സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IX
െക. ദാേമാദരൻ

20. യൂേട്ടാപ്യ

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IX
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി. എൻ. ജയേദവൻ
• എം. പി. അച്യുതൻ
• ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്
© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.
Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.
First published in print media 2009.
The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം
20 യൂേട്ടാപ്യ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
ധാർമ്മികയുേട്ടാപ്യ . . . . . . . . . .
2
2
േപ്ലേറ്റാവിെന്റ ‘പ്രജാഭരണം’ . . . . .
3
3
േപ്ലേറ്റാവിൽനിന്നു േതാമസ് മൂറിേലയ്ക്ക്
4
4
ഫ്യൂഡലിസം . . . . . . . . . . . . .
5
5
സർ േതാമസ്മൂർ . . . . . . . . . . .
6
6
േബക്കെന്റ ന്യൂ അത്ത്ലാൻറസ് (Bacon’s New
Atlantis) . . . . . . . . . . . . . .
7
7
ജർമ്മനിയിേലയും ഇറ്റലിയിേലയും യൂേട്ടാപ്യ
ക്കാർ:- . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ട് . . . . . . . .
9
9
ഫ്രാൻസിെല യൂേട്ടാപ്യക്കാർ . . . . . 10
10
േബബഫ് (Babeuf) . . . . . . . . . 11
11
േകബറ്റ് (Cabet) . . . . . . . . . . . 12
12
െസയിൻറ് ൈസമൺ (Saint Simon) . 13
13
േഫാറിയർ (Fourier) . . . . . . . . . 14
14
ലൂയിബ്ലാങ്ക് (Louis Blanc) . . . . . . 15
15
െപ്രൗഢൻ (Proudohn) . . . . . . . 16
16
േറാബർട്ട് ഓവൻ (Robert Owen) . . 17
17
ആധുനിക യൂേട്ടാപ്യനിസം . . . . . . 18

20
യൂേട്ടാപ്യ
മനുഷ്യേലാകത്തിൽ, ധനികൻ, ദരിദ്രൻ എന്ന വ്യത്യാ
സം പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക നടന്നുവന്ന ഒരു ക്രമ
മാണ്. എന്നാൽ, ആദ്യകാലത്തു ഈ വ്യത്യസം ഇന്ന
െത്തേപ്പാെല അത്രദുസ്സഹവും, കേഠാരവുമായിരുന്നില്ല.
സാമ്പത്തികകാലത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ-അതായത്,
പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ തെന്റ നിത്യജീവിതത്തിന്നു പ്രകൃതി
ദത്തമായ വസ്തുക്കെള യാെതാരുമാറ്റവും വരുത്താെത
തെന്ന ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരുന്ന ആ അതിപ്രാചീനമായ
കാലത്തു-ഈ വ്യത്യാസം തീെര ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു
തെന്ന പറയാം. അതിന്നുേശഷം നായാട്ടിലും മത്സ്യപ്പി
ടുത്തത്തിലും ഏർെപ്പട്ടു ജീവിതനിർവ്വഹണം െചയ്തിരു
ന്നേപ്പാഴും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക
അകൽച്ചെയാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കന്നുകാലികെള
േപാറ്റുകയും അവെയ േമയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി അങ്ങുമിങ്ങും
അലഞ്ഞുനടക്കുകയും െചയ്തിരുന്നകാലത്തും ഈ വ്യ
ത്യാസം അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും െപാ
തുവിൽ ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാനുള്ള വസ്തുക്കളിേന്മൽ ‘എൻ
േറത്’, ‘നിൻേറത്’ എന്ന മുദ്ര കുത്താെത ജനങ്ങൾ സം
തൃപ്തിേയാടും പരസ്പരസഹകരണേത്താടും കൂടി നാൾക
ഴിച്ചുേപാന്നു. കുടുംബഭരണം ഉൽഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി
ല്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തു തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നില്ല. ആ
പ്രാകൃതമനുഷ്യർ പരസ്പരം ശണ്ഠ കൂടുകേയാ കലഹിയ്ക്കു
കേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല. അവർ പരസ്പരം േദാഷാേരാപ
ണം െചയ്യുകേയാ േമാഷണം നടത്തുകേയാ െചയ്തിരു
ന്നില്ല.
എന്നാൽ, മനുഷ്യർ കൃഷിെചയ്യുവാൻ പഠിയ്ക്കുകയും പര
സ്പരം വസ്തുവിനിമയം െചയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും, െചയ്ത
േപ്പാൾ മുതൽക്കു സമുദായത്തിന്നുള്ളിൽ ധനികൻ,
ദരിദ്രൻ എന്ന വ്യത്യാസം കുേറേശ്ശക്കുേറെശ്ശയായി വള
രുവാൻതുടങ്ങി. അേതാടുകൂടി പലവിധ അക്രമങ്ങളും
അനാചാരങ്ങളും പരന്നുപിടിച്ചു. അല്പം ആളുകൾമാ
ത്രം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെള മർദ്ദിച്ചുെകാണ്ടു അമിത
മായ സുഖേഭാഗത്തിൽ ആറാടുകയും അേതസമയത്ത്
ലക്ഷക്കണക്കിന്നുള്ള മർദ്ദിതന്മാർ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ട
പ്പാടിലും കിടന്നു നരകിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന അതി
നീചമായ അനീതി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ
പരസ്യമായ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഉല്പാദ
നവിതരണങ്ങളുെട പരിവർത്തനംെകാണ്ടുണ്ടായ ഈ
സംഘടനകൾ പല പുതിയ ആശയങ്ങളുേടയും ജന
നത്തിൽ കാരണമായിത്തീർന്നു. മതപ്രവാചകന്മാരും
മനുേഷ്യാദ്ധാരകന്മാരും മർദ്ദിതന്മാേരാടു അനുകമ്പ കാ
ണിയ്ക്കുവാൻതുടങ്ങി. ചിലർ മർദ്ദനേത്തയും അനീതിേയ
യും പരസ്യമായി എതിർക്കുവാൻതുടങ്ങി. വർത്തമാന
ത്തിെന്റ കടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ അനീതിയും ദുഷ്ടതയും
പരസ്പരവിേദ്വഷവുമില്ലാത്ത ഒരു സുവർണ്ണാഭാവിെയപ്പ
റ്റി സ്വപ്നം കാണുവാൻ അവരിൽ പലേരയും േപ്രരിപ്പിച്ചു.
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന മർദ്ദിയ്ക്കുകയും ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുകയും
െചയ്യുക എന്ന നീചവും ലജ്ജാവഹവുമായ ക്രൂരതെയ
എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി നശിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും സർ
വ്വേതാന്മുഖമായ സുഖേത്തയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
യുള്ള ഒരു പുതിയ സമുദായഘടനെയ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻ
പലരും പരിശ്രമിച്ചു.

















1 ധാർമ്മികയുേട്ടാപ്യ
അത്തരം പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്വാബ്ദ
ത്തിന്നു മുമ്പു എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആേമാ
(െഅാീ) എന്ന ആട്ടിടയൻ. സുഖേരാഗത്തിൽ ലയിച്ചി
രുന്ന ധനികവർഗ്ഗക്കാെര അേദ്ദഹം കഠിനമായി അധി
േക്ഷപിച്ചു. ആേമാസിെന തുടർന്നുെകാണ്ട് േഹാസിയ
(ഒീെലമ) ഈസയ (കെശമവ) തുടങ്ങിയ േവേറയും
ചില മനുഷ്യേസ്നഹികൾ താന്താങ്ങളുെട കാലെത്ത
ദുഷിച്ച ആചാരങ്ങെള എതിർക്കുകയും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാ
ടുകൾക്കും കാരണം ധനികന്മാരുെട ക്രൂരതയാെണന്നു
വ്യക്തമാക്കുകയും െചയ്തു. നിലവിലുള്ള ഈശ്വരാരാധ
നാരീതിയും അവർക്കിഷ്ടമായിരുന്നില്ല. പണം, കർപ്പുരാ
ദികൾ തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾെകാണ്ടല്ല, േനെരമറിച്ചു
മനുഷ്യേസവനംെകാണ്ടാണു ഈശ്വരപൂജ നടേത്തണ്ട
ത് എന്നു അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഴയ േവദപുസ്തകത്തിൽ
(ഛഹറ േലെേമാേലി) പ്രസ്താവിയ്ക്കെപ്പട്ട ഈ പ്രവാച
കന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽത്തെന്ന െജറമിയ, എസക്കീൽ,
ദിേയാേത്രാസിയ തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില മനുഷ്യേസ്നഹിക
ളും അവർക്കുേശഷം െസയിൻറ് അഗസ്റ്റീൻ, സാവനാ
േരാല തുടങ്ങിയ മറ്റു ധാർമ്മിക പ്രവാചകന്മാരും സമു
ദായത്തിൽ കടന്നു കൂടിയ അനീതികേളയും അനാചാ
രങ്ങേളയും എതിർത്തുെകാണ്ടു സുഖസമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ
സ്വപ്ന രാജ്യങ്ങളും ‘യൂേട്ടാപ്യകളും’ സങ്കൽപ്പിക്കുവാൻ
ൈധര്യെപ്പടുകയുണ്ടായി (’യൂേട്ടാപ്യ’ എന്ന വാക്കിന്നു

















2 േപ്ലേറ്റാവിെന്റ ‘പ്രജാഭരണം’
മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ധാർമ്മിക പ്രവാചകന്മാരുെട ചി
ന്തകളിൽനിന്നു വളെര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയയൂ
േട്ടാപ്യയാണു ഗ്രീസ്സിെല പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനിയായ
േപ്ലേറ്റാവിെന്റ (429 ആ. ഇ347 ആ. ഇ) സുപ്രസിദ്ധമായ
‘പ്രജാഭരണം’ (ഞലുൗയഹശര) രണ്ടായിരത്തിലധി
കം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രശസ്തത
ത്വജ്ഞാനി ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട മർദ്ദനത്തിൻേറയും
അനിയന്ത്രിതമായ സുഖേഭാഗത്തിൻേറയും ഫലമായു
ണ്ടായ സാമുദായികേദാഷങ്ങേളയും സമുദായേത്ത
ക്കാൾ വലുതാക്കി പ്രശംസിയ്ക്കുന്ന തഥാകഥിതരായ
തത്വജ്ഞാനികേളയും ഒരുേപാെല െവറുത്തു. നിലവി
ലുള്ള സമുദായഘടനെയ എതിർക്കുക എന്നതു അക്കാ
ലത്തു ഏറ്റവും അപായകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരു
ന്നതിനാലാണ് േപ്ലേറ്റാ െപാതുജനങ്ങെള തട്ടിയുണർ
ത്തുവാൻേവണ്ടി കല്പിതമായ ഒരു ആദർശപ്രജാഭരണ
െത്ത ചിത്രീകരിച്ചത്.
േപ്ലേറ്റാവിെന്റ സങ്കല്പരാജ്യത്തിൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾ
ക്കും ജീവിതത്തിന്നാവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും
ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേക്ഷ, ആരും ധനികന്മാരായിരിക്കു
കയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ധനം സുഖേഭാഗവും
ആലസ്യവും വളർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അേത സമയത്തുത
െന്ന ആർക്കും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിരിയ്ക്കുകയില്ല. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ, ദാരിദ്ര്യം നീചതേയയും കർമ്മവിമുഖതേയ
യും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു.
തെന്റ കല്പിതനഗരത്തിെല ജനങ്ങെള േപ്ലേറ്റാ മൂന്നു
വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു:
(1) വീട്, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം മുതലായവ നിർമ്മിക്കുന്ന
ൈകേവലക്കാർ,
(2) നഗരെത്ത ശത്രുക്കളുെട ആക്രമണത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിയ്ക്കുന്ന യുദ്ധഭടന്മാർ,
(3) ഭരണം നടത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കന്മാർ.

ഈ മൂന്നു വകുപ്പുകളും ജനസമുദായത്തിെന്റ സുഖത്തി
നും നിലനില്പിന്നും അത്യാവശ്യമാെണന്നു േപ്ലെറ്റാ വി
ശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഭജനം ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല
പ്രാചീന വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥേയാടു കിടനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം, നീതിപരിപാലനം തു
ടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ േപ്ലേറ്റാവിന്നു പല വിചിത്രമായ
അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കന്മാർക്ക് പ്ര
േത്യകം പ്രേത്യകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല.
‘തനിക്കു സ്വന്തമായ ഒരു ഭാര്യ ആർക്കുമുണ്ടായിരിയ്ക്കരു
ത്. അതുേപാെലതെന്ന കുട്ടികേളയും െപാതുവുടമയിൽ
വളർത്തണം. അച്ഛൻ കുട്ടിെയേയാ കുട്ടി അച്ഛേനേയാ
തിരിച്ചറിയരുത്. ഭരണാധികാരികളുെട ജീവിേതാേദ്ദശ്യ
ത്തിൽ ഒരു ഐകരൂപ്യം വരുത്തുവാൻ േവണ്ടിയാണ്
അേദ്ദഹം ഈ വിചിത്രമായ ആശയം പുറെപ്പടുവിച്ച
ത്.
ആദർശപ്രജാഭരണത്തിെല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർ
ക്കും ഒേര അധികാരമാണുള്ളത്. രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഒേരത
രത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പട്ടാളം, നീതിപരിപാലനം
തുടങ്ങിയ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുേപാെലയുള്ള അധി
കാരവും അനുവദിയ്ക്കണം. സ്ത്രീകെള വീട്ടുപ്രവൃത്തികളിൽ
നിന്നു സ്വതന്ത്രകളാക്കുവാൻേവണ്ടി കുട്ടികെള േപാറ്റിവ
ളർേത്തണ്ട ഭാരം സമുദായം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതാണ്. ‘വീ
ടായാലും ശരി, നിലമായാലും ശരി, മെറ്റെന്തങ്കിലുമായാ
ലും ശരി, യാെതാരു സ്വകാര്യസ്വത്തും നമ്മുെട രക്ഷിതാ
ക്കന്മാർ ൈകവശം െവക്കുവാൻ പാടില്ല. തങ്ങളുെട പ്ര
യത്നത്തിന്നു പ്രതിഫലമായി മറ്റു നഗരവാസികൾ നൽ
കുന്ന കൂലിെകാണ്ടാണു അവർ ഉപജീവനം കഴിേയ്ക്കണ്ട
ത്’. പേക്ഷ, ഈ നിബന്ധന രക്ഷിതാക്കന്മാെര മാത്ര
േമ ബാധിയ്ക്കുകയുള്ളു.!
സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പട്ടിണിേയ
യും കഷ്ടപ്പാടിേനയും അകറ്റി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സം
തൃപ്തി നൽകുന്നതും സ്ത്രീ പുരുഷസമത്വം അനുവദിക്കു
ന്നതും ആയ ഒരു സമുദായെത്ത സ്വപ്നംകാണുവാൻ
ആദ്യമായി ൈധര്യെപ്പട്ട േപ്ലറ്റാവിെന്റ ചിന്തകേളാടു
അതിന്നുേശഷമുണ്ടായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകന്മാർ
കടെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാരു സംശയ
വുമില്ല. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദർശ
സമുദായഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം അടിമത്തമായിരു
ന്നു. േപ്ലേറ്റാവിെന്റ കാലത്തും അടിമത്തമുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുക്കത്ഭുതംേതാന്നും. ചിലർ
ഭരിയ്ക്കുവാൻ; ചിലർ ഭരിയ്ക്കെപ്പടുവാൻ. േവലക്കാർക്കു ഭര
ണകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരധികാരവുമില്ല. അക്കാലത്തു
അടിമത്തം സമുദായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു ഒഴിച്ചുകൂ
ടാൻ വയ്യാത്തതായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏതായാലും, അടിമത്തംനിന്ദ്യമാെണന്നു അക്കാലത്തു
ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു വിചാരി
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഏതു തത്വജ്ഞാനിയുേടയും ഏതു ചിന്തകൻേറയും ആശ
യങ്ങൾ ആ തത്വജ്ഞാനിയുെട അെല്ലങ്കിൽ ചിന്തക
െന്റ പരിതഃസ്ഥിതികെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കുെമന്ന സത്യ
ത്തിന്നു േപ്ലേറ്റാവിെന്റ യൂേട്ടാപ്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കു
ന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ടു മാത്രമാണു െറയിലും തപാലും
ആകാശവിമാനവുമുള്ള ആധുനികേലാകെത്ത അേദ്ദഹ
ത്തിന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്. ഏതായാ
ലും േപ്ലേറ്റാവിന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിപ്ലവകരങ്ങളായ
ചിന്തകൾക്കും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ
അനിേഷധ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുെണ്ടന്ന കാര്യം തീർ
ച്ചയാണ്.

















3 േപ്ലേറ്റാവിൽനിന്നു േതാമസ് മൂറിേലയ്ക്ക്
േപ്ലേറ്റാവിെന്റ റിപ്പബ്ളിക്കിന്നും സർ േതാമസ് മൂറിെന്റ
യൂേട്ടാപ്യക്കും തമ്മിൽ പെത്താമ്പതു നൂറ്റാണ്ടുകളുെട
ദൂരമുണ്ട്. ഈ കാലത്തിന്നിടയിൽ െസയിൻറ് അഗ
സ്തീൻ, െസേനക്കാ (3 ആ. ഛ65 അ ഉ) േഹാറസ്, ജീ
െവനാൽ, േജാൺൈവക്ലിഫ് (1384 അ ഉ) േജാൺ
ബാൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യേസ്നഹികളും സമുദായത്തിെല
അനീതികൾക്കും അസമത്വങ്ങൾക്കും എതിരായി പ്രചാ
രേവലകൾ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരു
െട ഭാഷ ആേവശകരവും ഉള്ളിൽ െകാള്ളുന്നതുമായി
രുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്നു, ൈവക്ലീഫിെന്റ അനുയായി
യായ േജാൺബാൾ പറയുന്നതു േനാക്കുക:
‘എെന്റ നല്ലവരായ ജനങ്ങെള! എല്ലാ ബന്ധുക്കളുേട
യും േമൽ െപാതു ഉടമ സ്ഥാപിക്കുന്നതുവെര, അടിമക

ളും മാന്യന്മാരും എന്ന വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുേന്നട
േത്താളംകാലം, നമ്മെളല്ലാവരും സമന്മാരാകുന്നതുവ
െര, നമുക്കു നല്ലകാലമുണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മൾ പ്രഭുക്ക
ന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നവർ നമ്മേളക്കാൾ സുഖിതന്മാ
രായി കഴിച്ചുക്കൂട്ടുവാൻ കാരണെമന്താണ്? അവരതർ
ഹിക്കുന്നുേണ്ടാ? എന്തിനാണ് അവർ നമ്മെള അടിമ
ത്തത്തിൽ െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മെളല്ലാവരും
ഒേര അച്ഛൻേറയും അമ്മയുേടയും—ആദാമിൻേറയും
ഈവിൻേറയും-പിൻഗാമികളാെണങ്കിൽ അവർെക്ക
ങ്ങിെന പറയാൻ കഴിയും നമ്മൾ അടിമകളും അവർ
യജമാനന്മാരുമാെണന്നു! അവർ െവൽെവറ്റും മിന്നു
ന്ന കുപ്പായവും മിന്നുന്ന േകാട്ടും േരാമക്കുപ്പായവും
അണിഞ്ഞു െഞളിയുേമ്പാൾ നമ്മൾ ഒരു െവറും ചരു
ത്ത വസ്ത്രംെകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുന്നു. അവർക്കു രുചിപ
ദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഒന്നാന്തരം അപ്പമുണ്ട്. നമ്മൾേക്കാ?
ൈവേക്കാലും െവള്ളവും മാത്രം! അവർക്കു സുഖവാ
സസ്ഥലങ്ങളുണ്ടു, മേനാഹരങ്ങളായ മാളികകളുണ്ട്.
നമ്മൾക്കു-അത്യധികം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മൾക്കുവയലുകളിൽ കാറ്റിേനാടും മഴേയാടും എതിരിട്ടുെകാ
ണ്ടു ജീവിേക്കണ്ടിവരുന്നു. നമ്മളിൽനിന്നും നമ്മളുെട
പ്രയത്നത്തിൽനിന്നുമാണ് അവർ അവരുെട സുഗേഭാ
ഗസാമഗ്രികൾ സമ്പാദിക്കുന്നത്. അവരുെട കല്പനയ
നുസരിക്കാഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർദ്ദയം പ്രഹരിയ്ക്കെപ്പടു
ന്നു!”

എത്ര ആേവശകരമായ ഭാഷ! ഇെതല്ലാം ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിലായിരിയ്ക്കുേമാ എഴുതിയെതന്ന് നമുക്ക് േതാ
ന്നിേപാകുന്നു!

















4 ഫ്യൂഡലിസം
ഈകാലത്തിന്നുള്ളിൽ ഉല്പാദന വിതരണങ്ങളിലുണ്ടായ
പരിവർത്തനങ്ങളുെട ഫലമായി േലാകത്തിൽ അതി
പ്രധാനമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. അഞ്ചാം നൂ
റ്റാണ്ടുമുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കുംഅതായതു ഇന്നു നമ്മൾ മദ്ധ്യയുഗം (Middle Ages)
എന്നു വിളിക്കുന്ന ആ കാലത്തു-സമുദായത്തിൽ ഫ്യൂ
ഡലിസം (ജന്മിേമധാവിത്വം) എന്ന പുതിയ സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട േവരുറച്ചു. കൃഷിക്കാരുെട സ്ഥിതി
അക്കാലത്തു ഏറ്റവും ദയനീയമായിരുന്നു. അടിമകൾ
(Serfs) എന്നെത്ര അവർ വിളിയ്ക്കെപ്പട്ടുവന്നത്. വിെല്ല
യിൻസ് (Villains) അടിമത്തത്തിെന്റ മെറ്റാരു രൂപം മാ
ത്രമായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പാടും മർദ്ദനവും വർദ്ധിക്കുംേന്താറും
അസംതൃപ്തരായ കൃഷിക്കാർ പരസ്യമായ വിേദ്രാഹമാ
രംഭിച്ചു. അതിനിടയ്ക്കാണ് േതാക്കും െവടിമരുന്നും മറ്റും
കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത്. അേതാടുകൂടി ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാ
രുേടയും അവരുെട പ്രതിനിധിയായ രാജാവിൻേറയും
ശക്തി പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു. യൂേറാപ്പിെലല്ലാം ഒരു പു
തിയ പരിഷ്കാരം മുളച്ചുെപാന്താൻതുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസ
പ്രചാരണം. പുനരുത്ഥാനം (Renaissance) മതസംേശാ
ധന ഇങ്ങിെന പല സംഭവങ്ങളും നടന്നു. ധനികവ്യാ
പാരികൾ ചൂഷണത്തിനുേവണ്ടി പുതിയ പ്രേദശങ്ങളും
ദ്വീപുകളും അേന്വഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. േകാളനികളും
സമുദ്രവ്യാപാരവും വർദ്ധിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങെളെകാ
ണ്ടുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുേടയും മറ്റും ഫലമായി ഒടു
വിൽ ഫ്യൂഡലിസം ദ്രവിച്ചു നഷ്ടഭ്രഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങുക
യും െചയ്തു.
1348-ൽ എേഡ്വർഡ് മൂന്നാമെന്റ കാലത്തു ഒരു ഭയങ്കര
മായ േപ്ലഗ് പിടിെപട്ടു. കറുത്ത മരണം (Black Death)

എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അതിെന വിളിക്കാറുള്ള
ത്. കഠിനമായ ആ അത്യാപത്തിൽ മൂന്നിെലാരുഭാഗം
ജനങ്ങൾ മരണമടഞ്ഞു. െതാഴിലാളികളുെട എണ്ണം
കുറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ വ്യവസായത്തിന്നു പട്ടണങ്ങളി
േലക്ക് പുതിയ െതാഴിലാളികൾ ആവശ്യമായിത്തീർ
ന്നു. ഇതു വിൈല്ലൻ സമ്പ്രദായെത്ത നശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ
വളെര സഹായിച്ചു. 1351, 1355, 1360 ഈ െകാല്ലങ്ങ
ളിൽ സ്വാർത്ഥാന്ധരായ ജന്മികൾ െതാഴിലാളികളു
െട ആധിക്യെത്ത തടയുവാനും അങ്ങിെന തങ്ങളുെട
അടിമകെള ഗ്രാമങ്ങളിൽത്തെന്ന നിലനിർത്തുവാനും
േവണ്ടി പല കഠിന നിയമങ്ങളുമുണ്ടാക്കി. െതാഴിലാളി
കൾ കൂലിെകാടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിത്തീർന്നു.
കൃഷിസ്ഥലമുേപക്ഷിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിേലക്കു േപാകു
ന്ന ജനങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹരായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ, നി
വൃത്തിയില്ലാെത, െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും ഒരു
വിേദ്രാഹമുണ്ടാക്കുകതെന്ന െചയ്തു. ഇതിേനയാണ് മു
കളിൽ കർഷകപ്രേക്ഷാഭം (ജലമെേെമി ഞല്ീേഹ)
എന്നു പറഞ്ഞത്. വിേദ്രാഹം തൽക്കാലം പരാജയ
െപ്പട്ടുെവങ്കിലും പിന്നീടു അതുെകാണ്ട് പല േനട്ടങ്ങളും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പിെന്ന, ഏകേദശം ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം െഹൻ
റി എട്ടാമെന്റ കാലത്തു ഈ സംഭവം ആവർത്തിച്ചു.

















5 സർ േതാമസ്മൂർ
അക്കാലത്താണ് േസർ േതാമാസ്മൂറിെന്റ (1478-1535)
സുപ്രസിദ്ധമായ യൂേട്ടാപ്യ പുറത്തുവന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്യൂ
ഡൽ സമ്പ്രദായെത്ത വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ക്രേമണ കച്ച
വടക്കാരുെട രാജ്യമായിത്തീരുന്നതും വ്യവസായശ്രമ
ങ്ങെളല്ലാം വ്യക്തികളും സ്വകാര്യശ്രമങ്ങളായിത്തീരു
ന്നതും അേതാടുകൂടി സമുദായത്തിൽ പല അനാചാ
രങ്ങളും പരന്നുപിടിക്കുന്നതും മൂർ േനാക്കിക്കണ്ടു. ഈ
േദാഷങ്ങെള പരിഹരിക്കണെമന്ന സദുേദ്ദശ്യേത്താ
ടു കൂടിയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ യൂേട്ടാപ്യ എഴുതിയത്.
ഒരു േപാർച്ചുഗീസ് പണ്ഡിതനായ റാേഫൽ ഹാത്ത്
േലാെഡ (Raphael Hath laday) തെന്റ വിേനാദയാത്ര
യ്ക്കിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ യൂേട്ടാപ്യ എന്ന ദ്വീപിെന വിവ
രിക്കുകയാണ് ഈ വിചിത്രമായ പുസ്തകം െചയ്യുന്നത്.
ഹിത്ത് േലാെഡയിെനെക്കാണ്ട് മൂർ നിലവിലുള്ള സമു
ദായഘടനയുെട േദാഷങ്ങെള കഠിനമായി വിമർശിപ്പി
യ്ക്കുന്നു. സുഖേഭാഗികളായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട രാ
ജ്വാതൃത്തികെള വലുതാക്കാൻ െചയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങെളയും
പരിതഃസ്ഥിതികളുെട അടിമകളായി െചറിയ െചറിയ
കളവുകുറ്റം മുതലായവ െചയ്യുവാൻ നിർബ്ബദ്ധരായ പാ
വങ്ങൾക്കു െകാടുക്കുന്ന ശിക്ഷേയയും യുദ്ധത്തിന്നുേവ
ണ്ടി ൈസന്യങ്ങെള തീറ്റിേപ്പാറ്റുന്ന സമ്പ്രദായെത്തയും
ഉള്ളിൽെക്കാള്ളും വിധം ആേക്ഷപിച്ചുെകാണ്ട് സ്വകാര്യ
സ്വത്തും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സമുദായഘട
നയുെട ഗുണങ്ങെള വിവരിക്കുകയാണ് മൂറിെന്റ യുേട്ടാ
പ്യ െചയ്യുന്നത്.
യൂേട്ടാപ്യയിെല ചില ചില ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും വിഡ്ഢി
ത്തപൂർണ്ണങ്ങളാെണങ്കിൽകൂടി സുഖേഭാഗവും ദാരിദ്ര്യ
വും മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പ സമുദായ
െത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം െതാഴിൽ, കൃഷി,
വിദ്യാഭ്യാസം, മതം തുടങ്ങിയ നാനാവിധങ്ങളായ കാ
ര്യങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ട് ജനങ്ങെള ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുക
യും സമുദായപരിഷ്കരണത്തിേലയ്ക്കു അവരുെട ശ്രദ്ധെയ
ആകർഷിയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

















6 േബക്കെന്റ ന്യൂ അത്ത്ലാൻറസ്
(Bacon’s New Atlantis)
സർ േതാമാസ് മൂർ മരിച്ചതിെന്റ 14 െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശ
ഷം 1549-ൽ മർദ്ദിതരായ കൃഷിക്കാർ വീണ്ടും ലഹളയു
ണ്ടാക്കി. ലഹള പരാജയെപ്പട്ടുെവങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിെല
ഗ്രാമവ്യവസ്ഥ താറുമാറാക്കുവാൻ അതു വളെരയധി
കം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അേപ്പാേഴയ്ക്ക് മനുഷ്യേസ്നഹികളാ
െണന്നഭിമാനിച്ചിരുന്ന പുേരാഹിതവർഗ്ഗക്കാർ സാമാ
ന്യജനങ്ങളുെട അവകാശ സ്ഥാപനത്തിെന്നതിരായി
ത്തീർന്നു. എല്ലാം െപാതുസ്വത്താക്കിയാൽ കളവില്ലാ
തായിത്തീരുെമന്നും അേപ്പാൾ ൈബബിളിെല “ഠവീൗ
ടവമേഹ ിേീ ടേലമഹ” എന്ന കല്പനയ്ക്ക് യാെതാരു അർ
ത്ഥവുമില്ലാതായിത്തീരുെമന്നും വാദിയ്ക്കുകയാണ് അവർ
െചയ്തത്! കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തകൾ പള്ളികേളയും മണിമാ
ളികകേളയും ഉേപക്ഷിച്ച് കുേറശ്ശക്കുേറശ്ശയായി െതാഴി
ലാളികേളയും വിപ്ലവകാരികളായ ഇടത്തരക്കാേരയും
ആശ്രയിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എലിസബത്തിെന്റ ഭരണ
കാലത്ത് സമുദായം അതിേവഗം വ്യക്തിവാദത്തിേലയ്ക്ക്
(Individualism) േപായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. െസ്പൻസർ,
േഷയിക്ക്സ്പിയർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സാഹിത്യകാരന്മാ
െരല്ലാം കമ്യൂണിസത്തിന്നും ജനാധിപത്യവാദത്തിന്നും
ഒരുേപാെല എതിരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങളുെട ഫലമായി Poor Law Reforms
മുതലായ ചില ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കെപ്പട്ടുെവ
ന്നുള്ളത് പ്രസ്താവേയാഗ്യമാണ്.
അതിന്നു േശഷമാണ് േസ്പനിഷ് ആർമഡയുെട നാശം,
റിേഫാർേമഷെന്റ വിജയം, ജനങ്ങൾക്ക് സയൻസിലു
ണ്ടായ അഭിരുചി, നാനാവിധങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്ത
ങ്ങൾ, വ്യവസാേയാല്പദനത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി മുതലാ
യവെയല്ലാം സംഭവിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഫ്രാൻസിസ്
േബക്കൺ എന്ന തത്വജ്ഞാനി തെന്റ ‘ന്യൂഅത്ലാൻ
റിസ്’ എന്ന പുതിയ യൂേട്ടാപ്യ ജനങ്ങളുെട മുമ്പാെക
അവതരിപ്പിച്ചു. െതക്കൻ സമുദ്രത്തിെല (South Seas)
ഒരു സങ്കല്പദ്വീപിെന വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ യൂേട്ടാപ്യയിൽ
സ്വത്തവകാശത്തിേന്മലുള്ള പരിഷ്കരണമല്ല, സയൻസി
െന്റ അഭിവൃദ്ധിയാണു സമുദായെത്ത േമാചിപ്പിക്കുവാ
നും ഉദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം എന്ന തെന്റ
അഭിപ്രായെത്ത േബക്കൺ വ്യക്തമാക്കി. സ്വത്തിലല്ല,
ജ്ഞാനത്തിലാണ് കമ്യൂണിസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്
എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. ഇതിന്നു
പുറെമ അേദ്ദഹം വിവാഹബന്ധത്തിെന്റ അവ്യവസ്ഥ
തെയ കഠിനമായി എതിർക്കുകയും സമുദായത്തിെന്റ
അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കു ഏകപത്നീവ്രതം അത്യാവശ്യമാെണന്നു
വാദിക്കുകയും െചയ്തു.
പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞാനം മുേന്നാട്ടുേപാകുവാൻ ആരംഭി
ക്കുകമാത്രം െചയ്ത കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന േബക്കൺ
ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചതിൽ ആശ്ച
ര്യെപ്പടാെനാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, സയൻസ് എത്രതെന്ന
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടാലും അതിെന്റ നിയന്ത്രണം ശരിയായ
വഴിയ്ക്കെല്ലങ്കിൽ അത് സമുദായത്തിൽ ഗുണത്തിന്നു
പകരം േദാഷമാണുണ്ടാക്കുക എന്ന പരമാർത്ഥം അേദ്ദ
ഹം മനസ്സിലാക്കാത്തതു കഷ്ടമായി.

















7 ജർമ്മനിയിേലയും ഇറ്റലിയിേലയും
യൂേട്ടാപ്യക്കാർ:ഏതാണ്ടു അേതകാലത്തു തെന്ന േജാഹാൻ വാലൻ
റീൻ ആേന്ദ്ര (Johann Valentin Andrease) എന്ന ഒരു
ജർമ്മൻ സഞ്ചാരിയും േതാമാസ് കെമ്പെനല (Thomas
Campanela)) എന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ തത്വജ്ഞാനിയും
ഓേരാ യൂേട്ടാപ്യ പുറെപ്പടുവിക്കുകയുണ്ടായി. േപ്ലേറ്റാവി
െന്റയും മൂറിെന്റയും ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് വളെരയധി
കം വ്യത്യസ്തമായ യാെതാന്നും തെന്ന അവ രണ്ടിലുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിരുകവിഞ്ഞ സുഖേഭാഗവും ദുസ്സഹ
മായ ദാരിദ്ര്യവും അടുത്തടുത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമുദാ
യെത്ത പരിഷ്കരിക്കാെത ജനങ്ങൾക്കു യാെതാരു സു
ഖവുമുണ്ടാവുകയിെല്ലന്ന് അവർ രണ്ടുേപരും വ്യക്തമാ
ക്കി.

















8 പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ട്
േബക്കൺ, ആെന്ദ്ര, കാമ്പെനല എന്നിവർക്കുേശഷം
യൂേറാപ്പിൽ-പ്രേത്യകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ-പഴയ ഫ്യൂഡലി
സത്തിന്നും കമ്യൂണിസത്തിന്നും സാരമായ പരുക്കു
പറ്റി. ഇംഗ്ലീഷു വ്യവസായത്തിെന്റ പരിധി അതുവെരയും
അപരിചിതങ്ങളായിക്കിടന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിേലക്കു
വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നഗരങ്ങളുേടയും പട്ടണങ്ങളു
േടയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ അടിയുറച്ചു.
അക്കാലത്ത് സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്മാർ കമ്യൂ
ണിസെത്ത നാമാവേശഷമാക്കുവാനും തങ്ങളുെട സ്ഥാ
പിതതാല്പര്യങ്ങെള സാധൂകരിച്ചു നിലനിർത്തുവാനും
ഉതകുന്ന ഒരു പുതിയ തത്വജ്ഞാനം കണ്ടുപിടിക്കുകയു
ണ്ടായി. ഹ്യൂേഗാ, േഗ്രാട്ടിൻസിൽ നിന്ന് (Hugo Grotins,
1583–1645) ഉത്ഭവിക്കുകയും േതാമാസ് േഹാബ്സ്
(Thomas Hobbs, 1588–1679) വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിശദമാ
ക്കുകയും െചയ്ത ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തം സാമുദായിക
ക്കരാറ് (Social Contract Theory) എന്ന േപരിലാണ
റിയെപ്പടുന്നത്. േഹാബ്സിെന്റ ആശയങ്ങൾ ഏതാ
ണ്ടു താെഴ പറയുംപ്രകാരമാണ്: ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ
കാലത്ത് ഒരുതരം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നടപ്പിലുണ്ടാ
യിരുന്നുെവങ്കിലും മനുഷ്യൻ തെന്റ സ്വാർത്ഥങ്ങേളയും
ശക്തിേയയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി
പ്രകൃതിയുെട ആ പഴയ നീതിസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിലെക
ട്ടുേപാകുകയും സമുദായത്തിെന്റ നാശകരമായ കലഹം
മുളച്ചുെപാന്തുകയും െചയ്തു. സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കും സമാധാന
ത്തിന്നും േവണ്ടി ഒരു അധികാരശക്തിെയ ആശ്രയിക്കു
വാൻ ജനങ്ങൾ, നിർബ്ബദ്ധരായിത്തീർന്നു. അങ്ങിെന
അവർ തങ്ങെള ഭരിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനുമുള്ള
അധികാരം ഒരു വ്യക്തിേക്കാ, അല്പം വ്യക്തികളുെട
ഒരു സമൂഹത്തിേന്നാ വിട്ടുെകാടുത്തു. കഠിനമായ ഈ
കരാറിെനപ്പറ്റി േഹാബ്സ് പറയുകയാണ്;-”ഒരു ചക്ര
വർത്തി പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു എതിരായ ലക്ഷ്യങ്ങ
െള ആശ്രയിക്കുകയാെണങ്കിൽക്കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േനെര യുദ്ധം പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുവാൻ പ്രജകളിൽ ആർ
ക്കും അധികാരമില്ല.”
ഇങ്ങിെന േഹാബ്സ് ചക്രവർത്തിത്വെത്തയും സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുടമേയയും സാധൂകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ,
അസംതൃപ്തിയിലാണ്ട ഒരു ജനസമൂഹം ഇംഗ്ലണ്ടിെല
ചാറൽസ് രാജാവിെന വധിേക്കണ്ട സമയം വന്നേപ്പാൾ
േഹാബ്സിെന്റ വാദഗതികെളാന്നും സ്വീകരിക്കുകയു
ണ്ടായിെല്ലന്നുള്ള കാര്യം പ്രസ്താവ്യമാണ്.
േഹാബ്സിെന തുടർന്നുെകാണ്ടു േജാൺേലാക്ക് (1632–
1704) എന്ന മെറ്റാരു ചിന്തകൻ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ
സാധൂകരിക്കുവാൻ േവണ്ടി േവെറ ചില വാദഗതികെള
ആശ്രയിച്ചു (Labour therory of Value) സ്വത്തുക്കൾ
സമ്പാദിക്കുവാേനാ പിടിച്ചുപറിക്കുവാൻ തേന്നേയാ
പ്രയത്നം ആവശ്യമാെണന്നും അതുെകാണ്ടു ആ പ്രയ
ത്നത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്നു ആയാൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്വ
ത്തിേന്മൽ അവകാശമുെണ്ടന്നും േലാക്ക് വാദിച്ചു.
കമ്യൂണിസത്തിെന്നതിരായ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പര
ക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം തെന്ന കമ്യൂണിസത്തിന്നനുകൂ
ലമായ ചില ആശയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാതിരുന്നില്ല.
ജരാർഡു വിൻസ്റ്റൻലി, െജയിംസ് ഹാരിങ്ങ്ടൻ (16111677) എന്നിവർ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ നശിപ്പിക്കുവാ
നും ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിക്കുവാനും
േവണ്ടി വളെര ശ്രമിച്ചുേനാക്കി. ഏതാണ്ടു അേത കാ
ലത്തു തെന്ന ഒരു സമുദാേയാദ്ധാരകനായ പിറ്റ് േചം
ബർലൻ രാജ്യത്തിെല എല്ലാ സമ്പത്തും േദശീയസ്വ
ത്താക്കിയാൽ മാത്രേമ ദാരിദ്ര്യെത്ത നശിപ്പിക്കുവാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നു അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.

















9 ഫ്രാൻസിെല യൂേട്ടാപ്യക്കാർ
17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽനിന്ന് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലക്ക് കടന്ന

േതാടുകൂടി യൂേട്ടാപ്യയുെട രംഗം ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു ഫ്രാൻ
സിേലക്കു മാറി. ഫ്രഞ്ച് യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാർ
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിെന്റ അനന്തരഫലങ്ങളുെട ഒരു സൃഷ്ടി
യാെണന്നു പറയുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. റൂേസാ, േവാൾട്ടയർ
തുടങ്ങിയ ചിന്തകന്മാരുെട നിരന്തരമായ പ്രേക്ഷാഭം
മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരസമുദായെത്ത
നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുെമന്നു പലരും ആശിച്ചിരു
ന്നു. എന്നാൽ വിപ്ലവംെകാണ്ട് ധനികന്മാരായ മുതലാ
ളികൾക്കു മാത്രമാണ് വലിയ വലിയ േനട്ടങ്ങളുണ്ടായ
ത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും നിയമത്തിെന്റ മുമ്പിൽ സമന്മാ
രാെണന്നുള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ, സ്വത്തുടമ
സമ്പ്രദായത്തിന്നു യാെതാരു മാറ്റവും വരാതിരിയ്ക്കുേന്ന
ടേത്താളംകാലം, സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായ
അസമത്വങ്ങൾ നിലനില്ക്കുേന്നടേത്താളംകാലം മർദ്ദിത
രായ ‘പാവങ്ങൾക്കു യാെതാരു സംതൃപ്തിയ്ക്കും അവകാ
ശമില്ല. കൂടിയ േവലസ്സമയം, പരുങ്ങിയ കൂലി, െതാഴി
ലില്ലായ്മ ഇവയ്ക്കു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം യാെതാരു പരിഹാര
വും വരുത്തിയില്ല. ഈ പരുപരുത്ത സ്ഥിതിഗതികൾ
ആശാവാദികളുെട കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ
സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായ സമത്വെത്തപ്പ
റ്റിച്ചിന്തിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് യൂേട്ടാപ്യൻ
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉത്ഭവം.

















10 േബബഫ് (Babeuf)
ഫ്രഞ്ച് യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാരുെട ഒന്നാമെത്ത
േനതാവ് എഫ്. എൻ. േബബഫ് (1764—1797) ആയി
രുന്നു. പഴയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തമായ സാമ്പത്തിക
സമത്വമല്ല, തുല്യമായ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു (Equal
Opportunity) േബബഫിെന്റ ലക്ഷ്യം. അേദ്ദഹം സ്ഥാ
പിച്ച “The Tribune of the People’ േലാകത്തിെല ഒന്നാ
മെത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് വർത്തമാനപത്രമാണ്. ഈ പത്ര
ത്തിെന്റ സാഹായേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം നിലവിലു
ള്ള സമുദായ ഘടനയുെട അനീതികെള കഠിനമായി
എതിർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫലമായി അേദ്ദഹം
അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടു. െജയിലിൽനിന്ന് വിട്ടു വന്നതിന്നു
േശഷം ഗവൺെമൻറിെന തകിടം മറിച്ച് കമ്യൂണിസം
സ്ഥാപിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി അേദ്ദഹം ഒരു രഹസ്യസംഘം
സ്ഥാപിച്ചു. കുറച്ചുകാലം ഊർജ്ജിതമായ പ്രവൃത്തി നട
ന്നു. പേക്ഷ, പ്രയത്നം സഫലമാകുന്നതിന്നു മുമ്പായി
അേദ്ദഹം വീണ്ടും അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും 1797-ൽ തൂ
ക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുകയും െചയ്തു.

















11 േകബറ്റ് (Cabet)
േബബഫിെന തുടർന്നുെകാണ്ട് എത്തീൻ േകബറ്റ് എന്ന
മെറ്റാരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാവ് ഗവൺെമൻറിെന
എതൃക്കുവാനാരംഭിച്ചു. അഭ്യസ്തവിദ്യനും ഒരു വക്കീലു
മായ അേദ്ദഹം 30 വയസ്സ് തികയുന്നതിന്നു മുമ്പായിട്ടു
തെന്ന ഒരു േപെരടുത്ത വിപ്ലവകാരിയായിത്തീർന്നു.
ലിേപാപ്പലയർ (Le Populaire) എന്ന തെന്റ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പത്രത്തിൽ രാജാവിെന വിമർശിച്ചു െകാെണ്ടഴുതിയ
ഒരു േലഖനത്തിെന്റ പ്രതിഫലമായി അേദ്ദഹത്തിന്നു
രണ്ടുെകാല്ലെത്ത കാരാഗൃഹശിക്ഷ കിട്ടി. ഏതായാലും
ശിക്ഷാവിധി കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പായി അേദ്ദഹം ഇംഗ്ല
ണ്ടിേലയ്ക്കു ഒളിേച്ചാടിേപ്പായി. അവിെടെവച്ചു േതാമസ്
മൂറിെന്റ യൂേട്ടാപ്യ അേദ്ദഹെത്ത ആേവശഭരിതനാക്കി.
അതിെന അനുകരിച്ചുെകാണ്ടു അേദ്ദഹം തെന്റ കാല
െത്ത സാമുദായികേദാഷെത്ത പരിഹരിയ്ക്കണെമന്ന
ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി ‘ഇക്കാര്യത്തിേലയ്ക്കുള്ള സമുദ്രയാ
ത്ര’ (The Voyage to Iearia) എന്ന ഒരു േനാവൽ എഴു
തി. വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾ, കൃഷി മുതലായവ
ഗവർെമ്മണ്ടു ഏെറ്റടുത്തു നടത്തി ഫലം എല്ലാ േവല
ക്കാർക്കും സമമായി െകാടുേക്കണെമന്നു ഈ പുസ്തക
ത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിയ്ക്കുന്നു. കൂലിനിരക്കു ക്രമീക
രിയ്ക്കുക, ധനികന്മാരുെട സ്വത്തിേന്മൽ കൂടുതൽ നികുതി
ചുമത്തുക തുടങ്ങിയ പരിഷ്കാരങ്ങെളെക്കാണ്ടാരംഭിച്ച്
വളെരക്കാലം കമ്യൂണിസത്തിന്നനുകൂലമായ വിദ്യാഭ്യാ
സം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്നു േശഷം മാത്രേമ തെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
സാധിയ്ക്കുകയുള്ളു എന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു
മാതൃകാ േകാളണിയിൽ തെന്റ ആശയങ്ങെള പ്രാേയാ
ഗികമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുെവങ്കിലും ജനങ്ങളുെട േനതൃത്വം
വഹിക്കുവാൻ തീെര അപ്രാപ്തനായ അേദ്ദഹം പരാജയ
െപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്.

















12 െസയിൻറ് ൈസമൺ (Saint Simon)
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും തെന്റ പ്രയത്നത്തിന്നനുസരിച്ച പ്ര
തിഫലം നൽകുകയും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വികസിയ്ക്കു
വാൻ ഒരു േപാെലയുള്ള സൗകര്യം െകാടുക്കുകയും െച
യ്യുന്ന ഒരു പുതിയ സമുദായവ്യവസ്ഥെയ സ്വപ്നം കാണു
വാൻ ൈധര്യെപ്പട്ട െസയിൻറ് ൈസമേനാട് ആധുനിക
ശാസ്ത്രീയ േസാഷ്യലിസം കുറെച്ചാന്നുമല്ല കടെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ത്. കൃസ്ത്വാബ്ദം 1760-ൽ പാരീസിെല ഒരു ഉയർന്ന കുടും
ബത്തിലാണ് ജനിച്ചെതങ്കിലും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുത
െന്ന അേദ്ദഹത്തിന്നു സമുദാേയാദ്ധാരണത്തിൽ നല്ല
പ്രതിപത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അേമരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരത്തിലും അതിന്നുേശഷം വിപ്ലവത്തിലും അേദ്ദഹം
പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായങ്ങെള െപാതു
സ്വത്താക്കുക, പ്രവൃത്തിയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം െകാ
ടുക്കുക, പിൻതുടർച്ചാവകാശം നശിപ്പിയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ
പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പാക്കുവാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം
പ്രയത്നിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

















13 േഫാറിയർ (Fourier)
ഏതാണ്ട് അേത കാലത്തുതെന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ചാ
റൽേഫാറിയർ (1772-1837) വ്യവസായത്തിെന്റ പരി
വർത്തനത്തിലല്ല അഭിവൃദ്ധിയുെട നിയമങ്ങളിലാണ്
(ഘമംെ ീള ജൃീഴൃൈല) അധികം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചത്.
സമുദാേയാദ്ധാരണത്തിന്നുേവണ്ടി അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശി
ച്ച ഒരു മാർഗ്ഗം ജനങ്ങൾ വലിയസംഘങ്ങളായിേച്ചർന്ന്
(ജവമഹമിഃെല) ഒേരസ്ഥലത്തു ജീവിയ്ക്കണെമന്നതാ
ണ്. േഫാറിയർ പ്രയത്നെത്ത ആവശ്യമുള്ള പ്രയത്നം,
ഉപേയാഗമുള്ള പ്രയത്നം, ഇഷ്ടമുളള പ്രയത്നം ഇങ്ങി
െന 3 ആയി തരംതിരിയ്ക്കുകയും ആദ്യേത്തതിന്നു ഏറ്റവും
അധികവും ഒടുവിലേത്തതിന്ന് ഏറ്റവും കുറച്ചും പ്രതി
ഫലം െകാടുേക്കണ്ടതാെണന്നു അഭിപ്രായെപ്പടുകയും
െചയ്തു. അഹിംസയിലും സമാധാനത്തിലും വിശ്വസിച്ചി
രുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം വിപ്ലവത്തിെന്നതിരായിരുന്നു.
ഏതായാലും, നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട
േദാഷങ്ങെള ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുക, പ്രയത്നെത്ത സദുപ
േയാഗെപ്പടുത്തുക തുടങ്ങിയ ചില നല്ലകാര്യങ്ങളിേലയ്ക്കു
അേദ്ദഹം ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു
ള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

















14 ലൂയിബ്ലാങ്ക് (Louis Blanc)
തെന്റ ആശയങ്ങെള പ്രവൃത്തിയിൽെകാണ്ടുവരുവാനാ
യി രാഷ്ട്രീയാധികാരെത്ത ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച
ഒന്നാമെത്ത യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ലൂയിബ്ലാങ്ക്
ആണ് (1813-1882). സമുദായപരിവർത്തനത്തിന്നു
ധനിക വർഗ്ഗക്കാേരാട് അേപക്ഷിയ്ക്കുന്നതിന്നുപകരം
െതാഴിലാളികേളാട് ആവശ്യെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങിയതും
ആദ്യമായി അേദ്ദഹമാണ്. ഇങ്ങിെന അേദ്ദഹം യൂേട്ടാ
പ്യൻ േസാഷ്യലിസേത്തയും മാർക്സിയൻ േസാഷ്യലിസ
േത്തയും കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാെണന്നു പറയാം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആധിപത്യത്തിൽ നടന്നിരുന്ന റവ്യു
ദ്യു േപ്രാഗ്രസ്സ് (Reuve du Progress) എന്ന പത്രം േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് സാഹിത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കുറെച്ചാന്നുമല്ല
സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യാഭിവൃദ്ധിയും മനുഷ്യെന്റ പര
മമായ സുഖവുമാണ് ജീവിതത്തിെന്റ പ്രാപ്യസ്ഥാനെമ
ന്നു തെന്റ ചില മുൻഗാമികെളേപ്പാെല ബ്ലാങ്കും വിശ്വസി
ച്ചിരുന്നു. ഈ ആദർശസമുദായത്തിെലത്തുവാൻ എല്ലാ
ജനങ്ങൾക്കും െതാഴിലുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകയാണാവ
ശ്യെമന്നും അതിന്നുേവണ്ടി വ്യക്തികളുെട െതാഴിൽശാ
ലകൾക്കുപകരം (Individual Work-shop) ക്രമത്തിൽ
സമുദായത്തിെന്റ െതാഴിൽശാലകൾ നിർമ്മിയ്ക്കണെമ
ന്നും അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. മുതലാളികൾക്ക് ഈ
െതാഴിൽശാലകളിൽ പെങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്. തങ്ങൾ
എറക്കിയ മൂലധനത്തിന്നു അവർക്കു പലിശ ലഭിയ്ക്കുക
യും െചയ്യും.
പ്രാപ്തിയ്ക്കനുസരിച്ചു പണി; ആവശ്യത്തിന്നനുസരിച്ച പ്ര
തിഫലം-ഇതായിരുന്നു ബ്ലാങ്കിെന്റ വിശ്വാസം. പ്രവൃത്തി
യനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം െകാടുക്കണെമന്നായിരുന്നു
െസയിൻറ് ൈസമെന്റ അനുയായികൾ അഭിപ്രായെപ്പ
ട്ടിരുന്നതും. പ്രയത്നം, മൂലധനം, കർമ്മകുശലത ഇവ
െയ േഫാറിയർ തരംതിരിച്ചു. േബബഫ് പരിപൂർണ്ണമായ
സമത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഇവരിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യത്യ
സ്തമായ ഒരു ആശയമാണ് ബ്ലാങ്കു പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
1848-ൽ േപ്രാവിഷനലൽ ഗവൺെമൻറിെല ഒരംഗത്തി

രുന്ന കാലത്തു അേദ്ദഹം തെന്റ ആശയെത്ത പ്രവൃത്തി
യിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു. മിക്ക രാജനീതിജ്ഞ
ന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്നതിരായിരുന്നു. അവരുെട ഗൂ
ഢാേലാചനകളുെട ഫലമായി ബാങ്കിെന്റ ആദർശപ
രമായ െതാഴിൽശാലയ്ക്കു കുറച്ചുകാലെത്ത ആയുസ്സുമാത്ര
േമ ഉണ്ടായുള്ളു.

















15 െപ്രൗഢൻ (Proudohn)
അക്കാലെത്ത ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവകാരികളിൽ ഒടുവിലെത്ത
ആളായിരുന്നു. പി. െജ. െപ്രൗഢൻ (1809-1865) സ്വ
കാര്യസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായെത്തയും ധനികവർഗ്ഗക്കാെര
യും ഗവർേമ്മണ്ടിെനത്തെന്നയും അേദ്ദഹം കഠിനമായി
എതിർത്തു. 1840-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ
“സ്വത്ത്എന്ത്” (What is Property) എന്ന പുസ്തകം പ്ര
സിദ്ധീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു. എല്ലാ ഗവൺെമൻറുകളും ചീത്ത
യാെണന്ന ധാരണയാൽ 1848-െല െഫബ്രവരി വിപ്ല
വത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നു ഒന്നിലധികംപ്രാവശ്യം ജയി
ലിൽ േപാേകണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാ
േഹാദര്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു സമുദായ
ത്തിൽ മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായ സുഖമുണ്ടാകയുള്ളുെവ
ന്നു അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു. അരാജകത്തിേന്മൽ അടിയു
റച്ച ഒരു സമുദായഘടനയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ഒരു മനുഷ്യൻ മെറ്റാരു മനുഷ്യെന ഭരി
ക്കുന്നതു മർദ്ദനമാണ്. അതുെകാണ്ടു ആർക്കും രാജാ
വായിരിക്കുവാൻ തരമില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തു കളവു മുതല
േത്ര. (Property is theft) നിലെത്തയും വ്യവസായ സാ
മഗ്രികേളയും ഉപേയാഗിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു
േപാെല അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം.
സ്വകാര്യസ്വത്തു െതറ്റാെണങ്കിലും സ്വകാര്യസമ്പാദനം
ശരിയാെണന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം.
അതായതു ഉല്പാദനസാമഗ്രികെള സ്വകാര്യമാക്കി െവ
ക്കുന്നതിേനയും പലിശ, പാട്ടം, ലാഭം മുതലായവേയയും
അേദ്ദഹം എതിർത്തു. പേക്ഷ, സ്വന്തം പ്രയത്നംെകാണ്ടു
ണ്ടാക്കിയ സ്വകാര്യസ്വത്ത് അനുഭവിക്കുവാൻ ഓേരാ
രുത്തനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ
അേദ്ദഹം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർെക്കതിരായിരുന്നു.

















16 േറാബർട്ട് ഓവൻ (Robert Owen)
വ്യവസായവിപ്ലവം അതുവെര േലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലാ
ത്ത ഒരു വലിയ പരിവർത്തനത്തിെന്റ ആരംഭമായിരു
ന്നു. ൈകെത്താഴിൽ യന്ത്രവ്യവസായത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
നിസ്സഹായമായിത്തീർന്നു. െതാഴിലാളികൾക്കു തങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ േപാലും നിവൃ
ത്തിയിെല്ലന്നായി. ക്രയശക്തിെയ അനുസരിയ്ക്കുമേല്ലാ
വിക്രയ ശക്തി. അതിനാൽ, ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാെത
കിടക്കുകയായി. വ്യവസായമാന്ദ്യവും അേതാെടാപ്പം
െതാഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചു. ഇതിെന്റെയല്ലാം മൗലി
കകാരണങ്ങളായ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസ്സമ്പ്രദായവും വ്യ
ക്തികളുെട ലാേഭച്ഛയും നിലനില്ക്കുേന്നടേത്താളംകാലം
സമുദായെത്ത ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയി
ല്ല:
1771-ൽ േനാർെത്ത്വയിൽ ജനിച്ച േറാബർട്ട് ഓവൻ
ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കി. സാമുദായികേദാഷങ്ങെള

പരിഹരിക്കുവാനുള്ള എകമാർഗ്ഗം കമ്യൂണിസം മാത്ര
മാെണന്നു അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേദ്ദ
ഹം വിപ്ലവത്തിനും ഹിംസക്കും എതിരായിരുന്നു. ഗ്രാ
മങ്ങളിൽ ഐക്യവും സഹകരണപ്രസ്ഥാനവും വളർ
ത്തിെക്കാണ്ടു ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ മുേന്നാട്ടുേപാക
ണെമന്നേത്ര അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പള്ളികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സദുേദ്ദശങ്ങെളത്തടയുവാൻ േനാക്കി.
അേപ്പാൾ ഓവൻ മതത്തിെന്റ ബദ്ധശത്രുവാെണന്നാ
രായുന്നതിൽനിന്നു ജനങ്ങെള തടുത്തുനിർത്തുകയാണ്
എല്ലാ മതങ്ങളും െചയ്യുന്നെതന്നു 1817-ൽ അേദ്ദഹം പ്ര
സ്താവിച്ചു. 1819-ൽ അേദ്ദഹം “െതാഴിലാളികേളാട് ഒരു
അഭ്യർത്ഥന” എന്ന ഒരു ലഘുപത്രിക പ്രസിദ്ധം െചയ്തു.
െതാഴിലാളികൾ ഹിംസയും ധനികവർഗ്ഗക്കാരുെട േപ
രിലുള്ള വിേദ്വഷവും ഉേപക്ഷിക്കുന്നതായാൽ ദാരിദ്ര്യവും
അജ്ഞതയും അകറ്റുവാനുള്ള അവരുെട പരിശ്രമെത്ത
എല്ലാവിധത്തിലും സഹായിക്കുവാൻ താൻ ഒരുക്കമാ
െണന്നു അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. 1821-ൽ അേദ്ദഹം
സമുദായഘടന (Social System) എന്ന മെറ്റാരു പുസ്ത
കം എഴുതി. അതിൽ അേദ്ദഹം വ്യക്തിത്വേത്തയും മത്സ
രേത്തയും സാധൂകരിക്കുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും ശ്രമിച്ചിരു
ന്ന രാജനീതിജ്ഞന്മാെര കഠിനമായി ആേക്ഷപിച്ചു.
തെന്റ ആശയങ്ങെള പ്രവൃത്തിയിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ
േവണ്ടി ഓവൻ 1824-ൽ മുപ്പതിനായിരം ഏക്ര വിസ്താരമു
ള്ള ന്യൂഹാർമണി എന്ന ഒരു േകാളണി തുറന്നു. പേക്ഷ,
മൂന്നുെകാല്ലെത്ത നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിന്നുേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ ശ്രമം പരാജയെപ്പടുകയാണുണ്ടാ
യത്.
അതിന്നുേശഷം അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലണ്ടുമുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കു
കയും േട്രഡ് യൂനിയനുകെളയും സഹകരണസംഘങ്ങ
േളയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒെരാറ്റ സ്ഥാപനത്തിെന്റ കീഴിലാ
ക്കി ക്രമത്തിൽ അവെയ കമ്യൂണിസ്റ്റ്സിദ്ധാന്തങ്ങളിേല
ക്കു െകാണ്ടുേപാകുവാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തയാറാക്കുക
യും െചയ്തു. ഈ ശ്രമത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിന്ന് വിചാരിച്ച
തിലധികം വിജയം കിട്ടി.
സമുദായെത്ത ഉദ്ധരിയ്ക്കുവാൻ, മുതലാളികളും െതാഴി
ലാളികളും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്
അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ, ഓവെന്റ
കൂട്ടുകാരും വർഗ്ഗയുദ്ധത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന െതാഴി
ലാളിേനതാക്കന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ശണ്ഠയാരം
ഭിച്ചു. അതിെന്റ ഫലമായി കുറച്ചുകാലേത്തക്കു േട്രയിഡ്
യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മങ്ങിയ നിലയി
ലാണ് മുേന്നാട്ടുേപായത്.
എന്തുതെന്നയായാലും, യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസത്തി
െന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാ
ണ് ഓവൻ അർഹിക്കുന്നത്. െതാഴിലില്ലായ്മേയയും മറ്റു
േദാഷങ്ങേളയും നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്ന സമുദായഘട
നെയ എതൃക്കുക, മനുഷ്യാഭിവൃദ്ധിയുെട ആദർശം സമു
ദായത്തിെന്റ െപാതുവിലുള്ള സുഖമാെണന്നു പ്രഖ്യാപി
യ്ക്കുക, സമ്പത്തിെന്റ ഉല്പാദനവിതരണങ്ങളിൽ എല്ലാ
ജനങ്ങളും സഹകരിയ്ക്കണെമന്നഭിപ്രായെപ്പടുക ഇെത
ല്ലാം സാമാന്യജനങ്ങെള ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുവാൻ വളെരയ
ധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

















17 ആധുനിക യൂേട്ടാപ്യനിസം
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലേത്താടുകൂടി യൂേട്ടാപ്യൻ

േസാഷ്യലിസം അവസാനിച്ചുെവങ്കിലും അതിന്നുേശഷ
വും ചില പ്രസിദ്ധ േലഖകന്മാർ ഒരു പുതിയ സമുദായ
ഘടനെയപ്പറ്റി തങ്ങൾക്കുള്ള ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങ
ളും െവളിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണ്
എച്ച്. ജി. െവൽസ്. അേദ്ദഹംതെന്റ ‘ആധുനികയൂേട്ടാ
പ്യ’ (Modern Utopia) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സുഖവും
സംതൃപ്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സമുദായെത്ത സ്വ
പ്നം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി.
എേഡ്വർഡ് േബല്ലാമി എന്ന അേമരിക്കൻഗ്രന്ഥകാ
രൻ 1887-ൽ പ്രസിദ്ധംെചയ്ത ‘പിേന്നാട്ടുേനാക്കൽ’
(Looking Blackward) എന്ന പുസ്തകവും േഡാക്ടർ േത്യാ
ഡർ ഹർട്ട്സ്ക എന്ന വയന്നീസു ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1890ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘Free Land-A Social Anticipation’
എന്ന പുസ്തകവും വില്യം േമാറിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്േലഖ
കെന്റ ‘News From Nowhere’ എന്ന പുസ്തകവും ആധു
നിക യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ മറ്റു മാതൃകക
ളാണ്.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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