷ്ട്രീയ�ബാധം കൂടുതൽ

കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എന്നാല�ല്ല ജനങ്ങളു�ട �ബാധമുയർത്താൻ കഴിയൂ.

ഈ കടമയുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടായിരിക്കണം ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങ

�ള നയിക്കുകയും, ബഹുജനസംഘടനക�ള ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും ജനാധിപത്യമു

ന്നണി �കട്ടിപ്പടുക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടത്. ഈ സർവ്വപ്രധാനമായ കടമ നിർവ്വഹി

ക്കണ�മങ്കിൽ സുശക്തവും മാർക്സിസത്തിലടിയുറച്ചതുമായ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി

�കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കടമയാണ്. ഇതിന് നിങ്ങ

ളി�ലാ�രാരുത്തരു�ടയും സഹായസഹകരണങ്ങളും ത്യാഗപൂർണമായ പ്രവർ

ത്തനങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി�യ ശക്തി�പ്പടുത്തുക; പാർട്ടിയു�ട താത്വികാടിസ്ഥാനമായ മാർക്സിസം

പഠിക്കുക.

13 നമ്മൾ വിജയിക്കും

സാർവ്വ�ദശീയവും �ദശീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ നമുക്കനുകൂലമാണ്. �സാ

ഷ്യലിസത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും സമാധാനത്തി�ന്റയും ശക്തികൾ

കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്നുവരികയാണ്. ഒരുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട

�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവാത്തവിധം മൂർച്ഛിച്ചുവരു�മ്പാൾ, �ലാകത്തി�ന്റ

മൂന്നി�ലാരു ഭാഗത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടയും �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റയും

�നതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ അനുദിനം ശക്തി�പ്പടുന്നു.
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�കാളനികൾസാമ്രാജ്യവാദികൾ�ക്കതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടാ

യിട്ടില്ലാത്തവിധം ശക്തി�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ല ജനങ്ങൾ ത�ന്ന

കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ�ബാധ�ത്താ�ട മു�ന്നറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കയാണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽനമ്മു�ട ജനങ്ങൾക്ക് സുഖസംപൂർണവുംസംസ്കാരസമ്പ

ന്നവുമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടി �പാരാടുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സാ

ധ്യതകൾ മു�മ്പന്ന�ത്തക്കാളുമധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം നമ്മു�ട

ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന് മറക്കരുത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അഭിമാ

നാർഹമാംവിധം നിറ�വറ്റാൻ നമുക്കു സാധിക്കണം. അതിനാവശ്യമായ കഴിവും

ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മു�ട കടമ.
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I

പതിമൂന്നാം ലി�യാ മാർപാപ്പഎഴുതുകയാണ്:

‘�താഴിലാളിവർഗ്ഗവും മുതലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ�നസർഗ്ഗികമായിത്ത�ന്നശത്രു

തയിലാ�ണന്നും ധനവാന്മാരും �വലക്കാരും പരസ്പരം പട�വട്ടിക്കഴിയുവാൻ

പ്രകൃതിയാൽ ത�ന്ന ഉ�ദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നവരാ�ണന്നുമുള്ള ധാരണ എത്ര

�യാ യുക്തിവിഹീനവും വാസ്തവവിരുദ്ധവുമാകുന്നു…മനുഷ്യ�ഗാത്രത്തി�ന്റ അവ

യവ�പ്പാരുത്തം അതി�ല ഓ�രാ അവയവങ്ങളു�ടയും ശരിയായ ഘടനയു�ട

ഫലമായിരിക്കുന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന. രാഷ്ട്രീയ�ഗാത്രത്തി�ന്റ �പാരുത്തം പാലി

ക്കുന്നതിനും ഇപ്പറഞ്ഞരണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങൾ (�താഴിലാളികളും മുതലാളികളും)ഐക്യ

ത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും കഴിയണ�മന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി �ചയ്തിരിക്കുന്ന ക്രമീ

കരണം…അവർതമ്മിൽനിരന്തരം �പാരാടുകയാ�ണങ്കി�ലാ, കുഴപ്പവും �കാടിയ

കിരാതത്വവുമായിരിക്കുംഅതി�ന്റഅവശ്യഫലം. ഇങ്ങ�നയുള്ളകലാപ�ത്തതടു

ക്കുന്നതിനും ഉന്മൂലനം �ചയ്യുന്നതിനും �ക്രസ്തവ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കുള്ള ശക്തി

വിസ്മയനീയവും വിവിധവുമാണ് ’.

(�നരും �നാവാരും, മലയാളതർജ്ജമ �പജ് 21-22)

ഇതു ത�ന്നയാണ് �കാൺഗ്രസ് �നതാക്കന്മാരു�ടയും ബൂർഷ്വാപത്രങ്ങളു�ടയും

ഗാന്ധിസത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാക്കളു�ടയും അഭിപ്രായം. കൃപാലിനിയു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ

വർഗ്ഗസഹകരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗാന്ധിജി ��ഹത്തി�ന്റ പ്രവാചകനും

വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മാർക്സ് വി�ദ്വഷത്തി�ന്റ പ്രവാചകനുമാണ് !

�കാൺഗ്രസിൽ നിന്നു പുറ�പ്പട്ടു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലൂ�ട ഗാന്ധിസത്തി�ല

ത്തി�ച്ചർന്ന ജയപ്രകാശ്-അ�ശാക�മത്താ പ്രഭൃതികളാക�ട്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃ

പലാനിയു�ടയും വി�നാബ ഭാ�വയു�ടയും ശിഷ്യത്വമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇവരു�ട�യല്ലാം അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുപിടി ഗൂഢാ�ലാചനക്കാരായ കമ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരു�ട കുത്തിത്തിരിപ്പാണ് വർഗ്ഗസമരം; �സാവിയറ്റു യൂണിയനും കമ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടികളുമാണ് വർഗ്ഗസമരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ! മാർക്സ് പറഞ്ഞു, ‘വർഗ്ഗസമരമു

ണ്ടാവ�ട്ട’! അതു�കാണ്ട് വർഗ്ഗസമരമുണ്ടായി—ഇതാണവരു�ട പ്രചാര�വല.
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മാർക്സല്ല വർഗ്ഗസമരം കണ്ടുപിടിച്ചത്

പ�ക്ഷ, വാസ്തവ�മന്താണ്? �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലവിൽവരുന്നതി�നത്ര

�യാ മുമ്പ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾആവിർഭവിക്കുന്നതി�നത്ര�യാ മുമ്പ്, വർഗ്ഗസമ

രങ്ങൾ നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്, മുതലാളിത്തമാവിർഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പു

ത�ന്ന വർഗ്ഗസമരമുണ്ടായിരുന്നു. അടിമകളു�ടയും അടിയാളരു�ടയും കൃഷിക്കാരു

�ടയും കലാപങ്ങൾ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഏടുകളിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം

ത�ന്ന നാടുവാഴികൾ�ക്കതിരായ വർഗ്ഗസമരത്തിലൂ�ടയാണ് അധികാരത്തിൽ

വന്നത്.

സമുദായത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമു�ണ്ടന്ന സത്യം ആദ്യമായി

തുറന്നുപറഞ്ഞത് മാർ�ക്സാ എം�ഗൽ�സാ അല്ല. അവർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ധന

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും വർഗ്ഗസമര�ത്ത അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

ആരംഭത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന സ്മിത്ത്, റിക്കാർ�ഡാ തുടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞതി�ന്റ സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം വിവരിക്കുക

യുണ്ടായി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ തിയർ, ഗി�സാ തുടങ്ങിയ ഫ്രഞ്ചു

ചരിത്രകാരന്മാർ മുതലാളിവർഗ്ഗവും നാടുവാഴി വർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരമാ

ണ് ബൂർഷ്വാവിപ്ലവ�മന്നു ചൂണ്ടക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ബൂർഷ്വാധന

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ബൂർഷ്വാചരിത്രകാരന്മാർക്കും വർഗ്ഗങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനകാ

രണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാക�ട്ട, അവയു�ട ഗതിക്രമ�ത്തപ്പറ്റിയാക�ട്ട, മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നല്ല, മുതലാളിയും നാടുവാഴിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമര�ത്തഅം

ഗീകരിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും �ചയ്ത അ�ത ചിന്തകന്മാർ �താഴിലാളിയും

മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമര�ത്ത നി�ഷധിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. മാർ

ക്സും എംഗൽസും സമുദായത്തിൽ നടമാടുന്ന വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തയും

അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങ�ളയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരി�ശാധിച്ചു. വർഗ്ഗസമരം ഉൽപ്പാ

ദനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട നിലവാരവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നും

അതി�ന്റ അനിവാര്യഫല�മ�ന്തന്നും വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് അവർ വർഗ്ഗങ്ങളു�ട

ഭൗതികാടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കി. മാർക്സ് ത�ന്ന പറയുന്നു:

“ആധുനികസമുദായത്തിൽവർഗ്ഗങ്ങളു�ണ്ട�ന്നാഅവതമ്മിൽസമരങ്ങൾനടക്കു

ന്നു�ണ്ട�ന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചതിലുള്ള �മന്മ ലഭി�ക്കണ്ടത് എനിക്കല്ല. എനി�ക്കത്ര

�യാ മുമ്പുത�ന്ന വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ വളർച്ച�യപ്പറ്റി ബൂർഷ്വാചരി

ത്രകാരന്മാരും വർഗ്ഗങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികഘടന�യപ്പറ്റി ബൂർഷ്വാധനശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാരും വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ പുതുതായി �ചയ്തത് താ�ഴ പറയുന്ന കാര്യ

ങ്ങൾ �തളിയിക്കുക മാത്രമാണ്.

1. വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽപാദനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ചരിത്രപരമായ ഏ�തങ്കിലും

ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കും.

2. വർഗ്ഗസമരം അനിവാര്യമായും �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ സർവ്വാധിപത്യ

ത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു.

3. ഈ സർവ്വാധിപത്യമാക�ട്ട, എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങ�ളയുമവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു വർഗ്ഗ

രഹിത സമുദായംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്”.

(മാർക്സ്: �വ�ഡ�മയക്കുള്ളകത്ത്)
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വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യം

നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പരി�ശാധിച്ചു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തസ

മുദായം ഉത്ഭവിക്കുകയും വളരുകയും ഒടുവിൽ നാശത്തി�ലക്ക് നീങ്ങുകയും �ചയ്യു

ന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന് മാർക്സ് ത�ന്റ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചല്ല, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ധനശാസ്ത്ര നി

യമങ്ങ�ളഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചത്.

ധനശാസ്ത്രംസദാചാരശാസ്ത്രമല്ല. അതു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തംനല്ല�താചീത്ത�യാ,

ഉചിത�മാ അനുചിത�മാ എന്ന ധാർമ്മികപ്രശ്നമല്ല മാർക്സി�ന്റ പരി�ശാധനയ്ക്ക് വി

�ധയമായത്.

“തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ദാരിദ്ര്യം” എന്നപുസ്തകത്തിൽഎം�ഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“ബൂർഷ്വാധനശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവയുണ്ടാ

ക്കുന്ന �താഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് ‘അനീതിയാണ്, ഇതിങ്ങി�നയാ

വാൻ പാടില്ല’ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാ�ണങ്കിൽ അതിന് ധനശാസ്ത്രവുമായി

യാ�താരുബന്ധവുമില്ല. ഈസാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മു�ട സദാചാര�ബാ

ധത്തി�നതിരാ�ണന്നപ്രഖ്യാപനം മാത്രമാവുംഅത്. അതു�കാണ്ട് മാർക്സ് ത�ന്റ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഇതി�നയല്ല, മറിച്ച് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യ

അനിവാര്യമായും തട്ടിമറിയ്ക്കാൻ �വണ്ടി നമ്മു�ട കൺമുമ്പിൽ ദിവ�സന വളർന്നുവ

രുന്നശക്തിക�ളയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്”.

സമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ ഗതിക്രമ�ത്ത വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിശകലനം �ച

യ്തു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ നാശത്തി�ലക്ക് നീങ്ങുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന് ചൂ

ണ്ടിക്കാട്ടുകയും മുതലാളിത്ത�ത്ത നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തികൾ മുതലാളിത്ത വ്യ

വസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽത്ത�ന്ന വളർന്നു വന്ന�തങ്ങി�നയാണ് �വളി�പ്പടുത്തുകയുമാണ്

അ�ദ്ദഹം �ചയ്തത്.

അ�പ്പാൾ വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതി�ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ

ആഗ്രഹിക്കുന്നതു�കാണ്ടല്ല. ആളുകളു�ട ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലല്ല, സാമൂഹ്യപരിതഃ

സ്ഥിതികളിലാണ്, വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനമാരാ�യണ്ടത്. വർഗ്ഗങ്ങളും

വർഗ്ഗസമരങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിക്കതീതമായി നില�കാള്ളുന്ന വസ്തുനി

ഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. മാർക്സിന് അവ�യ സൃഷ്ടിക്കാ�നാ വത്തിക്കാന്

അവ�യ നശിപ്പിക്കാ�നാ കഴിയില്ല—ഇതാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ നിലപാട്.

വർഗ്ഗകലഹ�ത്ത തടുക്കുന്നതിനും ഉന്മൂലനം �ചയ്യുന്നതിനും �ക്രസ്തവ സഭ

യ്ക്കുള്ളശക്തി വിസ്മയനീയവും വിവിധവുമാ�ണന്ന് വത്തിക്കാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും

വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? വത്തിക്കാൻ മുതൽ ജയപ്ര

കാശ് വ�രയുള്ള �നതാക്കന്മാർ ദിവ�സന�യ�ന്നാണം ഉപ�ദശങ്ങളുംആഹ്വാന

ങ്ങളും പാസ്സാക്കിയിട്ടും �താഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? കൃഷി

ക്കാർ നിലത്തിന്നു�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭം കൂട്ടുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

മാർക്സിസം മറുപടി പറയുന്നു: വർഗ്ഗസമരങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് വർഗ്ഗങ്ങളുള്ളതു

�കാണ്ടാണ്. വർഗ്ഗങ്ങളു�ള്ളട�ത്താളം കാലം വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുണ്ടാകും.

വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനകാരണം

വർഗ്ഗങ്ങ�ളന്നു�വച്ചാ�ലന്താണ്? �ലനിൻ പറയുന്നു:
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“ചരിത്രപരമായി നിർണയിക്ക�പ്പടുന്ന സാമൂ�ഹ്യാല്പാദന വ്യവസ്ഥയിലുള്ളസ്ഥാ

നമനുസരിച്ച് പരസ്പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങ�ള

യാണ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത്. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളുമായുള്ള (പല�പ്പാ

ഴും നിശ്ചിതങ്ങളും നിയമങ്ങളാൽ രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പടുന്നവയുമായ) അവരു�ട

ബന്ധങ്ങൾ, സാമൂഹ്യസംഘടനയിൽ അവർ വഹിക്കുന്നപങ്ക്, അവർക്കു ലഭിക്കു

ന്ന സാമൂഹ്യസ്വത്തി�ന്റ ഓഹരിയു�ട �താതും അതു �നടുന്ന രീതികളും, ഇ�താ

�ക്കയാണ് അവ�ര തമ്മിൽ �വർതിരിക്കുന്നത്. വർഗ്ഗങ്ങ�ളന്നത് ജനങ്ങളു�ട

ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. നിർദ്ദിഷ്ടമായസാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിലുള്ളവ്യത്യസ്തസ്ഥാ

നങ്ങൾ കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മ�റ്റാരു ഗ്രൂപ്പി�ന്റഅദ്ധ്വാന�ത്തതട്ടി�യടുക്കുന്നു’.

ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന വർഗ്ഗം സ്വന്തം അദ്ധ്വാനശക്തിയുപ�യാഗിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ

നിർമ്മിക്കുന്നു. അവയു�ട സിംഹഭാഗവും ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാ

രായ ചൂഷകരു�ട വർഗ്ഗം തട്ടി�യടുക്കുന്നു. ഈ�വരുദ്ധ്യമാണ് വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മി

ലുള്ളഅനിവാര്യമായ സമരത്തിനടിസ്ഥാനം.

അങ്ങ�ന ഉല്പാദനരീതിയിൽ നിന്നാണ് വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമുണ്ടാകു

ന്നത്. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥഒരുപ്ര�ത്യകവർഗ്ഗത്തി�ന്റകീഴിലായിരിക്കുന്നിട�ത്താളം,

ഉല്പാദനശക്തികൾഏ�തങ്കിലു�മാരുവർഗ്ഗത്തി�ന്റലാഭത്തിനു�വണ്ടി ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പടു�ന്നട�ത്താളം, വർഗ്ഗസമരവും അനിവാര്യമായിരിക്കും. �ന�രമറിച്ചു വർഗ്ഗ

ങ്ങളില്ലാതാവു�മ്പാൾ വർഗ്ഗസമരവും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യും.

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ എ�ന്നന്നും നിലനിൽക്കണ�മന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അ�ത

സമയത്ത് വർഗ്ഗസമരങ്ങൾപാടി�ല്ലന്ന് കല്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നചിലആളുകളുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് വത്തിക്കാ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശം

ശാശ്വതവും സ്വാഭാവികവും പ്രകൃതിസഹജവും �ദവീകവുമാണ്. �പാപ്പ് ലി�യാ

മൂന്നാമ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ “�ദവത്തി�ന്റ സനാതനമായ നിയമത്തി�ന്റയും

ശക്തിയു�ടയും കീഴിൽ” നടക്കുന്ന മനുഷ്യന് “നിലത്തി�ല ഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല,

നിലംത�ന്നയും” ഉടമ�പ്പടുത്തി�വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. (�നരും �നാവാരും, �പജ് 8)

ഇന്ന�ത്ത അസമത്വങ്ങളും ധനികദരിദ്ര�ഭദങ്ങളും എ�ന്നന്നും നിലനിൽക്കു

�മന്നും നിലനിൽക്കണ�മന്നും വാദിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം പറയുകയാണ്:

“മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് അത്യന്തം അനുരൂപവും മർത്ത്യവംശത്തി�ന്റ സമാധാനത്തി

നും�സ്വരത്തിനും ഏറ്റവും ഉപകൃതവുമാ�ണന്നുള്ളനിലയിൽസ്വകാര്യസ്വത്തുടമ

യു�ട പ്രമാണത്തിന് എല്ലാ യുഗങ്ങളി�ലയും നടപടി�കാണ്ട് സമ്പൂജ്യതസിദ്ധിക്കു

കയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു”.

ചരിത്രസത്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത്. എ�ന്തന്നാൽ സ്വകാര്യ

സ്വത്തുടമയും വർഗ്ഗങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറ

യുന്നത്. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന പ്രാചീന സാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥയിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ�യാ വർഗ്ഗങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലത്തി�ന്മൽ

സമൂഹത്തി�ല എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും തുല്യമായ അധികാരമാണുണ്ടായത്. എല്ലാ

സ്വത്തുക്കളും �പാതുസ്വത്തുക്കളായിരുന്നു. ധനിക ദരിദ്ര �ഭദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനു

ഷ്യനും മനുഷ്യനും സമന്മാരായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് �പാതുവുടമാവകാശം മർത്ത്യ

വംശത്തി�ന്റ സമാധാനത്തിനും �സ്വരത്തിനും ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായിരുന്നു�വ

ന്ന് ചരിത്രം �തളിയിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർന്ന�പ്പാൾഈസ്ഥി
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തിക്ക് മാറ്റം �നരിട്ടു. സ്വകാര്യസ്വത്ത് തല�പാന്തിച്ചു. ഗണവും ഗണവും തമ്മിലും

�ഗാത്രവും �ഗാത്രവുംതമ്മിലുംയുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി. യുദ്ധത്തിൽ�താൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടവർ

വിജയികളു�ട അടിമകളായി പണി �ചയ്യിക്ക�പ്പട്ടു. സമുദായത്തിലാദ്യമായി അടി

മകൾ ഉടമകൾഎന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങൾആവിർഭവിച്ചു.

അടിമയ്ക്ക് ത�ന്റ സ്വന്തം ജീവിത�ത്ത നിലനിർത്താനാവശ്യമായതിലും കൂടു

തൽഉല്പാദിപ്പിക്കാൻകഴിയണം. എന്നാ�ല മിച്ചമുള്ളത് ഉടമയ്ക്ക് ചൂഷണം �ചയ്യാൻ

കഴിയൂ. അങ്ങ�നസ്വന്തം ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ

ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർന്നുകഴിയു�മ്പാൾ

മാത്ര�മ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മ�റ്റാരു വിഭാഗ�ത്തഅടിച്ചമർത്തി�വയ്ക്കാൻ ശ്ര

മിക്കൂ. ആ അതിർത്തിവ�ര ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർന്നിട്ടി�ല്ലങ്കിൽ, അടിമകൾ

അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് അവരു�ട ഉപ�യാഗത്തിനു മാത്ര�മ തികയൂ എങ്കിൽ,

ഉടമ�യ്ക്കന്തു മിച്ചമാണുണ്ടാവുക? അതു�കാണ്ടാണ് പ്രാകൃതകാലത്ത് വർഗ്ഗങ്ങളി

ല്ലാതിരുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഉല്പാദനശക്തികൾ വളർന്നുവന്ന�പ്പാൾ

വർഗ്ഗങ്ങളാവിർഭവിച്ചതും.

അടിമത്തവ്യവസ്ഥയാണ് ചരിത്രത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത വർഗ്ഗസമുദായം. ഉല്പാ

ദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായി അടിമകളും ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള സമരം

ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. നാടുവാഴിയും അടിയാളനും തമ്മിലുള്ള

വർഗ്ഗസമരമാണ് ഫ്യൂഡലിസം. അ�നകം കർഷകലഹളകളുണ്ടായി. ഫ്യൂഡൽവ്യ

വസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് മുതലാളിത്തം വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. മുതലാളിവർഗ്ഗവും �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ നടന്നസമരങ്ങളും ഫ്യൂഡൽവാഴ്ച�യ്ക്കതിരായ വിപ്ലവങ്ങളുമാ

ണ് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട വിജയത്തിന് വഴി�തളിയിച്ചത്.

വിരുദ്ധതാൽപ്പര്യങ്ങളു�ട അനിവാര്യഫലം

മുതലാളിവർഗ്ഗ�ത്താ�ടാപ്പം �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും ആവിർഭവിച്ചു. വിരുദ്ധതാല്പര്യ

ങ്ങ�ളാടുകൂടിയഈ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമരം ചരിത്രത്തിലുടനീളം സ്ഥ

ലം പിടിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പങ്കാണുള്ളത്. ഒരു

വർഗ്ഗം ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാർ അവ�ര ആശ്രയിക്കാ�ത മ�റ്റ

വർഗ്ഗത്തിന് ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ വയ്യ. ഉല്പാദ�നാപകരണ

ങ്ങളി�ന്മലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശമാണ് വർഗ്ഗസങ്കീർണമായ എല്ലാ സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥകളു�ടയും �പാതുസ്വഭാവം. ഈ �പാതുസ്വഭാവമാണ് വർഗ്ഗചൂഷണത്തി

�ന്റ അടിസ്ഥാനം. സമുദായത്തി�ല ഒരു വിഭാഗം ചൂഷണം �ചയ്യുന്നവർ, മ�റ്റ വി

ഭാഗം ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നവർ.

ചൂഷണം �ചയ്യുന്നവരു�ടയും ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നവരു�ടയും താല്പര്യങ്ങൾ

വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

വിവിധ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്തുട

മാവകാശമാണുള്ളത്. അതു�കാണ്ട് വർഗ്ഗചൂഷണത്തി�ന്റ രീതികളും വ്യത്യസ്തങ്ങ

ളാണ്. അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ അടിമകളും, ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ അടിയാള

രും, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ �താഴിലാളികളുമാണ് ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത്.

അടിമക�ള കഴിയുന്നിട�ത്താളം ചൂഷണം �ചയ്തുസ്വത്തുണ്ടാക്കണ�മന്നാണ്

ഉടമകളാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നതും �മാചനം �നടണ�മ
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ന്ന് അടിമകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്ത താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വർഗ്ഗസ

മരമുണ്ടാകുന്നത്.

നാടുവാഴിയും അടിയാളനും തമ്മിലുള്ളസമരമാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റസവി

�ശഷത. കാരണം, അടിയാള�ന ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന പ്രഭുവി�ന്റയും മർദ്ദനത്തിൽ

നിന്ന് രക്ഷ�നടാനാഗ്രഹിക്കുന്നഅടിയാള�ന്റയും താല്പര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിൽ മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. മു

തലാളി ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ; �താഴിലാളി മുതലാളിയു�ട ഉല്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നകൂലി�വലക്കാരൻ. രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങ

ളു�ടയും താല്പര്യം പരസ്പര വിരുദ്ധമായതിനാലാണ് വർഗ്ഗസമരം അനിവാര്യമായി

ത്തീരുന്നത്.

മുതലാളിക്കുമുതലാളിയായി നിൽക്കണ�മങ്കിൽ�താഴിലാളി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന

മിച്ചമൂല്യം ചൂഷണം �ച�യ്ത മതിയാവൂ. അതു�പാ�ല �താഴിലാളിക്ക് �താഴിലാളി

�യങ്കിലുമായി തുടരണ�മങ്കിൽ, മുതലാളി�ക്കതിരായി �പാരാടി�യ കഴിയൂ. ഉല്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളും ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന

�താഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിലുടനീളം

കാണാം. വർഗ്ഗാധിഷ്ഠിതമായ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങ�ള മാറ്റിമറിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ

ഒരു സമുദായം സ്ഥാപിച്ചാലല്ലാ�ത വർഗ്ഗസമരം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന്

അപ്രത്യക്ഷമാവുകയില്ല.

മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ഉല്പാദനശക്തികൾ മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാ

ത്തവിധം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, വളർന്നുകഴിഞ്ഞ ഈ ഉൽപാദന

ശക്തികളും ലാഭ�ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ

�പാരുത്തമില്ല. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത്. പ�ക്ഷ,

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും ഉല്പന്നങ്ങളും ഒരുപിടി മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താ

ണ്. ഉല്പാദനശക്തികളും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ളഈ�വരുദ്ധ്യമാണ്

മുതലാളികളും �താഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ളവർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം. ഈ

�വരുദ്ധ്യം മൂർച്ഛിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് �താഴിലാളിവിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ

�പ്പടുന്നത്.

ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യം

വർഗ്ഗങ്ങളു�ട ആവിർഭാവവും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിരു

ന്നു. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവൃത്തിവിഭജനവും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയും വർഗ്ഗ

ങ്ങളുമുണ്ടായതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഉല്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും മനുഷ്യൻ

പു�രാഗമിക്കുകയും �ചയ്തത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദ്ദിതരു�ട അദ്ധ്വാനഫലം ചൂഷ

ണം �ചയ്തിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ഉടമകൾക്ക് കച്ചവടം, സയൻസ്,

തത്വശാസ്ത്രം, കല, സാഹിത്യം എന്നിവയി�ലർ�പ്പടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

എം�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, ‘അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട പരിതഃസ്ഥിതി

ക�ള നിദാനമാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് നമ്മു�ട രാഷ്ട്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ സകല

വളർച്ചയുമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്…ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം, ‘പ്രാചീനകാല

�ത്തഅടിമത്തവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽആധുനിക �സാഷ്യലിസവുമില്ല’.

സമരത്തിലൂ�ടയാണ് സമുദായം വികസിക്കുന്നത്; മനുഷ്യൻ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു

ന്നത്. ഒരു സ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയു�ട സ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു സ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയാ

വിർഭവിക്കുന്നത് പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടിയാണ്. ഉല്പാദന
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വ്യവസ്ഥയിൽ �മധാവിത്വം �നടാൻ�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്ന പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ

നിലവിലുള്ള ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗ�ത്തതട്ടിനീക്കി തങ്ങളു�ടസ്വന്തം �മധാവിത്വം

സ്ഥാപിക്കുകയും പുതിയ ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�ന

യാണ് അടിമത്തവ്യവസ്ഥയു�ട സ്ഥാനത്ത് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്.

ഇങ്ങ�നത�ന്നയാണ് ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ�യ തട്ടിത്തകർത്തത്. മുതലാളിത്തവ്യ

വസ്ഥയുയർന്നുവന്നത്.

ആദ്യകാലത്ത് മുതലാളികളിൽ നിന്നു കൂടുതൽകൂലി കിട്ടാ�നാ പ്രവൃത്തിസയ

മം ചുരുക്കാ�നാ മറ്റു ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ �നടാ�നാ �വണ്ടി മാത്രമാണ് �താഴിലാ

ളികൾ സമരം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ അവരു�ട ശക്തി വർദ്ധിക്കും�താറും സമര

ത്തി�ന്റരൂപം മാറുന്നു. ഉൽപാദനശക്തികൾ ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടും �താഴിലി

ല്ലായ്മയും പട്ടിണിയും നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ�ണന്ന്അവർസ്വയം �ചാദി

ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള മുതലാളികളു�ട കയ്യിൽനിന്നു പി

ടി�ച്ചടുത്ത് �പാതുസ്വത്താക്കിയാൽ മാത്ര�മ തങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുള്ളു�വന്ന് അവർ

മനസ്സിലാക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങ�ള തകർത്ത് �സാഷ്യ

ലിസംസ്ഥാപിക്കാൻഅവർതയ്യാറാവുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ

�യ തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുയർന്നുവന്നത്.

പ്രാചീനകാലത്ത് ഉടമകളുംഅടിമകളും തമ്മിൽപിന്നീട് നാടുവാഴികളുംഅടി

യാളരും തമ്മിൽ, അതിനു�ശഷം മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങ�ന

വർഗ്ഗസമരം ഇടവിടാ�ത തുടർന്നു�പായിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാക്കളു�ട ഉപ�ദശങ്ങൾ

�ക്കാ വത്തിക്കാന്മാരു�ട കല്പനകൾ�ക്കാ വർഗ്ഗസമര�ത്ത തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി

ല്ല. പ്രാകൃത കമ്യൂണിസ�മാഴിച്ച് നാളിതുവ�ര നിലനിന്നിട്ടുള്ളഎല്ലാസമുദായങ്ങളു

�ടയും ചരിത്രം വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ ചരിത്രമാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാവിൽ

മാർക്സും എം�ഗൽസും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“സ്വതന്ത്രനും അടിമയും, കുലീനനും ഹീനനും, ജന്മിയും അടിയാനും, �താഴിൽ �മ

സ്തിരിയും �വലക്കാരും—ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽമർദ്ദകനും മർദ്ദിതനും—തീരാ�വരി

കളായി നിന്ന് ചില�പ്പാൾഒളിഞ്ഞുംചില�പ്പാൾ �തളിഞ്ഞുംഇടതടവില്ലാ�ത �പാ

രാട്ടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തി�ന്റയാ�കയുളള വിപ്ലവപരമായപുനഃസംഘട

നയി�ലാ മത്സരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു�ട �പാതുനാശത്തി�ലാആണ്ഈ �പാരാട്ടം

ഓ�രാ അവസരത്തിലും �ച�ന്നത്തിയിട്ടുള്ളത്”.

�താഴിലാളി സമരത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത

എന്നാൽ, �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റസമരത്തിന് ഒരു പ്ര�ത്യകതയുണ്ട്. മുമ്പുണ്ടാ

യിരുന്ന വർഗ്ഗസമരങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന ഒരു ചൂഷണരീതിയു�ടസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു

ചൂഷണരീതി നടപ്പിൽ വരുത്താ�ന സഹായിച്ചുള്ളൂ. �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ

സമരമാക�ട്ട മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുക

യും അങ്ങ�ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുക�യന്ന സമ്പ്രദായംത�ന്ന

എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുസ്വത്താവുകയും കൂലി�വല�യയും ലാഭ

�ത്തയുംഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളു

�ട ആവശ്യങ്ങ�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ പുതിയ ഉൽപാദന സമ്പ്രദായംസ്ഥാ

പിതമാവുകയും �ചയ്താൽ മാത്ര�മ ഉല്പാദനശക്തിക�ള ഇനിയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു
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ത്താൻകഴിയൂ. അതു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായി �പാരുതുന്ന �താഴിലാ

ളികളു�ട വിജയം മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ വിജയമായിരിക്കും.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു: ‘മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾസാധാരണമായി ഭരണകൂ

ട�മന്നകപ്പലി�ന്റഅമരത്തിൽനിന്ന് ഒരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാ�ര മാറ്റി മ�റ്റാരുകൂട്ടം ചൂ

ഷകന്മാ�ര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകന്മാർ മാറും. പ�ക്ഷ, ചൂഷ

ണം നിലനിൽക്കും. അടിമകളു�ട �മാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതാണുണ്ടായത്.

അടിയാളരു�ട ലഹളകൾ നടന്ന കാലത്ത് അതാണുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻ

സ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളി�ല ‘മഹത്തായ’ സുപ്രസിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളു�ട കാ

ലത്ത് അതാണുണ്ടായത്. ഈ വിപ്ലവങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാം താത്വികമായി വ്യത്യാ

സ�പ്പട്ടതാണ് ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം. അതി�ന്റ ലക്ഷ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം

മാറ്റി മ�റ്റാരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണംസ്ഥാപിക്കുകയല്ല, ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകരു�ട

സ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു വിഭാഗം ചൂഷക�ര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല; �ന�രമറിച്ച്, മനുഷ്യൻ

മനുഷ്യ�ന്റ �മൽ നടത്തുന്നഎല്ലാ ചൂഷണങ്ങളുംഅവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ’.

�താഴിലാളി വർഗ്ഗം തങ്ങളു�ട സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി മാത്രമല്ല, മനു

ഷ്യ സമുദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ താല്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയാണ് �പാരാടുന്നത്. ഒരു

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണം സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കാനല്ല, വർഗ്ഗങ്ങ�ളത്ത�ന്ന അവസാ

നിപ്പിക്കുവാനും വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായഘടന �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനും �വണ്ടി

യാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ വർഗ്ഗസമരം വർഗ്ഗസമര

ങ്ങ�ളയും വർഗ്ഗങ്ങ�ളത്ത�ന്നയും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമരമാണ്. സമുദായ

ത്തിൽനിന്ന്ഹിംസയുംചൂഷണവുമവസാനിപ്പിച്ച് ഒരുപുതിയ മനുഷ്യ�നസൃഷ്ടിക്കു

വാനും സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയാ�ക ഒരു പുതിയ പതനത്തി�ലക്ക് ഉയർത്താനും

�വണ്ടിയാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനങ്ങ�ള വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് നയിക്കുന്നത്.

വർഗ്ഗസമര�മന്ന യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത അവഗണിച്ചു�കാണ്ടും വർഗ്ഗങ്ങ�ള നില

നിർത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗസഹകരണസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടും

ഈപരിപാടി നിറ�വറ്റാനാവില്ല. മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനും തമ്മിൽ, ചൂഷകനും ചൂഷി

തനും തമ്മിൽ, പരസ്പരം ��ഹിച്ചു�കാണ്ടും സഹകരിച്ചു�കാണ്ടും ജീവിക്കണ�മ

ന്നസിദ്ധാന്തം വർഗ്ഗ�മധാവിത്വ�ത്ത നിലനിർത്താൻ മാത്രമുള്ളസിദ്ധാന്തമാണ്.

�ചന്നായസ്വന്തം ഇഷ്ട�ത്താടുകൂടി ത�ന്റ പല്ലും നഖങ്ങളും ഒരിക്കലുമു�പക്ഷി

ക്കില്ല. മുതലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം ഇഷ്ട�ത്താടുകൂടി ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് അന്തർദ്ധാ

നം �ചയ്കയില്ല. വർഗ്ഗ�മധാവിത്വമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം സ്ഥാപി

ച്ചാലല്ലാ�ത വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള �വറുപ്പും വി�ദ്വഷവുമവസാനിക്കുകയില്ല. മുത

ലാളിത്തത്തി�ന്നതിരായ�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റസമരങ്ങളിലൂ�ടയല്ലാ�ത, മുത

ലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കാനുള്ള വിപ്ലവത്തിലൂ�ടയല്ലാ�ത, ചൂഷണവും മർദ്ദന

വുമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ സമുദായംസ്ഥാപിക്കാനാവില്ല.

അ�പ്പാൾ, മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗസമരം മനു

ഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള

സമരമാണ്; യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ടഅടിത്തറയിൽ മനുഷ്യ�ന്റസുഖവും സംതൃപ്തിയും

�കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ളസമരമാണ്.

അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉടമകളും അടിമകളും; നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ

നാടുവാഴികളും അടിയാളരും; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളികളും �താഴി

ലാളികളും—ഇവയാണ് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗങ്ങൾ. ഓ�രാ

ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലും അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങ�ളയുള്ളൂ. എങ്കിലും
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ഈ അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ത�ന്ന പല�പ്പാഴും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പുകളും

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ താല്പര്യങ്ങളും കാണ�പ്പട്ടു�വന്നുവരും. ഉദാഹരണത്തിന് അടി

മത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉടമകളും അടിമകളും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങ�ളാ�ടാപ്പംത�ന്ന

‘കുലീന’ന്മാരായ ഉടമകളും ജനാധിപത്യവാദികളായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള സമ

രങ്ങളും നടമാടിയിരുന്നു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളികളും �താഴിലാ

ളികളും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്; മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വ്യ

ത്യസ്തവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയു�ട

അവശിഷ്ടങ്ങളായ നാടുവാഴികളും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

മുതലാളികൾക്ക് നാടുവാഴികൾ�ക്കതിരായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ജനങ്ങ�ള

ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ നാടുവാഴികളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നു. ഇതിനുപു

റ�മ �ക�വലക്കാർ, സ്വതന്ത്രകൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ ഇടത്തരക്കാരുമുണ്ട്. അവ

രും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നവരാണ്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന

എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും സ്വന്തം �കാടിക്കീഴിലണിനിരത്തി�ക്കാണ്ടാണ് �താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗം മു�ന്നറുന്നത്.

വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ രൂപങ്ങൾ

വർഗ്ഗസമര�മന്നത് �വറും സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്ക് �വണ്ടിയുള്ളസമരമല്ല. രാ

ഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവും മതപരവും സാഹിത്യപരവുമായ പല രൂപങ്ങളും �ക

�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് എല്ലാ സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിലും അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ

രാഷ്ട്രീയരംഗമാണ് സർവ്വപ്രധാനം. �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനശക്തി ഏറ്റവും

കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങി ഏറ്റവുമധികം ലാഭമുണ്ടാക്കാനാണ് മുതലാളികൾ ശ്രമി

ക്കുന്നത്. അതി�നതിരായ സമരമാണ് സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന

ത്. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്ക് �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലൂ�ട �താഴിലാളിവർഗ്ഗം

സംഘടിക്കുകയും ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയാധികാരം കിട്ടിയാലല്ലാ�ത

തങ്ങളു�ടഅവകാശങ്ങ�ളയുംതാല്പര്യങ്ങ�ളയുംസംരക്ഷിക്കാനാവി�ല്ലന്ന്സ്വന്തം

അനുഭവങ്ങളിലൂ�ടഅവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങ�നസാമ്പത്തികാവകാശങ്ങൾ

ക്കു �വണ്ടിയുള്ള സമരം രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സമരമായി മാറുന്നു.

�താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റസമരം �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള

സമരമാ�ണന്ന് മാർക്സും എം�ഗൽസുമാണ് ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന്സ്വന്തംതാല്പര്യങ്ങ�ളകാ

ത്തുരക്ഷിക്കാനും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ�ള കൂടുതൽ ചൂഷണം �ചയ്യാനും

�വണ്ടി മുതലാളി വർഗ്ഗം മർദ്ദനങ്ങ�ള മാത്രമല്ല അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്; അവർ

ആശയപരമായ പ്രചാര�വലകൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ആശയങ്ങളുള്ളതു�പാ�ല �താ

ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന് �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ആശയങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനാൽ,

സാമ്പത്തികരംഗത്തി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന ആശയമണ്ഡലത്തിലും �താഴിലാളി

വർഗ്ഗവും മുതലാളിവർഗ്ഗവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ�യ മാറ്റാൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ആശയങ്ങൾക്ക് അതിപ്രധാന

മായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. വിപ്ലവകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമില്ലാ�ത വിപ്ലവപ്രസ്ഥാ

നമില്ല എന്നു മാർക്സിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.
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�താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ വിപ്ലവപ്പാർട്ടി

മുതലാളി വർഗ്ഗത്തി�നതിരായസമരം നടത്താൻ �വണ്ടി �താഴിലാളികൾസ്വന്തം

സംഘടനകളുണ്ടാക്കുന്നു. �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തി

ലുള്ള സംഘടനയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മുന്നണിപ്പ

ടയാണത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട �നതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല

�താഴിലാളികൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങ�ള�യല്ലാം അണിനിരത്തി�ക്കാ

ണ്ട് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�നതിരായി സമരം നടത്തുകയും മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടി

ത്തകർത്ത് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട

വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത നയി

ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വമി�ല്ലങ്കിൽ വിജയകരമായ വിപ്ലവം

നടത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നു ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ചരിത്രം എന്നസുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽസഖാവ് സ്റ്റാലിൻ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“സൗകര്യവാദത്തി�ന്റ നിഴൽ തീണ്ടാത്തതും സന്ധിപ്രിയന്മാ�രാടും പരാജയ

മ�നാഭാവക്കാ�രാടും ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് നിൽക്കാത്തതും മുതലാളിമാ�രാടും

അവരു�ട ഭരണയന്ത്ര�ത്താടും വിപ്ലവകരമായ നയമനുഷ്ഠിക്കുന്നതുമായ ഒരു �താ

ഴിലാളിപ്പാർട്ടിയു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്ര�മ �താഴിലാളിവിപ്ലവം വിജയകരമാവുകയുള്ളൂ;

�താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം വിജയകരമാവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് പാർട്ടിയു�ട ചരി

ത്രം ന�മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നആദ്യ�ത്തപാഠം.

ഇത്തര�മാരു പാർട്ടി�യാടുകൂടാ�ത �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത �വറു�ത വിടുകയാ

�ണങ്കിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് വിപ്ലവകരമായ �നതൃത്വം �കാടുക്കാതിരിക്കുക

എന്നർത്ഥമാണ്. വിപ്ലവകരമായ �നതൃത്വം അതിനു �കാടുക്കാതിരിക്കുകയാ�ണ

ങ്കിൽ �താഴിലാളി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന�ത്ത മുഴുവൻ കുളത്തിലിറക്കുക�യന്നർത്ഥമാ

ണ്. ഇതാണ് പാർട്ടിയു�ട ചരിത്രം ന�മ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

മാർക്സിസത്തിലും �ലനിനിസത്തിലും �വരുറച്ച ഒരു പുതിയതരം പാർട്ടിക്ക് മാത്ര

�മ—സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്ര�മ—

മുതലാളിവർഗ്ഗവുമായി സുനിശ്ചിതസമരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു �താഴിലാളിവർഗ്ഗ

�ത്ത ഒരുക്കുകൂട്ടാനും �താഴിലാളിവിപ്ലവത്തി�ന്റ വിജയ�ത്ത സംഘടിപ്പിച്ചുറപ്പി

ക്കുവാനും ത്രാണിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്ര�മ—ഇത്തര�മാരു പാർട്ടിയാവാൻ

കഴിയുകയുള്ളു�വന്നാണ് പാർട്ടിയു�ട ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുതരുന്നത്”.

II

അധികാരത്തിൽനിന്ന് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായാൽ മുതലാളിവർഗ്ഗം ശാന്തിമന്ത്രം ജപിച്ചു

മിണ്ടാതിരിക്കില്ല. �പായ്�പ്പായ അധികാരം വീ�ണ്ടടുക്കാൻ�വണ്ടി അവർ മരണ

ക്കളി കളിക്കും. പുതിയ ഭരണ�ത്തഎതിർക്കാനും വീണ്ടും തങ്ങളു�ട അധികാരം

സ്ഥാപിക്കാനും�വണ്ടി എല്ലാത്തരം ഗൂഢാ�ലാചനകളും നടത്തും. അവരു�ട ഗൂ

ഢാ�ലാചനക�ളയും എതിർപ്പുക�ളയും �നരിടാനുള്ള ഒരുപകരണമാണ് �താഴി

ലാളിസർവ്വാധിപത്യം.
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�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം

മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മങ്കിൽ �താഴി

ലാളിസർവ്വാധിപത്യം കൂടി�യകഴിയൂഎന്ന് മാർക്സ്ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അത്തര�മാരു

സർവ്വാധിപത്യമാണ് 1917�ല ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിന് �ശഷം റഷ്യയിൽസ്ഥാപി

ക്ക�പ്പട്ടത്. �സാവിയറ്റ് ഭരണം എന്ന �പരിലാണ് ആ സർവ്വാധിപത്യം അറിയ

�പ്പട്ടത്.

�ലനിൻ പറയുന്നു:

“മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടം ഒരു ചരി

ത്രദശ�യയാകത്ത�ന്ന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്ന

തുവ�ര തങ്ങളു�ട �പായ്�പ്പായ പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കാ�മന്ന് ചൂഷകന്മാർക്ക്

�കാതിയുണ്ടാവം. ഈ �കാതി ക്രമത്തിൽ അതിനുള്ള പരിശ്രമമായി രൂപാന്തര

�പ്പടും. ആദ്യ�ത്ത കടുത്ത പരാജയത്തിനു�ശഷം, തങ്ങ�ള�പ്പാ�ഴങ്കിലുംസ്ഥാന

ഭ്രഷ്ടരാ�കണ്ടിവരു�മന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർ അത്

സംഭവിച്ചു�വന്ന് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. അ�തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ�പാലും അവർ കൂ

ട്ടാക്കില്ല. ഇ�തവ�ര യാ�താരു �സാല്ലയുമില്ലാ�ത മധുരമധുരമായ സുഖജീവിതം

നയിച്ചിരുന്നവരും ഇന്ന് �പ�ട്ടന്ന് ‘സാധാരണക്കാരാ’ൽ നിർദ്ധനതയി�ലക്ക്

പിടിച്ചുതള്ള�പ്പട്ടവരുമായ തങ്ങളു�ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് �വണ്ടി �പായ്�പ്പായ സ്വർ

ഗ്ഗം വീ�ണ്ടടുക്കാനായി ഈ �താൽവി പറ്റിയ ചൂഷകന്മാർ പത്തിരട്ടി ഉശി�രാടും

നൂറിരട്ടി വർദ്ധിച്ച �കാപ�ത്താടുംകൂടി �പാരാടും…”

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഈ ഭ്രാന്തുപിടിച്ച പ്രതി വിപ്ലവശ്രമങ്ങ�ള പരാജയ�പ്പടു

ത്തി�ക്കാണ്ടു�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം

അത്യന്താ�പക്ഷിതമാണ്.

എന്താണ് �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യ�മന്നു�വച്ചാൽ? വിപ്ലവത്തിൽ �താല്പി

ക്ക�പ്പട്ടതിനു�ശഷം വീണ്ടുംഅധികാരത്തി�ലത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന മുതലാളിത്തശ

ക്തിക�ള അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു മർദ്ദ�നാപകരണമാണത്. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റഎല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും തുടച്ചുനീക്കി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള വർഗ്ഗരഹിതമായ

കമ്യൂണിസ്റ്റ്സമുദായത്തി�ലക്ക് നയിക്കാൻസഹായിക്കുന്നഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഒരു

സവി�ശഷരൂപമാണത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഉപകരണമാണ്,ആയു

ധമാണ്;അതി�ന്റഏറ്റവുംപ്രധാന�പ്പട്ട രക്ഷാകവചമാണ്. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്ക�പ്പ

ട്ട ചൂഷകരു�ട പ്രതി�രാധ�ത്ത തച്ചുതകർക്കാനും, �താഴിലാളിവിപ്ലവ�ത്ത പൂർ

ണ്ണമാക്കത്തക്കവിധം അതി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ള ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും, �താഴിലാളി വി

പ്ലവ�ത്ത�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റപരിപൂർണ്ണവിജയംവ�രഎത്തിക്കാനും�വണ്ടിസൃ

ഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടആയുധമാണത്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റസർവ്വാധിപത്യമില്ലാ�തത

�ന്ന വിപ്ലവം�കാണ്ടുമാത്രം ബൂർഷ്വാസി�യ �താല്പിക്കാനും അതി�ന അധികാര

ത്തിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളാനും സാധിക്കും. പ�ക്ഷ, വിപ്ലവം വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

ഒരു പ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷാകവച�മന്ന

നിലയ്ക്ക് �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തി�ന്റരൂപത്തിലുള്ളസവി�ശഷമായ ഒരായു

ധം സൃഷ്ടിയ്ക്കാത്തപക്ഷംബൂർഷ്വാസിയു�ട പ്രതി�രാധ�ത്തതകർത്തുതരിപ്പണമാ

ക്കാ�നാ, സ്വന്തം വിജയ�ത്തനിലനിർത്താ�നാ, �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റഅവസാ

നവിജയത്തി�ലക്ക് മു�മ്പാട്ടു�പാകുവാ�നാ അതിന് സാദ്ധ്യമാവില്ല”.



122 അദ്ധ്യായം 4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും

�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിന് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള മൂന്നു പ്രധാന കടമക�ള

�ന്തന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

1. വിപ്ലവം മൂലം �പാളിഞ്ഞു പാളീസ്സായ ജന്മി-മുതലാളിമാരു�ട എതിർപ്പി�ന

�പാളിക്കുക. മുതലാളിത്തം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ�വണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന

ഓ�രാ പരിശ്രമ�ത്തയും തടയുക.

2. �താഴി�ലടുക്കുന്നവ�ര�യല്ലാം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ചുറ്റും അണിനിരത്ത

ത്തക്കവണ്ണം നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും വർഗ്ഗങ്ങ�ളത്ത

�ന്ന ഇല്ലാതാക്കാൻ സമർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രവൃത്തി തുടരുകയും

�ചയ്യുക.

3. വിപ്ലവ�ത്ത ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വത്തി�നതിരായി സമരം

നടത്താനുള്ള വിപ്ലവ�സന്യം സംഘടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക.

സമുദായത്തി�ലഎല്ലാഅംഗങ്ങളു�ടയുംഅവകാശാധികാരങ്ങ�ള ഒരു�പാ

�ല കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമല്ല �താഴിലാളിവർഗ്ഗാധിപത്യം. ഒരു

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ-�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ- ഭരണകൂടമാണ്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്ന

തിരായ ഭരണകൂടമാണത്. �ലനിൻ പറയുന്നു:

“�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യ�മന്നത് പരിപൂർണ്ണ ജനാധിപത്യം, എല്ലാവരു�ടയും

ജനാധിപത്യം-ദരിദ്ര�ന്റ�തന്ന�പാ�ല ധനിക�ന്റയും ജനാധിപത്യം-ആകാൻ നി

വൃത്തിയില്ല; �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ-ദരിദ്രർക്കും �താ

ഴി�ലടുക്കുന്നവർക്കും �പാതുവിൽ- ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കണം. അതു ഒരു പു

തിയ രീതിയിൽ ബൂർഷ്വാസി�ക്കതിരായ സർവ്വാധിപത്യമായിരിക്കണം”.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങ�ള

കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�നതിരായി നടത്ത�പ്പടുന്ന, മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും തുടച്ചുനീക്കാൻ �വണ്ടി നടത്ത�പ്പടുന്ന,

ഒരുസർവ്വാധിപത്യമാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണകൂടം.

�സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം കൂടി�യ

കഴിയൂ. എന്നു�വച്ചാൽ, മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് �താഴിലാളി

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണംസ്ഥാപിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാ�താരു സംശയവുമില്ല.

എന്നാൽഈ പുതിയ ഭരണകൂടത്തി�ന്റ രൂപം സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യ

ത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. 1917�ല ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിനു�ശഷം റഷ്യയിൽ �സാവി

യറ്റുകളു�ട രൂപത്തിലാണ് �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം ഉയർന്നുവന്നത്. അ�ത

രൂപമല്ല പിന്നീടു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി

നു�ശഷംകിഴക്കൻയൂ�റാപ്പിലും മധ്യയൂ�റാപ്പിലുംജനകീയജനാധിപത്യങ്ങളാണാ

വിർഭവിച്ചത്. ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തു �കാ

ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനകീയജനാധിപത്യത്തി�ന്റ രൂപത്തിലാണ് അവിടങ്ങളിൽ

�താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണകൂടം

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മുതലാളി വർ

ഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണകൂടമുണ്ട്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

താല്പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമാണത്.
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സമുദായത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങ�ളയും ഒരു�പാ�ല പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന

ഒരു ശക്തിയാണ്—ഒരുസ്ഥാപനമാണ്—മുതലാളിത്തത്തി�ല ഭരണകൂട�മന്നും

‘നിയമവും സമാധാനവും പാലിക്കുക’ എന്ന ഒ�ര ഉ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടി ‘നിഷ്പക്ഷ’മാ

യി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്അത് �ചയ്യുന്ന�തന്നുംബൂർഷ്വാസി പ്രചാര�വല �ചയ്യാ

റുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവ�മന്താണ്? ‘നിയമവും സമാധാനവും പലിക്കുക’�യന്ന

�പരിൽനിലവിലുള്ളവർഗ്ഗവിഭജന�ത്തയും വർഗ്ഗ�മധാവിത്വ�ത്തയുംകാത്തുരക്ഷി

ക്കുകയാണത് �ചയ്യുന്നത്. നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി�യഎതിർക്കാനുള്ള

ഏതുപരിശ്രമ�ത്തയുംഅതുബലം പ്ര�യാഗിച്ചു തടയുന്നതു കാണാം.

ബൂർഷ്വാ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവ�ണ്മൻറും മന്ത്രിസഭകളും നിയമ സഭകളുമുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, അവയി�ലാന്നുമല്ല യഥാർത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയാധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരി

ക്കുന്നത്. മന്ത്രിസഭകളും നിയമസഭകളും ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ താല്പര്യ

ങ്ങൾ�ക്കതിരാവാത്തിട�ത്താളം കാലം കുഴപ്പ�മാന്നുമില്ല. തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പടുന്ന

നിയമസഭാ �മമ്പർമാരും മന്ത്രിമാരുമാണ് രാജ്യ�ത്ത ഭരിക്കുന്നത് എന്ന വ്യാ�മാ

ഹത്തിന്സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽആനിയമസഭക�ളാ മന്ത്രിമാ�രാ ഭരണാധികാരി

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങ�ള സാരമായി അപകട�പ്പടുത്തുന്നഏ�തങ്കിലു�മാരു

നടപടിസ്വീകരിക്ക�ട്ട. അ�പ്പാൾകാണാം ഭരണകൂടത്തി�ന്റയഥാർത്ഥരൂപം. നി

യമസഭകൾ പിരിച്ചുവിട�പ്പടും. മന്ത്രിമാർ അറസ്റ്റു �ചയ്യ�പ്പടും. സായുധ�സനകൾ

തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട പ്രതിനിധിസഭക�ള ഇടിച്ചു�പാളിക്കും.

പ്രായപൂർത്തി �വാട്ടവകാശമുണ്ട് എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഈ സ്ഥിതി മാ

റുകയില്ല. നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ �കാല്ലത്തി�ലാരിക്കൽ ജനങ്ങൾ�ക്കല്ലാം �വാട്ടു

�ചയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവും. അത്രയും നല്ലതുത�ന്ന. അതു�കാണ്ട് ഉല്പാദന

ക്രമത്തിൽ �മധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തി�ന്റഅധികാരാതിർ

ത്തിയ്ക്ക് �കാട്ട�മാന്നും തട്ടില്ല. പ്രായപൂർത്തി �വാട്ടവകാശം�കാണ്ടു ജനങ്ങളു�ട

പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ�പാലും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അവർ തങ്ങ

ളു�ട അധികാരമു�പക്ഷിക്കി�ല്ലന്ന് ചരിത്രത്തി�ല അ�നകമ�നകം സംഭവങ്ങൾ

�തളിയിക്കുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണ് �ലനിൻ പറയുന്നത്:

‘മുതലാളിത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണത്തിൻകീ

ഴിൽ കൂടി ഗവണ്മൻറ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളല്ല, �റാത്ത് ഷീൽഡ്മാരും സ്റ്റീൻ

സ്സുകളും �റാക്ക് �ഫല്ലർമാരും �മാർഗൻമാരുമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിലുള്ള

ജനാധിപത്യം മുതലാളിത്തജനാധിപത്യമാണ്. അതി�ന്റ അടിസ്ഥാനം ചൂഷി

തരായ ബഹുജനങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങ�ള കർശനമായി ചുരുക്കലാണ്, അത്

ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്നതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ

മാത്രമാണ് ചൂഷിതർക്ക് യഥാർത്ഥ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ’ങ്ങളുണ്ടാവുന്നതും �താഴിലാളികൾ

ക്കും കർഷകർക്കും രാജ്യഭരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമാ

കുന്നതും.

“മുതലാളിത്തത്തിനു കീഴിൽ ചൂഷിതർക്കു യഥാർത്ഥ ‘സ്വാതന്ത്ര്യ’ങ്ങളില്ല, ഉണ്ടാ

കാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല…മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ ബഹുജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ രാജ്യഭരണത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്നില്ല, പ�ങ്കടുക്കാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. �താ

ഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യത്തിൻകീഴിലുള്ള ജനാധിപത്യം �താഴിലാളിജനാധിപത്യ

മാണ്, ചൂഷിതഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ ജനാധിപത്യമാണ്. അതി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം ചൂഷണം
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�ചയ്യുന്നന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റഅവകാശം കർശനമായി ചുരുക്കലാണ്. ആ ന്യൂനപ

ക്ഷത്തി�ന്നതിരാണത്”.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണകൂടമുള്ളതു�പാ ഫ്യൂഡലി

സത്തിൽ നാടുവാഴി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണകൂടവുമുണ്ട്. നാടുവാഴി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭര

ണകൂട�ത്തതട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിമാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭരണകൂടം ഉള്ളതു�പാ�ല അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ

യിൽഉടമകളു�ട ഭരണകൂടം ഉടമകളു�ട ഭരണകൂട�ത്തനശിപ്പിച്ചു�കാണ്ടാണ് നാ

ടുവാഴിവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, എവി�ട വർഗ്ഗങ്ങളു�ണ്ടാ, അവി�ട ഭരണകൂടവുമുണ്ട്.

ഒരുവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �മധാവിത്വമവസാനിപ്പിച്ചു മ�റ്റാരു വർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽ

വരു�മ്പാൾ ഒരു ഭരണകൂടത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു ഭരണകൂടം �പാന്തിവരു

ന്നു. ഭരണകൂടത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്രമാണ് �മധാവിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

താല്പര്യങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നത്.

എന്താണീ ഭരണകൂടം? എം�ഗൽസി�ന്റ വാക്കുകളിൽ, ‘അതാതുകാല�ത്ത

ചൂഷകവർഗ്ഗത്തി�ന്റതായ ഒരു സംഘടന, അതാതുകാല�ത്ത ഉൽപ്പാദനരീതിക്ക്

പുറ�മനിന്ന് യാ�താരു ശല്യവുമുണ്ടാകാ�ത �നാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംഘടന,

അതാതുകാല�ത്ത ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയി�ല (അടിമ സമ്പ്രദായം, അടിയായ്മ

സമ്പ്രദായം, കൂലി�വല) മർദ്ദിതവർഗ്ഗ�ത്ത ബലം പ്ര�യാഗിച്ചമർത്തി�വയ്ക്കാനുള്ള

ഒരുസംഘടന’.

എല്ലാ കാലത്തും ഭരണകൂടമുണ്ടായിരുന്നു�വാ? മനുഷ്യ�ന്റ ആവിർഭാവം മു

തൽക്ക് നിലനിന്നു�പാരുന്ന ശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥാപനമാ�ണാ ഭരണകൂടം?

അല്ല.

ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം

മനുഷ്യ�ര ഭരിക്കാനും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി നയിക്കാനും ഭരണകൂട�മന്ന ഒന്നില്ലാതിരുന്ന

ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തി�ല ഗണ�ഗാത്രകാലത്തു രാജാ

�വാ ഭരണകൂട�മാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സമുദായത്തിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കാ�നാ

പ്രവൃത്തിക്ക് �നതൃത്വം നൽകാ�നാസമുദായാംഗങ്ങ�ളഅ�ന്യാന്യം കൂട്ടിയിണക്കി

�ക്കാണ്ടു �പാകാ�നാ ഭരണകൂടത്തി�ന്റആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഗണത്തി�ലഅം

ഗങ്ങ�ളല്ലാം രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നതു�കാണ്ട് രക്തബന്ധവും, തലമൂത്തവ

�ര മാനിക്കണ�മന്നും അനുസരിക്കണ�മന്നും മറ്റുമുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ആചാ

രവിശ്വാസങ്ങളുമാണ് സമുദായത്തിൽ അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരുന്നത്. പ്രായം�ചന്ന

വർ സമുദായത്തി�ന്റ തലവന്മാരായി ഗണിക്ക�പ്പട്ടു. ഗണത്തി�ല എല്ലാ അംഗ

ങ്ങളു�ടയും കൂട്ടായ തീരുമാനമനുസരിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും

�ചയ്യുക—ഈ തത്വമാണ് അന്നു സമുദായ�ത്ത നയിച്ചത്. എല്ലാവരും സമന്മാ

രായിരുന്നു. ഒരാൾ മ�റ്റാരാ�ള ചൂഷണം �ചയ്തിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് ചൂഷണം

�ചയ്യാനുള്ള ഉപകരണത്തി�ന്റആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പിന്നീട് സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കളും ഉള്ളവ�നന്നും ഇല്ലാത്തവ�നന്നുമുള്ള വർഗ്ഗ

വിഭജനവും വന്ന�പ്പാൾ പ്രായം �ചന്നവരു�ട മാന്യസ്ഥാനവും കൂട്ടായ ഭരണക്രമ

വും നഷ്ട�പ്പട്ടു. രക്തബന്ധത്തിനു വിലയില്ലാതായി. സ്വത്തുള്ളവൻ മാനിക്ക�പ്പട

ണ�മന്നായി. ഇല്ലാത്തവ�ര ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ട് തടിച്ചു�കാഴുക്കുന്ന ഉള്ളവർ

�വറു�മാരു �ചറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് നിസ്വരുംഅടിമകളുമായ
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ഭൂരിപക്ഷക്കാർ�ക്കതിരായി ഉടമകളു�ട താല്പര്യങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു�പാരാൻ സമുദായ

ത്തി�നാരു ശക്തികൂടാ�ത കഴിയി�ല്ലന്ന നിലവന്നു. അടിമകളായ ഭൂരിപക്ഷക്കാ

�ര അടിച്ചമർത്തി ഉടമകളു�ട ഹിതത്തി�നാത്തവണ്ണം തുള്ളിക്കാൻ ഉതകുന്ന നീ

തിനിയമങ്ങളുംഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാര�പ്പട്ട കു�റ ആളുകളും

ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അടിമക�ള ഉടമകളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി മാറ്റുന്ന നീ

തിനിയമങ്ങളാദ്യമായാവിർഭവിച്ചതിങ്ങ�നയാണ്. ‘നീതിപാലക’രായ �പാലീസു

കാരുണ്ടായതിങ്ങ�നയാണ്. നീതിനിയമങ്ങ�ളയും നീതിപാലക�രയും പടച്ചുണ്ടാ

ക്കുക എളുപ്പമാണ്. പ�ക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മർദ്ദിത�ര�ക്കാണ്ട് അവയംഗീക

രിപ്പിക്കുകഅത്രഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഈവിഷമം പരിഹരിക്കാൻ�വണ്ടി വടിയും

വാളും കുന്തവും നിർ�ല്ലാഭം ഉപ�യാഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളസായുധപട്ടാളവും ജയിലും

തൂക്കുമരവും മറ്റു മർദ്ദ�നാപാധികളും ഉപ�യാഗത്തിൽവന്നു.

ഈവക മർദ്ദ�നാപാധികളുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ

�മധാവിത്വം വഹിക്കുന്നവർഗ്ഗങ്ങളു�ട താല്പര്യങ്ങൾസംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുസ്ഥാ

പനമാണ് ഭരണകൂടം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിയുന്നതു

വ�ര, മർദ്ദകരും മർദ്ദിതരും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരമാരംഭിക്കുന്നതുവ�ര, ഭരണകൂ

ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗചൂഷണങ്ങളുമാവിർഭവിച്ച�പ്പാൾ മാത്രമാണ്

ഭരണകൂടം ഉയർന്നുവന്നത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ട�പ്പാൾ മാത്രമാണ്—അതായത് സമുദാ

യം വ്യത്യസ്തഗ്രൂപ്പുകളായിത്തിരിഞ്ഞ്അതിൽചിലഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാത്രംസ്ഥിരമായി

മറ്റുള്ളവരു�ട അദ്ധ്വാന�ത്തസ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനും മറ്റുള്ള

വ�രചൂഷണം �ചയ്യാനുംകഴിയു�മന്നനിലവന്ന�പ്പാൾ മാത്രമാണ്”—ജനങ്ങ�ള

മർദ്ദി�ച്ചാതുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ര�ത്യക ഉപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണകൂടം �പാന്തി

വന്നിട്ടുള്ള�തന്ന് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു.

സമുദായം വിരുദ്ധതാല്പര്യങ്ങളുള്ളവർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞതു�കാണ്ടാണ് ഭരണകൂ

ടംആവിർഭവിച്ചത്; ചൂഷണം �ചയ്യുന്നന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് �വണ്ടി

ചൂഷിതരായ ഭൂരിപക്ഷക്കാ�ര നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ �വണ്ടിയാണ് അതാ

വിർഭവിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തി�ന്റ അധികാ�രാപകരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും പട്ടാ

ളം, �പാലീസ്, ചാരസംഘം, ജയിലുകൾ എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിച്ചത്.

ഭരണകൂടത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനത്തി�ന്റസവി�ശഷതയായ രണ്ടുപ്രധാന�പ്പട്ട സം

ഗതികളിവയാണ്: നാട്ടിൽ, പ്രധാനപ്രവൃത്തി—ചൂഷിതരായ ഭൂരിപക്ഷജനങ്ങ�ള

അടിച്ചമർത്തിസൂക്ഷിക്കുക. നാട്ടിന് പുറ�മ—ഏറ്റവുംപ്രധാന�പ്പട്ടപ്രവൃത്തിയ�ല്ല

ങ്കിലും—മറ്റു ഭരണകൂടങ്ങളു�ട അധികാര പരിധിയിലുള്ള പ്ര�ദശങ്ങളു�ട ചിലവി

�ന്മൽ സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തി�ന്റ അതായത് ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ, അധികാ

രപരിധി വിപുലമാക്കുകയും മറ്റു ഭരണകൂടങ്ങളു�ട ആക്രമണത്തിൽ നിന്നു സ്വന്തം

ഭരണകൂട�ത്ത രക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുക. അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയിലും നാടുവാഴിത്ത

വ്യവസ്ഥയിലുംസ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിലുംസ്ഥിതി ഇതുത

�ന്നയാണ്.

�താഴിലാളി ഭരണത്തി�ന്റസവി�ശഷത

�താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം �താഴിലാളികളു�ട ഭരണമാണ്. അതു�കാണ്ട്അത്

ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളമ�റ്റല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. മ�റ്റല്ലാ
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ഭരണകൂടങ്ങളും സമുദായത്തി�ല ന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ—ഉടമകളു�ട�യാ നാടുവാഴി

കളു�ട�യാ മുതലാളികളു�ട�യാ—താല്പര്യങ്ങ�ളയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. �ന

�രമറിച്ച് �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമാക�ട്ട ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റ ഭരണമാണ്; ജന

ങ്ങളു�ട ഭരണമാണ്. മ�റ്റല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഹിംസയും മർദ്ദനവുമുപ�യാഗിച്ച് ഭൂ

രിപക്ഷക്കാരു�ട താല്പര്യങ്ങ�ള ചവിട്ടി�മതിക്കുന്നു. �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യ

മാക�ട്ട സമാധാനപരമായി �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സുഖവും

സംതൃപ്തിയുംസമൃദ്ധിയും വിളയാടുന്ന, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�നചൂഷണം �ചയ്യുക�യന്ന

സമ്പ്രദായം എ�ന്ന�ന്നക്കുമായവസാനിപ്പിക്കുന്ന, ഒരു പുതിയ സമുദായം �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നു.

മ�റ്റല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും തങ്ങളു�ട ഭരണകൂടങ്ങ�ള ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താ

നാഗ്രഹിക്കുന്നു. �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമാക�ട്ട എ�ന്നന്നും നിലനിർത്ത�പ്പ

ടാനുള്ളതല്ല. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിലൂ�ട ജനങ്ങ�ളയാ�ക കമ്യൂണിസ്റ്റ്

സമുദായത്തി�ലക്ക് നയിക്കുകഎന്നഉ�ദ്ദശം നിറ�വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗരഹിത

മായ സമുദായം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, പി�ന്ന �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യ

ത്തി�ന്റ�യന്നല്ല, യാ�താരു ഭരണകൂടത്തി�ന്റയുംആവശ്യമുണ്ടാവില്ല.

എം�ഗൽസ് പറയുന്നു:

“പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ അടിമയുടമസ്ഥന്മാരായ ‘പൗര’ന്മാരു�ട മധ്യകാലത്ത് നാ

ടുവാഴിപ്രഭുക്കളു�ടയും നമ്മു�ട കാലത്ത് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റയുമാണ് ഭരണ

കൂടം. ഒടുക്കം അത് മുഴുവൻ സമുദായത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായിത്തീ

രു�മ്പാൾ അതു തനി�യ ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. അടിച്ചമർത്തി�വയ്ക്കാൻ

ഇനി ഒരു സാമൂഹ്യവർഗ്ഗം ഇ�ല്ലന്ന നിലവരു�മ്പാൾ—വർഗ്ഗഭരണം ത�ന്ന അവ

സാനിക്കു�മ്പാൾ—ഉൽപ്പാദനത്തി�ല ഇന്ന�ത്ത അരാജകത്വത്തിൻകീഴിൽ

അതി�ന്റ ഫലമായുണ്ടാവുന്ന വ്യക്തികളു�ട ജീവസന്ധാരണത്തിന് �വണ്ടിയുള്ള

അ�ന്യാന്യമത്സരവും അവസാനിക്കു�മ്പാൾ—മർദ്ദിക്ക�പ്പടുവാൻ പി�ന്ന ഒന്നും

അവ�ശഷിക്കുന്നില്ല. അ�താടുകൂടി ഒരു പ്ര�ത്യക മർദ്ദനയന്ത്രം—ഭരണകൂടം—

ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. അതുസ്വയം വാടിക്കരിഞ്ഞു�പാകുന്നു.”

വിജയകരമായി �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞ �സാവിയറ്റു യൂണിയൻ

ഇ�പ്പാൾ കമ്യൂണിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. �സാവിയറ്റ് യൂ

ണിയനിൽ വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുന്ന�താ�ട

�സാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മാ? ഈ �ചാദ്യത്തിന് സഖാവ്

സ്റ്റാലിൻ മറുപടി പറയുന്നു:

“നമ്മു�ട ഭരണകൂടം കമ്യൂണിസത്തി�ന്റഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കു�മാ?”

ഉവ്വ്; ചുറ്റുപാടുമുള്ള മുതലാളിത്തവലയം അവസാനിപ്പിക്ക�പ്പടാത്തിട�ത്താളംകാ

ലം, വി�ദശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള�സനികാക്രമണത്തി�ന്റആപത്ത്തുടച്ചുനീക്ക�പ്പ

ടാത്തിട�ത്താളംകാലം, അതുനിലനിൽക്കും. പ�ക്ഷ,ആഭ്യന്തരസ്ഥിതിയിലുംബാ

ഹ്യസ്ഥിതിയിലുമുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്സ്വാഭാവികമായുംനമ്മു�ട ഭരണ

കൂടത്തി�ന്റ രൂപങ്ങളും മാറുന്നതായിരിക്കും.

ഇല്ല; മുതലാളിത്തവലയം അവസാനിപ്പിക്ക�പ്പടുകയും അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ഒരു

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വലയംസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്താൽ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുകയി

ല്ല. അതു വാടിക്കരിഞ്ഞു�പാകും”.

�സാഷ്യലിസം വിജയകരമായാൽപി�ന്നവർഗ്ഗ�മാ �ദശ�മാ ജനത�യാ മർദ്ദിക്ക

�പ്പടുകയില്ല.
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രാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ള വർഗ്ഗ�വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു

വരു�ന്താറും ഭരണകൂടത്തി�ന്റ മർദ്ദ�നാപകരണങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമായിട്ടല്ല ബാ

ഹ്യമായിട്ടാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പരസ്പരം

സംഘട്ടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണ് “രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മു�ട �സ്റ്ററ്റി�ന്റ പ്രധാന കടമ ഇ�പ്പാൾ

സമാധാനപരമായ സാമ്പത്തിക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക

വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ് ’ എന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത്. “നമ്മു�ട �സന്യങ്ങ�ളയും ശി

ക്ഷാസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും ചാരപ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അവ

ഇ�പ്പാൾ ആഭ്യന്തരമായിട്ടല്ല, പുറ�മയ്ക്കാണ്, വി�ദശീയ ശത്രുക്കൾ�ക്കതിരായിട്ടാ

ണ്, തിരിച്ചുവിട�പ്പടുന്നത്”.

പുറ�മനിന്നുള്ളആക്രമണഭീഷണിഇല്ലാതാകത്തക്കവണ്ണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ചൂഷ

ണവ്യവസ്ഥകളവസാനിച്ചു �സാഷ്യലിസം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന യാ�താ

രുതരം മർദ്ദ�നാപകരണത്തി�ന്റയും ആവശ്യമില്ലാതാവും. �സ്റ്ററ്റ് അന്തർദ്ധാനം

�ചയ്യും. �കന്ദ്രീകൃതമായ പ്ലാനിംഗ്, ഉൽപ്പാദനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആ�രാഗ്യം മുതലാ

യവ സുസംഘടിതമായി നടത്താനുള്ളസ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്ര�മ നിലനിൽക്കുകയു

ള്ളൂ. മർദ്ദനത്തി�ന്റ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. അതു�കാണ്ട് മർദ്ദ�നാപകരണമായ ഭര

ണകൂടവുമുണ്ടാവില്ല.

III

ചരിത്രാരംഭം മുതൽ�ക്ക സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തി�പ്പാ

ന്ന ഒരുൽകൃഷ്ടവികാരമാണ് മനുഷ്യ��ഹം.

ഒരുസാമൂഹ്യജീവിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതയാത്രയാരംഭിച്ചത്. പരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പടുകയും സഹകരിക്കുകയും �ചയ്യാ�ത ഉൽപാദനം നടത്തുക സാദ്ധ്യമാ

യിരുന്നില്ല. അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് കൂട്ടായ ഉല്പാദനവും കൂ

ട്ടായ ഉപ�ഭാഗവും നടത്തി�പ്പാന്നആപ്രാകൃതമനുഷ്യ�ന്റ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ

ലളിതവും അകൃത്രിമസുന്ദരവുമായ ഒരുതരം സൗഹാർദ്ദബന്ധം വിളയാടിയിരുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ സൗഹാർദ്ദത്തി�നാ ‘എ�ന്റത്, നി�ന്റത് ’ എന്ന സങ്കുചിതത്വത്തി

�ന്നാ അതിൽസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം എല്ലാവരു�ടതും കൂടിയായിരുന്നു.

��ഹത്തിന് ദാർഢ്യവും �കട്ടുറപ്പും കുറഞ്ഞിരുന്നു�വന്നതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,

അത് ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല വ്യക്തിപര�മാ വർഗ്ഗപര�മാ ആയിരുന്നില്ല. അതു തിക

ച്ചും സാമൂഹ്യമായിരുന്നു. ദീനദയാലുത്വത്തി�ന്നാ ആർത്രത്രാണപരായണത്വത്തി

�നാ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ��ഹിക്കണ�മന്നും മറ്റുമുള്ള സദാചാ�രാപ�ദശങ്ങൾ

�ക്കാസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും സമന്മാരായിരുന്നു.

പ്രവാചകന്മാരു�ട മനുഷ്യ��ഹം

സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ�താ�ട ഈ പ്രാകൃതമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധ

ത്തിന് ഉടവുതട്ടി. ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ മ�റ്റാരു വിഭാഗം മനുഷ്യ�ര സാമ്പത്തിക

മായി ചൂഷണം �ചയ്യാനാരംഭിച്ചു. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട

ഉടമസ്ഥന്മാർ; മറ്റുള്ളവർ �മലാളർക്കു�വണ്ടി പണി�യടുക്കുന്ന കീഴാളർ. ഒരു വി

ഭാഗം ജനങ്ങൾസുഖമനുഭവിക്കാൻ; മറ്റുള്ളവർ കഷ്ട�പ്പടാനും പട്ടിണി കിടക്കാനും

—��ഹത്തിന് എങ്ങ�ന ഉലച്ചിൽ തട്ടാതിരിക്കും?
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വർഗ്ഗസമരം �കാണ്ട്താറുമാറായസമുദായത്തിൽചരിത്രത്തി�ന്റവിവിധകാ

ലഘട്ടങ്ങളിലായി, മനുഷ്യ��ഹത്തി�ന്റ �വന്നി�ക്കാടിയുയർത്താൻ ശ്രമിച്ച പല

മഹാരഥന്മാരും ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ��ഹിക്കണ�മ

ന്ന് ബുദ്ധൻ, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ഉപ�ദശിക്കുകയുണ്ടായി.

അവരു�ട മനുഷ്യ��ഹം �കവലമായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ ഭൗതി

കപരിസരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുട�ലടുത്തത്. ബുദ്ധ�ന്റ അഹിംസ ബ്രാഹ്മണ

�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ ഒരു �വല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവി�ന്റ ��ഹത്തിൽ

അടിമക�ള �ദ്രാഹിച്ചു സ്വത്തുടമകൾക്കും അവരു�ട കിങ്കരന്മാരായ പു�രാഹിത

ന്മാർക്കു�മതിരായ കാഹളം വിളിയടങ്ങിയിരുന്നു. പരസ്പരം കലഹിച്ചു�കാണ്ട്

ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്ന �ട്രബുക�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താനുള്ള ഒരുപകര

ണമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയു�ട ��ഹം. എല്ലായിടത്തും ��ഹം സാമൂഹ്യമായ

പങ്കാണ് വഹിച്ചത്.

പ്രവാചകന്മാർ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച സ്വാധീനശക്തി �ചലുത്തി.

പ�ക്ഷ, �വറുപ്പും വി�ദ്വഷവും പി�ന്നയും നിലനിന്നു. ചൂഷണവും മർദ്ദനവും അവ

സാനിച്ചില്ല. ഹിംസയും കൂട്ട�ക്കാലയും ചരിത്രത്തി�ന്റ ഏടുകളിൽ �ചാരപുരട്ടി

�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

ബൂർഷ്വാ മനുഷ്യ��ഹത്തി�ന്റ പരിമിതി

15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുതലാളിത്തം തല�പാന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടി മനുഷ്യ

��ഹത്തിന് പുതി�യാരർത്ഥവും അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു വ്യാപ്തിയും ലഭിച്ചു. റ�ബ

�ല, ലി�നാർ�ഡാ ഡാവിൻസ്കി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ അ�നകം മനുഷ്യ��ഹി

കൾ മു�ന്നാട്ടുവന്നു. വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു

അവർ.

ഫ്യൂഡലിസ�ത്തഅ�പക്ഷിച്ച് �നാക്കു�മ്പാൾ മുതലാളിത്തം അക്കാല�ത്താ

രു പു�രാഗമനശക്തിയായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തുത�ന്ന അവ�രാരു

ചൂഷകവർഗ്ഗവുമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു, മനുഷ്യ��ഹ�ത്തപ്പറ്റിയും മനുഷ്യ�ന്റ

ഔന്നത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

�പ്പാൾ ത�ന്ന കൃഷിക്കാരു�ട സമരങ്ങളും �കാ�ളാണിയൻ ജനതകളു�ട �ചാര

�യാഴുക്കലും നടമാടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

ബൂർഷ്വാ മനുഷ്യ��ഹത്തി�ന്റ പരിമിതി�യയാണിതു കാണിക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്താണ് ബൂർഷ്വാമനുഷ്യ��ഹം അതി�ന്റ എല്ലാ ധാടിക

�ളാടുംകൂടി തലയുയർത്തി പിടിച്ചത്. ദ്രവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതി

രായ മൂർച്ചയുള്ള ഒരായുധമായിരുന്നു അത്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാ�ഹാദര്യം

എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ രാജകീയ ഭരണത്തിനും നാടുവാഴി �മധാവിത്വത്തിനു�മതി

രായ സമരകാഹളങ്ങളായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, സമത്വവും സാ�ഹാദര്യവും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണക്കാർക്ക്

ബാധകമായിരുന്നില്ല. ഒരു മർദ്ദനത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തുമ�റ്റാരു മർദ്ദനംകയറിയിരു

ന്നു. ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മുതലാളിത്തചൂഷണംആരംഭിച്ചു. അത്ര

മാത്ര�മ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

മുതലാളിത്തം മനുഷ്യ��ഹ�ത്തചവുട്ടി�ത്തക്കുന്നു.

മനുഷ്യ�ന്റ മഹത്തരങ്ങളായഎല്ലാ കഴിവുക�ളയും ചങ്ങലയ്ക്കിടുകയും പവിത്ര

ങ്ങളായി കരുത�പ്പട്ടു�പാന്നഎല്ലാസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയുംനശിപ്പിക്കുകയുമാണ്



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ I 129

മുതലാളിത്തം �ചയ്തത്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘അതി�ന്റ വീക്ഷ

ണരംഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനും അവ�ന്റആവശ്യങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു’.

1847-ൽത്ത�ന്ന മാർക്സും എംഗൽസുംഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നഗ്നമായ സ്വാർത്ഥ�മാഴി�ക, ഹൃദയശൂന്യമായ

‘�റാക്കം �പസ’�യാഴി�ക, മ�റ്റാരു ബന്ധവും അതു ബാക്കി�വച്ചില്ല. മതപര

മായ ഭക്തിപാരവശ്യത്തി�ന്റയും വീ�രാചിതമായ ആർത്തത്രാണപാരായണത്വ

ത്തി�ന്റയും പണ്ഡിതമൂഢന്മാരു�ട സഹൃദയത്വത്തി�ന്റയും ദിവ്യമായ ആനന്ദനിർ

വൃതി�യ അതു അത്യാർത്തിയു�ട മഞ്ഞു�വള്ളത്തിലാഴ്ത്തി... ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,

മതപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വ്യാ�മാഹങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത്അതുനഗ്നവും നിർലജ്ജ

വും മൃഗീയവുമായ ചൂഷണം നടപ്പിലാക്കി.”

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ �പരിലാണ് ബൂർഷ്വാസി സംസാരിച്ചത്. �പാതു

വിലുള്ള �കവലമായ മനുഷ്യ��ഹ�ത്തപ്പറ്റി അവർ വാചകമടിച്ചു. പ�ക്ഷ, മനു

ഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രാതിനിധ്യമു�ണ്ടന്നു നടിച്ചു�കാണ്ട് അവർ, വാസ്തവ

ത്തിൽ, തങ്ങളു�ട സങ്കുചിതമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങ�ള മൂടി�വയ്ക്കുക മാത്രമാണ് �ച

യ്തത്.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യത്വംആദരിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. പണ�ക്കാതിയു

�ട മാനദണ്ഡം �കാണ്ടാണ് മനുഷ്യതാല്പര്യങ്ങൾ അളക്ക�പ്പടുന്നത്. മനുഷ്യനല്ല

ലാഭ�ക്കാതിയാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു

�പാ�ല, പരമാവധി ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലാണ് ആധുനിക മുത

ലാളിത്തത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനനിയമം.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഫറി�യ, �റാബർട്ട് ഓവൻ തുട

ങ്ങിയയൂ�റാപ്യൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരും വിക്ടർയൂ�ഗാവി�ന�പ്പാലുള്ളവിശ്വസാഹി

ത്യകാരന്മാരും വർഗ്ഗസങ്കുലിതമായ �ലാകത്തിൽ ��ഹത്തി�ന്റ സാമ്രാജ്യം �ക

ട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു സമുദായ�ത്തപ്പറ്റി

അവർ �മാഹനങ്ങളായ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. പ�ക്ഷ, അവരു�ട സ്വപ്നങ്ങൾ വസ്തു

നിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, �കവലം വ്യക്തിനിഷ്ഠവുമായ നീതി

�ബാധത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്രൂപ�മടുത്തത്. അവരു�ടസാമൂഹ്യാദർശ

ങ്ങളും യഥാർത്ഥമായസാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളും തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടായിരു

ന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്, അവരു�ട മനുഷ്യ��ഹം ഉള്ളു �പാള്ളയായ ഒരു വ്യാ�മാ

ഹം മാത്രമായി അവ�ശഷിച്ചു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ��ഹിക്കണ�മന്ന് അവർ

ആഹ്വാനം �ചയ്തു�നാക്കി. പ�ക്ഷ, മുതലാളിയായ മനുഷ്യൻ �താഴിലാളിയായ മനു

ഷ്യ�ന മർദ്ദിക്കുകയും ചവുട്ടി�ത്തക്കുകയുമാണ് �ചയ്തത്. ഹിംസ, �കാല, �കാള്ള,

യുദ്ധം മുതലായ സാമൂഹ്യ�രാഗങ്ങൾക്ക് യാ�താരു പരിഹാരവുമുണ്ടായില്ല. വർഗ്ഗ

സമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹം

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരുസ്വതന്ത്രശക്തി�യന്നനിലയ്ക്ക് രംഗപ്ര�വശം �ചയ്ത�താടുകൂ

ടി മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ പരിമിതമായ മനുഷ്യ��ഹം�പാലും അന്തർദ്ധാനം �ച

യ്യാൻ തുടങ്ങി. അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റതായ ഒരു പുതിയ

തരം മനുഷ്യ��ഹമാവിർഭവിച്ചു. മാർക്സിസത്തി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹം.

സമുദായത്തിൽയഥാർത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നവർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട �നർക്ക്

അത് കണ്ണടച്ചില്ല. മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനും തമ്മിൽ, ചൂഷകനും ചൂഷിതനും തമ്മിൽ,
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പരസ്പരം ��ഹിച്ചു�കാണ്ടു ജീവിക്കാൻ സാധിക്കു�മന്ന വ്യാ�മാഹം സൃഷ്ടിക്കാൻ

അതു തയ്യാറായില്ല. പുള്ളിപ്പുലികളു�ട പുള്ളികൾ നീക്കം �ചയ്ത് അവ�യ മാൻ

�താലുടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപരിപാടിയല്ലഅതു മു�ന്നാട്ടു �വച്ചത്. ബൂർഷ്വാസി വാഴ്ത്തി

പ്പാടുന്ന ആർത്തത്രാണപരായണത്വം �കാ�ണ്ടാ വർഗ്ഗസഹകരണം �കാ�ണ്ടാ

ഭൂദാനയജ്ഞപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ �കാ�ണ്ടാ മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ സുഖവും സംതൃ

പ്തിയും സൃഷ്ടിക്കുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നും ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരു�ട ഹൃദയപരിവർത്തനം

വരുത്തി�ക്കാണ്ടു ��ഹത്തി�ന്റ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനാവി�ല്ലന്നും അതുറപ്പി

ച്ചുപറഞ്ഞു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥമായ ��ഹവുംസൗഹാർദ്ദവു

മുണ്ടാകണ�മങ്കിൽ സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികാടിത്തറയിൽ സമൂലമായ ഒരു

പരിവർത്തനം വരുത്തണ�മന്ന്, എന്നു�വച്ചാൽ, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �ന

തൃത്വത്തിലുള്ള സമരങ്ങളിലൂ�ട മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കണ�മന്ന്, അതു

പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മാർക്സിസത്തി�ന്റ പരിപാടി

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം തങ്ങളു�ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളു�ടയും

�കാള്ളകളു�ടയുംയുദ്ധപരിശ്രമങ്ങളു�ടയും മുമ്പിൽവലി�യാരു ഭീഷണിയായിത്തീ

രുന്നു�വന്ന് കണ്ട�പ്പാൾ മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിന് ശുണ്ഠി പിടിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് ഫ്യൂ

ഡലിസത്തി�ന്നതിരായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ട അവരു�ട മനുഷ്യ��ഹം ഇ�പ്പാൾ

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�നതിരായി തിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടു. അവർ മുക്രയിട്ടു. മാർക്സിസം

വി�ദ്വഷത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രമാണ്; കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വർഗ്ഗസമരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു�വന്നും

മറ്റും മറ്റും.

ഹിംസ�യ പൂജിക്കുകയും മനുഷ്യത്വ�ത്ത ചവിട്ടിയരയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ബൂർ

ഷ്വാ പണ്ഡിതമൂഢന്മാർ മനുഷ്യ��ഹത്തി�ന്റ അർത്ഥം�പാലും മാറ്റി�യഴുതി.

പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള �താഴിലാളിക�ള ചൂഷണം �ചയ്ത് തട്ടി�യടുക്കുന്ന

�കാടിക്കണക്കിലുള്ള പണത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും �ചമ്പുതുട്ടുകൾ സമുദായത്തി

�ന്റ നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി എറിഞ്ഞു�കാടുക്കുന്ന �ഹൻറി �ഫാർഡും ടാറ്റയും യഥാർത്ഥ

മനുഷ്യ��ഹികളായി. കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചു സ്വന്തമാക്കി മാറ്റിയ പതി

നായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 4 ഏക്കർ ഭൂമി മടക്കി�ക്കാടുക്കുന്ന നാടുവാഴി

പ്രഭു �യാഗം �ചയ്യുന്ന മഹർഷിയായി. �ന�രമറിച്ചു മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസ്വകാര്യ

സ്വത്തുടമയ്ക്കും അതി�ന്റ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയ്ക്കു�മതിരായി �പാരാടിയ മാർക്സും എം

�ഗൽസും �ലനിനും സ്റ്റാലിനു�മല്ലാം വി�ദ്വഷത്തി�ന്റ പ്രവാചകന്മാരും!

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ കാപട്യംനിറഞ്ഞ ‘മനുഷ്യ��ഹം’ മനുഷ്യ�ന്റ യഥാർ

ത്ഥമായസുഖ�ത്തയുംസംതൃപ്തി�യയും �വറുക്കുന്നു. സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉട

വുതട്ടു�മ്പാൾആ ‘മനുഷ്യ��ഹം’ എല്ലാ മൂടുപടങ്ങളും വലി�ച്ചറിഞ്ഞ് നഗ്നമായക്രൂ

രതയും �കാലപാതകവുമായി മാറുന്നു.

കമ്യൂണിസം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ��ഹം

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹം വ്യത്യസ്തമാണ്. എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം അധികാരമുറപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയല്ല, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷ

ണം �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കള�മാരുക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം �പാരാടുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വർഗ്ഗരഹിതസമുദാ

യത്തി�ലക്കുള്ള ഒരിടക്കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം.
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�താഴിലാളിവർഗ്ഗം തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന �മാചിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് സമുദായ�ത്തയാ

�ക �മാചിപ്പിക്കുന്നു; തങ്ങളു�ട �മലുള്ള മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമവസാനിപ്പിച്ചു�കാ

ണ്ട് സമുദായത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദനവും ഹിംസയുമവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഹിംസയും വി�ദ്വഷവും നിലനിർത്തുന്ന സമുദായഘടന

തട്ടിത്തകർത്ത് ഹിംസയ്ക്കും ചൂഷണത്തിനുംസ്ഥാനമില്ലാത്തവർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു

സമുദായം �കട്ടിപ്പടുത്താലല്ലാ�ത മനുഷ്യ�ന്റ കായികവും മാനസികവുമായഎല്ലാ

കഴിവുക�ളയും സർവ്വ�താന്മുഖമായി വളർത്തുകയും മനുഷ്യത്വത്തിന് വളരാനാവ

ശ്യമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതം സുഖസമ്പ

ന്നമാക്കുകയും �ചയ്യുക സാദ്ധ്യമല്ല. അതു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള മാറ്റാൻ

�വണ്ടിയുള്ളസമരം മനുഷ്യത്വ�ത്ത വളർത്താൻ�വണ്ടിയുള്ളസമരമാണ്. വർഗ്ഗര

ഹിതമായ സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പരിപാടി ��ഹ�ത്ത വ്യാ�മാഹത്തിൽ

നിന്ന് രക്ഷിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്.

എം�ഗൽസ് പറയുന്നു:

‘വർഗ്ഗങ്ങളു�ട വിനാശത്തിന് ചരിത്രപരിണാമത്തിൽ ഒരു ഘട്ട�മ�ത്തണ്ടതുണ്ട്.

ആ ഘട്ട�മത്തിയാൽ ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്ര�ത്യക ഭരണവർഗ്ഗം മാത്രമല്ല, ഏതു

വർഗ്ഗവും—വർഗ്ഗപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ത�ന്നയും—ഒരു കാലഗണനാപ്രമാദ

മായിത്തീരും. ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ വളർച്ച ഒരു പ്ര�ത്യക ഘട്ടംവ�ര വളർന്നുകഴി

ഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ടയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ടയും സ്വകാര്യ ഉടമ�യ

യും സംസ്കാരത്തി�ന്റയും രാഷ്ട്രീയാധീശത്വത്തി�ന്റയും കുത്തകയും രാഷ്ട്രീയമായും

സാമ്പത്തികമായും ബുദ്ധിപരമായുമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു വിഘാതമായിത്തീരുന്നു. ഈ

പതനം ഇ�പ്പാൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു…ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള സമുദായം

�കവശ�പ്പടുത്തുന്ന�താടുകൂടി ചരക്കുകളു�ട നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്ക�പ്പടു

ന്നു; അ�താ�ടാപ്പം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദകന്മാരു�ട �മലുള്ള �മധാവിത്വം

അവസാനിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അരാജ

കത്വത്തിനു പകരം വ്യവസ്ഥിതമായ, തിട്ടമായ, സംഘടനയാണുണ്ടായിത്തീരു

ന്നത്. വ്യക്തികളു�ട ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള പരസ്പര സമരം അവസാനിക്കു

ന്നു. അ�പ്പാൾ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ, ഒരു പ്ര�ത്യക അർത്ഥത്തിൽ, ബാക്കിയുള്ള

മൃഗ�ലാകത്തിൽ നിന്നും ഉപരിയായി നിൽക്കുന്നു; മൃഗീയമായ ജീവിതനിർവ്വഹ

�ണാപാധികളിൽ നിന്ന് മാനുഷികതയി�ലക്കുയർത്ത�പ്പടുന്നു. മനുഷ്യ�ന ഇതു

വ�രക്കും ഭരിച്ചിരുന്ന അയാളു�ട ജീവിതത്തി�ന്റ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇ�പ്പാൾ തികച്ചും

മനുഷ്യ�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി പ്രകൃതിയു�ട

�മൽ യഥാർത്ഥമായും �ബാധപൂർവ്വമായും അധികാരം നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നു.

കാരണം, ഇ�പ്പാൾ അയാൾ ത�ന്റ സമുദായഘടനയു�ട നിയന്ത്രകനായിത്തീ

രുന്നു. ഇതുവ�രയ്ക്കും അയാളു�ട സ്വന്തം സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ നിയമങ്ങൾ

അയാൾ�ക്കതിരായി പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ�പാ�ല അയാ�ള കീഴടക്കി�ക്കാണ്ടാ

ണ് നിലനിന്നിരുന്ന�തങ്കിൽ ഇ�പ്പാൾ അവഅയാളു�ട �ചാല്പടിക്കു കീഴടങ്ങുന്നു.

ഇതുവ�രയ്ക്കും പ്രകൃതിയും ചരിത്രവും ഒരു നിർബന്ധ നിയമ�മന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യ

�ന്റ�മൽ ചുമത്തിയിരുന്നസാമൂഹ്യസംഘടന, ഇ�പ്പാൾഅയാളു�ട സ്വതന്ത്രമായ

പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമായുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ഇതുവ�രയ്ക്കും ചരിത്ര�ത്ത നി

യന്ത്രിച്ചിരുന്ന ബാഹ്യശക്തികൾ ഇ�പ്പാൾ അയാളു�ട ഇച്ഛയ്ക്കനുസൃതമായി പ്ര

വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടം മുതൽക്കു മാത്ര�മ മനുഷ്യൻ അയാളു�ട സ്വന്തം ചരി

ത്രം നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ; ഈ കാലം മുതൽക്കു മാത്ര�മ അയാൾ ഇളക്കിവിടുന്ന

സാമൂഹ്യശക്തികൾ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫല�ത്ത പ്രദാനം �ചയ്യുകയുള്ളൂ.
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ഇ�താ�ടാപ്പം മനുഷ്യൻ നിർബന്ധനിയമങ്ങളു�ട �ലാകത്തിൽനിന്നുംസ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ന്റ �ലാകത്തി�ലക്കുയരുന്നു’.



5
മാർക്സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം

1

പണ്ട് �കരളത്തിൽ ജന്മിയും രാജാവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ നി

യന്ത്രണത്തിൽ ഏതാനും വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടായി

രുന്നു. കാലക്രമത്തിൽആപ്രാചീനജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടി. നാടുവാഴി

കളും രാജാക്കന്മാരും രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തു. പിന്നീട് �കരളമാ�കബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട

കയ്യിലായി. മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഫാക്ടറികളും വ്യവസായങ്ങളുമാവിർഭവിച്ചു.

�കരളത്തി�ലാരു �ദശീയപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി. മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മി

ലുള്ള വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളു�ട കാലംവന്നു. സംഘടിതമായ �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമുണ്ടായി.

അങ്ങ�ന �കരളത്തി�ന്റചരിത്രത്തിൽപലമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു. ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതി, വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, ഭരണവ്യവസ്ഥ, സാമൂഹ്യസ്ഥാപ

നങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ചിന്തകൾ – എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വമ്പിച്ച മാറ്റ

ങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ �പാവുകയാണ്.

�കരളത്തി�ന്റ മാത്രമല്ല, എല്ലാ നാടുകളു�ടയും കഥയിതാണ്. ദശാബ്ദങ്ങളും

ശതാബ്ദങ്ങളും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളും പിന്നിട്ട് കാലം മു�ന്നാട്ടു�പാകു�മ്പാൾ സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥകളിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളും വരുന്നു. സാമൂഹ്യാശയങ്ങളിലും ജനങ്ങ

ളു�ട ചിന്താഗതികളിലും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

ആത്മനിഷ്ഠമായ ചരിത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

എന്താണീ മാറ്റങ്ങൾക്കുകാരണം? ചരിത്രം മാറുകയും ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട

സ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�പാന്തിവരികയും �ചയ്യുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ്? എല്ലാം �ദവത്തി�ന്റ കളികളാ�ണന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാം യാദൃച്ഛിക

സംഭവങ്ങളാ�ണന്നും വരുന്നത് വരും�പാ�ല കാണാ�മന്നും കരുതിയിരിക്കുന്ന

വരുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ചില വ്യക്തികളു�ട ധീ�രാദാത്തങ്ങ�ളാ മനുഷ്യ��ഹ

പരങ്ങ�ളാ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് ചരിത്രം മാറുന്നത് എന്ന്

വിശ്വസിക്കുന്ന �വ�റ ചിലരുമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യനാണ്
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ചരിത്രത്തി�ന്റ നിയാമകശക്തി. രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളസൗന്ദര്യപ്പിണക്ക

ങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനു വഴി�തളിയിക്കുന്നു; �നതാക്കന്മാരു�ട മഹത്വത്തി�ന്റ ഫലമാ

യി നാടി�ന്റ ചരിത്രം മാറ്റി�യഴുത�പ്പടുന്നു; �ലനിൻ എന്ന ഒരു മഹാത്മാവി�ന്റ

പ്രവർത്തനമാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്; ഗാന്ധിജിയുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ

ഇന്ത്യയി�ലാരു �ദശീയപ്രസ്ഥാന�മാ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്നതിരായ സമര

ങ്ങ�ളാ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല! ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ ബുദ്ധിജീവികളി�ലാരാളായ

ദിദ�റാവി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ വീരപുരുഷന്മാരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലം

മാത്രമാണ് ചരിത്രം. 19ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ഹഗലി�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽ സർവ്വശക്തമായ ‘പരമാത്മാ’വി�ന്റ വികാസമാണ് ചരിത്രത്തി

�ന്റ വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനം. അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കാൻ �വ

ണ്ടി സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ജനങ്ങൾആപരമാത്മാവി�ന്റ കല്പനകൾ

നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവർ മാത്രമാണ് ! മതങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാ

നത്തിലാണ് ചരിത്രം മാറുന്നത് എന്നായിരുന്നു �ഫായർ�ബക്കി�ന്റ അഭിപ്രായം.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല യൂ�ട്ടാപ്യൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �നതാക്കന്മാർ �പാലും,

ചരിത്ര�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം,ആത്മീയമായ ഒരു നിലപാടാണ് �ക�ക്കാ

ണ്ടത്. മനുഷ്യ�ന്റ മാനസികപു�രാഗതിയാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ പു�രാഗതിക്കടി

സ്ഥാനം എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം �കാണ്ടും പ്രചാര�വല�കാണ്ടും ചൂ

ഷകവർഗ്ഗക്കാ�ര പരിഷ്കരിക്കാനും അങ്ങ�ന സമുദായ�ത്ത പു�രാഗമിപ്പിക്കാനും

കഴിയു�മന്നായിരുന്നുഅവരു�ട വിശ്വാസം.

ആത്മനിഷ്ഠമായ ആശയങ്ങളു�ടയും ചിന്താഗതികളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തി

ലാണ് ഇവ�രല്ലാം ചരിത്ര�ത്ത �നാക്കിക്കാണുന്നത്. വ്യക്തികളു�ട ഇച്ഛാശക്തി

യാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ നിയാമകശക്തി�യന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അങ്ങ�ന 19-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യകാലംവ�രയും ചരിത്ര�ത്തശാസ്ത്രീയമായും

വസ്തുനിഷ്ഠമായും വിശകലനം �ചയ്തു പരി�ശാധിക്കാൻആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

�ലാകചരിത്രത്തിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് ഉയർ

ന്നുവന്ന�താടുകൂടിയാണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനും ചരിത്രത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ

ഒരു പുതിയ വിശകലനം ലഭിച്ചത്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം

എല്ലാത്തരം വർഗ്ഗചൂഷണങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗ

രഹിതമായ, ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥസൃഷ്ടിക്കുകഎന്നതാണ് �താഴിലാളി

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ പങ്ക്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�നതിരായ സമരങ്ങളിലൂ

�ട �താഴിലാളിവർഗ്ഗം സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി കാര്യമായി ചിന്തിക്കാനും

അവയു�ട പിന്നിലുള്ളശക്തിക�ള മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങ

ളു�ട പിന്നിൽ ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് – രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങ

ളു�ട�യല്ലാംപശ്ചാത്തലം ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങൾമാത്രമാ�ണന്ന് –അവർകണ്ടു

പിടിക്കുന്നു. അങ്ങി�നസാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയും ചരിത്ര�ത്തത�ന്നയുംഅവർ ശാ

സ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതിക

വാദം ആവിർഭവിച്ചത്.

എം�ഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:

“ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ച് ഇ�ന്നവ�ര നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരണക�ളല്ലാംത�ന്ന

അപ്പടി മാറ്റിമറിക്കത്തക്കവിധം ചരിത്രപ്രധാനമായ പലതും സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു
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ന്നു. 1831ൽ ലി�യാൺസിൽ�വച്ചു �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒന്നാമ�ത്ത കലാപ

മുണ്ടായി. 1838നും 1848നുമിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചാർട്ടിസ്റ്റുകാരു�ട �ദശീയ �താഴിലാ

ളിപ്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണവളർച്ചയി�ലത്തി… ”

“�താഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരു

ന്നു… പ�ക്ഷ, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ആത്മീയവീക്ഷണരീതിക്ക് ഭൗതികതാ

ല്പര്യങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗസമര�ത്തക്കുറിച്ചാക�ട്ട, ഭൗതികതാല്പ

ര്യങ്ങ�ളക്കുറി�ച്ചങ്കിലുമാക�ട്ട, ഒരു ചുക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു… പുതിയ സം

ഭവവികാസങ്ങൾ ഭൂതകാലചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുനഃപരി�ശാധന അത്യ

ന്താ�പക്ഷിതമാക്കിത്തീർത്തു…അ�പ്പാഴാണ് ഭൂതകാലചരിത്രം മുഴുവൻ വർഗ്ഗസമ
രങ്ങളു�ട ചരിത്രമാ�ണന്നും,ഈസമരം �ചയ്യുന്നവർഗ്ഗങ്ങൾഅതാതുകാല�ത്ത

ഉൽപ്പാദനവിനിമയ സമ്പ്രദായങ്ങളു�ട – സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട – സൃഷ്ടിക

ളാ�ണന്നും �വളിവായത്. അ�പ്പാൾ ഓ�രാ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന

രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ സ്ഥാപനങ്ങ�ള�യാ മതപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും

മറ്റുമായ ആശയങ്ങ�ള�യാ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥമായ അടിസ്ഥാനം

അതാതുകാല�ത്ത സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികഘടനയാ�ണന്ന് വ്യക്തമാ

യി”.

അങ്ങ�ന പുതി�യാരു ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണരീതി ആവശ്യമായി വന്ന�പ്പാഴാണ് ചരി

ത്രപരമായ ഭൗതികവാദം ജന്മ�മടുത്തത്.

മഹാന്മാരു�ടസ്ഥാനം

മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമാ

യിട്ടാണ് നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ മാറ്റിമറിക്ക�പ്പടുകയും പുതിയ സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നത്. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യന് ത�ന്റ സ്വന്തം

ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്, ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ, സമുദായ�ത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും ത�ന്റ ആഗ്രഹ

ത്തി�നാത്തപടി പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയു�മാ? ഉദാ

ഹരണത്തിന്, പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു �കാളനി രാജ്യ�ത്ത �പ�ട്ടന്ന്, ഒറ്റയടിക്ക്

ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയു�മാ? മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ

ത�ന്ന 16-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ലാ �താഴിലാളിവിപ്ലവം നടത്തി �സാ

ഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നു�വാ? 1917 നവംബറിലാണ് റഷ്യയി�ല

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം �ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽ മുതലാളിത്ത�ത്ത

തട്ടിത്തകർത്തത്. സ്വന്തം അധികാരം സ്ഥാപിച്ചത്. അന്നുത�ന്ന, ഒ�രാറ്റയടി

ക്ക്, എല്ലാത്തരം വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് ‘ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും

കഴിവനുസരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തനുംആവശ്യമനുസരിച്ച് ’ എന്ന തത്വ�ത്തഅടിസ്ഥാ

ന�പ്പടുത്തിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായഘടന �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവർ�ക്കന്തു�കാണ്ടു

സാധിച്ചില്ല? �ചനയിൽ ജനകീയജനാധിപത്യവിപ്ലവം നടത്താൻ �നതൃത്വം

നൽകിയസഖാവ് മാ�വാ�സതൂങ്ങ്അവി�ടഎന്തു�കാണ്ടിനിയും കമ്യൂണിസം നട

പ്പിൽ വരുത്തിയില്ല? ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ �ചന�യ വർഗ്ഗരഹിതമായ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാക്കി മാറ്റണ�മന്നു സഖാവ് മാ�വാ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ത�ന്നയും

അതു നടക്കുന്നകാര്യമാ�ണാ?.

ഇതു�പാ�ലത�ന്ന ആത്മനിഷ്ഠമായ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചരി

ത്ര�ത്ത പി�ന്നാട്ടു പിടിച്ച് തിരിക്കുവാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തി

ന് സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയു�ട �പാതുഭാഷയായിത്തീരണ�മന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരു

ണ്ട്; വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളി�ലക്ക് മടങ്ങി�പ്പാകണ�മന്നും അയിത്തം, പാർട്ടി
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മുതലായ അനാചാരങ്ങൾ എ�ന്നന്നും നിലനിർത്തണ�മന്നും മറ്റും ആഗ്രഹിക്കു

ന്നവരുണ്ട്. മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ആധുനിക വ്യവസായങ്ങ�ളാന്നുമില്ലാത്ത

�ക�വലകളും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും മാത്രമുള്ള, ഒരു ‘വി�കന്ദ്രീകരണ’ യുഗ

ത്തി�ലക്ക് തിരിച്ചു�പാകണ�മന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതി

തിരിച്ചു�വയ്ക്കാനുള്ളഈആഗ്രഹങ്ങ�ളല്ലാം ആർ�ക്കങ്കിലും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ

സാധിക്കു�മാ?

ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾ�ക്കല്ലാം മാർക്സിസം അസന്നിഗ്ധമായ മറുപടി പറയു

ന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ മാ

റ്റി മറിക്കാനാവി�ല്ലന്നും മനുഷ്യ�ന്റ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നി

ലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാ

ണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്ര�മ ഫലപ്രദമാകൂ എന്നും മാർക്സിസം തീർത്തുപറയു

ന്നു. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുകയുണ്ടായി:

“മഹാന്മാരായ വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന പങ്കി�ന�യാ മനു

ഷ്യനാണ് ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത�യാ മാർക്സിസം ഒരി

ക്കലും നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: തങ്ങളു�ട തലയിലുണ്ടാകുന്ന, മുൻകൂട്ടി

തയ്യാറാക്കി�വയ്ക്ക�പ്പട്ട, ഏ�തങ്കിലും ചില അസംബന്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്ക

നുസരിച്ചല്ല, മനുഷ്യർ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓ�രാ തലമുറയും നിശ്ചിതമായ

ചില പരിതഃസ്ഥിതിക�ള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ആ തലമുറ ജനിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന

നിലനിൽക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളാണവ. മഹാന്മാരായ മനുഷ്യർ മഹാന്മാരാകു

ന്നത് ആ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ശരി�ക്കങ്ങി�നയിരിക്കുന്നു�വന്നും അവ�യ എങ്ങ

�നയാണ് മാ�റ്റണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ്”.

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് �വണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളു�ട ആഗ്രഹാഭിലാഷ

ങ്ങൾക്ക് രൂപം �കാടുക്കു�ന്നട�ത്താളം കാലം മാത്ര�മ മഹാന്മാർ അനുസരിക്ക

�പ്പടുന്നുള്ളൂ.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ

പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാ�ല സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കും

ചില സവി�ശഷ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരി

തഃസ്ഥിതികൾ മാറുകയും മനുഷ്യസമുദായം വളരുകയും �ചയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ�ന്റ

ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമ

ങ്ങളാണവ. എന്നു�വച്ചാൽ, ആ നിയമങ്ങ�ള ഇഷ്ടം�പാ�ല മാറ്റിമറിക്കാ�നാ

തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുവാ�നാ മനുഷ്യന് സാദ്ധ്യമല്ല.

സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

“മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിലായാലുംശരി, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലായാ

ലും ശരി, പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തി�ലന്ന�പാ�ല ഇവി�ടയും സാമ്പത്തികവളർച്ചയു�ട

നിയമങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളാണ്. ജനങ്ങളു�ട ഇച്ഛാശക്തിയിൽനിന്ന്

സ്വതന്ത്രമായി ഉണ്ടാകുന്നസാമ്പത്തികവളർച്ച�യയാണവപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമങ്ങ�ള കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം, സമുദായത്തി

�ന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അവ�യ ഉപ�യാഗിക്കാം, അവയിൽ ചിലതി�ന്റ

നശീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള മറ്റു വഴികളി�ലക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും അവയു�ട പ്ര

വർത്തനപരിധിക�ള നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യാം. പ�ക്ഷ,അവ�യനശിപ്പിക്കുവാ

�നാ പുതിയ നിയമങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുവാ�നാ സാദ്ധ്യമല്ല”.
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ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാ�ണ

ന്നല്ല,സമുദായം ഇന്നവഴിയ്ക്കാണ് നീങ്ങുന്ന�തന്നുംഇന്നവഴി�യ്ക്ക നീങ്ങുകയുള്ളു�വ

ന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ �ബാധപൂർവ്വം പ�ങ്ക

ടുക്കാൻകഴിയും. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യനിർണയിക്കുന്നനിയമങ്ങൾകണ്ടുപിടിക്കുക

യും മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്താൽഅവ�യജനങ്ങളു�ടയുംജനകീയവിപ്ലവത്തി�ന്റ

യും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �ബാധപൂർവ്വം ഉപ�യാഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാ

ണ് സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങൾ പഠിയ്ക്കുന്നതി�ന്റആവശ്യം. ഈ നിയമങ്ങളു

�ട ശാസ്ത്രത്തിനാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം എന്നുപറയുന്നത്.

2

ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം ആശയങ്ങ�ള�യാ ആത്മീയജീവിത�ത്ത�യാ നി

�ഷധിക്കുന്നില്ല. അവ യഥാർത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, പ്രാഥമികവും

അടിസ്ഥാനപരവുമായത് ആത്മീയജീവിതമല്ല, ആശയങ്ങളുമല്ല; �ന�രമറിച്ച്, ഭൗ

തികസാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷ

ങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

ആത്മീയജീവിതമാക�ട്ട,ആവസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റപ്രതിഫ

ലനം മാത്രമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളാണ് സാമൂ

ഹ്യാശയങ്ങളു�ടയും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും സ്വഭാവങ്ങ�ള നിർണയിക്കുന്ന

യഥാർത്ഥമായഅടിത്തറ.

ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികൾ എന്നു�വച്ചാ�ലന്താണ്? അതിൽ താ�ഴ പറയു

ന്നവ�യല്ലാമുൾ�പ്പടുന്നു.

1. സമുദായത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി, അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃ

സ്ഥിതികൾ, 2. ജനസംഖ്യ, അതിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവും കുറവും, 3. ജനങ്ങളു�ട

ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതി.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ സാമൂഹ്യവളർച്ചയിൽ സ്വാധീനം �ച

ലുത്തുന്നുണ്ട്; സമുദായത്തി�ന്റവളർച്ച�യത്വരിത�പ്പടുത്തുക�യാതടയുക�യാ �ച

യ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ചില ബൂർഷ്വാ ചരിത്രകാരന്മാർ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തി�ന്റ സ്വാധീന

ശക്തി�യ അതിശ�യാക്തിപരമായി കാണുന്നു. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവ

ങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യവളർച്ച�യത്ത�ന്നയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രമാ�ണന്ന്

അവർവാദിക്കുന്നു. അവി�ടനിന്നവർജനകീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ�ക്കതിരായപിന്തി

രിപ്പൻ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾരൂപവൽക്കരിക്കുന്നു.

ചിലഅശാസ്ത്രീയ വാദങ്ങൾ

ഉദാഹരണത്തിന്, ധാരാളം അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളുള്ളതു�കാണ്ടാണ് ഏഷ്യൻ

രാജ്യങ്ങൾ �കാളണികളും കാർഷിക രാജ്യങ്ങളുമായി തീർന്ന�തന്നുചിലആം�ഗ്ലാ

അ�മരിക്കൻചരിത്രകാരന്മാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ചിലഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ

പിന്നണിയിലുള്ളകാർഷിക രാജ്യങ്ങളായിഅധഃപതിച്ചു കിടക്കു�മ്പാൾ �സാവിയ

റ്റ് റഷ്യയും ജനകീയ�ചനയും വ്യാവസായികമായിഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുന്ന�തന്തു�കാ

ണ്ടാണ്? ആദ്യം �കാളനിയായിരുന്ന ഒരു രാജ്യം പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുകയും

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വല്ല പരിണാമങ്ങളു�ടയും

ഫലമായിട്ടാ�ണാ?
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ഇരുമ്പു, കൽക്കരി മുതലായ സാമഗ്രികളു�ട സാന്നിദ്ധ്യമാണ് വ്യാവസായിക

മായ അഭിവൃദ്ധിക്കും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണ�മന്നു ചി

ലർ പറയുന്നു. ഇതും ശരിയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മനി�യ �നാക്കിയാൽ മതി.

ജർമ്മനിയു�ട ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽഇരുമ്പുംകൽക്കരിയുംപ�ണ്ടഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ രാജ്യം ഒരു വ്യവസായരാജ്യ

മായി മാറിയത്.

ബ്രിട്ട�ന്റ ശക്തിയു�ട അടിസ്ഥാനം കടലാ�ണന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടിക�ള പഠിപ്പി

ക്കാറുണ്ട്. കടൽ ഇ�പ്പാഴുംഅവി�ടത്ത�ന്നയുണ്ട്. പ�ക്ഷ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിലും ബ്രിട്ടനുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയും പ്രതാപവും ഇ�ന്ന

വി�ട�പ്പായി? അ�പ്പാൾ, പ്രകൃതിയും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളും കടലും പർവ്വ

തങ്ങളും ചരിത്രത്തി�ന്റ നിയമശക്തികളാ�ണന്ന വാദം തികച്ചും �തറ്റാ�ണന്ന്

സമ്മതിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ നിർണാ

യകമായ സ്വാധീനശക്തി�യാന്നും �ചലുത്തുന്നില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, സമു

ദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങ�ളക്കാൾ എത്ര�യാ

�വഗത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. യൂ�റാപ്പിൽ 3000 �കാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്നി

നു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളി

ത്തം എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാലു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളുണ്ടായി. യൂ�റാപ്പി

�ന്റ ഒരു ഭാഗത്ത്, �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ, അഞ്ചാമ�താരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ-

�സാഷ്യലിസം-ആവിർഭവിച്ചു. ഈകാലത്തിനിടയ്ക്ക് യൂ�റാപ്പി�ന്റ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ

പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങ�ള

ക്കാൾ എത്ര�യാ �വഗത്തിലാണ് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിവർത്തനങ്ങ

ളുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിന്നിടയ്ക്കുത�ന്ന എ�ന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടാ

യിട്ടുള്ളത്? അ�പ്പാൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലല്ല ചരിത്രത്തി�ന്റ

നിയാമകശക്തി�യആരാ�യണ്ടത്.

ജനസംഖ്യയു�ട വർദ്ധനവും കുറവും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനശക്തി

�ചലുത്തുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ ത്വരി

ത�പ്പടുത്താ�നാ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാ�നാ സാധിക്കും. പ�ക്ഷ, ചരിത്രത്തിൽ നിർണാ

യകമായ സ്വാധീനശക്തി �ചലുത്താൻ അതിന് സാധിക്കുന്നു�ണ്ടാ? ജനസംഖ്യ

വർദ്ധിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നു

ചില ബൂർഷ്വാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല, കാരണം,

ജനസംഖ്യയിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നുമില്ലാതിരി�ക്ക ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതി

യാ�ക മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചരിത്രം മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മു

�ട അയൽരാജ്യമായ �ചനയു�ട ജനസംഖ്യ 50 �കാടിയിൽ നിന്നു 60 �കാടിയാ

യി വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ, പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിക്കുകയല്ല, കൃഷിയും വ്യ

വസായവുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റമുണ്ടായതു�കാ

ണ്ടല്ല മുതലാളിത്തറഷ്യ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടത്. രണ്ടാം �ലാ

കമഹായുദ്ധ�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കും വിവിധരാജ്യങ്ങളി�ല

ജനസംഖ്യക്കും തമ്മിൽഎന്തുബന്ധമാണുള്ളത്.

അ�പ്പാൾ,സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുംസാമൂഹ്യഘടനകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന

�തങ്ങി�ന�യന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പരി�ശാ

ധിച്ചാൽ �പാരാ, ജനസംഖ്യയല്ല ചരിത്രത്തി�ന്റ നിയാമകശക്തി.
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സാമൂഹ്യപു�രാഗതിയു�ട അടിസ്ഥാനം

അശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ബൂർഷ്വാചിന്താഗതിക�ള�യല്ലാം �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് മാർ

ക്സും എം�ഗൽസും രൂപവൽക്കരിച്ച ചരിത്രശാസ്ത്രത്തിനു മാത്ര�മ സാമൂഹ്യപ്രതി

ഭാസങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങ�ളയും ശരിയായി വിവരിക്കാൻ കഴി

ഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട പിന്നിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ

പ്രവർത്തിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുംആശയപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രസ്ഥാ

നങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന�തന്നും സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിത

�ത്ത നിർണയിക്കുന്നത് അതാതു കാലഘട്ടത്തി�ല ഉൽപാദനരീതിയാ�ണന്നും

മാർക്സും എം�ഗൽസുമാണ് ആദ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയത്.

മനുഷ്യനു ജീവിക്കണ�മങ്കിൽ ഭക്ഷണം �വണം; വസ്ത്രം �വണം; പാർപ്പിട

സൗകര്യങ്ങൾ �വണം. പത്രം, പുസ്തകം, സിനിമ മുതലായവയും ആവശ്യമാണ്.

ഈ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ �നടണ�മങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അദ്ധ്വാനിക്കണം. തനിക്കാവ

ശ്യമുള്ളസാധനങ്ങൾ �നരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നി�ല്ലങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുൽപ്പാദിപ്പിക്കു

ന്നതു കിട്ടിയാലും മതി. രണ്ടായാലും ഉൽപ്പാദനം കൂടി�യ കഴിയൂ.

പ്രാകൃതമനുഷ്യന് ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല യന്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കല്ലിൻ

കഷ്ണങ്ങളും മരം �കാണ്ടുള്ള വടികളും മാത്രമായിരുന്നു അവ�ന്റ ഉപകരണങ്ങൾ.

പതു�ക്കപ്പതു�ക്ക പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപ�യാഗ

ത്തിൽവന്നു. പണിയായുധങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിക്കു�ന്താറും ജീവിതവിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദി

പ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഉൽപ്പാദനരീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായ�പ്പാൾ

മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിതരീതിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്, കല്ലു�കാണ്ടുള്ള

ഉപകരണങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് വില്ലുംഅമ്പും ഉപ�യാഗിക്കാൻതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ജീ

വിതത്തിലാ�ക വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. വില്ലുമമ്പും ഉപ�യാഗിച്ചു കൂടുതൽ

എളുപ്പത്തിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങ�ള പിടിക്കാ�മന്നായി. അന്നന്നു �വട്ടയാടി ജീവി

ക്കുന്നതിന് പകരം മൃഗങ്ങ�ള കൂട്ട�ത്താ�ട പിടിച്ചു�മരുക്കി വളർത്താ�മന്നായി.

�വട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തുന്ന മനുഷ്യനായി മാറി.

അ�പ്പാഴും ഉൽപ്പാദനം വള�ര കുറവായിരുന്നു; കൃഷി വള�ര തുച്ഛമായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ളകലപ്പയും മറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച�താ�ട കൃഷി

പരിഷ്ക്കരിച്ചു. സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിനാവശ്യമായതിലും കവി

ഞ്ഞ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കാ�മന്നായി. സ്വന്തമായി പണി�യടുക്കുന്നതിന് പക

രം അടിമക�ള പിടിച്ചു�കാണ്ടുവന്ന് പണി�യടുപ്പിക്കാ�മന്നായി. ചരിത്രത്തിലാദ്യ

മായി ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായധനികന്മാരുംഅവരു�ടകീ

ഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നഅടിമകളും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരമാരംഭിച്ചു.

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ പി�ന്നയും പരിഷ്കരിച്ചു. പലവിധ �ലാഹങ്ങളും

ഉപ�യാഗത്തിൽ വന്നു. പലതരം �ക�വലകളുമാരംഭിച്ചു. ഇങ്ങ�ന അ�നകം

നൂറ്റാണ്ടുകളി�ല വളർച്ചയു�ട ഫലമായിട്ടാണ് യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പ

ടാൻതുടങ്ങിയത്. യന്ത്രങ്ങളു�ടആവിർഭാവം ഉൽപ്പാദനരീതിയിൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങ

ളുണ്ടാക്കി. �കത്തറി �നയ്ത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനരീതിയും പവർലൂം �നയ്ത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാ

ദനരീതിയും ഒരു�പാ�ലയാവാൻ തരമില്ല�ല്ലാ. കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വൻകിട

യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾക്ക് വഴി മാറി �കാടുക്കു�മ്പാൾസാധനങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന

രീതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാ�യ തീരൂ. ഉൽപ്പാദനരീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകു�മ്പാൾ ഉൽപ്പാ
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ദനത്തി�ലർ�പ്പട്ട ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു; സാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥയാ�ക മാറുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ

പു�രാഗതിയു�ട അടിസ്ഥാനം. അ�പ്പാൾ, സാമൂഹ്യപു�രാഗതിയു�ട നിയമങ്ങ

�ളന്നുപറയുന്നത് ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട നിയമങ്ങ�ളയാണ്.

ഉൽപ്പാദനരീതിയാണ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളയും ഒരു വ്യ

വസ്ഥയിൽ നിന്നു മ�റ്റാരു വ്യവസ്ഥയി�ലക്കുള്ള സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ച�യയും

നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

3

ഉൽപ്പാദനരീതി എന്നുപറയു�മ്പാൾ അതിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു –

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും. ഉൽപ്പാദനത്തിനുപ�യാഗിക്കുന്ന

ഉപകരണങ്ങളുംഅവയുപ�യാഗിക്കാനുള്ളകഴിവ്, അനുഭവജ്ഞാനം,�വദഗ്ദ്ധ്യം

മുതലായവ�യാടുകൂടിയ മനുഷ്യരും –ഇതാണ് ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ. ഭൗതികമൂല്യ

ങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി മനുഷ്യർ പ്രകൃതി�യ ഉപ�യാഗിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദന

ശക്തികൾപ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്.

ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല ഉള്ള

ത്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമുണ്ട്. മനുഷ്യർ പ്രകൃതി�ക്കതിരാ

യി സമരം �ചയ്യുകയും ഭൗതികമൂല്യങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി പ്രകൃതിശക്തിക

�ള ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല, പരസ്പരംബന്ധ�പ്പട്ടു�കാ

ണ്ടാണ്; കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ്. ഉൽപ്പാദനത്തിനു �വണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന

ബന്ധങ്ങ�ളയാണ് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾഎന്നുപറയുന്നത്.

മാർക്സ് പറയുന്നു:

“ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി�യ മാത്രമല്ല രൂപ�പ്പടുത്തുന്ന

ത്; ത�ന്നത്ത�ന്നയും മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഒരു സവി�ശഷരീതിയിൽ സഹകരിച്ചുനി

ന്നും തങ്ങളു�ട അദ്ധ്വാനഫലങ്ങ�ള പരസ്പരം �കമാറിയും മാത്ര�മ മനുഷ്യർക്ക്

ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉൽപ്പാദനം നടത്തുവാനായി അവർ വ്യ

ക്തമായ ചില പരസ്പരബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നു. ഈ പരസ്പരബന്ധങ്ങളു�ട പരി

ധിക്കകത്തു നിന്നു�കാണ്ടു മാത്ര�മ അവർ പ്രകൃതി�യ ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുന്നുള്ളൂ;

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ”.

ഇങ്ങ�ന ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ടയും, ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളു�ടയും ഐക്യത്തി

�ന്റസജീവസ്വരൂപമാണ് ഉൽപ്പാദനരീതി.

ചരിത്രശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കടമ

ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ ഒന്നാമ�ത്ത സവി�ശഷത അത് എല്ലായ്  �പ്പാഴും ഒ�രതര

ത്തിൽ, യാ�താരു മാറ്റവുമില്ലാ�ത, നിലനിൽക്കുകയി�ല്ലന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇട

വിടാ�ത മാറുകയും വളരുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദന രീതിയിലുണ്ടാ

കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലാ�ക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാശയ

ങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയചിന്താഗതികളിലും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിവർത്തനങ്ങ

ളുണ്ടാക്കുന്നു; അ�പ്പാൾ, ചരിത്ര�മന്നു�വച്ചാൽ ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ ചരിത്രമാണ്,
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ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട കഥയാണ്. അതിനാൽ, രാജാക്കന്മാ

രു�ടയും �സനാനായകന്മാരു�ടയുംവീരപരാക്രമങ്ങളുംപ്രണയ�കാലാഹലങ്ങളും

യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളും വിജയപരാജയങ്ങളും മാത്രം വിവരിച്ചാൽ അതു ചരിത്രമാവി

ല്ല. ചരിത്ര�മന്നാൽ ജീവിതമൂല്യങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരു�ട ചരിത്രമാണ്. അതു

�കാണ്ട് സാമൂഹ്യചരിത്രത്തി�ന്റ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽ �നതാക്ക

ന്മാരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചാൽ �പാരാ; സമുദായത്തിൽ �മധാവി

ത്വം വഹിക്കുന്നവരു�ട ആശയങ്ങളും ചിന്താഗതികളും പരി�ശാധിച്ചാൽ �പാരാ;

�ന�രമറിച്ച്, അവ�യ്ക്കല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ ഉൽപ്പാദനരീതി പരി�ശാധിക്കണം.

ചരിത്രശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കടമ ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട

നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്; ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ടയും ഉൽപ്പാദനബന്ധ

ങ്ങളു�ടയും മാറ്റങ്ങളു�ട നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളു�ട പങ്ക്

ഉൽപ്പാദന രീതിയു�ട രണ്ടാമ�ത്തസവി�ശഷതഅതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൽ

പ്പാദന ശക്തികളു�ട – പ്ര�ത്യകിച്ചും ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട – മാറ്റങ്ങ�ളാ

ടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ആദ്യം സമുദായത്തി�ല ഉൽപ്പാദനശ

ക്തികൾ മാറുന്നു. അ�താ�ട, അതി�ന്റ �താതനുസരിച്ചുത�ന്ന, ജനങ്ങളു�ട സാ

മ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഉൽപ്പാ

ദനത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായ യാ�താരു

പങ്കുമി�ല്ലന്നല്ല. പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച

�യയും സഹായിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ എല്ലായ്  �പ്പാഴും

പുതിയവയായിത്ത�ന്ന നിലനിൽക്കുകയില്ല. കാരണം അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഉൽപാദന

ശക്തികൾ പി�ന്നയും വളരുകയാണ്. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച ഒരുഘട്ടം

വ�ര�യത്തിയാൽ പി�ന്ന അവ നിലവിലുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാ

താവുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ സഹായിക്കുകയും ത്വരിത�പ്പടുത്തു

കയും �ചയ്തഅ�ത ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾഇ�പ്പാൾഅവ�യ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ

തുടങ്ങുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽ, ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾആദ്യം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്ന പങ്കും

ഇ�പ്പാൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നപങ്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ

ത്വരിത�പ്പടുത്തുക�യന്ന പു�രാഗമനപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, പിന്നീട്

ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ ഒരു ഘട്ടംവ�ര വളരു�മ്പാ�ഴക്കും നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദ

നബന്ധങ്ങൾ കാലത്തി�നാത്തതല്ലാതായിത്തീരുന്നു; പിന്തിരിപ്പനായിത്തീരുന്നു.

അവഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യതടയുകയുംഅങ്ങ�നഉൽപ്പാദനശക്തി

കളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളുംസമരങ്ങളും �പാന്തിവരി

കയും �ചയ്യുന്നു.

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം,അടിമത്തം,ഫ്യൂഡലിസം മുതലാളിത്തംതുടങ്ങിയഓ�രാ

സാമൂഹ്യഘടനയുംആദ്യകാലത്ത് പു�രാഗമനപരമായപങ്കാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്ന

ത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പങ്കി�നക്കുറിച്ച് സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നതു �നാക്കുക:

‘ബൂർഷ്വാവിപ്ലവ�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത്, ബൂർ

ഷ്വാസി ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റ നാടുവാഴിത്തബന്ധങ്ങ�ള തകർക്കുകയും ബൂർഷ്വാ

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തതിനു�ശഷം; ബൂർഷ്വാ ഉൽപ്പാദ

നബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവ�ത്താടും തികച്ചും �പാരുത്ത�പ്പ
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ട്ട കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു�വന്നു തീർച്ചയാണ്. അ�ല്ലങ്കിൽ ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവ

ത്തിനു �ശഷമുണ്ടായതു�പാ�ല അത്ര�വഗത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിനു വളരാൻ

കഴിയുമായിരുന്നില്ല’.

ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വളരാൻ കഴിയണ�മങ്കിൽഅവയു�ട

സ്വഭാവത്തിന് പൂർണ്ണമായി �യാജിച്ചവയും അവയ്ക്ക് വളരാൻ സൗകര്യം നൽകുന്ന

വയുമായ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ കൂടി�യ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ടാണ് ഉൽപ്പാദനശ

ക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്ക�പ്പ

ടുകയും പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നത്.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടായി

രിക്കണ�മന്നത് അനി�ഷദ്ധ്യമായ ഒരു സാമ്പത്തികനിയമമാണ്. ഈ നിയമം

പ്രവർത്തിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സമുദായത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽ

പ്പാദനബന്ധങ്ങൾ – വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ –

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്.

അഞ്ചുതരം ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം, മുതലാളിത്തം, �സാഷ്യലി

സം എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചുതരം ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിലിതുവ�ര

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിൽഎല്ലാ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും �പാതുവുടമയി

ലാണ്. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളില്ല, വർഗ്ഗചൂഷണങ്ങളില്ല, വർഗ്ഗസമരങ്ങളില്ല.

അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും അടിമയുടമസ്ഥ

ന്മാരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അടിമകൾ ത�ന്നയും അവരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തു

ക്കളാണ്. പഴയ കൂട്ടുടമവ്യവസ്ഥതകർക്ക�പ്പടുകയും ഉൽപ്പാദകന്മാർ അടിമകളാ

ക്കി മാറ്റ�പ്പടുകയും എല്ലാ സാമൂഹ്യവിഭവങ്ങളും ഒരു വർഗ്ഗത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തി

ലായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.

നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൽ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ നാടുവാ

ഴിയാണ്. ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമയല്ല. എങ്കിലും

അയാൾ അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളു�ട വലി�യാരുഭാഗം നാടുവാഴിക്ക്

�കാടുക്കണം. അടിമയുടമകളു�ട സ്ഥാനത്തു പുതിയ �മധാവികൾ – നാടുവാഴി

പ്രഭുക്കൾഎന്നപുതിയവർഗ്ഗം –ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദകന്മാർ ചൂഷണം

�ചയ്യ�പ്പടുകയും ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാർ എല്ലാ സാമൂഹ്യസ്വ

ത്തുക്ക�ളയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിയാണ് ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട

ഉടമസ്ഥൻ. ഉൽപ്പാദക�ന്റ കയ്യിൽ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളില്ല. അയാൾ

സ്വത്തില്ലാത്ത �താഴിലാളിയായി മാറ്റ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ത�ന്റ അദ്ധ്വാനശക്തി�യ

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിക്ക് വിൽക്കാ�ത �താഴി

ലാളിക്ക് ജീവിതം പുലർത്താൻസാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം എല്ലാ സാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളും

മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടമായ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ വീണ്ടും സമുദായത്തി

�ന്റ �പാതുവുടമയിലാക്ക�പ്പടുകയും മുതലാളികൾ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നി

ന്ന് നീക്കം �ചയ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. സമുദായത്തി�ന്റ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും
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ഉൽപ്പാദകരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായതു�കാണ്ട് ആർക്കും അന്യ�ന്റ അദ്ധ്വാന

ത്തി�ന്മൽ �കാള്ളലാഭമടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം

�ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇ�താ�ട അവസാനിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനം മുഴുവൻ നടക്കു

ന്നത് സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക നന്മയ്ക്കും പു�രാഗതിക്കും ഉതകത്തക്കവിധം മുൻകൂട്ടി

തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനനുസരിച്ചായിരിക്കും.

പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലും രണ്ടിലും �പാതുവുട

മയാണുള്ളത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളും ഒരു�പാ�ലയാ�ണന്നല്ല.

പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള മടങ്ങി�പ്പാക്കല്ല. പ്രാകൃത കമ്യൂണി

സത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികൾപ്രാകൃതങ്ങളാണ്, തികച്ചും അപരിഷ്കൃതങ്ങളാണ്.

അതു�കാണ്ടാണ് കൂട്ടായ ഉൽപ്പാദനവും കൂട്ടായ ഉപ�ഭാഗവും ആവശ്യമായിത്തീർ

ന്നത്. മറിച്ച്, കമ്യൂണിസ്റ്റ്സമുദായത്തിലാക�ട്ട, ‘ഓ�രാരുത്തനിൽനിന്നുംകഴിവനു

സരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തനുംആവശ്യമനുസരിച്ച് ’എന്നതത്വം നടപ്പിൽവരുത്താൻകഴി

യത്തക്കവണ്ണം ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു.

ഈ അഞ്ചു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളു�ട ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങ

ളിലും ഒരു�പാ�ലയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. പരിതഃസ്ഥിതികളു�ട വ്യത്യാസമനു

സരിച്ച് ഈ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ പല സവി�ശഷതകളും കാണ�പ്പട്ടു�വന്നു

വരും. പ�ക്ഷ, ഒന്നു തീർച്ച; സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളു�ടഈ നിയമമനുസരിച്ച്

മാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നിനുപിറ�ക മ�റ്റാന്നായി വി

വിധ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ �പാന്തിവരുന്നത്. ഇന്ത്യയി�ലയുംസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമ

ല്ല. പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം എന്നീ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥക�ള

പിന്നിട്ടു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രവും ഇന്ന�ത്ത ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചർ

ന്നിട്ടുള്ളത്.

മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ പരിമിതി

ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു മ�റ്റാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയി�ലക്കുള്ള പരി

വർത്തനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനു മൂന്നാമ�താരു സവി�ശഷത കാണാം. പഴയ

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള പരിപൂർണമായി നശിപ്പിച്ചതിനു�ശഷമല്ല പുതിയ ഉൽ

പ്പാദനശക്തികൾ ഉയർന്നുവരുന്നത്. മറിച്ച്, പഴയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾക്കു

ള്ളിലാണ്, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിലാണ്, അവ വളരുന്നത്. മനു

ഷ്യൻ ഇഷ്ട�പ്പട്ടാലുമി�ല്ലങ്കിലും അവ വളർന്നുവരും. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,

മനുഷ്യ�ന്റ മനഃപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടല്ല, മനുഷ്യ�ന്റ ഇച്ഛാ

ശക്തിക്ക് വി�ധയമാകാത്ത രീതിയിലാണ്, ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുന്നത്.

എ�ന്തന്നാൽ, ഒന്നാമതായി, ഇഷ്ടമുള്ള ഉൽപ്പാദനരീതി തിര�ഞ്ഞടുക്കാൻ മനു

ഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഓ�രാ തലമുറയും അതി�ന്റ മുമ്പ�ത്ത തലമുറകളു�ട പ്രയ

ത്നഫലമായുണ്ടായ ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ളയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഓ�രാ

തലമുറയും അതാതുകാലത്തു നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനരീതിയുമായി ഒത്തിണങ്ങി

പ്രവർത്തി�ച്ചമതിയാവൂ. രണ്ടാമതായി ഉൽപ്പാദനശക്തികളിൽ എ�തങ്കിലു�മാരു

ഘടക�ത്ത വളർത്തു�മ്പാൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ സാ�ങ്കതികമായ പുതി�യാരു കണ്ടുപി

ടുത്തം �കാണ്ടുവരു�മ്പാൾ, അതുഏതുതരത്തിലുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികളി�ലക്കാണ്

ത�ന്നഎത്തി�ക്കണ്ടത് എന്നു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ എ�ന്തല്ലാം സാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങ

ളാണുണ്ടാക്കുക�യന്നുഅവൻആ�ലാചിക്കാറില്ല. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
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“അവർ �ലാഹായുധങ്ങൾ ഉപ�യാഗിച്ചുതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ

ഒരുവിപ്ലവമാണ്അവയുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത�ത�ന്നാ കു�റക്കാലം കഴിഞ്ഞാല�ത്ത

അതി�ന്റ ഭവിഷ്യത്ത് അടിമ സമ്പ്രദായമായിരിക്കു�മ�ന്നാ അവരറിഞ്ഞില്ല. അവ

രു�ദ്ദശിച്ചത് തങ്ങളു�ട അദ്ധ്വാന�ത്ത ലഘൂകരിക്കണ�മന്നു മാത്രമായിരുന്നു.

അവരു�ട �ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം ഈ �വറും വ്യക്തിഗതമായ �ദനം

ദിന താൽപ്പര്യത്തി�ന്റസങ്കുചിതമായ പരിധി�യ ഒരിക്കലും കവച്ചു�വച്ചില്ല.”

“നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ കാലത്ത് യൂ�റാപ്പിൽ മുളച്ചു�പാന്തിയ യുവമുതലാ

ളിവർഗ്ഗം ‘ഗിൽഡു’ സംഘടനയിൽ�പ്പട്ട �ചറിയ �താഴിൽശാലകൾക്കുപുറ�മ,

വമ്പിച്ച�ക�ത്താഴിൽ ശാലകൾകൂടി നിർമ്മിച്ചുവിട്ട�പ്പാൾ –അങ്ങ�നസമുദായ

ത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ള അവർ മു�ന്നാട്ടുതള്ളി വിട്ട�പ്പാൾ – ഈ പുതിയ

പരിഷ്കാരത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങൾ എ�ന്തല്ലാമായിരിക്കു�മന്ന് തീർച്ചയാ

യും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതി�നപ്പറ്റി ആ�ലാചിക്കാൻ അവർ മിന�ക്കട്ട

തുമില്ല. ഈ ‘�ചറിയ’ പരിഷ്കാരം സാമൂഹ്യശക്തിക�ള ഒരു പുതിയമട്ടിൽ അണി

നിരത്തി�യക്കു�മന്നും, ഈ വിപ്ലവം, ആരു�ട സൗജന്യങ്ങൾക്കാ�ണാ തങ്ങൾ

അത്രയുമധികം വിലമതിച്ചിരുന്നത്, ആ രാജാക്കന്മാരു�ട അധികാരശക്തി�ക്ക

തിരായും ആരു�ട കൂട്ടത്തിൽ കൂടാനാ�ണാ തങ്ങളിൽ�വച്ച് ഏറ്റവും മുന്തിയവർ

മിക്ക�പ്പാഴും �കാതിക്കാറുള്ളത്, ആപ്രഭുവർഗ്ഗത്തി�നതിരായുമാണ് പ്രവഹിക്കുക

എന്നും �മൽപ്പറഞ്ഞ മുതലാളികൾ അറിഞ്ഞില്ല; മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അവരു�ദ്ദ

ശിച്ചത് ചരക്കുകളു�ട നിർമ്മാണ�ച്ചലവ് ചുരുക്കാനും ഏഷ്യയു�ടയും പുതുതായി

കണ്ടുപിടിച്ച അ�മരിക്കയു�ടയും ക�മ്പാളങ്ങളിൽ ഈ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും

അങ്ങ�ന കൂടുതൽ ലാഭം തട്ടാനും മാത്രമാണ്. അവരു�ട �ബാധപൂർവ്വമായ പ്ര

വർത്തനം ഈ �വറും താൽക്കാലികമായ പ്രാ�യാഗി�കാ�ദ്ദശ്യത്തി�ന്റ സങ്കുചി

തപരിധി�യ ഒരിക്കലും കവച്ചു�വച്ചില്ല’.

ഇതുത�ന്നയാണ് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ടയുംസ്ഥിതി. ക�മ്പാളങ്ങൾകര

സ്ഥമാക്കാനും ആ�വാളം ലാഭം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കാനും �വണ്ടി വ്യവസായ പരിഷ്കാ

രങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരത്തുക�യന്നു�വച്ചാൽ �സാഷ്യലിസത്തിന് വഴി�തളിയിക്കുക

എന്നർത്ഥമാ�ണന്ന് മുതലാളികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരു�ട �ബാധപൂർവ്വ

മായ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലി�കാ�ദ്ദശ്യങ്ങളു�ട പരിധി�യ കവച്ചു�വക്കാറില്ല.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും സമുദായത്തിൽ മാറ്റ

ങ്ങളുണ്ടാവുകയും �ചയ്യുന്നത് മനുഷ്യ�ന്റആത്മനിഷ്ഠമായആഗ്രഹങ്ങ�ളആശ്രയി

ച്ചല്ല, വളർച്ചയു�ടയും മാറ്റങ്ങളു�ടയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്.

4

ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യതടസ്സ�പ്പടുത്തുന്നകാലഹരണംവന്നഉൽപ്പാ

ദനബന്ധങ്ങ�ളതട്ടിത്തകർക്കുകയും ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ടസ്വഭാവത്തിനു് �യാ

ജിച്ച പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നത് സമുദായ

ത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എന്നാൽ, പഴയ ബന്ധങ്ങ�ള

നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട �ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർ

ത്തനങ്ങ�ളഈനിയമം നി�ഷധിക്കുന്നില്ല.
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വിപ്ലവ�മന്തിന്?

സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

‘പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം കണ്ടുപിടിക്കലും അത് പ്ര�യാഗത്തിൽ

�കാണ്ടുവരലുംഏ�റക്കു�റ മയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികനിയമങ്ങ�ള

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളമാക�ട്ട, പ്രകൃതിശാസ്ത്രനിയമങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീ

തിയിൽ, ഒരു പുതിയ നിയമം കണ്ടുപിടിക്കലും പ്ര�യാഗത്തിൽ വരുത്തലും കാല

ഹരണം വന്ന പഴയ ശക്തിക�ള ബാധിക്കുന്നു. അതുകാരണം ആ ശക്തികളു�ട

വമ്പിച്ച എതിർപ്പി�ന �നരി�ടണ്ടിവരികയും �ചയ്യുന്നു’.

ഈ�വരുദ്ധ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ വർഗ്ഗസമരം എന്നുപറയുന്നത്.

വർഗ്ഗസഹകരണം �കാ�ണ്ടാ ഭൂദാനയജ്ഞം �കാ�ണ്ടാ ഹൃദയപരിവർത്ത

നം �കാ�ണ്ടാ ഈ �വരുദ്ധ്യമവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ

ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് അനു�യാജ്യമാ�ണാ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം.

പഴയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള ബലംപ്ര�യാഗിച്ച് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പി

ന്തിരിപ്പൻ വർഗ്ഗങ്ങൾനീക്കം �ചയ്യ�പ്പടുകയും പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾഅധികാര�മ�റ്റ

ടുക്കുകയും �ചയ്താ�ലഈപ്രശ്നത്തി�നാരുപരിഹാരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങ�നയാ

ണ് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർത്ത് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവമു

ണ്ടായത്. ഇങ്ങി�നയാണ് മുതലാളിത്ത�ത്തതട്ടിത്തകർത്ത് റഷ്യൻ വിപ്ലവമുണ്ടാ

യത്. ചരിത്രത്തി�ല ഓ�രാ സാമൂഹ്യവിപ്ലവവും ഇങ്ങ�നയാണുണ്ടായത്. ഉൽ

പ്പാദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവത്തിന് �യാജിക്കാത്ത ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ നില

നിൽക്കുന്നു�വന്നതാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യവിപ്ലവങ്ങളു�ടയും സാമ്പത്തികകാരണം.

പഴയ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർക്കുകയും പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളു

�ട നിലവാരത്തിന് �യാജിച്ച പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ്

വിപ്ലവം �ചയ്യുന്നത്.

ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന

ശക്തികൾ വളർന്നുവന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നും ഫ്യൂഡൽവർഗ്ഗങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർത്ത്

മുതലാളിവർഗ്ഗംഅധികാരത്തി�ലത്തുകയും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ

പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്ത�തങ്ങി�ന�യന്നും മാർക്സ്

ത�ന്റ ‘മൂലധനം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�വരുദ്ധ്യം

എന്താണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ?

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ഫാക്ടറികളും

മ�റ്റല്ലാത്തരം ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും മുതലാളിയു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.

മുതലാളി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയാണ്. ത�ന്റ ഫാക്ടറിയിലു

ണ്ടാക്ക�പ്പടുന്ന സാമഗ്രികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപ�യാഗകരമാ�ണാ എന്ന പ്രശ്ന�മ

അയാൾക്കില്ല. തുണിയുണ്ടാക്കിയാൽ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടു�മങ്കിൽ തുണിയുണ്ടാ

ക്കും. ലാഭമി�ല്ലങ്കിൽ തുണിയു�ട ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിക്കളയും. �ബാംബുണ്ടാക്കു

ന്നത് കൂടുതൽ ലാഭകരമാ�ണങ്കിൽ �ബാംബുണ്ടാക്കും. വിഷമുണ്ടാക്കി വിറ്റാൽ

കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാകു�മങ്കിൽ വിഷമുണ്ടാക്കും.

എന്തുണ്ടാക്കണ�മന്നുംഎത്രയുണ്ടാക്കണ�മന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിയാണ്. എന്നാൽ, �നരിട്ട് ഉൽപ്പാ
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ദനം നടത്തുന്നത് മുതലാളിയല്ല, �താഴിലാളികളാണ്. മുതലാളി �താഴിലാളിക�ള

�ക്കാണ്ട് കൂലിക്ക് പണി�യടുപ്പിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണ

ങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതു�കാണ്ട് മുതലാളിയു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തായ ഉൽപ്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് കൂലിക്ക് പണി�യടുക്കാൻ �താഴിലാളികൾ നിർ

ബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള �താഴിലാളികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി

ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നു. എങ്കിലും, അങ്ങ�നയുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട

�മൽഅവർക്ക് യാ�താരധികാരവുമില്ല. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ളന്ന �പാ�ല

ത�ന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മുതലാളിയു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.

അ�പ്പാൾ, ഇതാണ് മുതലാളിത്തസമുദായത്തി�ല അടിസ്ഥാന�വരുദ്ധ്യം:

ഉൽപ്പാദനം സാമൂഹ്യമാണ്, എന്നു�വച്ചാൽ, സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യർ

ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല, കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ നിർമ്മിക്ക

�പ്പടുന്ന ഓ�രാ വസ്തുവിലും അ�നകം മനുഷ്യരു�ട അദ്ധ്വാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

�വന്നർത്ഥം. പ�ക്ഷ,ഇങ്ങ�നകൂട്ടായുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നസാധനങ്ങളു�ട ഉടമാവകാ

ശം സാമൂഹ്യമല്ല, വ്യക്തിപരമാണ്. ജനങ്ങൾ കൂട്ടായി നിർമ്മിക്കുന്നസാമഗ്രിക�ള

ല്ലാം ഒരുപിടി മുതലാളിമാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദനം,

വ്യക്തിപരമായ ഉടമാവകാശം – ഈ �വരുദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മുതലാളിസമു

ദായത്തി�ല എല്ലാത്തരം പന്തി�കടുകളും �പാന്തിവരുന്ന�തന്ന് മാർക്സിസം പഠി

പ്പിക്കുന്നു.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും

ആദ്യകാലത്ത് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റതായഈ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന

ശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന�താരു വാസ്തവമാണ്.

എന്നാൽ, ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച ഒരു ഘട്ടംവ�ര എത്തിയ�പ്പാൾ അവ

നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതായി. ഉൽപ്പാദനം കൂടുതൽ കൂടു

തൽ �കന്ദ്രീകരിക്കുകയും കുത്തകമുതലാളിത്തം ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈ

ഘട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാ

യി നിൽക്കുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നും ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യം മൂർഛിക്കുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നും അതി�ന്റ ഫലമായി �താ

ഴിലാളിവിപ്ലവം ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകതയായിത്തീർന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നും

സഖാവ് �ലനിൻ ‘സാമ്രാജ്യാധിപത്യം’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

ഇതുത�ന്നയാണ് സഖാവ് സ്റ്റാലിനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്:

‘നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ല ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ, പ്ര�ത്യകിച്ചും വ്യവസാ�യാൽ

പ്പാദനശക്തികൾ, സാമൂഹ്യസ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയവയായിരുന്നു. �ന�രമറിച്ച്, ഉട

മാവകാശത്തി�ന്റ രൂപമാക�ട്ട, സ്വകാര്യമായിരുന്നു, മുതലാളിത്തപരമായിരുന്നു.

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യവും ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവ�ത്താട്

�യാജിക്കണ�മന്ന ധനശാസ്ത്രനിയമ�ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ട് �സാവിയ

റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ് ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള സാമൂഹ്യമാക്കിത്തീർത്തു. അവ�യ

മുഴുവൻ ജനങ്ങളു�ടയും �പാതുസ്വത്താക്കുകയും അങ്ങ�ന മർദ്ദനവ്യവസ്ഥ�യ

അവസാനിപ്പിക്കുകയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ച

യ്തു. ഈ നിയമമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ, �സാവിയറ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ്ഈ നിയമ�ത്ത

ആശ്രയിച്ചിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ,അവർക്ക് തങ്ങളു�ട കടമ നിർവ്വഹിക്കുവാൻസാധിക്കു

മായിരുന്നില്ല’.
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ഈ സാമ്പത്തികനിയമം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി �ബാധപൂർവ്വം ഉപ�യാഗി

ച്ചാൽ മാത്ര�മസാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾനടപ്പിൽവരുത്താനാവൂഎന്നുസഖാവ്

സ്റ്റാലിൻ താക്കീത് നൽകുന്നു.

മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കട് അത്യധികം മൂർഛിച്ചിട്ടും ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക്

�യാജിച്ച ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്ക�പ്പടാത്തത് എന്തു�കാണ്ടാണ്?

സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മറുപടി പറയുന്നു:

‘ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവ

ത്തിനനു�യാജ്യമായിരിക്കണ�മന്ന സാമ്പത്തികനിയമം വള�രക്കാലമായി മുത

ലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ �കട്ടു�പാട്ടിച്ചു പുറത്തുവരാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. ഇ�തവ

�രഅതിന് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി�ല്ലങ്കിൽഅതിനുള്ളകാരണം കാലഹര

ണംവന്നസാമൂഹ്യശക്തികളിൽ നിന്ന് വമ്പിച്ച എതിർപ്പുകൾഅതിന് �നരി�ടണ്ടി

വരുന്നു�വന്നതാണ്.’

എന്തു�കാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ �താഴിലാളിവിപ്ലവം വിജയിക്കുകയും ഉൽപ്പാ

ദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ രൂപ�മടുക്കുകയും

�ചയ്തത്? സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മറുപടി പറയുന്നു:

‘എതിർപ്പുക�ള തകർക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള ഒരു ശക്തി, സാമൂഹ്യശക്തി, ആവ

ശ്യമാണ്. നമ്മു�ട രാജ്യത്തിൽ സമുദായത്തി�ല വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷ�ത്ത പ്രതി

നിധീകരിക്കുന്ന �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റയും കൃഷിക്കാരു�ടയും സഖ്യ�മന്ന രൂ

പത്തിൽ അത്തര�മാരു ശക്തി ആവിർഭവിച്ചു. മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ

അത്തര�മാരു ശക്തി ഇനിയും ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതാണ് �സാവി

യറ്റ് ഗവ�ണ്മൻറിന് പഴയ സാമൂഹ്യശക്തിക�ള തകർത്തു നശിപ്പിക്കാൻ കഴി

ഞ്ഞതി�ന്റയും, ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട

സ്വഭാവത്തിനനു�യാജ്യമായിരിക്കണ�മന്നസാമ്പത്തികനിയമത്തിന് നമ്മു�ട രാ

ജ്യത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ കഴിഞ്ഞതി�ന്റയും രഹസ്യം’.

5
ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട അടുത്തഘട്ട�മന്താണ്? �സാഷ്യലിസ�മാ,

അ�താ, ജനകീയജനാധിപത്യ�മാ? ഉടൻ �സാഷ്യലിസം �വണ�മന്ന് മുറവിളി

കൂട്ടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം�പാ�ല സമുദാ

യ�ത്ത മാറ്റാൻ കഴിയു�മന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ധനശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ

�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയ

മങ്ങളാ�ണന്ന യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ

ഉൽപ്പാദനശക്തികളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടണ�മന്ന നിയമം മനസ്സിലാക്കി�ക്കാ

ണ്ട് നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള മാറ്റാൻ�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുകയാണ്

വിപ്ലവപ്പാർട്ടികളു�ട കടമ�യന്നുംഅവർ കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.

വളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങൾ

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടായിരിക്ക

ണ�മന്നസാമ്പത്തികനിയമം എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുംബാധകമാണ്. പ�ക്ഷ, ഇതി

�ന്റ അർത്ഥം ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒ�ര നില

വാരത്തിലാ�ണ�ന്നാ, ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ
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�പാരുത്തമുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒ�രതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യപരിവർ

ത്തനങ്ങൾആവശ്യമാ�ണ�ന്നാ, അല്ല. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ത�ന്ന ഉൽപ്പാ

ദനശക്തികളു�ട വളർച്ച വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങളിലാണ്. ഉദാഹരണമായി, ബ്രിട്ട

നും മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ത�ന്റ

‘�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ വ്യവസായത്തി�ലന്ന�പാല കൃഷിയിലും മുതലാളിത്തവും

ഉൽപ്പാദന�കന്ദ്രീകരണവും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദന

ശക്തികളി�ലാരുവിഭാഗം മാത്ര�മ സാമൂഹ്യസ്വഭാവം �ക�ക്കാണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഉൾ

നാടുകളിൽ മുതലാളിത്തം പു�രാഗമിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ കൂടി ധാരാളം �ചറുകിടക്കാരും

ഇടത്തരക്കാരുമായസ്വകാര്യകാർഷി�കാൽപ്പാദകരുണ്ട്.

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ മുഴുവനുമില്ലാത്ത, അവയു�ട ഒരുഭാഗം മാത്രം

സാമൂഹ്യസ്വഭാവം �ക�ക്കാള്ളുകയും പ�ക്ഷ, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് അധികാ

രംപിടി�ച്ചടുക്കാനുള്ളഅനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളാവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നസന്ദർ

ഭങ്ങളിൽ എന്താണ് �ച�യ്യണ്ടത്? �ചറുകിടക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുമായ ഉൽപ്പാ

ദകന്മാരു�ട എല്ലാ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും പിടി�ച്ചടുത്ത് �പാതു സ്വത്താ

ക്കണ�മന്നു വാദിക്കുന്ന ‘മുറിവാലൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരു’�ട അഭിപ്രായ�ത്തസഖാവ്

സ്റ്റാലിൻ എതിർക്കുന്നു. കാരണംഅങ്ങ�ന �ചയ്യുക�യന്നതി�ന്റഅർത്ഥം ‘�താ

ഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�ന്റഎല്ലാ വിജയസാദ്ധ്യതക�ളയും നശിപ്പിക്കുകയും കൃഷിക്കാ

�ര വള�ര കാല�ത്തക്ക് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ശത്രുക്കളു�ട �ചരിയി�ലക്ക്

പിടിച്ചുതള്ളുകയും �ചയ്യുക’ എന്നതായിരിക്കും. അതു�കാണ്ടാണ് അത്തരം രാജ്യ

ങ്ങളിൽകൃഷിക്കാ�രസഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽസംഘടിപ്പിക്കുകയുംഅവർക്ക്

ട്രാക്ടറുകളും മറ്റു യന്ത്രങ്ങളും ഉദാരമായ വിധത്തിൽ നൽകി�ക്കാണ്ട് ഉൽപ്പാദനം

വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദ�നാപകര

ണങ്ങളും �പാതുസ്വത്താക്കാനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ്

�വണ്ട�തന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത്.

മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളു�ട ത�ന്നസ്ഥിതി ഇതാ�ണങ്കിൽ ഇന്ത്യ�യ�പ്പാ�ല

പിന്നണിയിൽകിടക്കുന്നരാജ്യങ്ങളു�ടസ്ഥിതിപറയാനു�ണ്ടാ? ഇന്ത്യയിൽഎല്ലാ

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും, എല്ലാ വ്യവസായങ്ങ�ളങ്കിലും, ഒറ്റയടിക്ക് �പാതുസ്വ

ത്താക്കി മാറ്റുക�യന്ന പരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്താ�നാരുങ്ങിയാൽ �താഴിലാളി

വർഗ്ഗം ഒറ്റ�പ്പടുകയും അങ്ങ�ന ഭാവിയിൽ �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളസാ

ദ്ധ്യതകൾ വള�രക്കാല�ത്തക്ക് നശിക്കുകയുമാണ് �ചയ്യുക�യന്ന് ഇനിയും എടു

ത്തുപറ�യണ്ടതു�ണ്ടാ?

ഇന്ത്യയി�ല ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ

ഇന്ത്യയു�ട ഉൽപ്പാദനശക്തികൾവളരാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? വ്യവസായങ്ങൾ

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? കാർഷികവ്യവസ്ഥഅധഃപതിക്കുന്ന�ത

ന്തു�കാണ്ടാണ്? ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ടവളർച്ച�യബലാൽക്കാരമായിതടഞ്ഞു

നിർത്തുന്ന കാലഹരണംവന്ന ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന

താണ് കാരണം. എതാണാ ശക്തികൾ? മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങളാ

�ണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന ശക്തികൾക്കുത�ന്ന ഇവി�ട

വളരാൻ സാധിക്കുന്നി�ല്ലന്നതാണ് വാസ്തവം. മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനശക്തിക
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ളു�ട വളർച്ച�യ�പ്പാലുംതടഞ്ഞുനിർത്തുന്നഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളാണിന്ത്യയിലുള്ള

ത്.

വളർച്ചമുട്ടിയതും തകർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ �ദശീയ വ്യവസായങ്ങൾ,

നിലനിൽക്കാനും വളരാനുമാവശ്യമായ �പ്രാത്സാഹനംലഭിക്കാ�തതകർന്നുതരി

പ്പണമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന �ചറുകിട വ്യവസാ�യാൽപ്പാദകന്മാർ, നിലമില്ലാത്ത

കർഷക�ത്താഴിലാളികളും ദരിദ്ര കൃഷിക്കാരും, പാട്ടം�കാടുത്ത് മുടിയുന്ന കൃഷി

ക്കാർ, �ജാലികിട്ടാ�ത വിഷമിക്കുന്ന ഇടത്തരക്കാർ, മുകൾത്തട്ടിൽ ഇന്ത്യയി�ല

വൻകിട മുതലാളികളുമായും നാടുവാഴികളുമായും കൂട്ടുകൂടി�ക്കാണ്ട് നാട്ടുകാ�ര ചൂഷ

ണം�ചയ്യുന്നഒരുപിടി വി�ദശമുതലാളികൾ–ഇതാണ്ഇന്ത്യയു�ടവസ്തുനിഷ്ഠമായ

സ്ഥിതി.

ഈവസ്തുനിഷ്ഠമായപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ഉൽപാദനബന്ധങ്ങ�ള ഉൽപ്പാദന

ശക്തികൾക്കനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ മാറ്റാൻ�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്ന മാർക്സി

സ്റ്റുകാർഎല്ലാ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് �പാതുസ്വത്താക്കുക�യന്ന

‘മുറിവാലൻ മാർകിസ്റ്റ് നയം’ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ രാജ്യത്തി

�ല എല്ലാ ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളും പിടി�ച്ചടുത്ത് �പാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റാൻ

കഴിയത്തക്കവിധം വ്യവസായത്തിലും കൃഷിയിലും ഉൽപ്പാദന�കന്ദ്രീകരണം വളർ

ന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഒരുപരിതഃസ്ഥിതിയിൽ “മുറിവാലൻമാർക്സിസ്റ്റുനയം”സ്വീക

രിക്കുകഎന്നതി�ന്റഅർത്ഥംപത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള�ചറുകിടക്കാരും ഇടത്ത

രക്കാരുമായ ഉൽപ്പാദക�ര �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റശത്രുക്കളു�ട �ചരിയി�ലക്ക്

പിടിച്ചുതള്ളുകഎന്നാണ്. അതുതീർച്ചയായും �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ളവഴിയല്ല

എന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

വി�ദശീയരായ കുത്തകമുതലാളികളാണ് ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ

യിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാന

മായ പങ്കുവഹിക്കുന്നതു�കാണ്ട് രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലും വമ്പിച്ച സ്വാധീ

നം �ചലുത്താനവർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

സാമ്രാജ്യവാദികൾ �കാളനികളിലും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിലും മൂലധനമിറക്കു

ന്നത് ആ രാജ്യങ്ങ�ള സാമ്പത്തികമായി വളർത്താൻ �വണ്ടിയല്ല, ആ രാജ്യങ്ങളി

�ല വ്യവസായവും കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയല്ല. പി�ന്ന�യാ, ആ

രാജ്യങ്ങളി�ല സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി�യ തടഞ്ഞുനിർത്തി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ളയും

വിഭവങ്ങ�ളയും അ�ങ്ങയറ്റം ചൂഷണം �ചയ്യാനും അങ്ങ�ന ഏറ്റവുമധികം ലാഭം

തട്ടി�യടുക്കാനും �വണ്ടിയാണ്.

സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘�കാളണിക�ളയും മറ്റു പിന്നണിരാജ്യങ്ങ�ളയും അടിമ�പ്പടുത്തുകയും മുറയ്ക്ക് �കാ

ള്ളയടിക്കുകയും �ചയ്യുക, ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങ�ള ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളാക്കി

മറ്റുക; പുതിയ യുദ്ധങ്ങൾസംഘടിപ്പിക്കുക – ഇത്ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

പ്രമാണിമാർക്ക് ഏറ്റവും കവിഞ്ഞലാഭം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കാൻഏറ്റവും പറ്റിയ ബിസി

നസ്സാണ് –അവസാനമായി, �ലാകസാമ്പത്തിക�മധാവിത്വം �നടാനുള്ളപരിശ്ര

മങ്ങൾ നടത്തുക. ഇത്തരം അപായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലക്ക് കുത്തകമുത

ലാളിത്ത�ത്തപിടിച്ചുതള്ളുന്നത് ഏറ്റവും കവിഞ്ഞലാഭങ്ങൾസമ്പാദിക്കുകഎന്ന

ആവശ്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.’
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ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ ലാഭം കിട്ടാൻ�വണ്ടിയാണ് 1947-നു�ശഷവും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാ

ജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള തങ്ങളു�ട സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങ�ളയും ചൂഷണക്രമ

ങ്ങ�ളയും നിലനിർത്തുന്നത്. ഏറ്റവും കവിഞ്ഞലാഭം കിട്ടാൻ�വണ്ടിയാണ് അ�മ

രിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാ

മ്രാജ്യവാദികളു�ടഈചൂഷണമാണ് ഇന്ത്യയി�ല ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ള തടഞ്ഞു

നിർത്തുന്ന മുഖ്യമായ കീറാമുട്ടി.

ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മ�റ്റാരു

ശക്തിനാടുവാഴിത്തവ്യവസ്ഥയാണ്. നിലത്തി�ന്റഭൂരിഭാഗവും ഒരുപിടി ജന്മിമാരു

�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാർ നിലമില്ലാ�ത വിഷമിക്കു

ന്നു. ഇതിൻഫലമായി കൃഷിയി�ല ഉൽപ്പാദനംമാത്രമല്ല അധഃപതിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൂ

രിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട പട്ടിണിയും പാപ്പരത്തവും വ്യാവസായികവളർച്ച�യ

�പ്പാലും തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു.

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം

ഇങ്ങ�ന സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളാണ്, മറ്റ് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ

�കാ�ളാണിയൽ ബന്ധങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യയു�ട ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച

�യ തടയുന്നത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് �യാജിച്ച

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതി�ന്റ അർത്ഥം സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽ

ചൂഷണങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുകഎന്നതാണ്; സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽചൂഷണങ്ങൾക്കി

രയാകുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും അണിനിരത്തി�ക്കാണ്ട് ജനാധിപത്യവിപ്ല

വം നടത്തുക എന്നാണ്. അതു�കാണ്ട്, വി�ദശമൂലധനത്തിന് നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത

ചൂഷണം �ചയ്യാൻകഴിയാതാക്കുകയും കാർഷികപരിഷ്കാരങ്ങളിലൂ�ട നില�മല്ലാം

കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടാറാക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

ഇന്ന�ത്ത ചരിത്രപരമായ കടമ. ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കാ�ത, അതായത്, സാമൂ

ഹ്യഘടനയിൽ മൗലികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താ�ത, നമ്മു

�ട രാജ്യത്തി�ല ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ള വളർത്താനും അങ്ങ�ന ജനങ്ങ�ളയാ

�കഅഭിവൃദ്ധിയി�ലക്ക് നയിക്കാനും കഴിയില്ല. ഈയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅവഗണി

ച്ചു�കാണ്ടുള്ളഏതു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയും പരാജയ�പ്പടുക�യയുള്ളൂ. വി�ദശമൂല

ധനം പിടിച്ചടക്കുകയും നാടുവാഴിബന്ധങ്ങളു�ട ചങ്ങല�ക്കട്ടുകൾ �പാട്ടിക്കുകയും

�ചയ്താൽ ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതുയരുകയും ആഭ്യന്തരമാർക്കറ്റി�ന്റ കഴിവു

കൾ വർദ്ധിക്കുകയും വ്യവസായത്തി�ലയും കൃഷിയി�ലയും ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ

ക്ക് വളരാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുളവാകുകയും �ചയ്യും. ആ സാദ്ധ്യത �കവരുത്തി

യാൽ മാത്ര�മ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ

ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി ജനകീയജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിനു�വണ്ടി ജനങ്ങ�ള അണിനിരത്താനു

ള്ളപരിപാടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

5

പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം, �സാഷ്യലിസം

എന്നീ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളി�ലാ�രാന്നിനും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം ഉൽപ്പാദനബ

ന്ധങ്ങളുണ്ട്. പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. സാമ്പത്തി
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കവ്യവസ്ഥയാണ് സമുദായത്തി�ന്റ അടിത്തറ. ആ അടിത്തറയു�ട�മൽ ഉയർ

ന്നുവരുന്ന ഉപരിഘടനയാണ് ഓ�രാ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന ആശയങ്ങളും

ചിന്താഗതികളും സാഹിത്യാദികലകളും ഭരണകൂടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും

നിയമപരവും മറ്റുമായ സ്ഥാപനങ്ങളും. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ, സംഘടനകൾ, യൂ

ണിയനുകൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, നാടകം, പത്രം, സിനിമ, �റഡി�യാ മുതലായവ

�യല്ലാം ഉപരിഘടനയു�ട ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരടിത്തറ മാറി മ�റ്റാരടിത്തറയാവിർ

ഭവിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം ഉപരിഘടനയ്ക്കും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അടിത്തറയാണ് ഉപരി

ഘടന�യ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ അടിത്തറ

തകർക്ക�പ്പടുകയും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിത്തറയാവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

�താടുകൂടി രാജവാഴ്ചയും ജാതിവ്യവസ്ഥയും പാർല�മൻററി ജനാധിപത്യത്തിനു

വഴിമാറി�ക്കാടുക്കുന്നു. പള്ളിയു�ട സർവ്വാധിപത്യം നിയന്ത്രിക്ക�പ്പടുകയും മുതലാ

ളിത്തബന്ധങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കുന്ന പുതിയ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും

�ചയ്യുന്നു. ഫ്യൂഡൽ �മധാവിത്വ�ത്ത �വല്ലുവിളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും പത്രങ്ങ

ളുംആവിർഭവിക്കുന്നു.

അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും

ചൂഷണ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ വർഗ്ഗസമുദായത്തിൽ ഉപരിഘടനയും വർ

ഗ്ഗസ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും. അതായത്, ആശയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങൾ,

മതം, നിയമങ്ങൾ മുതലായവ സമുദായത്തിൽ �മധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങ

ളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുതകുന്നവയായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട് അടിത്തറ മാറ്റാൻ

�വണ്ടിയുള്ളസമരം ഉപരിഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനുള്ളസമരംകൂടിയാണ്.

അടിത്തറ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടയാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ ഉൽ

പ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഈ

സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉപരിഘടനയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സമുദായത്തി�ന്റ പുതിയ

ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പുതിയ ഉപരിഘടന �പാന്തിവരാൻ തുടങ്ങുന്നു. പുതിയ

സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അവ അധികാര

ത്തിനു�വണ്ടി �പാരുതുന്ന പുതിയ വർഗ്ഗത്തി�ന്റ കയ്യിൽ ശക്തിയുള്ളആയുധങ്ങ

ളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു.

സാമ്പത്തികാടിത്തറയിലുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ

മാനസികമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കു�മ്പാളാണ് പുതിയ ആശയങ്ങളാവിർഭവി

ക്കുന്നതുംസമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിവരു�മ്പാൾ മാത്ര�മഅവയാവിർ

ഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് ആശയങ്ങ�ളയും

സ്ഥാപനങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഉപരിഘടന അടിത്തറ�യ ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�മന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം

അതിന് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ പ�ങ്കാന്നുമി�ല്ലന്നല്ല. സമുദാ

യത്തിൽ അടിത്തറയുറപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി

യാണ് ഉപരിഘടന. അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും

ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. എം�ഗൽസ് �ബ്ലാഷിന്നയച്ച ഒരുകത്തിൽഎഴുതു

കയുണ്ടായി:

‘ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ചരിത്രത്തി�ന്റ അവസാന

�ത്തനിയാമകശക്തിയഥാർത്ഥജീവിതത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവു

മാണ്. ഇതിലപ്പുറ�മാന്നും ഞാ�നാ മാർ�ക്സാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു�കാണ്ട്
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ആ�രങ്കിലും ഇതി�ന വള�ച്ചാടിച്ച് ചരിത്രത്തി�ന്റ നിയാമകശക്തി സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ മാത്രമാ�ണന്നു പറയുകയാ�ണങ്കിൽ അത് ഈ സിദ്ധാന്ത�ത്ത നിരർ

ത്ഥകവും ശൂന്യവുമാക്കിത്തീർക്കും… രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും

സാഹിത്യപരവും കലാപരവുമായ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി�യ

ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇവ�യല്ലാം അ�ന്യാന്യം സ്വാധീനം �ചലുത്തു

കയും സാമ്പത്തികാടിത്തറ�യത്ത�ന്ന ബാധിക്കുകയും �ചയ്യും. ഇതി�ന്റ അർ

ത്ഥം എല്ലാറ്റിനും �ഹതു സാമ്പത്തികപരിതഃസ്ഥിതിയാ�ണ�ന്നാ അതുമാത്ര�മ

ഫലപ്രദമാകൂഎ�ന്നാ മ�റ്റല്ലാം നിർജ്ജീവങ്ങളാ�ണ�ന്നാഅല്ല. സാമ്പത്തികാവ

ശ്യങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽഇവ�യല്ലാംഅ�ന്യാന്യംസ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും

ഒടുവിലവ ചരിത്രത്തി�ന്റ നിർണായകശക്തികളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്ന

താണ് പരമാർത്ഥം’.

ആശയത്തി�ന്റ ശക്തി

ആശയങ്ങൾ, സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവ�കാണ്ടു മാത്രം സാ

മ്പത്തികാടിത്തറ�യ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന വാദ�ത്ത മാർക്സിസം നി�ഷധി

ക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന സാമ്പത്തികാടിത്തറ�യ മാറ്റിമറിക്കാൻ

സഹായിക്കുന്നസജീവശക്തികളാണവ എന്നും മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്റ്റാ

ലിൻ പറയുന്നു:

‘ആശയങ്ങളു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും സ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും ഉത്ഭവ�ത്ത

ക്കുറിച്ചാണ്, അവ എങ്ങ�ന ഉണ്ടാവുന്നു�വന്നാണ്, നാം ഇ�തവ�ര പറഞ്ഞത്.

ആശയങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

ചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാന�ത്തക്കുറിച്ചാ�ണങ്കിൽ, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം

അവയു�ട നിലനിൽപ്പി�ന നി�ഷധിക്കുന്നി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി

�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽ, അവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനവും പ്രാധാന്യവും

ഊന്നി പ്രസ്താവിക്കുന്നതുകൂടിയുണ്ട് ’.

ആശയങ്ങളു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും പ്രാധാന്യ�മ�ന്തന്ന് സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കു

ന്നു:

‘പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. പഴയ, ജീർണ്ണിച്ചു

�പായ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട താൽപ്പര്യ�ത്ത സം

രക്ഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ തടയുന്നു�വ

ന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തി�ല മു�ന്നാട്ടുവന്ന ശക്തികളു�ട

താൽപ്പര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കുന്ന, പുതിയ, പു�രാഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും സി

ദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്നു�വന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള

പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതാവശ്യങ്ങ�ള എത്ര�ത്താളം പ്രതി

ബിംബിക്കുന്നു�വാ അത്രയ്ക്കാണ് അവയ്ക്കുള്ളപ്രാധാന്യം.

‘സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതം വളർന്നുവന്ന് സമുദായത്തിന് പുതിയ ചില

കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാനു�ണ്ടന്ന് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്ര�മ പുതിയ സാമൂഹ്യാ

ശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ ഉളവായിക്കഴി

ഞ്ഞാൽ അവ ഒരു സജീവശക്തിയായിത്തീരുകയും ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ വളർ

ച്ചമൂലം പുതിയ കടമകൾ നിർവ്വഹി�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള സമുദായ�ത്തസഹായിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. അവ സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിത്തീ

രുന്നു. ഇതുത�ന്നയാണ് പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കും പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും
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പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമുദായ�ത്ത സംഘ

ടിപ്പിച്ചു, അണിനിരത്തി മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവു�ണ്ടന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർ

ത്ഥം. പുതിയ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത് സമുദായത്തിന് അവ

ആവശ്യമായിവരുന്നതിനാലാണ്; അവയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി സമുദായ�ത്ത

സംഘടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയും �ചയ്യാ�ത ഭൗതിക

ജീവിതത്തി�ന്റ വളർച്ചയാവശ്യ�പ്പടുന്ന അടിയന്തരകടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ

കഴിയാ�തവരുന്നു�വന്നതു�കാണ്ടാണ്. ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ വളർച്ചയാവശ്യ

�പ്പടുന്ന പുതിയ കടമകൾ നിമിത്തം ഉളവായഈആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും

മു�ന്നാട്ടു�പായി ബഹുജനങ്ങളു�ട �പാതുസ്വത്തായിത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, അവ

അവ�ര സമുദായത്തി�ല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ�ക്കതിരായി സംഘടിപ്പിക്കു

കയും അണിനിരത്തുകയും �ചയ്തു സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതവളർച്ച�യ

തടയുന്നപിന്തിരിപ്പൻശക്തിക�ളഅട്ടിമറിക്കാൻ പ്ര�യാജന�പ്പടുന്നു’.

മാർക്സ് ത�ന്ന പറയുകയുണ്ടായി:

‘ഒരുസിദ്ധാന്തംജനങ്ങ�ളആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞഉട�നഅ�താരുഭൗതികശക്തി

യായിത്തീരുന്നു’

�ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം

നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യഘടന�യമാറ്റിമറിയ്ക്കാനും മർദ്ദനവുംചൂഷണവുമില്ലാത്തപുതി

�യാരുസാമൂഹ്യഘടന �കട്ടിപ്പടുക്കാനും�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവിപ്ലവകാരികൾ

ക്ക് വിപ്ലവകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം എത്ര�ത്താളം ആവശ്യമാ�ണന്നു ഇതിൽനി

ന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും ആശയങ്ങളു�ടയും കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധി

ക്കാ�ത,�ദനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്നവിപ്ലവകാരികൾക്ക്സമു

ദായ�ത്തമാറ്റാൻ�കൽപ്പുള്ളബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ�കട്ടിപ്പടുക്കാൻകഴിയില്ല.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘അതു�കാണ്ട്, സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിത�ത്ത നിയന്ത്രിക്കാനും അതി�ന്റ

പരിതഃസ്ഥിതിയു�ട വളർച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനും കഴിയണ�മങ്കിൽ �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടി ഭൗതികജീവിതാവശ്യങ്ങ�ള ശരിയായി പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു

സാമൂഹ്യസിദ്ധാന്ത�ത്ത, സാമൂഹ്യാശയ�ത്ത, ആധാരമാക്കിപ്പിടിക്കണം. ഇങ്ങ

�നയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിനും ആശയത്തിനും മാത്ര�മ �കാടിക്കണക്കിലുള്ള

ബഹുജനങ്ങ�ളഇളക്കിവിട്ടു പിന്തിരിപ്പൻശക്തിക�ളഅമർത്തിക്കളയുവാൻകരു

ത്തുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച �താഴിലാളിപ്പാർട്ടിയു�ട പട�യ ഒരുക്കി അണിനിരത്തുവാൻ

കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന് മാത്ര�മ സമുദായത്തി�ല പു�രാഗമനശക്തികൾക്ക് വഴി

�തളിയിച്ചു�കാടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ’.

ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളാണ് മനുഷ്യ�ന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്ന�താ�ടാപ്പം പരിതഃസ്ഥിതിക�ള സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യനുള്ള കഴിവി�നപ്പറ്റിയും

മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനാണ് പരിതഃസ്ഥിതിക�ള മാറ്റിമറിക്കുന്ന

ത്. മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സമുദായ

ത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങ�ള കണക്കി

�ലടുത്തു�കാണ്ടും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി

�ക്കാണ്ടും �ബാധപൂർവ്വം പരിപാടികൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാ�ണ

ങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ശക്തിഅജയ്യമായിരിക്കും. അങ്ങ�ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്
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പ്രകൃതിനിയമങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ�ളയും സമുദായത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിക്ക്

�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ �ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് മാർക്സിസം.



6
മാർക്സിസത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നാശവും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയവുംഅനിവാര്യമാ�ണ

ന്ന് 1847-ൽ ത�ന്ന, അതായത്, റഷ്യൻവിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടതി�ന്റ എഴുപതു

�കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുത�ന്ന, മാർക്സും എം�ഗൽസും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുതലാളിത്തസാ

മൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ�യ ഒരു സവി�ശഷരീതിയിൽ വിശകലനം �ചയ്തു പരി�ശാധിച്ചതി

�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് അത്തര�മാരു പ്രവചനം നടത്താനവർക്കുസാധിച്ചത്.

മാർക്സിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുതലാളിത്ത�ത്തമാറ്റമില്ലാ

ത്ത ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യന്ന നിലയ്ക്കാണ് വീക്ഷിച്ചത്. മാർക്സാക�ട്ട, മുതലാളി

ത്ത�ത്ത ചരിത്രപരമായി പരി�ശാധിച്ചു. മുതലാളിത്തം എങ്ങ�ന ആവിർഭവിച്ചു;

അ�തങ്ങ�ന, ഏതുവഴിയ്ക്ക്, വളരുന്നു, വളർച്ചയു�ട മൂർദ്ധന്യത്തിൽ അ�തങ്ങ�ന

ക്ഷ�യാന്മുഖമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തം നാശമടയുകയും അതി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ �പാന്തിവരികയും �ചയ്യുന്ന�തങ്ങ

�ന—ഇ�തല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി �നാക്കിപ്പഠിച്ചു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം നശിക്കു

�മന്നും �ലാകത്തി�ലങ്ങും �സാഷ്യലിസം വിജയിക്കു�മന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപി

ച്ചത്.

മുതലാളിത്തംമാത്രമല്ല,എല്ലാസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളുംചരിത്രപരമായിആവിർ

ഭവിച്ചവയാണ്. എല്ലാം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റമില്ലാത്തതായിട്ടു യാ�താന്നുമി

ല്ല. പ്രകൃതി മാറുന്നു, ജീവജാലങ്ങൾമാറുന്നു,സമുദായവുംസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയും

സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളും മാറുന്നു, മനുഷ്യസ്വഭാവം മാറുന്നു, മനുഷ്യൻത

�ന്ന മാറുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തി�ലല്ലായിടത്തും പരിവർത്തനങ്ങളു�ട ലീലാവിലാസ

ങ്ങളാണ് കാണ�പ്പടുന്നത്. ശാശ്വതമായി എ�ന്തങ്കിലുമു�ണ്ടങ്കിൽ അതു മാറ്റം

മാത്രമാണ്.

ഒന്നും മാറുകയി�ല്ലന്നും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ തകരുകയി�ല്ലന്നും മർദ്ദനവും

ചൂഷണവും മനുഷ്യനു�ള്ളട�ത്താളം കാലം നിലനിൽക്കു�മന്നും സാമൂഹ്യാസമത്വ

ങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ മനുഷ്യർ നിസ്സഹായനാ�ണന്നും വാദിക്കുന്ന പഴയ തത്വശാസ്ത്ര

ങ്ങൾ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ കഴിവി�ന നി�ഷധിക്കുകയും മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ

ഭാവി�യ �ചാദ്യം �ചയ്യുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്. മാർക്സിസം, �ന�രമറിച്ച്, എല്ലാം

മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നുംപ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ള

മനുഷ്യ�ന്റനന്മയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാൻകഴിയു�മന്നുംപഠിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വ

�ത്ത ഒരു പുതിയ പതനത്തി�ലക്കുയർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗം അതു കാണിച്ചുതരുന്നു.
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പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും മാറ്റങ്ങളു�ട പിന്നിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ,

മനുഷ്യ�ന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ, ചില നിയമങ്ങൾ പ്ര

വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ടും അവ�യ ഉപ�യാ

ഗിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ്—�ലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ

വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനുംഅങ്ങ�ന മനുഷ്യജീവിത�ത്തഅഭിവൃദ്ധി�പ്പ

ടുത്താനുംശ്രമിക്കുന്നത്. ഭൗതികവും മാനസികവുമായഎല്ലാ പു�രാഗതികളു�ടയും

പിന്നിലുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളു�ട ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം. സഖാവ് സ്റ്റാ

ലിൻ നിർവ്വചിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിസം പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വികാസനിയമങ്ങളു�ട ശാ

സ്ത്രമാണ്; അത് മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായവരു�ട വിപ്ലവത്തി�ന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങ

ളിലും �സാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതി�ന്റ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം പടുത്തുയർത്തുന്ന

തി�ന്റ, ശാസ്ത്രമാണ് ’.

മാർക്സിസത്തിൽ �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദം,

ധനശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രീയ�സാഷ്യലിസം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു ഭാഗങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മാർക്സിസ്റ്റ്—�ലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രപഞ്ച�ത്തവീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ്�വ

രുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം. (ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസം). ഭൗതികപ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ�യന്ന�പാ�ല മാനസിക�ലാകത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ടനിയമങ്ങ�ള മന

സ്സിലാക്കാനും ആ നിയമങ്ങ�ള ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് പ്രകൃതി�യയും സമു

ദായ�ത്തയും മാറ്റാനും അത് പാർട്ടി�യ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക്

ഭൗതികമായ ഒരു വിശദീകരണമാണത് നൽകുന്നത്. അവ�യ മനസ്സിലാക്കാൻ

�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗമാണുപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. അതു

�കാണ്ടാണതിനു�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം എന്നുപറയുന്നത്.

സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

‘�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദ�മന്നു�വച്ചാൽ മാർക്സിസ്റ്റ്—�ലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി

പ്രപഞ്ച�ത്തവീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ്. പ്രകൃതിയു�ട പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങ�ളസമീപി

ച്ച് പരി�ശാധിക്കുന്നതിൽ അവയിലടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യാത്മകത്വമാണ് (ഡയലക്റ്റി

ക്സ് ) ആധാരമാക്ക�പ്പടുന്നത്. അവയു�ട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി

അവ�യക്കുറിച്ചു �പാതുതത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ അവയു�ട ഭൗതിക

ത്വമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്ക�പ്പടുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ആ രീതി�യ �വരുദ്ധ്യാധി

ഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം (ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസം) എന്നുപറയുന്നു’.

പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഭൗതികവാദപരമായ ധാരണകൾ

ഡയലക്റ്റിക്കൽ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗത്തിനാവശ്യമാണ്. അതു�പാ�ല ത�ന്ന ഭൗ

തികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഡയലക്റ്റിക്സും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാ

ണ്. ഇങ്ങ�നഡയലക്റ്റിക്സും ഭൗതികവാദവും അ�ഭദ്യമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തി�ന്റ തത്വങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് സാമൂഹ്യചരിത്ര

�ത്തയുംസാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ വിവിധങ്ങളായപ്രതിഭാസങ്ങ�ളയും പരി�ശാധി

ച്ചാൽ, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദമായി. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റയുംസാമൂഹ്യജീ

വിതത്തി�ന്റയും ആശയങ്ങളു�ടയും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും മാറ്റങ്ങളു�ട പി

ന്നിൽ സവി�ശഷങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും അതി�ന്റ
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ഫലമായിട്ടാണ് സമുദായം താഴ്ന്ന പതനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പതനത്തി�ലക്ക് മു

�ന്നറുന്ന�തന്നുമാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദമാണ് മാർക്സിസത്തി

�ന്റ താത്വികമായ അടിത്തറ; അതുത�ന്നയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട താത്വി

കാടിസ്ഥാനം.

ഭൗതികവാദവും ഡയലക്റ്റിക്സും

മാർക്സിന് മുമ്പും �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ഹഗൽ എന്ന

ജർമ്മൻതത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗമുപ�യാ

ഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് പ്രപഞ്ച�ത്ത വീക്ഷിച്ചത്. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ വികാസം

യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങ�ള�യാ ഏതാനും വീരപുരുഷന്മാരു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ള�യാ

ആശ്രയിച്ചല്ല, �ന�രമറിച്ചു, മനുഷ്യന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നശാസ്ത്രീയ

നിയമങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന�തന്ന് അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടാ

യി.

പ�ക്ഷ, �ഹഗൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നില്ല, ആത്മീയവാദിയായിരു

ന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും മനുഷ്യ�ന്റയും

ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്ന ‘പരമാത്മാ’വി�നആശ്രയി

ച്ചാണ് �ലാകം നിലനിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചആത്മാവി�ന്റ

വളർച്ചയു�ട പ്രതിഫലനം മാത്രമാ�ണന്നും മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിയാ

ണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ച�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തലകുത്തി നിൽക്കുന്നഈ �ഹ�ഗലിയൻ തത്വശാസ്ത്ര�ത്ത കാലി�ന്മൽ പി

ടിച്ചുനിർത്തുകയാണ്, എന്നു�വച്ചാൽ, അതി�ന ഭൗതികാടിത്തറയി�ന്മൽ പുതുക്കി

പ്പണിയുകയാണ് മാർക്സും എം�ഗൽസും �ചയ്തത്.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

‘�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗ�ത്ത വിവരിക്കു�മ്പാൾ അതി�ന്റ

അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച �ഹഗലി�നയാണ് മാർക്സും എംഗൽസും, ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, �ഹഗലി�ന്റ �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരി

�ശാധനാമാർഗ്ഗം ത�ന്നയാണ് മാർക്സി�ന്റയുംഎം�ഗൽസി�ന്റയും പരി�ശാധനാ

മാർഗ്ഗ�മന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, �ഹഗലി�ന്റ ഡയലക്റ്റിക്സിൽ നിന്ന്

അതി�ന്റ ‘യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ’ മാത്ര�മ മാർക്സും എം�ഗൽസും എടുത്തുള്ളു.

അതി�ന്റആത്മീയമായ �താണ്ട് അവർ ദൂ�ര വലി�ച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അതി�ന

ആ�ക�യാന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു നവീനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു രൂപവും അവരതിനു

�കാടുത്തു’.

മാനസികവ്യാപാരങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യ�ത്ത മാർക്സും എം�ഗൽസും നി�ഷധിക്കു

ന്നില്ല. പ�ക്ഷ, ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളാണ് അവയു�ട അടിത്തറ�യന്ന് അവർ

ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ആശയങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ആശയം

ഭൗതികപരിസരങ്ങ�ള നിർണയിക്കുകയല്ല, ഭൗതികപരിസരങ്ങൾ ആശയ�ത്ത

നിർണയിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. സമുദായത്തി�ല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാ

കുന്ന അടിത്തറ�മൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ഉപരിഘടനയാണ് ആശയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ

സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
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സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതം വളർന്നുവന്ന് സമുദായത്തിന് പുതിയ ചില

കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാനു�ണ്ടന്നു വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്ര�മ പുതിയ സാമൂഹ്യാശ

യങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകയുള്ളൂ. എന്നാൽ, അവ ഉളവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ,

അവ ഒരു സജീവശക്തിയായിത്തീർന്ന് ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ വളർച്ചമൂലം പു

തിയ കടമകൾ നിർവ്വഹി�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള സമുദായ�ത്ത സഹായിക്കുന്നു; അവ

സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുന്നു. ഇതുത�ന്നയാ

ണ് പുതിയആശയങ്ങൾക്കുംപുതിയസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുംപുതിയഅഭിപ്രായങ്ങൾ

ക്കും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമുദായ�ത്ത സംഘടിപ്പിച്ചു, അണിനിരത്തി,

മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളകഴിവു�ണ്ടന്ന് പറയുന്നതി�ന്റഅർത്ഥം.”

ഉദാഹരണത്തിന്,ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവക്കാലത്ത് �പാന്തിവന്നസാമൂഹ്യാശയങ്ങ�ളപരി

�ശാധിയ്ക്കുക—റൂ�സ്സാ, �വാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരു�ട ചിന്തകൾ അക്കാല

ത്ത് സമുദായ�ത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്ര�ചാ

ദനം നൽകുകയുണ്ടായി. അവ സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ

ശക്തിയായിത്തീർന്നു. പ�ക്ഷ, പ്രതിഭാശാലികളുണ്ടായതു�കാണ്ടല്ല ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവ

മുണ്ടായത്. മറിച്ച്, ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയവസാനിപ്പിച്ചു മുതലാളി�ത്താല്പാദ

നവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കുകഎന്നകടമ സമുദായത്തി�ന്റ മുമ്പിലാവിർഭവിച്ച�പ്പാൾ

മാത്രമാണ് ആ പ്രതിഭാശാലികൾ രംഗത്തുവന്നത്. അ�പ്പാൾ മാത്രമാണ് അവ

രു�ട ആശയങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങ�ള സഹായിക്കുക�യന്ന പങ്ക്

നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ശ്രീനാരായണഗുരു �കരളത്തി�ല ജാതി�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ ജനകീ

യപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്ര�ചാദനം നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റയും �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ട ഫലമായി ജാതി�മ

ധാവിത്വത്തി�നതിരായി സാമൂഹ്യ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നുവന്ന�പ്പാൾ

മാത്രമാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവി�ന്റആശയങ്ങൾ ഒരുസജീവശക്തിയായിത്തീർ

ന്നത്.

ഇങ്ങ�ന പരി�ശാധിച്ചാൽ ചരിത്രത്തി�ന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ സാമൂ

ഹ്യാശയങ്ങൾ, മതങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങൾമുതലായവ�യ്ക്കല്ലാം ഭൗതികമായ

ഒരടിത്തറയു�ണ്ടന്നുകാണാൻസാധിക്കും.

മാർക്സിസത്തി�ന്റകാര്യം ത�ന്ന�യടുക്കുക. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യകാലത്ത്

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിയായി തലയുയർത്തുകയും ചരിത്രത്തിൽ

സ്വതന്ത്രമായ സ്വാധീനശക്തി �ചലുത്താൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ മാത്രമാണ്

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രവും ഉയർന്നുവന്നത്. ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ

വളർച്ചമൂലം സമുദായത്തിന് ചില പുതിയ കടമകൾ നിർവ്വഹി�ക്കണ്ടിവന്ന�പ്പാൾ

മാത്രമാണ് മാർക്സിസം സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി

ത്തീർന്നത്.

അ�പ്പാൾ, മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധം സാമൂ

ഹ്യജീവിത�ത്തനിർണ്ണയിക്കുകയല്ല, സാമൂഹ്യജീവിതം �ബാധ�ത്തനിർണ്ണയിക്കു

കയാണ് �ചയ്യുന്നത്.

മാർക്സിന് മുമ്പ് ആത്മീയവാദികൾ മാത്രമല്ല, ഭൗതികവാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ചാർവ്വാകൻ, എപ്പിക്യൂരസ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികൾ ഭൗതികവാദിക
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ളായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റആരംഭ�ത്താടുകൂടി, പ്ര�ത്യകിച്ചും 15-17നൂറ്റാണ്ടുക

ളിൽ, വളർന്നുവന്നസയൻസ് ഭൗതികവാദത്തി�ന്റവിജയ�ത്തയാണുൽ�ഘാഷിച്ചത്.

�ഹഗലി�ന്റ തത്വശാസ്ത്ര�ത്ത ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ വീക്ഷണ�കാണത്തിലൂ

�ട വിമർശിച്ച് �ഫായർ�ബക്ക് എന്ന ജർമ്മൻ തത്വജ്ഞാനി (1804-1872) മാർ

ക്സി�ന്റയും എം�ഗൽസി�ന്റയും ചിന്താഗതിയിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും ആരംഭകാലത്ത്,

വലിയ സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയുണ്ടായി. �ഹഗലി�ന്റ ആത്മീയവാദത്തിൽ നിന്ന്

കുതറിപ്പുറത്തുകടന്നു�വന്നതിലാണ് �ഫായർ�ബക്കി�ന്റപ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്.

പ�ക്ഷ, �ഹഗലി�ന്റ ആത്മീയവാദ�ത്ത നി�ഷധിച്ച�താ�ടാപ്പം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഡയലക്റ്റിക്സി�നയും �ഫായർ�ബക്ക് വലി�ച്ചറിഞ്ഞു. �ഹഗലിൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി

�ന്റ ‘യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ’ കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ �ഫായർ�ബക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങ�ള വീക്ഷിക്കു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഒരു ഭൗതികവാദിയാ

യിരുന്നു. പ�ക്ഷ, സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഭൗതികാടിസ്ഥാന�മ�ന്തന്നു മനസ്സിലാ

ക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ആത്മീയവാദത്തി�ലക്ക് ത�ന്ന വഴുതിവീ

ണു. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങ�ള തരംതിരിക്കുന്നത്

മതങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാ�ണന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം.

മാർക്സും എം�ഗൽസുമാക�ട്ട, പ്രകൃതി�യന്ന�പാ�ല ത�ന്ന സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങ

�ളയും ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരി�ശാധിച്ചു. �ഫായർ�ബക്കി

�ന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ആത്മീയവും മതപരവുമായ പുറം�താണ്ട് വലി�ച്ചറിഞ്ഞ്

അതിലടങ്ങിയ ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ കാതലി�ന ശാസ്ത്രീയമായി വളർത്തുകയാണ്

അവർ �ചയ്തത്.

തങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങ�ളയും പരി�ശാധിക്കുക

യും അവയു�ട �നട്ടങ്ങ�ള ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് മാർക്സും എം

�ഗൽസും തങ്ങളു�ട ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തി�ന്റ തത്വങ്ങളുന്നയിച്ചത്.

പ�ക്ഷ, മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രം പഴയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളു�ട ഒരു വികാസം മാത്രമല്ല,

തികച്ചും പുതുതായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ്.

പരിതഃസ്ഥിതിയും പരസ്പരബന്ധവും

നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തിയും പിടിച്ചു�കാണ്ട് ഒരാൾ നിങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ നിൽക്കു

ന്നു�വന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കത്തി നിങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന വികാര�മന്താണ്? നി

ങ്ങൾക്ക് ഭയ�മാ സ�ന്താഷ�മാ എന്താണുണ്ടാകുന്നത്? കത്തിപിടിച്ചു നിൽക്കു

ന്നതാരാ�ണന്നു മനസ്സിലായാ�ലഈ �ചാദ്യത്തിന് സമാധാനം ലഭിക്കൂ. കത്തി

യു�ട ഉടമസ്ഥൻ ഒരു ഭ്രാന്ത�നാ �കാലപാതകി�യാ ആ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട. ഭ്രാന്ത

�ന്റകയ്യിൽകത്തിആളുക�ള �കാല്ലാനുള്ളഉപകരണമാണ്. നിങ്ങ�ളന്തു�ചയ്യും?

സംശയമില്ല, നിങ്ങളവ�ന പിടിച്ചു�കട്ടും.

മറിച്ച്, കത്തിപിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത് ഒരു �ഡാക്ടറാ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട. ഒരു വിഷ

മം പിടിച്ചഓപ്പ�റഷൻകഴിച്ച് ഒരു കുട്ടിയു�ട ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനു�ശഷംഅ�ദ്ദഹം

നിങ്ങ�ള �നാക്കി പുഞ്ചിരിയിടുകയാണ്. നിങ്ങള�ദ്ദഹ�ത്തപിടിച്ചു�കട്ടു�മാ? തീർ

ച്ചയായുമില്ല. പകരം, നിങ്ങള�ദ്ദഹ�ത്താടു നന്ദിപറയും.

അ�പ്പാൾ, കത്തി�യ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന് �വർ�പടുത്തി�ക്കാണ്ട്

പരി�ശാധിക്കാൻ പാടില്ല. പരിതഃസ്ഥിതികളുമായുള്ള ബന്ധമനുസരിച്ച് അത്

ഉപ�യാഗകര�മാ ഉപദ്രവകര�മാആയിത്തീരുന്നു.
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തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തുക്കൾതമ്മിലുള്ളപരസ്പരബന്ധ�ത്തസഖാവ്

സ്റ്റാലിൻ ത�ന്റ ‘മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയും ചിന്തയുംതമ്മിൽപരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന്അ�ദ്ദഹംവിവരിക്കുന്നു. ഭാഷയ്ക്ക് ചിന്തയില്ലാ

�തയും ചിന്തയ്ക്ക് ഭാഷയില്ലാ�തയും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. ചിന്തയു�ട നിലനിൽപു

ഭാഷയിലൂ�ടയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാഷ ചിന്തക�ള �കമാറാനുള്ള ഉപാധി

യായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്റ്റാലി�ന്റ ത�ന്ന വാക്കുകളിൽ,

‘ഭാഷയിലൂ�ട പ്രകടമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തകൾ മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽ ഉദി

ക്കുന്നു�വന്നു പറയ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഭാഷയാകുന്ന പദാർത്ഥമില്ലാ�ത, ഭാഷയാകുന്ന

പുറം�താണ്ടില്ലാ�ത, അതായത്, ഒരു ഒഴുക്കൻ രൂപത്തിൽ, ചിന്തകളുയരുന്നു�വ

ന്നാണ് പറയ�പ്പടുന്നത്. എന്നാലിത് തികച്ചും �തറ്റാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽ

എ�ന്തല്ലാം ചിന്തകളുദിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ഭാഷയാകുന്ന പദാർത്ഥത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലല്ലാ�ത, വാക്കുകളു�ടയും ശബ്ദങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാ�ത

അവയ്ക്ക് ആവിർഭവിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല ത�ന്ന’.

ചിന്ത ഭാഷയുമായി മാത്രമല്ല, മറ്റു വസ്തുക്കളുമായും ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു:

‘�ദനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബാഹ്യ�ലാകത്തി�ല പദാർത്ഥങ്ങളും അവയു�ട

അ�ന്യാന്യബന്ധങ്ങളും കണ്ണ്, �ചവി, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക് എന്നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ

വഴിയ്ക്ക് അവരു�ട മനസ്സിലുളവാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം, വസ്തു�ബാധം, ധാരണ

എന്നിവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ അവരു�ട ചിന്തകൾ ഉട�ലടുക്കുക

യും നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രതിബിംബം, വസ്തു�ബാധം, ധാരണ

എന്നിവ�യാടുകൂടാ�ത ചിന്ത ശൂന്യവും ഭാവരഹിതവുമാണ്; അതായത്, ചിന്ത

ഉണ്ടാകുന്ന�തയില്ല’.

ഭാഷയു�ട മൂലപദാവലിയും വ്യാകരണവും തമ്മിലും ഇതു�പാ�ലബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കു

ന്നു. വ്യാകരണവുമായി ബന്ധ�പ്പടാ�ത ഒറ്റ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥ

ശൂന്യങ്ങളാണ്. വാക്കുകൾ ഭാഷയല്ല. മൂലപദങ്ങൾ ഭാഷയു�ട അടിത്തറയാണ്;

സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, വ്യാകരണമാണ് അവയ്ക്ക് ഭാഷയു�ട രൂപം നൽകുന്നത്.

അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും തമ്മിലുള്ള അനിവാര്യമായ ബന്ധ�ത്തക്കുറി

ച്ചും സ്റ്റാലിൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ

യാണ് ഇവി�ട അടിത്തറ�യന്നുപറയുന്നത്. ഈഅടിത്തറ�മൽ ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീ

യവും നിയമപരവും മതപരവും കലാപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ ആശയസംഹി

തകളും രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും മറ്റുമായസ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഉപരിഘടന�യന്ന

�പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നത്. ഓ�രാ അടിത്തറയ്ക്കും അതിന് �യാജിച്ച ഉപരിഘടന

യുണ്ട്. അടിത്തറ മാറു�മ്പാൾ ഉപരിഘടനയും മാറുന്നു. സമുദായത്തി�ല സാമ്പ

ത്തികാടിത്തറയാണ് ഉപരിഘടന�യ—ആശയങ്ങ�ളയും സ്ഥാപനങ്ങ�ളയും—

നിർണയിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഉപരിഘടന നിഷ്ക്രിയമല്ല. അത് അടിത്തറയി�ന്മലും

സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. അടിത്തറ�യ രൂപ�പ്പടുത്താനും ശക്തി�പ്പടുത്താനും

അത് സഹായിക്കുന്നു, സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ഉപരിഘടന അടിത്തറയിൽ നിന്നുയി�രടുത്തുയരുന്നു. എന്നാൽ, ഉപരിഘടന

അടിത്തറയു�ടയും വർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും വികാസത്തി�ന്റ ഗതിവിഗതിക�ളയും സാ

മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ടയും സ്വഭാവ�ത്തയും സംബന്ധി�ച്ചട�ത്താളം നിർജ്ജീവവും

നിഷ്പക്ഷവും ഉദാസീനവുമാ�ണന്നു ഇതിനർത്ഥമില്ല. �ന�രമറിച്ച്, ഉപരിഘടന
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ഉയർന്നുവന്നതിനു�ശഷം ഒരു സജീവശക്തിയായിത്തീരുന്നു; സ്വന്തം അടിത്ത

റ�യ പൂർണ്ണരൂപം �ക�ക്കാള്ളുന്നതിലും ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതിലും സജീവ

മായി സഹായിക്കുന്നു; പഴയ അടിത്തറ�യയും വർഗ്ഗങ്ങ�ളയും നി�ശ്ശഷം നശി

പ്പിച്ചുകളയുന്നതിൽ പുതിയ സമുദായത്തിന് സഹായകരമായ നടപടിക�ളല്ലാം

എടുക്കുന്നു’.

അ�പ്പാൾ, ഏ�തങ്കിലു�മാരാശയത്തി�ന്റ�യാ സ്ഥാപനത്തി�ന്റ�യാ പ്രാധാന്യം

മനസ്സിലാക്കണ�മങ്കിൽഅതി�ന്റഅടിത്തറയായസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുമായി

ബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടു�വണംഅതി�ന പരി�ശാധിക്കുക.

മാർക്സിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതികവാദികൾ യാന്ത്രികമായ പരി�ശാധനാ

മാർഗ്ഗ�ത്തയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തവയും സർവ്വത

ന്ത്രസ്വതന്ത്രങ്ങളുമായ വിവിധ വസ്തുക്കളു�ട �വറു�മാരു കൂമ്പാരമായിട്ടാണ് അവർ

പ്രകൃതി�യ വീക്ഷിച്ചത്.

എം�ഗൽസ് പറയുന്നു:

‘യാന്ത്രികചിന്തക�ന്റ �നാട്ടത്തിൽ വസ്തുക്കളും അവയു�ട മാനസിക പ്രതിഛായ

കളായആശയങ്ങളുംഅ�ന്യാന്യം ബന്ധമില്ലാത്തവയാണ്; അവഓ�രാ�ന്നാ�രാ

ന്നായി, ഒന്നി�ന മ�റ്റാന്നിൽനിന്ന് �വർ�പടുത്തി പരി�ശാധിക്ക�പ്പ�ടണ്ടവയാ

ണ്; സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന, ഇളക്കമില്ലാത്ത, എ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമുള്ള, പരീക്ഷണവ

സ്തുക്കളാണവ. ഒരിയ്ക്കലും അ�ന്യാന്യം കൂട്ടിയിണക്കാനാവാത്ത പ്രതിഭാസങ്ങളു�ട

ഭാഷയിലാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്… വസ്തുക്ക�ള �വ�വ്വ�റ പരി�ശാധിക്കുന്ന
തിനിടയ്ക്ക് അവ തമ്മിലുള്ളബന്ധംഅയാൾ മറക്കുന്നു. അവയു�ട ജീവിത�ത്തക്കു

റിച്ച് പരി�ശാധിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ ജീവിതത്തിന് ഒരാരംഭവും അറുതിയുമു�ണ്ട

ന്ന് അയാൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. നിശ്ചലാവസ്ഥ�യപ്പറ്റിയുള്ള ആ�ലാചനയ്ക്കിടയിൽ

അവ ചലിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് അയാൾ ഓർമ്മിയ്ക്കുന്നില്ല. മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതു�കാണ്ട്

വന�ത്തക്കാണാൻഅയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല’.

മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദമാക�ട്ട, �ന�രമറിച്ച്, ഒന്ന് മ�റ്റാന്നി�ന ആശ്രയിച്ചും പര

സ്പരം നിയന്ത്രിച്ചും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടും കിടക്കുന്ന നാനാരൂപങ്ങളു�ട ഒരു സമ

ഗ്രമായ സമുച്ചയ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രകൃതി�യയും സമുദായ�ത്തയും വീക്ഷിക്കുന്ന

ത്. പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു, പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു, പരസ്പരം സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. സ്റ്റാലിൻ പറ

യുന്നു:

‘പ്രകൃതിയു�ട ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ�മങ്കിൽ

അതി�ന്റചുറ്റുമുള്ളമറ്റുപ്രതിഭാസങ്ങളുമായിബന്ധ�പ്പടാത്തരൂപത്തിൽഅതി�ന

ഒറ്റയ്ക്കു പരി�ശാധിച്ചാൽ �പാരാ എന്ന് ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റിരിയലിസം പറയുന്നു.

പരിതഃസ്ഥിതികളുമായിബന്ധ�പ്പടാത്തതരത്തിൽപ്രകൃതിയു�ടഏതുപ്രതിഭാസ

�ത്ത �നാക്കിയാലും അതി�ന്റ അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. �ന

�രമറിച്ച്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റു പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങളുമായി അ�ഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടു

�കാണ്ട്, അവയാൽനിയന്ത്രിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ട്, ഉള്ളതാ�ണന്നുമനസ്സിലാക്കി പരി

�ശാധിച്ചാൽപ്രകൃതിയു�ടഏതുപ്രത്യക്ഷരൂപവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വിവരി

ക്കാനും കഴിയും’.
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മാറ്റവും വളർച്ചയും

പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുള്ള വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളു�മല്ലാം പരസ്പരം

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം കണ്ടാൽ �പാരാ. എല്ലാം ഇടവിടാ�ത മാറി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ഇതു മനസ്സിലാക്കാ�തയാ�താരു

പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരുദാഹരണ�മടുക്കുക:

‘അടിമത്തവ്യവസ്ഥ സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യ തടയുക�യാ സഹായിക്കുക

�യാ �ചയ്യുക?’ എന്ന് �ചാദിച്ചാൽ നിങ്ങ�ളന്താണ് മറുപടി പറയുക? ഏതു

പരിതഃസ്ഥിതിയി�ല അടിമത്തവ്യവസ്ഥ�യപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്ത

മാക്കിയാ�ലഈ �ചാദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനാവൂ. പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ

അവസാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായുണ്ടായ സാമൂ

ഹ്യസമത്വങ്ങളും വർഗ്ഗവിഭജനവും സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�യ സഹായിക്കുകയാണ്

�ചയ്തത്. അന്ന്അടിമത്തവ്യവസ്ഥ�യഎതിർത്തു�കാണ്ട്പ്രാകൃതകമ്യൂണിസംനി

ലനിർത്തണ�മന്ന് വാദിച്ചവർപിന്തിരിപ്പന്മാരായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,അ�തഅടിമത്ത

വ്യവസ്ഥ മ�റ്റാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ,

മനുഷ്യപു�രാഗതിക്ക് വിലങ്ങടിച്ചുനിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇതുത�ന്നയാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയുംസ്ഥിതി. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്ത് ‘മു

തലാളിത്തംനശിക്ക�ട്ട’എന്നമുദ്രാവാക്യംസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക്പറ്റിയതായിരുന്നി

ല്ല. എന്നാൽ, പിന്നീട് അ�ത മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥത�ന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തികളു

�ട വളർച്ച�യ തടയാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ അതി�ന്റ നാശം മനുഷ്യനാവശ്യമായി

ത്തീർന്നു.

ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ കാര്യ�മടുക്കുക. ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യം ഫ്യൂഡൽഭര

ണ�ത്തക്കാൾ പു�രാഗമനപരമാണ്. പ�ക്ഷ, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു

�കാണ്ട്ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യത്തിനു�വണ്ടി വാദിച്ചാ�ലാ? �താഴിലാളിസർവ്വാധി

പത്യത്തിൻകീഴിലുള്ള ജനാധിപത്യം ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യ�ത്തക്കാൾ എത്ര�യാ

ഉയർന്നതാണ്. പ�ക്ഷ, വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽനിന്ന് �നാ

ക്കു�മ്പാൾ �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം �പാലും താഴ്ന്ന പടിയാണ്.

ഇന്ത്യയി�ലഇന്ന�ത്തഘട്ടത്തിൽജനകീയജനാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കാനുള്ള

ഒരു പരിപാടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മു�ന്നാട്ടു�വച്ചിട്ടുള്ളത്. പ�ക്ഷ �സാഷ്യലി

സത്തി�ന്റ വിജയ�ക്കാടി നാട്ടിയ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ജനകീയാധിപത്യം

സ്ഥാപിക്കാനല്ല, കമ്യൂണിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്.

അവി�ട ജനകീയ ജനാധിപത്യം �വണ�മന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ മുദ്രാ

വാക്യമായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ �താഴിലാളികൾക്ക് പണിമുടക്കാനും ഭരണാധികാര�ത്ത മാറ്റാ

നും സ്വാതന്ത്ര്യം �വണ�മന്ന് വാദിക്കുന്നവർ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല �താഴി

ലാളികൾക്ക് അ�ത സ്വാതന്ത്ര്യം നി�ഷധിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ഇന്ത്യയി�ല

ഇന്ന�ത്ത ഭരണവ്യവസ്ഥഅവസാനിപ്പിക്കണ�മന്ന് വാദിക്കുന്നവർ �സാവിയറ്റ്

ഭരണകൂട�ത്തതകിടം മറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച �ബറിയയു�ട വധശിക്ഷ�യഎന്തു�കാ

ണ്ട് ആ�ക്ഷപിക്കുന്നില്ല’. മൂക്കത്ത് വിരൽ�വച്ചു�കാണ്ട് ഇത്തര�മാ�ക്ക �ചാദി

ക്കുന്ന ചല ആളുകളുണ്ട് നമ്മു�ട നാട്ടിൽ. ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു

�വണ്ടി ചൂഷണമവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഒരുപിടി ന്യൂനപക്ഷക്കാരു�ട

താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ചൂഷണംനിലനിർത്താ�നാപുനഃസ്ഥാപിക്കാ�നാശ്രമി

ക്കുന്നവരും ഒരു�പാ�ലയാ�ണന്നാണവരു�ട നാട്യം. പ�ക്ഷ, ഈ രണ്ടു പരിതഃ
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സ്ഥിതികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ഒരിടത്ത് ശരിയായത്

മ�റ്റസ്ഥലത്ത് �തറ്റായിരിക്കു�മന്നും മാർക്സിസംഊന്നിപ്പറയുന്നു.

യുദ്ധങ്ങ�ളാ�ടടു�ക്കണ്ട നിലപാ�ടന്താണ്? മാർക്സിസം എല്ലാം യുദ്ധങ്ങ�ള

യും ഒരു�പാ�ലയല്ല കണക്കാക്കുന്നത്. ന്യായമായ യുദ്ധങ്ങളും അന്യായമായ യു

ദ്ധങ്ങളുമുണ്ട്. അന്യനാടുക�ള �വട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങ�ള കമ്യൂണി

സ്റ്റുകാർ എതിർക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാ

നുള്ളയുദ്ധങ്ങ�ളഅവർഅനുകൂലിക്കുന്നു.

ഒ�ര വർഗ്ഗംത�ന്ന നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പു�രാഗമനപരവും

മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്തിരിപ്പനുമാവാം. �ന�പ്പാളിയൻ �ബാണപ്പാട്ടി�ന്റ ആദ്യ

കാല�ത്തയുദ്ധങ്ങ�ളമാർക്സുംഎം�ഗൽസുംന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം,അവ

നാടുവാഴി �മധാവിത്വത്തി�നതിരായിരുന്നു, ജനങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കാവശ്യ

മായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�ത �ന�പ്പാളിയൻത�ന്ന ഒടുവി�ലാടുവിൽ ജനങ്ങൾ�ക്ക

തിരായിഅന്യനാടുക�ള �വട്ടിപ്പിടിക്കാൻ�വണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾനടത്തി. അവഅന്യാ

യമായ യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു.

1939-ൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധ�ത്ത �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള കമ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാർ എതിർത്തു. അന്നത് വ്യത്യസ്ത സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ തമ്മിൽ രാജ്യ

ങ്ങൾ �വട്ടിപ്പിടിക്കാൻ �വണ്ടി നടത്തിയ യുദ്ധം മാത്രമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒരു

ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ യുദ്ധത്തി�ന്റ സ്വഭാവം മാറി. സാമ്രാജ്യത്വ താൽപ്പര്യങ്ങ

ളില്ലാത്ത, �താഴിലാളിവർഗ്ഗ താൽപ്പര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന, രാഷ്ട്രവും

ജനതയും ആക്രമണത്തിനിരയാവുക�യന്നഘട്ടംവന്നു. ഫാസിസത്തി�നതിരായ

യുദ്ധത്തിലൂ�ട മാത്ര�മ സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യവും �സാഷ്യലിസവും �ന

ടാൻ കഴിയൂ എന്നസ്ഥിതിയുളവായി. അ�താ�ട യുദ്ധം �വറും സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധ

�മന്നനിലവിട്ടു ജനകീയ യുദ്ധമായി മാറി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ തങ്ങളു�ട നയം

മാറ്റുകയുംഫാസിസത്തി�നതിരായആയുദ്ധത്തിൽസജീവമായി പ�ങ്കടുക്കുകയും

�ചയ്തു. ഫാസിസത്തി�നതിരായ സമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ് മദ്ധ്യയൂ�റാപ്പിലും കിഴ

ക്കൻ യൂ�റാപ്പിലുമുള്ള അ�നകം രാജ്യങ്ങൾ രാജകീയഭരണവും പിന്നീട് മുതലാ

ളിത്തവും അവസാനിപ്പിച്ച് �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്ക് മു�ന്നറിയത്; ഫാസിസത്തി

�നതിരായ സമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ് �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള �താഴിലാളിവർഗ്ഗം

കൂടുതൽ ശക്തി�പ്പട്ടത്.

മാറ്റ�ത്തയും വളർച്ച�യയും പരിതഃസ്ഥിതി�യയും കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ടു

ള്ള പ്രവർത്തനം മാത്ര�മ വിജയപ്രദമാകൂ എന്നാണി�തല്ലാം കാണിക്കുന്നത്.

എല്ലാറ്റിനും ചില സന്ദർഭങ്ങളും പരിതഃസ്ഥിതികളുമുണ്ട്. സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും

പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും �വർ�പടുത്തി�ക്കാണ്ട് യാ�താന്നി�നയും പരി�ശാ

ധിക്കാൻ പാടില്ല. ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ശരിയായി

�ത്താന്നുന്നത് മ�റ്റാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ �തറ്റായിത്തീരുന്നു. ഒരു കാലഘ

ട്ടത്തിൽ മനുഷ്യപു�രാഗതിക്കാവശ്യമായത് മ�റ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ അനാവശ്യവും

പിന്തിരിപ്പനുമായിത്തീരുന്നു.

പ്രകൃതിയിലുംസമുദായത്തിലുമുള്ളയാ�താന്നുംത�ന്നനിശ്ചലമായി നിൽക്കു

ന്നില്ല. എല്ലാം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു, വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓ�രാന്നിനും

ഉത്ഭവമുണ്ട്, വളർച്ചയുണ്ട്, ക്ഷയമുണ്ട്, നാശമുണ്ട്. എം�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു

ന്നതു�പാ�ല, ‘പ്രകൃതിയാ�ക, ഏറ്റവും �ചറിയ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ

വസ്തുക്കൾ വ�ര, മണൽത്തരി മുതൽ സൂര്യൻവ�ര, പ്രാഥമികമായ ജീവ�കാശം മു
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തൽമനുഷ്യൻവ�ര,എല്ലാംത�ന്നഅനവരതവുംഅവിശ്രമവുമായമാറ്റത്തി�ന്റയും

ചലനത്തി�ന്റയുംരൂപത്തിൽആവിർഭവിക്കുകയുംഅന്തർഭവിക്കുകയും �ചയ്തു�കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നു’. മാറ്റവും ചലനവുമില്ലാത്ത യാ�താന്നുമില്ല. ‘�നബുല’ എന്ന �പരില

റിയ�പ്പടുന്ന പ്രഭാപടലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം സൂര്യമണ്ഡലവും അതിനു�ശഷം ഭൂമ

ണ്ഡലവും പിന്നീട് വിവിധങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഒടുവിൽ മനുഷ്യ

നും എല്ലാം ഉണ്ടായത്ഈ വികാസക്രമത്തിലൂ�ടയാണ്. അതിപ്രാചീനമായ പ്രാ

കൃതവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി പലസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക�ള

യും പിന്നിട്ടു�കാണ്ട് മനുഷ്യൻകമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് പു�രാഗമിക്കാൻതുടങ്ങിയതും

ചലനങ്ങളു�ടയും മാറ്റങ്ങളു�ടയും ഫലമായിട്ടാണ്. മാറുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളനുസ

രിച്ച് നയപരിപാടികളും മാറി�യ കഴിയൂ. ഓ�രാന്നി�നയും അതു മാറ്റി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുന്നുഎന്ന �ബാധ�ത്താടുകൂടി�വണം പരി�ശാധിക്കുകഎന്ന് ഡയലക്റ്റിക്കൽ

�മറ്റീരിയലിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

വളരുന്നശക്തികളും തകരുന്നശക്തികളും

�ലാകം അനസ്യൂതമായി മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയും വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു�വങ്കിൽ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്: എ�ന്നന്നും നിലനിൽക്കുന്ന യാ

�താരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുമില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്ത്, ചൂഷണം മുതലായവ�യ സം

ബന്ധിച്ചിട�ത്താളം യാ�താരു സനാതനനിയമവുമില്ല. അതു�കാണ്ട്, സ്റ്റാലിൻ

പറയുന്നതു�പാ�ല ‘ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥനിലവിൽ

വന്നതു�പാ�ല ത�ന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യയും മാറ്റി പകരം �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വ്യവസ്ഥനിലവിൽ വരുത്താവുന്നതാണ് ’.

ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തി�ലങ്ങി�നയാ�ണാ അങ്ങ�നത�ന്ന, അ�തപടി

അതി�ന �നാക്കിക്കാണണ�മന്ന് ഡയലക്റ്റിക്കൽ പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗം ഊന്നി

പ്പറയുന്നു. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ല. അതു ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട്

ചലനാത്മകമായ ജീവിത�ത്ത പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ അത് ഇന്ന് എങ്ങ�നയിരി

ക്കുന്നു എന്നു മാത്രം �നാക്കിയാൽ �പാരാ, നാ�ള എങ്ങ�നയാവാൻ �പാകുന്നു

എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം.

ജീവിതത്തി�ന്റ മാറ്റത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ നിലവിലുള്ള ചിലത് നാശമട

യുകയും പുതുതായി ചിലത് ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽ, ഇടവി

ടാ�ത സൃഷ്ടിയും നാശവും സംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയതിൽ നിന്നാണ് പു

തിയ ജന്മ�മടുക്കുന്നത്. ഭൂതകാലത്തി�ന്റ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനകാലവും

വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയും ഉട�ലടുക്കുന്നു. ഈ മാറ്റത്തി�ന്റ സ്വഭാവ

�ത്തഎം�ഗൽസ് ഉദാഹരണസഹിതം വിവരിക്കുന്നതു �നാക്കുക.

‘�ദനംദിനാവശ്യങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഒരുജീവി മരിച്ചിട്ടു�ണ്ടാഇല്ല

�യാഎന്നറിയുവാനും പറയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ,സൂക്ഷ്മമായി പരി

�ശാധിച്ചാൽ, ഇത് മിയ്ക്ക�പ്പാഴും അത്യന്തം വിഷമമായ ഒരു പ്രശ്നമാ�ണന്ന് �തളി

യും. നിയമപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതനുഭവമാണ്. നിയമപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കാവുന്ന

ഏതുഘട്ടം മുതൽക്കാണ് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ശിശുവി�ന �കാല്ലുന്നത് �കാലക്കു

റ്റത്തിലുൾ�പ്പടുത്താറാവുക എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രത�ന്ന തല പുണ്ണാക്കിയി

ട്ടും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതു�പാ�ലത�ന്നഏതുപ്ര�ത്യക നിമിഷത്തിലാണ്

ഒരാൾ മരണമടയുന്ന�തന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അത്രത�ന്ന വിഷമമാണ്. ശരീര
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ശാസ്ത്രം �തളിയിക്കുന്നു മരണം �പ�ട്ടന്നു നടക്കുന്ന ഒരു �നമിഷിക സംഭവമല്ല,

�ന�രമറിച്ച് ക്ര�മണ വളർന്നുവരുന്നതും സുദീർഘവുമായ ഒരു പരിണാമമാണത്.

‘ഇതു�പാ�ലത�ന്ന, ഓ�രാ ജീവിയും ഓ�രാ നിമിഷത്തിലും ആ ജീവിത�ന്ന

യാണ് അതല്ല താനും. നിമിഷം�താറും പുറ�മനിന്ന് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങ�ള

അതുൾ�ക്കാള്ളുന്നു. മറ്റു വസ്തുക്ക�ള അത് പുറന്തള്ളുകയും �ചയ്യുന്നു. ഓ�രാ നി

മിഷത്തിലും അതി�ന്റ ശരീരത്തിൽ ജീവാണുക്കൾ മരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു ജീ

വാണുക്കൾസ്വയം ജനിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�ന, കാലക്ര�മണ

അതി�ന്റ ശരീരത്തി�ല ഉള്ളടക്കമായ പദാർത്ഥമാസകലം മാറുകയും പുതിയ

പദാർത്ഥത്തി�ന്റ അണുക്കൾ തൽസ്ഥാനത്തു കയറിക്കൂടുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ

�ന, ഓ�രാ ജീവിയും എല്ലായി�പ്പാഴും ആ ജീവിത�ന്നയാ�ണങ്കിലും അതല്ലാത്ത

ചിലതുകൂടിയാണ് ’.

ഇതുത�ന്നയാണ് മ�റ്റല്ലാ വസ്തുക്കളു�ടയുംസ്ഥിതി.

പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ, വളരുന്ന ശക്തികളും തകരുന്ന ശക്തികളും

തമ്മിൽ ഇടവിടാ�ത നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘട്ടനങ്ങളു�ടയും സമരങ്ങളു�ട

യും ഫലമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് എന്നും

അതു�കാണ്ട്പ്രകൃതി�യ�യാസമുദായ�ത്ത�യാ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളപരിപാടികൾ

രൂപവൽക്കരിക്കു�മ്പാൾ തകരുന്ന ശക്തിക�ളയല്ല, വളരുന്ന ശക്തിക�ളയാണ്

ആശ്രയി�ക്കണ്ട�തന്നും മാർക്സിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

പുതുതായി രംഗപ്ര�വശം �ചയ്യുന്ന ശക്തികൾ ആരംഭത്തിൽ ദുർബ്ബലങ്ങളാ

�ണന്ന് �താന്നും. പ�ക്ഷ, അവയ്ക്കാണ് ഭാവിയുള്ളത്. കാരണം, അവയിൽ വളർച്ച

യ്ക്കുള്ളകഴിവ് അന്തർലീനമായിക്കിടക്കുന്നു. തളരുന്ന ശക്തികളാക�ട്ട, അനിവാര്യ

മായും കൂടുതൽ തളരുകയും ഒടുവിൽ നാശമടയുകയും �ചയ്യുന്നു.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘പുതുതായി ജനിച്ച് ദിനംപ്രതി വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�ത�ന്താ അത് അജയ്യമാ

ണ്, അതി�ന്റ പു�രാഗതി അപ്രതി�രാദ്ധ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, �താഴിലാളി

കൾ ഒരു വർഗ്ഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഉത്ഭവിച്ചു ദിനംപ്രതി വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ പി�ന്ന

—ഇന്ന�ത്തനിലയ്ക്ക് അ�തത്രത�ന്ന ദുർബ്ബല�മാ നിസ്സാര�മാ ആയി�ക്കാള്ള�ട്ട

—കാലക്രമത്തിൽ അത് മ�റ്റല്ലാറ്റി�നയും �താൽപ്പിച്ചു വിജയിയാവും. കാരണം,

അതു വളരുകയാണ്, ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു�കാണ്ട് മു�ന്നാട്ടു�പാവുകയാണ്. �ന�രമ

റിച്ച് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു�കാണ്ട് ശവക്കുഴിയി�ലക്ക് നീങ്ങി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�ത

ന്തും, ഇന്ന�ത്ത നിലയ്ക്ക് അത് എത്രത�ന്ന ഭീമമായ ഒരു ശക്തി�യ പ്രതിനിധീക

രിക്കുന്ന ഒന്നായി�ക്കാള്ള�ട്ട—അനിവാര്യമായും �താൽവിയടയുക�യയുള്ളൂ. കാ

രണം ഒരു വർഗ്ഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ക്ഷയിക്കുകയാണ്, ബലഹീനമാവുകയാണ്,

വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചു�കാണ്ട് സ്വയം ഒരു ഭാരമായി പരിണമിക്കുകയാണ് ’.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽ റഷ്യയിൽസാറിസ്റ്റ് �സ്വഛാധിപ

ത്യം സർവ്വശക്തവും ശാശ്വതവുമാ�ണന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു. പ�ക്ഷ �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗ �നതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവം സാർഭരണ�ത്ത കടപുഴക്കി�യറിയു�മന്ന്

�ലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തി�ന്റസഹായ

�ത്താ�ട, വളരുന്ന ശക്തിയും തളരുന്ന ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം �നാക്കി

പ്പഠിച്ചതു�കാണ്ടാണ് അവർക്കിങ്ങ�ന പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതി:
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‘ദിനംപ്രതി വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയും, സദാപി മു�ന്നാട്ടു മാർച്ചു �ചയ്യുകയും, കൂ

ടുതൽ നല്ല ഒരു ഭാവിക്ക് �വണ്ടി നിരന്തരസമരം നടത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു വർ

ഗ്ഗത്തിനു മാത്ര�മ അവസാനംവ�ര പു�രാഗമനപരമായി തുടരാൻ സാധിക്കുകയു

ള്ളൂ,അതിന് മാത്ര�മഅടിമത്തനുകം തകർത്തുകളയാനാവൂ, എന്ന് �വരുധ്യാധി

ഷ്ഠിതപരി�ശാധനാമാർഗ്ഗം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. തുടർച്ചയായി വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കു

കയും, എന്നും മു�ന്നാട്ടു മാർച്ച് �ചയ്യുകയും, ഭാവിക്ക് �വണ്ടി സദാപി സമരം �ചയ്യു

കയും �ചയ്യുന്ന ഒ�ര�യാരു വർഗ്ഗം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമുള്ള �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗം മാത്രമാ�ണന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന നാം �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗത്തിനു�വണ്ടി പണി�യടുക്കുകയും നമ്മു�ട പ്രതീക്ഷകൾ അവരിലർപ്പി

ക്കുകയും �ച�യ്ത തീരൂ’.

1905-�ലഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം പരാജയ�പ്പട്ട�പ്പാൾ പിന്തിരിപ്പന്മാർആഹ്ലാദിച്ചു. പ�ക്ഷ,

�ലനിനും സ്റ്റാലിനുമാക�ട്ട, വളരുന്നശക്തിയും തളരുന്നശക്തിയും തമ്മിലുള്ളവ്യ

ത്യാസംഊന്നിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനും

ഭാവിയു�ട �നർക്ക് ആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ട �നാക്കാനും ജനങ്ങ�ള പഠിപ്പിച്ചു.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ദീർഘായുസ്സുള്ള�തന്ന് തൽക്കാലം �താന്നി�യക്കാ�മങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ

നശിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ�യയല്ല �ന�രമറിച്ച് അൽപ്പായു�സ്സന്ന് തൽക്കാലം

�താന്നിപ്പിക്കുന്ന�തങ്കിലും പുതുതായി ഉയർന്നു വളർന്നുവരുന്നവ�യയാണ് �വ

രുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗം കാര്യമാ�യടുക്കുന്നത്. കാരണം, പുതുതായി

ഉയർന്നു വളർന്നു വരുന്നവ മാത്ര�മ അജയ്യമായിട്ടുള്ളു എന്ന് �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത

പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗം വിശ്വസിക്കുന്നു’.

ആശയങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുതലായവയു�ടസ്ഥിതിയും ഇതുത�ന്നയാണ്. വള

രുന്ന ശക്തിക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തളരുന്ന ശക്തിക�ള പ്ര

തിനിധീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുമുണ്ട്. വളരുന്ന ശക്തിക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന

ആശയങ്ങളാണ് ചലനാത്മകമായ സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത തികച്ചും പ്രതിഫ

ലിപ്പിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടവ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിക്കുകയും ഒടുവിൽ

വിജയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �ന�രമറിച്ച്, തളരുന്ന ശക്തിക�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന

ആശയങ്ങൾക്രമത്തിൽ ദുർബ്ബലമായി�ക്കാണ്ടുവരുന്നു.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം �കരളത്തിൽ അയിത്തത്തിനും ജാ

തിക്കും എതിരായ ആശയങ്ങൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. തുടക്കത്തിൽ ദുർബ്ബ

ലങ്ങ�ളങ്കിലും വളരുന്ന ശക്തിക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളായിരുന്നു

അവ. അവ�യഎതിർക്കാനുംഅയിത്തവും ജാതി�മധാവിത്വവും നിലനിർത്താനും

�വണ്ടി പിന്തിരിപ്പന്മാർ ഭഗീരഥശ്രമം നടത്തി�നാക്കുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, അവരു

�ട പരിശ്രമങ്ങ�ളല്ലാം പരാജയ�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ,

അയിത്തവും ജാതി�മധാവിത്വവും നിലനിർത്തണ�മന്ന ചിന്താഗതികൾ തകരു

ന്നശക്തിക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിന്താഗതികളായിരുന്നു.

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു�പാലും സാമുദായികവാദം �കരളത്തില�ങ്ങാളമി

�ങ്ങാളം നടമാടിയിരുന്നു. ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അതിന്

ഭാവിയില്ല. കാരണം, അത് �കരളത്തി�ല വളർന്നുവരുന്നശക്തിക�ളയല്ല, തകർ

ന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നശക്തിക�ളയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾ�താഴിലാളികളു�ടയുംകൃഷിക്കാരു�ടയും വർഗ്ഗ�ബാ

ധ�ത്തയും വർഗ്ഗസംഘടനക�ളയും എല്ലാ വിധത്തിലും എതിർത്തു�നാക്കുന്നുണ്ട്.
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പ�ക്ഷ, വർഗ്ഗ�ബാധവുംവർഗ്ഗസംഘടനകളുംവളരുന്നശക്തിക�ളയാണ്പ്രതിനി

ധീകരിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട്അവ�യനശിപ്പിക്കാനാവില്ല. അവകൂടുതൽശക്തി

�പ്പടുക�യ ഉള്ളൂ.

മാർക്സിസത്തി�നതിരായിഎല്ലാത്തരംഎതിർപ്പുകളുംസംഘടിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു

ണ്ട്. ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’ എ�ന്നാരുസംഘടനത�ന്നഅതിനായി ഉട�ല

ടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാർക്സിസത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തിഅധി

കമധികം പരന്നുപിടിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽഏറ്റവും വിപ്ല

വകാരിയും അനുദിനം വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വർഗ്ഗത്തി�ന്റ സിദ്ധാ

ന്തമാണത്.

�ചനയി�ല ജനകീയശക്തികൾ ജപ്പാ�നയും അ�മരിക്ക�യയും �താൽപ്പി

ച്ചു വിജയം �നടുകയും ഒരു അർദ്ധ�കാ�ളാണിയൽ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് �സാ

ഷ്യലിസത്തി�ലക്ക് മു�ന്നറാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു. കാരണം,

അവ വളരുന്നശക്തികളാണ്. സാമ്രാജ്യവാദികളാക�ട്ട, �ന�രമറിച്ച്, നശിക്കാൻ

�പാകുന്ന ശക്തികളാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും �വണ്ടി �പാരാടു

ന്ന ജനതകളു�ട മു�ന്നറ്റ�ത്ത തടയാൻ�വണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദികൾ എല്ലാതരം കു

തന്ത്രങ്ങളും പ്ര�യാഗിച്ചു�നാക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ,അവസാനവിജയം സമാധാനത്തി

�ന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും ശക്തികൾക്കാ�ണന്ന കാര്യം തർക്കമറ്റ സംഗതി

യാണ്. കാരണം, അവയാണ് വളരുന്ന ശക്തികൾ.

വളരുന്ന ശക്തിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള �ബാധം ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാര�ന്റ ഏറ്റവും

നല്ല ഗുണങ്ങളി�ലാന്നായിരിക്കണ�മന്നും ഏതു ഘട്ടത്തിലായാലും ശരി, വളരു

ന്ന ശക്തിക�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ടും ഭാവിയി�ലക്ക് �നാക്കി�ക്കാണ്ടുമാണ

യാൾ പരിപാടികൾ രൂപീകരി�ക്കണ്ട�തന്നും സ്റ്റാലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം

താക്കീതുനൽകുന്നു:

‘നയത്തിൽ �തറ്റു പറ്റാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ നിങ്ങൾപി�ന്നാട്ടല്ല, മു�ന്നാട്ടാണ്

�നാ�ക്കണ്ടത്’.

വളരുകയും മു�ന്നറുകയും �ചയ്യുന്ന ശക്തികളു�ട കയ്യിൽ ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മ

റ്റിരിയലിസം മൂർച്ച�യറിയ ഒരായുധമാണ്. തളരുകയും തകരുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടി

രിക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ�ക്കതിരായ സമരത്തിൽ അതവ�ര ആ�വശം

�കാള്ളിക്കുന്നു.

�വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ടഐക്യം

പുതിയത് പഴയതി�ന്റ �മൽആധിപത്യം �നടുന്നത് യാ�താരുതടസ്സവും കൂടാ�ത

യല്ല. തളരുന്ന ശക്തികൾ സ്വയം തളരുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. വളരുന്ന ശക്തിക

ളും തളരുന്ന ശക്തികളും തമ്മിൽ, ഇടവിടാ�ത സമരങ്ങൾ നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്നു. ഓ�രാ വസ്തുവിലുമടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികളു�ട സമരങ്ങളു�ടയും സംഘട്ടന

ങ്ങളു�ടയും ഫലമായിട്ടാണ് വളർച്ചയും വികസനവുമുണ്ടാവുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ പറയു

ന്നു:

‘ജീവിതത്തിൽഎ�പ്പാഴും എ�ന്തങ്കിലു�മാന്നു മരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, മരി

ച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നവസ്തുശാന്തമായി മരണ�ത്തസ്വാഗതം �ചയ്യാ�നാരിക്കലുംകൂ

ട്ടാക്കില്ല, മറിച്ച്, അത്സ്വന്തംആയുസ്സിന് �വണ്ടി, സമരം നടത്തും. ഊർദ്ധശ്വാസം

വലിക്കുന്നത�ന്റ നിലനിൽപ്പിനു�വണ്ടി വാദിക്കും.
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എ�പ്പാഴുംഎ�ന്തങ്കിലും, പുതുതായി ജനിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈജനിക്കുന്നവയാ

ക�ട്ട �ലാകത്തി�ലക്ക് നിശ്ശബ്ദമായങ്ങ�ന വരികയല്ല �ചയ്യുന്നത്. അത് ചീറി നി

ലവിളിച്ചു�കാണ്ട് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനു�വണ്ടി വാദിച്ചു�കാണ്ടാണ് വരുന്നത്.

പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള, നശിക്കുന്നതും കൂ�മ്പടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള,

സമരം ഇതാണ് അഭിവൃദ്ധിയു�ട അടിസ്ഥാനം’.

അ�പ്പാൾ, ജീവിതം ശാന്തമാ�യാഴുകുന്ന ഒരു നദി �പാ�ലയല്ല. ജീവിതത്തി

�ന്റ വികാസത്തിന്നടിയിൽ �ഘാരമായ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പഴയതും പു

തിയതും തമ്മിലുള്ള സമരം. ഈ സമരത്തി�ന്റ ഫലമായി പഴയത്, ജീർണ്ണിച്ചത്,

മണ്ണടിയുന്നു. പുതിയത് വിജയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഓ�രാ വസ്തുവിലും രണ്ടു വിരു

ദ്ധശക്തികളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നു മരണത്തി�ന്റ �നർക്കു �നാക്കു�മ്പാൾ മ�റ്റതു

ജീവിതത്തി�ന്റ�നർക്ക് �നാക്കുന്നു.

പരസ്പരംസമരം �ചയ്യുന്നവിരുദ്ധശക്തികളു�ടഅവിഭാജ്യമായഗതിക്രമം മാ

ത്രമാണ് ജീവിതം. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നിലവിലുള്ള ജീവ�കാശങ്ങൾ നശിച്ചു�പാ

വുകയും പുതിയ ജീവ�കാശങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സമരത്തിലൂ�ട

�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്ക�പ്പടുകയും പുതിയ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ തലയുയർത്തുക

യും �ചയ്യുന്നു.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിലടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ള ബൂർ

ഷ്വാതത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൗ

തികപദാർത്ഥം നിശ്ചലവും സ്ഥിരവുമായ ഒരു ജഡപിണ്ഡം മാത്രമാണ്. ഡലക്ടി

ക്കൽ �മറ്റീരിയലിസമാക�ട്ട, പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്രമ

ങ്ങ�ള പരി�ശാധിക്കുകയുംഅതിലടങ്ങിയ�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യുക

യും �ചയ്തു�കാണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുകയും മാറുകയും �ചയ്യുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന്

വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പുറ�മക്ക് �നാക്കു�മ്പാൾ പദാർത്ഥം നിശ്ചലമാ�ണന്ന് �താന്നി�യക്കാം.

ഏ�തങ്കിലു�മാരു വസ്തു ഒറ്റ�പ്പട്ട് ഇളകാ�ത കിടക്കുന്നത് കാണു�മ്പാൾ അതില

ടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മു�ട ശ്രദ്ധയിൽ �പടാറില്ല. എന്നാൽ വസ്തുക്കളു�ട

പരസ്പരബന്ധങ്ങ�ളയും ചലനങ്ങ�ളയും മാറ്റങ്ങ�ളയും വികാസങ്ങ�ളയും പരി

�ശാധിക്കു�മ്പാൾ അവയിലടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തിക�ള കണക്കി�ലടു�ക്കണ്ടതി

�ന്റആവശ്യം നമുക്ക് �ബാധ്യ�പ്പടാതിരിക്കില്ല. ഓ�രാ പരമാണുവിനുള്ളിലും ഇല

�ക്ട്രാണും പ്ര�ട്ടാണും ഇടവിടാ�ത പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും വിരുദ്ധ

ശക്തികളു�ട സമരങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് പരമാണുവിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്

എന്നുമുള്ളയാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്ക�പ്പ�ടണ്ടിവരുന്നു.

മാർക്സ് ത�ന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുതലാളിത്തസമുദായത്തി�ന്റ

വികാസക്രമ�ത്ത പരി�ശാധിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഉപ�യാഗമൂല്യവും മൂല്യവും തമ്മിലു

ള്ള�വരുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനമാണ് ചരക്കിന് മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്നത്.

ചരക്കുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവന് ആ ചരക്കു�കാണ്ട് ഉപ�യാഗമില്ല. അതിലടങ്ങിയ

മൂല്യമാണയാൾക്ക് പ്രധാനം. �ന�രമറിച്ച് ചരക്ക് ഉപ�യാഗകരമായതു�കാണ്ടാ

ണ്, അതിൽ ഉപ�യാഗമൂല്യമുള്ളതു�കാണ്ടാണ്, ആളുകളത് വാങ്ങുന്നത്. ഉപ�യാ

ഗമൂല്യവും മൂല്യവുംതമ്മിലുള്ളഈ�വരുദ്ധ്യംചരക്കി�നചര�ക്കന്നുംപണ�മന്നും

രണ്ടാക്കി വിഭജിക്കുന്നു. ചരക്കും പണവും വിരുദ്ധശക്തികളായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു.

ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക്

വഴി �തളിയിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഒരുസാധനം �വണ�മങ്കിൽമ�റ്റാരാൾഅത് വിൽ
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ക്കാനുണ്ടാവണം. പ�ക്ഷ, പണമു�ണ്ടങ്കിലും വാങ്ങി�യ കഴിയൂ എന്നില്ല. ഇങ്ങ�ന

ചര�ക്കന്നും പണ�മന്നുമുള്ള വിഭജനത്തി�ന്റ ഫലമായി സമുദായത്തിൽ സാധ

നങ്ങളു�ട സ്വതന്ത്രമായ �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾക്ക് തടസ്സം �നരിടുന്നു. വാങ്ങാനു

ള്ളവർ പണം �ചലവഴിക്കുന്നി�ല്ലങ്കിൽ വിൽപ്പനക്കാർ ദീപാളി കളിക്കും. ചരക്കു

നിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയിലടങ്ങിയഈ�വരുദ്ധ്യത്തിലൂ�ടയാണ് മുതലാളിത്തസമു

ദായം വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം പരി

�ശാധിക്കുക. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ �താഴിലാളികൾ സ്വന്തം അദ്ധ്വാനശ

ക്തി വിൽക്കുന്നവരാണ്. മുതലാളികൾ അദ്ധ്വാനശക്തി വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന പണമു

ടമസ്ഥന്മാരും സാധാരണ ചരക്കു നിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയി�ല �വരുദ്ധ്യം ഇവി�ട

കൂടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനം സാമൂഹ്യമാണ്. ഓ�രാ ചരക്കി�ന്റ

യും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അ�നകമാളുകളു�ട അദ്ധ്വാനമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ,

ഉടമാവകാശംസാമൂഹ്യമല്ല,സ്വകാര്യമാണ്. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനം �കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പ

ടുന്നഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട ഉടമാവകാശംസമുദായത്തിനല്ല,ഫാക്ടറിയുടമയ്ക്കാണ്. ഇതി

�ന്റഫലമായി ഉൽപ്പാദനരീതിയും ഉൽപ്പാദനത്തി�ന്റസാമൂഹ്യഘടനയും തമ്മിൽ

�വരുദ്ധ്യമുളവാകുന്നു. ഈ�വരുദ്ധ്യമാണ് വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ ഉറവിടം. ഇടവി

ട്ടിടവിട്ടുണ്ടാകുന്നസാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങളിലും പണിമുടക്കങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിലും വി

പ്ലവത്തിലു�മല്ലാംഈ�വരുദ്ധ്യം പ്രതിഫലിച്ചുകാണാം.

മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യം രണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങൾതമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളു�ടരൂപത്തിലാ

ണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ത�ന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട ഒരു

ഭാഗമാണ്. ഈസംഘട്ടനത്തിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ് ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ള

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മുതലാളിവർഗ്ഗമാക�ട്ട അദ്ധ്വാനശക്തിയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള

ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട ഉടമാവകാശ�ത്ത, അതായത് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ�ള,

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ വർഗ്ഗസംഘട്ടനം മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ന്റ

ആഭ്യന്തര �വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ—ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും

തമ്മിലുള്ളസമരത്തി�ന്റ—ബഹിർ പ്രകടനമാണ്.

ഓ�രാ വസ്തുവിലുമടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികൾ തമ്മിൽ സമരമു�ണ്ടന്നുമാത്രം

കണ്ടാൽ �പാരാ. അവ തമ്മിൽ ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നുകൂടി കാണണം. വിദ്യു

ച്ഛക്തിയിൽ �പാസിറ്റീവും �നഗറ്റീവുമുണ്ട്. അവ തമ്മിൽ �വരുദ്ധ്യമുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

അ�തസമയത്ത് ത�ന്ന അവ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �പാസിറ്റീവ്—

�നഗറ്റീവ് �കന്ദ്രങ്ങളു�ടഐക്യമാണ് വിദ്യുച്ഛക്തി.

നിർദ്ദിഷ്ടമായ അളവിൽ �ഹഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂട്ടി�ച്ചർത്താൽ രണ്ടു

വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും തീ�ര വ്യത്യസ്തമായ �വള്ളമുണ്ടാകുന്നു. �ഹഡ്രജൻ, ഓക്സി

ജൻ എന്നീ വിരുദ്ധവസ്തുക്കൾ �വള്ളത്തിൽഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നു. മ�റ്റാരുവിധം

പറഞ്ഞാൽ, വിരുദ്ധശക്തികളു�ടഐക്യമാണ് �വള്ളം.

�താഴിലാളിയും മുതലാളിയും രണ്ടും മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ട സൃഷ്ടി

കളാണ്. രണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങളുംതമ്മിൽസമരങ്ങളുംസംഘട്ടനങ്ങളുംനടക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,

അ�തസമയത്തുത�ന്ന ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ അവ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടി

രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �താഴിലാളിയു�ട അദ്ധ്വാനശക്തി�യ ചൂഷണം �ചയ്യു�ന്ന

ട�ത്താളം മാത്ര�മ മുതലാളിയു�ട മൂലധനം മൂലധനമാവൂ. രണ്ടി�ല�തങ്കിലു�മാ
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രു വർഗ്ഗമി�ല്ലങ്കിൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതിയില്ല. എന്നു�വച്ചാൽ, പരസ്പരം

സമരം �ചയ്യുന്ന വിരുദ്ധശക്തികളു�ടഐക്യമാണ് മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതി.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും കൂടിയതാണ് സാമൂഹ്യഘടന.

�വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ടഐക്യമാണത്. ഈ വിരുദ്ധശക്തികളു�ട സമരത്തി�ന്റ ഫല

മായി സാമൂഹ്യഘടനത�ന്ന മാറുന്നു.

എല്ലാ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും അനിവാര്യമായും സംഘട്ടനത്തി�ലത്തി�ച്ചർന്നു�കാ

ള്ളണ�മന്നില്ല. ഉൽപ്പാദന ശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടി

സ്ഥാനപരമായ�വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ചില സവി�ശഷഘട്ടങ്ങളിൽ മാ

ത്രമാണ് വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു

പതനത്തിൽ അവ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും �ചയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് കമ്യൂണിസ്റ്റ്

സമുദായത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുമുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും �വരുദ്ധ്യം

നിലനിൽക്കും. പ�ക്ഷ, ആ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയല്ല, മറ്റു രീതിക

ളിലാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുക. അതു�കാണ്ട്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ�വരുദ്ധ്യാ

ധിഷ്ഠിതമായ വളർച്ച മറ്റു സമുദായങ്ങളു�ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല സ്ഥിതി�യന്താ�ണന്നു �നാ

ക്കുക. അവി�ട വർഗ്ഗസമരമില്ല. �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ

മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങൾസംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയല്ല, സഹകരണത്തിലൂ�ടയാണ്,

ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്നത്. ജനങ്ങളു�ടഐക്യം സുദൃഢമാണ്.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത നിയമങ്ങൾ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ

യ്ക്ക് ബാധകമ�ല്ലന്നാ�ണാ? �വരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാ�തയാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ

വളരുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. എന്നാ�ണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. അവി�ട

യുമുണ്ട് പുതിയതും പഴയതും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ. ജനങ്ങളു�ട വളർന്നുവരുന്ന

ആവശ്യങ്ങളും ഉൽപ്പാദനനിലവാരവും തമ്മിലുള്ള �വരുധ്യം, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാ

മ്പത്തികബന്ധങ്ങളും പിന്നണിയിലുള്ള സാ�ങ്കതികരീതികളും തമ്മിലുള്ള �വരു

ധ്യം, പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം, കായികാദ്ധ്വാനവും മാനസികാ

ദ്ധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള �വരുധ്യം, മുതലാളിത്ത ആശയങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളും

വളർന്നുവരുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരുധ്യം, സമുദായവും പ്ര

കൃതിയും തമ്മിലുള്ള�വരുധ്യം—ഇത്തരം�വരുധ്യങ്ങളിലൂ�ടയാണ് �സാഷ്യലി

സ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ വളരുകയും വികസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്:

ഈ �വരുധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്ക�പ്പടുന്നത് സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയല്ല. �ലനിൻ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, �വരുദ്ധ്യവും (Contradiction) സംഘട്ടനവും

(Antagonism) ഒന്നല്ല. �വരുധ്യമു�ള്ളടത്ത് സംഘട്ടനമുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മ

ന്നില്ല.

‘വിമർശനവും സ്വയംവിമർശനവു’�മന്ന നിയമത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി

യാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പുറത്തു�കാണ്ടുവര�പ്പടുന്ന

തും പരിഹരിക്ക�പ്പടുന്നതും. സഖാവ് എ.എ. ഷഡ�നാവ് പറയുന്നു:

‘വിരുദ്ധ താൽപ്പര്യങ്ങ�ളാടുകൂടി സംഘട്ടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മു

�ട �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു

�കാണ്ട് പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള സമരവും തൽഫലമായി താഴ്ന്ന പത

നത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്ന പതനത്തി�ലക്കുള്ള പു�രാഗതിയും മുതലാളിത്തത്തിൻ

കീഴി�ലതു�പാലുള്ള വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളു�ടയും കുഴപ്പങ്ങളു�ടയും രൂപത്തിലല്ല

നടക്കുന്നത്. പി�ന്ന�യാ, വിമർശനത്തി�ന്റയുംസ്വയം വിമർശനത്തി�ന്റയും രൂപ
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ത്തിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മു�ട വളർച്ചയു�ടയഥാർത്ഥമായപ്ര�ചാദനശക്തി. പാർ

ട്ടിയു�ട കയ്യിൽ ഇ�താരു ശക്തി�യറിയആയുധമാണ്. ഇത് അവിതർക്കിതമായും

ചലനത്തി�ന്റ ഒരു പുതിയ രൂപമാണ്; ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ്;

ഒരു പുതിയ�വരുധ്യാധിഷ്ഠിത നിയമമാണ്.’

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും. മുതലാളിത്തസമുദായ

ത്തിലായാലും ശരി, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലായാലും ശരി, �വരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂ

�ടയാണ് വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. സമരത്തിലൂ�ടയല്ലാ�ത �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹ

രിക്ക�പ്പടുകയില്ല. അതു�കാണ്ട് സമുദായത്തിലുള്ള�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള കാണാതിരി

ക്കലല്ല, അവ�യ ശരിക്ക് വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് അവയു�ട പരിഹാരത്തിന്

ജനങ്ങ�ളഅണിനിരത്തലാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട കടമ. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ആഭ്യന്തര�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പുറത്തു�കാണ്ടുവന്ന് അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തി

ലുള്ള പരസ്പരസംഘട്ടനങ്ങൾ വഴി ഈ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളത്ത�ന്ന ഇല്ലാതാക്കി

�ക്കാണ്ടാണ് വളർച്ചയുണ്ടാവുന്ന�തങ്കിൽ, �താഴിലാളികളു�ട വർഗ്ഗസമരം എത്ര

യും സ്വാഭാവികവും അനിവാര്യവുമായ ഒരു സംഗതിയാ�ണന്നു വരുന്നു. അതു

�കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള മൂടി�വക്കുകയല്ല, അവ�യ തു

റന്നുകാണിക്കുകയാണ് നാം �ച�യ്യണ്ടത്. വർഗ്ഗസമര�ത്ത തടയുകയല്ല, അവ

സാനംവ�ര നടത്തുകയാണ് നാം �ച�യ്യണ്ടത്. ആകയാൽ നമുക്ക് നയത്തിൽ

�തറ്റുപറ്റാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തഒരു�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ രാ

ഷ്ട്രീയനയമാണ് നാംഅനുസരി�ക്കണ്ടത്. �താഴിലാളിമുതലാളി താൽപ്പര്യങ്ങളു�ട

ഐക്യ�മന്നമിതവാദി നയമല്ല, മുതലാളിത്തം �സാഷ്യലിസമായി വളർന്നുവരുന്ന

സന്ധിപ്രിയന്മാരു�ടആശയമനുസരിച്ചുള്ള നയമല്ല, നാം പിന്തുട�രണ്ടത് ’.

അളവു ഗുണമായി മാറൽ

നിങ്ങളു�ട ��ഹിത�ന്റ തലയിൽനിന് കു�റ�ശ്ശ കു�റ�ശ്ശയായി �രാമം �കാഴി

ഞ്ഞു�പാകുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. ആദ്യ�മാ�ക്ക ‘�രാമം �കാഴിയുന്നു’ എന്നു മാത്ര�മ

നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ. പ�ക്ഷ, അങ്ങ�ന �കാഴിഞ്ഞു�കാഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്ര�ത്യക

ഘട്ട�മത്തിയാൽ നിങ്ങളയാ�ള ‘കഷണ്ടി’�യന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. �മ�ല്ല�മ

�ല്ലയുണ്ടാകുന്ന തുച്ഛങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ �പ�ട്ടന്ന് മൗലികമായ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കു

ന്നു. അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഗുണാത്മകമായ ഒരു പരിവർത്തനമുളവാക്കുന്നു.

ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തി�ല മ�റ്റാരു നിയമമാണിത്. ഈ നിയമത്തിന്

അളവുഗുണമായി മാറൽഎന്നുപറയുന്നു.

ഒറ്റ�യ്ക്കാരാൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നിരത്തിലൂ�ട �കാടിയും പിടിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യ

ങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു�കാണ്ടു �പാകുന്നു�വന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾക്ക് തലയ്ക്ക്

സുഖമി�ല്ല�ന്ന കാണികൾ പറയൂ. ഒരാളു�ട സ്ഥാനത്ത് അമ്പ�താ നൂ�റാ ആളു

കൾ �ഘാഷയാത്രയായി �പാവുകയാ�ണങ്കി�ലാ? അവർസ്വന്തംആവശ്യത്തിനു

�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭം കൂട്ടുകയാ�ണന്ന് അൽപ്പം ഗൗരവ�ത്താടുകൂടി കാണികൾ പറ

യും. �ഘാഷയാത്രയിൽ നൂറാളല്ല, അയ്യായിര�മാ പതിനായിര�മാ ആളുകളാണ്

പ�ങ്കടുക്കുന്ന�തങ്കി�ലാ? ആ വമ്പിച്ച �ഘാഷയാത്ര അതിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്നവരു

�ട മാത്രമല്ല, കാണികളു�ടയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ചില ചലനങ്ങളു

ണ്ടാക്കാതിരിക്കില്ല. വലിയ �ഘാഷയാത്രകൾ കാണുക�യാ അവയിൽ പ�ങ്കടു

ക്കുക�യാ �ചയ്തിട്ടുള്ളവർ�ക്കല്ലാം ഇതനുഭവമാണ്. അളവിലുണ്ടാകുന്നമാറ്റം ഗുണ

ത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മ�റ്റാരുദാഹരണമാണിത്.
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പ്രകൃതിയിലുംസമുദായത്തിലുമുള്ളഓ�രാപ്രതിഭാസവുംആദ്യം �മ�ല്ല �മ�ല്ല

യാണ് വളരുന്നത്. തുച്ഛവും അദൃശ്യങ്ങളുമായ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കു

ന്നതും പ�ക്ഷ, തുച്ഛവുംഅദൃശ്യങ്ങളുമായഈമാറ്റങ്ങൾ വന്നുവന്ന് ഒരുഘട്ട�മത്തു

�മ്പാൾ മൗലികവും �പ�ട്ടന്നുള്ളതുമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അളവി�ലാ

വലുപ്പത്തി�ലാ ഉണ്ടാകുന്നമാറ്റം വസ്തുവി�ന്റസ്വഭാവ�ത്തത�ന്നമാറ്റിത്തീർക്കുന്നു.

�പ�ട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ പരിവർത്തനം ഒരു സ്ഥിതിവി�ശഷത്തിൽ നിന്ന്

മ�റ്റാരു സ്ഥിതിവി�ശഷത്തി�ലക്കുള്ള എടുത്തുചാട്ടമാണ്; പഴയ സ്ഥിതിയിൽ

നിന്ന് തികച്ചും പുതി�യാരുസ്ഥിതിയി�ലക്കുള്ളവിപ്ലവമാണ്.

വലുപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഗുണത്തിലുള്ള മാറ്റമായിത്തീരുന്നത് എങ്ങ�ന

�യന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽനിന്നും പദാർത്ഥഗുണശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അ�നകം

ഉദാഹരണങ്ങ�ളാടുകൂടി എം�ഗൽസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. �വള്ളത്തിലുള്ളചൂട് ആദ്യ

�മാന്നും അതി�ന്റ ദ്രവാവസ്ഥയിൽ യാ�താരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. പ�ക്ഷ,

ആ ചൂട് വർദ്ധിക്കുക�യാ കുറയുക�യാ �ചയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പ്ര�ത്യക ഘട്ട

ത്തിൽ �വള്ളം ആവി�യാ മഞ്ഞുകട്ടി�യാ ആയിത്തീരുന്നു. ഓ�രാ �ലാഹവും

ഇത്ര ചൂടുണ്ടായാൽ ഉരുകി ദ്രവാവസ്ഥയി�ലത്തു�മന്ന് കണക്കുണ്ട്. ഒരു പ്ര�ത്യക

വ്യാമർദ്ദത്തിൻകീഴിൽ ഓ�രാ ദ്രാവകവും ഒരു നിശ്ചിത�താതിൽ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചാൽ

ആവിയാവുകയും നിശ്ചിത�താതിൽ തണുത്തു�പായാൽ കട്ടിയാവുകയും �ചയ്യും.

ഓ�രാ ബാഷ്പവും ആവശ്യമായ �താതിൽ തണുപ്പും വ്യാമർദ്ദവും ലഭിച്ചാൽ ദ്രവാവ

സ്ഥയി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു. ഓ�രാ വസ്തുവിനും അവസ്ഥാ�ഭദം വരുന്നു… ഓക്സിജൻ
(ജീവവായു) എടുത്തു�നാക്കുസാധാരണയായി രണ്ടു പരമാണുക്കളാണ�ല്ലാ ഓക്സി

ജ�ന്റ ഓ�രാ യൂണിറ്റിലുമുള്ളത്. അത് മൂന്നു പരമാണുക്കളാക്കുക—ഓ�സാൺ

ആയി. സാധാരണഓക്സിജനിൽനിന്ന് ഗന്ധത്തിലും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി കൂടി�ച്ചരു

ന്ന രീതിയിലും വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സാധനമായി ഓക്സിജ�നാട് �ന

ട്രജ�നാ (യവക്ഷാരവായു) ഗന്ധക�മാ പല �താതിലായി കൂട്ടി�ച്ചർത്തുണ്ടാവുന്ന

നാനാപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ളഅന്തര�ത്തപ്പറ്റി പി�ന്ന പറ�യണ്ട

തു�ണ്ടാ?

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ മുതലാ

ളി�ത്താൽപ്പാദനരീതി �മ�ല്ല�മ�ല്ല വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. വ്യവസായം വളരുന്നു,

കച്ചവടം വളരുന്നു, �താഴിലാളികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. വ്യക്തികളു�ട കയ്യിൽ പണം

അധികമധികം �കന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വളർച്ചയു�ട ഒരു ഘട്ട�മത്തിയാൽ �പ�ട്ടന്ന്

ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവുകയായി—1789�ല ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ

�പ�ട്ടന്നുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ്. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റ പിന്നിൽ പരിണാമങ്ങളു�ട

ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനശ

ക്തികൾ ഒരു ഘട്ടംവ�ര വളർന്ന�പ്പാഴാണ് വിപ്ലവമുണ്ടായത്. ഇതുത�ന്നയാണ്

1917�ല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ന്റയുംസ്ഥിതി. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികൾ �മ�ല്ല�മ�ല്ല വളരുന്നു. ഒരു ഘട്ട�മത്തിയാൽ �താഴി

ലാളി വിപ്ലവം അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. മാർക്സ് പറയുന്നു:

‘സമുദായത്തി�ല ഭൗതി�കാൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർച്ചയു�ട ഒരു കാലഘ

ട്ട�മത്തിയാൽ നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുമായി—അ�ല്ലങ്കിൽ അതി�ന്റ

നിയമവി�ധയരൂപമായസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളുമായി—സംഘട്ടനങ്ങളാരംഭിക്കുന്നു…
പിന്നീട�ങ്ങാട്ട് സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ കാലഘട്ടമാരംഭിക്കുകയായി. പ�ക്ഷ, ഉൽ
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പ്പാദനശക്തികൾ വളരാവു�ന്നട�ത്താളം പൂർണ്ണമായി വളർന്നതിനു �ശഷമല്ലാ

�ത ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും ഒരിക്കലും മണ്ണടിയുകയില്ല’.

അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഗുണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതു�പാ�ല ഗുണാത്മക

മായ മാറ്റം വളർച്ചയു�ട �താതി�നയും വസ്തുവി�ന്റ പരസ്പരബന്ധങ്ങ�ളയും മാറ്റിമ

റിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ്ഈസിദ്ധാന്തത്തിന് അളവുഗുണത്തിലും ഗുണം അള

വിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കു�മന്ന സിദ്ധാന്തം എന്നുപറയുന്നത്. മമ്മലുകളു�ടയും മനുഷ്യ

ക്കുരങ്ങുകളു�ടയും ഘട്ടത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യനി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനം ശ്രദ്ധിച്ചുപ

ഠിക്കുക. തല�ച്ചാറിലും ഞരമ്പിലും ശരീരത്തിലാ�കയും അദൃശ്യങ്ങളും പരിണാമാ

ത്മകങ്ങളുമായ �ചറു�ചറു മാറ്റങ്ങൾ ഒരുഘട്ടംവ�ര�യത്തിയ�പ്പാഴാണ് ഭൂമിയിൽ

മനുഷ്യരു�ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുളവായത്.

�സാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റക്കുള്ള കൃഷിപ്പാടങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് ഗു

ണാത്മകമായ മാറ്റങ്ങ�ളാടുകൂടിയ കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായ�പ്പാൾ

അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയു�ട �താതിലും കാർഷികാദ്ധ്വാനവും വ്യാവ

സായികാധ്വാനവുംതമ്മിലുള്ളബന്ധത്തിലും മു�മ്പാരിയ്ക്കലുമില്ലാത്തമാറ്റങ്ങളുളവായി.

പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ മിക്ക പരിവർ

ത്തനങ്ങളും �പ�ട്ടന്നുള്ള എടുത്തുചാട്ടങ്ങളിലൂ�ടയാണ്, �പാട്ടി�ത്തറികളിലൂ�ട

യാണ്, സംഭവിക്കുന്നത്. പഴയതി�ന നശിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പുതിയത് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടു

ന്നതു �പ�ട്ടന്നാണ്. �വള്ളം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു ഒരു ഘട്ട�മത്തിയാൽ �പ�ട്ടന്നാണ്

അത് ആവിയായി മാറുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ച ഒരുഘട്ടം വ�ര�യത്തിയാൽ �പ

�ട്ടന്നാണ് വിപ്ലവമുണ്ടാകുന്നത്.

എന്നാൽ, പഴയതിൽനിന്ന് പുതിയതി�ലക്കുള്ള ഈ പരിവർത്തനം എല്ലാ

യി�പ്പാഴും �പാട്ടി�ത്തറികളിലൂ�ടയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. പുതിയതി�ന്റ അം

ശങ്ങൾ �മ�ല്ല�മ�ല്ല, കു�റ�ശ്ശക്കു�റ�ശയായി കട്ടികൂട്ടുകയും പഴയതി�ന്റ അംശ

ങ്ങൾ �മ�ല്ല�മ�ല്ല ദ്രവിച്ചുനാശമടയുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടു നീണ്ട കാലം �കാണ്ടും

ഗുണാത്മകമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവാം. ഉദാഹരണമായി, ഭാഷയിലുണ്ടാകു

ന്ന ഗുണാത്മകപരിവർത്തനങ്ങ�ളസഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘�പ�ട്ടന്നുള്ള�പാട്ടി�ത്തറിയിലൂ�ടയല്ല, നിലവിലുള്ള ഭാഷ�യനശിപ്പിക്കുക

യും പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിലൂ�ടയല്ല, പ്രത്യുത, പുതിയ ഗുണത്തി�ന്റ

ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ഈട്ടം കൂടിവരികയും തൽഫലമായി പഴയ ഗുണത്തി

�ന്റ ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ മാഞ്ഞു�പാവുകയും �ചയ്യുന്നതിലൂ�ടയാണ് പഴയ

ഗുണത്തിൽനിന് പുതിയതി�ലക്കുള്ള ഭാഷയു�ട മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ്

മാർക്സിസം’.

�പാട്ടി�ത്തറി കൂടാ�ത അനുക്രമമായ മാറ്റം വഴിക്കുള്ള ഗുണാത്മകപരിവർ

ത്തനങ്ങൾ ഭാഷയു�ട കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളു�ട കാ

ര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുകാണാം. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘വിരുദ്ധവർഗ്ഗങ്ങളായിത്തിരിഞ്ഞസമുദായ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഈ

നിയമം അലംഘ്യമാണ്; എന്നാൽ, വിരുദ്ധവർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്ത സമുദായം ഒട്ടുംത

�ന്ന ഈ നിയമത്തിൽ ബദ്ധമല്ല. നാം എട്ടുപത്തു �കാല്ലം �കാണ്ട് ബൂർഷ്വാ

സ്വഭാവമുള്ള ഒറ്റതിരിഞ്ഞ കൃഷിനടത്തിപ്പു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയ കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തി�ലക്കുള്ള മാറ്റം സാധിച്ചു. നാട്ടിൻ

പുറ�ത്തപഴയബൂർഷ്വാസാമ്പത്തികഘടന�യ നശിപ്പിച്ച് പുതിയ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു അത്. �പാട്ടി�ത്തറി
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യിലൂ�ടയല്ല, അതായത് നിലവിലുള്ള ശക്തി�യ നശിപ്പിച്ചു പുതു ശക്തി�യസ്ഥാ

പിക്കുന്നതിലൂ�ടയല്ല, പി�ന്ന�യാ, നാട്ടിൻപുറ�ത്ത പഴയബൂർഷ്വാ വ്യവസ്ഥയിൽ

നിന്നു പുതിയ വ്യവസ്ഥയി�ലക്കുള്ളഅനുക്രമമായ മാറ്റംവഴിക്കാണ് ഈ വിപ്ലവം

സാധിച്ചത്. നിലവിലുള്ള അധികാരശക്തിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം

കൃഷിക്കാരു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി നടത്ത�പ്പട്ട മുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാ

യതിനാലാണ് ഇതുസാദ്ധ്യമായത് ’.

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. �പ�ട്ടന്നായാലും നീണ്ടകാലം �കാ

ണ്ടായാലും പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വികസനത്തിനിടയിൽ ഗുണാ

ത്മക പരിവർത്തനങ്ങൾസംഭവിക്കുന്നു�ണ്ടന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

അളവു ഗുണമായി മാറുക എന്നഈസിദ്ധാന്തം �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ

രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വികാസക്രമത്തിൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധവും �മ�ല്ല�മ

�ല്ലയുള്ളതുമായ മാറ്റങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല ത�ന്ന �പ�ട്ടന്നുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളുമു

�ണ്ടങ്കിൽ ഗുണാത്മകമായി പുതിയ ഘട്ടങ്ങളാവിർഭവിക്കു�മന്നും അത്തരം ഘട്ട

ങ്ങളിൽ പുതിയപ്രവർത്തനപദ്ധതികളും പുതിയസമരമുറകളുംആവശ്യമായി വരു

�മന്നും തീർച്ചയാണ്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക

ബന്ധങ്ങ�ള സമൂലമായി മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിപ്ലവഘട്ടങ്ങൾ അനിവാര്യമാ�ണന്ന്

ഈ സിദ്ധാന്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ‘നയത്തിൽ �തറ്റുപറ്റാതിരിക്കണ

�മങ്കിൽ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കണം; മിതവാദിയാവാൻ പാടില്ല’ (സ്റ്റാലിൻ).

നി�ഷധത്തി�ന്റ നി�ഷധം

ആഭ്യന്തരമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ളതു�കാണ്ട് ഓ�രാ വസ്തുവിലും അതി�ന നി�ഷ

ധിക്കുന്ന ശക്തിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള സമ

രത്തിൽ പഴയതു നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു, പുറന്തള്ള�പ്പടുന്നു. മുട്ട�യ നി�ഷധിച്ചു

�കാണ്ട് �കാഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്നതു �നാക്കുക. അ�ല്ലങ്കിൽ വിത്തിൽനിന്ന്

�ചടിയുണ്ടാകുന്നതു �നാക്കുക. വളർച്ചയു�ട ഒരു ഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾ വിത്ത് നി�ഷ

ധിക്ക�പ്പടുകയും �ചടിയാവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. വിത്തി�ന്റ നി�ഷധമാണ്

�ചടി. വളർച്ചയു�ട മ�റ്റാരുഘട്ടത്തിൽഅ�ത �ചടിത�ന്നനി�ഷധിക്ക�പ്പടുകയും

വിത്ത് വീണ്ടുമുണ്ടാവുകയും �ചയ്യുന്നു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ നി�ഷധം നി�ഷ

ധിക്ക�പ്പടുന്നു. ഫ്യൂഡൽ സമുദായത്തിൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതി വളർന്നു

വളർന്ന് ഒരുഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥനി�ഷധിക്ക�പ്പടുകയും പുതിയ

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ സിംഹാസനത്തി�ലറുകയും �ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, മുതലാളി

ത്തവ്യവസ്ഥ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ളിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

അംശങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്നു. അവയാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നി�ഷധം. �താ

ഴിലാളികൾ ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അ�ത �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ശവക്കുഴി �താണ്ടുന്നത്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ നി�ഷധമാണ്

മുതലാളിത്തം. പ�ക്ഷ, വളർന്നുവരുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികൾ മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റ ചങ്ങല�ക്കട്ടുകളിൽ നിന്ന് �മാചനം �നടു�മ്പാൾ ആദ്യ�ത്ത നി�ഷധം

വീണ്ടും നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു. �സാഷ്യലിസം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നി�ഷധമായി

ത്തീരുന്നു. ഈനിയമത്തിനാണ് നി�ഷധത്തി�ന്റ നി�ഷധം എന്നുപറയുന്നത്.

ഒരുകാര്യം ഇവി�ട ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടതുണ്ട്; പഴയത് ഒരു ഘട്ടംവ�ര വളർന്നതി

നു�ശഷം മാത്ര�മ, പഴയതിനുള്ളിൽ പുതിയതി�ന്റ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കുമാവ
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ശ്യമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾപരിപക്വമായതിനു�ശഷം മാത്ര�മ, പഴയതുനി�ഷധി

ക്ക�പ്പടുന്നുള്ളൂ: എന്നു�വച്ചാൽ, മനുഷ്യ�ന്റആത്മനിഷ്ഠമായആഗ്രഹമനുസരിച്ചല്ല,

വസ്തുനിഷ്ഠമായ വളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചാണ് പഴുതു നി�ഷധിക്ക�പ്പടു

ന്നത്. ഈ നിയമ�ത്ത മാർക്സ് വിവരിക്കുന്നതു �നാക്കുക:

‘മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ട ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മുതലാളിത്തവിതര

ണരീതി മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥ�ന്റ

അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ

ആദ്യ�ത്ത നി�ഷധമാണിത്. എന്നാൽ മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനവും പ്രകൃതിനി

യമത്താ�ലന്ന�പാ�ല അനിവാര്യമായും നി�ഷധിക്ക�പ്പടുന്നു. നി�ഷധത്തി�ന്റ

നി�ഷധമാണത്.’

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഉൽപ്പാദക�ന്റ സ്വകാര്യസ്വത്ത് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്ക�പ്പടു

ന്നു�വന്നല്ല. മുതലാളിത്തകാലഘട്ടത്തി�ല �നട്ടങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള,

അതായത് സഹകരണം, നിലത്തി�ന്മലും ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളി�ന്മലുള്ള

�പാതുവുടമാവകാശം, എന്നിവ�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ, വ്യക്തിപരമായ സ്വ

ത്താണ് അവന് ലഭിക്കുന്നത് ’.

അ�പ്പാൾ, നി�ഷധത്തി�ന്റ നി�ഷധംവഴി �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്ക

�പ്പടുന്നത് പു�രാഗമനപരമായിട്ടാണ്; മു�ന്നാ�ട്ടക്കുള്ള ചലനം വഴിയായിട്ടാണ്.

അ�താരിക്കലും �വരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നസ്ഥിതിയി�ലക്കുള്ള തിരിച്ചു

�പാവലാകുന്നില്ല.

വികാസം, അ�ല്ലങ്കിൽ പു�രാഗമനം, യാ�താരു തടസ്സവുമില്ലാ�ത കുത്ത�ന

�മൽ�പ്പാ�ട്ടക്കുള്ള ഒരു ചലനമാ�ണന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞു�കാ

ണ്ട് താൽക്കാലികമായ പലതരം തടസ്സങ്ങ�ളാടുകൂടിയാണ് വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്.

എങ്കിലും എം�ഗൽസ് പറയുന്നതു�പാ�ല, ‘താൽക്കാലികമായി എ�ന്തല്ലാം തട

സ്സങ്ങളും ദശാസന്ധികളുമുണ്ടായാലും ശരി അവസാനം പു�രാഗമനാത്മകമായ

ഒരു വളർച്ച വന്നു�ചരു�മന്നു തീർച്ചയാണ് ’.

പ്രാചീനകമ്യൂണിസം,അടിമത്തം,ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തംഎന്നീഘട്ടങ്ങ

�ള പിന്നിട്ടു�കാണ്ട് സമുദായം കമ്യൂണിസത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി

നു�ശഷമാവിർഭവിക്കുന്ന കമ്യൂണിസം പ്രാചീനകമ്യൂണിസമല്ല. കൂടുതൽ ഉയർന്ന

രൂപത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസമാണ്. ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതവും പ്രാകൃതവുമായ ഉൽപ്പാദ

�നാപകരണങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പരിഷ്കരിച്ച ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. രണ്ടും വർഗ്ഗരഹിതസമുദായങ്ങളാണ്. കമ്യൂണിസം എത്ര

�യാ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വർഗ്ഗരഹിതസമുദായമാണ്.

പഴയ വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി നി�ഷ

ധിക്ക�പ്പടുകയും നാമാവ�ശഷമാവുകയും �ചയ്യുന്നു. പിന്നീട് വർഗ്ഗസങ്കലിതമായ

സമുദായം നി�ഷധത്തി�ന്റ ന�ഷധത്തിലൂ�ട അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളി

ത്തം തുടങ്ങിയ അ�നകം പരിവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട വളർന്നുവന്ന് ഒരു ഘട്ട�മത്തു

�മ്പാൾ �താഴിലാളിവർഗ്ഗംഅധികാരം പിടി�ച്ചടുക്കുകയുംപഴയകാലഘട്ടങ്ങളു�ട

എല്ലാ �നട്ടങ്ങളു�ടയുമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന പുതി�യാരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

നി�ഷധ�മന്നു�വച്ചാൽ പഴയതി�ന�യല്ലാം അപ്പടിനാമാവ�ശഷമാക്കുക

എന്നർത്ഥമില്ല. പഴയതിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ �നട്ടങ്ങ�ളയും ഉൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടാ

ണ് പുതിയതാവിർഭവിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിനു, മുതലാളിത്വം നശിപ്പിക്ക�പ്പടു
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ന്ന�താ�ടാപ്പം മുതലാളിത്തത്താൽവളർത്ത�പ്പട്ടവ്യവസായങ്ങ�ളാ മുതലാളിത്ത

കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സാ�ങ്കതിക�വദഗ്ധ്യ�മാ ഒന്നും നശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നില്ല.

പുതിയ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ അവ�യ ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും കൂടുതൽ വളർത്തുക

യും �ചയ്യുന്നു.

നി�ഷധത്തി�ന്റ നിയമം �വരുധ്യത്തി�ന്റഐക്യം എന്ന നിയമ�ത്ത കൂടു

തൽ സമൂർത്തമായും കൂടുതൽ നിഷ്കർഷമായും പരി�ശാധിച്ചു പഠിയ്ക്കാൻ സഹായി

ക്കുന്നു. വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പഴയ �വരുധ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവുകയും പുതി

യവ ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നു വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് �വ

രുധ്യത്തി�ന്റ ഐക്യം എന്ന നിയമത്തിന് അത് കൂടുതൽ വിശദമായ ഒരു രൂപം

നൽകുന്നു.

�വരുധ്യങ്ങളു�ട ഐക്യം, അളവുഗുണമായി മാറൽ, നി�ഷധത്തി�ന്റ നി

�ഷധം എന്നീ മൂന്നു നിയമങ്ങൾ ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തി�ന്റ അവി

ഭാജ്യനിയമങ്ങളാണ്. ഈ മൂന്നു നിയമങ്ങളുൾ�ക്കാള്ളുന്ന �വരുധ്യാധിഷ്ഠിത

പരി�ശാധനാമാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വികാസക്രമ

ങ്ങളു�ട �പാതുനിയമങ്ങ�ളയും വിഭിന്നരൂപങ്ങ�ളയും നമുക്ക് �വളി�പ്പടുത്താൻ

കഴിയുന്നു. ഈ പരി�ശാധനാ മാർഗ്ഗത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റ നാശവും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാ�ണന്നു

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽത�ന്ന മാർക്സും എം�ഗൽസും പ്രഖ്യാപി

ച്ചത്. ‘ജർമ്മൻഐഡി�യാളജി’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽഅവ�രഴുതി:

‘ഞങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ആജ്ഞവഴിയ്ക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു

സ്ഥിതിവി�ശഷമല്ല കമ്യൂണിസം; യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് സ്വയം എത്തി�ച്ചരാനുള്ള

ഒരാദർശലക്ഷ്യമല്ലഅത്. ഞങ്ങൾ കമ്യൂണിസ�ത്തപ്പറ്റി പറയു�മ്പാൾ, ഇന്ന�ത്ത

സ്ഥിതിവി�ശഷങ്ങ�ള അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാന�ത്തയാ

ണു�ദ്ദശിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഉപാധികളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

നിർണ്ണായകശക്തികൾ �പാന്തിവരുന്നത് ’.

മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എന്തുത�ന്നയായാലും കമ്യൂണിസം തനി

�യ വന്നു�കാള്ളു�മന്നാ�ണാ ഇതി�ന്റ അർത്ഥം? അ�ല്ലന്ന് മാർക്സും എം�ഗൽ

സും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ പ്രവർത്തനം�കാണ്ട് മാത്ര�മ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമു

ദായം �നടി�യടുക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട്: അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിനു

�പ്രരിപ്പിക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായി

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതി

രിക്കാൻ വയ്യ. പ്രവർത്തിക്കു�ന്താറും അവർ വളരുന്നു. അങ്ങ�ന വളർന്നുവളർന്ന്

ഒടുവിൽ വിജയം �നടാനാവശ്യമായ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ മനുഷ്യ�ന്റ

പ്രവർത്തനമാണ് വിപ്ലവ�ത്ത അനിവാര്യമാക്കുന്നത്. ഒന്നുമാത്രം: വളർച്ചയു�ട

വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പട്ടവിധത്തിൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന വിപ്ല

വപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്ര�മ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. സമുദായത്തിനകത്തു നടക്കുന്ന

വസ്തുനിഷ്ഠമായ �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ടയും സമരങ്ങളു�ടയും ബൗദ്ധികമായ പ്രതിഫ

ലനമാണ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസം. വളർച്ചയു�ടയും പരിവർത്തനങ്ങളു�ട

യും നിയമങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട്സമരത്തി�ന്റലക്ഷ്യവും നയപരിപാടിക

ളും സമുദായത്തി�ന്റ ഡയലക്റ്റിക്സിനനുകൂലമാ�ണന്ന് അത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി

ന് പഠിപ്പിച്ചു�കാടുക്കുന്നു. ഈ�ബാധവുംസാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുംഅ�ഭദ്യമായി

ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �തറ്റായ �ബാധ�ത്താടുകൂടി ശരിയായ സമരം നടത്താനാ

വി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.
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ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഡയലക്റ്റിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസം വിപ്ലവപരമായ ഒരു

തത്വശാസ്ത്രമാണ്. പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയും മനുഷ്യസമുദായ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഏറ്റവും

ശരിയായ ശാസ്ത്രീയവ്യഖ്യാനം മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ച�ത്തയും സമുദായ�ത്തയും മാറ്റി

ത്തീർക്കലുംഅതിലുൾ�പ്പടുന്നു. താത്വികമായ പഠനം മാത്രമല്ല, പ്രാ�യാഗികമായ

വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് മാർക്സ് പറ

ഞ്ഞത്:

“തത്വജ്ഞാനികൾ �ലാക�ത്ത വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്ര�മ �ചയ്തിട്ടുള്ളൂ; അതി

�ന മാറ്റുകഎന്നതാണ് കടമ”.
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അവസരവാദികളു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള�ട്രഡ് യൂണിയൻസംഘടനകളിൽവിപ്ലവ

കാരികൾ പ്രവർത്തി�ക്കണ്ടതു�ണ്ടാ എന്ന �ചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറഞ്ഞു�കാണ്ട്

�ലനിൻ ‘ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങ�ന എഴുതുകയുണ്ടാ

യി:

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ �ട്രഡ്  യൂണിയനുകളിൽ �ചരുന്നതു തടയാനും അവ�ര ഏതു

വിധത്തി�ലങ്കിലും പുറത്താക്കാനും �ട്രഡ് യൂണിയനുകളിലുള്ള അവരു�ട പ്രവർ

ത്തന�ത്ത കഴിയുന്നതും അസുഖകരമാക്കിത്തീർക്കാനും അവ�ര അപമാനിക്കാ

നുംശുണ്ഠിപിടിക്കാനും �ദ്രാഹിക്കാനും�വണ്ടിഈമാന്യന്മാർ,അവസര�സവകത്വ

ത്തി�ന്റ �നതാക്കൾ, സർവ്വവിധ ബൂർഷ്വാകുതന്ത്രങ്ങളും അടവുകളും പ്ര�യാഗിക്കു

�മന്ന കാര്യത്തിൽ യാ�താരു സംശയവുമില്ല. ഇതി�ന�യല്ലാം �നരിടാനും എന്തു

ത്യാഗവും �ചയ്യാനും, �വണ്ടിവന്നാൽ എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും വിദ്യകളും നിയമവിരുദ്ധ

മാർഗ്ഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുമാറലുകളും പ്ര�യാഗിക്കാനും നാം തയ്യാറാവണം’. (ഇടതുപ

ക്ഷ കമ്യൂണിസം, മലയാളതർജ്ജമ, �പജ് 50) അവസരവാദികളു�ട ബൂർഷ്വാകുത

ന്ത്രങ്ങ�ളയും �ദ്രാഹങ്ങ�ളയും സമർഥമായി �ചറുക്കണ�മന്നാണ�ല്ലാ �ലനിൻ

ഇവി�ട ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർസൂത്രക്കാരുംസത്യസ

ന്ധതയില്ലാത്തവരുമാ�ണന്നു �തളിയിക്കാൻ �വണ്ടി പരക്കംപായുന്ന സിഡ്നി

ഹുക്ക് എന്നഅ�മരിക്കക്കാരൻ ഒരു ചതിപ്പണിനടത്തി. �ലനി�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ

നിന്നു ‘�വണ്ടിവന്നാൽ’ എന്നുവ�രയുള്ള ഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞ് “എല്ലാത്തരം സൂത്ര

ങ്ങളും വിദ്യകളും നിയമവിരുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുമാറലുകളും പ്ര�യാഗിക്കാൻ

നാം തയ്യാറാവണം” എന്ന ഭാഗംമാത്രം സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തി�യടുത്തു

�കാണ്ട് മാക്സിസം സത്യത്തി�നതിരാ�ണന്ന് അയാൾ ‘�തളിയിച്ചു!’ അ�മരിക്കൻ

വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാര�ന്റഈഉദ്ധരണി �കരളത്തി�ലവിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരനായ

വടക്കനച്ച�ന്റ കയ്യി�ലത്തിയ�പ്പാൾ അതിങ്ങി�ന �വഷംമാറി: ‘ചതി, അനീതിപ

രമായ മാർഗ്ഗം,സൂത്രം, കള്ളം,സത്യം മറച്ചു�വയ്ക്കൽ,കുതന്ത്രംഇവ�യല്ലാംനിങ്ങൾ

അവസ�രാചിതം ഉപ�യാഗിക്കണം’. ഇങ്ങി�നയാണ് ‘അസത്യ ജല്പനങ്ങൾക്ക്

�ലനിൻ, ഉ�ത്തജനം �കാടുത്തിട്ടുണ്ട് ’ എന്ന് അച്ചൻ ‘�തളിയി’ക്കുന്നത് !

�ലനിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ വാചകം എവി�ടനിന്നു കിട്ടി

എന്നുഞാൻ �വല്ലുവിളിച്ചു �ചാദിച്ച�പ്പാൾ ‘വി.ഐ. �ലനിൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള The

Infanile Sickness of Leftism in Communism എന്ന പുസ്തകം താങ്കൾ വാ
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യിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ?’ എ�ന്നാരു �ചാദ്യം എ�ന്റ �നർ�ക്കടു�ത്തറിയുകയാണ് അച്ചൻ

�ചയ്തത്. അധ്യായ�മത്, �പ�ജത് എ�ന്നാന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നി

�ല്ലന്ന കാര്യമിരിക്ക�ട്ട. ‘ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം’ എന്ന പുസ്തകത്തി�ന്റ ഇംഗ്ലീഷ്

പതിപ്പ് അച്ചൻ പറയുന്ന �പരിലല്ല, ‘Left wing Communism’ എന്ന �പരിലാ

ണ്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത�പാലും അ�ദ്ദഹം വിസ്മരിച്ചു�പായി.

�ലനി�ന്റ ‘ഇടതുപക്ഷകമ്യൂണിസം’ എന്ന പുസ്തകം ഏതു മലയാളിക്കും വാങ്ങി

വായിക്കാൻ കിട്ടും. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിലാക�ട്ട, മലയാള പുസ്തകത്തിലാക�ട്ട,

ഒരിടത്തും ചതിയും കള്ളവും കുതന്ത്രവുമുപ�യാഗിക്കാൻ �ലനിൻആവശ്യ�പ്പടുന്നി

�ല്ലന്നു കാണാൻ കഴിയും.

എന്നിട്ടും വടക്കനച്ചൻ നാണമില്ലാ�ത പറയുന്നതു �നാക്കൂ:

‘ഏതായാലുംസ: ദാ�മാദരൻ ഒന്നു �ച�യ്തതീരൂ. ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തന്നആപു

സ്തകം ഒരാവർത്തി വായിക്കുക. ‘�ലനിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഈവാച

കം’അതിൽക�ണ്ടത്തിയാൽഒട്ടും താമസിക്കാ�തപത്രപംക്തികളിലൂ�ടപരസ്യ

മായിഅക്കാര്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. മര്യാദഅൽപ്പ�മങ്കിലും �ശഷിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ

എ�ന്റഅഭിമാന�ത്തസ്പർശിക്കുന്നസഖാവി�ന്റആപ്രസ്താവന പിൻവലിക്കുക’.

(�യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്ക്കാവി�ലാ? മൂന്നാംപതിപ്പ്, �പജ് 38)

വടക്കനച്ചന് അഭിമാനമുണ്ട�ത്ര! ജീവകാലം മുഴുവനും സത്യത്തിനു�വണ്ടി �പാരാ

ടിയ ഒരു മഹാത്മാവി�നകരി�തച്ചുകാണിക്കാൻ മനസ്സാക്ഷിയു�ട ഒരുചൂളൽ�പാ

ലുമില്ലാ�ത, കറുത്തനുണകൾ പടച്ചുവിടുന്നഅ�ദ്ദഹത്തിന് അഭിമാനമുണ്ട�ത്ര!

അഭിമാനത്തി�ന്റ കണിക�പാലുമു�ണ്ടങ്കിൽഅ�ദ്ദഹം �ച�യ്യണ്ടതിതാണ്:

ഒന്നുകിൽ, ശുദ്ധാത്മാക്ക�ള കബളിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പ

രിൽ അ�ദ്ദഹം ഇന്നണിഞ്ഞിട്ടുള്ള �ളാഹ അഴിച്ചുവലി�ച്ചറിയുക. അ�ല്ലങ്കിൽ താ

�നാരു �പരുങ്കള്ളനാ�ണന്നുതുറന്നുസമ്മതിക്കുക.

പ�ക്ഷ, ഇതല്ല അച്ചൻ �ചയ്യുന്നത്. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പഴയ വ്യവസായം

ത�ന്ന തുടരുകയാണ് !

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവർ മാത്രമല്ല, സദാചാര�ബാധമി

ല്ലാത്തവരും കുടുംബബന്ധങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കുന്നവരും സ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കു

ന്നവരും മറ്റും മറ്റുമാ�ണന്നാണ് ഇ�പ്പാള�ദ്ദഹം പറഞ്ഞുനടക്കുന്നത്. അ�ദ്ദഹം

എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

‘മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റഅതിപ്രധാനവുംഅ�ഭദ്യവുമായകുടുംബഘടക�ത്ത

യും ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധ�ത്തയും ദാമ്പത്യദാർഢ്യ�ത്തയും ചാരിത്രശീല�ത്തയും ക്രൂ

രംക്രൂരം കശാപ്പു�ചയ്യുന്നകമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി�യപ്പറ്റി നാം മനസ്സിലാ

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നു നിലവിലുള്ള സദാചാരക്രമ�ത്തയും സന്മാർഗ്ഗകപ്രമാ

ണങ്ങ�ളയും �വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഇരമ്പിക്കയറ്റം’. (ബ്രദർ വട

ക്കൻ 1953 �ഫബ്രുവരി 4-ാം തിയതിയി�ല ‘�ലബർ’ വാരികയിൽ.)

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക്അധികാരം കിട്ടിയാൽ മതവും പള്ളിയും നശിപ്പിക്കു�മന്നു

പറഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ �പാതുതിര�ഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് വടക്കനച്ചനും കൂട്ട

രും �കാൺഗ്രസിന് �വാട്ടുപിടിക്കാൻനടന്നിരുന്നത്. പ�ക്ഷ,അതു�കാണ്ട് വലിയ

ഫല�മാന്നുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ, ഇ�പ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കുടുംബബന്ധങ്ങ

�ളയും സദാചാരക്രമങ്ങ�ളയും നശിപ്പിച്ചുകളയു�മന്നു �പപ്പിടികാട്ടി�ക്കാണ്ടാണ്

അവർ മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു�ട ഏജൻസിപ്പണി നടത്തുന്നത്. �കാൺഗ്രസി�ന്റ മർ
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ദ്ദനഭരണത്തി�നതിരായി, നിലത്തിനും �ജാലിക്കും �വണ്ടി, സ്വതന്ത്രവും സുഖസമൃ

ദ്ധവുമായ ഒരു ഭാവിയ്ക്ക് �വണ്ടി, പ്ര�ക്ഷാഭം കൂട്ടുന്ന ജനങ്ങ�ളാട് അവർ പറയുന്നു:

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിങ്ങളു�ട കുടുംബബന്ധങ്ങ�ള തകർത്തുകളയും, അതു�കാണ്ട്

�കാൺഗ്രസി�ന എതിർക്കരുത്. �ജാലിക്കും ഭക്ഷണത്തിനും�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭം

കൂട്ടരുത് !

പ�ക്ഷ, ഇത്തരംഅസംബന്ധപ്രലപനങ്ങൾജനങ്ങൾക്കിടയിൽഅത്രഎളു

പ്പത്തി�ലാന്നും വില�പ്പാവുകയി�ല്ലന്ന് അവർക്കറിയാം. അതു�കാണ്ടവർ �നറി

�കട്ട ചില വഞ്ചനക�ളഅഭയംപ്രാപിക്കുന്നു. സ്വന്തം തല�ച്ചാറി�ന്റ കുപ്പ�ത്താട്ടി

യിൽ നിന്ന് ദുർഗ്ഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചില നുണക�ളടുത്തുകഴുകി �വടുപ്പാക്കി മാർക്സ്,

എം�ഗൽസ്, �ലനിൻ തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരു�ട വായിൽ കുത്തിത്തിരു

കാൻശ്രമിക്കുന്നു. മാർക്സിസംകുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കുംസാന്മാർഗ്ഗികജീവിതത്തിനും

എതിരാ�ണന്നു കാണിക്കാൻ�വണ്ടി അവർ സാമ്രാജ്യവാദികളിൽനിന്നു കടംവാ

ങ്ങിയ ചില പുലയാട്ടുക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ ഔ�ദ്യാഗിക�രഖകളു�ട �വഷമണി

യിച്ച് ഉദ്ധരണികളിലിട്ടുവിതറുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന് വടക്കനച്ചൻഎഴുതുകയാണ്:

“കുടുംബത്തി�ന്റ ഉല്പത്തിഎന്നപുസ്തകത്തിൽഎം�ഗൽസ്എഴുതിവിട്ടിരിക്കുന്നതു

�നാക്കുക: ‘സ്ത്രീയും പുരുഷനും എങ്ങി�ന�യങ്കിലും കൂടി�ച്ചർന്നു ജീവിക്കുന്നതാണ്

കല്യാണം. അവർ കുടുംബക്രമത്തിനു വഴങ്ങി ജീവിക്കണ�മന്നുപറയുന്നത് ദുഷിച്ച

മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായമാണ്. സ്ത്രീ�യ പുരുഷ�ന്റ സ്വന്തവും പുരുഷ�ന സ്ത്രീയു�ട

സ്വന്തവുആക്കുന്നഒരുഏർപ്പാടാണ് വിവാഹം. ഈമൂഢവിശ്വാസ�ത്തമുറു�കപ്പി

ടിക്കുന്നആസന്മാർഗ്ഗ�ബാധ�ത്തയും വിവാഹപ്രശ്ന�ത്തയും ഒരു വിളംബരംമൂലം

നാം നശിപ്പിക്കണം”. (ബ്രദർ വടക്കൻ, 1953 �ഫബ്രുവരി 4-ാംനു�ത്ത ‘�ലബർ’ വാ

രികയിൽ)

‘കുടുംബത്തി�ന്റഉല്പത്തി’എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റമലയാളതർജ്ജമഇനിയുംപുറത്തു

വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷറിയുന്ന ആർക്കും ഏ�തങ്കിലു�മാരു ബുക്ക്

സ്റ്റാളിൽ �പായി 9 അണ �കാടുത്തുആ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചു�നാക്കാൻ സാ

ധിക്കും. അച്ചൻ �കട്ടിച്ചമച്ച ഈ നുണ അതി�ലാരിടത്തും നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ

സാധിക്കില്ല.

മാർക്സിസ�ത്ത സത്യം �കാ�ണ്ടതിർക്കാൻ കഴിയാത്തവർ അസത്യ�ത്ത

�കട്ടിപ്പുണരുകസാധാരണമാണ്. എങ്കിലുംവടക്കനച്ച�ന�പ്പാ�ല�തല്ലുംആത്മാ

ഭിമാനമില്ലാ�ത, ഇത്ര ലജ്ജാവഹമായ രീതിയിൽ, ഇത്ര വമ്പിച്ച നുണകൾ പടച്ചു

ണ്ടാക്കുന്നവർഅധികമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല..

ആരുമി�ല്ലന്നുപറഞ്ഞുകൂടാ. ലക്ഷക്കണക്കിൽ ഉറുപ്പികസ്വകാര്യസ്വത്താക്കി

�വച്ചു�കാണ്ടു സാഹിത്യത്തി�ന്റ ചില്ലുമുറിയിലടച്ചിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരു�ട സാന്മാർ

ഗ്ഗിക ജീവിതത്തി�ന്റ �ന�ര ക�ല്ലറിയുന്ന മ�റ്റാരു പൂച്ച സന്യാസിയുണ്ട്: ഫാദർ

സി. �ക. മറ്റംഎന്നപാതിരിയച്ചൻ. വടക്കനച്ച�ന്റ മാതൃക�യപിന്തുടർന്നു�കാണ്ട്

ഫാദർ മറ്റവും ഒരു നാറിപ്പുളിച്ച നുണ �കട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയാണ്:

“ഡാസ് കാപിറ്റൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ ഇതു രണ്ടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാ

യിച്ചാൽ കാണാം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതത്വസംഹിത: ‘മനുഷ്യൻ ഒരു സാമ്പത്തിക

ജീവി മാത്രം…സമഷ്ടിവാസന ബഹിർഗമിക്കു�മ്പാൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി ഉട

�ലടുക്കും. സ്വകാര്യസ്വത്ത് വ്യക്തികൾക്കുനിഷിദ്ധം. എല്ലാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണധുര
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ന്ധരൻ�കകാര്യം �ചയ്യും. കുടുംബഘടക�മന്നുപറയുന്നത് ബൂർഷ്വായു�ട ചട്ടക്കൂ

ടുമാത്രം. വിവാഹഭദ്രതയും കുടുംബസ്ഥിരതയും പു�രാഹിതന്മാരു�ട കണ്ടുപിടുത്തം:

സ്ത്രീകൾ �പാതുസ്വത്ത്… ’ ഇങ്ങ�ന�പാകുന്നു മാർക്സി�ന്റ തത്വസംഹിത’. (ഫാദർ

സി. �ക. മറ്റം 1952�ല ‘ഡി�മാക്രാറ്റ് ’ വി�ശഷാൽപ്രതിയിൽ)

കഷ്ടം! ഈപാതിരിയച്ചന്മാർ �വളുത്ത �ളാഹയണിയുന്നത് കറുത്തിരുണ്ടനു

ണക�ള മൂടി�വയ്ക്കാനാണ്; നാവി�ന്മൽ കർത്താവി�ന �പറി നടക്കുന്നത് ഹൃദയ

ത്തിലുള്ളപിശാചി�ന രക്ഷ�പടുത്താനാണ് !

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കു�മന്ന നുണയ്ക്ക് നൂറു�കാല്ലത്തില

ധികം കാല�ത്ത നാറ്റമുണ്ട്. ഫാക്ടറി, ബാങ്ക് മുതലായ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള

�പ്പാ�ല ത�ന്ന ജീവനുള്ള സ്ത്രീക�ളയും സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി മാറ്റിയ മുതലാളിക

ളാണ് ഈ നുണപ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഫാക്ടറിയും ബാങ്കും �പാതുവുടമയിൻകീഴിലാവു

�മ്പാൾ സ്ത്രീയും ഒരു �പാതുസ്വത്തായി മാറും എന്നവർ �നഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളി

ച്ചു. ഈഅസംബന്ധത്തി�ന്റ �താലിയുരിച്ചു കാണിച്ചു�കാണ്ട് 1847ൽ ത�ന്ന മാർ

ക്സും എം�ഗൽസും തങ്ങളു�ട ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ’വിൽ ഇങ്ങ�ന എഴുതുക

യുണ്ടായി:

‘കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായനിങ്ങൾസ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കും’എന്നുമുതലാളിമാ

�രല്ലാം കൂട്ടമായി മുറവിളികൂട്ടുന്നു.

മുതലാളി ത�ന്റ ഭാര്യ�യ �വറു�മാരു ഉല്പാദനസാമഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണു

ന്നത്. എല്ലാ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും �പാതുവായി ചൂഷണം �ചയ്യണ�മന്ന്

അയാൾ �കൾക്കുന്നു. അ�പ്പാൾസ്വാഭാവികമായി, �പാതുസ്വത്തായിത്തീരുക�യ

ന്ന തലയി�ലഴുത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാവു�മന്നല്ലാ�ത, അയാൾക്ക് അതിൽ

നിന്ന് മ�റ്റാന്നും ധരിക്കാനാവുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ �വറും ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളാ

യിരിക്കുക�യന്ന ഇന്ന�ത്ത നില�യ അവസാനിപ്പിക്കുക�യന്നതാണ് യഥാർഥ

ലക്ഷ്യ�മന്നു മുതലാളികൾക്കു ചിന്തിക്കാ�ന സാധ്യമല്ല’. കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ

�സ്റ്റാ, മലയാള തർജ്ജമ, �പജ് 49)

കുടുംബജീവിതമവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നല്ല, സ്ത്രീക�ള ഉൽപ്പാദ�നാപകരണ

ങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന ഇന്ന�ത്ത നില അവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നാ

ണ് മാർക്സും എം�ഗൽസും പറയുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഫാദറും ബ്രദറും

വിറളി�യടുക്കുന്നത് !

എന്നാൽ, കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തും ഒരു�പാ�ലയിരിക്കുന്ന, മാറ്റമില്ലാ

ത്ത, സനാതനസ്ഥാപനങ്ങളാ�ണന്ന് മാർക്സിസം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സമുദായ

ത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം മ�റ്റല്ലാറ്റിനു�മന്ന�പാ�ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കും

മാറ്റമുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ ഒരു സത്യമാണ്. പ�ത്താമ്പതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധമാകുന്നതുവ�രയും ചരിത്രപരമായഈസത്യത്തിന് ശാ

സ്ത്രീയമായ യാ�താരടിസ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാ�ച്ചാഫൻ, �മക്ക്�ലനാൻ,

�മാർഗൻ, മുതലായ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ നീണ്ടകാല�ത്ത ഗ�വ

ഷണങ്ങളാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യരു�ട �ലംഗിക ജീവിതത്തി�ലക്കും കുടുംബബന്ധ

ങ്ങളി�ലക്കും ആദ്യമായി �വളിച്ചംപായിച്ചത്. അവരു�ട ഗ�വഷണങ്ങളു�ടയും

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളു�ടയുംഅടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും ലൂയി�മാർഗ�ന്റ ‘പ്രാചീ

നസമുദായം, അഥവാ കാടത്തത്തിൽ നിന്നു അപരിഷ്കൃതസമുദായത്തിലൂ�ട സം

സ്കാരത്തി�ലക്കുള്ള മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ പു�രാഗതി�യ സംബന്ധിച്ച ഗ�വഷ

ണങ്ങൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ, എം�ഗൽസ് 1884ൽ എഴുതിയ
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പുസ്തകമാണ് ‘കുടുംബത്തി�ന്റയും സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റയും ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റയും

ഉല്പത്തി’.

ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം�ഗൽസ് മനു

ഷ്യസമുദായ�ത്ത കാടത്തത്തി�ന്റ കാലം, അപരിഷ്കൃതത്വത്തി�ന്റ കാലം, പരി

ഷ്കാരത്തി�ന്റ കാലം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു യുഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു

കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളും �ലംഗിക ജീവിത

വുമാണുള്ള�തന്നുംഅ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കാടത്തത്തി�ന്റ ആരംഭദശയിൽ, മനുഷ്യർ ആദ്യമായി അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�മടുത്ത് പ്രകൃതി�ക്കതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ആ

അതിപ്രാചീനകാലത്ത്, യാ�താരു കുടുംബവ്യവസ്ഥയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛന

മ്മമാ�രന്നും സ�ഹാദരീസ�ഹാദരന്മാ�രന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ�പാലുമി

ല്ലാത്ത നിർബ്ബാധവും അനിയന്ത്രിതവുമായ �ലംഗിക ജീവിതമാണ് അന്ന�ത്ത

മനുഷ്യർ നയിച്ചിരുന്നത്. പ്രാകൃതരായ കാടന്മാരു�ട ആദ്യകാല�ത്ത ഈ ജീ

വിതരീതി മൃഗങ്ങളു�ടതിനു തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്.

അതു ശരിയല്ല. മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൃഗം ഇര�തടി നടന്ന്

പ്രകൃതിയിൽനിന്നുകിട്ടുന്ന�തടുത്തുപജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യനാക�ട്ട,ആരംഭം മുതൽ

�ക്ക ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രകൃതിയു�ട �മൽ ആധിപത്യം �നടാൻ

ശ്രമിക്കുന്നു. മൃഗത്തിനു സാമൂഹ്യജീവിതമില്ല. മനുഷ്യൻ ആരംഭം മുതൽ�ക്ക കൂട്ടം

കൂട്ടമായി ജീവിച്ചു�കാണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടും ഒരു

സമുദായ�ത്തസൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യ�ന്റ�ലംഗികബന്ധംആരംഭം

മുതൽ�ക്ക ഒരു സാമൂഹ്യബന്ധമാണ്. ഉല്പാദനരീതിയിലും സാമ്പത്തിക ജീവിത

ത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി, മ�റ്റല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലു�മന്ന

�പാ�ല, �ലംഗികബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുകയും �ചയ്യുന്നു.

കാടന്മാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ്, യൂഥങ്ങളായിട്ടാണ്, ജീവിച്ചിരുന്നത്. അച്ഛൻ,

അമ്മ, മക്കൾ എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു ഘടക�മന്ന നിലയ്ക്ക് കുടുംബം ആവിർഭവിച്ചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒ�ര യൂഥത്തിനുള്ളിൽ പരസ്പരമുള്ള�ലംഗികബന്ധം നിഷിദ്ധ

മായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഒരു യൂഥത്തി�ല എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും മ�റ്റാരു യൂഥത്തിലു

ള്ളഎല്ലാ സ്ത്രീകളുമായും �ലംഗികബന്ധം പുലർത്താം. ആധുനികഭാഷയിൽ പറ

ഞ്ഞാൽ, സ്ത്രീക്ക് �പാതുവിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരും പുരുഷന് �പാതുവിലുള്ള ഭാര്യ

മാരുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതു�കാണ്ട് മക്കളും �പാതുവിലുള്ള മക്കളായിരുന്നു.

എന്നു�വച്ചാൽ, അമ്മയാ�രന്നല്ലാ�ത അച്ഛനാ�രന്നു പറയാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാ

ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈസമ്പ്രദായത്തിനു യൂഥവിവാഹം (Group marriage) എന്നു

പറയുന്നു.

എന്നാൽ, ഈ സമ്പ്രദായംസ്ഥിര�മാ ശാശ്വത�മാ ആയിരുന്നില്ല. കാടത്ത

യുഗത്തി�ന്റഅവസാനമായ�പ്പാ�ഴക്കും വില്ലുംഅമ്പും കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു. ഉൽപ്പാ

ദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയിലുണ്ടായ ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു അത്. എ�ന്തന്നാൽ,

മൃഗങ്ങ�ള അപ്പ�പ്പാൾ �വട്ടയാടി �കാന്നുതിന്നുന്നതിനുപകരം വില്ലുമമ്പുമുപ�യാ

ഗിച്ച് അവ�യ �കാല്ലാ�ത പിടിച്ചു�കാണ്ടുവരാനും �പാറ്റി വളർത്താനും മനുഷ്യന്

കഴിയു�മന്നായി. ഉൽപ്പാദനശക്തികളിലുണ്ടായഈപരിവർത്തനമാണ് അപരി

ഷ്കൃതയുഗത്തിനു വാതിൽ തുറന്നു�കാടുത്തത്.

അപരിഷ്കൃതയുഗമായ�പ്പാൾ�ലംഗികബന്ധങ്ങൾമാറി. ഒരുയൂഥത്തി�ലപു

രുഷൻ മ�റ്റാരു യൂഥത്തി�ല എല്ലാ സ്ത്രീക�ളയും �പാതുഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കു
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ന്നതിനു പകരം ഏ�തങ്കിലു�മാരു സ്ത്രീ�യ പ്രധാന ഭാര്യയാക്കി �വയ്ക്കും. അ�ല്ല

ങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ�യ മാത്രം സമീപിക്കും. ഈസമ്പ്രദായത്തിന് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ

എന്നുപറയാൻ വയ്യ. എ�ന്തന്നാൽ, ഒരു സ്ത്രീയുമായി കുറച്ചുകാലം �ലംഗികബ

ന്ധം പുലർത്തിയതിനു�ശഷം മ�റ്റാരു സത്രീ�യ സ്വീകരിക്കുവാൻ പുരുഷനു സ്വാ

തന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതു�പാ�ല, ഏ�തങ്കിലു�മാരു പുരുഷ�നഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ

�വ�ണ്ടന്നു�വച്ചു മ�റ്റാരു പുരുഷ�ന �വച്ചു�കാണ്ടിരിക്കാൻ സ്ത്രീക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമു

ണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് മിഥുനവിവാഹം (Pairing Family) എന്നാ

ണ് എം�ഗൽസ് �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഈമാറ്റങ്ങ�ളാന്നുംആർഷഭാരതത്തിനുബാധകമ�ല്ലന്നുംഇന്ത്യയി�ലകുടും

ബബന്ധം ദിവ്യമായ സനാതനബന്ധമാ�ണന്നും വാശിപിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാ

വാം. അവർ നമ്മു�ട പ്രാചീന ചരിത്രത്തി�ല�ക്കാന്നു ക�ണ്ണാടിക്ക�ട്ട.

ഇന്ത്യയി�ല പഴയ പുരാ�ണതിഹാസങ്ങൾ മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്ര

�ത്തകൃത, �ത്രതാ, ദ്വാപര, കലി എന്നിങ്ങ�ന നാലു യുഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരി

ക്കുന്നത്. ചരിത്രപണ്ഡിതന്മാരു�ട ഗ�വഷണഫലങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാ

ണ്ട് കൃതയുഗം കാടത്തത്തി�ന്റ യുഗവും �ത്രതായുഗം അപരിഷ്കൃതയുഗവും കലിയു

ഗം പരിഷ്കാര യുഗവുമാ�ണന്ന് സഖാവ് എസ്.എ. ഡാം�ഗ ത�ന്റ ‘ഇന്ത്യ, പ്രാ

ചീന കമ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തി�ലക്ക് ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാ

ക്കുന്നുണ്ട്. (ദ്വാപരയുഗ�മന്നത് അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിനും പരിഷ്കാരയുഗത്തിനും ഇട

യിലുള്ളഒരുകാലഘട്ടം മാത്രമാണ്) ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളു�ടഅടി

സ്ഥാനത്തിലാണ് ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി നാലു യുഗങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ച�ത

ന്നുംഈ നാലു യുഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളും �ലംഗികജീവിതവു

മു�ണ്ടന്നുംസഖാവ്ഡാം�ഗപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നുള്ളഅ�നകം �തളിവുകൾ

സഹിതം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രാകൃതവും അപരിഷ്കൃതവുമായ �ലംഗിക ജീവിതത്തി�ന്റ ചില അവശിഷ്ട

ങ്ങൾ �കരളത്തിലിന്നും കാണാം. ചില കാട്ടുജാതിക്കാർക്കിടയിൽ പ്രാകൃതങ്ങ

ളായ വിവാഹസമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നത്. ചില പ്ര�ത്യക

ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ നാ�ലാ അ�ഞ്ചാ സ�ഹാദരന്മാർ ഒ�ര പത്നി�യ �വച്ചു

�കാണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഇല്ലാതില്ല. ഒ�ര സ്ത്രീ ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി

പല ഭർത്താക്കന്മാ�രയും സ്വീകരിക്കുകയും �വ�ണ്ടന്നു�താന്നു�മ്പാൾ നിലവിലു

ള്ള ഭർത്താവി�ന ഉ�പക്ഷിച്ച് മ�റ്റാരാ�ള കല്യാണം കഴിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങളും കാണാം.

ഇ�തല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധം സനാതന�മാ ദിവ്യ�മാ ശാശ്വത

�മാ അ�ല്ലന്നും �ന�രമറിച്ച്, ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി

ആവിർഭവിച്ച ഒരുസ്ഥാപനം മാത്രമാ�ണന്നുമ�ത്ര.

അപരിഷ്കൃതവ്യവസ്ഥയിൽസ്ത്രീ തികച്ചുംസ്വതന്ത്രയായിരുന്നു. എന്നല്ല, പുരുഷ

�നക്കാളധികംസ്ത്രീക്കായിരുന്നുപ്രാധാന്യം. പുരുഷൻ മിക്ക�പ്പാഴും �വട്ടയാടാ�നാ

മത്സ്യം പിടിക്കാ�നാ �പാകും. സ്ത്രീ വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബത്തി�ന്റ �മൽ�നാട്ടം വഹി

ക്കും. ഒഴിവുള്ള�പ്പാൾ എ�ന്തങ്കിലും നട്ടുനനച്ചു കൃഷി�ചയ്യും. കുടുംബഭരണവും കുട്ടി

ക�ള �പാറ്റലു�മല്ലാം സ്ത്രീയു�ടഅവകാശമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് കുടുംബത്തിനു

ള്ളിൽ പുരുഷ�നക്കാളധികം സ്ത്രീക്കാണ് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്തുടർച്ചാവ

കാശവും സ്ത്രീവഴിക്കായിരുന്നു. ഒ�ര സ്ത്രീ ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാ�ര സ്വീകരിച്ചിരു

ന്നതു�കാണ്ട് കുട്ടികളു�ട അച്ഛനാ�രന്നു തിട്ട�പ്പടുത്തിപ്പറയാൻസാധ്യമായിരുന്നി
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ല്ല. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് മാതൃ�മധാവിത്വവ്യവസ്ഥഎന്നാണ് പറയുന്നത്. �കര

ളത്തിലി�പ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്ന മരുമക്കത്തായം പഴയ മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ

അവശിഷ്ടമാണ്.

പ�ക്ഷ, ഈ വ്യവസ്ഥയും സ്ഥിര�മാ നിശ്ചല�മാ ആയിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദ

നശക്തികൾ പി�ന്നയും വളർന്നു. ഇരുമ്പു കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു. ഇരുമ്പു�കാണ്ടുള്ള

കലപ്പയും മറ്റുപകരണങ്ങളും ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നായി. കൃഷി പരിഷ്കരിച്ചു.

കൃഷിയിൽ മുഖ്യമായ പങ്കു വഹിച്ചത് പുരുഷനാണ്. കന്നുകാലികളും കാർഷി

�കാപകരണങ്ങളും പുരുഷ�ന്റ അധീനത്തിലായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണ

ങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും സ്വത്തു വർധിക്കുകയും �ചയ്ത�താ�ട പുരുഷ�ന്റ പ്രാബ

ല്യവും പ്രമാണിത്തവും കൂടി. പ�ക്ഷ, നിലവിലുള്ള മാതൃ�മധാവിത്വ വ്യവസ്ഥയിൽ

പുരുഷ�ന്റ സ്വത്തുക്കളു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശം അയാളു�ട മക്കൾക്കല്ല, സ�ഹാദ

രീസ�ഹാദരന്മാർക്കും സ�ഹാദരികളു�ട മക്കൾക്കുമായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദ�നാപക

രണങ്ങളിൽ പുരുഷ�ന്റ �മധാവിത്വവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ സ്ത്രീയു�ട �മധാവിത്വവും

—ഈ �വരുദ്ധ്യം അവസാനി�ച്ച മതിയാവൂ എന്നായി. അതവസാനിക്കുകയും

�ചയ്തു. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലും പുരുഷ

�ന്റ �മധാവിത്വം സ്ഥാപിതമായി. സ്ത്രീ സന്താ�നാൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരുപകര

ണം മാത്രമായി അധഃപതിച്ചു.

ഇങ്ങ�നയാണ് പരിഷ്കാരയുഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി ഏകപത്നീ വ്യവ

സ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്. എം�ഗൽസ് എഴുതുന്നു:

‘ഒ�ര വ്യക്തിയു�ട കയ്യിൽ, അതും പുരുഷ�ന്റ കയ്യിൽ, ഗണ്യമായ �താതിൽ സ്വ

ത്തുക്കൾ �കന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റാരു�ടയും മക്കൾക്ക് �കാടുക്കാ

�ത പ്രസ്തുത പുരുഷ�ന്റ മക്കൾക്കുത�ന്ന പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി �കാടു�ക്കണ്ട

ആവശ്യം �നരിടുകയും �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥആദ്യമാ

യാവിർഭവിച്ചത്. ഈഉ�ദ്ദശ്യത്തിന് സ്ത്രീ�യസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മാത്ര�മഏക

പത്നീവ്യവസ്ഥആവശ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. പുരുഷ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അതാ

വശ്യമായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് സ്ത്രീ�യ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ഏകപത്നീവ്യവ

സ്ഥപുരുഷ�ന്റപരസ്യമാ�യാ രഹസ്യമാ�യാ ഉള്ളബഹുഭാര്യാഗമ�ത്തഒരുതര

ത്തിലും തടഞ്ഞിരുന്നില്ല’.

ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥനിലവിൽ വന്നു�വങ്കിലും കന്നുകാലികൾ, പണിയായുധങ്ങൾ,

അടിമകൾ മുതലായവയു�ട ഉടമയായ പുരുഷന് സ്വത്തി�ന്റ പ്രാബല്യമുണ്ടായിരു

ന്നതു�കാണ്ട് അന്യ സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധം വിലക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. പ�ക്ഷ,

അസ്വതന്ത്രയായ സ്ത്രീക്ക് പാതിവ്രത്യം നിർബന്ധമായിത്തീർന്നു. ഇപ്രകാരം ഏക

പത്നീവ്യവസ്ഥ�യാ�ടാപ്പംത�ന്ന, അതി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക്, വ്യഭിചാരവും

ആവിർഭവിച്ചു.

യൂഥവിവാഹം കാടത്തത്തി�ന്റയും മിഥുനവിവാഹംഅപരിഷ്കൃതത്വത്തി�ന്റയും

പ്ര�ത്യകതകളായിരുന്നു�വങ്കിൽഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും പരിഷ്കാരയു

ഗത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതകളാണ്.

ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയു�ട വിജയം പരിഷ്കാരയുഗമാരംഭിച്ചു�വന്നതി�ന്റ ഒരട

യാളമായിരുന്നു. എന്നാൽ,അത്സ്ത്രീയുംപുരുഷനുംതമ്മിലുള്ള��ഹത്തി�ന്റ�യാ

ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള �യാജിപ്പി�ന്റ�യാ അടയാളമായിരുന്നില്ല. എ�ന്ത

ന്നാൽ,സ്ത്രീയു�ടഅടിമത്തത്തി�ന്മലാണ്ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥവിജയ�ക്കാടി നാട്ടി
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യത്. പിതൃ�മധാവിത്വപരമായ കുടുംബത്തി�ന്റആവിർഭാവത്തിൽസ്ത്രീപുരുഷന്മാർ

തമ്മിലുള്ള �പ്രമത്തിനും അനുരാഗത്തിനും യാ�താരുസ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കുടുംബത്തിൽപുരുഷ�ന്റ�മധാവിത്വമുറപ്പിക്കുകയുംഅനി�ഷധ്യമായുംഅയാ

ളു�ട സ്വന്ത�മന്നു പറയാവുന്ന കുട്ടിക�ള സ്വത്തുക്കളു�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശികളാ

യി ലഭിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നസാമ്പത്തികാവശ്യമായിരുന്നുഅതി�ന്റ പിന്നിൽ

പ്രവർത്തിച്ചത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഭർത്താവി�ന്റ വ്യഭിചാരം ന്യായീകരി

ക്ക�പ്പടുകയും സ്ത്രീയു�ടത് നിഷിദ്ധമാക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തത്.

സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യഘടനയിൽ മാത്ര�മ

�പ്രമനദിയ്ക്ക് വിഘ്നംകൂടാ�ത ഒഴുകാൻ കഴിയൂ. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ആവിർഭാ

വ�ത്താടുകൂടിയാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏ�റക്കു�റ സംജാതമായത്.

സാമ്പത്തികമായുംസാമൂഹ്യമായും പുരുഷനുള്ളത്രത�ന്നസ്വാതന്ത്ര്യംസ്ത്രീക്കുമുണ്ടാ

യിരിക്കണ�മന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടു. പരുഷ�ന�പ്പാ�ലത�ന്ന സ്ത്രീയും

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ത�ന്റ ജന്മാവകാശമാ�ണന്നു മുറവിളികൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യ

�ലാകം വ്യക്തിക�ള�ക്കാണ്ടും വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും

നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന ഒരു സരസ�ലാകമാ�ണന്നും മാതാപിതാക്കന്മാ�രാ സമുദായ

�മാഅതിൽതലയിടാൻപാടി�ല്ലന്നുമുള്ളആശയങ്ങൾ�പാന്തിവന്നു. വധൂവരന്മാ

�ര തിര�ഞ്ഞടുക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്കല്ല, അവരു�ട അച്ഛനമ്മമാർക്ക്

മാത്രമാണധികാരം എന്ന പഴയ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇളക്കംതട്ടി. സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ

അനുരാഗ�ത്ത മാത്രം അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി വിവാഹബദ്ധരാവാൻ തുടങ്ങി. എം

�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘വിവാഹം വർഗ്ഗവിവാഹമായിത്ത�ന്ന നിലനിന്നു�പാന്നു. എങ്കിലും വർഗ്ഗ

ത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് �ചറി�യാരതിർത്തിവ�ര വിവാഹസ്വാതന്ത്ര്യമനു

വദിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന കടലാസ്സിൽ, സദാചാരതത്വങ്ങളിൽ, കവികളു�ട ചിത്രീ

കരണങ്ങളിൽ, പരസ്പരാനുരാഗത്തി�ന്റയും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരു�ട പരിപൂർണ്ണ

സമ്മതത്തി�ന്റയുംഅടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്ത�പ്പടാത്തഏതുവിവാഹവുംഅസാ

ന്മാർഗ്ഗികമാ�ണന്നുസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു.

�ലംഗികജീവിതത്തി�ന്റ ഒരു ഘടകമായിത്തീർന്ന ഈ ആധുനികമായ

അനുരാഗംപ്രാചീനരു�ടകാമത്തിൽനിന്നുവ്യത്യസ്തമാണ്. പുരുഷൻ��ഹിക്കുക

മാത്രമല്ല �ചയ്യുന്നത്, ��ഹിക്ക�പ്പടണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. അഗാ

ധവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും ഹൃദയത്തി�ന്റഅടിത്തട്ടുവ�ര തുളഞ്ഞുകയറുന്നതുമായ

ഒരു പരസ്പരാനുരാഗമാണിത്. വിരഹവും �പ്രമ�നരാശ്യവും ആത്മഹത്യ�യാള

�മത്തുന്ന ദുസ്സഹദുഃഖങ്ങളായിത്തീരുന്നു. �പ്രമവിവാഹങ്ങൾ മാത്ര�മ ആദർശവി

വാഹങ്ങളാവൂഎ�ന്നാരു പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക മാനദണ്ഡം �പാന്തിവരുന്നു.

ആധുനികമായഈഅനുരാഗവും അനുരാഗാധിഷ്ഠിതമായ �ലംഗികബന്ധ

ങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഒരു വലിയ �നട്ടമാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമി

ല്ല. പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഈ ആദർശ�പ്രമവും ആദർശവിവാ

ഹവും അപൂർണമായി മാത്ര�മ സാക്ഷാൽക്കരിക്ക�പ്പടാറുള്ളൂ. പല�പ്പാഴും അവ

അപ്രാ�യാഗികങ്ങളായിത്തീരുന്നു. കാരണം എം�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന

തു�പാ�ല, ജീവിതത്തി�ല കൂട്ടുകാര�ന�യാ കൂട്ടുകാരി�യ�യാ തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾ അത്രയധികം സ്വാധീനശക്തി �ച

ലുത്തുന്നു. നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ വ്യക്തികളു�ട ദിവ്യാനുരാഗത്തി

�ന്റ �നർക്കു പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. ധനികദരിദ്ര�ഭദം, �താഴിലില്ലായ്മ, �ജാലിയിലുള്ള
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അസമത്വങ്ങൾ, പിന്തുടർച്ചാവകാശ സംബന്ധിയായ നിയമങ്ങൾ—ഇ�തല്ലാം

�പ്രമവിവാഹത്തി�ന്റ മുമ്പിലുള്ള വിലങ്ങുതടികളായിത്തീർന്നു. അങ്ങ�നബൂർഷ്വാ

കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ �പ്രമത്തിനും �പ്രമവിവാഹത്തിനും പന്തലിച്ചു പൂവിടാനുള്ള

സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതായി. അതു�കാണ്ടാണ് എം�ഗൽസ് ‘കുടുംബത്തി�ന്റ ഉല്പ

ത്തി’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രഖ്യാപിച്ചത്:

‘അതു�കാണ്ട്, മുതലാളി�ത്താല്പാദനവും അതു സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട സ്വത്തുടമബ

ന്ധങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും വിവാഹത്തി�ല പങ്കാളി�യ തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്ന കാ

ര്യത്തിൽ ഇന്നും വലിയ സ്വാധീനശക്തി �ചലുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നസാമ്പത്തിക

പരിഗണനകൾ നീക്കം �ചയ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്താ�ല പരിപൂർണ്ണമായ വിവാഹസ്വാ

തന്ത്ര്യം സുസ്ഥാപിതമാവുകയുള്ളൂ’.

അ�പ്പാൾ, മുതലാളിത്തമവസാനിച്ചാൽ, പാതിരിയച്ചന്മാർ മുക്രയിടുന്നതു�പാ

�ല, കുടുംബം ത�ന്നയില്ലാതാവുകയല്ല, പരസ്പര��ഹത്തി�ന്റയും പരസ്പര സഹ

കരണത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽഅത് കൂടുതൽ ദൃഢവും കൂടുതൽസുന്ദരവുമാ

യിത്തീരുകയാണ് �ചയ്യുക. ഒരുനൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുത�ന്ന മാർക്സുംഎം�ഗൽസും ദീർ

ഘദർശനം �ചയ്തതാണിത്:

‘ഇന്ന�ത്ത ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ, അതി�ന്റത�ന്ന

സന്തതിയായ സ്ത്രീകളു�ട �പാതുവുടമയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ വ്യഭിചാരവും

—അവസാനിക്കു�മന്നു വ്യക്തമാണ് ’. (കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ, �പജ് 50).

ഇതുത�ന്നയാണ് എം�ഗൽസ് ‘കുടുംബത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും

പ്രഖ്യാപിച്ചത്:

‘ഇ�തവ�രനിലനിന്നു�പാന്നരീതിയിലുള്ളഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയു�ടയുംഅതി�ന്റ

കൂടപ്പിറപ്പായ �വശ്യാവൃത്തിയു�ടയും സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കുന്ന

ഒരുസാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് നമ്മളി�പ്പാൾഅണഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്…
അ�പ്പാൾ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ, ആ

കാരണങ്ങളില്ലാതാകു�മ്പാൾ, അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരു�മാ?

‘യുക്തിപൂർവ്വകമായിത്ത�ന്ന ഒരാൾക്കിങ്ങ�ന മറുപടിപറയാം: അത് അപ്രത്യക്ഷ

മാവുന്നതിനുപകരം പരിപൂർണ്ണമായി അനുഭവ�പ്പടുകയാണ് �ചയ്യുക. കാരണം,

ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ സമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്ന�താ�ടാ

പ്പം, കൂലി�വലയും അദ്ധ്വാനശക്തി വിറ്റുപജീവനം കഴിക്കുന്ന �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും

അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീരും. അ�താ�ടാപ്പം, സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന വിൽ�ക്ക

ണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ലാതായിത്തീരും. വ്യഭിചാരം അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യും. ഏക

പത്നീവ്യവസ്ഥ തകർന്നു�പാകുന്നതിനു പകരം ഒടുവിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി

പരിണമിയ്ക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാർക്കും’.

എം�ഗൽസി�ന്റ ഈ ദീർഘദർശനമാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ജീവനുള്ള

ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

‘സന്മാർഗ്ഗ�ബാധ�ത്തയും വിവാഹപ്രശ്ന�ത്തയും ഒരു വിളമ്പരംമൂലം നശിപ്പി

ക്കണ’�മന്നല്ല, വ്യഭിചാരമവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നും യഥാർത്ഥമായഏകപത്നീവ്യ

വസ്ഥ�യർ�പ്പടുത്തണ�മന്നുമാണ് ‘കുടുംബത്തി�ന്റ ഉല്പത്തി’എന്നപുസ്തകത്തിൽ

എം�ഗൽസ് ആവശ്യ�പ്പടുന്ന�തന്ന് �മലുദ്ധരിച്ച വാചകങ്ങളിൽ നിന്നുത�ന്ന വ്യ

ക്തമാവും.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ I 187

അ�പ്പാൾ, വടക്കനച്ചനുംകൂട്ടരുംഎം�ഗൽസി�നാടു ലഹളയ്ക്കു �ചല്ലുന്നത്സ്ത്രീക�ള

�പാതുസ്വത്താക്കുന്നതി�നതിരായ ധാർമ്മിക�രാഷം �കാണ്ടല്ല, പി�ന്ന�യാ, വ്യ

ഭിചാരം അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മന്നും ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ‘സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമല്ല പു

രുഷന്മാർക്കും’ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി പരിണമിക്കു�മന്നുമുള്ള ഭയം�കാണ്ടാണ്.

എം�ഗൽസ് ‘കുടുംബത്തി�ന്റ ഉല്പത്തി’ എന്ന പുസ്തക�മഴുതിയിട്ടു 60 �കാല്ല

മായി. ഇതിനിടയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസാന്മാർഗ്ഗിക�ക്കാട്ട കൂടുതൽ ദ്രവിച്ചിരി

ക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതം കൂടുതൽ മലീമസമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. �പ്രമ�നരാശ്യ

ങ്ങൾ, ആത്മഹത്യകൾ, ബലാത്സംഗങ്ങൾ, �കാലപാതകങ്ങൾ, കാശിനു�വണ്ടി

മാത്രമുള്ള വിവാഹങ്ങൾ, സ്ത്രീധനം �കാടുക്കാനില്ലാത്തതു�കാണ്ടു വിവാഹം കഴി

ക്കാ�ത നാലു�കട്ടിനുള്ളിൽ കാറ്റുതട്ടാ�ത അടച്ചുപൂട്ട�പ്പടുന്ന സൗന്ദര്യധാമങ്ങൾ,

ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ, �റാഡുവക്കത്തു കൂട്ടംകൂട്ടമായി ശരീരം വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന

�വശ്യസ്ത്രീകൾ, സ്വവർഗ്ഗസം�ഭാഗം, രതി�വകൃതങ്ങൾ, �ഗാ�ണാറിയ, സിഫി

ലിസ്സ്, സാർവ്വത്രികമായ വൃത്തി�കടുകൾ, ഹൃദയ�ഭദകമായ ബീഭത്സതകൾ—

ഇതാണിന്ന�ത്ത മുതലാളിത്തം! ദുർഗ്ഗന്ധമലീമസമായഈചുറ്റുപാടുകളു�ട ഒത്ത

നടുവിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് വടക്കനച്ചനും കൂട്ടാളികളും �സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന്റ

�ന�ര ചാടിക്കുരയ്ക്കുന്നത്. കുഷ്ഠവും സിഫിലിസ്സും �കാണ്ട് �ദഹമാസകലം പുണ്ണു

കളുമായി ശവക്കുഴിയി�ലക്കു കാലുനീട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു തന്തക്കിഴവൻ ശുദ്ധനും

സുന്ദരനും അ�രാഗദൃഢഗാത്രനുമായ ഒരു യുവാവി�ന്റ �ന�ര �കാഞ്ഞനംകാട്ടുന്ന

തു�പാ�ല! വടക്കനച്ചൻഎഴുതുകയാണ്:

‘റഷ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളു�ട മുഖപത്രമായ ഇ�സ്വസ്റ്റിയയു�ട 1936 ജൂ�ല 12-

ാംനുയി�ല ലക്കത്തി�ലക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക�ണ്ണാടിക്കൂ:’ �മാ�സ്കാവി�ലആസ്പത്രി

കളിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി എഴുനൂറിനും ആയിരത്തിനും മ�ദ്ധ്യ ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വി�ധയമാകുന്നുണ്ട്. 1935ൽ �മാ�സ്കാ നഗരത്തിൽ ഒന്നരലക്ഷം ഭ്രൂണ

ഹത്യകൾ (അലസിപ്പിക്കൽ) നടന്നിരിക്കുന്നു… അ�ക്കാല്ലം റഷ്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ
3,24,134 ഭ്രൂണഹത്യകളും. (ബ്രദർ വടക്കൻ, 1952 �ഫബ്രുവരി 4-ാംനു�ത്ത ‘�ലബർ’

വാരികയിൽ.)

വടക്കനച്ചന് റഷ്യൻഭാഷ അറിയുമായിരിക്കാം. എല്ലാ റഷ്യൻ ദിനപത്രങ്ങളു

�ടയും സമ്പൂർണ്ണഫയലുകളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്കലുണ്ടായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ, വാ

യനക്കാ�രാട് 1936 ജൂ�ല 12- ാംനുയി�ല ഒരു റഷ്യൻ ദിനപത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു

ക�ണ്ണാടിക്കാനാവശ്യ�പ്പടുന്നത് കുറച്ചു സാഹസമാണ്. അതു�കാണ്ട് ഏതുഅ�മ

രിക്കൻപ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽനിന്നാണ്ഈകണക്കുകൾസമ്പാദിച്ചത്എന്ന് തു

റന്നുപറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നന്നാകുമായിരുന്നു. ഏതായാലും, വായനക്കാർക്കു ഒരു

പഴയ റഷ്യൻ ദിനപത്രത്തി�ന്റ ആവശ്യമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, ഇന്ന് �സാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ ഗർഭഛിദ്രം നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർഹ

വുമാ�ണന്ന് മിക്ക പത്രവായനക്കാർക്കുമറിയാം. അതിനാൽ, അച്ച�ന്റ കണക്കു

കൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതൃകാരാജ്യമായ അ�മരിക്കയി�ലസ്ഥിതി�യ വിവരിക്കു

ന്നവയാവാ�ന തരമുള്ളൂ. അതിനു �വ�റയും �തളിവുകളുണ്ടുതാനും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഓബ്സൺ, ലഹ്മാൻ, മി�യറ്റസ്, മിച്ചൽ എന്നീ നാലു

�ഡാക്ടർമാർ—ഇവരാരുംത�ന്ന റഷ്യക്കാരല്ല, എല്ലാവരും അ�മരിക്കക്കാരാണ്

—നടത്തിയ ഒരുസർ�വ്വയു�ട റി�പ്പാർട്ട് ‘അ�മരിക്കൻ �ജർണൽ’എന്നഔ�ദ്യാ

ഗികമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. അവർ പറയുന്നു: 1941ൽ അ�മ

രിക്കയിൽ ചുരുങ്ങിയത് 6,80,000 ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ നടത്ത�പ്പടുകയുണ്ടായി. ആധുനി
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കങ്ങളായ ര�ക്ഷാപാധികളുണ്ടായിട്ടും ഈ കുറ്റകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കാരണം

�കാല്ലം�താറും 8000ത്തിലധികം അ�മരിക്കൻ സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. (�ഡസൻ

കാർട്ടർ എഴുതിയ ‘പാപവും ശാസ്ത്രവും’ എന്ന പുസ്തകത്തി�ല 103-ാം �പജ് �നാ

ക്കുക.)

കാർട്ടർ തുറന്നുപറയുന്നു: ‘�വശ്യാവൃത്തി�യന്ന�പാ�ല ഗർഭച്ഛിദ്രവും റഷ്യ

യിൽനിന്നു തുടച്ചുനീക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മ�റ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ കുറ്റകരമായ

ശസ്ത്രക്രിയകൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. അതുമൂലം മരിക്കുന്നവരു�ടയും അംഗഹീ

നകളാകുന്നവരു�ടയും എണ്ണം അമ്പരപ്പിക്കത്തക്കത�ത്ര’. (കാർട്ടർ, പാപവും

ശാസ്ത്രവും, �പജ് 102.)

�ലാകത്തി�ല ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിത്തരാജ്യത്തി�ല സാന്മാർഗ്ഗിക ജീ

വിതമാണിത്. കുടുംബ ജീവിതത്തി�ന്റ സ്ഥിതി�യാ? �പൻസിൽവാനിയാ �സ്റ്റ

റ്റ് �കാ�ളജി�ല വിവാ�ഹാപ�ദശക സർവ്വീസി�ന്റ ഡയറക്ടറായ �ഡാക്ടർ ക്ലി

�ഫാർഡ് ആർ. ആഡംസ് 1945ൽ �വളി�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി: ‘�ലാകത്തിൽ

ഏറ്റവുമധികം വിവാഹങ്ങളും ഏറ്റവുമധികം വിവാഹ�മാചനങ്ങളും നടക്കുന്ന രാ

ജ്യമാണ്അ�മരിക്ക. ആഴ്ച�താറും 1000 വിവാഹ�മാചനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ

നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണുതാനും… 1955 ആകു�മ്പാ�ഴക്കും അ�മരിക്കയി�ല

പത്തിൽ നാലു വിവാഹങ്ങളും വിവാഹ�മാചനത്തിലാണവസാനിക്കുക’.

അ�മരിക്കയി�ല �സൻസസ് ബ്യൂ�റാവി�ലസ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഡിപ്പാർ

ട്ടു�മൻറി�ന്റ തലവനായ �ഡാക്ടർ ഹാൽ�ബർട്ട് എൽഡൻ �വളി�പ്പടുത്തുന്നു:

‘അ�മരിക്കയിൽജനിക്കുന്ന 12 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾവീതംഅച്ഛനില്ലാ�തയാണ്

ജനിക്കുന്നത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �കാല്ലം�താറും പ്രാഥമിക സ്കൂളുകളിൽ �ചരുന്ന

കുട്ടികളിൽ 1,70,000�ത്താളം �പർക്ക് തങ്ങളു�ട അച്ഛന്മാരു�ട �പരുകൾ പറയാൻ

സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നാണ്. നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് അച്ഛന്മാരില്ല’.

മറ്റു മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും �കാളനികളിലും ഇത്രത�ന്ന മൂർദ്ധന്യദശയി

ല�ല്ലങ്കിലും ഏതാണ്ടിതു�പാലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ത�ന്ന കാണാവുന്നതാണ്.

�ന�രമറിച്ച് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല സ്ഥിതി�യന്താണ്? വടക്കനച്ചാ, ഇതാ,

ഈ വാചക�മാന്നു വായിക്കൂ:

‘സമുദായത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ കുടുംബ�ത്ത സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യ

ത്തിൽ റഷ്യക്കാർ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങ�ളക്കാൾഎത്ര�യാ മുന്നിലാണ് ’.

ആരാണിതു പറഞ്ഞത്? വല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര�നാ ‘�സാവിയറ്റ് ഏജൻ�റാ’ആയി

രിക്കു�മന്നു നിങ്ങൾ പറയും. അല്ല, �ക�ട്ടാ. ഇതുപറഞ്ഞത് ചിക്കാ�ഗാവി�ല �റാ

മൻ ക�ത്താലിക്ക് യൂണി�വഴ്സിറ്റിയി�ല സുപ്രസിദ്ധ �വദ്യശാസ്ത്ര �പ്രാഫസറായ

�ഡാക്ടർ �ഹർബർട്ട്എ. റാറ്റ്�നർആണ്. 1951 ജനുവരി 24-ാംന്സന്താനനിയന്ത്ര

ണ�ത്തഎതിർത്തു�കാണ്ടുള്ള ഒരുപ്രസംഗത്തിനിടയിൽ �ടാറ�ന്റാവി�ല �സൻ

റ് �പാൾകാത്തലിക്ക് ഗിൽഡിൽ�വച്ചാണ്അ�ദ്ദഹമിതുപറഞ്ഞത്. ‘�ക്രാസ്സ് �റാ

ഡ്�സാ ‘നവയുഗ�മാ’ അല്ല, �ഗ്ലാബ്, �മയിൽഎന്നീ പത്രങ്ങളാണ്ആപ്രസംഗം

റി�പ്പാർട്ടു �ചയ്തത്. സത്യം തുറന്നുപറഞ്ഞആക�ത്താലിക്ക�നനിങ്ങ�ളാരുകമ്യൂ

ണിസ്റ്റാക്കിക്കളയു�മാ എന്നു കണ്ടുത�ന്ന അറിയണം. (കൂട്ടത്തിൽ �ചാദിക്ക�ട്ട:

�നഹ്റു ഗവ�ണ്മൻറി�ന്റ സന്താനനിയന്ത്രണപ്രസ്ഥാന�ത്തയും കുടുംബ പ്ലാനിം

ഗി�നയും എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചങ്കൂറ്റമു�ണ്ടാ?).
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�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കുടുംബ ജീവിതം ഭദ്രമാ�ണന്നു �തളിയിക്കാൻ

വാസ്തവത്തിൽ അ�മരിക്കൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ�ളാന്നും �തടി�പ്പാകണ�മന്നി

ല്ല. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല ജീവിതരീതി �നരിട്ടു കണ്ടു മടങ്ങിവന്ന വിവിധ രാ

ഷ്ട്രീയാഭിപ്രായക്കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരു�ട പ്രസ്താവനക�ളയും ഉദ്ധരിക്കണ്ടതില്ല.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാർ ത�ന്ന ചില�പ്പാൾ സത്യം പറഞ്ഞു�പാകാറുണ്ട്.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാർ സാധാരണമായി രണ്ടു നാവുകൾ

�കാണ്ടാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്, ഒരു നാവു�കാണ്ട് അവർ പറയും: �സാവിയറ്റ്

യൂണിയനിൽ മതമില്ല, പള്ളിയില്ല, കുടുംബമില്ല, എല്ലാം മാർക്സിസമാണ് ! രണ്ടാമ

�ത്ത നാവു�കാണ്ട് അവർ പറയും: �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ മാർക്സിസമില്ല; കാ

രണം, മതവും പള്ളിയും കുടുംബവു�മല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു! രണ്ടാമ�ത്ത

നാവു�കാണ്ടു സംസാരിക്കുന്ന സി.ഡി. പ്രഭാകരൻ എന്ന വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാ

രൻ എഴുതിയ ‘�താഴിലാളി തുറുപ്പുചീ�ട്ടാ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിങ്ങ�ന

വായിക്കാം:

‘�സാവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ദിവസങ്ങൾ�ചല്ലു�ന്താറും വിവാഹ�മാചനംകൂടുതൽവിഷ

മകരമായിത്തീരുന്നു. ഗർഭഛിദ്രം നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളു

�ട പിന്തുടർച്ചാവകാശ�ത്ത അംഗീകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ഗവ�ണ്മൻറ് നയം കുടുംബ

ജീവിത�ത്ത ഭദ്രമാക്കിത്തീർക്കുന്നു’. (�താഴിലാളി തുറുപ്പുചീ�ട്ടാ? �പജ് 84-85)

ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള �പാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

സാമ്പത്തികവുംസാംസ്കാരികവും ഭരണസംബന്ധിയുംസാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ

എല്ലാ ജീവിതത്തുറകളിലും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളനുവദിക്ക�പ്പട്ടു.

ഈ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പരസ്പര ��ഹത്തി�ന്റയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തി�ന്റ

യും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുടുംബ ജീവിത�ത്ത സാർവത്രികമായ ഒരു പ്രാ�യാ

ഗികതയാക്കിത്തീർത്തത്. ആ�രാഗ്യസമ്പന്നരും ��ഹശീലരും പരിശുദ്ധമായ

യുവതീയുവാക്കന്മാരു�ട ഒരു പുതിയ തലമുറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ �ലനിനും

സ്റ്റാലിനും ആദ്യം മുതൽ�ക്ക �നതൃത്വം നൽകുകയുണ്ടായി. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും

ഇഷ്ടം�പാ�ല ഉച്ഛറുംഖലരും താ�ന്താന്നികളുമായി ജീവിക്കാ�മന്നും ഒ�ര ഗ്ലാസിൽ

അ�നകമാളുകൾ �സാഡ കുടിക്കുന്നതു�പാ�ല ഒ�ര സ്ത്രീ�യ എത്ര പുരുഷന്മാർ

ക്കു�വണ�മങ്കിലും അനുഭവിക്കാ�മന്നും �ലംഗിക ജീവിത�മന്നത് ഒരു ദാഹം

തീർക്കൽ മാത്രമാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള ബൂർഷ്വാചിന്താഗതികളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങ�ള

അവർ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നു തുടച്ചുനീക്കി. ‘�സാഡാഗ്ലാസി�ന്റ ‘സിദ്ധാ

ന്ത’�ത്ത വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് �ലനിൻ പറഞ്ഞു:

‘തീർച്ചയായും ദാഹം ശമിപ്പിക്കണം. പ�ക്ഷ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ സാധാ

രണപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഒ�രാ�ടയിൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്നുഅഴുക്കുചാൽ �വള്ളം കുടി

ക്കു�മാ? അ�ല്ലങ്കിൽ അ�നകം ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള തുപ്പൽ�കാണ്ടു വഴുവഴുക്കു

ന്ന വ�ക്കാടുകൂടിയ ഗ്ലാസിൽ �വള്ളം കുടിക്കു�മാ? എന്നാൽ, ഇതി�ന്റ സാമൂഹ്യ

സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. �വള്ളം കുടിയ്ക്കൽ തീർച്ചയായും ഒരു വ്യക്തിപര

മായകാര്യമാണ്. എന്നാൽ, �പ്രമത്തിൽ രണ്ടുജീവിതങ്ങൾഇട�പടുകയും മൂന്നാമ

�താന്ന്, ഒരു പുതിയ ജീവിതം, ഉത്ഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതാണതിന് സാമൂഹ്യ

താല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്നത്; സമുദായ�ത്താടുള്ള ഒരുത്തരവാദിത്വമുളവാക്കുന്നത്. ഒരു

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര�നന്നനിലയ്ക്ക്ഈ ‘ഗ്ലാസ്സ് �വള്ളത്തി�ന്റസിദ്ധാന്ത’�ത്താട്എനി
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ക്ക് യാ�താരനുകമ്പയുമില്ല’ (ക്ലാരാ�സഡ്കിൻ: �ലനി�നപ്പറ്റിയുള്ളഅനുസ്മരണ

കൾ).

ഇങ്ങ�ന, �ലനി�ന്റയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടയും വാത്സല്യമസൃണമായ �മൽ

�നാട്ടത്തിലാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �വശ്യാവൃത്തി�ക്കാ ഉച്ഛ്റംഖലമായ

രതി�വകൃതങ്ങൾ�ക്കാ സ്ഥാനമില്ലാത്ത നിസ്തുലമായ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ചരി

ത്രത്തിലാദ്യമായി വളർന്നുവന്നത്.



8
�സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും

1

ഏ�തങ്കിലു�മാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവം മനസിലാവണ�മങ്കിൽ ആ

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട നില�യ�ന്തന്നും അവ

ആരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലാ�ണന്നും മനസിലാക്കണം. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ

യിൽ ഫാക്ടറി, ബാങ്ക്, ഖനി തുടങ്ങിയ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ ഒരുപിടി മുത

ലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ള ഈ

സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശമാണ് ഭൂരിപക്ഷക്കാ�ര ചൂഷണം �ചയ്തു ലാഭമടിക്കാൻ മു

തലാളികൾക്കു സൗകര്യം നൽകുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിത�ന്നയാണ് മുതലാളിത്ത

വ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള നിർണയിക്കുന്നത്. �സാഷ്യലിസത്തിൽ

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ വ്യക്തികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തല്ല, സമുദായത്തി�ന്റ

�പാതുസ്വത്താണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാ�രന്നും ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളില്ലാത്തതു�കാണ്ട് ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമനുഭവിക്കുന്നവ�രന്നും

രണ്ടു വിരുദ്ധവർഗങ്ങളായി സമുദായം വിഭജിക്ക�പ്പടുന്നില്ല. ഒരു വർഗം മ�റ്റാരു

വർഗ�ത്തചൂഷണം �ചയ്യുന്നില്ല. ഈസ്ഥിതിയാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയു�ട

സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള നിർണയിക്കുന്നത്.

മുതലാളിത്തത്തിൽ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദനശക്തികളും തമ്മിൽ

�പാരുത്തമില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉൽപാദനം സാമൂഹ്യമാണ്; പ�ക്ഷ,

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ ഒരുപിടി മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഈ

�വരുധ്യമാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ കുഴപ്പങ്ങളു�ടയും അരാജകത്വത്തി�ന്റയും

�താഴിലില്ലായ്മയു�ടയും പട്ടിണിയു�ടയു�മല്ലാം അടിസ്ഥാനകാരണം. നിലവിലു

ള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തു

ന്നു. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുസ്വത്താക്കുകയും അങ്ങ�ന ഉൽപാദന

ബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദനശക്തികളും തമ്മിലുള്ള �വരുധ്യമവസാനിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്താ�ല മനുഷ്യസമുദായം മു�ന്നാട്ടു നീങ്ങുകയുള്ളൂ.

ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവവുമായി �പാരുത്ത

�പ്പട്ടിരിക്കണം. ഇ�താരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമമാണ്. ഈ നിയമ�ത്ത അടി

സ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡലിസ�ത്ത തട്ടിത്തകർത്തത്. ഈ
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നിയമമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ �താഴിലാളിവർഗം മുതലാളിത്ത�ത്ത

നശിപ്പിച്ചത്.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം എന്തിന്?

മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ്

�താഴിലാളി വിപ്ലവം നിർവഹിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പങ്ക്. �താഴിലാളി വിപ്ലവ

ത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് എം�ഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘�താഴിലാളിവർഗംഅധികാരം പിടി�ച്ചടുക്കുന്നു. അതുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് മുതലാ

ളിവർഗത്തി�ന്റ�കയിൽ നിന്നും വഴുതിത്തുടങ്ങുന്നസാമൂ�ഹ്യാൽപാദ�നാപകര

ണങ്ങ�ള�പാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുന്നു. അതുവ�രയ്ക്കുംഅവയു�ട�മൽകുത്തിയിരുന്ന

മൂലധനത്തി�ന്റ മുദ്രയിൽ നിന്ന് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള �താഴിലാളിവർഗം

�മാചിപ്പിക്കുന്നു. അവയു�ട സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തിനു പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായും

അ�ങ്ങയറ്റംവ�രസ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാൻസൗകര്യം �കാടുക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി തിട്ട

�പ്പടുത്തിയ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ളസാമൂ�ഹ്യാൽപാദനം ഇനിയ�ങ്ങാട്ടു സാധ്യമാ

യിത്തീരുന്നു. ഉൽപാദനത്തി�ന്റവളർച്ചസമുദായത്തി�ലവർഗവിഭജന�ത്തഒരു

കാലഗണനാപ്രമാദമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. സമുദായത്തിൽ ഒട്ടാ�കയുള്ള ഉൽപ്പാദ

നത്തിൽ അരാജകത്വം അവസാനിക്കുന്നത്ര �വഗത്തിൽത്ത�ന്ന ഭരണയന്ത്രവും

വാടിക്കരിഞ്ഞു�പാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ത�ന്റ സ്വന്തം സാമൂഹ്യസംഘടനയു�ട യജ

മാനനായിത്തീരുന്നു; സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുന്നു’. (എം�ഗൽസ്: �സാഷ്യലിസം—

സങ്കൽപികവും ശാസ്ത്രീയവും: �പജ് 64–65)

മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്ത ഒന്നാമ�ത്ത രാ

ജ്യം �സാവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. 1917 വ�രയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല

റഷ്യയിലും ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ളല്ലാം വ്യക്തികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്ക

ളായിരുന്നു. ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശമവസാനിപ്പിക്കുകയും

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള �പാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന �ലാ

കത്തി�ന്റ ആറി�ലാരുഭാഗത്ത് പുതിയ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി.

അ�താ�ട ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദനശക്തികളും തമ്മിലുള്ള �വരുധ്യമ

വസാനിക്കുകയും ഉൽപാദനശക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ

ലഭിക്കുകയും �ചയ്തു. സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:

‘നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ല ഉൽപാദനശക്തികൾ,പ്ര�ത്യകിച്ചും വ്യവസാ�യാൽപാദന

ശക്തികൾ, സാമൂഹ്യ സ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയവയായിരുന്നു. �ന�രമറിച്ച്, ഉടമാവ

കാശത്തി�ന്റ രൂപമാക�ട്ട, മുതലാളിത്തപരമായിരുന്നു. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ

അനിവാര്യമായും ഉൽപാദനശക്തികളു�ട സ്വഭാവ�ത്താടു �യാജിച്ചിരിക്കണ�മ

ന്ന ധനശാസ്ത്ര നിയമ�ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ട് �സാവിയറ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ്

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള സാമൂഹ്യമാക്കിത്തീർത്തു; അവ�യ മുഴുവൻ ജനങ്ങ

ളു�ടയും �പാതുസ്വത്താക്കുകയും അങ്ങ�ന മർദ്ദനവ്യവസ്ഥ�യ അവസാനിപ്പിക്കു

കയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈ നിയമ

മുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ, �സാവിയറ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ് ഈ നിയമ�ത്തആശ്രയിച്ചിരു

ന്നി�ല്ലങ്കിൽ,അവർക്ക്തങ്ങളു�ടകടമനിർവഹിക്കുവാൻസാധിക്കുമായിരുന്നില്ല’.

(�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ്

6)

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുസ്വത്താക്ക�പ്പട്ട�താടു കൂടി മുതലാളിത്തവ്യ

വസ്ഥയിൽ നടമാടിയിരുന്ന മത്സരത്തി�ന്റയും അരാജകത്വത്തി�ന്റയും നിയമം
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അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു. അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് �ദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയു

�ട ക്രമീകൃത വളർച്ചയു�ട നിയമം നിലവിൽ വന്നു. ഈ നിയമമാണ് �സാവിയ

റ്റ് യൂണിയനിൽ സാമ്പത്തികപദ്ധതികൾ വിജയകരമായി നടപ്പിൽവരുത്താനും

സാമൂ�ഹ്യാൽപാദന�ത്ത ജനങ്ങളു�ടയാ�ക നൻമക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കാൻ

കഴിയുന്നതരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനുമുള്ളസാധ്യതയുളവാക്കിയത്.

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥവിജയിച്ച�തങ്ങ�ന?

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പദ്ധതിക�ളപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ആ പദ്ധതിക്കാർക്ക് ഉൽപാദന�ത്ത ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല; രാജ്യ

ത്തി�ല മുഴുവൻ വിഭവങ്ങ�ളയും അദ്ധ്വാനശക്തി�യയും ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട്

നിശ്ചിതമായ പ്ലാ�നാടുകൂടി ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാ�ക വളർത്താൻ കഴിയില്ല.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, മത്സരത്തി�ന്റയും അരാജകത്വത്തി�ന്റയും നിയമമാണവി

�ട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങ�ളല്ലാം മുതലാ

ളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. എന്ത്, എ�പ്പാൾ, എത്രയുണ്ടാക്കണ�മന്നു തീരു

മാനിക്കുന്നത് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളാണ്.

അവർ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ�ക്കന്താണവശ്യംഎന്നു �നാക്കിയിട്ടല്ല,

തങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം കിട്ടു�മന്ന് �നാക്കിയിട്ടാണ്. ഉൽപാദനം ചുരുക്കിയാലാ

ണ് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുക�യങ്കിൽ, അവർ ഉൽപാദനം ചുരുക്കും. പുസ്തക പ്രസി

ദ്ധീകരണം �കാണ്ട് ലാഭം കിട്ടിയി�ല്ലങ്കിൽ അവർ �ഹാട്ടൽ കച്ചവടം തുടങ്ങും.

ഇതുത�ന്നയാണ് കൃഷിയു�ടയുംസ്ഥിതി. നിലം ജന്മികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.

�നല്ലുണ്ടാക്കുന്നതി�നക്കാൾ ലാഭം പരുത്തിയുണ്ടാക്കലാ�ണന്നുകണ്ടാൽ അവർ

�നൽപാടങ്ങ�ള പരുത്തി �താട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റും. ഈ സ്ഥിതിയിൽ പ്ലാനിംഗ്

വിജയിക്കുകയില്ല.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഇതല്ലസ്ഥിതി. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാ

തുസ്വത്തായതു�കാണ്ട് �ദശീയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ പ്ലാ�നാടുകൂടി വളർ

ത്താൻ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായ അത്ഭുതാവഹവും

സർവ്വന്മുഖവുമായ അഭിവൃദ്ധിയു�ട അടിസ്ഥാനം. �ദശീയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ

�യ ക്രമീകൃതമായി, പ്ലാ�നാടുകൂടി, വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് പഞ്ചവത്സ

രപദ്ധതികൾ പരിപൂർണമായ വിജയം �നടിയത്. അതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പി

ന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ദുർബലരാജ്യം �വറും രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ

�ലാകത്തി�ല വൻകിട ശക്തികളി�ലാന്നായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടത്.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുവുടമയിലാക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി ഉൽപാദന

ത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യംത�ന്ന മാറുന്നു. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം നട

ത്തുന്നത് ഏതാനും വ്യക്തികളു�ട ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയല്ല, സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക

താൽപര്യങ്ങ�ള മുൻനിർത്തിയാണ്; സമുദായത്തി�ല ഓ�രാ �മമ്പറു�ടയും നന്മ

യ്ക്കു�വണ്ടിയാണ്; ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും സ്വതന്ത്രവും സർവ്വ�താന്മുഖവുമായ വളർ

ച്ചയ്ക്കു�വണ്ടിയാണ്.

ഈഉ�ദ്ദശ്യംനിർവഹിക്കാൻകഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

അടിത്തറയുറപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് �ലനിൻ രാജ്യത്തി�ന്റ മുക്കിലും മൂലയിലും വി

ദ്യുച്ഛക്തി കിട്ടാറാക്കണ�മന്നും വിദ്യുച്ഛക്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി വ്യവസായ

വും കൃഷിയും ഗതാഗതവുംഅ�ങ്ങയറ്റം വളർത്തണ�മന്നുംസാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധിയി

ലൂ�ട അദ്ധ്വാനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കണ�മന്നും സർ�വാപരി മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങ
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�ള കവച്ചു�വയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം വൻകിട വ്യവസായങ്ങ�ള വൻ�താതിൽ

വളർത്തണ�മന്നുംആവശ്യ�പ്പട്ടത്.

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാന നിയമം

�ലനിൻ ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങളു�ടയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും പ്രാ�യാ

ഗികാനുഭവങ്ങളു�ടയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമ�മ�ന്തന്നു �വളി�പ്പടുത്തുന്നു:

‘�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനനിയമത്തി�ന്റ അനിവാര്യ സ്വഭാവങ്ങ�ളയും

അവശ്യങ്ങ�ളയും �മാത്തത്തിൽ ഇങ്ങ�നരൂപവൽക്കരിക്കാം: കൂടുതൽ ഉയർന്ന

സാ�ങ്കതികരീതികളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനം തുടർച്ച

യായി വികസിപ്പിക്കുകയും പൂർണമാക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് സമുദായത്തി�ന്റയാ

�ക ഇടവിടാ�ത ഉയർന്നുവരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങ�ള

അ�ങ്ങയറ്റം തൃപ്തി�പ്പടുത്തുക’. (�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 43–44)

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തി�ന്റഉ�ദ്ദശ്യ�മ�ന്തന്നുംആഉ�ദ്ദശ്യം �നടാനുള്ളമാർ

ഗ�മന്താ�ണന്നുംഈ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. �സാഷ്യലിസത്തിൽ ലാഭത്തിനു

�വണ്ടിയല്ല, ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എന്നുമാത്രം

പറഞ്ഞാൽ �പാരാ. ജനങ്ങളു�ട അനുദിനം വളർന്നുവരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാ

രികവുമായ ആവശ്യങ്ങ�ള അ�ങ്ങയറ്റം—പരമാവധി—തൃപ്തി�പ്പടുത്തുകയാണ്

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങൾ �പാതു സ്വത്താക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച പുതിയ ഉൽ

പാദനബന്ധങ്ങളു�ട സ്വഭാവത്തിനു തികച്ചും �യാജിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യമാണിത്.

സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ അനുദിനം

കൂടിക്കൂടിവരികയാണ്. ആ ആവശ്യങ്ങ�ളല്ലാം അ�ങ്ങയറ്റം തൃപ്തി�പ്പടുത്തണ�മ

ങ്കിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനംഇടവിടാ�തവളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കണം. ഇതുസാ

ധിക്കണ�മങ്കിൽ വൻകിട വ്യവസായങ്ങ�ള വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്ര�ത്യകം

ശ്രദ്ധിക്കുകയുംസാ�ങ്കതികരീതിക�ളഇടവിടാ�തഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യ

ണം.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനശക്തികളും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം കാരണം സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധി തടയ�പ്പട്ടിരിക്കയാണ്.

പരമാവധി ലാഭം കിട്ടു�മങ്കിൽ മാത്ര�മ മുതലാളികൾ ഉയർന്ന സാ�ങ്കതികരീ

തികൾ ഉപ�യാഗിക്കുകയുള്ളൂ. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ �ന�രമറിച്ചാണ്.

സാ�ങ്കതികരീതിക�ള �മൽക്കു�മൽ വളർത്താ�ത ജനങ്ങളു�ട കൂടിക്കൂടിവരുന്ന

ആവശ്യങ്ങ�ള അ�ങ്ങയറ്റം തൃപ്തി�പ്പടുത്താനാവില്ല. ഉൽപാദനം ഏറ്റവുമധികം

വർധിപ്പിക്കാൻഏറ്റവും ഉയർന്നസാ�ങ്കതികരീതികൾ കൂടി�യ കഴിയൂ.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ഇടവിടാത്ത വളർച്ച ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യ

ങ്ങ�ള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ആവശ്യങ്ങൾവർദ്ധിപ്പിക്കുകയുംപുതിയപുതിയആവശ്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുകയും

�ചയ്യു�മ്പാഴാക�ട്ട �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തിനുകൂടുതൽപ്ര�ചാദനംലഭിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു.

ഇങ്ങ�നസ്റ്റാലിൻ �വളി�പ്പടുത്തുന്നപരമാവധി സംതൃപ്തിയു�ട നിയമം �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റു സമുദായത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതി



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ I 195

�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയു�ട മ�റ്റല്ലാ നി

യമങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയു�ട പ്ലാ�നാടുകൂടിയ ക്രമീ

കൃതവളർച്ചയു�ടനിയമം, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾനിർമിക്കുന്നവ്യവസായശാ

ലകൾക്ക് താരത�മ്യന കൂടുതൽപ്രാധാന്യം നൽകണ�മന്നനിയമം, അദ്ധ്വാനക്ഷ

മതയു�ട ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ പു�രാഗതിയു�ട നിയമം, അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ �താതനുസ

രിച്ച് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിതരണം �ചയ്യണ�മന്ന നിയമം—ഇങ്ങ�ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വ്യവസ്ഥയിൽപ്രവർത്തിക്കുന്നഎല്ലാനിയമങ്ങളുംപരമാവധിസംതൃപ്തിയു�ടഅടി

സ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മുതലാളിത്തവും �സാഷ്യലിസവും

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ക്രമീകൃതമായും പ്ലാ�നാടുകൂടി

യുമാണ് വളർത്ത�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി പ്ലാൻ �ചയ്യുന്നതിന്

ഒരു ഉ�ദ്ദശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാ�ല �ദശീയസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയു�ട ക്ര

മീകൃത വളർച്ചയു�ട നിയമം�കാണ്ട്ആശിച്ചഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഉ�ദ്ദശ്യ�മ

ന്തായിരിക്കണ�മന്നാണ് പരമാവധി സംതൃപ്തിയു�ട നിയമം �വളി�പ്പടുത്തുന്നത്.

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റഈഅടിസ്ഥാനസാമ്പത്തികനിയമമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാ

ണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല ഭരണാധികാരികൾക്ക് ക്രമീകൃതമായ ഉൽപാദന

വും സാമ്പത്തിക പ്ലാനിങ്ങും വഴിയായി ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള �മൽക്കു�മൽ

തൃപ്തി�പ്പടുത്താനുംഅവരു�ടസർവ്വ�താന്മുഖമായഅഭിവൃദ്ധി�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താ

നും സാധിച്ചത്.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ �ന�രമറിച്ച് പരമാവധിലാഭം നിർണയിക്കുന്ന

അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. അതു�കാ

ണ്ടുത�ന്നയാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യക്കാൾ �മ

ച്ച�പ്പട്ടുനിൽക്കുന്നത്. രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്താ�ണന്ന്

സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘പരമാവധി ലാഭത്തിനുപകരം സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ

ആവശ്യങ്ങ�ള പരമാവധി തൃപ്തി�പ്പടുത്തൽ, അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്നു കുഴപ്പത്തി�ല

ക്കും കുഴപ്പത്തിൽനിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്കും തുടർച്ച മുറിഞ്ഞു�കാണ്ടുള്ള ഉൽപാ

ദനവളർച്ചയ്ക്കു പകരം അനുസ്യൂതമായ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധി, സാ�ങ്കതികവളർച്ച

യിൽ കൂ�ടക്കൂ�ടയുണ്ടാകുന്ന പിളർപ്പുകൾക്കും അ�താ�ടാപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂ

�ഹ്യാൽപാദനശക്തികളു�ട നാശങ്ങൾക്കും പകരം ഉയർന്ന സാ�ങ്കതികരീതിക

ളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദന�ത്തപൂർണതയി�ലത്തിക്കുന്നതി�ന്റ തുടർച്ച

യായ ഗതിക്രമം’. (�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക

പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 44.)

ഇതി�ന്റ അർഥം ശരിക്കു മനസിലാകണ�മങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള യാഥാർഥ്യങ്ങളി

�ല�ക്കാന്നുക�ണ്ണാടിച്ചാൽ മതി. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ �ദശീയവരുമാനത്തി

�ന്റ ഭൂരിഭാഗവും ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ ചൂഷകവർഗക്കാരു�ട �പാക്കറ്റി�ലത്തുന്നു.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലാക�ട്ട, �ന�രമറിച്ച്, �ദശീയവരുമാനം മുഴുവനും സമു

ദായത്തി�ന്റ സ്വത്താണ്. ജനങ്ങളു�ടയാ�ക അഭിവൃദ്ധിക്കു�വണ്ടിയാണ് അതു

വിനി�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം സ്റ്റാലിൻ �വളി

�പ്പടുത്തിക്കാണിക്കുന്ന ‘പരമാവധിലാഭ’ത്തി�ന്റയും ‘പരമാവധി സംതൃപ്തി’യു�ട

യും നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്.
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�സാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട 19-ാം �കാൺഗ്രസി�ലക്കുള്ള �കന്ദ്രകമ്മ

റ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ടിൽ ജി.എം. മലങ്കാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

‘ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക നിയമ�ത്തപ്പറ്റിയും

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള സഖാവ്

സ്റ്റാലി�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ പ്രചാരകന്മാർക്കുമുള്ള ഒരു

കനത്തഅടിയാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനസാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾ �തളിയിച്ചുകാട്ടു

ന്നതിതാണ്: മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ മനുഷ്യൻ പരമാവധി ലാഭം സമ്പാദി

ക്കുക എന്ന നിർദ്ദയമായ നിയമത്തിനിരയാക്ക�പ്പടുന്നു. അതിനു�വണ്ടി അവർ

കഠിനമായ യാതനകളി�ലക്കും ദാരിദ്ര്യത്തി�ലക്കും �താഴിലില്ലായ്മയി�ലക്കും യു

ദ്ധത്തി�ന്റ �ചാരപ്രളയത്തി�ലക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളി�ലക്കും പിടിച്ചുതള്ള�പ്പടുന്നു.

�സാഷ്യലിസ്റ്റുസമുദായത്തിലാക�ട്ട ഉൽപാദനം മുഴുവനും മനുഷ്യ�ന്റയുംഅവ�ന്റ

ഇടവിടാ�ത വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളു�ടയും അധീനത്തിലാണ്. മു

തലാളിത്ത�ത്തക്കാൾ അത്ര�മൽ �മച്ച�പ്പട്ട പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട—

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ—നിർണായകമായ �നട്ടം ഇവി�ടയാണ് കിടക്കുന്നത് ’.

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനനിയമം �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റആഭ്യന്തരനയ

�ത്ത മാത്രമല്ല വി�ദശനയ�ത്തയും നിർണയിക്കുന്നു. ജനങ്ങളു�ട വളർന്നുവരുന്ന

എല്ലാആവശ്യങ്ങ�ളയും പരമാവധി തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടി ഉൽപാദനശക്തിക

�ള �മൽക്കു�മൽ വളർത്തണ�മങ്കിൽ സമാധാനപരമായ ഒരന്തരീക്ഷം കൂടി�യ

കഴിയൂ. അതു�കാണ്ടാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ യുദ്ധമില്ലാതാക്കാനും എല്ലാ രാ

ജ്യങ്ങളുമായും സൗഹാർദ്ദബന്ധങ്ങളുറപ്പിച്ചു�കാണ്ട് സമാധാനപ്രസ്ഥാനം ശക്തി

�പ്പടുത്താനും പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങ�ന �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ വളർച്ചയു

�ട എല്ലാ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളയും മനസിലാക്കാൻ ഈ അടിസ്ഥാനനിയമം

സഹായിക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനമാണ് �സാഷ്യലിസത്തിൽ നി

ന്നു കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ

സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

2

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ടയും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളു�ടയും പിന്നിൽ സവി�ശഷ

ങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതി�കാൽപാദന

രീതിയു�ട വളർച്ചയാണ് അവയു�ട അടിസ്ഥാനം. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാ

ദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരിക്കണ�മന്ന നിയമ�ത്ത �വളി�പ്പ

ടുത്തി�ക്കാണ്ട് മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ത�ന്ന

സൃഷ്ടികളായ വൻപിച്ച ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങായിത്തീരുന്നു

�വന്നും വളർച്ച തടയ�പ്പടാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ പുതിയ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ

നിലവിൽ വ�ന്ന കഴിയൂ എന്നും മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവവും �താഴിലാളി സർവാധിപത്യവും ഈ �വരുദ്ധ്യമവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽ

പാദനശക്തികൾക്ക് �യാജിച്ച ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങ�ന

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റഅടിത്തറ പാവുകയും �ചയ്യുന്നു.

രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലൂ�ടയാണ് കമ്യൂണിസം വളരുന്നത്. ആദ്യ�ത്ത ഘട്ട�ത്ത

�സാഷ്യലിസ�മന്നും രണ്ടാമ�ത്തതിന് കമ്യൂണിസ�മന്നും പറയുന്നു. �സാഷ്യ
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ലിസ�ത്തക്കാൾ ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് കമ്യൂണിസം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റആദ്യഘട്ടമാണ് �സാഷ്യലിസം.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ 1936-ഓടുകൂടി ഒന്നാം ഘട്ടം മിക്കവാറും പൂർത്തിയാ

യിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നു�വച്ചാൽ �സാഷ്യലിസം വിജയകരമാംവിധം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പ

ട്ടുകഴിഞ്ഞു. 1936-�ല �സാവിയറ്റ് ഭരണഘടന �സാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്യൂണി

സത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തന�ത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സി. പി.എസ്.

യു.ബി. യു�ട ചരിത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

‘യു.എസ്.എസ്.ആർ വളർന്നുവന്ന് ഒരു പുതിയ പതനത്തി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കുന്നു

�വന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് ഈ ഭരണഘടന നിയമപരമായ രൂപം നൽകി. �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സമുദായ ഘടനയു�ട നിർമാണം പൂർണമായിരിക്കുന്നു�വന്നും ‘ഓ�രാരുത്തനിൽ

നിന്നും അവനവ�ന്റ കഴിവനുസരിച്ചു, ഓ�രാരുത്തനും അവ�ന്റ ആവശ്യമനുസരി

ച്ച് ’ എന്ന സാമൂഹ്യജീവിത തത്വ�ത്ത മുൻനിർത്തുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ല

ക്കുള്ള പരിണാമം സാവധാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു�വന്നുമുള്ള വസ്തുതയ്ക്ക് ഭര

ണഘടന ഒരു നിയമാവലിയു�ട രൂപം നൽകി’. (സി. പി.എസ്. യു.ബി. ചരിത്രം,

മലയാള തർജമ, �പജ് 604)

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾ

അ�പ്പാൾ �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകള

ല്ല; ഒ�ര സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ചയു�ട രണ്ടു വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

�സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും ഒ�രസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട രണ്ടുഘട്ടങ്ങളാ

�ണന്ന് മാർക്സും എം�ഗൽസും തങ്ങളു�ട ആദ്യകാല കൃതികളിൽത്ത�ന്ന വ്യക്ത

മാക്കുകയുണ്ടായി. �സാഷ്യലിസം കമ്യൂണിസത്തി�ന്റആദ്യഘട്ടമാ�ണന്നു വിവരി

ച്ചു�കാണ്ട് മാർക്സ് ത�ന്റ ‘�ഗാഥാപരിപാടിയു�ട വിമർശന’ത്തിൽഎഴുതുന്നു:

‘നമുക്കിവി�ട �നരിടാനുള്ളത് സ്വന്തം അടിത്തറ�മൽ വളർന്നുകഴിഞ്ഞ ഒരു കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് സമുദായ�ത്തയല്ല, �ന�രമറിച്ച് മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ നിന്നുയർ

ന്നുവരുന്ന ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായ�ത്തയാണ്. യാ�താരു സമുദായത്തി�ന്റ

ഗർഭത്തിൽ നിന്നാ�ണാ അതാവിർഭവിക്കുന്നത് ആ സമുദായത്തി�ന്റ എല്ലാത്ത

രത്തിലുമുള്ളഅടയാളങ്ങൾ—സാമ്പത്തികവും സാന്മാർഗികവും ബുദ്ധിപരവുമായ

അവശിഷ്ടങ്ങൾ—അതിൽ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും’.

ഒന്നാം ഘട്ടത്തി�ന്റസവി�ശഷത�യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് �ലനിൻ പറയുന്നു:

‘ഒന്നാമ�ത്ത ഘട്ടത്തിൽ കമ്യൂണിസം സാമ്പത്തികമായി തികച്ചും വളർന്നു കഴി

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നി�ന്നാ അവശിഷ്ടങ്ങ

ളിൽ നി�ന്നാഅത് പരിപൂർണമായ �മാചനം �നടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല’.

�സാഷ്യലിസം, കമ്യൂണിസം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളു�ട �പാതുസ്വഭാവങ്ങ�ള�ന്തന്നും

അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള�ന്തല്ലാമാ�ണന്നും �ലനിനും സ്റ്റാലിനും വ്യക്ത

മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾക്കും�പാതുവിലുള്ളസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾതാ�ഴപറയുന്നവയാണ്.

1. �സാഷ്യലിസത്തിലും കമ്യൂണിസത്തിലും ഉൽപാദനരീതിയു�ട അടിസ്ഥാനം

എല്ലാ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും �പാതുവുടമയിലുള്ളതാണ്. മർദ്ദനത്തിൽ

നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും �മാചനം �നടിയ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം സഹക

രിച്ചു�കാണ്ടും സഹായിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്.
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2. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുക�യന്ന സമ്പ്രദായ

മില്ല. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ മർദ്ദനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു. കൂലി�വലയു�ട അടിമത്തമില്ല. �താഴിലാളികളു�ട അദ്ധ്വാനശക്തി

ചര�ക്കന്ന നിലയ്ക്ക് വിൽക്ക�പ്പടുന്നില്ല. �താഴിലാളികളു�ട അദ്ധ്വാനസമയം

ആവശ്യമായഅദ്ധ്വാന�മന്നും മിച്ചമായഅദ്ധ്വാന�മന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്ക

�പ്പടുന്നില്ല. മിച്ചമൂല്യം ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല.

3. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം സമുദായത്തി�ന്റ വളർന്നുവരു

ന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായഎല്ലാആവശ്യങ്ങ�ളയും പൂർണമായി തൃ

പ്തി�പ്പടുത്തുക എന്നതാണ്. ഈ ഉ�ദ്ദശ്യം സാധിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി കൂടുതൽ

കൂടുതൽ ഉയർന്ന സാ�ങ്കതികമാർഗങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ഉൽപാദ

നം ഇടവിടാ�ത വളർത്ത�പ്പടുന്നു.

4. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട പ്ലാ�നാടുകൂടിയ ക്രമീകൃത വളർ

ച്ചയു�ട നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഘട്ട�മത്തു

�മ്പാ�ഴക്കുംഈനിയമത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപ്ലാനിങ്ങുകൾകൂടുതൽ

പൂർണവും സാർവത്രികവും സർവസ്പർശിയുമായിത്തീരുന്നു.

5. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും സമുദായത്തി�ല ഓ�രാ വ്യക്തിയും കഴിവനുസരിച്ച് അദ്ധ്വാ

നിക്കുന്നു. ജനങ്ങളു�ട അദ്ധ്വാനം�കാണ്ടാണ് സ്വത്തുക്കളും വിഭവങ്ങളും നിർ

മിക്ക�പ്പടുന്നത്. ജനങ്ങൾത�ന്നഅവ�യഅനുഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

6. രണ്ടുഘട്ടത്തിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ �ലാകവീക്ഷണ ഗതിയ്ക്കാ

ണ് പ്രാധാന്യം. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ബൂർഷ്വാ �ലാകവീക്ഷണഗതിയു�ട പല

അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാം ഘട്ടമാവു�മ്പാ�ഴക്കും കമ്യൂ

ണിസ്റ്റുൽപാദന രീതിക്കും അ�താ�ടാപ്പം മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്കും മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപുതിയസംസ്കാരത്തിനുംസാർവത്രികമായ

സ്ഥാനം ലഭിക്കും.

ഈ �പാതുവിലുള്ള സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ �സാഷ്യലിസത്തിനും കമ്യൂണിസ

ത്തിനും ഒരു�പാ�ല ബാധകമാണ്. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന ഈ രണ്ടു

ഘട്ടങ്ങൾക്കും തമ്മിൽഅതിപ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്.

രണ്ടുതരം സ്വത്തുടമാവകാശങ്ങൾ

�താഴിലാളിവിപ്ലവം ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാ

ശമവസാനിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശങ്ങളാണ് വിപ്ലവ

കരമായി മാറ്റിമറിക്ക�പ്പടുന്നത്—മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശവും

കൃഷിക്കാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശവും.

ഈ രണ്ടുതരം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാവകാശങ്ങ�ളാടും ഒ�രനിലപാടല്ല �താഴി

ലാളിവർഗം �ക�ക്കാള്ളുന്നത്. മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കൾയാ�താരു

ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാ�ത പിടി�ച്ചടുത്ത് �പാതുസ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നു. യന്ത്രങ്ങളും

ഫാക്ടറികളുംബാങ്കുകളും �താട്ടങ്ങളുംഖനികളു�മല്ലാംജനങ്ങളു�ടസ്വത്തുക്കളാക്കി

മാറ്റുന്നു. പ�ക്ഷ, �താഴിലാളികൾ തങ്ങളു�ട സമരബന്ധുക്കളായ കൃഷിക്കാരു�ട

സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്ക�ളാ�ടടുക്കുന്ന നിലപാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. അവ കൃഷിക്കാരു�ട

സ്വത്തുക്കളാക്കിത്ത�ന്ന നിലനിർത്ത�പ്പടുന്നു. കൃഷിക്കാരു�ട സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസ

രിച്ചാണ് അവ കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. ധാരാളം കൃ
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ഷിക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം �പാതു ഉടമയു�ടഈസവി�ശഷരൂപംആവശ്യ

മായിവരും. ഇങ്ങ�ന �പാതു ഉടമയ്ക്ക് �സ്റ്ററ്റി�ന്റ �നരിട്ടുകീഴിലുള്ള �പാതുസ്വത്തുക്ക

�ളന്നും കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങ�ളന്നും രണ്ടുരൂപങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. �സാവിയറ്റ് യൂണി

യനി�ലസ്ഥിതി�യപ്പറ്റി സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നതു �നാക്കുക:

‘�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ രണ്ടു രൂപങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മു�ട രാജ്യത്തിലു

ള്ളത്. �സ്റ്ററ്റി�ന്റ കീഴിലുള്ള, അതായത് �പാതുഉടമയിലുള്ള, ഉൽപാദനവും കൂട്ടു

കൃഷിയു�ട ഉൽപാദനവും. കൂട്ടുകൃഷിയു�ട ഉൽപാദനം �പാതുവുടമയു�ട കീഴിലു

ള്ള ഉൽപാദനമാ�ണന്ന് പറയാൻ വയ്യ. �സ്റ്ററ്റ് വകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും �ദശീയസ്വത്തുക്കളാണ്. കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപന

ത്തിലാക�ട്ട, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ (നിലം, യന്ത്രങ്ങൾ) �സ്റ്ററ്റി�ന്റതാ�ണ

ങ്കിലും ഉൽപന്നങ്ങൾ വിഭിന്ന കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങളു�ട സ്വത്താണ്. കാരണം,

അദ്ധ്വാനവുംവിത്തുംഅവരു�ടസ്വന്തമാണ്. നിലംവിൽക്കാ�നാപാട്ടത്തിനു�കാ

ടുക്കാ�നാ കഴിയി�ല്ലങ്കിലും അതിൽ കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്സ്ഥിരാവകാശം

നൽക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം സ്വ�ത്തന്ന നിലക്കാ

ണ് അവരത് ഉപ�യാഗിക്കുന്നത് ’. (സ്റ്റാലിൻ: �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യ

ലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 16)

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ച�യാടുകൂടി ക്രമത്തിൽഈവ്യത്യാസ

മില്ലാതായിത്തീരുകയും ഒ�രതരത്തിലുള്ള �പാതുവുടയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ രൂപ�മടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ വക

സ്വത്തുക്കൾ, കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടുതരം ഉൽപാദന രംഗ

ങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. രാജ്യത്തിലുൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന എല്ലാ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രിക

ളും �കകാര്യം �ചയ്യാനവകാശമുള്ള ഒ�രാറ്റ സാർവത്രികമായ ഉൽപാദനരംഗം

ആവിർഭവിക്കും. ഇതാണ് �സാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാ

നമായ വ്യത്യാസം.

�സാഷ്യലിസത്തിൽഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ�കാള്ള�കാടുക്കയ്ക്കുള്ളചര

ക്കുകളല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ഉൽപന്നങ്ങൾ ചരക്കുക�ളന്ന നില

യ്ക്ക് �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നുണ്ട്. കാരണം, സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ

�ല, ‘തങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുള്ളചരക്കുക�ളന്നനിലയ്ക്കല്ലാ�തകൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങൾ

തങ്ങളു�ട ഉൽപന്നങ്ങൾ�കവിടുവാനിഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല. പട്ടണങ്ങളുമായി ചരക്കുബ

ന്ധമില്ലാ�ത മറ്റു യാ�താരു തരത്തിലുമുള്ളസാമ്പത്തികബന്ധവും ഇന്നു കൂട്ടുകൃഷി

സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല’. (�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികപ്രശ്ന

ങ്ങൾ).

മൂല്യനിയമവും പണവ്യവസ്ഥയും

രണ്ടുതരത്തിലുള്ളസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളുള്ളതു�കാണ്ടാണ് �സാഷ്യലിസത്തിൽചര

ക്കുൽപാദനവും പണവ്യവസ്ഥയും മൂല്യനിയമവും നിലനിൽക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അവ

യു�ടപ്രവർത്തനം മുതലാളിത്തത്തി�ലതു�പാ�ലയാവില്ല; നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും.

പരിമിതമായ പ്രവർത്തനരംഗ�മ അവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കൂ. കമ്യൂണിസത്തിലാക�ട്ട

രണ്ടുതരം ഉൽപാദനരംഗങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് എല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങ�ളയും�കകാ

ര്യം �ചയ്യാനധികാരമുള്ള സാർവത്രികമായ ഒ�രാറ്റ ഉൽപാദനരംഗമാണുണ്ടായി

രിക്കുക. അതു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ഘട്ടമാവിർഭവിക്കുന്ന�താടുകൂടി ഉൽ

പന്നങ്ങൾ ചരക്കുക�ളന്ന നിലക്ക് �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടാ�തയാവും. ചരക്കുൽ

പാദനവും മൂല്യനിയമവും പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളു�മല്ലാം

അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യുന്നു. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
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‘മൂല്യനിയമ�മന്ന�പാ�ല വിലയും ചരക്കുൽപാദനവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒരു ചരി

ത്രവസ്തുവാണ്. ചരക്കുൽപാദനം അന്തർദ്ദാനം �ചയ്യു�മ്പാൾ മൂല്യവും അതി�ന്റ രൂ

പങ്ങളും മൂല്യനിയമവു�മല്ലാം അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യും. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റ

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സാധാനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ചിലവഴിക്ക�പ്പടുന്ന അദ്ധ്വാനത്തി

�ന്റ തുക�യഅളക്കുന്നത് ചരക്കുൽപാദനത്തി�ന്റ കാര്യത്തിൽ �ചയ്യുന്ന�പാ�ല

വളഞ്ഞവഴിക്കല്ല, �നരിട്ടുംകാലതാമസംകൂടാ�തയുമാണ്—സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ

�ചലവഴിക്ക�പ്പട്ട സമയം മണിക്കൂറുകളു�ട എണ്ണം വഴിക്കാണ് കണക്കാക്ക�പ്പ

ടുന്നത്. അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ വിതരണ�ത്ത സംബന്ധിച്ചാ�ണങ്കിൽ, ഉൽപാദന

ത്തി�ന്റ വിവിധശാഖകൾക്കായി അദ്ധ്വാന�ത്ത വിതരണം �ചയ്യുന്നതി�ന മൂല്യ

നിയമമല്ല ക്രമീകരിക്കുക—മൂല്യനിയമം അ�പ്പാ�ഴക്കും പ്രവർത്തിക്കാതാവും—

പി�ന്ന�യാ, സാധനങ്ങൾക്കുള്ള സാമൂഹ്യാവശ്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയാണതി�ന

നിർണയിക്കുക. സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഉൽപാദന�ത്ത നിർണയിക്കുന്ന

ഒരു സമുദായമായിരിക്കും അത് ’. (�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ

�പജ് 23–24)

വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പ

ടുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നില

നിൽക്കുന്നുണ്ട്. �താഴിലാളികൾ �സ്റ്ററ്റുവക സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പണി�യടുക്കു

ന്നത്. ഗവ�ണ്മൻറും �താഴിലാളികളും കൂടി നിശ്ചയിക്കുന്നനിരക്കനുസരിച്ച് അവർ

ക്കു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരാക�ട്ട, കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്,

സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ട കൃഷിക്കാരു�ട കൂട്ടുസ്വത്തുക്ക

ളിലാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനങ്ങളു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള ആദായം

പണമാ�യാസാധനമാ�യാഓ�രാ കൃഷിക്കാര�ന്റയുംപ്രവൃത്തിയു�ട �താതനുസ

രിച്ച് പങ്കിട�പ്പടുന്നു. �പാതുസ്വത്തായകൂട്ടുകൃഷിസ്ഥാപനത്തിനുപുറ�മഓ�രാകർ

ഷക കുടുംബത്തിനും സ്വകാര്യമായ �താട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങ�ന �സാഷ്യലിസത്തിൽ

�പാതുഉടമയു�ട രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് �താഴിലാ

ളികൾ, കൃഷിക്കാർ എന്നിങ്ങ�ന സൗഹാർദ്ദ�ത്താടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു

വർഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുക�ളാടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നു.

കമ്യൂണിസത്തിൽഈ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എല്ലാ ഉൽപാദനരം

ഗങ്ങളും ഒ�രതരത്തിലുള്ള �പാതുവുടമയിലായിത്തീരുന്നതു�കാണ്ട് കൃഷിക്കാരും

�താഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യും. വർഗവ്യത്യാ

സങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ �പാലും ഇല്ലാതാവും.

മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിൽ നികത്താനാകാത്ത

ഒരു �വരുധ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല: ‘പട്ട

ണം ഗ്രാമ�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്യുകയും മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ വ്യവസായം, വാ

ണിജ്യം, കടമിടപാട് മുതലായവയു�ട വളർച്ച കൃഷിക്കാ�ര സ്വത്തില്ലാത്തവരാക്കി

മാറ്റുകയും, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ഗ്രാമീണ�ര തകർക്കുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്നതാണ്

ഈവി�രാധത്തി�ന്റസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം’.

മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങൾ

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി മുതലാളിത്തവും ചൂഷണവ്യവസ്ഥയും

അവസാനിച്ചതിനാൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഗ്രാമവും പട്ടണവും തമ്മിലും കൃ
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ഷിയും വ്യവസായവും തമ്മിലുമുള്ള �വരുധ്യങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ലാതായി. വ്യവ

സായ�മന്ന�പാ�ല കൃഷിയും �പാതുവുടമയിൻകീഴിലായി. �സാഷ്യലിസം �ക

ട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ �താഴിലാളിക്കും കൂട്ടുകൃഷിക്കാരനും ഒ�ര താൽപര്യമാ

ണുള്ളത്. അങ്ങ�ന സൗഹാർദ്ദത്തി�ന്റതും പരസ്പരസഹകരണത്തി�ന്റതുമായ

പുതിയ ബന്ധങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. എങ്കിലും പഴയ �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങ

�ളന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രധാനമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇ�പ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് വ്യവസായവും കൃഷിയും നടക്കുന്നത്. വ്യവസായ

ത്തിൽ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും തികച്ചും �പാതുവുടമയിൻകീ

ഴിലായിരിക്കു�മ്പാൾ കൃഷി കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനത്തി�ന്റ ഉടമാവകാശത്തിലാണ്.

കമ്യൂണിസത്തിൽഈവ്യത്യാസമുണ്ടാവില്ല.

മാനസികാദ്ധ്വാനവും കായികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിലും ഇതു�പാ�ലാരു �വരു

ദ്ധ്യമുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തിലാണ് അതുറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ‘മാനസിക �ജാലിക്കാർ

കായിക �ജാലിക്കാ�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നു�വന്നതാണ് മാനസികാദ്ധ്വാനവും കാ

യികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം (സ്റ്റാലിൻ)

�സാഷ്യലിസത്തിൽഈസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതു�കാണ്ട് കാ

യിക�ജാലിക്കാരും മാനസിക�ജാലിക്കാരും തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യവും ശത്രുത്വവും

അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. �താഴിലാളികളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗത്തി�ന്റ സാ

�ങ്കതികനിലവാരം എൻജിനീയർമാരു�ടയും സാ�ങ്കതികവിദഗ്ധൻമാരു�ടയും

സാ�ങ്കതികനിലവാര�ത്താളം ഉയർത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളു�ട സാംസ്കാരിക

നിലവാരം മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്കു സ്വപ്നം കാണാൻ�പാലും കഴിയാത്തവിധം

വളർത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും പഴയ �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങ�ളന്ന

നിലയ്ക്ക് കായികാദ്ധ്വാനവും മാനസികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിൽ സാംസ്കാരിക നിലവാര

ങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇ�പ്പാഴും കുറ�ച്ചാ�ക്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. �താഴിലാ

ളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നീ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട സാംസ്കാരിക നില

വാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഈ കാതലായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കമ്യൂണിസത്തിൽ

അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യും. ജനങ്ങളു�ടയാ�ക സാ�ങ്കതികനിലവാരം വിദഗ്ധൻമാരു

�ട നിലവാരത്തി�ലക്കുയരും.

കമ്യൂണിസത്തിൽ ‘ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും അവ�ന്റ കഴിവിനനുസരിച്ച്,

ഓ�രാരുത്തനും അവ�ന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ’ എന്ന തത്വമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക.

ഇത് പ്രാ�യാഗികമാവണ�മങ്കിൽ ഓ�രാ ആൾക്കും എന്തു�വണ�മങ്കിലും ഇഷ്ടം

�പാ�ലഎടുത്തനുഭവിക്കാൻകഴിയത്തക്കവണ്ണംഉൽപാദനശക്തികൾവള�രണ്ട

തുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും സംസ്കാരവും പൂർവാധികം അഭിവൃദ്ധി�പ്പ�ടണ്ടതുണ്ട്. �സാഷ്യലി

സത്തിൽത�ന്നവ്യവസായവുംകൃഷിയുംസംസ്കാരവുംഅഭൂതപൂർവമായ �താതിൽ

വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതുശരിയാണ്. എങ്കിലും ജനങ്ങളു�ട വിവിധങ്ങളായ

എല്ലാത്തരംആവശ്യങ്ങ�ളയും അ�ങ്ങയറ്റം തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം

ഉൽപാദനം ഇനിയും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കമ്യൂണിസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന

സാ�ങ്കതികരീതികളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികവും സാംസ്കാരിക

വുമായ സമൃദ്ധി സുരക്ഷിതമായിത്തീരും. സർവ്വമുഖമായ സമൃദ്ധിയിലൂ�ട മനുഷ്യനു

തികച്ചുംസ്വതന്ത്രനായിത്തീരാനുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടും. പ്രകൃതിയു

�ട�മൽപരിപൂർണവിജയം �നടുന്നമനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ മഹനീയതകൾവിളംബരം

�ചയ്യ�പ്പടും.
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�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിജയിച്ചുകഴി

ഞ്ഞ �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻഅടുത്തഘട്ടത്തി�ലക്ക്, കമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക്, മാർച്ച്

�ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഭരണകൂടമില്ലാത്ത വർഗരഹിതസമുദായം

സമുദായത്തി�ല വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തികച്ചും നാമാവ�ശഷമാകുന്ന�താടുകൂടി

ഭരണകൂടവും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മന്ന് മാർക്സും എം�ഗൽസും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ഭരണകൂട�മന്നത് ഒരു വർഗം മ�റ്റാരു വർഗ�ത്ത അടിച്ച

മർത്താൻ �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്ന ഒരായുധമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൽ �താഴി

ലാളികളും കൃഷിക്കാരും അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുന്നു; �സാഷ്യലിസത്തിൽ മുതലാളിക

ളും അവരു�ട ഏജൻറുമാരും അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുന്നു. വർഗരഹിതമായ സമുദായ

ത്തിൽ അടിച്ചമർത്തലി�ന്റ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. �താഴിലാളി വിപ്ലവ�ത്താ�ടാപ്പം

�സ്റ്ററ്റ് നാമാവ�ശഷമാകു�മന്നല്ല ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ

�താഴിലാളി വിപ്ലവത്തിൽ പരാജിതരാക്ക�പ്പടുന്ന മുതലാളികൾ പൂർവാധികം

വാശി�യാടും ഭ്രാ�ന്താടും കൂടി �താഴിലാളി ഭരണത്തി�നതിരായി അണിനിരക്കും.

പരസ്യമായി എതിർക്കാൻ വയ്യാതായാൽ അവർ രഹസ്യമായി എതിർപ്പുകൾ

സംഘടിപ്പിക്കും. തരം കിട്ടിയാൽ അവർ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങും. അതു�കാണ്ട് ഈ

എതിർപ്പുക�ള �നരിടാനും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും തുടച്ചു

നീക്കാനും ജാഗരൂകവും സുശക്തവുമായ ഒരു ഭരണകൂടം കൂടി�യ കഴിയൂ. പ�ക്ഷ,

വർഗരഹിതമായ സമുദായം മു�ന്നറു�ന്താറും �സ്റ്ററ്റി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നിനു

�ശഷം മ�റ്റാന്നായിഅപ്രത്യക്ഷമാവും. അങ്ങ�ന ഒടുവിൽ ഭരണകൂടമില്ലാത്തഒരു

വർഗരഹിത സമുദായംആവിർഭവിക്കും.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ വർഗവ്യത്യാസങ്ങ�ള�യല്ലാം അ�മ്പ തുടച്ചുനീക്കി

�ക്കാണ്ട് വർഗരഹിതമായസമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കരുത്തുള്ളസുശക്തമായ

ഒരു ഭരണകൂടം ഇ�പ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളു�ടഎല്ലാഅവ

ശിഷ്ടങ്ങളും നിർമാർജനം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന�താടുകൂടി �സ്റ്ററ്റ്ആഭ്യന്തരമായപ്രവർത്ത

നങ്ങളിൽ തലയിടാതാവും. എന്നാൽ പി�ന്നയും �സ്റ്ററ്റിന് സാർവ�ദശീയമായ

ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും. മുതലാളിത്തരരാജ്യങ്ങളു�ട ആക്രമണഭീഷണി നിലനിൽ

ക്കുന്നിട�ത്താളം ഇതാവശ്യമായിരിക്കും. അ�പ്പാൾ കമ്യൂണിസം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പ

ട്ടതിനു�ശഷവും പുറ�മനിന്നുള്ള ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം �സാവിയറ്റ്

�സ്റ്ററ്റും നലിനിൽക്കും. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റതായ ബാഹ്യവലയം ഛിന്നഭിന്നമാ

യാൽ മാത്ര�മ �സ്റ്ററ്റി�ന്റ ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്യൂണിസത്തിൽ ഭരണകൂടമുണ്ടാകു

�മാഎന്ന�ചാദ്യത്തിന് മറുപടിയായി 18-ാം പാർട്ടി �കാൺഗ്രസിൽ �വച്ച്സഖാവ്

സ്റ്റാലിൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു:

‘ഉവ്വ്, മുതലാളിത്തവലയം നശിപ്പിക്ക�പ്പടാത്തിട�ത്താളം, പുറ�മനിന്നുള്ള �സ

നികാക്രമണത്തി�ന്റ അപായം നീക്കം �ചയ്യ�പ്പടാത്തിട�ത്താളം, അതു നില

നിൽക്കും. എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമായും ബാഹ്യമായുമുള്ള സ്ഥിതികളിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മു�ട ഭരണകൂടത്തി�ന്റ രൂപങ്ങൾക്കും, സ്വാഭാവികമാ

യി, വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും’.

‘ഇല്ല, മുതലാളിത്തവലയം നശിപ്പിക്ക�പ്പടുകയും അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ഒരു �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് വലയം �കട്ടിപ്പടുക്കുകയും �ചയ്താൽഅതുനിലനിൽക്കുകയില്ല; അതുവാ

ടിക്കരിഞ്ഞു�പാകും’.
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ചുറ്റുപാടും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളംകാലം ഒരു രാജ്യ

ത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക സാധ്യമല്ലന്ന് �ട്രാഡ്സ്കിയും

കൂട്ടുകാരും വാദിച്ചിരുന്നു. അവരു�ട വാദം �തറ്റാ�ണന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലി�ന്റ �ന

തൃത്വത്തിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും മുതലാ

ളിത്തരാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽ�ക്ക ത�ന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലി

സം മാത്രമല്ല, അതി�നക്കാൾ ഉയർന്ന ഘട്ടമായ കമ്യൂണിസവും �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ

കഴിയു�മന്ന് അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ വിജയത്തി

�ന്റആഭ്യന്തരവും സാർവ�ദശീയവുമായ ഉപാധിക�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:

‘ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി കമ്യൂണിസം തികച്ചും സാധ്യമാണ്. പ്ര�ത്യകിച്ചും

�സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന�പ്പാലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ’.

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിപൂർണമായി വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ

�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ അടുത്തഘട്ടത്തി�ലക്ക്, കമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് തലയുയർ

ത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് മാർച്ചു �ചയ്യുകയാണ്. �ചന, വിയറ്റ്നാം, �കാറിയൻ ജനാ

ധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്, മം�ഗാളിയ, �പാളണ്ട്, �ച�ക്കാ��ാവാക്കിയ, ഹംഗറി, റു

�മനിയ, ബൾ�ഗറിയ, ആൽ�ബനിയ, ജർമൻ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്നീപ

തി�നാന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഒന്നാം ഘട്ടമായ �സാഷ്യലിസമാണ്

�കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

3

മുതലാളിത്തത്തിനും �സാഷ്യലിസത്തിനുമിടയിൽഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യമ�റ്റാ

രുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റാനുള്ളഒരിടക്കാലഘട്ടമുണ്ടായിരിക്കു�മന്ന് മാർക്സിസം—

�ലനിനിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഇടക്കാലഘട്ടത്തി�ന്റ വർഗപരമായ ഉള്ളടക്കം

�താഴിലാളി സർവാധിപത്യമായിരിക്കും. പ�ക്ഷ, ഗവ�ണ്മൻറി�ന്റ രൂപങ്ങൾ

ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയും പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരി

ക്കും. �ലനിൻ എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടം വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളായ പലപല രൂപങ്ങളും �ക�ക്കാള്ളുന്നതാണ്. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റ സത്ത്

ഒന്നുത�ന്നയായിരിക്കും; �താഴിലാളി സർവാധിപത്യം’.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം, �പാതുസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റരണ്ടാം

ഘട്ടത്തിൽ, യൂ�റാപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യ

ത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനു�മതിരായ വിപ്ലവങ്ങളിലൂ�ട ഉയർന്നുവന്ന ജനകീയജ

നാധിപത്യം ഒരു സവി�ശഷരൂപത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ്. മു

തലാളിത്ത ശക്തിക�ള ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്തുക, ജനകീയജനാധി

പത്യ ഭരണകൂടത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യവസായവും കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു

ത്തുക, �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങ�ള

യും �യാജിപ്പിച്ച് അണിനിരത്തി�ക്കാണ്ട് �സാഷ്യലിസത്തിന് വഴി�യാരുക്കുക മു

തലായവയാണ്അതി�ന്റ കടമകൾ. ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളിലുള്ളപ്ര�ത്യകത

ക�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ടാണ്ഈകടമകൾ നിറ�വറ്റ�പ്പടുന്നത്.
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ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ രണ്ടുഘട്ടങ്ങൾ

യൂ�റാപ്പി�ല ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ളസ്വത്തുടമാവ

കാശങ്ങളുണ്ട്: �സ്റ്ററ്റി�ന്റകീഴിലുംസഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള�സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സ്വത്തുടമാവകാശവും ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിക

ളു�ട ഉടമാവകാശവും. രണ്ടാമ�ത്ത വിഭാഗത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും

�ക�വലക്കാരും മാത്രമല്ല മുതലാളികളും ഉൾനാടുകളി�ല കുലാക്കുകളും ഉൾ

�പ്പടുന്നു. ഓ�രാ ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനം,

�ചറുകിടക്കാരു�ട ചരക്കുൽപാദനം, മുതലാളി�ത്താൽപാദനം എന്നിങ്ങ�ന മൂ

ന്നുതരം ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് �താഴിലാളികൾ,

കൃഷിക്കാർ, മുതലാളികൾ എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു വർഗങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നു

�വച്ചാൽ വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും ചൂഷണവും നിലനിൽക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് ഉൽപാദനരംഗമാണ് സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ �മധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന

ത്. അതാണ് വളരുകയും ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നത്. അതാണ് നിർണായക

മായ പങ്കു വഹിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടവും പ്രധാനമായ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും

�താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ കയ്യിലാണ്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട്

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപാദന�ത്ത വളർത്തുന്ന�താ�ടാപ്പം മുതലാളിത്തഘടകങ്ങളു

�ട പ്രവർത്തനരംഗ�ത്ത അധികമധികം നിയന്ത്രിച്ചു�കാണ്ടുവരുവാനും ഒടുവിൽ

അവ�യ പരിപൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലൂ�ടയാണ് ജനകീയജനാധിപത്യം

വളരുന്നത്.

സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽ ശക്തികൾ�ക്കതിരായ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തി�ന്റ

ഘട്ടവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ന്റഘട്ടവും. ഒന്നാമ�ത്തഘട്ടത്തി�ന്റകടമകൾ

നിർവഹിക്കുന്നതിലൂ�ടയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നത്.

മധ്യയൂ�റാപ്പി�ലയും കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പി�ലയും ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തി

�ന്റ ഒന്നാംഘട്ടം 1945 ഓടുകൂടിയാരംഭിച്ചു. �ചനയിൽ 1949ഓടുകൂടിയാണാരംഭി

ച്ചത്. വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, ഗതാഗതം മുതലായവ�യല്ലാം �ദശ

സാൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. അവ�യല്ലാം ജനങ്ങളു�ട �പാതുസ്വത്തുക്കളാക്കി മാറ്റ�പ്പട്ടു.

അങ്ങ�ന സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട മർമസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തശ

ക്തികൾ നീക്കം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ പരിപാടി

ജനകീയജനാധിപത്യത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക കടമക�ള വിവരിച്ചു�കാണ്ട് ‘�ചന

യി�ലപുതിയജനാധിപത്യം’എന്നപുസ്തകത്തിൽമാ�വാ�സതുങ്ങ്എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘എല്ലാം വൻകിട ബാങ്കുകളും വൻകിട വ്യവസായങ്ങളും വൻകിട കച്ചവടസ്ഥാപ

നങ്ങളും ഈ റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റ ഉടമയിലായിരിക്കും. സ്വകാര്യ ലാഭ�ക്കാള്ളയു�ട

സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളു�ട ജീവസന്ധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം സുരക്ഷിത

മാക്കുവാൻ �വണ്ടി, വി�ദശികളു�ടയുംസ്വ�ദശികളു�ടയും ഉടമയിലുള്ളഎല്ലാ വൻ

കിടസ്ഥാപനങ്ങളും, അതായത്, ഒന്നുകിൽ കുത്തകസ്ഥാപനങ്ങ�ളാഅ�ല്ലങ്കിൽ

സ്വകാര്യ മാ�നജു�മൻറി�ന്റ കഴിവുക�ള അതിലംഘിക്കുന്നവ�യാ ആയ ബാങ്കു

കൾ, �റയിൽ�വകൾ, വിമാനങ്ങൾ മുതലായവ—ഗവ�ണ്മൻറുത�ന്ന ഏ�റ്റടുത്തു

നടത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �വണം. ഇതാണ് മുതലാളിത്ത�ത്തനിയന്ത്രിക്കുക

എന്ന സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ സത്ത്… മറ്റുതരം സ്വകാര്യസ്വത്തുക്ക�ളാന്നും പുതിയ

ജനാധിപത്യ ഗവ�ണ്മൻറ് കണ്ടു�കട്ടുകയില്ല. ജനങ്ങളു�ട ജീവസന്ധാരണത്തിന്
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ഹാനി തട്ടാത്ത മുതലാളിത്തപരമായ വളർച്ച�യഅത് തടയുകയുമില്ല. കാരണം,

�ചനയു�ട സാമ്പത്തികനില ഇന്നും വള�ര പിന്നണിയിലാണ് ’.

വൻകിട ജന്മിമാരു�ട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമികൾ പിടി�ച്ചടുക്കാനും ഭൂമി തീ�ര

ഇല്ലാത്തവ�രാ പറയാൻ മാത്രമില്ലാത്തവ�രാ ആയ കൃഷിക്കാർക്കിടയിൽ അതു

വീതിച്ചു�കാടുക്കാനും പുതിയ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ചില അത്യാവശ്യനടപടിക

�ളടുക്കും. ‘ഭൂമി കൃഷിക്കാരന് ’ എന്ന ഡാ: ഡണ്ണി�ന്റ മുദ്രാവാക്യം നടപ്പിൽ വരു

ത്താനും നാട്ടിൻപുറ�ത്ത നാടുവാഴിത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉച്ചാടനം �ചയ്യുവാനും അതു

കൂടി�യ തീരൂ. എന്നാൽ, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് കൃഷിവ്യവസ്ഥനടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നു

വ്യത്യസ്തമാണ് �മൽപ്പറഞ്ഞത്. ഭൂമി കൃഷിക്കാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താക്കുന്ന ഒരു

നടപടി മാത്രമാണിത്. ധനിക കൃഷിക്കാരു�ട കൃഷിനടത്തിപ്പി�ന്റ സാമ്പത്തിക

രീതികൾ മുമ്പ�ത്ത�പ്പാ�ലഅനുവദിക്ക�പ്പടുന്നതാണ്. ‘ഭൂമി ഉടമസ്ഥത�യസമീ

കരിക്കുക’�യന്ന നയത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യമാണിത്. ഇതു നടപ്പിൽ വരു�മ്പാഴ�ത്ത

ശരിയായ മുദ്രാവാക്യം ‘ഭൂമി കൃഷിക്കാരന് ’ എന്നതാവണം.

ഇ�താ�ക്കയാണ് ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തി�ല ഒന്നാം ഘട്ടത്തി�ന്റ കടമ

കൾ. ഈ കടമകൾ നിർവഹിക്ക�പ്പടുന്ന�താ�ട �താഴിലാളി സർവാധിപത്യം

സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടമാരംഭിക്കുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽ സാമ്രാജ്യ

ത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലിസത്തിനു�മതിരായ വിപ്ലവം �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവമായി വളരു

ന്നു. ജനകീയജനാധിപത്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വ

ത്തിലുള്ള �സാഷ്യലിസമായിത്തീരുന്നു.

ഇന്ന് ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പ

ത്തിക നിയമമനുസരിച്ചാണ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഒന്നാം

ഘട്ടമായ �സാഷ്യലിസം എത്ര�ത്താളം �വഗത്തിൽ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പടുന്നു�വാ

അത്ര�ത്താളം �വഗത്തിൽ ജനകീയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ടമായ

കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുപ്ര�വശിക്കാൻ തുടങ്ങും.

4

�സാഷ്യലിസത്തിൽനിന്ന് കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ളവഴി �തളിയിക്കണ�മങ്കിൽ മൂ

ന്നു പ്രാഥമി�കാപാധികൾ സാധി�ക്കണ്ടതായിട്ടു�ണ്ടന്ന് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു.

കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ മൗലി�കാപാധികൾ

ഒന്നാമതായി �വണ്ടത് അദ്ധ്വാനശക്തികളു�ട സർവ്വന്മുഖമായ വളർച്ചയാണ്. ഭൗ

തികസാമഗ്രികളു�ട ഉൽപാദനമാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളു�ടയും അടി

ത്തറ. അതാണ് സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിർണായകശക്തി. �സാഷ്യലിസത്തിൽ

നിന്നു കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കു മു�ന്നറാൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ സാമൂ�ഹ്യാൽപാദന

ത്തി�ന്റഎല്ലാശാഖകളും വിപുലമായ �താതിൽവള�രണ്ടതുണ്ട്. സമുദായത്തി�ല

എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എത്ര �വണ�മങ്കിലും

ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു നിലവാരം ഉൽപാദനത്തിനുണ്ടായിത്തീരണം. ഈ

വളർച്ച ക്രമീകൃതമായും പ്ലാ�നാടുകൂടിയുമായിരിക്കു�മന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, എല്ലാ വ്യവസായശാലകൾക്കും ആവശ്യമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ
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താരത�മ്യന കൂടുതൽ വിപുലമായ �താതിൽ വളർന്നാ�ല ഇടമുറിയാത്തതും അനു

ദിനം വളർന്നുവരുന്നതുമായ പുനരുൽപാദനം സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതു�കാണ്ട്

അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങൾക്ക്, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന വ്യവ

സായശാലകൾക്ക്, താരത�മ്യന കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽ�കണ്ടതുണ്ട്. ഉൽപാ

ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട വളർച്ചയു�ടയും സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധിയു�ടയും അടിസ്ഥാന

ത്തിലാണ് പട്ടണത്തി�ലന്ന�പാ�ല ഗ്രാമത്തിലും സാമൂ�ഹ്യാൽപാദനം അ�ങ്ങ

യറ്റം വളർത്ത�പ്പടുന്നത്.

രണ്ടാമതായി, കൂട്ടുകൃഷി സ്വത്തി�ന �പാതുസ്വത്തി�ന്റ നിലവാരത്തി�ലക്കു

യർത്തി�ക്കാണ്ട് എല്ലാ സാമൂ�ഹ്യാൽപാദന രംഗങ്ങളിലും ഒ�രതരത്തിലുള്ള സ്വ

ത്തുടമാവകാശംസ്ഥാപി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതു �സ്റ്ററ്റി�ന്റ നിയമനിർമാണം �കാണ്ടു

മാത്രംസാധിക്കുന്നകാര്യമല്ല. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള�സാഷ്യലിസ്റ്റ്സ്വത്തുടമസമ്പ്രദാ

യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപാദ

ന�ത്തപ്ലാ�നാടുകൂടി വളർത്തി�ക്കാണ്ടു വരികയാണാവശ്യം.

ഇതുസാധിക്കണ�മങ്കിൽഗ്രാമപ്ര�ദശങ്ങളും പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതാവണം. എന്നു�വച്ചാൽ, വ്യവസായവും കൃഷിയും തമ്മിലുള്ള

അകൽച്ചയവസാനിക്കണം. ഇതിന് കാർഷികരംഗത്തിൽ വിപുലമായ യന്ത്രവൽ

ക്കരണമാവശ്യമാണ്. രണ്ടുതരം ഉൽപാദനരംഗങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് ഒ�രാറ്റ ഉൽ

പാദനരംഗമാവിർഭവിക്കുന്ന�താടുകൂടി മാത്ര�മ പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലും വ്യവ

സായവും കൃഷിയും തമ്മിലുമുള്ളഅകൽച്ചകൾഅവസാനിക്കൂ. അ�താടുകൂടി മാത്ര

�മ �താഴിലാളിയും കൃഷിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അവസാനിക്കുകയു

ള്ളൂ.

സമുദായത്തി�ല ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും ത�ന്റ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ

കഴിവുക�ള സർവ്വന്മുഖമായി വളർത്താനും അങ്ങ�ന ഓ�രാരുത്തനും തനിക്കിഷ്ട

മുള്ള �ജാലി�യടുക്കാനും കഴിയത്തക്കവണ്ണമുള്ള സാംസ്കാരിക പു�രാഗതിയാണ്

മൂന്നാമതായി �വണ്ടത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥ�മന്താ�ണന്ന് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ

അനുഭവങ്ങ�ള മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു.

‘അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ ഇന്ന�ത്ത നിലയിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താ�ത,

സമുദായത്തി�ല എല്ലാ �മമ്പർമാരു�ടയും സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തിൽ ഇങ്ങ

�ന�യാരു മൗലികമായ അഭിവൃദ്ധി �നടാൻ കഴിയു�മന്ന് കരുതുന്നത് �തറ്റായിരി

ക്കും. ഇതിന് ആദ്യമായിത്ത�ന്ന, �ജാലിസമയം ചുരുങ്ങിയത് ആറു മണിക്കൂറായും

പിന്നീട് അഞ്ചു മണിക്കൂറായും കുറ�ക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തി�ല എല്ലാ

അംഗങ്ങൾക്കും സർവ്വമുഖമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ ഒഴിവു

സമയം ഉണ്ടാകാൻ �വണ്ടിയാണ് ഇത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കൂടാ�ത സാർവ

ത്രികവും നിർബന്ധവുമായ സാ�ങ്കതിക (�പാളി�ടക്നിക്കൽ) വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പി

ലാ�ക്കണ്ടതും ആവശ്യമാണ്—എന്നാൽ മാത്ര�മ ഏ�തങ്കിലു�മാരു �ജാലിയിൽ

ജീവിതമാ�ക കൂട്ടി�ക്കട്ടി കിടക്കാനിടയാകാ�ത യ�ഥഷ്ടം, സ്വതന്ത്രമായി, �ജാലി

തിര�ഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതു�പാ�ലത�ന്ന പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ

ഇന്ന�ത്തക്കാൾ മൗലികമായി നന്നാക്കണം; കൂലിയും ശമ്പളവും �നരിട്ടുയർത്തി

�ക്കാണ്ടുംഅതിലുംകൂടുതലായി ഉപ�യാഗസാധനങ്ങളു�ടവിലഇനിയുംക്രമമായി

കുറച്ചു�കാണ്ടും �താഴിലാളികളു�ടയും മറ്റു ശമ്പളക്കാരു�ടയും യഥാർഥ വരുമാനം

ഇരട്ടിപ്പിക്കുക�യങ്കിലും �വണം’. (സ്റ്റാലിൻ: �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക

പ്രശ്നങ്ങൾ �പജ് 75–76).
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ഈ മൗലി�കാപാധിക�ളല്ലാം പരിപൂർണമായും നിറ�വറ്റ�പ്പടുന്ന�താടുകൂടി

സമുദായം ‘ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും കഴിവനുസരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തനും അദ്ധ്വാനമ

നുസരിച്ച് ’ എന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വത്തിൽ നിന്ന് ‘ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും കഴി

വനുസരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തനും ആവശ്യമനുസരിച്ച് ’. എന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വത്തി�ല

ക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നു�വച്ചാൽ, പരിപൂർണമായ കമ്യൂണിസം നടപ്പിൽ

വരും.

പുതിയ മനുഷ്യൻ

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും ഉൽപാ

ദന ബന്ധങ്ങളും മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ത�ന്നയും മാറുന്നു. വർഗരഹിതവും സുഖ

സംതൃപ്തവും ��ഹസമ്പന്നവുമായ പുതിയ സമുദായത്തിന് �യാജിച്ച ഒരു പുതിയ

മനുഷ്യൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല ‘മനുഷ്യ�ന്റ വ്യ

ക്തിത്വം ഒരുപിടി ഭക്ഷണത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള�വവലാതിയിൽനിന്നു �ലാകത്തിൽ

�വച്ചു ശക്തിയുള്ളവ�ന്റ മുമ്പിൽ കുമ്പി�ടണ്ട ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും �മാചനം

�നടി�ക്കാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിത്തീരുന്നു’. എന്നു�വച്ചാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിത്വം

മുൻ�പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വികസിക്കുന്നു. അവ�ന്റ മാനസികവും

ശാരീരികവും ഭൗതികവുസാംസ്കാരികവുമായഎല്ലാ കഴിവുകളുംഅ�ങ്ങയറ്റം വളരു

ന്നു. പ്രകൃതിയു�ടയും സാമൂഹ്യസംഘടനകളു�ടയും അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞു�പാന്ന

മനുഷ്യൻ തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുന്നു.

പുതിയസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുംസാമ്പത്തികപു�രാഗതിയും മനുഷ്യനിൽത�ന്ന

മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. അവ�ന്റസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ മാറുന്നു. സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ

മാറുന്നു. വീക്ഷണഗതി മാറുന്നു. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ

ഒരു വീക്ഷണഗതിയാണ് �മധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഓ�രാ വ്യക്തിയും മ�റ്റല്ലാ

വർക്കു�മതിരായി ത�ന്റസ്വന്തംസ്വാർത്ഥത്തിനു�വണ്ടിയാണ്പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മറ്റുള്ളവർ തുലഞ്ഞാലും തനിക്ക് ലാഭം കിട്ടണ�മന്നാണ് ഓ�രാരുത്തനും ആഗ്ര

ഹിക്കുന്നത്. വർഗവും വർഗവും തമ്മിലും വ്യക്തിയും വ്യക്തിയും തമ്മിലുമുള്ള സമ

രങ്ങൾ സമുദായ�ത്തയാ�ക മലീമസമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ മത്സരത്തി�ന്റ കൂ

ടപ്പിറപ്പുകളായ �വറുപ്പും, വി�ദ്വഷവും, വഞ്ചനയും, സ്വാർത്ഥതയും, കളവും, �കാല

യും എല്ലായിടത്തും നടമാടുന്നു.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുവുടമയിലാക്ക�പ്പടുന്ന�താടുകൂടി അരാ

ജകവും വ്യക്തിപരവുമായ ഉൽപാദനത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് പ്ലാ�നാടുകൂടിയ സാമൂ

�ഹ്യാൽപാദനം നിലവിൽ വരുന്നു. വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും ചൂഷണവും വ്യക്തികൾ

തമ്മിലുള്ള മത്സരവും അവസാനിക്കുന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിയും ത�ന്റ സ്വന്തം ലാഭ

ത്തിനു�വണ്ടിയല്ല സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക നന്മയ്ക്കു�വണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ത്. വ്യക്തിയു�ട അഭിവൃദ്ധി സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക അഭിവൃദ്ധി�യ ആശ്രയിച്ചാ

ണിരിക്കുന്നത്. ഈ പുതിയ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ

ജീവിതരീതി�യ മാത്രമല്ല വീക്ഷണഗതി�യ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. വ്യക്തിനിഷ്ഠവും സങ്കു

ചിതവുമായ വീക്ഷണഗതിയു�ട സ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യമായ വീക്ഷണഗതിയാവിർഭ

വിക്കുന്നു. �വറുപ്പും വഞ്ചനയും സ്വാർത്ഥവും ചതിയും നടമാടിയിരു�ന്നടത്ത് ��

ഹവും സഹകരണവും വിശ്വാസവും വിളയാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ മാനസിക

മണ്ഡലത്തിൽനിലനിൽക്കുന്നമുതലാളിത്തചിന്താഗതികളു�ടഅവശിഷ്ടങ്ങൾതു
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ടച്ചു നീക്ക�പ്പടുകയും വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന് �യാജിച്ച ഒരു

പുതിയ മനുഷ്യൻആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

മനുഷ്യ�ന്റ ഈ പരിവർത്തനം ത�ന്നത്താനല്ല, ഇടവിടാത്ത ആശയസമര

ങ്ങളു�ടഫലമായിട്ടാണ്സംഭവിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികപു�രാഗതിയാണ്

പുതിയ ആശയങ്ങളു�ട ഉറവിടം. പുതിയ ആശയങ്ങളാക�ട്ട സാമൂഹ്യപു�രാഗതി

�യയും സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല:

‘പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യശക്തികളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. പഴയ ജീർണിച്ചു

�പായ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട താൽപര്യ�ത്ത സം

രക്ഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ തടയുന്നു

�വന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തി�ല പു�രാഗമനശക്തികളു�ട

താൽപര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കുന്ന, പുതിയ, പു�രാഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും സി

ദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ സഹായിക്കുന്നു�വന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള

പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികാവശ്യങ്ങ�ള എത്ര�ത്താളം അവ പ്രതി

ബിംബിപ്പിക്കുന്നു�വാ അത്രയ്ക്കാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം… പുതിയ ആശയങ്ങളും

സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത് സമുദായത്തിന് അവ ആവശ്യമായി വരുന്നതി

നാലാണ്; അവയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി സമുദായ�ത്ത സംഘടിപ്പിക്കുകയും

അണിനിരത്തുകയും മാറ്റിമറിക്കുകയും �ചയ്യാ�ത ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ വളർച്ച

ആവശ്യ�പ്പടുന്ന അടിയന്തിര കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാ�ത വരുന്നതു

�കാണ്ടാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തി�ന്റ വളർച്ച ആവശ്യ�പ്പടുന്ന പുതിയ കടമകൾ

നിമിത്തം ഉളവായഈആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും മു�ന്നാട്ടു�പായി ബഹുജന

ങ്ങളു�ട �പാതുസ്വത്തായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ അവ�ര സമുദായത്തി�ല

പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ�ക്കതിരായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും

�ചയ്ത് സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതവളർച്ച�യ തടയുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തി

ക�ള അട്ടിമറിക്കാൻ പ്ര�യാജന�പ്പടുന്നു’. (സി. പി.എസ്. യു. ചരിത്രം, �പജ്

175–176).

�സാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നു കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കു മു�ന്നറണ�മങ്കിൽഈ പുതിയ

പു�രാഗമനപരമായ ആശയങ്ങ�ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും

ഉപ�യാഗി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉൽപാദനത്തി�ന്റയും സയൻസി�ന്റയും കാര്യത്തിൽ

മാത്രമല്ല, തത്വശാസ്ത്രം, കല, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ വിവിധരംഗങ്ങളു�ട

കാര്യത്തിലും സർവ്വന്മുഖമായ പു�രാഗതിയാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ,

ആ വിവിധരംഗങ്ങളി�ല ആശയഗതികൾക്ക് സമുദായത്തി�ന്റ പു�രാഗതി�യ

സഹായിക്കാ�നാ തടഞ്ഞു നിർത്താ�നാ �കല്പുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാണ് ഏറ്റവും പു

�രാഗമനപരമായ മാർക്സിസ്റ്റ് �ലനിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണഗതിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ

എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും സാ�ങ്കതിക പരിശീലനവും

ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, കല മുതലായവയിലുള്ള പരിപക്വമായ പരിചയവും നൽക

�പ്പടുന്നത്.

ഇങ്ങ�ന കമ്യൂണിസം �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പടുന്ന�താടുകൂടി മനുഷ്യ�ന്റ കായിക

വും മാനസികവുമായ എല്ലാ കഴിവുകളും അ�ങ്ങയറ്റം വളരുന്നു. സമുദായത്തി�ല

ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും സർവ്വന്മുഖമായ അഭിവൃദ്ധി �കവരുന്നു. ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും

അ�ങ്ങയറ്റം വളരാനും തന്നിലുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തിക�ളയും പൂർണമാ

യി വികസിപ്പിക്കാനും സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന സുഖസമൃദ്ധവും സംസ്കാര

സമ്പന്നവും ��ഹമസൃണവുമായ ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിച്ചു�കാണ്ട് മനുഷ്യൻ
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ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി യഥാർഥമായസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്താ�ട സ്വന്തം ഭാവി�യ നിർണ

യിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

എം�ഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മനുഷ്യ�ന ഇതുവ�രക്കും ഭരിച്ചിരുന്ന അയാളു�ട ജീവിതത്തി�ന്റ ചുറ്റുപാടുകൾ

ഇ�പ്പാൾ തികച്ചും മനുഷ്യ�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലായിത്തീരുന്നു; മനുഷ്യൻ ആദ്യമാ

യി പ്രകൃതിയു�ട�മൽ യഥാർഥമായും �ബാധപൂർവമായും അധികാരം നടത്താൻ

തുടങ്ങുന്നു; കാരണം, ഇ�പ്പാൾ അയാൾ ത�ന്റ സമുദായഘടനയു�ട നിയന്ത്രക

നായിത്തീരുന്നു. ഇത്രവ�രയ്ക്കും അയാളു�ട സ്വന്തം സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തി�ന്റ

നിയമങ്ങൾഅയാൾ�ക്കതിരായി പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ�പാ�ലഅയാ�ള കീഴടക്കി

�ക്കാണ്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്ന�തങ്കിൽ ഇ�പ്പാൾ അവഅയാളു�ട �ചാൽപടിക്കു

കീഴടങ്ങുന്നു. ഇതുവ�രയ്ക്കും പ്രകൃതിയും ചരിത്രവും ഒരു നിർബന്ധനിയമ�മന്ന നി

ലയ്ക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ �മൽ ചുമത്തിയിരുന്ന സാമൂഹ്യസംഘടന ഇ�പ്പാൾ അയാളു�ട

സ്വതന്ത്രമായപ്രവർത്തനത്തി�ന്റഫലമായുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ഇതുവ�രയ്ക്കും ചരി

ത്ര�ത്തനിയന്ത്രിച്ചിരുന്നബാഹ്യശക്തികൾഇ�പ്പാൾ ഇയാളു�ട ഇച്ഛയ്ക്കനുസൃതമാ

യി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈഘട്ടം മുതൽക്ക് മാത്ര�മ മനുഷ്യൻ അയാളു�ട സ്വന്തം

ചരിത്രം നിർമിക്കുകയുള്ളൂ, ഈ കാലം മുതൽക്കുമാത്ര�മ അയാൾ ഇളക്കിവിടുന്ന

സാമൂഹ്യശക്തികൾ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫല�ത്ത പ്രദാനം �ചയ്യുകയുള്ളൂ;

ഇ�താ�ടാപ്പം മനുഷ്യൻ നിർബന്ധനിയമങ്ങളു�ട �ലാകത്തിൽനിന്നുംസ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തി�ന്റ �ലാകത്തി�ലക്കുയരുന്നു’. (എം�ഗൽസ് �സാഷ്യലിസം സാങ്കല്പികവും

ശാസ്ത്രീയവും �പജ് 78–79).

5

�താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റയും �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ പാർട്ടിയായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പർട്ടിയു�ടയും �നതൃത്വത്തിലുള്ള �ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം �കാണ്ടുമാത്ര�മ

കമ്യൂണിസത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളസമരം വിജയിക്കുകയുള്ളൂഎന്ന് മാർക്സിസം, �ലനി

നിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരുപ്ര�ത്യകതരത്തിലുള്ളപാർട്ടിയാണ്;

�താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും �ബാധമുള്ള, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള, മു

ന്നണിപ്പടയാണ്. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘�താഴിലാളി വർഗത്തി�ല ഏറ്റവും നല്ല അംഗങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന, ഉന്നതമാ

�യാരു സിദ്ധാന്തം സ്വായത്തമാക്കിയ, വർഗസമരത്തി�ന്റ നിയമങ്ങൾ അറി

യുന്ന, വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള, സംഘടനയു�ട ഏറ്റവും

ഉയർന്ന രൂപ�മന്ന നിലയ്ക്ക് പാർട്ടിക്ക് �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ മ�റ്റല്ലാ സംഘ

ടനക�ളയും നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങ�ന നയിക്കാൻ

അതു കട�പ്പട്ടതുമാണ് ’.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയു�ട ആവശ്യ�മന്താണ്? ഇത്തരത്തി�ലാരു പാർട്ടിയി

�ല്ലങ്കിൽ �താഴിലാളി വർഗത്തിനു വിജയത്തി�ലക്കു മു�ന്നറാൻ കഴിയില്ല. സ്റ്റാ

ലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

‘ഒരു പട്ടാളത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയമടയാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ ഒരു ജന

റൽ സ്റ്റാഫ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. �താഴിലാളിവർഗം തങ്ങളു�ട

ശത്രുക്കളാൽ നശിപ്പിക്ക�പ്പടാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ അതിന് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റാഫ്
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ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാ�ണന്ന് അതി�ല�റ വ്യക്തമ�ല്ല? �താഴിലാളി വർ

ഗത്തി�ന്റ വിപ്ലവപ്പാർട്ടിക്ക് മാത്ര�മ ഈ ജനറൽ സ്റ്റാഫി�ന്റ പ്രവൃത്തി നിർവ്വ

ഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയില്ലാത്ത �താഴിലാളിവർഗം ഒരു ജനറൽ

സ്റ്റാഫില്ലാത്ത �സന്യമാണ്. പാർട്ടി �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ സ്റ്റാഫാണ്…
അധികാരത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ �താഴിലാളിവർഗ�ത്ത നയിക്കാൻ

�കൽപ്പുള്ള ഒരുപാർട്ടിയാണത്. ഒരു വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയു�ട വിഷമതകൾക്കു

നടുവിലും അതി�ന്റ ചുമതലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിചയം സിദ്ധിച്ച ഒരു പാർട്ടി

യാണത്. ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുള്ള മാർഗത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നഎല്ലാ പാറക�ളയും

തരണം �ചയ്തു�പാകാൻ കഴിവുള്ള പാർട്ടിയാണത്.

�താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ ബഹുജനസംഘടനക�ള തങ്ങൾക്കു ചുറ്റും അണി

നിരത്താനുംസമരത്തി�ന്റപു�രാഗതിക്കിടയിൽ മുഴുവൻപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയും �ന

തൃത്വ�ത്ത �കന്ദ്രീകരിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരുപാർട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ റഷ്യയി

�ല �താഴിലാളി വർഗത്തിന് അതി�ന്റ വിപ്ലവകരമായ സർവാധിപത്യംസ്ഥാപി

ക്കാൻസാധിക്കുമായിരുന്നി�ല്ലന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

�താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ പാർട്ടിക്ക് �താഴിലാളിക�ള മാത്രമല്ല അദ്ധ്വാനി

ക്കുന്ന മ�റ്റല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തി മു�ന്നാട്ടു നയിക്കാനു

ള്ളകഴിവുണ്ടാകണം. ഇതുസാധിക്കണ�മങ്കിൽപാർട്ടിഏറ്റവുമുയർന്നഒരുവിപ്ലവ

സിദ്ധാന്തം സ്വായത്തമാക്കണം. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല ‘ഒരു വിപ്ലവ

സിദ്ധാന്തമില്ലാ�തഒരുവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകസാധ്യമല്ല…ഏറ്റവും ഉയർന്ന
സിദ്ധാന്തത്താൽ നയിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു പാർടിക്ക് മാത്ര�മ മുന്നണിപ്പടയു�ട പങ്ക്

നിർവഹിക്കാൻസാധിക്കുകയുള്ളൂ’.

�താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്നആ വിപ്ലവസിദ്ധാന്തമാണ് മാർ

ക്സിസം �ലനിനിസം. സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക�ള വിശകലനം �ചയ്ത് സംഭവ

ങ്ങൾ ഏതുവഴിക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നു മുൻകൂട്ടിക്കാണാനും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു

�ട നിയമങ്ങൾ മനസിലാക്കി�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള കമ്യൂണിസ�മന്ന മഹത്തായ

ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക് നയിക്കാനും മാർക്സിസം �ലനിനിസമാണ് പാർട്ടിക്ക് �കൽപു

ണ്ടാക്കി �കാടുക്കുന്നത്.



9
കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും

1
�ദവവിശ്വാസ�ത്തയും മത�ത്തയും മതസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും നശിപ്പിക്കുകയാണ്

കമ്യൂണിസത്തിൻറ ലക്ഷ്യ�മന്നുംഅതു�കാണ്ട് മതവിശ്വാസികൾ കമ്യൂണിസ�ത്ത

നശിപ്പിക്കണ�മന്നുംപിന്തിരിപ്പൻ�വദികന്മാർപ്രചാര�വല �ചയ്യുന്നു. ഇതുശരി

യാ�ണാ? മതവിശ്വാസ�ത്താടുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട നിലപാ�ടന്താണ്?

നിരീശ്വരവാദികൾക്കും മത�ത്ത എതിർക്കുന്നവർക്കും മാത്ര�മ കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയിൽസ്ഥാനമനുവദിക്കാവൂഎന്ന് പാർട്ടിയു�ട പരിപാടിയിലാക�ട്ട, ഭരണ

ഘടനയിലാക�ട്ട, ഒരിടത്തുംആവശ്യ�പ്പടുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, മതവിശ്വാസങ്ങ�ള

വ്രണ�പ്പടുത്തുകയി�ല്ലന്നുംവിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തഎല്ലായ്�പ്പാഴും കാത്തുരക്ഷി

ക്കു�മന്നും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി

യിട്ടുമുണ്ട്. 1959 ജൂൺ 9, 10 തീയതികളിൽ കൂടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള

�സ്റ്ററ്റ് കമ്മിറ്റി ഇ�താരിക്കൽക്കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു:

‘കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മതവിശ്വാസ�ത്തനശിപ്പിക്കുന്നു�വന്നും മറ്റുമുള്ളക്രൂരമായ പ്രചാ

ര�വലകൾ അഴിച്ചുവിട�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ

�വണ്ടി ജനങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസ�ത്തചൂഷണം �ചയ്യുന്നപിന്തിരിപ്പന്മാരു�ടഈ

അടവി�നപ്രതി�ഷധിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസ

ങ്ങ�ള അപകട�പ്പടുത്തുന്ന യാ�താന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പക്ഷത്തുനിന്നുമുണ്ടാവുകയി

�ല്ലന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുകയും �ചയ്യുന്നു’.

ഇത്അവസരവാദമല്ല; മതവിശ്വാസിക�ളസ്വാധീനിക്കാനുള്ളസൂത്രവുമല്ല. മാർക്സി

സം �ലനിനിസത്തിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നം. നിരീശ്വരവാദ�ത്ത പാർട്ടിയു�ട വിശ്വാസപ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കണ�മ

ന്നും മതവിശ്വാസത്തി�നതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഒരു പരിപാടിയായി അംഗീക

രിക്കണ�മന്നുമുള്ള ചില അരാജകവാദികളു�ട അസംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങ�ള

1874ൽ ത�ന്ന മാർക്സുംഎംഗൽസും തള്ളിക്കളയുകയുണ്ടായി. മതവിശ്വാസികളായ

പു�രാഹിതന്മാർക്കു�പാലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനം നൽകാൻ സഖാവ്

�ലനിൻ സന്നത പ്രകടിപ്പിച്ചു. മത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

എഴുതുന്നതു �നാക്കുക:
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‘ഏ�തങ്കിലു�മാരു പു�രാഹിതൻ നമ്മു�ട പ്രവൃത്തിയിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാ

റായി വരികയാ�ണങ്കിൽ—പാർട്ടി പരിപാടി�യ എതിർക്കാ�ത അയാൾ �ബാ

ധപൂർവ്വം പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു�വങ്കിൽ—നമുക്കയാ�ള �സാഷ്യൽ

ഡ�മാക്രസിയു�ട (കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട) അണികളി�ലക്ക് സ്വീകരിക്കാം… �മ
മ്പർമാരു�ട തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാടിയും തമ്മിൽ വല്ല�വരുദ്ധ്യവുമു�ണ്ടാ

�യന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക്കും പരി�ശാധിക്കാൻ വയ്യ… എന്നാൽ, ഒരു പു�രാ
ഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ �ചർന്നതിനു�ശഷം ത�ന്റഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒ�ര�യാരു

പ്രവൃത്തി മതവിശ്വാസങ്ങ�ള പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാ�ണന്നു കണക്കാക്കിയാൽ

അയാ�ള പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താ�ക്കണ്ടിവരും. �ദവവിശ്വാസമുള്ള �താഴി

ലാളികൾക്ക് �സാഷ്യൽ ഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയിൽ പ്ര�വശനം നൽകിയാൽ

മാത്രം �പാരാ; അവ�ര പാർട്ടിയിൽ പ്ര�വശിപ്പിക്കാൻ ഊർജിതമായി ശ്രമി

ക്കുകകൂടി �വണം. ആ �താഴിലാളികളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ള അൽപ്പ�മങ്കിലും

വ്രണ�പ്പടുത്തുന്നതി�ന നമ്മൾകഠിനമായി എതിർക്കും. നമ്മൾഅവർക്ക് പാർട്ടി

അംഗത്വം നൽകുന്നത് മതത്തി�നതിരായ ഒരു സജീവ സമരം നടത്താൻ �വണ്ടി

യല്ല; പി�ന്ന�യാ, നമ്മു�ട പരിപാടിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം

നൽകാൻ �വണ്ടിയാണ് ’.

അസന്ദിഗ്ദ്ധങ്ങളായ ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയു�ട

ഔ�ദ്യാഗിക�നതാക്കന്മാർ കമ്യൂണിസ�ത്തഎതിർക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

‘ഇ�തല്ലാം �വറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് യഥാർ

ത്ഥമായ ഭരണാധികാരം കിട്ടിയാൽസ്ഥിതി�യാ�ക്ക മാറും; പി�ന്നപള്ളിയും മത

സ്വാതന്ത്ര്യവുംആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല’ എന്നാ�ണാ?

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നടക്കുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യ

വും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും �ദവാലയങ്ങൾ

ഇടിച്ചുതകർക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും മറ്റുമുള്ള ചില ആ�രാപണങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടാ

യിരുന്നു. ഇത്തരം ആ�രാപണങ്ങൾ �വറും �കട്ടുകഥകളാ�ണന്ന് മുഴുത്ത കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധന്മാർ�പാലും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്യൂണി

സത്തി�നതിരായ സമരത്തിൽസജീവമായ പങ്കുവഹിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നശ്രീമതി

ആനി�ജാസഫ് ‘�സാവ്യറ്റ് യൂണിയനിലാ�ക 20,000 പള്ളികളുണ്ട്. കൂടാ�ത നൂ�റാ

ളം �കാ�വന്തകളും കന്യാസ്ത്രീമഠങ്ങളും കാണും’ എന്ന് ‘റഷ്യയിൽ’ എന്ന ത�ന്റ

പുസ്തകത്തിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിയു�ണ്ടാഎന്നസംശയ�ത്താടുകൂടി

യാണ് അവർ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ലക്കു�പായത്. പ�ക്ഷ, മടങ്ങിവന്ന�പ്പാൾ

അവ�രഴുതിയതിങ്ങി�നയാണ്:

‘പള്ളിയിൽ �ചന്നുകയറി. കുർബ്ബാനആരംഭിക്കുന്ന�തയുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരിടത്തു മുട്ടു

കുത്തി. പള്ളി നിറച്ചാളുണ്ട്. ആണുങ്ങളും �പണ്ണുങ്ങളുമുണ്ട്. ഞാൻ ചുറ്റു�മാന്നു �നാ

ക്കി. ഇവി�ട ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയിൽ കാണാറുള്ള�തല്ലാം അവി�ടയും കണ്ടു.

വിയാസാക്രായു�ട പതിനാലു സ്ഥാനങ്ങളി�ല ചിത്രങ്ങൾ, മാതാവി�ന്റ വലിയ

�കാത്തുരൂപം, മറ്റു പല പുണ്യവാന്മാരു�ടയും തിരുസ്വരൂപച്ഛായകൾ—ഇങ്ങ�ന

എല്ലാം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇവിട�ത്ത ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുമായി�ട്ടനിക്ക് യാ�താരു മാറ്റ

വും �താന്നിയില്ല.

‘കുർബ്ബാന തുടങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യവസാനം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ�യാടുകൂ�ടക്കണ്ടു. ഇവി

ട�ത്ത ലത്തീൻ പള്ളികളിൽ �ചാല്ലുന്ന കുർബ്ബാന ത�ന്ന. �വഷത്തിലും വ്യത്യാ

സമില്ല. അച്ച�ന്റ ഉടുപ്പും കപ്യാരു�ട മട്ടും എല്ലാം ശരി. അച്ചൻ തിരുരക്തം കുടി
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ച്ചതിനു�ശഷം മണികിലുക്കിയ ഉട�ന ഒരുപാടു�പർ എഴു�ന്നറ്റു �കകൂപ്പിപ്പിടിച്ച്

കുർബാന�ക�ക്കാള്ളാൻ �പാകുന്നതുകണ്ടു’.

‘പള്ളി ഉ�ണ്ടാ എന്നുള്ളഎ�ന്റ സംശയം തീ�രത്തീർന്നു. ഇനി അച്ച�നാ�ടാന്നു

സംസാരിക്കണം. മറ്റു കുഴപ്പങ്ങ�ള�ന്തങ്കിലും ഉ�ണ്ടാ എന്നറിയണമ�ല്ലാ. അതു

സാവധാനത്തിലാകാ�മന്നു �വച്ചവിടന്നു �പാന്നു’.

‘രാവില�ത്തഭക്ഷണംകഴിച്ചുഞങ്ങൾഎല്ലാവരുംകൂടി �പായി. ഒരുഓർത്ത�ഡാ

ക്സ് പള്ളിയി�ലക്ക്. ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളി�യക്കാൾ വള�രയധികം വലിപ്പമുണ്ടായി

രുന്നുഅതിന്. കൂടുതൽആളുകളും. ഇവിട�ത്ത യാ�ക്കാബായ ക്രമമാണ് അവിട

�ത്തഓർത്ത�ഡാക്സ് പള്ളിക്ക്. കുർബ്ബാന കണ്ടാലുംഅങ്ങ�നത�ന്ന. സ്വർണനി

റത്തിലുള്ള വലിയ കട്ടിക്കശവു കാപ്പയിട്ട അച്ചന്മാർ. ആഓർത്ത�ഡാക്സ് പള്ളിയി

�ല ചടങ്ങ് ആകപ്പാ�ട വലിയ �കാലാഹലത്തിലാണ്. �കാട്ടും പാട്ടും ബഹളവു

മാണ്. ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയി�ല�പ്പാ�ല ഒരു ശാന്തതയില്ല. ഇവി�ട ഞാ�നാ

രു യാ�ക്കാബായ പള്ളിയിൽ പണ്ടു �പായിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ. ഏതാണ്ടിതു�പാ�ല

ത�ന്ന�താന്നി, റഷ്യൻപള്ളിയി�ലചടങ്ങുകളും. കു�റക്കൂടി വിപുലമായ �താതിൽ

ആ�ണന്നുമാത്രം. ഒരു മണിക്കൂ�റാളം ഞങ്ങളവി�ട നിന്നു. കഴിയുന്ന മട്ടില്ല. പി

�ന്ന�പ്പാന്നു’.

(റഷ്യയിൽ, �പജ് 91–93)

ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ എന്നു �നരിട്ടു കണ്ടു മനസിലാക്കിയിട്ടും ക�ത്താലിക്കാ

�വദിക�നതാക്കന്മാർ മതത്തി�ന്റ �പരിൽകമ്യൂണിസ�ത്തയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ

ട്ടി�യയും എതിർക്കുന്ന�തന്തിനാണ്?

കാരണം വ്യക്തമാണ്: മതത്തി�ന്റ �പരിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങ�ള കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധത്തി

�ന്റ �പരിൽജനങ്ങ�ള ഭിന്നിപ്പിക്കാനുംകമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കതിരായി ജനങ്ങ�ള

അണിനിരത്താനും കഴിഞ്ഞാൽ വൻകിട മുതലാളികൾക്കും വൻകിട ബാങ്കർമാർ

ക്കും വൻകിട ജന്മികൾക്കും തങ്ങളു�ട ചൂഷണങ്ങ�ള നിർബ്ബാധം തുടരാൻ സാധി

�ച്ചക്കു�മന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

2
ഇതി�ന്റ അർത്ഥം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ആത്മീയവും മതപരവുമായ ഒരു �ലാക

വീക്ഷണഗതിയാണുള്ളത് എന്നാ�ണാ? തീർച്ചയായും അല്ല.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ലാകവീക്ഷണഗതി മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിൽ

അടിയുറച്ചതാണ്. �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതഭൗതികവാദം, അ�ല്ലങ്കിൽ, ഡയലക്ടിക്കൽ

�മറ്റീരിയലിസം ആണ് മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ ഹൃദയം. പ്രകൃതിയു�ട

യും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റയും മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റയും മനുഷ്യമനസി�ന്റയും ഉത്ഭവം,

വളർച്ച, മാറ്റങ്ങൾഎന്നിവ�യ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം �ചയ്യുന്ന ഒരു തത്വശാ

സ്ത്രമാണത്.

മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിൽവിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭൗതികവാദ�മന്നു

�വച്ചാൽ? വയറിനു�വണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കലും സാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങ�ള എതിർക്ക

ലും �താന്നിയ�തന്തും കാണിക്കലും മറ്റും മറ്റുമാണ് മാർക്സിസത്തി�ല ഭൗതികവാദ



214 അദ്ധ്യായം 9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും

�മന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധികളായ �വദികന്മാർ പ്രചാര�വല �ചയ്യുന്നു. ഇത്തര

ക്കാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു�കാണ്ട് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്ത�ന്നഎംഗൽസ്

ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘ഭൗതികവാദം എന്ന പദം�കാണ്ട് പണ്ഡിതമൂഢൻ മനസിലാക്കുന്നത് കള്ളു

കുടി, കണ്ണി�ന്റയും മാംസത്തി�ന്റയും സുഖ�ഭാഗം, താ�ന്താന്നിത്തം, കാമാസ

ക്തി, പിശുക്ക്, ലാ�ഭച്ച, �സ്റ്റാക്ക് എക്സ്�ചഞ്ചി�ല ചൂതാട്ടം മുതലായവയാണ്—

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ അയാൾ �ചയ്യുന്ന എല്ലാ �ചറ്റത്തരങ്ങളും

ആത്മീയവാദം എന്ന പദം�കാണ്ട് അയാൾ മനസിലാക്കുന്നത് നന്മയിലുള്ള വി

ശ്വാസം, സാർവത്രികമായ ദീനാനുകമ്പ മുതലായവയാണ്; അയാൾ മറ്റുള്ളവരു�ട

മുമ്പിൽബഡായി പറയാൻ മാത്രമുപ�യാഗിക്കുന്നആ ‘നല്ല’ �ലാകമാണ് ’.

പ�ക്ഷ, മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഭൗതികവാദ�മന്ന പദമുപ�യാഗിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥ

ത്തി�ലാന്നുമല്ല. ചിന്തയു�ടയും �ബാധത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ട നിർണായകമായ

അടിസ്ഥാനം ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളു�ട വികാസവും വളർച്ചയുമാ�ണന്ന സി

ദ്ധാന്ത�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് മാർക്സിസം �ചയ്യുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തമാ

ക�ട്ട ശാസ്ത്രത്താൽ �തളിയിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞതുമാണ്.

ഭൗതികപദാർത്ഥംമനുഷ്യമനസിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായിനിലനിൽക്കുന്നു�വ

ന്നും ഭൗതികമൂല്യങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ജീവിത

ത്തി�ന്റ അടിത്തറ�യന്നുമുള്ള ശാസ്ത്രീയസത്യ�ത്ത മാർക്സിസം അംഗീകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ,അദ്ധ്യാത്മികവുംസാന്മാർഗികവുമായ മൂല്യങ്ങ�ളഅതുനിരാകരിക്കുന്നി

ല്ല. �ന�രമറിച്ച്, പട്ടിണി�കാണ്ടും ചൂഷണം �കാണ്ടും ചവിട്ടി �ഞരിക്ക�പ്പടുന്ന മാ

നുഷികമൂല്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാനും വളർത്താനുമാണത് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മനു

ഷ്യചരിത്രത്തി�ലഏറ്റവും ഉയർന്നസാന്മാർഗികമൂല്യങ്ങ�ളയഥാർത്ഥജീവിതത്തി

�ലക്ക് പകർത്താനാണതു പണി�പ്പടുന്നത്.

പ�ക്ഷ, ഇതു സാധിക്കണ�മങ്കിൽ മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് ഉല്പാദ�നാ

പകരണങ്ങ�ള �പാതുവുടമയിലാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കണം.

വർഗ�മധാവിത്വവും വർഗചൂഷണവും വർഗസമരവുമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗരഹിത

മായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കണം.

ഇതു�ക്രസ്തവാദർശങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണാ? �ബബിൾ വായിച്ചു�നാക്കുക:

‘�കവശമുള്ള�തല്ലാം ത�ന്റ സ്വന്തമാ�ണന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല: എല്ലാ വസ്തുക്ക

ളും �പാതുസ്വത്തുക്കളായിരുന്നു… മാത്രമല്ല, ഈ വിതരണം ഓ�രാരുത്ത�ന്റയും

ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് നടത്ത�പ്പട്ടത് ’.

(അ�പ്പാസ്തലപ്രവൃത്തികൾ: �ബബിൾ)

അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് കാൻറർബറിയി�ല ഡീൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്:

‘ഓ�രാരുത്തനിൽനിന്നും അവ�ന്റ കഴിവനുസരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തനും അവ�ന്റ

ആവശ്യമനുസരിച്ച് ’ എന്നതികച്ചും�ക്രസ്തവമായആദർശ�ത്തഅംഗീകരിക്കുക

യുംഈആദർശത്തി�ന്മൽ ഒരു സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കുക�യന്ന പരിശ്രമത്തിൽ

പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നു പ്രവൃത്തിയി�ലക്ക് കടക്കുകയും �ചയ്ത മനുഷ്യർ അർഹിക്കു

ന്ന സ്വാഗതം ആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് നൽ

കിയിരുന്നു�വങ്കിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളു�ട മതപ്രവാചക�ന്റ ആദർശങ്ങ�ള

കൂടുതൽബഹുമാനിക്കുന്നവരാകുമായിരുന്നു’.
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1
ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

ക്രിസ്തുവിന് 104 �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് �റാമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ അത്ഭുതപൂർവ്വ

മായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. �തക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സിസിലിയി�ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ

മുപ്പത്അടിമകൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് തങ്ങളു�ട യജമാനനായ ഒരുധനാഢ്യ�ന �കാ

ന്നുകളഞ്ഞു.

അടിമ ഉടമ�യ �കാല്ലുക! അത്തര�മാരു സംഭവവും മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.

അതിനുമുമ്പ് അടിമകൾ �കാല്ല�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടമകളു�ട അപ്രീതിക്കിരയായ

അ�നകമ�നകം അടിമകൾ കുരിശി�ന്മൽ തറയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിശബ്ദമായി

സഹിക്കാ�ന അടിമകൾക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. കന്നുകാലികൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ

മുതലായവ�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന അടിമകളും ധനികന്മാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാ

യിരുന്നു. അടിമക�ള അടിക്കാം, ചവിട്ടാം, ചങ്ങലക്കിട്ടു വലിക്കാം, �കാല്ലാം—

എന്തു �വണ�മങ്കിലും �ചയ്യാം. �റാമൻ നിയമങ്ങ�ളാന്നും അടിമകൾക്ക് ബാധ

കമായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്കു�വണ്ടി എല്ലുമുറി�യ പണി�യടുക്കുക, ഉടമകളു�ട

കല്പനകളനുസരിക്കുക—ഇതു മാത്രമായിരുന്നു അടിമകളു�ട കടമ. അടിമക�ള

�ക്കാണ്ട് പണി�യടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് �റാമൻ പ്രമാണിമാർ സുഖ�ഭാഗങ്ങളിലാറാടു

കയും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും സാഹിത്യം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മറ്റു തുറകളിലും

�മധാവിത്വം പുലർത്തുകയും, �ചയ്തു�പാന്നത്. അടിമ�വലയായിരുന്നു �റാമാസാ

മ്രാജ്യത്തി�ന്റഅസ്തിവാരം.

അടിമകൾ മാത്രമല്ല, �ക�വലക്കാർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ, സ്വതന്ത്രന്മാരായ

ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളും ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു. പണമി

ടപാടുകാർ പലിശയ്ക്ക് കടം�കാടുത്ത് സാധുക്ക�ള �ഞക്കിപ്പിഴിയുകയും കൃത്യസമ

യത്ത് പണം മടക്കി�ക്കാടുക്കാത്തവ�രഅടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തിരുന്നു.

മർദ്ദനംഅസംതൃപ്തി�യക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. അസംതൃപ്തി ലഹളകളായി രൂപാ

ന്തര�പ്പട്ടു. അത്തര�മാരുലഹളയാണ് ക്രിസ്തുവിന് 104 �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്സിസി

ലിയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്.

ധനികവർഗമാ�ക �ക്രാധം�കാണ്ട് കലിതുള്ളി. ഇത്തര�മാരുസംഭവം ഇനി

�യാരിക്കലുമുണ്ടാകാൻ പാടി�ല്ലന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. അവർ പകവീട്ടാ�നാരുങ്ങി.

ധനാഢ്യ�ന �കാല്ലാൻ ഗൂഢാ�ലാചന നടത്തിയ മുപ്പത് അടിമകൾ പ്രാണ

രക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി പർവ്വത പ്ര�ദശങ്ങളി�ല�ക്കാടി�പ്പായി. ഉടമകളു�ട �സന്യങ്ങൾ

അവ�ര പിന്തുടർന്നു.

അ�പ്പാഴാണ് ചരിത്ര�ത്ത �വല്ലുവിളിച്ച മ�റ്റാരു സംഭവമുണ്ടായത്. ഉടമകളു

�ട �ക്രാധാഗ്നിക്കിരയായആ മുപ്പത് അടിമകളു�ട ഭാഗത്ത് �റാമാ സാമ്രാജ്യത്തി

�ല മുഴുവൻഅടിമകളുംഅണിനിരന്നു. സാൽവിഎന്നു�പരായ ഒരടിമയു�ട �നതൃ

ത്വത്തിൽ ആറായിരത്തിലധികം അടിമകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളു�മടുത്ത്

ഭരണാധികാരികൾ�ക്കതിരായി ലഹളയാരംഭിച്ചു.

ലഹള മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള അടിമകൾ

�കാല�ചയ്യ�പ്പട്ടു. ഉടമകൾ തൽക്കാലം രക്ഷ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, �റാമാസാമ്രാജ്യമാ

�ക കൂടുതൽ �വഗത്തിൽ നാശത്തി�ലക്കു നീങ്ങി.

വീണ്ടും വീണ്ടുംഅടിമകൾ ലഹള�യ്ക്കാരുങ്ങി. വീണ്ടും വീണ്ടുംഅവർഅടിച്ചമർ

ത്ത�പ്പട്ടു.
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മുപ്പതു �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷം, അതായത് ക്രി. മു. 74ൽ സ്പാർട്ടാക്കസ് എന്ന

അടിമത്തലവ�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ മൂന്നു �കാല്ല�ത്താളം നീണ്ടുനിന്നതും സാമ്രാ

ജ്യ�ത്തയാ�ക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായ ഒരു വലിയ കലാപമുണ്ടായി. ഒടുവിലതും

�പശാചികമായി മർദ്ദിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. ലഹളക്കാ�രാടു പകരം

വീട്ടാൻ�വണ്ടി കാപ്രി മുതൽ �റാം വ�രയുള്ള നിരത്തി�ന്റ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി

കുരിശി�ന്മൽ തറച്ചു �കാല്ല�പ്പട്ട ആറായിരം അടിമകളു�ട ശവശരീരങ്ങൾ വരി

വരിയായി കുത്തിനിറുത്ത�പ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യത്തില�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം നിരങ്കുശമായ

�സനിക�സ്വച്ഛാധിപത്യം നടമാടി.

കലാപം നടത്തി പരാജയമടഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരാശയും നിസ്സഹാ

യതാ�ബാധവുംപരന്നുപിടിച്ചു. ഇനി�യന്തു�ചയ്യും? മർദ്ദനങ്ങളിൽനിന്നുംകഷ്ടപ്പാ

ടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻഅവർ യാ�താരു വഴിയും കണ്ടില്ല.

യാ�താരു വഴിയും കണ്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു വഴിയുണ്ട്: �ദവം രക്ഷി

ക്കണം. തങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടുകൾപരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി ഒരു�ദവദൂതൻ,അ�ല്ല

ങ്കിൽ �ദവപുത്രൻ, ഭൂമിയിലവതരിക്കണം. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�രാ�ടതിരിട്ടു വിജയി

ക്കാൻ തങ്ങൾക്കു ശക്തിയി�ല്ലന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, �ദവദൂതൻ വന്ന്

തങ്ങ�ള �മാചിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. അങ്ങ�ന, ഭൗതികമായ മർദ്ദനങ്ങളു�ട �വദ

നയിൽനിന്ന് മതപരമായ പുതിയആശയങ്ങളും പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും തല�പാ

ക്കി.

മനുഷ്യ��ഹികളായ പ്രവാചകന്മാരും പ്രചാരകന്മാരും നാടുനീ�ള ചുറ്റിസ

ഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട് മർദ്ദിതന്മാ�ര സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയുംആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയും

�ചയ്തു: കഷ്ട�പ്പടുന്നവർ ഇനി ദുഃഖി�ക്കണ്ടതില്ല. അവരു�ട കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ

�ദവദൂതൻ വരും. �ദവദൂത�ന സ്വാഗതം�ചയ്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും

തയ്യാറായിരിക്കണം. മർദ്ദകന്മാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും!

2

ഈഘട്ടത്തിലാണ്നസറത്തുകാരനായഒരുപാവ�പ്പട്ടആശാരിയു�ട മകൻകഷ്ട

�പ്പടുന്ന ബഹുജനങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ തലയുയർത്തി നിന്നു�കാണ്ട് ഇങ്ങ�ന പ്രഖ്യാ

പിച്ചത്:

‘ദരിദ്രന്മാ�ര, പാപിക�ള, �വറുക്ക�പ്പട്ടവ�ര, ആഹ്ലാദിക്കുക! പുതിയ�ലാകം നി

ങ്ങൾക്കായി ഒരുക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു!!’

�ദവത്താൽ തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ജനങ്ങളാണ് തങ്ങ�ളന്നു സ്വയം കരുതിയിരു

ന്നഎസ്രയഅഥവാ ഇസ്ര�യൽ ജനതയു�ട ഇടയിലാണുക്രിസ്തു ജനിച്ചത്. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ജനനത്തിനു അ�ഞ്ചാ ആ�റാ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപുത�ന്ന, ഇസ്ര

�യൽക്കാർ, കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിരുന്ന വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, പല പ്രവാചക

ന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു �യശയ്യാവും യറമ്യാവും.

അധഃകൃതരും മർദ്ദിതരും ചവുട്ടി�ത്തക്ക�പ്പട്ടവരുമായ ജനങ്ങ�ള �നാക്കി

�ക്കാണ്ട് �യശയ്യാവ് പറഞ്ഞു:

‘ഹൃദയം തകർന്നവരു�ട മുറിവ് �കട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് �മാചനവും അടിമകൾ

ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിപ്പാനും യ�ഹാവയു�ട പ്രസാദവർഷവും നമ്മു�ട �ദ

വത്തി�ന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാ�ര�യാ�ക്കയും
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ആശ്വസിപ്പിപ്പാനും സി�യാനി�ല ദുഃഖിതന്മാർക്ക് �വണ്ണീറിനു പകരം അലങ്കാര

മാലയും ദുഃഖത്തിനുപകരം ആനന്ദ�ത്തലവും വിഷണ്ണ മനസിനുപകരം സ്തുതി

എന്ന �മലാപ്പും �കാടുപ്പാനും അവൻഎ�ന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു’ (�യശയ്യാവ്: LXI

2, 3)

യറമ്യാവ് ചുറ്റു�മാന്നു ക�ണ്ണാടിച്ചു.

‘എ�ന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാ�ര കാണുന്നു. അവർ �വടന്മാ�ര�പ്പാ

�ല പതിയിരിക്കുന്നു. അവർ കുടുക്കു�വച്ച് മനുഷ്യ�ര പിടിക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ പക്ഷി

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു�പാ�ല അവരു�ട വീട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങ

�ന അവർ പ്രമാണികളും ധനവാനുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവർ പുഷ്ടി�വച്ചു മി

ന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവർ അനാഥന്മാർക്കു ഗുണം

വരത്തക്കവണ്ണം അവരു�ട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല. ദരിദ്രന്മാർക്ക് ന്യായപാല

നം �ചയ്യുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങ�നയുള്ളജാതി�യാട് ഞാൻ പകരം �ചയ്യാതിരിക്കു�മാ

എന്ന് യ�ഹാവയു�ട അരുളപ്പാട് ’. (യറമ്യാവ് V 2629)

�വദികപു�രാഹിതന്മാർ പ്രമാണികളായ ധനികന്മാ�ര അകമ്പടി �സവിച്ചു. മർ

ദ്ദനങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കുംഅവർ ദിവ്യമായ ഒരാവരണം നൽകി.

ഈഅനീതികൾ�ക്കതിരായി ശബ്ദമുയർത്തി�ക്കാണ്ടാണ് �യശുക്രിസ്തു രംഗ

പ്ര�വശം �ചയ്തത്.

പാവങ്ങ�ളഅജ്ഞതയിലുംഅന്ധവിശ്വാസത്തിലുമാഴ്ത്തി ചൂഷണം�ചയ്യുന്നപു

�രാഹിതപ്പരിഷക�ളഅ�ദ്ദഹം �താലിയുരിച്ചുകാണിച്ചു:

‘അവർ �വള്ള�തച്ച ശവക്കല്ലറക�ളാട് ഒത്തിരിക്കുന്നു. പുറ�മ അഴകായി �ശാഭി

ക്കു�ന്നങ്കിലും അക�ത്ത ചത്തവരു�ട അസ്ഥികളും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറ

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുറ�മഅവർ നീതിമാന്മാർ എന്ന് മനുഷ്യർക്കു �താന്നുന്നു. അക�മ

�യാ കപടഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവര�ത്ര’.

സങ്കുചിതമായ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �ദവത്തി�ന്റയും മതത്തി�ന്റ

യും �പരിൽ ‘വ്യാജം പ്രവർത്തിക്കുകയും’ ‘സമാധാനം ഇല്ലാതിരി�ക്ക സമാധാനം

എന്നുപറഞ്ഞ്’ ജനങ്ങളു�ട മുറിവി�ന ലഘുവായി കാണുകയും �ചയ്തു�പാന്ന�വ

ദിക�മലദ്ധ്യക്ഷന്മാ�ര അ�ദ്ദഹം താക്കീതു �ചയ്തു:

‘കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായു�ള്ളാ�ര! നിങ്ങൾക്കു ഹാ

കഷ്ടം! നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചുകളയുന്നു! നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല,

കടക്കുന്നവ�ര കടക്കാൻസമ്മതിക്കുന്നുമില്ല!’

�ദവവിശ്വാസത്തി�ന്റമൂടുപടം�കാണ്ട് �നറി�കട്ടചൂഷണങ്ങ�ളമറച്ചുപിടിക്കാൻ

ശ്രമിച്ച പു�രാഹിതന്മാ�ര അ�ദ്ദഹം �വറു�ത വിട്ടില്ല. മത്തായി വിവരിക്കുന്നു;

‘�യശു �ദവാലയത്തിൽ�ചന്നു. �ദവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവ�രയും �കാള്ളുന്ന

വ�രയും എല്ലാം പുറത്താക്കി. �പാൻവാണിഭക്കാരു�ട �മശക�ളയും പ്രാവുക�ള

വിൽക്കുന്നവരു�ടപീഠങ്ങ�ളയും മറിച്ചുകളഞ്ഞു. അവ�രാട് ‘എ�ന്റആലയംപ്രാർ

ത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്ക�പ്പടും’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങ�ളാ, അതി�ന

കള്ളന്മാരു�ട ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു!’ (മത്തായി, 21)

ക്രിസ്തുമതംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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അടിമകൾ, ഭാരം ചുമക്കുന്നവർ, മീൻ പിടുത്തക്കാർ, �ക�വലക്കാർ, ചു

രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവ�രല്ലാം �ദവപുത്ര

നായക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. മർദ്ദകരു�ട ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാനും�ദവരാജ്യം

സ്ഥാപിക്കാനും �വണ്ടി അവർ �യാജിച്ചണിനിരന്നു. പാവങ്ങ�ള ഉദ്ധരിക്കാൻ�വ

ണ്ടി ക്രിസ്തു�ദവൻ �ചയ്ത പലതരം അത്ഭുതപ്രവർത്തനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളും

ഐതീഹ്യങ്ങളും �റാമാസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു.

മർദ്ദകരായധനാഢ്യന്മാർക്കുംപു�രാഹിതവർഗത്തിനുംശുണ്ഠിപിടിച്ചു. അവർഅട്ട

ഹസിച്ചു:

‘അവ�ന ക്രൂശിക്ക! അവ�ന ക്രൂശിക്ക!’

3
�യശുക്രിസ്തുഎ�ന്നാരു ചരിത്രപുരുഷൻയഥാർത്ഥത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നു�വാഎന്ന

തി�നപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം നൂറ്റാ

ണ്ടിലും രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്ന �റാമൻ ചരിത്രകാരന്മാരും ത�ന്ന,അങ്ങ

�ന�യാരാളി�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നി�ല്ലന്ന് ചിലർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. �ജറുസ�ലം

പിടിച്ചടക്കി �ദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ �വണ്ടി ഹീബ്രുക്ക�ള അണിനിരത്തി

�ക്കാണ്ട് ഒരു കലാപം നടത്തുകയും അത് പരാജയ�പ്പട്ട�പ്പാൾ പതിവു�പാ�ല

�റാമൻ ഗവർണറു�ട കല്പനയനുസരിച്ച് �കാല �ചയ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്ത �ജാഷ്വ

എ�ന്നാരു �നതാവി�നപ്പറ്റി ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും, ആ �ജാഷ്വയാ

ണ് ജീസസ്സ് (�യശു) ആയിത്തീർന്ന�തന്നും, അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണകളും

അ�ദ്ദഹം വീണ്ടും വരു�മന്ന വിശ്വാസവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികൾക്കിട

യിൽ മങ്ങാ�ത നിലനിന്നു�പാന്നു�വന്നും, �യശുക്രിസ്തു�വപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളു�ട

യും ഐതീഹ്യങ്ങളു�ടയും ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം ഇതായിരിക്കാനാണിട

യുള്ള�തന്നും ആർച്ചിബാൾഡ് �റാബർട്സൻ, ത�ന്റ ‘ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം’

എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നു�വാ എന്ന വാദപ്രതിവാദത്തി�ലക്ക്

ഇവി�ട പ്ര�വശി�ക്കണ്ടതില്ല. പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം നിസംശയമാണ്. ക്രിസ്തുവി�ന്റ

സ്വാധീനശക്തി ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടിൽത�ന്നപതിനായിരക്കണക്കിലുള്ളമർദ്ദിതജന

ങ്ങ�ള ആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയും മർദ്ദനങ്ങൾ�ക്കതിരായി അണിനിരത്തുകയും

�ചയ്ത ഒരു വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ—അതായത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ—�റാമാ സാ

മ്രാജ്യത്തി�ല പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളിൽ �ചറിയ �ചറിയ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.

പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉപ�ദശ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനും�വണ്ടി അവർ ഒന്നിച്ചു�ച

രും; ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും; ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനും �ജാലികൾ

കണ്ടുപിടിക്കാനും പരസ്പരം സഹായിക്കും. അടിമകളും �ക�വലക്കാരും മീൻ പി

ടുത്തക്കാരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും മറ്റു ദരിദ്രപ്പരിഷകളും സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങ

ളായി�ച്ചർന്നു. അവർക്കിടയിൽ അസമത്വമുണ്ടായിരുന്നില്ല; അസൂയയും �വറുപ്പുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. �ദവരാജ്യംസ്ഥാപിക്കാൻ

�വണ്ടി �യശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരു�മന്ന് അവർ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. ഉടമകളു

�ടയും പണമിടപാടുകാരു�ടയും മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടുക, നിലം
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എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നീതിപൂർവ്വകമായി വിഭജിക്കുക, സാധാരണക്കാ

രു�ട ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക, സാധാരണക്കാരു�ട �ദവ�ത്ത—��ഹശീലനും

കരുണാനിധിയുമായ യ�ഹാവാ�യ—വാഴ്ത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു �ദവരാജ്യ

ത്തി�ന്റ പരിപാടി എന്ന് ആർച്ചിബാൾഡ് �റാബർട്സൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരുപട്ടണത്തി�ലസംഘത്തിന് മറ്റുപട്ടണങ്ങളി�ലസംഘങ്ങളുമായിബന്ധ

മുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴക്കും �ദവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന

ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട രഹസ്യസംഘങ്ങൾ രാജ്യത്തി�ലങ്ങും ഉയർന്നുവന്നു.

ക്രിസ്തുമതം �വറു�മാരു വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല. അ�താരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാ

നമായിരുന്നു; മർദ്ദകവർഗക്കാർ�ക്കതിരായ ഒരു ജനകീയ പ്ര�ക്ഷാഭമായിരുന്നു.

ധനികവർഗക്കാരും അവരു�ട ഭരണത്തലവന്മാരും ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ പ്രചാ

ര�ത്ത തടയാൻ�വണ്ടി ആവുന്നതും പരിശ്രമിച്ചു�നാക്കി; �നറി�കട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ

നടത്തി�നാക്കി; ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതത്തി�ന്റ ശത്രുക്കളാ�ണന്നും സ്ത്രീക�ള �പാതു

സ്വത്താക്കുന്നവരാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ,

എന്തായിട്ടും, ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ ദിവസം �ചല്ലും�താറും അധികമധി

കം പരന്നുപിടിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

‘ഫ്രാൻസി�ലവർഗസമരങ്ങൾ’എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ �ഫ്രഡറി

ക്ക് എംഗൽസ് എഴുതുന്നു:

‘ശരിക്ക് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടംപിടിച്ച ഒരു ലഹളപ്പാർട്ടി �റാ

മൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലി�യാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മത�ത്തയും ഭരണകൂടത്തി�ന്റ

അടിത്തറക�ളയും അതു തുരങ്കം�വച്ചു. സീസറു�ട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം

എന്നവാദ�ത്തഅതുപരിപൂർണമായുംനി�ഷധിച്ചു. അതിന്സ്വന്തമായഒരുമാതൃ

ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല—അത് സാർവ്വ�ദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തി�ല എല്ലാ

രാജ്യങ്ങളിലും, ഗാൾ മുതൽ ഏഷ്യവ�രയും, സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറ�ത്ത

ക്കും,അതുവ്യാപിച്ചു. വള�രക്കാല�ത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ

കുഴിച്ചുകൂട്ടി�ക്കാണ്ടാണ്, അതു പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ പരസ്യമായി

പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തി�നടി�ക്കാണ്ട് അത് പുറത്തുവന്നു പ്രവർത്തിച്ചു.

ഈലഹളപ്പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനിക�ളന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത് ’.

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 64-ൽ നാടുവാണിരുന്ന നീ�റാ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിക�ള നശിപ്പി

ക്കാൻ �വണ്ടി ഒരു നീചമായ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം രഹസ്യമായി

ത�ന്റ കിങ്കരന്മാ�ര�ക്കാണ്ട് �റാം പട്ടണ�ത്ത അഗ്നിക്കിരയാക്കി. എന്നിട്ട് ക്രി

സ്ത്യാനികളാണ് തീ �വച്ച�തന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുകയും കുറ്റക്കാ�ര ശിക്ഷിക്കാ�ന

ന്നുംപറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക�ള �കാ�ന്നാടുക്കുകയും �ചയ്തു.

സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട

സംഘടനകൾ �കട്ടിപ്പടുത്ത �സൻറ് �പാൾ, �സൻറ് പീറ്റർ എന്നീ സുപ്രസി

ദ്ധരായ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാർ നീ�റാവി�ന്റ മർദ്ദനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു�കാണ്ടാണ്

മരണം വരിച്ചത്. പ�ക്ഷ, നീ�റാ ചക്രവർത്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട �ചാര�യാ

ഴുക്കാ�ന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ; ക്രിസ്തുമത�ത്ത നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. �ന�രമറിച്ച്,

ക്രിസ്തുമതപ്ര�ക്ഷാഭം പൂർവ്വാധികം ശക്തി�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

മുപ്പത്തിരണ്ട് �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷം, ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 96ൽ �ഡാമീഷ്യൻ ചക്രവർ

ത്തിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മ�റ്റാരു കൂട്ട�ക്കാല നടന്നു. അതും പരാജയ�പ്പടുകയാ

ണ് �ചയ്തത്. ക്രിസ്തുമതം പൂർവ്വാധികം ശക്തി�പ്പട്ടു.
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ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുമത പ്ര�ക്ഷാ

ഭങ്ങളിൽ പങ്കു�കാണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി

ലും പ്ര�ക്ഷാഭം സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വ�ദശീയവുമായി ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ

�പ്പാൾധനികവർഗക്കാർക്കിടയിൽനിന്നു�പാലുംഅ�നകം വ്യക്തികൾഅതി�ല

ക്കാകർഷിക്ക�പ്പട്ടു. ധനികരായ ഈ വ്യക്തികൾ തങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്ക�ളാടുകൂടി

യാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളി�ലക്ക് വന്നത്. അതിൻഫലമായി ക്രിസ്ത്യൻ സം

ഘങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്കൾ �മ�ല്ല �മ�ല്ല വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വത്തുക്കളു�ടയും

പ്രാർത്ഥനകളു�ടയും �മൽ�നാട്ടം നടത്താൻ�വണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ എന്ന �പരിലറി

യ�പ്പടുന്ന �നതാക്കന്മാർ തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. ബിഷപ്പുമാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള

സഭകൾഒന്നിച്ചുകൂടിയിട്ടാണ്ക്രിസ്ത്യൻപള്ളിരൂപവൽക്കരിച്ചത്. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടാ

യ�പ്പാ�ഴക്കും പള്ളി അവഗണിക്ക�പ്പടാനാവാത്ത ഒരു ശക്തിയായിത്തീർന്നു.

പള്ളിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഗൗരവ�മറിയ മത്സരങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഭര

ണാധികാരികൾക്ക് പണത്തിന് വലിയ വിഷമം �നരിട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരുഘട്ടമാ

യിരുന്നു അത്. കുഴപ്പത്തിൽനിന്നു രക്ഷ�പടാനുള്ള എളുപ്പവഴി ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട

സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കലാ�ണന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അങ്ങ�ന മൂന്നാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യ�ത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ �നർക്കുള്ള മർദ്ദനപരിപാടികൾക്ക്

ഊക്കുകൂടി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യത്തിൽ അസംതൃപ്തിയും അസമാധാനവും ആളി

ക്കത്തിക്കുന്ന രാജ്യ�ദ്രാഹികളാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ

നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടു. സഭകളി�ലക്കുള്ളവഴിപാടുകളും ദാനങ്ങളും തടയ�പ്പട്ടു. സഭക

ളു�ടസ്വത്തുക്കൾപിടിച്ചടക്ക�പ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾ

വധിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും ആശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല. മർദ്ദനങ്ങ�ള വക

�വക്കാ�ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളു�ട ആദർശങ്ങളു�ടയും വിശ്വാസങ്ങളു�ടയും

പിന്നിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. അതിൻഫലമായി അവരു�ട അന്തസ്സും സ്വാധീനശക്തിയും

അതി�വഗം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ�പ്പാലും ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസം പരന്നു

പിടിച്ചു. ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കിടയിലും എന്തിന്, രാജ�കാട്ടാരങ്ങൾക്കക

ത്തു�പാലും, ക്രിസ്തുധർമ്മം നുഴഞ്ഞുകയറി.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങളു�ട ഫലമായി മ�റ്റാന്നുണ്ടായി. പള്ളിയു�ട സ്വത്തു

ക്കൾവർദ്ധിച്ച�താ�ട ക്രിസ്തുമതപ്ര�ക്ഷാഭത്തി�ന്റസ്വഭാവത്തി�ലാരു മാറ്റം പ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പട്ടു. ധനികവർഗക്കാർനുഴഞ്ഞുകയറിയതി�ന്റഫലമായി ക്ര�മണക്രിസ്തുമത

ത്തി�ന്റ വിപ്ലവപരമായ ഉള്ളടക്കത്തിനു ഉടവുതട്ടി. ഭരണാധികാരിക�ള വണങ്ങ

ണ�മന്നും അവർക്ക് കീഴടങ്ങണ�മന്നും പള്ളിയു�ട തലവന്മാർ ബഹുജനങ്ങ�ള

ഉപ�ദശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭമായ�പ്പാ�ഴക്കും

വർഗസമരത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് വർഗസഹകരണം തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘അടി

മകളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു�ട യജമാനന്മാ�ര �ദവത്തി�ന്റ പ്രതിബിംബങ്ങളായി

കണക്കാക്കണം’. എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപ�ദശങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

ക്രി: 305-ൽ ഡ�യാക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി അനാ�രാഗ്യം കാരണം സ്ഥാന

ത്യാഗം �ചയ്തതിനു�ശഷം ഭരണാധികാരികളു�ട നയത്തിലും ഒരു വമ്പിച്ച മാറ്റം

കാണ�പ്പട്ടു. ചക്രവർത്തിയു�ട അനന്തരാവകാശികളായ �കാൺസ്റ്റാൻറീനും ലി

സീനിയനും തമ്മിൽ സിംഹാസനത്തിനു�വണ്ടി നടത്തിയ വഴക്കുക�ള ക്രിസ്ത്യൻ
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സഭകൾ സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗിച്ചു. വഴക്കുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കും�താറും ക്രി

സ്ത്യാനികളു�ട ശക്തി വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. ഒടുവിൽ, ക്രി. 313ൽ മിലാനിൽ�വ

ച്ച് �കാൺസ്റ്റാൻറീനും ലിസീനിയനും തമ്മിൽ സന്ധിയായി. സാമ്രാജ്യത്തി�ല

പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ �കാൺസ്റ്റാൻറിനും കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ലിസീനിയനും

പങ്കി�ട്ടടുത്തു. അ�താ�ടാപ്പംത�ന്ന രണ്ടു�പരും ഒപ്പിട്ട ഒരു കല്പനയും പുറത്തുവ

ന്നു. ‘എഡിക്ട് ഓഫ് മിലാൻ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ആ കല്പനയനുസരിച്ച്

ക്രിസ്തുമതത്തിന് മറ്റു മതങ്ങ�ളാടു തുല്യമായ പദവി നൽക�പ്പട്ടു.

�കാൺസ്റ്റാൻറിനും ലിസീനിയനും തമ്മിലുണ്ടായ �യാജിപ്പ്അധികകാലം നി

ലനിന്നില്ല. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ലിസീനിയ�ന �താല്പിച്ച് �കാൺസ്റ്റാൻറീൻ

ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായി.

�കാൺസ്റ്റാൻറീൻ സ്വയ�മാരു ക്രിസ്ത്യാനിയാവുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും,

അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പുത്രന്മാ�ര�യല്ലാം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ �ചർത്തു. പള്ളിയു�ട സ്വാ

ധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി അ�ദ്ദഹം വിപുലമായ �താതിൽ പ്രചാര�വ

ലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നികുതികളിൽ നിന്നും ഭരണകൂടം സംബന്ധിച്ച മറ്റു ചുമത

ലകളിൽ നിന്നും പാതിരിമാ�ര ഒഴിവാക്കി. പള്ളികൾക്ക് സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദി

ക്കാൻ മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായി �കാടതികൾനടത്താൻ�പാലുംഅധികാരം നൽകി.

അങ്ങ�ന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അ�തവ�ര മർദ്ദിക്ക�പ്പട്ടും �വട്ടയാട�പ്പട്ടും കഴി

ഞ്ഞുകൂടിയ ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഭരണാധികാരത്തി�ന്റഅംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഭരണാധി

കാരികളു�ടയും ധനികവർഗക്കാരു�ടയുംഅനുഗ്രഹ�ത്താടുകൂടി പള്ളികൾ വലിയ

സ്വത്തുടമകളായി മാറി.

പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന ക്രിസ്തുമതത്തി�ല ആഭ്യന്തരക്കുഴപ്പവുമാരംഭി

ച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളി�ലാരു വിഭാഗം, പ്ര�ത്യകിച്ചും മർദ്ദിതരു�ട വിഭാഗം, �ച�ങ്കാലും

കുരിശുംതമ്മിലുണ്ടായസന്ധി�യഎതിർത്തു. പു�രാഹിതന്മാരു�ടജീവിതരീതിയും

സുഖ�ഭാഗങ്ങളും ക്രിസ്തു�ദവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മാർഗത്തി�നതിരാ�ണന്ന് അവർ

പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചക്രവർത്തി�യപ്രീണിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി�ദവരാജ്യ�ത്തഉ�പക്ഷിച്ച

പള്ളി �മധാവിക�ളഅവർ കഠിനമായിആ�ക്ഷപിച്ചു. �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ

പള്ളിഭരണ�ത്ത�വല്ലുവിളിച്ചആവിപ്ലവകാരിക�ളഅടിച്ചമർത്തുന്നകാര്യത്തിൽ

ഭരണാധികാരികളും �വദിക�മലദ്ധ്യക്ഷന്മാരും �ക�കാർത്തുപിടിച്ചു.

5
ഫ്യൂഡലിസത്തി�ല ക്രിസ്തുമതം

ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിൽ പള്ളിയു�ട സ്വത്തുക്കളും സ്വാധീനശക്തിയും പൂർവാ

ധികംവർദ്ധിച്ചു. പള്ളിയായിരുന്നുയഥാർത്ഥത്തിൽഫ്യൂഡൽയൂ�റാപ്പി�ന്റ �കന്ദ്രം.

ജനങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസ�ത്തചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ട് നാടുവാഴികളു�ടയും പള്ളി

�മധാവികളു�ടയും സ്വത്തുടമാവകാശങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാനാണ് അതു പരിശ്ര

മിച്ചത്. സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനും നാടുവാഴിത്തപരമായ ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യ നില

നിർത്താനും �വണ്ടി അത് എല്ലാത്തരം മർദ്ദനമുറക�ളയും ന്യായീകരിച്ചു. എംഗൽ

സ് എഴുതുന്നു:

‘തങ്ങളു�ട കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട പക്കൽ നിന്ന് അവസാന�ത്ത കാശുകൂടി പി

ഴി�ഞ്ഞടുക്കുക�യാ പള്ളിവക എ�സ്റ്ററ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക�യാ �ചയ്യാൻ�വണ്ടി
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അവർ മൃഗീയമായ ബലാൽക്കാരം മാത്രമല്ല, മതപരമായ എല്ലാ ചതിപ്പണികളും

ഉപ�യാഗിച്ചു. �ദഹപീഡനത്തിനുള്ള മർദ്ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഭീകരതകൾ മാ

ത്രമല്ല, സമുദായഭ്രഷ്ടി�ന്റയും പാപപരിഹാര നി�ഷധത്തി�ന്റയും ഭീകരതകൂടിയും

അവർ പ്ര�യാഗിച്ചു. കുറ്റസമ്മതമുറിയി�ല എല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും അവരവ

ലംബിച്ചു’.

‘പീപ്പിൾസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ’. എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽഎ.എൽ. �മാർ

ട്ടൻ വിവരിക്കുന്നു:

‘നിലം സമ്പാദിക്കാൻ�വണ്ടി പള്ളികൾ നരകഭീഷണി മുതൽ തനി കള്ള�രഖയു

ണ്ടാക്കൽ വ�രയുള്ളഎല്ലാത്തരം സൂത്രപ്പണികളും പ്ര�യാഗിച്ചു. അങ്ങ�ന പണ

വ്യവസ്ഥയ്ക്കുത�ന്നഒരുദൗർബല്യമായിത്തീരുമാറ് പള്ളിവകനിലങ്ങൾഅത്രയ്ക്ക് വി

പുലമായിത്തീർന്നു. മറ്റുള്ളജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുംഇതുകാരണം വലിയ വിഷമമുണ്ടാ

യി. പള്ളിവക നിലങ്ങൾക്ക് നികുതിയും�സനിക �സവനത്തിനുള്ളബാദ്ധ്യതക

ളും കുറവായിരുന്നു. ഇതു�കാണ്ടുളവാകുന്ന കമ്മി നികത്താൻ കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ

ഭാരം ചുമ�ക്കണ്ടിവന്നു. പള്ളികളു�ടസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം കൃഷിക്കാരു

�ട �മലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു’.

പള്ളി�മധാവിത്വം മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികശരീര�ത്തമാത്രമല്ല,ആത്മാവി�ന�പ്പാലും,

അടിമ�പ്പടുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസവുംസംസ്കാരവുംസാന്മാർഗ്ഗിക�ബാധവു�മല്ലാംപള്ളി

യു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായി. പള്ളിയു�ട കല്പനകളനുസരിക്കാത്തവ�രല്ലാം മൃഗീയ

മായി മർദ്ദിക്ക�പ്പടുക�യാ ചുട്ടുകരിക്ക�പ്പടുക�യാ �ചയ്തു.

പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണം പള്ളി�മധാവി

കൾ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. ഗ്രീക്ക് ഓർത്ത�ഡാക്സ് ചർച്ച്, �റാമൻക�ത്താലിക് ചർച്ച്

എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടുതരം പള്ളി�മധാവിത്വങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. �റാമൻ കാ�ത്താലിക്ക

പള്ളിയു�ട തലവനായ മാർപാപ്പ �ലാക�ത്ത മുഴുവൻ ത�ന്റ കീഴിലാക്കാനാണ്

പരിശ്രമിച്ചത്. ഈപരിശ്രമം പള്ളിയു�ടആഭ്യന്തര കുഴപ്പങ്ങ�ള മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവും ശാസ്ത്രസംബ

ന്ധിയുമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പള്ളി�മധാവിത്വം തലയിട്ടു. പു�രാഗമനപരമായ

പുസ്തകങ്ങ�ള�യല്ലാം അതു നി�രാധിച്ചു. എതു തരത്തിലുമുള്ള നവീനാശയങ്ങ�ള

യുംഅതുതടഞ്ഞുനിർത്താൻശ്രമിച്ചു. ഗലീലി�യാവി�ന്റ �ന�രനടത്ത�പ്പട്ടആക്ര

മണം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. 1632-ലാണ് ഗലീലി�യാ ത�ന്റ ‘ഡയ�ലാ�ഗാ’

എന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം �ചയ്തത്. അടുത്ത�കാല്ലം ത�ന്ന പ്രസ്തുത പുസ്തകം

നി�രാധിക്ക�പ്പടുകയുംഅതി�ന്റ കർത്താവ് കഠിനമായിആ�ക്ഷപിക്ക�പ്പടുകയും

�ചയ്തു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നകല്പന ഒന്നു വായിച്ചു�നാക്കുക:

‘പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സൂര്യൻ ചലിക്കാ�ത നിൽക്കുന്നു�വന്നും ഭൂമിയാണ്

രാപ്പകൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള തത്വം സത്യമാ�ണന്ന്

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടതിനും, ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ശിഷ്യ�ര പഠിപ്പിച്ചതിനും �വദ

പുസ്തകങ്ങ�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുള്ള തുടർച്ചയായ ആ�ക്ഷപങ്ങൾക്ക്

�വദപുസ്തകങ്ങ�ള ദുർവ്യാഖ്യാനം �ചയ്തു�കാണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞതിനും ഫ്�ളാറൻ

സി�ലപ�രതനായവിൻ�സൻ�സാ ഗലീലി�യാവി�ന്റപുത്രനുംഎഴുപതുവയസ്സ്

പ്രായമുള്ളവനുമായ ഗലീലി�യാ 1615-ൽഈ വിശുദ്ധ നീതിപീഠത്തിൽ അധി�ക്ഷ

പിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി’.
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‘അതിനാൽ അതു മുതൽക്ക് പരിശുദ്ധവിശ്വാസത്തി�നതിരായി തുടരുന്നതും വർ

ദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ അനർത്ഥങ്ങ�ളയും ക്രമ�ക്കടുക�ളയും തടയണ�മ

ന്ന ഉ�ദ്ദശ�ത്താടുകൂടി വിശുദ്ധ നീതിപീഠം…’
‘സൂര്യനാണ്പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �കന്ദ്രബിന്ദു�വന്നുംഅതുചലിക്കാ�തനിൽക്കുകയാ

�ണന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തം തത്വശാസ്ത്രപരമായി അബദ്ധവും �തറ്റും �വദപുസ്തകത്തി

ന് വ്യക്തമായും എതിരായതു�കാണ്ട് ഔപചാരികമായി മത�ദ്രാഹപരവുമാണ്.

‘ഭൂമിയല്ലപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ �കന്ദ്രബിന്ദു�വന്നുംഅത്അചഞ്ചലമ�ല്ലന്നും �ന�രമറി

ച്ച് രാപ്പകൽ ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തവും തത്വശാസ്ത്രപരമാ

യി പരിഗണിക്കു�മ്പാൾ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം, വിശ്വാസത്തിന് നിരക്കാത്തതുമാണ് ’.

പള്ളി�മധാവിത്വം ഇതു�കാണ്ടും തൃപ്തി�പ്പട്ടില്ല. ഗലീലി�യാവി�ന്റതു�പാലുള്ള സി

ദ്ധാന്തങ്ങ�ളപ്പറ്റി എഴുത�പ്പട്ടിട്ടുള്ളവയും ഭാവിയിൽ എഴുത�പ്പടാനിടയുള്ളവയു

മായഎല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും അത് എന്ന�ന്നക്കുമായി നി�രാധിച്ചു:

‘ഭൂമി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു�വന്നുംസൂര്യൻചലിക്കുന്നി�ല്ലന്നുംപ്രതിപാദിക്കുന്നഎല്ലാഗ്ര

ന്ഥങ്ങളും ഇതിനാൽ നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു’.

ഈ നി�രാധന കല്പനയനുസരിച്ച് �കാപ്പർനിക്കസ്, �കപ്ലയർ, ഗലീലി�യാ തു

ടങ്ങിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് പര�ലാകത്തിൽ

നരകവും ഇഹ�ലാകത്തിൽ പിഴകൾ, ജയിൽശിക്ഷ മുതലായവയും വിധിക്ക�പ്പട്ടു.

1822-ൽ മാത്രമാണ് ഈ നി�രാധക്കല്പന റദ്ദാക്ക�പ്പടുകയും �ജ്യാതിശാസ്ത്രസംബ

ന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ ക�ത്താലിക്കർക്ക് അനുവാദം നൽക�പ്പടുക

യും �ചയ്തത്.

പ�ക്ഷ,അത്ഭുത�മന്നുപറയ�ട്ട,സർവ്വശക്തമായക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയു�ട

വി�രാധക്കല്പന�യവക�വയ്ക്കാ�ത ഭൂമി സൂര്യനുചുറ്റും ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകത�ന്ന

�ചയ്തു!

6
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വവും ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയും അത്ര�മൽ �കട്ടുപിണഞ്ഞു

കിടന്നതു�കാണ്ട് നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�നതിരായി കർഷകബഹുജനങ്ങൾ നട

ത്തിയസമരങ്ങൾസ്വാഭാവികമായിത്ത�ന്നപള്ളി �മധാവിത്വത്തിനും എതിരായി

ത്തീർന്നു. കർഷകസമരങ്ങൾ പള്ളിയു�ട ചട്ടക്കൂട്ടി�നത്ത�ന്നയും ശിഥിലമാക്കി.

�പാപ്പ്, ബിഷപ്പുമാർ മുതലായ �മ�ലക്കിടയിലുള്ള പള്ളി�മധാവികൾ ഫ്യൂഡൽ

ചൂഷണ�ത്തയും നാടുവാഴി �മധാവിത്വ�ത്തയും ന്യായീകരിച്ച�പ്പാൾ താ�ഴക്കിട

യിലുള്ള സാധാരണ പാതിരിമാരിൽ പലരും കർഷകസമരങ്ങളിൽ സജീവമായി

പങ്കു�കാണ്ടു. രണ്ടു കൂട്ടരും �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിലാണ് സംസാരിക്കുകയും

പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്തത്. �മ�ലക്കിടയിലുള്ളവർ ‘ഇൻക്വിസിഷൻ’ എന്ന മർ

ദ്ദ�നാപകരണമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് ബഹുജനപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളയും ചിന്താ സ്വാ

തന്ത്ര്യ�ത്തയും മനുഷ്യ പു�രാഗതി�യയും നിർദ്ദയം എതിർത്ത�പ്പാൾ താ�ഴക്കി

ടയിലുള്ള പു�രാഹിതന്മാർ �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ പള്ളി�മധാവിത്വത്തിൻറ

ചൂഷണ�ത്തഎതിർക്കാൻ മു�ന്നാട്ടുവന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ക്രി. 1370-ൽ �വക്ലി

ഫ് എന്നപാതിരി �ബബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് പൗ�രാഹിത്യ�ത്ത �പാർ

വിളിച്ചു. സ്വകാര്യസ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നും
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ഭൂമിയിലുള്ളഎല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമമായി അനുഭവിക്കാനുള്ള

താ�ണന്നും വാദിച്ചു�കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം പള്ളി�മധാവികളു�ടയും കന്യാമഠങ്ങളു�ട

യും സ്വത്തുക്ക�ളല്ലാം പിടി�ച്ചടുത്തു വിതരണം �ചയ്യാൻ ക്രിസ്തുധർമവിശ്വാസിക

ളായ കൃഷിക്കാ�രാടാഹ്വാനം �ചയ്യുകയുണ്ടായി. �വക്ലിഫി�ന്റ അനുയായിയായ

�ജാൺബാൾ എന്ന മ�റ്റാരു പു�രാഹിതൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായ കൃഷിക്കാ�രാട്

ഇങ്ങ�ന പ്രസംഗിച്ചു:

‘എ�ന്റ നല്ലവരായ ജനങ്ങ�ള! എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും �പാതുവുടമയിലാക്കുന്നതുവ

�ര, അടിയാള�ര�ന്നാ പ്രമാണിക�ള�ന്നാ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതാകുന്നതുവ�ര,

ഇംഗ്ലണ്ടിൽകാര്യങ്ങ�ളാന്നും �ന�രയാവുകസദ്ധ്യമല്ല; ഒരിക്കലു�മാട്ടു �ന�രയാവു

കയുമില്ല. നാ�മല്ലാം പ്രഭുക്ക�ളന്നു വിളിക്കുന്നഅവർക്ക് എന്തുകാരണം �കാണ്ടാ

ണ് നമ്മ�ളക്കാൾ �മന്മ ലഭിക്കുന്നത്? അവ�രങ്ങി�നയാണതിനർഹരാവുന്നത്?

നമ്മ�ള അവ�രന്തിനാണ് അടിമകളാക്കി �വക്കുന്നത്? നമ്മ�ളാ�ക്ക ഒ�ര പി

താവിനും മാതാവിനും—പിറന്നവരാ�ണങ്കിൽ അവർ�ക്കങ്ങി�ന നമ്മ�ളക്കാ�ള

�റ യജമാനന്മാ�രന്നവകാശ�പ്പടാൻ കഴിയും? അവര�തങ്ങി�ന �തളിയിക്കും?

ന�മ്മ�ക്കാണ്ട് അവർ പണി�യടുപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് �ചലവിടാൻ �വണ്ടി

നമ്മൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�താഴിച്ചാൽ �വ�റ�യന്താണവർ�ക്കാരു �മ

ന്മയുള്ളത്? അവർ �വൽ�വറ്റു തുണികളും �രാമം�കാണ്ടും പട്ടു�രാമം �കാണ്ടും

അലംകൃതമായ �കാട്ടുകളുമണിയുന്നു. നമ്മ�ളാ, പരുപരുത്ത പരുത്തിത്തുണിക

ളുടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വീഞ്ഞുണ്ട്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല അപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾ

�ക്കാ, മുത്താറി �റാട്ടിയും മറ്റുള്ളവരു�ട എച്ചിലുകളും പുല്ലും �വള്ളവും! അവർക്ക്

നല്ല പാർപ്പിടങ്ങളുമുണ്ട്, �മാടികൂടിയ അരമനകളുണ്ട്. നമു�ക്കാ, പ്രാരാബ്ധങ്ങളും

അദ്ധ്വാനവും. പി�ന്ന നമ്മൾ വയലുകളി�ല കാറ്റി�നാടും മഴ�യാടും എതിർത്തു

നിൽക്കുകയും �വണം. നമ്മിൽനിന്നും നമ്മു�ട അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് തങ്ങ

ളു�ട ധാടികൾ നിലനിർത്താനുള്ള വക അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടും, അവർ

ന�മ്മ അടിയാള�രന്നു വിളിക്കുന്നു. അവരു�ട കല്പനയനുസരിക്കാനമാന്തം കാ

ണിച്ചാൽഅവർ നമ്മ�ളപ്പിടിച്ചു തല്ലുന്നു’…

ഗ്രാത്തിയൻ എന്ന മ�റ്റാരു പു�രാഹിതൻ �ബബിളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടു പറ

ഞ്ഞു:

‘ഭൂമിയിലുള്ളഎല്ലാ സ്വത്തുക്കളും �പാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റണം’.

‘�ലവലർ’മാരു�ടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരു�ടയുംബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാ

യും �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങളിൽനിന്നാണ്പ്ര�ചാദനം ലഭിച്ചത്. അവരു�ട

�നതാവായ വിൻസ്റ്റലി എന്ന�ക്രസ്തവ പു�രാഹിതൻ ത�ന്റ അനുയായികൾക്കു

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു �കാടുത്തു:

‘സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം, തങ്ങളു�ട ദിവ്യപ്രമാണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട്

ജനങ്ങ�ള മയക്കി അവരു�ട ശ്രദ്ധ�യ സ്വർഗത്തി�ല സ്വത്തുക്കളു�ടയും മരണാ

നന്തരമുള്ള �ശ്രയസി�ന്റയും �നർക്കുതിരിച്ചുവിട്ടാൽതങ്ങൾക്ക്എളുപ്പത്തിൽഭൂമി

യി�ലസ്വത്തുക്ക�ളല്ലാ�മടുത്തുപ�യാഗിക്കാനും ജനങ്ങ�ള തങ്ങളു�ടഅടിമകളാ

ക്കാനും കഴിയു�മന്ന് ’.

ജർമനിയിൽ ലൂതറു�ടയുംഫ്രാൻസിൽ കാൽവി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച മത

പരിഷ്ക്കരണ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ പള്ളി �മധാവിത്വത്തിനു നൽകിയ പ്രഹരങ്ങൾ ചരി

ത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. റി�ഫാർ�മഷൻ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്നഈ മതപരിഷ്ക
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രണ പ്രസ്ഥാന�ത്തത്തുടർന്ന് ഒട്ടനവധി പു�രാഹിതന്മാർ പള്ളി�മധാവികളു�ട

�സ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�നതിരായി മു�ന്നാട്ടുവന്നു. പള്ളി�മധാവികൾ കുറ്റമറ്റവരാ

�ണന്നും അവരു�ട കല്പനകൾ അലംഘനീയമാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾക്ക്

വലിയ ഉലച്ചിൽ തട്ടി. പു�രാഗമന വാദികളായ പു�രാഹിതന്മാർ ഒരു കയ്യിൽ

�ബബിളും മ�റ്റ കയ്യിൽ വാളുമായി കർഷക ലഹളകളിൽ സജീവമായി പ�ങ്ക

ടുത്തു. 1525ൽ ജർമനിയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട കർഷക കലാപത്തിൽ �താമസ്

മുൻസർഎന്നപു�രാഹിതൻ വഹിച്ച പങ്ക് പ്ര�ത്യകം എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്.

�യശുക്രിസ്തു �ദവമല്ല, പാവങ്ങളു�ട �നതാവായ പ്രവാചകൻ മാത്രമാ�ണന്നും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികൾ ചൂഷിതരും മർദ്ദിതരുമായ ബഹുജനങ്ങളു�ട �ച

രിയിൽ അണിനിരക്കണ�മന്നും മുൻസർ ആഹ്വാനം �ചയ്തു. സ്വർഗരാജ്യ�മന്നു

�വച്ചാൽ വർഗവ്യത്യാസങ്ങളും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയും ഭരണകൂടവുമില്ലാത്ത ഒരു

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാ�ണന്നും സമത്വസുന്ദരമായ ഇത്തര�മാരു സാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥ�യ എതിർക്കുന്നവ�രല്ലാം �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ശത്രുക്കളാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം

ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങളു�ടഈപുനരുദ്ധാരണമാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായ

വിപ്ലവത്തിന് വഴി�തളിച്ചത്.

7
പു�രാഗതിയു�ട ശത്രുക്കൾ

1889-ൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം യഥാർത്ഥത്തിൽ പള്ളി �മധാവിത്വ

ത്തി�നതിരായവിപ്ലവംകൂടിയായിരുന്നു. രാജകീയ ഭരണ�ത്തകാത്തുരക്ഷിക്കാൻ

�വണ്ടി പള്ളി�മധാവികൾ തങ്ങളു�ട എല്ലാ ശക്തിയു�മടുത്തുപ�യാഗിച്ചു. പ�ക്ഷ,

ഫലമുണ്ടായില്ല. കുരിശി�ന്റയും �ച�ങ്കാലി�ന്റയും അപവിത്രമായ കൂട്ടു�കട്ടി�ന

തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് വിപ്ലവം വിജയിച്ചു.

ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ വിജയം �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും പു�രാഗമനപരങ്ങളായ

പുതിയആശയങ്ങൾക്കും പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വഴി�തളിയിച്ചു.

ചരിത്രത്തി�ന്റ അനിവാര്യമായ ഈ പു�രാഗതി�യ തടഞ്ഞുനിർത്താനാണ്

പള്ളി�മധാവിത്വം പണി�പ്പട്ടത്.

പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിൽജനാധിപത്യം, നവീകരണവാദം (ലിബറലിസം),

മതാതീതരാഷ്ട്രം (�സക്യൂലറിസം) മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യം സിദ്ധി

ച്ചു. ഈപുതിയസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള�യല്ലാം എതിർക്കുകയാണ് ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളി

�മധാവികൾ �ചയ്തത്.

ക�ത്താലിക്കരു�ടകുട്ടിക�ളപഠിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി�വദിക�മലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ

തയ്യാറാക്കിയ �ചാ�ദ്യാത്തരരൂപത്തിലുള്ളഒരു�വ�ദാപ�ദശം ‘ക�ത്താലിക്കാപ

ള്ളിഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ �ന�ര’എന്നത�ന്റപുസ്തകത്തിൽഅവ�രാ മാൻഹാ

റ്റൻഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതി�ല രസകരമായഒരു ഭാഗമാണ് താ�ഴ �കാടുക്കുന്നത്:

�ചാദ്യം: ലിബറലിസം പഠിപ്പിക്കുന്ന�തന്താണ്?

ഉത്തരം: ഭരണകൂടം പള്ളിയിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായിരിക്കണ�മന്ന്.

�ചാദ്യം: ലിബറലിസം എന്തുതരത്തിലുള്ളപാപമാണ്?

ഉത്തരം: അത് വിശ്വാസത്തി�നതിരായ ഏറ്റവും ക�ഠാരമായ ഒരു പാപമാകുന്നു.
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�ചാദ്യം: എന്തു�കാണ്ടാണ് അതു പാപമാകുന്നത്?

ഉത്തരം: എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽപള്ളി വിലക്കിയിട്ടുള്ളതത്വങ്ങളാണ്അതിലടങ്ങി

യിട്ടുള്ളത്.

�ചാദ്യം: ക�ത്താലിക്കർ നവീകരണവാദികളു�ട പത്രം വായിക്കുന്നതു പാപമാ

�ണാ?

ഉത്തരം: തീർച്ചയായും; എന്നാൽ, ‘�സ്റ്റാക്ക് എക്സ്�ചഞ്ച്’ വാർത്തകൾ വായിക്കു

ന്നതിനു വി�രാധമില്ല.

�ചാദ്യം: നവീകരണവാദികൾ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കു �വാട്ടു�ചയ്താൽ

അത് ഏതുതരം �ദാഷമാണ്?

ഉത്തരം: തീർച്ചയായും അതു ചാവു�ദാഷമാകുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലും �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയ

ങ്ങൾ പരന്നുപിടിച്ചു. പള്ളി�മധാവിത്വം �സാഷ്യലിസത്തി�നതിരായിട്ടാണ് നില

യുറപ്പിച്ച�തന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ‘ധനികന്മാരു�ട ഐശ്വര്യത്തിൽ ആഹ്ലാദി

ക്കുകയും അവരു�ട സഹായ�ത്ത ആശ്രയിക്കുകയുമാണ് ദരിദ്രന്മാർ �ച�യ്യണ്ട

ത് ’. എന്നാണ് �പാപ്പ് ലി�യാ പതിമൂന്നാമൻആഹ്വാനം �ചയ്തത്.

8

1905-ൽ റഷ്യയി�ലാരു വിപ്ലവമുണ്ടായി. പണിമുടക്കങ്ങളും കലാപങ്ങളും പരന്നുപി

ടിച്ചു. ആസന്ദർഭത്തിൽ റഷ്യൻ ഓർത്ത�ഡാക്സ് സഭ ഒരു കല്പന പുറ�പ്പടുവിക്കുക

യുണ്ടായി.

‘റഷ്യൻ ഓർത്ത�ഡാക്സ് ജനങ്ങൾ ചരിത്രാതീത കാലംമുതൽ അവരു�ട വി

ശ്വാസത്തിനും ചക്രവർത്തിക്കും പിതൃരാജ്യത്തിനും�വണ്ടി നില�കാണ്ടിട്ടുള്ളവരാ

ണ്. പ�ക്ഷ, ഇ�പ്പാൾ അവർ റഷ്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള പിതൃരാജ്യ ശത്രുക്കളു�ട

യും ദുഷ്ടന്മാരു�ടയും �പ്രരണകൾക്കുവി�ധയരായി, തങ്ങളു�ട സമാധാനപരമായ

�താഴിലുകൾ ഉ�പക്ഷിച്ചു സംഘം �ചരുകയും തങ്ങളു�ട അവകാശങ്ങൾ ചവിട്ടി

�ത്തക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ അവ�യ ബലാൽക്കാരമായി പിടി�ച്ച

ടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതു�കാണ്ട് സമാധാനപ്രിയരായ

ജനങ്ങൾക്ക് വള�ര ശത്രുതയും അസുഖവുമുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, പലർക്കും ഭക്ഷണ

മില്ലാതാവുകയും മറ്റു പലർക്കും വായിൽ ശാപവചനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ കയ്പുമാ

യി മാനസാന്തരമില്ലാ�ത മരിക്കാൻ ഇടവരികയും �ചയ്യുന്നു. നമ്മു�ട ശത്രുക്കൾ

ശ്രമിക്കുന്നത് ഓർത്ത�ഡാക്സ് സഭയു�ട അടിസ്ഥാന�ത്ത തകിടം മറിക്കുവാനും

ചക്രവർത്തിയു�ട ഏകാധിപത്യ�ത്ത നശിപ്പിക്കുവാനുമാകുന്നു. �ദവ�ത്ത ഭയ

�പ്പടുക. ചക്രവർത്തി�യ ബഹുമാനിക്കുക. �ദവം അഭി�ഷകം �ചയ്ത എല്ലാ

ശക്തികൾക്കും കീഴടങ്ങുക. �ദവത്തി�ന്റ കല്പനയനുസരിച്ച് �നറ്റിയി�ല വിയർ

�പ്പാ�ട പണി�യടുക്കുക’.

1905-�ല വിപ്ലവം പരാജയ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, ഓർത്ത�ഡാക്സ് സഭ വിജയിച്ചില്ല.

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് �ബാൾ�ഷവിക്ക്പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽവിപ്ലവപ്ര

സ്ഥാനം വീണ്ടും മു�ന്നറാൻ തുടങ്ങി എന്നല്ല, ഓർത്ത�ഡാക്സ് സഭയിൽ വിശ്വസിച്ചു

�പാന്നഅ�നകമ�നകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ �ബാൾ�ഷവിക്ക് പാർട്ടിയു�ട �കാടിക്കീ

ഴിൽഅണിനിരന്നു.
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ഓർത്ത�ഡാക്സ് സഭയു�ട �നതാക്കന്മാർ വിറളി�യടുത്തു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന

ത്തിലണിനിരന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക�ള അവർ ശപിച്ചു:

‘�ദവദത്തമായ നമ്മു�ട അധികാര�ത്താടുകൂടി നാം, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധകൂദാശക

�ള സമീപിക്കുന്നതി�ന നി�രാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിക�ളന്ന�പരിൽ

വിളിക്ക�പ്പടുന്നവ�രാ ഓർത്ത�ഡാക്സ് സഭയിൽ ജനിച്ചവ�രാ ആ�ണങ്കിൽ നി

ങ്ങൾ മുടക്ക�പ്പട്ടവരായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തി�ല വിരൂപ സത്വങ്ങളായ

ഇവരുമായി ഒരു സഹവാസത്തിലും ഏർ�പ്പടരു�തന്നും ആ പാപിക�ള അകറ്റി

നിർത്തണ�മന്നും സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മു�ട മക്ക�ളാട് നാം ആവശ്യ�പ്പടു

ന്നു’.

എന്നിട്ടും, ഫലമുണ്ടായില്ല. 1917-�ല വിപ്ലവം വിജയിച്ചു. ചക്രവർത്തി �പായി. ജന്മി

ത്വവും മുതലാളിത്തവും �പായി. പള്ളി�മധാവികളു�ട കല്പനക�ളയും ശാപങ്ങ�ള

യും വക�വക്കാ�ത റഷ്യയി�ലാരു പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന ഉട�ലടുത്തു.

9

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചതിനു�ശഷം വത്തിക്കാ�ന്റ പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവർ

ത്തനങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂടുകയാണ് �ചയ്തത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തി

നും �സാഷ്യലിസത്തിനും �വണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും അവ

�രതിർത്തു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യ�ത്തയും ഫാസിസ�ത്തയുംഅവർ പിന്താങ്ങി.

1922-ൽ ഇറ്റലിയിൽ ജനാധിപത്യ�ത്ത പിച്ചിച്ചീന്തി�ക്കാണ്ട് അധികാരത്തി

�ലത്തിയ മു�സ്സാളിനി ത�ന്റ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണമാരംഭിച്ചു. ‘ജനാധിപത്യ�ത്തയും

പാർല�മൻററിസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും ഇഷ്ട�പ്പടാത്ത’ �പാപ്പ് പീയൂസ് പതി�നാന്നാ

മൻ മു�സ്സാളിനി�യഅനുഗ്രഹിച്ചു: ‘�ദവംഅയച്ചുതന്നഒരു മനുഷ്യനാണ�ദ്ദഹം!’

1932 �സപ്റ്റംബറിൽഇറ്റലിയി�ലപാപ്പൽപ്രതിനിധിയായകാർഡിനൽഗാ

സ്പാരി ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘ഇന്ന�ത്ത സാർവ്വലൗകികക്കുഴപ്പത്തിൽ വ്യക്തത�യാ�ട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന

ആൾ മു�സ്സാളിനി മാത്രമാണ്. കനത്ത ഭരണയന്ത്ര�ത്ത ശരിയായ മാർഗത്തിലൂ

�ട നയിക്കാൻ, അതായത് അതി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ�ള �ദവത്തി�ന്റ ധാർമിക

നിയമങ്ങൾക്ക് �യാജിച്ച തരത്തിൽ നടത്താൻ, അ�ദ്ദഹം പരിശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരി

ക്കുകയാണ് ’.

(ക�ത്താലിക്ക് ചർച്ച് എഗൻസ്റ്റ് �റ്റ്വാൻറിയത്ത് �സൻച്വറി, �പജ് 123)

1935 ഒ�ക്ടാബർ ആരംഭത്തിൽ മു�സ്സാളിനിയു�ട ഫാസിസ്റ്റ് ഇറ്റലി അബിസീനിയ

�യ ആക്രമിച്ചു. പരിഷ്കൃത �ലാകത്തി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രതി�ഷധങ്ങൾക്കിരയായ ആ

ആക്രമണ�ത്ത മിലാനി�ല കാർഡിനൽആർച്ച് ബിഷപ്പ് ന്യായീകരിച്ചതിങ്ങ�ന

യാണ്:

‘ഇറ്റലിയു�ട ഫാസിസ്റ്റ് �കാടി ഇ�പ്പാൾ ഏ�ത്യാപ്യയിൽ �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ കു

രിശിന്, അടിമകളു�ട വി�മാചനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ �വട്ടിത്തുറക്കാനും അ�ത

സമയത്തുത�ന്ന നമ്മു�ട മിഷിനറി പ്രചാര�വലകൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാക്കാനു

മുള്ളപരിശ്രമത്തിൽ, വിജയങ്ങൾ�കവരുത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ’.

(ടി പുസ്തകം, �പജ് 127)
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1933ൽ ജർമനിയിൽ �ഹർ ഹിറ്റ്ലർ പാർല�മൻറ് ഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് ത�ന്റ

�സ്വച്ഛാധിപത്യഭരണമാരംഭിച്ചു. മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങ�ളന്ന �പാ�ലത�ന്ന പതിനാ

യിരക്കണക്കിലുള്ള ക�ത്താലിക്കരും നാസിസത്തി�ന്റ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായി,

മറ്റു പത്രങ്ങ�ളന്ന�പാ�ലത�ന്നക�ത്താലിക്കാ പത്രങ്ങളും നി�രാധിക്ക�പ്പട്ടു. ഒട്ട

നവധി പാതിരിമാർ അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പടുകയും �ദ്രാഹിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. എന്നി

ട്ടും ഹിറ്റ്ലറുമായി ഒ�രാത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് വത്തിക്കാൻ മുതിർന്നത്.

1941ൽ ഹിറ്റ്ലർ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന ആക്രമിച്ചു. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മു

മ്പുത�ന്ന ജർമനിയി�ല ബിഷപ്പുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘�ബാൾ�ഷവിസത്തി�ന്റ �താൽവി അവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ �യശുക്രിസ്തുവി

�ന്റ തത്വങ്ങളു�ട വിജയത്തിനുസമമാണ് !’

നാസി പട്ടാളങ്ങൾ സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡി�ലത്തിയ�പ്പാൾ ‘നിരീശ്വരവാദികളു�ട റഷ്യ

ഔ�ദ്യാഗികമായിത്ത�ന്ന നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞുഎന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാ

ണ്’ എന്നു വിശ്വസിച്ചു.

ഫാസിസത്തി�ന്റ വിജയത്തിനും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ പരാജയത്തിനും

�വണ്ടി പള്ളികളിൽ മുട്ടുകുത്ത�പ്പടുകയും ഒട്ടനവധി �മഴുകുതിരികൾ കത്തിക്ക�പ്പ

ടുകയും �ചയ്തു.

പ�ക്ഷ, പള്ളി�മധാവികളു�ട പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചില്ല. �മഴുകുതിരികൾ കത്തി

യതു �വറു�തയായി! ഹിറ്റ്ലറും മു�സ്സാളിനിയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അന്തർദ്ധാനം

�ചയ്തു. �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും കമ്യൂണിസത്തി�ന്റയും സ്വാധീനശക്തി പതിന്മട

ങ്ങു വർദ്ധിച്ചു.

ഇറ്റലിയിലാണ�ല്ലാ ക�ത്താലിക്കാപള്ളിയു�ട തലസ്ഥാനം. ഇറ്റലിയി�ല

കുത്തകമുതലാളിത്ത�ത്ത അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

വളർച്ച�യ തടയാനും �വണ്ടി വത്തിക്കാൻ തങ്ങളു�ട എല്ലാ ശക്തിയു�മടുത്തു

പ്രവർത്തിച്ചു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇറ്റലിയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �മൽക്കു

�മൽ ശക്തി�പ്പട്ടുവരികയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ തിര�ഞ്ഞടു

പ്പുകളു�ട ഫലങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും. ഉദാഹരണത്തിനു 1946

ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്ന തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇറ്റലിയി�ല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

ക്ക് കിട്ടിയ �വാട്ട് 7,38,651 മാത്രമാണ്. 1953�ല പാർല�മൻറ് �തര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ

അത് 60 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു. ഹംഗറിയി�ല സംഭവവികാസങ്ങൾക്കു�ശഷം കമ്യൂ

ണിസം കുഴപ്പത്തിലക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു�വന്നു പ്രചാര�വല �ചയ്യ�പ്പട്ടു. പള്ളി�മ

ധാവിത്വം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കതിരായ ആക്രമണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കി.

എന്നിട്ടും 1957-�ല കമ്യൂൺതിര�ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ കൂടുതൽസ്തുത്യർഹമായ വിജയമാ

ണ് ലഭിച്ചത്. മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ�പാലും

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിച്ചു. പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ

വരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം മതവിശ്വാസികളായ ക�ത്താലിക്കരാ�ണന്നുള്ളത്

പ്ര�ത്യകം എടുത്തുപറയത്തക്കതാണ്.

ക�ത്താലിക്കർ കൂടുതലുള്ള ഫ്രാൻസ്, �ച�ക്കാ��ാവാക്കിയ, �പാളണ്ട് തു

ടങ്ങിയ മറ്റു യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ല സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലായിടത്തും

ക�ത്താലിക്കരായ പാർട്ടി �മമ്പർമാരു�ട എണ്ണം �കാല്ല�ന്താറും വർദ്ധിച്ചുവരിക

യാണ്.

ക�ത്താലിക്കാപള്ളി �മധാവികൾ �ലാകകമ്യൂണിസത്തി�നതിരായ തങ്ങളു

�ട കുരിശുയുദ്ധം വലിയ വാശി�യാടുകൂടി ഇ�പ്പാഴും തുടർന്നുവരുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതു
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ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, കമ്യൂണിസത്തി�ന്റ അജയ്യവും അപ്രതി�രാധ്യവുമായ ശക്തി

ക്കു കടിഞ്ഞാണിടാൻ ഒരിടത്തും അവർക്കുസാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും കമ്യൂണി

സത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തി കൂടിക്കൂടിവരികയാണ്.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് �ലാകത്തിലാ�കയുണ്ടായിരുന്നകമ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ടഎണ്ണം 43ലക്ഷംമാത്രമായിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത്അവയ്ക്ക് വള�രത്യാഗ

ങ്ങളനുഭവി�ക്കണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും 1959 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും �ലാകത്തിലാ�കയുള്ള

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട എണ്ണം 3 �കാടി 30 ലക്ഷംആയി വർദ്ധിച്ചു.

ഈ വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനകാരണ�മന്താ�ണന്ന് 1913ൽ ത�ന്ന സഖാവ്

�ലനിൻ �വളി�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

‘കമ്യൂണിസം അജയ്യമാണ്; കാരണം, അതുസത്യമാണ് ’.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ ശക്തികൾ മാത്രമല്ല വളർന്നത്.

അടിമരാജ്യങ്ങളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തി�പ്പട്ടു. ഏഷ്യയി�ലയും

ആഫ്രിക്കയി�ലയും ജന�കാടികൾ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായി തലയുയർ

ത്തി.

ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളി �മധാവികൾ ഒരിടത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത പിന്താങ്ങുകയു

ണ്ടായില്ല. എല്ലായിടത്തും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റയും �കാ�ളാണിയലിസത്തി

�ന്റയും �ചരിയിലാണ് അവർ നിലയുറപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരം വിജയിക്കുന്നതുവ�രയും ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളി

�മധാവികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവ�ണ്മൻറി�നയാണ് സഹായിച്ചത്. ക�ത്താലിക്കാപ്പ

ള്ളിയു�ട നയ�ത്ത എതിർക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി �പാലും നിർബന്ധിതനായി.

ഗാന്ധിജി തുറന്നുപറഞ്ഞു:

‘…യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്തുമത�ത്ത (അതായത് �റാമൻ ക�ത്താലിക്കാമത

�ത്ത) ഇന്നു ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ

സ�ന്ദശ�ത്ത അത് വള�ച്ചാടിച്ചു വികൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് �ബാ

ധ്യമായിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ഒ�രഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. പല മാർഗങ്ങളിലൂ�ടയും അ�ദ്ദ

ഹം ത�ന്റ സ�ന്ദശം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, �റാമൻ ചക്രവർത്തിയു�ട പിന്തുണ

�നടിയ�താ�ട അ�താരു സാമ്രാജ്യത്വമായിത്തീർന്നു. ഇന്നും അത് അങ്ങ�നത

�ന്നയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ’.

10
സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട സ്തുതിപാഠകന്മാർ

1929–33-�ല �ലാകസാമ്പത്തിക കുഴപ്പം ചരിത്രത്തി�ന്റ ബാഹ്യപ്രതിഭാസ

ങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ലത്ത�ന്നമനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലും വമ്പിച്ച �കാളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ

ഒരു സംഭവമാണ്. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും �കാളണി രാജ്യങ്ങളിലും ദുസ്സഹ

മായ പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും പരന്നുപിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

പ�ക്ഷ, അ�ത കാലഘട്ടത്തിൽ ത�ന്നയാണ് �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരുഭാഗം

വരുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും

എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വിജയി

ച്ചത്.
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മുന്നണിയിലുള്ളമുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ �പാലുംസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ

ചുഴിയിൽ�പ്പട്ടു നട്ടം തിരിയു�മ്പാൾ ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടന്ന ഒരധഃകൃതരാ

ജ്യം മാർക്സിസത്തി�ന്റ�കപിടിച്ചു�കാണ്ട് അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്കും മു�ന്നറുന്ന�തങ്ങി

�ന�യന്നു ഉൽബുദ്ധ�ലാകം �നാക്കിക്കണ്ടു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് �ലാകത്തി�ന്റ ഏതാ�ണ്ടല്ലാഭാഗങ്ങളിലും മുത

ലാളിത്തത്തി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുകയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

സ്വാധീനശക്തി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ

ത�ന്നയാണ് മറ്റുപല �കാളണി രാജ്യങ്ങളിലു�മന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും �ദശീ

യവി�മാചന പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഊക്കു വർദ്ധിക്കുകയും �താഴിലാളി കർഷക

ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരുകയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ്—കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട

സ്വാധീനശക്തി കൂടുതൽപ്രബലമായിത്തീരുകയും �ചയ്തത്.

ഈ പു�രാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ടയും പു�രാഗമനാശയങ്ങളു�ടയും �ന�ര

ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളി �മധാവികൾ �ക�ക്കാണ്ട നിലപാ�ടന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യ

യു�ട പു�രാഗതിക്കു�വണ്ടിയാ�ണാ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും �മഴുകുതിരി കത്തി

ക്കുകയും �ചയ്തത്? അല്ല. �സാഷ്യലിസ്റ്റ്—കമ്യൂണിസ്റ്റാശയങ്ങ�ളയും �താഴി

ലാളികർഷക ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതി

രായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത�പ്പാലും പരസ്യമായി എതിർക്കുകയാണവർ �ചയ്തത്.

ക�ത്താലിക്കരു�ടയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി 1937ൽ വത്തിക്കാ�ന്റ അനു

ഗ്രഹ�ത്താ�ടഔ�ദ്യാഗികമായി പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട ‘�ദവവും മനുഷ്യനും പ്രപ

ഞ്ചവും’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ശിങ്കിടി

പാടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നു വായിച്ചു�നാക്കുക:

‘ഇന്ത്യൻ �ദശീയത്വത്തി�ന്റ അർത്ഥം പടിവാതിലിനകത്തുള്ള വി�ദശിയ�ന

�വറുക്കുക എന്നതാവാൻ പാടില്ല. വി�ദശീയാക്രമണവും വി�ദശീയഭരണവും ഒരു

കടുത്തഅനുഭവമാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ഏഷ്യയിൽ മാത്രമ

ല്ല യൂ�റാപ്പിലും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അത് ആവ

ശ്യമായ ഒരനുഭവമായിട്ടാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റ ഏകഫലം

‘ഒരടിമത്ത ഭരണകൂടത്തി�ന്റ സൃഷ്ടി’യാ�ണന്നും ‘ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�ന്റ ഏറ്റവും

മുഖ്യമായ സ്വഭാവം രാജ്യത്തി�ന്റ�മൽ തങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ

പിടിമുറുക്കാൻആവശ്യമായഎല്ലാറ്റിലും ശ്രദ്ധ �കന്ദ്രീകരിക്കുകഎന്നതാ�ണ’ന്നും

പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ത�ന്റ ആത്മകഥയിൽ അധി�ക്ഷപിച്ചു പറയുന്ന

ത് ചരിത്രത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്…ആക്ടൻപ്രഭുപഠിപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളഈസത്യം

പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ�നഹ്റുവി�ന�പ്പാ�ലയുള്ള�ദശീയവാദികൾഓർമിക്കുന്ന

തു നന്നായിരിക്കും: ‘ഒരു രാജ്യത്തിന് മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ന്റ ആശ്രയത്വം സ്വീകരി

ക്കാ�ത രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം �നടാൻകഴിയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, കല,സാഹിത്യം,

സയൻസ് എന്നിവ�യ കീഴടക്ക�പ്പട്ടവരിൽ നിന്ന് കീഴടക്കിയവരി�ലക്ക് സംക്രമി

പ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ�ക്ഷ, ഭരിക്കുന്നതിലൂ�ട മാത്ര�മ, കീഴടക്കി ഭരണം നടത്തുന്ന

വർക്ക് മാത്ര�മ ഭരണ�മന്നാ�ലന്താ�ണന്നുപഠിപ്പിച്ചുതരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ’.

(Man, God and the Universe, P. 281–29)

1947 വ�രയുംക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയു�ടഔ�ദ്യാഗിക �നതാക്കന്മാർബ്രിട്ടീഷ്

ചൂഷണ�ത്ത ന്യായീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാന�ത്ത വിട്ടുവീഴ്ച

യില്ലാ�ത എതിർക്കുകയുമാണ് �ചയ്തത്. പ�ക്ഷ, പള്ളി�മധാവികളു�ട പ്രാർത്ഥ
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നകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്ത നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ന്

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി.

11

ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു�ശഷം മറ്റു മിക്ക പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാല്പര്യ

ക്കാരു�മന്ന�പാ�ല പള്ളി�മധാവികളും തങ്ങളു�ട നയത്തി�ലാരു മാറ്റം വരു

ത്താനും പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളുമായി ഇണങ്ങി�ച്ചരാനും പരിശ്രമിച്ചു. മഹാ

ത്മാഗാന്ധിയു�ടയും പണ്ഡിറ്റ് �നഹ്റുവി�ന്റയും �നർക്ക് ശകാരവർഷങ്ങൾ �ചാ

രിയുകയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത എതിർക്കുകയും �ചയ്തു�പാന്നവർ �മ�ല്ല�മ�ല്ല

�കാൺഗസ്സി�ന്റ സ്തുതിപാഠകന്മാരായി മാറി. �കാച്ചിൻ പ്രജാമണ്ഡലത്തിൽ

�സാഷ്യലിസമു�ണ്ടന്നു വാദിച്ചു�കാണ്ട് പീപ്പിൾ �കാൺഗ്രസ്സിനു �വാട്ടു�ചയ്യാന

ഭ്യർത്ഥിച്ച ക�ത്താലിക്കാ �നതാക്കന്മാർ അടുത്ത �തര�ഞ്ഞടുപ്പായ�പ്പാ�ഴക്കും

‘�ദശീയവാദിക’ളായ �കാൺഗ്രസ്സ്സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മാറി.

ഇതി�ന്റ�യല്ലാംഅർത്ഥംസാമ്രാജ്യവാദിക�ളഅനുകൂലിച്ചിരുന്നവർസാമ്രാ

ജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായ ഒരു നിലപാടു സ്വീകരിച്ചു�വന്നാ�ണാ? തീർച്ചയായുമ

ല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു�ശഷവും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ കുത്തിത്തിരുപ്പുക�ള

എതിർക്കാൻ അവ�രാരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല. വി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായി �നരി

ട്ടു ബന്ധം പുലർത്തുകയും അ�മരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് �കാല്ലം�താറും �കാടിക്കണക്കിൽ ഉറുപ്പിക ‘സഹായധനം’ പറ്റുകയും

�ചയ്യുന്ന—1959�ല ആദ്യ�ത്ത നാലുമാസങ്ങളിൽ മാത്രം മൂന്നു�കാടി എഴുപതു

ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിക വി�ദശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയി�ല മി

ഷനറികൾക്കു ലഭിക്കുകയുണ്ടാ�യന്ന് ആഗസ്റ്റ് 10-ാം തീയതിയി�ല പാർല�മൻറ്

�യാഗത്തിൽ ആഭ്യന്തരകാര്യമന്ത്രി �വളി�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു—ഉത്തരവാദ�പ്പട്ട

പല പള്ളി �നതാക്കന്മാരും സാമ്രാജ്യ�മധാവിക�ള പരസ്യമായി പിന്താങ്ങുക

യാണ് �ചയ്യുന്നത്. നാഗന്മാരു�ട ലഹളയിൽ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ഗൂഢാ�ലാ

ചനകൾ�ക്കാപ്പം നിന്നു�കാണ്ട് മിഷനറിമാർ വഹിച്ച പങ്ക് കുപ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ.

�ഗാവ ഇന്ത്യയു�ട ഭാഗമാ�ണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവരിനിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

�ഗാവയി�ല �ദശാഭിമാനികൾ�ക്കതിരായി അവർ �പാർച്ചുഗീസ് ഫാസിസ്റ്റുകാ

�രയാണ് പിന്താങ്ങുന്നത്. �ഗാവയി�ല �പട്രിയാർക്ക് �ഭാം �ജാ�സഡ �കാസ്റ്റ

ന്യൂനസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു �കൾക്കുക:

‘�പാർത്തുഗീസുകാർഇന്ത്യവിടുകയാ�ണങ്കിൽഅതു�ഗാവയി�ലക�ത്താലിക്കർ

ക്ക് വലി�യാരാപത്തായിത്തീരു�മന്ന് �ഗാവാക്കാർ മനസിലാക്കണം. പൗരസ്ത്യ

�ദശങ്ങളി�ല പു�രാഹിതന്മാർ എന്തു �ചലവുസഹിച്ചും �പാർത്തുഗലി�ന്റ ചരിത്ര

പരമായ അവകാശങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കണം… �കാളനിപ്പിടുത്തത്തിനുള്ള നമ്മു

�ട �വദഗ്ദ്ധ്യത്തി�ന്റ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരുദാഹരണമാണ് �ഗാവ. വി

ശ്വാസ�ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് നാം �പാർത്തുഗീസ് സാമ്രാജ്യ�ത്ത ഉറപ്പിക്കുക

യും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു’.

�റാമിൻ നിന്നുള്ളഒരുകല്പനയനുസരിച്ചാണ് താനിങ്ങ�ന�യാരുപ്രഖ്യാപനം �ച

യ്യുന്ന�തന്നുകൂടി �പട്രിയാർക്ക് �വളി�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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പള്ളി �നതാക്കന്മാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ, ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തി�ന്റ

ലക്ഷ്യ�മന്താ�ണന്ന് ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നി�ല്ല? അവ�ര സംബന്ധി�ച്ചട

�ത്താളം, വിശ്വാസം സാമ്രാജ്യത്വ�ത്ത ‘ഉറപ്പിക്കാനും ശക്തി�പ്പടുത്താനു’മുള്ളതാ

ണ് !

ഏഷ്യയി�ലയും ആഫ്രിക്കയി�ലയും രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർഹത

�നടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടി�ല്ലന്നാണ് ഔ�ദ്യാഗിക ക�ത്താലിക്കാ �നതാക്കന്മാർ ഇ�പ്പാ

ഴും പ്രചാര�വല �ചയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മധുരയിൽ നിന്നു പുറ�പ്പടുന്ന

‘അനാൽസ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ്’ എന്നഔ�ദ്യാഗിക ക�ത്താലിക്കാ �വദികമുഖപ

ത്രം ഈയി�ട�യഴുതിയ ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിൽ അടിമരാജ്യങ്ങളു�ട വി�മാചന

സമരങ്ങ�ള പരസ്യമായി എതിർക്കുകയും പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം �നടിക്കഴിഞ്ഞ

രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യ�മധാവികൾ ഇട�പടുന്നതി�ന അനുകൂലിക്കുകയും �ചയ്തി

രിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത മുഖപ്രസംഗത്തി�ല ഒരു �ചറിയ ഭാഗം താ�ഴ ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട:

‘അടുത്തകാലത്തായി ഏഷ്യയി�ല പല രാജ്യങ്ങളും വി�ദശ�മധാവിത്വത്തിൽ നി

ന്ന് തങ്ങളു�ട ചിരാഭിലഷിതമായസ്വാതന്ത്ര്യം �നടുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ,അവസ്വാ

തന്ത്ര്യത്തിന്എത്രഅനർഹങ്ങളായിരുന്നു�വന്നാണ്സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് �ശഷമുള്ള

അവയു�ട ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ’.

ഈ സ്ഥിതിയിൽ വി�ദശസാമ്രാജ്യ�മധാവികൾ ഇന്ത്യയു�ട ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങ

ളിൽ ഇട�പടുകയാ�ണങ്കിൽ ക�ത്താലിക്കാപള്ളി �മധാവികൾ എന്തു നിലപാ

ടാ�ണടുക്കുക എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച് വല്ല സംശയവുമു�ണ്ടാ? ‘കമ്യൂണിസ

ത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ�യ രക്ഷിക്കാ’�നന്നും പറഞ്ഞ് അവർസാമ്രാജ്യ�മധാവിക�ള

�കട്ടിപ്പുണരുകയി�ല്ലന്നുള്ളതിന് എന്താ�ണാരുറപ്പ്?

പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. �ദശാഭിമാനികളും ഉൽബുദ്ധരുമായ

ക�ത്താലിക്കാ ബഹുജനങ്ങൾ ഇത്തരം �കാലച്ചതികൾ�ക്കാന്നും കൂട്ടുനിൽക്കു

�മന്നു �താന്നുന്നില്ല. അവരിൽ പലരും ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്ക

ടുത്തവരാണ്. ക�ത്താലിക്കരുൾ�പ്പ�ടയുള്ള ഒട്ടനവധി ക്രിസ്ത്യാനികൾ �ഗാവ

യു�ട വി�മാചനത്തിനു�വണ്ടി പലതരം ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചു�കാണ്ട് ഇ�പ്പാഴും

പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, പള്ളി�മധാവികളു�ട

കല്പനക�ളയല്ല, അടിമത്തത്തി�നതിരായി �പാരാടാനാഹ്വാനം �ചയ്ത �യശുക്രി

സ്തുവി�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങ�ളയും അവയിൽനിന്ന് പ്ര�ചാദനം ലഭിച്ച സ്വന്തം മനസാ

ക്ഷി�യയുമാണ്, അവർഅനുസരിക്കുന്നത്.

12

‘ധനികന്മാ�ര, കടന്നു�പാവിൻ! വരാൻ�പാകുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ

വിലപിക്കുകയും മുക്രയിടുകയും �ചയ്യുവിൻ. നിങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്കൾ പങ്കിലമാണ്.

നിങ്ങളു�ട ഉടുപ്പുകൾ പുഴുക്കുത്തുവീണവയാണ്. നിങ്ങളു�ട സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും

കളങ്കം �ചർന്നവയാണ്. അവയു�ട തുരുമ്പ് നിങ്ങൾ�ക്കതിരായി സാക്ഷ്യം വഹി

ക്കുകയും തീ�യന്ന�പാ�ല നിങ്ങളു�ട മാംസം തിന്നുകയും �ചയ്യും. അവസാന ദി

വസങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഉഗ്രമായ �രാഷം മാത്ര�മ നിങ്ങൾസമ്പാദിച്ചു�വച്ചിട്ടുള്ളൂ!’.

�സയിൻറ് �ജയിംസ്
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ധനിക�മധാവിത്വത്തി�നതിരായ ഇത്തരം ആദർശങ്ങ�ള ഇന്നും ഉയർത്തിപ്പിടി

ക്കുന്ന പല ക്രിസ്ത്യാനികളുമു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ദാരിദ്ര്യ

ത്തി�ന്റ സമീപത്തിൽത്ത�ന്ന ധനം സമ്പാദിക്കാനനുവദിക്കുകയും വർഗവ്യത്യാ

സങ്ങ�ള സൃഷ്ടിച്ചുനിലനിർത്തുകയും �താഴിൽ, വിശ്രമം, വിദ്യാഭ്യാസം, സുരക്ഷിത

ത്വം എന്നിവയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവസരം നൽകുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥകുറ്റം വിധിക്ക�പ്പട്ടതാണ്. ഒരുബുദ്ധികൗ

ശലം �കാണ്ടുംഎനിക്ക് മുതലാളിത്തവുംക്രിസ്തുമതവുംതമ്മിൽ �പാരുത്ത�പ്പടാൻ

കഴിയുന്നില്ല’ എന്ന്, കാൻറർബറിയി�ല ഡീൻ എന്ന�വദികപ്രമുഖൻ തുറന്നുപ്ര

ഖ്യാപിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ക�ത്താലിക്കാ�വദിക �നതൃത്വം മുതലാളിത്ത�ത്തയല്ല,

മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായി സമരം �ചയ്യുന്നവ�രയാ�ണതിർക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു

വി�ന�പ്പാ�ല ധനികവർഗക്കാർ�ക്കതിരായി ശബ്ദമുയർത്താ�നാ പാവ�പ്പട്ട

�താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും താല്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി മണിമുട്ടാ�നാ

അവർ തയ്യാറില്ല. �ന�രമറിച്ച് ധനികന്മാരായ ജന്മികളു�ടയും മുതലാളികളു�ടയും

ബാങ്കർമാരു�ടയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യ അവർ ന്യായീകരിക്കുന്നു. ധനികന്മാർ

ദാനശീലരായാൽ മതി! പള്ളിയു�ട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന �സവന

ങ്ങൾക്ക് അവർ തങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്കളി�ലാരു �ചറിയഭാഗം ദാനം �ചയ്താൽ മതി!

�ദവരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ് !

ധനികവർഗക്കാർ�ക്കതിരായി കൂലികൂട്ടാനും പാട്ടം കുറക്കാനും ഒഴിപ്പിക്കൽ

തടയാനും�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്ന പാവ�പ്പട്ട �താഴിലാളിക�ളാടും കൃഷിക്കാ�രാ

ടും ‘ദരിദ്രന്മാർഅനുഗൃഹീതരാണ് ’ എന്നക്രിസ്തുവചനമുപ�ദശിക്കുകയാണവർ �ച

യ്യുന്നത്. ജന്മിക്കും മുതലാളിക്കും എതിരായി സമരം �ചയ്യാ�ത്തട�ത്താളം കാലം

ദരിദ്രന്മാർ അനുഗൃഹീതരാണ് ! ധനികന്മാർക്കും അവരു�ടതായ ദുഃഖങ്ങളു�ണ്ടന്നു

മനസിലാക്കി എല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദരിദ്രന്മാരു�ട കടമ! �പാപ്പ്

പീയൂസ് പതി�നാന്നാമൻ 1937 മാർച്ച് 9-ന് ചാക്രിക�ലഖനത്തിൽ ദരിദ്രന്മാരായ

�താഴിലാളിക�ള ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നത് �നാക്കുക:

‘കഷ്ടപ്പാടിൽനിന്നും ദുഃഖത്തിൽനിന്നും �ക്ലശത്തിൽ നിന്നും �ലാക�ത്ത ഒരിക്ക

ലും �മാചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയി�ല്ലന്ന് അവർ ഓർക്ക�ട്ട. ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമു

ള്ളവരാ�ണന്നു കരുത�പ്പടുന്നവർ �പാലും അവയനുഭവിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട്

ക്ഷമയാണ്—ശാശ്വത സുഖ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ദിവ്യമായ ഉറപ്പു�കാണ്ട് ഹൃദയ�ത്ത

സാന്ത്വന�പ്പടുത്തുന്നആക്രിസ്ത്യൻക്ഷമയാണ്—എല്ലാവർക്കുംആവശ്യമായിട്ടുള്ള

ത് ’.

പ�ക്ഷ, �താഴിലാളി കർഷകബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട ഇരമ്പിക്കയറ്റ�ത്ത തട

ഞ്ഞുനിർത്താൻ ചാക്രിക�ലഖനങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പതിനായിരക്കണക്കിലു

ള്ള ക�ത്താലിക്കരും മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളും �ട്രഡ് യൂണിയനുകളിലും കിസാൻ സഭ

കളിലും �ചർന്ന് മറ്റു സമുദായങ്ങളി�ല പാവ�പ്പട്ടവരുമായി �ക�കാർത്തുപിടിച്ചു

�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട വർഗതാല്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നട

ത്താൻ തയ്യാറായി മു�ന്നാട്ടുവരികയാണ് �ചയ്തത്.

13
�കരളത്തി�ന്റ �ന�ര
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1945ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യരു�ട

വിദ്യാഭ്യാസ �ദശസാൽക്കരണ സംരംഭ�ത്ത എതിർത്തു�കാണ്ട് ചങ്ങനാ�ശ്ശ

രി രൂപതയു�ട �മത്രാനായിരുന്ന മാർജയിംസ് കാളാ�ശരി തിരുമനസു�കാണ്ട്

ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ഒരിടയ�ലഖനം പുറ�പ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ‘പള്ളിക്കൂടങ്ങളു

�ട രാഷ്ട്രസാൽക്കരണം നമ്മു�ട സഭയു�ട അനുമതി കൂടാ�ത നടപ്പിൽവരുത്തുന്ന

പക്ഷം രാഷ്ട്രസാൽക്കരണ പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ജനപ്രതിനിധികൾ �ദവ�ദ്രാ

ഹം, മാതൃ�ദ്രാഹം, ശിശു�ദ്രാഹം, ഗുരുഹത്യ എന്ന നാലുതരം പാതകങ്ങൾക്ക്

ഉത്തരവാദികളായിത്തീർ�ന്നക്കും’ എന്നു വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് അതി�നതിരായി

ശക്തിയായി പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്താനാഹ്വാനം �ചയ്യുന്ന ആ ഇടയ�ലഖനം തുടങ്ങു

ന്നതുത�ന്ന ‘അവർ അവ�രാടരുളി �ചയ്യുന്നു, ഇ�പ്പാൾ മുതൽ മടിശ്ശീലയുള്ളവൻ

അ�തടുക്ക�ട്ട, വാളില്ലാത്തവൻത�ന്റകുപ്പായംവിറ്റ് തനിക്കായി വാൾവാങ്ങ�ട്ട…
’ എന്ന ലൂ�ക്കാസി�ന്റസുവി�ശഷത്തി�ല വാക്യങ്ങളുദ്ധരിച്ചു�കാണ്ടാണ്.

പ്രസ്തുത ഇടയ�ലഖനം പിൻവലിച്ച് ക്ഷമായാചനം �ചയ്യണ�മന്നു കാണിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ഗവ�ണ്മൻറ് അയച്ച �നാട്ടീസി�ന തുടർന്ന് �സപ്റ്റംമ്പർ 14-ന്

ചങ്ങനാ�ശരി രൂപതയു�ട �മത്രാൻ ത�ന്ന മ�റ്റാരു ഇടയ�ലഖനം പ്രസിദ്ധം �ച

യ്തു. അതിലിങ്ങ�ന പറയുന്നു:

‘നമ്മു�ട സ്കൂളുക�ളയും മത�ത്തയും സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മു�ട ഏറ്റവും പ്ര

ധാന ഉ�ദ്ദശ്യ�മന്നു നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയി�ല്ലന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന്

പ്ര�ക്ഷാഭണ�ത്തക്കാൾ സഹായകമായിരിക്കുന്നതു �ദവ�ത്താടുള്ള ആത്മാർ

ത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയാ�ണന്നു ഒരിക്കൽക്കൂടി നിങ്ങ�ള ഓർമ്മിപ്പിച്ചു�കാള്ളുന്നു.

നാം നിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൂശിതരൂപ�ത്താടുള്ള പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ദിവ�സന

കൂട്ടമായി �ചാല്ലി�ക്കാള്ളണം. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയും �പാരാ ഉപവാസവും

ആവശ്യമാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽപ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും �കാണ്ടല്ലാ�ത

വൻകാര്യങ്ങ�ളാന്നും സാധിക്കുകയി�ല്ലന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം…’ (1958 �മയ് 28ന്
‘ദീപിക’യിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് )

�കരളത്തി�ലകമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ്അവതരിപ്പിക്കുകയും �കരളനിയമസഭപാ

സ്സാക്കുകയും �ചയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിൽ ‘പള്ളിക്കൂടങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രസാക്ഷാൽ

ക്കരണ’മില്ല; മതവികാരങ്ങ�ള വ്രണ�പ്പടുത്തുക�യാ വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത നി

ഹനിക്കുക�യാ �ചയ്യുന്ന യാ�താന്നുമില്ല. പ്രധാനമായും മാ�നജർമാരു�ട ചൂഷ

ണത്തിൽനിന്ന് അദ്ധ്യാപകന്മാരു�ട താല്പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നി

യമം മാത്രമാണത്. എന്നിട്ടും, ക�ത്താലിക്കാ �വദിക�നതൃത്വം നിയമം �കാ

ണ്ടുവന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറി�നതിരായ അവ്യവസ്ഥാപിതവും ജനാധിപത്യ

വിരുദ്ധവും അക്രമാസക്തവുമായ ഒരു ലഹളക്ക് �നതൃത്വം നൽകുകയാണ് �ചയ്ത

ത്. ക�ത്താലിക്കാ �വദിക�നതൃത്വത്തി�ന്റ മുഖപത്രമായ ദീപിക, ‘ഭൗതികമായ

എന്തു നഷ്ടവും സഹിച്ച് ’ സമരം നടത്താൻ തങ്ങളു�ട അനുയായിക�ളാടാഹ്വാനം

�ചയ്തു.

‘�കസുകളും അറസ്റ്റുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഡസൻ കണക്കിന് �മത്രാന്മാ

രുംആയിരക്കണക്കിന്�വദികരുംലക്ഷക്കണക്കിന്അൽ�മനികളും ജയിലറക

ളിൽഅടയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടന്നുവരും. ഇതി�ന�യാ�ക്ക �നരിടുവാനുള്ളത�ന്റടവുംആത്മാ

ഭിമാനവുംഇല്ലാത്തവർഇനി�മലിൽക്രിസ്ത്യാനികളായി തുടരുകയില്ല…സമരം �ച
യ്യാൻ�ധര്യമില്ലാത്തവരായും ജഡഭാരം �കാണ്ട്ഓടാൻവയ്യാത്തവരായുംഇന്ത്യ

യു�ട ഒരു മൂലയിൽ കിടന്നു നരകി�ക്കണ്ട ഗതി�കട് നാം സ്വയം വരുത്തി�വക്ക
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രുത്. സർവ്വവും ത്യാജിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ ഒന്നും �പാകാനില്ലാത്തവ�ര

�പ്പാ�ല നമുക്ക് സമരം �ചയ്യാം’. (ദീപിക, ഏപ്രിൽ 29)

ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണ�മന്താണ്? സർ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരു�ട

ഭരണകാലത്ത് ‘പ്ര�ക്ഷാഭം സഹായകരമ�ല്ല’ന്നും ‘പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും

�കാണ്ടല്ലാ�ത വൻകാര്യങ്ങ�ളാന്നും സാധിക്കുകയി�ല്ല’ന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച അ�ത

�വദിക �നതൃത്വം തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ കൂടിയാ�ലാചനവഴി പരിഹാരം കാ

ണാനുള്ള ഗവ�ണ്മൻറി�ന്റ നിർ�ദ്ദശങ്ങ�ള�പ്പാലും പിച്ചിച്ചീന്തി�ക്കാണ്ട് വാ�ളടു

ക്കാ�നാരുങ്ങിയ�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ‘പള്ളിക്കൂടങ്ങളു�ട �ദശസാൽക്കരണ’ത്തി

�നാരുങ്ങിയ സർ സി. പി. യു�ട ഗവ�ണ്മൻറി�ന�പ്പാലും ��ഹിക്കാൻ മടിക്കാ

ത്ത �വദിക�നതൃത്വം, മതതാല്പര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഹാ

നിതട്ടിക്കാ�ത ത�ന്ന അദ്ധ്യാപക�ന്റ താല്പര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്ന

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറി�ന ഇത്ര�മൽ �വറുക്കാനുള്ള കാരണ�മന്താണ്? കമ്യൂ

ണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ് എന്തു കുറ്റമാണ് �ചയ്തത്?

എന്തു കുറ്റ�മ�ന്നാ? കുറ്റമിതാണ്:

ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് വി: ലൂ�ക്കാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതി�നഅനുസ്മ

രിപ്പിക്കുന്ന ചില പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ്

പരിശ്രമിച്ചു.

‘അവൻപ്രബലന്മാ�രഅവരു�ട ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽനിന്നുപിടിച്ചിറക്കുകയും താഴ്ന്നവ

�ര ഉയർത്തുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു;അവൻവിശക്കുന്നവ�രനല്ലവസ്തുക്കൾ�കാണ്ട്

നിറയ്ക്കുകയും ധനികന്മാ�ര �വറും ക�യ്യാ�ട മടക്കി അയക്കുകയും �ചയ്തു!’

(വി: ലൂ�ക്കാസി�ന്റസുവി�ശഷം)

കൃഷിക്കാ�ര ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതി�ന തടയൽ, കാർഷിക കടാശ്വാ

സനിയമം, വിദ്യാഭ്യാസനിയമം, കാർഷിക �താഴിലാളികൾക്കും മറ്റു �താഴിലാളി

വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂലി വർദ്ധനവ്, വ്യാവസായിക �താഴിലാളികൾക്ക് അവരു�ട

ആവശ്യങ്ങൾ �നടി�യടുക്കാൻ �വണ്ട പിന്തുണ, സഹകരണ പ്രസ്ഥാന വിപുലീ

കരണം, സ്ത്രീ �താഴിലാളികൾക്ക് പ്രസവകാല �വതനം, സർ�വ്വാപരി കാർഷിക

ബന്ധബിൽ—എന്നിങ്ങ�ന സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനു

ള്ള ചില പ്ര�യാഗിക നടപടികളാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറ് �ക�ക്കാണ്ടത്.

ഈ നടപടികൾ മതത്തി�നതിരാ�ണാ? വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത നിഹനി

ക്കുന്നവയാ�ണാ? �ക്രസ്തവാദർശങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണാ? തീർച്ചയായുംഅല്ല. �ന

�രമറിച്ച്, മ�റ്റല്ലാ സമുദായങ്ങ�ളയു�മന്ന�പാ�ല ത�ന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ക്രി

സ്ത്യാനിക�ളയും സമാശ്വസിപ്പിക്കാനുതകുന്ന നടപടികളാണിവ.

പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്: �താട്ടം മുതലാളികളും പിന്തിരിപ്പൻ ബാങ്കർ

മാരും വൻകിട ജന്മികളും വൻകിടക്കാരായ ധനികകൃഷിക്കാരുംഈ പരിപാടിക

�ള ഇഷ്ട�പ്പടുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു ത�ന്നയാണ് ക�ത്താലിക്കാ �വദിക�നതൃ

ത്വം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻറി�നഅട്ടിമറിക്കാനാഹ്വാനം നൽകിയത്.

തങ്ങളു�ട മതപരമായ സ്വാധീനശക്തിയുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടും ജനങ്ങളു�ട

മതവികാരങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടും അവർ പരിശുദ്ധ �ദവാലയങ്ങ�ള

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള താവളങ്ങളാക്കി മാറ്റി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവ�ണ്മൻ

റ് പള്ളിക�ള തകർക്കാനും മതവിശ്വാസ�ത്ത നശിപ്പിക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനിക�ള

നാമാവ�ശഷമാക്കാനും �വണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പാവങ്ങ�ള
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�തറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അവർ സത്യ�ത്ത മറ

ച്ചുപിടിച്ചു.

ഇതിലത്ഭുതമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, അവ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അസത്യ

വും വഞ്ചനയും കാര്യസാധ്യത്തിനു അനുവദനീയമാണ്. �സയിൻറ് അൽ�ഫാൺ

�സാ ലിഗൂറി എന്ന ദിവ്യനായ ഒരു ക�ത്താലിക്കാ മഹാത്മാവാണ് ‘�മാറൽ തി

�യാളജി’ എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘ഒരു കാരണമു�ള്ളടത്ത് സത്യ�ത്ത മറച്ചു പി

ടിക്കുന്നതു നിയമവി�ധയമാണ് ’ എന്നുപ്രസ്താവിച്ചത്.

പ�ക്ഷ, ഇ�തങ്ങി�ന�ക്രസ്തവാദർശമാകും? സത്യ�ത്ത കുരിശി�ലറ്റുന്നവർ

ക്ക് യഥാർത്ഥ�ക്രസ്തവാദർശങ്ങളുമായി എന്തുബന്ധമാണുള്ളത്?

14
�യശുക്രിസ്തുവും മാർക്സിസവും

എംഗൽസ് എഴുതുന്നു:

‘ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ ആദ്യകാലചരിത്രത്തിനു ഇന്ന�ത്ത �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവു

മായി വ്യക്തമായ അനവധി സാമ്യതകളുണ്ട്. �താഴിലാളിവർഗ പ്രസ്ഥാന�ത്ത

�പ്പാ�ലത�ന്ന ക്രിസ്തുമതം ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതജനങ്ങളു�ടതായ ഒരു പ്രസ്ഥാന

മായിരുന്നു; അടിമകളു�ടയും അടിമ�വലയിൽനിന്നു �മാചനം �നടിയവരു�ടയും

�റാമിനാൽകീഴടക്ക�പ്പട്ടവരും �വറുക്ക�പ്പട്ടവരുംഎല്ലാത്തരംഅവകാശാധികാ

രങ്ങളും നി�ഷധിക്ക�പ്പട്ടവരുമായ ജനങ്ങളു�ടയും മത�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതാ

വിർഭവിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതവും �താഴിലാളിവർഗ �സാഷ്യലിസവും രണ്ടും ഒരു�പാ�ല

അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും വരാനിരിക്കുന്ന �മാചന�ത്തപ്പ

റ്റി ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതം ഈ �മാചന�ത്ത മരണത്തിനു�ശഷമുള്ള

ഒരു ജീവിതത്തിലാണ്, അതായത്, സ്വർഗത്തിലാണ് ദർശിക്കുന്ന�തങ്കിൽ, �സാ

ഷ്യലിസംഅതി�നഈ�ലാകത്തിൽത്ത�ന്നയുള്ളഒരുസാമൂഹ്യപരിഷ്കരണത്തി

ലാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങൾക്കു വി�ധയമായി.

രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളി�ലയും അംഗങ്ങൾ �വറുക്ക�പ്പടുകയും പ്ര�ത്യകാധികാരനി

യമങ്ങൾക്ക് വി�ധയരാക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഒരു കൂട്ടർ മനുഷ്യവർഗത്തി�ന്റ ശത്രു

ക്ക�ളന്ന നിലയ്ക്കാ�ണങ്കിൽ മ�റ്റ കൂട്ടർ രാഷ്ട്രത്തി�ന്റയും മതത്തി�ന്റയും കുടുംബ

ത്തി�ന്റയും സാമൂഹ്യഘടനയു�ടയും ശത്രുക്ക�ളന്ന നിലയ്ക്ക്. എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന

മർദ്ദനങ്ങളനുഭവി�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടും ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ, മർദ്ദനങ്ങളിൽനിന്ന് ഉ�ത്ത

ജനം �നടി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന—ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തടുത്തുനിർത്താൻ കഴി

യാത്തവിധം വിജയപൂർവ്വം മു�ന്നാട്ടുനീങ്ങി. ക്രിസ്തുമതം ഉത്ഭവിച്ചു മുന്നൂറു�കാല്ലം

കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴക്കും അതുമുഴുവൻ �റാമാസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റയും അംഗീകൃതമതമാ

യിത്തീർന്നു. അതു�പാ�ലത�ന്ന, വിജയം അനിവാര്യമാ�ണന്നു �തളിയിക്കത്ത

ക്കവിധംഅത്രമഹത്തായഒരുപ്രസ്ഥാനം �വറുംഅൻപതു�കാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

�സാഷ്യലിസവും �നടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’.

മദ്ധ്യകാലത്ത് യൂ�റാപ്പി�ല കൃഷിക്കാരു�ടയും പട്ടണവാസികളായ ഇടത്തരക്കാ

രു�ടയുംലഹളകളിലും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റആരംഭകാലത്ത് �താഴിലാളികൾനട

ത്തിയ സമരങ്ങളിലും ഈ സാദൃശ്യം പ്രകടമായിരുന്നു. �ലാകത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാ

രു ഭാഗത്ത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥവിജയിക്കുകയുംഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും

മാർക്സിസത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി പരന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്തആധുനികകാലത്ത്

ഇതു കൂടുതൽപ്രകടമായിരിക്കുന്നു.
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രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്

കാൻറർബറിയി�ല ഡീൻആയഹ്യൂലറ്റ് �ജാൺസൺഎഴുതുന്നതു �നാക്കുക:

‘�യശു സാർവ്വലൗകിക സാ�ഹാദര്യം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനാഹ്വാനം നൽകു

കയും �ചയ്തു. കമ്യൂണിസവും സാർവ്വലൗകിക സാ�ഹാദര്യമാഗ്രഹിക്കുകയും അതി

നാഹ്വാനം നൽകുകയും �ചയ്യുന്നു’.

‘�യശു സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു, പണക്കാരും പ്രമാണിമാരും

അ�ദ്ദഹ�ത്തഎതിർത്തു, �ലനിൻ സാധാരണക്കാരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു; ഒമ്പതു

രാജ്യങ്ങളി�ല പടകൾ ഒന്നായി അ�ദ്ദഹ�ത്തവളഞ്ഞു’.

‘�ദവരാജ്യം ഒരു വിത്തു�പാ�ലയാ�ണന്നും അതു �മ�ല്ല �മ�ല്ല വളർന്നു ഒടു

വിൽ കാലമാവു�മ്പാൾ ഊ�ക്കാ�ട �പാട്ടിമുളച്ചു വളരു�മന്നും �യശു പറഞ്ഞു;

റഷ്യയിൽ വ്യാവസായിക �താഴിലാളികളു�ടയിടയിൽനിശബ്ദമായി വളർന്നുവന്ന

കമ്യൂണിസം ഒടുവിൽഊ�ക്കറിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂ�ട അധികാരത്തി�ലറി’.

ഇവി�ട ഞാ�നാന്നുകൂടി പറയ�ട്ട. വിപ്ലവ�മന്നാൽ എ�പ്പാഴും രക്ത�ച്ചാരിച്ചിൽ

എന്നുഅർത്ഥമാ�ക്കണ്ടതില്ല. �ച�ക്കാ��ാവാക്കിയയിൽ രക്ത�ച്ചാരിച്ചിലുണ്ടാ

യില്ല. �ബ�നഷു ത�ന്ന തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു�പാ�ല, �ച�ക്കാ��ാവാക്കിയ

യി�ല ഒ�രാറ്റ �ചയ്തി�യങ്കിലും നിയമത്തി�നതിരായിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽസായുധക

ലാപം കൂടാ�തത�ന്ന വിപ്ലവ�ത്ത വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് �ലനിൻ പറയു

കയുണ്ടായി.

‘ജാതീയവിലങ്ങുക�ള �യശു അ�ങ്ങയറ്റം എതിർത്തു. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ

എല്ലാ ജാതിക്കാ�രയും വട�ക്ക അറ്റത്തുനിന്നുള്ള എസ്കി�മാകളായാലും ശരി,

�ത�ക്കഅറ്റത്തുനിന്നുള്ള ഉസ്�ബക്കുകളായാലും ശരി, എല്ലാവ�രയും ഒ�ര സമ

ത്വത്തിൽ, സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹ്യവുമായ സമത്വത്തിൽ—

അണിനിരത്തിയ നവീനപ്രവാചകനാണ് സ്റ്റാലിൻ’.

‘വർഗവിഭജന�ത്ത�യശുഅധി�ക്ഷപിച്ചു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വർഗരഹിതമായസമുദായ

�ത്തസൃഷ്ടിക്കുന്നു.

‘വിശ്വാസ�ത്ത പ്രവർത്തനവുമായി ഇണക്കിയത് �യശുവാണ്. കമ്യൂണിസം

ഓ�രാരുത്തനും അവനവ�ന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച് എന്ന തത്വ�ത്ത അടിസ്ഥാ

ന�പ്പടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസം, ആ�രാഗ്യം, �താഴിൽ, സംസ്കാരം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ

പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു’.

‘കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുമതവും കമ്യൂണിസവും തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും

�യാജിപ്പുണ്ട്…’
(Christians and Communism)

മാർക്സിസവും ക്രിസ്തുമതവും തികച്ചും ഒരു�പാ�ലയാ�ണന്നു ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥ

മില്ല. തീർച്ചയായും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അടിമത്ത കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യ

പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ആവിർഭവിച്ച ക്രിസ്തുമതവും മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ,

ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വള�ര�യ�റ പു�രാഗമിക്കുകയും �താഴിലാളി വർഗപ്രസ്ഥാനം

ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്ത ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ആവിർഭവിച്ച മാർക്സിസവും

തമ്മിൽഅടിസ്ഥാനപരമായി ത�ന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടാവുകഅനിവാര്യമാ

ണ്. പ�ക്ഷ,ഈവ്യത്യാസങ്ങൾഅവതമ്മിലുള്ളസാമ്യതക�ളയും സാദൃശ്യങ്ങ�ള

യും മായ്ച്ചു കളയുന്നില്ല.

15
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‘കർത്താ�വ, കർത്താ�വ’ എന്നുവിളിക്കുന്നതു �കാണ്ടുമാത്രം ആരും ത�ന്റ അനു

യായിയാവുകയി�ല്ലന്ന് �യശുക്രിസ്തുവീണ്ടും വീണ്ടും താക്കീതു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചുണ്ടു

കളു�ട പ്രാർത്ഥന�യക്കാൾ വിലപിടിച്ചതാണ് ജീവിതത്തി�ന്റ പ്രാർത്ഥന.

ഫ്യൂഡലിസ�ത്തയും മുതലാളിത്ത�ത്തയും സാമ്രാജ്യ�മധാവിത്വ�ത്തയും പി

ന്താങ്ങി�ക്കാണ്ട് �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയി

ല്ല; അടിമത്വത്തിനുംസ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കു�മതിരായി മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങ

�ള �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തിയ ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യ�ത്തയാണ് �യശുക്രിസ്തു

ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഇത് ത�ന്നയാണ് ഡയലക്ടിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസത്തിൽ

അധിഷ്ഠിതമായ മാർക്സിസത്തി�ന്റയുംആഹ്വാനം.

അതു�കാണ്ട്, രാജ്യത്തി�ന്റ നന്മയ്ക്കുംസാമൂഹ്യപു�രാഗതിക്കും മനുഷ്യത്വം തുളു

മ്പുന്ന ഒരു ഭാവിക്കും �വണ്ടി �യശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും മാർ

ക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നകമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �യാജി�ച്ച മതിയാവൂ.

16
�യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാവിൽ

മർദ്ദനങ്ങൾ �കാണ്ടും അക്രമങ്ങൾ�കാണ്ടും �റാമൻ സാമ്രാജ്യം തകരാൻ തുട

ങ്ങിയ കാലഘട്ടം; മർദ്ദിതരായ അടിമകളും മർദ്ദകരായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള

വർഗസമരം മൂർദ്ധന്യത്തി�ലത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം; പ്രമാണികളും ധനാഢ്യരു

മായ ഉടമകളു�ട അധികാരശക്തി അതിർകവിഞ്ഞതായിരുന്നു. അടിമകൾക്ക്

യാ�താരുതരം സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്ക് അവ�ര ചവിട്ടാം, കു

ത്താം, തീ�വയ്ക്കാം, അംഗഭംഗം വരുത്താം, �കാല്ലാം—എന്തു �വണ�മങ്കിലും �ച

യ്യാം. ശക്തി�യാടുള്ളബഹുമാനം, ദൗർബല്യ�ത്താടുള്ള പുച്ഛം, അനിയന്ത്രിതമായ

സുഖ�ഭാഗങ്ങൾ—ഇതായിരുന്നു ഉടമകളു�ട തത്വശാസ്ത്രം. മൃഗങ്ങളു�ടതി�നക്കാൾ

നികൃഷ്ടമായ ജീവിതം—അതായിരുന്നുഅടിമത്തം.

പ�ക്ഷ, അടിമകൾ മൃഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവർ മനുഷ്യരായിരുന്നു. മർദ്ദന

ങ്ങ�ള നിശബ്ദമായി സഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. മർദ്ദകരായ ഉട

മകൾ�ക്കതിരായി അവർ അനവധി തവണ കലാപം നടത്തി. എന്നാൽ ഓ�രാ

കലാപവും നിർദ്ദയമായി അടിച്ചമർത്ത�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. വീണ്ടും വീണ്ടും

അവർ �പാരാടി �നാക്കി. വീണ്ടും വീണ്ടുംഅവർ പരാജയ�പ്പട്ടു. രണ്ടു�കാല്ല�ത്താ

ളം നീണ്ടുനിന്ന സംഘടിതവും, ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ സ്പാർട്ടാക്കസ് ലഹള (20–22

ബി.സി.) �പാലും �താൽവിയടയുകയാണ് �ചയ്തത്. ഇനി�യന്താണു �ചയ്യുക?

ആശ�യ്ക്കന്താ�ണാരുവഴി? അമാനുഷികമായ എ�ന്തങ്കിലും ഇന്ദ്രജാലം �കാണ്ട

ല്ലാ�ത രക്ഷയി�ല്ലന്നു �താന്നി. ശക്തനായ ഒരുസംരക്ഷകൻ. ഒരു�ദവപുത്രൻ.

ഒരു പ്രവാചകൻ. സ്വന്തം ത്യാഗം�കാണ്ട് തങ്ങ�ള രക്ഷിക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള ഒരു

മഹാത്മാവ്. ആ�രങ്കിലും തങ്ങ�ള �മാചിപ്പിക്കാൻ വ�ന്നങ്കിൽ!

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നസറത്തുകാരനായ ഒരാശാരിയു�ട മകൻ അവർക്കിട

യിൽ തലയുയർത്തി നിന്നു�കാണ്ട് അവ�രആഹ്വാനം �ചയ്തത്:

‘അധ്വാനിക്കുന്നവ�ര! ഭാരം ചുമക്കുന്നവ�ര! എല്ലാവരും എ�ന്റ അടുത്തുവരുവിൻ,

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാം’.
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മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രന്മാ�രയും അവശ�രയും അ�ദ്ദഹം സമാശ്വസിപ്പിച്ചു:

‘ദരിദ്രന്മാ�ര, പാപിക�ള, പുച്ഛിക്ക�പ്പടുന്നവ�ര! നാള�ത്ത�ലാകം നിങ്ങൾക്കു�വ

ണ്ടിയുള്ളതാക�കാണ്ട് സ�ന്താഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക!’.

മർദ്ദകവർഗക്കാരു�ട �ന�ര �ക്രാധാഗ്നി വിതറി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ഗർജിച്ചു:

‘പാമ്പുക�ള, സർപ്പസന്തതിക�ള! നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾഎങ്ങ�ന �ത

റ്റി�യാഴിയും?’

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രന്മാ�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നവർ�ക്കതിരായി അ�ദ്ദഹം താ

ക്കീതു�ചയ്തു:

‘ദരിദ്രന്മാരു�ട ന്യായം മുറിച്ചു കളവാനും എളിയവരു�ട അവകാശം ഇല്ലാതാക്കു

വാനും വിധവമാർ തങ്ങൾക്കു �കാള്ളയായിത്തീരുവാനും അനാഥന്മാ�ര തങ്ങൾ

ക്കിരയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നീതി�കട്ട ചട്ടം നിയമിക്കുന്നവർക്കും അനർത്ഥം

എഴുതി�വയ്ക്കുന്നവർക്കും—ഹാ, കഷ്ടം! സന്ദർശനദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്നുവരു

ന്ന വിനാശത്തിലും നിങ്ങൾഎന്തു�ചയ്യും?’ (�യശയ്യാവ്, X, 1, 2,

3)

പുറത്തു കുരടാവു�കാണ്ടുള്ള അടികളു�ടയും �നറ്റി�മൽ ചൂടു�വച്ചതി�ന്റയും പാടു

കൾ വഹിക്കുന്ന അടിമകൾ ആ�വശം �കാണ്ടു. ക്രിസ്തുവി�ന്റ വാക്കുകൾ അവ

രു�ട ഹൃദയങ്ങളു�ട വ്രണങ്ങൾക്കു മുറി�കട്ടി�കാടുത്തു. അധഃകൃതർ, മർദ്ദിതർ,

ചവിട്ടി�ത്തയ്ക്ക�പ്പട്ടവർ, മീൻ പിടുത്തക്കാർ, �ക�വലക്കാർ, കണ്ണീരും കയ്യുമായി

കഴിയുന്നവർ—എല്ലാവരും അ�ദ്ദഹ�ത്ത തങ്ങളു�ട �ദവപുത്രനായും തങ്ങളു�ട

പ്രവാചകനായും അംഗീകരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള അടിമകൾ അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ പിന്നിൽഅണിനിരന്നു.

മർദ്ദകന്മാരാക�ട്ട, �പടിച്ചുവിറച്ചു. അവരു�ട ധിക്കാരങ്ങളും സ്ഥാപിതതാല്പ

ര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, അവരു�ട �ദവങ്ങൾ�പാലും �വല്ലുവിളിക്ക�പ്പട്ടു. ഒടുവിൽ യൂ

ദാസി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി അവർ �യശു�വ കുരിശി�ലറ്റി! മർദ്ദിത വർഗക്കാ

രു�ട �നതാവായആ മഹാത്മാവി�ന്റ ശരീരത്തിൽനിന്നു രക്ത�മാഴുകുന്നതുകണ്ട്

അവർആഹ്ലാദിച്ചു �പാട്ടിച്ചിരിച്ചു!

പ�ക്ഷ, �യശുക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല. നൂറ്റുകണക്കിലുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളു�ട നാവുക

ളിൽ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ, അ�ദ്ദഹം ഉയിർ�ത്തഴു�ന്ന

റ്റു.

പഴയ മതങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് പുതി�യാരു മതം �പാന്തിവന്നു. വർഗവ്യത്യാ

സമില്ലാ�ത, സ്ത്രീപുരുഷ �ഭദമില്ലാ�ത, എല്ലാവരു�ടയും മുമ്പിൽഅതി�ന്റ വാതിലു

കൾ തുറന്നിട�പ്പട്ടു. ഗ്രീക്കുകാരനായാലും ശരി, �റാമൻകാരനായാലും ശരി, ജൂത

നായാലും ശരി, ബാർ�ബറിയനായാലും ശരി, അടിമയായാലും ശരി, �വാട്ടവകാശ

മില്ലാത്തവനായാലും ശരി, എല്ലാവരും സമന്മാർ. എല്ലാവരു�ടയും മുമ്പിലും ക്രിസ്തു

വി�ന്റആദർശങ്ങൾ ഉയർന്നുനിന്നു.

17

എന്തായിരുന്നുഅന്ന�ത്തസ്ഥിതി? �യരുശ�ലമി�ലക്കു �നാക്കൂ:
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‘അതി�ന്റ അകം മുഴുവനും പീഡനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കിണറ്റിൽ പച്ച�വള്ളം നി

റഞ്ഞിരിക്കുന്നതു�പാ�ല അതിൽ എ�പ്പാഴും പുതിയ ദുഷ്ടത സംഭവിക്കുന്നു. സാ

ഹസവും കവർച്ചയു�മ അവി�ട �കൾപ്പാനുള്ളൂ. എ�ന്റ മുമ്പിൽ എ�പ്പാഴും ദീനവും

മുറിവും മാത്ര�മയുള്ളൂ’.

(�ജ�റമിയാ: VI, 7)

�യരുശ�ലമിൽ മാത്രമല്ല, �റാമൻസാമ്രാജ്യത്തി�ലാട്ടുക്കും ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി.

�യശുവി�ന്റ ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു�കാണ്ട്, മർദ്ദിതരായ അടിമകളു�ട സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കു�കാ

ണ്ടു�കാണ്ട്, തങ്ങളു�ട മഹാനായ പ്രവാചക�ന്റ ഉപ�ദശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും

പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവർ �തരുവു�താറും നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു: അടിമകളും മറ്റുള്ളവ�ര

�പ്പാ�ലത�ന്ന മനുഷ്യരാണ് !

‘ഹൃദയം തകർന്നവ�ര മുറി�കട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് �മാചനവും അടിമകൾക്ക്

സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിപ്പാനും യ�ഹാവയു�ട പ്രസാദവർഷവും നമ്മു�ട �ദവത്തി

�ന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാ�ര�യാ�ക്കയും ആശ്വ

സിപ്പിപ്പാനും സി�യാനി�ല ദുഃഖിതന്മാർക്ക് �വണ്ണീറിനുപകരം അലങ്കാരമാലയും

ദുഃഖത്തിനുപകരം ആനന്ദ�തലവും വിഷണ്ണമനസിനുപകരം സ്തുതി എന്ന �മലാ

പ്പും �കാടുപ്പാനും അവൻഎ�ന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു’. (�യശയ്യാവ്: LXI 2,

3)

ദുഃഖിതന്മാരു�ട ദുഃഖത്തിനു കാരണ�മ�ന്തന്ന് അവർ �നാക്കിക്കണ്ടു:

‘എ�ന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാ�ര കാണുന്നു. അവർ �വടന്മാ�ര�പ്പാ

�ല പതിയിരിക്കുന്നു. അവർ കുടുക്കു�വച്ച് മനുഷ്യ�ര പിടിക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ പക്ഷി

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു�പാ�ല അവരു�ട വീട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങ

�നഅവർ പ്രമാണികളും ധനവാന്മാരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവർ പുഷ്ടി�വച്ചു

മിന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽഅവർകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർഅനാഥന്മാർക്കുഗുണം

വരത്തക്കവണ്ണംഅവരു�ടവ്യവഹാരംനടത്തുന്നില്ല. ദരിദ്രന്മാർക്കുന്യായപാലനം

�ചയ്യുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങ�നയുള്ളജാതി�യാട് ഞാൻ പകരം �ചയ്യാ�തയിരിക്കു�മാ

എന്ന് യ�ഹാവയു�ട അരുളപ്പാട് ’. (�ജ�റമിയാ: V 26, 27, 28, 29)

എന്നിട്ട്, മർദ്ദകന്മാരു�ട �നർക്ക് �കവിരൽ ചൂണ്ടി�ക്കാണ്ട് അവർഅലറി:

‘നിങ്ങൾനശിക്ക�ട്ട! നിങ്ങൾതീ�കാണ്ടുനശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നദിവസംവിദൂരമല്ല. നി

ങ്ങളു�ട അരമനകൾ �വണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിട�പ്പടും! �ചന്നായ്ക്കൾ നഗരത്തി�ല �ത

രുവിലൂ�ട അലഞ്ഞുനടക്കും!’

ഇങ്ങ�നക്രിസ്തുവി�ന്റആശയങ്ങൾ—മർദ്ദിതവർഗക്കാ�രാട്അതിർകവിഞ്ഞ��

ഹവും സൗഭ്രാത്രവും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�രാട് കഠിനമായ �വറുപ്പും നിറ�ഞ്ഞാഴുകുന്ന

ആസിദ്ധാന്തങ്ങൾ—അതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ചു.

മർദ്ദകന്മാർ �ബജാറായി. പുതിയ മതം മർദ്ദിതരുംചൂഷിതരുമായഅടിമക�ള

മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുന്നു! അവർ�ക്കങ്ങി�ന �ക്രാധം വരാതിരിക്കും? അവർ

എല്ലാത്തരം മർദ്ദനായുധങ്ങളു�മടുത്ത് പ്ര�യാഗിച്ചു. അവർ ക്രിസ്ത്യാനിക�ള കാള

കളു�ട കാലി�ന്മൽ �കട്ടി �പരുവഴിയിലൂ�ട വലിച്ചിഴച്ചു; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റയി

ട്ടു�കാടുത്തു; കുരിശി�ന്മൽ തറച്ചു �കാല�ചയ്തു. മർദ്ദിത വർഗക്കാരു�ട പ്രതിനിധി
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കളായതു�കാണ്ട്, ഇന്ന�ത്തകമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്നഅന്ന�ത്തക്രിസ്ത്യാ

നികളും നിരവധി �ക്ലശങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളുംസഹി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്ന�ത്തകമ്യൂണി

സ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്നഅന്ന�ത്തക്രിസ്ത്യാനികളും ഒളിവിലിരുന്നുപ്രവർത്തി�ക്ക

ണ്ടിവന്നു. ഇന്ന�ത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന അന്ന�ത്തക്രിസ്ത്യാനികളും

�വട്ടയാട�പ്പട്ടു, മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും, ഇന്ന�ത്ത കമ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന അന്ന�ത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തി

�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾഅവരു�ട പിന്നിൽഅണിനി

രക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

1895-ൽ എംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

‘ശരിക്ക് 16 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച ഒരു വി�ദ്രാഹപാർട്ടി �റാ

മൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലി�യാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മത�ത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റ

അടിത്തറക�ളയും അത് തുരങ്കം �വച്ചു. സീസറു�ട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം

എന്ന വാദ�ത്ത അതു പരിപൂർണമായും നി�ഷധിച്ചു. അതിനു സ്വന്തമായ ഒരു

മാതൃഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നില്ല—അതു സാർവ്വ�ദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തി�ല

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽ ഏഷ്യവ�രയും, സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പു

റ�ത്തക്കും, അതു വ്യാപിച്ചു. വള�രക്കാല�ത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അണ്ടർ

ഗ്രൗണ്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി�ക്കാണ്ടാണ്, അത് പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ,

പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തി�നടി�ക്കാണ്ട് അതു പുറത്തുവന്നു

പ്രവർത്തിച്ചു. വി�ദ്രാഹത്തി�ന്റഈ പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന �പരിലാണറി

യ�പ്പട്ടിരുന്നത്…’
(എംഗൽസ്: ‘ഫ്രാൻസി�ല വർഗസമരങ്ങൾ’ എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ)

ക്രിസ്തുവി�ന്റ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങ�ള വ്യതിചലിപ്പിക്കാനും വീ�ണ്ടടുക്കാനും

�വണ്ടി മർദ്ദകവർഗക്കാരും അവരു�ട യൂദാസ്സുകളും പലതരം പ്ര�ലാഭനങ്ങളും പ്ര

�യാഗിച്ചു�നാക്കി. അവർ വാഗ്ദാനം �ചയ്തു. ‘ചക്രവർത്തി�യ ഒന്നുവന്ദിച്ചാൽ മതി,

നിങ്ങളു�ട ജീവ�ന രക്ഷിക്കാം’.

�ചറിയ കുട്ടികൾ�പാലും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു:

‘ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് !’ ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കി�ല എം.എസ്. പി. മർദ്ദനകാല

ത്ത് ബാലസംഘക്കാർ ‘ഈങ്ക്വിലാബ് ’ വിളിച്ചതു�പാ�ല!

വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾ! നീചവും മൃഗീയവുമായ �പശാചികതകൾ! ഒടുവിൽ,

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303�ല ആ കൂട്ട�ക്കാല! നി�ക്കാമീസിയയിലുള്ള രാജകീയ �കാട്ടാ

രം തീ�വച്ചു നശിപ്പിച്ചു�വന്നതാണ�ത്ര കാരണം. ആ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റക്രമ’�ത്താട്—

�തറ്റി�പ്പായി,ആ ‘ക്രിസ്ത്യൻഅക്രമ’�ത്താട്—പകവീട്ടാൻ �വണ്ടി, പതിനായിരക്ക

ണക്കിലുള്ളക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾ നിർദ്ദയം കൂട്ട�ക്കാല �ചയ്യ�പ്പട്ടു!

എന്നിട്ടും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി—അല്ല, ക്രിസ്തുമതം നശിച്ചില്ല, അതുകാട്ടുതീ�പാ

�ല പരന്നുപിടിച്ചു!

18
�കാല്ലങ്ങൾ കടന്നു�പായി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടായി. ഒടു

വിൽ, പുതിയ മത�ത്ത അടിച്ചമർത്താനാവി�ല്ലന്നു �ബാധ്യമായ�പ്പാൾ യൂദാസ്സു

കൾഅടവുമാറ്റി. തങ്ങളും ക്രിസ്തുവി�ന്റ അനുയായികളാ�ണന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽ

വിളിച്ചുപറയാൻ തുടങ്ങി!
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ചക്രവർത്തിമാരാണ്ഈചപ്പടാച്ചിക്കു�നതൃത്വംനൽകിയത്. ആഭ്യന്തരക്കുഴ

പ്പം�കാണ്ടു താറുമാറായിത്തീർന്നു�കാണ്ടിരുന്നതങ്ങളു�ട വിശാലമായസാമ്രാജ്യ

�ത്തഒന്നാക്കി �യാജിപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതിന് സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മതത്തി�ന്റ

സഹായംആവശ്യമാ�ണന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

അങ്ങ�ന ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303�ല കുപ്രസിദ്ധമായ കൂട്ട�ക്കാലയ്ക്കു�ശഷം 17 �കാ

ല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ �കാൺസ്റ്റൻ�റൻ ചക്രവർത്തി, വലിയ ആർഭാട�ത്താ

ടുകൂടി, ക്രിസ്തുമതം �സ്റ്ററ്റി�ന്റ മതമായി സ്വീകരിച്ചു.

വാൾ കുരിശി�നആലിംഗനം �ചയ്തു! മർദ്ദകനായ �കാൺസ്റ്റൻ�റൻ ‘മഹാ

നായ’ �കാൺസ്റ്റൻ�റനായിത്തീർന്നു!

തങ്ങളു�ട സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പഴയ �ദവങ്ങ�ള

ക്കാളുമധികം �യശുവാണ് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുകഎന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

ചക്രവർത്തിയു�ട മാർപ്പാപ്പയും �കട്ടിപ്പിടിച്ചു!

അവർ അടിമക�ള ‘ക്രിസ്തുവി�ല സ�ഹാദരന്മാർ’ എന്നുവിളിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അവർക്കു �മാചനം നൽകിയില്ല. അവർ അടിമകൾക്ക് ‘സ്വർഗത്തി�ന്റ രാജ്യം’

വാഗ്ദാനം �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, ഭൂമിയു�ട രാജ്യത്തിൽ അടിമകൾ അടിമകൾ ത�ന്ന!

നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യസമത്വങ്ങ�ള നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി കിരീടവും കുരിശും

പരസ്പരം �ക�കാർത്തുപിടിച്ചു. മർദ്ദിതരു�ട �നതാവായ �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ‘�ക

യ�റാഫിൽ’ അവർഎല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങ�ളയുംഅനുഗ്രഹിച്ചു. വാളി�നയും കുന്ത

�ത്തയും അവർ �ളാഹയണിയിച്ചു. മർദ്ദകവർഗക്കാരു�ട ദണ്ഡനീതിശാസ്ത്രത്തിന്

അവർ�ദവകല്പനയു�ട സ്വാസ്ഥ്യം നൽകി.

മർദ്ദക�ന ��ഹിക്കാനും �പരുമ്പാമ്പി�നആലിംഗനം �ചയ്യാനുംഅവരുപ

�ദശിച്ചു. പട്ടിണിയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കിടന്നുനരകിക്കുന്ന മർദ്ദിത�രാട് ശാന്തരായി

രിക്കാൻ അവരാഹ്വാനം �ചയ്തു. ഇഹ�ലാകത്തിൽ അനീതിക�ളയും ചൂഷണങ്ങ

�ളയും ക്ഷമ�യാ�ട സഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തിനു�ശഷം സ്വർഗത്തി�ലക്ക് ഫ്രീ

ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാ�ണന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം �ചയ്തു!

അങ്ങ�ന,അടിമക�ളആ�വശം �കാള്ളിക്കാൻ �വണ്ടി ഉയർന്നുവന്നക്രിസ്തു

മതം നിലവിലുള്ള ചൂഷണവ്യവസ്ഥക�ള നിലനിർത്താനും സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ

�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരാത്മീയായുധമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.
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അതിനു�ശഷമുള്ള പള്ളിയു�ട ചരിത്രം കറുത്തിരുണ്ട ഭീകരതകളു�ട ചരിത്രമാണ്.

മനുഷ്യത്വത്തി�നതിരായഎല്ലാപിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ളയുംഅതുപി

ന്താങ്ങി. പു�രാഗമനപരമായ എല്ലാറ്റി�നയും അ�തതിർത്തു. ശാസ്ത്രസംബന്ധി

യായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങ�ള അതു പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. പു�രാഗമനപരമായ ചിന്താഗതി

ക�ളയുംആശയങ്ങ�ളയുംഅതു നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. �വളിച്ചത്തി�ന്റ �നർക്ക് യു

ദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുട്ടി�ന ആലിംഗനം �ചയ്തു. നിലമുടമകൾ�ക്കതിരായ ജനാ

ധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളആ�ക്ഷപിച്ചു, മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളഎതിർത്തു. എല്ലാം �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ! ആത്മീയതയു�ട

യുംആദ്ധ്യാത്മികതയു�ടയും �പരിൽ!

ഓ! അവരു�ട ഒരാദ്ധ്യത്മികത! അവർ ഭൗതികകാര്യങ്ങളു�ട വി�രാധിക

ളാണ�ത്ര! ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, ഭൗതികകാര്യങ്ങ�ള എതിർക്കാൻ
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�വണ്ടി,അവർഎന്താണ് �ചയ്തത്? കഴിഞ്ഞഒന്നുരണ്ട്നൂറ്റാണ്ടുകളി�ല�ക്കങ്കിലും

ഒന്നു ക�ണ്ണാടിച്ചു�നാക്കൂ.

1789-ൽ ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾ മാർപ്പാപ്പാ തിരു�മനി അതി

�നഎതിർത്തു.

1848–49-ൽ ഇറ്റലിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾ മാർപ്പാപ്പ

പിന്തിരിപ്പന്മാ�രയാണ്സഹായിച്ചത്. പുതിയനിയമങ്ങ�ളപിന്താങ്ങിയവ�രല്ലാം

ഭ്രഷ്ടാക്ക�പ്പട്ടു.

1917-�ല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന �താഴിലാളി ഭരണത്തി�ന്റ

�ന�ര അവർ ഒരു കുരിശുയുദ്ധം ത�ന്നപ്രഖ്യാപിച്ചു.

1922-ൽ ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് �സ്വച്ഛാധിപത്യമാരംഭിച്ച�പ്പാൾ ‘ജനാധിപ

ത്യ�ത്തയും പാർല�മൻററിസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും ഇഷ്ട�പ്പടാത്തപീയൂസ് പതി�നാ

ന്നാമൻ മു�സാളിനി�യ അനുഗ്രഹിച്ചു: ‘�ദവം അയച്ചുതന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ�ദ്ദ

ഹം!’.

ഫാസിസ്റ്റ് �ചന്നായ്ക്കളു�ട ആക്രമണയുദ്ധങ്ങ�ള�യല്ലാം മാർപ്പാപ്പ സഹായി

ച്ചു. 1935–36-�ല അബിസീനിയൻ യുദ്ധം, 1938-ൽ ആസ്ട്രിയയു�ട �നർക്കുണ്ടായ

ബലാൽക്കാരം, 1939-ൽ �ച�ക്കാ��ാവാക്കിയയു�ട �നർക്കുണ്ടായ ക�യ്യറ്റം,

1941-ൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ �നർക്കുണ്ടായ അവസാന�ത്ത മരണയുദ്ധം

എല്ലായിടത്തും അക്രമിക�ളയാണ് വത്തിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പർ

ട്ടികളു�ട �നതൃത്വത്തിൽഎവി�ട�യല്ലാം പട്ടിണിയു�ടയും �താഴിലില്ലായ്മയു�ടയും

ഭരണം അവസാനിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടാ, എവി�ട�യല്ലാം സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാ

രായ മർദ്ദകന്മാർ പിഴു�തറിയ�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടാ. എവി�ട�യല്ലാം മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ

മഹനീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്ക�പ്പടുന്നു�ണ്ടാ, അവി�ട�യല്ലാം സ്വന്തം ചാരന്മാർ

വഴി തുരപ്പൻ പണികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ�ദ്ദഹം. എന്തിന്?

ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ �നർക്ക�ദ്ദഹമനുവർത്തിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ള നയ

�മന്താണ്?.

ഇന്നു മാർപാപ്പയു�ട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു �സാവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്; �സാ

ഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവുമാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�ക്കതിരായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങളു�ടയും ശത്രുവാണ�ദ്ദഹം.
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ആരാണീ മാർപാപ്പ? ഏറ്റവുംവലി�യാരുനിലമുടമസ്ഥൻ. വൻകിടകുത്തകബാങ്കു

കളിൽ നിന്നും, വൻകിട വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള

�ഷയറുകളു�ട ലാഭം വാങ്ങുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളി!

‘ത�ന്റ അപ്പം വിശപ്പുള്ളവനു �കാടുക്കുകയും നഗ്ന�ന ഉടുപ്പിക്കുകയും പലി

ശയ്ക്ക് �കാടുക്കുക�യാ ലാഭം വാങ്ങുക�യാ �ചയ്യാതിരിക്കുകയും’ �ചയ്യണ�മന്ന്

ആർ ഉപ�ദശിച്ചു�വാ ആ മഹാനായ �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ മാർപാപ്പ തി

രു�മനി �കാല്ലത്തിൽ (രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുള്ള കണക്കുപ്രകാരം)

18,00,00,000 ലിറ ആദായമുണ്ടാക്കുന്നു. �ത�ക്ക അ�മരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ഫ്രഞ്ച്-ഇറ്റാലിയൻ ബാങ്ക് വത്തിക്കാ�ന്റ സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്

അതി�ന്റ മൂലധനം 5 �കാടി ഫ്രാങ്കായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് �ജായിൻറ്
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�സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളി�ലല്ലാംകൂടി വത്തിക്കാൻ 20 �കാടി ഫ്രാങ്ക് നി�ക്ഷപിച്ചിരുന്നു.

ഇറ്റാലിയൻകണക്കുകൾപ്രകാരംവത്തിക്കാന് �ലാകത്തിലാ�കയുള്ളമൂലധനനി

�ക്ഷപം 30,000 �കാടി ലിറ�യാളം വരും. വിദ്യുച്ഛക്തി, �ലാഹഖനികൾ, ഗതാഗതം,

�ടക്സ്—�ടൽസ്, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ—എല്ലാറ്റിലും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മൂലധനമുണ്ട്. 40 ക�ത്താലിക്കാ ബാങ്കുകളും നൂ�റാളം മറ്റു ബാങ്കുകളും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം 38,000 �കാടി ലിറ വി

ലപിടിച്ച സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളും വത്തിക്കാനു�ണ്ടന്നു കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു ഭരണകൂടത്തി�ന്റ ത�ന്നഅധിപനാണ�ദ്ദഹം.

ഇങ്ങ�നയാണ് മാർപാപ്പ തിരു�മനി ആത്മീയകാര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കു

ന്നത് !

മാർപാപ്പ മത്രമല്ല, ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയു�ട മറ്റു �നതാക്കന്മാരുംഏതാണ്ടി

�ത മാതൃകയാണു പിന്തുടരുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒട്ടാ�കയുള്ള നിലത്തി�ന്റ മൂന്നി

�ലാരുഭാഗംബിഷപ്പുമാരു�ടസ്വകാര്യസ്വത്താണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽഭൂസ്വത്തുക്ക

ളു�ട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ക�ത്താലിക്കാപു�രാഹിത�മധാവികളു�ട കയ്യിലാണ്.

ഈ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കളത്രയും കയ്യടക്കി�വച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ

രു�ട ‘ഭൗതികവാദ’�ത്തഎതിർക്കുന്നത് ! ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളകൃഷിക്കാരു�ടയും

�താഴിലാളികളു�ടയും അധ്വാനഫലം കവർ�ന്നടുത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സുഖ

�ഭാഗങ്ങളിൽകിടന്നുകൂത്താടി�ക്കാണ്ടാണ്അവർകമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധംപ്രസംഗി

ക്കുന്നത്. നാവിൽ �യശുക്രിസ്തുവി�നയും ഹൃദയത്തിൽ യൂദാസി�നയും �പറി�ക്കാ

ണ്ട് അവർ പട്ടണങ്ങൾ �താറും നടന്നുപ്രസംഗിക്കുന്നു, �തരുവു�താറും നടന്ന് മുക്ര

യിടുന്നു, കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്രിസ്തുവി�ന്റശത്രുവാ�ണന്ന്! പാട്ടം കുറച്ചുകിട്ടാൻ �വണ്ടി

യും ഒഴിപ്പിക്കലി�നതിരായും കൃഷിക്കാർ നടത്തുന്ന പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ, കൂലികൂട്ടിക്കി

ട്ടാൻ �വണ്ടിയും പിരിച്ചുവിടലി�നതിരായും �താഴിലാളികൾ നടത്തുന്നസമരങ്ങൾ,

ഫീസ് വർദ്ധനവി�നതിരായി വിദ്യാർത്ഥികളും ശമ്പളവർദ്ധനവിനു�വണ്ടി ഇടത്ത

രക്കാരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരും നടത്തുന്നപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ—എല്ലാം �ദവത്തി�ന

തിരാ�ണന്ന് !

ഇക്കഴിഞ്ഞ തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട ജനാധിപത്യശക്തികളു�ട മു

�ന്നറ്റം കണ്ടു �ബജാറായ ഒരു പിടി പിന്തിരിപ്പന്മാർ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’

എ�ന്നാരു സംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതത്തി�ന്റയും ആത്മീയതയു�ടയും �പ

രിൽ അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ �താറും നടന്ന് �കാൺഗ്രസി�ന്റ ആക്രമണങ്ങ�ള ന്യായീ

കരിക്കുകയും ആ അക്രമങ്ങൾ�ക്കതിരായി ജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കമ്യൂണി

സ്റ്റുകാ�രആ�ക്ഷപിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’യു�ട �നതാക്കന്മാരി�ലാരാൾ വടക്കൻ അച്ചൻ

എ�ന്നാരു പു�രാഹിതനാണ്. ശ്രീ. വടക്കൻഅച്ച�നാട് ഞാ�നാരു �ചാദ്യം �ചാ

ദിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നു.

�ചാദ്യമിതാണ്:

‘ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്ക് �പാകാൻ കഴിയുന്നതി�നക്കാൾ എളുപ്പം ഒ�രാ

ട്ടകത്തിന് ഒരു സൂചിത്തുളയിലൂ�ട കടക്കാനാണ് ’ എന്നാണ�ല്ലാ �യശുക്രിസ്തു പ്ര

ഖ്യാപിച്ചത്. �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റഈപ്രഖ്യാപനം ശരിയാ�ണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങ

ളു�ട യജമാനന്മാരായ വൻകിട സ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനു�ശഷംഎ�ങ്ങാട്ടാണ്

�പാവുക?
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എന്നാൽ,എല്ലാപു�രാഹിതന്മാരും യൂദാസി�ന്റഅനുയായികളല്ല. ഫ്യൂഡലിസവും

മുതലാളിത്തവും അസാന്മാർഗികമാ�ണന്നും സ്വത്തുടമവ്യവസ്ഥയും വർഗവ്യത്യാ

സങ്ങളും �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നും പ്രചാര�വല �ച

യ്തു�കാണ്ട് മർദ്ദിതരു�ട ഭാഗത്തുനിന്നു �പാരാടിയ അ�നകം പു�രാഹിതന്മാരും

മറ്റു ക്രിസ്തുമതാനുയായികളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ഞങ്ങൾ

�യശുക്രിസ്തു�വ�പ്പാ�ലയുള്ളവരാണ്, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങ�ള�പ്പാ�ല മർ

ദ്ദിക്ക�പ്പടുന്നു!’ ഇതായിരുന്നു 1381-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല നിലമുടമകൾ�ക്കതിരായി

�പാരാടിയ കൃഷിക്കാരു�ട മുദ്രാവാക്യം. ഗ്രാത്തിയൻ എന്ന പു�രാഹിതൻ സ്വ

കാര്യസ്വത്തുടമ�യ്ക്കതിരായി കുരി�ശാങ്ങി: ‘ഭൂമിയിലുള്ളഎല്ലാ സ്വത്തുക്കളും �പാതു

സ്വത്തുക്കളാവണം’. ‘�ലവലർ’മാരു�ടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരു�ടയും ബഹുജന പ്രസ്ഥാ

നങ്ങൾക്കും �യശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ആ�വശം ലഭിച്ചത്. അവരു�ട �നതാ

വായ വിൻസ്റ്റലി എന്നപു�രാഹിതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം. തങ്ങളു�ട ദിവ്യ പ്രമാണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട്

ജനങ്ങ�ള മയക്കി അവരു�ട ശ്രദ്ധ�യ സ്വർഗ്ഗത്തി�ല സ്വത്തുക്കളു�ടയും മരണാ

നന്തരമുള്ള �ശ്രയസ്സി�ന്റയും �നർക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാൽതങ്ങൾക്ക്എളുപ്പത്തിൽഭൂമി

യു�ട സ്വത്തുക്ക�ളല്ലാ�മടുത്തുപ�യാഗിക്കാനും ജനങ്ങ�ള തങ്ങളു�ട അടിമകളാ

ക്കാനും കഴിയു�മന്ന് ’.

�ബബിൾകയ്യിൽപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് ലൂതറും മുൻസറുംഫ്യൂഡലിസത്തിനുംപള്ളി

�മധാവിത്വത്തിനു�മതിരായി പട�വട്ടിയത്. എന്നാൽ മഹത്തായ ഈ ബഹുജ

നപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളല്ലാം മൃഗീയമായി അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഒറ്റു

നിൽക്കുകയാണ് മാർപ്പാപ്പയും മറ്റു പള്ളി�മധാവികളും �ചയ്തത്.

ഈയി�ടത്ത�ന്ന, ക്യൂ�ബക്കി�ല ‘ല്ദ്വ്വാർ’ എന്ന ക�ത്താലിക്കാ പത്ര

ത്തിൽ, അതി�ന്റ 1949 �സപ്റ്റംബർ 6-ാമ�ത്ത ലക്കത്തിൽ, �ഷർബ്രൂക്കി�ല

ബിഷപ്പ് ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘മുതലാളിത്തമാണ് നമ്മു�ട എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും കാരണം. നമ്മൾഅതി�ന

തിരായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതി�ന �ഭദ�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയല്ല—കാരണം

അതി�ന �ഭദ�പ്പടുത്തുക സാധ്യമല്ല—അതി�ന ശരിയാക്കാൻ�വണ്ടിയല്ല—

കാരണം, അതി�ന ശരി�പ്പടുത്താനാവില്ല—പി�ന്ന�യാ, അതി�ന നശിപ്പിച്ചും

അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർ

ത്തി�ക്കണ്ടത്’.

പല�പ്രാട്ടസ്റ്റാൻറ് പു�രാഹിതന്മാരുംഏതാണ്ടി�തഅഭിപ്രായംപ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, കാൻറർബറിയി�ല ഡീൻ, �ഡാക്ടർ ഹ്യൂ�ലറ്റ് �ജാൺസൺ,

എഴുതുന്നു:

‘നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൃഷ്ടിപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം, എ�പ്പാഴും വികസിച്ചു

�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയത എന്നീ നാലു ക്രിസ്തീയാദർശങ്ങൾ നിറ�വറ്റുക മുത

ലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ അസാധ്യമാണ്… മനുഷ്യർ സ�ഹാദരന്മാരാ�ണന്നുള്ള

സിദ്ധാന്തം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും നിറ�വറ്റ�പ്പ�ടണ്ടതാ�ണന്ന് �യശു

വിനു നിർബന്ധമായിരുന്നു. മനുഷ്യസ�ഹാദര്യം �കവരുത്തുവാൻ സഹായിച്ച

എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങ�ളയും പരിപാടിക�ളയും അ�ദ്ദഹം സ്വാഗതം �ചയ്തു. ധന

വാന്മാ�രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവ�രയും പരിഷ്കൃതന്മാ�രയും അ�പക്ഷിച്ച് സാധാര
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ണക്കാരായ ആളുകൾ �യശുവി�ന്റ ദർശന�ത്താട് കൂടുതൽ അടുത്തവരാ�ണന്ന്

അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു’.

‘ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും അവനവ�ന്റ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തർക്കും

അവനവ�ന്റആവശ്യമനുസരിച്ച്, എന്ന ക്രിസ്തീയപ്രമാണത്തിനു�വണ്ടി സജീവമാ

യി പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടം സഹിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് അവ

രർഹിക്കുന്ന ആദരവും സഹകരണവും’ നൽകണ�മന്നാണ് കാൻറർബറിയി�ല

ഡീൻആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നത്.
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�ഡസൻകാർട്ടറും പത്നിയുംകൂടിഎഴുതിയ ‘ഞങ്ങൾ �സാഷ്യലിസം കണ്ടു’എന്ന

പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല �റവറണ്ട് വാട്സും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല �മ�ട്രാ

�പാളിട്ടൻ നി�ക്കാളായിയും തമ്മിൽ നടന്നസംഭാഷണത്തി�ന്റ റി�പ്പാർട്ട് ഉദ്ധരി

ച്ചു�ചർത്തിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടീഷ് പു�രാഹിതൻ �ചാദിച്ചു:

സാറിസ്റ്റ് ഭരണ�ത്തഅ�പക്ഷിച്ച് �സാവിയറ്റ് ഭരണത്തിൻകീഴിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവി

തം നയിക്കാൻ കൂടുതൽഎളുപ്പ�മാ കൂടുതൽപ്രയാസ�മാ?

�സാവിയറ്റ് ഓർത്ത�ഡാക്സ് ചർച്ചി�ന്റ �നതാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു:

‘തീർച്ചയായുംഇന്ന�ത്തഭരണത്തിൻകീഴിലാണ് കൂടുതൽഎളുപ്പം. എ�ന്തന്നാൽ,

ക്രിസ്തുമതത്തിനും കമ്യൂണിസത്തിനു �പാതുവിലുള്ളപലതുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ട

രും വർഗവ്യത്യാസമില്ലാത്തമനുഷ്യ�ന്റസൗഭ്രാത്രത്തിൽവിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ

രണ്ടുകൂട്ടരും സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളു�ട ഇന്ന�ത്ത ജീവിതരീതി

�കാണ്ട് പാപത്തി�ന്റ അനാവശ്യമായ പല �പ്രരണകളും നീക്കം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു’.

എന്താണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായ മാറ്റം? �വദപുസ്തകത്തി�ല ലൂ�ക്കാസ്

പറയുന്നഈനാലുകാര്യങ്ങൾ:

– പ്രഭുക്കന്മാ�ര സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറക്കി;

– താണവ�ര ഉയർത്തി;

– വിശന്നിരിക്കുന്നവ�ര നന്മകളാൽ നിറച്ചു;

– സമ്പന്നന്മാ�ര �വറും ക�യ്യാ�ട അയച്ചുകളഞ്ഞു’.

(ലൂ�ക്കാസ് 52, 53)

�യശുക്രിസ്തു മർദ്ദിത�ര �മാചിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി മർദ്ദകവർഗക്കാർ�ക്കതിരാ

യി പ്രവർത്തിച്ചു. പ�ക്ഷ, അന്ന�ത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരു

�ട �മാചനം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ, മുതലാളിത്തം

അതി�ന്റ അവസാനദശയി�ലത്തിയ�പ്പാൾ, മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായ ഭൗ

തികസാഹചര്യങ്ങളുളവായത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് �ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും
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�നതൃത്വത്തിൽ—മാർക്സിസത്തിൽഅടിയുറച്ച �ബാൾ�ഷവിക്ക് പാർട്ടിയു�ട �നതൃ

ത്വത്തിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവം പ്രഭുക്കന്മാ�ര എ�ന്ന�ന്ന

ക്കുമായി സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നാട്ടിപ്പായിച്ചു. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത,

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിക്കടിത്തറയി

ട്ടു.

ഇന്ന് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് യഥാർ

ത്ഥമായ ��ഹത്തി�ന്റയും സൗഭ്രാത്രത്തി�ന്റയും ഘട്ടത്തി�ലക്ക്, വിജയപൂർവ്വം

മാർച്ചു�ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതു�കാണ്ടാണ്, നിരീശ്വരവാദിയായ സഖാവ് സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ

അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്ക് കുതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �സാവിയറ്റ് യൂ

ണിയ�നപ്പറ്റി ഈശ്വരവിശ്വാസിയും �യശുവി�ന്റ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനുമായ കാൻ

റർബറി�ല ഡീൻ ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്തിയത്.

‘അപ്ര�മയമായപ്രഭാവ�ത്താടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാവ്�ദവത്തി�ന്റനല്ല മാർഗ്ഗ

ങ്ങളിൽക്കൂടി പു�രാഗമിക്കുന്നത് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽഞാൻ കണ്ടു’.

അതു�കാണ്ടാണ് �ലാകത്തിലുള്ളഎല്ലാ നല്ലക്രിസ്ത്യാനികളും �സാവിയറ്റ് യൂ

ണിയ�ന ��ഹിക്കുന്നത്.

അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്,സ്വത്തുടമ�യയുംവർഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളയുംഎ�ന്ന

ന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന യൂദാസി�ന്റ അനുയായികൾ �സാവിയറ്റ് യൂണി

യ�നപ്പറ്റി �തറിപ്പാട്ടുകളും പുലയാട്ടുകളും പാടുന്നത്.

പ�ക്ഷ; ചരിത്രം �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ഭാഗത്താണ്, വത്തിക്കാൻ മുതൽ വട

ക്കൻ അച്ചൻവ�രയുള്ളവരു�ട ഭാഗത്തല്ല. മർദ്ദകവർഗക്കാരു�ടയും അവ�ര പി

ന്താങ്ങുന്നയൂദാസ്സുകളു�ടയും ഭാവി�യന്തായിരിക്കു�മന്ന് 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുത

�ന്ന പ്രവചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ട�ര ചൂണ്ടി�ക്കാണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവി�ന്റ ശിഷ്യന്മാർ

പ്രഖ്യാപിച്ചത്:

‘നിങ്ങൾതീ�കാണ്ടുനശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നദിവസംവിദൂരമല്ല. നിങ്ങളു�ടഅരമനകൾ

�വണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിട�പ്പടും!’.



10
മാർക്സിസവുംആധുനികശാസ്ത്രവും

സൂര്യ�ന നി�ഷധിയ്ക്കുന്ന ചിലആളുകളുണ്ട്. അവരു�ട �പർ കുരുടന്മാർ എന്നാണ്.

മാർക്സിസ�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അവരു�ട �പർ �പ്രത

ങ്ങൾഎന്നാണ്.

�പ്രതങ്ങൾ ചില�പ്പാൾ ഭാവിയു�ട മുഖമൂടിയണിഞ്ഞു�കാണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ

നടത്തും. മാർക്സിസ�ത്ത എതിർക്കുന്നവർ ചില�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള

�പാക്കിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് നൃത്തം�വയ്ക്കും. മാർക്സിസത്തി�ന്റ ശക്തി വളരും�താറും

അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നു. മാർക്സിസം പഴഞ്ചനാണ്.

�കരളത്തിൽഅങ്ങി�ന�യാരാളുണ്ട്. പി. �കശവ�ദവ്.

‘മലയാളരാജ്യ’ത്തി�ന്റ ഒരു വി�ശഷാൽപ്രതിയിൽ,

“മാർക്സി�ന്റയും ഏംഗൽസിൻ�റയും നിഗമനങ്ങൾ—വിപ്ലവ�ത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ

മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ—�പാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു”�വന്നും

ഇന്ന�ത്ത വർദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തിൻ�റയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളു�ടയും

�വളിച്ചത്തിൽ മാർക്സിസം പു�രാഗമനപരമായ ഒരു തത്വസംഹിതയാ�ണന്നു

പറയാൻ സാധ്യമ�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അശാസ്ത്രീയവും പിന്തിരിപ്പനുമായ ഒരു �വ

റും �ഡാഗ്മയാ�ണന്നു പറയുവാൻകൂടി മടി�ക്കണ്ടതി�ല്ലന്നു �തളിയുന്നു” എന്ന്

അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

�കശവ�ദവി�ന്റ �ധര്യം അപാരമാണ് ! ഭാവി�യ മാത്രമല്ല വർത്തമാനകാല

�ത്ത�പ്പാലും ഒരു �പനത്തുമ്പു�കാണ്ടു നാമാവ�ശഷമാക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തിന് യാ

�താരു കൂസലുമില്ല.

മാർക്സിസം �ലാകത്തി�ന്റ മനസ്സാക്ഷി�യപിടിച്ചുകുലുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു

നൂറ്റാ�ണ്ടആയിട്ടുള്ളു എങ്കിലും, ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അത് �ലാകത്തി

�ന്റ മൂന്നി�ലാരുഭാഗത്ത് �ച�ങ്കാലുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽത്ത�ന്ന ദിവ

സം �ചല്ലും�താറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തി�ലയ്ക്കാകർഷിയ്ക്ക�പ്പ

ട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസം അജയ്യമാ�ണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അധികമധി

കം പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കുംനി�ഷധിക്കാനാവാത്തഒരുജീ

വനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. പ�ക്ഷ, �കശവ�ദവി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യം

നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതു �പാളിഞ്ഞു പാളീസ്സായിരിക്കുന്നു. അത് �വറും മായയാ

ണ്. കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കു കുതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �സാവിയറ്റു യൂണിയനും �സാ
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ഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളും ജനാ

ധിപത്യ�ചനയും �ലാകത്തി�ന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ചു

�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളും എല്ലാം മിഥ്യയാണ്.

1 മാർക്സിസത്തി�ന്റ �ന�ര

മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരു�ട നിർവചനമനുസരിച്ച് “മാർക്സിസം പ്രകൃതിയു�ടയും സമു

ദായത്തിൻ�റയും വികാസ നിയമങ്ങളു�ടയും ശാസ്ത്ര”മാണ�ല്ലാ. പ്രകൃതിയു�ട പ്ര

ത്യക്ഷരൂപങ്ങളു�ടഅർത്ഥവുംപ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാനുംഅവ�യക്കുറിച്ചുള്ള

തത്വങ്ങൾരൂപവൽക്കരിക്കാനും അവയു�ട ഭൗതികത്വമാണ് അടിസ്ഥാനമാ�യടു

ക്ക�പ്പടുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിത്തറയി

�ന്മലാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ മണിമാളിക �പാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്. അടിത്തറ തകർ

ന്നാൽ മണിമാളികയും തകർന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം ത�ന്ന മിഥ്യയാ�ണങ്കിൽപ്പി

�ന്ന മാർക്സിസം �പാളിഞ്ഞുപാളീസ്സാകാതിരിയ്ക്കു�മാ? അതു�കാണ്ട്, ഭൗതികപ്രപ

ഞ്ചവുംഅതിലടങ്ങിയഓ�രാപരമാണുവുംഅപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വ

ന്ന “ആധുനികശാസ്ത്ര”ത്തി�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് �ക

ശവ�ദവ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ �നർക്കുയുദ്ധത്തിനു �ചല്ലുന്നത്. അ�ദ്ദഹം എഴുതുന്നു.

“ശാസ്ത്രത്തിൻ�റയും �പാതു�വ വിജ്ഞാനത്തിൻ�റയും വർദ്ധന�വാടുകൂടി

അഥവാ, മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തി�ന്റ സങ്കുചിതമായ പരിധി�യപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു്

ഉണ്ടായ�താടുകൂടി—മാർക്സിസ്റ്റ് പലകയിൽ പുഴുക്കുത്തുവീണു കഴിഞ്ഞു. അതു ദ്രവി

ച്ചുതുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു”.

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ ഭാഷയിലാണ്അ�ദ്ദഹംസംസാരിക്കുന്നത്. “ഇരുപതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ല ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും മാർക്സി�ന്റ തീരുമാനങ്ങ�ളയും നിഗമനങ്ങ�ളയും

അവഗണിച്ചു�കാണ്ടാണ് മു�ന്നാട്ടു�പായത്”. എന്ന�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭൗതി

കശാസ്ത്രത്തി�ന്റകണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽനിന്ന്അ�ദ്ദഹം �തളിവുകൾഹാജരാക്കുന്നു.

“ആറ്റമി�ന്റഘടന�യപ്പറ്റിയുംഅതി�നവിഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ളപ്രയാസങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ �ലാകഘടന�യ സംബന്ധിച്ച ധാരണയിൽത

�ന്നയും വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിഭിന്നങ്ങളായ മൂന്നുതരം അണുക്കളു

�ട ഘടനയാണു ഒരുആറ്റം എന്നു �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ വിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങ�ളാടു

കൂടിയവയാ�ണങ്കിലും അവ സംഘടിതമായിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നും അവയു�ട വിഘടനം

ആപൽക്കരങ്ങളായഫലങ്ങ�ള ഉളവാക്കു�മന്നുമാണ് �സാദാഹരണം ശാസ്ത്രകാ

രന്മാർ �തളിയിക്കുന്നത്”. അതു�കാണ്ട് മാർക്സിസം �പാളിഞ്ഞു പാളീസ്സായിരിയ്ക്കു

ന്നു.

2 എല്ലാം മായ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല പ്രബലന്മാരും പ്രഗത്ഭമതികളുമായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാരു�ട തണലിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് �കശവ�ദവ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീൻസു,

�യഡിങ്ങ് ടൻ, �വറ്റ് �ഹഡ്, പ്ലാങ്ക്, ബർട്രാൻഡ് റസ്സൽ, �ക. ഭാസ്കരൻനായർ

എന്നിങ്ങി�ന പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അ�ദ്ദഹ�ത്ത സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മു�ട

കൺമുമ്പിലുള്ള �ലാകം യഥാർത്ഥമ�ല്ലന്നും മനസ്സിനു പുറത്തുയാ�താരു യാഥാർ

ത്ഥ്യവുമി�ല്ലന്നും ഭൗതീകപ്രപഞ്ചം മനസ്സി�ന്റ സങ്കല്പമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമ�ല്ലന്നും
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അവർ ‘�തളിയിച്ചു’ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, സർ �ജയിംസ്ജീൻസ്

പറയുന്നു:

“പ്രപഞ്ചം മഹത്തായ ഒരു ചിന്തയായി അധികമധികം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു”

�വറ്റ് �ഹഡ് പറയുന്നു:

“പ്രകൃതി മുഷിപ്പനാണ്, അതിന്നു ശബ്ദമില്ല, മണമില്ല, നിറമില്ല”

എഡിങ്ങ്ടൻ പറയുന്നു:

“ഈകാണുന്ന�താന്നുമല്ല പരമാർത്ഥം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�നന്നനിലയിൽഎ�ന്റ

മുമ്പിൽ കാണുന്ന �മശ നീണ്ടുചതുരമായ ഒരുഘനപദാർത്ഥമ�ല്ലന്ന് എനിയ്ക്കു പറ

�യണ്ടിവന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അതു അ�മയ�വഗത്തിൽ അ�ങ്ങാട്ടുമി�ങ്ങാട്ടും കുതിച്ചുചാടു

ന്നഅ�നക�കാടി വിദ്യുൽകണങ്ങളു�ടസംഘാതമാ�ണന്നാണുശാസ്ത്രം �തളിയി

ച്ചിരിക്കുന്നത്”.

ഈഅത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്ത�ത്തവ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ടു നമ്മു�ട �ക. ഭാസ്ക

രൻനായർ എഴുതുകയാണ്:

“കരിങ്കല്ലി�ന്റ പരമാർത്ഥമറിയുവാൻ അതി�ന്മൽ തലയടിയ്ക്കുന്ന ദയനീയ പരീക്ഷ

ണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. പ�ക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ശാസ്ത്ര

പ്രകാരം നാം ആഞ്ഞടിച്ചാലും കരിങ്കല്ലുമായി കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല. അങ്ങി�നയിരി�യ്ക്ക

സ്പർ�ശന്ദ്രിയ�ത്ത ഒരിയ്ക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്കു ഒരു �മശ കാ

ണുന്നതിന്, പ്രകാശം അതിൽ നിന്നു നമ്മു�ട കണ്ണുകളിൽഎ�ത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകാശത്തി�ന്റഈസഞ്ചാരത്തിനു സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ നിമിഷാംശത്തി

�ന്റഅവസാനത്തിലാണുനമുക്കു�മശ�യപ്പറ്റിയുള്ളകാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ആസ്ഥി

തിയ്ക്കു നാം കാണുന്ന �മശ നമ്മു�ട തലയ്ക്കുള്ളില�ല്ല ഇരിക്കുന്ന�തന്നുബർട്രാൻഡു

റസ്സൽ �ചാദിയ്ക്കുന്നു. നമുക്കു എന്തി�നപ്പറ്റിയുള്ള �ബാധവും ഇതു�പാ�ലയുള്ളതാ

ണു. �മശയും �മഘവു�മല്ലാം വിദൂരമായഅനുമാനങ്ങളാകുന്നു. മനസ്സിനു ത�ന്നപ്പ

റ്റിത്ത�ന്നയുള്ള�ബാധത്തിനു മാത്ര�മഈ�വകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാ�തയുള്ളു. അതു

സത്വരവും സകലാൽപൂർവ്വവുമായഅറിവാണു. മറ്റുള്ള�തല്ലാം അതി�നആശ്രയി

ച്ചു നിൽക്കുന്നു”. (ആധുനികശാസ്ത്രം, �പജ് 3, 4)

ഇങ്ങി�ന പറഞ്ഞുപറഞ്ഞുഒടുവിൽ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം വാസ്തവത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നി

�ല്ലന്നും സങ്കല്പങ്ങളും സംഭാവ്യതകളും മാത്ര�മ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളു എന്നുമുള്ള

കണ്ടുപിടുത്തത്തിലാണുഅ�ദ്ദഹം എത്തി�ച്ചരുന്നത്:

“ഇങ്ങി�ന ഭൗതീകശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഏറ്റവും നവീനമായ ഗ�വഷണങ്ങളിൽ കരിങ്ക

ല്ലും കാരീരുമ്പും എല്ലാം തരംഗങ്ങളായി അലിഞ്ഞു �പാകുന്നു. ഈതരംഗങ്ങ�ളാ?

സംഭവ്യതകളു�ട പരസ്പരബന്ധം മാത്രം!”

വള�രസൂക്ഷിച്ചു�വണംഈശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�രാടു �പരുമാറുക. നമ്മളവ�രഎ�ന്ത

ങ്കിലും �ചയ്താൽകൂടി അവർ�ക്കാരു ചുക്കുമില്ല. എഴുതാനുപ�യാഗിക്കുന്ന �മശ

അവരു�ട തലയ്ക്കുള്ളിലാണിരിയ്ക്കുന്ന�തന്നും കരിങ്കല്ലു�കാണ്ട് എത്ര ആഞ്ഞടിച്ചാ

ലും അവരു�ട തല �പാട്ടി�ല്ലന്നുമ�ല്ല പറയുന്നത്? അണു, പരമാണു മുതലായവ

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികവസ്തുക്കള�ല്ലന്നും സങ്കല്പങ്ങളു�ട സൃഷ്ടി മാത്രമാണവ

�യന്നുമ�ല്ലഅവർ �തളിയിയ്ക്കുന്നത്?
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�തറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടമില്ലാതിരിയ്ക്കാൻ �വണ്ടി ഒരു കാര്യം ഇവി�ടത്ത�ന്ന

പറഞ്ഞു�വയ്ക്ക�ട്ട. ആധുനിക ശാസ്ത്രം എ�ന്നാ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ശാസ്ത്രം

എ�ന്നാ �മാത്തത്തിൽ പറയുന്നതു ശരിയാവില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഭൗതി

കപദാർത്ഥം അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു�വന്നും മനസ്സും ചിന്തയും മാത്ര�മ യഥാർത്ഥ

ത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നുള്ളു എന്നും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഏകകണ്ഠമായി അഭി

പ്രായ�പ്പടുന്നില്ല. ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു �ചറുന്യൂനപക്ഷം മാത്ര�മ

അങ്ങി�ന മർക്കടമുഷ്ടി പിടിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ�ക്കതിരായി, ഭൗതികപദാർത്ഥം മന

സ്സിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി, നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണ

ന്നും ഭൗതികപദാർത്ഥമി�ല്ലങ്കിൽപ്പി�ന്നഅതി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്ന

ശാസ്ത്രവുമി�ല്ലന്നും ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന അ�നകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത്

ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടണും റസ്സലും ഭാസ്കരൻനായരുമാണുള്ള�തങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത്

�ജാലി�യാക്യൂരിയും �ജ.ബി.എസ്. ഹാൾ�ഡനും �ബർണാലും �ലവിയും മിച്ചൂറി

നും ലീസ�ങ്കാവും മറ്റും മറ്റുമുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നുആത്മീയവാദത്തി�ലയ്ക്കു മുതലക്കൂപ്പുകുത്തു

ന്ന ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടനും മറ്റും ചില്ലറക്കാ�രാന്നുമല്ല. വലിയവലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാരാണവർ. കണക്കുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും �തളിവുകളും നിഗമനങ്ങളും ഉയർ

ത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണുഅവർ ഭൗതീകപദാർത്ഥം മിത്ഥ്യയാ�ണന്നുവാദിയ്ക്കുന്നതു്.

3 പദാർത്ഥത്തി�ന്റ തകർച്ച�യാ ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ?

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിലുമുണ്ടായ

പുതിയ ശാസ്ത്രീയനിഗമനങ്ങളാണ�ത്ര ആത്മീയവാദത്തി�ലക്കു തിരിച്ചു�പാകാൻ

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�ര �പ്രരിപ്പിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല പുതിയ കണ്ടുപിടുത്ത

ങ്ങളുമുണ്ടായി എന്നതു �നരാണ്. ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളു�ട ഫലമായി ഭൗതികപ

ദാർത്ഥത്തി�ന്റഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ ധാരണകളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അതിന്നുമുമ്പു് ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റഏറ്റവുംസൂക്ഷ്മവുംഅവിഭാജ്യവുമായകണി

കയാണുപരമാണുഎന്നുകരുത�പ്പട്ടിരുന്നു. �റഡി�യാആക്റ്റിവിറ്റി, ഇലക്ട്രൺസി

ദ്ധാന്തം മുതലായവയു�ട കണ്ടുപിടുത്ത�ത്താടുകൂടി ഈ വിശ്വാസത്തിന് ഉടവുത

ട്ടി. ആറ്റം അവിഭാജ്യമ�ല്ലന്നും അതിൽ �പ്രാ�ട്ടാൺ, �ന�ട്രാൺ എന്നിങ്ങി�ന

രണ്ടുതരം കണികകൾ അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ കണ്ടുപിടുത്ത

�ത്തആത്മീയവാദത്തി�ലയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപ

�യാഗിച്ചത്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള പഴയ ധാരണകളു�ട

തകർച്ച�യ ഭൗതീകപദാർത്ഥത്തി�ന്റത�ന്നതകർച്ചയായിട്ടാണവർചിത്രീകരിച്ച

ത്. ഭൗതീകപദാർത്ഥംഅപ്രത്യക്ഷമായി എന്നിവർ �കാട്ടി�ഘാഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പ�ക്ഷ, അപ്രത്യക്ഷമായത്, വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികപദാർത്ഥമല്ല, പദാർത്ഥത്തി

�ന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മു�ട ധാരണകൾ മാത്രമാണ്. പദാർത്ഥം

മനുഷ്യ മനസ്സിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക

യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്ന അടിസ്ഥാനതത്വം തകരുകയല്ല, പദാർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയും

പരമാണുവി�നപ്പറ്റിയും പഴയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ പലതും

�തറ്റാ�ണന്നു �തളിയുകമാത്രമാണു �ചയ്തത്. ആറ്റമി�ന്റ ആഭ്യന്തരഘടന�യ

വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ നിഗൂഢതകളി�ലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ച

ല്ലാനുംഅങ്ങി�നപ്രകൃതി�യകൂടുതൽകീഴടക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടാക്കി�ക്കാ

ടുത്തഈകണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ച�യയാണ് കാ
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ണിക്കുന്നത്. �വള്ളം അവിഭാജ്യമായ ഒരു ഭൗതികപദാർത്ഥമാ�ണന്നു വിശ്വസി

ക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാടുകൂടി

അത് �ഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂലധാതുക്കളു�ട പരമാണുക്കളടങ്ങിയ ഒരു

സംയുക്തമാ�ണന്നു �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു. ഇ�പ്പാൾ �വള്ള�ത്ത വിഘടിപ്പിച്ചു �ഹ

ഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കി മാറ്റാം. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥം

അപ്രത്യക്ഷമാ�യന്നല്ല, പദാർത്ഥത്തി�ന്റ രൂപം മാറി�യന്നുമാത്രമാണ്. ഓക്സിജ

നും�ഹഡ്രജനും ഒരുപ്ര�ത്യകമായ�താതിൽസം�യാജിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും �വള്ള

മുണ്ടാവുകയും �ചയ്യും. �വള്ളം മനുഷ്യമനസ്സിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനില്ക്കുന്ന

ഒരു ഭൗതീകയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. �വള്ളത്തി�ന്റ ഘടന�യ വിശകലനം �ചയ്ത ശാ

സ്ത്രജ്ഞ�ന്റ മനസ്സും ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു ല�ക്ഷാപലക്ഷം �കാല്ലങ്ങൾക്കു

മുമ്പു മുത�ല്ക്കഅതു നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഇതുത�ന്നയാണു എഡിങ്ങ്ട�ന്റ �മശയു�ടയും ഭാസ്കരൻ നായരു�ട കരിങ്ക

ല്ലിൻ�റയും സ്ഥിതി. �മശ “അ�മയ�വഗത്തിൽ അ�ങ്ങാട്ടുമി�ങ്ങാട്ടും കുതിച്ചുചാടു

ന്ന അ�നക�കാടി വിദ്യുല്ക്കണങ്ങളു�ട സംഘാതമാ�ണന്നു ശാസ്ത്രം �തളിയിച്ചിരി

ക്കുന്നു” വള�ര വള�ര ശരി. ആ സംഘാതത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടുത�ന്നയാണ് “നീ

ണ്ടുചതുരമായ ഒരുഘനപദാർത്ഥ”�മന്നനിലയ്ക്ക് �മശനിലനില്ക്കുന്നത്. വിജ്ഞാന

ത്തി�ന്റ വളർച്ചകാരണം �മശയു�ട ഭൗതികഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ �ബാ

ധം മാറിയിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, �മശ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല. കരിങ്കല്ല് ഭാസ്കരൻനായ

രു�ട മുമ്പിൽത്ത�ന്നയുണ്ട്. �വണ�മങ്കിൽ തലയിട്ടടിച്ചു �നാക്കാം.

നിൽക്ക�ട്ട, ആ തലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാധന�മന്താ�ണന്നു �നാക്കുക. അവി�ട

അത്ഭുതകരങ്ങളായ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും �പാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. എങ്ങി�നയാണ്

ആശയങ്ങളും ചിന്തകളുമുണ്ടാകുന്നത്? ശരീരമില്ലാ�ത, ഭൗതികമായ മാംസവും

മജ്ജയും രക്തധമനികളുമില്ലാ�ത, തല�ച്ചാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഭൗതീക

പദാർത്ഥമില്ലാ�ത, ഭൗതികപരിസരങ്ങളുമായുള്ള യാ�താരു ബന്ധവുമില്ലാ�ത,

ഭാസ്കരൻ നായർ�ക്കാ എഡിങ്ങ്ട�ന്നാ എ�ന്തങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയു�മാ?

തല�ച്ചാറിനകത്തു നടക്കുന്ന മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ�ല്ലാ ചിന്ത എന്നു

പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തിൻ�റയും വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ചരിത്രപരമാ

യി രൂപംപൂണ്ടതും �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞതുമായ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഒരുസാമൂഹ്യ

പ്രതിഭാസമാണത്. ഭൗതികപദാർത്ഥമി�ല്ലങ്കിൽപ്പി�ന്ന ചിന്തയുമില്ല.

പദാർത്ഥഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട ഫലമായി ഭൗതി

കപ്രപഞ്ചമാ�ക അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു�വങ്കിൽ അ�താ�ടാപ്പം ചിന്തയും

ആശയവും അപ്രത്യക്ഷമാ�കണ്ടിയിരുന്നി�ല്ല? തല�ച്ചാറിലും നാഡീപടലങ്ങളി

ലുമടങ്ങിയ പരമാണുക്കളിൽ �പ്രാ�ട്ടാണും �ന�ട്രാണുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വന്ന

ശാസ്ത്രീയസത്യം കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി �കശവ�ദവി�ന്റയും ഭാസ്കരൻ നായ

രു�ടയും വിചിത്രങ്ങളായ വാദങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞു�വാ? �കശവ

�ദവ് സമ്മതിക്കി�ല്ലന്നു തീർച്ച. എ�ന്തന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥ�ത്താ�ടാപ്പം

�കശവ�ദവി�ന്റ അനർഘങ്ങളായ ചിന്താരത്നങ്ങളം അപ്രത്യക്ഷമായാൽപ്പി�ന്ന

മാർക്സിസ�ത്തയുംപു�രാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയുംഎതിർക്കാൻആരാണ്ബാക്കി

യുണ്ടാവുക? അ�പ്പാൾ ഭൗതീകപദാർത്ഥ�ത്താ�ടാപ്പം ചിന്ത നാമാവ�ശഷമാ

�യന്നു പറയാൻ വയ്യ! അതു നിലനില്ക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സഹായമില്ലാ�ത,

ശരീരവും മസ്തിഷ്ക്കവും നാഡീപടലവുംഎല്ലാംഅപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും, �കശവ�ദവി�ന്റ

ചിന്തഅനന്തമായശൂന്യതയിൽഅങ്ങി�ന ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ I 253

4 ശാസ്ത്രത്തി�ന്റഅനുസ്യൂതമായ പു�രാഗതി

പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം മുരത്ത ആത്മീയവാദികൾക്കു�പാലും നി�ഷധിക്കാനാവില്ല.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം നിലനില്ക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് അതി�ന്റ ഘടന

�യപ്പറ്റിയും അതി�ന്റ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

ക്കു കഴിവുണ്ടായത്. അറി�യണ്ട�തല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു�വന്ന് ആർക്കും പറ

യാൻ വയ്യ. സത്യം �കവലമാവാനുള്ളകാരണംഅതിന്നുപരമമായ യാ�താരതിർ

ത്തിവരമ്പുമി�ല്ലന്നുള്ളതാണ്. അതു അനുസ്യൂതമായി വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

പുതുതും ഉയർന്നതുമായ വികാസനിലവാരങ്ങളി�ലയ്ക്കു അതു പു�രാഗമിച്ചു�കാണ്ടി

രിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഓ�രാ നിലവാരവും ആ�പക്ഷികമാണ്.

പ�ക്ഷ,ഓ�രാആ�പക്ഷികസത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഭാ

ഗികമായി�ട്ടങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഓ�രാ കണ്ടുപിടുത്തവും ഭൗതികസത്യത്തി

�ന്റ അന്തസ്സാര�ത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യ�ന സഹാ

യിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ—�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതീകവാദത്തി�ന്റ

നിലപാട്. ഏം�ഗൽസ് പറയുന്നു:

“എല്ലാറ്റി�നയും ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതുംഎല്ലാക്കാല�ത്തക്കുംസാധുവായിട്ടുള്ളതുമായ

ഒരു പ്രകൃതീചരിത്രവിജ്ഞാനസംഹിത �വരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതീകവാദത്തി�ന്റ

മൗലിക നിയമത്തിനു വിപരീതമാണ്. കാരണം, ബാഹ്യപ്രപഞ്ച�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള

ജ്ഞാനം കാലാകാലമായി അനുക്രമം വമ്പിച്ച�താതിൽ വളരു�മന്ന തത്വം ഈ

നിയമത്തി�ന്റ പരിധിയിൽനി�ന്നാഴിച്ചു നിർത്ത�പ്പട്ടിട്ടി�ല്ലന്നു ത�ന്നയല്ലാ അത്

അതി�ന്റഅവിഭാജ്യഘടകമ�ത്ര”.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റഅന്തസ്സാര�ത്തപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളമനുഷ്യ�ന്റപരി

ശ്രമങ്ങൾ പ്രാചീന കാലംമുതൽ�ക്ക തുടർന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. വിഭിന്നഘട്ടങ്ങളിൽ

ജീവിച്ചിരുന്ന അ�നകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതീകപദാർ

ത്ഥത്തി�ന്റഘടനാരൂപങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യുകയും അവയു�ട പരസ്പരബന്ധ

ങ്ങ�ളയും വികാസനിയമങ്ങ�ളയും �വളി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാതുകാ

ല�ത്ത ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട നിലവാരത്തിന്നനുസരിച്ച് ഭൗതികപദാർത്ഥ

ത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം കൂടി�യാ കുറ�ഞ്ഞാ ഇരിയ്ക്കു�മന്നാണ്

ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാവുന്നത്.

ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടാണ്

വാസ്തവപ്രകൃതി നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള�തന്ന് പ്രാചീനഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഭൗതീകപ്രപഞ്ച

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം എന്നായിരുന്നു പ്രാചീനയവനരു�ട വിശ്വാസം. ക്രസ്ത്വാബ്ദ

ത്തിനുമുമ്പു 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡി�മാക്രട്ടീസ് എന്ന ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാ

നി, എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമാണുക്ക�ള�ക്കാണ്ടാണ് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള�തന്നും

പരമാണുക്കൾ എല്ലാ��ാഴും ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും പരമാണുക്കളു�ട

വ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും ചലനത്തിൻ�റയും ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തു

ക്കൾഉണ്ടാകുന്ന�തന്നും വാദിച്ചു. ഇ�തല്ലാം �വറുംഅഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നു�വന്നതു

ശരിത�ന്ന. എങ്കിലും അവ മനുഷ്യമനസ്സിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനില്ക്കുന്ന

ഭൗതികപ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കാനുള്ളആദ്യപരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാടുകൂടി പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റിയും സ്വഭാ

വഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ളജ്ഞാനവും വികസിച്ചു.
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5 പരമാണുപ്രപഞ്ചം

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �റാബർട്ട് �ബായ്ലർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പദാർ

ത്ഥങ്ങ�ള മൂലധാതുക്ക�ളന്നും (Elements)സംയുക്തകങ്ങ�ളന്നും (Compounds)

രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് �വള്ളം ഒരു സംയുക്തകമാണ്. അതിലട

ങ്ങിയ ഓക്സിജനും �ഹഡ്രജനും മൂലധാതുക്കളും വിഭജിക്ക�പ്പടാനാവാത്ത �ചറു

കണങ്ങളാണ് മൂലധാതുക്കൾഎന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

ഡാൾട്ടൺ എന്നആംഗലശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരമാണുക്കൾ (ആറ്റം) കൂടി�ച്ചർന്ന്

അണുക്കളുണ്ടാകുന്നു (�മാളിക്യൂൾ) എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ആറ്റമി

�നപ്പറ്റിയുള്ള ഗ�വഷണങ്ങൾക്കുപുതിയ ഉ�ത്തജനം നൽകി.

�മൻഡ�ലവ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ “പീരി�യാഡിക്കൽ നിയമം” പദാർത്ഥ

ത്തി�ന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള കൂടുതൽ �വളി�പ്പടുത്തി. പദാർത്ഥ ഘടന�യപ്പറ്റി

യുള്ള ആധുനികശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങളു�ട അടിത്തറയായിട്ടാണ് �മൻഡ�ലവി�ന്റ

കണ്ടുപിടുത്തം കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്.

പ്രകൃതിയിൽ മൗലികങ്ങളായ പലതരം രാസധാതുക്കളു�ണ്ടന്ന്അ�ദ്ദഹം വ്യ

ക്തമാക്കി. ഓ�രാ ധാതുവും നിർദ്ദിഷ്ടസ്വഭാവങ്ങ�ളാടുകൂടിയ പരമാണുക്കളു�ട സം

�യാജനഫലമാണു. ഈപരമാണുക്കൾപരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നൂ�റാളം

മൂലധാതുക്കൾഅറിയ�പ്പട്ടവയായുണ്ട്. നമ്മു�ട �ലാകത്തിലുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളും

ഈ മൂലധാതുക്കളു�ട വിവിധ�താതിലുള്ളസം�യാജനത്തി�ന്റ ഫലമാണ്.

�മൻഡ�ലവി�ന്റ ‘പീരി�യാഡിക്കൽ നിയമം’ കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട കാലത്ത്

പരമാണുവി�ന്റ സത്തയു�ട അന്തർഭാഗ�ത്തയ്ക്കു കടന്നു�ചല്ലാനും അതി�ന്റ നിഗൂ

ഢസ്വഭാവങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആറ്റ�മന്നത്

ഭൗതീകപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഏറ്റവും �ചറിയ, അവിഭാജ്യമായ, കണികയാ�ണന്നാ

ണു വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടത്. എന്നാൽ മൂലധാതുക്കളു�ട മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവയു�ട

പരസ്പരബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �മൻഡ�ലവി�ന്റ സിദ്ധാന്തം ത�ന്ന പ്രതിപാദിച്ചി

രുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് രാസധാതുക്കളടങ്ങിയ പരമാണുക്കളു�ട ഒളിഞ്ഞു

കിടക്കുന്നസ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള പരി�ശാധിക്കാനും അവയു�ട ആഭ്യന്തരഘടന�യ

വിശകലനം �ചയ്യാനും പിന്നീടുണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു പ്ര�ചാദനം നൽകിയ

ത്. 1885-ൽ പരമാണുവിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിദ്യുൽക്കണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ട

ന്നു കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു. 1896-ൽ �ബക്കർലി എന്നഫ്രഞ്ചുശാസ്ത്രജ്ഞൻ �റഡി�യാ

ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. യു�റനിയം, �റഡിയം, �താറിയം തുടങ്ങിയ ചില ധാതു

ക്കളു�ട പരമാണുക്കൾ ഇടവിടാ�ത എനർജ്ജി (ശക്തി) വിസർജ്ജിച്ചു�കാണ്ടിരി

ക്കുന്നു എന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. രാസധാതുക്കളിൽനിന്ന് ആൽഫാരശ്മികൾ,

ബീറ്റാ രശ്മികൾ, ഗാമാരശ്മികൾഎന്നീ �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്ന ചില രശ്മികൾ പുറ

�പ്പടുന്നു�ണ്ടന്നുംഅവയിൽബീറ്റാരശ്മികൾഎല�ക്ട്രാണി�ന്റപ്രവാഹ�ത്തയാണു

�വളി�പ്പടുത്തുന്ന�തന്നും �റഡി�യാ ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഒരു രാസധാതു മ�റ്റാരു

ധാതുവായി രൂപാന്തര�പ്പടു�മന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

രാസധാതുവി�ന്റ പരമാണുവിൽ �പ്രാ�ട്ടാൺ,എല�ക്ട്രാൺഎന്നിവ മാത്രമാ

ണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അടുത്തകാലംവ�ര വിശ്വസിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. �പ്രാ

�ട്ടാണുകൾ പരമാണുവി�ന്റ �കന്ദ്രബിന്ദുവിൽ (Nucleus) നിലനില്ക്കുന്നു�വന്നും

എല�ക്ട്രാണി�ന്റ ഒരു ഭാഗം �കന്ദ്രബിന്ദുവിലും മ�റ്റാരു ഭാഗം കറങ്ങിക്കറങ്ങി�ക്കാ

ണ്ട് �കന്ദ്രബിന്ദുവിനു ചുറ്റുമായുംസ്ഥിതി �ചയ്യുന്നു�വന്നുമാണ് കരുത�പ്പട്ടിരുന്നത്.
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�കന്ദ്രബിന്ദുവിൽഎല�ക്ട്രാണു�ണ്ടാഇല്ല�യാഎന്നതി�നപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദങ്ങളു

ണ്ടായി. 1932-ൽഏതാണ്ട് �പ്രാ�ട്ടാ�ണാളം വലിപ്പമുള്ള മ�റ്റാരു കണിക കണ്ടുപി

ടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. ഇതിന്നു �ന�ട്രാൺ എന്നു പറയുന്നു. �കന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ �പ്രാ�ട്ടാണും

�ന�ട്രാണുമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണു ഇ�പ്പാൾ മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വി

ശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. �കന്ദ്രബിന്ദുവിൽനിന്ന് ബീറ്റാരശ്മിക�ള വിഘടിപ്പിക്കു�മ്പാളാണ്

എല�ക്ട്രാണുകൾപ്രവഹിയ്ക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �പ്രാ�ട്ടാണും

�ന�ട്രാണുമടങ്ങിയ �കന്ദ്രബിന്ദുവി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗ�വഷണങ്ങൾ

നടത്തിയതി�ന്റ ഫലമായി �പ്രാ�ട്ടാൺ, �ന�ട്രാൺ എന്നിവയ്ക്കുപുറ�മ എല

�ക്ട്രാൺ, �പാസി�റ്റാൺ, �മ�സാൺ, �നയീട്രീ�നാ, �ഫാ�ട്ടാൺ എന്നിങ്ങ�നയു

ള്ള ചില “മൗലിക” കണികകളും കണ്ടുപിടിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങി�ന ആറ്റം അവി

ഭാജ്യമായ ഭൗതികകണികയാ�ണന്ന പഴയ നിഗമനം തകരുകയും സങ്കീർണ്ണവും

ജടിലവുമായ പദാർത്ഥഘടനയു�ട ആന്തരസത്ത�യപ്പറ്റി മു�മ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായി

ട്ടില്ലാത്തഅറിവു ലഭിയ്ക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

6 ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വിജയം

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ആധുനികശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ

�വള്ള�ക്കാടി പറപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു�വന്നാ�ണാ? ഭൗതികപദാർത്ഥം

അപ്രത്യക്ഷമാ�യന്നാ�ണാ? പദാർത്ഥ�ത്ത അണു, പരമാണു എന്നിങ്ങ�ന വി

ഭജിച്ചാലും ശരി, �പ്രാ�ട്ടാൺ, �ന�ട്രാൺഎന്നിങ്ങ�ന വിഭജിച്ചാലും ശരി, അതു

നിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിന്നുള്ളിൽ മാത്രമാ�ണാ? അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു

നിലനില്പി�ല്ല? ഇതാണു �ചാദ്യം.

ഈ �ചാദ്യത്തിന് നാല്പത്തഞ്ചു�കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന സഖാവ് �ലനിൻ

മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“വസ്തുതകളു�ട സത്തഅ�ല്ലങ്കിൽഅന്തസ്സാരംആ�പക്ഷികമാണ്; വസ്തുക്ക�ളപ്പ

റ്റിയുള്ള മനുഷ്യജ്ഞാനത്തി�ന്റനിലവാര�ത്തമാത്രമാണ്അതു �വളി�പ്പടുത്തുന്ന

ത്. ഈജ്ഞാനത്തി�ന്റ അഗാധത ഇന്ന�ല പരമാണുവിന്നപ്പുറ�ത്തയ്ക്കു കടന്നി

രുന്നില്ല; ഇന്ന് അത് എല�ക്ട്രാണുകൾക്കും തരംഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറ�ത്തയ്ക്കു �പാകുന്നി

ല്ല. പു�രാഗമിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ പ്രകൃതിജ്ഞാനം �നടി�യടുത്തഈ

ഓ�രാ നാഴികക്കല്ലുകളു�ടയും സ്വഭാവം ആ�പക്ഷികവും താല്ക്കാലികവുമാ�ണന്ന്

�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. പരമാണു�വ�പ്പാ�ലത�ന്ന

എല�ക്ട്രാണും അപാരമാണ്. പ്രകൃതി അനന്തമാണ്. പ�ക്ഷ, അത് അനന്തമായി

നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റമനസ്സിൽനിന്നുംനിരീക്ഷണത്തിൽനിന്നുംസ്വതന്ത്രമാ

യി പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅനി�ഷദ്ധ്യമായും അനുപാ

ധികമായും അംഗീകരിയ്ക്കുന്നു�വന്ന വസ്തുതയാണു�വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതഭൗതീകവാദ

�ത്ത ആത്മീയവാദത്തിൽനിന്നും അനിശ്ചിതവാദത്തിൽ നിന്നും �വർതിരിക്കുന്ന

ത്”. (�മറ്റിരീയലിസംആൻഡ് എമ്പീരി�യാക്രിട്ടിസിസം, �പജ് 264)

യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുള്ള �തളിവ് അതി�ന്റ പ്ര�യാഗമാണ് എന്നു മാർക്സിസം സി

ദ്ധാന്തിയ്ക്കുന്നു. പരമാണുവി�ന്റ വിഘടനയിൽനിന്നുണ്ടായ ജ്ഞാനം പ്രാ�യാഗി

കജീവിതത്തിൽ ഉപ�യാഗിയ്ക്കാ�മന്നായിട്ടുണ്ട്. പരമാണുവിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന

പ്രചണ്ഡമായ ശക്തി ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് ആറ്റം�ബാംബുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നത്.

അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദിക�ളറിഞ്ഞആറ്റം�ബാംബി�ന്റ ശക്തി�കാണ്ട് നമ്മു

�ട മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്ന് എത്ര�യാഅക�ല കിടക്കുന്നഹി�രാഷിമാപ
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ട്ടണം �വന്തു�വണ്ണീറായി. അ�ത ആറ്റമി�ന്റ പ്രചണ്ഡമായ ശക്തിയുപ�യാഗിച്ചു

�കാണ്ടാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രകൃതി�യ മാറ്റി മറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

പ�ക്ഷ, �കശവ�ദവി�ന്റയും ഭാസ്കരൻനായരു�ടയും, ആത്മീയവാദികളായ

പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ടയും അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം മായയാണ് ! പരമാ

ണുവും മായ, പരമാണു�ബാംബുമായ ഹി�രാഷിമയും മായ, അ�മരിക്കൻ സാ

മ്രാജ്യവാദികളു�ട മരണനൃത്തവും മായ, �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ കമ്മ്യൂണിസവും

മായ, മാർക്സിസവും മായ. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള�താ തല�ച്ചാർ എന്ന ഭൗതിക

പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സഹായം കൂടാ�ത അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അനർഘങ്ങളായ

ആശയങ്ങൾ മാത്രം!

7 മുതലാളിത്തവും ഭൗതികവാദവും

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാക്കാലത്തും ഇങ്ങി�നയായിരുന്നില്ല.

അവർ ഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാല

മുണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, സയൻസും മുതലാളിത്തവും ഒപ്പമാണു വളർന്നത്.

സയൻസ് മുതലാളിത്ത�ത്തയും മുതലാളിത്തം സയൻസി�നയും �പ്രാത്സാഹിപ്പി

ച്ചു. യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ, ആവിക്കപ്പലുകൾ, വിദ്യുച്ഛക്തി മുതലായവയു�ട �ക

പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും ആധിപത്യം �നടാൻ പുറ

�പ്പട്ടത്. അന്നു മുതലാളിത്തത്തിന്നുയൗവനകാലമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ തികഞ്ഞ

വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് അത് ഭൂതകാലത്തി�ന്റ പരിമിതിക�ള �വല്ലുവി

ളിക്കുകയും പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പഴഞ്ചൻധാരണക�ള ഇടിച്ചുതകർക്കുകയും

�ചയ്തു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �വന്നി�ക്കാടി പറപ്പിച്ചു�കാണ്ട് അവർ മു�ന്നറി.

പ�ക്ഷ, ഇരുപതാംനൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി സ്ഥിതിയാ�ക മാറി. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ വളർച്ചയവസാനിച്ചു. അതു നരയ്ക്കാനും മുരടിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യാധി

പത്യം, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, �സാവിയറ്റുയൂണിയ�ന്റ

ആവിർഭാവം—മുതലാളിത്തത്തിനു ഭാവിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായി. അതു തന്നി

�ലയ്ക്കുത�ന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അതു ആത്മീയവാദ

ത്തി�ന്റ ചളിക്കുണ്ടി�ന അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ട് ത�ന്ന �പാറ്റിവളർത്തിയ

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ മുഖ�ത്തയ്ക്കു അതു കാർക്കിച്ചുതുപ്പി! ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ നിഗൂഢതകളിൽനിന്ന് ജീവനുള്ള പുതിയ സത്യങ്ങൾ ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നല്ക്കുന്നതു

കണ്ട്അതു �പടിച്ചു നിലവിളിച്ചു: യാ�താന്നും നിലനില്ക്കുന്നില്ല! എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷ

മായിരിക്കുന്നു!

ഇതുശാസ്ത്രത്തി�ന്റപരാജയമല്ല, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മരണ�വപ്രാളം മാത്ര

മാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രം നശിക്കുകയല്ല, വളരുകയാണു �ചയ്യുന്നത്. അതി�ന വളർ

ത്താൻ പുതിയ ശക്തികൾ മു�ന്നാട്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഭൗതീകശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിത്തറ. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘടന

�യപ്പറ്റിയും സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഓ�രാ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവും, ഭൗതികശാ

സ്ത്രത്തിനുണ്ടാകുന്നഓ�രാ �നട്ടവും, മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �വരുധ്യാധി

ഷ്ഠിത ഭൗതീകവാദത്തി�ന്റ—വളർച്ചയ്ക്കുപ്ര�ചാദനം നൽകുന്നു.

ശാസ്ത്രം ഇന്നു �പ്രതങ്ങളു�ടയും ഞരമ്പു�രാഗികളു�ടയും ഭാഗത്തല്ല, മാർക്സി

സത്തി�ന്റ ഭാഗത്താണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ശവക്കുഴിയി�ലയ്ക്കു കാലുനീ

ട്ടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും
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ഭൗതീകശാസ്ത്ര�ത്ത വലി�ച്ചറിഞ്ഞ്, പഴകി ജീർണ്ണിച്ച മതവിശ്വാസങ്ങ�ള �കട്ടിപ്പു

ണരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
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