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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 മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ മാർക് സിസ�ത്തയും

ഇന്ത്യൻ തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദ

ഹം. ചരിത്രവും 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, �യശുക്രിസ്തു

�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

�കരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലുംഅ�ദ്ദഹംനിസ്തുലമായ

പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക �നതാക്കന്മാരി

�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 ആശയ

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

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

മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ല ഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു

മായും അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ

വി�മാചനമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാ

ളിക�ളസംഘടിപ്പിക്കുകയുംഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾപ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ

പണിമുടക്കി�ന്റപ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹംസജീവമായി 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 ’

തുടങ്ങിയ 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



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III ix

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�ക്ഷാഭകാ

രി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

�നതാവാണ് �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�പ്പട്ടുവരുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതു

പക്ഷചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ

ദാ�മാദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നി

ല�കാള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺ

ഗ്രസ്സ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ

പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ

ത�ന്ന �കാൺഗ്രസ്സിൽ 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 അവതരി

പ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗ

ത്തിൽ ദാ�മാദരൻ നടത്തിയപ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്നസൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം

ലംഘിച്ചാണ് 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 കലാസൃഷ്ടിയായി

രുന്നു ‘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
സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

1 മാർക്സിയൻ വീക്ഷണസമ്പ്രദായം

മനുഷ്യസമുദായം എല്ലായ്�പ്പാഴും മാറിമാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതി�ന്റ കാരണ�മ

ന്താണ്? പ്രാചീനകാല�ത്ത �ഗാത്രസമുദായഘടന നശിച്ച് അതി�ന്റസ്ഥാനത്തു

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ആവിർഭവിയ്ക്കുവാനും പിന്നീട് നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം ക്ഷയിച്ച്

അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥവന്നു�ചരുവാനും കാരണ�മന്താണ്?

ചരിത്രംത�ന്ന വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരുവാൻ എന്താണ് കാരണം? ഈ �ചാദ്യ

ങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ചരിത്രത്തി�ന്റപു�രാഗതിയു�ട പിന്നിൽ

തീർച്ചയായും ചില നിശ്ചിതനിയമങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ഈ നിയമങ്ങ�ള വ്യക്ത

മാക്കുവാൻ മാർക്സിസത്തിന്നല്ലാ�ത മറ്റു യാ�താരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഇ�ന്നവ�ര സാ

ധിച്ചിട്ടില്ല. ‘ചാൾസുഡാർവിൻ’ വികാസവാദ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്തു വിസ്തരിച്ചു.

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത�തന്തും യാ�താ�രത്തുംപിടിയുമില്ലാത്ത ഒരജ്ഞാത

ശക്തിയു�ട ലീലാവി�ശഷണമാ�ണന്നുള്ള മതസംബന്ധിയായ അന്ധവിശ്വാസ

�ത്തഅ�ദ്ദഹം പിച്ചിച്ചീന്തി. പിന്നീട് ‘ലൂയി�മാർഗൻ’ പ്രാചീനസാമൂഹ്യഘടനയു�ട

�നർക്ക് കൂടുതൽ �വളിച്ചം കാണിച്ചുതന്നു. അ�താടുകൂടി സാമൂഹ്യബന്ധത്തി�ന്റ

മതപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തകർന്നു�പായി. ഒ�രാന്നാംതരം തത്വജ്ഞാനിയും

ചിന്തകനുമായിരുന്ന ‘�ഹഗൽ’ മനുഷ്യസമുദായം ചില പ്ര�ത്യകകാരണങ്ങളാൽ

ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വികസിച്ച് വരികയാ�ണന്ന് വാദിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കയ്യിൽ

ചരിത്രം ഒരു ‘സയൻസാ’യിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഏ�തല്ലാം കാരണങ്ങൾ�കാ

ണ്ടാണ് മനുഷ്യസമുദായം വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് �വണ്ടവിധം വ്യക്തമാക്കുവാ

ന�ദ്ദഹത്തിനുസാധിച്ചില്ല. കാരണം, മനുഷ്യസമുദായംആത്മാവി�ന്റഅ�ല്ലങ്കിൽ

ആശയത്തി�ന്റ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാ�ണന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

വിശ്വാസം. സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാലാണ് സമുദായം വികസിക്കുന്നത്

എന്നും ചരിത്രം ത�ന്ന ഭൗതികങ്ങളായ കാരണങ്ങളാലാണ് മു�ന്നാട്ടു �പാകുന്നത്

എന്നും വ്യക്തമാക്കിയത് ‘മാർക്സും’ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സഹപ്രവർത്തകനായ ‘ഏം

�ഗൽസു’മാണ്. ‘തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ദാരിദ്ര്യം’ എന്നത�ന്റപുസ്തകത്തിൽ ‘മാർക്സ് ’

പറയുന്നതു �നാക്കുക.

“സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സമുദായത്തി�ല ഉല്പാദനശക്തി�യ ആശ്രയിച്ചാണി

രിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉല്പാദനശക്തികൾ�കവരു�മ്പാ�ഴല്ലാം ജനങ്ങൾതങ്ങളു�ട
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2 അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

ഉല്പാദനരീതിയ്ക്കും മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഉല്പാദനരീതിയ്ക്കു മാറ്റം വരു�മ്പാൾ ജീവിത

രീതിയ്ക്കു ത�ന്നയും മാറ്റം വരുന്നു. അ�താടുകൂടി എല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കും

പരിവർത്തന മുണ്ടായിത്തീരുന്നു. കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ നമുക്കു നാടുവാഴി പ്രഭു

ക്ക�ളാടുകൂടിയ ഒരു സമുദായ�ത്ത തരുന്നു. ആ ശക്തിയുപ�യാഗിയ്ക്കുന്ന മില്ലുകളും

ഫാക്ടറികളും വ്യാവസായികമുതലാളിക�ളാടുകൂടിയ മ�റ്റാരു സമുദായ�ത്തയാണ്

തരുന്നത്……“
ഇങ്ങി�നശാസ്ത്രീയ�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റആചാര്യനായ ‘കാറൽ മാർക്സ് ’ ചരി

ത്രത്തിനുശാസ്ത്രീയമായ ഒരുവ്യാഖ്യാനം നൽകി. . ഈവ്യാഖ്യാനം ‘ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഭൗതികവ്യാഖ്യാനം’ എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. സമുദായത്തി�ല ഉല്പാദന

വിതരണങ്ങളു�ട രീതിയാണ് മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവു

മായ ജീവിത�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുകയാണ്ഈ വ്യാഖ്യാനം

�ചയ്യുന്നത്.

2 മനുഷ്യ�ന്റ ഉത്ഭവം

മൃഗത്തിൽനിന്ന് വികാസത്തി�ന്റ അ�നകം അത്ഭുതഘട്ടങ്ങ�ള തരണം �ചയ്തു

�കാണ്ടാണ�ല്ലാ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളു�ട ശരീരത്തിലുള്ള

അവയവങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുവാൻ നഖം, പല്ല്

എന്നീ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവയുപ�യാഗിക്കുന്നത്. തണുപ്പിൽനിന്നു രക്ഷ

�പ്പടുവാൻ ശരീരത്തിലുള്ള �രാമ�ത്തആശ്രയിക്കണം. എന്നാൽ മനുഷ്യനാക�ട്ട,

സ്വന്തം ശരീരത്തി�ലഅവയവങ്ങൾ�കാണ്ട് മാത്രം തൃപ്തി�പ്പടുന്നില്ല. അവൻപ്രകൃ

തി�യാടു മല്ലിടുവാൻ പഠിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം അവയവയങ്ങൾക്ക് പുറ�മ, ജീവിതസമര

ത്തിനു പറ്റിയആയുധസാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പഠിച്ച ഒരു മൃഗമാണ് പ്രാചീനമ

നുഷ്യൻ . ‘പല്ലിന്നു പകരം കല്ല് ’, നഖങ്ങൾക്കുപകരം അമ്പും വില്ലും, �രാമത്തിന്നു

പകരം ഇലയും �താലും. �വ�റാരു വിധത്തിൽ പറയുകയാ�ണങ്കിൽ ജീവിതസ

മരത്തിനു സ്വന്തം ശരീരത്തി�ല അവയവങ്ങളുപ�യാഗിക്കുന്നതിന്നുപകരം പ്രകൃ

തി�യ ജയിയ്ക്കാനുള്ള സമരമാരംഭിച്ച ആ സവി�ശഷമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ്

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം. നിലവിലുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ പ്രയത്നം

�ചലുത്തി പുതി�യാരു സാധനം നിർമ്മിയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമ�ത്താടു കൂടിയാണ്

മനുഷ്യസമുദായം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണു മനുഷ്യ�ന

മൃഗത്തിൽനിന്ന് �വർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നത്. ഉല്പാദനത്തിനു�വണ്ടി മനുഷ്യപ്രയത്ന

�ത്തഉപ�യാഗിക്കുന്നസമ്പ്രദായമാണ്സാമൂഹ്യഘടനയു�ടഅടിസ്ഥാനം.

3 മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ല മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ

ഉല്പാദനരീതിയനുസരിച്ചു ‘ലൂയി�മാർഗൽ’ ചരിത്ര�ത്ത കാടന്മാരു�ട കാലം, അപ

രിഷ്കൃതകാലം, പരിഷ്കൃതകാലം ഇങ്ങി�ന മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന്

കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ര�ണ്ടണ്ണ�ത്തപ്പറ്റി ആവശ്യമുള്ളത്ര അദ്ധ്യയനം നടത്തിയതിന്

�ശഷം മനുഷ്യ�ന ഒ�രാഘട്ടത്തിലും പരിഷ്കൃതനും സംസ്കൃതനുമാക്കിയതു ഉല്പാദന

രീതിയിൽ അപ്പ�പ്പാൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന പരിവർത്തനങ്ങളാ�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം

�തളിയിയ്ക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഭൂമദ്ധ്യ�രഖയിലും അതി�ന്റ സമീപപ്ര�ദശങ്ങളിലുള്ള കാടുകളി

ലും പഴങ്ങളും കായ്കനികളും തിന്നു�കാണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന ആ അതിപ്രാചീന
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മായ കാല�ത്തയാണ് കാടന്മാരു�ട കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ

അക്കാലത്ത് തീ�രഅപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധവുംകുടുംബജീവിതവും

വള�ര ശിഥിലമായിരുന്നു. ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ലയുള്ള വിവാഹജീവിത�മാ ഭാര്യാ

ഭർത്തൃ ബന്ധ�മാ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പുരുഷനു ഒരു പ്ര�ത്യകമായ ഭാര്യ,

ഒരു സ്ത്രീക്കു ഒരു പ്ര�ത്യകമായ ഭർത്താവ് —ഈസമ്പ്രദായം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. ഏകപത്നീവ്രതവും ഏകപതീവ്രതവും അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സ�ഹാദരീ

സ�ഹാദരന്മാർ തമ്മിലും �ജ്യഷ്ഠനും അനുജ�ന്റ ഭാര്യയും തമ്മിലുമുള്ള �ലംഗിക

ബന്ധം നിഷിദ്ധമായിരുന്നില്ല. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുംഅമ്മയും മകനും തമ്മിലും

ഉള്ള വിവാഹങ്ങളും സുലഭമായിരുന്നു. ബഹരിങ്ങി�ല സമ്രൂജാതിയിലും മധ്യപ്ര�ദ

ശ�ത്ത �കവിയർ ജാതിയിലും അലാസ്കയി�ല �കഡിയൽജാതിയിലും വട�ക്ക

അ�മരിക്കയി�ല ടീ�നജാതിയിലും ഈ വിചിത്രമായ സമ്പ്രദായം ഇ�പ്പാഴും നി

ലവിലുണ്ട�ത്ര. �ത�ക്ക അ�മരിക്കയി�ല ചിലിയിലും, ഇൻ�ഡാ�ചനയിലും

അതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റു ചില പ്ര�ദശങ്ങളിലും ഇത്തരം �വവാഹിക ബന്ധങ്ങൾ

ഇന്ന് ദുർല്ലഭമ�ല്ലന്ന് പറയ�പ്പടുന്നു. �ജ്യഷ്ഠ�ന്റ പുത്രി�യ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന

സമ്പ്രദായം മലബാറി�ല മരുമക്കത്തായക്കാരു�ട ഇടയിൽ ഇന്നും നടപ്പു�ണ്ട

ന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ�ല്ലാ. തമിഴ് നാട്ടി�ല ചില പ്ര�ദശ

ങ്ങളിലും മലബാറിൽത്ത�ന്നയുള്ള ചിലരു�ട ഇടയിലും സ�ഹാദരിയു�ട മക�ള

വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പുണ്ട്. �ജ്യഷ്ഠനും അനുജനുംകൂടി ഒ�ര ഭാ

ര്യ�യ �വച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നസമ്പ്രദായവും മലബാറി�ല ചിലജാതിക്കാരു�ട ഇട

യിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്ക്, �പർസ്യൻ, തുർക്കി മുതലായ ഭാഷകളിൽ ഇത്തരം

�വവാഹിക ബന്ധങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്ന കഥകൾക്കറ്റമില്ല�ത്ര. ഇ�തല്ലാം ആ

അതിപ്രാചീനമായ കാല�ത്ത സദാചാരത്തി�ന്റയും സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധത്തി�ന്റയും

അവശിഷ്ടങ്ങളാ�ണന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ �തറ്റു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങി�ന

മനുഷ്യ സമുദായത്തി�ന്റ ആരംഭകാലത്തു, സമഷ്ടിവാദപരമായ ഉൽപാദനരീതി

നടപ്പുണ്ടായിരുന്നആദിമകാലത്ത്, സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധംസ്വച്ഛന്ദവുംഅനിയന്ത്രിതവു

മായിരുന്നു�വന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

4 പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസം

അക്കാല�ത്ത സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവുമായ വ്യവസ്ഥ സ്തുത്യർഹമായിരു

ന്നു. രാജാവില്ല, �കാടതിയില്ല, �പാലീസ്സില്ല, പട്ടാളമില്ല, �ജയിലില്ല, തൂക്കുമരമില്ല.

എന്നിട്ടും നാ�ടങ്ങും സമാധാനം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടിമത്തത്തി�ന്റ �പരു�പാലും

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം ലഭിച്ചിരു

ന്നു. എല്ലാവരുംസ്വതന്ത്രരുംസമാനരുമായിരുന്നു.ഈകാല�ത്തയാണ് ‘പ്രാചീന

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സമുദായം’എന്നുപറയുന്നത്.

5 പുതിയ ജീവി�താപകരണങ്ങൾ

പരിഷ്ക്കൃതയുഗത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടംവ�ര ഉൽപ്പാദന രീതിയിൽ യാ�താരു �വരു

ദ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനിടയ്ക്കു മനുഷ്യന്നു തീയി�ന്റ ഉപ�യാഗം മനസ്സിലാ

യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നദികളു�ട വക്കത്തു താമസിച്ചു�കാണ്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുവാനും

കല്ലി�നഅസ്ത്രമാക്കിയുപ�യാഗിച്ചു മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടുവാനുംഅവൻശീലിച്ചുകഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ അമ്പും വില്ലും അവ�ന്റ ആയുധമായിത്തീർന്നു.



4 അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

അ�താടുകൂടി ഉൽപ്പാദനശക്തിയിൽ വ്യത്യാസം കാണ�പ്പട്ടു. ഉൽപ്പാദനശക്തി

യു�ട വികാസം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഗ്രാ

മങ്ങളിൽ പാർപ്പിടമുറപ്പിക്കുവാനും മരം�കാണ്ടു വീടും പാത്രവും നിർമ്മിക്കുവാനും

മനുഷ്യൻ പഠിച്ചു. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തി�ന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്ത�ന്ന മൺപാത്രം

നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മരപ്പാത്രത്തിൽ നിന്നു മൺപാത്രത്തി�ലയ്ക്കുള്ള

വികാസ�ത്തപ്പറ്റി ‘എം�ഗൽസ്’ ഇപ്രകാരംഎഴുതുന്നു:

“മരപ്പാത്രം തീപിടിക്കുവാ�നളുപ്പമാണ്; തീയ്യിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷിക്കുവാൻ

�വണ്ടി മരപ്പാത്രത്തി�ന്റ പുറത്ത് മണ്ണു�തച്ചു പിടിപ്പി�ക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിവന്നു.

കുറച്ചുകാലത്തിനുള്ളിൽ തനി മണ്ണു�കാണ്ടുള്ള പാത്രവും നിർമ്മിക്ക�പ്പടുവാൻ തുട

ങ്ങി. ഇങ്ങി�നയാണ് മൺപാത്രം ഉത്ഭവിച്ചത്.”

6 അ�മരിയ്ക്കയിൽ

നവീന�ലാകം എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്ന അ�മരിക്കയും പ്രാചീന�ലാകം

എന്നറിയ�പ്പടുന്ന ഏഷ്യ, യൂ�റാപ്പ് എന്നീ വൻകരകളും തമ്മിലുള്ള�നസർഗ്ഗിക

മായ വ്യത്യാസം ഉൽപ്പാദനരീതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. പ്രാചീന

�ലാകത്തിൽ എല്ലാതരത്തിലുള്ള നാട്ടുമൃഗങ്ങളും നാനാതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും

ധാരാളം കിട്ടിയിരുന്നു. അ�മരിക്കയിലാവ�ട്ട ‘ലാമ’ എന്ന ഒ�രാറ്റനാട്ടുമൃഗം മാ

ത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ധാന്യങ്ങളും വള�ര കുറവായിരുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു

�ലാകങ്ങളി�ലയും ജീവിതരീതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീർന്നു. അക്കാലത്ത്

അ�മരിക്കയി�ല നിവാസികളു�ടയിടയിൽ അ�നകം സംഘ (Tribes) ങ്ങളുണ്ടാ

യിരുന്നു. ഓ�രാ സംഘത്തിനും താമസിക്കുവാനുള്ളസ്ഥലം നിശ്ചിതമായിരുന്നു.

രണ്ടുസംഘങ്ങളു�ടഇടയിൽഓ�രാ കാടുണ്ടായിരിക്കും. ഓ�രാസംഘത്തിനുംആ

കാടുകളിലുള്ള അധികാരം സമമായിരുന്നു. അവി�ട�ച്ചന്നു �വട്ടയാടുവാൻ എല്ലാ

വർക്കും ഒരു�പാ�ല അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ �വട്ടയാടും, മത്സ്യം

പിടിക്കും, ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ �കാണ്ടുവരും; സ്ത്രീകൾ ഭഷണമുണ്ടാക്കും, വസ്ത്രം

�നയ്യും. സമുദായത്തി�ന്റരൂപംസമഷ്ടിവാദപരമായിരുന്നു.

7 ഏഷ്യയിൽ

ഏഷ്യയിൽപശു,എരുമതുടങ്ങിയനാട്ടുമൃഗങ്ങൾസുലഭമായിരുന്നു. ഈമൃഗങ്ങ�ള

ആദ്യമായി കാടുകളിൽ നിന്നു പിടിച്ചു�കാണ്ടു വരികയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. ഇവ

യു�ട പാൽഏറ്റവും ഉപ�യാഗകരമാ�ണന്നു മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അ�താടുകൂടി

നാട്ടുമൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റി വളർത്തുന്നസമ്പ്രദായം പരക്കാൻ തുങ്ങി. പാലിന്നുപുറ�മ

മാംസം, �താൽ, �രാമം, മുതലായവയും ലാഭകരമാ�ണന്നു ജനങ്ങൾ മനസ്സി

ലാക്കി. ക്ര�മണ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും അവർ

പരസ്പരം വിനിമയം �ചയ്യുവാൻതുടങ്ങി. വിനിമയ�ത്താ�ടാപ്പം വ്യാപാരവും വർധി

ച്ചു. ഉറുപ്പിക, അണ, �പയു�ടസ്ഥാനം കന്നുകാലികളാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.

നദിയു�ട താഴ്  വാരങ്ങളിലും പച്ച�മതാനങ്ങളിലും ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി�ചയ്യുവാൻ

തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ, അ�തല്ലാം സമ്പാദിക്കാനല്ല, ഉപ�യാഗത്തിനുള്ളതായിരുന്നു.

അക്കാല�ത്ത വ്യവസായത്തി�ന്റ വികാസത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ

�നയ്ത്തു തറികളും �ചമ്പ്, ടിൻ, പിത്തല മുതലായവ�കാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും
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പ്ര�ത്യകം പ്രസ്താവ�യാഗ്യമാണ്. പിത്തല�കാണ്ടുള്ളആയുധങ്ങൾക്കു കല്ലു�കാ

ണ്ടുള്ളഅപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളു�ടസ്ഥാനം ഏ�റ്റടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഇരുമ്പി�ന്റ ഉപ�യാഗം അന്നു അജ്ഞാതമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, സ്വർണവും �വ

ള്ളിയും ആഭരണങ്ങളായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂട്ടായി ജീ

വിക്കുവാൻ കാടന്മാരു�ട കാലത്തുത�ന്നആരംഭിക്കുന്നു�വങ്കിലും മനുഷ്യൻ കൃഷി

�ചയ്യുവാൻ പഠിച്ചതിനു�ശഷം മാത്ര�മ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായം അടിയു

റയ്ക്കുന്നുള്ളു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതു �പാ�ല എല്ലാവരുംകൂടി പ്രയത്നിച്ചു കൃഷി�ചയ്യുന്ന

തി�ന്റഫലം, എല്ലാവർക്കുംഅനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. ‘എ�ന്റതു’ ‘നി�ന്റതു’ എന്ന

അവകാശവാദങ്ങൾഅന്നുഅറിയ�പ്പട്ടിരുന്നില്ല.

8 സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം രംഗപ്ര�വശം �ചയ്യുന്നു.

കൂട്ടായ ജീവിതം മനുഷ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അ

�പ്പാൾ പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പാദന സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഉൽപ്പാദന സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അവ�യ സ്വന്തമായി മറ്റുള്ളവരു�ട

സഹായമവലംബിക്കാ�ത, ഉപ�യാഗിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഇങ്ങി�ന പ്രാചീന

സ്വത്തുടമസമ്പ്രദായം ഉത്ഭവിച്ചു.

9 നിയമവും നീതിയും

കാലക്രമത്തിൽ സമുദായത്തിന് ഒരു �പാതുതാൽപര്യം ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു.

അ�പ്പാൾ വിഭിന്നതാൽപര്യങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരു�ട പരസ്പരബന്ധ�ത്ത നിയന്ത്രി

ക്കുവാൻ ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമായി. പ�ക്ഷ, നിയമമുണ്ടാക്കാൻ ഒരധികാര

ശക്തി�വണം. മനുഷ്യാതീതമായ ഒരധികാര ശക്തി�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി

നിലനിൽക്കുന്ന മതചിന്തകൾ ആവശ്യമായ അധികാരശക്തി�യ എളുപ്പത്തിൽ

മു�ന്നാട്ടു �കാണ്ടുവന്നു. പ്രാചീനകാല�ത്തഎല്ലാ നിയമനിർമാതാക്കളും മനുഷ്യാ

തീതമായആഅജ്ഞാതശക്തിയു�ട പിൻബല�ത്താടുകൂടി ജനങ്ങൾക്കുപ്രവചന

ങ്ങളും ഉപ�ദശങ്ങളും നൽകിയിരുന്നവരാണ്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇടി, മിന്നൽ, മഴ,

തീയ് എന്നിവ�യപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുകമ്പാർഹമായ അജ്ഞത

ആ മഹാത്മാക്കൾക്കു ദിവ്യത്വം പ്രദാനം �ചയ്തു. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ സർവ്വശക്തനും സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വാന്തര്യാമിയും

സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും മറ്റും മറ്റുമായ ആ അജ്ഞാതശക്തിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഈശ്വരൻ ഭൂമി�യസൃഷ്ടിച്ചു, സൂര്യചന്ദ്രൻമാ�ര സൃഷ്ടിച്ചു,ഈശ്വരൻഈകാണുന്ന

എല്ലാവ�രയും എല്ലാത്തി�നയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇടി�വട്ടുന്നത്ഈശ്വര ശക്തി�കാണ്ട്,

കാറ്റടിക്കുന്നത് ഈശ്വരശക്തി�കാണ്ട് — എല്ലാം ഈശ്വരമയം! ഈശ്വര�ന്റ

അധികാരശക്തി�യ രക്ഷാകവചമാക്കി�കാണ്ടാണ് സദാചാരനിയമങ്ങളും സാമു

ദായികബന്ധങ്ങളും നിലനിന്നു�പായത്. പ�ക്ഷ, എല്ലാ നിയമങ്ങളു�ടയും ഉ�ദ്ദശം

ഭൗതികമായിരുന്നു, ഇഹ�ലാക സംബന്ധിയായിരുന്നു എന്ന വാസ്തവം വിസ്മരി

ക്കരുത്. സ്വകാര്യസ്വത്ത് ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ സമുദായത്തി�ന്റ ഘടന�യ

�കടുപാടുകൾ കൂടാ�ത കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥന്മാ�ര

ഭരണം നടത്തുന്ന വർഗ്ഗക്കാരായി പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുകയുമായിരുന്നുഎല്ലാ നിയമ

ങ്ങളു�ടയുംആന്തരമായ ഉ�ദ്ദശ്യം.



6 അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

10 �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ തല�പാക്കുന്നു!

ക്ര�മണ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായം നിലങ്ങളി�ലയ്ക്കു വ്യാപിച്ചു. സ്വന്തമായ്

ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപാദന സാമഗ്രികൾ സ്വകാര്യസ്വത്താകയാൽ ആ സ്വകാര്യസ്വ

ത്തു�കാണ്ട് കൃഷി�ചയ്തുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളും സ്വകാര്യസ്വത്തായിത്തീർന്നു.

ഒടുവിൽ ഇങ്ങ�ന കൃഷി�ചയ്യാനുപ�യാഗിക്കുന്ന നിലവും, എല്ലാ പ്രാ�യാഗികകാ

ര്യങ്ങൾക്കും കൃഷി�ചയ്യുന്നവ�ന്റതായിത്തീരുന്നു. നിലത്തി�ന്മലുള്ള �പാതുവുടമാ

വകാശം നശിക്കുന്നു. പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം അനവധി �ഗാത്രങ്ങളായി

തരംതിരിയുന്നു. നിലത്തി�ന്മലുള്ള അവകാശം മുഴുവനും �ഗാത്രത്തി�ന്റ പ്രധാനി

കളു�ട കയ്യിൽ എത്തി�ച്ചരുന്നു. ഈ �ഗാത്രവ്യവസ്ഥ�യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ

അന്ന�ത്ത സമുദായഘടനയി�ല സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാ�ര സംരക്ഷിക്കുവാൻ

�വണ്ടി,അവരു�ടയിടയിൽ നിന്ന് ത�ന്നഎല്ലാപ്രജകളിൽനിന്നും ഉയർന്നുനിൽ

ക്കുന്നു�ണ്ടന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി — ദിവ്യവും �ദവദത്തവുമായ

അധികാരം തനിക്കു�ണ്ടന്നുനടിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങി�ന

സമുദായം പരസ്പരശത്രുക്കളായ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു, ഉള്ളവരും

ഇല്ലാത്തവരും. അ�താടുകൂടി വർഗ്ഗസമരവുമാരംഭിച്ചു. വ്യത്യസ്തതാൽപര്യങ്ങ�ളാ

ടുകൂടിയ വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായ�താ�ടാപ്പം വർഗ്ഗസംഘടനകളും ആരംഭിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരത്തി�ന്റയും പു�രാഗതിയു�ടയും ചരിത്രം മുഴുവനും വർഗ്ഗസംഘടന

കളു�ട ചരിത്രം മാത്രമാണ്. നിലം മുതലായവ�യ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി�വയ്ക്കുന്ന

ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം തങ്ങളു�ട അധികാരങ്ങ�ള , സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള,

സുരക്ഷിതമാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ �വണ്ടി ഒരു ഭരണകൂടംസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭരണാ

ധികാരിയായ രാജാവി�ന്റ �സ്വഛാധികാര�ത്ത �ചാദ്യം �ചയ്യുവാൻ ആർക്കും

അധികാരമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അധികാരം ഈശ്വരദത്തമാണ് !

മതം, തത്വജ്ഞാനം, നിയമം,സദാചാരം—എല്ലാത്തി�ന്റയും ഉ�ദ്ദശ്യംസ്ഥാപിത

മായസമുദായഘടന�യകാത്തുരക്ഷിക്കുകഎന്നതായിത്തീർന്നു.

11 അടിമത്തസമ്പ്രദായം

പ്ര�ത്യകമായ സമുദായഘടന ഒരു പ്ര�ത്യക ഉൽപാദന രീതി�യ ആശ്രയിച്ചാ

ണിരിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ഒരു പുതിയ ഉൽപാദനരീതി സംജാതമാകു�മ്പാൾ

നിലവിലുള്ള സമുദായ ഘടനയു�ട രൂപത്തിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല.

പ�ക്ഷ, അന്ധന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ ഈ വാസ്തവം വക�വച്ചു�കാടുക്കി

ല്ല. പു�രാഗതി�യ എല്ലാ വിധത്തിലും തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു

�നാക്കും. ഭരണീയരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള ത�ച്ചാതുക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു

�നാക്കും. ഒടുവിൽ എല്ലാ എതിർശക്തിക�ളാടും മല്ലിട്ടു�കാണ്ടു മു�ന്നാട്ടു �പാകു

ന്ന സമുദായത്തി�ന്റ വികാസ നിയമത്തിന്നു മുമ്പിൽ തല കുനിയ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ

അവർക്ക് നിവൃത്തിയി�ല്ലന്നാകും. തല കുനിയ്ക്കുവാ�നാരുക്കമില്ലാത്ത ഭരണാധി

കാര ശക്തി�യ ഛിന്നഭിന്നമാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് സമുദായം മു�ന്നാട്ട് �പാകുന്നത്.

ഉൽപാദനരീതിയു�ട അഭിവൃദ്ധി മനുഷ്യ�ന്റ പ്രയത്നശക്തി�യ നിലനിർത്തുവാൻ

ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികമായിത്തീർന്ന�താടുകൂടി പ്രയത്നശക്തിയു�ട ആവശ്യ

വും വർദ്ധിച്ചു. സമുദായവികാസം ഈ ഘട്ടത്തി�ലത്തിയ�പ്പാഴാണ് അടിമത്ത

സമ്പ്രദായം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ജീവിക്കുവാൻ �വണ്ടതുമാത്രം പ്രതിഫലമായി

�കാടുത്ത് മറ്റുള്ളവരു�ട പ്രയത്ന ശക്തി�യ ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്
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അടിമത്ത സമ്പ്രദായം. ശക്തരും അശക്തരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളു�ട ആരംഭ

മാണിത്. യുദ്ധത്തിൽ �താൽവിയടയുന്ന ശത്രുക്ക�ള അടിമകളാക്കിപ്പിടിച്ചു അവ

�ര�ക്കാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള അധികപ്രയത്നം �ചയ്യിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങി�ന

സമുദായത്തിന്നുള്ളിൽ രണ്ടുപ്രത്യക്ഷവർഗങ്ങളുത്ഭവിച്ചു—യജമാനനുംഅടിമയും

— മർദ്ദകനും മർദ്ദികനും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്ത രാ

ജ്യങ്ങളി�ല അടിമത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് വിഭിന്ന രൂപങ്ങളുണ്ടായിക്കൂ�ടന്നില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയി�ലയും മധ്യധരണ്യാഴി പ്ര�ദശങ്ങളി

�ലയും രാജ്യങ്ങളു�ടതു�പാ�ല സുവ്യക്തമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയി�ല അടിമത്ത

സമ്പ്രദായം. എന്നാൽ പഴയ ജാതി�മധാവിത്വത്തിൽ — വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ

യിൽത്ത�ന്ന — അടിമത്തത്തി�ന്റതായ എല്ലാ ദുർഗന്ധങ്ങളും നമുക്കു കാണാൻ

സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യന്മാർ ദ്രാവിഡന്മാ�ര �താൽപ്പിച്ചു അടിമകളാക്കിയ കഥ

കുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയു�ട ഇന്ന�ത്തസമുദായ ഘടനയിൽ�പാലും അടിമത്ത

ത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾനിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നുകാണും. മലബാറി�ല �ചറുമക്ക

ളു�ടയും പുലയരു�ടയും ജീവിതം പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കുക. ദ്രാവിഡവർഗക്കാരു�ട

അടിമത്തത്തി�ന്റനഗ്നവും�പശാചികവുമായഅവശിഷ്ടമ�ത്രഅയിത്തം.

12 സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും

സംസ്കാരത്തി�ന്റ ജനയിത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രാചീന അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കു തീർച്ച

യായും ഒരുസ്ഥാനമുണ്ട്. മുഴുവൻ സമയവും ഭക്ഷണത്തിന് �വണ്ടി �ദഹപ്രയത്നം

�ചയ്യുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ വ്യവസ്ഥയിൽ, സംസ്കാരം, സാഹി

ത്യം മുതലായവ ജനിക്കുകയില്ല. അതു�കാണ്ടു അന്ന�ത്ത അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ

സംസ്കാരത്തി�ന്റയും സാഹിത്യത്തി�ന്റയും വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിരുന്നു. തങ്ങളു�ട

ഭക്ഷണത്തിന്നു�വണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൂടി മറ്റുള്ളവ�ര�ക്കാ�ണ്ടടുപ്പിക്കുന്ന യജ

മാനവർഗമാണ് ആദ്യമായി സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുവാ�നാരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ

അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ മറുവശം ഏറ്റവും ഹൃദയഹീനതയു�ട ഒരു ചിത്രമാ

യിരുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ പ്രയത്നശക്തി വള�രയധികം ദുരുപ�യാഗ�പ്പട്ടു�പായി.

സാധാരണക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമായ ജീവി�താപകരണങ്ങൾക്കുപകരം യാ

�താരുപ�യാഗവുമില്ലാത്ത ശിലാസ്തംഭങ്ങളും മറ്റ് സുഖ�ഭാഗസ്മാരകങ്ങളും നിർമ്മി

ക്കുവാൻ�വണ്ടി വള�രയധികം പ്രയത്നശക്തി ബലാൽക്കാരമായി ദുരുപ�യാഗം

�ചയ്യ�പ്പട്ടു. യാ�താരു ലജ്ജയുമില്ലാ�ത തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് സംസ്കാര

ത്തി�ന്റ�ന�ര�കാഞ്ഞനംകാട്ടുന്നആനിരുപ�യാഗങ്ങളായഉന്നതസൗധങ്ങൾ

അന്ന�ത്ത അടിമകളു�ട കഷ്ടപ്പാടുക�ളയും മർദ്ദനങ്ങ�ളയും ഉ�ച്ചസ്തരം വിളിച്ചു

പറയുന്നുണ്ട്. അവരു�ടഓ�രാകല്ലിലുംഓ�രാസ്തംഭത്തിലും മർദ്ദിതവർഗക്കാരായ

അടിമകളു�ട കണ്ണീർകണങ്ങളും ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു�ണ്ടന്നു

കാണാം. സമുദായത്തിന് ഉപ�യാഗകരങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാ�ത,

കൃഷി പ്രവൃത്തി�പാലും ചുരുക്കിയിട്ടാണ്ഈസുഖ�ഭാഗ�ക്കാട്ടകൾ നിർമ്മിക്ക�പ്പ

ട്ടത്. അതി�ന്റ അനിവാര്യഫലമായി സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കു

വലി�യാരുടവുതട്ടി. സമുദായത്തിൽ വല്ലാ�ത്താരു കുഴപ്പം �നരിട്ടു. വർഗസം

ഘട്ടനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങി�ന അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തി�ന്മൽ �കട്ടിപ്പടുത്ത

ഉൽപാദനരീതിഛിന്നഭിന്നമാവാൻതുടങ്ങി.
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13 അടിമത്തവ്യവസ്ഥതകരുന്നു

ബാബി�ലാണിയ, അസീറിയ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യ

യി�ല അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ �പാട്ടിത്തകർന്നത് അത്ര സുവ്യക്തമായിരുന്നില്ല.

പ�ക്ഷ, ബുദ്ധമത വിപ്ലവം അടിമത്തം പുലർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്ന പഴയ ബ്രാഹ്മണ

�മധാവിത്വത്തി�ന്റഅടിപുഴക്കി എന്ന കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. ഏതാനും നൂറ്റാ

ണ്ടുകൾക്കു�ശഷം ബ്രാഹ്മണ �മധാവിത്വം വീണ്ടും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�വന്നതു

വാസ്തവം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നറ്റ ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വത്തിന് അതി

�ന്റ പഴയ ധാടിക�ളാന്നും നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പഴയപടി രാജവാഴ്ച�യ

പുനഃസ്ഥാപിക്കുകഎന്നത്അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. പുതുതായുണ്ടായിതീർന്നഹി

ന്ദുരാജാക്കന്മാർ “ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ്” �മധാവികളു�ടആദ്യരൂപങ്ങൾമാത്രമായിരുന്നു.

14 പ്രഭുക്കന്മാരും ‘�സർഫുകളും’

അവ്യവസ്ഥയും കുഴപ്പവും പരക്കുന്നതുകണ്ട�പ്പാൾ ജനങ്ങൾക്കുതങ്ങളു�ടസ്ഥിതി

സുരക്ഷിതമാക്കി�വക്കുവാൻ�വണ്ടി യുദ്ധകലയിൽ മിടുക്കും പ്രാപ്തിയുമുള്ള തലവ

ന്മാരു�ടഅധീനതസ്വീകരിക്കുവാൻതയ്യാറായി. ഈതലവന്മാർകയ്യൂക്കു�കാണ്ടും

മറ്റുപല ഉപ�യാങ്ങൾ�ക്കാണ്ടും ജനസാമാന്യങ്ങളു�ട രാജാക്കന്മാരുമായിത്തീർ

ന്നു. രാജാക്കന്മാരു�ടയും പ്രഭുക്കന്മാരു�ടയും ഭരണാധികാരത്തിൻകീഴിൽ അന

വധി �ചറുരാജ്യങ്ങളും എ�സ്റ്ററ്റുകളും �പാന്തിവന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ‘പ്രഭുക്ക

ന്മാരു�ട’ നിലങ്ങളിൽ കൃഷി �ചയ്തുവന്നു. അവരു�ട പ്രയത്നഫലംഅനുഭവിക്കാൻ

നിലത്തി�ന്റ ‘ഉടമസ്ഥന്മാരായ’ പ്രഭുക്കന്മാർക്കാണവകാശം. നിലത്തി�ന്മലുള്ള

സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഉടമസ്ഥതയാണ് ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ഉൽപ്പാദന

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. ഈ പുതിയ സമുദായഘടനയിൽ മർദ്ദനവും ചൂഷണവും

അവസാനിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പഴയ മർദ്ദിതന്മാർ അടിമകളായിരുന്നു�വങ്കിൽ

പുതിയ മർദ്ദിതന്മാർ ‘സർഫുകൾ’ എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പട്ടത്. ഇതുമാത്ര�മ

വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

15 പട്ടണവും എ�സ്റ്ററ്റും തമ്മിൽ ലഹള

പടിഞ്ഞാറൻ യൂ�റാപ്പിൽ ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുൽഭവിച്ചത് ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 400-

ാമാണ്ടിന്നു�ശഷമാണ്. മദ്ധ്യധരണ്യാഴി പ്ര�ദശങ്ങളും കിഴക്കൻകച്ചവട�കന്ദ്രമാ

യിരുന്ന�ബസാൻടിയയുംതമ്മിൽഅക്കാലത്ത്ധാരാളംവ്യാപാരംനടന്നിരുന്നു.

ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ മുതലായവ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർക്കാവശ്യമാ

യിരുന്നു. അതായിരുന്നു മറുനാടുകളുമായുള്ള കച്ചവടത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. ക്രി.

900-ാമാണ്ടിന്നു�ശഷം അടിമകളായ കൃഷിക്കാ�ര ചൂഷണം �ചയ്തുകിട്ടിയ സ്വത്തു

വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ബാക്കിയുള്ള വിള�വല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു�വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന്നു�വ

ണ്ടി പണമാക്കി മാ�റ്റണ്ടതായും വന്നു. അങ്ങി�ന നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർത�ന്ന

കച്ചവട ശാലക�ളയും യന്ത്രശാലക�ളയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാ�നാരുങ്ങി. ക്ര

മത്തിൽ ക്രമത്തിൽ വ്യാപാര പ്രധാനങ്ങളായ പട്ടണങ്ങൾ വികസിച്ചുവരുവാൻ

തുടങ്ങി. വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ അധികമധികം ആളുകൾ ഏർ�പ്പടുവാൻ

തുടങ്ങി. അ�പ്പാൾസ്വാഭാവികമായി പട്ടണവുംഎ�സ്റ്ററ്റുംതമ്മിൽഒരുലഹളയാരം

ഭിച്ചു. ധാരാളം കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവുകയുംഅവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ മത്സരിക്കുകയും

�ചയ്താൽ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കുതങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ
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വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങ�ള അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതു�കാ

ണ്ട്, കൃഷിക്കാ�ര ചൂഷണം �ചയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് കഴിയു�ന്നട�ത്താളം ധനം പി

ഴി�ഞ്ഞടുക്കുന്നതു�കാണ്ട് കച്ചവടത്തിനു�വണ്ടത്ര വികസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു കിട്ടുകയും

തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നകച്ചവടസാധനങ്ങൾഏറ്റവും കവിഞ്ഞവിലയ്ക്കു വിൽക്കാൻസാ

ധിക്കുകയുമായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. കച്ചവടക്കാരനും നാടുവാഴി പ്രഭു

വും തമ്മിലുള്ള ഈ പരസ്പരവിരുദ്ധത�യ വ്യവസായ വിപ്ലവം എ�ന്തന്നില്ലാ�ത

വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ പഴയ സമുദായ ഘടനയിൽ പുതിയ വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി

ഒതുങ്ങി�ല്ലന്നായി. മർദ്ദിതരായ കൃഷിക്കാർക്കു സ്വാഭാവികമായി പട്ടണങ്ങളി

�ല�യ്ക്കാരാകർഷണം �താന്നി. പ�ക്ഷ, അവ�ര പുറ�ത്തക്കുവിടാ�ത തങ്ങളു�ട

കയ്പ്പിടിക്കുള്ളിൽത്ത�ന്ന �വച്ചു�കാണ്ടിരിക്കാനാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചത്.

അതി�ന്റഫലമായിഅ�നകം കർഷക ലഹളകളുണ്ടായി. മർദ്ദിതനായ കൃഷിക്കാ

രനും അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്കു �പാകുന്ന കച്ചവടക്കാരനും തമ്മിൽ �യാജിച്ചു�കാണ്ട്

നാടുവാഴി പ്രഭുവി�ന്റ �ന�ര യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം �ചയ്തു. ഒരു വലിയ വിപ്ലവമുണ്ടായി.

നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം �താറ്റു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വികാസ�ത്ത തടുത്തുനിർത്തിയി

രുന്ന എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും ക്ഷയിച്ചു. മുതലാളിത്തം വിജയാ�ഘാഷം

മുഴക്കി.

16 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം

ഭൂമി, ഖനി, ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽപാദന സാമഗ്രിക�ളല്ലാം വ്യക്തികളു�ട സ്വകാ

ര്യസ്വത്തായിരിക്കുകയും അവയിൽ പ്രവൃത്തി�യടുക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട പ്രയ

ത്നശക്തി�യഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയവിലയ്ക്കുവാങ്ങാൻസാധിക്കുകയും �ചയ്യുന്നസാമ്പ

ത്തികവ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം. ലാഭമുണ്ടാക്കുക,പി�ന്നയുംലാഭമുണ്ടാക്കുക,

ഇനിയും ലാഭമുണ്ടാക്കുക—ഈഒ�രാറ്റആദർശത്തി�ന്മലാണ് മുതലാളിത്തം തി

രിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാഭമുണ്ടാക്കാനുപകരിക്കാത്ത ഉൽപാദനങ്ങൾക്ക്

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽസ്ഥാനമില്ല. ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്നസാധനങ്ങൾ

മാത്ര�മ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളു. ഏ�തങ്കിലു�മാരു സാധനം

നിർമ്മിക്കണ�മാ �വണ്ട�യാ, �വണ�മങ്കിൽ എത്ര നിർമ്മിക്കണം എ�ന്നല്ലാം

നിജ�പ്പടുത്തുന്നത് ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എത്ര�ത്താളം ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ

സാധിക്കു�മന്ന് �നാക്കിയിട്ടാണ്. ലാഭമുണ്ടാക്കണ�മങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സാധനം

വാങ്ങണം. അ�പ്പാൾ വാങ്ങുന്നവരു�ടപ്ര�ചാദനം (Demand)അനുസരിച്ചായിരി

ക്കണംഉൽപാദനം. അതു�കാണ്ടുമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥപ്ര�ചാദനംഅധികമുള്ള

സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുകയും പ്ര�ചാദനം കുറയുന്ന സാധന

ങ്ങൾ കഴിയു�ന്നട�ത്താളം കുറച്ചുമാത്രം നിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക്

അധികംആവശ്യമുള്ളസാധനങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്എന്ന് ഒരുപ�ക്ഷമുതലാ

ളിത്തവ്യവസ്ഥഅഭിമാനം �കാള്ളുന്നുണ്ടാവാം. ജനങ്ങളു�ടആവശ്യങ്ങൾക്കനുസ

രിച്ച് (പ്ര�ചാദനമനുസരിച്ച് ) സാധന നിർമ്മാണം �ചയ്യുന്ന മ�റ്റാരു സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ വഴിയി�ല്ലന്നുകൂടി അത് വാദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പ�ക്ഷ, വാ

സ്തവം അതാ�ണാ? ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാ�ണാ മുതലാളിത്ത

വ്യവസ്ഥ സാധന നിർമ്മാണം �ചയ്യുന്നത്? എന്നു �വച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

ജനസാമാന്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ, അത്യാവശ്യമായ, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം മുതലായവ

യാ�ണാ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥഅധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല.



10 അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ�ക്ക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ

സ്ഥാനമുള്ളു. ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം മുതലായവയുണ്ടാക്കുകയാ

�ണങ്കിൽ അ�തല്ലാം വാങ്ങുവാൻആളുകൾ �വ�ണ്ട? ജീവിതത്തി�ന ഒരു വിധം

‘ഉന്തിത്തള്ളുവാൻ’ മാത്രമുള്ള കൂലി ലഭിക്കുന്ന �താഴിലാളികൾക്ക് — മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റ ചവിട്ടുക�ളറ്റ് പാപ്പരായിത്തീർന്ന ഇടത്തരക്കാർക്ക് — അ�തല്ലാം

വാങ്ങത്തക്ക പണ�മവി�ട? അവർ വാങ്ങിയി�ല്ലങ്കിൽ എങ്ങി�നയാണ് പണമു

ണ്ടാക്കുക? അ�പ്പാൾഎല്ലാ ജനങ്ങളു�ടയുംആവശ്യം �നാക്കിയല്ലപണക്കാരു�ട

മടിശ്ശീല �നാക്കിയാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ ഉൽപാദനം �ചയ്യുന്നത്. ഉൽ

പ്പാദന ശക്തിയു�ട എ�ന്താരു ദുർവ്യയമാണിത് ! പ്രയത്നശക്തിയു�ട എ�ന്താരു

ദുരുപ�യാഗമാണിത് !!

17 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅനന്തരഫലം

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യ�ന്റ പ്രയത്ന ശക്തി മുഴുവൻ ഉപ�യാഗിക്കാൻ

നിവൃത്തിയി�ല്ലന്ന് വരുന്നു. അതി�ന്റ ഫലമായി �താഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നു.

പണിയില്ലാ�ത �വറു�ത കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളു�ട മുമ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള

മനുഷ്യ പ്രാണികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. വിറ്റഴിയാത്ത സാധനങ്ങൾ നിർദ്ദയം

നശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു. വർദ്ധിച്ച ഉൽപാദന ശക്തിക�ള ദുരുപ�യാഗം �ചയ്യുകയും

പ്രവൃത്തി�യടുക്കുവാൻ �കൽപുള്ള�കക�ള നിർജ്ജീവങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുകയും,

ഉത്സാഹികളും ബുദ്ധിശാലികളുമായ ജനങ്ങ�ള �താഴിലില്ലാത്തവരാക്കി പിച്ച�യ

ടുപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഈ ദുഷിച്ച സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ എല്ലാ വളർച്ച�യയും

തടുത്ത് നിർത്തുന്നു. അ�പ്പാൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട നാശം ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തഒരാവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

18 �താഴിലാളി — ഒരു പുതിയ ശക്തി

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ജനന�ത്താ�ടാപ്പം പു�രാഗതിയി�ലയ്ക്ക് കുതിക്കുന്ന മ�റ്റാരു

ശക്തിയും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്— �താഴിലാളി, ജനനം മുതൽക്കുത�ന്നമുതലാളിയും �താ

ഴിലാളിയും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളാരംഭിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സമുദായം,

അനുഭവിക്കുവാൻ വ്യക്തികൾ —ഈ പരസ്പര �വരുദ്ധ്യം മുതലാളിയും �താഴി

ലാളിയും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു. ഒടുവിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം

അധഃപതനത്തിലാണ്ട് മ�റ്റല്ലാ വർഗ്ഗക്കാരു�ടയും സഹായ�ത്താടുകൂടി മുതലാളി

ത്തവ്യവസ്ഥ�യതകിടം മറിക്കുകയും, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅധികാര ശക്തി�യ

പിടിച്ചുപറ്റുകയും ഉൽപാദന�ത്ത�യന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന വിതരണ�ത്തയും �പാ

തുവുടമയിൽ കീഴിലാക്കി സ്വകാര്യ സ്വത്തില്ലാത്ത വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു

നവ്യമായസമുദായഘടനയുണ്ടാക്കാൻആരംഭിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

19 മുതലാളിത്തം ഇന്ത്യയിൽ

ഇന്ത്യയിൽഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ �സ്വച്ഛാപ്രഭുത്വ�ത്തനശിപ്പിച്ചത് �ദശീയമായ മുത

ലാളിത്തമല്ല, �ന�രമറിച്ചു, വി�ദശീയശക്തികളാണ് ’. യൂ�റാപ്യൻകച്ചവടക്കാരൻ

വന്നതിന്നു മുമ്പുത�ന്ന ഇവി�ട മുതലാളിത്തപരമായ ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ആരംഭ

ഘട്ടംആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. �ക�വലകൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരിമിതമായിക്കി

ടക്കുക എന്ന നിലവിട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വി
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നിമയം വളർന്നുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടുവന്നകച്ചവടക്കാർസമുദായ

ത്തി�ല ഒരുപ്രധാന ശക്തിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വി�ദശീയ മുതലാളിയു�ടആഗ

മനം ഇന്ത്യൻ സമുദായത്തി�ന്റ സുഖകരമായ വികാസത്തിന് തടസ്സമായിത്തീർ

ന്നു. ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച തടയ�പ്പട്ടു. ഏതായാലും

ക്ഷ�യാന്മുഖമായ ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ �സ്വച്ഛാധികാര ശക്തി�യ

തകിടം മറിക്കുവാൻ വി�ദശ ശക്തികൾ മടിച്ചില്ല. 1857 �ല സിപ്പായി ലഹള വാ

സ്തവത്തിൽ, മരണശയ്യയിൽക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ സ്വാ

തന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവസാന സമരമായിരുന്നു. വി�ദശ ശക്തിക�ളർ�പ്പടുത്തിയ

പുതിയ ഭരണകൂടം മുതലാളിത്തപരമായ ചൂഷണ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയി

ട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളു�ട ശക്തി�യ ഉറപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണാധികാരികൾ ആദ്യം ത�ന്ന ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികളു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ

നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുക മുതലായ ചില അധികാരങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഒരു പുതിയ

ജന്മിസമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങി�ന നാ�ശാന്മുഖമായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികളു�ട

കൂട്ടുപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് വി�ദശീയ മുതലാളിത്തംഇന്ത്യയിൽനിലനിൽക്കുന്നത്.

20 ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

ഇന്ത്യൻ ജനസാമാന്യത്തി�ന്റ മുഴുവൻ ഉൽപാദനങ്ങളും എത്രത�ന്നഅപരിഷ്കൃത

മായ സ്ഥിതിയിലാ�ണങ്കിൽകൂടി, വിനിമയത്തിന്ന് �വണ്ടിയാണ് ഉപ�യാഗിക്ക

�പ്പടുന്നത്. വി�ദശീയ ശക്തികളു�ട ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് അവ �ദശീയമാർക്കറ്റു

കളിൽ മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇന്നവയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

�ലാകമാർക്കറ്റിലുംസ്ഥാനമുണ്ട്. അതു�കാണ്ടവ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യഅടി

സ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ ഉൽപാദനങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, വളർച്ചയില്ലാത്ത മുതലാളിത്ത

വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വ്യാപാരം ഉൽപാദകന്മാ�ര അധികമധികം ദരിദ്രന്മാരാക്കി

ത്തീർക്കുന്നു. ഈസ്ഥിതി ഒ�രസമയത്ത് കാർഷി�കാൽപാദനങ്ങളു�ട നവീകര

ണ�ത്തയും വ്യവസായങ്ങളു�ട വികാസ�ത്തയും തടസ്സ�പ്പടുത്തുന്നു. ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ്

ശക്തികളു�ട പിൻബല�ത്താടുകൂടി ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സ്വതന്ത്രമായ

വളർച്ച�യ ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യശക്തി തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട്. സാമ്രാജ്യാധി

കാര�ത്തയും മർദ്ദക വർഗക്കാരായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തിക�ളയും ഒ�രസമയത്ത്

മാത്ര�മ നശിപ്പിക്കാൻകഴിയുകയുള്ളു. അ�പ്പാഴും �ദശീയമായ മുതലാളിത്തത്തിന്

സ്വതന്ത്രമായി വളരുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുവരില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, �കാള

ണികളിൽ സാമ്രാജ്യാധികാര�ത്താ�ടതിരിടുന്ന ശക്തികളു�ട മുന്നണിയിൽ നിൽ

ക്കുന്നത് �താഴിലാളി വർഗമായിരിക്കും. �താഴിലാളി വർഗം �ദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ

സമരത്തിൽ �ചലുത്തുന്നസ്വാധീന ശക്തി �കാ�ളാണിയൽ ജനതയ്ക്ക് �സാഷ്യലി

സത്തി�ലയ്ക്കുള്ളവഴികാട്ടിയായിരിക്കും.

ഈസ്ഥിതിക്ക് രണ്ടു വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. മുതലാളിത്ത വിപ്ലവം മുഴു

മിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുത�ന്ന �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തിന്നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് പൂർണസ്വാതന്ത്ര്യസമരം �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ന്റ

നാന്ദിമാത്രമായിരിക്കും. �

(1937, മാതൃഭൂമിആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1123 തുലാം, വിജയപ്രിൻറിംഗ്ആൻറ് പബ്ലിഷിംഗ്,

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട)
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രണ്ടു �ലാകങ്ങൾ

I

“മുതലാളിത്ത വർഗത്തി�ന്റ നാശവും �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ വിജയവും ഒരു

�പാ�ലഅനിവാര്യമാണ്”. 1847-ലാണു മാർക്സുംഎം�ഗൽസുംതങ്ങളു�ടസുപ്രസി

ദ്ധമായ മാനി�ഫ�സ്റ്റാവിൽഇങ്ങ�നപ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മുതലാളിത്തം നശിക്കു�മന്ന് ! ആരുമതുവിശ്വസിച്ചില്ല. മുതലാളിവർഗത്തി�ന്റ

ഏജൻറുമാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ മാർക്സി�ന കിറുക്ക�നന്നു വിളിച്ചു. മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകന്മാർ മാർക്സിസത്തി�ന്റ ശബ്ദം �കട്ടതായിത്ത�ന്ന

നടിച്ചില്ല.

എങ്ങ�ന നടിക്കും? സ്വന്തം ശക്തിയിൽആഹ്ലാദിച്ചു മദിച്ചുപുളച്ചു�കാണ്ട് മുത

ലാളിത്തം വളരുകയും ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്തു �കാണ്ടിരുന്ന ഒരുകാലമായിരുന്നു

അത്. വളരുകയും ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്ന മുതലാളിത്തം തളരുകയും തകരുക

യും �ചയ്യു�മന്നുവിശ്വസിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്?

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചിന്തകന്മാർ ആശിച്ചതു�പാ�ലയല്ല, മാർക്സും

ഏംഗൽസും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിക്കാണ്, �ലാകം മു�ന്നറിയത്. ഏഴു ദശാബ്ദ

ങ്ങൾക്കു�ശഷം, 1917-ൽ, ഭൂമുഖത്തി�ന്റ ആറി�ലാരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മുതലാളിത്തം

തുടച്ചുനീക്ക�പ്പട്ടു. �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ജന്മിയും മുതലാളി

യുമില്ലാത്ത പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ-�സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ-

ഉയർന്നുവന്നു. അങ്ങ�ന 17 �കാടി ജനങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താള�മങ്കിലും

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നാശവും �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ വിജയവുംഅനിവാര്യമാ

യിത്തീർന്നു.

പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ടുസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ! രണ്ടു �ലാകങ്ങൾ! ഒരു ഭാ

ഗത്ത് മുതലാളിത്ത�ലാകം.

• �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മറുഭാഗത്ത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ

യിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അധികാരശക്തി തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് �താ

ഴിലാളി വർഗം സ്വന്തം ഭരണാധികാരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്ത

വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണാധികാരം മുതലാളികളു�ട കയ്യിലാണ്.
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• �സാഷ്യലിസ്റ്റ്വ്യവസ്ഥയിൽനിലവുംഫാക്ടറിയുംകമ്പനിയുംബാങ്കുംമറ്റുൽപാ

ദ�നാപകരണങ്ങളും �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും കയ്യിലാണ്; മു

തലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ളല്ലാം ചൂഷകവർഗക്കാ

രു�ടസ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാണ്.

• �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് മുതലാളികളു�ട ലാ

ഭത്തിന് �വണ്ടിയല്ല. അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികവും സാംസ്കാരി

കവുമായ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനാണ്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ

ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളു�ടഅഭിവൃദ്ധിക്കു�വണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾ

ക്ക്അ�ങ്ങയറ്റം ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്.

• �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചൂഷകവർഗക്കാ�ര കൂടുതൽ വലിയ ധനിക

രാക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയല്ല; ജനങ്ങളു�ട ജീവിത നിലവാരമുയർത്താൻ �വ

ണ്ടിയാണ്, �ദശീയവരുമാനം പങ്കിട�പ്പടുന്നത്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ

�ദശീയവരുമാനം ജനങ്ങളു�ട പു�രാഗതിക്കു �വണ്ടിയല്ല, മുതലാളികളു�ട

പരമാവധി ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയാണ് പങ്കിട�പ്പടുന്നത്.

• �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധി�യാ�ടാപ്പം ജനങ്ങളു�ട

ക്രയശക്തിയും വളരുന്നതു�കാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും �താഴിലില്ലായ്മയു

മില്ല; മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദന വർധന�വാ�ടാപ്പം �താഴിലാ

ളികളു�ട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നതു�കാണ്ട്സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പ

വും �താഴിലില്ലായ്മയുംഅനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

• �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ �താഴിലാളി വർഗം തങ്ങൾക്കു�വണ്ടിത�ന്ന

പണി�യടുക്കുന്നു; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദിതരായ �താഴിലാളി

വർഗം ചൂഷകവർഗക്കാർക്കു �വണ്ടിഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

• �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന �താഴിലാളിവർഗ

ത്തിന് പണിമുടക്ക�മാ സമരങ്ങ�ളാ നട�ത്തണ്ട യാ�താരാവശ്യവുമില്ല;

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്നതിരായ പണിമുടക്കങ്ങളും

സമരങ്ങളുംഅനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത്സാർവത്രികവുംസർവ�താന്മുഖവുമായഅഭിവൃദ്ധി; മറുഭാഗത്ത്അധഃ

പതനം, കുഴപ്പം, �താഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, കഷ്ടപ്പാട് !

II

പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ റഷ്യയിലാണുട�ലടുത്തത്. പ�ക്ഷ, അതു സാർവ�ദ

ശീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കി. �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന

എല്ലാ ജനാഭിലാഷങ്ങ�ളയും അതു തട്ടിയുണർത്തി. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാ

ത്ത ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനു �വണ്ടിയുള്ള �വമ്പലുക�ള എല്ലായിടത്തും അതു

ആളിക്കത്തിച്ചു. �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരു ഭാഗത്തുനിന്നു മർദ്ദനങ്ങ�ളയും ചൂഷ

ണങ്ങ�ളയും എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി പിഴു�തറിഞ്ഞ റഷ്യൻ വിപ്ലവം, വാസ്തവത്തിൽ,

�ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ത�ന്ന മരണമണിയടിക്കാറായി എന്നതി�ന്റ ഒരു

മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. �ലനിൻപ്രഖ്യാപിച്ചു:
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“നമുക്ക് അഭിമാനം �കാള്ളാനും സന്തുഷ്ടരാവാനും അവകാശമുണ്ട്. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ ഭൂമി�യ �ചാരയിൽ മുക്കുകയും മനുഷ്യ സമുദായ�ത്ത പട്ടിണിയിലും

കാടത്തത്തിലിമിട്ടു �ഞരുക്കുകയും �ചയ്ത മുതലാളിത്ത�മന്ന കാട്ടുമൃഗ�ത്തആദ്യ

മായി �ലാകത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗത്തു നമ്മളാണു കീഴടക്കിയത്. ആ കാട്ടുമൃഗത്തി

�ന്റ മരണക്കളിയു�ട മൃഗീയതകൾ എത്രത�ന്ന അതിരുകവിഞ്ഞതായി�ക്കാള്ള

�ട്ട, അതുനാശമടയുന്നകാര്യത്തിൽ യാ�താരുസംശയവുമില്ല.” (�ലനിൻ, വാള ്യം

27 �പജ് 460)

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും മുതലാളിത്തം നശിക്കാൻ �പാവുകയാ�ണന്ന്! പലരും

അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഏറാൻമൂളികൾ മാർക്സിസം ഒരു റഷ്യൻ

ചരക്കാ�ണന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതു പ്രാ�യാഗികമ�ല്ലന്നും �തളിയിക്കാൻ

പുസ്തകങ്ങ�ളഴുതിത്തള്ളി. എന്നല്ല, റഷ്യയിൽത്ത�ന്ന �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റ

വിജയം താൽക്കാലികമാ�ണന്ന്അവർപ്രവചിച്ചു. സാറും സാറി�നയും മുതലാളി

യുംജന്മിയും �ക്രംലിനിൽവീണ്ടുംഉയിർ�ത്തഴു�ന്നൽക്കുന്നദിവസ�ത്തപ്പറ്റിഅവർ

മധുരസ്വപ്നം കണ്ടു.

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചിന്തകന്മാർ ആശിച്ച വഴിക്കല്ല, �ലനിൻ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിക്കാണ് �ലാകം നീങ്ങിയത്. പഴയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൂടുതൽ

കൂടുതൽ ക്ഷീണിക്കാനും ക്ഷയിക്കാനും തുടങ്ങി. പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ അനു

ദിനം ശക്തി�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. പഴയസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥക്ഷയിക്കും �താറും പുതിയ

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ടസ്വാധീനം വർധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു.

1929-ൽ പഴയ വ്യവസ്ഥയിൽസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, വിലയിടിവ്, �താഴിലില്ലാ

യ്മ. പുതിയ വ്യവസ്ഥയിൽ �താഴിലില്ലായ്മ�യഎ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായിഅവസാനിപ്പിച്ചു

�കാണ്ടുള്ളഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയു�ട വിജയകരമായ മു�ന്നറ്റം.

മുതലാളിത്ത�ത്ത പിടികൂടിയ കുഴപ്പ�ത്തയും അതിൻഫലമായി �ലാകത്തി

�ലാട്ടുക്കും മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും, മാർക്സിസം �ലനിനിസ

ത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്, 1930-ൽ സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ

പ്രവചിച്ചു:

“ഈ വസ്തുതക�ളല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന�തന്താണ്?”

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസ്ഥിരീകരണംഅവസാനിക്കാൻ �പാവുകയാ�ണന്ന്;

ബഹുജന വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റം കൂടുതൽഊർജ്വസ്വലത�യാ�ട

ശക്തി�പ്പടു�മന്ന്;

പല രാജ്യങ്ങളിലും �ലാകസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കുഴപ്പമായി വള

രു�മന്ന്.

ഇതി�ന്റഅർഥം ഒന്നാമതായി,ആഭ്യന്തര രംഗത്തിൽകൂടുതൽ ഉഗ്രമായഫാ

ഷിസ്റ്റ് നയം�ക�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടുംഅതിനായി �സാഷ്യൽഡി�മാക്രസിയുൾ�പ്പ

�ടയുള്ളഎല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിക�ളയും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടും മുതലാ

ളിവർഗംഈസ്ഥിതിയിൽനിന്നു രക്ഷ�പ്പടാൻശ്രമിക്കു�മന്നാണ്.

രണ്ടാമതായി, വി�ദശനയത്തി�ന്റ രംഗത്തിൽ മുതലാളിവർഗം പുതി�യാരു

സാമ്രാജ്യ യുദ്ധത്തിലൂ�ട ഒരു രക്ഷാമാർഗം �തടു�മന്നാണ്.

അവസാനമായി, മുതലാളിത്ത ചൂഷണ�ത്തയും യുദ്ധഭീഷണി�യയും എതിർ

ത്തു�കാണ്ട് �താഴിലാളിവർഗം വിപ്ലവത്തിലൂ�ട സ്വന്തം രക്ഷാമാർഗം �തടു�മ
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ന്നാണ്” (സ്റ്റാലിൻ, �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട 16-ാം �കാൺഗ്രസി�ല

റി�പ്പാർട്ട് ).

അടുത്ത ഭാവിയിൽ എ�ന്തല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ �പാകുന്ന�തന്നതി�ന

ക്കുറിച്ചുള്ള ധീരമായ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു ഇത്. പ�ക്ഷ, പലരും ഇതു വിശ്വസി

ക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചിന്തകന്മാർ സ്റ്റാലി�ന്റ �സ്വച്ഛാധിപ

ത്യ�ത്തപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങളും �ലഖനങ്ങളു�മഴുതിത്തള്ളി. �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നതി

രായി ചന്ദ്രഹാസമിളക്കി�ക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തമല്ല, �സാഷ്യലിസമാണ്, തകരുക

എന്ന്അവരുറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.

പ�ക്ഷ, മുതലാളികളും അവരു�ട ഏജൻറുമാരും ആശിച്ചതു�പാ�ലയല്ല,

സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ലയാണ് �ലാകം നീങ്ങിയത്. മാർക്സിസത്തി�ന്റ

പ്രവചനം സത്യത്തിലുറച്ചതാ�ണന്ന് ചരിത്രം �തളിയിച്ചു. ഹിറ്റ്ലറു�ട അര�ങ്ങ

റ്റം, ഇറ്റലി-ജാപ്പ്-ജർമൻ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളു�ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി,

യുദ്ധത്തിനുള്ളഒരുക്കങ്ങൾ, മ്യൂണിക്, ഒടുവിൽ രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം!

യുദ്ധത്തി�ന്റ ഗതിത�ന്നയും മുതലാളികൾ ആശിച്ച�പാ�ലയായില്ല. �ലാക

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ക്രൂരവും ഏറ്റവും ബീഭൽസവുമായ മുന്നണിപട�ക്ക

തിരായി ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അ�മരിക്ക മുതലായ വൻകിട മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ

�സാവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി കൂട്ടുകൂ�ടണ്ടി വന്നു.

സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡ് ! മുതലാളിത്തത്തി�ന്റവാടക�യഴുത്തുകാർപ്രവചിച്ചു: എല്ലാം

കഴിഞ്ഞു! �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റകഥകഴിഞ്ഞു!

പ�ക്ഷ, മുതലാളികളും അവരു�ട ഏജൻറുമാരും പറഞ്ഞമാതിരിയല്ല, �ലനി

നുംസ്റ്റാലിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ലയാണ് �ലാകം മു�ന്നറിയത്.

III
രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴപ്പ�ത്ത മു�മ്പാരിക്കലു

മുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു. അതി�ന്റപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ �ലാകത്തി�ലാട്ടു

ക്കും വൻപിച്ചപരിവർത്തനങ്ങളുളവാക്കി.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണ് �സാഷ്യലിസം

�കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നത്. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധകാല�ത്ത

സംഭവ വികാസങ്ങളു�ട ഫലമായി �ച�ക്കാ�സ്ലാവാക്കിയ, �പാളണ്ട്, ഹങ്കറി,

റു�മനിയ, ബൾ�ഗറിയ, അൽ�ബനിയ, കിഴക്കൻ ജർമ്മനി, �ചന, �കാറിയ,

മ�ങ്കാളിയ, വിയറ്റ്നാംഎന്നിങ്ങ�നപതി�നാന്നുരാജ്യങ്ങൾകൂടി മുതലാളിത്തവല

യ�ത്ത�ഭദിച്ചു പുറത്തുകടന്നു.

യൂ�റാപ്പി�ന്റയുംഏഷ്യയു�ടയും പടങ്ങൾ മാറ്റി വരയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

�മാള�ട്ടാവ് വിവരിക്കുന്നു:

“ഇന്ന�ത്ത യൂ�റാപ്പ് യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യൂ�റാപ്പി�ന�പ്പാ�ലയാ�ണാ?

കഴിഞ്ഞ �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ ഫലമായി അവി�ട സംഭവിച്ച വൻപിച്ച പരി

വർത്തനങ്ങൾ നമുക്കവഗണിക്കാൻ സാദ്ധ്യമാ�ണാ? �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നാ

�ടാപ്പം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പാതയു�പക്ഷിച്ചു�കാണ്ട് �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് പു�രാഗതിയി�ലക്കും പുനരുദ്ധാനത്തി�ലക്കും ദൃഢചിത്തത�യാ�ട തിരി

ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നുംഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു�പാലും പിൻതിരിയുവാ�നാ മുത

ലാളിത്തത്തി�ലക്ക് തിരിച്ചു�പാവാ�നാ ആഗ്രഹിക്കുന്നി�ല്ലന്നും, വസ്തു നിഷ്ഠമായി
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നിഷ്പക്ഷബുദ്ധി�യാ�ട കാര്യകാര്യ വി�വചനം �ചയ്യുവാൻ കഴിയുന്നഏ�താരാൾ

ക്കും വ്യക്തമ�ല്ല? സമൂർത്തമായ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും പരി�ശാധിക്കുന്നതാ

യാൽ ഏതാണ്ട് 60 �കാടി�യാളം വരുന്ന യൂ�റാപ്പി�ല ആ�ക ജനങ്ങളു�ട പകു

തി�യാളം, അതായത് 30 �കാടി�യാളം ജനങ്ങൾ, �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും ജനാ

ധിപത്യത്തി�ന്റയും �ചരിയി�ലക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു�വന്നു�തളിയുന്നതാണ്. ഇതി

�ന്റഅർത്ഥംയുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നയൂ�റാപ്പിൽനിന്നും വള�ര വിഭിന്നമായ

ഒരു യൂ�റാപ്പാണ് നമ്മു�ട മുമ്പാ�കയുള്ളത് എന്നാണ്.”

ഏഷ്യയു�ടസ്ഥിതി�യാ? �മാള�ട്ടാവ് തുടരുന്നു:

“ഏഷ്യയി�ലആ�ക ജനസംഖ്യ സുമാർ 140 �കാടിയാണ്. �ലാകത്തി�ലആ�ക

ജനസംഖ്യയു�ട പകുതിയിലധികമാണിത്. ഇന്ന് ഏഷ്യയി�ല ജനങ്ങളിൽ പകു

തിയിൽ സ്വൽപ്പം കുറവുവരുന്ന ജനത മുതലാളിത്ത�ച്ചരിയു�പക്ഷിച്ച് ജനകീയജ

നാധിപത്യ രാജ്യങ്ങ�ള, �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ച

രാജ്യങ്ങ�ള, അധിവസിക്കുന്നവരാണ്.”

ഒട്ടാ�ക 90 �കാടിയിലധികം ജനങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ നുകം �പാട്ടി�ച്ചറി

ഞ്ഞ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും �ചരിയിൽ അണിനിരന്നു

കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങ�ന �ലാകമാ�ക പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക�ളാടുകൂ

ടിയ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത�ചരികളായി പിളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത്

സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും മർദ്ദനത്തി�ന്റയും �ചരി; മറുഭാഗത്ത് �സാഷ്യലിസത്തി

�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും �ചരി. ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴ

പ്പം. രണ്ടാംഘട്ടത്തി�ലക്കുപ്ര�വശിച്ചു�വന്നുപറയുന്നതി�ന്റഅർഥം.

III

1927-ൽ ത�ന്ന, ഒര�മരിക്കൻ �താഴിലാളി പ്രതിനിധി സംഘത്തി�ന്റ �ചാദ്യങ്ങൾ

ക്കുമറുപടിയായിസഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“സാർവ�ദശീയ വിപ്ലവത്തി�ന്റയും സാർവ�ദശീയ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട പ്ര

വർത്തനങ്ങളു�ടയും ഗതിക്രമം കൂടുതൽ മു�ന്നാട്ടു�പാകു�മ്പാൾ രണ്ടു സാർവലൗ

കിക �കന്ദ്രങ്ങൾരൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പടും: �സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്കു ചായുന്ന രാജ്യ

ങ്ങ�ള�യല്ലാമാകർഷിക്കുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �കന്ദ്രവും, മുതലാളിത്തത്തി�ലയ്ക്കു ചാ

യ്വുള്ള മുതലാളിത്ത �കന്ദ്രവും. ഈ രണ്ടു �ചരികളും തമ്മിലുള്ളസമരമാണ് �ലാ

കത്തി�ലാട്ടുക്കും മുതാലളിത്തത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും വിധി നിർണ

യിക്കുക.” (സ്റ്റാലിൻ, വാള ്യം 10 �പജ് 140)

സഖാവ് സ്റ്റാലി�ന്റ ദീർഘദർശനം എത്ര ശരിയായിരുന്നു�വന്ന് രണ്ടാം �ലാക

മഹായുദ്ധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായസംഭവ വികാസങ്ങൾ�തളിയിക്കുന്നു.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം രണ്ടു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മി

ലുള്ള സമരം മുഴുവൻ �ലാക�ത്തയുമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന രണ്ടു �ചരികൾ തമ്മിലുള്ള

സമരമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. �മാള�ട്ടാവ് പറയുന്നു:

“രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം �ലാകമുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട കുഴപ്പത്തിന്

ആഴം കൂട്ടുന്നതി�ലയ്ക്കുവഴി�തളിയിച്ചു. �ലാകമുതലാളിത്ത�ച്ചരി�യാടു �താട്ടുത�ന്ന
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ഒരു പുതിയ സാർവ�ദശീയ�ച്ചരി, ഒരു ജനാധിപത്യ�ച്ചരി, രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട

തിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടു. ഈ ജനാധിപത്യ�ച്ചരി യു എസ് എസ് ആറി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിൽ �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളപാതയി�ലക്കുകടന്നിരിക്കുന്നു.

ചിലർക്ക് ഇഷ്ട�പ്പട്ടാലും ശരി, ഇ�ല്ലങ്കിലും ശരി, ഇത് �നരാണ്.”

ഒ�രാറ്റ �ലാകമുതലാളിത്ത�ച്ചരി മാത്രമുണ്ടായിരു�ന്നടത്ത് രണ്ടു�ചരികൾ—

മുതലാളിത്ത�ച്ചരിയും ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയും — പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു�വന്നതാണ്

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ന്റ

ഗതി�യനിർണയിച്ചഏറ്റവുംപ്രധാനമായഘടകം.

ജനങ്ങളു�ട കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ എല്ലാ ആവ

ശ്യങ്ങ�ളയും പരമാവധി തൃപ്തി�പ്പടുത്തുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനം

നടത്തുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരി അനുദിനം ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസ

ത്തി�ലക്കും മു�ന്നറുന്നു. കുത്തകമുതലാളികളു�ട പരമാവധിലാഭത്തിനു �വണ്ടി

ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന മുതലാളിത്ത�ച്ചരി ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചു തകർച്ചയി�ലക്കും

നാശത്തി�ലക്കുംനീങ്ങുന്നു.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയി�ല രാജ്യങ്ങൾ �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കും കമ്മ്യൂണിസ

ത്തി�ലക്കും മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ, മുതലാളിത്ത�ച്ചരിയി�ല രാജ്യങ്ങളിൽ

അരാജകത്വവും അധഃപതനവും മത്സരവും ചൂഷണവും നടമാടുന്നു. ഉൽപാദന

വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾപരി�ശാധിച്ചാൽഇതുവ്യക്തമാവും.

ഹിറ്റ്ലറു�ട ആക്രമണം �കാണ്ടു ഏറ്റവുമധികം നാശനഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ച ഒരു

രാജ്യമാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ഏറ്റവും കുറച്ചു നാശനഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ച രാജ്യ

മാണ് അ�മരിക്ക. പ�ക്ഷ, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളു�ടയും അഭിവൃദ്ധിയു�ട �താത് എത്ര

വ്യത്യസ്തമാ�ണന്നു�നാക്കുക.

1929 �ലസ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ 1952-ൽ �സാവിയറ്റ് യൂണി

യ�ന്റ വ്യാവസായി�കാൽപാദനം 13 ഇരട്ടിയാണ്. അ�മരിക്കയു�ടത് രണ്ടിരട്ടി മാ

ത്രമാണ്.

1946 നും 1951 നും മിടയിലുള്ള 5 �കാല്ലത്തിനിടയിൽ �സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന്റ

ഉൽപാദനം 170 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. അ�മരിക്കയു�ടത് 30 ശതമാനം മാത്രമാണ്

വർദ്ധിച്ചത്.

1913 �ലസ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ 1945-ൽ �സാവിയറ്റു യൂണി

യനി�ല വൻകിട വ്യവസായശാലകളി�ല ഉൽപാദനം 85 ഇരട്ടിയാണ്; ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉൽപാദനം 60 ഇരട്ടിയാണ്; വിദ്യുത്ച്ഛതിയു�ട ഉൽപാദനം

75 ഇരട്ടിയാണ്; യന്ത്രനിർമാണവ്യവസായങ്ങളു�ട ഉൽപാദനം 160 ഇരട്ടിയാണ്.

ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതു�പാ�ല ഗണ്യമായ അഭിവൃദ്ധിയു

ണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ്ഇന്ന�ത്തജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം �ദശീയ

വരുമാനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗം ജന്മികളും കുലാക്കുകളും മുതലാളിമാ

രുംബാങ്കർമാരുമാണ് തട്ടി�യടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നാക�ട്ട, ചൂഷകവർഗങ്ങളില്ലാത്ത

തു�കാണ്ട് �ദശീയവരുമാനം മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്കുത�ന്നലഭിക്കുന്നു.

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ �മന്മ�യയാണിത് കാണിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പി�ലയും മദ്ധ്യയൂ�റാ

പ്പി�ലയും രാജ്യങ്ങൾ മർദ്ദനത്തി�ന്റയും ചൂഷണത്തി�ന്റയും �കളീ രംഗങ്ങളായിരു

ന്നു. ജന്മികളും മുതലാളികളുമാണ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
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ഉദാഹരണത്തിന് �പാളണ്ടിൽ 87.1 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 31.8 ശതമാനം

ഭൂമി മാത്ര�മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അ�തസമയത്ത് 0.9 ശതമാനം വരുന്ന വൻകിട

എ�സ്റ്ററ്റുടമകൾആ�ക ഭൂമിയു�ട 47.3 ശതമാനം കയ്യടക്കി�വച്ചിരുന്നു. റു�മനിയ

യിൽ 97.5 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനം ഭൂമി മാത്ര�മയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

അ�തസമയത്ത് 0.8 ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന വൻകിട എ�സ്റ്ററ്റുടമകളു�ട �ക

വശം ആ�ക ഭൂമിയു�ട 32.2 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഹംഗറിയിൽ 92.8 ശതമാനം

കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയു�ട 34.2 ശതമാനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന�പ്പാൾ 0.9 ശതമാനം

വരുന്നഎ�സ്റ്ററ്റുടമകളു�ട കയ്യിൽ 46.4 ശതമാനം ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായിരുന്നു ആൽ

�ബനിയ, വ്യവസായങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയി�ട്ട ഉണ്ടായിരു

ന്നുള്ളു. �താഴിലാളിവർഗം വള�ര അടുത്തകാലത്താണ് രൂപ�മടുക്കാൻ തുടങ്ങി

യത്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ മാത്രമല്ല, �ഗാത്ര ജീവിതകാലത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ

�പാലും ധാരാളമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയു�ട 56 ശതമാനം മാത്രമാണ്

കൃഷിക്കാരു�ട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി�യല്ലാം ജന്മികളു�ടയും പള്ളിയുടമ

കളു�ടയും കയ്യിലായിരുന്നു.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവ

ങ്ങൾഈസ്ഥിതി�ക്കാരുസമൂലമായ പരിവർത്തനം വരുത്തി. ഫാസിസത്തി�ന്റ

ഊന്നുവടികളായിരുന്ന നാടുവാഴികളു�ട �മധാവിത്വം അവസാനിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും അർദ്ധ ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി

തുടച്ചു നീക്ക�പ്പട്ടു. ഭൂമി കൃഷിക്കാരു�ടതായി. യൂ�റാപ്യൻ ജനകീയജനാധിപത്യ

രാജ്യങ്ങളി�ല കൃഷിക്കാർക്ക് ആ�ക 370 ലക്ഷം ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ലഭിച്ചു.

അങ്ങ�നകാർഷികരംഗത്ത് ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ടവളർച്ചയ്ക്കുള്ളഒരുപുതിയഘ

ട്ടം തുറന്നുകിട്ടുകയും �ചയ്തു.

വ്യവസായം, ബാങ്ക്, ഗതാഗതം മുതലായവയു�ട �ദശസാൽക്കരണമായിരു

ന്നുഅടുത്ത നടപടി. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ശക്തി ദുർഗങ്ങ�ള തകർത്തുതരിപ്പണ

മാക്കുന്ന ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു അത്. പു�രാഗതി�യ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്ന

സാമ്രാജ്യത്വ കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങ�ള അതു തുടച്ചുനീക്കി. സാമ്പത്തികരംഗത്തു

ള്ള ബൂർഷ്വാസിയു�ട ആധിപത്യം അത് അവസാനിപ്പിച്ചു. അ�മരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ,

ഫ്രാൻസ്, തുടങ്ങിയസാമ്രാജ്യശക്തികളു�ട പിടിയിൽനിന്ന് �ദശീയസാമ്പത്തിക

ജീവിത�ത്ത പരിപൂർണമായി �മാചിപ്പിക്കുകയും പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട സാ

മ്പത്തികാടിസ്ഥാനം തകർത്ത് ജനകീയാ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ

ഭൗതികഅടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നുഈനടപടികളു�ട

ഉ�ദ്ദശം. ഈ നടപടികളു�ട ഫലമായി മധ്യയൂ�റാപ്പി�ലയും �തക്കു കിഴ�ക്ക യൂ

�റാപ്പി�ലയും സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തി�ന്റ എല്ലാ മർമസ്ഥാനങ്ങളും ജനങ്ങളു�ട

കയ്യിലായി. സാമ്പത്തികവുംസാംസ്കാരികവുമായനിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ

�പ്പട്ടു�കാണ്ടും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങ�ളയും തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ടും ജനങ്ങൾ

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഭാവി രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാൻറർബറിയി�ല ഡീൻ,

ഹ്യൂ�ലറ്റ് �ജാൺസൺ, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പ് ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് ദരിദ്രമായിരുന്നു, പിന്ന

ണിയിലായിരുന്നു, ഫ്യൂഡൽ �കാ�ളാണിയൽ �മധാവിത്വത്തിലായിരുന്നു. �പാ

തുവിൽ ജനാധിപത്യത്തി�ന്റ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ �പാലും മനസ്സിലാക്കാ�ത

കിടക്കുകയായിരുന്നു.
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പടിഞ്ഞാറൻ യൂ�റാപ്പ്, �ന�രമറിച്ച്, വിഭവ സമൃദ്ധമായിരുന്നു, അഭിവൃദ്ധിയിലായി

രുന്നു, ധനിക വർഗക്കാരു�ട നിയന്ത്രണത്തിൽ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കയ്യ

ടക്കി�വച്ചിരുന്നു.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം ഈസ്ഥിതി കീ��ൽ മറിഞ്ഞു. കിഴക്കൻ

രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിത നിലവാരമുയരുന്നു, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിതനില

വാരം താഴുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് കിഴക്കൻ യൂ�റാപ്പി�ല രാജ്യങ്ങൾക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ

യൂ�റാപ്പി�ല രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതി�നക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി കൂടുതൽ നാശന

ഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. വി�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങ�ളാന്നും ലഭിക്കു

കയുണ്ടായില്ല. എന്നിട്ടും കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങ�ളക്കാൾ

എത്ര�യാ �വഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉൽപാദന നിലവാരത്തി�ല

ത്തി�ച്ചർന്നു. ഇന്നവ ഭാവിയു�ട �നർക്ക് ഉത്സാഹ�ത്താ�ട �കനീട്ടുകയാണ്.”

(ഹ്യൂ�ലറ്റ് �ജാൺസൺ, ഈ�സ്റ്റൺ യൂ�റാപ്പ് ഇൻ ദി �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �വൾഡ്,

�പജ് 16)

V
രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമനിയും ജപ്പാനും പരാജയ�പ്പടുകയും ബ്രിട്ട�ന്റ

ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ആ തഞ്ചമുപ�യാഗിച്ച് തങ്ങളു�ട സ്വന്തം

�ലാക�മധാവിത്വമുറപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്നാണ് അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ

ആശിച്ചിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, സാമ്രാജ്യവാദികളു�ടആശകളല്ല, മാർക്സിസം �വളി�പ്പ

ടുത്തുന്ന സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനമാണ് വിജയിച്ചത്; യൂ�റാപ്പി�ലയും

ഏഷ്യയി�ലയും ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പിടിയിൽ

നിന്നു കുതറി പുറത്തുകടക്കുകയും �സാവിയറ്റുയൂണിയനുമായി�ചർന്നു�കാണ്ട് മുത

ലാളിത്ത�ച്ചരി�ക്കതിരായ ഏകീകൃതവും ശക്തിയുക്തവുമായ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

�ചരി രൂപവൽക്കരിക്കുകയുമാണ് �ചയ്തത്.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ്�ചരിയി�ല രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല, പരസ്പരം സഹായിച്ചു

�കാണ്ടും സഹകരിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. അവർ പരസ്പരം

കച്ചവടം �ചയ്യുന്നു, കടമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നു, ശാസ്ത്രീയവും സാ�ങ്കതികവുമായ

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ �കമാറുന്നു. �ലാകമുതലാളിത്തമാർക്കറ്റിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത

മായപുതി�യാരു �ലാകമാർക്കറ്റി�ന്റആവിർഭാവ�ത്തയാണിത് കുറിക്കുന്നത്.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം, സാർവത്രികവും ഏകീകൃതവുമായ പഴയ �ലാകമാർക്കറ്റ്

തകർന്നു�വന്നും , പരസ്പരം മൽസരിക്കുന്നസമാന്തരങ്ങളായ രണ്ടു �ലാകമാർക്ക

റ്റുകൾനിലവിൽവന്നു�വന്നുമാണ്. ഇതാണ് �ലാകത്തിൽസമാന്തരങ്ങളായ രണ്ടു

�ചരികളാവിർഭവിച്ചതി�ന്റസാമ്പത്തികഫലംസ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

ഏകീകൃതവുംസാർവത്രികവുമായ �ലാകമാർക്കറ്റി�ന്റ തകർച്ചയാണ് രണ്ടാം �ലാ

കമഹായുദ്ധത്തി�ന്റയും അതി�ന്റ സാമ്പത്തികപരിണാമങ്ങളു�ടയും ഏറ്റവും പ്ര

ധാനമായ ഫല�മന്നു മനസിലാ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. �ലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട

�പാതുകുഴപ്പ�ത്തകൂടുതൽ മൂർച്ചിപ്പിക്കുകഎന്നഫലമാണതു�കാണ്ടുണ്ടായത്.”

(�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 32)

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയി�ല രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പര സഹായത്തി�ന്റയും പരസ്പര

സൗഹാർദ്ദത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാനപരമായ സാർവ�ദശീയ

ന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു�കാണ്ട് സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദന�ത്ത �മൽക്കു�മൽ
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വളർത്തുന്നു. ഇതി�ന്റ ഫലമായി ഈ രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായി

ട്ടില്ലാത്ത വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി �കവന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയു�ട

ഫലമായി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി �ചയ്യാനും

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളി�ലക്ക് ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ

വർധിക്കുന്നു.

“ഇതി�ന്റഅർഥം, പ്രധാന�പ്പട്ട മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് (അ�മരിക്ക,ബ്രിട്ടൻ,

ഫ്രാൻസ്) �ലാക വിഭവങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യാനുള്ള പരിധി വലുതാവുകയല്ല,

ചുരുങ്ങുകയാണ് �ചയ്യുക എന്നാണ്; �ലാകമാർക്കറ്റിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ

അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറയു�മന്നാണ്; അവരു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്ക്

ഉൽപാദനക്കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഉപ�യാഗിക്കാൻ അധികമധികം സാധ്യമല്ലാ

തായിത്തീരു�മന്നാണ്; �ലാകമാർക്കറ്റി�ന്റ നാശ�ത്താടുകൂടി �ലാകമുതലാളി

ത്തവ്യവസ്ഥയു�ട �പാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിക്കുന്നു�വന്നതി�ന്റഅർഥം വാസ്തവത്തിൽ

ഇതുത�ന്നയാണ്.” (�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 33–34)

രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ �ലാക�ച

രികൾ, രണ്ടുവ്യത്യസ്തങ്ങളായ �ലാകമാർക്കറ്റുകൾ-ഇതുസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ

അന്ത്യ�ത്തകൂടുതൽത്വരിത�പ്പടുത്തി.

ഉൽപ്പാദന�ത്താ�ടാപ്പം ജനങ്ങളു�ട ജീവിത നിലവാരവും ഉയരുന്നതു�കാ

ണ്ട് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ �ലാകമാർക്കറ്റിൽ യാ�താരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകുന്നില്ല.

�ന�രമറിച്ച്, പരമാവധി ലാഭത്തിനു�വണ്ടി പരക്കം പായുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

�ലാകമാർക്കറ്റിൽഅരാജകത്വവും മത്സരവുമാണ്നടമാടുന്നത്. ചൂഷിതരായബഹു

ജനങ്ങളു�ട ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നതിനാലും മാർക്കറ്റി�ന്റ പരിധി

ഇടുങ്ങിയിടുങ്ങി വരുന്നതിനാലും മുതലാളിത്തം, പ്ര�ത്യകിച്ചും അ�മരിക്കൻ മുതലാ

ളിത്തം, യുദ്ധത്തിലൂ�ടയും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളിലൂ�ടയും തടിതപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

അതിൻ ഫലമായി മുതലാളിത്ത�ച്ചരിക്കുള്ളി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നു.

�കാളണികളി�ല ജനങ്ങൾ മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനു�മതിരായി തല�പാ

ക്കുന്നു. �കാളണി�മധാവിത്വത്തി�ന്നതിരായ �ദശീയവി�മാചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

എല്ലായിടത്തുംശക്തി�പ്പടുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഒരു മഹത്തായ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിലൂ�ട �ലാകമുതലാളി

ത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു പുറത്തുകടന്ന �ചന അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ്

വഹിക്കുന്നത്. ജനകീയ �ചനയു�ട ആവിർഭാവം �ലാകമുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ

യ്ക്കു കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലി�യാരു പ്രഹരമാണ്. ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിലൂ�ട

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള �ചനയു�ട മു�ന്നറ്റത്തി�ല ഓ�രാ കാൽ�വപ്പും

�കാ�ളാണിയൽ ജനതക�ള, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഏഷ്യൻ ജനത�യ, ആ�വശം �കാ

ള്ളിക്കുകയും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള അവരു�ട പരിശ്രമങ്ങൾക്ക്

പ്ര�ചാദനം നൽകുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതാണ് �പാതു കുഴപ്പം. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ എല്ലാ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്നു�വന്നു പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം.

സ്റ്റാലിൻഎഴുതുന്നു:

“�ലാക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുഴപ്പം മാത്രമാ�ണാ?

അ�ല്ലങ്കിൽ സാമ്പത്തികകുഴപ്പം മാത്രമാ�ണാ? രണ്ടും മാത്രമായിട്ടല്ല. അ�താരു

�പാതുകുഴപ്പമാണ്; അതായത്, സാമ്പത്തിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗ�ത്തയും ഒരു

�പാ�ലബാധിക്കുന്ന, �ലാക മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ടസർവസ്പർശിയായ ഒരു
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കുഴപ്പമാണ്. ഈ കുഴപ്പത്തി�ന്റ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് �ലാകമുത

ലാളിത്തസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയു�ട നി�ത്യന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നാശവും മറുഭാഗ

ത്ത് മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു�പാന്ന രാജ്യങ്ങളു�ട-�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ,

�ചന, മറ്റു ജനകീയജനാധിപത്യങ്ങൾ-വളർന്നുവരുന്നസാമ്പത്തികശക്തിയുമാ

�ണന്നുവ്യക്തമാണ്.”

(�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 62)
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രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്തതുടർന്നുണ്ടായഏറ്റവുംപ്രധാനമായ ഒരുസംഭവ വി

കാസം �കാളണിവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായകുഴപ്പവും തകർച്ചയുമാണ്.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട �പാതുകുഴപ്പമാരംഭിച്ച�താടുകൂടിത്ത�ന്ന �കാ

ളണി വ്യവസ്ഥയു�ടകുഴപ്പവുംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

1917-�ല ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം റഷ്യയു�ട ചരിത്ര�ത്ത മാത്രമല്ല, �ലാകചരി

ത്ര�ത്ത ത�ന്ന മാറ്റിമറിച്ചു. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല �താഴിലാളികളു�ടയും

കൃഷിക്കാരു�ടയും വിവിധ �ദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും മു�ന്നറ്റത്തി�ന്റ മാതൃക

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദിത ജനാവലിക�ളആ�വശം �കാള്ളിച്ചു. അത് സാ

മ്രാജ്യ�മധാവികൾ�ക്കതിരായ �താഴിലാളി സമരങ്ങൾ�ക്കന്ന�പാ�ല �കാളണി

കളി�ല �ദശീയവി�മാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുംവലിയപ്ര�ചാദനം നൽകി. �കാള

ണികളി�ലയുംആശ്രിത രാജ്യങ്ങളി�ലയും ജനങ്ങളു�ട ഭാവി രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ അത് അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു. സാമ്രാജ്യ മർദ്ദനത്തി�ന്റ

ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്നു �ഞരങ്ങിയിരുന്ന �കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങ�ള അതു

പ്രബുദ്ധരാക്കി. അതിൻഫലമായി �കാളണികളിൽ സാമ്രാജ്യ �മധാവിത്വത്തി�ന്റ

അടിത്തറകൾക്ക് ഇളക്കംതട്ടി. മാ�വാ�സതൂങ്ങ്എഴുതുന്നു:

“ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി�ന്റ പീരങ്കി�വടികൾഞങ്ങൾക്ക് മാർക്സിസം �ലനിനിസം

�കാണ്ടുതന്നു. നാട്ടി�ന്റ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ

സാർവ�ദശീയ വീക്ഷണഗതി പ്ര�യാഗിക്കുവാൻ �ലാക�മാട്ടുക്കുമുള്ളപു�രാഗമന

ചിന്താഗതിക്കാ�ര�പ്പാ�ല�ചനയിലുള്ളവ�രയും ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം പഠിപ്പിച്ചു.”

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �കാളണികളിൽ നടമാടിയിരുന്ന ചൂഷണത്തി�ന്റയും മർദ്ദ

നത്തി�ന്റയും കാലഘട്ടം ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി�ന്റ വിജയ�ത്താടുകൂടി എ�ന്ന

�ന്നയ്ക്കുമായി അസ്തമിച്ചു. �ദശീയ വി�മാചന സമരങ്ങളു�ട ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം

ആരംഭിച്ചു.

ഏതാണ്ട് മൂന്നു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, 1927-ൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫല

ങ്ങ�ളവിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.

“റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഈ ഫലങ്ങൾ �കാളണികളി�ലയും ആശ്രിത രാജ്യങ്ങ

ളി�ലയും വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽസഗൗരവമായപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കാതിരി

ക്കുകയില്ല. �ചന, ഇൻ�ഡാ�നഷ്യ, ഇന്ത്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളി�ല വിപ്ലവ പ്ര

സ്ഥാനങ്ങളു�ട വളർച്ചയും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നാട് ആ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൂടി

ക്കൂടിവരുന്നസൗഹാർദ്ദവും ഇതു നിസംശയം �തളിയിക്കുന്നു.”
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“അലട്ടുകൂടാ�ത �കാളണിക�ളയുംആശ്രിത രാജ്യങ്ങ�ളയും ചൂഷണം �ചയ്തിരുന്ന

കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. �കാളനികളിലും ആശ്രിത രാജ്യങ്ങളി

ലും വി�മാചനത്തിനുള്ള വിപ്ലവങ്ങളു�ട കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

(സ്റ്റാലിൻ: �ലനിനിസം, �പജ് 241)

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ രണ്ടാംഘട്ട

ത്തിൽ, സാമ്രാജ്യത്വവാദികളു�ട �കാ�ളാണിയൽ �മധാവിത്വത്തിനു മു�മ്പാരി

ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പ്രഹരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. �കാളണികളി�ലയും അർദ്ധ

�കാളണികളി�ലയും ജനങ്ങൾ പഴയപടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറി�ല്ലന്ന് വ്യക്തമാ

ക്കി. �ചനയും �കാറിയ, വിയറ്റ്നാം മുതലായ രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

പിടിയിൽ നിന്നു പരിപൂർണമായ �മാചനം �നടുകയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയി�ല

അംഗങ്ങളായി മാറുകയും �ചയ്തു. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇൻ�ഡാ�നഷ്യ, ബർമ,

സി�ലാൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ലയ്ക്കുള്ള വഴി തുറന്നുകാട്ടി.

അ�റബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും മധ്യധരണ്യാഴി പ്ര�ദശങ്ങളിലും സാമ്രാജ്യത്വ�മധാ

വിത്വത്തി�ന്റ ഇരുമ്പുപിടുത്തത്തിനു ഉലച്ചിൽ തട്ടി. ആഫ്രിക്കയിലും �ദശീയ വി

�മാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾപൂർവാധികം ശക്തി�പ്പട്ടു.

വ്യത്യസ്ത രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്;

പ�ക്ഷ, എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രധാനം. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ �പാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിച്ചതി�ന്റഫലമായി, �ലാകത്തി�ലല്ലായിടത്തുംസാമ്രാജ്യ

�മധാവിത്വത്തി�ന്റപിടിഅയഞ്ഞുഎന്നകാര്യം നിസ്സംശയമാണ്.

നമ്മു�ട രാജ്യത്തിലുണ്ടായവയും ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സംഭവ

വികാസങ്ങൾ യുദ്ധാനന്തരമുണ്ടായ സാർവ�ദശീയ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി

എത്ര�ത്താളം ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു മനസ്സി

ലാക്കാം. സാർവ�ദശീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു

പ്ര�ചാദനം നൽകി. അ�തസമയത്തുത�ന്ന ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം, സാർവ�ദ

ശീയസംഭവവികാസങ്ങളിൽ,പ്ര�ത്യകിച്ചും,ഏഷ്യയി�ലസംഭവവികാസങ്ങളിൽ

കൂടുതൽപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻസഹായിക്കുകയും �ചയ്തു.

1956 �ഫബ്രുവരിയിൽ �മാ�ളാ�ട്ടവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

“�കാളണിയായ ഒരിന്ത്യ നിലവിലി�ല്ലന്നതും പകരം ഒരു ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കാണു

ള്ള�തന്നും വമ്പിച്ച ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതയാണ്. ഏഷ്യയി�ല യുദ്ധാന

ന്തര സംഭവ വികാസങ്ങളു�ട സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രധാന

മായ പരിവർത്തനം.”

VII

കൂ�ടക്കൂ�ടയുള്ളയുദ്ധങ്ങളുംസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളും ജീവിതത്തി�ലഅനിശ്ചിത

തത്വങ്ങളുംയാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങളല്ല;സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു�ടഅനിവാര്യഫലങ്ങ

ളാണവ.

അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ വിളയുന്ന രാജ്യങ്ങ�ള �വട്ടിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടും കു

റഞ്ഞ കൂലിക്ക് �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാന�ത്ത ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടും ചര

ക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റുകൾക്കു�വണ്ടിയും മൂലധനം നി�ക്ഷപിക്കാനുള്ള
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താവളങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും പരസ്പരം മത്സരിച്ചു�കാണ്ടും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള

മുതലാളികളു�ട പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അതു�കാണ്ട്

മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം യുദ്ധത്തി�ന്റ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കും.

�ന�രമറിച്ച്, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യുദ്ധമാവശ്യമില്ല. എന്നല്ല, �സാ

ഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ സമാധാനം ആവശ്യമാണുതാനും. �സാവിയറ്റ് യൂണി

യനി�ലയും യൂ�റാപ്പി�ല ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളി�ലയും സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥക�ള �നാക്കി പഠിച്ചതിനു�ശഷം ഡീൻ ഓഫ് കാൻറർബറി, ഹ്യൂലറ്റ്

�ജാൺസൻ, ഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

“പ്ളാനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യാടുകൂടി എല്ലാ പൗരന്മാരു�ട

യും ജീവിത നിലവാരമുയർത്താനുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്

ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതത്രയും വാങ്ങിയുപ�യാഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. �താഴിലി

ല്ലായ്മ�യപ്പറ്റിയുള്ള ഭയപ്പാടുകളില്ല; മിച്ചമായ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള

മാർക്കറ്റുകൾക്കു�വണ്ടിയുള്ള �വമ്പലില്ല. അതിനാൽ, അത്തര�മാരു രാജ്യത്തിന്

യുദ്ധത്തി�ന്റ�യാ യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങളു�ട�യാ ആവശ്യമില്ല; നുണകളു�ടയും രഹ

സ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം ജനങ്ങളു�ട�യാ ആവശ്യമായ

ചരക്കുകൾ പരസ്പരം �കമാറാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റു ജനങ്ങളു�ട�യാ താൽപ

ര്യങ്ങൾക്കായി ഉൽപാദനശക്തിക�ള വിപുലമാക്കാൻ �വണ്ടി സമാധാനം

മാത്രമാണതാഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്

സമാധാനത്തി�ന്റ ശംഖനാദം മുഴങ്ങുകഎന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.”

അത്തരം രാജ്യങ്ങൾഏറ്റവും ധാർമികവും ബുദ്ധിപൂർവകവുമായഈതത്വങ്ങ

ളിലാണ് നയിക്ക�പ്പടുന്നത്.

(1) എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് സമാ

ധാനപരമായ ഒരു നയം �ക�ക്കാള്ളുകയും അങ്ങ�ന സമാധാന�ത്ത

കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുക.

(2) മറ്റുള്ളവ�ര�ക്കാണ്ട് സ്വന്തം പണി�ചയ്യിച്ചു ശീലിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധ �പ്രരക

ന്മാരാൽ സംഘട്ടനങ്ങളി�ലക്ക് വലിച്ചിഴക്ക�പ്പടാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക;

ഇതിൽഎല്ലായ്�പ്പാഴും കരുത�ലാടുകൂടിയിരിക്കുക.”

(ഹ്യൂ�ലറ്റ് �ജാൺസൻ: ഈ�സ്റ്റൺയൂ�റാപ്പ് ഇൻ ദി �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �വൾഡ്,

�പജ് 266)

ഇതല്ല �ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റസ്ഥിതി.

�പാതുകുഴപ്പ�ത്താ�ടാപ്പം �ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും

മൂർച്ഛിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റു പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ �വണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങ�ള

കീഴടക്കി �വയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇതിൻഫലമായി മുതലാ

ളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള വടംവലികളും മത്സരങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നു.

ഇത് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴി�യാരുക്കുന്നു. മറ്റു

രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ള, പ്ര�ത്യകിച്ചും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ള, അടി

മ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടും തുടർച്ചയായി �കാള്ള�ചയ്തു�കാണ്ടും �ദശീയ സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ�യ �സന്യവൽക്കരിച്ചു�കാണ്ടും അവസാനമായി യുദ്ധങ്ങൾത�ന്ന

നടത്തി�ക്കാണ്ടും പരമാവധി ലാഭം �നടി�യടുക്കുക എന്നതാണ് ആധുനിക മു

തലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന നിയമം. പ�ക്ഷ, ആർ�ക്കതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം

�ചയ്യുക? �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നതിരായി�ട്ടാ? സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
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“മുതലാളിത്തവും �സാഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്ത

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാ�ണ

ന്നു പ്രസ്താവിക്ക�പ്പടുന്നു. താത്വികമായി �നാക്കു�മ്പാൾ അതു തീർച്ചയായും

ശരിയാണ്. ഇന്നു മാത്രമല്ല, രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പും അത് ശരി

യായിരുന്നു. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളി�ല �നതാക്കന്മാർ അത് ഏ�റക്കു�റ

മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്

�സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നതിരായ ഒരു യുദ്ധ�മന്ന നിലക്കല്ല, മുതലാളിത്ത രാജ്യ

ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധ�മന്ന നിലക്കാണ്. എന്തു�കാണ്ട്? ഒന്നാമതായി,

മുതലാളിത്തത്തിന് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ�ത്തക്കാൾഅപായ

കരമാണ് ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമായ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നതിരായ യുദ്ധം.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ചില

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവയു�ട�മൽ �മധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള

പ്രശ്നം മാത്രമാണുന്നയിക്കുന്നത്. �ന�രമറിച്ച് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നതിരായ

യുദ്ധം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ത�ന്ന നിലനിൽപ്പി�ന്റ പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായും

മു�ന്നാട്ടു �കാണ്ടുവരിക. രണ്ടാമതായി, മുതലാളികൾ പ്രചാര�വലയ്ക്കു�വണ്ടി �സാ

വിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ ആക്രമണ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി �കാട്ടി�ഘാഷിക്കാറു�ണ്ടങ്കിൽ

കൂടി അതിൽ അവർ ത�ന്ന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം, �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

�ന്റ സമാധാന നയ�ത്തപ്പറ്റി അവർക്ക് �ബാദ്ധ്യമുണ്ട്. �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങ�ള അ�ങ്ങാട്ടാക്രമിക്കുകയി�ല്ലന്ന് അവർക്കറിയാം.” (�സാ

ഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 36–37)

പുറ�മയ്ക്ക് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ�ക്കതിരായിട്ടാണ്അവർയുദ്ധത്തി�ന്റ മുദ്രാവാ

ക്യം മുഴക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, യഥാർഥത്തിൽഅവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ക�യ്യറാനാണ്

വട്ടം കൂട്ടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന�ത്തഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മുതലാളിത്ത രാജ്യ

മായ അ�മരിക്ക മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ‘മാർഷൽസഹായ’ത്തി�ന്റയും മറ്റും �പരിൽ

അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളി�ല സാ

മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളി�ലയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുകയുംആ രാജ്യങ്ങ�ള�യല്ലാം അ�മരി

ക്കൻസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട അനുബന്ധങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും �ച

യ്തു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അ�മരിക്കൻമൂലധനംബ്രിട്ടീഷ്-ഫ്രഞ്ചു�കാളണികളി�ല

മാർക്കറ്റുകളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു

കയാണ്. പ�ക്ഷ, ഇത് അ�മരിക്കയും മറ്റു മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു

�പാ�ല,

“ഇന്ന�ത്ത ഈ പരിതഃസ്ഥിതി അനന്തകാലം വ�ര സഹിച്ചിരിക്കാൻ ബ്രിട്ടനും

ഫ്രാൻസുംതയ്യാറാവു�മന്ന് കരുതാൻസാധിക്കു�മാ? മുതലാളിത്തബ്രിട്ടനുംഅതി

നു�ശഷം മുതലാളിത്ത ഫ്രാൻസും അ�മരിക്കയു�ട ആലിംഗനത്തിൽ നിന്ന് അവ

സാനം കുതറി�പ്പാരാനും സ്വതന്ത്രമായസ്ഥാനവും ഉയർന്ന ലാഭങ്ങളും സുരക്ഷിത

മാക്കാൻ �വണ്ടി അ�മരിക്ക�യാടു മത്സരിക്കാനും നിർബന്ധിതരായിത്തീരു�മന്നു

പറയുന്നത�ല്ല കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കുക?” (�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക

പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 36).

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടും യുദ്ധക്കൂട്ടു�കട്ടുകൾ

ഉണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ടും പുതി�യാരു �ലാകമഹായുദ്ധംആളിക്കത്തിക്കാനാണ് അ�മ

രിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഈപരിശ്രമം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളു�ട

യും യഥാർഥതാൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാണ്. അതു�കാണ്ടാണ്സാർവ�ദശീയമായ
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ഒരു സമാധാന പ്രസ്ഥാനം അതി�വഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നത്. �മാള�ട്ടാവ് ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, �ചനാ ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക്ക്

എന്നിവയു�ടയും എല്ലാ ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളു�ടയും ശക്തി വർദ്ധിച്ചു

വരികയും മ�റ്റല്ലാ നാടുകളിലും സമാധാന പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ഉയർന്നുവരികയും

�ചയ്യുന്ന�താടുകൂടി സമാധാനത്തി�ന്റ ഭാവി തങ്ങളു�ട സ്വന്തം കയ്യിലാ�ണന്നും

മ�റ്റാരു യുദ്ധ�ത്ത തടയുവാനും, സമാധാന�ത്ത സംരക്ഷിക്കുവാനും, ആവശ്യം

വരു�മ്പാൾ അ�ങ്ങയറ്റ�ത്ത ദൃഢചിത്തത�യാ�ട അവസാനം വ�ര സമാധാന

ത്തി�ന്റ കാര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അതിന് അ�ങ്ങയറ്റം പ്രവർത്തിക്കുകയും

�ചയ്താൽസാധ്യമാ�ണന്നുംജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ �ബാധ്യ�പ്പട്ടുവരികയാണ്.”

VIII

സാർവ�ദശീയ പരിത:സ്ഥിതികളിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട രാഷ്ട്രീയാ

ന്തരീക്ഷത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരു�ട �ബാധമണ്ഡലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയി�ല

വൻകിട മുതലാളികളും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തക മുതലാളികളും തമ്മിലുണ്ടായ കൂട്ടു�കട്ടിനു

ള്ളിലുംപ്രതിഫലിച്ചു. കൂട്ടു�കട്ടിനുള്ളി�ലബലാബലത്തിൽമാറ്റമുണ്ടായി. എന്നു�വ

ച്ചാൽ,സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുംഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗവുംതമ്മിലുള്ളമത്സരത്തി�ന്റ

ഗതി ഇന്ത്യക്കനുകൂലമായി മാറി; ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മൻറ് അധികമധികം സ്വതന്ത്ര

ങ്ങളായനിലപാടുക�ളടുക്കുവാൻതുടങ്ങി.

വി�ദശനയത്തി�ന്റ രംഗത്തിൽ ആദ്യ�മാ�ക്ക മിക്കവാറും സാമ്രാജ്യവാദി

കൾക്കനുകൂലമായ നയമാണ് ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറ് �ക�ക്കാണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യ

യിലുണ്ടായകൂട്ടു�കട്ടി�ന്റയുംബ്രിട്ടീഷ് �കാമൺ�വൽത്തുമായുള്ളബന്ധത്തി�ന്റയും

അനിവാര്യഫലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങ�ന മലയായി�ല ജനങ്ങ�ള കശാപ്പു

�ചയ്യാൻ �വണ്ടി ഗൂർക്കാപട്ടാളങ്ങ�ള അയച്ചു�കാടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയു�ട ഭൂമി

യും ആകാശവും ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു. അ�മരിക്കൻ ചാരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയി�ലങ്ങും

ഇഷ്ടം�പാ�ല അലഞ്ഞു തിരിയാനും ഇന്ത്യയു�ട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളു�ട അന്തർഭാ

ഗങ്ങളി�ലക്ക് കടന്നു �ചല്ലാനും സൗകര്യം നൽക�പ്പട്ടു. അ�മരിക്കയു�ട �നതൃ

ത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യ �കാറിയ ആക്രമിക്ക�പ്പട്ട�പ്പാൾ പണ്ഡിറ്റ് �നഹ്റുവി�ന്റ

ഗവൺ�മൻറ് ആക്രമിക�ള അനുഗ്രഹിച്ചു. അ�മരിക്കയു�ട ജനാധിപത്യത്തിൽ

ഇന്ത്യയു�ടപ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നകാലമായിരുന്നുഅത്.

പ�ക്ഷ, ക്ഷണത്തിൽസ്ഥിതി മാറി. ഒരു�കാച്ചു രാജ്യമായ വടക്കൻ �കാറി

യയു�ട തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചവിട്ടുക�ളറ്റ് തിരി�ച്ചാടി�പായ മക്കാർതർ കൂട്ടാ

ളികളും, ദീൻബിൻ ഫൂവിൽ അ�മരിക്കയു�ട പിൻബലമുള്ള ഫ്രഞ്ചു�കാളണിയിൽ

�മധാവികൾക്കു �നരിട്ട പരാജയവും സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ശക്തിഅജയ്യമ�ല്ലന്ന്

വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അ�മരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾകാശ്മീരിൽ നടത്തിയകുത്തിത്തി

രുപ്പുകളും ഇന്ത്യയു�ട ചുറ്റുപാടും, പ്ര�ത്യകിച്ചും പാകിസ്ഥാനിൽ, പട്ടാളത്താവളങ്ങ

ളുണ്ടാക്കാ�നടുത്ത നടപടികളും ഇന്ത്യയു�ട പരമാധികാരത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ ഒരു

�ചാദ്യചിഹ്നം ഇട്ടു. അ�മരിക്കൻസഹായംഅടിമത്തത്തി�ലക്കും യുദ്ധത്തി�ലക്കു

മുള്ളഒരുചൂണ്ടലാ�ണന്ന് പാകിസ്ഥാ�ന്റഅനുഭവം �തളിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ അ�മരിക്കയു�ട സ്വാധീന ശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങി. അ�തസമ

യത്ത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയു�ട, പ്ര�ത്യകിച്ചും ജനകീയ �ചനയു�ട, സ്വാധീനശ

ക്തി വർദ്ധിക്കാനും തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും �കാ�ളാണിയൽ �മധാ
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വിത്വത്തിനു�മതിരായ മ�നാഭാവം വളരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറ് �മ�ല്ല

�മ�ല്ല യുദ്ധ�ച്ചരിയു�ട സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യൻ ജനത

യു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്കനുകൂലവുമായ ഒരു വി�ദശനയംസ്വീകരിച്ചു. �മാ�ളാ�ട്ടാവ്

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, “സമാധാനവും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദവും

ശക്തി�പ്പടുത്തുന്നസുപ്രധാനമായ ഒരുഘടകംഎന്നനിലയിൽഇന്ത്യയു�ടസാർ

വ�ദശീയമായഅന്തസ് ദിനംപ്രതി ഉയർന്നുവരികയാണ്.”

ഇന്ത്യയു�ട സാർവ�ദശീയമായ അന്തസുയർത്താൻസഹായിച്ച അതിപ്രധാ

നമായഒരുസംഭവമാണ് 1954ജൂൺ28-ാംതീയതിയി�ലചൗ-�നഹറുപ്രഖ്യാപനം.

�മാ�ളാ�ട്ടാവ് തുടരുന്നു:

“ഇന്ത്യയും, ബർമയും, �ചനാ ജനകീയ റിപ്പബ്ലി�ക്കാ�ടാപ്പം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലു

ള്ള സമാധാനപരമായ സഹകരണത്തി�ന്റ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ (സഹവർത്തിത്വം,

ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇട�പടാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന

വസ്തുത�യ യാ�താരു വിധത്തിലും കുറച്ചു മതിക്കുവാൻ �സാവിയറ്റ് യൂണിയന്

സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ തത്വങ്ങ�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ

അതി�ന്റ വി�ദശനയം എല്ലായ്�പ്പാഴും തുടർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് �ലാകത്തിലാ

കമാനം ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപൂർണമായ ആനുകൂല്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരി

ക്കയാണ്.”

ആദ്യ�മാ�ക്ക സാർവ�ദശീയകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുതരം നിഷ്പക്ഷതാനയമാണ്

ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറ് �ക�ക്കാണ്ടിരുന്നത്. എന്നുവച്ചാൽ, സമാധാനത്തിനും

യുദ്ധത്തിനുമിടയിൽ ആടിക്കളിക്കുക എന്ന നയം. പ�ക്ഷ, സമാധാനത്തിനും

യുദ്ധത്തിനുമിടയിൽ നിഷ്പക്ഷതയി�ല്ലന്നു വ്യക്തമായി. ഇന്ത്യ അധികമധികം

സമാധാനത്തി�ന്റ ഭാഗ�ത്തയ്ക്കു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. �കാളണി�മധാവികളും യുദ്ധ

�ക്കാതിയൻമാരും അധികമധികം ഒറ്റ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ ഇന്ന് തുടർന്നുവരു

ന്ന സ്വതന്ത്രമായ സമാധാനനയം സാർവ�ദശീയ രംഗത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ

പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കി�ന്റ അഞ്ചാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച്

�സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മുഖപത്രമായ ‘പ്രവദ’ പ്രസിദ്ധം �ചയ്ത ഒരു

�ലഖനത്തിൽഇങ്ങ�നചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

“�ദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു

താൽപര്യമുണ്ട്. പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നഈ �ദശീയതാൽപര്യങ്ങൾക്കനു�യാജ്യ

മാണ്ഇന്ത്യയു�ടസമാധാനനയം. �ന�രമറിച്ച്,ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങ�ളപുതി�യാരു

യുദ്ധത്തി�ലയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള സാമ്രാജ്യശക്തികളു�ട പരിശ്രമങ്ങൾ, സമാധാ

നപരമായ ജീവിതവും നിർമാ�ണാത്സുകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പു�രാഗതിയും

കാംക്ഷിക്കുന്നഇന്ത്യൻ ജനതയു�ടആശക�ള തകർക്കുന്നതായിരിക്കും.

“ഏഷ്യയിലും �ലാക�മാട്ടുക്കും യുദ്ധക്കൂട്ടു�കട്ടുകളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളഅ�മ

രിക്കൻ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയു�ട സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയു�ട �ന�ര എതിർ

പ്പാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജനത�യ്ക്കതിരായി അവർ തങ്ങളു�ട തുരപ്പൻ

പണികൾഊർജ്ജിത�പ്പടുത്തുകയാണ്.

“അ�മരിക്കയു�ട ഈ നയം സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട �വറുപ്പി�ന

ഉയർത്തുന്നു. ആക്രമണക്കൂട്ടു�കട്ടുകളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറു

വിസമ്മതിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തി

ത്വത്തിനു അനുകൂലമായി മു�ന്നാട്ടുവരികയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. വി�ദശനയത്തി�ന്റ

സമാധാനാത്മക തത്വങ്ങളാൽ മാർഗനിർ�ദ്ദശം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന ഇന്ത്യാഗവൺ
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�മൻറ് ഏഷ്യയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുകയും സാർവ�ദശീയ സംഘർഷം

കുറയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നകാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.”

പി�ന്നാക്ക നിലയിലുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾക്കു വൻകിട സാമ്രാജ്യശക്തികളു�ട

നയ�ത്ത എതിർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ

�മധാവികൾ ചവിട്ടുന്ന താളത്തി�നാത്തുതുള്ളാൻഅവ നിർബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഇന്ന�ത്തസ്ഥിതി അതല്ല. ഒരു �കാച്ചുരാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു

�പാലും �വണ�മങ്കിൽസാമ്രാജ്യശക്തികളു�ടകണ്ണുരുട്ടലുക�ള ഭയ�പ്പടാ�തസ്വ

തന്ത്രമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയു�മന്നായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന ഒരു

മുതലാളിത്ത�ച്ചരി�യാടു �താട്ടു അടുത്തായി �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റയും ജനകീയ

�ചനയു�ടയും �നതൃത്വത്തിൽ അനുദിനം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്ന ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

�ചരിയും നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ സംഭവ വികാസത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനകാരണം. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറിലുമുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കു

ന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട പിന്നിലും ഈഅടിസ്ഥാനകാരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന�തന്നു

കാണാം.

IX
രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന �ലാകം ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നി

ല്ല. ഇന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ �ലാകമാണ്. പഴയ ഏഷ്യ ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല;

ഇന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ ഏഷ്യയാണ്. രണ്ടാം�ലാക മഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് സാ

മ്രാജ്യത്വ ശക്തികളു�ട ചവിട്ടടിയിൽ �കാളണികളായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ രാജ്യങ്ങൾ

ഇന്ന് സ്വതന്ത്രങ്ങളായ വി�ദശനയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു�കാണ്ട് �കാ�ളാണിയ

ലിസ�ത്തയും യുദ്ധ�ത്തയും എതിർക്കാൻ�വണ്ടി മു�ന്നാട്ടുവരുന്നു. വി�ദശമൂലധന

ത്തി�ന്റ പിടിയിൽ �പട്ടുകിടന്നിരുന്നവയും ഇ�പ്പാഴും വി�ദശമൂലധനത്തി�ന്റ പി

ടിയിൽ കിടക്കുന്നവയുമായ രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ

�കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ പിടിയിൽ നിന്നു സ്വ

തന്ത്രമായി�ക്കാണ്ട് നിലനിൽക്കാനും വളരാനുമുള്ളസാധ്യതകളും സൗകര്യങ്ങളും

പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന �ചറിയ �ചറിയ രാജ്യങ്ങൾക്കു�പാലും �കവന്നിരിക്കു

ന്നു. �ലാകമുതലാളിത്ത�ച്ചരിയും �ലാക �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരിയും തമ്മിലും �ലാക

മുതലാളിത്തമാർക്കറ്റും �ലാക �സാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റുംതമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

മൂർച്ഛിച്ചതി�ന്റഫലമായിട്ടാണ്ഈപുതിയപരിത:സ്ഥിതികൾ ഉളവായിട്ടുള്ളത്.

പിന്നണി രാജ്യങ്ങ�ള എ�ന്നന്നും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തി

�ക്കാണ്ട് തങ്ങളു�ട ചൂഷണം തുടരാനാണ് സാമ്രാജ്യ�മധാവികൾ പരിശ്രമിക്കു

ന്നത്. പ�ക്ഷ,ഈ പരിശ്രമം ചരിത്രഗതി�ക്കതിരാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, പിന്നണി

രാജ്യങ്ങൾക്ക് എ�ന്നന്നും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല.

സ്വതന്ത്രമായനിലനിൽപ്പിനുംസ്വതന്ത്രമായവളർച്ചയ്ക്കുംപി�ന്നാക്കനിലയവസാനി

പ്പി�ച്ച മതിയാവൂ. പി�ന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കണ�മങ്കി�ലാ, വ്യവസായവൽ

ക്കരണം കൂടി�യ കഴിയൂ. വ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം വൻകിട വ്യവ

സായങ്ങളു�ട വളർച്ചയാണ്. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ�യ�പ്പാലുള്ള പിന്നണി

രാജ്യങ്ങളു�ട പി�ന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഇത് സാമ്രാജ്യ

വാദികളു�ടയും നാടുവാഴികളു�ടയും താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാണ്. അതു�കാണ്ട്,
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പി�ന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ

�കട്ടിപ്പടുക്കാനും �വണ്ടിയുള്ളസമരംസാമ്രാജ്യത്വത്തിനുംഫ്യൂഡലിസത്തിനു�മതി

രായസമരമാണ്.

പിന്നണി രാജ്യങ്ങളി�ല �താഴിലാളികൾ�ക്കന്ന�പാ�ല മുതലാളികൾക്കും

വ്യവസായവൽക്കരണമാവശ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങളു�ടയാ�ക നന്മയ്ക്കും രാജ്യ

ത്തി�ന്റയാ�ക സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കും പറ്റിയതരത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്ക

രണമല്ല, ജനങ്ങ�ള അ�ങ്ങയറ്റം ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ട് സ്വന്തം ലാഭം �മൽക്കു

�മൽവർധിപ്പിക്കാനുതകുന്നതരത്തിലുള്ളവ്യവസായവൽക്കരണമാണ്അവരാഗ്ര

ഹിക്കുന്നത്. ഇവി�ടയാണ് പി�ന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ

സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനും �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ �താഴിലാളി

വർഗത്തി�ന്റ മുൻകയ്യി�ന്റയും �നതൃത്വത്തി�ന്റയുംപ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്.

ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന മുതലാളിത്ത�ച്ചരി�ക്കതിരായി, യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ

ക്കും �കാ�ളാണിയൽ �മധാവിത്വത്തിനു�മതിരായി, വളർന്നുവരുന്ന �സാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് �ചരിയു�ട ഭാഗത്തുറച്ചു നിൽക്കുക; പി�ന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും

രാജ്യത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ പു�രാഗതി �ക

വരുത്താനും �വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും �യാജിപ്പിച്ചണി

നിരത്തി, മുതലാളിവർഗത്തി�ന്റ പ്രതി�ലാമ നയങ്ങ�ള എതിർത്തു �താൽപ്പിച്ച്,

ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്രാജ്യ�മധാവികൾക്കും ഫ്യൂഡൽ നാടുവാഴികൾക്കു

�മതിരായ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ

�കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ടു �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കു മു�ന്നറുക-ഇതാണ് �താഴിലാളിവർ

ഗത്തി�ന്റ മുമ്പിലുള്ളകടമ.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ചരി മു�ന്നറുകയാണ്. �ന�രമറിച്ച്, സാമ്രാജ്യത്വ�ച്ചരി തകർ

ച്ചയി�ലക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. �ലാക�സാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വളരുകയാണ്. �ന

�രമറിച്ച്, �ലാക മുതലാളിത്ത മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽ �ചന്നു

ചാടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ട വളർച്ചയിൽ �സാഷ്യലിസത്തി

�ന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും ശക്തികൾക്കനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുക�യ

ന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ന്റയും

പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതിക�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കു

മു�ന്നറാനുള്ളസാധ്യത മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

�സാഷ്യലിസം-അതായത് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ള�പാതുവുടമ-

മർദ്ദനങ്ങ�ളയും ചൂഷണങ്ങ�ളയുംഎന്ന�ന്നക്കുമായിഅവസാനിപ്പിക്കും. ഒരുപിടി

മടിയന്മാർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട വിയർപ്പി�ന്മൽ പരമാവധി ലാഭത്തി�ന്റ മണിമാ

ളികകൾ പണിയുന്ന സമ്പ്രദായത്തി�നാരറുതി വരുത്തി�ക്കാണ്ട് സാമ്പത്തിക

ക്കുഴപ്പങ്ങ�ളയും ആക്രമണയുദ്ധങ്ങ�ളയും നാമാവ�ശഷമാക്കും. ഉയർന്ന നില

വാരത്തിലുള്ള സാ�ങ്കതിക �വദഗ്ധ്യത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ജനങ്ങളു�ട

ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങ�ളയും അ�ങ്ങയറ്റം തൃപ്തി�പ്പടു

ത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം വ്യവസായവും കൃഷിയും വിദ്യാഭ്യാസവും �മൽക്കു�മൽ

വളർത്തി�ക്കാണ്ട് രാജ്യ�ത്തഅഭിവൃദ്ധിയി�ലക്കുനയിക്കും. സയൻസി�ന്റസഹാ

യ�ത്താടുകൂടി പട്ടിണിയു�ടയും �രാഗത്തി�ന്റയും അജ്ഞതയു�ടയും അന്ധകാര

ത്തി�ന്റയും പ്രശ്നങ്ങൾപരിഹരിച്ചു�കാണ്ട് ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും സർവ�താന്മുഖമായ

വളർച്ചയും പു�രാഗതിയും �നടി�ക്കാടുക്കും.
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പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്ര�മ മാർക്സിസംപ്രാ�യാഗികമാവൂഎന്ന് ചിലർ വാദി

ച്ചു നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 1917 �ല റഷ്യൻ വിപ്ലവം ആ വാദം �പാ

ളിച്ചുകളഞ്ഞു. അ�താ�ട വിമർശകന്മാരു�ട പ്�ളറ്റ് മാറി. റഷ്യ�യ�പ്പാ�ല വ്യാ

വസായികമായി പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്ര�മ �സാഷ്യലിസം

വിജയിക്കുകയുള്ളു എന്നവർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു

�ശഷം യൂ�റാപ്പി�ല വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്സിസം വിജയിച്ചു. വീണ്ടും

�പ്ലറ്റ് മാറി. യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്ര�മ മാർക്സിസം വിജയിക്കുള്ളു�വന്നും

ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതു പ്രാ�യാഗികമ�ല്ലന്നുമുള്ള പ്രചാര�വലകളാരംഭി

ച്ചു. 60 �കാടി ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന �ചന മഹത്തായ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂ�ട

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്ക് മു�ന്നറിയ�താടുകൂടിആപ്രചാര�വലയും �പാളിഞ്ഞു.

ഇന്ന�ത്ത വാദം ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിസം മാത്ര�മ വിജയിക്കുകയുള്ളു�വന്നും

മാർക്സിസംആർഷഭാരതത്തി�ന്റ മണ്ണിന് പറ്റുകയി�ല്ലന്നുമാണ്. ആ വാദവും �പാ

ളിയാനാണു �പാകുന്നത്. കാരണം, മാർക്സിസ�മന്നത് �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും �സാ

ഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുംസ്ഥാപിക്കുന്നതി�ന്റശാസ്ത്രമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�യാ, ഗാന്ധിസത്തി�ന്റ�യാ നൂ

റ്റാണ്ടല്ല. മാർക്സിസത്തി�ന്റ നൂറ്റാണ്ടാണ്; �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും �സാഷ്യലിസവും

കമ്മ്യൂണിസവും വിജയിക്കുന്നനൂറ്റാണ്ടാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഒരു �ലാകം മാത്ര�മയുണ്ടായിരുന്നു

ള്ളു — ഒരു മുതലാളിത്ത�ലാകം മാത്രം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ

രണ്ടു �ലാകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു — ഒരു മുതലാളിത്ത�ലാകവും ഒരു �സാഷ്യലി

സ്റ്റ് �ലാകവും. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു �ലാകം

മാത്ര�മയുണ്ടാവുകയുള്ളു — ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ലാകം മാത്രം. ചരിത്രത്തി�ന്റ

അപ്രതി�രാധ്യമായ ഗതിക്രമമാണിത്.

നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ത�ന്ന, 1918-ൽ സഖാവ് �ലനിൻ അതിനുള്ള കാ

രണം �വളി�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി:

“മാർക്സിസം അജയ്യമാണ്; കാരണംഅത് സത്യമാണ് !” �

(1981 മാർച്ച് — മൂന്നാം പതിപ്പ്, പ്രഭാത് ബുക്ക്ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം)



3
വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും

മനുഷ്യൻ നന്നായാ�ല സമുദായം നന്നാവു എന്നും, സമുദായം നന്നായാ�ല മനു

ഷ്യൻ നന്നാവുഎന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ട് ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ

വാദിക്കുന്നു; സമൂഹ�മന്നത് വ്യക്തികളു�ട ആ�കത്തുകയാണ്, അതു�കാണ്ട്

സമൂഹത്തി�ന്റ പൂർണത അതിലടങ്ങിയ വ്യക്തികളു�ട പൂർണത�യ ആശ്രയിച്ചി

രിക്കും. ‘വ്യക്തിത്വത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യം വളർത്തുക, സമുദായത്തി�ന്റ �വകൃതങ്ങ

ളവസാനിച്ചു�കാള്ളും.’ മ�റ്റക്കൂട്ടർ മറുപടി പറയുന്നു: വ്യക്തി സമൂഹത്തി�ന്റ ഒരു

ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതു�കാണ്ട് വ്യക്തിയു�ട പ്രശ്ന�ത്ത സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ

നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്തി�യടുക്കാൻ കഴിയില്ല. വ്യക്തിയു�ട വളർച്ച സമൂഹത്തി�ന്റ

വളർച്ച�യആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവും അടിമ

ത്തവും, അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കു വളരാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ, ഇത്തരം

സാമൂഹ്യ�വകൃതങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക, വ്യക്തിത്വം സൗന്ദര്യത്തി�ലക്കും പൂർണ

തയി�ലക്കും വികസിച്ചു�കാള്ളും.

1 എന്താണ് ശരി?

വ്യക്തിയു�ട �മാചനത്തിലൂ�ട സമുദായത്തി�ന്റ �മാചനം �നടാൻ ശ്രമിച്ച പല

തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രാചീനകാലം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. യമനിയ

മാസനപ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരധ്യാനധാരണസമാധികളിലൂ�ടയും അഹിംസ,

സത്യം, അ�സ്തയം, ബ്രഹ്മചാര്യം, പരിഗ്രഹം എന്നിവയിലൂ�ടയും ചിത്തവൃത്തിനി

�രാധനം �കവരുത്താനുപ�ദശിച്ച �യാഗദർശനം ഈ ചിന്താഗതിയു�ട ഒരു

മകു�ടാദാഹരണമാണ്.

എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് സുഖവുംസംതൃപ്തിയും �നടാനുള്ളഒ�രളു

പ്പവഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

ധ്യായ�താ വിഷയാൻ പുംസഃ

സംഗ�സ്തഷൂപജായ�ത,

സംതാഗ്സംജായ�ത കാമഃ

കാമാത്�ക്രാ�ധാദ്ജായ�ത

�ക്രാധാദ്ഭവതി സം�മാഹഃ

സം�മാഹത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ
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�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III 31

സ്മൃതിഭ്രംശാദ്ബുദ്ധിനാ�ശാ

ബുദ്ധിനാശാത പ്രണശ്വതി.

രാഗ�ദ്വഷവിയു�കസ്തു

വിഷയാനിന്ദ്രീ�യശ്വരൻ,

ആത്മവ�ശർവി�ധയാത്മാ

പ്രസാധ�മധിഗച്ഛതി.

പ്രസാ�ര സർവ്വദുഃഖനാം

ഹാനീര�സ്യാപജായ�ത,

പ്രസന്ന�ചതാ�സാഹ്യാശു

ബുദ്ധിപർയ്യവതീഷ്ഠ�ത.

(ഗീത, അധ്യായം 2, 62-65)

ജഗത് മിഥ്യയാ�ണന്നുവാദിച്ചവ�രന്ന�പാ�ലത�ന്ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ട

മായ നിലനിൽപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചവരും,ജ്ഞാന�യാഗിക�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന കർ

മ്മ�യാഗികളും, വ്യക്തിയിലാണൂന്നിയത്. ‘ബഹുജനഹിതായ ബഹുജനസുഖായ’

എന്നുപ�ദശിച്ച ഗൗതമബുദ്ധൻ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായ ഭിക്ഷുക്കളു�ട സം

ഘമുണ്ടാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് മുതലായ മത പ്രവാചകൻമാരും

മഹാത്മാഗാന്ധി�യ�പ്പാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻമാരും വ്യക്തിയു�ട ഉത്കൃഷ്ട

തക�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം �നടാൻ ശ്രമിച്ച

വരാണ്. ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും യാ�താരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.

അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി അ�നകം വ്യക്തികളിൽ ഉത്കൃഷ്ടതക�ള തട്ടിയുണർ

ത്താൻ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക

�വകൃതങ്ങളവസാനിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നതു തീർച്ചയാണ്. ബുദ്ധ�ന്റയും ക്രിസ്തുവി�ന്റയും

മുഹമ്മദി�ന്റയും �പരിൽ സാർവലൗകികങ്ങളായ മതങ്ങൾ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടു.

�കാടിക്കണക്കിലുള്ളജനങ്ങൾഅവരു�ടഅനുയായികളായിത്തീർന്നു. മഹാത്മാ

ഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായി വാഴ്ത്ത�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,അ�താ�ടാപ്പം വ്യക്തിയു�ട ദുർഗ്ഗുണ

ങ്ങളുംസമുദായത്തി�ന്റ�വകൃതങ്ങളുംഅവസാനിച്ചു�വാ? മതപ്രവാചകരു�ടയും

രാഷ്ട്രപിതാവി�ന്റയും �പരുകൾ ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചു�കാണ്ട് കളവും �കാള്ളയും നട

ത്തിസ്വന്തംസ്വാർത്ഥം �നടാൻശ്രമിക്കുന്നവ്യക്തികളു�ടഎണ്ണം യഥാർഥത്തിൽ

വർധിക്കുകയ�ല്ല �ചയ്തിട്ടുള്ളത്?

ഇവി�ടയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞചിന്താഗതിതലയുയർത്തുന്നത്. മൃഗീയമായ

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾക്കു വികസിക്കാൻ

കഴിയില്ല. അതു�കാണ്ട്, ആദ്യം സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റിമറിയ്ക്കുക. ഉൽപാ

ദ�നാപകരണങ്ങൾ സ്വാകര്യസ്വത്തുടമയിലിരിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായുളവാകുന്ന

പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും അസമത്വങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിത്വ�ത്ത

അരച്ചുചതയ്ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിക്കുക. വ്യക്തി�യ

പൂർണ്ണനാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ�കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റആഭ്യന്തര�വരു

ധ്യങ്ങൾ നീക്കം�ചയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. �ന�രമറിച്ച് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചു

�കാണ്ടുമാത്ര�മ വ്യക്തി�യപൂർണനാക്കാൻകഴിയൂ. അതു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസം

സ്ഥാപിച്ച് സമുദായ�ത്തയാ�ക, സമുദായത്തി�ല ചില വ്യക്തിക�ളയും സുഖ

ത്തി�ലക്കും സംതൃപ്തിയി�ലക്കും ഉൽകൃഷ്ടതയി�ലക്കും പരിപൂർണതയി�ലക്കും

നയിക്കുക.
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2 ചില �ചാദ്യങ്ങൾ

ഈവാദത്തിനു മറുപടിയായി നാലു �ചാദ്യങ്ങൾ �ചാദിയ്ക്ക�പ്പ�ട്ടയ്ക്കാം:-

ഒന്ന്: സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തികൾ

നന്നായി�ക്കാള്ളണ�മന്നു�ണ്ടാ? ധാരാളംസ്വത്തുക്കളുള്ളവർക്കിടയിൽ�പ്പാ

ലും സ്വാർഥവും ക്രൂരതകളും കളവും �കാലപാതകങ്ങളും താ�ന്താന്നിത്തവും

വ്യഭിചാരവും നടമാടാറി�ല്ല?

രണ്ട്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നല്ല വ്യക്തികളാരുമി�ല്ല? ചൂഷണവും മർദ്ദനവു

മനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നു�പാലും നിസ്വാർത്ഥരും ത്യാഗശീല

രുമായ വിപ്ലവകാരികളും സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യ��ഹികളും ഉയർന്നുവരാ

റി�ല്ല?

മൂന്ന്: �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം വ്യക്തി നന്നായി�ക്കാള്ള

ണ�മന്നു�ണ്ടാ? �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു �നതൃത്വം നൽകിയവരി�ലാ

രാളായ സ്റ്റാലിൻ�പാലും സ്വന്തം വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിൽ മതിമയങ്ങി�ക്കാണ്ടു

നിരപരാധരായ അ�നകം മനുഷ്യ�ര അന്യായമായും നിർദയമായും �കാല

�ചയ്യുകയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത ഇടിച്ചമർത്തുകയും �ചയ്തി�ല്ല? സ്റ്റാലിനു

�ണ്ടന്ന് �ലനിൻതുറന്നുപറഞ്ഞവ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വ്യവസ്ഥശക്തി�പ്പട്ടതിനു�ശഷവും വർധിക്കുകയ�ല്ല �ചയ്തത്?

നാല്: സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കുത�ന്ന ഉന്നതൻമാരായ വ്യക്തികൾ ആവ

ശ്യമി�ല്ല? ബുദ്ധനും വി�വകാനന്ദനും �ന�പ്പാളിയനും ഗരിബാൾഡിയും �ല

നിനും ഗാന്ധിയും അതു�പാ�ല മഹാൻമാരായ മറ്റുവ്യക്തികള�ല്ല സാമൂഹ്യ

പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു �നതൃത്വം നൽകുകയും ചരിത്ര�ത്ത മാറ്റിമറിക്കുകയും

�ചയ്തത്.

ഈ�ചാദ്യങ്ങ�ളാ�ടാപ്പംത�ന്നമാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ�നർക്ക്ഇങ്ങ�ന

ചില ആ�ക്ഷപങ്ങൾഎടു�ത്തറിയ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു: മാർക്സിസത്തിൽ വ്യക്തി

ക്കുസ്ഥാനമില്ല. അതു സമുദായത്തി�ന്റ �പരിൽ വ്യക്തി�യ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നു. സാ

മ്പത്തികശക്തികളാണ് മനുഷ്യ�ന്റ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്

എന്നുംസാമ്പത്തികഘടന മാറിയാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം തനി�യ മാറി�ക്കാള്ളു�മ

ന്നുള്ളതുമാണ് വാദിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യഘടന�യ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ

മാ�രഅതവഗണിക്കുന്നു. മറ്റും മറ്റും.

3 മാർക്സിസത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ

ഈആ�രാപണങ്ങളിൽ എത്ര�ത്താളം കഴമ്പുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം പരി�ശാധി

�ക്കണ്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കി�ന മാർക്സിസം നി�ഷധി

ക്കുന്നു�ണ്ടാ? �വറും സാമ്പത്തികഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് മനുഷ്യസ്വ

ഭാവ�ത്ത നിർണയിക്കുന്നത് എന്നും മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് �സാഷ്യലിസം

സ്ഥാപിച്ചാൽ വ്യക്തികൾ സ്വയം നന്നായി�ക്കാള്ളു�മന്നുമാ�ണാ മാർക്സിസം

വാദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായുമല്ല. മാർക്സ് പറഞ്ഞതിതാണ്:

“മനുഷ്യർ തങ്ങളു�ടസ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; പ�ക്ഷ,അവർ തങ്ങൾക്കു �താ

ന്നുന്നതു�പാ�ലഅതങ്ങുസൃഷ്ടിക്കുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾസ്വയം തിര�ഞ്ഞടു

ക്കുന്നസാഹചര്യത്തിലല്ല, പി�ന്ന�യാ നിർദിഷ്ടവും �നരിട്ടുകാണ�പ്പടുന്നതും ഭൂത
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കാലത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ചരിത്രം സൃ

ഷ്ടിക്കുന്നത്.”

4 വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളും സാമൂഹ്യവശങ്ങളും

അ�പ്പാൾ, മാർക്സിസംവ്യക്തികൾക്ക്സമുദായത്തിലുള്ളസ്ഥാന�ത്തനി�ഷധിക്കു

ന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, ചില സവി�ശഷഗുണങ്ങളും, സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും കഴിവുകളു

മുള്ള വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തി�ന്റ ഭാഗ�ധയത്തിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ കഴിയു

�മന്ന് അതുറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ചില പ്ര�ത്യകഘട്ടങ്ങളിൽആസ്വാധീനശക്തി വമ്പി

ച്ചതായിരിക്കു�മന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ഇങ്ങി�ന സമുദായത്തിൽ

സ്വാധീനം �ചലുത്താനുള്ളസാധ്യത വ്യക്തികളു�ട കഴിവുക�ളയും ഗുണങ്ങ�ളയും

മാത്രമല്ലആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാമൂഹ്യഘടന�യയും സാമൂഹ്യശക്തികൾ

തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട സാഹചര്യങ്ങ�ളയു�മല്ലാമാശ്ര

യിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർക്സിസത്തി�ന്റഈനിലപാടി�ന ലളിതമായ ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് �പ്ല

ല�നാവ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

“പ്ര�ത്യകപ്രതിഭ�യാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് അതുപ�യാഗിച്ച് സംഭവഗതികളിൽ

ഗണ്യമായ സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികൾ ആവശ്യ

മാണ്. ഒന്നാമതായി. ഈ പ്രതിഭ അയാ�ള, മറ്റാ�രക്കാളുമധികം, സാമൂഹ്യാവ

ശ്യങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുത്തണം. �സനികമായ സ്വന്തം പ്രതിഭാശക്തിക്കു

പകരം സംഗീതത്തിലുള്ളബീ�ത്താവ�ന്റ കഴിവുകളാണ് �ന�പ്പാളിയനുണ്ടായിരു

ന്ന�തങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുകയില്ല എന്നു തീർച്ചയാണ്.

രണ്ടാമതായി, ഒരു നിർദിഷ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ�യാഗകരവും അത്യാവശ്യവുമായി

ത്തീരുന്ന പ്രതിഭാശക്തി �കവശമുള്ള മനുഷ്യ�ന നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന

തടഞ്ഞുനിർത്തരുത്. ഫ്രാൻസി�ന്റ പഴയ സാമൂഹ്യഘടന ഒ�രഴുപത്തഞ്ചുവർഷം

കൂടി നിലനിന്നിരു�ന്നങ്കിൽ അ�ത �ന�പ്പാളിയൻ അജ്ഞാതനായ ഒരു ജനറൽ

ആയി, �വറു�മാരു �കണൽ�ബാ�ണാപ്പാർട്ട് ആയി, മരിച്ചു�പാകുമായിരുന്നു.” (ദി

�റാൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിഡ്വൽ ഇൻഹിസ്റ്ററി എന്നപുസ്തകത്തിൽ).

5 ബഹുജനങ്ങളു�ട പിൻബലം

എന്നാൽ, ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക്, അവർ എത്രത�ന്ന മഹാൻമാരും പ്രതിഭാ

ശാലികളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണമുള്ളവരുമായി�ക്കാള്ള�ട്ട, ബഹുജനങ്ങളു�ട പിൻബല

മില്ലാ�ത, ഒറ്റയ്ക്കു സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഭവങ്ങളു�ട

ഉപരിതലത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന �നതാക്കൻമാർ ചരിത്രത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തി

കളാ�ണന്നും അവരാണ് ചരിത്ര�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും ചില�പ്പാൾ �താ

ന്നി�പ്പാ�യക്കാം. പ�ക്ഷ, യഥാർഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യപ്രവർത്ത

നങ്ങളു�ട �പ്രരകശക്തി. ബഹുജനങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതി നിർണയിക്കു

ന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ ഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പിച്ച് മുതലാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചത് റൂ�സാ,

�വാൾട്ടയാർ, �റാബസ്പിയർ, മ�റാതുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായഏതാനുംവ്യക്തികൾ

മാത്രമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ പ�ങ്കടുത്തു

നടത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലമായിരുന്നുഅത്. കൃഷിക്കാർ, പട്ടാള

ക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ വിഭാഗങ്ങളുമായി �യാജിച്ചു�കാണ്ട് �താഴിലാളി
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ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ �സാഷ്യ

ലിസം വിജയിച്ചത്. ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ ത്യാ�ഗാജ്ജ്വലമായ സമരങ്ങളു�ട

ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്. വിപ്ലവസമരങ്ങളു�ട ഫലമായി അധികാ

രത്തിൽ വരുന്നത് ഏതു വർഗമായാലും ശരി, ഏതു �നതാക്കൻമാരായാലും ശരി,

എല്ലായിടത്തുംഅവരു�ട �പ്രരകശക്തിബഹുജനങ്ങളാണ്എന്നുകാണാം.

പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന ബഹുജനങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായാൽ �പാരാ,

അവ�ര ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കു നയിക്കാൻ �കൽപുള്ള �നതാക്കൾ കൂടിയുണ്ടാവണം,

�ലനിൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞ�പാ�ല, ‘പ്രസ്ഥാന�ത്തസംഘടിപ്പിയ്ക്കാനുംനയിക്കാനും

�കൽപ്പുള്ള പരിപക്വരായ പ്രതിനിധിക�ളയും �നതാക്കൻമാ�രയും സൃഷ്ടിയ്ക്കാത്ത

ഒ�രാറ്റ വർഗ�മങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽആധിപത്യം �നടിയിട്ടില്ല.’

6 ചരിത്രഘട്ടത്തി�ല �നതാക്കൻമാർ

സാമൂഹ്യപരിസ്ഥിതികളാലും സാമൂഹ്യശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളാലും നിർണ

യിക്ക�പ്പടുന്ന മുഖ്യകടമക�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് ബഹു

ജനങ്ങ�ളസംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തി�ലക്കുനയിക്കാനും കഴിവുള്ളവ്യക്തികൾ

ചരിത്രത്തി�ന്റഓ�രാഘട്ടത്തിലും �നതാക്കൻമാരായി ഉയർന്നുവരുന്നു.

�നതാക്കൻമാരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില പ്ര�ത്യകമായ കഴിവുക

ളും ചില പ്ര�ത്യകമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. അതു�കാണ്ടാണ�ല്ലാ

അവർ �നതാക്കൻമാരായി അംഗീകരിക്ക�പ്പടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കഴിവുകളും

സ്വഭാവഗുണങ്ങളും പ്രാ�യാഗികരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടണ�മങ്കിൽ അതിനു

പറ്റിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളി�ല്ല

ങ്കിൽഎത്രവലിയപ്രതിഭാശാലിയ്ക്കും �നതാവായിത്തീരാൻകഴിയില്ല.

ഇങ്ങ�ന സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കു �യാജിച്ചമട്ടിൽ, പ്ര�ത്യകമായ സ്വഭാ

വഗുണങ്ങളും സാമൂഹ്യകടമകൾ നിറ�വറ്റാനുള്ള കഴിവുകളുമുള്ളതി�ന്റ ഫലമായി

�നതൃത്വത്തി�ലക്കുയരുന്ന വ്യക്തികൾ ബഹുജനങ്ങളാൽ ആദരിക്ക�പ്പടുകയും

ബഹുമാനിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുക സ്വാഭാവികമ�ത്ര. പ�ക്ഷ, അമിതമായ വീരാ

രാധനചില�പ്പാൾഅപകടകരമായപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി�യന്നുവരാം.

�നതാവ് അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവനാണ്, ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്,

ജനങ്ങളു�ട പ്രശ്നങ്ങ�ളല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ �കൽപ്പുള്ളവനാണ്. മഹാനായ

�നതാവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിർ�ദശ

ങ്ങ�ളഅന്ധമായിഅനുസരിക്കുകയും �ചയ്താൽമതി,എല്ലാംശരിയായി�ക്കാള്ളും.

സാധാരണ �മമ്പർമാ�രാ ബഹുജനങ്ങ�ളാ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുക�യാ പഠിക്കു

ക�യാ മുൻക�യ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക�യാ �ച�യ്യണ്ടതില്ല. എ�ന്തന്നാൽ സംഭ

വഗതികൾക്കുരൂപം�കാടു�ക്കണ്ടചുമതല ജനങ്ങൾക്കല്ല, �നതാവിനാണ്. �താ

ഴിലാളികൾക്കു വല്ല അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളുമു�ണ്ടാ? പ്രാ�ദശിക �നതാവ് �ഫാ

�ണടുത്ത് �താഴിൽകാര്യമന്ത്രി�യാട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ജന്മി കൃഷിക്കാര�ന

ഒഴിപ്പിച്ചു�വാ? സാരമില്ല. റവന്യൂമന്ത്രി�യ വിവരമറിയിക്കുക. �പാലീസ് ഇൻ�സ്പ

ക്ടർആ�ര�യങ്കിലും മർദ്ദിച്ചു�വാ? അതിനു �പാലീസ് മന്ത്രിയുണ്ട്. മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും

ആവശ്യമു�ണ്ടാ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും �നതാവി�നാട് പറയുക — വ്യക്ത്യാരാധന

യിൽ നിന്നും �നതൃപൂജയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ സാമൂ

ഹ്യജീവിത�ത്ത മരവിപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങ�ള മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും
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മുൻക�യ്യടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബഹുജനങ്ങളു�ട കഴിവി�ന നശിപ്പിക്കുകയും

�ചയ്യും.

ചില�പ്പാൾ �നതാക്കൻമാർത�ന്ന തങ്ങളു�ട സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന് അമി

തമായ പ്രാധാന്യം സ്വയം കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി�യന്നുവരും. അനുയായികളു�ട

ജയജയവിളികളും പത്രപംക്തികളി�ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും �നതാക്കൻമാ

�രന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്കുലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര�ത്യകാധികാരങ്ങളും അവരു�ട തലയ്ക്കു

ലഹരിപിടിപ്പിച്ചു�വന്നുവരും. ബഹുജനങ്ങളു�ട �ദനംദിനജീവിതത്തിൽ നിന്നും

സമരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്കു യാ�താരു പാഠവും പഠിക്കാനി�ല്ലന്നും

തങ്ങളാണ് ജനങ്ങളു�ട ഭാഗ�ധയം നിശ്ചയിക്കുന്ന�തന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു.

അവസരം കിട്ടിയാൽഅവർഅസഹിഷ്ണുതയു�ടയും ധാർഷ്ട്യത്തി�ന്റയും കിരീടങ്ങ

�ളടുത്തുധരിക്കാൻതുടങ്ങി�യന്നുവരും.

ഇതു കൂടുതൽ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു�കാണ്ടും മർദനങ്ങ�ള �നരിട്ടു�കാണ്ടും

വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് പത്തി താഴ്ത്തിക്കിടന്നിരുന്ന

വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ പലതും വ്യക്തിപൂജയു�ട അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിൻ

മടങ്ങുശക്തി�യാടുകൂടി പുറത്തുവന്നു�വന്നുവരും.

7 സ്റ്റാലിനു പറ്റിയത്

അതാണ് സ്റ്റാലിന് സംഭവിച്ചത്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ

ന�ത്താടുമുള്ള കൂറ്, അഗാധമായ താത്വികജ്ഞാനം, ബഹുജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പി

ക്കാനും അവരു�ട സമരങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വം നൽകുവാനുമുള്ള അസാമാന്യമായ

കഴിവ്, ഊർജ്ജസ്വലമായ മനശ്ശക്തി എന്നിങ്ങ�ന പല സത്ഗുണങ്ങളുണ്ടായി

രുന്നതു�കാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഒരനി�ഷധ്യ�നതാവായിത്തീർന്നത്. പ�ക്ഷ, ഈ

ഗുണങ്ങ�ളാ�ടാപ്പംത�ന്ന മറ്റുള്ളവരു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ളാടുള്ള അസഹിഷ്ണുത,

പ്രവർത്തകൻമാ�രപ്പറ്റിയുള്ള അനാ�രാഗ്യകരമായ ദുശ്ശങ്കകൾ, ധാർഷ്ട്യം, നിർ

ദ്ദയത, �നതൃത്വഭ്രമം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ദുർഗ്ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്

ഉപരിതലത്തി�ലക്കു �പാന്തിവരാൻ മടിച്ച ഈ ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾ വ്യക്തിപൂജയു�ട

അന്തരീക്ഷത്തിൽഊ�ക്കാ�ട പുറത്തുചാടാൻ തുടങ്ങി. തൽഫലമായി �സാഷ്യലി

സ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റപു�രാഗതിക്ക് വലിയഹാനി �നരിടുകയും �ചയ്തു.

8 സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപും വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപും

അ�പ്പാൾ, വ്യക്തിയു�ടവളർച്ച�യതടഞ്ഞുനിർത്തുകയുംമാനുഷികങ്ങളായഉൽകൃ

ഷ്ടതക�ള വരിഞ്ഞു�കട്ടുകയും �ചയ്യുന്നപ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങ�ളതള്ളിനീക്കാൻ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്സാധിക്കു�മന്നുപറയുന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽബഹു

ജനസമരങ്ങൾക്കുധീരവും ക്രിയാത്മകവുമായ �നതൃത്വം നൽകുകയും പ�ങ്കടുക്കുക

യും�ചയ്തു�വന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻസൽഗ്ഗുണസമ്പന്നനായിത്തീർന്നു�കാ

ള്ളണ�മന്നില്ല.

വ്യക്തി സമുദായത്തി�ന്റ ഭാഗമാ�ണന്നുള്ളതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, സമൂഹ

ത്തി�ന്റയാന്ത്രികമായ ഒരുഘടകമല്ല. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽപറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിക്ക്

സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപു മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപുമുണ്ട്. വ്യക്തി

യു�ട ശരീരഘടനയിലും മാനസികഘടനയിലും ജീവിതരീതിയിലു�മല്ലാം സാമൂ
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ഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയു�മന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ,

അ�തസമയത്തുത�ന്ന, അവ വ്യക്തിപരം കൂടിയാണ്. വ്യക്തിയു�ട ആത്മനിഷ്ഠ

മായ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ, വികാരവിചാരങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, അഭിപ്രായ

ഗതികൾ, വീക്ഷണഗതികൾ, ജ്ഞാനത്തി�ന്റയും �ബാധത്തി�ന്റയും നിലവാരം,

ധാർമിക�ബാധം, പ്രവർത്തനരീതികൾ മുതലായവ�യല്ലാം സാമൂഹ്യജീവിതത്തി

ലും സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കുകയും �നതൃത്വ

ത്തി�ലക്കുയരുകയും �ചയ്തു�വന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തിപരമായ ഈ സ്വഭാവ

വി�ശഷങ്ങൾ അന്തർധാനം �ചയ്യുകയില്ല. ചില�പ്പാൾ അവ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ

കഴിയാ�ത മങ്ങിക്കിടന്നു എന്നുവരാം. മറ്റുചില�പ്പാൽ ഊ�ക്കാടുകൂടി ഉപരിതല

ത്തി�ലക്കു�പാന്തിവന്നു�വന്നും വരാം.

9 വ്യക്തിയു�ട താൽപര്യങ്ങളും സമുദായത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങളും

ഇത്തരം സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളുൾ�ക്കാള്ളുന്ന വ്യക്തിയു�ട താൽപര്യങ്ങളും സമൂഹ

ത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചില�പ്പാൾ �വരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാ�യന്നു വരും.

വ്യക്തിയു�ട ലക്ഷ്യങ്ങളും സമുദായത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളു

ണ്ടാ�യയ്ക്കും. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ, സമൂഹത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങ�ളാടു നീതികാ

ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി �നതൃത്വത്തിൽ നിന്നു പുറന്തള്ള�പ്പടും; അ�ല്ലങ്കിൽ

ബഹുജനങ്ങളും സമൂഹത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്കു

�വണ്ടി ബലികഴിക്ക�പ്പടും. വ്യക്തി ത�ന്റ സങ്കുചിതസ്വാർത്ഥതകൾക്കു �വണ്ടി

പ്രസ്ഥാന�ത്തഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തും.

ചില�പ്പാൾ,ഈ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾഅത്രപ്രകടമാ�യന്നു വരില്ല. വ്യക്തിയു�ട

ഉ�ദ്ദശവും, ജനങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസ�മാന്നുമി�ല്ലന്നു �താന്നും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്ര�ദശ�ത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിക്കൂ

ട�മാ, �റാ�ഡാ കിട്ടാൻ �വണ്ടി �നതാവു മുൻക�യ്യടുത്തു പരിശ്രമിക്കുന്നു. തീർച്ച

യായും ജനങ്ങളു�ടആവശ്യങ്ങളാണവ. കഷ്ട�പ്പടുന്നജനവിഭാഗങ്ങളു�ടആവശ്യ

ങ്ങൾ �നടാൻ �വണ്ടി �നതാവ് പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നയിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,

ഇ�തല്ലാ��ാഴും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. �നതാ

വി�ന്റ ഒരുകണ്ണ് ജനങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടിലായിരിക്കും, മ�റ്റക്കണ്ണ് �വാട്ടു�പട്ടിയിലും!

ഒരുതരംഇരട്ടകൂറാണിത്. പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റതാൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിനില�കാ

ള്ളുന്നു. അ�തസമയത്തു ത�ന്ന സ്വന്തം കാര്യം �നടാൻ �നാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

പ�ക്ഷ, ചില�പ്പാൾ വ്യക്തിയു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽക�പ്പടുന്നു.

അത്തരംസന്ദർഭങ്ങളിലാണ്�വരുദ്ധ്യംപ്രകടമായിത്തീരുക.

10 സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ നടപടികൾ

അ�പ്പാൾ, സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിയു�ട സ്വഭാ

വഗുണങ്ങ�ളരൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്എന്നവാദംസത്യത്തി�ന്റ ഒരുവശം മാത്രമാണ്.

സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ വളർച്ച�യ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ ഓ�രാ പ്ര�ത്യക സാഹചര്യത്തിലും എന്തു നിലപാട് �ക�ക്കാള്ളണ

�മന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാലും സാമൂഹ്യകടമകളാലും നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്ന ധാർ

മ്മികമൂല്യങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്ക് സ്വീകരിയ്ക്കാ�നാ സ്വീകരിയ്ക്കാതിരിക്കാ�നാ വ്യക്തിക്കു
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സാധിച്ചു�വന്നു വരും. അതു�കാണ്ട്, ധാർമികമൂല്യം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം മാത്രമ

ല്ല, വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഈ അവസ്ഥ�യ ഉൽകൃഷ്ടതയി�ലക്കും

പൂർണ്ണതയി�ലക്കും നയിക്കണ�മങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ സമീപനം മാത്രം �പാരാ,

വ്യക്തിപരമായസമീപനം കൂടി �വണം.

ബഹുജനങ്ങൾക്കുമുൻക�യ്യടുത്തുപ്രവർത്തിക്കാനുള്ളഅന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുക,

നയപരിപാടികൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാധാരണ �മമ്പർമാർക്കു

ള്ള അവകാശം നടപ്പിൽവരുത്തുക, ജനാധിപത്യതത്വങ്ങ�ള കാര്യക്ഷമമായി

നടപ്പിൽവരുത്തുക, ജനങ്ങളുമായുള്ള �ദനംദിനബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുക,

ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് �പ്രാത്സാഹനം നൽകുക, പരസ്പരം സഹ

കരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ

ഉത്തരവാദിത്വം നടപ്പിലാക്കുക, ഏ�തങ്കിലും വ്യക്തികളു�ട കയ്യിൽ അമിതമായ

അധികാരങ്ങൾ �കന്ദ്രീകരിക്കുന്നതി�ന തടയുക, ചുവട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകൻമാർ

ക്ക് �നതാക്കൻമാരായി ഉയരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാക്കുക,

വ്യക്തികളു�ട സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള വളർത്താൻ പറ്റിയ �പരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാ

ക്കുകയും ആ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിത�ത്ത ക്രമീകരിക്കുകയും �ചയ്യുക —

സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ ഇത്തരം നടപടികളു�ട പ്രാധാന്യ�ത്ത ഒരി

ക്കലും കുറച്ചുകാണാൻ പാടില്ല, പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന വ്യക്തിപരമായ

സമീപനത്തിനുംപ്രാധാന്യം നൽ�കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

സമൂഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തിയു�ട ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടാ

വുക�യന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം. ഇതിന് സമൂഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യ

�മന്താ�ണന്നതി�നപ്പറ്റിയുള്ള �ബാധമുണ്ടായാൽ മാത്രം �പാരാ. ആ ലക്ഷ്യം

എങ്ങി�ന �നടണ�മന്നതി�നപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ �ബാധമുണ്ടായിരിക്കണം.

�സാഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ �പാരാ. വ്യക്തിയു�ട �ദനംദിന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യം �നടാൻ എങ്ങ�ന സഹായകരമായിത്തീരു�മന്ന

തി�നസംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ �ബാധമാവശ്യമാണ്.

11 ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ളസമരം

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരി�ക്കണ്ട ഒഴി

ച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ എ�ന്താ�ക്കയായിരിക്കണ�മന്നതി�ന

സംബന്ധിച്ച �ബാധവുംഅത്രത�ന്നപ്രധാനമാണ്. നയിക്കുകഎന്നുവച്ചാൽസർ

ക്കുലറയയ്ക്കുകഎന്നുമാത്രമല്ലഅർത്ഥം. മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യം

ബഹുജനങ്ങളു�ട ഹൃദയത്തി�ലക്ക് പകർന്നു�കാടുക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനു�വ

ണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുള്ളആ�വശവും കഴിവും ത്യാഗ�ബാധവും അവരിലുളവാക്കുക

യും �ചയ്യുക എന്നുകൂടി അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മികവുമായ പാപ്പര

ത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന �നതാക്കൻമാർക്ക് ഈ കടമ നിറ�വറ്റാൻ കഴിയില്ല.

ലക്ഷ്യ�ത്താട് അചഞ്ചലമായ കൂറും പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ ബലികഴിക്കാനുള്ള ത്യാഗ�ബാധവും മാർക്സിസ

ത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും അറിവുവർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമശീലവും

ഉന്നതാദർശങ്ങളും ഉയർന്നസൻമാർഗ്ഗിക സാംസ്കാരിക നിലവാരങ്ങളും, വിനയം,

സത്യസന്ധത മുതലായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും എല്ലാമുള്ള വ്യക്തികൾ�ക്ക �സാ

ഷ്യലിസം �പാലുള്ള മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക് ജനങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി

നയിക്കാൻകഴിയുകയുള്ളു.
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അങ്ങി�ന, �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരം ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങ�ളാ

ടുകൂടിയ മനുഷ്യ�ര രൂപ�പ്പടുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരമായിത്തീരുന്നു. കൂലിയ്ക്കും

നിലത്തിനും മറ്റടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കും �വണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ സ്വഭാവശുദ്ധി

ക്കു�വണ്ടിയുള്ളസമരത്തി�ന്റഅവിഭാജ്യഭാഗമായിത്തീരുന്നു. �

(നവയുഗം വാർഷികപതിപ്പ്, 1962)



4
സ്ത്രീയും പുരുഷനും

സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള �ലംഗികവും �ജവശാസ്ത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റആരംഭം മുതൽക്കുത�ന്നനിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ,

ആബന്ധങ്ങൾഎല്ലായ്�പ്പാഴും എല്ലായിടത്തും ഒരു�പാ�ലയായിരുന്നിട്ടില്ല. ചരി

ത്രത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി

ട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തി�ല ഭൗതി�കാൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച, മ�റ്റല്ലാ സാ

മൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങ�ളയു�മന്ന�പാ�ല കുടുംബബന്ധങ്ങ�ളയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതു�കാണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളബന്ധം ശാരീരികവും�ജവശാസ്ത്രപര

വുമായബന്ധം മാത്രമല്ല,സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായബന്ധംകൂടിയാണ്.

1 സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ

പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ല ഒരുസുപ്രസിദ്ധസാമൂഹ്യശാസ്ത്രഗ�വഷകനായിരുന്ന

ലൂയി �മാർഗൻപ്രാചീന മനുഷ്യരു�ടകുടുംബബന്ധങ്ങ�ളസസൂക്ഷ്മംപരി�ശാധിച്ചു

�കാണ്ട് വിലപിടിച്ച ചില �പാതുതത്വങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യസമുദാ

യത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ �പ്രാമിസ്ക്വിറ്റിഎന്ന�പരിലറിയ�പ്പട്ടിരുന്നഅനിയന്ത്രിത

�ലംഗികബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്ന�തന്ന്അ�ദ്ദഹംചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.ഈഘട്ട

ത്തിൽ കുടുംബം അതി�ന്റ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി

ല്ല. �ലംഗിബന്ധത്തിൽസാമൂഹ്യമായ യാ�താരു നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ�ഹാദരനും സ�ഹാദരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം �പാലും നിഷിദ്ധമായിരുന്നില്ല.

മൃഗങ്ങളു�ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരുതരം സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധമായിരുന്നു

അത്.

അതിനു�ശഷം ചരിത്രപരമായ വളർച്ചയു�ട ഫലമായി സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി രക്തബന്ധവിവാഹം, പുനാലുവൻ വിവാഹം, ദ്വന്ദ്വ വി

വാഹം, �പട്രിയാർക്കൽ കുടുംബം, �മാ�ണാഗമി അ�ല്ലങ്കിൽ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ

എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു മുഖ്യരൂപങ്ങൾ �ക�ക്കാണ്ടിട്ടു�ണ്ടന്നും അ�നകം ഉദാഹര

ണങ്ങ�ളാടുകൂടി അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങി�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല

രൂപങ്ങ�ളയും പിന്നിട്ടു�കാണ്ടാണ് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം ആധുനികകുടുംബവ്യവസ്ഥ

യി�ലത്തി�ച്ചർന്നത്എന്ന് വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട്അ�ദ്ദഹംഎഴുതുന്നു:
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“തുട�രതുട�ര നാല് വിവാഹരീതികൾ ഉയരുകയും നശിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇ�പ്പാൾ

നാം അഞ്ചാമ�ത്തതായ ഒന്നി�ലത്തിയിരിക്കുന്നു�വന്ന പരമാർത്ഥം സ്വീക

രിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന വരുന്ന �ചാദ്യം ഇതാണ്. ഈ അഞ്ചാമ�ത്ത രീതി

ഭാവിയി�ലന്നും ശാശ്വതമായി നിൽക്കു�മാ? ഇതിന് ഒ�രാറ്റ മറുപടി�യയുള്ളു.

മനുഷ്യസമുദായം വളരുന്ന�താ�ടാപ്പം വിവാഹരീതിയും വളരുകത�ന്ന �ചയ്യും.

ഇ�തവ�ര�യന്ന�പാ�ല ഇനിയും മനുഷ്യസമുദായം മാറുന്ന�താ�ടാപ്പം വിവാഹ

രീതിയും മാറും. മനുഷ്യസമുദായ ചരിത്രം പരിഷ്ക്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ പ്ര�വശിച്ചതു

മുതൽക്ക് ഏകഭാര്യത്വത്തിലും ഏകഭർതൃത്വത്തിലും വള�ര വമ്പിച്ച പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിഷ്ക്കാരം അടുത്തകാലത്തായി വള�ര യുക്തിയുക്തമായ നില

യിൽ പു�രാഗമിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ആസ്ഥിതിക്ക് അതിലിനിയും പരിഷ്ക്കാരം വരു�മന്നും

പൂർണമായസ്ത്രീപുരുഷസമത്വംസ്ഥാപിയ്ക്ക�പ്പടു�മന്നും കരുതുന്നതിൽ �തറ്റില്ല.”

2 മാറ്റങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം

കുടുംബത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം എന്ന ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏം�ഗൽസ് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധ

ത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ള സവിസ്തരം പരി�ശാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപാദനശക്തികളു

�ടയും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളു�ടയും മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് സ്ത്രീപുരുഷബ

ന്ധത്തി�ന്റ രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് എന്ന�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉൽപാദ

നശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായിട്ടാണ് കാടത്തത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന

മനുഷ്യർ അപരിഷ്കൃതത്വത്തിലൂ�ട പരിഷ്കാരയുഗത്തി�ലക്ക് മു�ന്നറിയത് എന്നും

ഈ ഓ�രാഘട്ടത്തിലും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു

�വന്നുംഅ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

ചരിത്രത്തി�ല ആരംഭഘട്ടം പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന�പരിലാണറിയ

�പ്പടുന്നത്. �ലാകത്തി�ലല്ലായിടത്തും ഇത്തര�മാരു ഘട്ടത്തിലൂ�ട സമുദായം

കടന്നു�പായിട്ടുണ്ട്. ഈഘട്ടത്തി�ല ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനം ഉൽ

പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ള�പാതുവുടമാവകാശമായിരുന്നു.

മൃഗങ്ങ�ള �വട്ടയാടൽ, മീൻപിടിയ്ക്കൽ,പ്രാകൃതമായകൃഷിപ്രവൃത്തി, മൃഗങ്ങ�ള

�പാറ്റിവളർത്തൽ ഇങ്ങ�ന പടിപടിയായി ഉൽപാദനരീതി വളർന്നു�പാന്ന ഒരു

നീണ്ടകാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

ഈഘട്ടത്തി�ന്റത�ന്നആരംഭകാലവുംഅവസാനകാലവുംഒരു�പാ�ലയാ

യിരുന്നില്ല. ആരംഭത്തിൽ ഫലമൂലങ്ങൾ �ശഖരിയ്ക്കൽ, പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ള �വട്ട

യാടലും, മീൻപിടിത്തവും ഇതായിരുന്നുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനം.

സ്ത്രീകൾ ഫലങ്ങൾ �ശഖരിയ്ക്കും. പുരുഷൻമാർ �വട്ടയാടും. മീൻപിടുത്തമാക�ട്ട

രണ്ടുകൂട്ടരും നടത്തും.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കു സമുദായത്തിൽ തുല്യമായ അവകാശ

ങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. പുരുഷൻമാർക്കുള്ളത്ര ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്കുമു

ണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും തുല്യമായ പങ്കാണ്

അവർ വഹിച്ചു�പാന്നത്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടുവിവാഹം അ�ല്ലങ്കിൽ യൂഥവിവാഹം എന്നറിയ�പ്പട്ടിരു

ന്ന ഒരു തരം വിവാഹസമ്പ്രദായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പി�ല അ�ല്ല

ങ്കിൽ യൂഥത്തി�ല പുരുഷൻമാർഅ�ത യൂഥത്തി�ലസ്ത്രീക�ള വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നി

ല്ല. പ�ക്ഷ, മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാരു യൂഥത്തി�ലഎല്ലാസ്ത്രീക�ളയും കൂട്ടായി ഭാര്യമാരാ
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ക്കി �വയ്ക്കാം. ഒരു യൂഥത്തി�ല എല്ലാ പുരുഷൻമാരും മ�റ്റാരു യൂഥത്തി�ല എല്ലാ

സ്ത്രീക�ളയും കൂട്ടായി വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നു.

ഉൽപാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ വളർന്ന�പ്പാൾ ഈ സ്ഥിതി മാറി. കൂട്ടുവി

വാഹം ദ്വന്ദ, വിവാഹത്തിനു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ�യ വി

വാഹം കഴിക്കും. പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തുത�ന്ന പുരുഷനു മറ്റുസ്ത്രീക�ളയും സ്ത്രീയ്ക്ക്

മറ്റു പുരുഷൻമാ�രയും സമീപിയ്ക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ വിവാഹബന്ധം �വർ�പടു

ത്താം.

3 സ്ത്രീ�മധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷ�മധാവിത്വത്തി�ലക്ക്

ഈ നീണ്ടകാലഘട്ടത്തിലത്രയും സ്ത്രീയാണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ �നതൃത്വം

വഹിച്ചിരുന്നത്. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. അതു�കാണ്ടു

ത�ന്നകുടുംബത്തിലുംസ്ത്രീയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. മാതൃ�മധാവിത്വമാണ് സാമൂഹ്യജീ

വിതത്തി�ലന്നതു�പാ�ലകുടുംബജീവിതത്തിലും നിലനിന്നു�പാന്നത്.

എന്നാൽ ഉൽപാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ വളർച്ചപ്രാപിയ്ക്കുകയും മൃഗങ്ങ�ള

�പാറ്റിവളർത്തൽ എന്ന ഉൽപാദനരീതി ഉയർന്നുവരികയും ഉൽപാദ�നാപകര

ണങ്ങൾ പുരുഷ�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ മാതൃ�മധാവിത്വത്തി

�ന്റ സ്ഥാനത്ത് പൃത്യ�മധാവിത്വമാവിർഭവിച്ചു. പുരുഷൻ എല്ലാറ്റി�ന്റയും �മധാ

വിയായി. സ്ത്രീ അനാഥയും അടിമയുമായിത്തീർന്നു. ഉൽപാദനശക്തികളിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങളാണ്സ്ത്രീയ്ക്ക്സമുദായത്തിലുള്ളസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങ�നമാറ്റം വരുത്തിയത്.

സ്റ്റാലിൻഎഴുതുന്നു:

സാമൂ�ഹ്യാൽപാദനത്തിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ഉൽപാദനത്തി�ന്റ

പ്രധാനമായ ചുമതലകൾ നിറ�വറ്റുകയും �ചയ്യുന്ന വർഗം അ�ല്ലങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാല

ക്രമത്തിൽ ഉൽപാദനത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണവും തീർച്ചയായും ഏ�റ്റടുക്കു�മന്നാണ്

ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാതൃ�മധാവിത്വം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായി

രുന്നു. അക്കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ യജമാനത്തം വഹിക്കുന്നവരായിട്ടാണ്

സ്ത്രീകൾ കരുത�പ്പട്ടിരുന്നത്. എന്തു�കാണ്ട്? എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽഅക്കാലത്ത്

നിലനിന്നിരുന്ന ഉൽപാദനത്തിൽ, പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൃഷിപ്രവൃത്തി

യിൽ, സ്ത്രീകളാണ് പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്. അവർ ഉൽപാദനത്തി�ന്റ

പ്രധാനമായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ പുരുഷൻമാർ കാടുകളിൽ

�വട്ടയാടി�ക്കാണ്ട് അലഞ്ഞുതിരിയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മ�റ്റാരു കാലം വന്നു.

പിതൃ�മധാവിത്വമാവിർഭവിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ �മധാവിത്വം പുരു

ഷൻമാർക്കായി. എന്തു�കാണ്ടാണീ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്? എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ,

മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്തലായിരുന്നു അക്കാല�ത്ത പ്രധാനമായ ഉൽപാദന

രീതി. കുന്തം, കയർ, അമ്പുംവില്ലും എന്നിവയായിരുന്നുപ്രധാനമായ ഉൽപാദ�നാ

പകരണങ്ങൾ. പുരുഷൻമാരാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്…
”

4 ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും

പുരുഷൻ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു�ട �മധാവിത്വം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടി

യാണ് കുടുംബത്തിലും പുരുഷ�ന്റ �മധാവിത്വമുറപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്. ഈ ഭൗതിക പരി

തഃസ്ഥിതികളിലാണ്ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്. ഏംഗൽസ്എഴുതുന്നു:
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“ഒ�ര വ്യക്തിയു�ട കയ്യിൽ, അതും പുരുഷ�ന്റ കയ്യിൽ, ഗണ്യമായ �താതിൽ

സ്വത്തുകൾ �കന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റാരു�ടയും മക്കൾക്ക് �കാ

ടുക്കാ�ത പ്രസ്തുത പുരുഷ�ന്റ മക്കൾക്കുത�ന്ന പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി �കാടു

�ക്കണ്ടആവശ്യം �നരിടുകയും �ചയ്തതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥ

ആദ്യമായവിർഭവിച്ചത്. ഈ ഉ�ദ്ദശ്യത്തിന് സ്ത്രീ�യ സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

മാത്ര�മ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളു. പുരുഷ�ന സംബന്ധിച്ചിട

�ത്താളം അതാവശ്യമായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന സ്ത്രീ�യ സംബന്ധിക്കുന്ന

ഈ ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥ പുരുഷ�ന്റ ബഹുഭാര്യാഗമന�ത്ത ഒരു തരത്തിലും

തടഞ്ഞിരുന്നില്ല.”

അടിമയുംഅസ്വതന്ത്രയുമായസ്ത്രീയ്ക്ക് പാതിവ്രത്യംനിർബന്ധമായിത്തീർന്നു. പ�ക്ഷ,

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷന് അതി�ന്റ ആവശ്യമില്ല.

അതു�കാണ്ടാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ�യാ�ടാപ്പം �വശ്യാവൃത്തിയും തല�പാക്കി

യത്.

ഏംഗൽസ്എഴുതുന്നു:

“തുട�രത്തുട�ര വന്നവിവാഹരീതികളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ഒരുസവി�ശഷസം

ഭവവികാസം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. കൂട്ടുവിവാഹത്തിനു കീഴിൽ,

സ്ത്രീയ്ക്കുള്ള �ലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം അധികമധികം അപഹരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു; പ�ക്ഷ,

പുരുഷനുള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. വാസ്തവം പറയുകയാ�ണങ്കിൽ പുരുഷ�ന

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇന്നും യഥാർത്ഥ കൂട്ടുവിവാഹമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

സ്ത്രീ�യ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കിടയാക്കുന്ന, നിയമപരമായും

സാമൂഹ്യാചാരസംബന്ധമായും നിഷിദ്ധമായകുറ്റം, പുരുഷ�ന സംബന്ധിച്ചിട

�ത്താളം ഒന്നുകിൽ ഒരന്തസ്സാണ്, അ�ല്ലങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ �പാറു�ക്കണ്ടതായ

ഒരു �ചറിയ അസാന്മാർഗികത്വം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, പ്രാചീനകാല�ത്ത

പ്രഭുത്വസമുദായം �പായി ഇന്ന�ത്ത മുതലാളിത്ത ചരക്കുനിർമാണം നിലവിൽ

വരുന്നതി�ന്റ ഫലമായി, ഈ മാറ്റ�ത്താടുകൂടിത�ന്ന, പണ്ട�ത്ത പുരുഷ�മധാ

വിത്വം പരസ്യമായ വ്യഭിചാരത്തിനു വഴിമാറി�ക്കാടുക്കുന്നു; അതി�ന്റ ഫലമായി

സമുദായത്തിന്നകത്തു വമ്പിച്ച സാന്മാർഗ്ഗികാധഃപതനം വന്നുകൂടുന്നു. യഥാർഥ

ത്തിൽ സ്ത്രീക�ളക്കാ�ളത്ര�യാ അധികം പുരുഷൻമാരിലാണ് ഈ സാന്മാർഗി

കാധഃപതനം സംഭവിയ്ക്കുന്നത്. വ്യഭിചാരത്തി�ന്റ ഫലമായി സ്ത്രീകളു�ട ഇടയിൽ

അധഃപതിയ്ക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവതികളായ വ്യഭിചാരിണികൾ മാത്രമാണ്; അതും

സാധാരണ വിശ്വസിയ്ക്ക�പ്പട്ടുവരുന്നത്രത�ന്നയില്ലതാനും. �ന�ര മറിച്ചും പുരുഷൻ

മാ�രക്കുറിച്ച പറയുകയാ�ണങ്കിൽ, പുരുഷവർഗ�ത്തയാ�കയാണ് വ്യഭിചാരം

അധഃപതിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.”

5 മുതലാളിത്തത്തി�ലസ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷ�മധാവിത്വവും സ്ത്രീയു�ട അടിമത്തവും അ�താ

�ടാപ്പം വ്യഭിചാരവും മൂർദ്ധന്യ ദശയി�ലത്തിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തസമുദായം

�ലംഗികമായുംസാൻമാർഗികമായുംഎത്ര�ത്താളംഅധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്ന്

ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുത�ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ നഗ്നമായി തുറന്നുകാണിക്കു

കയുണ്ടായി. മാർക്സുംഏം�ഗൽസുംഅതിൽഎഴുതുന്നു:

“ഇന്ന�ത്ത കുടുംബത്തി�ന്റ ബൂർഷ്വാ കുടുംബത്തി�ന്റ, അടിസ്ഥാന�മന്താണ്? മൂ

ലധനം, സ്വകാര്യലാഭം, അതി�ന്റ ഏറ്റവും വളർന്നരൂപം മുതലാളിമാർക്കിടയിൽ
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മാത്ര�മ കാണുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇതി�ന്റ മറുവശം പരസ്യമായ വ്യഭിചാരവൃത്തി

യിലും �താഴിലാളികൾക്ക് കുടുംബമില്ലാതാവലിലും കാണാം.”

മാനി�ഫ�സ്റ്റാതുടരുന്നു:

“നവീന വ്യവസായത്തി�ന്റപ്രവർത്തനം മൂലം �താഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ളകുടും

ബബന്ധം മുറിഞ്ഞു�പാകുന്നതും അവരു�ട മക്കൾ �വറും വ്യാപാരസാധനങ്ങളും

�താഴിൽസാമഗ്രികളുമായി മാറുന്നതും കാണു�മ്പാൾകുടംബ�ത്തയും വിദ്യാഭ്യാസ

�ത്തയും കുറിച്ചും അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പാവനബന്ധ�ത്തക്കുറിച്ചുമു

ള്ള മുതലാളിമാരു�ട �ഘാഷം കൂട്ടൽ കൂടുതൽഅറപ്പും �വറുപ്പുമുണ്ടാക്കുന്നു.”

വീണ്ടും.

“മുതലാളി ത�ന്റ ഭാര്യ�യ �വറു�മാരു ഉൽപാദന സാമഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണു

ന്നത്…ബൂർഷ്വാരീതിയിലുള്ള വിവാഹം വാസ്തവത്തിൽ ഭാര്യമാ�ര �പാതുവുടമയാ

ക്കി�വയ്ക്കുന്ന ഒരുസമ്പ്രദായമാണ്.”

മുതലാളിത്തം വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തി�ല സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധ

�ത്തപ്പറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാവിൽ മാർക്സും ഏം�ഗൽസും ഇങ്ങ�ന

എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തം അതി�ന്റ അവസാനഘട്ടമായ സാമ്രാജ്യാധി

പത്യത്തി�ലത്തിയ�പ്പാൾ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം കൂടുതൽ ശിഥിലമാവുകയും കൂടുതൽ

അധഃപതിക്കുകയുമാണ് �ചയ്തത്. മ�റ്റല്ലാ മാനുഷികമൂല്യങ്ങ�ളയു�മന്ന�പാ�ല

കുടുംബജീവിതത്തി�ന്റ പരിപാവനത�യയും സാമ്രാജ്യാധിപത്യം നശിപ്പിച്ചുകഴി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആധുനികമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �കാട്ടയായ അ�മരിക്കയി�ല�യ്ക്കാ

ന്നുക�ണ്ണാടിച്ചാൽഇത് വ്യക്തമാകും.

6 മുതലാളിയു�ട സാന്മാർഗിക �ബാധം

ഔ�ദ്യാഗിക കണക്കുകളനുസരിച്ച് അ�മരിക്കയിൽ താ�ഴകാണുംപ്രകാരം വിവാ

ഹങ്ങളു�ടഎണ്ണംകുറഞ്ഞുവരികയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്.

1946 2290450

1947 1991875

1948 1811155

1949 1585440

എന്നു�വച്ചാൽ�കാല്ലം�താറുംവിവാഹങ്ങളു�ടഎണ്ണം 14 മുതൽ15ശതമാനംവ�ര

കുറഞ്ഞു�കാണ്ടുവരികയാണ്.

ക്രിസ്തുവർഷം 1900-ൽ അ�മരിക്കയിൽ 7,09,000 വിവാഹങ്ങളും 55751 വിവാഹ

�മാചനങ്ങളുമുണ്ടായി. എന്നു�വച്ചാൽ 13 വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹ�മാചനം

എന്ന �താതിൽ. 1949-ൽ 1585440 വിവാഹങ്ങളും 356000 വിവാഹ�മാചനങ്ങളു

മാണ് നടന്നത്. അതായത് നാല് വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹ�മാചനം എന്ന

�താതിൽ. ഇങ്ങ�ന വിവാഹങ്ങളു�ട �താത് ചുരുങ്ങിയും വിവാഹ�മാചനങ്ങളു�ട

�താത് വർധിച്ചും വരികയാണ്.

�പൻസിൽവാനിയാ �സ്റ്റാറി�ല വിവാ�ഹാപ�ദശക സർവീസി�ന്റ ഡയറ

ക്ടർക്ലി�ഫാർഡ്ആർആഡംസ് 1944-ൽതുറന്ന്സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി:
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“�ലാകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിവാഹങ്ങളും ഏറ്റവുമധികം വിവാഹ�മാചനങ്ങളും

നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അ�മരിക്ക. ആഴ്ച�താറും 1000 വിവാഹ�മാചനങ്ങളാണ് നട

ക്കുന്നത്. ഈനിരക്ക് വർധിച്ചുവരികയാണുതാനും. 1955ആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കുംഅ�മരി

ക്കയു�ട പത്തിൽ നാലു വിവാഹങ്ങളും വിവാഹ�മാചനത്തിലാണവസാനിയ്ക്കുക.”

‘അ�മരിക്കൻ �ജർണൽ’എന്നഔ�ദ്യാഗിക മാസികയു�ട കണക്കുകൾപ്രകാരം

അ�മരിക്കയിൽ 1941-ൽ ചുരുങ്ങിയത് 5,80,000 ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ നടത്ത�പ്പടുകയു

ണ്ടായി. ആധുനിക ര�ക്ഷാപാധികളുണ്ടായിട്ടും കുറ്റകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കാ

രണം �കാല്ലം�താറും 8000ത്തിലധികം അ�മരിക്കൻ സ്ത്രീകൾ മരണമടയുന്ന�ത്ര

(�ഡ്രസൻകാർട്ടർഎഴുതിയപാപവും ശാസ്ത്രവുംഎന്നപുസ്തകം �നാക്കുക.)

അ�മരിക്കയി�ല �സൻസസ്സ്ബ്യൂ�റായി�ലസ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുഡിപ്പാർ

ട്ടു�മൻറി�ന്റതലവനായ �ഡാക്ടർഫാൽ�ബർട്ട് എൽഡൻ�വളി�പ്പടുത്തുന്നു:

“അ�മരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന 12 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ വീതം അച്ഛനില്ലാ�തയാണ്

ജനിക്കുന്നത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �കാല്ലം�താറും പ്രാഥമിക സ്കൂളുകളിൽ �പാ

കുന്ന കുട്ടികളിൽ 1,70,000�ത്താളം �പർക്ക് തങ്ങളു�ട അച്ഛൻമാരു�ട �പരുകൾ

പറയാൻസാധ്യമ�ല്ലന്നാണ്. നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് അച്ഛൻമാരില്ല.”

ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റകുടുംബജീവിതം.

ഇന്ത്യയി�ലാ?

ഇന്ത്യയി�ല സ്ഥിതി എന്താണ്? ഇന്ത്യയി�ലല്ലായിടത്തും ഒ�ര മട്ടിലല്ല,

അസമമായിട്ടാണ്സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥകൾവളരുകയും മാറുകയും �ച

യ്യുന്നത്. സാമൂഹിക വളർച്ചയു�ട വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത

ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതു�കാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽസ്ത്രീപുരുഷബ

ന്ധത്തി�ന്റരൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾകാണ�പ്പടുന്നത്.

�കരളത്തിലി�പ്പാഴും പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾനിലനിൽ

ക്കുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് മാതൃ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റു �സ്റ്ററ്റുക�ള

അ�പക്ഷിച്ചുകൂടുതലാണ്.

ഇന്ത്യയി�ല ചില പ്ര�ദശങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കച്ചവടം, നൂൽനൂൽപ്പ്, �കാട്ടമു

ടയൽ മുതലായവ സ്ത്രീകളു�ട �നതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട്

അത്തരം പ്ര�ദശങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏ�റക്കു�റ അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ

ങ്ങളുമുണ്ട്.

നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ നടമാടുന്നിടത്ത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചുപൂട്ട�പ്പട്ട

വിൽപ്പനച്ചരക്കാണ്. വിവാഹം കഴിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ ചി�ലടങ്ങളിൽസ്ത്രീകൾക്ക് വില

�കാടുക്കണം. മറ്റു ചി�ലടങ്ങളിൽ പുരുഷനുസ്ത്രീധനം �കാടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം

നടത്താ�നാ �ജാലി�യടുത്തു ജീവിക്കാ�നാ അവർക്കുസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. പട്ടിണികി

ടന്നുചാവാം. പ�ക്ഷ, പണി�യടുക്കാൻപാടില്ല.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനംവ�രയും ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ ചിതയിൽ

(ഉടന്തടി) ചാടി മരിക്കണ�മന്ന നിയമം വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല പലസ്ഥലങ്ങളിലും

നിലനിന്നിരുന്നു. ഇ�പ്പാളതില്ല, എങ്കിലും ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ തല �മാട്ട

യടിക്കണ�മന്നും ഇഹ�ലാകസുഖങ്ങ�ളല്ലാം ത്യജിച്ചു എ�ന്നന്നും വിധവയായി

കഴിച്ചുകൂടണ�മന്നും മറ്റുമുള്ളനിയമങ്ങൾഇ�പ്പാഴുമുണ്ട്.

ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഇളക്കംതട്ടുകയും മുതലാളിത്തം വളരാൻതുടങ്ങുക

യും �ചയ്ത�താടുകൂടി ഇന്ത്യയി�ലപലസമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളുംസ്ത്രീയു�ടഅടിമ
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ത്തത്തി�നതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുകയുണ്ടായി. �ശശവവിവാഹത്തി�നതിരായും

വിധവാവിവാഹം,സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസംസ്ത്രീകളു�ടസ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവയ്ക്കു�വണ്ടിയും

അവർപ്രചാര�വല �ചയ്തു. രാജാറാം�മാഹൻ �റായി, സ്വാമി വി�വകാനന്ദൻ മുത

ലായ മഹാൻമാരു�ടപ്രവർത്തനങ്ങൾഇതിനുദാഹരണമാണ്.

മുതലാളികൾക്ക് അടിമക�ളയല്ല, �താഴിലാളിക�ളയാണവശ്യം. തങ്ങൾ

ക്ക് ലാഭം കിട്ടണ�മങ്കിൽ പുരുഷൻമാ�ര�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന സ്ത്രീകളും അധ്വാനശ

ക്തി വിൽക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ വരണ�മന്നാണവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളു�ട

അധ്വാനശക്തി പുരുഷൻമാരു�ടതി�നക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധി

ക്കു�മന്നവർക്കറിയാം. അതു�കാണ്ടാണവർഫ്യൂഡൽആചാരങ്ങൾക്കുംഫ്യൂഡൽ

ആശയങ്ങൾക്കുംഎതിരായി പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾസംഘടിപ്പിച്ചത്.

7 �ഞട്ടിപ്പിക്കുന്നയാഥാർഥ്യങ്ങൾ

പ�ക്ഷ, സ്ത്രീക്ക് യഥാർഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകാൻ മുതലാളിത്തത്തിനു സാ

ധ്യമല്ല. മ�റ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളു�ടയു�മന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയു�ട സ്ഥിതിയും അതാണ്

കാണിയ്ക്കുന്നതും. സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യമായപദവി നൽ�കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന്

നമ്മു�ട ഭരഘടന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, യാഥാർത്ഥ്യ�മന്താണ്? പുരുഷ

നായ �താഴിലാളിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്ര കൂലി സ്ത്രീ �താഴിലാളിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭൂരിപക്ഷം

സ്ത്രീകൾക്കും പിതാവി�ന്റ സ്വത്തുക്കളു�ട �മൽ അവകാശമില്ല. ആൺമക്കൾ�ക്ക

പിന്തുടർച്ചാവകാശമുള്ളു. പുരുഷന് എത്ര സ്ത്രീക�ള�വണ�മങ്കിലും �വപ്പാട്ടികളാ

ക്കി �വയ്ക്കാം. സ്ത്രീയ്ക്ക് വിവാഹ�മാചനത്തിനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം �പാലുമില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ…ഇന്ത്യയിലും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റവളർച്ച�യാ�ടാപ്പംസ്ത്രീ കൂ

ടുതൽഅധഃപതിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. കുടുംബങ്ങൾകൂടുതൽശിഥിലമാകുകയാണു

ണ്ടായത്. വ്യഭിചാരവുംസിഫലിസ്സവും മറ്റു വൃത്തി�കടുകളും മു�മ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടി

ല്ലാത്തവിധം പരന്നുപിടിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും വർ

ധിയ്ക്കും�താറും കുടുംബബന്ധങ്ങൾഏറ്റവുമധികം �പാട്ടിത്തകരുന്നു.

മുതലാളിത്തം ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാ�ര പാപ്പരത്തത്തി�ലക്കു പിടി

ച്ചുതള്ളി. പ�ക്ഷ, അവർക്കു �ജാലി�കാടുക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിനു സാധ്യമല്ല.

അങ്ങ�ന പതിനായിരക്കണക്കിനുസ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന്

പട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളി�ലക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു. അവർക്കു കുടുംബമില്ല. മുതലാളിത്തം

അവരു�ട കുടുംബബന്ധങ്ങ�ള�യല്ലാം തകർത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. �കാഴി�ക്കാട് തു

ടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളി�ല�യ്ക്കാന്ന് ക�ണ്ണാടിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും. ഹിന്ദു�വ�ന്നാ,

മുസ്ലീ�മ�ന്നാ, ക്രിസ്ത്യാനി�യ�ന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാ�തആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും

പുരുഷൻമാരുംസ്ത്രീകളും നിരത്തുവക്കുകളിൽ, പീടിക�ക്കാലായിൽ, ഇടവഴികളിൽ

കഴിച്ചൂകൂട്ടുന്നു. ഇലക്ട്രിക്ക് വിളക്കുകൾക്കിടയിലുള്ളഅന്ധകാരത്തിൽഎല്ലാത്തരം

ദുർഗന്ധങ്ങ�ളയും വമിച്ചു�കാണ്ട് �ഞട്ടിപ്പിയ്ക്കുന്നയാഥാർഥ്യങ്ങൾപതിയിരിയ്ക്കുന്നു.

വലിയ പട്ടണങ്ങൾ കൂടുതൽ ദയനീയങ്ങളും കൂടുതൽ ഭീകരങ്ങളുമാണ്. സാ

ക്ഷാൽ ഡൽഹിയി�ലാന്നു �പായി�നാക്കൂ. പ്രസിഡൻറി�ന്റ യും പ്രധാനമന്ത്രിയു

�ടയും ഹർമ്മ്യങ്ങളും പാർല�മൻറ് മന്ദിരവും മറ്റും മറ്റും സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ന്യൂഡൽ

ഹിയു�ട അതിർത്തിപ്ര�ദശങ്ങളിൽ, പഴയ �ഡൽഹിയിൽ, �റാഡുനീ�ള സ്ത്രീകൾ

സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കാൻ �വണ്ടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഏതു മനുഷ്യ��ഹി�യയും

�ഞട്ടിപ്പിയ്ക്കാതിരിക്കില്ല. അവർക്കിടയിൽഎല്ലാ ജാതിക്കാരുമുണ്ട്. എല്ലാ മതക്കാ

രുമുണ്ട്, എല്ലാ �ദശക്കാരുമുണ്ട്.
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അവർ കച്ചവടച്ചരക്കുകളാണ്. മുതലാളിയു�ട �നതൃത്വത്തിലാണ് കച്ചവടം

നടക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന ലാഭത്തി�ന്റ �ചറി�യാരംശം ആർഷഭാരതത്തി�ന്റ ഖജനാ

വി�ലയ്ക്കുനികുതിയടയ്ക്കണ�മന്നുമാത്രം!

8 കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധത്തി�ന്റഅർത്ഥം

ദുസ്സഹവും ഹൃദയ�ഭദകവുമായ ഈ വൃത്തി�കടുകളു�ടയും ബീഭത്സതകളു�ടയും

ഒത്തനടുക്കുനിന്നു�കാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധികളായ മുതലാളികളു�ടയും

ജൻമികളു�ടയും ഏജൻറുകൾ മുക്രയിടുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സദാചാര�ബാധ

�ത്തഎതിർക്കുന്നുഎന്ന്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ തങ്ങളു�ട നിയന്ത്രണത്തി

ലുള്ള �വശ്യാവ്യാപാരവും സ്ത്രീക�ളവിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കലും മറ്റുമവസാനിയ്ക്കു�മന്നും

തങ്ങൾ സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധം എന്നു �പരിട്ടിട്ടുള്ള വൃത്തി�കടുക�ളല്ലാം അന്തർ

ദ്ദാനം �ചയ്യു�മന്നും അവർ ഭയ�പ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു�ട

കൂടപ്പിറപ്പായ �വശ്യാവൃത്തിയും എ�ന്നന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നതു�കാ

ണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിസ�ത്തതുടച്ചുനീക്കണ�മന്നും മറ്റുമുള്ള ഉറക്കപ്പിച്ചുകൾ പറയു

ന്നു.

മുതലാളികളും ജന്മികളും അവരു�ട ഏജൻറുമാരും എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന പറ

ഞ്ഞാലുംമനുഷ്യത്വ�ത്തശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നഇന്ന�ത്തവൃത്തി�കടുകൾനശിപ്പിയ്ക്കണ

�മന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്.

പ�ക്ഷ,ഈവൃത്തി�കടുകൾഅവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയു�മാ? മനു�ഷ്യാചിത

മായസ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളും ��ഹമസൃണമായകുടുംബജീവിതവും �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ

കഴിയു�മാ?

9 �സാഷ്യലിസത്തി�ല സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

ഈ �ചാദ്യത്തിന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യത്തിൽത�ന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസും മറു

പടി നൽകുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കുന്നവരാണ്

എന്നും മറ്റുമുള്ള അസംബന്ധങ്ങളു�ട �താലിയുരിച്ചു കാണിച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട

സുപ്രസിദ്ധമായ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ’യിൽഅവ�രഴുതി:

“മുതലാളി ത�ന്റ ഭാര്യ�യ �വറു�മാരു ഉൽപാദനസാമഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണു

ന്നത്. എല്ലാ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും �പാതുസ്വത്തായി ഉപ�യാഗിക്കണ

�മന്ന് അയാൾ �കൾക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ സ്വാഭാവികമായി �പാതുസ്വത്തായി

ത്തീ�രണ്ട തലയി�ലഴുത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാവു�മന്നല്ലാ�ത, അയാൾക്ക്

അതിൽ നിന്നും മ�റ്റാന്നും ധരിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ �വറും ഉൽപാദ�നാപകര

ണങ്ങളായിരിക്കുക�യന്ന ഇന്ന�ത്ത നില�യ അവസാനിപ്പിക്കുക�യന്നതാണ്

യഥാർഥ ലക്ഷ്യ�മന്ന് മുതലാളിക്കു ചിന്തിക്കാ�ന കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന�ത്ത ഉൽ

പാദന സമ്പ്രദായം അവസാനിച്ചാൽ, അതി�ന്റ ത�ന്ന സന്തതിയായ സ്ത്രീകളു�ട

�പാതുവുടമയും രഹസ്യവും-പരസ്യവുമായ വ്യഭിചാരവും — അവസാനിയ്ക്കു�മന്നതു

വ്യക്തമാണ്.”

“കുടുംബത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം”എന്നത�ന്റസുപ്രസിദ്ധമായഗ്രന്ഥത്തിൽഏം�ഗൽസ്

ഇങ്ങി�നയുംഎഴുതുന്നു:
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“നാമി�പ്പാൾ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യവിപ്ലവം ഇ�തവ�ര നിലനിന്നി

രുന്ന ഏക പത്നീ വ്യവസ്ഥയു�ട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം ത�ന്ന ഇല്ലാതാക്കും;

അ�താ�ടാപ്പം ഈ വിവാഹബന്ധത്തി�ന്റ കൂട്ടുകാരനായ വ്യഭിചാര�ത്തയും

ഇല്ലാതാക്കും. വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ ഒരാളു�ട അതും ഒരു പുരുഷ�ന്റ കയ്യിൽ

കുന്നുകൂടുക�യന്നതിൽ നിന്നാണ്, ഈ കുന്നുകൂടിയ സ്വത്തുക്കൾ ആ മനുഷ്യ�ന്റ

മക്കൾക്കുമാത്രം പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി നൽകുന്നതി�ന്റ ആവശ്യകതയിൽ

നിന്നാണ്, ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവന്നത്. ഇതിന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഭർ

ത്താ�വ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളു എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഒരു പുരുഷന്

ഒരു ഭാര്യ�യ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളു�വന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വരാൻ �പാകുന്ന സാമൂ

ഹ്യവിപ്ലവമാവ�ട്ട, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള — അവയാണ�ല്ലാ ശാശ്വതവും

പിന്തുടർച്ചാവകാശ പ്രകാരം �കമാറ്റ�പ്പടാവുന്നതുമായ സ്വത്തുക്കളിലധികവും

— �പാതുമുതലാക്കുന്ന വിപ്ലവമാണ്; അതു�കാണ്ട് പിന്തുടർച്ചാവകാശ�ത്ത

സംബന്ധിച്ചുള്ളഈനിഷ്കർഷ ഇന്ന�ത്തക്കാ�ളത്ര�യാ കുറയും.

“അ�പ്പാൾ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളു�ട ഫലമായി ഉയർന്നുവന്ന ഏകപത്നീ

വ്യവസ്ഥ ഈ കാരണങ്ങളില്ലാതാവു�മ്പാൾ അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മാ? ഇതിനു

ന്യായമായും ഇങ്ങി�ന മറുപടി പറയാം; ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാവുകയല്ല,

മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിത്തീരുക

യാണ് �ചയ്യുക. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �പാതുസ്വ

ത്താകുന്ന�താടുകൂടി കൂലി�വല ഇല്ലാതാവുന്നു, അ�പ്പാൾ ഒരുവിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക്

ചാരിത്ര്യം വിറ്റു ജീവിക്കുന്നതി�ന്റആവശ്യവും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇങ്ങി�ന വ്യഭിചാരം

ഇല്ലാതാകു�മ്പാൾ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ തകരുകയില്ല, യഥാർത്ഥമായ ഏകഭാര്യ

ത്വമനുസരിയ്ക്കാൻ പുരുഷൻമാർ നിർബന്ധരാവുകയാണ് �ചയ്യുക.”

മാർക്സി�ന്റയുംഏംഗൽസി�ന്റയുംഈപ്രവചനംഇന്ന് �ലാകത്തി�ന്റമൂന്നി�ലാന്ന്

ഭാഗത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ലക്ക് �നാക്കൂ,

ജനകിയ ചീനയി�ലക്ക് �നാക്കൂ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ �സാ

ഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളി�ലക്ക് �നാക്കൂ. വ്യ

ഭിചാരം തുടങ്ങിയ വൃത്തി�കടുകൾ തുടച്ചുനീക്കി�ക്കാണ്ട് ഏകഭാര്യാത്വത്തി�ന്റയും

ഏകഭർതൃത്വത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഉൽകൃഷ്ടവും ��ഹ

സമ്പന്നവുമായ പുതി�യാരു സ്ത്രീപുരുഷബന്ധ�ത്തഅവി�ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

�

(�ദശാഭിമാനി വാർഷികപതിപ്പ്, 1955.)
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ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ഒന്ന്

മഹാഭാരതത്തിൽ, ശാന്തിപർവത്തി�ല അമ്പ�ത്തട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിര

�ന്റ ഒരു �ചാദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യയിൽ രാജാക്കന്മാരും ഭരണവ്യവസ്ഥ

കളും ആവിർഭവിച്ച�തങ്ങി�ന�യന്ന് ഭീഷ്മർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃതയുഗത്തിൽ,

അതായത്, മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ആരംഭകാലത്ത്, ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്ക

�പ്പടുന്നവരു�മ�ന്നാ, ശിക്ഷിക്കുന്നവരും, ശിക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നവരു�മ�ന്നാ ഉള്ള

യാ�താരുവ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന്അ�ദ്ദഹം തീർത്തുപറയുന്നു.

�നവരാജ്യം നരജാസീ-

ന്നചദ�ണ്ഡാനദാണ്ഡികഃ

ധർ�മ്മ�ണവപ്രജാസർവാ

രക്ഷന്തിസ്മപരസ്പരം.

രാജാവും ഭരണകൂടവുമില്ല: ശിക്ഷിക്കുന്നവനും ശിക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നവനുമില്ല: ബ്രഹ്മണ

നും ശൂദ്രനുമില്ല: �പാലീസില്ല, പട്ടാളമില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, പ�ക്ഷ,

ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു: ധർമ്മം, പരസ്പരം രക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും

പരസ്പരം ��ഹിക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നകുലധർമ്മം. കുലങ്ങളും �ഗാത്രങ്ങളുമായി

ട്ടാണ്അന്ന് ജനങ്ങൾജീവിച്ചിരുന്നത്.

കുലധർമ്മം

കുലത്തി�ല, അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രത്തി�ല, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ �മലാളരും കീഴാ

ളരും എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചൂഷകനും ചൂഷിതനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല:

എല്ലാവരും സമന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളും സമത്വത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലാണ്നിർവഹിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ളന്ന�പാ

�ലത്ത�ന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും �പാതുവുടമയിലായിരുന്നു. എ�ന്റത്, നി�ന്റത് എന്ന

വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളു�ടപ്രാകൃതങ്ങളായആയുധങ്ങളു�മടുത്ത്എല്ലാ

വരും ഒന്നിച്ചു �വട്ടയാടാൻ �പാവും: കിട്ടുന്നത്എല്ലാവരുംകൂടി പങ്കിട്ടുതിന്നും: ഒന്നും

കിട്ടിയി�ല്ലങ്കിൽ ഒരുമിച്ചു പട്ടിണി കിടക്കും. കാടു �വട്ടി�ത്തളിയിച്ച് കൃഷി �ചയ്യാൻ
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തുടങ്ങിയതും കൂട്ടമായിട്ടാണ്. കൂട്ടായി �കാ�യ്തടുക്കുന്ന വിള കൂട്ടായി അനുഭവിക്കും.

എന്നിട്ട്, കൂട്ടായി പാട്ടു പാടുകയും നൃത്തം �വയ്ക്കുകയും �ചയ്യും.

ഈ കൂട്ടുജീവിതം അതിപ്രാചീനകാല�ത്ത ആ പ്രാകൃതമായ ഉൽപ്പാദന വ്യ

വസ്ഥയ്ക്കു �യാജിച്ചതായിരുന്നു. ഉൽപാദന ശക്തികൾ അത്ര�മൽ അപക്വങ്ങളും

അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായിരുന്നതു�കാണ്ട് പ്രാകൃത �ഗാത്രസമുദായത്തിൽ സ്വത്തു

സംബന്ധിയായ അസമത്വത്തിന്നു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണവും മറ്റു ജീ

വിത സാമഗ്രികളും സമ്പാദിക്കാൻ കൂട്ടുജീവിതം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പരസ്പരം

സഹായിക്കുകയുംസഹകരിക്കുകയും�ചയ്യാ�തപ്രകൃതിശക്തികളു�ടയുംവന്യമൃഗ

ങ്ങളു�ടയുംആക്രമങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷ�പ്പടുകസാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല.ഈസാമൂഹ്യാ

വശ്യമാണ് �ഗാത്രത്തി�ലഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും ജീവിതരീതി�യനിർണയിച്ചത്.

പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസംഎന്നുവിളിക്ക�പ്പടാവുന്നഇത്തരംസാമൂഹ്യ ജീവിതക്ര

മങ്ങൾ മാനവ സമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ലആദ്യഘട്ടത്തിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളി

ലും നിലനിന്നിരുന്നു�വന്ന് ഗ�വഷകന്മാർ �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയി�ല

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നും നാമാവ�ശഷമാവാ�ത നിലനിൽക്കുന്ന പ്രാ

കൃത �ഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ അതി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. ആര്യ

ന്മാരു�ടആക്രമണത്തിനുമുമ്പുംആര്യ ചരിത്രത്തി�ന്റപ്രാരംഭഘട്ടത്തിലും പ്രാകൃത

കമ്മ്യൂണിസമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കുലത്തി�ല, അ�ല്ലങ്കിൽ �ഗാത്രത്തി�ല എല്ലാ

അംഗങ്ങളും സമന്മാരായിരുന്നു. രക്തബന്ധത്തി�ന്റയും പരസ്പര സഹകരണ

ത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഐക്യവും സൗഭ്രാത്രവുമാണ് വ്യക്തികളു�ട

വീക്ഷണഗതിക�ള നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഐക്യവും സൗഭ്രാത്രവുമിഴുകി�ച്ചർന്നഈ

പ്രാകൃതസാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ�ന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർ

ന്നുവന്നത്. മനുഷ്യ��ഹമായിരുന്നുധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളു�ട മുഖ്യമായ ഉള്ളടക്കം.

എന്നാൽ,ഈമനുഷ്യ��ഹം, സർവ്വ�താന്മുഖമായിരുന്നില്ല. ഐക്യവുംസൗ

ഭ്രാത്രവും �ഗാത്രത്തി�ന്റ ആഭ്യന്തര ജീവിതത്തിൽ മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മറ്റു

�ഗാത്രങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ളാടുള്ളസമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. �ഗാത്രവും �ഗാത്ര

വും തമ്മിൽ പല�പ്പാഴും കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ത�ന്നയുമുണ്ടാവുക പതിവായിരു

ന്നു. പ�ക്ഷ, �കാലയും യുദ്ധവും വ്യക്തിയു�ടസ്വാർത്ഥത്തിനു�വണ്ടിയായിരുന്നില്ല:

സമൂഹത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിആക്രമണങ്ങളും �കാലകളും നടത്താൻ

മാത്രമല്ല, യാ�താരു പിറുപിറുപ്പും കൂടാ�ത സ്വന്തം ജീവ�ന ബലികഴിക്കാ�ത,

ഓ�രാ വ്യക്തിയും തയ്യാറായിരുന്നു. അതായിരുന്നുഅവ�ന്റകുലധർമ്മം.

കുരു�ക്ഷത്രത്തി�ല ധാർമിക സംഘട്ടനം

കാലക്രമത്തിൽ �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയി�ല ഐക്യത്തിനും സൗഭ്രാത്രത്തിനും ഉടവു

തട്ടി, കുലധർമങ്ങൾ താറുമാറായി. ദുർ�മ്മാഹങ്ങളും സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തിയും

വർദ്ധിച്ച�പ്പാളാണ് ധർമ്മം നശിച്ചത് എന്ന് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. അത് ശരിയുമാണ്.

പ�ക്ഷ, �മാഹവും, സ്വാർത്ഥവും പരന്നുപിടിച്ച�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ഉൽപാദന

ശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ

ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തതി�ന്റ അനിവാര്യ ഫലമാണിത്. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ

ഐക്യത്തി�ന്റയും സൗഭ്രാത്രത്തി�ന്റയും പരസ്പര സഹകരണത്തി�ന്റയും അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള �ഗാത്ര ഭരണ വ്യവസ്ഥ�യ താറുമാറാക്കി. ആര്യന്മാരു�ട �ഗാ

ത്രവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയൻ,

�വശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ വർണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ചാതുർവർണ്യ�മന്ന �പരി
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ലറിയ�പ്പടുന്നഈ വർഗവിഭജനമാണു ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ

ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ�ള പുറന്തള്ളുകയും അവയു�ട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങ�ള പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും �ചയ്തത്. �ഗാത്രത്തി�ന്റ മനുഷ്യ ��ഹപരമായ

സന്മാർഗിക നിയമങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ ചൂഷണാധിഷ്ഠി

തമായ പുതിയ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഓ�രാ വർണത്തിനും

പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം ധർമ്മങ്ങളുണ്ടായിത്തീർന്നു. �വദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും

മഹാഭാരതത്തിലും ധർമ്മശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലു�മല്ലാം പഴയ കുലധർമ്മവും പുതിയ

വർണ ധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ �തളിവുകൾ ധാരാളം കാണാം.

കുരു�ക്ഷത്രയുദ്ധത്തി�ന്റഒത്തനടുക്കു�വച്ചു�പാലുംഅർജ്ജുന�ന്റമനസ്സാക്ഷി�യ

ഇളക്കിമറിച്ചത് ഈ �വരുദ്ധ്യമാണ്, യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നുനിന്നു സ്വജനങ്ങ�ള

കണ്ട�പ്പാൾ അർജ്ജുന�ന്റ മനസ്സിടറി, അവയവങ്ങൾ തളർന്നു, ശരീരത്തിലാ�ക

വിറയും �രാമാഞ്ചവുമുണ്ടായി, വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് താ�ന നിലത്തുവീണു. അമ്മാമ

ന്മാ�രയും പൗത്രന്മാ�രയും ശ്വശുരന്മാ�രയും സ്യാലന്മാ�രയും മറ്റു ബന്ധുക്ക�ളയും

�കാല്ലുക�യാ? വയ്യ! വയ്യ! അർജ്ജുനൻവിറച്ചു വിറച്ചു�കാണ്ട് പറയുകയാണ്.

�യഷാമർ�ത്ഥകാംക്ഷിതം �നാ

രാജ്യം �ഭാഗഃസുഖാനിച

തള�മവസ്ഥിതയു�ദ്ധ

പ്രാണാം സ്തക്യത്വാധനാനിച

ആചാര്യാഃ പിതരഃപുത്രാഃ

ത�ഥവ ച പിതാമഹാഃ

മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗത്രാഃ

സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ

ഏതാന്നഹന്തു മിച്ഛാമി

ഘ്ന�താപി മധുസൂദന

അപി�ത്ര�ലാക്യരാജ്യസ്യ

�ഹ�താഃ കിന്നു മഹീകൃ�ത

ഏവർക്കു�വണ്ടിയാ�ണാ രാജ്യവും �ഭാഗങ്ങളും സുഖങ്ങളു�മല്ലാം ഞങ്ങൾ കാം

ക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഗുരുനാഥന്മാരും പിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും പിതാമഹന്മാരും

അമ്മാമൻമാരും പത്നീപിതാക്കന്മാരും മക്കളു�ട മക്കളും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും

മറ്റു ചാർച്ചക്കാരും ഇതാ ജീവനും ധനവുമു�പക്ഷിച്ച് യുദ്ധം �ചയ്യാൻ �വണ്ടി �പാർ

ക്കളത്തിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നു. അല്ല�യാ ശ്രീകൃഷ്ണാ! �ത്ര�ലാക്യാധിപത്യം ത�ന്ന

കിട്ടിയാലും ശരി, എ�ന്ന ഇവർ�കാന്നാലും ശരി, ഇവ�ര �കാല്ലാൻ ഞാനാഗ്ര

ഹിക്കുന്നില്ല, ഈ ഭൂമിക്കു�വണ്ടിയാകു�മ്പാൾ പി�ന്ന പറ�യണ്ടതു�ണ്ടാ? ഇല്ല,

ഞാനിവ�ര ഒരിക്കലും �കാല്ലുകയില്ല.

വീരശൂര പരാക്രമിയായ അർജ്ജുനന് എ�ന്ത പറ്റിയത്? യുദ്ധക്കളത്തിൽ

വന്ന് ചുറ്റും �നാക്കിയ�പ്പാഴും അ�ദ്ദഹം �പ�ട്ട�ന്ന�ന്ത ഭീരുവായി�പ്പാ�യാ തീർച്ച

യായുമില്ല. കുലക്ഷയ ഭീതിയും സ്വജനങ്ങ�ള �കാല്ലുന്നത് പാപമാ�ണന്ന ധർമ്മ

�ബാധവുമാണ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ബജാറാക്കിയത്. അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു

കുലക്ഷ�യപ്രണശ്യന്തി

കുലധർമ്മാഃ സനാതനാഃ

ധർ�മ്മ ന�ഷ്ടകുലം കൃത്സനം
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അധർ�മ്മാഭിഭവത്യുത

അതായത്, കുലം ക്ഷയിച്ചാൽ സനാതനങ്ങളായ കുലധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും, ധർ

മ്മം നഷ്ട�പ്പട്ടാൽകുല�ത്തയാ�കഅധർമ്മംബാധിക്കും.

ഇതിന്ന് കൃഷ്ണൻപറഞ്ഞമറുപടി�യന്താണ്? �കൾക്കുക.

സ്വധർമ്മപിചാ�വക്ഷ്യ

നാികുമ്പതുമർഹസി

ധർമ്മ്യാദ്ധിയുദ്ധാച്ഛ�റ�യാന്യൽ

ക്ഷത്രിയസ്യനവിദ്യ�ത.

സ്വധർമ്മ�ത്തഓർത്തി�ട്ടങ്കിലും ദുഃഖിച്ചു വിറയ്ക്കാതിരിക്കുക! എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ,

ക്ഷത്രിയന് ധാർമ്മികയുദ്ധമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും �ശ്രയസ്സായിട്ടില്ല.

രണ്ടു�പരും ധർമ്മ�ത്തപ്പിടിച്ചാണയിടുന്നത്. അധർമ്മ�ത്ത രണ്ടു�പരും �വ

റുക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,അർജ്ജുനൻകുലധർമ്മത്തിലാണൂന്നുന്നത്. കൃഷ്ണ�നാ, വർണധർ

മ്മത്തിലും. ഇങ്ങ�നരണ്ടുതരംധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾതമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളാണ്

കുരു�ക്ഷത്രത്തി�ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ�വച്ചു നടന്നത്. കുലധർമ്മ�ത്തക്കാൾ വർ

ണധർമ്മമാണ് �മ�ല എന്നു �തളിയിക്കാൻ പതി�നട്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ �വണ്ടിവന്നു.

ഏതായാലും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണൻ ത�ന്ന ജയിച്ചു. സനാതനങ്ങ�ളന്നു വിശ്വസിക്ക�പ്പ

ട്ടു�പാകുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പടുകയും അവയ്ക്കു പകരം വർഗവ്യത്യാ

സങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ ധർമ്മങ്ങൾ അംഗീകരിക്ക�പ്പടുകയും

�ചയ്തു.

വർണധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ജാതിധർമ്മത്തി�ലക്ക്

ഇന്ത്യയിൽക്രി. മു. പത്താംനൂറ്റാണ്ടിന്നുംഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിലാണ് പ്രാകൃത

കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുകയും ചാതുർവണ്യത്തി�ന്റ

�വഷമണിഞ്ഞ വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തല�പാക്കുകയും �ചയ്തത്. അതുമുതൽ

ക്കാണ് ചൂഷണവർഗ്ഗക്കാരു�ട സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

സന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ��ഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പഴയ സാമൂഹ്യ ബന്ധ

ങ്ങ�ള വികൃതമാക്കാനും �ഞക്കി�ഞരിക്കാനും തുടങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക ജീവിത

ത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന വർഗങ്ങളു�ട ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സമുദായത്തി

�ന്റയാ�ക ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളായി �കാട്ടി�ഘാഷിക്ക�പ്പട്ടു. വർണ ധർമ്മ�ത്ത

�ചാദ്യം �ചയ്യുന്ന ശൂദ്ര�ന്റ കണ്ണുകുത്തി�പ്പാട്ടിക്കാനും �ക�വട്ടിക്കളയാനും അവ

കാശം �നടിയസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായപ്രാചീനബ്രാഹ്മണൻധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട

കുത്തകക്കാരായിത്തീർന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളഅടിമകളു�ടയും മർദ്ദിതരായ

�ക�വലക്കാരു�ടയും കായികാദ്ധ്വാനത്തി�ന്മൽ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ട മൗര്യ സാമ്രാ

ജ്യത്തി�ന്റഅധിപൻധർമ്മരാജാവായി വാഴ്ത്ത�പ്പട്ടു.

വർണ വ്യവസ്ഥ ക്ഷയിച്ചു�പാവുകയും ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരികയും

�ചയ്തതിനു�ശഷവും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുക എന്ന മൃഗീയതയ്ക്കു

ദിവ്യതയു�ട മൂടുപടം നൽക�പ്പട്ടു. വർണ�മധാവിത്വത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ജാതി

�മധാവിത്വം കയറിപ്പറ്റി�യന്നു മാത്രം, ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളു�ടയും �താട്ടുകൂടായ്മ

യു�ടയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയു�ടയും പാട്ടം വാങ്ങിത്തിന്നലി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തി

ലാണ്ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയി�ലധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾഉയർന്നുവന്നത്. കുലധർമ്മം

�പായി വർണധർമ്മം വന്നതു�പാ�ലത്ത�ന്ന വർണധർമം �പായി ജാതിധർമം
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വന്നു. ജാതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത്, അറുപത്തിനാല് ആചാരങ്ങൾ പാലി

ക്കണം, �മലാളരു�ട ‘ഹാ�ഹാ’ വിളി �കട്ടാൽ കീഴാളർ ഒഴിഞ്ഞുമാറണം ഉയർന്ന

ജാതിക്കാരുപ�യാഗിക്കുന്ന കുളങ്ങളും �വട്ടുവഴികളും അയിത്തമാക്കരുത്. പാട്ടം

ശരിക്കു �കാടുത്തുതീർക്കണം. സ്വർഗം കൂടി�യ കഴിയൂ എന്നുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണന്

ഭക്ഷണവും ദക്ഷിണയും �കാടു�ത്തക്കണം.

വർഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണവ്യവസ്ഥയു�ടയും ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ടയും

സാന്മാർഗ്ഗികനിയമങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട ഉള്ളഴി

ഞ്ഞ അംഗീകാര�മാ പിന്തുണ�യാ ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ഓ�രാ കാലഘട്ടത്തിലും ആധിപത്യം വഹിയ്ക്കുന്ന വർഗ്ഗം ക്ഷ�യാന്മുഖമാവാൻ തുട

ങ്ങിയ�പ്പാ�ളല്ലാം പു�രാഗതിക്കു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്ന പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൽ

പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചക്കനു�യാജ്യമായ പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കും

പുതിയസാന്മാർഗ്ഗികനിയമങ്ങൾക്കും �വണ്ടിശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

ഗൗതമബുദ്ധൻ �വശ്യക്ഷത്രിയ വർണ്ണങ്ങളു�ട പിന്തുണ�യാടുകൂടി ബ്രാഹ്മണ�മ

ധാവിത്വത്തി�ന്നതിരായി നടത്തിയ ആത്മീയസമരങ്ങളു�ട പിന്നിൽ സമുദായ

ത്തി�ല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി. മധ്യകാലത്ത്

�ദവത്തി�ന്റ മക്ക�ളല്ലാം സമന്മരാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ട് ജാതി �മധാവി

ത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ സാന്മാർഗ്ഗികബന്ധങ്ങൾ�ക്കതിരായി

കബീറും നാനാക്കും തുക്കാറാമും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മറ്റു �നതാക്കന്മാരും

നടത്തിയ സമരങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട പിന്തുണയു

ണ്ടായിരുന്നു.

ചാതുർവർണ്യ�ത്ത താനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഗീതയി�ല കൃഷ്ണൻ അവകാ

ശ�പ്പടുന്നുണ്ട്. അതുശരിയാ�ണങ്കിൽ വർണ്ണധർമ്മങ്ങൾക്കുമുമ്പുനിലനിന്നിരുന്ന

കുലധർമ്മങ്ങ�ളയും, പിന്നീടാവിർഭവിച്ച ജാതിധർമ്മങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്?

�ദവസൃഷ്ടിയായ ചാതുർവർണ്യം ക്ഷയിയ്ക്കാനും തൽസ്ഥാനത്ത് ജാതികളും ഉപ

ജാതികളും അവാന്തരജാതികളും നിറഞ്ഞ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ ഉട�ലടുക്കാനുമുള്ള

കാരണ�മന്താണ്? വാസ്തവമിതാണ്: ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫല

മായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ

മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കും സാന്മാർഗികനിയമങ്ങൾക്കും മാറ്റ

ങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. സാമൂഹിക വളർച്ചയി�ല ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് സമുദായ

�ത്താടും മറ്റു മനുഷ്യ�രാടുമുള്ള ബന്ധങ്ങ�ളയാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സാന്മാർ

ഗ്ഗിക�ബാധങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നി�ന്നാറ്റ�പ്പട്ട്

�ദവദത്തമായ യാ�താരു ധാർമ്മികമൂല്യവുമില്ല: യാ�താരു സന്മാർഗിക നിയമ

വുമില്ല.

ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാർത്ഥം. പ�ക്ഷ, നമ്മൾകണ്ടുകഴിഞ്ഞതു

�പാ�ല, കുലധർമ്മവും വർണ്ണധർമ്മവും ഒന്നല്ല: വർണ്ണധർമ്മത്തിൽനിന്നു വ്യത്യ

സ്തമാണ് ജാതിധർമ്മം. ഇങ്ങി�ന സാമൂഹ്യഘടന മാറ്റു�മ്പാൾ ധർമ്മവും മാറുന്നു.

അതാതുകാല�ത്ത സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങ�ളയും അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

മാനുഷികബന്ധങ്ങ�ളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ധർമ്മത്തി�ന്റ ഏറ്റവും

മുഖ്യമായ �ജാലി, അർത്ഥം, കാമം, �മാക്ഷം, എന്നീ മറ്റു പുരുഷാർത്ഥങ്ങ�ളല്ലാം

ധർമ്മ�ത്തആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.
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മദ്ധ്യകാലയൂ�റാപ്പി�ല ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ

യൂ�റാപ്പിൽ പള്ളിയായിരുന്നുഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം. ഭൂസ്വത്തുക്കളു�ട ഗണ്യ

മായ ഭാഗം പള്ളിയു�ടഅധീനത്തിലായിരുന്നു. ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട �നതൃത്വവും

പള്ളിയ്ക്കായിരുന്നു. മതകർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഗവൺ�മൻറ്, നിയമം, വിദ്യാ

ഭ്യാസം, തത്വജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം മുതലായവയി�ലല്ലാം പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ

ഇച്ഛാശക്തിക്കായിരുന്നു പ്രാബല്യം.ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാർ മർദ്ദനത്തി

ലും അജ്ഞതയിലും കിടന്നു നരകിച്ചു എങ്കിലും പൗ�രാഹിത്യത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങൾഅവർക്കും ബാധകമായിരുന്നു. പൗ�രാഹിത്യ�ത്ത �ചാദ്യം �ചയ്യാ�ത

അന്ധമായി അനുസരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവഗുണം.

വ്യക്തി സമൂഹത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്ക്,എന്നു�വച്ചാൽ പള്ളിയു�ട കൽപ്പന

കൾക്ക് വഴങ്ങണം. വിശ്വാസമാണ്സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്കുള്ളവഴി,ഐഹികസുഖങ്ങൾ

ക്ഷണികങ്ങളാണ്, സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാ�നാ ശാരീരിക സുഖമനുഭവിക്കാ�നാ

ആഗ്രഹിക്കരുത്. ആത്മസംയമനം ആഗ്രഹങ്ങ�ള അടിച്ചമർത്തൽ, സന്യാസം,

ഭക്തി,ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകൽഇ�താ�ക്കയാണ് മനുഷ്യ�ന പരിപൂർ

ണനുംഅനശ്വരനുമാക്കാനുള്ളഉപായങ്ങൾ.

എന്നാൽ, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ വാണിജ്യ-വ്യവസായ

രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ അടിത്തറ പുഴക്കി.

അ�താ�ട യൂ�റാപ്പി�ന്റ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാ�ക ഒരു ന�വാത്ഥാനം അലയ

ടിച്ചു. വിശ്വാസത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ശാസ്ത്രം, അനുസരണശീലത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത്

വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധം, ആത്മസംയമനത്തിനുപകരം ആത്മാവിഷ്ക്കരണം,

�ദവത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതി: പര�ലാകത്തിനുള്ള ഒരുക്കുകൂട്ടലുകളു�ടസ്ഥാ

നത്ത് ഐഹികജീവിതത്തിനുള്ള ആസക്തി, പ്രകൃതിയു�ടയും �ലാകത്തി�ന്റയും

അഗാധതകളി�ലക്കിറങ്ങി�ച്ചല്ലുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണഗതികൾ, സർ�വാപരി ശു

ഭാപ്തി വിശ്വാസം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന വിശാലമായ മനുഷ്യ��ഹം-ഇ�തല്ലാം പഴയ

മൂല്യങ്ങ�ള ഇടിച്ചുതകർത്തു സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഭ്രാത്രം എന്നീ മുദ്രാവാക്യ

ങ്ങൾ പുതിയ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട കാഹളം വിളികളായിത്തീർന്നു. ഈ പുതിയ

ആദർശങ്ങൾ ജനങ്ങളു�ടയിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ച�പ്പാഴാണ് ഫ്യൂഡലിസം മുതലാ

ളിത്തത്തിനുവഴി മാറി�ക്കാടുത്തത്.

മുതലാളിത്തം വന്ന�പ്പാൾ

എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റമനുഷ്യ��ഹത്തിന് മനുഷ്യൻമനുഷ്യ�നചൂഷണം

�ചയ്യുന്നസമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല, പഴയചൂഷണസമ്പ്രദായത്തി

�ന്റസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ചൂഷണസമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു�വന്നു മാത്രം. അതു

�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തമുയർത്തിപ്പിടിച്ച സാന്മാർഗിക �ബാധത്തിനുപകരം

കൂടുതലുൽകൃഷ്ടമായപുതി�യാരുസാന്മാർഗിക�ബാധംആവശ്യമായിത്തീർന്നത്.

ത�ന്റ കാല�ത്ത യൂ�റാപ്പി�ല വ്യത്യസ്ത സാന്മാർഗിക�ബാധ�ത്തപ്പറ്റി ഏം

�ഗൽസ് ഇങ്ങി�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“ഒന്നാമതായി, കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടുകളു�ടവിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് പാരമ്പര്യമായിക്കി

ട്ടിയ ക്രിസ്ത്യൻ സാന്മാർഗിക�ബാധം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിന്നുത�ന്ന മുഖ്യമായി

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ക�ത്താലിക്കാ സദാചാരവും �പ്രാട്ടസ്റ്റൻറുസദാചാരവും. ഇവ

യി�ലാ�രാന്നിനുമുണ്ട് പി�ന്നയും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ, ഇവ�യാ�ടാപ്പം ആധു

നിക ബൂർഷ്വാ സദാചാരവും അ�താ�ടാന്നിച്ചുത�ന്ന �താഴിലാളി വർഗ സദാചാ



54 അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

രവും നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇങ്ങ�ന, ഏറ്റവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യ

ങ്ങളിൽത്ത�ന്ന ഒ�ര സമയത്ത് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂതകാലത്തി�ന്റയും വർത്ത

മാനകാലത്തി�ന്റയും ഭാവികാലത്തി�ന്റയും സാന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട മൂന്നു

വലിയ വിഭാഗങ്ങൾ കാണാം.”

ഇവയിൽ ഭാവി�യ പ്രതിനിധീകരിച്ചു�കാണ്ട് വർത്തമാനകാല�ത്ത മാറ്റിമറി

ക്കാൻ �വമ്പൽ�കാള്ളുന്ന �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റ സാന്മാർഗിക �ബാധത്തി

ലാണ് താരത�മ്യന ശാശ്വതമായ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്

എന്നും ഏം�ഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിരിക്കലും അതി�പ്പാഴും

ഒരു വർഗത്തി�ന്റ സാന്മാർഗിക�ബാധമാണ്: മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് മുഴുവനും

ബാധകമായ ഒരു സാർവത്രിക സാന്മാർഗിക �ബാധമല്ല; ഏം�ഗൽസ് പറഞ്ഞ

�പാ�ല, വർഗ �വരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നിത്യജീവിതത്തിൽ

അവ�യവിസ്മരിക്ക�പാലും �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളഒരുസാമൂഹ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്ര�മ

വർഗ�വവിദ്ധ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്താഗതിയിൽഅവയുളവാക്കുന്നഅനന്ത

രഫലങ്ങൾക്കുംഅതീതമായ തികച്ചും മാനുഷികമായ ഒരുസാന്മാർഗിക �ബാധം

സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളു.

ഇന്ത്യയി�ല ഫ്യൂഡൽ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചില സവി�ശഷതകളുണ്ട്, �റാം, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ

പ്രാചീന യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�ലതു�പാ�ല അത്ര സുശക്തവും വ്യാപകവുമായ

ഒരടിമത്തവ്യസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യയിലുയർന്നുവന്നത്. പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ

പൂർണമായ തകർച്ചയിൽ നിന്നല്ല അടിമത്തം �പാന്തിവന്നത്. അതു�കാണ്ട്

ചാതുർവർണ്യത്തിനുള്ളിലും �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയു�ട പലഅവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നു

�പാന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റസ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടിതു�പാ�ലത�ന്നയാണ്. ജാതി

വ്യവസ്ഥനിലവിൽ വന്നതിനു�ശഷവും വർണവ്യവസ്ഥയു�ട പ്രബലങ്ങളായ ചില

ഘടകങ്ങൾ നശിക്കാ�ത നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി. വർണവ്യവസ്ഥയി�ല ബ്രാ

ഹ്മണ�മധാവിത്വം ജാതി വ്യവസ്ഥയി�ല ബ്രാഹ്മണ�മധാവിത്വമായി മാറുകയാ

ണുണ്ടായത്. �കരളം�പാലുള്ള ചില പ്ര�ദശങ്ങളിലാക�ട്ട, ചാതുർവർണ്യ�മന്ന

അടിമത്തമനുഭവിക്കാ�ത ഒരു �ഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും �നരിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ

ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയി�ലക്ക് കടന്നത്. പല �ഗാത്രങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായ ഐക്യ

�ത്തയും സൗഭ്രാത്ര�ത്തയും ഏ�റക്കു�റ നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന ഫ്യൂഡൽ

വ്യവസ്ഥയി�ല ജാതികളായി മാറി. ജാതികൾ�കാണ്ടും ഉപജാതികൾ�കാണ്ടും

ആവാന്തരജാതികൾ�കാണ്ടും �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞഫ്യൂഡൽസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾക്കു

ള്ളിൽപ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ �ഗാത്രജീവിതം ഇഴുകി�ച്ചർന്നുകിടന്നു. സ്വയം

സംപൂർണങ്ങളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾക്കുള്ളി�ല പരസ്പരബന്ധങ്ങളിൽ സവി�ശ

ഷമായ ഒരുതരം ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിന്നു�പാന്നു. ഇന്ത്യയി�ലഈ

പ്രാചീന �ഗാത്രസമുദായങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാർക്സ് ത�ന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ

ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

“�ചറുതും അതിപ്രാചീനവുമായ ആ ഇന്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾ-അവയിൽ ചിലതു

ഇ�ന്നവ�ര തുടർന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. നിലത്തി�ന്മലുള്ള �പാതുവുടമ�യയും, കൃഷിയും

�ക�ത്താഴിലുകളും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ ബന്ധ�ത്തയും മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത

ഒരു പ്രവൃത്തി വിഭജന�ത്തയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഈ സമുദായങ്ങളു�ട

ഭരണഘടന ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതരത്തിലാണ്. ഏറ്റവും
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ലളിതമായരൂപത്തിൽനിലം �പാതുവായി കൃഷി �ചയ്യ�പ്പടുകയും ഉൽപന്നങ്ങൾ

ഗ്രാമത്തി�ല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഗിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�ത സമയ

ത്തു ത�ന്നസഹായക വ്യവസായങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ഓ�രാ വീട്ടിലും നൂൽനൂൽപ്പും

�നയ്ത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങ�നഓ�രാ തരത്തിലുള്ളപ്രവൃത്തിത�ന്ന �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

ബഹുജനങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ജഡ്ജിയും �പാലീസ്സുകാരനും നികുതി പിരുവുകാരനും

എല്ലാമായ ഗ്രാമപ്രധാനി�യയും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. കൃഷിയു�ട വരവുചി

ലവു കണക്കുകൾ �വയ്ക്കുകയും അതുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട എല്ലാറ്റി�ന്റയും രജിസ്റ്റർ

സൂക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന കണക്കപ്പിള്ള (അ�ല്ലങ്കിൽ കരണം), കുറ്റവാളിക�ള

ശിക്ഷിക്കുകയും ഗ്രാമത്തിലൂ�ട കടന്നു�പാകുന്ന വി�ദശിക�ള സംരക്ഷിക്കുകയും

അവ�ര അടുത്ത ഗ്രാമത്തി�ലക്ക് അനുഗമിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മ�റ്റാരു�ദ്ദ്യാഗ

സ്ഥൻ, അയൽ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തി�ന്റ അതിർത്തിക�ള കാത്തു

രക്ഷിക്കുന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻ, �പാതുകുളത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കു �വള്ളം �കാടു

ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാരൻ, കുട്ടിക�ള മണ്ണി�ലഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകൻ,

വിത്തുനടൽ, �കായ്ത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പറ്റിയ

മുഹൂർത്തങ്ങ�ളയുംഅശുഭ ദിനങ്ങ�ളയും വിവരിച്ചു�കാടുക്കുന്ന �ജ്യാത്സ്യൻ, എല്ലാ

ത്തരം കാർഷി�കാപകരണങ്ങ�ളയും �കടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന �പരും�കാല്ലനും

ആശാരിയുംഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നകുശവൻ,ക്ഷുരകൻ,

അലക്കുകാരൻ, തട്ടാൻ, അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി കവികൾ, ചില സമുദായങ്ങ

ളിൽ തട്ടാന്മാരു�ടയും മറ്റു ചി�ലടങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകരു�ടയും �ജാലികൾകൂടി

കവികൾ നിർവഹിക്കും. ഇവ�രല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡസ�നാളം വരുന്നഈ

വ്യക്തിക�ളല്ലാം സമുദായത്തി�ന്റ �പാതു �ചലവിലാണ് സംരക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നത്.”

�മൽജാതികളും കീഴ്ജാതികളും തമ്മിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ അനുദിനം മൂർച്ഛിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും ജാതിക്കുള്ളിൽ ഒരുതരംഐക്യവും പരസ്പരസഹകരണ

വും നിലനിന്നു�പാന്നു. ഓ�രാ ജാതിക്കും സ്വന്തമായ ഓ�രാ പഞ്ചായത്ത് (കൂട്ടം)

ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിയി�ല അംഗങ്ങളു�ട �പാതുകാര്യങ്ങളും മറ്റു ജാതികളുമായു

ള്ള ബന്ധങ്ങളും സമത്വത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച �ചയ്ത് തീരുമാന�മടു

ക്കാനുള്ളജനാധിപത്യസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നുഅവ.

ജാതിവിശ്വാസങ്ങളും ജാത്യാചാരങ്ങളും �മലാള�രാടുള്ള കീഴ്വഴക്കവും അയി

ത്തവും �താട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ബ്രാഹ്മണ ഭക്തി, രാജാവി�നാടുള്ള

കൂറ്, �ലാകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന�തന്തും കർമ്മത്തി�ന്റ ഫലമാ�ണന്ന �ബാധം.

�ദവങ്ങളിലും പുനർജന്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അദ്ധ്വാന�ത്താടുള്ള പുച്ഛം, അദൃ

ശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അഗാധതകളി�ലക്ക് ഊളിയിട്ടു �പാകാനുള്ള അന്തർമുഖത്വ

ത്തി�ന്റ ആത്മീയ പ്രവണതകൾ, ആത്മസംയമനം, സന്യാസം മുതലായവയു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.

എന്നാൽ അവ�യാ�ടാപ്പം ത�ന്ന പ്രാകൃത �ഗാത്രസമുദായത്തി�ല മനുഷ്യ��

ഹപരമായ ചിന്താഗതികളും നശിക്കാൻകൂട്ടാക്കാ�ത നിലനിന്നു�പാന്നു. പ്രാചീന

കാലംമുതൽ�ക്ക മനുഷ്യത്വം ആദരിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യ

ത്വത്തി�ന്റ ഉൽകൃഷ്ടത�യയും പാവനത�യയും പാ�ട തുടച്ചുനീക്കുകയുണ്ടായില്ല.

‘ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മതദിദം ബ്രവീമി: നമാനുഷാത് �ശ്രഷ്ഠതരം ഹികിഞ്ചിക’ എന്നു മഹാ

ഭാരതത്തി�ലാരിടത്തു പറയുന്നു. വർണ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട കാലത്ത് ഉട�ലടുത്ത

ആത്മീയതത്വ ശാസ്ത്രങ്ങൾ�പാലും മനുഷ്യ�ന്റ ദുഃഖത്തി�ന്നാരറുതി വരു�ത്തണ്ട

�തങ്ങി�ന�യന്നാണ് ചർച്ച �ചയ്തത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽസാമ്പത്തികവും സാമൂ
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ഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായപരിവർത്തനങ്ങൾപലതുംസംഭവിച്ചിട്ടും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ ��ഹം �വരൂന്നിക്കിടന്നു.

�ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വര�വാടുകൂടി ഈസ്ഥിതി�ക്കാരു മാറ്റം വന്നു. നാ

ടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ അടിത്തറ തകർന്നു, പ്രാചീന കാലംമുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു

�പാന്നഗ്രാമസമുദായങ്ങൾഛിന്നഭിന്നമായി. കൃഷിയും�ക�ത്താഴിലുകളുംഅധഃ

പതിച്ചു. പഴയ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥതാറുമാറായി, എന്നാൽഅതി�ന്റസ്ഥാനത്ത്

പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള വ്യാവസായി�കാൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ

വരികയുണ്ടായില്ല. കാലഹരണ�പ്പട്ട ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയു�ട കൂട്ടുപിടിച്ചു�കാണ്ട്

സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യയു�ടസാമ്പത്തികവുംസാമൂഹ്യവുംസാംസ്കാരികവുമായപു�രാ

ഗതി�യതടഞ്ഞുനിർത്തി.

പ�ക്ഷ, അടിമത്ത�ത്ത �കട്ടിപ്പുണരാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, രാജ്യത്തി

�ലാട്ടുക്കും മുമ്പില്ലാതിരുന്ന മഹത്തായ ഒരു �ദശീയ�ബാധം അലയടിച്ചു. �ദശീയ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ളസമരംആരംഭിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരം �ദശീയാടിമത്ത�ത്തയും �ദശീയമായസങ്കുചിതത്വ�ത്തയും

മാത്രമല്ല, നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി�ന്റധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ�ളയും �ചാദ്യം �ചയ്തു. പ്രാചീ

നകാലം മുതൽക്കുതലമുറതലമുറയായിതുടർന്നു�പാന്നജനകീയധാർമികമൂല്യങ്ങ

ളു�ട മനുഷ്യ��ഹപരമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾ ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നറ്റു. പ�ത്താമ്പതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽത്ത�ന്ന സ്വാമിവി�വകാനന്ദൻ ത�ന്റ സ്വതസ്സിദ്ധ

മായ ഉജ്ജ്വല�ശലിയിൽഇങ്ങി�ന ഉൽ�ഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി.

സ്വർഗ�മാ നരക�മാ ഉണ്ടായാ�ലന്ത്? ഇ�ല്ലങ്കി�ലന്ത്? ആത്മാവ് ഉ�ണ്ടങ്കി

�ലന്ത് ഇ�ല്ലങ്കി�ലന്ത്? മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഉ�ണ്ടാ ഇല്ല�യാ എന്നറിഞ്ഞി

�ട്ടന്തു�വണം? �ലാകമിതാക്കിടക്കുന്നു. അതു കഷ്ടപ്പാടു നിറഞ്ഞതാണുതാനും.

ബുദ്ധൻ�ചയ്തതു�പാ�ല �ലാകത്തി�ലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചല്ലുകയുംആകഷ്ടപ്പാടുകൾലഘൂ

കരിക്കാൻസമരം നടത്തുകയും �ചയ്യുക;അ�ല്ലങ്കിൽആപരിശ്രമത്തിൽ മരിയ്ക്കുക,

നിങ്ങൾ നിങ്ങ�ളത്ത�ന്ന മറക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ള പാഠം,

നിങ്ങൾ�ദവ വിശ്വാസിയായാലും ശരി, നിരീശ്വവാദിയായാലും ശരി, സ�ന്ദഹവാ

ദിയായാലും �കാള്ളാം; �വദാന്തിയായാലും �കാള്ളാം; ക്രിസ്ത്യാനിയായാലും ശരി,

മുഹമ്മദീയനായാലും ശരി; സങ്കുചിതമായ ‘അഹന്ത’ �യ നശിപ്പിക്കുകയും യഥാർ

ത്ഥമായ വ്യക്തിസത്ത�യ �കട്ടിപ്പടുക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും

വ്യക്തമാകുന്നഒ�ര�യാരുപാഠം.’

വീണ്ടും,

‘നമുക്ക് നമ്മിൽത്ത�ന്നയുള്ള വിശ്വാസം, �ദശീയമായ ഒരാത്മാഭിമാനം, പാ

വങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും, അവ�ര അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാനും അങ്ങി�ന

നമ്മു�ട ചുറ്റുപാടുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുക�ള ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഇ�തല്ലാം

ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഒരു മതമാണ് നമുക്ക് �വണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കു �ദവ�ത്ത

കാണണ�മന്നു�ണ്ടങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന �സവിക്കുക!’

ഇത് പഴയ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട തുടർച്ച മാത്രമായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ വളർച്ച

യു�ട പുതിയ ഘട്ടത്തിന്നനു�യാജ്യമായ പുതിയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളു�ട ഉത്ഭവം

കൂടിയായിരുന്നു.
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രണ്ട്

ഒന്നാം �ലാക മഹായുദ്ധത്തി�ന്റയും റഷ്യയി�ല �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�ന്റയും

സാർവ�ദശീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, അഖി�ലന്ത്യാ �ട്രഡ് യൂണിയൻ �കാൺഗ്രസി

�ന്റ ആവിർഭാവം, മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട �നതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ

പ്രസ്ഥാനം, ഇതി�ന്റ�യല്ലാം ഫലമായി നമ്മു�ട �ദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പുതി

�യാരു മു�ന്നറ്റമുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�ന്റ ഊക്കും ഊർജ്ജ്വസ്വലതയും

വർദ്ധിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന �മ�ല്ല, �മ�ല്ല �താഴിലാളി വർഗത്തി�ന്റതായ

പുതിയധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചു.

ഒരു ഭാഗത്ത് �കാ�ളാണിയലിസത്തി�ന്റ ആശയ സംഹിതകൾ, മറുഭാഗ

ത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങ�ള മാനുഷീകരിക്കണ�മന്നാഹ്വാനം �ചയ്ത മഹാ

ത്മാഗന്ധിയു�ട സാന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പര

ന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ �താഴിലാളിവർഗ്ഗചിന്താഗതികൾ, എല്ലാറ്റിന്നുമടിയിൽ

ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഊറിപ്പിടിച്ചുകിടന്ന മനുഷ്യ��ഹപരമായ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളു�ട സംഘടനകളിലൂ�ട

യാണ് �ദശീയപ്രസ്ഥാനം മു�ന്നറിയത്.

ഇന്ത്യ മുതലാളിത്തത്തി�ലക്ക്

ഒടുവിൽ, ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായ�ത്ത ഉത്ഘാടനം �ചയ്ത

ആഗസ്റ്റ് 15! ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണംഅവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യസ്വതന്ത്രമായി. സാമ്പത്തിക വി

കസനത്തിനും �ദശീയ പുനർ നിർമാണത്തിനുമുള്ളപരിപാടികളാവിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പട്ടു.

വൻകിട ജല�സചന പദ്ധതികൾ, �ഹ�ഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് �പ്രാജക്ടുകൾ, ഗതാഗത

സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനിക ഫാക്ടറികൾ, ഘന വ്യവസായങ്ങൾ-ഇന്ത്യയു�ട മുഖ

ച്ഛായ ആ�ക മാറ്റി മറിച്ച ഈ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പട്ടണങ്ങളി�ലന്ന�പാ

�ലത�ന്ന ഉൾനാടുകളിലും വൻപിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ജനങ്ങളു�ട

ജീവിത രീതി മാറി. ചിന്താഗതികൾ മാറി. അ�താ�ട പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ�ള

ല്ലാം �ചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

ഇന്ത്യയി�ല സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികൾ നമ്മു�ട രാഷ്ട്രീയ സ്വാത

ന്ത്ര്യത്തി�ന്റ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം �കട്ടിപ്പടുക്കാനും,

സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റയുംഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റയുംഅവശിഷ്ടങ്ങ�ളനീക്കം �ച

യ്യാനും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പു�രാഗതി �നടാനും സഹായിക്കുന്ന

പരിപാടികൾ ആണ്, സംശയമില്ല. എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നത്തിലാണ് ഈ സാമ്പത്തികാസൂത്രണ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്ത�പ്പ

ട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ഘന വ്യവസായങ്ങളിൽ �പാലും സ്വകാര്യ

സ്വത്തുടമയ്ക്ക് സ്ഥാനം നൽക�പ്പട്ടു. വൻകിട ബാങ്കുകളും, ക�മ്പാള ചൂതാട്ടങ്ങളും,

�താഴിലാളിക�ള ചൂഷണം �ചയ്ത് ലാഭമടിക്കാനും ചരക്കുകളു�ട വില വർദ്ധിപ്പി

ച്ച് ജനങ്ങ�ള �കാള്ളയടിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും, സ്വകാര്യ മുതലാളികളു�ട

പണ�പ്പട്ടിക�ള മു�മ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വീർപ്പിച്ചു. ഉള്ളവരും

ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച അനുദിനം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ മുത

ലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതിയു�ട അവിഭാജ്യ ഭാഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ

അസംതൃപ്തി �കാടുമ്പിരി�കാണ്ടു. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തി�ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങ�ള

“കണപ’യു�ട കണക്കു കൂട്ടലുകൾ താറുമാറാക്കി. 1847-ൽ ത�ന്ന മുതലാളിത്തം
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സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരിവർത്തനങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാർക്സും ഏംഗൾസും

ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

‘മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നഗ്നമായ സ്വാർത്ഥ�മാഴി�ക, ഹൃദയ ശൂ

ന്യമായ �രാക്കം �പസ�യാഴി�ക മ�റ്റാരു ബന്ധവും അത് ബാക്കി വച്ചില്ല,

മതപരമായ ഭക്തി പാരവശ്യത്തി�ന്റയും, വീ�രാചിതമായ ആർത്തത്രാണപരായ

ണത്തി�ന്റയും പണ്ഡിതമാന്യന്മാരു�ട സഹൃദയത്വത്തി�ന്റയും ദിവ്യമായ ആനന്ദ

നിർവൃതി�യ അത് കടുത്ത ദുരയു�ട മഞ്ഞു�വള്ളത്തിലാഴ്ത്തി. വ്യക്തിപരമായ �യാ

ഗ്യതക�ളഅത് ‘കണപ’ യാക്കിമാറ്റി…… ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മതപരവും രാഷ്ട്രീയ

വുമായ വ്യാ�മാഹങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് അത് നഗ്നവും നിർലജ്ജവും മൃഗീയവുമായ

ചൂഷണംനടപ്പിലാക്കി’.

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തി�ല ധാർമ്മികാധഃപതനം

മുതലാളിത്തത്തിൽമനുഷ്യൻലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗമാണ്. മുതലാളി പണംസമ്പാദിക്കു

ന്നഒരുഉപകരണം �താഴിലാളി �വറു�മാരു ഉൽപാദന ഉപകരണവും! �താഴിലാ

ളിയു�ടജീവിതമല്ല,ചൂഷണം�ചയ്യ�പ്പട്ടലാഭമുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ളഅവ�ന്റകഴി

വാണ് പ്രധാനം. വ്യവസായം, വാണിജ്യം, സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ-എല്ലാത്തിനും

ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യ�മ ഉള്ളു ലാഭം! എത്ര�ത്താളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നു�വാ അത്ര

�ത്താളമാണ് മാന്യത. സ്വത്തുക്ക�ള�കാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻഅളക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരറ്റത്ത് സ്വത്തുക്കളും മ�റ്റ അറ്റത്ത് ദാരിദ്ര്യവും കടന്നുകൂ

ടുന്നു. നടുക്കുള്ളവരാക�ട്ട വ്യക്തിപരമായി സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയാ

ലും നാള�യപറ്റിയുള്ളമ�നാരാജ്യത്താലുംഅസ്വസ്ഥരായി തീരുന്നു.

സ്വാർത്ഥം, ദുര, അഴിമതി, �കാഴ, മത്സരം, കരിഞ്ചന്ത-ഇവ�യല്ലാം വ്യക്തിക

ളു�ടവളർച്ചയ്ക്കുള്ളഉപകരണങ്ങളായിതീരുന്നു.ഈശ്വരപൂജ�പാലുംധനപൂജയു�ട

മൂടുപടമായി മാറുന്നു.

വ്യവസായത്തിന്�ലസൻസ് �വ�ണാ,കടലാസ് �വഗംനീങ്ങ�ണാ, ഉ�ദ്ദ്യാ

ഗസ്ഥ�ന്റ �ക മടക്കുക: ഉ�ദ്യാഗം കിട്ട�ണാ, പണമിറക്കുക, വിദ്യാലയത്തിൽ

പ്ര�വശനം �വ�ണാ, പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമതായി പാസാക�ണാ,�കക്കൂലി �കാ

ടുക്കുക, അദ്ധ്യാപക �ജാലി �വ�ണാ, മാ�നജരു�ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വർദ്ധിപ്പി

ക്കുക; �രാഗം മാറ�ണാ �ഡാക്ടർക്ക് പണം �കാടുക്കു. അഴിമതി കുറ്റത്തിൽ നിന്ന്

രക്ഷ�പ്പട�ണാ, അഴിമതി നിവാരണ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�നതൃപ്തി�പ്പടുത്തുക— മദ്യവർ

ജ്ജന �മഖലകളിൽ കള്ളുണ്ടാക്ക�ണാ, �പാലീസിനു �കക്കൂലി �കാടുക്കുക —

എല്ലാം വ്യക്തിയു�ട ഉയർച്ചയ്ക്കു�വണ്ടിയാണ് !

ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളിൽ മായം �ചർക്കാം, ആട്ടിറച്ചി�യന്നു പറഞ്ഞ് പട്ടിയി

റച്ചി വിൽക്കാം, കരിഞ്ചന്ത നടത്താം, കള്ള�നാട്ടടിക്കാം, മനുഷ്യ മാംസ വിൽപ

നയ്ക്കുള്ള വ്യഭിചാര ശാലകൾ നടത്താം. കള്ള മദ്യം വാറ്റാം — പണമുണ്ടാക്കാൻ

കഴിയു�മാഎന്ത്ബീഭത്സതയുമാവാം!

യാ�താന്നിനുമില്ല രക്ഷ-�ക്ഷത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, സന്ന്യാസി മഠങ്ങൾ, ഗാ

ന്ധി സ്മാരക നിധികൾ, സാഹിത്യ സംഗീത അക്കാഡമികൾ, നിയമ സഭാ സാ

മാജികത്വം, മന്ത്രിസ്ഥാനം, കമ്മിറ്റികൾ, സർവകലാശാലകളി�ല സിൻഡി�ക്ക

റ്റുകൾ, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ�ള പറ്റിയുള്ളപ്രസംഗപരിപാടികൾഎല്ലാം വ്യക്തികൾ

ക്ക് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ളഉപകരണങ്ങളാണ് !
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ഇതാണ് മുതലാളിത്തം!

ഉരുക്കു നിർമാണ ശാലകളു�ടയും യന്ത്ര നിർമാണ ഫാക്ടറികളു�ടയും ചൂളം വി

ളികൾ മുഴങ്ങുന്നു. �ഹ�ഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് �സ്റ്റഷനുകൾ പ്രകാശം �പാഴിക്കുന്നു.

സർവകലാശാലകൾ അഭ്യസ്തവിദ്യ�ര പടച്ചുവിടുന്നു. പ�ക്ഷ, �വളിച്ച�മവി�ട?

‘സത്യ�മവ ജയ�ത’ എന്ന �കാടിയടയാളത്തി�ന്റ മറവിൽ ആയിരം കപട നാ

ട്യങ്ങൾ പത്തി വിരുത്തി പതിയിരിക്കുന്നു! ആത്മാവി�ന്റ �രാഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും

പടർന്നു പിടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അവനും ഇവനും മറ്റവനും �കാഴ വാങ്ങി തടിക്കു

�മ്പാൾഞാൻ മാത്രംഅരിഷ്ടിച്ച് നല്ലവനാകുന്ന�തന്തിന്?

എന്നാൽ ‘കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ’ എന്ന ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

�ക പിടിച്ചു�കാണ്ട് സമുദായത്തി�ല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കു

ന്നില്ല. �മ�ലക്കിടയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷം തടിച്ചു�കാഴുക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

വ്യക്തികൾപാപ്പരത്തത്തി�ലക്ക് മുതലകൂപ്പുകുത്തുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്.

ഈസാഹചര്യത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇടിയുകയും വിശ്വാസ രാഹിത്യം

പരന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ‘ഓ�രാരുത്തരും അവനവനു�വണ്ടി’ എന്ന കാടൻ

നിയമം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽആധിപത്യം വഹിക്കാൻതുടങ്ങുന്നു.

കാടൻ നിയമങ്ങളു�ട സാഹചര്യങ്ങൾ

മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പട്ടിണി�യയും �താഴിലില്ലായ്മ�യയും അടിമത്ത

�ത്തയും അപമാന ഭാര�ത്തയും തിര�ഞ്ഞടുക്കാറില്ല. വർഗവ്യത്യാസങ്ങ�ള നി

ലനിർത്തുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം കളങ്കങ്ങൾ ഉയർന്നു

വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ�യ ത�ന്ന എടു

ക്കാം. മുതലാളിത്തത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട

ഉടമസ്ഥന്മാരായ യജമാനന്മാരും മ�റ്റാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂലി�വലക്കാരായ

അടിമകളുമാണ്. കൂലി�വലക്കാരന് ത�ന്റ അദ്ധ്വാന ശക്തി�യ വിൽക്കാനുള്ള

സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. അത് വാങ്ങാ�നാ വാങ്ങാതിരിക്കുവാ�നാ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

മുതലാളിക്കും ഉണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ മർദ്ദിക്ക�പ്പടുന്നു, ചൂ

ഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. അപമാനിക്ക�പ്പടുകയും �വറുക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു.

യന്ത്രങ്ങൾചലിക്കുന്നത് സാന്മാർഗിക ജീവിത�ത്തഉയർത്താനല്ല. അവയു�ട ഉട

മസ്ഥന്മാർക്കും ലാഭം കിട്ടാനാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ,

�താഴിലാളികളു�ട അദ്ധ്വാന ശക്തി, യന്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന

ഉപ�ഭാഗ സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കച്ചവടച്ചരക്കുകളാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിത്വം

�പാലും �കാള്ള�ക്കാടുക്കയ്ക്കുപ�യാഗിക്കുന്നു, ��ഹം, സൗന്ദര്യം, ബുദ്ധി, ധീരത,

കല എല്ലാത്തിനും കയറ്റമിറക്കങ്ങൾക്ക് വി�ധയമായ മാർക്കറ്റ് വിലകൾ ഉണ്ട്.

പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, ജാതി �മധാവിത്വം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ, �ദശീയ മർദ്ദനം, വർഗ

ചൂഷണം, സാമൂഹ്യ സമത്വങ്ങൾ മനുഷ്യ സത്ത�യ നി�ഷധിക്കുകയും വ്യക്തിത്വ

�ത്ത വരിഞ്ഞു�കട്ടുകയും സാന്മാർഗിക മൂല്യങ്ങ�ള വള�ച്ചാടിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങളാണിവ. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാവനങ്ങ�ളന്നു കരുത

�പ്പട്ടു�പാന്ന മൂല്യങ്ങൾ തകരുന്നു, മനുഷ്യത്വം മൃഗീയതയു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും

പ്ര�ലാഭനങ്ങൾക്കും കീഴ്വണങ്ങുന്നു. വ്യക്തിയു�ട ജീവിതത്തി�നാരു ലക്ഷ്യമില്ലാ

തായി തീരുന്നു.
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ഭൂതകാലത്തി�ന്റആരാധകന്മാർ

ഈസ്ഥിതി മാറ്റാൻകഴിയി�ല്ല? മനുഷ്യത്വത്തിന് മൃഗീയത�യകീഴടക്കാൻകഴിയി

�ല്ല? എന്താണ് �പാംവഴി?

പലരും പലതരത്തിലുള്ള �പാംവഴികളാണ് നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നത്.

ഭാവിയു�ട �നർക്കു �നാക്കാൻ ഭയ�പ്പടുന്നവരു�ട നിർ�ദ്ദശം ഭൂതകാലത്തി

�ലക്ക് തിരിച്ചു�പാകണ�മന്നാണ്. പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ�ള വീ�ണ്ടടുക്കണ

�മന്ന് അവർ ആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നു. എന്താണ് ഈ പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ?

നാൽപതു �കാടി മനുഷ്യ�ര രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരി

കവുമായഅടിമത്തത്തിലിട്ട് �ഞരുക്കിയബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങളാ�ണാ? അയിത്തത്തി�ന്റയും ജാതി�മധാവിത്വത്തി�ന്റയും പാട്ടവ്യവസ്ഥ

യു�ടയും അടിത്തറ�യ നിലനിർത്തി�പാന്ന കർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ ഫ്യൂഡൽ

ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാ�ണാ? സമുദായത്തി�ന്റ മുകൾതട്ടിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ദ്വിവർ

ണങ്ങളു�ട ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്ന് ദാസ്യ�വല �ചയ്യുക എന്നതല്ലാ�ത മ�റ്റാരു

ധർമ്മവും ശൂദ്രന്മാർക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചാതുർവർണ്യത്തി�ന്റ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങളാ�ണാ? അത്ഭുത�മന്ന് പറയ�ട്ട ആ വർണ വ്യവസ്ഥ�യ പുനർജ്ജീവി

പ്പിക്കണ�മന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില�രങ്കിലും ഇന്നും നമ്മു�ട ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഉദാഹ

രണത്തിന് ആധുനിക പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനു�യാജ്യമായ വിധത്തിൽ പ്രാചീന

ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥ�യ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്ര�മ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ

അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങ�ള തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീ �ക.എം.

മുൻഷി ‘ഭവാൻസ് �ജണൽ’എന്നത�ന്റമാസികയിൽഎഴുതുകയുണ്ടായി. പഠിപ്പും

ജ്ഞാനവുമുള്ള�മൽത്തട്ടുകാർഭരണംനടത്തണ�മന്നുംഅടിത്തട്ടിലുള്ളഭൂരിപക്ഷ

ക്കാർകായികാധ്വാനത്തിൽ മാത്ര�മശ്രദ്ധിക്കാവൂഎന്നുംഈഅടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഓ�രാ ജനവിഭാഗത്തിനും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണ

�മന്നും മറ്റുമാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ. എന്നാൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശ

യങ്ങൾ അതി�വഗം പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന�ത്തതു�പാലുള്ള ഒരു

കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തി�ന്റ ചക്രങ്ങ�ള പി�ന്നാട്ട് പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ �വമ്പൽ�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഊളമ്പാറയിൽ നി�ന്നാ കുതിരവട്ടത്തുനി

�ന്നാപുറ�പ്പടുന്നവയായി�ട്ടആളുകൾകണക്കാക്കുകയുള്ളു.

മതവിശ്വാസങ്ങളും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും

സയൻസി�ന്റ �നട്ടങ്ങളും ഭൗതിക ജീവിതത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിയുമാണ് മനുഷ്യ�ന

ചീത്തയാക്കുന്ന�തന്നും ഐഹിക സുഖങ്ങളും പ്രാപഞ്ചിക വ്യവഹാരങ്ങളു�മല്ലാം

ഉ�പക്ഷിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തി�ന്റ ഗുഹക�ള അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മനു

ഷ്യൻ നന്നാവു�മന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. പ�ക്ഷ, എല്ലാമനുഷ്യരും ഭൗതിക ജീവി

തത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാൽ പി�ന്ന �ലാകത്തി�ന്റസ്ഥിതി എന്താകും? ഭൗതിക

വസ്തുക്കളു�ട ഉൽപാദന വിതരണങ്ങൾഅ�മ്പ നിലച്ചു�പായാൽ പി�ന്നആദ്ധ്യാ

ത്മിക മനുഷ്യന് വിശപ്പടക്കാൻ എവി�ട നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുക. കാട്ടിൽ

കായ്കനികളു�ണ്ട�ന്നാ? എല്ലാ മനുഷ്യരും കാടുകളിൽ എത്തിയാൽ കായ്കനികൾ

തികയാ�ത വരുകി�ല്ല? എന്നല്ലപട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഉ�പക്ഷിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മി

കത�യ�തടികാടുക�ള�യാഗുഹക�ള�യാഅഭയംപ്രാപിക്കുന്നസ്ത്രീപുരുഷന്മാർ

തങ്ങളു�ടകൂ�ടസ്വന്തംചീത്തത്തങ്ങളു�ട മാറാപ്പുകൾകൂടിഏറ്റി�ക്കാണ്ട് �പാവുക

യുംഅങ്ങി�നപ്രകൃതിയു�ട ഗുഹകളിലും ദുർഗന്ധംപരത്തുകയും �ചയ്യി�ല്ലന്നതിന്
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എന്താണുറപ്പ്. �പാക�ട്ട, കാടുകളും ഗുഹകളുമല്ല�ല്ലാ ഇവി�ട പ്രശ്നം. സാമൂഹിക

ജീവിയായ മനുഷ്യൻനന്നാവു�മാഎന്നപ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാരം കാ�ണണ്ടത്.

മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട കുറവാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളു�ട അപചയത്തിന് കാ

രണ�മന്ന് മറ്റു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മതസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിച്ച മനുഷ്യാത്മാ

ക്ക�ള കുരിശ്ശിൽ തറച്ചു �കാല്ലുകയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�ര ജീവ�നാ�ട ചുട്ടുകരിക്കു

കയും സമുദായത്തി�ല വലി�യാരു വിഭാഗം ജനങ്ങ�ള �താട്ടുകൂടായ്മയു�ടയും

തീണ്ടിക്കൂടായ്മയു�ടയും ചതിക്കുണ്ടി�ലക്ക് തള്ളുകയും കുടിയാന്മാരു�ട കുപ്പമാട

ങ്ങൾക്ക് തീ�വയ്ക്കുകയും കാർഷിക �താഴിലാളിക�ള ഉന്തി �തങ്ങിൻ�മൽ �കട്ടി

അടിക്കുകയും �മയ്യനക്കാ�ത �ജാലി സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്ന ഭൂപ്രഭുക്കളു�ട മണി

സൗധങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയും �ചയ്ത മദ്ധ്യകാല�ത്ത മത പൗ�രാഹി

ത്യ�ത്ത പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കണ�മന്ന് ഒരു പ�ക്ഷ, അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല.

�ദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ആരാധനകൾ നട

ത്തുക, വഴിപാടുകൾകഴിക്കുക, ഉത്സവങ്ങൾനടത്തുക, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ�ചയ്യുക,

പ�രതരു�ട ആത്മാക്കൾക്ക് പിണ്ഡം വയ്ക്കുക, മതചടങ്ങുകളും മതാചാരങ്ങളും പാ

ലിക്കുക, പു�രാഹിതന്മാർക്കുംസന്ന്യാസിമാർക്കുംസംഭാവനകൾ �കാടുക്കുക മുത

ലായവ �കാണ്ട് അവർ തൃപ്തി�പ്പ�ട്ടക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം മതചടങ്ങുകൾക്കും

ഇന്ന് വല്ല കുറവു�ണ്ടാ? കരിംചന്തയിലുംഅഴിമതിയിലും �കാഴയിലും മുഴുകി കഴിയു

ന്ന പ്രമാണികൾ തങ്ങളു�ട അന്യായമായ സമ്പാദ്യങ്ങളു�ട �ചറി�യാരംശം �ദ

വങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച�വയ്ക്കാൻ മടിക്കാറു�ണ്ടാ? ഭാവി�യപ്പറ്റി ഒ�രത്തുംപിടികിട്ടാ�ത

�വവലാതി�പ്പടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള സാധാരണക്കാർ �ദവങ്ങളു�ട

കാരുണ്യത്തിനു�വണ്ടി �കഞ്ചാറി�ല്ല? ഉ�ദ്യാഗം കിട്ടാനും പരീക്ഷ പാസ്സാകാനും,

സന്താനമുണ്ടാവാനും, �രാഗം മാറാനും മറ്റും മറ്റും �വണ്ടി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്ന

വരു�ട മത�ബാധം �ക്ഷത്രങ്ങളി�ലക്കും പള്ളികളി�ലക്കും ഭണ്ഡാര�പട്ടിക�ള

നിറച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നി�ല്ല? ഗുരുവായൂരപ്പ�ന പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ �പാകുന്ന ഭക്ത

ജനങ്ങളു�ടയും ശബരിമല കയറുന്നശരണംഅയ്യപ്പൻമാരു�ടയുംഎണ്ണം �കാല്ലം

�താറും വർദ്ധിച്ചുവരികയ�ല്ല? എന്നി�ട്ടാ? ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സാന്മാർഗിക

�ബാധവും വളരുന്നു�ണ്ടാ? ലക്ഷക്കണക്കിനുറുപ്പികയു�ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും

�നാ�ക്കത്താ ഭൂസ്വത്തുകളും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വർണ പണ്ടങ്ങളും �ക

കാര്യം �ചയ്യുന്ന അനവധി മഠാധിപതികളും സ്വാമിജിമാരും രാജ്യത്ത് അ�ങ്ങാ

ളമി�ങ്ങാളം നി�ത്യന യാ�താരു �ലാഭവും കൂടാ�ത മതവിശ്വാസങ്ങ�ള എടുത്ത്

വാരിവിതറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ക്ഷ, മനുഷ്യൻനന്നാ�യാ?

പള്ളിക്കൂടങ്ങളി�ല പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ മതസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ

ക്കും സാന്മാർഗ പ്ര�ബാധനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകണ�മന്നാണ്

മ�റ്റാരു കൂട്ടർ ആവശ്യ�പ്പടുന്നത്. മതവിഷയങ്ങൾക്ക് തീ�ര സ്ഥാനം അനുവദി

ക്ക�പ്പടുന്നില്ല എന്നആ�ക്ഷപം ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല. കൂടുതൽസ്ഥാനം അനുവദി

ക്കണ�മ�ന്നഅവർ വാദിക്കുന്നുള്ളു. കുട്ടികളിൽ സാന്മാർഗിക �ബാധം ഉളവാക്ക

ണ�മന്നആവശ്യത്തിൽ യാ�താരു �തറ്റുമില്ല. പ�ക്ഷ,ആർക്കാണ് സാധിക്കുക?

കുട്ടികളു�ട സ്കൂൾ പ്ര�വശനത്തിനും അധ്യാപക നിയമനത്തിനു�മല്ലാം �കാഴ വാ

ങ്ങുന്നതി�നയും വിദ്യാഭ്യാസ�ത്തത�ന്ന ഒരു കച്ചവടച്ചരക്കായി മാറ്റുന്നതി�നയും

ശരിവയ്ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങ�ള പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷ

ണങ്ങൾക്ക്എന്ത് വിലയാണുണ്ടാവുക?
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ധാർമ്മികാധഃപതനം ബുദ്ധിയു�ട �വകല്യമല്ല. ആത്മാവി�ന്റ �രാഗമാണ്.

ആദ്യം ചികിത്സി�ക്കണ്ടത് �രാഗി�യയല്ല�വദ്യ�നആണുതാനും.

ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നതു�കാണ്ടാണ് ധാർമ്മികാധഃ

പതനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് �വ�റ ചിലർ വാദിക്കുന്നു, ഒറ്റ �നാട്ടത്തിൽ ഇതി

�ലാരു ശരിയുണ്ട്. ചുഴിഞ്ഞു�നാക്കിയാ�ലാ? ജീവിതലക്ഷ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നതു

ത�ന്നധാർമ്മികാധഃപതനത്തി�ന്റഫലമായിട്ട�ല്ല?

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി�ന്റ ഒരു ധാർമ്മിക �ബാധം

സ്വാതന്ത്ര്യം �വറു�മാരാശയം, അ�ല്ലങ്കിൽ ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത്

അതിന് ജന�കാടിക�ള ആ�വശം �കാള്ളിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ആ

ലക്ഷ്യ�ത്ത ഒരു പ്രാ�യാഗിക യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാ�റ്റണ്ട ഘട്ട�മത്തിയ�പ്പാ

ഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ സമരം ചില തിന്മക�ള നീക്കം �ചയ്യാനും

അവയു�ടസ്ഥാനത്ത് ചില നന്മക�ള പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും �വണ്ടിയുള്ളസമരമായിരു

ന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾഇന്ത്യയു�ടസാമ്പത്തികപു�രാഗതി�യതടഞ്ഞു

നിർത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള പാപ്പരത്വത്തി�ലക്ക് പിടിച്ച് തള്ളുക

യും �ചയ്തു. പട്ടിണി , പകർച്ചവ്യാധി, കഷ്ടപ്പാട്, ചൂഷണം, ക്ഷാമം, നിരക്ഷരത,

സാംസ്കാരികാധഃപതനം ആത്മാഭിമാന�ത്ത മുറി�പ്പടുത്തുന്ന �ദശീയ മർദ്ദനം

ഇതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം. ഈ �ദാഷങ്ങ�ളാന്നുമില്ലാത്ത പുതി�യാരു സാ

മൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം. അതു

�കാണ്ടാണത് നമ്മു�ട �ദശീയ വികാരങ്ങൾക്ക് മുറുക്കം കൂട്ടിയത്. നിയമ ലംഘന

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ, ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആത്മ

ത്യാഗങ്ങൾ സംഘട്ടനങ്ങളും �വടിവയ്പ്പുകളും, തുറുങ്കുകൾ, തൂക്കുമരങ്ങൾ —ഈ

യാതനകളിലും �വദനകളിലും ആത്മാഭിമാനത്തി�ന്റ അനിർവചനീയമായ ഒരു

ആനന്ദം കളിയാടിയിരുന്നു. ആത്മത്യാഗം�കാണ്ട് രാജ്യത്തി�ന്റ മുറിവുണക്കുക,

നാൽപ്പത് �കാടി ജനങ്ങളു�ട സുഖത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലാണ് സ്വന്തം

സുഖംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്എന്നപരമസത്യ�ത്തക�ണ്ടത്തുകഇതിലും വലിയ ഒരു

ധർമ്മ�ബാധമു�ണ്ടാ?

അടിമത്തവും ചൂഷണവും അവസാനിപ്പിച്ച് പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത

ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ള മധുരസ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ്

പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളി�ലക്കും തൂക്കുമരങ്ങ

ളി�ലക്കും കാലിടറാ�ത മാർച്ച് �ചയ്തത്. മ�റ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ധാർമ്മിക

മൂല്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങ�ള ജനലക്ഷങ്ങ�ള അവയി�ലക്ക് ആകർഷിച്ചത്. അനീതി

കാണു�മ്പാൾ അസഹിഷ്ണുത, ക്രൂരത�യാടും സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യ�ത്താടുമുള്ള �വ

റുപ്പ്, �സവന മ�നാഭാവം, താഴ്ന്നവ�രാടുള്ള അനുകമ്പ, അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടവ�ര

പിടിച്ചുയർത്താൻ �വണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും �ചയ്യാനാവശ്യമായ മ�നാ�ധര്യം

ഇങ്ങ�ന �ദശീയവി�മാചനപ്രസ്ഥാനത്തിൽഉജ്ജ്വലമായ മനുഷ്യ ��ഹത്തി�ന്റ

ഉത്തമപാരമ്പര്യങ്ങൾഅലിഞ്ഞു�ചർന്നിരുന്നു.

മൂന്ന്
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ആഗസ്റ്റ് 15ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�മന്നപ്രമാദത്തി�ന്റമരണ�ത്തക്കുറിക്കുകമാത്രമല്ല,പു

തി�യാരുയുഗത്തി�ന്റ ഉദ്ഘാടനം കൂടിയായിരുന്നുഅത്.

യാ�താന്നിനു�വണ്ടിയാ�ണാ ജനങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവ�ന�പ്പാലും ബലികഴി

ച്ചു�കാണ്ടു�പാരാടിയത് ആ ലക്ഷ്യം പ്രാ�യാഗികമാക്കാനുള്ള ഘട്ട�മത്തി. ജന

ങ്ങളു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് പ്രാ�യാഗിക രൂപം നൽകാനുള്ള അവസരം

ലഭിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ലക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി

തീർന്നു. വ്യവസായവൽക്കരണം, അടിസ്ഥാന ഘന വ്യവസായങ്ങൾ, �പാതു�മ

ഖലാ, �ചരി�ചരാ നയം ഇ�താ�ക്ക ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തിക ഘടന�യ ശക്തി

�പ്പടുത്താനും ജനങ്ങളു�ട ജീവിത �താതുയർത്താനുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു.

അതു�കാണ്ട് അവയ്ക്ക് സാർവത്രികവും ഹൃദയംഗവുമായ അംഗീകാരവും പിന്തുണ

യും ലഭിച്ചു.

വഴിത്തിരിവി�ല വിശ്വാസ രാഹിത്യം

എന്നാൽ ഈ പരിപാടികളത്രയും മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന രീതിയു�ട അതിർ

ത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിലാണ് നടപ്പിലാക്ക�പ്പട്ടത്. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും ഫ്യൂ

ഡലിസത്തി�ന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും തുടച്ചു നീക്കാൻ അവ തീർച്ചയായും

സഹായിച്ചു. സാർവ�ദശീയ രംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട അന്തസ്സ് വർദ്ധിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മുതലാളിത്തവും ശക്തി�പ്പട്ടു. മുതലാളിത്ത�മന്നു�വച്ചാൽ

ചൂഷണവും ലാഭവും എന്നാണർത്ഥം. സമുദായത്തി�ന്റ നന്മയും �ക്ഷമവുമല്ല വ്യ

ക്തികളു�ട ലാഭമാണ് ഉത്പാദനത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം. ഓ�രാരുത്തരും അവനവന്

�വണ്ടിമാത്രം എന്നതാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ

ന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ കയ്യിൽ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ �കന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം

ജനങ്ങൾപാപ്പരത്വത്തി�ലക്ക് ഉരുണ്ടുവീഴുന്നു.

ഈ വിഷമ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കട�ക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. അതു

�കാണ്ടാണ് സ്വത്തുക്കളു�ട �കന്ദ്രീകരണം തടയണ�മന്നും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവ

രും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയകറ്റണ�മന്നും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തി

ലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്നും മറ്റും മറ്റുമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

പാർല�മൻറിലൂ�ട പുറത്തുവന്നത്. ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ �തല്ലു �നര�ത്തക്ക്

ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരുവിദ്യുൽപ്രവാഹമുണ്ടാക്കി. പത്രപംക്തികളിലുംപ്രസംഗ�വ

ദികളിലും �സാഷ്യലിസമലയടിച്ചു.

പ�ക്ഷ, പ്രാ�യാഗികജീവിതത്തിൽ യാ�താരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. പ്രഖ്യാപന

ങ്ങൾ �വറും കടലാസുപദ്ധതികളായിരുന്നു. മുതലാളിത്തം പി�ന്നയും ശക്തി�പ്പട്ടു.

സ്വത്തുക്കൾ �കന്ദ്രീകരിച്ചു. കുത്തകമുതലാളികൾ മു�മ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത

വിധം തടിച്ചു�കാഴുത്തു, മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതിടിഞ്ഞു. ഉള്ളവരും

ഇല്ലാത്തവരുംതമ്മിലുള്ളഅകൽച്ചപൂർവാധികം വർദ്ധിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണമവസാനിച്ചാൽ ജനങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടുകളവസാനിയ്ക്കു�മ

ന്നാണ് വിശ്വസിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. പട്ടിണി, �താഴിലില്ലായ്മ, അടിമത്തം, മർദ്ദനം,

ചൂഷണം, ജാതി�മധാവിത്വം,അസമത്വം, എല്ലാറ്റിനുംബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികളാ

ണുത്തരവാദികൾഎന്നാണ് കരുത�പ്പട്ടിരുന്നത്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം �പായി, പ�ക്ഷ, �വദനകളും ദു:ഖങ്ങളും അവസാനിച്ചില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പ�ക്ഷ, കിട്ടിയത്അതി�ന്റ ഉള്ളടക്കമല്ലപുറ�ന്താടു മാത്രമാണ്.
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കി�ട്ടണ്ടത് കിട്ടാതിരിക്കു�മ്പാൾ അക്ഷമയും അസംതൃപ്തിയും അനിവാര്യങ്ങളായി

ത്തീർന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മു�ട രാജ്യം ഇ�ന്നാരു വഴിത്തിരിവിലാണ്. പഴയയുഗ

മവസാനിച്ചു. അതിനി തിരിച്ചുവരില്ല. പ�ക്ഷ, അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് പുതിയയുഗം

ഇനിയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പഴയമൂല്യങ്ങൾ തകർന്നു. പ�ക്ഷ, പുതിയ മൂല്യ

ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടില്ല. ഈ ഇടക്കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സൃഷ്ടിയാണ് വിശ്വാസരാഹി

ത്യം.

ധാർമ്മികാധഃപതനത്തി�ന്റസാഹചര്യങ്ങൾ

ഒരു �നാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ മന്ത്രം �കാ�ണ്ടാ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ �കാണ്ടുത

�ന്ന�യാ നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട മാലിന്യങ്ങ�ള കഴുകിക്കളയാനാവില്ല. നിലവിലുള്ള

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും ജനങ്ങളു�ടസാമൂഹ്യ�ബാധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾവരുത്താൻ

സമയം പിടിയ്ക്കും. താത്വികമായി �നാക്കു�മ്പാൾ അതു ശരിയാണുതാനും പ�ക്ഷ,

തത്വ�ബാധവും യുക്തിവിചാരവും മാത്രമല്ല ഇവി�ട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇ�താരു

വികാരത്തി�ന്റ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടുകൾ

മൂർച്ഛിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ വഴിത്തിരുവുകളിലും ഇത് അനിവാര്യമാ�ണാ?

ആ�ണങ്കിൽ ചിലർ മാത്രം തടിച്ചു �കാഴുക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ട്? ഉള്ളവരും ഇല്ലാ

ത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ട്? ക്ഷമ�യപ്പറ്റിയും

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിച്ചു ബത്ത വാങ്ങുന്ന മന്ത്രിമാരു�ടയും ജനങ്ങ

ളു�ട �സവകന്മാരായി �കാട്ടി�ഘാഷിക്ക�പ്പടുന്ന വലിയ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥന്മാരു�ടയും

ബാങ്ക്അക്കൗണ്ടുകൾ�പരുകി�പ്പരുകിവരുന്ന�തന്തു�കാണ്ട്?

ചുറ്റുപാടും സ്വാർത്ഥ�ലാലുപത, വ്യക്തിപരതയു�ട കൂത്താട്ടം അഴിമതികൾ,

�കക്കൂലികൾ, സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് ! ഒ�രാ വ്യക്തിയും അവ�ന്റ സ്വന്തം

ഉയർച്ച�യപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പഴയയാതനകൾ�പാലും ക.ണ.പയാക്കി മാറ്റ�പ്പടു

ന്നു.

സാമൂഹ്യാദർശങ്ങ�ളാ? ആദർശങ്ങൾ �പായി തുലയ�ട്ട! വ്യക്തിയു�ട ഉയർ

ച്ചയാണ് ഉന്നം പണമുണ്ടാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം! അങ്ങി�ന വ്യക്തിയു�ട �ദനംദിന

ജീവിതത്തിൽസാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്ക�പ്പടുന്നു. മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസം

നശിക്കുന്നു.

ഈസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തി�ന്റവിളനിലം.

എന്നാൽ വിശ്വാസരാഹിത്യവും ധാർമ്മികാധഃപതനവും എത്രത�ന്ന പരന്നു

പിടിച്ചാലും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽഎല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉയരാൻ കഴിയുന്നി

ല്ല. സമുദായത്തിൽ സ്വത്തും പദവിയുമുള്ളവർ, ചതിപ്പണികളും കപടനാട്യങ്ങളും

കുതികാൽ�വട്ടലുകളും ശീലിച്ചവർ മാത്രം ഉയരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ വ്യക്തി

കൾക്കു രക്ഷയില്ല. അവരു�ട സ്വപ്നങ്ങൾ തകരുകയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ

മുരടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അവരു�ട വ്യക്തിസത്ത അധികമധികം ദുർബലമായി

ത്തീരുന്നു. താൻ സമുദായത്തിൽ ഒറ്റ�പ്പട്ടവാനാ�ണന്നും തനിക്ക് താനല്ലാ�ത

മറ്റാരുമി�ല്ലന്നും ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യക്തിപരതകൾത�ന്ന �ഞക്കി�ഞരിച്ചു�കാല്ലാൻ

�വണ്ടിയാണ് നില�കാള്ളുന്നത് എന്നും മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരി

ത്രത്താൽ രൂപ�പ്പടുത്ത�പ്പടുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യക്തി�യയല്ല, ചരിത്രത്തിൽനിന്നും,

സമൂഹത്തിൽനിന്നും ഒറ്റ�പ്പട്ട �കവല വ്യക്തി�യയാണ്, അവൻ കാണുന്നത്.
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സാമൂഹ്യ വളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങൾ എങ്ങി�ന പ്രവർത്തിക്കുന്നുഎന്ന് അവന് മന

സ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭാവി�യന്താവു�മന്ന് പറയാൻ വയ്യ. തനിക്ക് താൻ

മാത്ര�മയുള്ളു. ദുസ്സഹമായ ഈ നിസ്സഹായതാ�ബാധത്തിൽ നിന്ന് അന്തർന്മു

ഖത്വത്തി�ലക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തി�ലക്കും കുറ�ച്ച വഴിയുള്ളു. പള്ളികളു�ടയും

�ക്ഷത്രങ്ങളു�ടയും ഭണ്ഡാര�പ്പട്ടികൾ നിറയുകയും ശരണമയ്യപ്പന്മാരു�ട എണ്ണം

�പരുകുകയും �ചയ്യുന്നത്ഈഘട്ടത്തിലാണ്.

ഏകാന്തതയു�ട തത്വശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തി�ല വഴിത്തിരിയൽ ഘട്ടത്തി�ന്റ

സൃഷ്ടിയാണ്. ധാർമ്മികാധഃപതനവും നിസ്സഹായതിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നഅന്തർ

മ്മുഖത്വവും ഒ�ര നാണ്യത്തി�ന്റ രണ്ടുവശങ്ങൾമാത്രമാണ്.

വ്യക്തിയു�ട �മാചനം

മനുഷ്യൻ നന്നായാ�ല സമുദായം നന്നാവൂ എന്നും സമുദായം നന്നായാ�ല മനു

ഷ്യൻ നന്നാവൂ എന്നും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരു

കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു. സമൂഹ�മന്നത് വ്യക്തികളു�ട ആ�കത്തുകയാണ്. അതു

�കാണ്ട് സമൂഹത്തി�ന്റ പൂർണ്ണത അതിലടങ്ങിയ വ്യക്തികളു�ട പൂർണത�യ

ആശ്രയിച്ചിരിക്കും,

ഓ�രാ വ്യക്തിയും സ്വയം ശിക്ഷണത്തി�ന്റയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തി�ന്റയും

സഹായ�ത്താടുകൂടി തികച്ചും സാന്മാർഗികമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി

യാൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തി�ല തിന്മകളും �കാള്ളരുതായ്മകളും അന്തർദ്ധാനം

�ചയ്യു�മന്നാണവർ കരുതുന്നത്. വ്യക്തിത്വത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുക, സമു

ദായത്തി�ന്റ �വകൃതങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും. വ്യക്തിയിൽ ഉൽക്കൃഷ്ടതകൾ

വളർത്തുക,സമുദായം ഉൽക്കൃഷ്ടമായിത്തീരും.

വ്യക്തിയു�ട �മാചനത്തിലൂ�ട സമുദായത്തി�ന്റ �മാചനം �നടാൻ ശ്രമിച്ച

പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രാചീന കാലം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. യമനി

യമാസനപ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരധ്യാനധാരണസമാധികളിലൂ�ടയുംഅഹിംസ,

സത്യം, അ�സ്തയം, ബ്രഹ്മചാര്യം, അപരിഗ്രഹം എന്നിവയിലൂ�ടയും ചിത്തവൃത്തി

നി�രാധം �കവരുത്താനുപ�ദശിച്ച �യാഗദർശനം ഈ ചിന്താഗതിയു�ട ഒരു

മകു�ടാദാഹരണമാണ്.

എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് സുഖവുംസംതൃപ്തിയും �നടാനുള്ളഒ�രളു

പ്പവഴി ഭഗവദ്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘ധ്യായ�താ വിഷയാൻപുംസഃ

സംഗ�സ്തഷ പൂജായ�ത

സംഗാത് സംജായ�ത കാമഃ

കാമാത് �ക്രാധാഭിജായ�ത

�ക്രാധാദ്ഭവതി സം�മാഹഃ

സം�മാഹത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ

സ്മൃതിഭ്രംശാദ് ബുദ്ധിനാ�ശാ

ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതിഃ

രാഗ�ദ്വഷവിയു�കതസ്തു

വിഷയാനിന്ദ്രീ�യശ്ചരൻ,

ആത്മവ�ശ്യർ വി�ധയാത്മാ

പ്രസാദമധിഗച്ഛതി.
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പ്രസാ�ദ സർവദുഃഖാനാ,

ഹാനിര�സ്യാപജായ�ത,

പ്രസന്ന �ചത�സാഹ്യാശു

ബുദ്ധിപര്യവതിഷ്ഠ�ത.’

(ഗീത അധ്യായം 11, 62, 65)

ജഗത് മിഥ്യയാ�ണന്ന് വാദിച്ചവ�ര�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ട

മായ നിലനിൽപിൽ വിശ്വസിച്ചവരും, ജ്ഞാന�യാഗിക�ളന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന

കർമ്മ�യാഗികളും, വ്യക്തിയിലാണൂന്നിയത്. ‘ബഹുജനഹിതായ, ബഹുജനസു

ഖായ’എന്നുപ�ദശിച്ചഗൗതമബുദ്ധൻസർവസംഗപരിത്യാഗികളായ ഭിക്ഷുക്കളു�ട

സംഘമുണ്ടാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ക്രിസ്തു മുഹമ്മദ്, മുതലായ മതപ്രവാചകന്മാരും

മഹാത്മാഗാന്ധി�യ�പ്പാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കൻമാരും വ്യക്തിയു�ട ഉൽകൃഷ്ട

തക�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം �നടാൻ ശ്രമിച്ച

വരാണ്. ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും യാ�താരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.

അവി�ടയും ഇവി�ടയുമായി അ�നകം വ്യക്തികളിൽ ഉൽകൃഷ്ടതക�ള തട്ടിയുണർ

ത്താൻ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക

�വകൃതങ്ങളവസാനിച്ചിട്ടി�ല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. ബുദ്ധ�ന്റയും ക്രിസ്തുവി�ന്റയും

മുഹമ്മദി�ന്റയും �പരിൽ സാർവ്വലൗകികങ്ങളായ മതങ്ങൾ �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടു.

�കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവരു�ട അനുയായികളായിത്തീർന്നു. മഹാ

ത്മാഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായി വാഴ്ത്ത�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം വ്യക്തിയു�ട

ദുർഗുണങ്ങളും സമുദായത്തി�ന്റ �വകൃതങ്ങളും അവസാനിച്ചു�വാ? മതപ്രവാച

കൻമാരു�ടയും രാഷ്ട്രപിതാവി�ന്റയും �പരുകൾ ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചു�കാണ്ട് കള്ളവും

�കാള്ളയും നടത്തി സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം �നടാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളു�ട എണ്ണം

യഥാർഥത്തിൽവർദ്ധിക്കുകയ�ല്ല �ചയ്തിട്ടുള്ളത്?

വ്യക്തി സമൂഹത്തി�ന്റസൃഷ്ടി

ഇവി�ടയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞചിന്താഗതി തലയുയർത്തുന്നത്. മനുഷ്യസമ്പ്രാദ

യ�മന്നത് �വറും വ്യക്തികളു�ട ഒരു ആ�കത്തുകയല്ല, സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രരായ

മനുഷ്യരു�ട ഒരു സഹകരണസംഘമല്ല, �ന�രമറിച്ച്, വ്യക്തി, സമുദായത്തി�ന്റ

സൃഷ്ടിയാണ്: സമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടആ�കത്തുകയു�ട ഉൽപന്നമാണ്. അതു�കാ

ണ്ട്, സമൂഹത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായ വ്യക്തിയു�ടപ്രശ്ന�ത്തസാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്തി അടർത്തി�യടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓ�രാ വ്യക്തിയു�ടയും

ജീവിതം മറ്റു വ്യക്തികളു�ട ജീവിതവുമായി ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ചരടുകളാൽ

കൂട്ടി�ക്കട്ട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, ജാതിബന്ധങ്ങൾ, മതബന്ധങ്ങൾ,

വർഗബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ, ഔ�ദ്യാഗികബന്ധങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�ന

എ�ന്തല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് വ്യക്തിയു�ട ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം

�ചലുത്തുന്നത് !

അ�പ്പാൾസർവ്വസ്വതന്ത്രനായവ്യക്തിഅങ്ങ�ന�യാന്നില്ല. മനുഷ്യൻസ്വയം

സമ്പൂർണ്ണനായ ഏകാകിയല്ല, സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. ജനനം മുതൽ മരണംവ�ര

അവൻ മറ്റു മനുഷ്യരുമായി നാനാതരം ബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

അവ�ന്റ ഭാഷ, അവ�ന്റ വിശ്വാസങ്ങൾ, ധാർമ്മിക�ബാധം, രുചി�ഭദങ്ങൾ, കലാ

�ബാധം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, എന്തിന് അവ�ന്റ വ്യക്തിപരമായ സവി�ശഷതകൾ

�പാലും, അവസാനവിശകലനത്തിൽ, മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ളബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു
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രൂപം�കാള്ളുന്നവയാണ്. ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടി അ�മ്മ എന്ന് �കാഞ്ചിവിളിക്കുന്നത്

മുതൽക്ക് ഭാഷയു�ട സ്വാധീനം അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി. ഭാ

ഷയാണ് അവ�ന്റ ചിന്ത�യ രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. ഭാഷയി�ല ഓ�രാ വാക്കും തല

മുറതലമുറയായി സമുദായം സംഭരിച്ചുവച്ച ജ്ഞാനത്തി�ന്റ ഒരു കലവറയ�ത്ര.

അ�പ്പാൾ സമുദായമാണ് ഭാഷയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി വ്യക്തിയു�ട ചിന്ത

കൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. അവ�ന്റ മ�നാഗതി�യയും വീക്ഷണഗതിക�ളയും

കഴിവുക�ളയും സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളയും മൂല്യ�ബാധ�ത്തയു�മല്ലാം സാമൂഹ്യബ

ന്ധങ്ങളാണ് നിർണയിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ് അവ�ന

അവനാക്കി തീർക്കുന്നത്. എത്രത�ന്ന വ്യക്തി�വഭവവമുള്ള മനുഷ്യനും സാമൂ

ഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാ�ണ്ട പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.

സമുദായത്തി�ല മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടു മാത്ര�മ അവനു ത�ന്റ

സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കാൻ കഴിയു. ‘വ്യാ�മാഹവും യാഥാർഥ്യവും’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി

�ന്റ കർത്താവായ ക്രി�സ്റ്റാഫർ �കാ�ഡ്വൽ ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇത് വ്യക്ത

മാക്കുന്നത് �നാക്കുക.

‘�ബർട്രാൻഡ് റസ്സലി�ന പ്രസവിച്ച് ഒമ്പത് മാസമായ സമയത്ത് ആ ബാ

ല�നവിജനപ്ര�ദശത്ത്അമ്മ�പാലുമില്ലാ�ത,വളരാനിടയാകുക�യന്നവ്യസനക

രമായ പരീക്ഷണം ഒരാൾ നടത്തിയിരു�ന്നന്ന് കരുതുക. അങ്ങി�ന വളർന്നുവന്ന

ആബാലൻ 40 വയസ്സുള്ളഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നസമയത്താണ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ഒന്നാമതായി മനുഷ്യർ കാണുന്ന�തന്നും കണക്കാക്കുക. അവർ ആ മനുഷ്യ�ന്റ

�കയിൽ ‘മനസി�നക്കുറിച്ചുള്ള പരി�ശാധന’, ‘പദാർഥങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള പരി

�ശാധന’ എന്നിവയു�ട�ക�യ്യഴുത്തു �കാപ്പികൾ കാണു�മാ? എന്തിന്? എണ്ണം

(നമ്പർ) നിർവഹി�യ്ക്കണ്ട�തങ്ങി�ന എ�ന്നങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തിനറിയാ�മാ? ഇല്ല.

ത�ന്റ ഇന്ന�ത്ത സ്ഥിതി�യ്ക്കല്ലാം വിപരീതമായി അസംബന്ധവും മര്യാദ�കട്ടതു

മായ ഒരു രീതിയിലാണ് റസ്സൽ �പരുമാറുക.”

“അതു�കാണ്ട് നാമിന്നറിയുകയും വിലമതിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന റസ്സൽ ഒരു സാ

മൂഹ്യസൃഷ്ടിയാ�ണന്നു വ്യക്തമാവുന്നു. റസ്സൽ ഒരു മൃഗമാകുന്നതിനു പകരം

തത്വചിന്തകനായി വളരാനുള്ളകാരണം, സാമൂഹ്യമര്യാദയും ഭാഷയും പഠിയ്ക്കാനും,

എത്ര�യാകാലമായി വളർന്നുവന്നഒരുസാമൂഹ്യവിജ്ഞാനംസ്വായത്തമാക്കാനും

അ�ദ്ദഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു�വന്നതാണ്. ഭാഷയാണ് അ�ദ്ദഹത്തിന് ആശയങ്ങൾ

�കാടുത്തത്. എ�ന്താ�ക്ക �നാക്കിപ്പഠിക്കണ�മന്ന് അതാണ് അ�ദ്ദഹ�ത്തപഠി

പ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ �ശഖരിച്ച് വച്ച വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ

തുറന്നുവച്ചതും ഭാഷയാണ്. സദാചാരാം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ പ്രാഥമിക

സാമൂഹ്യധർമ്മങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള �ബാധം അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തതും ഭാ

ഷത�ന്ന. അ�പ്പാൾ ഉപകാരപ്രദമായ മ�റ്റല്ലാവസ്തുക്ക�ളയും�പാ�ല, റസ്സലി�ന്റ

വിജ്ഞാനവും ഒരുസാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാണ്.”

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്ന�തന്തിന്?

മനുഷ്യ�ന്റആത്മസത്തഒരിയ്ക്കലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നി�ന്നാറ്റ�പ്പട്ടുനിൽക്കു

ന്നി�ല്ലന്നാണ്ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത്. സുപ്രസിദ്ധ�പാളിഷ്തത്വജ്ഞാ

നിയായആദാംഷാഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ലഏറ്റവും ഒറ്റ�പ്പട്ട മനുഷ്യ�ന്റഏറ്റ

വുംഏകാന്തമായചിന്തകൾ �പാലുംസാമൂഹ്യമായി രൂപവൽക്കരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നവയും

സാമൂഹ്യകാരണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നവയുമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വ്യ
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ക്തികളു�ട ഒറ്റ�പ്പട്ട സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദായമുണ്ടാവുകയല്ല

മറിച്ച് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടആ�കത്തുകയിൽനിന്ന് ‘വ്യക്തികളുണ്ടാവുക’യാണ്

�ചയ്യുന്നത്.

സാ�ങ്കതിക-ശാസ്ത്ര �വദഗ്ധ്യങ്ങളിലും ഉൽപാദനവിതരണസമ്പ്രദായങ്ങ

ളിലുമുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമായി സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർ

വമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളത് ശരിത�ന്ന. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യ

ബന്ധങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും ഒരു�പാ�ലയ�ല്ലന്നു പറ

�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എന്നാൽ വ്യക്തിയു�ട ജീവിതം ഒരിയ്ക്കലുംസർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രമാ

യിരുന്നില്ല. അതാതുകാലഘട്ടത്തി�ല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട അവിഭാജ്യഘടക

ങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾവ്യക്തിയു�ടസാൻമാർഗ്ഗികജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. പട്ടിണി

യും �താഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവുംഅടിമത്തവുംഅനുഭവിയ്ക്കുന്നവ്യക്തിക്കുവളരാൻ

കഴിയില്ല. മൃഗീയമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടത

കൾക്ക് വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മൃഗീയ

സാഹചര്യങ്ങ�ള നീക്കം�ചയ്ത മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായ പു

തിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കണ�മന്നും മനുഷ്യന് യഥാർഥമായ മാനുഷികത

അനുഭവ�പ്പടാനും, ത�ന്ന സ്വയ�മാരു മനുഷ്യനായി ക്കണ്ടു പരിചയ�പ്പടാനും

സ്വന്തം വ്യക്തിത്വ�ത്ത ഉയർത്തിപിടിക്കാനും പറ്റിയതരത്തിൽ �ലാക�ത്ത പുനഃ

സംഘടിപ്പിയ്ക്കണ�മന്നും മാർക്സ്ആഹ്വാനം �ചയ്തത്.

സാമൂഹ്യ�വകൃതങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കാ�ത വ്യക്തിത്വ സൗന്ദര്യത്തി�ലയ്ക്കും

പൂർണതയി�ലയ്ക്കും നയിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു�കാണ്ട് ആദ്യം സാമൂഹ്യസാഹ

ചര്യങ്ങ�ള മാറ്റിമറിയ്ക്കുക. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയിലിരി

ക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായുളവാകുന്ന പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും അസമത്വങ്ങളും

ചൂഷണങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിത്വ�ത്തഅരച്ചു ചതയ്ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് മുതലാളിത്ത

മവസാനിപ്പിയ്ക്കുക, വ്യക്തി�യപൂർണനാക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾ�കാണ്ട് മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റആഭ്യന്തര�വരുദ്ധ്യങ്ങൾനീക്കം �ചയ്യാൻസാധിക്കില്ല. �ന�രമറിച്ച്,

മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് മാത്ര�മവ്യക്തി�യപൂർണമാക്കുവാൻകഴിയൂ.

അതു�കാണ്ട് �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചു സമുദായ�ത്തയാ�ക, സമുദായത്തി�ല

എല്ലാ വ്യക്തിക�ളയും, സുഖത്തി�ലയ്ക്കും സംതൃപ്തിയി�ലയ്ക്കും ഉൽകൃഷ്ടതയി�ലയ്ക്കും

പരിപൂർണ്ണതയി�ലയ്ക്കും നയിക്കുക!

മാർക്സി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹം

പലരും�തറ്റിദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു�പാ�ല, മാർക്സ് �കവല�മാരുസാമ്പത്തികവിദഗ്ധ�നാ

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞ�നാ തത്വജ്ഞാനി�യാ മാത്രമായിരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനുമുപരി

അ�ദ്ദഹ�മാരു മനുഷ്യ��ഹിയായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ വില മനസ്സിലാ

ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു�കാണ്ടാണ് അ�ദ്ദഹം മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളു�ട

മൃഗീയതകൾ�ക്കതി�ര പട�വട്ടിയത്.

മാർക്സി�ന്റ മനുഷ്യ��ഹം ഉള്ളു�പാള്ളയായ ഒരു താത്വികദർശന�മാ

അപ്രാ�യാഗികമായ ഒരു ധാർമി�കാപ�ദശ�മാ ആയിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ച

യു�ടസവി�ശഷഘട്ടത്തി�ലഅനിവാര്യമായഒരുപ്രാ�യാഗികപരിപാടിയായിരു

ന്നുഅത്. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ല വികാസക്രമ�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം

�ചയ്യാനും, സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങ�ള ശരിയായി അപഗ്രഥനം �ചയ്യാനും
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കഴിഞ്ഞതു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചു �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാ

നും വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായ

�മാചനം �നടാനും സാധിയ്ക്കു�മന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മനുഷ്യ��ഹപര

മായിരുന്നു പരിപാടി. മാനുഷികങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടതകളു�ട പാരമ്യമായിരുന്നു

ലക്ഷ്യം.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന അധഃപതനത്തി�ലക്കു

പിടിച്ചുന്തുന്നു. �സാഷ്യലിസം മനുഷ്യ�ന്റ ഉൽകൃഷ്ടതക�ള �മൽക്കു�മൽ വളർ

ത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്തു

�സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാൻ മാർക്സ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്താടാവശ്യ�പ്പട്ടത്.

�സാഷ്യലിസം �വറു�മാരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല. മനുഷ്യ��

ഹത്തിലടിയുറച്ച സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഒരുപാധികൂടിയാണ്.

�സാഷ്യലിസത്തിലടങ്ങിയ മനുഷ്യ��ഹമാണ് ജനങ്ങ�ള ആ�വശഭരിതരും

ക്രി�യാന്മുഖരുമാക്കുന്നത്.

നാല്

വ്യക്തിയും സാമൂഹ്യഘടനയും

മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നന്നാവു�മ

ന്നാ�ണാ പറഞ്ഞത്? അങ്ങി�നയാ�ണങ്കിൽ നാൽപ്പത്�കാല്ലക്കാലം �സാഷ്യ

ലിസം �കട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ സ്റ്റാലിൻമാരും, പതിനഞ്ചു�കാല്ലക്കാലം

�സാഷ്യലിസത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മ�റ്റാരുരാജ്യത്തിൽ മാ�വാ�സതൂങ്ങുമാരും

ഉണ്ടായ�തന്തു�കാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലി�ന്റതാൻപ്രാമാണിത്വത്തിൻകീഴിൽലക്ഷക്ക

ണക്കിലുള്ളജനങ്ങൾമരവിച്ച വ്യക്തിത്വ�ത്താടുകൂടി ഭയവിഹ്വലരായി കഴിയുകയും

പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള നിരപരാധികൾ �നറി�കട്ട മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയാവു

കയും അസംഖ്യം�പർ അന്യായമായും നിർദയമായും �വടിവച്ചു�കാല്ല�പ്പടുകയും

�ചയ്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലിനു�ണ്ടന്ന് �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന വ്യ

ക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ശക്തി�പ്പട്ടതിനു�ശഷവും

വർധിക്കുകയ�ല്ല �ചയ്തത്? മാ�വാ�സതൂങ്ങി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാർ ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രി �നഹ്റുവി�നപ്പറ്റി വൃത്തി�കട്ട

നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അണുവായുധ യുദ്ധത്തിന് ജയജയപാടുകയും മറ്റും

�ചയ്തതിന് കാരണ�മന്താണ്? മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് �സാഷ്യലിസംസ്ഥാ

പിച്ചതു�കാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയില്ല എന്ന�ല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നത്?

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾഅനുകൂലമായതു�കാണ്ടുമാത്രം വ്യക്തികൾ ഉൽകൃഷ്ടരും

സൽഗുണസമ്പന്നരുമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല എന്ന�ല്ല ഇത് �തളിയിച്ചുകാട്ടു

ന്നത്.

തീർച്ചയായും അ�ത, മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിത്വ�ത്ത ചവുട്ടി�ത്തയ്ക്കുകയും മാനുഷി

കങ്ങളായ സാന്മാർഗ്ഗിക മൂല്യങ്ങ�ള വള�ച്ചാടിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മുതലാളിത്ത

സാഹചര്യങ്ങൾ നീക്കം�ചയ്യ�പ്പട്ടു എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നായി

�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളു�ട മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യ

സ്വഭാവത്തിൽമാറ്റങ്ങളുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. �സാഷ്യലിസ്റ്റ്വ്യവസ്ഥയിലും

ചീത്തവ്യക്തികളുണ്ടാവാം. പട്ടിണിയും പായാരവുംസാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും
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അവസാനിച്ചാലും വ്യക്തികൾ നന്നായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല എന്നതിന് മുതലാ

ളിത്ത സമുദായത്തിൽത്ത�ന്ന ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. സ്വത്തുക്ക

ളുള്ളവർക്കിടയിൽ�പാലും സ്വാർഥവും ക്രൂരതകളും കളവും �കാലപാതകങ്ങളും

താ�ന്താന്നിത്തവും വ്യഭിചാരവും നടമാടാറുണ്ട്.

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചീത്തവ്യക്തികളുണ്ടാവണ�മങ്കിൽ മുതലാളി

ത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നല്ലവ്യക്തികളുണ്ടായിക്കൂ�ട? തീർച്ചയായുമുണ്ടാവണം. മുതലാ

ളിത്തവ്യവസ്ഥയിൻകീഴിൽ ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമനുഭവിക്കുന്നജനങ്ങൾക്കിടയിൽ

നിന്നാണ് നിസ്വാർത്ഥരും ത്യാഗശീലരുമായ വിപ്ലവകാരികളും സത്യസന്ധരായ

മനുഷ്യ��ഹികളും ഉയർന്നുവരാറുള്ളത്.

ചൂഷിതരായ ജനങ്ങളു�ട കാര്യമിരിയ്ക്ക�ട്ട, ചൂഷണവർഗ്ഗത്തിൽ�പ്പട്ട മുതലാളി

കൾക്കിടയിൽത്ത�ന്നനല്ലവ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിക്കൂ�ട?

ഒരു �ചാദ്യം കൂടി, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കുത�ന്ന ഉന്നതൻമാരായ

വ്യക്തികൾ ആവശ്യമ�ല്ല? ബുദ്ധനും, വി�വകാനന്ദനും �ന�പ്പാളിയനും വാഷിം

ഗ്ടണും �ലനിനും ഗാന്ധിയും അ�ത�പാലുള്ള മഹാൻമാരായ മറ്റു വ്യക്തികളുമ�ല്ല

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വം നൽകുകയും ചരിത്ര�ത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാൻ

ജനലക്ഷങ്ങ�ളഅണിനിരത്തുകയും �ചയ്തത്?

അ�ത; യാ�താരുസംശയവുമില്ല.

എന്ത് ! അ�പ്പാൾ മാർക്സിസം �പാളിഞ്ഞു പാളീസായി എന്നാ�ണാ പറ

യുന്നത്? സാമ്പത്തികശക്തികളാണ് മനുഷ്യ�ന്റ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള രൂപ

�പ്പടുത്തുന്നത് എന്നും സാമ്പത്തിക ഘടന മാറിയാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം തനി�യ

മാറി�ക്കാള്ളു�മന്നും വാദിയ്ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി

എന്നാ�ണാതുറന്നുപറയുന്നത്?

മാർക്സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള �തറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം �ചാദ്യ

ങ്ങളുയർന്നുവരുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കി�ന മാർക്സിസം

നി�ഷധിയ്ക്കുന്നില്ല. �വറും സാമ്പത്തികഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ്

മനുഷ്യസ്വഭാവ�ത്തനിർണ്ണയിക്കുന്നത്എ�ന്നാ മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചു �സാ

ഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചാൽ വ്യക്തികൾ സ്വയം നന്നായി�ക്കാള്ളും എ�ന്നാ മാർ

ക്സിസം പറയുന്നില്ലതീർച്ച. മാർക്സ് പറഞ്ഞതിതാണ്:

‘മനുഷ്യർ തങ്ങളു�ട ചരിത്രം സ്വയം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് അവർ തങ്ങൾ

ക്ക് �താന്നിയപടി സൃഷ്ടിയ്ക്കുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. അവരവർ സ്വയം തിര�ഞ്ഞടുത്ത

സാഹചര്യത്തിലല്ല, പി�ന്ന�യാ നിർദ്ദിഷ്ടവും �നരിട്ടു കാണ�പ്പടുന്നതും ഭൂതകാല

ത്തിൽ നിന്നു ഉയർന്നുവന്നതുമായസാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കു

ന്നത്.’

ഏം�ഗൽസ് �ബ്ലാഷിനയച്ച ഒരുകത്തിൽഇത് കൂടുതൽവ്യക്തമാക്കുന്നു:

‘ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദമനുസരിച്ച് ചരിത്രത്തി�ന്റ അവസാന�ത്ത നിയാമ

കശക്തി യഥാർഥ ജീവിതത്തി�ന്റ ഉൽപാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവുമാണ്. ഇതി

ലപ്പുറ�മാന്നും ഞാ�നാ മാർ�ക്സാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു�കാണ്ട് ആ�രങ്കിലും

ഇതി�ന വള�ച്ചാടിച്ച് ചരിത്രത്തി�ന്റ നിയാമകശക്തി സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാ

ത്രമാ�ണന്ന് പറയുകയാ�ണങ്കിൽ അത് ഈ സിദ്ധാന്ത�ത്ത നിരർത്ഥകവും ശൂ

ന്യവുമാക്കിത്തീർക്കും… രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും സാഹിത്യപര
വും കലാപരവുമായ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി�യ ആശ്രയിച്ചാ
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ണിരിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇവ�യല്ലാം അ�ന്യാന്യം സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും സാ

മ്പത്തികാടിത്തറ�യ ത�ന്ന ബാധിക്കുകയും �ചയ്യും. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം എല്ലാ

റ്റി�ന്റയും കാരണം സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതിയാ�ണ�ന്നാ, അതുമാത്ര�മ ഫല

പ്രദമാകൂ എ�ന്നാ, മ�റ്റല്ലാം നിർജ്ജീവങ്ങളാ�ണ�ന്നാ അല്ല. സാമ്പത്തികാവശ്യ

ങ്ങളു�ട അടിത്തറയിൽ ഇവ�യല്ലാം പരസ്പരം സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും ഒടുവിൽ

ഇവചരിത്രത്തി�ന്റനിർണ്ണായകശക്തികളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്നതാണ്

പരമാർത്ഥം.’

ചരിത്രത്തി�ന്റസൃഷ്ടാവ്

അ�പ്പാൾ മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തി�ന്റ അടിമയല്ല, യജമാനനാണ്: സാമൂഹ്യബന്ധ

ങ്ങളു�ട സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, അവയു�ട സൃഷ്ടാവുകൂടിയാണ്. �ബാധപൂർണമായ പ്ര

വർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയുംസമരങ്ങളിലൂ�ടയുംസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള മാറ്റാനും പുതിയ

ബന്ധങ്ങ�ളസൃഷ്ടിക്കാനും അവനു കഴിവുണ്ട്. രാജവാഴ്ചക�ളയും മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ ബീഭത്സതക�ളയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥക�ളയു�മല്ലാം ത�ന്ന കരുത്തുറ്റ �ക

കൾ�കാണ്ട് തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയവനാണവൻ. 1789, 1917, 1947 ആഗസ്റ്റ്

15 എല്ലാം മനുഷ്യ�ന്റ സൃഷ്ടികളാണ്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിയ്ക്കു�മ്പാൾ സാമൂഹ്യ വളർച്ച

യു�ട നിയമങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ളയും കണക്കി�ലടുക്കണ�മന്നതു

ശരിത�ന്ന, എ�ന്തന്നാൽ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ വ്യക്തിയു�ട ഇച്ഛാശക്തിയിൽ

നിന്നു സ്വതന്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന സാമൂഹ്യ

നിയമങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിയ്ക്കുന്ന ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ മുരടിച്ചു�പാവുക�യ ഉള്ളൂ.

ഉദാഹരണത്തിന് 1789-ൽ നിന്നു�കാണ്ട് 1917�ന സൃഷ്ടിക്കുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സാ

മൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികൾ

അത്രയ്ക്ക് വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട�ത്ര�ബബൂഫി�ന�പ്പാലുള്ളവിപ്ല

വകാരികളു�ട സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു�പായത്. വ്യക്തിയു�ടആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ

സഫലമാവണ�മങ്കിൽ അവ സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങൾക്ക് �പാരുത്ത

�പ്പട്ടവയായിരിക്കണം എന്നാണിതു കാണിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതി�ന്റഅർത്ഥം

വ്യക്തിയു�ട ഓ�രാ പ്രവർത്തനവും സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളാൽ നിർണയിക്ക�പ്പടു

ന്നു�വന്നല്ല, സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തയും മുൻകയ്യി�നയും

നശിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളു�ട അടിത്തറയിൽനിന്നു�കാണ്ട് ത�ന്റ

വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധത്തിന് രൂപം നൽകാൻ അവന് സാധിയ്ക്കും. വ്യ

ക്തമായ ഒരുസാമൂഹ്യദർശനത്തിനു �വണ്ടിപ്രവർത്തിയ്ക്കാ�നാപ്രവർത്തിയ്ക്കാതിരി

ക്കാ�നാഅവന്സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. �വണ�മങ്കിൽപണത്തി�ന്റപ്ര�ലാഭനങ്ങൾക്കു

വഴങ്ങുക�യാ �ലാക്കപ്പുമുറികളു�ട ഭീഷണിയ്ക്കുമുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക�യാ �ചയ്യാം. മുപ്പ

തു�വള്ളിക്കാശിനു�വണ്ടി സഹപ്രവർത്തക�ന ഒറ്റി�കാടുക്കാം. അതല്ല, പ്ര�ലാ

ഭനങ്ങ�ളയും ഭീഷണിക�ളയും വകവയ്ക്കാ�ത സ്വന്തം ആദർശത്തിലുറച്ചുനിൽക്ക

ണ�മങ്കിൽ അങ്ങി�നയുമാവാം. ആദർശത്തിന് �വണ്ടി സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങ�ള

ബലികഴിയ്ക്കാൻ വിടർന്നപുഞ്ചിരിയുമായി തൂക്കുമരത്തി�ലറാനുംഅവനുസ്വാതന്ത്ര്യ

മുണ്ട്. ഏതുമാർഗം സ്വീകരിയ്ക്കണ�മന്നത് സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ�ളയല്ല വ്യക്തിയു�ട

സ്വന്തംഇഷ്ട�ത്തയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽവ്യക്തിയു�ട �ബാധപൂർവമായപങ്കി�നക്കുറിച്ച്ഏം�ഗൽസ്

ഇങ്ങ�നവിവരിക്കുന്നു:



72 അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

“…മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രം പ്രകൃതിയു�ടതിൽ നിന്ന്

അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസ�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നുകാണാം. പ്രകൃതിയിൽ,അതി

�ന്റ�മൽ മനുഷ്യനുള്ളപ്രത്യാഘാതങ്ങ�ളഅവഗണിക്കുന്നതായാൽ—പരസ്പരം

പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്ധവും അ�ബാധവുമായ ഘടകങ്ങൾ മാത്ര�മയുള്ളു. അവ

യു�ട പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ടയാണ് സാമാന്യനിയമം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്.

പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാ�താന്നും ത�ന്ന വസ്തുക്കളു�ട ഉപരിതലത്തിൽ

കാണാവുന്ന എണ്ണമറ്റ യാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങളാക�ട്ട, ഈ യാദൃശ്ചികതകളു�ട

പിന്നിൽ ഒരു ക്രമമു�ണ്ടന്നു �തളിയിക്കുന്ന അന്തിമഫലങ്ങളാക�ട്ട — പ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പടുന്നത് �ബാധപൂർവ്വം അഭിലഷിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യ�മന്ന നിലയ്ക്കല്ല.

സമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ �ന�രമറിച്ച് നടൻമാ�രല്ലാം �ബാധമുള്ളവരാണ്.

ദൃഢതയും വികാരവായ്പുള്ളവരും നിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങ�ള ഉന്നംവച്ചു�കാണ്ട്

പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുംആയ മനുഷ്യരാണ്. �ബാധപൂർവ്വമായ ഒരു�ദ്ദശ്യം കൂടാ�ത

ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടാ�ത, യാ�താന്നും സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ വ്യത്യാസം

ചരിത്രഗ�വഷണത്തിന്, പ്ര�ത്യകിച്ചും ഒറ്റ�പ്പട്ടകാലഘട്ടങ്ങ�ളയും സംഭവങ്ങളു�ട

യും പഠനത്തിന് വള�ര പ്രധാനമാണ്. എങ്കിലും ആന്തരികമായ സാമാന്യനിയമ

ങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതി�യ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത�യ മാറ്റാനും

അതിന് സാധ്യമല്ല.” (സിലക്റ്റഡ് വർക്ക്സ് II എന്ന പുസ്തകത്തിൽ).

പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും തിൻമകൾക്കു പ്ര�ചാദനം നൽകു�മന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പ്പടാൻ�വണ്ടി �മാഷണ�മാ വ്യ

ഭിചാര�മാ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, �മാഷണവും വ്യഭിചാരവും പട്ടിണിയു�ട

അനിവാര്യഫലങ്ങളാ�ണന്ന് പറയാ�മാ? പാടില്ല. പട്ടിണിയു�ട തീച്ചൂളയിൽ

കിടന്നു നരകിയ്ക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ �മാഷ്ടിക്കാ�നാ വ്യഭിചരിക്കാ�നാ

�പാകാറില്ല. എല്ലാവരും പട്ടിണിയു�ട �പ്രരണയ്ക്ക് വശംവദരായി �മാഷ്ടിക്കാൻ

പുറ�പ്പട്ടാല�ത്ത സ്ഥിതി എന്താവും. �മാഷ്ടിക്ക�ണാ, �മാഷ്ടിയ്ക്കാതിരിക്ക�ണാ,

വ്യഭിചരിക്ക�ണാ, വ്യഭിചരിയ്ക്കാതിരിക്ക�ണാ, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ

സാഹചര്യങ്ങളല്ല, വ്യക്തിയാണ്.

വ്യക്തിയും വർഗബന്ധങ്ങളും

ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു വശത്ത്, പരമ്പരാഗതങ്ങളായ സ്വ

ഭാവ�വശിഷ്ട്യങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട ആ�കത്തുകയിൽ നിന്നുട�ലടുത്ത

സാംസ്കാരിക�ബാധവും മറുവശത്ത്. ഈ വ്യത്യസ്തഘടകങ്ങളു�ട �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

ചില�പ്പാൾ മാനസികസംഘട്ടനങ്ങളുളവാക്കാം. �പാലീസി�ന്റ ഇടി�കാള്ളു

�മ്പാൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ പണസഞ്ചിയു�ട പ്ര�ലാഭനമുണ്ടാകു�മ്പാൾ, വ്യക്തിയു�ട

ആന്തരികമായ ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ പരസ്പരം യുദ്ധം �വട്ടുന്നു. ഈ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ

�ടയാണ് ഒടുവിൽ ഭീരുത്വ�മാ, ധീരത�യാ, അവസരവാദ�മാ, ആദർശഭക്തി�യാ

ഏതാണ് �വണ്ടത്എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്.

ദുർബലമായ ആത്മാവ് പ്ര�ലാഭനങ്ങൾക്കും �പ്രരണകൾക്കും കീഴടങ്ങുന്നു.

പ�ക്ഷ, കീഴടങ്ങലിൽ ആഹ്ലാദമല്ല, ദുഃഖമാണുണ്ടാകുന്നത്. അരുതാത്തതു �ചയ്യു

�മ്പാൾ�കവിറയ്ക്കുന്നു. �തറ്റു �ചയ്തതിനു�ശഷം പശ്ചാത്തപിയ്ക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ

ഉത്തരവാദിത്വ�ബാധവും വ്യക്തിപരമായ ചാഞ്ചല്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങ

ളു�ടപ്രതിഫലനങ്ങളാണിവ.

മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതികളു�ട സൃഷ്ടിയാണ്. പ്രകൃതി�യാടും സമു

ദായ�ത്താടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അ�ത
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സമയത്തുത�ന്ന മനുഷ്യൻപരിതഃസ്ഥിതിക�ളരൂപ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. പരി

തഃസ്ഥിതികൾ മനുഷ്യ�ന സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യനാക�ട്ട പരിതഃസ്ഥിതിക�ളയും

സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

വ്യക്തിയു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങളു�ടയും സ്വഭാവങ്ങളു�ടയും രൂപവൽക്കര

ണത്തിൽ ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികൾ വഹിയ്ക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല. ഉൽപാദന

വ്യവസ്ഥയിൽ ഓ�രാ വർഗത്തിനും പ്ര�ത്യകമായ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങളുണ്ടാ

യിരിക്കും. മുതലാളികളു�ട താൽപര്യങ്ങളും �താഴിലാളികളു�ട താൽപര്യങ്ങളും

വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങ�ള വർഗ്ഗ

ങ്ങളാക്കി �വർതിരിക്കുകയും �യാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുകയും �ചയ്യുന്നത്. സ്വന്തം

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിസംഘടിച്ചു�പാരാടുക�യന്നത് ഓ�രാ വ്യ

ക്തിയു�ടയും താൽപ്പര്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങ�ന വർഗ്ഗത്തി�ലഎല്ലാഅംഗങ്ങൾക്കും

ചില �പാതുതാൽപര്യങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഓ�രാ വർഗ്ഗത്തിലും ആധിപത്യം

വഹിയ്ക്കുന്ന�പാതുചിന്താഗതികളും �പാതുവിലുള്ളഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുംരൂപം �കാള്ളു

ന്നു.

എന്നാൽ, അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മറ്റുചില ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു�ണ്ട

ന്ന്കാണാം. ചുറ്റുപാടുകൾ,സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ളബന്ധങ്ങൾ,കുടുംബബന്ധങ്ങൾ,

ഔ�ദ്യാഗിക ബന്ധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, പുസ്തകങ്ങൾ, സിനിമ എന്നിങ്ങ�ന പല

തും വ്യക്തിയു�ട മനസ്സിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. അവസാനം വ്യക്തി ത�ന്ന

യാണ് ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും എന്തു�ചയ്യണ�മന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത്

ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളു�ടയും വർഗതാൽപര്യങ്ങളു�ടയും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, മറുഭാ

ഗത്ത് മറ്റു ഘടകങ്ങളു�ട �പ്രരണകൾ. എല്ലായ്�പ്പാഴും വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങൾ

വിജയിച്ചു�കാള്ളണ�മന്നില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിപരമായ

ചിന്തകളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തികളും ക്രിയാത്മകങ്ങളാണ്. അവ

ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�ടഅ�ല്ലങ്കിൽ വർഗബന്ധങ്ങളു�ട യാന്ത്രികപ്രതിഫലന

ങ്ങളല്ല. പണിമുടക്കത്തിൽ പ�ങ്കടുക്ക�ണാ, പ�ങ്കടുക്കാതിരിയ്ക്ക�ണാ, കരിങ്കാലി

യാവ�ണാ വിപ്ലവകാരിയാവ�ണാ �സാഷ്യലിസ�ത്തഎതിർക്ക�ണാഅനുകൂലി

യ്ക്ക�ണാ ഇ�തല്ലാം �വറും വർഗ്ഗബന്ധം�കാണ്ടു മാത്രമല്ല തീരുമാനിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്.

എന്തു �ചയ്യണ�മന്നും എന്തു �ചയ്യാതിരിക്കണ�മന്നും വ്യക്തിപരമായി സ്വന്തം

ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തീരുമാനിയ്ക്കാൻഓ�രാ മനുഷ്യനുംസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മുതലാളിവർഗ്ഗ

ത്തിൽജനിച്ചുഎന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾപിന്തിരിപ്പനായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും പു�രാഗമനവാദികളായി�ക്കാള്ള

ണ�മന്നില്ല. എല്ലാ വർഗങ്ങൾക്കിടയിലും കാണാം പിന്തിരിപ്പൻമാ�രയും പു�രാഗ

മനവാദിക�ളയും. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ കരിങ്കാലിക�ളയും വർഗ്ഗവഞ്ചക

�രയും കാണാം. മറിച്ച് ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ �സാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വ

സിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �പാരുതുന്നവരുമുണ്ടാവാം.

ബുദ്ധനുംവി�വകാനന്ദനും മാർക്സും �ലനിനും ഗാന്ധിയും �നഹ്റുവും മറ്റും �താഴിലാ

ളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ല�ല്ലാ. ആദാം ഷാൽഫ് ‘മനുഷ്യ�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന

ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതു�പാ�ല “ഓ�രാ വർഗ്ഗത്തിനുള്ളിലും വിപ്ലവകാ

രിക�ളയും എതിർവിപ്ലവകാരിക�ളയും സാമൂഹ്യഘടനയു�ട കാര്യത്തിൽ �വറും

നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നവ�രയും കാണാം. സാമൂഹ്യസംഭവങ്ങ�ളാടുള്ള സമീപന

ത്തിൽ വ്യക്തികൾ ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകത�യ വകവയ്ക്കാ�ത സ്വതന്ത്രരായി
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എന്തു�ചയ്യണ�മന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കുകയുംസ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു�വന്നതിനുള്ളഏറ്റവും നല്ല �തളിവാണിത്.”

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കകത്തുംഇതുകാണാം, �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീ

യ�ബാധമുള്ള മുന്നണിപ്പടയാണ�ല്ലാ കമമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. എന്നാൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി�ച്ചർന്നു എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായി

�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. വ്യക്തിയു�ട സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള പാർട്ടികാർഡു�കാണ്ടു

മാത്രം അളക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുപാർട്ടികളു�ട സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഉദാഹ

രണത്തിന്, �കാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിലും കാണാം നല്ല വ്യക്തിക�ളയും ചീത്ത

വ്യക്തിക�ളയും, �സാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവ�രയും �സാഷ്യലിസ�മന്ന

പദപ്ര�യാഗത്തി�ന്റ മറവിലിരുന്നു�കാണ്ട് സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾ �നടി�യ

ടുക്കുന്നവ�രയും. ഈ സ്ഥിതിക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്ര�മ �സാഷ്യലിസത്തി

നു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്നു�വന്നും �കാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി�പ്പായ

ആർക്കും �സാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ

അഹന്തയു�ടബാലിശതകളാണ്.

അഞ്ച്
മാർക്സിസം വ്യക്തികൾക്ക് സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാന�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നില്ല.

�ന�ര മറിച്ച്, ചില സവി�ശഷഗുണങ്ങളും സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളും കഴിവുമുള്ള വ്യ

ക്തികൾക്ക് ചരിത്രത്തി�ന്റ ഭാഗ�ധയത്തിൽസ്വാധീനം �ചലുത്താൻകഴിയു�മന്ന്

അതുറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ചില പ്ര�ത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സ്വാനീധശക്തി വമ്പിച്ച

തായിരിക്കു�മന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, ഇങ്ങി�ന സമുദായത്തിൽ

സ്വാധീനം �ചലുത്താനുള്ളസാധ്യത വ്യക്തികളു�ട കഴിവുക�ളയും ഗുണങ്ങ�ളയും

മാത്രമല്ലആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാമൂഹ്യഘടന�യയും സാമൂഹ്യശക്തികൾ

തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ളയും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട സാഹചര്യങ്ങ�ളയു�മല്ലാമാശ്ര

യിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർക്സിസത്തി�ന്റ ഈ നിലപാടി�ന ലളിതമായ ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട്

പ്�ളഖ�നാവ് ‘ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിയ്ക്കുള്ള പങ്ക് ’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ വിശ

ദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

“പ്ര�ത്യക പ്രതിഭ�യാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് അതുപ�യാഗിച്ച് സംഭവഗതിക

ളിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികൾ

ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി, ഈ പ്രതിഭ അയാ�ള മറ്റാ�രക്കാളുമധികം, സാ

മൂഹ്യാ�വശങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുത്തണം. �സനികമായ സ്വന്തം പ്രതിഭാ

ശക്തിക്കു പകരം സംഗീതത്തിലുള്ള ബീ�ത്താവ�ന്റ കഴിവുകളാണ് �ന�പ്പാളി

യനുണ്ടായിരുന്ന�തങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുമായിരുന്നില്ല

എന്നു തീർച്ചയാണ്. രണ്ടാമതായി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ�യാഗ

പ്രദവും അത്യാവശ്യവുമായിത്തീരുന്ന പ്രതിഭാശക്തി �കവശമുള്ള മനുഷ്യ�ന

നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന തടഞ്ഞുനിർത്തരുത്. ഫ്രാൻസി�ന്റ പഴയ സാമൂഹ്യ

ഘടന ഒ�രഴുപത്തഞ്ചു വർഷം കൂടി നിലനിന്നിരു�ന്നങ്കിൽ അ�ത �ന�പ്പാളിയൻ

അജ്ഞാതനായ ഒരു ജനറൽആയി, �വറു�മാരു �കണൽ �ബാണപ്പാർട്ട് ആയി

മരിച്ചു�പായിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു.”
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ചരിത്രത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തി

എന്നാൽ, ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക്, അവർ എത്രത�ന്ന മഹാൻമാരും പ്രതിഭാ

ശാലികളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളുമുള്ളവരായി�ക്കാള്ള�ട്ട, ബഹുജനങ്ങളു�ട പിൻ

ബലമില്ലാ�ത, ഒറ്റയ്ക്ക് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഭവ

ങ്ങളു�ട ഉപരിതലത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന �നതാക്കൻമാർ ചരിത്രത്തി�ന്റ �പ്രരക

ശക്തികളാ�ണന്നും അവരാണ് ചരിത്ര�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും ചില�പ്പാൾ

�താന്നി�പ്പാ�യക്കാം. പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ

പരിവർത്തനങ്ങളു�ട �പ്രരകശക്തിബഹുജനങ്ങളാണ്. ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതി നിർ

ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ ഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പിച്ച് മുതലാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചത്

റൂ�സ്സാ, �വാൾട്ടയർ, �റാ�ബസ് പിയർ, മാറാ തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായഏതാനും

വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ

പ�ങ്കടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലമായിരുന്നു അത്. കൃഷി

ക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ വിഭാഗങ്ങളുമായി �യാജിച്ചു�കാണ്ട്

�താഴിലാളി ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ

�സാഷ്യലിസംവിജയിച്ചത്. ബഹുജനങ്ങൾനടത്തിയത്യാ�ഗാജ്ജ്വലങ്ങളായസമ

രങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യസ്വതന്ത്രയായത്. വിപ്ലവസമരങ്ങളു�ട ഫലമായി

അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഏത് വർഗ്ഗമായാലും ശരി, ഏതു �നതാക്കൻമാരാ

യാലും ശരി. എല്ലായിടത്തും അവയു�ട �പ്രരകശക്തി ബഹുജനങ്ങളാണ് എന്നു

കാണാം.

പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തു ത�ന്ന ബഹുജനങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായാൽ �പാരാ,

അവ�ര ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക് നയിക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള �നതാക്കൻമാർ കൂടിയുണ്ടാ

വണം. �ലനിൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞതു�പാ�ല ‘പ്രസ്ഥാന�ത്ത സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും

നയിക്കുവാനും �കൽപ്പുള്ള പരിപക്വരായ പ്രതിനിധിക�ളയും �നതാക്കൻമാ�ര

യുംസൃഷ്ടിയ്ക്കാത്തഒ�രാറ്റ വർഗ�മങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽആധിപത്യം �നടിയിട്ടില്ല.’

�നതാക്കൻമാരു�ട പങ്ക്

സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളാലും സാമൂഹ്യശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളാലും നിർ

ണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്ന മുഖ്യ കടമക�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട്

ബഹുജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തി�ലയ്ക്ക് നയിക്കാനും കഴിവുള്ള വ്യ

ക്തികൾചരിത്രത്തി�ന്റഓ�രാഘട്ടത്തിലും �നതാക്കൻമാരായി ഉയർന്നുവരുന്നു.

�നതാക്കൻമാരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില പ്ര�ത്യകമായ കഴിവുകളും

പ്ര�ത്യകമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. അതു�കാണ്ടാണ�ല്ലാ അവർ

�നതാക്കൻമാരായി അംഗീകരിക്ക�പ്പടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കഴിവുകളും, സ്വഭാ

വഗുണങ്ങളും പ്രാ�യാഗികരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടണ�മങ്കിൽ അതിനുപറ്റിയ

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളി�ല്ലങ്കിൽ

എത്രവലിയപ്രതിഭാശാലിയ്ക്കും �നതാവായിത്തീരാൻകഴിയില്ല.

ഇങ്ങി�ന, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്ക് �യാജിച്ചമട്ടിൽ പ്ര�ത്യകമായ സ്വഭാ

വഗുണങ്ങളും സാമൂഹ്യകടമകൾ നിറ�വറ്റാനുള്ള കഴിവുകളുമുള്ളതി�ന്റ ഫലമായി,

�നതൃത്വത്തി�ലക്കുയരുന്ന വ്യക്തികൾ ബഹുജനങ്ങളാൽ ആദരിയ്ക്ക�പ്പടുകയും

ബഹുമാനിയ്ക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുക സ്വാഭാവികമ�ത്ര. പ�ക്ഷ, അമിതമായ വീരാ

രാധനചില�പ്പാൾഅപകടകരമായപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി�യന്നും വരും.
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�നതാവ് അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവനാണ്, ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്,

ജനങ്ങളു�ട പ്രശ്നങ്ങ�ള�യല്ലാം പരിഹരിയ്ക്കാൻ �കൽപ്പുള്ളവനാണ്, മഹാനായ

�നതാവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിർ�ദ്ദശ

ങ്ങ�ള അന്ധമായി അനുസരിക്കുകയും �ചയ്താൽ മതി, എല്ലാം ശരിയായി�ക്കാ

ള്ളും. ബഹുജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുക�യാ പഠിക്കുക�യാ മുൻക�യ്യടുത്ത്

പ്രവർത്തിക്കുക�യാ �ച�യ്യണ്ടതില്ല. എ�ന്തന്നാൽ സംഭവഗതികൾക്ക് രൂപം

�കാടു�ക്കണ്ട ചുമതല ജനങ്ങൾക്കല്ല, �നതാവിനാണ്. �താഴിലാളികൾക്ക് വല്ല

അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളു�ണ്ടാ? പ്രാ�ദശിക �നതാവ് �ഫാ�ണടുത്ത് �താഴിൽ

കാര്യമന്ത്രി�യാ�ടാന്നു സംസാരിച്ചാൽ മതി. ജന്മി കൃഷിക്കാര�ന ഒഴിപ്പിച്ചു�വാ?

സാരമില്ല, റവന്യൂമന്ത്രി�യവിവരമറിയിക്കുക. �പാലീസ് ഇൻ�സ്പക്ടർആ�ര�യങ്കി

ലും മർദ്ദിച്ചു�വാ അതിനു �പാലീസ് മന്ത്രിയുണ്ട്. മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും ആവശ്യമു�ണ്ടാ?

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും �നതാവി�നാട് പറയുക, ഒടുക്ക�ത്ത �കയിന്, �നതാവ്

ഒരു നിരാഹാരസത്യാഗ്രഹം നടത്തിയാൽ മതി, ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങൾ നി

റ�വറി�ക്കാള്ളും. വ്യക്ത്യാരാധനയിൽനിന്നും �നതൃപൂജയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന

ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾസാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത മരവിപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവപ്രവർത്ത

നങ്ങ�ള മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും മുൻക�യ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുള്ളബഹുജനങ്ങളു�ട

കഴിവി�നനശിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യും.

വ്യക്തിപ്രാഭവ സിദ്ധാന്തം

ചില�പ്പാൾ �നതാക്കന്മാർത�ന്ന തങ്ങളു�ട സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന് അമിതമായ

പ്രാധാന്യം സ്വയം കൽപിക്കാൻ തുടങ്ങി�യന്നുവരും. അനുയായികളു�ട ജയജയ

വിളികളും പത്രപംക്തികളി�ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും �നതാക്കൻമാ�രന്ന നിലയ്ക്ക്

തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര�ത്യകാധികാരങ്ങളും അവരു�ട തലക്ക് ലഹരിപിടിപ്പി

�ച്ചന്നു വരും. ബഹുജനങ്ങളു�ട �ദനംദിനം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സമരാനുഭ

വങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്കു യാ�താരു പാഠവും പഠിക്കാനി�ല്ലന്നും തങ്ങളാണ്

ജനങ്ങളു�ട ഭാഗ�ധയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നും അവർക്കു �താന്നാൻ തുടങ്ങി

�യന്നു വരും. മന്ത്രിക്ക�സരകളി�ലങ്ങാനുമിരിയ്ക്കാൻഅവസരം കിട്ടിയാൽഅവർ

അസഹിഷ്ണുതയു�ടയും ധാർഷ്ട്യത്തി�ന്റയും കിരീടങ്ങ�ളടുത്ത് ധരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി�യ

ന്നുവരും.

ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു�കാണ്ടും മർദ്ദനങ്ങ�ള �നരിട്ടു�കാണ്ടും

വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് പത്തി താഴ്ത്തിക്കിടന്നിരുന്ന

വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ പലതും വ്യക്തിപൂജയു�ട അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിൻ

മടങ്ങ് ശക്തി�യാടുകൂടി പുറത്തുവന്നു�വന്നുവരും.

അതാണ് സ്റ്റാലിന് സംഭവിച്ചത്. �താഴിലാളി വർഗ്ഗ�ത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാന�ത്താടുമുള്ള കൂറ്, അഗാധമായ താത്വികജ്ഞാനം, ബഹുജനങ്ങ�ള സം

ഘടിപ്പിക്കാനും അവരു�ട സമരങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വം നൽകാനുമുള്ളസാമാന്യമായ

കഴിവ്, ഊർജ്ജസ്വലമായ മനഃശക്തി എന്നിങ്ങ�ന പല സൽഗുണങ്ങളുമുണ്ടായി

രുന്നതു�കാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഒരനി�ഷധ്യ�നതാവായിത്തീർന്നത്. പ�ക്ഷ, ഈ

ഗുണങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ത�ന്ന മറ്റുള്ളവരു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ളാടുള്ള അസഹിഷ്ണുത,

സഹപ്രവർത്തൻമാ�രപ്പറ്റിയുള്ളഅനാ�രാഗ്യകരമായ ദുശ്ശങ്കകൾ, ധാർഷ്ട്യം, നിർ

ദ്ദയത, �നതൃത്വഭ്രമം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ദുർഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്
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ഉപരിതലത്തി�ലക്ക് �പാന്തിവരാൻ മടിച്ച ഈ ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾ വ്യക്തിപൂജയു�ട

അന്തരീക്ഷത്തിൽഊ�ക്കാ�ട പുറത്തുചാടാൻ തുടങ്ങി. തൽഫലമായി �സാഷ്യലി

സ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റപു�രാഗതിക്കുവലിയഹാനി �നരിടുകയും �ചയ്തു.

അ�പ്പാൾ വ്യക്തിയു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മാനുഷികങ്ങളായ

ഉൽകൃഷ്ടതക�ള വരിഞ്ഞു�കട്ടുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങ�ള തട്ടിനീ

ക്കാൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധിക്കു�മന്നു പറയുന്നതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ

കൂടി, അതു�കാണ്ടുമാത്രം, എല്ലാ വ്യക്തികളും സൽസ്വഭാവികളായി�ക്കാള്ളണ�മ

ന്നില്ല. വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിൽപ�ങ്കടുക്കുകയുംബഹുജനസമരങ്ങൾക്ക് ധീരവും

ക്രിയാത്മമകവുമായ �നതൃത്വംനൽകുകയും �ചയ്തു�വന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ

സൽഗുണസമ്പന്നനായിത്തീർന്നു�കാള്ളണ�മന്നില്ല.

വ്യക്തി സമുദായത്തി�ന്റ ഭാഗമാ�ണന്നുള്ളതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, സമൂഹ

ത്തി�ന്റ യാന്ത്രികമായ ഒരു ഘടകമല്ല. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിയ്ക്ക് സാ

മൂഹ്യമായ നിലനിൽപുമാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപുമുണ്ട്. വ്യക്തിയു�ട

ശരീരഘടനയിലും മാനസികഘടനയിലും ജീവിതരീതിയിലു�മല്ലാം, സാമൂഹ്യജീവി

തത്തി�ന്റ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയു�മന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, അ�തസ

മയത്തുത�ന്ന, അവ വ്യക്തിപരം കൂടിയാണ്. വ്യക്തിയു�ട ആത്മനിഷ്ഠമായആശ

യാഭിലാഷങ്ങൾ, വികാരവിചാരങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, അഭിപ്രായഗതികൾ,

വീക്ഷണഗതികൾ, ജ്ഞാനത്തി�ന്റയും �ബാധത്തി�ന്റയും നിലവാരം ധാർമ്മി

ക�ബാധം, പ്രവർത്തനരീതികൾ, മുതലായവ�യല്ലാം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും

സ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ�ങ്കടുക്കുകയും �നതൃത്വത്തി�ല

ക്കുയരുകയും �ചയ്തുഎന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തിപരമായഈസ്വഭാവവി�ശഷ

ങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യുകയില്ല. ചില�പ്പാൾ അവ പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയാ�ത

മങ്ങിക്കിടന്നു എന്നു വരാം. മറ്റുചില�പ്പാൾ ഊ�ക്കാടുകൂടി ഉപരിതലത്തി�ലക്ക്

�പാന്തിവന്നു�വന്നും വരാം.

വ്യക്തിയു�ട താൽപര്യങ്ങളും സമുദായത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങളും

ഇത്തരം സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളുൾ�ക്കാള്ളുന്ന വ്യക്തിയു�ട താൽപര്യങ്ങളും സമൂഹ

ത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചില�പ്പാൾ �വരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാ�യന്നു വരും.

വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടാ�യ

ക്കും. ജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരാ�ണങ്കിൽ സമൂഹത്തി�ന്റ താൽപ്പര്യങ്ങ�ളാടു നീതി

കാണിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി �നതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ള�പ്പട്ടു�വന്നുവ

രാം: അ�ല്ലങ്കിൽ ബഹുജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചു

സമൂഹത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടി ബലികഴി

യ്ക്ക�പ്പടും. വ്യക്തി ത�ന്റ സങ്കുചിതസ്വാർത്ഥങ്ങ�ള സമർത്ഥമായി മറച്ചുവയ്ക്കുകയും

സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാന�ത്ത ത�ന്റ സ്വന്തം ലക്ഷ്യം �നടാനുള്ള ഒ�രണിപ്പടിയായി

ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യും.

ചില�പ്പാൾ, ഈ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ അത്ര പ്രകടമാ�യന്നു വരികയില്ല. വ്യ

ക്തിയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യവും ജനങ്ങളു�ട ഉ�ദ്ദശ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമി�ല്ലന്നു �താന്നും.

ഉദാഹരണത്തിന്ഏ�തങ്കിലു�മാരുപ്ര�ദശ�ത്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപള്ളിക്കൂട�മാ

�റാ�ഡാ കിട്ടാൻ�വണ്ടി �നതാവ് മുൻക�യ്യടുത്ത് പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നു. തീർച്ചയായും

ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങളാണവ. കഷ്ട�പ്പടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങൾ

�നടാൻ�വണ്ടി �നതാവു പ്ര�ക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും നയിക്കുന്നു. പട്ടിണി
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കിടക്കുക�യാ ജയിലിൽ �പാവുക�യാ �ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇ�തല്ലായ്�പ്പാഴും

നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. �നതാവി�ന്റ ഒരു കണ്ണ്

ജനങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടിലായിരിക്കും. മ�റ്റക്കണ്ണ് �വാട്ടു�പട്ടിയിലും. ഒരുതരം ഇറ

ട്ടക്കൂറാണിത്. വ്യക്തി ജനങ്ങളു�ട പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

നില�കാള്ളുന്നു. അ�തസമയത്തു ത�ന്ന സ്വന്തം കാര്യം �നടാൻ �നാക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, ചില�പ്പാൾ വ്യക്തിയു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽക

�പ്പടുന്നു. അത്തരംസന്ദർഭങ്ങളിലാണ്�വരുദ്ധ്യംപ്രകടമായിത്തീരുക.

എല്ലായ്�പ്പാഴും കാപട്യമുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. തിര�ഞ്ഞടുപ്പിനു നിൽ

ക്കു�മ്പാഴും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തു�മ്പാഴും, �പാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിരി

�ച്ചടുത്ത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കു�മ്പാഴും, മറ്റുള്ളവരു�ട

ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു�കാടുക്കുന്നതിനു�വണ്ടി �കക്കൂലി വാങ്ങു�മ്പാഴു�മല്ലാം

താൻ ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് �നതാവ് ആത്മാർ

ത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ത�ന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളാണ് ജനങ്ങളു�ട

ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നുമുണ്ടാവാം. ക്രമത്തിൽ അയാൾ

തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത�താന്നും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ട�പ്പട്ടുക്കൂട എന്ന നിലപാടി�ലത്തി

�ച്ചരുന്നു. ത�ന്റ �ചാൽപ്പടിക്കു നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കത്തവ�ര�യല്ലാം നശിപ്പിച്ചുക

ള�യണ്ടത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കർത്തവ്യമാ�ണന്നു�പാലും അയാൾ

വിചാരിക്കാൻതുടങ്ങുന്നു.

അ�പ്പാൾ, സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിയു�ട

സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ളരൂപ�പ്പടുത്തുന്നത് എന്നവാദം സത്യത്തി�ന്റ ഒരു വശം മാത്ര

മാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം

�ചലുത്താൻ കഴിവു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നന്മതിന്മകൾക്കുള്ള �പ്ര

രണകളും പ്ര�ചാദനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ

ഓ�രാ പ്ര�ത്യക സാഹചര്യത്തിലും എന്തു നിലപാട് �ക�ക്കാള്ളണ�മന്ന് സ്വ

ന്തംഇഷ്ടംഅനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻഅയാൾക്ക്സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാചാര

ങ്ങളാലുംസാമൂഹ്യകടമകളാലുംനിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നധാർമ്മികമൂല്യങ്ങ�ളസ്വന്തം

ജീവിതത്തി�ലക്ക് പകർത്തുവാ�നാ പകർത്താതിരിയ്ക്കുവാ�നാ അയാൾക്ക് കഴിവു

ണ്ട്. അതു�കാണ്ട്, ധാർമികമൂല്യം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ

പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ വ്യക്തി�യ മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതയി

�ലക്കും പൂർണ്ണതയി�ലക്കും നയിക്കണ�മങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ സമീപനം മാത്രം

�പാരാ, വ്യക്തിപരമായസമീപനം കൂടി �വണം.

ബഹുജനങ്ങൾക്കു മുൻക�യ്യടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാ

ക്കുക, നയപരിപാടികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന

കാര്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങ�ള പ�ങ്കടുപ്പിക്കുക, ജനങ്ങ

ളുമായുള്ള �ദനംദിനബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുക, ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമർശ

നങ്ങൾക്ക് �പ്രാത്സാഹനം നൽകുക, പരസ്പരം സഹകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള കൂട്ടായ

പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമ

തലകളും നിർണ്ണയിക്കുക, �നതാക്കൻമാരായ വ്യക്തികളു�ട കയ്യിൽ അമിതമായ

അധികാരങ്ങൾ �കന്ദ്രീകരിക്കുന്നതി�ന തടയുക, ചുവട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകൻമാർ

ക്ക് �നതാക്കൻമാരായി ഉയരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാക്കുക,

വ്യക്തികളു�ട സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള വളർത്താൻ പറ്റിയ �പരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കു

കയുംആ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിത�ത്തക്രമീകരിക്കുകയും �ചയ്യുക, സാമൂഹ്യ
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താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരു�ട �മൽ കർശനമായ അച്ചട

ക്കനടപടികൾ �ക�ക്കാള്ളുക — സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ ഇത്തരം

നടപടികളു�ടസഹായ�ത്താടുകൂടി മനുഷ്യ�ന്റവ്യക്തിപരമായജീവിത�ത്തഒ�ട്ടാ

�ക്ക നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, വ്യക്തിപര

മായ സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള സംഘടനയു�ട ഭരണഘടനാവകുപ്പുകൾ �കാണ്ടുമാത്രം

രൂപ�പ്പടുത്താനാവില്ല. അവസാന വിശകലനത്തിൽ, അവ വ്യക്തിയു�ട ആത്മാ

ഭിവൃദ്ധിയു�ട നിലവാര�ത്തയാണ്ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അധ്വാന�ത്താടുള്ളസമീപനം

ഇന്ത്യയി�ല സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ ചില സവി�ശ

ഷതകൾ കൂടിയുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് സാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യത്തി�നതിരായി സമരം നടത്താൻ �വണ്ടി ഒട്ടനവധി ജനങ്ങൾ �കാടതികളും

�കാ�ളജുകളും �ജാലിസ്ഥലങ്ങളുമു�പക്ഷിച്ച് പുറത്തുവരികയുണ്ടായി. നീണ്ടകാല

�ത്ത ജയിൽജീവിതവും ഒളിവു ജീവിതം നയിച്ച അവരിൽ പലരും ‘മുഴുവൻ സമയ

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻമാരാ’യിത്തീർന്നു. ശാരീരിക�മാ ബൗദ്ധിക�മാ ആയ�ദ

നംദിനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പ്ര�ത്യക വിഭാഗമായിത്തീർന്നു

അവർ. ബ്രിട്ടീഷുഭരണം അസ്തമിച്ച�താ�ട പുതിയ ചില പരിസ്ഥിതികളുയർന്നു

വന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള പുതിയ

സമരങ്ങൾക്കു വഴി�തളിച്ചു. സാമ്പത്തിക പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒര

ടിയന്തിരകടമയായിത്തീർന്നു. പ�ക്ഷ,സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽപ�ങ്കടുത്തരാഷ്ട്രീയ

പ്രവർത്തകൻമാർ ഫാക്ടറികളിലും വയലുകളിലും മറ്റു �ജാലിസ്ഥലങ്ങളിലും നട

ക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല.

മന്ത്രിമാ�രാഅംബാസഡർമാ�രാ എം പി മാ�രാഅസംബ്ലി �മമ്പർമാ�രാആവാ

നല്ലാ�ത കായിക�മാ ബൗദ്ധിക�മാ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കു�കാള്ളാൻ

അവരിൽ പലർക്കും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അസംബ്ലി, പാർല�മൻറ് �മമ്പർസ്ഥാ

നങ്ങളുംകമ്മിറ്റികളി�ലഅംഗത്വവും മറ്റും ഒരുപ്ര�ത്യകതരം �ജാലിയായിത്തീർന്നു.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻമാരും

തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കൻമാർ നടത്തുന്ന �പാതു�യാഗങ്ങ

ളിലും �ഘാഷയാത്രകളിലും പ�ങ്കടുക്കുക, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കു സംഭാവനകൾ

നൽകുക, അയ്യഞ്ചു�കാല്ലം കൂടു�മ്പാ�ളാരിക്കൽ �വാട്ടു�ചയ്യാനും അസംബ്ലിയി

�ലക്കും പാർല�മൻറി�ലക്കും �മമ്പർമാ�ര �തര�ഞ്ഞടുത്തയയ്ക്കാനുമുള്ള സ്വാത

ന്ത്ര്യമുപ�യാഗിക്കുക ഇത്രമാത്രമായിത്തീർന്നുഅധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ

പ്രവർത്തനം. യഥാർത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനംഅദ്ധ്വാനിയ്ക്കാത്തഒരു�ചറുവി

ഭാഗത്തി�ന്റകുത്തകയായിരുന്നു.

ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയി�ല ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് അധ്വാന�ത്താട് പുച്ഛമായി

രുന്നു. ‘�ജാലി സ്വസ്ഥം!’ എന്നതായിരുന്നു ആഭിജാത്യത്തി�ന്റ മുദ്രാവാക്യം.

അതി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇ�പ്പാൾ ‘�ജാലി രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന പുതി�യാരാഭിജാത്യം

തല�പാക്കി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. യാ�താരു പണിയു�മടുക്കാ�ത പരാന്നഭൂക്കു

കളായി ഇത്തിക്കണ്ണി ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻമാർ ജനങ്ങ�ളാട്

കൂടുതലധ്വാനിക്കാനും രാജ്യത്തി�ന്റ പു�രാഗതിയ്ക്കു�വണ്ടി ഉൽപാദനം വർധിപ്പി

യ്ക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനും കൂ�ടക്കൂ�ട

ആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നു. നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങ�ള വിജയിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള
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സമരത്തിൽ മാതൃക കാണിച്ചു�കാടു�ക്കണ്ടയാ�താരുത്തരവാദിത്വവും അവർക്കി

ല്ല. വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിലുള്ളഈ �പാരുത്ത�ക്കട് അധാർമ്മികതയു�ട

ഉറവിടമായിത്തീരുന്നു.

അധാർമ്മികതകളു�ട ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാ

ത്തവർ മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ഒരുകാലത്ത് സമരധീരതയും ത്യാഗമ�നാഭാവവും പ്രക

ടിപ്പിച്ച അ�ത വ്യക്തികൾ ത�ന്ന പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാൻമാർഗ്ഗിക

തകളി�ലക്കു വഴുതിവീഴുന്നു. കായികവും മാനസികവുമായ എല്ലാത്തരം അധ്വാന

ങ്ങ�ളാടുമുള്ള പുച്ഛം, പണി�യടുക്കാ�ത മടിയരായിക്കഴിയാനും, സുഖ�ഭാഗ�ലാ

ലുപരാകാനുമുള്ള വാസന, അമിതമായ കള്ളുകുടി, �ലംഗികമായ അസ്സാൻമാർ

ഗ്ഗികബന്ധങ്ങൾ, �പാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന �പാതുഫണ്ടുകളിൽ

നി�ന്നാ സഹകരണസംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയ �പാതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നി�ന്നാ,

പണംതട്ടി�യടുക്കൽ, പാർട്ടിയു�ട �പരിൽപണംപിരിച്ച് സ്വന്തംആവശ്യങ്ങൾക്കു

�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കൽ,സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുള്ള �കാതി, സഹപ്രവർത്തകരു�ട

കാലുവാരൽ, സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കാൻ �വണ്ടി മറ്റുള്ളവരു�ട �പരിൽ

അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുപരത്തൽ, ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവിത്വം, സ്വജനപക്ഷപാതം,

കളവ്, �കക്കൂലി, �നതൃസ്ഥാനങ്ങ�ള സ്വന്തംകാര്യം �നാക്കാനുള്ളഏണിപ്പടിക

ളാക്കൽ, കപടനാട്യങ്ങൾ, അസ്സാൻമാർഗ്ഗികത�യാടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച, ലക്ഷ്യ�ത്താട്

കൂറില്ലായ്മ,വ്യക്തിപ്രഭാവം,ആത്മപ്രശംസ,അച്ചടക്കരാഹിത്യം, മനുഷ്യത്വപരമായ

�പരുമാറ്റങ്ങളിലും സൗഹാർദ്ദപരമായ പരസ്പരസഹായങ്ങളിലും നിഷ്ക്കർഷയില്ലാ

യ്മ, അരാജകത്വപരമായ സ്വകാര്യജീവിതം, സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ, വിശ്വാസവ

ഞ്ചനഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളദുഃസ്വഭാവങ്ങൾക്കുവളരാൻപറ്റിയഒരന്തരീക്ഷത്തി�ലക്ക്

അവർനീങ്ങുന്നു.

അധഃപതനത്തി�ന്റ കാരണം

ഭൂതകാല പ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും, ത്യാഗപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തി�ന്റയും, ജന

ങ്ങ�ള നയിക്കാനുള്ള കഴിവി�ന്റയും ഫലമായി �നതൃത്വത്തി�ലക്കുയർന്നുവന്ന

വ്യക്തികൾ �മൽപ്പറഞ്ഞ ദുഃസ്വഭാവങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാം വിമുക്തരാ�ണന്ന ഒരു

ധാരണയുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല, �ന�രമറിച്ച്, സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട �ദനംദിന

ജീവിതത്തിൽ നിന്നകലുകയും അധികാര�കന്ദ്രീകരണത്തിനും പണവും പദവിയും

�നടുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ

�നതാക്കൻമാർ മറ്റുള്ളവ�ര അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ �വഗത്തിൽ അധഃപതിച്ചു�വ

ന്നുകൂടി വരാം. �നതാക്കൻമാർക്ക് ഒരുകാലത്തുണ്ടായിരുന്നഗുണങ്ങൾഎല്ലാക്കാ

ലത്തുംനിലനിന്നു�കാള്ളണമില്ല.

ഒരുകാലത്ത്സ്വഭാവശുദ്ധിയുംബഹുജനങ്ങ�ള ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക്

നയിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ചില �നതാക്കൻമാർ പിന്നീട് അധഃപതിയ്ക്കു

ന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്. സ്റ്റാലിൻ, മാ�വാ തുടങ്ങിയ �ലാകപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച

മഹാൻമാരായ �നതാക്കൻമാർ �പാലും �വക്തികമായ അധഃപതനത്തി�ന്റ

ചളിക്കുണ്ടി�ലയ്ക്കുതാണു�പായ�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ഈ �ചാദ്യത്തിന് �സാവിയറ്റ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഇരുപത്തിരണ്ടാം �കാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച �കന്ദ്രകമ്മിറ്റി

റി�പ്പാർട്ട് മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങ�നയാണ്:

“ജീവിതത്തി�ല ഒരു പ്ര�ത്യക ഘട്ടത്തിൽ വിലപിടിച്ചവ�രന്നു സ്വയം �തളി

യിച്ച ചില �നതാക്കൻമാർത�ന്ന പിന്നീട് വഴിയിൽ തങ്ങുകയും ക്ര�മണ മങ്ങി
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മറഞ്ഞു �പാവുകയും �ചയ്ത പല സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ

പ്രതിഭാസത്തി�ന്റ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് �ശഷി �ക

ട്ടു�പാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമറ്റ്, തണ്ടുമൂത്ത് ശരിക്ക്

പ്രവൃത്തി�യടുക്കാ�തയാവുന്നു. �വ�റ ചിലർ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്തവരും ന�ട്ട�ല്ലാ

ടിഞ്ഞവരുമായിക്കലാശിച്ച് പരിതഃസ്ഥിതിക�ളാടിണങ്ങി�ച്ചരുകയും പാർട്ടിയു�ട

ലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി സമരം �ചയ്യാനുള്ള വീറ് കളഞ്ഞുകുളിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

അതിന്നിടയിൽ സമരങ്ങളിലൂ�ട പുതിയ രാഷ്ട്രീയ �നതാക്കൻമാർ ഉയർന്നുവരു

ന്നു. അവർ പുതിയതി�ന്റ വളർച്ച�യ തടയുന്ന എല്ലാറ്റി�നയും എതിർക്കുകയും

പഴമയു�ട �ചറുത്തുനിൽപ്പി�ന �താൽപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �പാലിഞ്ഞുകഴി

ഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളു�ട �വളിച്ച�മന്ന് �ജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വി�ശഷിപ്പിക്കുന്ന

അത്തര�മാരു പ്രതിഭാസമാണിത്. ഭൂമിയിൽ നി�ന്നത്ര�യാ അകന്നു നിൽക്കുന്ന

ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ �കട്ടടങ്ങിയിട്ട് വള�രക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രകാശിക്കുന്നതു�പാ�ല

�താന്നും. സാമൂഹ്യചക്രവാളത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളു�ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ചില

ആളുകൾ പുകഞ്ഞടങ്ങിയ കനൽക്കട്ടകൾ മാത്രമായവ�ശഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും

തങ്ങളി�പ്പാഴും �വളിച്ചംവീശുന്നു�ണ്ടന്ന് സ്വയം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് കുഴ

പ്പം. ഇതുത�ന്നയാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻമാർക്കും സംഭവിച്ചത്.”

ഒന്നുകിൽ പഴയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രകാശിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം.

അ�ല്ലങ്കിൽഅവയു�ടസ്ഥാനത്ത്പുതിയനക്ഷത്രങ്ങൾകയറിയിരിക്കണം. ഇ�ത

വഴിയുള്ളു.

ആറ്
കമ്മ്യൂണിസ�മന്നുവച്ചാൽ “ഓ�രാരുത്തനിൽ നിന്നും അവ�ന്റ കഴിവനുസരിച്ച്,

ഓ�രാരുത്തനും അവ�ന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച്” എന്ന തത്വം നടപ്പിൽവരുത്താൻ

കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ള വളർത്തുക എന്നതു മാത്രമല്ല അർ

ത്ഥം. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗ്ഗമാണ്. മനുഷ്യനാണ്

ലക്ഷ്യം. ആത്മീയമായ പരിപക്വത�യാടുകൂടിയ ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്യ�ര സൃഷ്ടിക്കുക

യാണ് ഉന്നം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് �വണ്ടിയുള്ള സമരം

ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങ�ള സൃഷ്ടിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള സമര

മാണ്.

മനുഷ്യ�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് മാനുഷികങ്ങളായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി�യ

കഴിയൂ. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റും �വറും സാമ്പത്തിക

പ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങ�ള സൃഷ്ടിക്കുന്ന

ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമ്പ

ത്തികവ്യവസ്ഥ സമുദായത്തി�ല മുഴുവൻ വ്യക്തികളു�ടയും സർ�വ്വാത്മുഖമായ

വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപാധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൗതികസ്വത്തുക്കളു�ട സമൃദ്ധി

ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിയു�ട അടിത്തറയാണ്. ഇങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കു�വണ്ടി

യുള്ള സമരം സമുദായത്തി�ന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ള സമരവുമായി ബന്ധ�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് ഭൗതികസ്വത്തുക്കളു�ട ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി�മമ്പറും ശ്രദ്ധിക്കണ�മന്ന് �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട ഇരുപത്തിരണ്ടാം �കാൺഗ്രസ്സ്ആഹ്വാനം �ചയ്തത്.

“കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഭൗതികവും സാ�ങ്കതികവുമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കാൻ

�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അധ്വാന�ത്താടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമീപനത്തിൽ ഒരു
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മാതൃകയായിത്തീരുക, ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുയർത്തുക, പുതുതും പു�രാഗമനപര

വുമായിട്ടുള്ളതി�ലല്ലാം മുൻക�യ്യടുക്കുക, പരിഷ്ക്കരിച്ച സാ�ങ്കതികമാർഗ്ഗങ്ങ�ള

പിന്താങ്ങുകയും പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുക, സാ�ങ്കതികരീതികൾ സ്വായത്തമാ

ക്കുകയും �വദഗ്ധ്യം വളർത്തുകയും �ചയ്യുക, �സാവിയറ്റ് നാടി�ന്റ അഭിവൃദ്ധി

യു�ടയും ശക്തിയു�ടയും പ്രധാനാവലംബനമായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തുക്ക�ള

കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും വർധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക. ഇ�തല്ലാം ഓ�രാ പാർട്ടി

�മമ്പറു�ടയും കടമയാണ്.”

ഭൗതികപു�രാഗതിയുംആത്മീയപു�രാഗതിയും

എന്നാൽ, ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും മറ്റു ഭൗതികസാമഗ്രികളും ഇഷ്ടം

�പാ�ല കിട്ടാവുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ തൃപ്തി�പ്പടുകയില്ല. മനുഷ്യന് ഭൗ

തികാവശ്യങ്ങ�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന ആത്മീയാവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൗതികനിലവാ

രത്തി�ന്റ ഉയർച്ച ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ നിലവാരത്തി�ന്റ ഉയർച്ചയ്ക്കു

വഴി�തളിയ്ക്കണം. പ�ക്ഷ, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയു�ട യാന്ത്രികമായ സൃഷ്ടിയല്ല

ധാർമ്മികാഭിവൃദ്ധി. ജനങ്ങളു�ട ധാർമ്മികനിലവാരമുയരണ�മങ്കിൽ അവ�ര

നയിക്കുന്ന �നതാക്കൻമാരു�ട ധാർമ്മികനിലവാരമുയരണം. �സാവിയറ്റ് യൂ

ണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ജനങ്ങ�ള കമ്മ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് നയി

ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയി�ല ഓ�രാ �മമ്പറു�ടയും ജീവിതം

ധാർമ്മികതയു�ടയും സാൻമാർഗ്ഗികതയു�ടയും ഒരു മാതൃകയായിത്തീരണം. ഇതു

സാധിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ മാർക്സി�ന്റ �ലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര

ത്യയശാസ്ത്രപരമായ സ്വന്തം നിലവാരം �മൽക്കു�മലുയർത്താൻ ഓ�രാ �മമ്പറും

പ്ര�ത്യകം ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

ചട്ടങ്ങൾഊന്നിപ്പറയുന്നു.

‘മാർക്സിസ്റ്റ് — �ലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര

പരമായ നിലവാരമുയർത്തുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ല മനുഷ്യ�ന രൂപ

�പ്പടുത്തുകയും അതിനുപറ്റിയ വിദ്യാഭ്യാസം അവനു നൽകുകയും �ചയ്യുക; ബൂർ

ഷ്വാ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും, സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയു�ടതായ മനഃശാസ്ത്രത്തി�ന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങ�ളയും, ഭൂതകാലത്തി�ന്റ മറ്റുച്ഛിഷ്ടങ്ങ�ളയും എല്ലാത്തരം പ്രകടന

ങ്ങ�ളയും എതിർക്കുക, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സദാചാരത്തി�ന്റ നിയമങ്ങൾ പാലിയ്ക്കുക,

�പാതുതാൽപര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങ�ളക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുക

ഇ�തല്ലാംഓ�രാ പാർട്ടി �മമ്പറു�ടയും കടമയാണ്.

അ�പ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നു�വച്ചാൽ ഭൗതികസ്വത്തുക്കൾ

വർധിപ്പിക്കുക എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം. കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ഭൗതികവും സാ

�ങ്കതികവുമായ അടിത്തറ �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സമരം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യ�ന —

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യ�ന സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമരത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.

മാനുഷിക ഗുണങ്ങളു�ട വിളനിലമായ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ�ന രൂപ�പ്പടുത്തുക�യ

ന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റഏറ്റവുംപ്രധാനമായലക്ഷ്യം.

പ�ക്ഷ, ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്യർ നിറഞ്ഞ ഒരുൽക്കൃഷ്ട സമുദായം സൃഷ്ടിക്കണ�മ

ങ്കിൽഅതിനു�നതൃത്വംനൽകുന്നവരുംഉൽകൃഷ്ടരായിരിക്കണം. അതു�കാണ്ടാണ്

�സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി �മമ്പർമാരു�ട സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണ

ത്തിൽഅത്രയധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.
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സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണ�മങ്കിൽ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ

മാറണ�മന്നുപറയുന്നത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ മാറിയാൽ സ്വയ�മവ സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധവും മാറി�ക്കാള്ളണ�മന്ന

ല്ല. സാമ്പത്തികാടിത്തറ മാറ്റാ�നന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന സ്വഭാവശുദ്ധി �കവരു

ത്താനും �ബാധപൂർവമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തികാടിത്തറ�യ

മാറ്റിമറിക്കുക താരത�മ്യന എളുപ്പമാണ്. സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണമാക�ട്ട കൂ

ടുതൽ വിഷമംപിടിച്ചതാണ്. റഷ്യയിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അര

നൂറ്റാണ്ടായി. എന്നിട്ടും പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളസാ

ന്മാർഗ്ഗിക�ബാധംസാർവ്വത്രികമായിക്കഴിഞ്ഞുഎന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല; മനുഷ്യ�ന്റ

ചിന്താഗതിയിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅവശിഷ്ടങ്ങൾഇ�പ്പാഴും

നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. സാമൂഹ്യതാൽപ്പര്യങ്ങളു�ട മുകളിൽ സ്വാർത്ഥ

താൽപര്യങ്ങ�ള കയറ്റിയിരുത്തുന്നവരുണ്ട്, �പാതുമുതൽഅപഹരിക്കുന്നവരുണ്ട്,

സങ്കുചിത സ്വാർത്ഥങ്ങൾക്കു�വണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങ�ള ഉപ�യാഗിക്കുന്നവരുണ്ട്.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കാണ�പ്പടുന്ന അത്രയധികം കുറ്റങ്ങളും, പാതകങ്ങ

ളും, വിവാഹ�മാചനങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും ക്രൂരതകളും സമുദായ�ദ്രാഹങ്ങളും

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലി�ല്ലന്നുള്ളത് ശരിത�ന്ന. എങ്കിലും, അധഃപതനവാസ

നകൾപൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുപറയാറായിട്ടില്ല. സാധാരണ

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ�പാലും ‘പാർട്ടി �മ

മ്പർഷിപ്പി�ന ഒരു ഉപജീവനമാർഗമായി കണക്കാക്കുന്നവർ ഇ�പ്പാഴുമു�ണ്ടന്ന്

സമ്മതി�ച്ച തീരൂ’ എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം �കാൺഗ്രസ് തുറന്നുപറയുകയുണ്ടായി.

ഇത്തരം തഞ്ചം�നാക്കികളിൽനിന്ന് പാർട്ടി�യയും സമുദായ�ത്തയും രക്ഷിക്കാൻ

�വണ്ടി 22-ാം �കാൺഗ്രസ്ധീരമായചിലനടപടികൾസ്വീകരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാരു�ട പുനർവിദ്യാഭ്യാസമാണ് മുഖ്യമായ ഒരു പരിപാടി.

ഓ�രാ പാർട്ടി �മമ്പറും ത�ന്റ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക �ബാധത്തില

ടിയുറച്ച ഉൽകൃഷ്ടതകളും സ്വഭാവശുദ്ധിയും �മൽക്കു�മൽ വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാൻ

�ബാധപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്കണ�മന്ന് �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കന്ദ്ര

ക്കമ്മിറ്റി റി�പ്പാർട്ട്ആവശ്യ�പ്പടുന്നു:

“അദ്ധ്വാന�ത്താടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മ�നാഭാവം, പ്രത്യയശാസ്ത്ര�ത്താടുള്ള അ�ങ്ങ

യറ്റ�ത്ത കൂറ്, �പാതുഫണ്ടുകൾ തട്ടി�യടുക്കുന്നതി�നാടും പരാന്നഭുക്കുകളായി

ജീവിക്കുന്നതി�നാടും മ�റ്റല്ലാത്തരം ദൗർബല്യങ്ങ�ളാടും വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാത്ത

നിലപാട്. മറ്റുള്ളവ�രാട് ആദരവും, സഹതാപവും, പാർട്ടി�യാടും ജനങ്ങ�ളാടു

മുള്ള കൂറ് എന്നീവക കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാതൃക കാണിയ്ക്കണ�മന്ന്

പാർട്ടി ചട്ടങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സാൻമാർഗ്ഗികത�ബാധത്തി�ന്റ

ഉന്നതതത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താൻ �വണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽ ഓ�രാ കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരനും ഒരു മാതൃകയായിത്തീരണം.”

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സദാചാരം

എന്താണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധ�മന്നുവച്ചാൽ? അതിൽ താ�ഴപ്പറ

യുന്നസ്വഭാവഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നുഎന്നു �സാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

ചട്ടങ്ങൾചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

• കമ്യൂണിസ�മന്നലക്ഷ്യ�ത്താട് കൂറ്

• സ്വന്തം രാജ്യ�ത്താടും മറ്റു �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങ�ളാടും ��ഹം.
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• സാമൂഹ്യനന്മയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ളനിർവ്യാവമയമായംപ്രവർത്തനം—പണി�യടു

ക്കാൻകൂട്ടാക്കത്തനാ�രാഅവൻ ഭക്ഷിയ്ക്കരുത്എന്നനിഷ്ഠ.

• സാമൂഹ്യസ്വത്ത് വർധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിലുംശുഷ്കാന്തി.

• �പാതുജനങ്ങ�ളാടുള്ള കർത്തവ്യ�ത്തക്കുറിച്ച് ഉന്നതമായ �ബാധം; �പാതു

താൽപര്യങ്ങൾക്ക്ഹാനികരമായപ്രവർത്തനങ്ങൾ�പാറുക്കാതിരിക്കൽ.

• കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം; സൗഹാർദ്ദപരമായ പരസ്പര സഹായം, ഓ�രാരുത്ത

നുംഎല്ലാർക്കും �വണ്ടി,എല്ലാവരുംഓ�രാരുത്തനും �വണ്ടി.

• വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ ബന്ധങ്ങളും പരസ്പരബഹുമാനവും:

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് സുഹൃത്തുംസഖാവുംസ�ഹാദരനുമാണ്.

• സത്യസന്ധത,വിശ്വസ്തത,സാൻമാർഗ്ഗികമായപരിശുദ്ധി, വിനയശീലം, �പാ

തുജീവിതത്തിലുംസ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും കപടനാട്യങ്ങളില്ലാതിരിക്കൽ.

• കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ളപരസ്പരംആദരവ്, കുട്ടിക�ള �പാറ്റിവളർത്തുന്നതിൽ

ശുഷ്കാന്തി.

• അനീതി, പണി�യടുക്കാ�ത പറ്റിത്തിന്നൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, ത�ന്ന�പ്പാറ്റി

ത്തരംഎന്നിവ�യാട് സഹി�കട്.

• �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾതമ്മിൽ ��ഹവുംസൗ
ഹാർദ്ദവും �ദശീയവി�ദ്വഷം, വർണ്ണവി�ദ്വഷംഎന്നിവ�യാട് അസഹിഷ്ണുത.

• കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ ശത്രുക്ക�ളാടും സമാധാനത്തി�ന്റ ശത്രുക്ക�ളാടും ജനത

കളു�ടസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തഎതിർക്കുന്നവ�രാടുംഅസഹ്യത.

• എല്ലാനാടുകളിലുമുള്ളഅധ്വാനിക്കുന്നജനങ്ങളുമായുംഎല്ലാജനതകളുമായും

സൗഹാർദ്ദപരമായഐക്യം.

ഈ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ �ദവദത്തങ്ങളായ വിധിനി�ഷധങ്ങളല്ല. കമ്മ്യൂ

ണിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഭാഗങ്ങളാണ്.

കമ്മ്യൂണിസ�മന്നുവച്ചാൽ സ്വഭാവശുദ്ധിയും, ധാർമ്മിക�ബാധവും മനുഷ്യ��ഹ

വും വിളയാടുന്ന ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയാണ്.

മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായം �കട്ടിപ്പടു

ത്താൽ മനുഷ്യൻസ്വയം നന്നായി�ക്കാള്ളു�മന്നും മർദ്ദനവും ചൂഷണവും നിലനിൽ

ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദനത്തി�ന്റയും ചൂഷണത്തി�ന്റയും അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധം മാത്ര�മ നിലനിൽക്കുകയുള്ളു�വന്നും

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാവാ�തവയ്യ എന്നും മറ്റുമുള്ള പരി

ശുദ്ധ �ഭാഷ്ക്കുകൾ മാർക്സിസത്തി�നതിരാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ സാൻമാർഗ്ഗിക�ബാധം

ഒ�രാറ്റ ദിവസം �കാണ്ടുസ്വയം �പാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നഒരുപ്രതിഭാസമല്ല. പ്രാകൃതകാലം

മുതൽ�ക്ക മനുഷ്യസമുദായം ആർജ്ജിച്ചു�പാവുന്ന ആത്മീ�യാൽകൃഷ്ടതകളു�ട

പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ല സാന്മാർഗിക�ബാധം

ഉട�ലടുക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികഘടങ്ങ�ളന്ന�പാ�ലത

�ന്ന ആത്മീയഘടകങ്ങളും ആദ്യമായി മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലാണാവിർഭ

വിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായ �താഴിലാളിവർഗ്ഗ സമരങ്ങളു�ട വളർച്ച

�യാ�ടാപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യ�ന്റ സാന്മാർഗ്ഗിക�ബാധവും വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു.

പ�ക്ഷ, അത് വളരുന്നത് യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല ഒരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�പായി

മ�റ്റാന്ന് രൂപ�മടുക്കു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക�ബാധം പടർന്നുപിടിക്കു
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ന്നില്ല. നീണ്ടകാല�ത്ത �ബാധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങളു�ട ഫലമാണിത്. അതു

�കാണ്ടാണ് നാല് ദശാബ്ദത്തിലധികം കാലം �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുത്തതിനു

�ശഷം ഒടുവിൽ വർഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ലക്ക് കാ�ലടുത്ത്

വയ്ക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ�പ്പാലും സ്വഭാവശുദ്ധിയു�ട കാര്യം അത്ര�മൽ നിഷ്കർഷിക്ക

�പ്പ�ടണ്ടി വരുന്നത്.

�നതൃത്വവും സ്വഭാവശുദ്ധിയും

കമ്മ്യൂണിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റഷ്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, മഹത്തായ

ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി �പാരുതുന്ന ഏതു ജനതയ്ക്കും സ്വഭാവശുദ്ധി�യാടുള്ള

ഇത്തര�മാരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയു�ട കാര്യം ത�ന്ന�യടുക്കാം.

രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമര�ത്ത ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുമായി കൂട്ടി

യിണക്കാൻ �വണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് — ആ പരി

ശ്രമങ്ങൾക്ക് എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും ശരി —

ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയപ്രസ്ഥാന�ത്ത മഹത്തായ ഒരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനമാക്കി

മാറ്റിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ�താടുകൂടി പുതിയ ചില കർത്തവ്യങ്ങളുയർന്നുവന്നു.

വ്യവസായവൽക്കരണം, കാർഷികപരിഷ്ക്കരണം, ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതുയർ

ത്തൽ,വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധി മുതലായപരിപാടികളിലൂ�ട �ദശീയപുനർനിർമ്മാണ

പ്രവർത്തനങ്ങൾമു�ന്നാട്ടുനീങ്ങി. ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി �ദശീയപുനർനിർ

മ്മാണത്തി�ന്റലക്ഷ്യം �സാഷ്യലിസമാണ്എന്ന്പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ,പ്രഖ്യാപനവുംപ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം,അനുദിനം വർദ്ധിക്കു

കയാണുണ്ടായത്.

�സാഷ്യലിസ�മന്നാൽ മനുഷ്യ�ന മനുഷ്യനിൽനിന്നകറ്റിനിർത്തുന്ന സ്വ

കാര്യസ്വത്തുടമ�യയും വർഗ�വരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദ�നാപകരണ

ങ്ങ�ള �പാതുവുടമയാക്കലുമാണ്. പ�ക്ഷ, സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ ശക്തി�പ്പടുകയും,

വർഗ്ഗ�വരുധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയുമാണ് �ചയ്തത്.

�സാഷ്യലിസ�മന്നാൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമവസാ

നിയ്ക്കലാണ്. പ�ക്ഷ, അകൽച്ച കുറയലല്ല, വർധിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. സ്വത്തുക്ക

ളു�ട �കന്ദ്രീകരണംശിഥിലമാവുകയല്ല, കൂടുതൽ മുറുകുകയാണ് �ചയ്തത്.

ലക്ഷ്യം �സാഷ്യലിസമാണ്. പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തമാണ് �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടു

�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കലാണ്

ലക്ഷ്യം. പ�ക്ഷ, ചൂഷണ�ത്ത നിലനിർത്തുന്ന ഭരണകൂടവും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാ

വിത്വം മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതി�യ മുറു�കപ്പിടിക്കുന്ന �നതാക്കൻമാരുമാണ്

തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്.

അസമത്വത്തി�ന്റയും ചൂഷണത്തി�ന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുക്കളു�ട മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് സമുദായത്തി�ന്റ ആത്മീ�യാൽ

ക്കർഷത്തി�ന്നാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കലാണ്

ലക്ഷ്യം. പ�ക്ഷ, സമൂഹത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തികളു�ട സ്വാർ�ത്ഥാ�ദ്ദശ്യങ്ങളും

തമ്മിൽ �പാരുത്തമില്ല. ഈ �പാരുത്ത�ക്കടാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തി�ന്റ

ഉറവിടം.

അ�പ്പാൾ �സാഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതു�കാണ്ടുമാത്രമാ

യില്ല. സമുദായത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യ�മന്തായിരിക്കണ�മന്നതി�നപ്പറ്റിയും ആ ലക്ഷ്യം
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എങ്ങി�ന �നടാൻ കഴിയു�മന്നതി�നപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ �ബാധമുണ്ടായാൽ

മാത്രം �പാരാ. ലക്ഷ്യത്തി�ലയ്ക്കുജനങ്ങ�ളനയിക്കുന്ന �നതാക്കൻമാരു�ടആത്മീ

യവുംസാൻമാർഗികവുമായനിലവാര�മന്ത്എന്നതാണ് മുഖ്യമായപ്രശ്നം.

നയിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പത്രപ്രസ്താവനകൾ �ചയ്യുകയും �മതാനപ്രസം

ഗങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നു മാത്രമല്ല അർത്ഥം. �സാഷ്യലിസ�മന്ന

മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യം ബഹുജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളി�ലക്ക് പകർ

ന്നു�കാടുക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ�വശവും കഴി

വും കരുത്തും ത്യാഗ�ബാധവും അവരിലുളവാക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ് പ്ര

ധാനം. ഭൗതികവും ധാർമ്മികവുമായ പാപ്പരത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന �നതാ

ക്കൻമാർക്ക്ഈകടമ നിറ�വറ്റാൻ കഴിയില്ല. ലക്ഷ്യ�ത്താട് അചഞ്ചലമായ കൂറും

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങ�ള

ബലികഴിക്കാനുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധതയും ഉന്നതമായ മനുഷ്യ��ഹവും സാമൂഹ്യ

വും ശാസ്ത്രീയവും സാ�ങ്കതികവുമായ അറിവു വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമശീലവും

ഉയർന്ന സാൻമാർഗ്ഗിക സാംസ്കാരിക നിലവാരങ്ങളും പതർച്ചയില്ലാത്തആദർശ

നിഷ്ഠയും വിനയം, സത്യസന്ധത, ധീരത, ദയ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും എല്ലാ

മുള്ള വ്യക്തികൾ�ക്ക �സാഷ്യലിസം �പാലുള്ള മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തി�ലക്ക്

ജനങ്ങ�ളനയിക്കാൻകഴിയുള്ളു.

അങ്ങി�ന �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരം എല്ലാത്തരം മൃഗീയത

കൾക്കു�മതിരായി മനുഷ്യത്വ�ത്തഊട്ടിവളർത്താനുള്ള സമരവുമായി അവിഭാജ്യ

മാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ, മനുഷ്യത്വമുള്ള ജനങ്ങൾ�ക്ക മാനു

ഷികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ; ചീത്ത മനുഷ്യർക്ക് നല്ല സാഹച

ര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ മുതിരുന്നവർ

സ്വയം നല്ലവരായിരിക്കണം.

ഏഴ്

ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരുകയും പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരി

കയും �ചയ്യുന്ന എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യ�ന്റ ഭാവി�യപ്പറ്റിയുള്ള സംശയ

ങ്ങൾ �പാന്തിവരിക സാധാരണമാണ്. പഴയ മൂല്യങ്ങളു�ട തകർച്ച മാനുഷിക

മൂല്യങ്ങളു�ട ആ�ക തകർച്ചയായി �കാട്ടി�ഘാഷിക്ക�പ്പടുന്നു. കാലഹരണ�പ്പ

ട്ടുകഴിഞ്ഞ പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട അധഃപതനം ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട

അധഃപതന�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്ക�പ്പടുന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തി

�ന്റ തകർച്ചയു�ട കാലത്ത് മാനുഷികമൂല്യങ്ങളാ�ക ഇടിഞ്ഞു�പാളിഞ്ഞു�വന്ന്

നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളു�ടപ്രതിനിധികൾ വിലപിക്കുകയുണ്ടായി. അയിത്തം, ജാതി�മ

ധാവിത്വം മുതലായ മൂല്യങ്ങളു�ട തകർച്ചസനാതനങ്ങളായധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട

തകർച്ചയാ�ണന്ന് കരുത�പ്പട്ടു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾ �വ

ല്ലുവിളിയ്ക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന�ത്ത കാലഘട്ടത്തിലും ഇതുത�ന്നയാണ്

സംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ സാർവലൗകികമായ

തകർച്ചയും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്ത

നത്തി�ന്റ സാഹചര്യങ്ങളും മാനുഷികബന്ധങ്ങളു�ട മുന്നിൽ പുതിയ �ചാദ്യചി

ഹ്നങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. �കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട

ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട അടിത്തറ പിടിച്ചുകുലുക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
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�ലാകമുതലാളിത്തം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിയ്ക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. �സാഷ്യലിസ

ത്തി�ന്റഅനുദിനംവളർന്നുവരുന്നസ്വാധീനശക്തിചരിത്രത്തി�ന്റമനസ്സാക്ഷി�യ

ഇളക്കിമറിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പഴമയു�ട �വതാളികൻ

മാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട തകർച്ച�യപ്പറ്റിയുള്ള മുറവിളികൾ

�പാന്തിവരികസ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ചുറ്റുപാടുംഅഴിമതികൾ,�കക്കൂലികൾ,

ചൂഷണങ്ങൾ, ലാഭ�ക്കാള്ളകൾ,അത്യാർത്തി,അഹങ്കാരം, കപടനാട്യങ്ങൾ!ഈ

സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥവും വഞ്ചനയും ക്രൂരതയും ബീഭത്സതയും മനുഷ്യ�ന്റ

സഹജസ്വഭാവങ്ങളാ�ണന്ന് പ്രഖ്യാപിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ ദുഷ്ടനും

വഞ്ചകനും സ്വാർത്ഥമതിയുമാ�ണന്നും അവ�ന്റ ഹൃദയത്തിൽ മൃഗീയതയാണ്

കുടിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അവ�നാരിയ്ക്കലും നന്നാവുകയി�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള വാദ

ങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഭൗതികമായ �നട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്; ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയും ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയും തിൻമക�ള തീറ്റി�പ്പാറ്റു

കമാത്രമാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും ഭൗതികപു�രാഗതിയ്ക്കു�വണ്ടിയുള്ള �വമ്പൽ

ആത്മീയാധഃപതനത്തിനുവഴി�തളിച്ചിരിക്കുന്നു�വന്നും മറ്റും വാദിക്ക�പ്പടുന്നു.

മനുഷ്യൻഅധഃപതിക്കുകയാ�ണാ?

പ�ക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായമാ�ക, അധഃപതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുക

യാ�ണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. കുത്തകമുതലാളികളും കരിഞ്ചന്തക്കച്ചവടക്കാരും നാ

ടുവാഴികളും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�മധാവികളും അവർക്കു ശിങ്കിടിപാടി സ്വാർത്ഥം �നടുന്ന

കൂളവൃന്ദങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി കടിപിടികൂടുന്ന രാഷ്ട്രീയ�നതാക്കൻ

മാരുമാണ് അധഃപതനത്തി�ലക്ക് ഊളിയിട്ടു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ചൂഷണാധിഷ്ഠി

തമായ സ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയു�ട പാപ്പരത്തമാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിലൂ�ട

പ്രകടമാകുന്നത്.

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളു�ട പ്രശ്നം എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നമാണ്.

മാനുഷികപ്രശ്നമാക�ട്ട സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായും സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ സാഹച

ര്യങ്ങളുമായും ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ

സാഹചര്യങ്ങളിലുമുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലും മനുഷ്യ�ന്റ ചി

ന്താമണ്ഡലത്തിലും സ്വഭാവഗുണങ്ങളിലു�മല്ലാം പ്രതിഫലിയ്ക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ്.

ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ മ�റ്റതു സമുദായത്തിലും എന്ന�പാ�ല മുതലാളിത്ത സമു

ദായത്തിലും മാനുഷികങ്ങളായ സാന്മാർഗ്ഗികബന്ധങ്ങ�ള വികൃതമാക്കുകയും

�ഞക്കി�ഞരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നഘടകങ്ങൾപ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മുതലാളിത്തവും

സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ജനങ്ങളു�ട�മൽ

നാനാതരത്തിലുള്ളസമ്മർദ്ദങ്ങൾ �ചലുത്തുന്നു. ഈസാഹചര്യങ്ങളിൽഅടിപത

റാ�ത ജീവിയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ല. അതു�കാണ്ട് സമുദായത്തി�ന്റ �മൽ�നാട്ടത്തിലുള്ള

വിഭാഗങ്ങളു�ട ചീത്തത്തരങ്ങളും അധഃപതനവാസനകളും കു�റ�യാ�ക്ക കീ�ഴാ

ട്ടും പടർന്നുപിടിയ്ക്കു�മന്നത്സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.

പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സമുദായമാ�ക അധഃപതിയ്ക്കുന്നു�വന്നല്ല. ഫ്യൂഡ

ലിസത്തി�നാ മുതലാളിത്തത്തി�നാ ദുഷിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത �കാടിക്കണക്കിലു

ള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും പ്ര�ലാഭനങ്ങൾക്കും അവർ കീഴടങ്ങുന്നില്ല.

ചൂഷണവ്യവസ്ഥയു�ട ബീഭത്സതകൾക്ക് അവരു�ട മാനുഷികത�യ ഇടിച്ചുത

കർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, �താഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല

സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും �മാഷണത്തി�നാ വ്യഭിചാരത്തി�നാ മുതി
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രാറു�ണ്ടാ? ഒരു വലിയ പണക്കാര�ന രാത്രി സമയ�ത്തങ്ങാനും ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുകി

ട്ടിയാൽ നിങ്ങളയാ�ള �കാല�ചയ്ത് പണം തട്ടി�ക്കാണ്ടു�പാകാൻ മുതിരു�മാ?

എത്രത�ന്ന ദാരിദ്ര്യമു�ണ്ടങ്കിലും �മാഷണത്തി�നാ �കാലപാതകത്തി�നാ ഒരി

യ്ക്കലും സന്നദ്ധരാകാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിനാളുക�ള നമ്മൾ കാണാറി�ല്ല? അവർ

കക്കുക�യാ �കാലനടത്തുക�യാ �ചയ്യാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? �പാലീസുകാർ

അറസ്റ്റു�ചയ്യു�മന്ന �പടി�കാണ്ടാ�ണാ? അങ്ങി�നയാ�ണങ്കിൽ �പാലീസ് അടു

�ത്തങ്ങുമി�ല്ലന്ന് �ബാധ്യമായാൽ കവർച്ചയ്ക്കും �കാലപാതകത്തിനും ആളുകൾ

തയ്യാറാവു�മാ? ഇല്ലഎന്തു�കാണ്ട്? ഭീരുത്വം �കാണ്ടാ�ണാ? അല്ല പി�ന്ന�യാ?

തലമുറയതലമുറയായി സമാർജ്ജിച്ചു�പാന്ന സാന്മാർഗ്ഗിക�ബാധത്തി�ന്റ ശക്തി

�കാണ്ട്: ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം�കാണ്ട്. �താണിമറഞ്ഞു �വള്ള

ത്തിൽവീണ അജ്ഞാതബാല�ന രക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി സ്വന്തം ജീവ�ന�പ്പാലും

ബലികഴിയ്ക്കുന്നവരി�ല്ല? സ്വന്തം കുട്ടിയ്ക്കു ഫീസു�കാടുക്കാൻ �വണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുവച്ച

പണം അയൽവീട്ടി�ല �രാഗിയു�ട ചികിത്സയ്ക്കു�വണ്ടി എടുത്തു�കാടുക്കുന്നവരി

�ല്ല? മറ്റുള്ളവരു�ട കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ മനസ്സലിയുന്നവരി�ല്ല? എത്രത�ന്നപ്ര�ലാഭ

നങ്ങളുണ്ടായാലും �കക്കൂലി വാങ്ങാ�നാ അന്യ�ര വഞ്ചിയ്ക്കാ�നാ കൂട്ടാക്കത്തരവ

രി�ല്ല? �പാതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യങ്ങ�ള ബലികഴിയ്ക്കു

ന്നവരി�ല്ല;അടിമത്തവുംപട്ടിണിയുംസൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ളാട് �വറു

പ്പു�താന്നുന്നവരി�ല്ല? ഉന്നതങ്ങളായ മാനുഷികാദർശങ്ങൾക്കു�വണ്ടിഎന്തുത്യാഗ

വും �ചയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നവരി�ല്ല? ഉണ്ട്, ധാരാളമുണ്ട്, പ്ര�ത്യകിച്ചും അധ്വാനി

ച്ച് ഉപജീവനംകഴിയ്ക്കുന്ന�താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പു�രാഗമനവാദികളായബു

ദ്ധിജീവികൾ മുതലായജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ. മനുഷ്യസമുദായമാ�കധാർമ്മി

കാധഃപതനത്തി�ന്റചുഴിയിൽ�പ്പട്ടുകറങ്ങുകയാ�ണന്നുപറയുന്നവർനുണയാണ്

പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ ചീത്തയാ�ണന്നും സ്വാർത്ഥത, വഞ്ചന, ക്രൂരത

മുതലായവ മനുഷ്യ�ന്റ സഹജസ്വഭാവങ്ങളാ�ണന്നും പറയുന്നവർ �നരല്ല പറ

യുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മൃഗമായിരുന്നിട്ടില്ല. ചൂഷണവ്യവസ്ഥകളു�ട മൃഗീയ

സാഹചര്യങ്ങൾഅവ�ന്റ മാനുഷികതക�ള വള�ച്ചാടിയ്ക്കുകയും വികൃതമാക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു�വന്നതു ശരിയാണ്. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾഅവ�ന്റ മനുഷ്യത്വ�ത്ത

മുരടിപ്പിക്കുന്നു�വന്നതും ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, എല്ലാത്തരം പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങ

�ളാടു�മതിരിട്ടു�കാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട നിലനിന്നുവന്നിട്ടുള്ള മൗലികങ്ങളായ

മാനുഷികഗുണങ്ങളു�ട ഉറവുകൾ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബീഭത്സങ്ങളായ അസാൻ

മാർഗ്ഗികതകളു�ട ഒത്തനടുക്കുനിന്നു�കാണ്ടുത�ന്ന സ്വന്തം മാനുഷികത�യ കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരു�ട ധാർമ്മിക�ബാധ�ത്ത തട്ടിയുയർത്താനുമുള്ള മനു

ഷ്യ�ന്റ കഴിവുകൾ �ക�മാശം വന്നു�പായിട്ടില്ല. ആത്മീയശക്തി നഷ്ട�പ്പട്ട ദുർ

ബ്ബലഹൃദയൻമാർ സമ്മർദ്ദങ്ങ�ളാടും പ്ര�ലാഭനങ്ങ�ളാടും �നരിടാൻ കഴിയാ�ത

ചീത്തത്തങ്ങൾക്കുകീഴടങ്ങുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതുപരമാർത്ഥമാണ്. പ�ക്ഷ,അ�തസമ

യത്തുത�ന്ന സാഹചര്യങ്ങളു�ട ആത്മീയത്തകർച്ചകളി�ലക്ക് കാലിടറിവീഴാ�ത

മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതക�ള ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കുന്ന �കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജന

ങ്ങൾ ഉ�ണ്ടന്നുള്ളയാഥാർത്ഥ്യവും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുംഅവ�ര ചു

റ്റിപ്പറ്റിനിൽക്കുന്നക്ഷുദ്രജീവികളും ധാർമ്മികാധഃപതന�ത്ത �കട്ടിപ്പുണരു�മ്പാൾ

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട മനഃസാക്ഷി അസാന്മാർഗ്ഗികതകൾ�ക്കതിരായി

ഇളകിമറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ആത്മീയമായ പാപ്പരത്തത്തിനു മുമ്പിൽ അവർ

മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല. അവർ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നവരല്ല, സാഹചര്യങ്ങ�ള
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സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട സാഹചര്യങ്ങ�ള

മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ഭാവി�യരൂപ�പ്പടുത്താനുമുള്ളഅവരു�ട

കഴിവുകൾ നശിച്ചു�പായിട്ടില്ല. പണ�പ്പട്ടികളു�ട അസാന്മാർഗ്ഗിതക�ളയും അധി

കാരസ്ഥാനങ്ങളു�ട ആത്മീയപാപ്പരത്ത�ത്തയും അവ�രാരിയ്ക്കലും ന്യായീകരിക്കു

ന്നില്ല. ചുറ്റുപാടുമുള്ള കപടനാട്യങ്ങളും വഞ്ചനകളും അവ�ര അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു:

അധാർമ്മികതക�ള സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റാനും ഉത്കൃഷ്ടത

കൾക്കുവളരാൻ പറ്റിയ മാനുഷികസാഹചര്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാൻഅവൻ �വമ്പൽ

�കാള്ളുന്നു. ചൂഷണങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കു�മതിരായ തങ്ങളു�ട �ദനംദിന

സമരങ്ങ�ള അസ്സാൻമാർഗ്ഗികതകൾ�ക്കതിരായ സമരങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കു

വാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഉറച്ചവിശ്വാസവും ഉന്നതാദർശങ്ങ�ളാടു

കൂറുമുള്ളഈ ജന�കാടികളാണ് പുതിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളു�ട നിർമ്മാതാ

ക്കൾ. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ പു�രാഗതിയ്ക്കും പുതി�യാരു സാമൂഹ്യനീതിയ്ക്കും�വ

ണ്ടി പട�വട്ടി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഈ ജന�കാടികൾ ത�ന്നയാണ്, സമുദായ�ത്ത

മലീമസമാക്കി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അധഃപതനപ്രവണതക�ള എ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി

തുടച്ചുനീക്കാൻകഴിയു�മന്നതിനുള്ളഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉറപ്പ്.

എന്നാൽ അസാൻമാർഗ്ഗികതൾ�ക്കതിരായ ഈ ജനകീയ പ്രവണതകൾ

ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. അവയ്ക്ക് സംഘടിതമായ ഒരുരൂപം നൽകുകയാണ്

ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിൽവിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരു�ട കടമ.

ആദ്യപതിപ്പ് 1965, ഏപ്രിൽ

രണ്ടാപതിപ്പ് 1980 മാർച്ച്

പ്രഭാത് ബുക്ക്ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം



6
മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും

1 മതവും കമ്യൂണിസവും

മഹാകവി �ഷല്ലി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നകാലത്ത് ഒരുസംഭവമുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം

ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാ�ണന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ എങ്ങ�ന�യാ അറിഞ്ഞുവശായി.

ഉട�ന കൽപന പുറ�പ്പട്ടു: “ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ �ഷല്ലി �ദവ

�ത്തകണ്ടുപിടിച്ചി�ല്ലങ്കിൽഅയാ�ള �കാളജിൽനിന്ന്ഡിസ്മിസ് �ചയ്യും!”

ഇന്ന�ത്ത മതഭ്രാന്തന്മാർ 24 മണിക്കൂർ സമയം�പാലും അനുവദിക്കാൻ

തയ്യാറില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധികളായ ഹിന്ദു പിന്തിരിപ്പനും, മുസ്ലീം പിന്തിരിപ്പ

നും, ക്രിസ്ത്യൻപിന്തിരിപ്പനും മ�റ്റല്ലാ പിന്തിരിപ്പനും ഒ�ര പ്ലാറ്റു�ഫാറത്തിൽ കയറി

മുക്രയിടുകയാണ്.

“കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്;ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്; സദാ

ചാര�ബാധമില്ലാത്തവരാണ്. അതു�കാണ്ട് അവ�ര നശിപ്പിക്കുക!”

ഈആക്രമണത്തി�ന്റഅർഥ�മന്താണ്?

ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കു മാത്ര�മ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർ

ട്ടിയിൽസ്ഥാനമനുവദിക്കാവൂ എന്ന് പാർട്ടിയു�ട പരിപാടിയാക�ട്ട, ഭരണഘടന

യാക�ട്ട, നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച്, മതവിശ്വാസങ്ങ�ള ബലം പ്ര�യാഗി

�ച്ചതിർക്കുന്നത് �തറ്റാ�ണന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

1874-ൽ ത�ന്ന നിരീശ്വരവാദം ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കണ�മ

ന്ന അരാജകവാദ�ത്ത എം�ഗൽസ് എതിർക്കുകയുണ്ടായി. മതവിശ്വാസങ്ങൾ

�ക്കതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം അസംബന്ധമാ�ണന്നും മത�ത്ത നിലനിർത്താൻ

മാത്ര�മ അതു സഹായിക്കുകയുള്ളു�വന്നുമാണ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. മതത്തി�നതി

രായ സമരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയു�ട രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണ�മന്ന

വാദംബൂർഷ്വാഅരാജകവാദികളു�ട വാദമാ�ണന്ന് �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണ് �ലനിൻ മത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ മതവിശ്വാ

സികളായ �താഴിലാളിക�ള പാർട്ടിയിൽ �കാണ്ടുവരാൻ പ്ര�ത്യകം ശ്രദ്ധിക്ക

ണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടുന്നത്. �ലനി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പു�രാഹിതനു�പാലും

പാർട്ടിയിൽ �ചരാം. ഒരു നിബന്ധന�യയുള്ളു: അയാൾ പാർട്ടി പരിപാടി�യ

എതിർക്കരുത്. �ന�രമറിച്ച്, പാർട്ടിപരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ �ബാധപൂർവ്വം
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പരിശ്രമിക്കുകയും �വണം. അയാൾപാർട്ടിയു�ടഅച്ചടക്കത്തിന് വഴങ്ങണം. മതം

പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി പാർട്ടി�യ ഉപ�യാഗിക്കരുത്; അത്ര�യ

�വണ്ടൂ.

�ലനി�ന്റത�ന്നവാക്കുകളിൽ,

“ഏ�തങ്കിലു�മാരു പു�രാഹിതൻ നമ്മു�ട പ്രവൃത്തിയിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാ

റായി വരികയാ�ണങ്കിൽ —അയാൾ പാർട്ടിപരിപാടി�യ എതിർക്കാ�ത �ബാ

ധപൂർവം പാർട്ടിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു�വങ്കിൽ — നമുക്കയാ�ള �സാഷ്യൽ

�ഡ�മാക്രസിയു�ട (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയു�ട) അണികളി�ലക്കു സ്വീകരിക്കാം.

�മമ്പർമാരു�ട തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാടിയും തമ്മിൽ വല്ല �വരുദ്ധ്യവുമു

�ണ്ടാ എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പരി�ശാധിക്കാൻ വയ്യ… എന്നാൽ, ഒരു
പു�രാഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ �ചർന്നതിനു�ശഷം ത�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒ�ര

ഒരു പ്രവൃത്തി മതവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാ�ണന്നു കണക്കാക്കി

യാൽ അയാ�ള പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താ�ക്കണ്ടിവരും. �ദവവിശ്വാസമുള്ള

�താഴിലാളികൾക്ക് �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയിൽ പ്ര�വശനം നൽ

കിയാൽ മാത്രം �പാരാ; അവ�ര റിക്രൂട്ടു�ചയ്യാൻ ഊർജിതമായി ശ്രമിക്കുകകൂടി

�വണം. ആ �താഴിലാളികളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ള അൽപ�മങ്കിലും വ്രണ�പ്പടു

ത്തുന്നതി�ന നമ്മൾ കഠിനമായി എതിർക്കും. നമ്മൾ അവ�ര റിക്രൂട്ട് �ചയ്യുന്നത്

മതത്തി�ന്നതിരായ ഒരു സജീവ സമരം നടത്താൻ �വണ്ടിയല്ല; പി�ന്ന�യാ,

നമ്മു�ട പരിപാടിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ അവർക്കു പരിശീലനം നൽകാൻ �വണ്ടി

യാണ്.”

മത�ത്തപ്പറ്റി �ലനിൻ ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് �സാവിയറ്റു

യൂണിയനിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ഭരണം നടക്കുന്ന മറ്റു

രാജ്യങ്ങളിലും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക്പരിപൂർണസ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മ�റ്റല്ലാറ്റി�നയു�മന്ന�പാല മത�ത്തയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്

പരി�ശാധിക്കുന്നത്. സ്വാർഥമതികളായഏതാനും ചില പു�രാഹിതന്മാർ �കട്ടിച്ച

മച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മത�മന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങ

ളിൽനിന്നാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾഉട�ലടുക്കുന്നത്എന്നവർചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സ്റ്റാലിൻപറയുന്നു:

“സമുദായത്തി�ന്റസാംസ്കാരികജീവിതത്തി�ന്റഉത്ഭവം-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയും

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടയും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളു�ടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളു�ടയും

ഉത്ഭവം — ആരാഞ്ഞു �നാ�ക്കണ്ടത് ആ ആശയങ്ങളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും

അഭിപ്രായങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമല്ല. പി�ന്ന�യാ? സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗ

തിക ജീവിതത്തി�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാണ്. കാരണം

അവയാണ് ഈ ആശയങ്ങ�ളയും അഭിപ്രായങ്ങ�ളയും സ്ഥാപനങ്ങ�ളയും

പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നത്.”

ഇതുത�ന്നയാണ് മാർക്സ് ഒ�രാറ്റ വാചകത്തിൽപറഞ്ഞത്:

“മനുഷ്യരു�ട �ബാധമല്ല അവരു�ട സാമൂഹ്യ ജീവിത�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത്; മറി

ച്ച്, സാമൂഹ്യ ജീവിതം അവരു�ട �ബാധ�ത്തനിയന്ത്രിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.”

പ്രാകൃതനായ കാടൻ പ്രകൃതി ശക്തികളു�ട മുമ്പിൽ ദുർബലനും നിസഹായനുമാ

യിരുന്നു. ഈ ദൗർബല്യവും നിസഹായതയുമാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട ഉറവിടം.



92 അദ്ധ്യായം 6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും

പ്രാർത്ഥന�കാണ്ടും വഴിപാടു�കാണ്ടും പൂജ�കാണ്ടും മന്ത്രവാദം�കാണ്ടും പ്രാകൃത

മനുഷ്യൻവിശ്വസിച്ചു. അങ്ങ�നയാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്.

അ�പ്പാൾ, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മതത്തി�ന്റ �വരുകൾ നിലനിൽ

ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ആ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റാൻ�വണ്ടിയുള്ളസമര

ങ്ങൾക്കല്ലാ�ത മതവിശ്വാസങ്ങ�ളനശിപ്പിക്കാൻകഴിയില്ല.

മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽമതവിശ്വാസങ്ങൾനിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ�ണ

ന്ന് �ലനിൻ വിവരിക്കുന്നു:

“ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും

സാമൂഹ്യമാണ്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യമർദ്ദനത്തി

ലും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അന്ധമായ ശക്തികളു�ട മുമ്പിൽ അവർക്കു�ണ്ടന്നു

�താന്നുന്ന പരിപൂർണമായ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലുമാണ് ആധുനിക മതത്തി

�ന്റ �വരുകൾ ആണ്ടിറങ്ങി നില്ക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഈ അന്ധമായ

ശക്തികൾ സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം, ഭൂകമ്പം മുതലായവ

യിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതി�നക്കാൾ ആയിരമിരട്ടി ഭീകരമായ മർദ്ദ നവും കഷ്ടപ്പാടു

മാണ് ദിവസം�താറും, മണിക്കൂറു�താറും ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘ ഭയമാണ്

�ദവങ്ങ�ള സൃഷ്ടിച്ചത്. ‘ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അന്ധമായ ശക്തിക�ളക്കുറി

ച്ചുള്ള ഭയം — അവയു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ള ജനങ്ങൾക്കു മുൻകൂട്ടി കാണാൻ

കഴിയാത്തതു�കാണ്ടാണ് അവഅന്ധമാ�ണന്ന് പറയുന്നത് —ഈശക്തികൾ

�താഴിലാളിക്കും �ചറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും അവരു�ട ജീവിതത്തി�ല ഓ�രാ

കാൽ�വപ്പിലും ‘ �പ�ട്ടന്നുള്ള ‘, ‘അപ്രതീക്ഷിതമായ ‘,’ യാദൃച്ഛികമായ ‘, നാശന

ഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഫല�മാ? പിച്ച�തണ്ടൽ, പാപ്പരത്തം, വ്യഭിചാരം,

പട്ടിണിമരണങ്ങൾ—ഇതാണ് ആധുനികമതത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാന�വര്.”

വർഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂടു�മ്പാൾ,

മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പ്ര�ത്യകമായ ഒരാവശ്യം �നരിടുന്നു. മർദ്ദകവർഗക്കാരു�ട

ചവിട്ടുംകുത്തു�മറ്റ് നരകിക്കുന്നമർദ്ദിതവർഗക്കാരു�ടനിസ്സഹായതാ�ബാധത്തിന്

ഒരൂന്നുവടിയാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ജീവിതം ദുസ്സഹമാണ് ; ദുരിതമയവുമാണ്. മര

ണത്തിനു�ശഷ�മങ്കിലുംഈ ദുരിതങ്ങൾഅവസാനിച്ചു�വങ്കിൽ! ഈ ജന്മത്തിനു

�ശഷ�മങ്കിലുംസുഖസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരുജീവിതം�കവന്നു�വങ്കിൽ!

മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:

“മതം കഷ്ട�പ്പടുന്നവ�ന്റ ദീർഘനിശ്വാസമാണ് ; ഹൃദയഹീനമായ �ലാകത്തി�ന്റ

ഹൃദയമാണ് ; ആത്മാവില്ലാത്ത ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയു�ട ആത്മാവാണ്; ജനങ്ങ

ളു�ട അവീനാണത്.”

കഷ്ട�പ്പടുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ നിസ്സഹായതയ്ക്ക് മാധുര്യം �ചർക്കാനാണ് മതവിശ്വാസ

ങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. മർദ്ദകവർഗക്കാരു�ട കയ്യിൽ മതം സാധാരണ

ക്കാരായ ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യാനും ആത്മീയമായി കീഴടക്കാനുമുള്ള ഒരായു

ധമായിത്തീർന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്തും �കാള്ളയടിച്ചും

സുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽക്കിടന്നു കൂത്താടുന്ന മർദ്ദകവർഗക്കാർ — അവർ ക്രിസ്തുവി�ന്റ

അനുയായികളായാലും ശരി, മുഹമ്മദി�ന്റ അനുയായികളായാലും ശരി — പാവ

ങ്ങ�ള സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു: പാപം �ചയ്തതു�കാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭ

വിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് പാപം �ചയ്യാതിരിക്കുക — എന്നു�വച്ചാൽ ഞങ്ങ�ള

അനുസരിക്കുക, നിങ്ങളു�ട �ചാരകുടിക്കാൻഞങ്ങ�ളഅനുവദിക്കുക!
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സാമ്പത്തികമായ അടിമത്തത്തിലും കഷ്ടപാടിലും കിടന്നു ഞരങ്ങുന്ന മർ

ദ്ദിതവർഗക്കാ�ര �നാക്കി, �ബബിളും ഖുറാനും ഭഗവത്ഗീതയും ഉയർത്തിപ്പിടി

ച്ചു�കാണ്ട് പിന്തിരിപ്പന്മാരായ പു�രാഹിതൻമാർ ഉപ�ദശങ്ങൾ പാസാക്കുന്നു:

“മർദ്ദകവർഗക്കാർ�ക്കതിരായി പട�വട്ടുന്നത് പാവമാണ്. ശാന്തരായി എല്ലാം

സഹിക്കുക. മരണത്തിനു�ശഷം നിങ്ങൾക്ക്സ്വർഗത്തി�ലത്താം!”

ബുദ്ധൻ, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ മതപ്രവാചകന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗ

മനപരമായ ചില പങ്കുകൾ വഹിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ്രാചീനകാലത്തും

മദ്ധ്യയുഗത്തിലുമുണ്ടായ ചില സാർവ്വത്രികങ്ങളായ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്

�നതൃത്വം നൽകാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, വർഗസങ്കലിതമായ സമു

ദായത്തിൽ മതപ്രവാചകന്മാരു�ട �പരുകൾ �പാലുംസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള

നിലനിർത്താൻ �വണ്ടിയാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നിട്ടുള്ളത്.

ജനങ്ങളു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടു�മ്പാൾ, �താഴിലാളികളും കൃഷി

ക്കാരും സംഘടിച്ചുമു�ന്നറു�മ്പാൾ, മർദ്ദകരു�ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരാൻ തു

ടങ്ങു�മ്പാൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം

ലഭിക്കുന്നു. പിശാചി�ന കുഴപ്പം പിടികൂടു�മ്പാൾഅത് �ദവ�ത്തകൂട്ടുപിടിക്കുന്നു.

ഹിന്ദു പിന്തിരിപ്പനും മുസ്ളീം പിന്തിരിപ്പനും കൃസ്ത്യൻ പിന്തിരിപ്പനും മ�റ്റല്ലാപിന്തി

രിപ്പന്മാരും തങ്ങളു�ട ഭൗതികങ്ങളായ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷി

ക്കാൻ �വണ്ടി, തങ്ങളു�ട പാട്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും �കവിട്ടു

�പാകാതിരിക്കാൻ �വണ്ടി, മതവിശ്വാസങ്ങ�ള �പാക്കിപ്പിടിക്കുന്നു. മതത്തി�ന്റ

പട്ടുടുപ്പണിയിച്ചു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ട ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യ അവർ നിലനിർത്താൻ

ശ്രമിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും ജന്മിത്തത്തി�ന്റയും ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങ�ള

രക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടി, മർദ്ദനവും ചൂഷണവും നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി, യുദ്ധ�ത്തയും

ഫാസിസ�ത്തയും സഹായിക്കാൻ �വണ്ടി, കൂട്ട�ക്കാലക�ളയും �ചാരപ്പുഴക�ള

യും ന്യായീകരിക്കാൻ �വണ്ടി, ചുരുക്കത്തിൽ, മനുഷ്യത്വ�ത്ത ചവുട്ടി�ത്തയ്ക്കാൻ

�വണ്ടി,അവർ മതത്തി�ന്റസഹായം �തടുന്നു.

പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാരു�ട ഈ ഗൂഢാ�ലാചന�യ തുറന്നു

കാണിക്കാ�ത, അവരു�ട ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യആവരണം �ചയ്യുന്ന പട്ടുടുപ്പുകൾ

പിച്ചിച്ചീന്താ�ത, മതവിശ്വാസങ്ങളു�ട പിന്നിലുള്ള ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള �വ

ളി�പ്പടുത്താ�ത, ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളു�ട ജീവിതസമരങ്ങ�ള മു�ന്നാട്ടു നയിക്കാൻ

കഴിയില്ല.

അ�പ്പാൾ മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിലാ�ണാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അ�ത

തീർച്ചയായും. അ�ത മാർക്സിസത്തി�ന്റഅവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഭൗതികവാദം.

2 ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും

ഭൗതികവാദ�മന്നു �വച്ചാൽ �താന്നിയ�തന്തും കാണിക്കലാണ്, വയറിനു�വണ്ടി

മാത്രം ജീവിക്കലാണ്, എല്ലാ സദാചാരങ്ങ�ളയും എതിർക്കലാണ്, എന്നും മറ്റും

പറയുന്നവ�രകണക്കിനുകളിയാക്കി�ക്കാണ്ട്എംഗൽസ്എഴുതുകയുണ്ടായി:

“ഭൗതികവാദം എന്ന പദം�കാണ്ട് പണ്ഡിതമൂഢൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കള്ളുകുടി,

കണ്ണി�ന്റയും മാംസത്തി�ന്റയും സുഖ�ഭാഗം, താ�ന്താന്നിത്തം, കാമാസക്തി, പി

ശുക്ക്, ലാ�ഭച്ച, �സ്റ്റാക്ക് എക്സ് �ചഞ്ചി�ല ചൂതാട്ടം മുതലായവയാണ് — ചുരുക്ക

ത്തിൽ, സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽഅയാൾ �ചയ്യുന്നഎല്ലാ �ചറ്റത്തരങ്ങളുംആത്മീ

യവാദം എന്ന പദം �കാണ്ട് അയാൾ മനസിലാക്കുന്നത് നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം,
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സാർവ്വത്രികമായആർത്തത്രാണപരായണത്വം മുതലായവയാണ്അയാൾമറ്റുള്ള

വരു�ട മുമ്പിൽബഡായി പറയാൻ മാത്രമുപ�യാഗിക്കുന്നആ ‘നല്ല �ലാകമാണ്.”

മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഭൗതികവാദ�മന്നവാക്കുപ�യാഗിക്കുന്നത് ഒരുപ്ര�ത്യകമായഅർ

ത്ഥത്തിലാണ്. അ�താരു സദാചാര പ്രശ്നമല്ല. പ്രകൃതി�യയും, സമുദായ�ത്തയും,

മനുഷ്യജീവിത�ത്തയുംപരി�ശാധിക്കുന്നരീതിയാണിത്.

മനുഷ്യന് ത�ന്റ സ്വന്തം ഭാവി�യ നിർണയിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് ചിലർ വിശ്വ

സിക്കു�മ്പാൾ, മറ്റുചിലർഅന്ധമായ വിധിയു�ടഅടിമമാത്രമാണു മനുഷ്യൻഎന്നു

വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടുവ്യത്യസ്തങ്ങളായവീക്ഷണരീതികളാണിവ.

മഴ �പയ്യാത്തതു�കാണ്ടാണ് ഭക്ഷണക്ഷാമമുണ്ടായ�തന്നും മഴയുണ്ടാവ

ണ�മങ്കിൽ ജനങ്ങൾ �ദവ�ത്താടു പ്രാർത്ഥിക്കണ�മന്നും മദിരാശി സംസ്ഥാ

നത്തി�ല മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജ�ഗാപാലാചാരി പ്രസംഗിക്കയുണ്ടായി.

അ�താരു വീക്ഷണ രീതിയാണ്. മഴയുണ്ടാകുന്നത് ചില ഭൗതിക നിയമങ്ങളനു

സരിച്ചാ�ണന്നും ആ നിയമങ്ങ�ള ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് മഴയില്ലാത്തിടത്ത് മഴയു

ണ്ടാക്കാനുള്ളകഴിവ് മനുഷ്യനു�ണ്ടന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നു. അതു മ�റ്റാരു

വീക്ഷണരീതിയാണ്.

1934-ൽ ബീഹാറിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പ�ത്തപ്പറ്റി ഗാന്ധിയും മഹാകവി ടാ�ഗാ

റും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സവർണർ

അയിത്തമാചരിച്ചതിന് �ദവം നൽകിയ ശിക്ഷയാണ് ഭൂകമ്പ�മന്ന് ഗാന്ധിജി;

ഗാന്ധിജിയു�ടഅഭിപ്രായം �തറ്റാ�ണന്നും ഭൂകമ്പമുണ്ടായത് ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രസംബ

ന്ധമായ ചില ഭൗതികനിയമങ്ങളനുസരിച്ചാ�ണന്നും മഹാകവി ടാ�ഗാർ; അതിനു

മറുപടിയായി, മരത്തി�ന്മലുള്ളഇലകൾഇളകുന്നതു�പാലും�ദവത്തി�ന്റ കൽപ

നയനുസരിച്ചാ�ണന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടു വീക്ഷണരീതികൾ തമ്മിലുള്ള

സംഘട്ടനമാണ് നമ്മളിവി�ട കാണുന്നത്.

ശങ്കരാചാര്യരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ നിരാകാരവും നിർഗുണവുമായ ബ്രഹ്മ

മാണ് പരമസത്യം. ‘ബ്രഹ്മംസത്യം; ഞാനാണ് ബ്രഹ്മം; �ലാകം മിത്ഥ്യ.’ ഇരുട്ടിൽ

കയർ കഷണ�ത്ത പാ�മ്പന്നു �തറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു�പാ�ല അജ്ഞാനിയായ

മനുഷ്യൻ �ലാക�ത്ത സത്യ�മന്നു �തറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു�വന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരു�ട

വാദം. ചാർവ്വാകൻ �ന�രമറിച്ച് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥസത്യ�മന്നു

വാദിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ പര�ലാകമില്ല, �ദവമില്ല, ആത്മാവി

ല്ല, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമല്ലാ�ത മ�റ്റാരുപരമസത്യമു�ണ്ടന്നവാദം �വറും ചപ്പടാച്ചിമാത്രം.

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളരണ്ടുവീക്ഷണഗതികളാണിവ.

ഭൗതിക പദാർത്ഥവും മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

ളാ�ണന്നു മനസിലാക്കുന്നവരു�ടയിടയിൽ ത�ന്നഅഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം? പദാർത്ഥ�മാ ചിന്ത�യാ ആദ്യമുണ്ടായത്? പ്രകൃതിയു

�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വളർച്ച�യാ, അ�താ, ചിന്തയു�ട വികാസ�മാ, ഇതി

�ലതാണ് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്? ഇതി�ലതാണ് മൂലകാരണം?

പ്രാചീന കാലം മുതൽ�ക്ക മഹാന്മാരായ പല തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രണ്ടു �ചരി

കളായി പിരിഞ്ഞുനിന്ന്ഈ�ചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാൻശ്രമിച്ചു�പാന്നിട്ടുണ്ട്.

എംഗൽസ്എഴുതുന്നു:

“ചിന്തയും ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ, ആത്മാവും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഉള്ള

ബന്ധമാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തി�ല മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നത്തിനു തത്വജ്ഞാ
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നികൾ നൽകിയ മറുപടികൾ അവ�ര രണ്ടു �ചരികളിലാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവാണ് പ്രകൃതിയു�ട മൂലകാരണ�മന്നു വാദിക്കുന്നവർ ആത്മീയവാദത്തി

�ന്റയും പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണ�മന്നു വാദിക്കുന്നവർ നാനാവിഭാഗത്തിലും

�പട്ട ഭൗതികവാദത്തി�ന്റയും �ചരിയിലുൾ�പ്പടുന്നു.”

മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധവും ചിന്താശക്തിയും വളരുന്നതിന്നനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതിയും

സാമൂഹ്യജീവിതവുംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുന്ന�തന്ന്ആത്മീയവാദികൾശഠിക്കുന്നു.

�ന�രമറിച്ച്, പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യജീവിതവും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന്നനു

സരിച്ചാണ് മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധം വികസിക്കുന്ന�തന്ന് ഭൗതികവാദം പറയുന്നു.

മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ ഭാഗത്താണ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിന്തയു

�ടയും �ബാധത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ടയുംഅടിസ്ഥാനം ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതിക

ളു�ട വികാസവും വളർച്ചയുമാ�ണന്നുമാർക്സിസംസിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രം മാർക്സിസത്തി�ന്റ ഭാഗത്താണ്.

മനുഷ്യ�നാ മറ്റു ജീവജാലങ്ങ�ളാ ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് എത്ര�യാ മുമ്പുത

�ന്ന ഭൂമി എന്ന ഭൗതിക വസ്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഭൂമുഖത്താവിർഭ

വിച്ച ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചിന്തയും പ്രജ്ഞയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പരിഷ്ക്കരിച്ച

അവയവഘടനകളുംരൂപങ്ങളുമുള്ളവ്യത്യസ്തജന്തുക്കൾഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ

ഭൗതിക ജീവിതത്തി�ന്റ നിലനിൽപിന് �ബാധവും മറ്റു മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങ

ളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അവയവങ്ങളു�ടയും നാഡീപടലങ്ങളു�ടയും വികാസ

ത്തി�ന്റഫലമായിട്ടാണ് ചിന്തയുംപ്രജ്ഞയുംവളർന്നുവന്നത്.

മനുഷ്യ�ന്റ പൂർവികനായ കുരങ്ങുമനുഷ്യൻ പിൻകാലുകളി�ന്മൽ നിവർന്നു

നിൽക്കാൻ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ അതി�ന്റ പിൻഗാമിയായ മനുഷ്യനു ശ്വാ

സനാളവും ശ്വാസ�കാശങ്ങളുമുപ�യാഗിച്ചു സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവു �നടാൻ

സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. നാലു കാലി�ന്മൽ നടക്കുന്ന മൃഗത്തിനു സ്വന്തം ചുറ്റുപാടു

ക�ള സ്വതന്ത്രമായി �നാക്കിക്കാണാനും അങ്ങ�ന പുതിയ അറിവുകളും ആശയ

ങ്ങളും സമ്പാദിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. ശാരീരികമായി അതി�ന്റ പി�ന്നാക്ക നില

ചിന്തയു�ടയും �ബാധത്തി�ന്റയും വളർച്ചയ്ക്കു തടസമായി നിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ

�ബാധശക്തിയു�ട വളർച്ചയ്ക്കു ഒരുപ്ര�ത്യകതരം ശാരീരിക ഘടനയും നാഡീപടല

ങ്ങളു�ട വളർച്ചയും അത്യന്താ�പക്ഷിതമാണ്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, �ദവി

കവും ഭൗതികവുമായപരിത:സ്ഥിതികളു�ട പു�രാഗതിയാണ് ചിന്തയു�ട വളർച്ചയ്ക്കു

വഴി �തളിയിച്ചത്.

ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, �ബാധവും ചിന്തയും മനുഷ്യ�ന്റ

തല�ച്ചാറി�ന്റ ഉൽപന്നങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് യഥാർ

ത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾത�ന്നയുംആദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്, നമ്മു�ട

�ബാധവും നമ്മു�ട ചിന്തയും മസ്തിഷ്ക്ക�മന്ന ഭൗതികവസ്തുനിലനിൽക്കുന്നു�വന്നുള്ള

�തളിവുമാത്രമാണ്. ഭൗതികപദാർത്ഥം മനസ്സി�ന്റ സൃഷ്ടിയാ�ണന്ന വാദ�ത്താട്

മാർക്സിസം ഒരിക്കലും �യാജിക്കുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ച് മനസ് ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി

�ന്റഏറ്റവും ഉയർന്നസൃഷ്ടിയാ�ണന്ന്അതുറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

ഭൗതികമായപരിണാമങ്ങളാണ്പ്രകൃതിയു�ടയും മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റയും

വളർച്ചയ്ക്കടിസ്ഥാനം. ആശയപരമായ പരിണാമങ്ങളാക�ട്ട, ഭൗതിക പരിണാ

മങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത

പരിതഃസ്ഥിതികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവരുന്നതി�ന്റ

അടിസ്ഥാനകാരണമിതാണ്.
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സ്റ്റാലിൻപറയുന്നു:

“പുതിയആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത് സമുദായത്തിന് അവആവ

ശ്യമായി വന്നതിനാലാണ്; അവയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി സമുദായ�ത്തസംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും മാറ്റി മറിക്കുകയും �ചയ്യാ�ത ഭൗതിക ജീവിത

ത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ അടിയന്തിരകടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാ�ത

വരുന്നു�വന്നതു�കാണ്ടാണ്.”

ഇങ്ങ�ന പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയും സമുദായ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതിക

വുമായ ഒരു വിശകലനമാണ് മാർക്സിസം നൽകുന്നത്. ഏംഗൽസ് പറഞ്ഞതു

�പാ�ല, “പ്രകൃതി സ്വത�വ എങ്ങ�നയാ�ണാ അങ്ങ�നത�ന്ന അതി�ന യാ

�താരു കലവറയും കൂടാ�ത കാണുക�യന്നതാണ് പ്രപഞ്ച�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതി

കവീക്ഷണരീതി.”

പ്രകൃതിയു�ട വിവിധങ്ങളും സങ്കീർണങ്ങളുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും, മൂ

ലപദാർത്ഥം മുതൽ നക്ഷത്രമണ്ഡലംവ�ര, ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളു�ട പ്രാഥ

മികരൂപം മുതൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യ�ന്റ ബുദ്ധിശക്തിയും വ�ര, എല്ലാംത�ന്ന

ഭൗതികമാ�ണന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം �തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവ

സ്തുക്കളു�ട രൂപങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ�ക്ഷ, അവയ്ക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ

�ബാധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ, യഥാർത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ, നിലനിൽപ്പു

�ണ്ടന്നുള്ളതാണ് കാര്യം.

�ലനിൻപറയുന്നു:

“നമ്മു�ട �ബാധത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ

നിന്നും �വറിട്ടുനിൽക്കുന്നബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത (വസ്തുവി�ന) അംഗീകരിക്കുക

യാണ് ഭൗതികവാദം �പാതു�വ �ചയ്യുന്നത്. �ബാധം എന്നു�വച്ചാൽ ഭൗതികയാ

ഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ മിക്കവാറും ശരിയായ ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്.”

ഭൗതികവാദ�മന്നു�വച്ചാൽ ജീവിത�ത്തയും മനസി�നയും ജീവനില്ലാത്ത യന്ത്ര

ങ്ങളാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കലല്ല. ജീവിതം യന്ത്രമല്ല, ഏതാനും രാസപദാർത്ഥങ്ങ

ളു�ട �വറു�മാരു സങ്കലനമല്ല. ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള

പദാർത്ഥങ്ങളി�ലക്കും ചിന്തിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ചിന്തിക്കുന്ന പദാർ

ത്ഥങ്ങളി�ലക്കുമുള്ള പരിണാമം ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.

മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന �കാഴിക്കുഞ്ഞി�ന �നാക്കു. മുട്ടയ്ക്കില്ലാത്ത പല ഗു

ണവി�ശഷങ്ങളും അതിനുണ്ട്. പ്രകൃതിയു�ട മ�റ്റല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും ഇതു

ബാധകമാണ്. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ പരിണാമത്തിനിടയിൽ ഒരു സവി�ശഷഘ

ട്ട�മത്തു�മ്പാൾ തികച്ചും പുതുതായ ചില ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു.

ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റപരിണാമം മനുഷ്യനി�ലാള�മത്തു�മ്പാൾ മാനസികവും

സാൻമാർഗികവും ആത്മീയവുമായ ചില സവി�ശഷഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു.

മനുഷ്യൻചിന്തിക്കുന്നു, ��ഹിക്കുന്നു,സാഹിത്യകലാസാംസ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങ

ളി�ലർ�പടുന്നു. മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻ�റതായസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നുമാത്രം:

ആസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾദിവ്യവുംസനാതനവുമായഏ�താആത്മീയശക്തിയിൽ

നിന്നു�രാക്കംകിട്ടിയവയല്ല. വള�രക്കാല�ത്തചരിത്രപരമായപരിണാമത്തി�ന്റ

ഫലമായിട്ടാണ് ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളായി രൂ

പാന്തര�പ്പട്ടത്. നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട വികാസചരിത്രത്തിലൂ�ടയാണ് ചിന്തിക്കാത്ത

പദാർത്ഥംചിന്തിക്കുന്നപദാർത്ഥമായത്.
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ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥം ഒരിക്കലും

നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അതു മാറുന്നു, വികസിക്കുന്നു, രൂപാന്തര�പ്പടുന്നു.

പദാർത്ഥത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യമായ സ്വഭാവഗുണമാണ് ചലനം. ചലനമില്ലാത്ത

പദാർത്ഥമില്ല.

ചലന�മന്നു�വച്ചാൽ ഒരുസ്ഥലത്തുനിന്നു മ�റ്റാരുസ്ഥല�ത്തക്കുള്ളനീക്കം

എന്നുമാത്രമല്ലഅർത്ഥം. വിദ്യുച്ഛക്തി ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഒരുരൂ

പമാണ്. ചലനത്തി�ന്റ മ�റ്റാരു രൂപമാണ് ജീവൻ. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ചലനത്തി

�ന്റഏറ്റവും ഉയർന്നരൂപമാണ് ചിന്ത.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ സങ്കൽപങ്ങളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തു

നിഷ്ഠമായി, നിലനിൽക്കുന്നഈ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം — നമ്മു�ട ഭൂമിയും �ലാകവും

സകല ചരാചരങ്ങളും — ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ പരിണാമക്രമ

ത്തിൽനിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അ�പ്പാൾ, പ്രപഞ്ചം സ്വത�വ ഭൗതികമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നാനാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ

വിഭിന്ന രൂപങ്ങളാണ്. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ചലനനിയമമനുസരിച്ച് വളർന്നുവരു

ന്ന പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് സർവാന്തര്യാമിയായ ഒരു പരമാത്മാവി

�ന്റ�യാ സർവ്വശക്തനായ�ദവത്തി�ന്റ�യാസഹായമാവശ്യമില്ല. ഇതു ശാസ്ത്രം

�തളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതിക

വാദത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം.

ആത്മീയവാദം ശാസ്ത്ര�ത്ത നി�ഷധിക്കുന്നു, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള നി�ഷധിക്കു

ന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവുക�ളയും അറിവി�നയും നി�ഷധിച്ചു�കാണ്ട് പ്രകൃതി�യയും

സമുദായ�ത്തയും മനസിലാക്കാൻകഴിയി�ല്ലന്നുവാദിക്കുന്നു. അങ്ങ�നനിലവിലു

ള്ള ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങ�ള മാറ്റാൻസാധിക്കയി�ല്ലന്നുവിശ്വസിക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ളസാമ്പത്തികസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലടങ്ങിയ�വരുദ്ധ്യംമൂലം

സാമ്പത്തികതകർച്ചയും �കടുതികളും കുഴപ്പങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കു�മ്പാ�ളല്ലാം ആത്മീ

യവാദം തല�പാക്കാറുണ്ട്. എല്ലാം മായയാ�ണന്നുംഈശ്വ�രച്ഛയാ�ണന്നുമുള്ള

വാദത്തി�ന്റ മറവിൽ നിന്നു�കാണ്ട് മർദ്ദകരും ചൂഷകരുമായ പിന്തിരിപ്പന്മാർ

ജനങ്ങ�ള മയക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ചുഴിഞ്ഞുപരി�ശാധിച്ച്

ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കു ഫലപ്രദമായ പരിഹാരമാർഗം കാണുന്നതിൽനിന്നു ജന

ങ്ങളു�ട ശ്രദ്ധ�യ വഴി�തറ്റിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ വിപത്ത്.

ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തി�നടാൻ അത് ജനങ്ങ�ള അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം

മായയായതു�കാണ്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തതു�കാണ്ടും മനുഷ്യ�ന്റ പരിശ്രമങ്ങ�ളല്ലാം

വൃഥാവിലാ�ണന്നുപ�ദശിച്ചു�കാണ്ട് അത് മർദ്ദിതവർഗക്കാരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ

ളു�ട ഓജസ് �കടുക്കുകയും അങ്ങ�ന മർദ്ദകവർഗക്കാരു�ട ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യ

നിലനിർത്താൻശ്രമിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഭൗതികവാദമാക�ട്ട, ഒന്നും മായയ�ല്ലന്നും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു�വന്നും

പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; മണ്ണും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ചൂഷകരും ചൂഷിതരും �താഴിലില്ലായ്മയും

പിരിച്ചുവിടലും പിരിച്ചുവിടലി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങളും എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

ളാ�ണന്നു വാദിക്കുന്നു; മനുഷ്യ�ന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളു�ട മൂലകാരണ

ങ്ങ�ള ചുഴിഞ്ഞു പരി�ശാധിക്കാനും ആ കാരണങ്ങ�ള ഉന്മൂലനം �ചയ്ത് ജീവിതം

സുഖസംപൂർണമാക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രകൃതി�യയും സമുദാ

യ�ത്തയും മാറ്റാനും മനുഷ്യത്വ�ത്ത ഉയർത്താനുമുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഭൗതിക

വാദം.
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മാക്സിം�ഗാർക്കിഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, മനുഷ്യനിൽ നിന്നും അതീതമായ യാ�താരാശ

യവുമില്ല. എ�ന്ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്,

എല്ലാ പ്രകൃതി ശക്തികളു�ടയും ഭാവി യജമാനൻ; മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അത്ഭുത

ങ്ങളു�ട കർത്താവ്. �ലാകത്തി�ല ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വസ്തുക്ക�ളല്ലാം ത�ന്ന

�വദഗ്ദ്ധ്യ�മറിയ മനുഷ്യഹസ്തങ്ങളു�ട അദ്ധ്വാനം �കാണ്ടുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടവയാണ്.

അദ്ധ്വാനത്തിലൂ�ടയാണ് നമ്മു�ടആശയങ്ങ�ളല്ലാം ജന്മ�മടുത്തിട്ടുള്ളത്.”

“പരിപാവനങ്ങളായ കാര്യങ്ങ�ളക്കുറിച്ചാണു പറയുന്ന�തങ്കിൽ, �ലാകത്തിൽ

�വ�ച്ചറ്റവും പരിപാവനമായ കാര്യം മനുഷ്യന് ത�ന്നാടുത�ന്നയുള്ള അതൃപ്തിയും

കൂടുതൽ നന്നാവാൻ�വണ്ടിയുള്ള അവ�ന്റ പരിശ്രമവുമാണ്. താൻത�ന്ന സൃ

ഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തരം ഹീനതക�ളാടും അവനുള്ള വി�ദ്വഷം പരിപാവനമാണ്;

ദുര, അസൂയ, �കാലപാതകം, �രാഗം, യുദ്ധം, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള

ശത്രുതകൾ-ഇവ�യല്ലാം ഉന്മൂലനം �ചയ്യാനുള്ള അവ�ന്റ ആഗ്രഹം പരിപാവന

മാണ്; സർ�വാപരി, അവ�ന്റഅദ്ധ്വാനം പരിപാവനമാണ്.”

മാർക്സിസത്തി�ന്റശബ്ദമാണിത്.

3 മാർക്സിസവുംആധുനിക ശാസ്ത്രവും

“മാർക്സി�ന്റയും എംഗൽസി�ന്റയും നിഗമനങ്ങൾ-വിപ്ലവ�ത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ

മാറ്റ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ-�പാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു” �വന്നും,

“ഇന്ന�ത്ത വർദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളു�ടയും

�വളിച്ചത്തിൽ മാർക്സിസം പു�രാഗമനപരമായ ഒരു തത്വസംഹിതയാ�ണന്നു

പറയാൻ സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അശാസ്ത്രീയവും പിന്തിരിപ്പനുമായ ഒരു �വ

റും �ഡാഗ്മയാ�ണന്നു പറയാൻ കൂടി മടി�ക്കണ്ടതി�ല്ലന്ന് �തളിയുന്നു.” എന്നു

�കരളത്തി�ല ഒ�രഴുത്തുകാരനായ പി. �കശവ�ദവ് മലയാള രാജ്യത്തി�ന്റ ഒരു

വി�ശഷാൽപ്രതിയിൽഎഴുതുകയുണ്ടായി.

�കശവ�ദവി�ന്റ�ധര്യം അപാരമാണ് ! ഭാവി�യ മാത്രമല്ല വർത്തമാനകാ

ല�ത്ത�പ്പാലും ഒരു �പനത്തുമ്പു�കാണ്ടു നാമാവ�ശഷമാക്കാൻ അ�ദ്ദഹത്തിന്

യാ�താരുകൂസലുമില്ല!

മാർക്സിസം �ലാകത്തി�ന്റ മനഃസാക്ഷി�യ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്

ഒരു നൂറ്റാ�ണ്ടആയിട്ടുള്ളു. എങ്കിലും,ഈചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അതു �ലാക

ത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാരു ഭാഗത്ത് �ച�ങ്കാലുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ത�ന്ന

ദിവസം �ചല്ലു�ന്താറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തി�ലക്കാകർഷിക്ക

�പ്പട്ടു �കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസം അജയ്യമാ�ണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അധി

കമധികം പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും നി�ഷധിക്കാനാവാത്ത

ഒരു ജീവനുള്ളയാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. പ�ക്ഷ, �കശവ�ദവി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർ

ത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതു �പാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു! അതു �വറും

മായയാണ് ! കമ്മ്യൂണിസത്തി�ലക്കു കുതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �സാവിയറ്റ് യൂണി

യനും, �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപടുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യ

ങ്ങളും, ജനാധിപത്യ �ചനയും, �ലാകത്തി�ന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതി�വഗം

പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നമാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുംഎല്ലാം മിഥ്യയാണ് !

മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരു�ട നിർവചനമനുസരിച്ച് “മാർക്സിസം പ്രകൃതിയു�ടയും

സമുദായത്തി�ന്റയും വികാസ നിയമങ്ങളു�ട ശാസ്ത്ര” മാണ�ല്ലാ. പ്രകൃതിയു�ട പ്ര
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ത്യക്ഷരൂപങ്ങളു�ടഅർത്ഥവുംപ്രാധാന്യവും മനസിലാക്കാനുംഅവ�യക്കുറിച്ചുള്ള

തത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാനും അവയു�ട ഭൗതികത്വമാണ് അടിസ്ഥാനമാ�യ

ടുക്ക�പ്പടുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അടിത്ത

റയി�ന്മലാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ മണിമാളിക �പാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്. അടിത്തറ

തകർന്നാൽ മണിമാളികയും തകർന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം ത�ന്ന മിഥ്യയാ�ണ

ങ്കിൽ പി�ന്ന മാർക്സിസം �പാളിഞ്ഞു പാളീസാകാതിരിക്കു�മാ? അതു�കാണ്ട്,

ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും അതിലടങ്ങിയ ഓ�രാ പരമാണുവും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്ന “ആധുനിക ശാസ്ത്ര” ത്തി�ന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുയർത്തിപിടി

ച്ചു�കാണ്ടാണ് �കശവ�ദവ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ �നർക്കു യുദ്ധത്തിനു �ചല്ലുന്നത്.

അ�ദ്ദഹംഎഴുതുന്നു:

“ശാസ്ത്രത്തി�ന്റയും �പാതു�വ വിജ്ഞാനത്തി�ന്റയും വർദ്ധന�വാടുകൂടി അഥവാ,

മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തി�ന്റ സങ്കുചിതമായ പരിധി�യപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടായ�താ

ടുകൂടി മാർക്സിസ്റ്റ് പലകയിൽ പുഴുക്കുത്തു വീണുകഴിഞ്ഞു. അതു ദ്രവിച്ചുതുടങ്ങിയിരി

ക്കുന്നു.”

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ ഭാഷയിലാണ് അ�ദ്ദഹം സംസാരിക്കുന്നത്. “ഇരുപതാം

നൂറ്റാണ്ടി�ല ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും മാർക്സിസത്തി�ന്റ തീരുമാനങ്ങ�ളയും നിഗമന

ങ്ങ�ളയും അവഗണിച്ചു�കാണ്ടാണു മു�ന്നാട്ടു �പായത്” എന്ന�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാപി

ക്കുന്നു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അ�ദ്ദഹം �തളിവുകൾ

ഹാജരാക്കുന്നു;

“ആറ്റമി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റിയും അതി�ന വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങ�ള

പ്പറ്റിയുമുള്ളകണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ�ലാകഘടന�യസംബന്ധിച്ചധാരണയിൽത�ന്ന

യുംവമ്പിച്ചമാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിഭിന്നങ്ങളായമൂന്നുതരംഅണുക്കളു�ടഘട

നയാണ് ഒരുആറ്റംഎന്ന് �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവവിരുദ്ധസ്വഭാവങ്ങ�ളാടുകൂടിയവ

യാ�ണങ്കിലുംഅവസംഘടിതമായിരിക്കുന്നു�വന്നുംഅവയു�ട വിഘടനആപൽ

ക്കരങ്ങളായ ഫലങ്ങ�ള ഉളവാക്കു�മന്നുമാണ് �സാദാഹരണം ശാസ്ത്രകാരന്മാർ

�തളിയിക്കുന്നത്.”

അതു�കാണ്ട് മാർക്സിസം �പാളിഞ്ഞുപാളീസായിരിക്കുന്നു!

20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല പ്രബലന്മാരും പ്രഗത്ഭമതികളുമായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ

രു�ട തണലിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് ശ്രീ. �കശവ�ദവ് സംസാരിക്കുന്നത്. ജീൻസ്,

എഡിങ്ങ്ടൺ, �വറ്റ് �ഹഡ്, പ്ലാങ്ക്, ബർട്രാൻഡ് റസൽ, �ക. ഭാസ്കരൻ നായർ

എന്നിങ്ങ�ന പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അ�ദ്ദഹ�ത്ത സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മു�ട

കൺമുമ്പിലുള്ള �ലാകം യഥാർത്ഥമ�ല്ലന്നും മനസിന് പുറത്ത് യാ�താരു യാഥാർ

ത്ഥ്യവുമി�ല്ലന്നും ഭൗതികപ്രപഞ്ചംത�ന്നമനസി�ന്റസങ്കൽപമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും

അ�ല്ലന്നും അവർ “�തളിയിച്ചു” കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സർ �ജ

യിംസ് ജീൻസ് പറയുന്നു: “പ്രപഞ്ചം മഹത്തായ ഒരു ചിന്തയായി അധികമധികം

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

�വറ്റ് �ഹഡ് പറയുന്നു:

“പ്രകൃതി മുഷിപ്പനാണ്; അതിന് ശബ്ദമില്ല, മണമില്ല, നിറമില്ല.”

എഡിങ്ങ്ടൺപറയുന്നു:
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“ഈകാണുന്ന�താന്നുമല്ല പരമാർത്ഥം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�നന്നനിലയിൽഎ�ന്റ

മുമ്പിൽകാണുന്ന�മശനീണ്ടുചതുരമായഒരുഘനപദാർത്ഥമ�ല്ലന്ന്എനിക്ക് പറ

�യണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അത് അ�മയ �വഗത്തിൽഅ�ങ്ങാട്ടുമി�ങ്ങാട്ടും കുതിച്ചുചാടു

ന്നഅ�നക�കാടി വിദ്യുൽക്കിരണങ്ങളു�ടസംഘാതമാ�ണന്നാണ് ശാസ്ത്രം �തളി

യിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

ഈ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടിത്ത�ത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് നമ്മു�ട �ക ഭാ

സ്കരൻനായർഎഴുതുകയാണ്:

“കരിങ്കല്ലി�ന്റ പരമാർത്ഥമറിയാൻ അതി�ന്മൽ തലയടിക്കുന്ന ദയനീയ പരീ

ക്ഷണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. പ�ക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

ശാസ്ത്രപ്രകാരം നാം ആഞ്ഞടിച്ചാലും കരിങ്കല്ലുമായി കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല. അങ്ങ�ന

യിരി�ക്ക സ്പർ�ശന്ദ്രിയ�ത്ത ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക്

ഒരു �മശ കാണുന്നതിന്, പ്രകാശം അതിൽ നിന്ന് നമ്മു�ട കണ്ണുകളിൽ എ�ത്ത

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തി�ന്റ ഈ സഞ്ചാരത്തിന് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്.

ആ നിമിഷാംശത്തി�ന്റ അവസാനത്തിലാണ് നമുക്ക് �മശ�യപ്പറ്റിയുള്ള കാ

ഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് നാം കാണുന്ന �മശ നമ്മു�ട തലയ്ക്കുള്ളില�ല്ല

ഇരിക്കുന്ന�തന്ന് �ബർട്രാൻഡ് റസൽ �ചാദിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തി�നപ്പറ്റിയുള്ള

�ബാധവും ഇതു�പാ�ലയുള്ളതാണ്. �മശയും �മഘവു�മല്ലാം വിദൂരമായ അനു

മാനങ്ങളാകുന്നു. മനസിനു ത�ന്നപ്പറ്റിത�ന്നയുള്ള �ബാധത്തിന് മാത്ര�മ ഈ

�വകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാ�തയുള്ളു. അതു സത്വരവും സാകലാൽ പൂർവകവുമായ

അറിവാണ്. മറ്റുള്ള�തല്ലാംഅതി�നആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു.” (ആധുനിക ശാസ്ത്രം

�പജ് 3, 4)

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വാസ്തവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നി�ല്ല

ന്നും സങ്കൽപങ്ങളും സംഭവ്യതകളും മാത്ര�മ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളു എന്നുമുള്ള

കണ്ടുപിടിത്തത്തിലാണ്അ�ദ്ദഹംഎത്തി�ച്ചരുന്നത്.

“ഇങ്ങ�ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഏറ്റവും നവീനമായ ഗ�വഷണങ്ങളിൽ കരിങ്ക

ല്ലും കാരിരുമ്പും എല്ലാം തരംഗങ്ങളായി അലിഞ്ഞു �പാകുന്നു. ഈതരംഗങ്ങ�ളാ?

സംഭവ്യതകളു�ട പരസ്പരബന്ധം മാത്രം!”

വള�രസൂക്ഷിച്ചു�വണംഈശാസ്ത്രകാരന്മാ�രാടു �പരുമാറുക. നമ്മളവ�രഎ�ന്ത

ങ്കിലും �ചയ്താൽ കൂടി അവർ�ക്കാരു ചുക്കുമില്ല. എഴുതാനുപ�യാഗിക്കുന്ന �മശ

അവരു�ട തലയ്ക്കുള്ളിലാണിരിക്കുന്ന�തന്നും കരിങ്കല്ലു�കാണ്ട് എത്ര ആഞ്ഞടിച്ചാ

ലും അവരു�ട തല �പാട്ടി�ല്ലന്നുമ�ല്ല പറയുന്നത്? അണു, പരമാണു മുതലായവ

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കള�ല്ലന്നും സങ്കൽപങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിമാത്രമാണവ

�യന്നുമ�ല്ലഅവർ �തളിയിക്കുന്നത്?

�തറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടമില്ലാതിരിക്കാൻ �വണ്ടി ഒരു കാര്യം ഇവിടത്ത�ന്ന

പറഞ്ഞു�വയ്ക്ക�ട്ട, ആധുനികശാസ്ത്രം എ�ന്നാ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ശാസ്ത്രം

എ�ന്നാ �മാത്തത്തിൽഇതി�ന �പർ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥംഅന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു�വന്നും മനസും ചിന്തയും മാത്ര�മ

യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു�വന്നും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഏകകണ്ഠ

മായി അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നില്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു �ചറു ന്യൂനപക്ഷം

മാത്ര�മഅങ്ങ�ന മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കുന്നുള്ളു. അവർ�ക്കതിരായി, ഭൗതികപദാർ

ത്ഥം മനസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്നയാഥാർത്ഥ്യ
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മാ�ണന്നും ഭൗതികപദാർത്ഥമി�ല്ലങ്കിൽപി�ന്നഅതി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുയർ

ന്നുവന്നശാസ്ത്രവുമി�ല്ലന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നഅ�നകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമുണ്ട്. ഒരു

ഭാഗത്ത് ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടണും റസലും ഭാസ്കരൻ നായരുമാണുള്ള�തങ്കിൽ മറു

ഭാഗത്ത് �ജാലി�യാ ക്യൂരിയും �ജ.ബി.എസ്. ഹാൾ�ഡനും �ബർണലും �ലവിയും

മിച്ചുറിനും ലിസ�ങ്കാവും മറ്റും മറ്റുമുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയവാദത്തി�ലക്കു മുതലക്കൂപ്പു

കുത്തുന്ന ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടണും മറ്റും ചില്ലറക്കാ�രാന്നുമല്ല. വലിയ വലിയ ശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാരാണവർ. കണക്കുകളും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും �തളിവുകളും നിഗമന

ങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ ഭൗതിക പദാർത്ഥം മിഥ്യയാ�ണന്നു

വാദിക്കുന്നത്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിലുമു

ണ്ടായ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളാണ�ത്ര ആത്മീയ വാദത്തി�ലക്കു തിരി

ച്ചു�പാകാൻ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ�ര �പ്രരിപ്പിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല

പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുമുണ്ടായി എന്നത് �നരാണ്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളു�ട

ഫലമായി ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ ധാരണക

ളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും

അവിഭാജ്യവുമായ കണികയാണ് പരമാണു എന്ന് കരുത�പ്പട്ടിരുന്നു. �റഡി�യാ

ആക്ടിവിറ്റി, ഇല�ക്ട്രാൺ സിദ്ധാന്തം എന്നിവയു�ട കണ്ടുപിടിത്ത�ത്താടുകൂടി ഈ

വിശ്വാസത്തിന് ഉടവുതട്ടി. ആറ്റം അവിഭാജ്യമ�ല്ലന്നുംഅതിൽ �പ്രാ�ട്ടാൺ, �ന

�ട്രാൺ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു കണികകൾ അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു.

ഈ കണ്ടുപിടിത്ത�ത്ത ആത്മീയവാദത്തി�ലക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് ചില

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപ�യാഗിച്ചത്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള

പഴയ ധാരണകളു�ട തകർച്ച�യ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ത�ന്ന തകർച്ചയാ

യിട്ടാണവർ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഭൗതികപദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നവർ �കാ

ട്ടി�ഘാഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ, അപ്രത്യക്ഷമായത് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികപ

ദാർത്ഥമല്ല, പദാർത്ഥത്തി�ന്റസ്വഭാവ ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളനമ്മു�ട ധാരണകൾ

മാത്രമാണ്. പദാർത്ഥം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി,

നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാ�ണന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം തകരുകയ

ല്ല, പദാർത്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയും പരമാണു�വപ്പറ്റിയും പഴയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകിയ

നിർവചനങ്ങൾപലതും �തറ്റാ�ണന്നു�തളിയുക മാത്രമാണ് �ചയ്തത്.

�ലനിൻപറയുന്നു:

“പദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അതിനർത്ഥം പദാർ

ത്ഥ�ത്തപ്പറ്റി നാമി�ന്നവ�ര അറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്ന ആ പരിധി അന്തർദ്ധാനം

�ചയ്തിരിക്കുന്നു�വന്നാണ്; പദാർത്ഥ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മു�ട അറിവ് കൂടുതൽ

ആഴത്തിൽ ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വന്നതാണ്; അതായത് പദാർ

ത്ഥത്തിനു �കവലവും മാറ്റമില്ലാത്തതും പ്രാഥമികവുമായ ചില ഗുണങ്ങളു�ണ്ടന്ന്

പണ്ടു നാം കരുതിയിരുന്നു. ആ ഗുണങ്ങൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു

�ണ്ടന്നും മറിച്ച് അവ ആ�പക്ഷികം മാത്രമാ�ണന്നും ചില പ്ര�ത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ

മാത്ര�മ അവ പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സവി�ശഷഗുണങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു�വ

ന്നും �തളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്നാണ്, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഭൗതികവാദമനുസരിച്ച്

പദാർത്ഥത്തിനുള്ള ഒ�ര�യാരു ഗുണം അതു നമ്മു�ട മനസ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര

മായി വസ്തുനിഷ്ഠമായിത്ത�ന്ന നിലനിൽക്കുന്നു�വന്നത് മാത്രമാണ്….”
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“ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ പുറത്തു�കാണ്ടുവരാൻ ഒ�രാറ്റ �ചാദ്യം

�ചാദിച്ചാൽ മതി. ഇല�ക്ട്രാണുകൾ, ഈതർ തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ മനു

ഷ്യമനസ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ�മന്ന നിലയ്ക്ക്,

നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടാ? ഇല്ല�യാ? ഈ �ചാദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിശങ്കം

മറുപടി പറയണം. ഇതിന്നവർ ‘ഉവ്വ് ’ എന്നു ശങ്കകൂടാ�ത മറുപടി തരുന്നുമുണ്ട്.

മനുഷ്യനും മ�റ്റല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുത�ന്ന പ്രകൃതി നിലനിന്നി

രുന്നു�വന്നും അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അ�പ്പാൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള മറുപടി

ഭൗതികവാദത്തിനനുകൂലമാണ്.”

ആറ്റമി�ന്റ ആഭ്യന്തര ഘടന�യ വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ നിഗൂഢതകളി�ലക്കിറങ്ങി �ചല്ലാനും അങ്ങ�ന പ്രകൃതി�യ കൂടുതൽ കീഴട

ക്കാനും മനുഷ്യന്കഴിവുണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തഈകണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾവാസ്തവത്തിൽ

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റവളർച്ച�യയാണ് കാണിക്കുന്നത്. �വള്ളംഅവിഭാജ്യമായ ഒരു ഭൗ

തികപദാർത്ഥമാ�ണന്ന് വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട്

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റവളർച്ച�യാടുകൂടിഅത്�ഹഡ്രജൻ,ഓക്സിജൻഎന്നീ മൂലധാതുക്ക

ളു�ട പരമാണുക്കളടങ്ങിയ ഒരു സംയുക്തമാ�ണന്ന് �തളിയിക്ക�പ്പട്ടു. ഇ�പ്പാൾ

�വള്ള�ത്തവിഘടിപ്പിച്ച് �ഹഡ്രജനുംഓക്സിജനുമാക്കി മാറ്റാം. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ

അർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥംഅപ്രത്യക്ഷമാ�യന്നല്ല; പദാർത്ഥത്തി�ന്റരൂപം മാ

റി�യന്നുമാത്രമാണ്. ഓക്സിജനും �ഹഡ്രജനും ഒരു പ്ര�ത്യക�താതിൽ സം�യാ

ജിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും �വള്ളമുണ്ടാവുകയും �ചയ്യും. �വള്ളം മനുഷ്യമനസിൽ നിന്ന്

സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. �വള്ളത്തി�ന്റ

ഘടന�യ വിശകലനം �ചയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ മനസും ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നതിന്

എത്ര�യാ ലക്ഷം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുമുതൽ�ക്കഅതുനിലനിന്നു�പാന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഇതുത�ന്നയാണ് എഡിങ്ങ്ട�ന്റ �മശയു�ടയും ഭാസ്കരൻ നായരു�ട കരിങ്ക

ല്ലി�ന്റയുംസ്ഥിതി. �മശ “അ�മയ�വഗത്തിൽഅ�ങ്ങാട്ടുമി�ങ്ങാട്ടും കുതിച്ചു ചാടുന്ന

അ�നക�കാടി വിദ്യുൽക്കണങ്ങളു�ട സംഘാതമാ�ണന്ന് ശാസ്ത്രം �തളിയിച്ചിരി

ക്കുന്നു.” വള�ര വള�ര ശരി. ആ സംഘാതത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടുത�ന്നയാണ് “നീ

ണ്ടു ചതുരമായ ഒരു ഘനപദാർത്ഥ” �മന്ന നിലയ്ക്ക് �മശ നിലനിൽക്കുന്നത്. �മശ

എ�ന്നാരു ഭൗതികവസ്തു അവി�ടയു�ണ്ടന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു യാഥാർ

ത്ഥ്യമാണ്. ഈയാഥാർത്ഥ്യമാണ് �മശ�യപ്പറ്റിയുള്ളസങ്കൽപ്പങ്ങളും ഭാവനകളും

നമ്മു�ട തല�ച്ചാറിലുളവാക്കുന്നത്. അ�ല്ലങ്കിൽ ശ്രീ. ഭാസ്ക്കരൻനായർ ആകാശ

�ത്തക്കു�നാക്കി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കണ്ണുകളിൽ ഏ�തങ്കിലും �മശയിൽ നിന്നുള്ള

പ്രകാശരശ്മികൾ വന്നുവീഴുന്നു�ണ്ടാ എ�ന്നാന്ന് പരി�ശാധിക്ക�ട്ട. �മശ സ്വന്തം

തലയ്ക്കുള്ളിലാ�ണങ്കിൽപി�ന്നഅതത്രവിഷമമുള്ളതാവില്ല�ല്ലാ.

പ�ക്ഷ,ഈസാങ്കൽപിക�മശ കാണുക�യാ സ്പർശിക്കുക�യാ �ചയ്യണ�മ

ങ്കിൽനമ്മു�ടശാസ്ത്രജ്ഞന്വള�രക്കാല�ത്ത�യാഗാഭ്യാസംത�ന്ന�വണ്ടിവ�ന്ന

ക്കും. �ന�രമറിച്ച്, അ�ദ്ദഹംഎഴുതാനുപ�യാഗിക്കുന്ന �മശ�യന്ന ഭൗതികപദാർ

ത്ഥത്തി�ന്റസാന്നിദ്ധ്യം,അ�ദ്ദഹംത�ന്നവിവരിച്ച�പാ�ല,ഏതാനും നിമിഷാംശ

ങ്ങളു�ടഅന്ത്യത്തിൽത്ത�ന്നഅനുഭവ�പ്പടാവുന്നതാണ്.

വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ വളർച്ച കാരണം �മശയു�ട ഭൗതിക ഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള

മനുഷ്യ�ന്റ �ബാധം മാറിയിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, �മശഅപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല. കരിങ്കല്ല്

ഭാസ്കരൻനായരു�ട മുമ്പിൽത്ത�ന്നയുണ്ട്. �വണ�മങ്കിൽതലയിട്ടടിച്ചു�നാക്കാം.
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നിൽക്ക�ട്ട, ആ തലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാധന�മ�ന്തന്നു �നാക്കുക. അവി�ട

അത്ഭുതകരങ്ങളായ പല ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും �പാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. എങ്ങ�ന

യാണ് ആശയങ്ങളും ചിന്തകളുമുണ്ടാകുന്നത്? ശരീരമില്ലാ�ത, ഭൗതികമായ മാം

സവും മജ്ജയും രക്തധമനികളുമില്ലാ�ത, തല�ച്ചാർ എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

ഭൗതിക പദാർത്ഥമില്ലാ�ത, ഭൗതിക പരിസരങ്ങളുമായുള്ള യാ�താരു ബന്ധ

വുമില്ലാ�ത, ഭാസ്കരൻ നായർ�ക്കാ ഏഡിങ്ങ്ട�ണാ എ�ന്തങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ

കഴിയു�മാ? തല�ച്ചാറിനകത്ത് നടക്കുന്നമാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ�ല്ലാ

ചിന്ത എന്നു പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ

ചരിത്രപരമായിരൂപംപൂണ്ടതും �കട്ടിപിണഞ്ഞതുമായ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ

ഒരുസാമൂഹ്യരൂപമാണത്. ഭൗതികപദാർത്ഥമി�ല്ലങ്കിൽപി�ന്നചിന്തയുമില്ല.

പദാർത്ഥഘടന�യപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട ഫലമായി ഭൗതിക

പ്രപഞ്ചമാ�കഅപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു�വങ്കിൽഅ�താ�ടാപ്പം ചിന്തയുംആശ

യവും — എന്തിന് , �കശവ�ദവി�ന്റയും ഭാസ്കരൻനായരു�ടയും ഭൗതിക ശരീര

ങ്ങൾകൂടി —അപ്രത്യക്ഷമാ�കണ്ടതായിരുന്നി�ല്ല? തല�ച്ചാറിലും നാഡീപടലങ്ങ

ളിലുമടങ്ങിയ പരമാണുക്കളിൽ �പ്രാ�ട്ടാണും�ന�ട്രാണുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വന്ന

ശാസ്ത്രീയസത്യം കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി �കശവ�ദവി�ന്റയും ഭാസ്കരൻനായ

രു�ടയും വിചിത്രങ്ങളായ വാദങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞു�വാ? �കശവ

�ദവ് സമ്മതിക്കി�ല്ലന്ന് തീർച്ച. എ�ന്തന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥ�ത്താ�ടാപ്പം

�കശവ�ദവി�ന്റ അനർഘങ്ങളായ ചിന്താരത്നങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായാൽ

പി�ന്ന മാർക്സിസ�ത്തയും പു�രാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും എതിർക്കാനാരാണ്

ബാക്കിയുണ്ടാവുക?

അ�പ്പാൾ, ഭൗതികപദാർത്ഥ�ത്താ�ടാപ്പം ചിന്ത നാമാവി�ശഷമാ�യന്ന്

പറയാൻ വയ്യ. അതു നിലനിൽക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സഹായമില്ലാ�ത, ശരീ

രവും മസ്തിഷ്കവും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും �കശവ�ദവി�ന്റ ചിന്ത അനന്തമായ

ശൂന്യതയിൽഅങ്ങ�നചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് !

പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം മുരത്ത ആത്മീയവാദികൾക്കു�പാലും നി�ഷധിയ്ക്കാനാ

വില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യാർത്ഥം നിലനിൽക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് അതി�ന്റ

ഘടന�യപ്പറ്റിയുംഅതി�ന്റസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാർക്കു കഴിവുണ്ടായത്. അറി�യണ്ട�തല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു�വന്ന് ആർക്കും

പറയാൻവയ്യ. സത്യം �കവലമാവാനുള്ള കാരണം അതിന് പരമമായ യാ�താര

തിർത്തിവരമ്പുമി�ല്ലന്നുള്ളതാണ്. അത് അനുസ്യൂതമായി വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു

ന്നു.ജ്ഞാനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ടഓ�രാ നിലവാരവുംഅ�പക്ഷികമാണ്. പ�ക്ഷ,

ഓ�രാ ആ�പക്ഷികസത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത ഭാഗിക

മായി�ട്ടങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഓ�രാ കണ്ടുപിടിത്തവും ഭൗതികസത്യത്തി�ന്റ

അന്തസാര�ത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ മനുഷ്യ�ന സഹായിക്കു

ന്നു. ഇതാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റനിലപാട്.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ അന്തസാര�ത്തപ്പറ്റി മനസിലാക്കാനുള്ള മനുഷ്യ

�ന്റ പരിശ്രമങ്ങൾ പ്രാചീനകാലം മുതൽ�ക്ക തുടർന്നു�പാന്നിട്ടുണ്ട്. വിഭിന്നഘ

ട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അ�നകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗ

തികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘടനാരൂപങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യുകയും അവയു�ട

പരസ്പരബന്ധങ്ങ�ളയും വികാസനിയമങ്ങ�ളയും �വളി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതാതുകാല�ത്ത ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചു ഭൗതിക
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പദാർത്ഥത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളജ്ഞാനം കൂടി�യാ കുറ�ഞ്ഞാ ഇരിക്കു

�മന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്.

ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടാണ് വാ

സ്തവപ്രകൃതി നിർമിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള�തന്ന് പ്രാചീന ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി,

ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനം എന്നായിരുന്നു പ്രാചീന യവനരു�ട വിശ്വാസം. ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു

മുമ്പ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ഡ�മാക്രാറ്റിസ് എന്ന ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാനി

എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമാണുക്ക�ള�ക്കാണ്ടാണ് നിർമിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള�തന്നും പര

മാണുക്കൾ എല്ലാ��ാഴും ചലിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നും പരമാണുക്കളു�ട വ്യ

ത്യാസങ്ങളു�ടയും ചലനത്തി�ന്റയും ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ

ഉണ്ടായ�തന്നും വാദിച്ചു. ഇ�തല്ലാം �വറും അഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നു�വന്നതു ശരി

ത�ന്ന. എങ്കിലും അവ മനുഷ്യമനസിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന

ഭൗതികപ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളആദ്യപരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രത്തി�ന്റവളർച്ച�യാടുകൂടിപദാർത്ഥത്തി�ന്റഘടന�യപ്പറ്റിയുംസ്വഭാവ

ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ളജ്ഞാനവും വികസിച്ചു.

17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �റാബർട്ട് �ബായ്ലർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

പദാർത്ഥങ്ങ�ള മൂലധാതുക്ക�ളന്നുംസംയുക്തങ്ങ�ളന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഉദാഹ

രണത്തിന് �വള്ളം ഒരു സംയുക്തമാണ്. അതിലടങ്ങിയ ഓക്സിജനും �ഹഡ്രജ

നും മൂലധാതുക്കളും. വിഭജിക്ക�പടാനാവാത്ത �ചറുകണങ്ങളാണ് മൂലധാതുക്കൾ

എന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പട്ടിരുന്നത്.

ഡാൾട്ടൺ എന്നആംഗലശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരമാണുക്കൾ (ആറ്റം) കൂടി�ച്ചർന്നു

അണുക്കളുണ്ടാകുന്നുഎന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈകണ്ടുപിടിത്തംആറ്റമി�നപറ്റിയുള്ള

ഗ�വഷണങ്ങൾക്കുപുതിയ ഉ�ത്തജനം നൽകി.

�മൻഡ�ലവ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ “പീരി�യാഡിക്കൽ നിയമം” പദാർത്ഥ

ത്തി�ന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള കൂടുതൽ �വളി�പടുത്തി. പദാർത്ഥഘടന�യപ്പറ്റിയു

ള്ള ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളു�ട അടിത്തറയായിട്ടാണ് �മൻഡ�ലവി�ന്റ കണ്ടുപിടു

ത്തംകണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്.

പ്രകൃതിയിൽ മൗലികങ്ങളായ പലതരം രാസധാതുക്കളു�ണ്ടന്ന്അ�ദ്ദഹം വ്യ

ക്തമാക്കി. ഓ�രാ ധാതുവും നിർദ്ദിഷ്ടസ്വഭാവങ്ങ�ളാടുകൂടിയ പരമാണുക്കളു�ട സം

�യാജനഫലമാണ്. ഈപരമാണുക്കൾപരസ്പരംബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നൂ�റാളം

മൂലധാതുക്കൾഅറിയ�പ്പട്ടവയായുണ്ട്. നമ്മു�ട �ലാകത്തിലുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളും

മൂലധാതുക്കളു�ട വിവിധ �താതിലുള്ളസം�യാജനത്തി�ന്റഫലമാണ്.

�മൻഡ�ലവി�ന്റ ‘പീരി�യാഡിക്കൽ നിയമം’ കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട കാലത്ത്

പരമാണുവി�ന്റ സത്തയു�ട അന്തർഭാഗ�ത്തയ്ക്കു കടന്നു�ചല്ലാനും അതി�ന്റ നിഗൂ

ഢസ്വഭാവങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആറ്റ�മന്നത്

ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഏറ്റവും �ചറിയ, അവിഭാജ്യമായ കണികയാ�ണ

ന്നാണ് വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മൂലധാതുക്കളു�ട മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

അവയു�ടപരസ്പരബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �മൻഡ�ലവി�ന്റസിദ്ധാന്തംത�ന്നപ്രതി

പാദിച്ചിരുന്നു.

ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് രാസധാതുക്കളടങ്ങിയ പരമാണുക്കളു�ട ഒളിഞ്ഞുകിട

ക്കുന്നസ്വഭാവഗുണങ്ങ�ള പരി�ശാധിക്കാനും അവയു�ട ആഭ്യന്തര ഘടന�യ വി

ശകലനം �ചയ്യാനും പിന്നീടുണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകിയത്.
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1885-ൽ പരമാണുവിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിദ്യുൽക്കണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നു

കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു. 1896-ൽ �ബക്കർലി എന്ന ഫ്രഞ്ചുശാസ്ത്രജ്ഞൻ �റഡി�യാ

ആക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. യു�റനിയം, �റഡിയം, �താറിയം തുടങ്ങിയ ചില ധാതു

ക്കളു�ട പരമാണുക്കൾ ഇടവിടാ�ത എനർജി (ശക്തി) വിസർജ്ജിച്ചു�കാണ്ടിരി

ക്കുന്നുഎന്ന�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. രാസധാതുക്കളിൽ നിന്ന് ആൽഫാരശ്മികൾ,

ബീറ്റാരശ്മികൾ, ഗാമാരശ്മികൾ എന്നീ �പരുകളിലറിയ�പ്പടുന്ന ചില രശ്മികൾ പുറ

�പ്പടുന്നു�ണ്ടന്നും അവയിൽ ബീറ്റാരശ്മികൾ ഇല�ക്ട്രാണി�ന്റ പ്രവാഹ�ത്തയാണ്

�വളി�പ്പടുത്തുന്ന�തന്നും �റഡി�യാ ആക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു രാസധാതു മ�റ്റാരു

ധാതുവായി രൂപാന്തര�പ്പടു�മന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടു.

രാസധാതുവി�ന്റ പരമാണുവിൽ �പ്രാ�ട്ടാൺ, ഇല�ക്ട്രാൺഎന്നിവ മാത്രമാ

ണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അടുത്തകാലം വ�ര വിശ്വസിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. �പ്രാ

�ട്ടാണുകൾ പരമാണുവി�ന്റ �കന്ദ്രബിന്ദുവിൽ (Nucleus) നിലനിൽക്കുന്നു�വന്നും

ഇല�ക്ട്രാണി�ന്റ ഒരു ഭാഗം �കന്ദ്രബിന്ദുവിലും മ�റ്റാരു ഭാഗം കറങ്ങിക്കറങ്ങി�ക്കാ

ണ്ട് �കന്ദ്രബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമായും സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു�വന്നുമാണ് കരുത�പ്പട്ടിരുന്നത്.

�കന്ദ്രബിന്ദുവിൽഎല�ക്ട്രാണു�ണ്ടാഇല്ല�യാഎന്നതി�നപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദങ്ങളു

ണ്ടായി.

1932-ൽ ഏതാണ്ട് �പ്രാ�ട്ടാണുകളു�ട വലിപ്പമുള്ള മ�റ്റാരു കണിക കണ്ടുപി

ടിക്ക�പ്പട്ടു. ഇതിന് �ന�ട്രാൺ എന്നു പറയുന്നു. �കന്ദ്രബിന്ദുവിൽ �പ്രാ�ട്ടാണും

�ന�ട്രാണുമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇ�പ്പാൾ മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വി

ശ്വസിക്കുന്നത്. �കന്ദ്രബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ബീറ്റാ രശ്മിക�ള വിഘടിപ്പിക്കു�മ്പാഴാണ്

ഇല�ക്ട്രാണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �പ്രാ�ട്രാ

ണും �ന�ട്രാണുമടങ്ങിയ �കന്ദ്രബിന്ദുവി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗ�വഷണ

ങ്ങൾ നടത്തിയതി�ന്റ ഫലമായി �പ്രാ�ട്ടാൺ, �ന�ട്രാൺ എന്നിവയ്ക്കുപുറ�മ

ഇല�ക്ട്രാൺ, �പാസി�റ്റാൺ, �മ�സാൺ, �നയിറ്റ്റി�നാ, �ഫാ�ട്ടാൺ എന്നിങ്ങ

�നയുള്ള ചില “മൗലിക” കണികകളും കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങ�ന ആറ്റം

അവിഭാജ്യമായഭൗതികകണികകളാ�ണന്നപഴയനിഗമനംതകരുകയുംസങ്കീർ

ണവും ജഡിലവുമായ പദാർത്ഥഘടനയു�ടആന്തരസത്ത�യപ്പറ്റി മു�മ്പാരിക്കലു

മുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തഅറിവ് ലഭിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ആത്മീയവാദ

ത്തി�ന്റ �വള്ള�ക്കാടി പറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വന്നാ�ണാ? ഭൗതിക

പദാർത്ഥംഅപ്രത്യക്ഷമാ�യന്നാ�ണാ? പദാർത്ഥ�ത്തഅണു, പരമാണുഎന്നി

ങ്ങ�ന വിഭജിച്ചാലും ശരി, �പ്രാ�ട്ടാൺ, �ന�ട്രാൺ എന്നിങ്ങ�ന വിഭജിച്ചാലും

ശരി, അതു നിലനിൽക്കുന്നത് മനസിനുള്ളിൽ മാത്രമാ�ണാ? അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠ

മായ ഒരുനിലനിൽപില്ല�ല്ല? ഇതാണ് �ചാദ്യം.

ഈ �ചാദ്യത്തിന് നാല്പത്തഞ്ചു�കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ത�ന്ന സഖാവ് �ലനിൻ മറു

പടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:

“വസ്തുതകളു�ട സത്ത അ�ല്ലങ്കിൽ അന്തസാരം ആ�പക്ഷികമാണ്; വസ്തുതക

�ളപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യജ്ഞാനത്തി�ന്റ നിലവാര�ത്ത മാത്രമാണത് �വളി�പ്പടു

ത്തുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനത്തി�ന്റ അഗാധത ഇന്ന�ല പരമാണുവിനപ്പുറ�ത്തയ്ക്ക്

കടന്നിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അതു എല�ക്ട്രാണുകൾക്കും തരംഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറ�ത്ത

ക്കു �പാകുന്നില്ല. പു�രാഗമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ പ്രകൃതിജ്ഞാനം

�നടി�യടുത്ത ഈ ഓ�രാ നാഴികകല്ലുകളു�ടയും സ്വഭാവം ആ�പക്ഷികവും
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താൽക്കാലികവുമാ�ണന്നു ദ്വന്ദ്വമാനഭൗതികവാദം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, പരമാണു

�വ�പ്പാ�ലത�ന്ന എല�ക്ട്രാണും അപാരമാണ്. പ്രകൃതി അനന്തമാണ്. പ�ക്ഷ,

അതുഅനന്തമായി ത�ന്നനിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിൽ നിന്നും നിരീക്ഷ

ണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നുഎന്നയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത

അനി�ഷദ്ധ്യമായും അനുപാധികമായും അംഗീകരിക്കുന്നു�വന്ന വസ്തുതയാണ്

മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദ�ത്ത ആത്മീയവാദത്തിൽ നിന്നും �വർതിരിക്കുന്നത്.”

(�മറ്റീരിയലിസംആൻറ് എമ്പീരി�യാ ക്രിട്ടിസിസം. �പജ് 264)

യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുള്ള �തളിവ് അതി�ന്റ പ്ര�യാഗമാണ് എന്നു മാർക്സിസം സി

ദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പരമാണുവി�ന്റ വിഘടനയിൽ നിന്നുണ്ടായജ്ഞാനം പ്രാ�യാഗി

കജീവിതത്തിൽ ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നായിട്ടുണ്ട്. പരമാണുവിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കു

ന്ന പ്രചണ്ഡമായ ശക്തി ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് ആറ്റം �ബാംബുണ്ടാക്ക�പ്പടു

ന്നത്. അ�മരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദിക�ളറിഞ്ഞആറ്റം �ബാംബി�ന്റശക്തി�കാണ്ട്

നമ്മു�ട മാനസിക മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നുഎത്ര�യാഅക�ലകിടക്കുന്നഹി�രാഷി

മാപട്ടണം �വന്തു�വണ്ണീറായി. അ�തആറ്റമി�ന്റപ്രചണ്ഡമായശക്തിയുപ�യാഗി

ച്ചു�കാണ്ടാണ് �സാവിയറ്റുയൂണിയൻപ്രകൃതി�യ മാറ്റിമറിക്കാൻതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

പ�ക്ഷ, �കശവ�ദവി�ന്റയും ഭാസ്ക്കരൻനായരു�ടയും, ആത്മീയവാദികളായ

പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ടയും അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം മായയാണ് ! പര

മാണുവും മായ, പരമാണു�ബാംബും മായ, ഹി�രാഷിമയും മായ, അ�മരിക്കൻ

സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട മരണനൃത്തവും മായ, �സാവിയറ്റുയൂണിയ�ന്റ കമ്മ്യൂണിസ

വും മായ! യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള�താ, തല�ച്ചാർ എന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥത്തി�ന്റ

സഹായം കൂടാ�തഅവർപ്രചരിപ്പിക്കുന്നഅനർഘങ്ങളായആശയങ്ങൾമാത്രം!

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർഎല്ലാക്കാലത്തും ഇങ്ങ�നയായിരുന്നി

ല്ല,അവർഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ചശാസ്ത്രത്തിൽവിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്നഒരുകാ

ലമുണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽസയൻസും മുതലാളിത്തവും ഒപ്പമാണ് വളർന്നത്.

സയൻസ് മുതലാളിത്ത�ത്തയും മുതലാളിത്തം സയൻസി�നയും ഒപ്പം �പ്രാത്സാ

ഹിപ്പിച്ചു. യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ, ആവിക്കപ്പലുകൾ, വിദ്യുച്ഛക്തി മുതലായവയു�ട

�കപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുംആധിപത്യം �നടാൻ

പുറ�പ്പട്ടത്. അന്ന് മുതലാളിത്തത്തിന് യൗവ്വനകാലമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ തി

കഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് അത് ഭൂതകാലത്തി�ന്റ പരിമിതിക�ള

�വല്ലുവിളിക്കുകയും പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പഴഞ്ചൻ ധാരണക�ള ഇടിച്ചു തകർ

ക്കുകയും �ചയ്തു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ �വന്നി�ക്കാടി പറപ്പിച്ചു�കാണ്ട് അതു

മു�ന്നറി.

പ�ക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി സ്ഥിതിയാ�ക മാറി. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ വളർച്ചയവസാനിച്ചു. അതു നരയ്ക്കാനും മുരടിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി, സാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യം, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, �സാവിയറ്റു യൂണിയ�ന്റ

ആവിർഭാവം — മുതലാളിത്തത്തിന് ഭാവിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായി. അതു തന്നി

�ലക്കുത�ന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അത് ആത്മീയവാദ

ത്തി�ന്റ ചളിക്കുണ്ടി�ന അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ട്, ത�ന്ന�പാറ്റി വളർത്തിയ ഭൗ

തികശാസ്ത്രത്തി�ന്റ മുഖ�ത്തക്ക് അതു കാർക്കിച്ചുതുപ്പി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ

നിഗൂഢതകളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള പുതിയ സത്യങ്ങൾ ഉയിർ�ത്തഴു�ന്നൽക്കുന്നതു

കണ്ട്അതു �പടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. യാ�താന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാംഅപ്രത്യ

ക്ഷമായിരിക്കുന്നു!
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ഇത് ശാസ്ത്രത്തി�ന്റപരാജയമല്ല, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ മരണ�വപ്രാളം മാത്ര

മാണ്. ഭൗതികശാസ്ത്രംനശിക്കുകയല്ല, വളരുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അതി�നവളർ

ത്താൻപുതിയശക്തികൾ മു�ന്നാട്ടു വന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിത്തറ. പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഘട

ന�യപ്പറ്റിയും സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഓ�രാ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവും, ഭൗതിക

ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഓ�രാ �നട്ടവും, മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കു

പ്ര�ചാദനം നൽകുന്നു.

ശാസ്ത്രം ഇന്ന് �പ്രതങ്ങളു�ടയും ഞരമ്പു�രാഗികളു�ടയും ഭാഗത്തല്ല, മാർക്സി

സത്തി�ന്റ ഭാഗത്താണ്. ശവക്കുഴിയി�ലക്കു കാലുനീട്ടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഭാതികശാസ്ത്ര�ത്ത വലി

�ച്ചറിഞ്ഞ്, പഴകി ജീർണിച്ച മതവിശ്വാസങ്ങ�ള �കട്ടിപ്പുണരാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ

മാർക്സിസം മനുഷ്യ�ന്റ സർവ�താന്മുഖമായ പു�രാഗതിക്കു�വണ്ടി ശാസ്ത്ര�ത്ത ഉപ

�യാഗിക്കുന്നു.

അ�പ്പാൾ, മാർക്സിസംപ്രപഞ്ച�ത്തയുംസമുദായ�ത്തയും മനസിലാക്കാനുള്ള

ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല; പ്രകൃതി�യയും സമുദായ�ത്തയും മാറ്റാനുള്ള തത്വശാ

സ്ത്രം കൂടിയാണ്. മാർക്സ് പറഞ്ഞു:

“തത്വജ്ഞാനികൾ �ലാക�ത്ത പലതരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്രമാണ് �ച

യ്തിട്ടുള്ളത്; അതി�ന മാറ്റുകഎന്നതാണ് പ്രശ്നം.”

മ�റ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസം പ്രകൃതി�യയും സമുദായ�ത്തയും വിശക

ലനം �ചയ്യുന്നത് അവ�യ മാറ്റാൻ �വണ്ടിയാണ്; മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയ്ക്കും പു�രാഗതി

ക്കും�വണ്ടിഅവ�യ ഉപ�യാഗിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്. �

ആദ്യപതിപ്പു് — 1965ഏപ്രിൽ

രണ്ടാം പതിപ്പ് — 1980 നവംബർ

പ്രഭാത് ബുക്ക്ഹൗസ് , തിരുവനന്തപുരം
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മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും

�ചാദ്യം ഒന്ന്: മാർക്സിസത്തി�ന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ�ല്ലാ ഡയലക്ടിക്കൽ

�മറ്റീരിയലിസ(�വരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദം)വും ഹി�സ്റ്റാറിക്കൽ �മറ്റീ

രിയലിസ(ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദ)വും. ഇങ്ങ�ന ഭൗതികവാദപരമായ

ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയുറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ

മതവിശ്വാസികൾക്കും അംഗങ്ങളായി�ച്ചരാ�മന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതി

�ലാരു �പാരുത്ത�ക്കടി�ല്ല?

ഉത്തരം: �ലാകം യഥാർത്ഥത്തി�ലങ്ങി�നയിരിക്കുന്നു�വാ അങ്ങി�ന അതി�ന

മനസ്സിലാക്കണ�മന്നതാണ്ഡയലക്ടിക്കൽ�മറ്റീരിയലിസത്തി�ന്റകാതൽ.

പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും �ലാകവും ചരാചരങ്ങളു�മല്ലാം യഥാർത്ഥമായി, വസ്തു

നിഷ്ഠമായി, ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഓ�രാന്നും ഇടവിടാ�ത മാറി

�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില നിയമങ്ങളു

ണ്ട്. ഫിസിക്സ്, �കമിസ്ട്രി, ബ�യാളജി തുടങ്ങിയ ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങ�ളല്ലാം

ഈ മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഈ മാറ്റങ്ങളു�ട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങ�ള�പ്പാ�ല മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദപര

മായിട്ടാണ്, എന്നു�വച്ചാൽ, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്, പ്രപഞ്ച�ത്തയും മനുഷ്യസ

മുദായ�ത്തയും വീക്ഷിക്കുന്നത്.

മാറ്റങ്ങളു�ട പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട്

�ലാക�ത്ത മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയ്ക്കും സർ�വാന്മുഖമായ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും �വണ്ടി മാറ്റിമ

റിയ്ക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങ�ള കണക്കി�ലടുത്തു�കാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട

�പാതുനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുംഅവയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ�ദനംദിനസംഭ

വങ്ങ�ള പരി�ശാധിക്കുകയും �ചയ്യുന്നവർക്ക് സംഭവങ്ങൾഏതുവഴിയ്ക്കാണ് നീങ്ങി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും ഏതുവഴിക്കാണ് നീങ്ങാനിടയുള്ളത് എന്നും കൂടുതൽ

വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങി�ന, മാർക്സിസം പ്രാ�യാഗിക പ്രവർത്ത

നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയായിത്തീരുന്നു; �തറ്റുകൂടാ�ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നടത്താൻഅത്സഹായിക്കുന്നു.

108



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III 109

എന്നാൽ പ്രകൃതിയു�ടയും മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ട നിയമ

ങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

പരിപാടിയനുസരിച്ച് �ലാക�ത്ത മാറ്റാനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ

കഴിയും. വിദ്യച്ഛക്തി എങ്ങി�നയുണ്ടാകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കും

— അ�ത�താ �ചകുത്താ�ന്റ വിദ്യയാ�ണന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു�പാലും —

�വണ്ട വിധത്തിൽ ‘സ്വി�ച്ചാ’ന്നമർത്തി ഇരുട്ടകറ്റാൻ കഴിയും. ‘സ്വിച്ച’മർത്തുന്ന

കാര്യത്തിൽ �തറ്റുപറ്റാതിരിക്ക�യ �വണ്ടൂ. ‘സ്വിച്ചി’�നാ ‘വയറി’�നാ വല്ല �കടും

പറ്റിയാൽ അറിവുള്ളവരു�ട സഹായം �തടുകയും �വണം. മതവിശ്വാസികളു�ട

കാര്യത്തിലും ഇ�തനിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ആധുനിക സമുദായത്തിൽ ജന്മികളും മുതലാളികളും തങ്ങളു�ട സ്ഥാപിത

താൽപര്യങ്ങ�ള നിലനിർത്താനുള്ള ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് മത�ത്ത

ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാർ�ക്കതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള മത

ത്തി�നതിരായ ആക്രമണമായിട്ടാണ് പിന്തിരിപ്പൻ പു�രാഹിതൻമാർ ചിത്രീകരി

യ്ക്കാറുള്ളത്. ഈകാപട്യ�ത്തതുറന്നുകാണിയ്ക്കുകത�ന്ന �വണം.

എന്നാൽ, ജന്മികളും മുതലാളികളും മാത്രമല്ല, സാമാന്യജനങ്ങളും മതത്തിൽ

വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മതത്തി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭം മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങ�ള �യാ

ജിപ്പിയ്ക്കാനല്ല, ഭിന്നിപ്പിയ്ക്കാൻ മാത്രമാണുപകരിക്കുക. സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാ

രു�ട കയ്യിൽ കളിയ്ക്കലാവും അത്. അതു�കാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയു�ട

പരിപാടിയിൽ മതത്തി�നതിരായ സമരത്തിന്നുകൂടി സ്ഥാനമനുവദിയ്ക്കണ�മന്നും

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മതം നി�രാധിയ്ക്ക�പ്പ�ടണ്ടതാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങ�ളഏം�ഗൽസ്എതിർത്തത്.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽമതവിശ്വാസംയഥാർഥമായിനിലനിൽക്കുന്നു. �വറും മത

വിരുദ്ധനടപടികൾ�കാണ്ട് അതി�ന നശിപ്പിയ്ക്കാനാവില്ല. എ�ന്തന്നാൽ മതവി

ശ്വാസത്തിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം

മതവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കും.

മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ചതാ�ണന്നതുശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, മാർ

ക്സിസത്തി�ന്റ ഭൗതികവാദം യുക്തിവാദികളു�ട�യാ പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

ഫ്രഞ്ചുതത്വജ്ഞാനികളു�ട�യാ ഭൗതികവാദത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് കൂ

ടുതൽ ഉയർന്നനിലവാരത്തിലുള്ളകൂടുതൽശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഭൗതികവാദമാണ്.

പ്രപഞ്ച�ത്തപ്പറ്റിയും പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയുമുള്ള മതപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ള നി�ഷ

ധിക്കുക മാത്രമല്ല അത് �ചയ്യുന്നത്. മതവും മതവിശ്വാസവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ

നിലനിൽക്കുന്നതി�ന്റഅടിസ്ഥാനകാരണ�മ�ന്തന്നുകൂടിഅതുപരി�ശാധിയ്ക്കുന്നു.

ആധുനിക സമുദായത്തിൽ മതവും മതവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാ

ണ്ടാണ്? �ലനിൻ മറുപടി പറയുന്നു:

“ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും

സാമൂഹ്യമാണ്. അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്ക് �നരി�ടണ്ടിവരുന്ന സാമൂഹ്യ

മർദ്ദനങ്ങളു�ട �മലാണ് ആധുനികമതത്തി�ന്റ �വരുകൾ ആഴത്തിൽ ഊന്നി

പ്പതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. യുദ്ധം, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ അപൂർവസംഭവങ്ങ�ളക്കാൾ

ആയിരമിരട്ടി ഭയാനകമായ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങ�ള ദിവസം�താറും, മണിക്കൂറു�താറും,

സൃഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അന്ധമായ ശക്തികളു�ട മുമ്പി

ലുള്ള സാധാരണക്കാരു�ട തികഞ്ഞ നിസ്സഹായതയി�ന്മലാണ് അത് ഊന്നി

നിൽക്കുന്നത്. ‘ഭയം �ദവ�ത്ത സൃഷ്ടിച്ചു.’ മൂലധനത്തി�ന്റ അന്ധമായ ശക്തി
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ക�ളകുറിച്ചുള്ള ഭയം — അതി�ന്റ പ്രവർത്തന�ത്ത ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി

മനസ്സിലാക്കാൻകഴിയാത്തതു�കാണ്ടാണ്അത്അന്ധ�മന്ന്പറയുന്നത്—ഈ

അന്ധമായ ശക്തി �താഴിലാളിക�ളയും �ചറുകിട ബിസിനസുകാര�നയും അവ

രു�ട ജീവിതത്തി�ന്റ ഓ�രാ പടിയിലും, �പാടുന്ന�നയുണ്ടാകുന്ന, അപ്രതീക്ഷിത

മായ, യാദൃശ്ചികമായ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ�ക്കാണ്ടു ഭീഷണി�പ്പടുത്തുന്നു. പിന്നാ�ല

വരുന്നത്, പാപ്പരത്തം, ഭിക്ഷയാചിക്കൽ, വ്യഭിചാരം, പട്ടിണിമരണം എന്നിവ

യാണ് — ഇതാണ് ആധുനികമതത്തി�ന്റ നാരായ�വര്. ഭൗതികവാദത്തി�ന്റ

ശിശുപാഠത്തിൽത�ന്ന എന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി പറ്റിപിടിച്ചു നിൽക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്ത,

ഓ�രാ ഭൗതികവാദിയും ഇക്കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി

ഓർമ്മി�ച്ച തീരൂ.”

�വരുകൾ പിഴു�തറിയുകയാണാവശ്യം. അടിയ്ക്കടി പട്ടിണി മരണങ്ങ�ളയും പാപ്പ

രത്തങ്ങ�ളയും സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്ന ജന്മിത്വവും മുതലാളിത്തവുമവസാനിപ്പിച്ച് �സാഷ്യ

ലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുകയാണാവശ്യം. മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ന്യൂനപക്ഷക്കാ�ര

�ക്കാണ്ടുമാത്രംഈ മഹത്തായ കടമ നിറ�വറ്റാനാവില്ല. നിരീശ്വരവാദിക�ള�യ

ന്ന�പാ�ലത�ന്ന മതവിശ്വാസികളായ ബഹുജനങ്ങ�ളയും മുതലാളിത്തത്തി�ന

തിരായി അണിനിര�ത്തണ്ടതുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാണ് �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടി

�പാരാടാൻ തയ്യാറുള്ള പു�രാഹിതൻമാർക്കു�പാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ

അംഗത്വം നൽകണ�മന്ന് �ലനിൻ വാദിച്ചത്. �ലനി�ന്റത�ന്നവാക്കുകളിൽ,

“ഒരു പു�രാഹിതൻ നമ്മു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ വരികയാ

�ണങ്കിൽ — അയാൾ മനസാക്ഷി�യാടുകൂടി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുക

യും പാർട്ടി പരിപാടി�യ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും �ചയ്യുകയാ�ണങ്കിൽ —

�സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടി �പാരുതുന്ന പാർട്ടി അണികളി�ലക്ക് നമുക്കയാ�ള

സ്വാഗതം �ചയ്യാം. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മു�ട

പാർട്ടിയു�ട �ചതന്യവും തത്വങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് പു�രാഹിത�ന്റ മതപരമായ

വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ അയാ�ളമാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു

കാര്യമായി�ട്ട കണക്കാ�ക്കണ്ടതുള്ളു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അയാൾ ത�ന്നത്താൻ

നി�ഷധിയ്ക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്. പാർട്ടി�മമ്പർമാരു�ട തത്വശാസ്ത്രവും പാർ

ട്ടി പരിപാടിയും തമ്മിൽ എ�ന്തങ്കിലും �വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ണ്ടാ എന്നു �നാക്കാൻ

�വണ്ടി �മമ്പർമാ�ര�യല്ലാം പരി�ശാധിയ്ക്കുകഎന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയ്ക്കും സാ

ധ്യമല്ല… എന്നാൽ ഏ�തങ്കിലു�മാരു പു�രാഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ �ചർന്ന�ശഷം

മതപരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുക എന്നത് മുഖ്യ�ജാലിയാക്കി�ക്കാണ്ട്

എല്ലാ��ാഴും അതിനു�വണ്ടി മിന�ക്കടുകയാ�ണങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർട്ടിയ്ക്ക്

അയാ�ള പുറംത�ള്ളണ്ടിവരും.”

“ഈശ്വരവിശ്വാസം നിലനിർത്തി�പ്പാരുന്ന എല്ലാ �താഴിലാളിക�ളയും പാർട്ടി

യിൽ �ചർക്കണം. �പാരാഅവ�ര �ചർക്കാനുള്ളനമ്മു�ടശ്രമങ്ങൾഇരട്ടിപ്പിയ്ക്കുക

കൂടി �വണം. ഈ �താഴിലാളികളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങ�ള �തല്ലു�പാലും �ചാദ്യം

�ചയ്യുന്നതിന് നമ്മ�ളതിരാണ്. നാമവ�ര നമ്മു�ടകൂ�ട �ചർക്കുന്നത് മതത്തി�ന

തിരായ സമരം നടത്താനല്ല; പി�ന്ന�യാ നമ്മു�ട പരിപാടിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ

അവർക്കുപരിശീലനം നൽകുന്നതിനു�വണ്ടിയാണ്.”

�

(കമ്യൂണിസ്റ്റ്, 1960 ജൂ�ല)
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മർദ്ദനങ്ങൾ�ക്കാണ്ടും അക്രമങ്ങൾ�ക്കാണ്ടും �റാമൻസാമ്രാജ്യം തകരാൻ തു

ടങ്ങിയ കാലഘട്ടം; മർദ്ദിതരായ അടിമകളും മർദ്ദകരായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള

വർഗ്ഗസമരം മൂർദ്ധന്യത്തി�ലത്തിയ ഒരുസന്ദർഭം; പ്രമാണികളും ധനാഢ്യരുമായ

ഉടമകളു�ടഅധികാരശക്തിഅതിർകവിഞ്ഞതായിരുന്നു. അടിമകൾക്ക് യാ�താ

രുതരം സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്ക് അവ�ര ചവിട്ടാം, കുത്താം,

തീ�വയ്ക്കാം, അംഗഭംഗം വരുത്താം, �കാല്ലാം — എന്തു�വണ�മങ്കിലും �ചയ്യാം.

ശക്തി�യാടുള്ള ബഹുമാനം, ദൗർബ്ബല്യ�ത്താടുള്ള പുച്ഛം, അനിയന്ത്രിതമായ സു

ഖ�ഭാഗങ്ങൾ — ഇതായിരുന്നു ഉടമകളു�ട തത്വശാസ്ത്രം, മൃഗങ്ങളു�ടതി�നക്കാൾ

നികൃഷ്ടമായിരുന്നജീവിതം—അതായിരുന്നുഅടിമത്തം.

പ�ക്ഷ, അടിമകൾ മൃഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവർ മനുഷ്യരായിരുന്നു. മർദ്ദന

ങ്ങ�ള നിശ്ശബ്ദമായി 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 വീണ്ടും പരാജയ�പ്പട്ടു. രണ്ടു�കാല്ല�ത്താളം

നീണ്ടുനിന്ന സംഘടിതവും, ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ സ്പാർ�ട്ടക്കസ് ലഹള (20-22

ബി.സി.) �പാലും �താൽവിയടയുകയാണ് �ചയ്തത്. ഇനി�യന്താണ് �ചയ്യുക?

ആശ�യ്ക്കന്താണ് വഴി? അമാനുഷികമായ ഏ�തങ്കിലും ഇന്ദ്രജാലം�കാണ്ടല്ലാ�ത

രക്ഷയി�ല്ലന്ന് �താന്നി. ശക്തനായ ഒരുസംരക്ഷകൻ. ഒരു�ദവപുത്രൻ, ഒരുപ്ര

വാചകൻ,സ്വന്തംത്യാഗം�കാണ്ട് തങ്ങ�ള രക്ഷിക്കാൻകഴിവുള്ളഒരു മഹാത്മാവ്

ആ�രങ്കിലും തങ്ങ�ള �മാചിപ്പിക്കാൻവ�ന്നങ്കിൽ!

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നസ്രത്തുകാരനായ ഒരാശാരിയു�ട മകൻ അവർക്കിട

യിൽതലയുയർത്തി നിന്നു�കാണ്ട്അവ�രആഹ്വാനം �ചയ്തത്.

“അധ്വാനിക്കുന്നവ�ര! ഭാരം ചുമക്കുന്നവ�ര! എല്ലാവരും എ�ന്റഅടുത്തുവരുവിൻ.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാം.”

മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രൻമാ�രയും അവശ�രയും അ�ദ്ദഹം സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. “ദരിദ്രൻ

മാ�ര, പാപിക�ള, പുച്ഛിക്ക�പ്പടുന്നവ�ര നാള�ത്ത �ലാകം നിങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയു

ള്ളതാക�ക്കാണ്ട്സ�ന്താഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക!”

111
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മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു�ട �ന�ര �ക്രാധാഗ്നി വിതറി�ക്കാണ്ട്അ�ദ്ദഹം ഗർജ്ജിച്ചു:

“പാമ്പുക�ള,സർപ്പസന്തതിക�ള! നരകശിക്ഷയിൽനിന്നുനിങ്ങൾഎങ്ങ�ന�ത

റ്റി�യാഴിയും?”

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രൻമാ�ര ചൂഷണം�ചയ്യുന്നവർ�ക്കതിരായി അ�ദ്ദഹം താ

ക്കീതു�ചയ്തു:

“ദരിദ്രൻമാരു�ട ന്യായം മുറിച്ചുകളവാനും എളിയവരു�ട അവകാശം ഇല്ലാതാക്കു

വാനും വിധവമാർ തങ്ങൾക്കു�കാള്ളയായിത്തീരുവാനുംഅനാഥൻമാ�ര തങ്ങൾ

ക്കിരയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നീതി�കട്ട ചട്ടം നിയമമാക്കുന്നവർക്കുംഅനർത്ഥം

എഴുതിവയ്ക്കുന്നവർക്കും — ഹാ, കഷ്ടം സന്ദർശനദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്നു വരു

ന്ന വിനാശത്തിലും നിങ്ങൾഎന്തു�ചയ്യും?” (�യശയ്യാവ്: X-1, 2, 3)

പുറത്തുകുരടാവു�കാണ്ടുള്ളഅടികളു�ടയും �നറ്റി�മൽചൂടുവച്ചതിൻ�റയുംപാടുകൾ

വഹിക്കുന്നഅടിമകൾആ�വശം �കാണ്ടു. ക്രിസ്തുവി�ന്റവാക്കുകൾഅവരു�ടഹൃദ

യങ്ങളു�ട വ്രണങ്ങൾക്കുമുറി�കട്ടി�ക്കാടുത്തു. അധകൃതർ, മർദ്ദിതർ, ചവിട്ടി�ത്തയ്ക്ക

�പ്പട്ടവർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ,�ക�വലക്കാർ, കണ്ണീരും�കയ്യുമായി കഴിയുന്നവർ

— എല്ലാവരും അ�ദ്ദഹ�ത്ത തങ്ങളു�ട �ദവപുത്രനായും തങ്ങളു�ട പ്രവാചക

നായുംഅംഗീകരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ളഅടിമകൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിന്നിൽ

അണിനിരന്നു.

മർദ്ദകൻമാരാക�ട്ട �പടിച്ചുവിറച്ചു. അവരു�ട ധിക്കാരങ്ങളുംസ്ഥാപിതതാൽ

പര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല,അവരു�ട�ദവങ്ങൾ�പാലും �വല്ലുവിളിക്ക�പ്പട്ടു. ഒടുവിൽയൂ

ദാസി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി അവർ �യശുവി�ന കുരിശ്ശി�ലറ്റി. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാ

രു�ട �നതാവായആമഹാത്മാവി�ന്റശരീരത്തിൽനിന്ന് രക്ത�മാഴുകുന്നത് കണ്ട്

അവർആഹ്ലാദിച്ച് �പാട്ടിച്ചിരിച്ചു.

പ�ക്ഷ, �യശുക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല. നൂറുകണക്കിലുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളു�ട നാവുക

ളിൽ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ, അ�ദ്ദഹം ഉയർ�ത്തഴു�ന്ന

റ്റു.

പഴയ മതങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് പുതി�യാരു മതം �പാന്തിവന്നു. വർഗ്ഗവ്യ

ത്യാസമില്ലാ�ത, സ്ത്രീപുരുഷ�ഭദമില്ലാ�ത, എല്ലാവരു�ടയും മുന്നിൽ അതി�ന്റ വാ

തിലുകൾ തുറന്നിട�പ്പട്ടു. ഗ്രീക്കുകാരനായാലും ശരി, �റാമാക്കാരനായാലും ശരി,

ജൂതനായാലും ശരി, ബാർ�ബറിയനായാലും ശരി അടിമയായാലും ശരി, �വാട്ട

വകാശമില്ലാത്തവനായാലും ശരി, എല്ലാവരും സമൻമാർ, എല്ലാവരു�ട മുമ്പിലും

ക്രിസ്തുവി�ന്റആദർശങ്ങൾഉയർന്നുനിന്നു.

II

എന്തായിരുന്നുഅന്ന�ത്തസ്ഥിതി? �യരുശ�ലമി�ലക്കു �നാക്കു:

“അതി�ന്റ അകംമുഴുവനും പീഡനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കിണറ്റിൽ പച്ച�വള്ളം നി

റഞ്ഞിരിക്കുന്നതു�പാ�ല അതിൽ എ�പ്പാഴും ദുഷ്ടത സംഭവിക്കുന്നു. സാഹസവും

കവർച്ചയു�മ അവി�ട �കൾപ്പാനുള്ളു. എ�ന്റ മുന്നിൽ എ�പ്പാഴും ദീനവും മുറിവും

മാത്ര�മയുള്ളു.” (�ജ�രമിയാ: VI-7)
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�യരുശ�ലമിൽ മാത്രമല്ല, �റാമൻസാമ്രാജ്യത്തി�ലാട്ടുക്കുംഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി.

�യശുവി�ന്റ ശിഷ്യൻമാരും 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 �ദവ

ത്തി�ന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാ�ര�യാ�ക്കയും

ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സി�യാനി�ല ദുഃഖിതൻമാർക്ക് �വണ്ണീറിനു പകരം അലങ്കാ

രമാലയും ദുഃഖത്തിനു പകരം ആനന്ദ�ത്തലവും വിഷണ്ണമനസ്സിനു പകരം സ്തുതി

എന്ന �മലാപ്പും �കാടുപ്പാനും അവൻ എ�ന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു.” (�യശയ്യാവ്:

LXI-2,3)

ദുഃഖിതൻമാരു�ട ദുഃഖത്തിന് കാരണ�മന്താ�ണന്ന്അവൻ �നാക്കിക്കണ്ടു:

“എ�ന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ദുഷ്ടൻമാ�ര കാണുന്നു. അവർ �വടൻമാ

�ര�പ്പാ�ല പതിയിരിക്കുന്നു. അവർ കുടുക്കുവച്ച് മനുഷ്യ�ര പിടിയ്ക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ

പക്ഷി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു�പാ�ല അവരു�ട വീട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അങ്ങ�ന അവർ പ്രമാണികളും ധനവാൻമാരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവർ

പുഷ്ടിവച്ച് മിന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ അനാഥൻ

മാർക്കു ഗുണം വരത്തക്കവണ്ണം അവരു�ട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല. ദരിദ്രൻമാർ

ക്ക് ന്യായപാലനം �ചയ്യുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങ�നയുള്ള ജാതി�യാട് ഞാൻ പകരം

�ചയ്യാതിരിക്കു�മാ എന്ന് യ�ഹാവയു�ട അരുളപ്പാട്.” (�ജ�രമിയ: V-26, 27, 28,

29)

എന്നിട്ട്, മർദ്ദകൻമാരു�ട �നർക്ക്�കവിരൽചൂണ്ടി�ക്കാണ്ട്അവർഅലറി:

“നിങ്ങൾ നശിക്ക�ട്ട! നിങ്ങൾ തീ �കാണ്ട് നശിക്ക�പ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല. നി

ങ്ങളു�ട അരമനകൾ �വണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിട�പ്പടും! �ചന്നായ്ക്കൾ നഗരത്തി�ല �ത

രുവിലൂ�ട അലഞ്ഞുനടക്കും.”

ഇങ്ങ�ന ക്രിസ്തുവി�ന്റ ആശയങ്ങൾ — മർദ്ദിത വർഗ്ഗക്കാ�രാട് അതിരുകവിഞ്ഞ

��ഹവും സൗഹാർദ്ദവും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�രാട് കഠിനമായ �വറുപ്പും നിറ�ഞ്ഞാഴു

കുന്നആസിദ്ധാന്തങ്ങൾ—അതി�വഗം പടർന്നുപിടിച്ചു.

മർദ്ദകൻമാർ �ബജാറായി. പുതിയമതം മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ അടിമ

ക�ള മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുന്നു! അവർ�ക്കങ്ങ�ന �ക്രാധം വരാതിരിക്കും?

അവർ എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങളു�മടുത്തു പ്ര�യാഗിച്ചു. അവർ ക്രിസ്ത്യാനിക�ള കാ

ളകളു�ട കാലിൻ�മൽ �കട്ടി �പരുവഴിയിലൂ�ട വലിച്ചിഴച്ചു; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തീ

റ്റിയിട്ടു�കാടുത്തു; കുരിശിൻ�മൽ തറച്ചു �കാല�ചയ്തു. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരു�ട പ്രതി

നിധികളായതു�കാണ്ട്, ഇന്ന�ത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന അന്ന�ത്ത

ക്രിസ്ത്യാനികളും നിരവധി �ക്ലശങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും സഹി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്ന�ത്ത

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ല ത�ന്ന അന്ന�ത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒളിവിലിരുന്ന് പ്ര

വർത്തി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്ന�ത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത�ന്ന അന്ന�ത്ത

ക്രിസ്ത്യാനികളും �വട്ടയാട�പ്പട്ടു, മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും,

ഇന്ന�ത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ലത്ത�ന്നഅന്ന�ത്തക്രിസ്ത്യാനികളുംകൂടുതൽ
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കൂടുതൽ ശക്തി�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾഅവരു�ട പി

ന്നിൽഅണിനിരക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

1895-ൽഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

“ശരിക്ക് 16 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച ഒരു വി�ദ്രാഹപ്പാർട്ടി �റാമൻ

സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലി�യാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മത�ത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റഅടി

ത്തറക�ളയും അതു തുരങ്കംവച്ചു. സീസറു�ട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം എന്ന

വാദ�ത്ത അതു പരിപൂർണ്ണമായും നി�ഷധിച്ചു. അതിനു സ്വന്തമായി ഒരു മാതൃഭൂ

മിയുണ്ടായിരുന്നില്ല — അത് സാർവ്വ�ദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തി�ല എല്ലാ

രാജ്യങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽഏഷ്യ വ�രയും, സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറ�ത്തയ്ക്കും

അതു വ്യാപിച്ചു. വള�രക്കാലം രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ, കഴിച്ചുകൂ

ട്ടി�ക്കാണ്ടാണ് അത് പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ, പരസ്യമായി പ്രവർത്തി

ക്കവണ്ണം ശക്തി�നടി�ക്കാണ്ട് അത് പുറത്തുവന്നുപ്രവർത്തിച്ചു. വി�ദ്രാഹത്തി�ന്റ

ഈപാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പട്ടിരുന്നത്…” (ഏം�ഗൽസ്:
‘ഫ്രാൻസി�ല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’ എന്നപുസ്തകത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ)

ക്രിസ്തുവി�ന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങ�ള വ്യതിചലിപ്പിക്കാനും വീ�ണ്ടടുക്കാനും

�വണ്ടി മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരും അവരു�ട യുദാസ്സുകളും പലതരം പ്ര�ലാഭനങ്ങളും പ്ര

�യാഗിച്ചു�നാക്കി. അവർ വാഗ്ദാനം �ചയ്തു: “ചക്രവർത്തി�യ ഒന്നുവന്ദിച്ചാൽ മതി,

നിങ്ങളു�ട ജീവ�ന രക്ഷിക്കാം.”

�ചറിയകുട്ടികൾ �പാലും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു:

“ഞങ്ങൾക്രിസ്ത്യാനികളാണ് !”. ചിറയ്ക്കൽതാലൂക്കി�ലഎം.എസ്. പി. മർദ്ദനകാല

ത്ത്ബാലസംഘക്കാർക്ക് ‘ഈങ്കിലാബ് ’ വിളിച്ചതു�പാ�ല!

വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾ! നീചവും മൃഗീയവുമായ �പശാചികതകൾ! ഒടുവിൽ

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303-�ല ആ കൂട്ട�ക്കാല! നി�ക്കാമീഡിയയിലുള്ള രാജകീയ�കാട്ടാരം

തീ�വച്ചു നശിപ്പിച്ചു�വന്നതാണ�ത്ര കാരണം. ആ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്രമ’ണ�ത്താട്

— �തറ്റി�പ്പായി,ആ ‘ക്രിസ്ത്യൻഅക്രമ’�ത്താട് —പകവീട്ടാൻ �വണ്ടി പതിനായി

രക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾനിർദ്ദയം കൂട്ട�ക്കാല�ചയ്യ�പ്പട്ടു.

എന്നിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി —അല്ല, ക്രിസ്തുമതം—നശിച്ചില്ല. അതുകാട്ടുതീ

�പാ�ലപടർന്നുപിടിച്ചു.

III

�കാല്ലങ്ങൾ കടന്നു�പായി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടായി.

ഒടുവിൽ പുതിയ മത�ത്ത അടിച്ചമർക്കാനാവി�ല്ലന്ന് �ബാധ്യമായ�പ്പാൾ, യുദാ

സുകൾ അടവുമാറ്റി. തങ്ങളും ക്രിസ്തുവി�ന്റ അനുയായികളാ�ണന്ന് അവർ ഉച്ച

ത്തിൽവിളിച്ചുപറയാൻതുടങ്ങി.

ചക്രവർത്തിമാരാണ്ഈചപ്പടാച്ചിക്ക് �നതൃത്വം നൽകിയത്. ആഭ്യന്തരക്കുഴ

പ്പം�കാണ്ട് താറുമാറായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതങ്ങളു�ട വിശാലമായസാമ്രാജ്യ�ത്ത

ഒന്നാക്കി �യാജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മതത്തി�ന്റ

സഹായംആവശ്യമാ�ണന്ന്അവർകണ്ടുപിടിച്ചു.

അങ്ങ�ന ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303-�ല കുപ്രസിദ്ധമായ കൂട്ട�ക്കാലയ്ക്കു �ശഷം 17 �കാ

ല്ലംകൂടി കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ �കാൺസ്റ്റാൻ�ടൻ ചക്രവർത്തി, വലിയആർഭാട�ത്താ

ടുകൂടി, ക്രിസ്തുമതം �സ്റ്ററ്റി�ന്റ മതമായിസ്വീകരിച്ചു.
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വാൾ കുരിശി�ന ആലിംഗം �ചയ്തു! മർദ്ദകനായ �കാൺസ്റ്റാൻ�ടൻ ‘മഹാ

നായ’ �കാൺസ്റ്റാൻ�ടനായി തീർന്നു!

തങ്ങളു�ടസ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻപഴയ�ദവങ്ങ�ള

ക്കാളുമധികം �യശുവാണ് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുകഎന്നവർകണ്ടുപിടിച്ചു.

ചക്രവർത്തിയും മാർപാപ്പയും �കട്ടിപ്പിടിച്ചു!

അവർ അടിമക�ള ‘ക്രിസ്തുവി�ന്റ സ�ഹാദരൻമാർ’ എന്നു വിളിച്ചു. പ�ക്ഷ,

അവർക്കു �മാചനം നൽകിയില്ല. അവർ അടിമകൾക്ക് ‘സ്വർഗ്ഗത്തി�ന്റ രാജ്യം’

വാഗ്ദാനം �ചയ്തു. പ�ക്ഷ, ഭൂമിയു�ട രാജ്യത്തിൽ അടിമകൾ അടിമകൾ ത�ന്ന!

നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങ�ള നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി കിരീടവും കുരിശും

പരസ്പരം �ക�കാർത്തു പിടിച്ചു. മർദ്ദിതരു�ട �നതാവായ �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ

‘�കയ�റാഫിൽ’ അവർ എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങ�ളയും അനുഗ്രഹിച്ചു. വാളി�നയും,

കുന്ത�ത്തയും അവർ �ളാഹയണിയിച്ചു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു�ട ദണ്ഡനീതിശാസ്ത്ര

ത്തിന്അവർ�ദവകൽപ്പനയു�ടസ്വാസ്യം നൽകി.

മർദ്ദക�ന ��ഹിക്കാനും �പരുമ്പാമ്പി�ന ആലിംഗനം �ചയ്യാനും അവരു

പ�ദശിച്ചു. പട്ടിണിയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കിടന്നു നരകിയ്ക്കുന്ന മർദ്ദിത�രാട് ശാന്തരാ

യിരിക്കുവാൻഅവരാഹ്വാനം �ചയ്തു. ഇഹ�ലാകത്തിൽഅനീതിക�ളയും ചൂഷണ

ങ്ങ�ളയും ക്ഷമ�യാ�ട സഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തിനു�ശഷം സ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്ക്

ഫ്രീടിക്കറ്റുനൽകുന്നതാ�ണന്ന്അവർ വാഗ്ദാനം �ചയ്തു!

അങ്ങ�നഅടിമക�ളആ�വശം �കാള്ളിക്കാനായി ഉയർന്നുവന്നക്രിസ്തുമതം

നിലവിലുള്ള ചൂഷണവ്യവസ്ഥക�ള നിലനിർത്താനും സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള

കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ളഒരാത്മീയായുധമായി ഉപ�യാഗിക്കുവാൻതുടങ്ങി.

IV

അതിനു�ശഷമുള്ള പള്ളിയു�ട ചരിത്രം കറുത്തിരുണ്ട ഭീകരതകളു�ട ചരിത്രമാണ്.

മനുഷ്യത്വത്തി�നതിരായ എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ�ളയും

അവർ പിന്താങ്ങി. പു�രാഗമനപരമായ എല്ലാറ്റി�നയും അ�തതിർത്തു. ശാസ്ത്ര

സംബന്ധിയായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങ�ള അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. പു�രാഗമനപരമായ

ചിന്താഗതിക�ളയുംആശയങ്ങ�ളയും അത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. �വളിച്ചത്തി�ന്റ

�നർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുട്ടി�ന ആലിംഗനം �ചയ്തു. നിലമുടമകൾ�ക്കതി

രായ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള ആ�ക്ഷപിച്ചു; മുതലാളിത്തത്തി�നതിരായ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള എതിർത്തു; എല്ലാം �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ!

ആത്മീയതയു�ടയുംആദ്ധ്യാത്മികതയു�ടയും �പരിൽ.

ഓ! അവരു�ട ഒരാദ്ധ്യാത്മികത! അവർ ഭൗതികകാര്യങ്ങളു�ട വി�രാധികളാ

ണ�ത്ര! ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, ഭൗതികകാര്യങ്ങ�ളഎതിർക്കാൻ�വ

ണ്ടിഅവർഎന്താണ് �ചയ്തത്? കഴിഞ്ഞഒന്നുരണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകളി�ല�യ്ക്കങ്കിലും ഒന്ന്

ക�ണ്ണാടിച്ചു�നാക്കു.

1789-ൽഫ്രഞ്ച്വിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾമാർപാപ്പതിരു�മനിഅതി�ന

എതിർത്തു.

1848-49-ൽ ഇറ്റലിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട�പ്പാളും മാർപാപ്പ

പിന്തിരിപ്പനായാണ് സഹായിച്ചത്. പുതിയ നിയമങ്ങ�ള പിന്താങ്ങിയവ�രല്ലാം

ഭ്രഷ്ടാക്ക�പ്പട്ടു.
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1917-�ല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന �താഴിലാളിഭരണത്തി�ന്റ

�ന�രഅവർ ഒരുകുരിശുയുദ്ധംത�ന്നപ്രഖ്യാപിച്ചു.

1922-ൽ ഇറ്റലിയിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് �സ്വച്ഛാധിപത്യമാരംഭിച്ച�പ്പാൾ “ജനാധിപ

ത്യ�ത്തയും പാർല�മൻററി സ്ഥാപനങ്ങ�ളയും ഇഷ്ട�പ്പടാത്ത” പീയൂസ് പതി

�നാന്നാമൻ മുസ്സലിനി�യഅനുഗ്രഹിച്ചു: “�ദവംഅയച്ചുതന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ

�ദ്ദഹം.”

ഫാഷിസ്റ്റ് �ചന്നായ്ക്കളു�ട ആക്രമണ യുദ്ധങ്ങ�ള�യല്ലാം, മാർപാപ്പ സഹാ

യിച്ചു. 1935-36 �ല അബിസിനീയൻ യുദ്ധം, 1938-ൽ ഓസ്ട്രിയയു�ട �നർക്കുണ്ടായ

ബലാൽക്കാരം, 1939-ൽ �ച�ക്കാ�സ്ലാ�വാക്കിയയു�ട �നർക്കുണ്ടായ ക�യ്യറ്റം,

1911-ൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ �നർക്കുണ്ടായ അവസാന�ത്ത മരണയുദ്ധം —

എല്ലായിടത്തും ആക്രമിക�ളയാണു വത്തിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടികളു�ട �നതൃത്വത്തിൽ എവി�ട�യല്ലാം പട്ടിണിയു�ടയും �താഴിലില്ലായ്മ

യു�ടയും ഭരണം അവസാനിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടാ, എവി�ട�യല്ലാം സ്ഥാപിതതാൽ

പ്പര്യക്കാരായ മർദ്ദകൻമാർ പിഴു�തറിയ�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ടാ, എവി�ട�യല്ലാം മനുഷ്യ

ത്വത്തി�ന്റ മഹനീയത ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�ണ്ടാ, അവി�ട�യല്ലാം സ്വന്തം

ചാരൻമാർ വഴി തുരപ്പൻപണികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ�ദ്ദഹം.

എന്തിന്? ഇന്ത്യയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനു�നർക്ക് അ�ദ്ദഹമനുവർത്തിച്ചു�പാ

ന്നിട്ടുള്ളനയ�മന്താണ്?

ഇന്ന് മാർപാപ്പയു�ട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു �സാവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. �സാ

ഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുമാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�യ്ക്കതിരായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങളു�ടയും ശത്രുവാണ�ദ്ദഹം.

V

ആരാണീ മാർപാപ്പ? ഏറ്റവും വലി�യാരുനിലമുടമസ്ഥൻ. വൻകിട കുത്തകബാങ്കു

കളിൽനിന്നും, വൻകിട വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും, ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള

�ഷയറുകളു�ട ലാഭം വാങ്ങുന്നഒരുപിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളി!

“ത�ന്റ അപ്പം വിശക്കുന്നവന് �കാടുക്കുകയും നഗ്ന�ന ഉടുപ്പിയ്ക്കുകയും പലി

ശയ്ക്കു �കാടുക്കുക�യാ ലാഭം വാങ്ങുക�യാ �ചയ്യാതിരിക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്ന്”

ആര് ഉപ�ദശിച്ചു�വാ ആ മഹാനായ �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ മാർപാപ്പ തിരു

�മനി �കാല്ലത്തിൽ (രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള കണക്കുപ്രകാരം)

18,00,00,000 ലിറ ആദായമുണ്ടാക്കുന്നു. �തക്കൻ അ�മരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ ബാങ്ക് വത്തിക്കാ�ന്റ സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ്

അതി�ന്റ മൂലധനം അഞ്ച് �കാടി ഫ്രാങ്കായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് �ജാ

യിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളി�ലല്ലാം കൂടി വത്തിക്കാന് 20 �കാടി ഫ്രാങ്ക് നി�ക്ഷപി

ച്ചിരുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വത്തിക്കാന് �ലാകത്തിലാ�കയുള്ള

മൂലധനനി�ക്ഷപം 30,000 �കാടി ലിറ�യാളം വരും. വിദ്യുച്ഛക്തി, �ലാഹഖനികൾ,

ഗതാഗതം, �ടക്സ്�റ്റൽസ്, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനികൾ — എല്ലാ

റ്റിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മൂലധനമുണ്ട്. 40 ക�ത്താലിക്കാ ബാങ്കുകളും നൂ�റാളം മറ്റു

ബാങ്കുകളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം 38,000

�കാടി ലിറ വിലിപിടിച്ചസ്ഥാവരവസ്തുക്കളും വത്തിക്കാനു�ണ്ടന്നുകണക്കാക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരണകൂടത്തി�ന്റത�ന്നഅധിപനാണ�ദ്ദഹം.
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ഇങ്ങ�നയാണ് മാർപാപ്പ തിരു�മനി ആത്മീയകാര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിക്കു

ന്നത്?

മാർപാപ്പ മാത്രമല്ല, ക�ത്താലിക്കാപ്പള്ളിയു�ട മറ്റു �നതാക്കളുംഏതാണ്ടി�ത

മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒട്ടാ�കയുള്ളനിലത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാരു

ഭാഗം ബിഷപ്പുമാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭൂസ്വത്തുക്കളു�ട

ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ക�ത്താലിക്കാ പു�രാഹിത�മധാവികളു�ട കയ്യിലാണ്.

ഈ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കളത്രയും കയ്യടക്കിവച്ചു�കാണ്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ

രു�ട ‘ഭൗതികവാദ’�ത്ത എതിർക്കുന്നത് ! ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാരു�ട

യും �താഴിലാളികളു�ടയും അധ്വാനഫലം കവർ�ന്നടുത്ത് എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള

സുഖ�ഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്നുകൂത്താടി�ക്കാണ്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവി�രാധം

പ്രസംഗിക്കുന്നത്. നാവിൽ �യശുക്രിസ്തുവി�നയും ഹൃദയത്തിൽ യൂദാസി�നയും

�പറി�ക്കാണ്ട് അവർ പട്ടണങ്ങൾ�താറും നടന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു, �തരുവു�താ

റും നടന്ന് മുക്രയിടുന്നു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ക്രിസ്തുവി�ന്റ ശത്രുക്കളാ�ണന്ന്! പാട്ടം

കുറച്ചുകിട്ടാൻ �വണ്ടിയും ഒഴിപ്പിയ്ക്കലി�നതിരായും, കൃഷിക്കാർ നടത്തുന്ന പ്ര�ക്ഷാ

ഭങ്ങൾ, കൂലികൂട്ടിക്കിട്ടാൻ�വണ്ടിയും പിരിച്ചുവിടലി�നതി�രയും �താഴിലാളികൾ

നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ, ഫീസുവർദ്ധനവി�നതിരായി വിദ്യാർഥികളും, ശമ്പളവർദ്ധ

നവിനു�വണ്ടി ഇടത്തരക്കാരായ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥരും നടത്തുന്ന പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ —

എല്ലാം�ദവത്തി�നതിരാണ്.

ഇക്കഴിഞ്ഞതിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽപ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടജനാധിപത്യശക്തികളു�ട മു�ന്ന

റ്റം കണ്ടു �ബജാറായ ഒരു പിടി പിന്തിരിപ്പന്മാർ “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണി”

എ�ന്നാരു സംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതത്തി�ന്റയും ആത്മീയതയു�ടയും �പ

രിൽ അവർ ഗ്രാമങ്ങൾ�താറും നടന്ന് �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ അക്രമങ്ങ�ള ന്യായീകരി

ക്കുകയും ആ അക്രമങ്ങൾ�ക്കതിരായി ജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാ�രആ�ക്ഷപിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി”യു�ട �നതാക്കളി�ലാരാൾ വടക്കൻ അച്ചൻ

എ�ന്നാരു പു�രാഹിതനാണ്. ശ്രീ വടക്കൻ അച്ച�നാട് ഞാ�നാരു �ചാദ്യം

�ചാദിയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

�ചാദ്യമിതാണ്:

“ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്ക് �പാകാൻ കഴിയുന്നതി�നക്കാൾ എളുപ്പം ഒ�രാ

ട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുളയിലൂ�ട കടക്കാനാണ് എന്നാണ�ല്ലാ �യശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപി

ച്ചത്. �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ഈ പ്രഖ്യാപനം ശരിയാ�ണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളു�ട

യജമാനൻമാരായ വൻകിടസ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനു�ശഷം എ�ങ്ങാട്ടാണ്

�പാവുക?”
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എന്നാൽ, എല്ലാ പു�രാഹിതൻമാരും യൂദാസി�ന്റ അനുയായികളല്ല. ഫ്യൂഡലിസ

വും മുതലാളിത്തവും അസാൻമാർഗ്ഗികമാ�ണന്നും സ്വത്തുടമവ്യവസ്ഥയും വർഗ്ഗ

വ്യത്യാസങ്ങളും �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നും പ്രചാര�വ

ല�ചയ്തു�കാണ്ട് മർദ്ദിതരു�ട ഭാഗത്തുനിന്ന് �പാരാടിയ അ�നകം പു�രാഹിതൻ

മാരും മറ്റു ക്രിസ്തുമതാനുയായികളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്

‘ഞങ്ങൾ �യശുക്രിസ്തു�വ�പ്പാ�ലയാണ്, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങ�ള�പ്പാ�ല

മർദ്ദിക്ക�പ്പടുന്നു’! — ഇതായിരുന്നു 1881-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല നിലമുടമകൾ�ക്കതി

രായി �പാരാടിയ കൃഷിക്കാരു�ട മുദ്രാവാക്യം. ഗ്രാത്തിയൻ എന്ന പു�രാഹിതൻ

സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ�യ്ക്കതിരായി കുരി�ശാങ്ങി: “ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും

�പാതുസ്വത്തുക്കളാക്കണം.” ‘�ലവലർ’മാരു�ടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരു�ടയും ബഹുജ

നപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് �യശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ആ�വശം ലഭിച്ചത്. അവരു�ട

�നതാവായവിൻസ്റ്റൻലിഎന്നപു�രാഹിതൻപ്രഖ്യാപിച്ചു:

“സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം, തങ്ങളു�ട ദിവ്യപ്രമാണങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട്,

ജനങ്ങ�ള മയക്കി അവരു�ട ശ്രദ്ധ�യ സ്വർഗ്ഗത്തി�ല സ്വത്തുക്കളു�ടയും മരണാ

നന്തരമുള്ള �ശ്രയസ്സിൻ�റയും �നർക്കു തിരിച്ചുവിട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭൂ

മിയു�ട സ്വത്തുക്ക�ളല്ലാ�മടുത്തുപ�യാഗിയ്ക്കാനും ജനങ്ങ�ള തങ്ങളു�ടഅടിമകളാ

ക്കാനും കഴിയു�മന്ന്.”

�ബബിൾ �കയിൽപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് ലൂതറും മുൻസറും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും

പള്ളി�മധാവിത്വത്തിനു�മതിരായി പട�വട്ടിയത്. എന്നാൽ മഹത്തായ ഈ

ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളല്ലാം മൃഗീയമായി അടിച്ചമർക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾ

ക്ക് ഒറ്റുനിൽക്കുകയാണ് മാർപാപ്പയും മറ്റു പള്ളി�മധാവികളും �ചയ്തത്.

ഈയ്യി�ടത്ത�ന്ന, ക്യൂ�ബക്കി�ല ‘ല്ദ്വ്വാർ’ എന്ന ക�ത്താലിക്കാപത്ര

ത്തിൽ,അതി�ന്റ 1949 �സപ്തംബർആറി�ന്റലക്കത്തിൽ, �ഷർബ്രൂക്കി�ലബിഷപ്പ്

ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“മുതലാളിത്തമാണ് നമ്മു�ട എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും കാരണം. നമ്മൾഅതി�ന

തിരായി പ്രവർത്തിയ്ക്കണം. 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 നശിപ്പിച്ച്

അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർ

ത്തി�യ്ക്കണ്ടത്.”

പല�പ്രാട്ടസ്റ്റൻറ് പു�രാഹിതൻമാരുംഏതാണ്ടി�തഅഭിപ്രായംപ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന് കാൻറർബറിയി�ല ഡിൻ, �ഡാക്ടർ ഹ്യൂ�ലറ്റ് �ജാൺസൺ,

എഴുതുന്നു:

“നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൃഷ്ടിപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം, എ�പ്പാഴും വികസി

ച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയത എന്നീ നാലു ക്രിസ്തീയാദർശങ്ങൾ നിറ�വറ്റുക

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ അസാധ്യമാണ്. മനുഷ്യർ സ�ഹാദരൻമാരാ�ണന്നു

ള്ള സിദ്ധാന്തം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും നിറ�വറ്റ�പ്പ�ടണ്ടതാ�ണന്നു

�യശുവിനു നിർബന്ധമായിരുന്നു. മനുഷ്യസാ�ഹാദര്യം �കവരുത്തുവാൻ സഹാ

യിച്ച എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങ�ളയും പരിപാടിക�ളയും അ�ദ്ദഹം സ്വാഗതം �ചയ്തു.
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ധനവാൻമാ�രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവ�രയും പരിഷ്കൃതൻമാ�രയും അ�പക്ഷിച്ച്

സാധാരണക്കാരായആളുകൾ �യശുവി�ന്റ ദർശന�ത്താട് കൂടുതൽഅടുത്തവരാ

�ണന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.”

“ഓ�രാരുത്തനിൽനിന്നും അവനവ�ന്റ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച്, ഓ�രാരുത്തർക്കും

അവനവ�ന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച്, എന്ന ക്രിസ്തീയ പ്രമാണത്തിനു�വണ്ടി സജീ

വമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടം സഹിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക്

അവരർഹിക്കുന്ന ആദരവും സഹകരണവും” നൽകണ�മന്നാണ് കാൻബറി

യി�ല ഡീൻഅഹ്വാനം �ചയ്യുന്നത്.

VII
�ഡസൻ ക്വാർട്ടറും പത്നിയും കൂടി എഴുതിയ “ഞങ്ങൾ �സാഷ്യലിസം കണ്ടു”

എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ല �ദവറണ്ട് വാട്സും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല

�മ�ട്രാ�പാളിട്ടൻ നി�ക്കാളയിയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തി�ന്റ റി�പ്പാർട്ട്

ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടീഷ് പു�രാഹിതൻ �ചാദിച്ചു:

“സാറിസ്റ്റ് ഭരണ�ത്തഅ�പക്ഷിച്ച് �സാവിയറ്റ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീ

വിതം നയിക്കാൻ കൂടുതൽഎളുപ്പ�മാ കൂടുതൽപ്രയാസ�മാ?”

�സാവിയറ്റ് ഓർത്ത�ഡാക്സ് ചർച്ചി�ന്റ �നതാവ് പറഞ്ഞു:

“തീർച്ചയായും ഇന്ന�ത്ത ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. എ�ന്ത

ന്നാൽ, ക്രിസ്തുമതത്തിനും, കമ്മ്യൂണിസത്തിനും �പാതുവിലുള്ള പലതുമുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ടരും വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യ�ന്റ സൗഭാഗ്യത്തിൽ വി

ശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ടരും സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളു�ട

ഇന്ന�ത്ത ജീവിതരീതി�കാണ്ട് പാപത്തി�ന്റ അനാവശ്യമായ പല �പ്രരണകളും

നീക്കം�ചയ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

എന്താണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായ മാറ്റം? �വദപുസ്തകത്തി�ല ലൂ�ക്കാസ്

പറയുന്നഈനാലുകാര്യങ്ങൾ:

• പ്രഭുക്കൻമാ�രസിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നിറക്കി.;
• താണവ�ര ഉയർത്തി;

• വിശന്നിരിക്കുന്നവ�ര നന്മകളാൽനിറച്ചു;
• സമ്പന്നൻമാ�ര �വറുംകയ്യുകളാൽഅയച്ചുകളഞ്ഞു.” (ലൂ�ക്കാസ് 52, 53)

�യശുക്രിസ്തു മർദ്ദിത�ര �മാചിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ�ക്കതിരായി

പ്രവർത്തിച്ചു. പ�ക്ഷ, അന്ന�ത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരു�ട �മാ

ചനം സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ, മുതലാളിത്തംഅതി�ന്റ

അവസാനദശയി�ലത്തിയ�പ്പാൾ മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികസാ

ഹചര്യങ്ങളുളവായത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് �ലനി�ന്റയും സ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വ

ത്തിൽ — മാർക്സിസത്തിലടിയുറച്ച �ബാൾ�ഷവിക്ക് പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ

— റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവം പ്രഭുക്കൻമാ�ര എ�ന്ന�ന്നക്കു

മായി സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നാട്ടിപ്പായിച്ചു. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത, മനു

ഷ്യൻ മനുഷ്യ�നചൂഷണം �ചയ്യാത്തഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കു്അടിത്തറയിട്ടു.



120 അദ്ധ്യായം 8. �യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്ക്കാവിൽത�ന്ന

ഇന്ന് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂണിസത്തി�ലക്ക് —

യഥാർത്ഥമായ��ഹത്തി�ന്റയുംസൗഭ്രാത്രത്തി�ന്റയുംഘട്ടത്തി�ലക്ക്—വിജയ

പൂർവ്വം മാർച്ചു�ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അതു�കാണ്ടാണ്, നിരീശ്വരവാദിയായ സഖാവ് സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ

അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്ക് കുതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �സാവിയറ്റ്

യൂണിയ�നപ്പറ്റി ഈശ്വരവിശ്വാസിയും �യശുവി�ന്റ യഥാർഥ ശിഷ്യനുമായ കാൻ

റർബറിയി�ലഡീൻഇങ്ങ�ന �രഖ�പ്പടുത്തിയത്:

“അപ്ര�മയമായ പ്രഭാവ�ത്താടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാവ് �ദവത്തി�ന്റ നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങ

ളിൽ കൂടി പു�രാഗമിക്കുന്നത് �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽഞാൻ കണ്ടു. “

അതു�കാണ്ടാണ് �ലാകത്തുള്ള എല്ലാ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും �സാവിയറ്റ് യൂണി

യ�ന ��ഹിക്കുന്നത്.

അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്,സ്വത്തുടമ�യയുംവർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങ�ളയുംഎ�ന്ന

ന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന യുദാസ്സി�ന്റ അനുയായികൾ �സാവിയറ്റുയൂണി

യ�നപ്പറ്റി �തറിപ്പാട്ടുകളും പുലയാട്ടുകളും പാടുന്നത്.

പ�ക്ഷ,ചരിത്രം �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റഭാഗത്താണ്, വത്തിക്കാൻമുതൽവടക്കൻ

അച്ചൻവ�രയുള്ളവരു�ട ഭാഗത്തല്ല. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു�ടയുംഅവ�ര പിന്താങ്ങു

ന്ന യൂദാസ്സുകളു�ടയും ഭാവി�യന്തായിരിയ്ക്കു�മന്ന് 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുത�ന്ന

പ്രവചിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ട�ര ചൂണ്ടി�ക്കാണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവി�ന്റ ശിഷ്യൻമാർ പ്ര

ഖ്യാപിച്ചത്:

“നിങ്ങൾതീ �കാണ്ട്നശിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നദിവസംവിദൂരമല്ല. നിങ്ങളു�ടഅരമനകൾ

�വണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിട�പ്പടും!”

അ�ത; �മാ�സ്കാവിൽത്ത�ന്ന!

“�യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാവിൽത�ന്ന” എന്ന എ�ന്റ �കാച്ചുപുസ്തകം തിരു-

�കാച്ചിയി�ല ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’യു�ട �നതാക്കളി�ലാരാളായ ബ്രദർ

വടക്ക�നശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. �യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാവി�ലാ? �ലാകത്തി�ന്റ

ആറി�ലാരുഭാഗത്തുനിന്ന്— മുതലാളിത്ത�ത്തയുംജന്മിത്വ�ത്തയും മനുഷ്യൻ മനു

ഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുക എന്ന മൃഗീയത�യയും എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കി

�ക്കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്ക് നയിച്ച

�സാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന �യശുക്രിസ്തു �പാറുക്കു�മാ! വി�ദശമുതലാളികളു�ടയും

നാടൻനാടുവാഴികളു�ടയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കാരു പൂർണ്ണവിരാമമിടണ�മന്നും

കൃഷിക്കാർക്കുസൗജന്യമായി നിലം �കാടുക്കണ�മന്നും �താഴിലാളികൾക്ക് ജീവി

ക്കാൻ മതിയായ കൂലിയും �താഴിലില്ലാത്തവർക്ക് �താഴിലും �കാടുക്കണ�മന്നും

ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാത്തരം �കാള്ളകളുമവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യത്വ

ത്തിന് വളരാനും വികസിക്കാനുമാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണ�മന്നും

സർ�വ്വാപരി ഇന്ത്യ�യ വി�ദശീയർക്ക് തീ�റഴുതി�ക്കാടുത്ത് ജനങ്ങ�ള ചവിട്ടി

�ത്തയ്ക്കുന്ന �കാൺഗ്രസ്സ്ഭരണമവസാനിപ്പിയ്ക്കണ�മന്നും വാദിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാർ �യശുക്രിസ്തുവി�നപ്പറ്റി പുസ്തക�മഴുതി�യാ! അതുത�ന്ന എ�ന്താരു ക്രിസ്തു!

മർദ്ദനങ്ങ�ള �ചറുക്കുന്നതി�നയും പാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നതി�നയും കുടിയിറക്കുകൾ തട

യുന്നതി�നയും കൂലി കൂട്ടുന്നതി�നയും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു�ട �കാള്ളയും കവർ

ച്ചയുമവസാനിപ്പിക്കുന്നതി�നയും സർ�വ്വാപരി കാലഹരണം വന്ന �കാൺഗ്രസു
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ഭരണ�ത്തഎതിർക്കുന്നതി�നയുംന്യായീകരിക്കുന്നഒരു�യശുക്രിസ്തു! ചൂഷകരു�ട

യുംഅവ�രപിന്താങ്ങുന്നപു�രാഹിതരു�ടയും �നർക്ക്�കവിരൽചൂണ്ടി�ക്കാണ്ട്

“പാമ്പുക�ള! സർപ്പസന്തതിക�ള! നരകശിക്ഷയിൽനിന്നുനിങ്ങൾഎങ്ങ�ന�ത

റ്റി�യാഴിയും?”എന്നുഗർജ്ജിക്കുന്നഒരു�യശുക്രിസ്തു. അങ്ങി�നഒരുക്രിസ്തു�വപ്പറ്റി

വടക്കനച്ചൻ �കട്ടി�ട്ടയില്ല. വടക്കനച്ച�ന്റ �യശുക്രിസ്തു നിലവിലുള്ള ദുഷിച്ച ചൂഷ

ണവ്യവസ്ഥ�യ ന്യായീകരിക്കുന്ന �യശുക്രിസ്തുവാണ്; �കാൺഗ്രസുഭരണ�ത്ത

അനുഗ്രഹിക്കുന്ന �യശുക്രിസ്തുവാണ്, പാട്ടം കുറയ്ക്കണ�മന്നും കൂലിയും �ജാലിയും

കിട്ടണ�മന്നും മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ജനങ്ങ�ളാട് ശാന്തരായിരിക്കാനാഹ്വാനം �ചയ്യുന്ന

�യശുക്രിസ്തുവാണ്; ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട് തുടങ്ങിയ ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടിതസമരങ്ങ�ള എതിർക്കുകയും പട്ടിണിക്കാർക്ക്

മരണാനന്തരമുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തി�ല സുഖങ്ങൾക്ക് �പ്രാ�നാ�ട്ടഴുതി�ക്കാടുക്കുകയും

�ചയ്യുന്ന �യശുക്രിസ്തുവാണ് !

അ�പ്പാൾ ക്രിസ്തു രണ്ടു�ണ്ടാ? — മർദ്ദക�ന്റ ക്രിസ്തുവും മർദ്ദിതരു�ട ക്രിസ്തുവും?

ഉ�വ്വന്നു�താന്നുംബ്രദർ വടക്ക�ന്റവാദം �കട്ടാൽ.

ഒന്ന്, അടിമകളു�ടയും അധഃകൃതരു�ടയും മീൻപിടുത്തക്കാരു�ടയും �ക�വ

ലക്കാര�ന്റയും കണ്ണീരും കയ്യുമായികഴിയുന്നവ�ന്റയും ബന്ധുവായ �യശുക്രിസ്തു.

രാജ്യ�ത്ത �കാള്ളയടിക്കുന്ന ചൂഷക�രയും ജനങ്ങ�ളയും വഞ്ചിക്കുന്ന പു�രാഹി

തൻമാ�രയുംസർപ്പസന്തതിക�ളന്നുവിളിക്കുന്ന�യശുക്രിസ്തുമാർപാപ്പ മുതൽവട

ക്കനച്ചൻ വ�രയുള്ള പു�രാഹിതൻമാർ വ്യവസായങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും പണം

നി�ക്ഷപിച്ച് ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതി�നഎതിർക്കുന്ന �യശുക്രിസ്തു! തിരു-

�കാച്ചിയി�ല ഭൂമിയു�ട ഗണ്യമായ ഭാഗം കയ്യടക്കിവച്ചു�കാണ്ട് കൃഷിക്കാരിൽ

നിന്നും പാട്ടം പിരിക്കുകയും സാധുക്ക�ള കുടിയിറക്കുകയും പു�രാഗമനപരമായ

എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളയും എതിർക്കുകയും ആശയങ്ങ�ള നി�രാധിക്കുകയും �ച

യ്യുന്നപിന്തിരിപ്പൻപു�രാഹിതൻമാ�രആ�ക്ഷപിക്കുന്ന�യശുക്രിസ്തു; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

വി�രാധത്തി�ന്റ �പരിൽ ജനകീയസംഘടനക�ളയും ജനകീയ സമരങ്ങ�ളയും

ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനും ആത്മീയവാദത്തി�ന്റ �പരിൽ �കാൺഗ്രസ് ദുഷ്പ്രഭുത്വ�ത്ത

നിലനിർത്തുവാനും �വണ്ടി ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയു�ട ശത്രുവായ �യശുക്രിസ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ ചരിത്രത്തി�ല

�യശുക്രിസ്തു.

ഈ �യശുക്രിസ്തുവി�നതിരായ മ�റ്റാരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്. അന്തിക്രിസ്തു�വ �യ

ശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �വഷമണിയിച്ചു�കാണ്ട് മതഭക്തരായ ജനങ്ങ�ള കബളിപ്പിക്കുന്ന

ഒരുതരംആളുകളുണ്ട്നമ്മു�ടനാട്ടിൽ. അവർക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരുച്ചരിക്കും, പള്ളിപ്ര

സംഗങ്ങൾനടത്തും, �മഴുകുതിരികത്തിക്കും, മുട്ടുകുത്തും, കുർബ്ബാനകഴിക്കും. പ�ക്ഷ,

അവർ ചൂഷകൻമാരു�ട മർദ്ദനങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കും; വൻകിട മുതലാളികളുമാ

യും, ജന്മി-നാടുവാഴികളുമായും കൂട്ടുകൂടും, നിലവും ബാങ്കും ഫാക്ടറിയും സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുക്കളാക്കിവച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കും, �സാവിയറ്റ്

യൂണിയ�നഎതിർക്കുകയുംഫാസിസ�ത്ത�കട്ടിപ്പുണരുകയും �ചയ്യും, �കാൺഗ്ര

സിന്നുജയജയപാടും! എല്ലാം �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ! �ദവത്തി�ന്റ �പരിൽ

! �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റയും �ദവത്തി�ന്റയും �പരിലാണ�ല്ലാ തിരു-�കാച്ചിയിൽ

വടക്കനച്ച�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാർ കത്തിക്കുത്തു

വ�ര�യത്തിയഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങൾസംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.
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അ�പ്പാൾ എ�ന്റ �കാച്ചുപുസ്തകം വടക്കനച്ച�ന�പ്പാ�ലയുള്ളവ�ര ശുണ്ഠിപി

ടിപ്പിച്ചു�വങ്കിൽ അതിലൽഭുത�പ്പടാ�നന്തുള്ളു? �കാപം കലർന്ന ഒരുതരം അമ്പ

ര�പ്പാടുകൂടി ‘�യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാവി�ലാ?’ എന്ന�ദ്ദഹം വിളിച്ചു�ചാദിച്ചു�വങ്കിൽ

അതിലാശ്ചര്യ�പ്പടാ�നന്തുള്ളു?

പ�ക്ഷ, ഞാ�ന�ന്റ പുസ്തകത്തിലുന്നയിച്ച ഒ�രാറ്റവാദ�ത്ത�പ്പാലും ബ്രദർ

വടക്കൻ നി�ഷധിക്കുന്നില്ല. എ�ന്റ ഒ�രാറ്റ ആ�ക്ഷപത്തിനു�പാലും അ�ദ്ദഹം

മറുപടി പറയുന്നില്ല. പി�ന്ന എന്താണ�ദ്ദഹം 32 �പജുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴു

തിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇതാ ഇങ്ങ�ന ചിലത്: ‘ദാ�മാദരൻ കപടകലാപ്രവീണ

നാണ് ’; ‘ആദ്ധ്യാത്മിക�ബാധവും സൻമാർഗചിന്തയും �താട്ടുകുളിക്കാത്ത ഒരു

പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ‘, ‘�ലനിൻ രക്തദാഹിയായ �ചന്നായയാണ് ’;

�ലനിൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഏജൻറായിരുന്നു; ‘മാർക്സിസത്തി�ന്റ തത്ത്വപരമായ അടി

സ്ഥാനം �ഡലക്ടിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസം (�വരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം)

ആ�ണന്ന് മാർക്സും ഏംഗൽസും �ലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ’; റഷ്യയിൽ

മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല; റഷ്യയിൽ പു�രാഹിതൻമാർക്ക് �വാട്ടവകാശവും പൗരാവ

കാശവും ഇല്ല; കാൻറൻബറിയി�ല ‘ചുവന്നഡീൻ’ അദ്ധ്യാത്മിക പ്രബുദ്ധതയില്ലാ

ത്തവനാണ്; ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടയും അവരു�ട കൂ�ടക്കൂടിയ �ക.എസ്. പി.,

ആർ.എസ്. പി. എന്നീ മാർക്സിയൻപാർട്ടികളു�ടയുംഅടിയിൽക്കിടക്കുന്നആശയ

ഗതി നാട്ടുകാർഅറിഞ്ഞിരുന്നു�വങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞനിയമസഭാ തിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ

ഒ�രാറ്റസ്ഥാനം�പാലുംഐക്യമുന്നണിയ്ക്കുകിട്ടുമായിരുന്നില്ല’; ‘20 ലക്ഷം മനുഷ്യസ

�ഹാദരങ്ങ�ള �ലനിൻ കഴുത്തറുത്തു’; റഷ്യക്കാർ 60,973 എ�സ്താണിയക്കാ�രയും

34,260 ലാറ്റിവിയക്കാ�രയും 38,450 ലിത്വാനിയക്കാ�രയും 1,40,000 �ക്രാ�യഷ്യക്കാ

�രയും �കാ�ന്നാടുക്കി; ‘ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക്ഈയി�ട 100 ലക്ഷംരൂപ

റഷ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ’; തൃശൂരി�ല ഒരു സഖാവായ ഒരു ആര്യൻ നമ്പൂതിരി

യു�ട ആശ്രമപ്പറമ്പിൽ �കാഴിത്തൂവലുകൾ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു; ‘റഷ്യയിൽ 230

ലക്ഷം അടിമകളുണ്ട് ’; സ്റ്റാലി�ന്റ മകളു�ട കല്യാണത്തിന് 2,80,000 �ഡാളറി�ന്റ

സാരിത്തരങ്ങൾ സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ സമ്മാനിച്ചു. ഇതാണ് ‘�യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാ

വി�ലാ’എന്നപുസ്തകത്തി�ല ഉള്ളടക്കം. ഒടുവിൽഇങ്ങ�ന�യാരുശുഭപ്രതീക്ഷയു

മുണ്ട്: ‘പ്രബുദ്ധരായ �കരളീയർ കമ്മ്യൂണിസ�ത്തകടിച്ചുതുപ്പിത്തുടങ്ങി.’

വാസ്തവത്തിൽഎ�ന്റ ‘എ�ന്റ �യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാവിൽത�ന്ന’എന്നപുസ്ത

കത്തി�ലആശങ്ങ�ള വിമർശിയ്ക്കാനല്ല മാർക്സിസ�ത്തയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�യ

യും �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നയും എതിർക്കാൻ�വണ്ടിയാണ് വടക്കനച്ചൻ ത�ന്റ

‘�യശുക്രിസ്തു �മാ�സ്കാവി�ലാ?’ എന്നപുസ്തക�മഴുതിയിട്ടുള്ളത്എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

പ�ക്ഷ, എങ്ങ�നയാണ് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ എതിർപ്പുകൾ നടത്തുന്നത്? ‘കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടയും അതി�ന്റ �നതാക്കൻമാരു�ടയും ഔ�ദ്യാഗിക�രഖകളാണ്

ഞാൻനിരത്തിവയ്ക്കാൻ �പാകുന്നത്.’ എന്നുപറഞ്ഞു�കാണ്ടാണ്അ�ദ്ദഹം തുടങ്ങു

ന്നത്. 1935 മുതൽക്കു �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രചരിപ്പിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ള ഒരു

കാര്യം— മാർക്സിസത്തി�ന്റതത്വശാസ്ത്രംഡയലയക്ടിക്കൽ�മറ്റീരിയലിസമാ�ണ

ന്നയാഥാർത്ഥ്യം—ഒളിച്ചുവയ്ക്ക�പ്പട്ട ഒരുപരമരഹസ്യം പുറ�ത്തടുത്തിടുകയാ�ണ

ന്നനാട്യത്തിൽ, മാർക്സി�ന്റയുംഏംഗൽസി�ന്റയും �ലനി�ന്റയുംചിലവാചകങ്ങൾ

സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തി�യടുത്തുദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് �തളിയിക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു

മുണ്ട്. പ�ക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളു�ട ഔ�ദ്യാഗിക�രഖകളു�ട �വഷം�കട്ടി

ച്ചു�കാണ്ട് അ�മരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ സ�പ്ല �ചയ്ത അ�നകം നുണകളും
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താൻസ്വന്തമായി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ മറ്റു ചിലഅസംബന്ധങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹംഎഴു�ന്ന

ള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സഖാവ് �ലനി�ന�ക്കാണ്ട്അച്ചൻപറയിപ്പിക്കുക

യാണ്. ‘ചതി, അനീതിപരമായ മാർഗം, സൂത്രം, കള്ളം, സത്യംമറയ്ക്കൽ, കുതന്ത്രം

ഇ�വ�യല്ലാം നിങ്ങൾ അവസ�രാചിതം ഉപ�യാഗിക്കണം.’ �ലനിൻ ഒരിക്കലും

പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ വാചകം എവി�ടനിന്നാ�ണടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് അച്ചൻ

പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ�ഹാ! പുരപ്പുറത്തുകയറി ആത്മീയവാദി… �കാട്ടി�ഘാഷിക്കുന്ന
അച്ചൻമാരു�ടസത്യനിഷ്ഠ!

ഓ, അവരു�ട ഒരാത്മീയവാദം! തങ്ങൾ തട്ടി�യടുക്കുന്നകൃഷിക്കാരു�ട പ്രയ

ത്നഫലം ഭൗതികമല്ല,ആത്മീയമാണ് ! തങ്ങൾതട്ടി�യടുക്കുന്നലാഭവും പലിശയും

ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ് ! തങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സുഖ�ഭാഗങ്ങൾ ഭൗതികമല്ല,

ആത്മീയവാദമാണ് ! കമ്മ്യൂണിസം മാത്രമാണ് ഭൗതികവാദം!

അ�പ്പാൾ അവർ, ആത്മീയവാദം, ആത്മീയവാദം എന്നുപറയുന്നതി�ന്റ

അർത്ഥം ജനങ്ങൾ തങ്ങളു�ട ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �പാരുതരു�തന്നു

മാത്രമാണ്; നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ�യ എതിർക്കരു�തന്നു മാത്രമാണ്;

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പു

�രാഗതി�യതടയണ�മന്നുമാത്രമാണ്.

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താഴിലാളിക�ളയും കൃഷിക്കാ�രയും ചൂഷണം�ചയ്ത്

പാട്ടവും പലിശയും ലാഭവും തട്ടി�യടുക്കുന്നതി�ന ന്യായീകരിയ്ക്കാൻ ബ്രദർ വട

ക്കൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങ�ന കിട്ടുന്ന പണത്തി�ന്റ ഒരുഭാഗം അവർ സ്കൂളുകളും

ആശുപത്രികളും ഉണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്നു�വന്ന്. ഓ! ഈ ആത്മീ

യവാദക്കാർ എന്തു ദാനശീലരാണ് ! നിങ്ങളു�ട �കയ്യിൽ ആയിരം ഉറുപ്പിക

ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുപറിച്ചതിനു�ശഷം അതിൽ നിന്നു രണ്ടുറുപ്പിക നിങ്ങൾ

ക്കുത�ന്നഅവർ ദാനം �ചയ്യുന്നു! പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമി കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നു

തട്ടി�യടുത്തു സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി മാറ്റിയതിനു�ശഷം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും

�മാശമായ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി നിലമില്ലാത്തവർക്ക് ദാനം�ചയ്യുന്ന ഭൂദാനയഞ്ജ

ക്കാ�ര�പ്പാ�ല! മർദ്ദിത�രാടുഅവർകാണിക്കുന്നഒരനുകമ്പ!

പ�ക്ഷ, ഈ ചപ്പടാച്ചിക്ക് �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരുപ�യാഗിക്കുന്ന�തന്തി

നാണ്?

മാർക്സിസവും ക്രിസ്തുമതവും ഒന്നാ�ണന്ന് ഞാ�നാരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

തീർച്ചയായ രണ്ടിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യകാല�ത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ

ഇന്ന�ത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര�പ്പാ�ല മർദ്ദിതരു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

�പാരാടുകയും ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയാവുകയും �ചയ്തിട്ടു�ണ്ടന്നും ബ്രദർ വടക്ക

നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൂട്ടുകാരും, �ന�രമറിച്ച് മർദ്ദകർക്കു ശിങ്കിടിപാടുകയാണ്

�ചയ്യുന്ന�തന്നും മാത്ര�മഞാൻപ്രസ്താവിച്ചുള്ളു. അതുബ്രദർ വടക്കൻനി�ഷധിയ്ക്കു

ന്നുമില്ല.

അ�പ്പാൾ ഞാ�ന�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ വടക്കനച്ച�നാട് �ചാദിച്ച �ചാദ്യം മറു

പടി കിട്ടാ�തബാക്കിനിൽക്കുന്നു.

�ചാദ്യം ഇതാണ്.

“ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തി�ലയ്ക്ക് �പാകാൻ കഴിയുന്നതി�നക്കാൾ എളുപ്പം ഒ�രാ

ട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുളയിലൂ�ട കടക്കാനാണ് എന്നാണ�ല്ലാ �യശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപി

ച്ചത്. �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ഈ പ്രഖ്യാപനം ശരിയാ�ണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളു�ട
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�

(പ്രഭാത് ബുക്സ്, നാലാംപതിപ്പ്, മാർച്ച് 1953)



9
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കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണി �കാൺഗ്രസി�ന്റ ഒരു മുന്നണി മാത്രമാ�ണന്നും,

വടക്കനച്ചനും മറ്റുവിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�യയും ജനാധിപത്യ

മുന്നണി�യയും എതിർക്കുന്നത് �കാൺഗ്രസ് ദുർഭരണ�ത്ത കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ

�വണ്ടിയാ�ണന്നും, അവർ ‘മതം’ ‘ആത്മീയം’ മുതലായ വാക്കുകളുപ�യാഗിക്കു

ന്നത് �കാൺഗ്രസി�ന്റയും �കാൺഗ്രസി�ന്റ പിന്നിലുള്ള വി�ദശമുതലാളികൾ,

ജന്മികൾ തുടങ്ങിയ മർദ്ദക വർഗ്ഗക്കാരു�ടയും �കാള്ളയും ചൂഷണവും നിലനിർ

ത്താൻ �വണ്ടിയാ�ണന്നും, ഇതു �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട

�നർക്ക് �കാഞ്ഞനം കാട്ടലാ�ണന്നും ഞാനിതിനുമുമ്പുത�ന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു

ണ്ട്. എ�ന്റഈ വാദം ശരിയാ�ണന്ന് സാക്ഷാൽ ഫാദർ വടക്കൻ-1950 കളിൽ

�കരളത്തിൽ രൂപം �കാണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയു�ട �നതാവാണ്.

വടക്കനച്ചൻ-ത�ന്നഇ�പ്പാൾസമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘�താഴിലാളി’ എന്ന വിരുദ്ധമുന്നണിപ്പത്രത്തിൽ ‘പ്രബുദ്ധ�കരളം പ്രതിജ്ഞ

�ചയ്യ�ട്ട’എ�ന്നാരു �ലഖനംഅ�ദ്ദഹംഎഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുത�ന്ന �നാട്ടീസായി

അച്ചടിച്ചു വിതരണം �ചയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ആ �നാട്ടീസ്സു�മടുത്തു�കാണ്ടാണ് അച്ചൻമാർ

വീടു�താറും നടന്നു �കാൺഗ്രസ്സിനു �വാട്ടു�ചയ്യാനാവശ്യ�പ്പടുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്, ഭൗതികവാദികളാണ്എന്നുപറഞ്ഞു

�കാണ്ടാണ് �നാട്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട ഒന്നു രണ്ടുദ്ധരണികൾ

സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തി�യടുത്തു�കാണ്ട് ആ ഉദ്ധരണികൾ �തറ്റാ�ണന്നു

�തളിയിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 ക താൻ പ്രതിഫലം �കാടുക്കാൻ തയ്യാറാ�ണന്ന്

അ�ദ്ദഹം �വല്ലുവിളിക്കുന്നു. (കൂട്ടത്തിൽ പറയ�ട്ട �യശുക്രിസ്തുവി�ന്റ �പരിൽ

രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പാവ�പ്പട്ട ഒ�രാറ്റ അച്ച�ന്റ �ക

യിൽത�ന്ന എതിരാളികൾക്ക് പ്രതിഫലം �കാടുക്കാൻ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക

�സ്റ്റാക്കുണ്ട്. ധനികന്സ്വർഗ്ഗത്തിൽ �പാകാൻസാധ്യമ�ല്ലന്ന്പറഞ്ഞകർത്താവ്

അച്ചന് മാപ്പു�കാടുക്ക�ട്ട.!) അതു�കാണ്ട് ഈ വരുന്ന മുൻസിപ്പൽ �തര�ഞ്ഞടു

പ്പിൽ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കു �വാട്ടു�കാടുത്താൽ ‘ആധ്യാത്മികപ്രബുദ്ധങ്ങളായ

നമ്മു�ട നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും നിരീശ്വരത്ത്വത്തി�ന്റ നൃത്തശാലകളാകും’. പ്രജാ

�സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കും �വാട്ടു�കാടുക്കരുത്. കാരണം അവർ “ആർ.എസ്. പി.,

�ക.എസ്. പി. യുമായി ഗാഢാലിംഗനം �ചയ്തു ദൃഢബന്ധം പുലർത്തുകയാണ്.”

ആർ.എസ്. പി., �ക.എസ്. പി. പാർട്ടികളു�ട കാര്യം ഇനി പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.
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പ�ക്ഷ, സ്വതന്ത്രൻമാർക്കു �വാട്ടു�കാടുത്തുകൂ�ട? അതും പാടില്ല. കാരണം, “അറി

�ഞ്ഞാ അറിയാ�ത�യാ വലി�യാരു �ദവ�ദ്രാഹവും രാജ്യ�ദ്രാഹവുമാണ് ഈ

സ്വതന്ത്രപ്പരിഷകൾ �ചയ്തുകൂട്ടുന്നത്.”

പി�ന്ന ആർക്കാണ് �വാട്ട് �കാടു�ക്കണ്ടത്? �ദവ�ത്തയും കർത്താവി

�നയും കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന �കാൺഗ്രസ്സുകാർക്കുമാത്രം. �കാൺഗ്രസിൽ �ചരാത്ത

സർവ്വമാന�പരും കടുത്ത�ദവ�ദ്രാഹികളാണ്. ഇതാ അച്ച�ന്റ ഓർഡർ: “ഈ

സ്ഥിതിയ്ക്ക് നമ്മു�ട പിന്തുണയും അനുഭാവവും അർഹിക്കുന്ന ഏകരാഷ്ട്രീയ സം

ഘടന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്. ഈ വരുന്ന മുൻസിപ്പൽ

പഞ്ചായത്തു �തര�ഞ്ഞടുപ്പിൽ നമ്മു�ട ഓ�രാ �വാട്ടും �കാൺഗ്രസ്സ്ഥാനാർഥി

കൾക്കുനൽകുകയാണ്ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായിട്ടുള്ളത്.”

എന്തിനാണ് �കാൺഗ്രസിന് �വാട്ടു�കാടുക്കുന്നത്? മുൻസിപ്പാലിറ്റിക�ള

ആത്മീയസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ, �ദവാലയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളു

മാക്കിത്തീർക്കാൻ. �കാൺഗ്രസിന് �വാട്ടു�കാടുത്താൽ പി�ന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി

കളിൽ, �വള്ളം, കക്കൂസ്, �റാഡ്, നികുതി, കൂലി മുതലായ യാ�താരു ഭൗതിക

പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാവില്ല. ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളു�മല്ലാം ആത്മീയകാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി

മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാണ�ദ്ദഹത്തി�ന്റനാട്യം.

ഇങ്ങ�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയു�ട �നതാവായ വടക്കനച്ചൻ ഭൗതി

കവാദിക�ളയും നിരീശ്വരവാദിക�ളയും “കരിച്ചുകളയാനും നിലയ്ക്കു നിർത്താനും �വ

ണ്ടി”ആത്മീയമായ മുൻസിപ്പൽതിര�ഞ്ഞടുപ്പിൽആത്മീയവാദികളായ �കാൺഗ്ര

സുകാരു�ടആത്മീയ�പ്പട്ടിയിൽആത്മീയ�വാട്ടുകളിടണ�മന്നഭ്യർഥിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്തിന്? �ദവ�ത്ത രക്ഷിക്കാൻ, ക്രിസ്തുവി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള രക്ഷി

യ്ക്കാൻ!!

വാസ്തവത്തിൽവടക്കനച്ച�ന്റപ്രവൃത്തികൾക്കും വചനങ്ങൾക്കുംക്രിസ്തുവി�ന്റ

സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി യാ�താരു ബദ്ധവുമി�ല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഇനി�യന്തു

�തളിവാണ് �വണ്ടത്?

�യശുക്രിസ്തു അടിമകളു�ടയും അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മർദ്ദിതവർ

ഗ്ഗക്കാരു�ടയും �നതാവും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരു�ടയും പു�രാഹിതൻമാരു�ടയും

ശത്രുവുമായിരുന്നു. വടക്കനച്ചൻ, �ന�ര മറിച്ച് മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരായ ജന്മിമുത

ലാളിപ്പരിഷകളു�ടയും അവരു�ട രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായ �കാൺഗ്രസി�ന്റയും

തിര�ഞ്ഞടു�പ്പജൻറു മാത്രമാണ്.

�യശുക്രിസ്തുപാവങ്ങളു�ടബന്ധുവായിരുന്നു, �കാള്ളക്കാരായപണക്കാരു�ട

ശത്രുവായിരുന്നു.

വടക്കനച്ചനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിരുദ്ധമുന്നണിയും �ന�രമറിച്ച് പാവങ്ങ�ള

�കാള്ളയടിക്കുകയും പാട്ടം പിടിച്ചുപറിക്കുകയും കുടിയിറക്കുകയും കൂലികുറയ്ക്കുകയും

�താഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും വർധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പണക്കാരായ �കാൺ

ഗ്രസ്പ്രമാണിമാരു�ടബന്ധുവാണ്; പാവങ്ങളു�ട ശത്രുവാണ്.

അ�ല്ലന്നു �തളിയിച്ചാൽ ഞാൻ വടക്കനച്ചന് അഞ്ചുറുപ്പിക പ്രതിഫലം �കാ

ടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. (വടക്കനച്ച�ന�പ്പാ�ല 10000 ക. യില്ലാത്തതു�കാണ്ടാണ്

അഞ്ചുറുപ്പിക മാത്രം വാഗ്ദാനം �ചയ്യുന്നത്.) ഈ �വല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ വടക്ക

നച്ചൻതയ്യാറു�ണ്ടാ? �
നവജീവൻ, തൃശൂർ 21-1-1953.



10
പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗിക�ബാധവും

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ചു നടത്ത�പ്പടുന്ന ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ഭരണഘടന�യ്ക്കതി

രാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ടുള്ള അ�മരിക്കൻ സുപ്രീം�കാടതിവിധിയു�ട പര

സ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടുതരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണുളവാക്കിയത്. ഒരു വിഭാഗം

ജനങ്ങൾക്ക് സ�ന്താഷവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, മ�റ്റാരു വിഭാഗത്തിന്

സന്താപവുംശുണ്ഠിയുമാണുണ്ടായത്.

1 ആനുകൂല്യവും പ്രാതികൂല്യവും

�കാടതിവിധി�യ സ്വാഗതം �ചയ്തതിൽ നിരീശ്വരവാദികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരു

മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരും മാത്രമല്ല, �ദവവിശ്വാസികളും മതഭക്തൻമാ

രുമായ ഒട്ടനവധി പു�രാഹിതൻമാർകൂടി ഉൾ�പ്പടുന്നു. ജൂതപു�രാഹിതൻമാർ

തികഞ്ഞസംതൃപ്തി�യാടുകൂടിയാണ് വിധി�യ സ്വാഗതം �ചയ്തത്. പതിമൂന്ന് യുനി

�റ്ററിയൻ പു�രാഹിതൻമാർ കൂട്ടായി പുറ�പ്പടുവിച്ച ഒരുപ്രസ്താവനയിൽഈവിധി

‘ഭരണഘടനാപരമായി ഭദ്ര’മാ�ണന്നു മാത്രമല്ല, ‘മതപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ

ക്കനുകൂലമാ�ണന്നു’ കൂടി പറയുന്നു. ‘ക്രിസ്ത്യൻ �സഞ്ച്വറി’യു�ട �പ്രാട്ടസ്റ്റൻറുകാര

നായപത്രാധിപർഹാ�രാൾഡ് �ഫഎഴുതി:

‘പ്രാർഥന�യനി�രാധിക്കുകയല്ല �കാടതി �ചയ്തിട്ടുള്ളത്…പള്ളിയും ഭരണകൂ
ടവും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ വിഭജനത്തിൽ ഏ�തങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ �മധാവി�യാ

മ�റ്റ�തങ്കിലും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥ�രാ ഇട�പടുന്നതി�ന മാത്ര�മ �കാടതി നി�രാധിച്ചിട്ടു

ള്ളു.’ (ജൂ�ല 6-ാം തീയതിയി�ല ‘�ടം മാസിക’ �നാക്കുക.).

എന്നാൽ, ഇതി�നതിരായ അഭിപ്രായങ്ങളും �പാന്തിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹര

ണത്തിന്, �കാടതിയു�ട വിധി, ത�ന്ന �ഞട്ടിപ്പിക്കുകയും ഭയ�പ്പടുത്തുകയും �ച

യ്തു�വന്നാണ് ന്യൂ�യാർക്കി�ല �റാമൻ കാത്തലിക്ക് ബിഷപ്പ്, ഫ്രാൻസിസ് കാർ

ഡിനൽ�സ്പൽമാൻപറയുന്നത്. ‘�ദവികമായയാ�താരുപാരമ്പര്യത്തിലാ�ണാ

അ�മരിക്കയി�ല കുട്ടികൾ ഇത്രയും കാലം വളർത്ത�പ്പട്ടു�പാന്നത്, അതി�ന്റ ഹൃ

ദയത്തിനു �കാള്ളുന്ന അടിയാണി�ത’ന്ന് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “നമ്മു�ട

രാജ്യത്തി�ന്റ അധ്യാത്മികപാരമ്പര്യത്തിൽ പങ്കു�ചരാൻ കുട്ടികൾക്ക് സന്ദർഭം

�കാടുക്കാതിരിക്കലാണ്” ഇതി�ന്റ ഫല�മന്ന് ഭിന്നാഭിപ്രായ�മഴുതിയ ജഡ്ജി

സ്റ്റുർട്ട് ത�ന്നപ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽവച്ച്
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കുട്ടികൾ പ്രാർഥിക്കാതായാൽ അധ്യാത്മികപാരമ്പര്യവും സന്മാർഗിക�ബാധവും

നശിക്കു�മന്നും,അങ്ങി�നതങ്ങളു�ടകുട്ടികൾ �തമ്മാടികളായി വളരു�മന്നുമാണ്

മതഭക്തൻമാർ ഭയ�പ്പടുന്നത്.

2 വിശ്വാസത്തി�ന്റ പ്രചാരകൻമാർ

സുപ്രീം�കാടതിയു�ട വിധിന്യായം പുറത്തുവരുന്നതുവ�ര വീടുകളിൽവച്ചും പള്ളി

കളിൽവച്ചും മാത്രമല്ല, പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ചും കുട്ടികൾ പ്രാർഥിച്ചിരുന്നു. അ�മരി

ക്കൻഈശ്വരപ്രാർഥനയ്ക്കു യാ�താരു പഞ്ഞവുമില്ല എന്നല്ല, അടുത്തകാലത്തായി

ഈശ്വരപ്രാർഥനയും മതവിശ്വാസവും വള�രയധികം വർധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വൻകിട

ക്കാരായ കുത്തകമുതലാളികൾ ജനങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസം വളർത്താൻ�വണ്ടി

യനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗം �ചറു�താന്നുമല്ല. മതസംഘടനകൾക്കും മറ്റു �ദവീക

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളു�ട തുക �കാല്ലം�താറും വർ

ധിച്ചുവരികയാണ്. അതി�ന്റ ഫലമായി അ�മരിക്കയിൽ ആധ്യാത്മിക�ബാധവും

സാൻമാർഗിക നിലവാരവും എത്ര�ത്താളം വളർന്നിട്ടു�ണ്ടന്ന് �ഫഡറൽ ബ്യൂ�റാ

ഓഫ് ഇൻ�വസ്റ്റി�ഗഷൻ എന്ന സംഘടനയു�ട ഡയറക്ടറായ ഫ്രവർ ഈയി�ട

പ്രസിദ്ധം �ചയ്തസ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ �നാക്കിയാൽ �ബാധ്യമാവും.

3 പ്രാർത്ഥനയു�ട സംഭാവന

1961-�ലപ്രാർത്ഥനയു�ടഫലങ്ങൾതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

�കാലപാതകം 8,600

ബലാത്സംഗം 16,010

�കാള്ള 91,660

ഗൗരവംകൂടിയബലപ്ര�യാഗ�കസുകൾ 1,33,020

�ചറുകിട �മാഷണം 4,98,100

കാർ �മാഷണം 3,26,000

(ജൂ�ല 15-�ന്റഇന്ത്യൻഎക്സ്പ്രസ്)

പ്രാർത്ഥയു�ട ശക്തി വർദ്ധിക്കും�താറും കുറ്റങ്ങളു�ട എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുവരിക

യാണ്. ഹൂവർപറയുന്നു:

“കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ല ജനസംഖ്യ ഏഴ്

ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. എന്നാൽകുറ്റങ്ങൾ 34 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.”

�ഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന മ�റ്റാരു കാര്യം കൂടി അ�ദ്ദഹം �വളി�പ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. അ�മ

രിക്കയിൽ �കാള്ള, �കാലപാതകം, ബലാത്സംഗം തുടങ്ങിയ ഗൗരവ�മറിയ കുറ്റ

ങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞ �കാല്ലം അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ടവരിൽ 43 ശതമാനവും 18 വയസിനു

താ�ഴയുള്ളവര�ത്ര.

4 സാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനം

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം മുഴുവനും ഉൾ

�ക്കാണ്ടുപുറത്തുകടക്കുന്നവിദ്യാർത്ഥിആദ്യമായി നടത്തുന്ന ‘സൻമാർഗികപ്രവർ

ത്തനം’ ഒരു �കാലപാതക�മാ, ബലാത്സംഗ�മാ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കാർ�മാഷണ

�മങ്കിലു�മാആയിരിയ്ക്കാ�മന്ന�ല്ലഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടത്? �
നവയുഗം, 4-8-1962
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പള്ളിക്കൂടത്തി�ല പ്രാർത്ഥന

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വച്ചു വിദ്യാർഥിക�ള�കാണ്ട്ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന നടത്തിയ്ക്കുന്നത്

ശരിയാ�ണാ? അതു ഭരണഘടനയു�ട തത്വങ്ങൾക്കനു�യാജ്യമാ�ണാ?

ഇങ്ങ�ന�യാരു �ചാദ്യം �ചാദിക്കുന്നതുത�ന്ന�ദവനിന്ദയാ�ണന്നുംപള്ളി

ക്കൂടത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന�യാഴിവാക്കിയാൽ കുട്ടിക�ളല്ലാം കാടൻമാരായി

തീരു�മന്നുംവിശ്വസിക്കുന്നചിലശുദ്ധാത്മാക്ക�ളനമ്മു�ടനാട്ടിലുംകാണാം. അവ

രു�ടകണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻപര്യാപ്തമായ ഒരുവിധിയാണ്ഈയി�ടഅ�മരിക്കയി�ല

സുപ്രീം�കാടതി പുറ�പ്പടുവിച്ചത്.

വിഷയം പള്ളിക്കൂടത്തി�ല പ്രാർത്ഥന ത�ന്ന. പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മു

മ്പ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വച്ച് കുട്ടിക�ള �കാണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കുന്നത് ശരി

യാ�ണാ? ‘ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള�താ മതപരമായ സ്വാത

ന്ത്ര്യം നി�രാധിക്കുന്ന�താആയയാ�താരുനിയമവും �കാൺഗ്രസ് (പാർല�മൻറ്-

�ല) പാസാക്കുന്നതല്ല.’ എന്ന് അസന്ദിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അ�മരിക്കയു�ട

�ഫഡറൽ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പള്ളിക്കൂടത്തി�ല പ്രാർത്ഥനക�ള ന്യായീ

കരിക്കാ�മാ? ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ വ�യ്യന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ബ്ലാക്കി�ന്റ

�നതൃത്വത്തിലുള്ളജഡ്ജിമാരു�ട �കാടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

1 സർക്കാർ പ്രാർത്ഥന

1951-ൽന്യൂ�യാർക്ക് �സ്റ്ററ്റി�ല റീജൻറ് �ബാർഡ്, പള്ളിക്കൂടത്തി�ലവിദ്യാർത്ഥിക

ളു�ട ഉപ�യാഗത്തിനു �വണ്ടി ഒരുപ്രാർത്ഥനതയ്യാറാക്കിഅയച്ചു�കാടുത്തു,പ്രാർ

ത്ഥനയിതാണു്”

‘സർവ്വശക്തനായ �ദവ�മ, അങ്ങ�യ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ, അവിടു

ന്ന് ഞങ്ങ�ളയും ഞങ്ങളു�ട മാതാപിതാക്കൻമാ�രയും ഞങ്ങളു�ട രാജ്യ�ത്തയും

അനുഗ്രഹിക്കണ�മ’

ഈ പ്രാർത്ഥന തികച്ചും നിർ�ദ്ദാഷമാ�ണന്നും അ�മരിക്കയി�ല വ്യത്യസ്ത മത

ക്കാർക്ക് ഒരു�പാ�ല സ്വീകരിക്കാവുന്നതാ�ണന്നും മറ്റുമാണ് പറയ�പ്പട്ടിരുന്നത്.

പ�ക്ഷ, അതുണ്ടായില്ല യഹൂദൻമാർ, യുണി�റ്ററിയൻമാർ, യാ�താരുകാര്യത്തിലും

വിശ്വസിക്കാത്തവർ, എത്തിക്കൽ കൾച്ചറൽ �സാ�സറ്റി എന്ന സാംസ്കാരിക
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സംഘടനയി�ലഅംഗങ്ങൾമുതലായവിഭാഗക്കാർപ്രതി�ഷധശബ്ദങ്ങൾപുറ�പ്പ

ടുവിച്ചു. അവരിൽ�പ്പട്ട പത്തു വിദ്യാർഥികളു�ട രക്ഷിതാക്കൻമാർ �കാടതിയിൽ

�കസ്സു�കാടുത്തു. തങ്ങളു�ട കുട്ടിക�ള�കാണ്ട് പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ�ചാല്ലിപ്പിക്കുന്ന

പ്രാർത്ഥന ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടു. എതിർ

കക്ഷിക്കാരും വിട്ടില്ല. 16 രക്ഷിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥന തുടരണ�മന്നു വാദിച്ചു. പ്രാർ

ത്ഥനയ്ക്ക് ആരും നിർബന്ധിക്ക�പ്പടുന്നി�ല്ലന്നും സ്വമനസ്സാ�ല അ�മരിക്കയു�ട

മതസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങ�ള നിലനിർത്താൻ �വണ്ടിയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥ

നയിൽപങ്കു�കാള്ളുന്നത്എന്നും മറ്റും വാദിക്ക�പ്പട്ടു.

ഔപചാരികമായി പറഞ്ഞാൽ, നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ, പ്രാർ

ത്ഥനയിൽപങ്കു�കാള്ളാൻകൂട്ടാക്കാത്തവിദ്യാർഥികൾ ഒറ്റ�പ്പടുക�യയുള്ളു�വന്ന്

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ത�ന്റ കുട്ടി മറ്റുള്ളവരു�ടയിടയിൽ ‘പറയ’നായി തീരു�മാ

�യന്ന ഭയം �കാണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടിയത് എന്ന് ഒരു രക്ഷിതാവ് തുറന്നുപറ

ഞ്ഞത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. പ�ക്ഷ, എന്തു വാദിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. �കസു �താ

റ്റു. അതി�ന തുടർന്ന് മുൻപറഞ്ഞ പത്തു രക്ഷിതാക്കൻമാർ സുപ്രീം�കാടതിയിൽ

അപ്പീൽ �കാടുത്തു. ആ അപ്പീലി�ന്മലുള്ള വിധിയാണ് ഇ�പ്പാൾ പുറത്തുവന്നിട്ടു

ള്ളത്.

2 മതം: വീട്ടിലും പള്ളിയിലും

പള്ളിക്കൂടങ്ങളി�ല ഉപ�യാഗത്തിനു �വണ്ടി ഒരു �സ്റ്ററ്റ് തയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കുന്ന

പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധപൂർവ്വമായത�ല്ലങ്കിൽ കൂടി, ഭരണഘടനാപരമായി സംര

ക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നമതസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�നതിരാ�ണന്നാണ് ജഡ്ജിമാർപ്രഖ്യാപിച്ചത്.

�കാടതിയു�ട വിധിന്യായത്തിൽഇങ്ങ�നപറയുന്നു:

“മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺ�മൻറുകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ രചിക്കുന്നതുംഔ�ദ്യാഗിക

പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നതുമായ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു

നിൽക്കണ�മന്ന് പറയുന്നത് �ദവദൂഷണ�മാ മതവിരുദ്ധ�മാ അല്ല. �ന�രമറി

ച്ച് മതപരമായഈ �ജാലി ജനങ്ങൾക്കും അവരു�ട മ�താപ�ദഷ്ടാക്കൾക്കും വി

ട്ടു�കാടുക്കുകയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്”

ഒരു മ�തതരരാഷ്ട്രത്തിനു �യാജിച്ച വിധി ത�ന്നയാണി�തന്നും അ�മരിക്കൻ ഭര

ണഘടനയു�ട ജനാധിപത്യപരമായ ഘടകങ്ങൾ പൂർണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം

�ചയ്യ�പ്പട്ടിട്ടില്ലന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത്എന്നും പു�രാഹിതൻമാരും രാഷ്ട്രീയ �ന

താക്കൻമാരും ബുദ്ധിജീവികളും പത്രപ്രവർത്തകൻമാരുമുൾ�പ്പ�ടയുള്ള പലരും

പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർ �പാലും സുപ്രീം�കാടതി

യു�ട വിധി�യ പൂർണമായും മാനിയ്ക്കണ�മന്ന്, ഒരു ക�ത്താലിക്കനായ പ്രസി

ഡൻറ് �കനഡി �പാലും പ്രസ്താവിച്ചു. പ�ക്ഷ, പിന്തിരിപ്പന്മാരായ ചില പു�രാഹി

തൻമാർ സുപ്രീം�കാടതിയു�ട വിധിയിൽ കഠിനമായ ഉൽകണ്ഠയും പ്രതി�ഷധവും

പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതായാൽ

രാജ്യമാ�ക കുട്ടി�ച്ചാറാകു�മന്നാണവർ ഭയ�പ്പടുന്നത്. ഭരണഘടന അങ്ങ�ന

യാ�ണങ്കിൽഅതുട�ന �ഭദഗതി �ചയ്ത് പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും തുടരണ�മന്നാണവർ

ആവശ്യ�പ്പടുന്നത്.
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ഇങ്ങ�ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽവച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതി�ന എതിർക്കുന്നവ

രും അനുകൂലിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഇ�പ്പാൾ അ�മരിക്കയിൽ

നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാര് വിജയിക്കു�മന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല.

3 നമ്മു�ട നാട്ടിൽ

�കരളത്തിൽത�ന്ന അ�മരിക്കൻ ജഡ്ജിമാരു�ട ഈ വിധി�യപ്പറ്റി വ്യത്യസ്താഭി

പ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലത്ഭുത�പ്പടാനുമില്ല. ജനാധിപ

ത്യാവകാശങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയുള്ളസമരംഅ�മരിക്കയി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും,

ഒരു വിധത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ, നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ�ല്ലാ.

നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ല ഭരണഘടനവിഭിന്നമതങ്ങളിൽവിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും

ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കു�മല്ലാം ഒ�രതരത്തിലുള്ള

അവകാശങ്ങളാണനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും �സ്റ്ററ്റി�ന്റ �പാതുമുതൽ �ചലവി

ട്ടു�കാണ്ടുത�ന്ന ചില മതങ്ങൾക്ക് പ്ര�ത്യക പരിഗണനകളനുവദിയ്ക്കുന്നു�വന്ന

ആ�ക്ഷപംപല�പ്പാഴും �പാന്തിവരാറുണ്ട്. നമ്മു�ട നാട്ടിൽപുതുതായി ഒരുകപ്പൽ

സമുദ്രത്തിലിറക്ക�പ്പടുക�യാ, ഒരു പാലം ഉദ്ഘാടനം �ചയ്യ�പ്പടുക�യാ മ�റ്റാ

�ചയ്യു�മ്പാൾ ഹിന്ദുമതത്തിൻ�റതായ ചില പ്രാർത്ഥനകളും ചടങ്ങുകളും ഇന്നും

ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടുവരാറുണ്ട്. കുട്ടികളു�ട പാഠപുസ്തകം തുടങ്ങുന്നതുത�ന്നഈശ്വ

രപ്രാർത്ഥന�യാടു കൂടിയാണ്. ഒരു മ�തതരരാഷ്ട്രത്തിൽഇത്തരംസമ്പ്രദായങ്ങൾ

തുടരുന്നത് ശരിയാ�ണാ?

4 മ�തതരത്വം

മ�തതരരാഷ്ട്ര�മന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങ�ളയും �പ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കലാണ് എന്നുവ�ര

അടുത്തകാലത്ത് ചിലർ വാദിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഇതു മതവിശ്വാസിക

ളു�ട മാത്രം പ്രശ്നമാ�ണാ? മതവിശ്വാസികൾ�ക്കന്ന�പാ�ലത�ന്ന മതവിശ്വാസി

കളല്ലാത്തനിരീശ്വരവാദികൾക്കുംതങ്ങളു�ട മനസാക്ഷിയ്ക്കനുസരിച്ചുജീവിയ്ക്കാനുള്ള

സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മു�ട ഭരണഘടന അനുവദിയ്ക്കുന്നി�ല്ല? ഉ�ണ്ടന്നു തീർച്ച, പ�ക്ഷ

പ്രവൃത്തിയിൽആസ്വാതന്ത്ര്യം നി�ഷധിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്.

മതവിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളു�ട വീട്ടിലിരുന്നു�കാണ്ട് ഇഷ്ടം�പാ�ലപ്രാർത്ഥി

യ്ക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവണം. പള്ളിയി�ലാ,അമ്പലത്തി�ലാ �പായി ഇഷ്ടമുള്ള

�ദവ�ത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാനും, പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. മതവി

ശ്വാസങ്ങ�ളപരസ്പരം വ്രണ�പ്പടുത്തുന്നപ്രവണതക�ളതടയുകയും �വണം.

പ�ക്ഷ, മതവും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ

കത്തിക്കയറിയിരിക്കാൻ മതവിശ്വാസ�ത്ത അനുവദിച്ചുകൂടാ. �പാതുമുതൽ�കാ

ണ്ട് നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലും �സ്റ്ററ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും �പാതു�യാഗങ്ങളിലും

മറ്റും ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന�യാ മറ്റ് മതചടങ്ങുക�ളാ നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനയു�ട

മൗലികതത്വങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.

അ�മരിക്കയു�ട സുപ്രീം�കാടതിവിധിയിൽ നിന്ന് ഈ�യാരുപാഠം നമ്മു�ട

ഭരണാധികാരികളും �പാതുപ്രവർത്തകരുംപഠിച്ചു�വങ്കിൽഅതുനമ്മു�ടനാട്ടി�ന്റ

പു�രാഗതിയ്ക്ക് വള�രസഹായകരമായിരിക്കും. �

(നവയുഗം, 28-7-1962)
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അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും

ക്രിസ്തുവിന് 14 �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് �റാമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു

സംഭവമുണ്ടായി. �തക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സിസിലിയി�ല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 30 അടി

മകൾ ഒന്നിച്ചു�ചർന്ന് തങ്ങളു�ടയജമാനനായ ഒരുധനാഢ്യ�ന �കാന്നുകളഞ്ഞു.

അടിമ ഉടമ�യ �കാല്ലുക! അത്തര�മാരുസംഭവം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.

അതിനുമുമ്പ് അടിമകൾ �കാല്ല�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടമകളു�ട അപ്രീതിയ്ക്കിരയായ

അ�നകമ�നകം അടിമകൾ കുരിശി�ന്മൽ തറയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിശബ്ദമായി

സഹിക്കാ�ന അടിമകൾക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. കന്നുകാലികൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ

മുതലായവ�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന അടിമകളും ധനികൻമാരു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്ക

ളായിരുന്നു. അടിമക�ള അടിക്കാം, ചവിട്ടാം, ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു വലിക്കാം, വിൽക്കാം,

�കാല്ലാം എന്തു�വണ�മങ്കിലും �ചയ്യാം. �റാമൻ നിയമങ്ങ�ളാന്നും അടിമകൾ

ക്കു ബാധകമായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്കു�വണ്ടി എല്ലുമുറി�യ പണി�യടുക്കുക,

ഉടമകളു�ട കൽപനകളനുസരിക്കുക ഇതുമാത്രമായിരുന്നു അടിമകളു�ട കടമ.

അടിമക�ള�ക്കാണ്ടുപണി�യടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് �റാമൻപ്രമാണിമാർസുഖ�ഭാഗങ്ങളി

ലാറാടുകയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലും സാഹിത്യം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മറ്റുതുറകളി

ലും �മധാവിത്വം പുലർത്തുകയും �ചയ്തു�പാന്നത്. അടിമ�വലയായിരുന്നു �റാമൻ

സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റഅസ്ഥിവാരം.

അടിമകൾ മാത്രമല്ല, �ക�വലക്കാർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ, സ്വതന്ത്രൻമാരായ

ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളും ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നു. പണമി

ടപാടുകാർപലിശയ്ക്കുകടം�കാടുത്ത്സാധുക്ക�ള�ഞക്കിപ്പിഴിയുകയുംകൃത്യസമയ

ത്തുപണം മടക്കി�ക്കാടുക്കാത്തവ�രഅടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തിരുന്നു.

മർദ്ദനംഅസംതൃപ്തി�യക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. അസംതൃപ്തി ചില�പ്പാൾ ലഹളക

ളായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. അത്തര�മാരു ലഹളയാണ് ക്രിസ്തുവിന് 101 �കാല്ലങ്ങൾക്കു

മുമ്പ്സിസിലിയയിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്.

ധനികവർഗ്ഗമാ�ക �ക്രാധം�കാണ്ടു തുള്ളി. ഇത്തര�മാരുസംഭവം ഇന്നിയുമു

ണ്ടാകാൻപാടി�ല്ലന്നവർതീരുമാനിച്ചു. അവർപകവീട്ടാ�നാരുങ്ങി.

ധനാഢ്യ�ന �കാല്ലാൻ ഗൂഢാ�ലാചന നടത്തിയ 30 അടിമകൾ പ്രാണര

ക്ഷയ്ക്കു�വണ്ടി പർവ്വത�ദശങ്ങളി�ലക്ക് ഓടി�പ്പായി. ഉടമകളു�ട �സന്യങ്ങൾ

അവ�രപിന്തുടർന്നു.

132



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III 133

അ�പ്പാളാണ് ചരിത്ര�ത്ത �വല്ലുവിളിച്ച മ�റ്റാരു സംഭവമുണ്ടായത്. ഉടമക

ളു�ട �ക്രാധാഗ്നിക്കിരയായആ 30അടിമകളു�ട ഭാഗത്ത് �റാമാസാമ്രാജ്യത്തി�ല

മുഴുവൻ അടിമകളും അണിനിരന്നു. സാൽവി എന്നു �പരായ ഒരടിമയു�ട �നതൃ

ത്വത്തിൽ ആറായിരത്തിലധികം അടിമകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളു�മടുത്ത്

ഭരണാധികാരികൾ�ക്കതിരായ ലഹളയാരംഭിച്ചു.

ലഹളമൃഗീയമായിഅടിച്ചമർക്ക�പ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന്അടിമകൾ�കാല്ല

�പ്പട്ടു. ഉടമകൾ തൽക്കാലം രക്ഷ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, �റാമാ സാമ്രാജ്യമാ�ക കൂടുതൽ

�വഗത്തിൽനാശത്തി�ലക്ക് നീങ്ങി.

വീണ്ടും വീണ്ടുംഅടിമകൾ ലഹള�യ്ക്കാരുങ്ങി. വീണ്ടും വീണ്ടുംഅവർഅടിച്ചമർ

ക്ക�പ്പട്ടു.

മുപ്പതു�കാല്ലങ്ങൾക്കു �ശഷം, അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 74-ൽ സ്പാർ�ട്ട

ക്കസ്എന്നഅടിമത്തലവ�ന്റ�നതൃത്വത്തിൽമൂന്നു�കാല്ല�ത്താളംനീണ്ടുനിന്നതും

സാമ്രാജ്യ�ത്തയാ�ക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായ ഒരു വലിയ കലാപമുണ്ടായി. ഒടുവിൽ

അതും �പശാചികമായി മർദ്ദിച്ചമർക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. ലഹളക്കാ�രാടും

പകരംവീട്ടാൻ �വണ്ടി കാപ്പി മുതൽ �റാം വ�രയുള്ളനിരത്തി�ന്റ ഇരുവശങ്ങളിലു

മായി കുരിശിൻ�മൽ തറച്ചു�കാല്ല�പ്പട്ട ആറായിരം അടിമകളു�ട ശവശരീരങ്ങൾ

വരിവരിയായി കുത്തിനിർത്ത�പ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യത്തില�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം നിരങ്കുശ

മായ�സനിക �സ്വച്ഛാധിപത്യം നടമാടി.

കലാപം നടത്തിയ പരാജയമടഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരാശയും നിസ്സ

ഹായതാ�ബാധവും പരന്നുപിടിച്ചു. ഇനി�യന്തു�ചയ്യും? മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും

കഷ്ടപാടുകളിൽനിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻഅവർയാ�താരുവഴിയും കണ്ടില്ല.

യാ�താരുവഴിയും കണ്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ഒരു വഴിയുണ്ട്; �ദവം രക്ഷി

ക്കണം. തങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടുകൾപരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി ഒരു�ദവദൂതൻ,അ�ല്ല

ങ്കിൽ �ദവപുത്രൻ, ഭൂമിയിലവതരിയ്ക്കണം. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�രാ�ടതിരിട്ടു വിജയി

ക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ശക്തിയി�ല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, �ദവദൂതൻവന്ന്

തങ്ങ�ള �മാചിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. അങ്ങി�ന, ഭൗതികമായ മർദ്ദനങ്ങളു�ട �വദന

യിൽ നിന്ന് മതപരമായ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും തല�പാ

ക്കി.

മനുഷ്യ��ഹികളായ പ്രവാചകൻമാരും പ്രചാരകൻമാരും നാടുനീ�ള ചുറ്റി

സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട് മർദ്ദിത�ര സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ആ�വശം�കാള്ളിക്കുകയും

�ചയ്തു. കഷ്ട�പ്പടുന്നവർ ഇനി ദുഃഖി�ക്കണ്ടതില്ല. അവരു�ട കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻ

�ദവദൂതൻ വരും. �ദവദൂത�ന സ്വാഗതം �ചയ്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും

തയ്യാറായിരിക്കണം. മർദ്ദകൻമാർക്കു തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ‘ധനികനു

സ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്ക് �പാകാൻകഴിയുന്നതി�നക്കാൾഎളുപ്പം ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സൂചി

ത്തുളയിലൂ�ട കടക്കാനാണ്.’

ക്രിസ്തുമതംആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

അടിമകൾ, ഭാരംചുമക്കുന്നവർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ, �ക�വലക്കാർ ചുരു

ക്കത്തിൽ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവ�രല്ലാം �ദവപുത്രനായ

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ക്രിസ്തുവി�നപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ �റാമാസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ

നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു. മർദ്ദകൻമാരു�ട ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാനും �ദവ

രാജ്യംസ്ഥാപിക്കാനും �വണ്ടി�ദവദൂതൻവരു�മന്നവിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ചു.
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�യശുക്രിസ്തുഎ�ന്നാരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു�വാഎന്നതി�നപ്പ

റ്റി പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും

രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്ന �റാമൻ ചരിത്രകാരൻമാരാരും ത�ന്നഅങ്ങ�ന

�യാരാ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നി�ല്ലന്ന് ചിലർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ജറുസ�ലം പിടിച്ച

ടക്കി�ദവരാജ്യംസ്ഥാപിക്കുവാൻ �വണ്ടിഹബ്റൂക്ക�ളഅണിനിരത്തി�ക്കാണ്ട്

ഒരു കലാപം നടത്തുകയും അതു പരാജയ�പ്പട്ട�പ്പാൾ പതിവു�പാ�ല �റാമൻ

ഗവർണ്ണരു�ട കൽപ്പനയനുസരിച്ച് �കാല�ചയ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്ത �ജാഷ്വ എന്ന

ഒരു �നതാവി�നപ്പറ്റി ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും �ജാഷ്വയാണ് ജീസസ്

(�യശു) ആയിത്തീർന്ന�തന്നും അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണകളും അ�ദ്ദഹം

വീണ്ടും വരു�മന്നവിശ്വാസവുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനുയായികൾക്കിടയിൽനിലനി

ന്നു�പാന്നു�വന്നും �യശുക്രിസ്തുവി�നപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളു�ട ചരിത്രപരമായ അടി

സ്ഥാനം ഇതായിരിക്കാനാണിടയുള്ള�തന്നും ആർച്ച് ബാൾഡ് �റാബർട്ട്സൻ

ത�ന്റ ‘ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നു�വാ എന്ന വാദപ്രതിവാദത്തി�ലക്ക്

ഇവി�ട പ്ര�വശി�ക്കണ്ടതില്ല. പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്. ക്രിസ്തുവി�ന്റ

സ്വാധീനശക്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽത�ന്നപതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള മർദ്ദിതജന

ങ്ങ�ളആ�വശം �കാള്ളിക്കുകയും മർദ്ദനങ്ങൾക്ക്എതിരായിഅണിനിരത്തുകയും

�ചയ്ത ഒരുവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ — അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ — �റാമാ സാ

മ്രാജ്യത്തി�ലപട്ടണപ്ര�ദശങ്ങളിൽ�ചറിയ �ചറിയസംഘങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചുപ്രാർ

ത്ഥിക്കാനും ഉപ�ദശപ്രസംഗങ്ങൾനടത്താനും �വണ്ടിഅവർ ഒന്നിച്ചു�ചരും, ഒന്നി

ച്ചിരുന്നുഭക്ഷണംകഴിക്കും,ബുദ്ധിമുട്ടുകൾപരിഹരിക്കാനും �ജാലികൾക�ണ്ടത്താ

നും പരസ്പരം സഹായിക്കും. അടിമകളും �ക�വലക്കാരും മീൻപിടുത്തക്കാരും

ഭാരംചുമക്കുന്നവരും മറ്റു ദരിദ്രപ്പരിഷകളും സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായി �ചർന്നു.

ഒരു പട്ടണത്തി�ല സംഘത്തിന് മറ്റു പട്ടണങ്ങളി�ല സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധ

മുണ്ടായിരുന്നു. �ദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടി �യശുക്രിസ്തു വരു�മന്നവർ

ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. ഉടമകളു�ടയും പണമിടപാടുകാരു�ടയും മർദ്ദനങ്ങളിൽ

നിന്നു �മാചനം �നടുക, നിലം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നീതിപൂർവ്വമായി

വിഭജിക്കുക, സാധാരണക്കാരു�ട �ദവ�ത്ത ��ഹശീലനും കരുണാനിധിയു

മായ യ�ഹാവ�യ — വാഴ്ത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു�ദവരാജ്യത്തി�ന്റ പരിപാടി

എന്ന് ആർച്ചി ബാജൾഡ് �റാബർട്ട്സൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകു

�മ്പാ�ഴക്കും �ദവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട സംഘടനകൾ

രാജ്യത്തി�ലങ്ങും ഉയർന്നുവന്നു.

ക്രിസ്തുമതം �വറു�മാരു വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല. അ�താരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാ

നമായിരുന്നു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർ�ക്കതിരായ ഒരുജനകീയപ്ര�ക്ഷാഭമായിരുന്നു.

ധനികവർഗ്ഗക്കാരുംഅവരു�ട ഭരണത്തലവൻമാരും ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റപ്രച

രണം തടയാൻ �വണ്ടി ആവുന്നതും പരിശ്രമിച്ചു �നാക്കി. �നറി�കട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ

നടത്തി�നാക്കി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതത്തി�ന്റ ശത്രുക്കളാ�ണന്നുംസ്ത്രീക�ള �പാതു

സ്വത്താക്കുന്നവരാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു�നാക്കി. പ�ക്ഷ,

എന്തായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട പ്ര�ക്ഷാഭം ദിവസം �ചല്ലു�ന്താറും അധികമധികം

പരന്നുപിടിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.
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‘ഫ്രാൻസി�ല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ �ഫ്രഡ

റിക് ഏംഗൽസ്എഴുതുന്നു:

“ശരിക്കു പതിനാറു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച ഒരു ലഹളപ്പാർട്ടി

�റാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലിയ ഒരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മത�ത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തി

�ന്റ അടിത്തറക�ളയും അത് തുരങ്കം വച്ചു. സീസറു�ട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ

നിയമം എന്ന വാദ�ത്ത അത് പരിപൂർണ്ണമായും നി�ഷധിച്ചു. അതിന് സ്വതന്ത്ര

മായ ഒരു മാതൃഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് സാർവ്വ�ദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യ

ത്തി�ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽഏഷ്യവ�രയും സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾ

ക്ക് അപ്പുറ�ത്തയ്ക്കും, അതു വ്യാപിച്ചു. വള�രക്കാല�ത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്,

അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽകഴിച്ചുകൂട്ടി�ക്കാണ്ടാണ്അത്പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ

പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തി�നടി�ക്കാണ്ട് അതു പുറത്തുവന്നു

പ്രവർത്തിച്ചു. ഈലഹളപ്പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനിക�ളന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്.”

ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 61-ൽ നാടുവാണിരുന്ന നീ�റാ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിക�ള നശി

പ്പിയ്ക്കാൻ�വണ്ടി ഒരു നീചമായ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹം രഹസ്യമായി

ത�ന്റ കിങ്കരൻമാ�ര �കാണ്ട് �റാം പട്ടണ�ത്ത അഗ്നിക്കിരയാക്കി; എന്നിട്ടും

ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് തീവച്ച�തന്ന് പറഞ്ഞുപരത്തുകയും �ചയ്തു. കുറ്റക്കാ�ര ശിക്ഷി

ക്കണ�മന്നുപറഞ്ഞ്ആയിരക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്ത്യാനിക�ള �കാ�ന്നാടുക്കുകയും

�ചയ്തു. സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക

ളു�ട സംഘടനകൾ �കട്ടിപ്പടുത്ത �സൻറ് പാൾ, �സൻറ് പീറ്റർ എന്നീ സുപ്രസി

ദ്ധരായക്രിസ്തുശിഷ്യൻമാർ നീ�റാവി�ന്റ മർദ്ദനങ്ങ�ളഅഭിമുഖീകരിച്ചാണ് മരണം

വരിച്ചത്. പ�ക്ഷ, നീ�റാ ചക്രവർത്തിക്കു ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട �ചാര�യാഴുക്കാ�ന

കഴിഞ്ഞുള്ളു, ക്രിസ്തുമത�ത്ത നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. �ന�രമറിച്ച് പ്രസ്തുത പ്ര

�ക്ഷാഭം കൂടുതൽശക്തി�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

മുപ്പത്തിരണ്ടു �കാല്ലങ്ങൾക്കു �ശഷം ക്രി.മു. 96-ൽ �ഡാമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി

യു�ട �നതൃത്വത്തിൽ മ�റ്റാരു കൂട്ട�ക്കാല നടക്കുകയുണ്ടായി. അതും പരാജയ�പ്പ

ട്ടു. ക്രിസ്തുമതം പൂർവ്വാധികം ശക്തി�പ്പട്ടു.

ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രൻമാർ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുമത പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ

ളിൽ പങ്കു�കാണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്ര

�ക്ഷാഭം സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വ�ദശീയവുമായി ശക്ത�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ

ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽനിന്നു �പാലും അ�നകം വ്യക്തികൾഅതി�ലയ്ക്കാകർ

ഷിക്ക�പ്പട്ടു. ധനികൻമാർ തങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്ക�ളാടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘട

നകളി�ലയ്ക്കുവന്നത്. അതി�ന്റഫലമായി ക്രിസ്ത്യൻസഭകളു�ടസ്വത്തുക്കൾ �മ�ല്ല

�മ�ല്ല വർദ്ധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വത്തുക്കളു�ടയും പ്രാർത്ഥനകളു�ടയും �മൽ�നാട്ടം

നടത്താൻ �വണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന �നതാക്കൻമാർ �തര

�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. ബിഷപ്പുമാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള സഭകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിട്ടാണ്

ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടത്. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും പള്ളി

അവഗണിയ്ക്ക�പ്പടാനാവാത്തഒരുശക്തിയായി തീർന്നു.

പള്ളിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഗൗരവ�മറിയ മത്സരങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഭര

ണാധികാരികൾക്ക് പണത്തിന് വലിയ വിഷമം �നരിട്ട ഒരുഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പ്പടാനുള്ള എളുപ്പവഴി ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട സ്വത്തുക്കൾ

പിടി�ച്ചടുക്കലാ�ണന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അങ്ങി�ന മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യ

�ത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുമതത്തി�ന്റ �നർക്കുള്ള മർദ്ദനപരിപാടികൾക്ക് ഊക്കുകൂടി.
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ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യത്തിൽ അസംതൃപ്തിയും അസ്സമാധാനവും ആളിക്കത്തിക്കുന്ന

രാജ്യ�ദ്രാഹികളാ�ണന്നും പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ നി�രാധിക്ക�പ്പ

ട്ടു. സഭകളി�ലക്കു വഴിപാടുകളും ദാനങ്ങളും തടയ�പ്പട്ടു. സഭകളു�ട സ്വത്തുക്കൽ

പിടി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ളക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾവധിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, ഇതു�കാ�ണ്ടാന്നും ആശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല. മർദ്ദനങ്ങ�ള വകവ

യ്ക്കാ�ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളു�ട ആദർശങ്ങളു�ടയും വിശ്വാസങ്ങളു�ടയും പി

ന്നിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. അതി�ന്റ ഫലമായി അവരു�ട അന്തസ്സും സ്വാധീനശക്തിയും

അതി�വഗം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ�പാലും ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസം പരന്നു

പിടിച്ചു. ഉയർന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കിടയിലും, എന്തിന് രാജ�കാട്ടാരങ്ങൾക്കക

ത്തു�പാലുംക്രിസ്ത്യാനികളാവിർഭവിച്ചു.

ഈസംഭവവികാസങ്ങളു�ടഫലമായി മ�റ്റാന്നുമുണ്ടായി. പള്ളിയു�ടസ്വത്തു

ക്കൾ വർദ്ധിച്ച�താ�ട ക്രിസ്തുമത പ്ര�ക്ഷാഭണത്തി�ന്റ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ധനികൻമാർ നുഴഞ്ഞുകയറിയതി�ന്റ ഫലമായി ക്ര�മണ ക്രിസ്തുമ

തത്തി�ന്റ വിപ്ലവകരമായ ഉള്ളടക്കത്തിനുടവുതട്ടി. ഭരണാധികാരിക�ള വണങ്ങ

ണ�മന്നുംഅവർക്കുകീഴടങ്ങണ�മന്നും പള്ളിയു�ട തലവൻമാർ ബഹുജനങ്ങ�ള

ഉപ�ദശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും

വർഗസമരത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് വർഗസഹകരണം തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘അടി

മകളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു�ട യജമാന�ന �ദവത്തി�ന്റ പ്രതിബിംബങ്ങളായി

കണക്കാക്കണം.’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപ�ദശങ്ങൾപ്രചരിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രി. 305-

ൽഡ�യാക്ലീഷ്യൻചക്രവർത്തിഅനാ�രാഗ്യംകാരണംസ്ഥാനത്യാഗം �ചയ്തതിന്

ഭരണാധികാരികളു�ട നയത്തിലും ഒരു വമ്പിച്ച മാറ്റം കാണ�പ്പട്ടു. ചക്രവർത്തി

യു�ട അനന്തരാവകാശികളായ �കാൺസ്റ്റാൻറീനും ലീസിനിയനും തമ്മിൽ സിം

ഹാസനത്തിനു�വണ്ടി നടത്തിയ വഴക്കുക�ള ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ സമർത്ഥമായി

ഉപ�യാഗിച്ചു. വഴക്കുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കും�താറും ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട ശക്തി വർദ്ധി

ച്ചു. ഒടുവിൽ ക്രി. 313-ൽ മിലാനിൽവച്ച് �കാൺസ്റ്റാൻറീനും ലിസീനിയനും തമ്മിൽ

സന്ധിയായി. സാമ്രാജ്യത്തി�ല പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ �കാൺസ്റ്റാൻറീനും കി

ഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ലിസിനിയനും പങ്കി�ട്ടടുത്തു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന രണ്ടു�പരും

ഒപ്പിട്ട ഒരുകൽപ്പനയും പുറത്തുവന്നു. ‘എഡിക്റ്റ് ഓഫ് മിലാൻ’ എന്ന �പരിൽഅറി

യ�പ്പടുന്ന ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുമതത്തിന് മറ്റ് മതങ്ങ�ളാട് തുല്യമായ

പദവി നൽക�പ്പട്ടു. �

(ജനയുഗം 1955 �സപ്തംബർ 9)
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പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ നട്ടുച്ച. കാലഹരണം വന്ന ഫ്യൂഡലിസം വളർന്നുവ

രുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചൂ�ടറ്റ് വാടാൻ തുടങ്ങുന്നകാലം. 1848, വിപ്ലവങ്ങൾ യൂ

�റാപ്പി�നയാ�ക പിടിച്ചുകുലുക്കുന്നു. “മർദ്ദനവും രാജ്യാധിപത്യവും തുലയ�ട്ട! സ്വാ

തന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും ജയിക്ക�ട്ട!” എന്നീ കാഹളംവിളികൾ സിംഹാസനങ്ങളു�ട

അടിത്തറ പുഴക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ മടിത്തട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന

ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ തല�പ്പാക്കുന്നു. ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിയു�ട സ്ഥാന

ത്ത് മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനരീതി. ഫ്യൂഡൽ ഭരണത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ

ഭരണം. ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതികളു�ട സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ ചിന്താഗതികൾ. ബൂർ

ഷ്വാസിയു�ട വിജയപതാക ധാടി�യാടും പ്രതാപ�ത്താടുംകൂടി പാറിക്കളിക്കാൻ

തുടങ്ങുന്നു.

യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന മുതലാളിത്തം യന്ത്രങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു മദിച്ചുപുളയ്ക്കാൻ

തുടങ്ങിയഈസന്ദർഭത്തിൽമുപ്പതുംഇരുപ�ത്തട്ടുംവയസ്സുകൾമാത്രംപ്രായമായ

രണ്ടു�ചറുപ്പക്കാർ ഉച്ചത്തിലിങ്ങ�നപ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘മുതലാളിത്ത വർഗ്ഗത്തി�ന്റ നാശവും �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വിജയവും അനി

വാര്യമാണ്.’

മാർക്സിസത്തി�ന്റശബ്ദമായിരുന്നുഅത്.

അ�താരു �ജ്യാത്സ്യ�ന്റ പ്രശ്നം വയ്ക്കലായിരുന്നില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ കണ്ടു

പിടുത്തമായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളയും മുതലാളിത്ത രീതി

യിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട നിയമങ്ങ�ളയും ചുഴിഞ്ഞുപരി�ശാധിച്ചതിനു�ശ

ഷമാണ് മാർക്സുംഏം�ഗൽസുംഈപ്രവചനം നടത്തിയത്. ബൂർഷ്വസാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ അത്രയ്ക്ക്

വളർന്നിരിക്കുന്നു�വന്നും ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ

�വരുദ്ധ്യം നിസ്സംശയമായും മുതലാളിത്ത�ത്ത നാശത്തി�ലയ്ക്ക് നയിക്കു�മന്നും

മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ടാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയം അനിവാര്യമാ�ണന്നു

അവർപ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഗതിക്രമ�ത്തവിശകലനം �ചയ്തു�കാ

ണ്ട്അവരിങ്ങ�നപ്രവചിച്ചു:

“ഉൽപ്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �കന്ദ്രീകരണവുംഅദ്ധ്വാനത്തി�ന്റസാമൂഹ്യസ്വഭാ

വവും ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തപരമായ പുറം�താടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴി
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യാത്ത അത്തര�മാരു ഘട്ടത്തി�ലത്തി�ച്ചരുന്നു. ഈ പുറ�ന്താട് �പാട്ടി�ത്തറി

പ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തപരമായസ്വകാര്യസ്വത്തുടമയു�ട മരണമണിയടിയ്ക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പറിക്കാർ തട്ടിപ്പറിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു.”

മുതലാളിത്തത്തിന് ചരിത്രം മരണശിക്ഷ വിധിച്ചുകഴിഞ്ഞു�വന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക

മാത്രമല്ല അവർ �ചയ്തത്. ആ മരണശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കരുത്തുള്ള

ശക്തികൾ ഉദയം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു�വന്നുചൂണ്ടിക്കാണിക്കക്കൂടി �ചയ്തു:

“മുതലാളിവർഗ്ഗം നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥിതി�യ പുഴക്കി�യറിയാനുപ�യാഗിച്ചഅ�ത

ആയുധങ്ങൾ ഇ�പ്പാൾ അവർക്കു�നർക്കുത�ന്ന തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,

സ്വന്തം വിനാശത്തിനുള്ളആയുധങ്ങ�ള മാത്രമല്ല മുതലാളിവർഗ്ഗംഊട്ടിയുണ്ടാക്കി

യിട്ടുള്ളത്. ആയുധങ്ങളുപ�യാഗിക്കാനുള്ള ആളുക�ളക്കൂടി — കൂലി�വലക്കാ�ര,

ഇന്ന�ത്ത �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്തക്കൂടി അതുസൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

എന്നിട്ടവർ �താഴിലാളിക�ള�നാക്കിപ്പറഞ്ഞു:

“�താഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം ചങ്ങലയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും നഷ്ട�പ്പടാനില്ല. കി

ട്ടാ�നാ ഒരു �ലാകം മുഴുവനും! എല്ലാ രാജ്യത്തും �താഴിലാളിക�ള, നിങ്ങൾ

ഏ�കാപിയ്ക്കുവിൻ!”

മാർക്സിസത്തി�ന്റആഹ്വാനമായിരുന്നുഅത്.

II

എന്ത്! മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കു�മ�ന്നാ! മുതലാളിയു�ട ദയ�യആശ്രയിച്ചുജീവിക്കു

ന്ന കൂലിപ്പി�ള്ളർ ഭരണാധികാരികളാകു�മ�ന്നാ? �താഴിലാളികൾക്ക് �ലാകം

മുഴുവൻ കിട്ടാൻ �പാവുകയാ�ണ�ന്നാ? പലരും അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. വിശ്വസിച്ച

വർത�ന്നവിശ്വസിച്ചു�വന്നുനടിച്ചില്ല. അവർപറഞ്ഞു: മാർക്സിനുകിറുക്കാണ് !

പ�ക്ഷ, �താഴിലാളികൾ മു�ന്നറുന്നത് അവർ കണ്ടു. മുതലാളികളു�ട �ചാൽ

പ്പടിയ്ക്കു നിൽക്കാ�ത �താഴിലാളികൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തു

ന്നത് അവർ കണ്ടു. �താഴിലാളി വർഗ്ഗം സ്വന്തം �കാടിക്കൂറയുയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാ

ണ്ട്സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയുംകാഹളം വിളികൾ മുഴക്കുന്നത്

അവർ കണ്ടു. കമ്മ്യൂണിസം പരന്നുപിടിക്കുവാൻ �പാവുകയാണ് എന്നവർക്ക്

�ബാധ്യമായി. കമ്മ്യൂണിസം! അവർ ഭയം �കാണ്ടു തള്ളിവിറച്ച് �നഞ്ചത്തടിച്ചു

നിലവിളിച്ചു:

“യൂ�റാപ്പി�ന ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭൂതം!”

മാർക്സ് �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു:

“ഈ ഭൂത�ത്ത ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ�വണ്ടി യൂ�റാപ്പി�ല പഴഞ്ചൻ ശക്തിക�ള

ല്ലാം— �പാപ്പും (ക�ത്താലിക്കരു�ട ധർമ്മഗുരു)സാറും (റഷ്യയി�ല ചക്രവർത്തി)

�മറ്റർനിക്കും (ആ�സ്ത്രലിയയി�ലപ്രധാനമന്ത്രി) ഗ്വി�സാവും (ഫ്രാൻസി�ല വി�ദശ

കാര്യമന്ത്രി) ഫ്രഞ്ച് റാഡിക്കൽ കക്ഷിക്കാരും ജർമ്മൻ �പാലീസ്ചാരൻമാരു�മ

ല്ലാം — ഒരു പാവനസഖ്യത്തി�ലർ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.” (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ).

അങ്ങി�ന �ലാകത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി ഉട�ലടുത്തു.
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യൂ�റാപ്പി�ന ഭൂതബാധയിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കാൻ�വണ്ടി ഈ വിരുദ്ധമുന്നണി

ക്കാർ അ�നകം മന്ത്രവാദിക�ള കൂലിയ്ക്കുനിർത്തി. അവർ കമ്മ്യൂണിസ�ത്തപ്പറ്റി

പുലയാട്ടുകൾ പാടി. കമ്മ്യൂണിസം �തറ്റാ�ണന്ന് ‘�തളിയിക്കാൻ’ �വണ്ടി പുസ്ത

കങ്ങ�ളഴുതി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കള്ളൻമാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും �ചാരകുടിയൻ

മാരും സ്ത്രീക�ള �പാതുസ്വത്താക്കുന്നവരും കുട്ടിക�ള പിടിച്ചുതിന്നുന്നവരും പള്ളി

ക�ള ഇടിച്ചുതകർക്കുന്നവരും മറ്റുംമറ്റുമാ�ണന്ന് പ്രചാര�വല �ചയ്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

‘വഞ്ചന’ ക�ളയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ‘ആക്രമണ’ങ്ങ�ളയും തുറന്നുകാട്ടാൻ �വണ്ടിഅവർ

നാടായ നാ�ടാ�ക്ക നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു. ഭാവിയു�ട �ന�ര അവർ �കാഞ്ഞനം

കാട്ടി. പു�രാഗതിയ്ക്കു�ന�ര അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാധത്തി�ന്റ

മറവിൽനിന്നു�കാണ്ട് അവർ ജനങ്ങളു�ട വളർന്നുവരുന്ന ജീവിത സമരങ്ങളു�ട

�ന�ര എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളുമുപ�യാഗിച്ചു. അവർ സത്യത്തി�ന്റ ശബ്ദ�ത്ത

�വടിയുണ്ടയു�ട മുഴക്കത്തിൽ മുക്കി�ക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ജയിലുകളു�ടയും തൂക്കുമര

ങ്ങളു�ടയും ഭീകരതകൾ �കാണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിസ�ത്ത നാമാവ�ശഷമാക്കാൻ

പുറ�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ,എന്തായിട്ടുംഭൂതബാധ�യാഴിഞ്ഞില്ല. മാർക്സിസംനശിക്കുകയില്ല,വള

രുകയാണ് �ചയ്തത്. കാരണം, അതു വളരുന്ന വർഗ്ഗത്തി�ന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രമായിരു

ന്നു—�താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ �ലാകവീക്ഷണഗതിയായിരുന്നു.

ഏതായാലും, വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരു�ട �ബജാറുപിടിച്ച ബീഭത്സ പ്രവർത്ത

നങ്ങൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം �വളി�പ്പടുത്തി. �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശ

ക്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ തലയുയർത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു�വന്നും

അവരു�ട സ്വതന്ത്രമായ തത്വസംഹിതയും �ലാകവീക്ഷണഗതിയും സാമൂഹ്യജീ

വിതത്തിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�മന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം.

മാർക്സിസം അവഗണിയ്ക്ക�പ്പടാൻ വയ്യാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു എന്ന യാഥാർ

ത്ഥ്യം.

III

എന്താണീ മാർക്സിസം?

സ്റ്റാലിൻനിർവ്വചിയ്ക്കുന്നു:

“മാർക്സിസം പ്രകൃതിയു�ടയും സമുദായത്തി�ന്റയും വികാസനിയമങ്ങളു�ട ശാസ്ത്ര

മാണ്; മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായവരു�ട വിപ്ലവത്തി�ന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും

�സാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതി�ന്റ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതി

�ന്റ ശാസ്ത്രമാണ്.”

മാർക്സിനുമുമ്പ് �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ��ഹത്തി�ന്റയും നീതിയു

�ടയും സാമ്രാജ്യ�ത്ത സ്വപ്നംകണ്ട ഓവൻ, �ഫാറിയ, �സമൺ തുടങ്ങിയ �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റുകാർ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �കാള്ളരുതായ്മക�ള തുറന്നുകാട്ടുകയും മുത

ലാളിത്ത�ത്തവിമർശിക്കുകയും �ചയ്തു. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയു�ടസ്ഥാനത്ത്

കൂടുതൽകാര്യമായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ�കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്നുംമനുഷ്യ�ന്റപട്ടി

ണി�യയുംഅജ്ഞത�യയും ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് നീക്കം�ചയ്യണ�മന്നുംഅവർ വാദിച്ചു.
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പ�ക്ഷ, ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം, അവർക്ക് മുതലാളിത്ത സമുദാ

യത്തി�ന്റ വികാസനിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യാ ചൂഷണത്തി�ന്റയും കൂലി�വലയു�ടയും

യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റി�യാ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ

പങ്കി�നപ്പറ്റി�യാ മനസ്സിലക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ന്റ

വളർച്ചയു�ടയും �താഴിലാളിവർഗ്ഗംനടത്തുന്നസമരങ്ങളു�ടഅനിവാര്യഫലമാണ്

�സാഷ്യലിസം എന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതു�കാണ്ട്, അവരു�ട

�സഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയവും സാങ്കൽപ്പികവുമായിരുന്നു. അങ്ങ�നയ

ല്ലാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നുതാനും. എ�ന്തന്നാൽ, സംഘടിതമായ ഒരു

സ്വതന്ത്രശക്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ തങ്ങളു�ട ചരിത്രപരമായ

പങ്കുവഹിയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ശക്തി�യാ അനുഭവ

ങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ തങ്ങളു�ട ഭാവി�യ

പ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാനും അശാസ്ത്രീയമായ സങ്കൽപ്പചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കാനും

മാത്ര�മഅവർക്കുസാധിച്ചുള്ളു. �താഴിലാളികൾ ഒരുസ്വതന്ത്രവർഗ്ഗ�മന്നനിലയ്ക്ക്

വളരുന്നതിനും അവരു�ട വർഗ്ഗസമരം പരിപക്വതയടയുന്നതിനും മുമ്പു നിലനിന്നി

രുന്ന ഈ �സാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്ക് �പാതുവിൽ യൂ�റാപ്യൻ �സാഷ്യലിസം

അ�ല്ലങ്കിൽസാങ്കൽപിക �സാഷ്യലിസംഎന്നുപറയുന്നു.

മാർക്സുംഏംഗൽസും �സാഷ്യലിസ�ത്തഒരുസ്വപ്ന�മന്നനിലയിൽനിന്നുഒരു

ശാസ്ത്ര�മന്നനിലയി�ലക്കുയർത്തി.

മാർക്സിനു മുമ്പും പ്രപഞ്ചത്തി�ന്റ പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിയ്ക്കു

ന്ന തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സമുദായത്തി�ന്റ വികാസം

യാദൃശ്ചിക സംഭവങ്ങ�ള�യാ ഏതാനും വ്യക്തികളു�ട താ�ന്താന്നി�ത്ത�യാ

ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സവി�ശഷ നിയമ

ങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന�തന്ന് �ഹഗൽ എന്ന ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ

ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. വിരുദ്ധ ശക്തികളു�ട സംഘട്ടനത്തി�ന്റ ഫലമായി

ട്ടാണ് പു�രാഗതിയുണ്ടാകുന്നത് എന്നതത്വം അ�ദ്ദഹം കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

പ�ക്ഷ, �ഹഗലി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം ആത്മീയവാദ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള

തായിരുന്നു. ആത്മാവി�ന്റ ബാഹ്യവും ഇന്ദ്രീയ�ഗാചരവുമായ രൂപം മാത്രമാണ്

ഭൗതികപ്രപഞ്ചം എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. മാർക്സും ഏംഗൽ

സും �ഹഗലി�ന്റആത്മീയതത്വശാസ്ത്ര�ത്തശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഭൗതികതത്വശാസ്ത്ര

മാക്കി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തി. മാർക്സ് ത�ന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, തലക്കുത്തി

നിൽക്കുന്ന �ഹഗലിയൻ തത്ത്വശാസ്ത്ര�ത്ത അവർ കാലിൻ�മൽ പിടിച്ചുനിർത്തി.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു: ‘വാസ്തവത്തിൽ, �ഹഗലിയൻ �വരുദ്ധ്യവാദത്തിൽ നിന്ന്

അതി�ന്റ യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ മാത്ര�മ മാർക്സും ഏംഗൽസും എടുത്തുള്ളു.

അതി�ന്റ ആത്മീയവാദപരമായ �താണ്ട് അവർ ദൂ�ര വലി�ച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമ

ല്ല, അതി�ന ആ�ക�യാന്ന് പരിഷ്ക്കരിച്ച് നവീനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു രൂപവും

അവർഅതിനു �കാടുത്തു.’

അങ്ങ�ന മാർക്സും ഏം�ഗൽസും �വരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദ�മന്ന

�പരിലറിയ�പ്പടുന്നപുതി�യാരുതത്ത്വശാസ്ത്രം ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവന്നു.

മാർക്സിനു മുമ്പും മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവ�ത്ത വി

ശകലനം �ചയ്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചരക്കുകളു�ട വിലയു�ട

അടിസ്ഥാനംഅധ്വാനമാ�ണന്നുംചരക്കുകൾ�കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത്അവയി

ലടങ്ങിയഅധ്വാനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാ�ണന്നുംആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർ�ഡാ
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തുടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ�ക്ഷ, മുതലാളിയ്ക്കു

കിട്ടുന്ന ലാഭത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മ�ന്ത�ന്നാ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട

നിയമങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണ�ന്നാ കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

സ്മിത്തി�ന്റയും റി�ക്കാർഡാവി�ന്റയും ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള യുക്തിയുക്ത

മായി വളർത്തി�ക്കാണ്ട് മിച്ചമൂല്യമാണ് മുതലാളിചൂഷണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മ

ന്ന് മാർക്സ് �വളി�പ്പടുത്തി. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതു�പാ�ല, മിച്ചമൂല്യ�ത്ത

പ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ കാതൽ. ഈ സിദ്ധാ

ന്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അധഃപതനവും നാശവും

അനിവാര്യമാ�ണന്ന് മാർക്സുംഏം�ഗൽസും ഉൽ�ഘാഷിച്ചത്.

ഇങ്ങ�ന, മാർക്സിസം പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് രൂപ�മടു

ത്തത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ജർമൻ തത്വശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ധനശാസ്ത്രം, യൂ�റാ

പ്യൻ �സാഷ്യലിസം തങ്ങൾക്കുമുമ്പു ജീവിച്ച പ്രഗത്ഭമതികളായ മഹാരഥൻമാ

രു�ട ആശയങ്ങ�ള മുഴുവൻ വിമർശനപരമായി പരി�ശാധിയ്ക്കുവാനും അവയു�ട

ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗങ്ങ�ള�യല്ലാം ഉൾ�ക്കാള്ളുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് മാർക്സും

ഏംഗൽസും ചിന്താ�ലാകത്തിലാ�ക ഒരു വമ്പിച്ച വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്; തത്വശാ

സ്ത്രം, രാജ്യതന്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ള

വീക്ഷണഗതികളിലാ�ക ഒരുസമൂലപരിവർത്തനം വരുത്തിയത്.

അന്നു മുതലാളിത്തം ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല ജീർണ്ണിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിന്

ഓജസ്സും പ്രസരിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു വിജയത്തിൽ നിന്നു വിജയത്തി�ലക്ക്

കുതിക്കുകയായിരുന്നു. അത്തര�മാരുഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നിയമ

ങ്ങൾഅതി�ന �കന്ദ്രീകരണത്തി�ലക്കുംകുഴപ്പങ്ങളി�ലക്കുംഒടുവിൽനാശത്തി�ല

ക്കും നയിക്കു�മന്ന് മാർക്സും ഏം�ഗൽസും പ്രവചിച്ചത്. മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ

�താഴിലാളികൾ തങ്ങളു�ട വർഗ്ഗസമരത്തിലൂ�ട ഭരണാധികാരം പിടി�ച്ചടുക്കു�മ

ന്നും �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപടുക്കു�മന്നും

ഒടുവിൽ മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗങ്ങളും ഭരണയന്ത്രവും ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ്സമുദായം �ലാകത്തി�ലങ്ങുംപടുത്തുയർത്തു�മന്നുംപ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾപ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്നകാര്യത്തിൽമാത്രമല്ല,ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാന

ത്തിൽ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിക്കുന്നകാര്യത്തിലും മാർക്സും ഏം�ഗൽ

സും �നതൃത്വം നൽകി. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തി �താഴിലാളി സർവാധിപ

ത്യം സ്ഥാപിച്ച് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക�യന്ന ചരിത്രപരമായ കടമനിർവ്വ

ഹിക്കണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു,സ്വന്തമാ�യാരുപാർട്ടി, സുശക്തമായ

ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, കൂടി�യ കഴിയൂ എന്ന് അവർ പ്രാ�യാഗികാനുഭവങ്ങളി

ലൂ�ട പഠിപ്പിച്ചു.

അങ്ങി�ന �താഴിലാളികൾക്കു തങ്ങളു�ട വി�മാചനത്തി�ന്റ കാഴ്ച്ചപ്പാടുമാ

ത്രമല്ല, മൂർച്ചയുള്ളസമരായുധവും ലഭിച്ചു.

അങ്ങി�ന ഭാവിയു�ട പൂർണ്ണതയി�ലക്കു കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ ജാ

തകം കുറിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. പുതി�യാരു ജീവിതത്തിനു�വണ്ടി, പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യ

വസ്ഥയ്ക്കു�വണ്ടി, പുതി�യാരു �ലാകത്തിനു�വണ്ടി, പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള

ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തി�ന്റ �കാടിക്കൂറയിൻകീഴിലണിനിരന്ന്, പതർച്ച കൂടാ�ത,

ഭാവിയി�ലക്ക് മാർച്ച് �ചയ്യാൻതുടങ്ങി.
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സംഭവബഹുലമായ 22 �കാല്ലങ്ങൾ. ഒടുവിൽ 1870. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �വരു

ദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസും പ്രഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം. �സഡാമനിൽ വച്ചു

�ന�പ്പാളിയൻ മൂന്നാമ�ന്റപട്ടാളങ്ങൾ �താറ്റുതുന്നംപാടുന്നു.

1871 മാർച്ച്, �താഴിലാളികളു�ട വിപ്ലവ�ബാധം ഇരമ്പിക്കയറി. മുതലാളി

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ �സ്വച്ഛാധിപത്യം തട്ടിത്തകർക്ക�പ്പട്ടു. �താഴിലാളികൾക്ക് ഭരണം

നടത്താൻ കഴിയു�മന്നു ആദ്യമായി �തളിയിച്ച പാരീസ് കമ്യൂൺ തല �പാന്തിച്ചു.

മാർച്ച് 18. പാരീസി�ല ടൗൺഹാളിൽ ചുവപ്പു�കാടി പാറിക്കളിക്കുന്നു. മുതലാളി

ത്തംശാശ്വതമ�ല്ലന്നു�തളിയിക്ക�പ്പട്ടു.

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ആയുസ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �താ

ഴിലാളി വർഗ്ഗം ഒരുസ്വതന്ത്രശക്തിയായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു�വങ്കിലും; ഭരണ

�മ�റ്റടുക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പൻമാ

രു�ട വിരുദ്ധമുന്നണി പാരീസ് കമ്മ്യൂണി�ന �ചാരയിൽമുക്കി�ക്കാല്ലാൻ�വണ്ടി

എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളും എടുത്തുപ�യാഗിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്രമണത്തി�ന്റ �വ

ല്ലുവിളി�യ �നരിടാൻ �വണ്ടി അവർ നിരായുധരായ സ്ത്രീകളു�ടയും കുട്ടികളു�ടയും

�ചാര�യാഴുക്കി. �വറു�മാരുആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽപാരീസി�ല 40,000ത്തിലധികം കമ്യൂൺ

ഭടൻമാർ �വടിവച്ചു�കാല്ല�പ്പട്ടു. എന്നിട്ടും, �താഴിലാളികൾ ചുകപ്പു�കാടിയു�ട

ഭരണംനിലനിർത്താൻ �വണ്ടിഅസാമാന്യമായധീരത�യാ�ട പട�വട്ടി. പ�ക്ഷ,

ഫലമുണ്ടായില്ല. 72 ദിവസ�ത്ത ആ�വശകരമായ ജീവിതത്തിനു�ശഷം പരീസ്

കമ്യൂൺവീരമരണംപ്രാപിച്ചു.

മുതലാളികൾആഹ്ലാദിച്ചു. ഇനി�യാരിക്കലും �സാഷ്യലിസംതല�പാക്കി�ല്ല

ന്നുഅവർവീമ്പിളക്കി.

പ�ക്ഷ,യഥാർത്ഥത്തിൽ �സാഷ്യലിസമല്ല, മുതലാളിത്തമാണ് തല�പാക്കാ

തായത്. എ�ന്തന്നാൽ, പാരീസ് കമ്യൂ�ണാടുകൂടി മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ യുവത്വമവ

സാനിച്ചു. അതി�ന്റശരീരത്തിൽജരാനരകൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻതുടങ്ങി.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ പടിവാതിൽക്ക�ലത്തിയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

സ്വഭാവകമാ�ക മാറി. അതു ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തി�ലക്ക് — അതി�ന്റ അവസാ

നഘട്ടത്തി�ലക്ക് — പ്ര�വശിച്ചു. അത് മൂത്തു മുരടിച്ചു ചുക്കിചുളിഞ്ഞ് ശവക്കുഴിയി

�ലക്ക് കാൽനീട്ടുന്ന സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി. മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്ത�ത്ത

തട്ടിത്തകർക്കുന്നതിനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമായി. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന

ങ്ങൾതിളച്ചു�പാങ്ങി.

രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലി�ന്റ �നതാക്കൻമാർ ജയപ്രകാശി�ന്റയും �ബവി

�ന്റയും മുൻഗാമികൾ — �ബൻസ്റ്റീൻ, �കാട്സ്കി, �വൻ�ഡർ�വൽഡ്, �മക്�ഡാ

നാൾഡ് മുതലായ അവസരവാദികൾ — മാർക്സിസ�ത്ത പുനഃപരി�ശാധന �ച

യ്യാനും തിരുത്തി�യഴുതാനും പുറ�പ്പട്ട ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. തങ്ങളാണ്

യഥാർത്ഥ �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടി നില�കാള്ളുന്നത് എന്ന് ബഡായിപറഞ്ഞു

�കാണ്ട് അവർ മാർക്സിസത്തി�ന്റ �നർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ�ക്ഷ, ചരിത്രം

അവരു�ട ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട്, മാർക്സി�നയും എം�ഗൽസി�ന

യും എതിർത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളായ പണ്ഡിതമൂഢൻമാ�രല്ലാം ഒടുവിൽ പിന്തിരിപ്പ

ത്തത്തി�ന്റ ചളിവാരിപ്പൂശി�ക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പാളയത്തിൽ അഭയം

പ്രാപിക്കുകയും തങ്ങളു�ട തനിനിറം �വളി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു.
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എതിരാളികളു�ട ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് മാർക്സിസ�ത്ത കാത്തുരക്ഷി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ, പുതിയ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാർക്സിസ�ത്ത വളർ�ത്തണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ

ഈ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്ക�പ്പട്ടു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു �യാജിച്ചമട്ടിൽ,

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം,

മാർക്സിസം വളർത്ത�പ്പട്ടു. �ലനിനിസം ഉയർന്നുവന്നു.

V

എന്താണ് �ലനിനിസ�മന്നുവച്ചാൽ?

സ്റ്റാലിൻനിർവ്വചിക്കുന്നു:

‘�ലനിനിസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റയും �താഴിലാളിവിപ്ലവത്തി�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�കാണ്ടതിന് നിശ്ചലമായി നിൽ

ക്കാൻ വയ്യാ. സാമൂഹ്യവളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം പുതിയ അനുഭവ

ങ്ങളും പുതിയഅറിവുകളും ഉൾ�ക്കാണ്ട്അത് വളരുന്നു; കൂടുതൽപുഷ്ടി�പ്പടുന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിൽത�ന്ന�ലനിൻപ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

“മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം പരിപൂർണ്ണവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒന്നാ�ണന്ന് ഞങ്ങൾ

കരുതുന്നില്ല. അതു ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ അടിത്തറ പാവുക മാത്രമാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ള�ത

ന്നും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ അതി�ന എല്ലാവഴിയ്ക്കും വളർ�ത്തണ്ടതു�ണ്ടന്നും അ�ല്ല

ങ്കിൽ അവർ ജീവിതത്തി�ന്റ പിന്നണിയിൽ തങ്ങി�പ്പാകു�മന്നുമാണ് ഞങ്ങളു�ട

ദൃഢവിശ്വാസം.”

സ്റ്റാലിൻപറയുന്നു:

“മാർക്സിസം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ മാറ്റമില്ലാത്തതും സനാതന

വുമായ, പ്രമാണങ്ങ�ളയും നിഗമനങ്ങ�ളയും അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല. മാർക്സിസം

എല്ലാത്തരം വരട്ടുതത്വവാദത്തി�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

ടുകൂടിയാവിർഭവിച്ച സാമ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്വത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടമാ�ണന്നും

ഈഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുകയും സാ

മ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും �താഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുകയും �ചയ്യു�മന്നും

�താഴിലാളികൾ മുതലാളിത്ത�ത്തതട്ടിത്തകർത്തുതങ്ങളു�ടസ്വന്തംസർവ്വാധിപ

ത്യംസ്ഥാപിയ്ക്കു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളു�ട വളർച്ചഅസമമായി

ട്ടാണ്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു�പാ�ലയല്ല വളരുന്നത്.
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ഈസിദ്ധാന്ത�ത്ത വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് �ലനിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു രാജ്യ

ത്തിൽ മാത്രമാ�യാ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കാ�യാ �സാഷ്യലിസത്തി

�ന്റവിജയംസാദ്ധ്യമാ�ണന്ന്.

മുതലാളിത്തം കുത്തകമുതലാളിത്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സിനും

ഏം�ഗൽസിനും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണിത്. മുതലാ

ളി�ത്താൽപ്പാദനരീതി ഏറ്റവുമധികം വളരുകയും �താഴിലാളിവർഗ്ഗം സമുദായ

ത്തി�ല ഭൂരിപക്ഷമായി മാറുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മാത്ര�മ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയുള്ളു�വന്നാണ് മാർക്സുംഏം�ഗൽസുംകരുതി

യിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, കുത്തകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അവരു�ട

നിഗമനംസാധുവല്ലാതായിത്തീർന്നു. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“മുതലാളിത്തം അത്ര ഉയർന്ന�താതിൽ വളരുകയും �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ജന

സംഖ്യയു�ട ഭൂരിപക്ഷമായിത്തീരുകയും �ചയ്തിട്ടി�ല്ലങ്കിൽകൂടി, �താഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തിന് തട്ടിത്തകർക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ആണി

ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജ

യത്തിന് പരിപൂർണ്ണ സാധ്യതയുണ്ട്. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ

�ലനിനിസ്റ്റ്സിദ്ധാന്തം 1915-16 ലാണ്കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ടത്. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം

നിസ്സംശയമായും വിജയിക്കുക മുതലാളിത്തം ഏറ്റവുമധികം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള

രാജ്യങ്ങളിലല്ല. മറിച്ച്, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച അത്ര ഉയർന്ന രൂപത്തി�ല

ത്തിയിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽകൂടിഅതി�ന്റആണി ദുർബലമാകുകയുംഅതി�നതകർക്കാൻ

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുക.”

ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തം റഷ്യയി�ല �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ കയ്യിൽ മൂർച്ച�യ

റിയ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു.

�സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്ക്, ഒറ്റയടിപ്പാതയി�ല്ലന്നും പ്ര�ത്യകിച്ച്, പിന്നണിയിൽ

കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂ�ടയല്ലാ�ത �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് മാർച്ചു�ചയ്യാൻസാധിക്കി�ല്ലന്നും മുതലാളിത്തരാജ്യത്തി�ലവി

പ്ലവവും �കാളനിയി�ല വിപ്ലവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമു�ണ്ടന്നും �ലനിൻ പഠിപ്പിച്ചു.

ഓ�രാ വിപ്ലവത്തിനും �നതൃത്വം വഹിക്കുന്ന �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സവി�ശഷ

ങ്ങളായകടമകളു�ണ്ടന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായതന്ത്രങ്ങളുംഅടവുകളും പ്ര�യാഗി�ക്ക

ണ്ടതു�ണ്ടന്നുംഅ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗ �നതൃത്വ�മന്നാൽ മറ്റുജനവിഭാഗങ്ങ�ളക്കൂടി വിപ്ലവത്തി

ലണിനിരത്തലാണ്. മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളും പാർട്ടികളുമായി യാ�താ�രാത്തുതീർപ്പും

പാടി�ല്ലന്നു വാദിച്ച �ട്രാട്സ്ക്കിസ്റ്റ്കാ�ര അ�ദ്ദഹം കണക്കിന് കക്കി�ക്കാടുത്തു.

അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

“സാർവ്വ�ദശീയ മുതലാളിത്ത�ത്ത മറിച്ചിടാനുള്ള യുദ്ധം സാധാരണ രണ്ടുരാ

ജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ�ത്തക്കാൾ എത്ര�യാ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്,

കുഴപ്പ�മറിയതാണ്, കാല�ദർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്തര�മാരു യുദ്ധത്തിൽ

ശത്രുപക്ഷത്തിനകത്തുള്ള സ്വര�ചർച്ചയില്ലായ്മ�യ (അവ താൽക്കാലികമാ

�ണങ്കിൽ�പ്പാലും) ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്താനും തഞ്ചം കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ

സാദ്ധ്യതയുള്ളിടത്ത് ചില�ര പാട്ടിൽ പിടിക്കാനും (താൽക്കാലികവും അസ്ഥി

രവുമാ�ണങ്കിൽ കൂടി) പരിതഃസ്ഥിതിയു�ട ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടു�കട്ടുകളും

സന്ധികളും ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒരിക്കലും തയ്യാറാവരു�തന്ന് ആദ്യ�മ തീരുമാനി

ക്കുന്നത് പമ്പരവിഡ്ഢിത്തമ�ല്ല?… ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ഓ�രാ പിളർപ്പി�നയും —
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അ�തത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നാലും ശരി — വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മുതലാളി

വർഗ്ഗത്തിനിടയിലും ബൂർഷ്വാഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലും കാണുന്ന �വരുദ്ധ്യങ്ങളും

സാമർത്ഥ്യ�ത്താടും ശ്രദ്ധ�യാടും പരിപൂർണ്ണത�യാടും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുകയും

ബഹുജനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധു�വ �നടാനുള്ള — ആ ബന്ധുത്വം എത്രത

�ന്ന താൽക്കാലികവും ബലഹീനവും അവിശ്വസനീയവും ആയി�ക്കാള്ള�ട്ട —

എത്ര നിസ്സാര സന്ദർഭ�ത്തയും ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടുമാത്ര�മ

ശക്തി�യറിയ ശത്രുവി�ന �താൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇതു മനസ്സിലാകാ

ത്തആളുകൾക്ക് മാർക്സിസ്സത്തി�ന്റ,അഥവാ ശാസ്ത്രീയ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ, ഒരു

�പാടി�പാലും മനസ്സിലാക്കാൻസാദ്ധ്യമല്ല.”

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ആവശ്യങ്ങ�ളയും താൽപര്യങ്ങ�ളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക

യും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കാത്തവിധം ജീവിത

�ത്ത മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയും മാത്രമല്ല �ല

നിൻ �ചയ്തത്, �സാഷ്യലിസത്തിനു�വണ്ടി സമരം നടത്തുന്ന വിപ്ലവകാരികളു�ട

പാർട്ടിക�ള രൂപീകരിക്കുകയും ശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ച�യ്യണ്ട�തങ്ങി�ന എന്നു

കൂടിഅ�ദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചു.

അങ്ങി�ന �താഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ട ഭാവിയു�ട

�നർക്ക് �നാക്കാൻതുടങ്ങി.

VI

വീണ്ടും വിപ്ലവമു�ന്നറ്റം. 1905 — ‘വിപ്ലവം ജയിക്ക�ട്ട, സാർ ചക്രവർത്തി തുലയ�ട്ട’

തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളു�ട ചൂളംവിളികൾ. സാറി�ന്റ ‘�ദവദത്തമായ’ സിംഹാ

സനം വിറ�കാള്ളുന്നു. പണിമുടക്കം പരന്നുപിടിയ്ക്കുകയാണ്. 1905 ഡിസംബർ.

പണിമുടക്കം ആയുധ�മന്തിയ കലാപമായി മാറി. പള്ളികൾ കൂട്ടമണി മുഴക്കി. കു

തിരപ്പട്ടാളം, ബയണറ്റുകൾ, ലക്കും ലഗാനുമില്ലാ�ത ചീറിപ്പായുന്ന �വടിയുണ്ടകൾ.

ഭ്രാന്തുപിടിച്ചസാർ ചക്രവർത്തികൽപ്പനപുറ�പ്പടുവിച്ചു:

“ഒ�രാറ്റ �വടിയുണ്ട�പാലും ബാക്കിയാവരുത്.”

വിപ്ലവം തൽക്കാല�ത്തയ്ക്ക് �താൽപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

മുതലാളികൾ വീണ്ടും സ�ന്താഷം �കാണ്ടു തുള്ളിച്ചാടി. വത്തിക്കാൻ �ദവ

�ത്താട് നന്ദിപറഞ്ഞു. അവസരവാദികൾ �ലനി�നയും സ്റ്റാലി�നയും ആ�ക്ഷപി

ച്ചു. ഭീരുക്കൾപിറുപിറുത്തു: ‘�താഴിലാളിആയുധ�മടുത്തത് �തറ്റായി.’

�താഴിലാളികൾപറഞ്ഞു: ഞങ്ങളു�ട ദിവസം വരും!

ഒടുവിൽആദിവസം വന്നു�ചരുകത�ന്ന�ചയ്തു.

സാമ്രാജ്യയുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ തീരാക്കുഴപ്പമാരംഭിച്ചു.

വിപ്ലവത്തി�ന്റഅലകൾവീണ്ടുംഇരമ്പിക്കയറി. ‘വിപ്ലവം തുലയ�ട്ട,സാർ ചക്രവർ

ത്തി തുലയ�ട്ട!’ എന്നീ കാഹളം വിളികൾവീണ്ടുംഅന്തരീക്ഷത്തിലുയർന്നു.

1917 മാർച്ച് — വിപ്ലവത്തി�ന്റ �കാടുങ്കാറ്റിൽസാർ ചക്രവർത്തിയു�ട കിരീടം

�തറിച്ചു�പായി. കാഹളംവിളികൾമുഴങ്ങി: വിപ്ലവംജയിക്ക�ട്ട! സാർചക്രവർത്തി

തുലയ�ട്ട!

സാർ ചക്രവർത്തി തുലഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, വിപ്ലവം തുടർന്നു. ജനങ്ങൾ വിജയ

�ഭരി മുഴക്കി�ക്കാണ്ട് മു�ന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കുകയാണ്. പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ; പുതിയ
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കാഹളം വിളികൾ: ‘മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്ക�ട്ട! �സാഷ്യലിസം വിജയിക്ക�ട്ട!’

ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരു ഭാഗത്തു നിന്നു തുടച്ചുനീ

ക്ക�പ്പടാൻ �പാവുകയാണ്. ഭൂ�ലാകമാ�ക കുലുങ്ങിമറിയുകയാണ്. �ട്രാട്സ്ക്കി

പറഞ്ഞു: നിൽക്ക�ട്ട! ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കുക

സാധ്യമല്ല! ആർത്തിരമ്പുന്നതിരമാലക�ളാട്അയാൾ മടങ്ങി�പ്പാകാൻകൽപ്പിച്ചു.

തിരമാലകൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ചരിത്രമാണ് മു�ന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കുന്നത്. മാർക്സിസം —

�ലനിനിസമാണ് വിപ്ലവ�ത്ത നയിക്കുന്നത്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ

മുഴങ്ങാൻതുടങ്ങുന്നു; മുതലാളിത്തംനശിയ്ക്ക�ട്ട! �സാഷ്യലിസം വിജയിക്ക�ട്ട!

1917 നവംബർ. �കറൻസ്ക്കിയു�ട ഭരണകൂടം തവിടു�പാടിയായി.

സൂര്യൻ പൂർവ്വാധികം ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ �ലാകം ഉൽ

ഘാടനം �ചയ്യ�പ്പടുകയാണ് !

ഉൽകണ്ഠനിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറും പാഞ്ഞു�പായി. രാത്രി പ�ത്ത

മുക്കാൽ മണി. രാജാക്കൻമാരു�ടയും രാജ്ഞിമാരു�ടയും സുഖ�ഭാഗങ്ങളു�ട

സുഗന്ധം വഹിക്കുന്ന �സ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന മ�നാഹരമായ മാർബിൾ

�കാട്ടാരത്തിൽ വൃത്തി�കട്ടവരും വിയർപ്പുനാറുന്നവരും ചളിപുരണ്ടവരും മുഷിഞ്ഞ

വസ്ത്രംധരിച്ചവരുമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കയറിക്കൂടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

�കന്ദ്രകമ്മിറ്റി �മമ്പർമാരു�ടപ്രസംഗം �കൾക്കാൻവന്ന �സാവിയറ്റ് �ഡപ്യൂട്ടിമാ

രാണവർ.

ഒരുപുതിയ �ലാകത്തി�ന്റജാതക�മഴുത�പ്പടുകയാണ്.

രണ്ടുദിവസം നീണ്ടുനിന്നസ�മ്മളനം. ആശയുംആ�വശവും അസ്വസ്ഥതയും

നിറഞ്ഞുനിന്നഅന്തരീക്ഷം.

അതാ കുടുക്കില്ലാത്ത ഒരു പഴയ �കാട്ടും മിന്നുന്ന കഷണ്ടിയുമുള്ള ഒരു കു

റിയ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഒരു ചുരുൾ�ക്കട്ടു കടലാസ്സുമായി പതറാത്ത കാൽ�വ

യ്�പ്പാ�ട പ്ലാറ്റ്�ഫാറത്തി�ലക്ക് കയറുന്നു. ആളുകൾആർത്തുവിളിച്ചു. നീണ്ടുനിന്ന

കര�ഘാഷം. ആകുറിയ മനുഷ്യൻ വൃത്തി�കട്ടവരും വയ�റാട്ടിയവരും ചളിപുരണ്ട

വരും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ളവരുമായആആളുക�ള�യല്ലാം ഒന്നു ക�ണ്ണാടിച്ചുക

ണ്ടു. എന്നിട്ട് ശാന്തവും ദൃഢവുമായസ്വരത്തിൽപറഞ്ഞു:

‘സഖാക്ക�ള, ഇനി നമുക്ക് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാ�നാരുങ്ങാം.’

അതു �ലനിനായിരുന്നു. പുതിയ �ലാകത്തി�ന്റ �നതാവും പുതിയ ഗവൺ�മൻറി

�ന്റതലവനുമായസഖാവ് �ലനിൻ!

VII

നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ ബഹുജനങ്ങൾ യാ�താന്നിന്നു�വണ്ടി

പട�വട്ടി�പ്പാന്നു�വാ, പുരാതനകാലംമുതൽ�ക്ക മനുഷ്യ��ഹികളായ മഹാത്മാ

ക്കൾ യാ�താന്നു സ്വപ്നംകണ്ടു�പാന്നു�വാ, അതു സഫലമായി. വയറ്റിൽ പട്ടിണി

യും മുതുകത്തു �കാടരാവു�കാണ്ടുള്ള അടിയു�ട പാടുകളുമുള്ള അവശലക്ഷങ്ങൾ

ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ന�ട്ടല്ലുനിവർത്തി. പ്രഭുക്കൻമാർ സിംഹാസനങ്ങളിൽ

നിന്നിറക്ക�പ്പട്ടു. താണവർ ഉയർന്നു. അജ്ഞരുംഅപരിഷ്കൃതരു�മന്ന് അപഹസി

യ്ക്ക�പ്പട്ടു�പാന്ന�താഴിലാളിവർഗ്ഗംകൃഷിക്കാരു�ടയും മറ്റു മർദ്ദിതവിഭാഗങ്ങളു�ടയും
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പിന്തുണ�യാടുകൂടി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട �നതൃത്വം ഏ�റ്റടുത്തു. അടുക്കളപ്പണി

ക്കാരിയ്ക്കു�പാലും ഭരണയന്ത്രം തിരിയ്ക്കാൻ കഴിയു�മന്നായി. തലമുറതലമുറയായി

അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും കിടന്നു �ഞരങ്ങി�ക്കാണ്ടിരുന്നവർക്ക് ശാ

സ്ത്രജ്ഞൻമാരും സാഹിത്യകാരൻമാരും എൻജിനീയർമാരു�മാ�ക്കയാകണ�മ

ന്നായി. മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം�ചയ്യാനുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപാദ�നാപക

രണങ്ങൾ മനുഷ്യ�ന്റ ആവശ്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുമുള്ള �പാതുസ്വത്തായി മാറി.

ചൂഷണത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ�പാലുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗരഹിതമായ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

സമുദായത്തി�ന്റഅടിത്തറപാക�പ്പട്ടു.

അതിനു മുമ്പും ഭരണപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്; വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം ഒരു പുതിയ തലത്തിലുള്ള വിപ്ലവമാണ്. സ്റ്റാലിൻ

എഴുതുന്നു:

“മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളവിപ്ലവങ്ങൾസാധാരണമായി ഭരണകൂടത്തി�ന്റഅമരത്തിൽനി

ന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചൂഷകന്മാ�ര മാറ്റി മ�റ്റാരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാ�ര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്

�ചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകൻമാർ മാറും. പ�ക്ഷ, ചൂഷണം നിലനിൽക്കും. അടിമകളു�ട

�മാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽഅതാണുണ്ടായത്. അടിയാരു�ട ലഹളകൾനടന്നകാ

ലത്താണ്അതുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനിഎന്നീ രാജ്യങ്ങളി�ല മഹ

ത്തായ സുപ്രസിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളു�ട കാലത്ത് അതാണുണ്ടായത്…ഈവിപ്ലവങ്ങ

ളിൽ നി�ന്നല്ലാം താത്വികമായി വ്യത്യാസ�പ്പട്ടതാണ് ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം. അതി

�ന്റ ലക്ഷ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം മാറ്റി മ�റ്റാരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണംസ്ഥാ

പിക്കുകയല്ല. ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകന്മാരു�ടസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു വിഭാഗം ചൂഷകൻ

മാ�രപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല; �ന�രമറിച്ച് മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യ�ന്റ �മൽനടത്തുന്നഎല്ലാ

ത്തരം ചൂഷണങ്ങളുംഅവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.”

VIII

അങ്ങി�ന, ഒരു �ലാകമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് രണ്ട് �ലാകങ്ങളായി. ഒരു ഭാഗത്ത്

തകർച്ചയു�ടയും നിരാശതയു�ടയും �ലാകം; മറുഭാഗത്ത്അഭിവൃദ്ധിയു�ടയുംആത്മ

വിശ്വാസത്തി�ന്റയും �ലാകം!

വാഗ്ദാനലംഘനങ്ങളല്ല, അഞ്ചു�കാല്ല�മാ പത്തു�കാല്ല�മാ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാ

നുള്ളആഹ്വാനങ്ങളില്ല. മുതലാളിക�ള ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റധികാരസ്ഥാന

ങ്ങളിൽ നിന്നും തൂ�ത്തറിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് വിപ്ലവം തലയുയർത്തിയത്. പുതിയ

ഗവൺ�മൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ �പാലും

കഴിഞ്ഞില്ല—ജന്മികൾ കയ്യടക്കിവച്ചിരുന്നനില�മല്ലാം യാ�താരുപ്രതിഫലവും

�കാടുക്കാ�ത, കൃഷിക്കാരു�ടതാക്കി മാറ്റുന്നനിയമം പാസാക്ക�പ്പട്ടു.

1917 നവംബർഎട്ടിന് �ലനി�ന്റഒ�പ്പാടുകൂടിപ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടഅടിയന്തി

രനിയമത്തിൽപറയുന്നു:

“വലിയ ഭൂവുടമസ്ഥൻമാരു�ട നില�മല്ലാം യാ�താരുപ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ�ത

ഉടൻത�ന്ന പിടി�ച്ചടുക്ക�പ്പടുന്നതാണ്. എന്നാൽ �ചറിയ, കൃഷിക്കാരു�ടയും

�കാസ്സാക്കുകളു�ടയും നിലങ്ങൾ പിടി�ച്ചടുക്ക�പ്പടുന്നതല്ല.”
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ഒ�രാറ്റ അടിയ്ക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റ തൂലികയു�ട ഒരു ചലനം �കാണ്ട്, റഷ്യയി�ല

കർഷക�ത്താഴിലാളികൾക്കും സാധുകൃഷിക്കാർക്കും 15 �കാടി �ഹക്ടർ നിലം

യാ�താരുപ്രതിഫലവുമില്ലാ�തസ്വന്തമായിക്കിട്ടി.

അങ്ങി�ന പി�റ്റ ദിവസം സൂര്യനുദിച്ചത് ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്തപുതിയ

�ലാക�ത്തകണികണ്ടു�കാണ്ടാണ്.

മുതലാളി �പായി. അത്ഭുതം! എന്നിട്ടും, യന്ത്രങ്ങൾ ചലിയ്ക്കുന്നു! ജന്മി �പായി.

എന്നിട്ടും, �ഗാതമ്പു �ചടികൾ കായ്ക്കുന്നു. മർദ്ദകവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി.

എന്നിട്ടും, മനുഷ്യൻജീവിയ്ക്കുന്നു!

പുതിയ �ലാകത്തി�ന്റനായകൻ,സഖാവ് �ലനിൻ, �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള

ജനങ്ങ�ളാടും ഭരണാധികാരിക�ളാടുംആഹ്വാനം �ചയ്തു:

യുദ്ധമവസാനിപ്പിക്കുക, സമാധാനംസ്ഥാപിക്കുക!

പഴയ�ലാകത്തിനു ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു. �ട്രാട്സ്ക്കിയും കൂട്ടാളികളും ഓരിയിട്ടു. ‘ഏകരാജ്യ

�സാഷ്യലിസം മാർക്സി�നതിരാണ്; ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസം

സ്ഥാപിയ്ക്കാൻസാധിക്കില്ല.’ ചർച്ചിൽഅ�തറ്റുപാടി. എല്ലായിടത്തും മുതലാളിത്തം

നിലനിൽക്കു�മ്പാൾ �ലാക�ത്താരിടത്തു �ലാകത്തി�ന്റ ആറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത്

മാത്രം �സാഷ്യലിസ�മാ! ബ്രിട്ടൻ, അ�മരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, �പാളണ്ട്, ജർമ്മനി,

ഫിൻലാൻറ്, ജപ്പാൻ എന്നിങ്ങ�ന 14 രാജ്യങ്ങൾ ഒ�രസമയത്ത്, ഒന്നായി, �സാ

വിയറ്റ് ശിശുവി�ന്റ �മൽ ചാടിവീണു. വിരുദ്ധമുന്നണി �നതാവായ ചർച്ചിൽ 10

�കാടി പവൻ �ചലവഴിച്ചു �ചാരപ്പുഴ�യാഴുക്കി. എന്തിന്? �ലാക�ത്ത കമ്മ്യൂണി

സത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ!

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ �പ്രതങ്ങളാണ് മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ

അജയ്യമായ �കാടിക്കൂറ�യ പിച്ചിച്ചീന്താൻ പുറ�പ്പടുന്നത് ! ശവക്കുഴിയി�ലക്ക്

കാൽനീട്ടിയ സാമ്രാജ്യവാദികളാണ് ചരിത്രത്തി�ന്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റു വാങ്ങിയ പു

തിയ �ലാക�ത്തആക്രമിയ്ക്കുന്നത് !

17 �കാടി ജനങ്ങൾ�ലനി�ന്റയുംസ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽഅണിനിരന്ന്

ശത്രുക്ക�ള �നരിട്ടു. തങ്ങളു�ട നിലങ്ങൾപിടി�ച്ചടുത്ത് വീണ്ടും ജന്മികൾക്കു �കാടു

ക്കാനും തങ്ങളു�ടഫാക്ടറികൾവീണ്ടും മുതലാളിക�ളഏൽപ്പിയ്ക്കാനും ചീറിവന്ന രാ

ക്ഷസീയശക്തികൾ�ക്കതിരായിസ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റ�ക്കട്ടായി നിന്നുപട�വട്ടി.

�ലാകമാ�കഇളകിമറിഞ്ഞു. �കാളനികളി�ലയും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളി�ല

യും �താഴിലാളികൾ കണ്ണുമിഴിച്ചു �നാക്കി. �സാവിയറ്റു യൂണിയനിൽഅവർ തങ്ങ

ളു�ടസ്വന്തംആത്മാവി�നകണ്ടു: �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭരണം!

�ലാക�ത്താട്ടുക്കുള്ള �താഴിലാളികൾ, ചർച്ചിലി�ന്റ സ്വന്തം നാട്ടി�ല �താഴി

ലാളികൾ �പാലും�കചുരുട്ടി�ക്കാണ്ട്അലറി:

‘റഷ്യ�യ�ത്താട്ട് കളിക്കരുത്.’

ചർച്ചിലും കൂട്ടാളികളും വാലും�പാക്കി ഓടി. ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

�മ�ലപിന്തിരിഞ്ഞു�നാക്കി�ക്കാണ്ട്അവർ �നടുവീർപ്പിട്ടു:

‘�നാക്കി�ക്കാ! ഈപരീക്ഷണംഅധികകാല�മാന്നും നിലനിൽക്കില്ല!’

�നരിട്ടുള്ള യുദ്ധം �കാണ്ട് ഫലമി�ല്ലന്ന് കണ്ട�പ്പാൾ അവർ ഗൂഢാ�ലാചനക�ള

യും നുണക�ളയും അഭയംപ്രാപിച്ചു. പ�ക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസം നശിക്കുകയല്ല വളരുക
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യാണ് �ചയ്തത്. 1920-ൽത്ത�ന്ന�ലനിൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാ�രപ്പറ്റി

ഇങ്ങി�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“നമ്മു�ട ഏറ്റവും ഹാർദ്ദമായ നന്ദി�യ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എല്ലാ രാജ്യ

ത്തുമുള്ള �കാടീശ്വരൻമാർ സാർവ്വ�ദശീയമായ �താതിൽ �പരുമാറുന്നത്.. ഫ്രഞ്ചു

മുതലാളിവർഗ്ഗം �ബാൾ�ഷവിസ�ത്ത തിര�ഞ്ഞടുപ്പുകളി�ല �കന്ദ്രപ്രശ്നമാക്കുക

യും ഏ�റക്കു�റ മിതവാദികളായവ�രയും ആടിക്കളിക്കുന്ന �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാ�ര

യും �ബാൾ�ഷവി�ക്കന്ന് അധി�ക്ഷപിക്കുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ; �ലാകത്തിൽവച്ചു

ഏറ്റവും ‘അടിയുറപ്പുള്ള’ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇത്ര�യല്ലാം പഴക്കവും പരിച

യവും വിജ്ഞാനസമ്പത്തും �നടി�വച്ചിട്ടും, വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തമട്ടിലുള്ള

വങ്കത്തങ്ങൾപ്രവർത്തിക്കുകയുംഎത്ര�യാപണംനീക്കിവച്ചു�കാണ്ട് �ബാൾ�ഷ

വിക്ക് വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണികൾ എന്നു വായിക്കുക

— �ക.ദാ) ഉണ്ടാക്കി �ബാൾ�ഷവിസ�ത്തക്കുറിച്ച് സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക

യും �ബാൾ�ഷവിസ�ത്ത എതിർക്കാൻ �വണ്ടി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രകാരൻമാ�രയും

പു�രാഹിതൻമാ�രയുംപ്ര�ക്ഷാഭകന്മാ�രയും വാടകയ്ക്കുനിർത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ

നാം ഈ മുതലാളിമാന്യൻമാരു�ട മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നന്ദി പറയണം! അവർ

നമുക്കു�വണ്ടി പണി�യടുക്കുകയാണ് ! �ബാൾ�ഷവിസത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തക്കു

റിച്ചും സവി�ശഷ പ്രാധാന്യ�ത്തക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് താൽപര്യമുളവാക്കാൻ

അവർ ന�മ്മ സഹായിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇങ്ങ�നയല്ലാ�ത

�ചയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം, മൗനം �കാണ്ട് �ബാൾ�ഷവിസ�ത്ത �ഞരിച്ചു

കളയാ�മന്നഅവരു�ട യത്നം പരാജയ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

IX

സ്റ്റാലിൻപറഞ്ഞു:

“മുതലാളിക�ളആട്ടി�യാടിക്കുക, ജന്മിക�ളആട്ടിയിറക്കുക,സാറിസ്റ്റ് കിങ്കരൻമാ

�ര�യല്ലാം ആട്ടി�യാടിക്കുക, അധികാരം പിടി�ച്ചടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം �നടുക —

ഇ�തല്ലാം നല്ലതുത�ന്ന. വള�ര നല്ലത്. പ�ക്ഷ, നിർഭാഗ്യത്തിന്, സ്വാതന്ത്ര്യം

�കാണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്ക്ഷാമമു�ണ്ടങ്കിൽ, �വണ്ണയ്ക്കും�കാഴുപ്പുപദാർ

ത്ഥങ്ങൾക്കുംക്ഷാമമു�ണ്ടങ്കിൽ, തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ദൗർല്ലഭ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ, പാർപ്പി

ടങ്ങളു�ട കാര്യം �മാശമാ�ണങ്കിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങ�ള വള�ര മു�ന്നാ�ട്ട�യ്ക്കാ

ന്നും നയിക്കുകയില്ല. സഖാക്ക�ള, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ�മൽ മാത്രം ജീവിക്കുക, ദുഷ്ക്ക

രമാണ്. നല്ല�പാ�ല ജീവിക്കണ�മങ്കിൽ, ആഹ്ലാദകരമായി ജീവിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ,

രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഭൗതികമായ �നട്ടങ്ങൾകൂടിയുണ്ടാ

വണം.”

അതു�കാണ്ട് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ�നഅതി�വഗം �സാഷ്യലിസത്തിലൂ�ടസമൃദ്ധി

യി�ലക്കുനയിക്കാൻ �ലനിനുംസ്റ്റാലിനും പ്ലാനുകൾതയ്യാറാക്കി.

1924 ജനുവരിയിൽ സഖാവ് �ലനിൻ മരിച്ചു. പ�ക്ഷ, �ലനിനിസം മരിച്ചില്ല.

എന്നല്ല,സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽഅതുകൂടുതൽവളർത്ത�പ്പട്ടു, പുഷ്ടി�പ്പട്ടു.

സ്റ്റാലി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല 17 �കാടി ജനങ്ങൾ

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാ�നാരുങ്ങി.

പ�ക്ഷ,എങ്ങി�നയാണ് �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുക? സ്റ്റാലിൻപഠിപ്പിക്കുന്നു:
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“സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികളു�ട ത്വരിതമായ വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മാത്ര�മ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ടയും സാധനങ്ങളു�ടയും സമൃദ്ധിയു�ട അടിസ്ഥാന

ത്തിൽമാത്ര�മ, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട അഭിവൃദ്ധിയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മാത്ര�മ, സംസ്കാരത്തി�ന്റ ത്വരിതമായ വളർച്ചയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ,

�സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ. �സാഷ്യലിസ�മന്നാൽ, മാർക്സിയൻ

�സാഷ്യലിസ�മന്നാൽ, വ്യക്തികളു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള �വട്ടിക്കുറയ്ക്കലല്ല, അവ�യ

അ�ങ്ങയറ്റം പരിപൂർണ്ണമായും വികസിപ്പിക്കലാണ്; ആവശ്യങ്ങ�ള നിയന്ത്രി

ക്ക�ലാഅവ�യനിർവ്വഹിക്കാൻകൂട്ടാക്കാതിരിക്കുക�യാഅല്ല,സംസ്ക്കാരികമായി

വളർന്ന ജനങ്ങളു�ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങ�ളയും പൂർണ്ണമായും സാർവ്വത്രികമായും

നിർവ്വഹിക്കലാണ്.”

�ലനി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കൂടുതൽ വളർത്തുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു

�കാണ്ട് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റ തത്വ

ങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഉൽപാദനരംഗങ്ങളിൽ ഒരു ‘സമനില’ ഉണ്ടാ

യിരിക്കണ�മന്ന ബുക്കാറി�ന്റ വാദ�ത്ത എതിർത്തു�കാണ്ട് “വിപുലീകൃതമായ

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് പുനരുൽപ്പാദന”ത്തി�ന്റ തത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു; പട്ടണത്തിലും ഗ്രാ

മത്തിലും നിലനിന്നു�പാന്ന മുതലാളിത്താവശിഷ്ടങ്ങളും കലാക്കുവർഗ്ഗ�ത്തയും

ധനിക കൃഷിക്കാ�രയും നാമാവ�ശഷമാക്കി�ക്കാണ്ട് കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങ�ള

വളർ�ത്തണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്നുപഠിപ്പിച്ചു; �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം ശക്തി�പ്പ

ടുത്തി�ക്കാണ്ട് വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തി�ലക്കുമാർച്ചു�ച�യ്യണ്ട�തങ്ങ�നഎന്നു

വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങി�ന മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വസംഹിതയി�ല ഒരു വിടവ് നികത്തു

കയും �ചയ്തു; �ദശീയ പ്രശ്ന�ത്തപ്പറ്റിയും �കാ�ളാണിയൽ വിപ്ലവ�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള

മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങ�ള വളർത്തി; ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യാടിത്തറയും ഉപരിതലവും

തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് �ലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങ�ളഅത് കൂടുതൽ

പുഷ്ടി�പ്പടുത്തി;ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയുംഅടി

സ്ഥാനനിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു; മുതലാളിത്ത �ലാകവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �ലാകവും

തമ്മിലുള്ള സമരത്തി�ന്റയും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പരം യുദ്ധം�ചയ്യാ�ത നില

നിൽക്കുന്നതി�ന്റയും തത്വങ്ങ�ള വിശദമാക്കി; മാർക്സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യ

മായി �സാഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്യൂണിസത്തി�ലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തി�ന്റ

നിയമങ്ങൾകണ്ടുപിടിച്ചു.

മനുഷ്യ�ന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന വസ്തുനി

ഷ്ടമായ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ�ള പഠിക്കുകയും അവ�യ മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയ്ക്കു�വണ്ടി

ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ മാർക്സിസം — �ലനിനിസത്തിലടിയുറച്ച

ഒരുപാർട്ടി കൂടി�യകഴിയുഎന്ന്സ്റ്റാലിൻഊന്നിപ്പറഞ്ഞു:

“മാർക്സിസ്റ്റ് �ലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം ശരിയ്ക്കുപഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയ്ക്കു മാത്ര�മ

സ�ധര്യം മു�ന്നാട്ടു�പാകാനും �താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത മു�ന്നാട്ടുനയിക്കാനും

കഴിയുകയുള്ളു.”

വിപ്ലവകരവും സമരസന്നദ്ധവുമായ പാർട്ടിയു�ട പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട്

അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘…�താഴിലാളികളു�ട അധികാരത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അവ�ര നയി

ക്കാൻ തക്ക �നഞ്ഞൂക്കും വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയു�ട വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ �തക്കു

വടക്കു�തറ്റാ�ത നടക്കാൻ മതിയായ പരിചയവും വഴിമധ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകി

ടക്കുന്ന ആപത്തുക�ള ഒഴിഞ്ഞുവച്ച് അവയിൻ�മൽ �ചന്നുമുട്ടാ�ത കഴിപ്പാൻ
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തക്ക സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തര�മാരു പാർട്ടി

യി�ല്ലങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യത്വ�ത്തഅട്ടിമറിയ്ക്കണ�മന്നും �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം

സ്ഥാപിയ്ക്കണ�മന്നും വിചാരിയ്ക്കുന്നതുകൂടി �വറു�തയാണ്.’

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക്സ്റ്റാലിൻതാക്കീത് നൽകി:

“നാടടക്കമുള്ള ബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നിട�ത്താളം കാലം

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാർക്ക് ഒരിയ്ക്കലും �താൽവി പറ്റുകയി�ല്ലന്നുള്ളത് നമു�ക്കാരു

പ്രമാണമാ�യടുക്കാം. എന്നാൽ, �ന�രമറിച്ച്, എന്നാ�ണാ �ബാൾ�ഷവിക്കു

കാർക്ക് ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള തങ്ങളു�ട ബന്ധം വിടർത്തി അവരിൽനിന്ന്

പിൻവാങ്ങിനിൽക്കുന്നത്, എന്നാ�ണാ അധികാരവർഗ്ഗത്തി�ന്റ തുരുമ്പ് തങ്ങ

ളു�ട �മൽ വളരാനവർ അനുവദിയ്ക്കുന്നത്, അന്ന് അവരു�ട എല്ലാ ശക്തിയും

നഷ്ട�പ്പട്ടു�പാകും. അവർ �വറു�മാരു സുന്നമായിത്തീരും.”

ഇങ്ങി�ന �കാളനിയായാലും ശരി, മുതലാളിത്ത രാജ്യമായാലും, �ലാകത്തി�ലാട്ടു

ക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ജനാധിപത്യവാദികൾക്കും സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മാർഗ്ഗ

ദർശനം നൽകി.

ഒരു ശാസ്ത്ര�മന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിനും �ലനിനിസത്തിനും നിശ്ചലമായി നിൽ

ക്കാൻ വയ്യാ. അതു വളരുന്നു, പുഷ്ടി�പ്പടുന്നു. സ്റ്റാലി�ന്റ�കയ്യിൽ മാർക്സിസം —

�ലനിനിസം കൂടുതൽവളർന്നുപുഷ്ടി�പ്പട്ടു.

സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട വാടക�യഴുത്തുകാർ പിച്ചും�പയും പറഞ്ഞു: സ്റ്റാലിൻ

�സ്വച്ചാധിപതിയാണ്; �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 രാജ്യത്തു മാത്രമായി �സാഷ്യലിസം

മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസവും �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് സ്റ്റാലിൻ �തളിയിച്ചു. വിജ

യകരമായ നാലു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂ�ട �ലാക�മങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിത�രയും

ചൂഷിത�രയും �കാൾമയിർ �കാള്ളിച്ചു�കാണ്ട് �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻവർഗ്ഗരഹിത

മായകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സമുദായത്തി�ന്റപടിവാതിൽക്ക�ലത്തി.

X

രണ്ട് �ലാകങ്ങൾ! ഒരു ഭാഗത്ത് �താഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, അധഃപതനം, തകർച്ച,

കുഴപ്പം! മറുഭാഗത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, എല്ലാവർക്കും സുഖം, സർ�വ്വാന്മുഖ

മായപു�രാഗതി!

അധഃപതനംഅഭിവൃദ്ധി�യ �കാഞ്ഞനംകാട്ടി!

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം,ഫാസിസം, യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ, ഒടുവിൽരണ്ടാം �ലാക

മഹായുദ്ധം.

പഴയ�ലാകത്തി�ന്റ എല്ലാ ശക്തിക�ളയും �കന്ദ്രീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ

�ലാക �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റആശാ�കന്ദ്ര�ത്തആക്രമിച്ചു.

ക്ഷുദ്രജീവികൾആഹ്ലാദിച്ചു: �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻതകരാൻ �പാകുകയാണ്.

ഏറിയാൽ 15 ദിവസം,അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു മാസം,അ�ല്ലങ്കിൽആറുമാസം!
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ഒന്നുമാത്രംഅവർകണ്ടില്ല: മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റശക്തി; മാർക്സിസം �ലനിനിസ

ത്തി�ന്റഅജയ്യത!

വാ�ളടുത്തവൻവാളാൽനശിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. കാറ്റുവിതച്ചവർ �കാടുങ്കാറ്റ് �കായ്തു.

സ്വന്തം മടയ്ക്കുള്ളി�ലക്ക് ആട്ടി�യാടിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഹിറ്റ്ലർ, ചരിത്രത്തി�ന്റ ഏടുകളി�ല

ക്ക് ചില കറുത്തപുള്ളിക�ള മാത്രം വലി�ച്ചറിഞ്ഞു�കാണ്ട്, വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചു!

ചരിത്രം മനുഷ്യത്വ�ത്തഅനുഗ്രഹിച്ചു. മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ വിജയ

പതാകകൂടുതൽഉയരത്തിൽപാറിക്കളിച്ചു.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം ഭൂപട�ത്ത മാറ്റിവരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല �ചയ്തത്; ശാശ്വ

തങ്ങ�ളന്നു കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന അ�നകം സിംഹാസനങ്ങ�ള ഇടിച്ചുതകർക്കുക

യും �ച�ങ്കാലുക�ള പണിയായുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തു. “�ദവദത്തമായ

അധികാര”ത്തി�ന്റ �പരിൽ �സ്വച്ഛാധിപത്യം പുലർത്തി�പ്പാന്ന അ�നകം �പാ

ന്നുതിരു�മനിമാരും രാജാധിരാജൻമാരും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുംഎന്ന�ന്നക്കുമായി

അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു. നാടുവാഴികൾ ആട്ടി�യാടിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. കൃഷിക്കാർ ഭൂമിയു�ട

ഉടമസ്ഥൻമാരായി മാറുകയും �ചയ്തു. കൂരിരുട്ടായിരുന്നിടത്ത് �വളിച്ചം വ്യാപിച്ചു.

വത്തിക്കാ�ന്റപള്ളികളിൽനിന്ന്കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി: �ദവംരാജാവി�നരക്ഷി

ക്ക�ട്ട!

പ�ക്ഷ, പിശാചുക്കൾക്കു�പാലും രാജാധിപത്യ�ത്തയും നാടുവാഴി�മധാവിക

�ളയും രക്ഷിക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത് �ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഒരു കണ്ണി

മാത്രമാണ് �പാട്ടിയത്. ഒരു രാജ്യംമാത്രമാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിശാല

മായ പൂമുഖ�ത്തത്തിയത്. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�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

�സ്ലാവാക്കിയ,ഹംഗറി, ബൾ�ഗറിയ,ആൽ�ബനിയ, റു�മനിയ—എല്ലായിടത്തും

�സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്കു കുതിക്കുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവ

ന്നു. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നു കുഴപ്പത്തി�ലക്കും തകർച്ചയിൽ

നിന്നു തകർച്ചയി�ലക്കും ഭ്രാന്തിൽ നിന്നു മുഴുഭ്രാന്തി�ലക്കും മറിഞ്ഞുവീണു�കാ

ണ്ടിരിയ്ക്കു�മ്പാൾ �ലാകത്തി�ന്റ മൂന്നി�ലാരുഭാഗത്ത് ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു ഡസൻ

രാജ്യങ്ങൾ പട്ടിണിയും കുഴപ്പവുമവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനനിരതമായ നിർമ്മാണ

പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂ�ട മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അജയ്യമായ പതാകയുയർ

ത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് വിജയപൂർവ്വം മു�ന്നാട്ടു മു�ന്നാട്ടു മാർച്ചു�ചയ്യുകയാണ്. �

(നവയുഗം വാർഷികപതിപ്പ് — 1953)
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പ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക് പല മഹാൻമാരും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു

�ലാകമുണ്ടാകണ�മന്നാഗ്രഹിച്ചു�പാന്നിട്ടുണ്ട്; മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു

പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യപ്പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി

�ന്റ ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യ��ഹികളായ ചില ചിന്തകൻമാർ ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കണ�മന്നു�പാലുംആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ മാർക്സി�ന്റയും ഏംഗൽസി�ന്റയും കാലം വ�രഈആഗ്രഹങ്ങ�ള

ല്ലാം �വറും സങ്കൽപചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

മധ്യകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസുമാണ് ആദ്യമായി �സാഷ്യലിസ

�ത്ത �വറു�മാരാദർശ സ്വപ്ന�മന്ന നിലയിൽ നിന്ന് പ്രാ�യാഗികമായ ഒരു ശാ

സ്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത്. അവർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങ�ള വിശകലനം �ച

യ്യുകയും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നാശവും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ന്റ വിജയവും

അനിവാര്യമാ�ണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും �ചയ്തു.

പ�ക്ഷ, മാർക്സും ഏംഗൽസും ജീവിച്ചിരുന്നത് റഷ്യയി�ല �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വി

പ്ലവത്തി�ന്റ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പാണ്. അതു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

തകർച്ചയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാ�ണന്നു ചൂണ്ടിക്കാ

ണിയ്ക്കാനല്ലാ�ത, �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കു�മ്പാഴ�ത്ത പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥി

തിക�ളപ്പറ്റി�യാ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തി�ന്റ സവി�ശഷതക�ളപ്പറ്റി�യാ

വ്യക്തമായി വിശകലനം �ചയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. മാർക്സി�ന്റയും

ഏംഗൽസി�ന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനു�യാജ്യമായ

വിധം വളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ ചുമതല

അവരു�ട ഉത്തമശിഷ്യരായ �ലനിനുംസ്റ്റാലിനുമാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്.

മാർക്സിസം ഒരു മന്ത്രമല്ല, വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ളഒരുവഴികാട്ടിയാണ്.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം അ�ശാക�മത്തയും ബി. സി.വർഗ്ഗീസും മറ്റു ഇടതുപക്ഷ �സാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് �നതാക്കൻമാരും പറയുന്നതു�പാ�ല മാർക്സിസം ഇഷ്ടം�പാ�ല വ്യാ

ഖ്യാനിയ്ക്കാ�മന്നല്ല. മാർക്സിസം ഒരു മന്ത്രമ�ല്ലന്ന് ഊന്നി പറയു�മ്പാൾ അത് ഒരു

വഴികാട്ടിയാ�ണന്ന കാര്യം �പാലും മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണവർ �ചയ്യുന്നത്. ഇത്തരം

വലതുപക്ഷ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �നതാക്കൻമാർ �ലനി�ന്റ കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു.

മാർക്സിസ�ത്തപ്പിടിച്ചാണയിടുക, അ�തസമയത്ത് മാർക്സിസത്തി�ന്റ വിപ്ലവകര

മായ ഉള്ളടക്കങ്ങ�ള എതിർക്കുക�യാ മൂടിവയ്ക്കുക�യാ �ചയ്യുക — ഇതായിരുന്നു
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അവരു�ട നയം. പരിതഃസ്ഥിതികളു�ട �പരും പറഞ്ഞു�കാണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാ

ന്തങ്ങ�ളബലികഴിയ്ക്കാൻ മുതിർന്നആഅവസരവാദിക�ള തുറന്നുകാണിക്കുകയും

എതിർക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് �ലനിൻ ത�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള മു�ന്നാട്ടു�കാ

ണ്ടുവന്നത്.

1 പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ മാർക്സിസം

മാർക്സി�ന്റ ജീവിതകാലത്തിനു�ശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ളയും

റഷ്യയിലും �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട അനുഭവങ്ങ�ള

യും മാർക്സിസത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ പരി�ശാധിച്ച് �പാതുതത്വങ്ങളുന്നയിക്കുക

യാണ് �ലനിൻ �ചയ്തത്. 20-ാം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ ഘട്ട

�ത്ത അ�ദ്ദഹം സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചു പരി�ശാധിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വ�മന്നാൽ

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അവസാനകാലമാ�ണന്നും ഈ കാലത്തിൽ ബൂർഷ്വാവ്യവ

സ്ഥയാ�ക ചീഞ്ഞളിയുകയും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ �വരുദ്ധ്യങ്ങളും (�താ

ഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലും സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളും �കാളനികളും തമ്മിലും

സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും

സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും �താഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുകയും ഉൽപ്പാദന

ശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത്

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തി�ലത്തുകയും �ചയ്യു�മന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ

ണിച്ചു. മാത്രമല്ല,സ്വയംഅധികാരശക്തിസ്ഥാപിച്ചുറപ്പിയ്ക്കാൻ �വണ്ടി �താഴിലാളി

വർഗ്ഗം �ക�ക്കാ�ള്ളണ്ട അടവുകളും തന്ത്രങ്ങളു�മന്തായിരിക്കു�മന്നും അ�ദ്ദഹം

വ്യക്തമാക്കി. അതു�കാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തി�ല മാർക്സിസമാണ്

�ലനിനിസംഎന്ന്സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിച്ചത്.

2 ഒറ്റരാജ്യത്തിൽ �സാഷ്യലിസം

സാമ്രാജ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളു�ട വളർച്ച അസമമായിട്ടാണ്.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒ�ര �താതിലായിരിക്കില്ല.

ഈസിദ്ധാന്ത�ത്ത വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് �ലനിൻഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു രാ

ജ്യത്തിൽ മാത്രമാ�യാ ഏതാനും രാജ്യ�ത്ത ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റ�യ്ക്കാ �സാഷ്യലിസത്തിന്

സാധ്യമാ�ണന്ന്.

ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയു�മന്ന �ലനി

നിസ്റ്റ് തത്വം വിപ്ലവകാരികളായ �താഴിലാളികർഷക ബഹുജനങ്ങ�ള ആ�വശം

�കാള്ളിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തമില്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ �താഴിലാളി കർഷകബഹുജന

ങ്ങ�ള �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് നയിക്കാ�നാ �ലാകത്തി�ന്റആറി�ലാരു

ഭാഗം വരുന്ന �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുവാ�നാ കഴി

യുമായിരുന്നില്ല.

മാർക്സി�ന്റയും ഏംഗൽസി�ന്റയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അനി

വാര്യമായ നാശ�ത്തപ്പറ്റിയും വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �താ

ഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യ�ത്തപ്പറ്റിയും �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ളപരിവർത്തനകാ

ലഘട്ടത്തി�ന്റ നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത വിവിധ

ഘട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംആവിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനുണ്ടാകുന്നസമ

രബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളു�മല്ലാം പ്രതിപാദിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടു
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ണ്ട്. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിലാണ് �ലനിൻ ത�ന്റ കാലഘട്ടത്തി�ല

പ്ര�ത്യകപരിതഃസ്ഥിതിക�ളപരി�ശാധിച്ചത്. മാർക്സിസത്തി�ന്റകാതലായ�വ

രുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദ�ത്ത തികച്ചും സ്വായത്തമാക്കി

�ക്കാണ്ട് അസാധാരണമായ �വദഗ്ധ്യ�ത്താ�ട അതി�ന വിപ്ലവത്തി�ന്റയും

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തി�ന്റയും വിജയത്തിനു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിച്ചു�വന്നതി

ലാണ് �ലനി�ന്റ മാഹാത്മ്യം കിടക്കുന്നത്.

വിപ്ലവം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒ�ര സമയത്തുമല്ല, ഒ�ര മട്ടിലുമല്ല, നടക്കുക.

ചരിത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളനുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപ

ത്തിലാണ് വിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുക. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ �താഴിലാളി

വിപ്ലവങ്ങൾ, �കാളനികളിൽ �ദശീയ വി�മാചനസമരങ്ങൾഇങ്ങ�നവിവിധ മാർ

ഗ്ഗങ്ങൾ�ക�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂ

�ടയാണ് �ലാകവിപ്ലവം മു�ന്നറുക. �സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തന കാ

ലഘട്ടത്തി�ലപ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലായിരിക്കും. 1920-ൽ �ലനിൻ

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ‘സമരരൂപ

ങ്ങളു�ടപ്ര�ത്യകതക�ള നി�ഷധിക്കുന്നില്ല, �ദശീയമായസവി�ശഷതക�ള നശി

പ്പിക്കുന്നില്ല. …പി�ന്ന�യാഅവ�യകമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളു�ട

�വളിച്ചത്തിൽ പരി�ശാധിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്; അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങ�ളയും

സാർവ�ദശീയ തന്ത്രങ്ങ�ളയും �ദശീയമായ പ്ര�ത്യകതകൾക്കനു�യാജ്യമായ

മട്ടിൽപ്ര�യാഗിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.’

വിപ്ലവ�ത്ത വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാ�ത �കാപ്പിയടിയ്ക്കാ�നാക്കില്ല. �ച

നയിൽ മാ�വാ�സതൂങ്ങി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഹത്തായ വിപ്ലവം റഷ്യൻ

വിപ്ലവത്തി�ന്റ �കാപ്പിയടിയായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവ�ത്ത�യാ

�ചനീസ് വിപ്ലവ�ത്ത�യാഅ�തപടിആവർത്തിയ്ക്കാൻസാധ്യമല്ല. ഓ�രാ രാജ്യ

ത്തി�ലയും ചരിത്രപരവും വസ്തുനിഷ്ഠപരവുമായ പരിതഃസ്ഥിതിക�ള പരി�ശാധിച്ച്

പഠിയ്ക്കാ�ത വിപ്ലവത്തിനു തയ്യാ�റടുക്കുന്നത് മാർക്സിസത്തി�നതിരാ�ണന്ന് �ല

നിൻ താക്കീത് നൽകുന്നു. പ�ക്ഷ, ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരി�ശാധന മാർക്സിസം

�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം, വി

വിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങളു�ട �പാതുപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു�കാണ്ടായിരി

ക്കണം. ഈ കാര്യത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരും വലതുപക്ഷ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്കാ

രും തമ്മിലുള്ളഒരുപ്രധാനമായവ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത്.

3 �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം

തങ്ങളും വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരാ�ണന്ന് വലതുപക്ഷ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

�നതാക്കൾ കൂ�ടക്കൂ�ട ആണയിടാറുണ്ട്. പ�ക്ഷ, വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസിക്കു

ന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാവുകയില്ല. മാർക്സിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന

യൂ�റാപ്യൻ �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ �പാലും വർഗ്ഗസമര�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചു�വ

ന്നതല്ല, വർഗ്ഗസമരത്തി�ന്റ അനിവാര്യമായ പതന�മന്ന നിലയ്ക്ക് �താഴിലാളി

സർവ്വാധിപത്യ�മന്ന തത്വം ഉന്നയിച്ചു�വന്നതാണ് മാർക്സ് �സാഷ്യലിസത്തിനു

നൽകിയസംഭാവന.

മുതലാളിത്തത്തിൽനിന്ന് �സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ളപരിവർത്തനകാലഘ

ട്ടം മൂർഛിച്ച വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മർദ്ദകവർ

ഗ്ഗക്കാ�ര അടിച്ചമർത്തുന്നതിലും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങ�ള തകർത്തു
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നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരായുധമാണ് �താഴിലാളി സർവ്വാധിപ

ത്യം.

�താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂ�ന്ന

ണ്ണമാണ് എന്ന് �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു: 1. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�രഅടിച്ചമർത്തുക, 2.

അധ്വാനിയ്ക്കുന്നബഹുജനങ്ങ�ള മു�ന്നാട്ടു നയിക്കുക, 3. �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ�കട്ടിപ്പടുക്കുക.

വലതുപക്ഷ�സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ �ലനി�ന്റഈഅടിസ്ഥാനപരമായതത്വങ്ങ

�ളാടു �യാജിക്കുന്നില്ല. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല �താഴിലാളി വർഗ്ഗസർവ്വാധിപ

ത്യ�ത്ത�സച്ഛാധിപത്യപര�മന്നും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ�മന്നും മറ്റും പറഞ്ഞാ�ക്ഷ

പിക്കുകയാണ് അവർ �ചയ്യുന്നത്. �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമില്ലാ�ത �സാഷ്യ

ലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാനാവി�ല്ലന്ന �ലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്ത�ത്ത അവ�രതിർക്കുന്നു.

അവരു�ട ജനാധിപത്യ �സാഷ്യലിസത്തിൽ �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിന്

സ്ഥാനമില്ല. മുതലാളിവർഗ്ഗ�ത്തഎതിർത്തുനശിപ്പിക്കുകയല്ല,അവരുമായി സഹ

കരിച്ചു�കാണ്ട് വർഗ്ഗചൂഷണ�ത്ത നിലനിർത്തുകയാണവരു�ട നയ�മന്നും അതു

�കാണ്ടാണവർ �താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം എതിർക്കുന്ന�തന്നും ഇതിൽനിന്നും

വ്യക്തമാവും.

�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യ�മന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള ജനാധിപ

ത്യമാ�ണന്ന് �ലനിൻഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ‘�താഴിലാളിവിപ്ലവവും വർഗ്ഗ

വഞ്ചകനായ �കാട്സ്ക്കിയും’എന്നത�ന്റഗ്രന്ഥത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ഉദ്�ഘാഷിച്ചു:

‘�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യംഏത്ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥ�യക്കാളും

പത്തുലക്ഷമിരട്ടി കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാണ്; ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ

ബൂർഷ്വ റിപ്പബ്ലിക്കി�നക്കാൾ പത്തുലക്ഷമിരട്ടി ജനാധിപത്യപരമാണ് �സാവിയറ്റു

വികാരശക്തി.’

അ�ദ്ദഹം തുടർന്നു:

“കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ബൂർഷ്വാസി�യ �സവിയ്ക്കുന്നവ�രാ ബൂർഷ്വാപുസ്തകങ്ങളു�ട �പാടി

പുരണ്ട �പജുകളു�ട പിന്നിലുള്ളയഥാർത്ഥജീവിതം കാണാൻ കഴിയാതിരിയ്ക്കത്ത

ക്കവണ്ണം രാഷ്ട്രീയമായി മൃതിയടഞ്ഞവ�രാബൂർഷ്വാജനാധിപത്യ ധാരണകളിൽ മു

ങ്ങിക്കുളിക്കുകയും അതി�ന ബൂർഷ്വാസിയു�ട കിങ്കരൻമാരായിത്തീരുകയും �ചയ്ത

വ�രാ മാത്ര�മഈവാസ്തവം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയുള്ളു.”

ഏതാണ്ട് 34 �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1918-ൽ, �കാട്സ്കി�യപ്പറ്റി �ലനിൻ എഴുതിയ

ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് ജയപ്രകാശ്, �മത്താ, വർഗ്ഗീസ് പ്രഭൃതികൾക്കും ബാധ

കമാ�ണന്ന് അവരു�ട മുഖപത്രങ്ങളായ ‘ജനത’യും ‘പ്രവാഹ’വും വായിച്ചാൽ

�ബാധ്യമാവാതിരിക്കുകയില്ല.

�താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യ�മന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്ത�ത്ത അവസരവാദി

കളു�ട ആ�ക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുക

മാത്രമല്ല �ലനിൻ �ചയ്തത്. പി�ന്ന�യാ? 1905�ലയും 1917 �ഫബ്രുവരിയി�ലയും

വിപ്ലവങ്ങൾ നൽകിയ പാഠങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം ആ സി

ദ്ധാന്ത�ത്തകൂടുതൽവളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു.

�താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഗവൺ�മൻറി�ന്റ രൂപം പാർ

ല�മൻററി റിപ്പബ്ലിക്കായി�ക്കാള്ളണ�മന്നി�ല്ലന്നും റഷ്യയു�ട പ്ര�ത്യക പരിതഃ
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സ്ഥിതികളിൽ ഭരണരൂപം �സാവിയറ്റുകളായിരിക്കു�മന്നും അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാ

ക്കി.

പ�ക്ഷ,എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും �സാവിയറ്റുകളായിരിക്കുകയില്ല ഭരണരൂപം. പു

തിയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളു�ടയും ജനകീയ�ചനയു�ടയുംഅനുഭവങ്ങൾവ്യത്യ

സ്തങ്ങളാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർല�മൻറു സമ്പ്രദായം ഉ�പക്ഷിയ്ക്ക�പ്പടുകയി�ല്ലന്ന്

ബ്രിട്ടീഷ്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയു�ടപരിപാടി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ബ്രിട്ട�ന്റപ്ര�ത്യക

പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും അതാണു �യാജിക്കുക. പ�ക്ഷ, ഭരണ

രൂപങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും �വരുദ്ധ്യങ്ങളുമുണ്ടായാൽ കൂടി �സാഷ്യലിസത്തി

�ലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിൽ, അവയു�ട ഉള്ളടക്കം �താഴിലാളി സർ

വ്വാധിപത്യമായിരിക്കും; �താഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമില്ലാ�ത �സാഷ്യലിസമില്ല.

4 ഐക്യമുന്നണി

സാമ്രാജ്യത്വനാടുവാഴി �മധാവിത്വത്തി�നതിരായി �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റയും

അതി�ന്റ പാർട്ടിയു�ടയും �നതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലിന്നു വളർന്നു�കാണ്ടിരിയ്ക്കു

ന്ന ഐക്യമുന്നണി�യ വലതുപക്ഷ �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ എതിർക്കുകയാണ് �ച

യ്യുന്നത്. ചില �ക.എസ്.പി. �നതാക്കൻമാരാക�ട്ട, ഐക്യമുന്നണി മാർക്സിസ്റ്റ്

പാർട്ടികളു�ട മാത്രംഐക്യമുന്നണിയായിരിക്കണ�മന്ന് വാദിക്കുന്നു. ബൂർഷ്വാസി

യുമായിഐക്യമുന്നണിയുണ്ടായാൽമാർക്സിസത്തി�ന്റപരിശുദ്ധതനശിക്കു�മന്നാ

ണവരു�ട ഭയം. പ�ക്ഷ, മാർക്സ് ത�ന്റ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ’വിലും മറ്റു പല

ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുംഐക്യമുന്നണിയു�ടആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്സി�ന്റ

ഈആശയങ്ങ�ള �ലനിൻ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ�ക്കാത്തമട്ടിൽ കൂ�റക്കൂടി

വികസിപ്പിച്ചു. “�കാളനികളിലും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻറർനാ

ഷണൽ ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവാദികളുമായി ഒരു താൽക്കാലിക”സന്ധിയി�ലർ

�പ്പടണ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം ഉദ്�ബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഐക്യ അണി�യന്നാൽ

ബൂർഷ്വാസിയിൽ ലയിക്കലല്ല. ബൂർഷ്വാസി�യക്കൂടി ബാധിക്കുന്നസാമ്രാജ്യത്വമർ

ദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നു �മാചനം �നടാൻ �വണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങളിൽബൂർഷ്വാസിയ്ക്കുകൂടി

പങ്കു�ണ്ടന്നുമനസ്സിലാക്കിഅവ�രക്കൂടി വിപ്ലവത്തി�ലക്കുനയിക്കലാണ്. ഐക്യ

മുന്നണി�യ എതിർക്കുന്നവർ സാമ്രാജ്യത്വനാടുവാഴി �മധാവിത്വത്തി�നതിരായ

എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി അണിനിരത്തു

ന്നകാര്യത്തിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ളകഴിവി�നയാണ് �ചാദ്യം �ചയ്യുന്നത്.

�ലനി�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മു�ട നാട്ടുകാർക്ക് എത്രകണ്ടാവശ്യമാ�ണന്ന്

ഇന്ത്യയിലി�പ്പാൾ നടന്നുകഴിഞ്ഞ തിര�ഞ്ഞടുപ്പി�ന്റ ഫലങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നു

ണ്ട്. �

(നവയുഗം 9-2-1952)
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ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി�ന്റ �നതൃശക്തി

പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, മർദ്ദനങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുമില്ലാത്ത, മനു

ഷ്യൻ മനുഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യാത്ത, സുഖസമൃദ്ധവും ��ഹസമ്പന്നവുമായ ഒരു

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടു�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്ന് �ലാകത്തിനാദ്യമായി കാ

ണിച്ചു�കാടുത്ത പാർട്ടിയാണ് �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. വിഷമം നിറഞ്ഞ

പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ, മാർക്സിസത്തി�ന്റ�കപ്പന്തവു�മന്തി,ആഭ്യന്തരവുംവി�ദശീ

യവുമായഎല്ലാത്തരംഎതിർപ്പുക�ളയും തട്ടിനീക്കി, �ലാകത്തി�ല �താഴിലാളിക

ളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും ഒന്നാമ�ത്ത �സാഷ്യലിസ്റ്റ് �സ്റ്ററ്റ് �കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ട്

ഇരുപതു�കാടി ജനങ്ങ�ള �സാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസത്തി�ലക്കു

ള്ള രാജപാതയിലൂ�ട നയിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

�ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദിത ജനാവലികൾക്ക് ആശയും ആത്മവിശ്വാസവും

നൽകുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജന

വിഭാഗങ്ങൾ �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�യ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം �മാചനത്തി

�ന്റ വഴികാട്ടി�യന്ന നിലയ്ക്ക് ��ഹിയ്ക്കുകയും ബഹുമാനിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. അതു

�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് �കാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളു�ട വീടുകളിൽ �സാവിയറ്റ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയു�ടധീ�രാദാത്തവുംആ�വശകരവുമായചരിത്രംപാരായണം

�ചയ്യ�പ്പടുന്നത്.

1 വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുന്നണിപ്പട

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭ�ത്താടുകൂടി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ �കന്ദ്രം

പടിഞ്ഞാറൻ യൂ�റാപ്പിൽ നിന്നു റഷ്യയി�ലക്കു മാറി. സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ എല്ലാ

�വരുദ്ധ്യങ്ങളും രൂക്ഷത�യാ�ട നടമാടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു

അക്കാല�ത്തറഷ്യ. റഷ്യയി�ലസാർഭരണത്തി�നതിരായിവലി�യാരുജനകീയ

പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്അതി�ന്റ �നതൃത്വം വഹിച്ചത്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം

വിജയിക്കണ�മങ്കിൽഅതി�ന്റ മുന്നണിപ്പടയായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പടു�ത്ത

മതിയാവൂ�വന്ന് �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിപ്ലവപരമായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി

ക്കു മാത്ര�മ നാടുവാഴി�മധാവിത്വ�ത്തയും മുതലാളിത്ത�ത്തയും തട്ടിത്തകർത്ത്

�താഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള ബഹുജനസമരങ്ങ�ള
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വിജയത്തി�ലയ്ക്ക് നയിക്കാൻകഴിയൂ. അത്തര�മാരുവിപ്ലവപ്പാർട്ടി �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ

�വണ്ടിയാണ് �ലനി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ളമാർക്സിസ്റ്റുകാർ പരിശ്രമിച്ചത്.

റഷ്യയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വളരാൻ തുടങ്ങിയത് ന�രാഡ്നിക്ക് ചി

ന്താഗതിക�ള എതിർത്തു�കാണ്ടാണ്. ന�രാഡ്നിക്കുകാർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട

നിയമങ്ങ�ള വകവച്ചില്ല; വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കി�ന

നി�ഷധിച്ചു. റഷ്യയിൽ മുതലാളിത്തം വളരുകയി�ല്ലന്നും രാജ്യത്തി�ല ഏറ്റവും പ്ര

ധാനമായ വിപ്ലവശക്തി, �താഴിലാളികളല്ല കൃഷിക്കാരാ�ണന്നും കൃഷിക്കാരു�ട

പഞ്ചായത്തുകളാണ് �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മന്നും അവർ വാദിച്ചു.

ഈ ന�രാഡ്നിക്ക് ചിന്താഗതികൾ മാർക്സിസ�ത്തയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളു

�ടയും വളർച്ചയ്ക്കുതടസ്സമായിരുന്നു.

�പ്ലഖ�നാവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിയ്ക്ക�പ്പട്ട ‘സ്വതന്ത്ര �താഴിലാളി ഗ്രൂ

പ്പ് ’ ന�രാഡ്നിക്കുകൾ�ക്കതിരായി നീണ്ടുനിന്ന സമരങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരം �ലനി�ന്റ �ക�കാണ്ട് നൽക�പ്പട്ടതാണ്.

1894-ൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയ ‘ആരാണ് ജനങ്ങളു�ട സുഹൃത്തുക്കൾ’ എന്ന പുസ്തക

ത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട ശത്രുക്കളാണ് ന�രാഡ്നിക്കുകാർ എന്ന�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.

സമുദായത്തി�ല ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയായ ശക്തി �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാ�ണന്നും

�താഴിലാളിവർഗ്ഗവും കൃഷിക്കാരും തമ്മിൽ വിപ്ലവകരമായ സഖ്യം �കട്ടിപ്പടുത്തു

�കാണ്ടുമാത്ര�മ സാർ ഭരണത്തി�ന്റയും ജന്മി മുതലാളി വർഗ്ഗങ്ങളു�ട �മധാവിത്വ

�ത്തയുംഎതിർത്തുനശിപ്പിക്കാൻകഴിയൂഎന്നുംഅ�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുക�ള ഏകീ

കരിച്ചു�കാണ്ടും കൂട്ടി�യാജിപ്പിച്ചു�കാണ്ടും 1895-ൽ �ലനി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ‘�താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �മാചനത്തിനുള്ള സമരസംഘടന’ രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു.

റഷ്യയി�ല ഒന്നാമ�ത്ത മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘടനയാണി�തന്നു പറയാം. എന്നാൽ

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി അത് അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ടു. �ലനിൻ അറസ്റ്റ് �ചയ്യ

�പ്പടുകയും �സബീരിയയി�ലക്കു നാടുകടത്ത�പ്പടുകയും �ചയ്തു. നാട്ടി�ലങ്ങും

നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങൾനടമാടി. പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും കാലഹരണംവന്നസാർ

ഭരണത്തിന് മാർക്സിസത്തി�ന്റവളർച്ച�യതടയിടാനുള്ളശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

1898-ൽ റഷ്യൻ �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയു�ട ഒന്നാം �കാൺ

ഗ്രസ് കൂടി. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു �യാജിച്ച പരിപാടി തയ്യാറാക്കുവാ�നാ സുശക്തമായ ഒരു

�കന്ദ്രകമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാ�നാ �കാൺഗ്രസിനു സാധിച്ചില്ല. പാർട്ടിക്കുള്ളി�ല

ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ മാർക്സിസത്തിലല്ല, സാമ്പത്തിക സമരവാദത്തിലാണ് വിശ്വസി

ച്ചിരുന്നത്. സാറിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനു�മതിരായി രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ

നട�ത്തണ്ടതി�ന്റ�യാ സാമ്പത്തിക സമരങ്ങ�ളയും രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങ�ളയും കൂട്ടി

യിണ�ക്കണ്ടതി�ന്റ�യാപ്രാധാന്യംഅവർക്കുകാണാൻസാധിച്ചിരുന്നില്ല.

2 �ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ

സാമ്പത്തിക സമരവാദികളു�ട ചിന്താഗതിക�ള എതിർത്തു �താൽപ്പിക്കുവാനും

മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ �കന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പാർട്ടി �കട്ടിപടുക്കാ

നും �വണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ പങ്കാണ് �ലനി�ന്റ �നതൃത്വ

ത്തിൽസ്ഥാപിയ്ക്ക�പ്പട്ട ‘ഇസ്ക്ര’എന്നരാഷ്ട്രീയപത്രം വഹിച്ചത്.
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1903-ൽ പാർട്ടിയു�ട രണ്ടാം �കാൺഗ്രസ് കൂടി. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

മുമ്പിലുള്ളകടമക�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തി

�ന്റ അടിയന്തിരപരിപാടിയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ന്റ മൗലികപരിപാടിയും

�കാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ചു. പരിപാടി�യപ്പറ്റിയും പാർട്ടിയു�ട സംഘടനാതത്വങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയും �കാൺഗ്രസ്സിൽവച്ച് വലി�യാരു സമരം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഓ�രാ

പാർട്ടി �മമ്പറും പാർട്ടിയു�ട പരിപാടി സ്വീകരിക്കണ�മന്നും ഏ�തങ്കിലും പാർട്ടി

ഘടകത്തിൽ �ചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണ�മന്നും പാർട്ടിക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം

�ചയ്യണ�മന്നും �ലനിനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികളായ മറ്റു മാർക്സിസ്റ്റുകാ

രും വാദിച്ചു. മാർ�ട്ടാവും കൂട്ടുകാരും പാർട്ടി അംഗത്വത്തിന് ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ

— പ്ര�ത്യകിച്ചും ഘടകം വഴി പ്രവർത്തിക്കണ�മന്ന നിബന്ധന — �വയ്ക്കുന്നത്

�തറ്റാ�ണന്നു വാദിച്ചു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മുന്നണിയിലുള്ള, ഏറ്റ

വും �ബാധമുള്ള, ഏറ്റവും സുസ്സംഘടിതമായ വിഭാഗമാണ് പാർട്ടി എന്നും ഏറ്റ

വും വിപ്ലവകരമായ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി അത് �താഴിലാളി

സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ �വണ്ടിയുള്ള ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് �നതൃത്വം

നൽകണ�മന്നുമുള്ളമാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടാണ് �ലനിൻസ്വീകരിച്ചത്. മാർ�ട്ടാവാക

�ട്ട, പടിഞ്ഞാറൻ യൂ�റാപ്പി�ല �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് �നതാക്കൻമാരു�ട

അവസരവാദപരമായ നിലപാടുക�ളആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്തത്. �താ

ഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക�യന്ന പരിപാടി�യയും �കന്ദ്രീകൃതവും

സുസ്സംഘടിതവും ഉരുക്കു�പാലുറച്ച അച്ചടക്ക�ത്താടു കൂടിയതുമായ പാർട്ടിയു�ട

സംഘടനാതത്വങ്ങ�ളയും അവ�രതിർത്തു. �കാൺഗ്രസിൽ �ലനി�ന്റ അഭിപ്രാ

യഗതിക്കാർക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത്. അതു�കാണ്ടാണവർ ഭൂരിപക്ഷക്കാർ

എന്നർത്ഥമുള്ള �ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്.

മാർ�ട്ടാവി�ന്റ കക്ഷിക്കാർ ന്യൂനപക്ഷക്കാർ എന്നർത്ഥമുള്ള �മൻ�ഷവിക്കുകാർ

എന്നുംവിളിക്ക�പ്പടാൻതുടങ്ങി.

�ലനി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള �ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ 1912 വ�രയും ഔപചാരി

കമായി റഷ്യൻ �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ടുത�ന്ന

യാണ്പ്രവർത്തിച്ചത്. എങ്കിലുംഅവർഅവസരവാദികൾ�ക്കതി�രയും മാർക്സിസ്റ്റ്

വിരുദ്ധ ചിന്താഗതികൾ�ക്കതി�രയും ഇടവിടാ�ത സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും ബഹു

ജനവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ളശക്തി�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു.

1903 നും 1905 നുമിടയിൽ �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം അതി�വഗം ശക്തി�പ്പടുക

യും പരന്നുപിടിക്കുകയും �ചയ്തു. സാമ്പത്തികസമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളായി

വളരാൻ തുടങ്ങി. “സാർഭരണം തുലയ�ട്ട” “�സ്വച്ഛാധിപത്യം നശിക്ക�ട്ട” തുട

ങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾനാടി�ന്റനാനാഭാഗത്തും മുഴങ്ങാൻതുടങ്ങി.

വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം മു�ന്നറി�ക്കാണ്ടിരുന്നഒരുകാലഘട്ടത്തിലാണ് 1905ഏപ്രി

ലിൽ, റഷ്യൻ �സാഷ്യൽഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയു�ട മൂന്നാം �കാൺഗ്രസ് സ�മ്മ

ളിച്ചത്. �മൻ�ഷവിക്കുകാർഈ�കാൺഗ്രസിൽപ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവർ

സ്വന്തമായ ഒരുസ�മ്മളനം നടത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. അങ്ങി�ന രണ്ട് സ�മ്മളന

ങ്ങൾ നടന്നു. �ബാൾ�ഷവിസവും �മൻ�ഷവിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മ�ന്ത

ന്നുഅവർതികച്ചും വ്യക്തമാക്കി.

വിപ്ലവത്തിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗവും പാർട്ടിയും �ക�ക്കാ�ള്ളണ്ട നയവും

തന്ത്രവും എന്തായിരിക്കണ�മന്നതായിരുന്നു സർവ്വപ്രധാനമായ പ്രശ്നം. �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗം �നതൃത്വം വഹിക്കുകയും �താഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള
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സമരസഖ്യമുറപ്പിക്കുകയുംവിപ്ലവ�ത്തസാർചക്രവർത്തിയുമായുള്ളഒരുസന്ധിയി

ലവസാനിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാസി�യ ഒറ്റ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്താൽ മാ

ത്ര�മ വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയുള്ളുഎന്നും മൂന്നാം �കാൺഗ്രസ്പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിപ്ലവം

ഒരുബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവമാ�ണന്നത്ശരിത�ന്ന. എങ്കിലുംഅതി�ന്റപരി

പൂർണ്ണവിജയത്തിൽഏറ്റവുമധികം താൽപര്യമുള്ളവർഗ്ഗം �താഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ വിജയത്തിലൂ�ട മാ

ത്ര�മ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് രാജ്യ�ത്ത �സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്ക് നയിക്കാൻ

സാധിക്കുകയുള്ളു. അതു�കാണ്ടാണ് �സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രാറ്റുകാർ സാർ ഭരണ

ത്തി�നതിരായ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിൽ സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു�കാണ്ട് ഒരു

താൽകാലിക വിപ്ലവ ഗവൺ�മൻറ് സ്ഥാപിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടുനിന്നു പ്രവർത്തി�യ്ക്ക

ണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് മൂന്നാം �കാൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്.

�ന�രമറിച്ച് �മൻ�ഷവിക്കുകാരു�ട സ�മ്മളനം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

�നതൃത്വ�ത്ത നി�ഷധിച്ചു; ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിൽബൂർഷ്വാസിയാണ്

�നതൃത്വം വഹി�ക്കണ്ടത് എന്നു വാദിച്ചു; സാർഭരണ�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കുന്നതിന്

പകരം അതി�ന പരിഷ്ക്കരിച്ചു നന്നാക്കുകയാണാവശ്യ�മന്ന് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ചു

രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �മൻ�ഷവിക്കുകാർ �താഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള ബൂർഷ്വാ

ഏജൻറുമാരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അവരു�ട തീരുമാനങ്ങ�ള �താലിയുരിച്ചു

കാണിച്ചു �കാണ്ടും വിപ്ലവത്തി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാ�ടന്താ�ണന്നു വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ടും

�ലനിൻ ത�ന്റ ‘�സാഷ്യൽ �ഡ�മാക്രസിയു�ട രണ്ടടവുകൾ’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ

ഗ്രന്ഥത്തിൽഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“മാർക്സിസം �താഴിലാളി�യ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നത്, ബൂർഷ്വാവിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും

അകന്നുനിൽക്കാനല്ല, അതി�ന അവഗണിക്കാനല്ല, അതി�ന്റ �നതൃത്വം ഏ�റ്റ

ടുക്കാൻ മുതലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത അനുവദിക്കാനല്ല; �ന�രമറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും

സജീവമായി പ�ങ്കടുക്കാനാണ്, അടിയുറച്ച �താഴിലാളി ജനാധിപത്യത്തിനു�വ

ണ്ടി ഉറച്ചുനിന്ന് �പാരാടുവാനാണ്, വിപ്ലവ�ത്ത അതി�ന്റ അ�ങ്ങ അറ്റം വ�ര

എത്തിക്കാനാണ്… ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തി�ലർ

�പ്പട്ട് താ�ന്താന്നി ഭരണത്തി�ന്റ എതിർപ്പി�ന ബലപ്ര�യാഗം�കാണ്ടമർത്തി,

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച്, �താഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനാധിപത്യ

വിപ്ലവ�ത്ത പരിപൂർണ്ണവിജയത്തി�ലത്തിക്കണം. മിക്കവാറും നിർദ്ധനരായി

കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തി�ലർ�പ്പട്ട്, മുതലാളി

വർഗ്ഗത്തി�ന്റ എതിർപ്പി�ന ബലപ്ര�യാഗം�കാണ്ടമർത്തി കൃഷിക്കാരു�ടയും

ഇടത്തരക്കാരു�ടയും ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച്, �താഴിലാളിവർഗ്ഗം �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവംസാധിക്കണം—ഇതാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റകടമ.”

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽസാർ ഭരണത്തി�നതിരായഎല്ലാ

ശക്തിക�ളയും ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തി�ന്റ പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിനു�വണ്ടി അണിനി

രത്തുകയുംബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തിലൂ�ട �നരിട്ട് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് മു�ന്ന

റുകയും �ചയ്യാനുള്ളപുതിയ �ലനിനിസ്റ്റ് തന്ത്രമായിരുന്നുഇത്. ഈതന്ത്രംശരിക്കു

പ�യാഗിച്ചതു �കാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്.

3 ഒന്നാമ�ത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവം

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ ജനങ്ങ�ളയാ�കസാറിസ്റ്റ് �സ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�നതിരായി

അണിനിരത്തി. 1905 ഒ�ക്ടാബറിൽ റഷ്യയില�ങ്ങാളമി�ങ്ങാളം പണിമുടക്കങ്ങൾ
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പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക പണിമുടക്കങ്ങൾ അതി�വഗം രാഷ്ട്രീയ

പണിമുടക്കങ്ങളായി മാറി. ഒന്നാമ�ത്തറഷ്യൻവിപ്ലവം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു.

പണിമുടക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ �മാ�സ്കാ, പീറ്റസ്ബർഗ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന�പ്പട്ട

�താഴിലാളി പ്രതിനിധികളു�ട �സാവിയറ്റുകൾ ഉയർന്നുവന്നു. വിപ്ലവം നടത്തുന്ന

തിനുള്ളഉപകരണങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്കും വരാൻ �പാകുന്നഅനിവാര്യമായ �താഴിലാ

ളിഭരണത്തി�ന്റ ബീജങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് �ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ �സാവിയറ്റു

ക�ള വീക്ഷിച്ചത്. �മൻ�ഷവിക്കുകാരാവ�ട്ട അവ�യ പ്രാ�ദശിക ഭരണത്തി�ന്റ

സവി�ശഷമായരൂപങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്കുമാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയത്.

1905 ഒ�ക്ടാബർ — നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ജനകീയ സമരങ്ങൾആയുധ�മ

ന്തിയ കലാപത്തി�ന്റ വക്കി�ലത്തി. ആയുധ�മന്തിയ ജനകീയ കലാപത്തിലൂ�ട

സാർ ചക്രവർത്തിയു�ടയും ജന്മികളു�ടയും ഭരണ�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കാൻ �വണ്ടി

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ �താഴിലാളിക�ളയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും അണിനിര

ത്താൻ തുടങ്ങി. പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലും നാവികപ്പടയാളികൾക്കിടയിലും പാർട്ടി

യു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള സമരസംഘടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു. സമരത്തി�ന്റ അല

ഉൾനാടുകളിൽ പരന്നുപിടിച്ചു. കൃഷിക്കാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജന്മികളു�ട കളങ്ങൾ

ക�യ്യറുകയും ഭക്ഷണധ്യാനങ്ങളും മറ്റും പിടി�ച്ചടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിത

രണം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾ �പാതുസ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച് സാർചക്രവർ

ത്തിയു�ട പടങ്ങൾകീറി കാറ്റിൽപറത്തി.

ഡിസംബറിൽ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം അതി�ന്റ മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തി. ആയു

ധ�മന്തിയ കലാപത്തിന് പാർട്ടി ആഹ്വാനം നൽകി. �മൻ�ഷവിക്കുകാർ ഈ

ആഹ്വാന�ത്തഎതിർക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. �പ�ട്രാഗ്രഡ് �സാവിയറ്റി�ന്റ �നതാ

ക്കൻമാരായിരുന്ന �ട്രാട്സ്ക്കി, പാർവ്വസ് (ഇയാൾ പിന്നീട് ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധ

കാലത്ത് ഒരു ജർമ്മൻ ഏജൻറായി മാറി) എന്നിവർ ജനകീയ കലാപത്തിനുള്ള

ആഹ്വാന�ത്ത നടപ്പിൽവരുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾ

ക്കിടയിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു വിപ്ലവത്തള്ളിച്ചയുണ്ടായി. ഡിസംബർ 20 ന്

�മാ�സ്ക്കായിൽ ശരിക്കും കലാപമാരംഭിച്ചു. നഗരത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ

ബാരി�ക്കഡുകൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. സാർ ചക്രവർത്തിയു�ട വമ്പിച്ച പട്ടാ

ളശക്തി�യ ഒമ്പതുദിവസ�ത്താളം അവർ �ചറുത്തുനിന്നു. ക്രാ��ായാർസ്ക്, നവ

�രാസിക്, �സാ�വാസ്ക�പാൾ, �ക്രാൺസ്റ്റാർട്ട് മുതലായ മറ്റ�നകം പട്ടണങ്ങളിലും

കലാപം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ,ഫലമുണ്ടായില്ല. കലാപം മൃഗീയമായിഅടിച്ചമർ

ക്ക�പ്പട്ടു. അതിനു�ശഷവും ഒന്നു രണ്ടു �കാല്ലക്കാലം പണിമുടക്കുപ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ

തുടർന്നു�വങ്കിലും വിപ്ലവം പി�ന്നാട്ടടിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

4 പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു�കാണ്ട് മു�ന്നാട്ട്

എന്തു�കാണ്ടാണ് വിപ്ലവം പരാജയ�പ്പട്ടത്? ഒന്നാമത്, �താഴിലാളികളും കൃഷി

ക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിപ്ലവസഖ്യത്തിന് �വണ്ടത്ര �കട്ടുറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാ

മത് കൃഷിക്കാരിൽ വലി�യാരു വിഭാഗം സാർ ഭരണ�ത്ത മറിച്ചിടാൻ�വണ്ടി മു

�ന്നാട്ടുവന്നില്ല. മൂന്നാമത്, സാർ ചക്രവർത്തിക്ക് പാശ്ചാത്യശക്തികളിൽ നിന്നു

രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വലിയ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചു. വിപ്ലവ�ത്ത അടി

ച്ചമർത്താൻ �വണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദികൾ 200 �കാടി �ഡാളർ റൂബിൾ �ചലവിട്ടു.

നാലാമത് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽത�ന്ന ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി. �മൻ�ഷവിക്കുകാർ വിപ്ലവ�ത്ത

തുരങ്കംവയ്ക്കാനാണ്ശ്രമിച്ചത്.
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വിപ്ലവത്തി�ന്റ പരാജയം പിന്തിരിപ്പൻമാ�രആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. പ�ക്ഷ, �ബാൾ

�ഷവിക്കുകാർ നിരാശരായില്ല. പരാജയത്തി�ന്റപാഠങ്ങൾപഠിച്ചു�കാണ്ട്അവർ

പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾ�ക്കാത്ത നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിച്ച് മു�ന്നറുക

യാണ് �ചയ്തത്. �ലനിനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സഹപ്രവർത്തകൻമാരും പാർട്ടി

അണികൾക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്താഗതി

കൾ�ക്കതിരായി ആശയസമരങ്ങൾ നടത്തുകയും സ്വന്തം അണിക�ള ഉറപ്പിച്ചു

നിർത്തുകയും നിയമവി�ധയവും നിയമവിരുദ്ധവുമായഎല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളുമുപ�യാഗി

ച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമുറപ്പിക്കുകയും അങ്ങ�ന പുതി�യാരു വിപ്ലവ

ത്തിനു തയ്യാ�റടുക്കുകയും �ചയ്തു. ഈഘട്ടത്തി�ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഭവം

1912-ൽപ്രാഗിൽവച്ചുകൂടിയ പാർട്ടി �കാൺഫറൻസാണ്. ആ �കാൺഫറൻസിൽ

വച്ചാണ് �ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു റഷ്യൻ �ഡ�മാക്രാറ്റിക്ക് �താ

ഴിലാളി പാർട്ടി (�ബാൾ�ഷവിക്ക്) രൂപവൽക്കരിച്ചത്. ഇ�തഘട്ടത്തിൽത�ന്ന

യാണ് �ട്രാട്സ്ക്കി �ബാൾ�ഷവിക്കുകാ�ര എതിർക്കാൻ �വണ്ടി ‘ആഗസ്റ്റ് �ബ്ലാക്ക് ’

എ�ന്നാരുകൂട്ടു�കട്ടുണ്ടാക്കിയത്.

സാർഭരണ�ത്ത അട്ടിമറിക്കുക, ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ�ത്ത അതി�ന്റ പൂർ

ണ്ണതയി�ലക്ക് നയിക്കുക, �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് കടക്കുക ഇതായിരു

ന്നു 1905�ല വിപ്ലവത്തിൽ �ബാൾ�ഷവിക്കുകാരു�ട രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം. അതു�കാ

ണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്, ജൻമികളു�ട നിലം പിടി�ച്ചടുക്കുക, എട്ട് മണി

ക്കൂർ പ്രവൃത്തിസമയം തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾഅവരുന്നയിച്ചത്. വിപ്ല

വത്തി�ന്റ പരാജയത്തിനു�ശഷം ഈ ലക്ഷ്യം �നടാൻ �വണ്ടി അവർ തങ്ങളു�ട

നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. സാർ ഭരണത്തി�നതിരായി �നരിട്ടുള്ള ആക്രമണം

നടത്തുന്നതിന് പകരം അവർ വളഞ്ഞുതിരഞ്ഞ വഴികളിലൂ�ടയുള്ള സമരങ്ങ�ള

അവലംബിക്കാൻതുടങ്ങി.

നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിയ്ക്കണ�മന്നും നിയമവി

രുദ്ധമായ പാർട്ടി�യ പിരിച്ചുവിടണ�മന്നും �മൻ�ഷവിക്കുകാർ ആവശ്യ�പ്പട്ടു.

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാരതിനു വഴങ്ങിയില്ല. �ന�രമറിച്ചു നിയമവിരുദ്ധപാർട്ടി�യ കൂ

ടുതൽ ശക്തി�പ്പടുത്തുകയാണവർ �ചയ്തത്. എന്നാൽഅ�തസമയത്തുത�ന്ന വി

പ്ലവത്തി�ന്റതാൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �താഴിലാളിയൂണിയനുകൾക്ലബുകൾസാം

സ്കാരികസംഘടനകൾ നിയമസഭ തുടങ്ങിയ നിയമവി�ധയമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങ

�ളയും അവർ സമർത്ഥമായി ഉപ�യാഗിക്കുകയും �ചയ്തു. സാർ ഭരണത്തി�ന്റയും

മുതലാളിപ്പാർട്ടികളു�ടയും നയങ്ങ�ളതുറന്നുകാണിക്കുവാനും കൃഷിക്കാ�ര �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഭാഗ�ത്തക്കു�കാണ്ടുവരാനുംഅങ്ങി�നപുതി�യാരുജനകീയ

മു�ന്നറ്റത്തിന് ഒരുക്കുകൂട്ടുവാനും �വണ്ടിയാണ് അവർ ഡ്യൂമ (നിയമസഭ)�യ ഉപ

�യാഗിച്ചത്.

1912ഓടു കൂടി �താഴിലാളി പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ വീണ്ടും മു�ന്നറാൻ തുടങ്ങി. �താഴി

ലാളികളു�ട പണിമുടക്കുപ്രസ്ഥാനങ്ങൾവീണ്ടും പരന്നുപടിക്കാൻതുടങ്ങി. ഉൾനാ

ടുകളിൽകൃഷിക്കാർ ജന്മിമാർ�ക്കതിരായിസമരങ്ങളാരംഭിച്ചു.

1914-ൽ ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. മുതലാളിത്തസാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥയു�ടഅനിവാര്യമായ �പാതുക്കുഴപ്പത്തി�ന്റപ്രകടനമായിരുന്നുഅത്.

സാമ്രാജ്യവാദികൾജനങ്ങ�ളവഞ്ചിച്ച് തങ്ങളു�ടപിന്നിൽഅണിനിരത്താൻ

�വണ്ടി യുദ്ധത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ ഉ�ദ്ദശ�ത്ത മറച്ചുവച്ചു. രാജ്യത്തി�ന്റ രക്ഷയ്ക്കു

�വണ്ടിയാണ് യുദ്ധം എന്നവർ തട്ടിമൂളിച്ചു. ഈ വഞ്ചനയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുകയാണ്
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രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലി�ന്റ �നതാക്കൻമാർ �ചയ്തത്. ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയും

�സാഷ്യൽ ഡ�മാക്രറ്റിക്കുകൾ മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ല �സാഷ്യൽ ഡ�മാക്രാറ്റുകാ�ര

ആ�ക്ഷപിക്കുകയും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ബൂർഷ്വാസി�യ സഹായിക്കുവാൻ ജനങ്ങ

�ളാട് ആഹ്വാനം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. �ലനി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള �ബാൾ�ഷവി

ക്കുകാർ മാത്രമാണ് സാറിസ്റ്റ് �സ്വച്ഛാധിപത്യത്തി�നതിരായും മുതലാളികൾക്കും

ജന്മികൾക്കു�മതിരായും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ�ത സമരം നടത്തിയത്. 1914 നവംബറിൽ

�ബാൾ�ഷവിക്ക് പാർട്ടിയു�ട �കന്ദ്രകമ്മിറ്റി യുദ്ധത്തി�നതിരായ ഒരു മാനി�ഫ

�സ്റ്റാ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. സാമ്രാജ്യയുദ്ധ�ത്തആഭ്യന്തരയുദ്ധമാക്കി മാറ്റാനും യുദ്ധ

ത്തിൽ ‘സ്വന്തം’ ബൂർഷ്വാസി�യ പരാജയ�പ്പടുത്താനും സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട

വാലായിച്ചമഞ്ഞ രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി �വറിട്ടുനിന്നു

�കാണ്ട് ഒരു മൂന്നാം ഇൻറർനാഷണൽസ്ഥാപിക്കാനുംഅതിലവരാവശ്യ�പ്പട്ടു.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് �ലനിൻ മാർക്സിസ�ത്ത കൂടുതൽ വളർത്താൻ സഹാ

യിച്ച ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട

അവസാനഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യത്വ�മന്നും സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റഎല്ലാ�വരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിയ്ക്കു�മന്നുംഅങ്ങ�നഅത് �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഘട്ടമായിത്തീരു�മന്നും അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. സാമ്രാജ്യത്വകാ

ലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച അസമമായിട്ടാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട്

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒ�ര സമയത്തു വിപ്ലവം നടക്കുകയി�ല്ലന്നും, ആദ്യമായി

ഏതാനും രാജ്യങ്ങളി�ലാ ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്ര�മാ വിപ്ലവ�ത്തവിജയിപ്പിക്കാൻ

കഴിയു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈപുതിയസിദ്ധാന്തങ്ങൾറഷ്യയി�ല �താ

ഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു�ന്നറ്റത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ പ്ര�ചാദനം നൽകി.

�താഴിലാളികളു�ട പണിമുടക്കങ്ങളും കൃഷിക്കാരു�ട സമരങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തി

യായി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘സാർഭരണം തുലയ�ട്ട’, ‘�സ്വച്ഛാധിപത്യം നശി

ക്ക�ട്ട’, ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം �വണം’ എന്നുതുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ച

ത്തിൽ മുഴങ്ങി�പ്പാന്താൻതുടങ്ങി.

സാർ നി�ക്കാളാസ് ഒന്നാമൻ വിപ്ലവ�ത്ത തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗ�മന്ന നില

യ്ക്കാണ് യുദ്ധ�ത്ത സ്വാഗതം �ചയ്തത്. പ�ക്ഷ, �ന�രമറിച്ചാണ് സംഭവഗതികൾ

നീങ്ങിയത്. 1917ആയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കുംഅ�ദ്ദഹത്തിനുനിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായി. �താ

ഴിലാളികൾ ജയിലുകൾ ഇടിച്ചു�പാളിച്ച് തടവിൽ കിടന്നിരുന്ന വിപ്ലവകാരിക�ള

�മാചിപ്പിച്ചു. സാറി�ന്റ ജനറൽമാ�രയും മറ്റു�ദ്യാഗസ്ഥ�രയുംഅറസ്റ്റു�ചയ്തു. മാർച്ചു

മാസത്തിൽസാർസ്ഥാനത്യാഗം �ചയ്തു. ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവം വിജയിച്ചു.

ഒരുതാൽക്കാലികബൂർഷ്വാ ഗവൺ�മൻറ്സ്ഥാപിതമായി.

5 �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി�ലക്ക്

പ�ക്ഷ, ബൂർഷ്വാഗവൺ�മൻറിനു പുറ�മ മ�റ്റാരു ശക്തിയും തലയുയർത്തി —

�താഴിലാളികളു�ടയും പട്ടാളക്കാരു�ടയും പ്രതിനിധികളു�ടയും �സാവിയറ്റുകൾ.

ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്വിഭരണമാണ് നിലവിൽവന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് താൽക്കാലിക

ബൂർഷ്വാ ഗവൺ�മൻറി�ന്റ രൂപത്തിലുള്ള ബൂർഷ്വാ �സ്വച്ഛാധിപത്യം; മറുഭാഗ

ത്ത് �താഴിലാളികളു�ടയും പട്ടാളക്കാരു�ടയും �സാവിയറ്റുകളു�ട രൂപത്തിലുള്ള

�താഴിലാളി കർഷകസർവ്വാധിപത്യം. �മൻ�ഷവിക്കുകാരു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള

�സാവിയറ്റുകൾബൂർഷ്വാഗവൺ�മൻറി�ന പിന്താങ്ങുകയാണ് �ചയ്തത്. ബൂർഷ്വാ

ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നില�മാ ഭക്ഷണ�മാ സമാധാന�മാ ലഭിക്കുകയി�ല്ലന്നും
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അതു�കാണ്ട് ബൂർഷ്വാഭരണ�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് �സാവിയറ്റ് ഭരണം സ്ഥാപി

ക്കണ�മന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം �ബാൾ�ഷവിക്കുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ�യാ�ട

വിവരിച്ചു�കാടുത്തു. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള നാട്ടുകാർ �ബാൾ�ഷവിക്കുകാരു�ട പി

ന്നിൽഅണിനിരന്നു. രാജ്യത്തി�ലങ്ങും ‘എല്ലാഅധികാരവും �സാവിയറ്റുകൾക്ക് !’

എന്നമുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങാൻതുടങ്ങി.

�കറൻസ്കിയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള �മൻ�ഷവിക്കു ബൂർഷ്വാഗവൺ�മൻറ്

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ�ക്കതിരായി നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടു. അ�നകം

�പ�രഅറസ്റ്റ് �ചയ്തു. �ബാൾ�ഷവിക്കുകാരു�ട മുഖപത്രമായ ‘പ്രവദ’ നി�രാധിച്ചു.

ജൂ�ലഏഴിന് �ലനി�നഅറസ്റ്റു�ചയ്യുവാൻവാറണ്ട് പുറ�പ്പടുവിച്ചു.

നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ �ലനി�ന്റയും അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ സഹപ്രവർത്തകരായ സ്റ്റാലിൻ, �സ്വർഡ്�ലാവ്, �മാള�ട്ടാവ്, ഓർ�ജാണി

ക്ഡ്�സ, എന്നിവരു�ടയും �നതൃത്വത്തിലുള്ള �ബാൾ�ഷവിക്കുകാർ ബൂർഷ്വാ

ഗവൺ�മൻറി�ന അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചു. ആയുധ�മന്തിയ

കലാപത്തിനുള്ളഒരുക്കങ്ങൾതുടങ്ങി.

ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കുകസാധ്യമ�ല്ലന്നുവാ

ദിച്ചു�കാണ്ട് �ട്രാട്സ്കിയും കൂട്ടുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങ�ള

എതിർത്തു.

പ�ക്ഷ, ചരിത്രം �ട്രാട്സ്ക്കിയു�ട ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല. �ലനി�ന്റയുംസ്റ്റാലി�ന്റ

യും ഭാഗത്തായിരുന്നു.

�ബാൾ�ഷവിക്കുകാരു�ട ശക്തിഅനുദിനം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. വിപ്ലവപ

രിതഃസ്ഥിതികൾപരിപക്വമാവാൻതുടങ്ങി.

മാർച്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് പാർട്ടിയിലാ�ക 45,000 �മമ്പർമാ�ര ഉണ്ടായിരു

ന്നുള്ളു. ജൂ�ല ആറിന് �പ�ട്രാഗാഡിൽവച്ച് പാർട്ടിയു�ട ആറാം �കാൺഗ്രസ്

രഹസ്യമായി സ�മ്മളിച്ച�പ്പാൾ �മമ്പർമാരു�ട എണ്ണം 2,40,000 ആയി വർദ്ധിച്ചുക

ഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ�മ്മളനം നടന്നസമയത്ത് �ലനിൻ പാർട്ടിയു�ട നിർ�ദ്ദശമനുസ

രിച്ച് ഫിൻലൻഡിൽ ഒഴിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. സ്റ്റാലിനാണ് പ്രധാന

റി�പ്പാർട്ട് സമ്മർപ്പിച്ചത്. അ�ദ്ദഹംപ്രഖ്യാപിച്ചു:

“വിപ്ലവത്തി�ന്റ സമാധാനപരമായ ഘട്ടം അവസാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; സമാധാന

പരമല്ലാത്തസംഘട്ടനങ്ങളു�ടഘട്ടംആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”

�ട്രട്സ്ക്കിയും കൂട്ടുകാരും തങ്ങൾ �ബാൾ�ഷവിക്കുകാരു�ട നയങ്ങ�ളാട് പരി

പൂർണ്ണമായി �യാജിക്കുന്നു�വന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപന�ത്തത്തുടർന്ന്

അവർക്ക് പാർട്ടിയിൽപ്ര�വശനമനുവദിച്ചു.

6 ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവം

ഒ�ക്ടാബർ ഏഴിന് �ലനിൻ ഫിൻലൻഡിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്നു. ആയുധ�മന്തിയ

കലാപത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം �കന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽ അ�ദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മു�ട ഭാഗത്താണ്… (�പ�ട്രാഗ്രാഡി
ലും �മാ�സ്ക്കാവിലും) രണ്ടു �സാവിയറ്റുകളിലും നമുക്കി�പ്പാൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്.”

എന്നാൽ �കന്ദ്രകമ്മിറ്റി �മമ്പർമാരായ കാമ�നവും സ്വീ�നാവും ആയുധ�മ

ന്തിയ കലാപ�ത്തഎതിർത്തു. �ട്രാട്സ്ക്കിയാക�ട്ട, കലാപം നീട്ടിവയ്ക്കണ�മന്നാവ

ശ്യ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, �കന്ദ്രകമ്മിറ്റിയി�ല ഭൂരിപക്ഷം �മമ്പർമാർ �ലനി�ന്റ അഭിപ്രാ

യ�ത്തശരിവച്ചു.
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�കന്ദ്രകമ്മിറ്റിയു�ട നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ച് ഒരുവിപ്ലവ�സനികകമ്മിറ്റി രൂപീക

രിക്ക�പ്പട്ടു. അതിനായിത്തീർന്നുവിപ്ലവത്തി�ന്റ �സനാനായകത്വം. �സനികക്ക

മ്മിറ്റിക്കുള്ളിൽസ്റ്റാലി�ന്റ �മൽ�നാട്ടത്തിൽ ഒരുപാർട്ടി�കന്ദ്രവുംസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടു.

ഇതി�ന�യല്ലാംഎതിർത്തു�കാണ്ട്സി�നാവിനും കാമ�നവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി�രാ

ധികളു�ടപത്രത്തിൽഒരുപ്രസ്താവനപ്രസിദ്ധം�ചയ്തു. �ലനിൻഅവ�രകരിങ്കാലി

ക�ളന്നുവിളിച്ചു.

1917 നവംബർ ആറിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ആയുധ�മ

ന്തിയ കലാപമാരംഭിച്ചു. അന്നുരാത്രി �ലനിൻ �സ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി�ലത്തി.

കലാപത്തി�ന്റ �നതൃത്വംഅ�ദ്ദഹംത�ന്റസ്വന്തം�കകളി�ല�റ്റടുത്തു. നവംബർ

ഏഴിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള ചുകപ്പുഭടൻമാർ തപാലാ

ഫീസും കമ്പിയാപ്പീസും ഗവൺ�മൻറ്ബാങ്കും നിയമസഭാമന്ദിരവും പിടിച്ചടക്കി.

വിൻറർ പാലസ്സിൽവച്ച് താൽക്കാലിക ഗവൺ�മൻറി�ന്റ മന്ത്രിമാർഅറസ്റ്റ്�ചയ്യ

�പ്പട്ടു. ബൂർഷ്വാഗവൺ�മൻറ് നിലംപതിച്ചുകഴിഞ്ഞ, ഭരണാധികാരം �സാവിയറ്റ്

�കകളി�ലക്കു മാറ്റ�പ്പട്ടു. മഹത്തായ ഒ�ക്ടാബർ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയി

ച്ചു. �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ രാജപാതയി�ലക്ക് വിജയകരമായി മു�ന്നറിയ ഒന്നാമ

�ത്തരാജ്യ�മന്നനിലയ്ക്ക് റഷ്യ ചരിത്രത്തി�ന്റ മുന്നിൽസാഭിമാനം തലയുയർത്തി.

നവംബർഏഴിന് രാത്രി 10 മണി 45 മിന്നിട്ടിന് �സ്മാൾനിയിൽവച്ച് �സാവിയറ്റു

കളു�ട രണ്ടാംഅഖിലറഷ്യൻ�കാൺഗ്രസ്സ�മ്മളിച്ചു. ഭരണാധികാരം �സാവിയ

റ്റുകളു�ട�കകളി�ലക്ക് മാറ്റ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നു�കാൺഗ്രസ്ഔ�ദ്യാഗികമായി

പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഈസ�മ്മളനത്തിൽവച്ച്പുതിയഗവൺ�മൻറ്—–ജനകീയകമ്മീസ്സാർമാരു�ട

കൗൺസിൽ—രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. കൗൺസിലി�ന്റ �ചയർമാനായി �ലനി

നാണ് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടത്.

നവംബർ എട്ടിന്, അതായത് �സാവിയറ്റുഭരണം സ്ഥാപിതമായിട്ട് 24 മണി

ക്കൂർ �പാലും കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി, �ലനി�ന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ച് രണ്ടുപ്രധാന

കൽപ്പനകൾ പാസ്സാക്ക�പ്പട്ടു. യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാ

ധാനംസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ �ലാകത്തി�ലഎല്ലാശക്തികളുമായി �ചയ്ത ഒരാഹ്വാനമായി

രുന്നു ഒന്നാമ�ത്തത്. ജന്മികളു�ടയും പഴയ ഗവൺ�മൻറി�ന്റയും പള്ളികളു�ടയും

നിലങ്ങൾ പിടി�ച്ചടുത്ത് അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന

കൽപ്പനയായിരുന്നുരണ്ടാമ�ത്തത്.

പാർട്ടി �മമ്പർമാരു�ടഎണ്ണംഅ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മൂന്നുലക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സാമ്രാജ്യവാദികൾ എതിർവിപ്ലവകാരികളു�ട സഹായത്തി�നാടി�യത്തി.

അവർ�ക്കതിരായ സമരത്തിൽ പുതിയ ഭരണം നാട്ടുകാ�ര അണിനിരത്തി. 1918

�ഫബ്രുവരിയായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും റഷ്യയു�ട ഏതാ�ണ്ടല്ലാ ഭാഗങ്ങളും �സാവിയറ്റ്

ഗവൺ�മൻറി�ന്റകീഴിലായി.

അങ്ങി�ന �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �നതൃത്വത്തിൽ ത�ന്ന

മഹത്തായ �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം അർദ്ധ�കാളനിയായിക്കിടന്ന് നരകിച്ചിരു

ന്ന റഷ്യ�യ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പിടിയിൽ നിന്നും �മാചിപ്പിച്ചു. പതി�നഴു�കാടി

ജനങ്ങളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ലക്കും �സാഷ്യലിസത്തി�ലയ്ക്കും സുഖസമൃദ്ധിയി�ല

ക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗം തുറന്നുകാട്ടി. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ പുതി�യാര

ദ്ധ്യായം ഉദ്ഘാടനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. �

(നവയുഗം, ഒ�ക്ടാബർവിപ്ലവവി�ശഷാൽപ്രതി, 1955)
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വിടവുനീക്കണം

ജനങ്ങളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്നു എന്നതല്ല കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാര�ന്റ മുഖ്യമായ സവി�ശഷത. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ആവിർഭാവ

ത്തിനു മുമ്പും ജനങ്ങൾ തങ്ങളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ �നരിടാൻ �വണ്ടി സമ

രങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. �കരളത്തിൽത�ന്ന �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു

�ടയും സംഘടിതമായ പല സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

സ്ഥാപിതമായ�താ�ട, ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ �നടാൻ �വണ്ടി

യുള്ളബഹുജനസമരങ്ങളും �സാഷ്യലിസം �നടാൻ �വണ്ടിയുള്ളപ്രസ്ഥാനങ്ങളും

തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്ക�പ്പട്ടു. കൂലിക്കും നിലത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും �വണ്ടി

സമരം �ചയ്യുന്നസാധാരണ ജനങ്ങളു�ട വർഗ�ബാധ�ത്ത വർഗ്ഗരഹിതവും സമ

ത്വസുന്ദരവുമായഒരുപുതിയസമുദായം �കട്ടിപ്പടുക്കാനാവശ്യമായ മാർക്സിസ്റ്റ് �ബാ

ധത്തി�ലക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. ജനകീയസമരങ്ങൾക്ക് �ന

തൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരു�ട താത്വികനിലവാരമുയർത്താ�ത

�സാഷ്യലിസത്തി�ലക്കുള്ള പാതയിലൂ�ട മു�ന്നറാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് കൂടുതൽ വ്യ

ക്തമാക്ക�പ്പട്ടു. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യാശയങ്ങൾക്കുള്ളസ്ഥാന

മംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

വാസ്തവത്തിൽ, ഏത് സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനും താത്വികവുംആശയപരവുമായ

ഒരടിത്തറ കൂടി�യ കഴിയൂ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ റൂ�സാ, �വാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ

മഹാശയൻമാർ വഹിച്ച പങ്ക് �ചറുതല്ല. മാർക്സ്, ഏം�ഗൽസ്, �ലനിൻ തുടങ്ങി

യവർ പ്രചരിപ്പിച്ച മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളാണ് റഷ്യയി�ല �താഴിലാളി വിപ്ലവ�ത്ത

മു�ന്നാട്ട്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിനും �കാളനി �മധാവിത്വത്തിനു�മ

തിരായ �ദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനടിത്തറ പാകിയത് രാം�മാഹൻ �റായി, ദത്ത്,

റാന�ഡ, ദാദാഭായി നവ�റാജി, �ഗാഖ�ല, തിലക് തുടങ്ങിയ മഹാരഥൻമാരാണ്.

രാജ്യ�ത്ത മു�ന്നാട്ട് നയിക്കാൻ�വണ്ടി അവർ ഭൂതകാലത്തി�ന്റ അഗാധതക

ളി�ലക്കിറങ്ങി�ച്ചല്ലുകയും ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യപരിതഃ

സ്ഥിതികൾ മുതലായവ�യപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും �ചയ്തു. അവരു�ട ഗഹനങ്ങളായ

പഠനങ്ങളാണ്സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്ഊക്കുംഊർജ്ജസ്വലതയും നൽകിയത്.
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ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണത്തിനും �കാളനി�മധാവിത്വത്തിനു�മതിരായി സമരം �ച

യ്തു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം വളർന്നത്. അതു�കാണ്ട് തീർച്ചയായും മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം സാമൂഹ്യപരിണാമക്രമത്തിൽ ഒരു പു�രാഗതിയാണ്.

എന്നാൽ,സമത്വം,സ്വാതന്ത്ര്യം,സൗഭ്രാത്രംതുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തിപ്പിടി

ച്ചു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട�തങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു

തരം ചൂഷണത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് മ�റ്റാരു ചൂഷണ�ത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രമാണ്

�ചയ്തത്.

�താഴിലാളിവർഗ്ഗമാക�ട്ട എല്ലാത്തരം ചൂഷണസമ്പ്രദായങ്ങളുമവസാനിപ്പി

ച്ച് മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റമഹനീയത�യയും ഉത്കൃഷ്ടത�യയുംപരമാവധി വളർത്താനു

ള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റഈ

താത്വികാശയങ്ങളാണ് മാർക്സിസത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ആരംഭകാലത്തുത�ന്ന മാർക്സിസ

�ത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുമാരംഭിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ തു

ടങ്ങിയ ചില മാർക്സിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ�ചയ്തു പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ

�പ്പട്ടു. മാർക്സിസത്തി�ന്റ തത്വശാസ്ത്രം, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം, വർഗങ്ങളും

ഭരണകൂടവും മാർക്സിസത്തി�ന്റ ധനശാസ്ത്രം, മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള

�ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. പാർട്ടി�മമ്പർമാ

രു�ട താത്വിക പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായ സ്റ്റഡീക്ലാസുകളും പാർട്ടി സ്കൂളുകളും

സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു.

ഈ താത്വിക വിദ്യാഭ്യാസം പാർട്ടി�മമ്പർമാർക്ക് തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യ�ത്തക്കു

റിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും ഭാവിസമുദായ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാക്കി

�ക്കാടുത്തു. അവർക്ക്തങ്ങളു�ടപ്രവർത്തനങ്ങളിൽശുഭപ്രതീക്ഷയുംആത്മവിശ്വാ

സവുമുളവായി.

മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾ സാംസ്കാരികരംഗത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പു

തിയ ഘടക�ത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. അതു�കാണ്ടാണ് നൂറുകണക്കി

ലുള്ളബുദ്ധിജീവികൾകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയി�ലക്ക്ആകർഷിക്ക�പ്പട്ടത്.

എന്നാൽ, ആരംഭം മുതൽ�ക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട താത്വിക വിദ്യാഭ്യാസ

ത്തിന് ചില �പാരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്ര�മന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഏ�റക്കു�റ

യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് മാർക്സിസം �കകാര്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. മാർക്സ്, ഏംഗൽസ്,

മുതലായവരു�ട ആശയങ്ങ�ള അ�തപടി തർജമ �ച�യ്താ ചുരുക്കി വിവരി�ച്ചാ

സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനി�ച്ചാ പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ലാ�ത അവ�യ

നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്താനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ടാ

യില്ല. ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്രം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, വർഗബന്ധങ്ങൾ, ഭരണകൂടം

തത്വശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം മുതലായവ�യപ്പറ്റി വിശദമായും സമൂർത്തമായും പഠി

ക്കാൻ �വണ്ടഫലപ്രദമായ നടപടിക�ളടുക്ക�പ്പട്ടില്ല. �സാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല

മാർക്സിസ്റ്റുകാരായ എഴുത്തുകാരു�ട പല പുസ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തി

ലും തർജ്ജമ�ചയ്ത് പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു�വന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യൻ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളി�ലക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങി�ച്ചല്ലാനും സ്വന്തമായി ഗ�വഷണങ്ങൾ

നടത്താനുമുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾവിരളമായിരുന്നു.

ഈ ദൗർബല്യങ്ങളു�ട ഫലമായി ഒരു ഭാഗത്ത് തത്വവും പ്ര�യാഗവും തമ്മി

ലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിച്ചു. �താഴിലാളികളു�ട പണിമുടക്കമായാലും ശരി, കൃഷി

ക്കാരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭമായാലും ശരി, തിര�ഞ്ഞടുപ്പായാലും ശരി, പ്രവർത്തനപരി
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പാടികളു�ട ആവിഷ്ക്കരണമായാലും ശരി മാർക്സിസത്തി�ന്റ ആവശ്യമി�ല്ലന്നായി.

മറുഭാഗത്ത്, ഇന്ത്യയു�ട ചരിത്ര�ത്താടും സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യ�ത്താടുമുള്ള അവ

ഗണന�യാ�ടാപ്പം സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങ�ള സമൂർത്തമായും വിശ

ദമായും പരി�ശാധിയ്ക്കാനുള്ളകഴിവ് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിനു�ശഷം ഈ ദൗർബല്യം കുറയുകയല്ല, മൂർച്ഛിക്കു

കയാണ് �ചയ്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തിക

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പലമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദന

രീതി, വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, സാമുദായിക വാദം, ജാതിവ്യവസ്ഥ, ആചാരസമ്പ്രദായ

ങ്ങൾ, ചിന്താഗതികൾ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള എല്ലാരംഗങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ

മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം തു

ടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വിവിധ ചിന്താഗതികളുൾ�ക്കാള്ളുന്ന പതിനായി

രക്കണക്കിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. �കാ�ളജുകളിലും

�ഹസ്കൂളുകളിലും ഗ്രന്ഥശാലകളിലും ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും വീടുകളിലു�മല്ലാം അവ

സ്ഥലം പിടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ തലമുറയു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് രൂപം

നൽകുന്ന ആശയങ്ങളു�ട ഈ പ്രവാഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പറയത്തക്ക

യാ�താരുപങ്കുമില്ല.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം നാട്ടിൽ പ്രചരിയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്ന പിന്തിരി

പ്പനാ�ണന്നല്ല. �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട ഫല

മായി നമ്മു�ട ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം പു�രാഗമനപരങ്ങളായ

ആധുനിക ചിന്താഗതിക�ള സ്വാഗതം �ചയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. �സാഷ്യലിസത്തി

�ന്റ സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കാൻ പലർക്കും

സാധിക്കാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങളു�ട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു

�വണ്ടിയുള്ള പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം താത്വിക നിലവാരമുയർത്താൻ കഴിയാത്ത

തി�ന്റ ഫലമായി നാട്ടിൽ വളർന്നുവന്നു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ബൗദ്ധികപ്രവർത്തന

ങ്ങളു�ട അനുകൂല സാഹചര്യ�ത്ത �വണ്ട�പാ�ല പ്ര�യാജന�പ്പടുത്താൻ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാർക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ ദൗർബല്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

�പാതുവളർച്ചയ്ക്കുത�ന്നഹാനികരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

തത്വവും പ്ര�യാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ കഴിയത്തക്കവിധം പാർ

ട്ടി �മമ്പർമാരു�ട താത്വിക പരിശീലന�ത്താട് ഒരു പുതിയ സമീപനം �ക�ക്കാ

ണ്ടാൽ മാത്ര�മ ഈ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ട് സ്ഥിരം

പാർട്ടി സ്കൂളുകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സിം�ബാസിയങ്ങളും ഗ�വഷണങ്ങളും

എല്ലാമടങ്ങുന്നതും ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ വിവിധവശങ്ങൾക്കു പ്രാ

ധാന്യം നൽകുന്നതുമായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്തുക

�യന്നത് ഇന്ന�ത്തഒരടിയന്തിരാവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. �

(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി 40-ാം വാർഷികംപ്രമാണിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

�സാവനീറിൽനിന്ന്, 1956)
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