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പ്രഭാതിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ഒരു
സുപ്രധാന പ്രസാധനം
സി. അച്യുതേമേനാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെടയും എൻ. ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ
തികളുെടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.
അേതാെടാപ്പം േചർന്നു നിൽക്കുന്ന മെറ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് െക. ദാ
േമാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂെട ഇേപ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്
സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട പ്രസിദ്ധീകരണേത്താെട പ്രഭാതിെന്റ ഒരു ചരിത്രനിേയാഗ
മാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുതേമേനാനും എൻ. ഇ. ബാലറാമും ഉന്നത
രായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്നേപ്പാൾ െക. ദാേമാ
ദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.
സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ മാർക്സിസെത്തയും ഇന്ത്യൻ
തത്വസംഹിതെയയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ചരിത്ര
വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം
വിജയിച്ചു.
ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങേളാെടാപ്പം ഇവരുെട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക വഴി പ്രഭാത് ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസേത്താെട ഈ രംഗ
ത്ത് മുേന്നറുകയാണ്.
10 വാല്യങ്ങളുള്ള െക. ദാേമാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട ഒന്നാം വാല്യം
ഇേപ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ േപാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതികെളേപ്പാെല
തെന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.
ഈ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രഭാതിെന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്രേത്യകിച്ച് ജനറൽ മാേനജർ ടി.
ചന്ദ്രൻ, എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയുെട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണിേതാമസ്
തുടങ്ങിയവെരല്ലാം ഈ സംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ
ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം േക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു
മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും തേദ്ദശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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േസ്റ്ററ്റ് ൈലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതിെന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,
മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും
സഹകരണം ഉണ്ടാകണെമന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ജനുവരി 2009

സി. െക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം. പി.

(െചയർമാൻ & മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ)

പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്
മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവുമായിരുന്ന െക. ദാേമാദരെന്റ
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
കയാണ്. േകരളത്തിെല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തി
നുേവണ്ടി നടത്തിയ പ്രേക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽ ബഹുജനങ്ങെള അവർ പങ്കാളിക
ളാക്കി. അതിന് അവെര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ െക. ദാ
േമാദരൻ സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘുേലഖകളും,
േലഖനങ്ങളും അേദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തിെന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയെയ
മാർക്സിയൻ വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തിെല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥ
മാണ് െക. ദാേമാദരെന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.
നൂറു േകാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവെന്റ കണികേപാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി
യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുേശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭവിച്ച
തിെന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാേമാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ജീവിത
വും ഭാവിയും െകട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴികാട്ടിയാ
യിരിക്കുെമന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണ
കൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.
മാർക്സിസെത്തപ്പറ്റി വളെര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘുേലഖ
കൾ ദാേമാദരൻ ആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക്സിസം എന്താെണ
ന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘുേലഖകൾ. മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,
െലനിനിസം, മതവും മാർക്സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, േയശുക്രിസ്തു
േമാസ്േകായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘുേലഖകളുെട ആയിരക്കണക്കിനു േകാപ്പികൾ
അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാെര ആശയപര
മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ ഈ ലഘുേലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.
ഈ ലഘുേലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ
ലക്കത്തിെന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപകേനതാക്കളിെലാരാ
ളും ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവ് കെണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന െക. ദാേമാദരെന്റ
സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
പ്രസാധകർ

െക. ദാേമാദരൻ
രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ്ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്ര
തിഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവാണ് െക. ദാേമാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി
ലും േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അേദ്ദഹം നിസ്തുല
മായ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്ഥാപക േനതാക്കന്മാ
രിെലാരാളാണ് ദാേമാദരൻ.
തിരൂരിെല പ്രശസ്തമായ കീേഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 െഫബ്രുവരി 25 നാണ്
ദാേമാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു
ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ
ദാേമാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തു. േകാഴിേക്കാട് കട
പ്പുറത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പട്ട അേദ്ദഹെത്ത 23 മാസെത്ത
ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു
ന്നു ദാേമാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയേപ്പാൾ േകാേളജിൽ തുടർന്നു
പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നിേഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അേദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ
പീഠത്തിൽ േചർന്നു. േകായമ്പത്തൂർ ജയിലിെലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെലയും
ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലിെല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക്സിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ
ജയിലിൽ അേദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല ഗ്രന്ഥാല
യത്തിലും മാർക്സിസവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ േപ്രംചന്ദ് ഉൾെപ്പെട നിരവധി പുേരാഗമന ആശ
യക്കാരുമായി അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം ബന്ധെപ്പട്ടു. നാടിെന്റയും ജനങ്ങളുെടയും
വിേമാചനം ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളിലൂെടയാെണന്ന ദാേമാദരെന്റ ധാരണയിൽ
മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. േകാൺഗ്രസ്സിെല ഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരു
മായും അേദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക്സിസം െലനിനിസമാണ് ശരിയായ
വിേമാചനമാർഗ്ഗെമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാേമാദരൻ നാട്ടിൽ തിരിെച്ചത്തി, െതാ
ഴിലാളികെള സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി െതാഴിലാളികൾ
നടത്തിയ പണിമുടക്കിെന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം സജീവമായി
പെങ്കടുത്തു.
1938-ൽ െപാന്നാനിയിെല ബീഡിെത്താഴിലാളി സമരത്തിെന്റ നായകൻ
െക. ദാേമാദരനായിരുന്നു. ദാേമാദരെന അറസ്റ്റു െചയ്യാൻ എത്തിയ േപാലീസി
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െക. ദാേമാദരൻ

െന തടയാൻ ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മുേന്നാട്ടുവന്നത്. ദാേമാദരെന േപാ
ലീസ് മർദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത േകട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ടെത്ത ശാന്തരാക്കാൻ
അവസാനം േപാലീസിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന സഹായം േതേടണ്ടിവന്നു.
തിരുവിതാംകൂറിെല ഉത്തരവാദഭരണപ്രേക്ഷാഭത്തിലും ആലപ്പുഴയിെല െതാ
ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാേമാദരൻ േനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938 ആഗ
സ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗിെന്റ െപാതുേയാഗത്തിൽ പ്ര
സംഗിച്ചതിന് ദാേമാദരെന അറസ്റ്റുെചയ്ത േപാലീസ് അേദ്ദഹെത്ത േലാക്കപ്പിലിട്ട്
ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. 1938-െല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ആലപ്പുഴ െതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിനു തീരുമാനെമടുത്ത േയാഗത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാേമാദരനായിരുന്നു.
േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ദാേമാ
ദരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െകട്ടി
പ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും െചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ
െട്ട േകാഴിേക്കാട്ടുവന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാേമാദ
രനായിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ. എം. എസ്., എൻ. സി. േശഖർ, ദാേമാദരൻ
എന്നിവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിയുെട േകരള ഘടകത്തിെന്റ രൂപീകരണ സേമ്മളനം പിണറായിയിൽ േചർന്ന
ത്.
െക. പി. സി. സി. െസക്രട്ടറി, എ. ഐ. സി. സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
യുെട മലബാർ കമ്മിറ്റി െസക്രട്ടറി, പാർട്ടി േസ്റ്ററ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, േദശീയ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിെലല്ലാം ദാേമാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാേമാദരൻ ജയി
ലിൽ കഴിഞ്ഞു.
മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ
യി അവതരിപ്പിക്കാൻ അസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന േനതാവായിരുന്നു
ദാേമാദരൻ. അേദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ േലഖനങ്ങളും ലഘുേലഖകളും പുസ്തകങ്ങ
ളും 1930-കളുെട മദ്ധ്യം മുതൽ േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ
നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, േകരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാേമാദരെന്റ അഗാധപാ
ണ്ഡിത്യത്തിേന്റയും ശാസ്ത്രീയ അപഗ്രഥനപാടവത്തിെന്റയും െതളിവുകളാണ്.
സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാേമാദരെന്റ സംഭാവനകൾ വിലെപ്പട്ടതാ
ണ്. നാടകം, കവിത, െചറുകഥ എന്നിവെയല്ലാം ദാേമാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാ
ടകചരിത്രത്തിെല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യുെട രചയിതാവ് ദാേമാദരനാ
ണ്.
ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാേമാദരൻ. 1934-ൽ െഷാർ
ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തിെന്റ പത്രാധിപസമിതി
യിൽ ദാേമാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്’ ‘മുേന്നാട്ട്’, ‘മാർക്സിസ്റ്റ്’
തുടങ്ങിയ മാസികകളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹം േനതൃത്വം നൽകി. ‘നവ
യുഗ’ത്തിെന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാേമാദരൻ േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
1964-ൽ രാജ്യസഭയിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടേതാെട ദാേമാദരെന്റ പ്ര
വർത്തനരംഗം ഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ
പി. സി. േജാഷിേയാെടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രഗേവ
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ഷണത്തിൽ അേദ്ദഹം മുഴുകി.
1976 ജൂൈല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ െവച്ച് ദാേമാദരൻ അന്തരിച്ചു.
ഭാര്യ: പത്മം ദാേമാദരൻ, മക്കൾ: േമാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല
ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് െപ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ).

അവതാരിക
സ്വാതന്ത്ര്യസമര േസനാനി, േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്ഥാപകേന
താക്കന്മാരിെലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിലും
അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്രേക്ഷാഭകാരി
തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാ
വാണ് െക. ദാേമാദരൻ.
വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തു
ജയിലിൽ േപായ ദാേമാദരൻ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു
ന്നു. ഗാന്ധിജിയുെട ആശയങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയുെടയും ജനങ്ങളുെടയും യഥാർത്ഥ വിേമാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധി
യൻ ആശയങ്ങളെല്ലന്ന് അധികം ൈവകാെത അേദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. േകാൺ
ഗ്രസ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതു
പക്ഷചിന്താഗതിക്കാർ േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേപ്പാൾ
ദാേമാദരൻ അതിെന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി നില
െകാള്ളുന്നവരുെടെയല്ലാം ഒരു െപാതുേവദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് േകാൺഗ്ര
സ്സ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാരുെമല്ലാം, തങ്ങളുെട ആശയങ്ങൾ പ്ര
ചരിപ്പിക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ തെന്ന
േകാൺഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാേമാദരൻ െക. പി. സി. സി. െസക്രട്ട
റിയും എ. ഐ. സി. സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.
ദാേമാദരെന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിേലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ േപായേപ്പാൾ ശാസ്ത്രീയ
േസാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒേട്ടെറ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന്
അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാേമാദരൻ െതാഴിലാളികെള സംഘടിപ്പി
ക്കുകയും അവരുെട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും െചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കിെല ഓട്ടു
െതാഴിലാളികളുെടയും െപാന്നാനിയിെല ബീഡി െതാഴിലാളികളുെടയും സമരങ്ങ
ളിൽ ദാേമാദരൻ േനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള ആേലാചനകൾ നടക്കുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു
അത്. എസ്. വി. ഘാെട്ട േകാഴിേക്കാട്ട് വന്നു. ഘാെട്ടയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ നട
ന്ന നടത്തിയ േയാഗത്തിൽ പെങ്കടുത്തവരിെലാരാൾ ദാേമാദരനായിരുന്നു. പി.
കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ. എം. എസ്സ്, എൻ. സി. േശഖർ എന്നിവരായിരുന്നു അതിൽ പെങ്കടു
ത്ത മറ്റു േനതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള ഘടകത്തിെന്റ
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രൂപീകരണത്തിനു േവദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സേമ്മളനത്തിെന്റ സംഘാട
കരിെലാരാളും ദാേമാദരനായിരുന്നു.
ഒന്നാംതരം പ്രേക്ഷാഭകാരിയായ ദാേമാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും
ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ചേയാെട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി
ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ
നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന േയാഗത്തിൽ
ദാേമാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം േകാളിളക്കം തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നിേരാധനം ലം
ഘിച്ചാണ് ദാേമാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം േകട്ട് ആേവശംെകാണ്ട്, സർ
സി. പി. േയാടുള്ള േരാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ
വഴിനീെള വിളക്കു കാലുകൾേപാലും തല്ലിത്തകർത്തു.
േകരളത്തിൽ മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി
പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാേമാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,
എന്തിന്? ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും, േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി
സത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക
ങ്ങളിലും ലഘുേലഖകളിലും മാർക്സിസത്തിെന്റ ബാലപാഠങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ
യി അേദ്ദഹം അവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചുെകട്ടില്ലാെത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു
ദാേമാദരെന്റ ൈശലി.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരുെട പ്രചരണങ്ങെള ഫലപ്രദമായി േനരിടാനും ഖണ്ഡി
ക്കാനും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രേത്യകം കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാ
വിൽ’ എന്ന ലഘുേലഖ ഇതിെന്റ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.
പാർട്ടി പ്രവർത്തകെര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കാൻ പാർട്ടി ക്ലാസ്സു
കെളയും ദാേമാദരൻ ഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാരുെട ആദ്യതലമുറകെള മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച
വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാേമാദരൻ.
ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാേമാ
ദരൻ. “ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തിെന്റ സമ്പന്നമായ
ൈപതൃകം വായനക്കാെര േബാധ്യെപ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും
ഉൾെപ്പെട പൗരാണിക ഭാരതത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്ന ദർശനങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
വസ്തുനിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തിെന്റ ൈപതൃകെത്ത
ദുർവ്യാഖ്യാനം െചയ്യാൻ ഹിന്ദുത്വ വാദികൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടാൻ
സഹായിക്കുന്നവയാണ് ദാേമാദരെന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയുെട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യെന്റ
പിറവിയും മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്.
േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രെത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്ന അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളിെലാ
ന്നാണ് ദാേമാദരെന്റ ‘േകരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി
അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്രേവശിക, ഇന്ത്യ
യുെട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.
ൈവജ്ഞാനിക േമഖലകൾക്കുപുറെമ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ
േമാദരൻ കടന്നുെചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് െചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്
എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള സഹായിക്കാനാ
യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തിെല തെന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.
െപാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസേമ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രേമയത്തിലും അവതരണത്തിലുെമല്ലാം അന്നുവെര പരിചി
തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു
ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വെത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്
ഇരുന്നൂറിലധികം േവദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാേമാദരൻ അഭിന
യിക്കുകയും െചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാേമാദരൻ രചിെച്ചങ്കിലും
‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
1964-ൽ രാജ്യസഭയിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ദാേമാദരൻ നെല്ലാരു പാർ
ലെമൻേററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദ
ഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയിെല താമസം പഠനത്തിനും ഗേവഷണത്തിനുമാണ്
അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ െനഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാേമാദരൻ ഗേവഷണം
നടത്തിയിരുന്നത്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട മലബാർ കമ്മിറ്റി െസക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീ
വ് അംഗം േദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അേദ്ദഹം േസവന
മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനുേവ
ണ്ടി വാദിക്കാനും അേദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാേമാദരെന്റ നിലപാ
ടുകേളാട് വിേയാജിക്കുന്നവർ േപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ
തയും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാേമാദരൻ വഹിച്ച
പങ്ക് അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തിെന്റ ബാലപാഠങ്ങൾ പകർ
ന്നു നൽകിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാേമാദരൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾ
സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്ന പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദ
നമർഹിക്കുന്നു.
െവളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
1

മാർക്സിയൻ വീക്ഷണ സമ്പ്രദായം

മനുഷ്യസമുദായം എല്ലായ്േപ്പാഴും മാറിമാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിെന്റ കാരണെമ
ന്താണ്? പ്രാചീനകാലെത്ത േഗാത്രസമുദായഘടന നശിച്ച് അതിെന്റ സ്ഥാന
ത്തു മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ആവിർഭവിയ്ക്കുവാനും പിന്നീട് നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം ക്ഷ
യിച്ച് അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ വന്നുേചരുവാനും കാരണെമ
ന്താണ്? ചരിത്രംതെന്ന വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരുവാൻ എന്താണ് കാരണം?
ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിെന്റ പുേരാഗതി
യുെട പിന്നിൽ തീർച്ചയായും ചില നിശ്ചിതനിയമങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ഈ നിയ
മങ്ങെള വ്യക്തമാക്കുവാൻ മാർക്സിസത്തിന്നല്ലാെത മറ്റു യാെതാരു ശാസ്ത്രത്തിനും
ഇേന്നവെര സാധിച്ചിട്ടില്ല. ‘ചാറൽസുഡാർവിൻ’ വികാസവാദെത്ത വിശകലനം
െചയ്തു വിസ്തരിച്ചു. മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തെതന്തും യാെതാെരത്തുംപിടിയുമില്ലാ
ത്ത ഒരജ്ഞാതശക്തിയുെട ലീലാവിേശഷണമാെണന്നുള്ള മതസംബന്ധിയായ
അന്ധവിശ്വാസെത്ത അേദ്ദഹം പിച്ചിച്ചീന്തി. പിന്നീട് ‘ലൂയിേമാർഗൻ’ പ്രാചീന
സാമൂഹ്യഘടനയുെടേനർക്ക് കൂടുതൽ െവളിച്ചം കാണിച്ചുതന്നു. അേതാടുകൂടി
സാമൂഹ്യബന്ധത്തിെന്റ മതപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തകർന്നുേപായി. ഓെരാ
ന്നാംതരം തത്വജ്ഞാനിയും ചിന്തകനുമായിരുന്ന ‘േഹഗൽ’ മനുഷ്യസമുദായം
ചില പ്രേത്യകകാരണങ്ങളാൽ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വികസിച്ച് വരികയാെണന്ന് വാ
ദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽ ചരിത്രം ഒരു ‘സയൻസാ’യിത്തീർന്നു. എന്നാൽ
ഏെതല്ലാം കാരണങ്ങൾെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യസമുദായം വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്
േവണ്ടവിധം വ്യക്തമാക്കുവാനേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. കാരണം, മനുഷ്യസമു
ദായം ആത്മാവിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ ആശയത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാെണ
ന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശ്വാസം. സാമ്പത്തികമായ കാരണങ്ങളാലാണ്
സമുദായം വികസിക്കുന്നത് എന്നും ചരിത്രം തെന്ന ഭൗതികങ്ങളായ കാരണങ്ങളാ
ലാണ് മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയത് ‘മാർക്സും’ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹപ്രവർത്തകനായ ‘ഏംെഗൻസു’മാണ്. ‘തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യം’ എന്ന
തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ‘മാർക്സ്’ പറയുന്നതു േനാക്കുക.
“സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സമുദായത്തിെല ഉല്പാദനശക്തിെയ ആശ്രയിച്ചാണി
രിക്കുന്നത്. പുതിയ ഉല്പാദനശക്തികൾ ൈകവരുേമ്പാെഴല്ലാം ജനങ്ങൾ തങ്ങ
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അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

ളുെട ഉല്പാദനരീതിയ്ക്കും മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഉല്പാദനരീതിയ്ക്കു മാറ്റം വരുേമ്പാൾ ജീവി
തരീതിയ്ക്കു തെന്നയും മാറ്റം വരുന്നു. അേതാടുകൂടി എല്ലാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കും
പരിവർത്തന മുണ്ടായിത്തീരുന്നു. കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ നമുക്കു നാടുവാഴി പ്രഭു
ക്കേളാടുകൂടിയ ഒരു സമുദായെത്ത തരുന്നു. ആ ശക്തിയുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന മില്ലുകളും
ഫാക്ടറികളും വ്യാവസായികമുതലാളികേളാടുകൂടിയ മെറ്റാരു സമുദായെത്തയാണ്
തരുന്നത്……“
ഇങ്ങിെന ശാസ്ത്രീയേസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ആചാര്യനായ ‘കാറൽ മാർക്സ്’
ചരിത്രത്തിനു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകി. . ഈ വ്യാഖ്യാനം ‘ചരിത്ര
ത്തിെന്റ ഭൗതികവ്യാഖ്യാനം’ എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്. സമുദായത്തിെല
ഉല്പാദന വിതരണങ്ങളുെട രീതിയാണ് മനുഷ്യെന്റ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും
ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ജീവിതെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുകയാണ്
ഈ വ്യാഖ്യാനം െചയ്യുന്നത്.
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മനുഷ്യെന്റ ഉത്ഭവം

മൃഗത്തിൽനിന്ന് വികാസത്തിെന്റ അേനകം അത്ഭുതഘട്ടങ്ങെള തരണം െചയ്തു
െകാണ്ടാണേല്ലാ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളുെട ശരീരത്തിലുള്ള
അവയവങ്ങെള ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുവാൻ നഖം, പല്ല്,
എന്നീ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവയുപേയാഗിക്കുന്നത്. തണുപ്പിൽനിന്നു രക്ഷ
െപ്പടുവാൻ ശരീരത്തിലുള്ള േരാമെത്ത ആശ്രയിക്കണം. എന്നാൽ മനുഷ്യനാകെട്ട,
സ്വന്തം ശരീരത്തിെല അവയവങ്ങൾെകാണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിെപ്പടുന്നില്ല. അവൻ പ്ര
കൃതിേയാടു മല്ലിടുവാൻ പഠിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം അവയവയങ്ങൾക്ക് പുറെമ, ജീവിതസമ
രത്തിനു പറ്റിയ ആയുധസാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പഠിച്ച ഒരു മൃഗമാണ് പ്രാചീന
മനുഷ്യൻ . ‘പല്ലിന്നു പകരം കല്ല്’, നഖങ്ങൾക്കു പകരം അമ്പും വില്ലും, േരാമത്തിന്നു
പകരം ഇലയും േതാലും. േവെറാരു വിധത്തിൽ പറയുകയാെണങ്കിൽ ജീവിതസ
മരത്തിനു സ്വന്തം ശരീരത്തിെല അവയവങ്ങളുപേയാഗിക്കുന്നതിന്നുപകരം പ്രകൃ
തിെയ ജയിയ്ക്കാനുള്ള സമരമാരംഭിച്ച ആ സവിേശഷമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ്
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ഉത്ഭവം. നിലവിലുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ പ്രയത്നം
െചലുത്തി പുതിെയാരു സാധനം നിർമ്മിയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമേത്താടു കൂടിയാണ്
മനുഷ്യസമുദായം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണു മനുഷ്യെന
മൃഗത്തിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ചുനിർത്തുന്നത്. ഉല്പാദനത്തിനുേവണ്ടി മനുഷ്യപ്രയത്ന
െത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് സാമൂഹ്യഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം.
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മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ

ഉല്പാദനരീതിയനുസരിച്ചു ‘ലൂയിേമാർഗൽ’ ചരിത്രെത്ത കാടന്മാരുെട കാലം, അപ
രിഷ്കൃതകാലം, പരിഷ്കൃതകാലം ഇങ്ങിെന മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന്
കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രെണ്ടണ്ണെത്തപ്പറ്റി ആവശ്യമുള്ളത്ര അദ്ധ്യയനം നടത്തിയതിന്
േശഷം മനുഷ്യെന ഒേരാഘട്ടത്തിലും പരിഷ്കൃതനും സംസ്കൃതനുമാക്കിയതു ഉല്പാദ
നരീതിയിൽ അപ്പേപ്പാൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന പരിവർത്തനങ്ങളാെണന്ന് അേദ്ദഹം
െതളിയിയ്ക്കുന്നു.
മനുഷ്യൻ ഭൂമദ്ധ്യേരഖയിലും അതിെന്റ സമീപപ്രേദശങ്ങളിലുള്ള കാടുകളിലും
പഴങ്ങളും കായ്കനികളും തിന്നുെകാണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന ആ അതിപ്രാചീനമായ
കാലെത്തയാണ് കാടന്മാരുെട കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ
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അക്കാലത്ത് തീെര അപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധവും കുടുംബജീവിത
വും വളെര ശിഥിലമായിരുന്നു. ഇന്നെത്തേപ്പാെലയുള്ള വിവാഹജീവിതേമാ ഭാര്യാ
ഭർത്തൃ ബന്ധേമാ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പുരുഷനു ഒരു പ്രേത്യകമായ ഭാര്യ,
ഒരു സ്ത്രീക്കു ഒരു പ്രേത്യകമായ ഭർത്താവ്—ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. ഏകപത്നീവ്രതവും ഏകപതീവ്രതവും അജ്ഞാതങ്ങളായിരുന്നു. സേഹാദരീ
സേഹാദരന്മാർ തമ്മിലും േജ്യഷ്ഠനും അനുജെന്റ ഭാര്യയും തമ്മിലുമുള്ള ൈലംഗിക
ബന്ധം നിഷിദ്ധമായിരുന്നില്ല. അച്ഛനും മകളും തമ്മിലും അമ്മയും മകനും തമ്മിലും
ഉള്ള വിവാഹങ്ങളും സുലഭമായിരുന്നു. ബഹരിങ്ങിെല സമ്രൂജാതിയിലും മധ്യപ്രേദ
ശെത്ത േകവിയർ ജാതിയിലും അലാസ്കയിെല േകഡിയൽജാതിയിലും വടെക്ക
അേമരിക്കയിെല ടീെനജാതിയിലും ഈ വിചിത്രമായ സമ്പ്രദായം ഇേപ്പാഴും നി
ലവിലുണ്ടെത്ര. െതേക്ക അേമരിക്കയിെല ചിലിയിലും, ഇൻേഡാൈചനയിലും
അതുേപാെലയുള്ള മറ്റു ചില പ്രേദശങ്ങളിലും ഇത്തരം ൈവവാഹിക ബന്ധങ്ങൾ
ഇന്ന് ദുർല്ലഭമെല്ലന്ന് പറയെപ്പടുന്നു. േജ്യഷ്ഠെന്റ പുത്രിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന
സമ്പ്രദായം മലബാറിെല മരുമക്കത്തായക്കാരുെട ഇടയിൽ ഇന്നും നടപ്പുെണ്ടന്നു
ള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണേല്ലാ. തമിഴ് നാട്ടിെല ചില പ്രേദശങ്ങ
ളിലും മലബാറിൽത്തെന്നയുള്ള ചിലരുെട ഇടയിലും സേഹാദരിയുെട മകെള വി
വാഹം കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പുണ്ട്. േജ്യഷ്ഠനും അനുജനുംകൂടി ഒേര ഭാര്യെയ
െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും മലബാറിെല ചിലജാതിക്കാരുെട ഇടയിൽ
കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്ക്, േപർസ്യൻ, തുർക്കി മുതലായ ഭാഷകളിൽ ഇത്തരം
ൈവവാഹിക ബന്ധങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന കഥകൾക്കറ്റമില്ലെത്ര. ഇെതല്ലാം ആ
അതിപ്രാചീനമായ കാലെത്ത സദാചാരത്തിൻേറയും സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധത്തിൻ
േറയും അവശിഷ്ടങ്ങളാെണന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിൽ െതറ്റുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
ഇങ്ങിെന മനുഷ്യ സമുദായത്തിെന്റ ആരംഭകാലത്തു, സമഷ്ടിവാദപരമായ ഉൽ
പാദനരീതി നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ആദിമകാലത്ത്, സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധം സ്വച്ഛന്ദവും
അനിയന്ത്രിതവുമായിരുന്നുെവന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
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പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസം

അക്കാലെത്ത സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവുമായ വ്യവസ്ഥ സ്തുത്യർഹമായിരു
ന്നു. രാജാവില്ല, േകാടതിയില്ല, േപാലീസ്സില്ല, പട്ടാളമില്ല, െജയിലില്ല, തൂക്കുമരമില്ല.
എന്നിട്ടും നാെടങ്ങും സമാധാനം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടിമത്തത്തിെന്റ േപരുേപാലും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരണം ലഭിച്ചിരു
ന്നു. എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരും സമാനരുമായിരുന്നു. ഈ കാലെത്തയാണ് ‘പ്രാ
ചീന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം’ എന്നു പറയുന്നത്.
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പുതിയ ജീവിേതാപകരണങ്ങൾ

പരിഷ്ക്കൃതയുഗത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടംവെര ഉൽപ്പാദന രീതിയിൽ യാെതാരു ൈവരു
ദ്ധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനിടയ്ക്കു മനുഷ്യന്നു തീയിെന്റ ഉപേയാഗം മനസ്സിലാ
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നദികളുെട വക്കത്തു താമസിച്ചുെകാണ്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുവാനും
കല്ലിെന അസ്ത്രമാക്കിയുപേയാഗിച്ചു മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടുവാനും അവൻ ശീലിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ അമ്പും വില്ലും അവെന്റ ആയുധമായിത്തീർന്നു.
അേതാടുകൂടി ഉൽപാദശക്തിയിൽ വ്യത്യാസം കാണെപ്പട്ടു. ഉൽപ്പാദന ശക്തി
യുെട വികാസം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഗ്രാ

4

അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

മങ്ങളിൽ പാർപ്പിടമുറപ്പിക്കുവാനും മരംെകാണ്ടു വീടും പാത്രവും നിർമ്മിക്കുവാനും
മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിച്ചു. അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തെന്ന മൺപാ
ത്രം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മരപ്പാത്രത്തിൽ നിന്നു മൺപാത്രത്തിേലയ്ക്കു
ള്ള വികാസെത്തപ്പറ്റി ‘എംെഗൽസ്’ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു:
“മരപ്പാത്രം തീപ്പിടിക്കുവാെനളുപ്പമാണ്; തീയ്യിൽ നിന്നു കാത്തുരക്ഷിക്കുവാൻ
േവണ്ടി മരപ്പാത്രത്തിെന്റ പുറത്ത് മണ്ണുേതച്ചു പിടിപ്പിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമായിവന്നു.
കുറച്ചുകാലത്തിനുള്ളിൽ തനി മണ്ണുെകാണ്ടുള്ള പാത്രവും നിർമ്മിക്കെപ്പടുവാൻ തുട
ങ്ങി. ഇങ്ങിെനയാണ് മൺപാത്രം ഉത്ഭവിച്ചത്.”
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അേമരിയ്ക്കയിൽ

നവീനേലാകം എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന അേമരിക്കയും പ്രാചീനേലാകം
എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഏഷ്യ, യൂേറാപ്പ് എന്നീ വൻകരകളും തമ്മിലുള്ള ൈനസർഗ്ഗിക
മായ വ്യത്യാസം ഉൽപ്പാദനരീതിയിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. പ്രാചീന
േലാകത്തിൽ എല്ലാതരത്തിലുള്ള നാട്ടുമൃഗങ്ങളും നാനാതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും
ധാരാളം കിട്ടിയിരുന്നു. അേമരിക്കയിലാവെട്ട ‘ലാമ’ എന്ന ഒെരാറ്റനാട്ടുമൃഗം മാ
ത്രെമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ധാന്യങ്ങളും വളെര കുറവായിരുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടു
േലാകങ്ങളിേലയും ജീവിതരീതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീർന്നു. അക്കാലത്ത്
അേമരിക്കയിെല നിവാസികളുെടയിടയിൽ അേനകം സംഘ (Tribes) ങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഓേരാ സംഘത്തിനും താമസിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം നിശ്ചിതമായിരുന്നു.
രണ്ടു സംഘങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഓേരാ കാടുണ്ടായിരിക്കും. ഓേരാ സംഘത്തിനും
ആ കാടുകളിലുള്ള അധികാരം സമമായിരുന്നു. അവിെടെച്ചന്നു േവട്ടയാടുവാൻ
എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാെല അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പുരുഷന്മാർ േവട്ടയാടും,
മത്സ്യം പിടിക്കും, ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ െകാണ്ടുവരും; സ്ത്രീകൾ ഭഷണമുണ്ടാക്കും,
വസ്ത്രം െനയ്യും. സമുദായത്തിെന്റ രൂപം സമഷ്ടിവാദപരമായിരുന്നു.
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ഏഷ്യയിൽ

ഏഷ്യയിൽ പശു, എരുമ തുടങ്ങിയ നാട്ടുമൃഗങ്ങൾ സുലഭമായിരുന്നു. ഈ മൃഗങ്ങെള
ആദ്യമായി കാടുകളിൽ നിന്നു പിടിച്ചുെകാണ്ടു വരികയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. ഇവ
യുെട പാൽ ഏറ്റവും ഉപേയാഗകരമാെണന്നു മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അേതാടുകൂടി
നാട്ടുമൃഗങ്ങെള േപാറ്റി വളർത്തുന്ന സമ്പ്രദായം പരക്കാൻ തുങ്ങി. പാലിന്നുപുറെമ
മാംസം, േതാൽ, േരാമം, മുതലായവയും ലാഭകരമാെണന്നു ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക്കി. ക്രേമണ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും അവർ പര
സ്പരം വിനിമയം െചയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. വിനിമയേത്താെടാപ്പം വ്യാപാരവും വർധിച്ചു.
ഉറുപ്പിക, അണ, ൈപയുെട സ്ഥാനം കന്നുകാലികളാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.
നദിയുെട തായ്വാരങ്ങളിലും പച്ചൈമതാനങ്ങളിലും ധാന്യങ്ങൾ കൃഷിെചയ്യുവാൻ
തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അെതല്ലാം സമ്പാദിക്കാനല്ല, ഉപേയാഗത്തിനുള്ളതായിരുന്നു.
അക്കാലെത്ത വ്യവസായത്തിെന്റ വികാസത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സാമഗ്രികൾ
െനയ്ത്തു തറികളും െചമ്പ്, ടിൻ, പിത്തല മുതലായവെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും
പ്രേത്യകം പ്രസ്താവേയാഗ്യമാണ്. പിത്തലെകാണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾക്കു കല്ലുെകാ
ണ്ടുള്ള അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളുെട സ്ഥാനം ഏെറ്റടുക്കുവാൻ സാധിച്ചി
ല്ല. ഇരുമ്പിെന്റ ഉപേയാഗം അന്നു അജ്ഞാതമായിരുന്നു. പേക്ഷ, സ്വർണവും
െവള്ളിയും ആഭരണങ്ങളായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂട്ടായി
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ജീവിക്കുവാൻ കാടന്മാരുെട കാലത്തുതെന്ന ആരംഭിക്കുന്നുെവങ്കിലും മനുഷ്യൻ
കൃഷി െചയ്യുവാൻ പഠിച്ചതിനുേശഷം മാത്രേമ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായം
അടിയുറയ്ക്കുന്നുള്ളു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതു േപാെല എല്ലാവരുംകൂടി പ്രയത്നിച്ചു കൃ
ഷിെചയ്യുന്നതിെന്റ ഫലം, എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. ‘എൻേറതു’
‘നിൻേറതു’ എന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ അന്നു അറിയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.

8

സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നു.

കൂട്ടായ ജീവിതം മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു. അ
േപ്പാൾ പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പാദന സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ഉൽപ്പാദന സാമഗ്രികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ അവെയ സ്വന്തമായി മറ്റുള്ളവരുെട
സഹായമവലംബിക്കാെത, ഉപേയാഗിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഇങ്ങിെന പ്രാചീന
സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം ഉത്ഭവിച്ചു.

9

നിയമവും നീതിയും

കാലക്രമത്തിൽ സമുദായത്തിന് ഒരു െപാതുതാൽപര്യം ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു.
അേപ്പാൾ വിഭിന്നതാൽപര്യങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുെട പരസ്പരബന്ധെത്ത നിയന്ത്രി
ക്കുവാൻ ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമായി. പേക്ഷ, നിയമമുണ്ടാക്കാൻ ഒരധികാര
ശക്തിേവണം. മനുഷ്യാതീതമായ ഒരധികാര ശക്തിെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
നിലനിൽക്കുന്ന മതചിന്തകൾ ആവശ്യമായ അധികാരശക്തിെയ എളുപ്പത്തിൽ
മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുവന്നു. പ്രാചീനകാലെത്ത എല്ലാ നിയമനിർമാതാക്കളും മനുഷ്യാ
തീതമായ ആ അജ്ഞാതശക്തിയുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി ജനങ്ങൾക്കു പ്രവചന
ങ്ങളും ഉപേദശങ്ങളും നൽകിയിരുന്നവരാണ്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇടി, മിന്നൽ, മഴ,
തീയ് എന്നിവെയപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുകമ്പാർഹമായ അജ്ഞത
ആ മഹാത്മാക്കൾക്കു ദിവ്യത്വം പ്രദാനം െചയ്തു. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ സർവ്വശക്തനും സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വാന്തർയാമിയും
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനും മറ്റും മറ്റുമായ ആ അജ്ഞാതശക്തിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഈശ്വരൻ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ചു, സൂര്യചന്ദ്രൻമാെര സൃഷ്ടിച്ചു, ഈശ്വരൻ ഈ കാണുന്ന
എല്ലാവെരയും എല്ലാത്തിെനയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇടിെവട്ടുന്നത് ഈശ്വര ശക്തിെകാ
ണ്ട്, കാറ്റടിക്കുന്നത് ഈശ്വരശക്തിെകാണ്ട്—എല്ലാം ഈശ്വരമയം! ഈശ്വരെന്റ
അധികാരശക്തിെയ രക്ഷാകവചമാക്കിെകാണ്ടാണ് സദാചാരനിയമങ്ങളും സാമു
ദായികബന്ധങ്ങളും നിലനിന്നുേപായത്. പേക്ഷ, എല്ലാ നിയമങ്ങളുെടയും ഉേദ്ദശം
ഭൗതികമായിരുന്നു, ഇഹേലാക സംബന്ധിയായിരുന്നു എന്ന വാസ്തവം വിസ്മരി
ക്കരുത്. സ്വകാര്യസ്വത്ത് ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ സമുദായത്തിെന്റ ഘടനെയ
േകടുപാടുകൾ കൂടാെത കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥന്മാെര
ഭരണം നടത്തുന്ന വർഗ്ഗക്കാരായി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുകയുമായിരുന്നു എല്ലാ നിയമ
ങ്ങളുെടയും ആന്തരമായ ഉേദ്ദശ്യം.

10 ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തലെപാക്കുന്നു!
ക്രേമണ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമസമ്പ്രദായം നിലങ്ങളിേലയ്ക്കു വ്യാപിച്ചു. സ്വന്തമായ്
ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപാദന സാമഗ്രികൾ സ്വകാര്യസ്വത്താകയാൽ ആ സ്വകാര്യസ്വ
ത്തുെകാണ്ട് കൃഷിെചയ്തുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളും സ്വകാര്യസ്വത്തായിത്തീർന്നു.
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അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന കൃഷിെചയ്യാനുപേയാഗിക്കുന്ന നിലവും, എല്ലാ പ്രാേയാഗിക
കാര്യങ്ങൾക്കും കൃഷിെചയ്യുന്നവൻേറതായിത്തീരുന്നു. നിലത്തിേന്മലുള്ള െപാതു
വുടമാവകാശം നശിക്കുന്നു. പ്രാചീന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം അനവധി േഗാത്ര
ങ്ങളായി തരംതിരിയുന്നു. നിലത്തിേന്മലുള്ള അവകാശം മുഴുവനും േഗാത്രത്തിെന്റ
പ്രധാനികളുെട കയ്യിൽ എത്തിേച്ചരുന്നു. ഈ േഗാത്രവ്യവസ്ഥെയ അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയ അന്നെത്ത സമുദായഘടനയിെല സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാെര സംര
ക്ഷിക്കുവാൻേവണ്ടി, അവരുെടയിടയിൽ നിന്ന് തെന്ന എല്ലാ പ്രജകളിൽ നിന്നും
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി—ദിവ്യവും ൈദവദ
ത്തവുമായ അധികാരം തനിക്കുെണ്ടന്നുനടിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിത്തീർന്നു.
ഇങ്ങിെന സമുദായം പരസ്പരശത്രുക്കളായ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു,
ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും. അേതാടുകൂടി വർഗ്ഗസമരവുമാരംഭിച്ചു. വ്യത്യസ്തതാൽപ
ര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ വ്യത്യസ്തവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായേതാെടാപ്പം വർഗ്ഗസംഘടനകളും
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കാരത്തിെന്റയും പുേരാഗതിയുെടയും ചരിത്രം മുഴുവനും വർഗ്ഗ
സംഘടനകളുെട ചരിത്രം മാത്രമാണ്. നിലം മുതലായവെയ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി
െവയ്ക്കുന്ന ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗം തങ്ങളുെട അധികാരങ്ങെള , സ്ഥാപിതതാൽപ
ര്യങ്ങെള, സുരക്ഷിതമാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ േവണ്ടി ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കു
ന്നു. ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിെന്റ േസ്വഛാധികാരെത്ത േചാദ്യം െചയ്യുവാൻ
ആർക്കും അധികാരമില്ല. എെന്തന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധികാരം ഈശ്വരദ
ത്തമാണ്! മതം, തത്വജ്ഞാനം, നിയമം, സദാചാരം—എല്ലാത്തിെന്റയും ഉേദ്ദശ്യം
സ്ഥാപിതമായ സമുദായ ഘടനെയ കാത്തു രക്ഷിക്കുക എന്നതായിത്തീർന്നു.

11 അടിമത്ത സമ്പ്രദായം
പ്രേത്യകമായ സമുദായഘടന ഒരു പ്രേത്യക ഉൽപാദന രീതിെയ ആശ്രയിച്ചാ
ണിരിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ഒരു പുതിയ ഉൽപാദനരീതി സംജാതമാകുേമ്പാൾ
നിലവിലുള്ള സമുദായ ഘടനയുെട രൂപത്തിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല.
പേക്ഷ, അന്ധന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ ഈ വാസ്തവം വകെവച്ചുെകാടുക്കി
ല്ല. പുേരാഗതിെയ എല്ലാ വിധത്തിലും തടഞ്ഞുനിർത്തുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു
േനാക്കും. ഭരണീയരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള തെച്ചാതുക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു
േനാക്കും. ഒടുവിൽ എല്ലാ എതിർശക്തികേളാടും മല്ലിട്ടുെകാണ്ടു മുേന്നാട്ടു േപാകു
ന്ന സമുദായത്തിെന്റ വികാസ നിയമത്തിന്നു മുമ്പിൽ തല കുനിയ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ
അവർക്ക് നിവൃത്തിയിെല്ലന്നാകും. തല കുനിയ്ക്കുവാെനാരുക്കമില്ലാത്ത ഭരണാധി
കാര ശക്തിെയ ഛിന്നഭിന്നമാക്കിെക്കാണ്ടാണ് സമുദായം മുേന്നാട്ട് േപാകുന്നത്.
ഉൽപാദനരീതിയുെട അഭിവൃദ്ധി മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്നശക്തിെയ നിലനിർത്തുവാൻ
ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികമായിത്തീർന്നേതാടുകൂടി പ്രയത്നശക്തിയുെട ആവശ്യ
വും വർദ്ധിച്ചു. സമുദായവികാസം ഈ ഘട്ടത്തിെലത്തിയേപ്പാഴാണ് അടിമത്ത
സമ്പ്രദായം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ജീവിക്കുവാൻ േവണ്ടതുമാത്രം പ്രതിഫലമായി
െകാടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുെട പ്രയത്ന ശക്തിെയ ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്
അടിമത്ത സമ്പ്രദായം. ശക്തരും അശക്തരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളുെട ആരംഭ
മാണിത്. യുദ്ധത്തിൽ േതാൽവിയടയുന്ന ശത്രുക്കെള അടിമകളാക്കിപ്പിടിച്ചു അവ
െരെക്കാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള അധികപ്രയത്നം െചയ്യിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങിെന
സമുദായത്തിന്നുള്ളിൽ രണ്ടു പ്രത്യക്ഷവർഗങ്ങളുത്ഭവിച്ചു—യജമാനനും അടിമയും—
മർദ്ദകനും മർദ്ദികനും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിസ്ഥിതികളനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്ത രാ
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ജ്യങ്ങളിെല അടിമത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് വിഭിന്ന രൂപങ്ങളുണ്ടായിക്കൂെടന്നില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിേലയും മധ്യധരണ്യാഴി പ്രേദശങ്ങളി
േലയും രാജ്യങ്ങളുേടതുേപാെല സുവ്യക്തമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിെല അടിമത്ത
സമ്പ്രദായം. എന്നാൽ പഴയ ജാതിേമധാവിത്വത്തിൽ—വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ
യിൽത്തെന്ന—അടിമത്തത്തിൻേറതായ എല്ലാ ദുർഗന്ധങ്ങളും നമുക്കു കാണാൻ
സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്യന്മാർ ദ്രാവിഡന്മാെര േതാൽപ്പിച്ചു അടിമകളാക്കിയ കഥ
കുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയുെട ഇന്നെത്ത സമുദായ ഘടനയിൽേപാലും അടിമത്ത
ത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണും. മലബാറിെല െചറുമക്ക
ളുേടയും പുലയരുേടയും ജീവിതം പരിേശാധിച്ചു േനാക്കുക. ദ്രാവിഡവർഗക്കാരുെട
അടിമത്തത്തിെന്റ നഗ്നവും ൈപശാചികവുമായ അവശിഷ്ടമേത്ര അയിത്തം.

12 സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും
സംസ്കാരത്തിെന്റ ജനയിത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രാചീന അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കു തീർച്ച
യായും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. മുഴുവൻ സമയവും ഭക്ഷണത്തിന് േവണ്ടി േദഹപ്രയത്നം
െചയ്യുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ വ്യവസ്ഥയിൽ, സംസ്കാരം, സാഹിത്യം
മുതലായവ ജനിക്കുകയില്ല. അതുെകാണ്ടു അന്നെത്ത അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ സം
സ്കാരത്തിെന്റയും സാഹിത്യത്തിൻേറയും വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിരുന്നു. തങ്ങളുെട
ഭക്ഷണത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൂടി മറ്റുള്ളവെരെക്കാെണ്ടടുപ്പിക്കുന്ന യജമാ
നവർഗമാണ് ആദ്യമായി സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുവാെനാരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ
അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തിെന്റ മറുവശം ഏറ്റവും ഹൃദയഹീനതയുെട ഒരു ചിത്രമാ
യിരുന്നു. മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്നശക്തി വളെരയധികം ദുരുപേയാഗെപ്പട്ടുേപായി.
സാധാരണക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യമായ ജീവിേതാപകരണങ്ങൾക്കുപകരം യാ
െതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്ത ശിലാസ്തംഭങ്ങളും മറ്റ് സുഖേഭാഗസ്മാരകങ്ങളും നിർമ്മി
ക്കുവാൻേവണ്ടി വളെരയധികം പ്രയത്നശക്തി ബലാൽക്കാരമായി ദുരുപേയാഗം
െചയ്യെപ്പട്ടു. യാെതാരു ലജ്ജയുമില്ലാെത തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് സംസ്കാ
രത്തിെന്റ േനെര െകാഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന ആ നിരുപേയാഗങ്ങളായ ഉന്നത സൗധ
ങ്ങൾ അന്നെത്ത അടിമകളുെട കഷ്ടപ്പാടുകേളയും മർദ്ദനങ്ങേളയും ഉൈച്ചസ്തരം
വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അവരുെട ഓേരാ കല്ലിലും ഓേരാ സ്തംഭത്തിലും മർദ്ദിത
വർഗക്കാരായ അടിമകളുെട കണ്ണീർകണങ്ങളും ദീർഘനിശ്വാസങ്ങളും ഒളിഞ്ഞു
കിടക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം. സമുദായത്തിന് ഉപേയാഗകരങ്ങളായ സാധനങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കാെത, കൃഷി പ്രവൃത്തിേപാലും ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഈ സുഖേഭാഗേക്കാ
ട്ടകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടത്. അതിെന്റ അനിവാര്യഫലമായി സമുദായത്തിെന്റ സാ
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വലിെയാരുടവുതട്ടി. സമുദായത്തിൽ വല്ലാെത്താരു കുഴപ്പം
േനരിട്ടു. വർഗസംഘട്ടനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങിെന അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തി
േന്മൽ െകട്ടിപ്പടുത്ത ഉൽപാദനരീതി ഛിന്നഭിന്നമാവാൻ തുടങ്ങി.

13 അടിമത്തവ്യവസ്ഥ തകരുന്നു
ബാബിേലാണിയ, അസീറിയ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യ
യിെല അടിമത്ത വ്യവസ്ഥ െപാട്ടിത്തകർന്നത് അത്ര സുവ്യക്തമായിരുന്നില്ല.
പേക്ഷ, ബുദ്ധമത വിപ്ലവം അടിമത്തം പുലർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന പഴയ ബ്രാഹ്മണ
േമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിപുഴക്കി എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഏതാനും നൂറ്റാ
ണ്ടുകൾക്കുേശഷം ബ്രാഹ്മണ േമധാവിത്വം വീണ്ടും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെവന്നതു
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അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ, ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിന് അതി
െന്റ പഴയ ധാടികെളാന്നും നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പഴയപടി രാജവാഴ്ചെയ
പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നത് അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. പുതുതായുണ്ടായിതീർന്ന
ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ “ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ്” േമധാവികളുെട ആദ്യരൂപങ്ങൾ മാത്രമായിരു
ന്നു.

14 പ്രഭുക്കന്മാരും ‘െസർഫുകളും’
അവ്യവസ്ഥയും കുഴപ്പവും പരക്കുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾ ജനങ്ങൾക്കു തങ്ങളുെട സ്ഥിതി
സുരക്ഷിതമാക്കിെവക്കുവാൻേവണ്ടി യുദ്ധകലയിൽ മിടുക്കും പ്രാപ്തിയുമുള്ള തലവ
ന്മാരുെട അധീനത സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ഈ തലവന്മാർ കയ്യൂക്കുെകാ
ണ്ടും മറ്റുപല ഉപേയാങ്ങൾെക്കാണ്ടും ജനസാമാന്യങ്ങളുെട രാജാക്കന്മാരുമായി
ത്തീർന്നു. രാജാക്കന്മാരുേടയും പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും ഭരണാധികാരത്തിൻകീഴിൽ
അനവധി െചറുരാജ്യങ്ങളും എേസ്റ്ററ്റുകളും െപാന്തിവന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ‘പ്ര
ഭുക്കന്മാരുെട’ നിലങ്ങളിൽ കൃഷി െചയ്തുവന്നു. അവരുെട പ്രയത്നഫലം അനുഭ
വിക്കാൻ നിലത്തിെന്റ ‘ഉടമസ്ഥന്മാരായ’ പ്രഭുക്കന്മാർക്കാണവകാശം. നിലത്തി
േന്മലുള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഉടമസ്ഥതയാണ് ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള
ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം. ഈ പുതിയ സമുദായഘടനയിൽ മർദ്ദനവും
ചൂഷണവും അവസാനിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പഴയ മർദ്ദിതന്മാർ അടിമകളായിരു
ന്നുെവങ്കിൽ പുതിയ മർദ്ദിതന്മാർ ‘സർഫുകൾ’ എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടത്.
ഇതുമാത്രേമ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

15 പട്ടണവും എേസ്റ്ററ്റും തമ്മിൽ ലഹള
പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിൽ ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുൽഭവിച്ചത് ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 400ാമാണ്ടിന്നുേശഷമാണ്. മദ്ധ്യധരണ്യാഴി പ്രേദശങ്ങളും കിഴക്കൻകച്ചവടേകന്ദ്രമാ
യിരുന്ന ൈബസാൻടിയയും തമ്മിൽ അക്കാലത്ത് ധാരാളം വ്യാപാരം നടന്നിരു
ന്നു. ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ മുതലായവ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർക്കാവ
ശ്യമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു മറുനാടുകളുമായുള്ള കച്ചവടത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം.
ക്രി. 900-ാമാണ്ടിന്നുേശഷം അടിമകളായ കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം െചയ്തുകിട്ടിയ
സ്വത്തു വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ബാക്കിയുള്ള വിളെവല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുെവയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തി
ന്നുേവണ്ടി പണമാക്കി മാേറ്റണ്ടതായും വന്നു. അങ്ങിെന നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർത
െന്ന കച്ചവട ശാലകേളയും യന്ത്രശാലകേളയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങി.
ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ വ്യാപാര പ്രധാനങ്ങളായ പട്ടണങ്ങൾ വികസിച്ചുവരുവാൻ
തുടങ്ങി. വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ അധികമധികം ആളുകൾ ഏർെപ്പടുവാൻ തു
ടങ്ങി. അേപ്പാൾ സ്വാഭാവികമായി പട്ടണവും എേസ്റ്ററ്റും തമ്മിൽ ഒരു ലഹളയാരം
ഭിച്ചു. ധാരാളം കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവുകയും അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ മത്സരിക്കുകയും
െചയ്താൽ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾക്കു തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ
വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങെള അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ട്, കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം െചയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് കഴിയുേന്നടേത്താളം ധനം പി
ഴിെഞ്ഞടുക്കുന്നതുെകാണ്ട് കച്ചവടത്തിനുേവണ്ടത്ര വികസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു കിട്ടുകയും
തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവട സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിൽക്കാൻ
സാധിക്കുകയുമായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരുെട ഉേദ്ദശ്യം. കച്ചവടക്കാരനും നാടുവാഴി
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പ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ഈ പരസ്പരവിരുദ്ധതെയ വ്യവസായ വിപ്ലവം എെന്തന്നി
ല്ലാെത വർധിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ പഴയ സമുദായ ഘടനയിൽ പുതിയ വ്യവസായാഭിവൃ
ദ്ധി ഒതുങ്ങിെല്ലന്നായി. മർദ്ദിതരായ കൃഷിക്കാർക്കു സ്വാഭാവികമായി പട്ടണങ്ങളി
േലെയ്ക്കാരാകർഷണം േതാന്നി. പേക്ഷ, അവെര പുറേത്തക്കുവിടാെത തങ്ങളുെട
കയ്പ്പിടിക്കുള്ളിൽത്തെന്ന െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാനാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചത്.
അതിെന്റ ഫലമായി അേനകം കർഷക ലഹളകളുണ്ടായി. മർദ്ദിതനായ കൃഷിക്കാ
രനും അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു േപാകുന്ന കച്ചവടക്കാരനും തമ്മിൽ േയാജിച്ചുെകാണ്ട്
നാടുവാഴി പ്രഭുവിെന്റ േനെര യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം െചയ്തു. ഒരു വലിയ വിപ്ലവമുണ്ടായി.
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം േതാറ്റു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വികാസെത്ത തടുത്തുനിർത്തിയി
രുന്ന എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളും ക്ഷയിച്ചു. മുതലാളിത്തം വിജയാേഘാഷം
മുഴക്കി.

16 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം
ഭൂമി, ഖനി, ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽപാദന സാമഗ്രികെളല്ലാം വ്യക്തികളുെട സ്വ
കാര്യസ്വത്തായിരിക്കുകയും അവയിൽ പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട
പ്രയത്നശക്തിെയ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് മുതലാളിത്തം. ലാഭമുണ്ടാക്കുക, പിേന്നയും ലാഭ
മുണ്ടാക്കുക, ഇനിയും ലാഭമുണ്ടാക്കുക—ഈ ഒെരാറ്റ ആദർശത്തിേന്മലാണ് മുത
ലാളിത്തം തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാഭമുണ്ടാക്കാനുപകരിക്കാത്ത ഉൽപാ
ദനങ്ങൾക്ക് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനമില്ല. ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന
സാധനങ്ങൾ മാത്രേമ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളു. ഏെതങ്കിലു
െമാരു സാധനം നിർമ്മിക്കണെമാ േവണ്ടെയാ, േവണെമങ്കിൽ എത്ര നിർമ്മി
ക്കണം എെന്നല്ലാം നിജെപ്പടുത്തുന്നത് ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എത്രേത്താളം
ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുെമന്ന് േനാക്കിയിട്ടാണ്. ലാഭമുണ്ടാക്കണെമങ്കിൽ മറ്റു
ള്ളവർ സാധനം വാങ്ങണം. അേപ്പാൾ വാങ്ങുന്നവരുെട പ്രേചാദനം (Demand)
അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഉൽപാദനം. അതുെകാണ്ടു മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ പ്ര
േചാദനം അധികമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുകയും പ്രേചാ
ദനം കുറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിയുേന്നടേത്താളം കുറച്ചുമാത്രം നിർമ്മിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് അധികം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്
എന്ന് ഒരു പേക്ഷ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ അഭിമാനം െകാള്ളുന്നുണ്ടാവാം. ജന
ങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് (പ്രേചാദനമനുസരിച്ച്) സാധന നിർമ്മാണം
െചയ്യുന്ന മെറ്റാരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ വഴിയിെല്ലന്നുകൂടി അത്
വാദിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, വാസ്തവം അതാെണാ? ജനങ്ങളുെട ആവശ്യത്തിന
നുസരിച്ചാേണാ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ സാധന നിർമ്മാണം െചയ്യുന്നത്? എന്നു
െവച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനസാമാന്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ, അത്യാവശ്യമായ,
ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം മുതലായവയാെണാ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ അധികമായി ഉൽ
പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ
െക്ക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനമുള്ളു. ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വസ്ത്രം,
ഭക്ഷണം മുതലായവയുണ്ടാക്കുകയാെണങ്കിൽ അെതല്ലാം വാങ്ങുവാൻ ആളുകൾ
േവെണ്ട? ജീവിതത്തിെന ഒരു വിധം ‘ഉന്തിത്തള്ളുവാൻ’ മാത്രമുള്ള കൂലി ലഭിക്കു
ന്ന െതാഴിലാളികൾക്ക്—മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചവിട്ടുകേളറ്റ് പാപ്പരായിത്തീർന്ന
ഇടത്തരക്കാർക്ക്—അെതല്ലാം വാങ്ങത്തക്ക പണെമവിെട? അവർ വാങ്ങിയിെല്ല
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അദ്ധ്യായം 1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ

ങ്കിൽ എങ്ങിെനയാണ് പണമുണ്ടാക്കുക? അേപ്പാൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുേടയും ആവ
ശ്യം േനാക്കിയല്ല പണക്കാരുെട മടിശ്ശീല േനാക്കിയാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
ഉൽപാദനം െചയ്യുന്നത്. ഉൽപ്പാദന ശക്തിയുെട എെന്താരു ദുർവ്യയമാണിത്!
പ്രയത്നശക്തിയുെട എെന്താരു ദുരുപേയാഗമാണിത്‼

17 മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനന്തരഫലം
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്ന ശക്തി മുഴുവൻ ഉപേയാഗിക്കാൻ
നിവൃത്തിയിെല്ലന്ന് വരുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി െതാഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നു.
പണിയില്ലാെത െവറുെത കിടക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുെട മുമ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള
മനുഷ്യ പ്രാണികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. വിറ്റഴിയാത്ത സാധനങ്ങൾ നിർദ്ദയം
നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. വർദ്ധിച്ച ഉൽപാദന ശക്തികെള ദുരുപേയാഗം െചയ്യുകയും
പ്രവൃത്തിെയടുക്കുവാൻ െകൽപുള്ള ൈകകെള നിർജ്ജീവങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുകയും,
ഉത്സാഹികളും ബുദ്ധിശാലികളുമായ ജനങ്ങെള െതാഴിലില്ലാത്തവരാക്കി പിച്ചെയ
ടുപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഈ ദുഷിച്ച സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ എല്ലാ വളർച്ചേയയും
തടുത്ത് നിർത്തുന്നു. അേപ്പാൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട നാശം ചരിത്രത്തിെന്റ
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

18 െതാഴിലാളി—ഒരു പുതിയ ശക്തി
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ജനനേത്താെടാപ്പം പുേരാഗതിയിേലയ്ക്ക് കുതിക്കുന്ന മെറ്റാരു
ശക്തിയും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്—െതാഴിലാളി, ജനനം മുതൽക്കുതെന്ന മുതലാളിയും െതാ
ഴിലാളിയും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളാരംഭിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സമുദായം,
അനുഭവിക്കുവാൻ വ്യക്തികൾ—ഈ പരസ്പര ൈവരുദ്ധ്യം മുതലാളിയും െതാഴി
ലാളിയും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു. ഒടുവിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം
അധഃപതനത്തിലാണ്ട് മെറ്റല്ലാ വർഗ്ഗക്കാരുേടയും സഹായേത്താടുകൂടി മുതലാളി
ത്ത വ്യവസ്ഥെയ തകിടം മറിക്കുകയും, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധികാര ശക്തിെയ
പിടിച്ചുപറ്റുകയും ഉൽപാദനെത്തെയന്നേപാെലത്തെന്ന വിതരണേത്തയും െപാ
തുവുടമയിൽ കീഴിലാക്കി സ്വകാര്യ സ്വത്തില്ലാത്ത വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു
നവ്യമായ സമുദായ ഘടനയുണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

19 മുതലാളിത്തം ഇന്ത്യയിൽ
ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാപ്രഭുത്വെത്ത നശിപ്പിച്ചത് േദശീയമായ
മുതലാളിത്തമല്ല, േനെരമറിച്ചു, വിേദശീയ ശക്തികളാണ്’. യൂേറാപ്യൻ കച്ചവട
ക്കാരൻ വന്നതിന്നു മുമ്പുതെന്ന ഇവിെട മുതലാളിത്തപരമായ ഉൽപാദനത്തിെന്റ
ആരംഭഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ൈകേവലകൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരിമിത
മായിക്കിടക്കുക എന്ന നിലവിട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു. വിനിമയം വളർന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവന്ന കച്ചവടക്കാർ
സമുദായത്തിെല ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിേദശീയ മുതലാളി
യുെട ആഗമനം ഇന്ത്യൻ സമുദായത്തിെന്റ സുഖകരമായ വികാസത്തിന് തടസ്സ
മായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ച തടയെപ്പട്ടു.
ഏതായാലും ക്ഷേയാന്മുഖമായ ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധികാര
ശക്തിെയ തകിടം മറിക്കുവാൻ വിേദശ ശക്തികൾ മടിച്ചില്ല. 1857 െല സിപ്പായി
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ലഹള വാസ്തവത്തിൽ, മരണശയ്യയിൽക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി
െന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവസാന സമരമായിരുന്നു. വിേദശ ശക്തികേളർെപ്പ
ടുത്തിയ പുതിയ ഭരണകൂടം മുതലാളിത്തപരമായ ചൂഷണെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുെട ശക്തിെയ ഉറപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ആദ്യം തെന്ന ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട അവശി
ഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുക മുതലായ ചില അധികാരങ്ങേളാടുകൂടിയ
ഒരു പുതിയ ജന്മിസമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇങ്ങിെന നാേശാന്മുഖമായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ്
ശക്തികളുെട കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് വിേദശീയ മുതലാളിത്തം ഇന്ത്യയിൽ നില
നിൽക്കുന്നത്.

20 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
ഇന്ത്യൻ ജനസാമാന്യത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഉൽപാദനങ്ങളും എത്രതെന്ന അപരിഷ്കൃ
തമായ സ്ഥിതിയിലാെണങ്കിൽകൂടി, വിനിമയത്തിന്ന് േവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പടുന്നത്. വിേദശീയ ശക്തികളുെട ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് അവ േദശീയമാർക്ക
റ്റുകളിൽ മാത്രെമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇന്നവയ്ക്ക് മത്സരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന േലാകമാർക്കറ്റിലും സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുെകാണ്ടവ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥെയ
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ ഉൽപാദനങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, വളർച്ചയില്ലാത്ത മുതലാ
ളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വ്യാപാരം ഉൽപാദകന്മാെര അധികമധികം ദരിദ്രന്മാരാ
ക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി ഒേരസമയത്ത് കാർഷിേകാൽപാദനങ്ങളുെട നവീ
കരണേത്തയും വ്യവസായങ്ങളുെട വികാസേത്തയും തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു. ഫ്യൂഡ
ലിസ്റ്റ് ശക്തികളുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്വതന്ത്ര
മായ വളർച്ചെയ ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യശക്തി തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നുണ്ട്. സാമ്രാ
ജ്യാധികാരേത്തയും മർദ്ദക വർഗക്കാരായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ശക്തികേളയും ഒേരസമയ
ത്ത് മാത്രെമ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അേപ്പാഴും േദശീയമായ മുതലാളിത്ത
ത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി വളരുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുവരില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
േകാളണികളിൽ സാമ്രാജ്യാധികാരേത്താെടതിരിടുന്ന ശക്തികളുെട മുന്നണിയിൽ
നിൽക്കുന്നത് െതാഴിലാളി വർഗമായിരിക്കും. െതാഴിലാളി വർഗം േദശീയ സ്വാത
ന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ െചലുത്തുന്ന സ്വാധീന ശക്തി െകാേളാണിയൽ ജനതയ്ക്ക് േസാ
ഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിരിക്കും.
ഈ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടു വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. മുതലാളിത്ത വിപ്ലവം മുഴു
മിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുതെന്ന െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിന്നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി
െന്റ നാന്ദിമാത്രമായിരിക്കും.
□
(1937, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, 1123 തുലാം, വിജയ പ്രിൻറിംഗ് ആൻറ്
പബ്ലിഷിംഗ്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട)

2
രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
I
“മുതലാളിത്ത വർഗത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ വിജയവും ഒരു
േപാെല അനിവാര്യമാണ്”. 1847 ലാണു മാർക്സും എംെഗൽസും തങ്ങളുെട സുപ്ര
സിദ്ധമായ മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ ഇങ്ങെന പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മുതലാളിത്തം നശിക്കുെമന്ന്! ആരുമതു വിശ്വസിച്ചില്ല. മുതലാളിവർഗത്തി
െന്റ ഏജൻറുമാരായ ബുദ്ധിജീവികൾ മാർക്സിെന കിറുക്കെനന്നു വിളിച്ചു. മുതലാളി

ത്തത്തിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകന്മാർ മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടതായിത്ത
െന്ന നടിച്ചില്ല.
എങ്ങെന നടിക്കും? സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു മദിച്ചുപുളച്ചുെകാണ്ട് മുത
ലാളിത്തം വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു
അത്. വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന മുതലാളിത്തം തളരുകയും തകരുക
യും െചയ്യുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർ ആശിച്ചതുേപാെലയല്ല, മാർക്സും
ഏംഗൽസും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിക്കാണ്, േലാകം മുേന്നറിയത്. ഏഴു ദശാബ്ദ
ങ്ങൾക്കുേശഷം, 1917-ൽ, ഭൂമുഖത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മുതലാളി
ത്തം തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ജന്മിയും മുതലാ
ളിയുമില്ലാത്ത പുതിെയാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ-േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥഉയർന്നുവന്നു. അങ്ങെന 17 േകാടി ജനങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളെമങ്കിലും
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാ
യിത്തീർന്നു.
പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ടു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ! രണ്ടു േലാകങ്ങൾ! ഒരു
ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തേലാകം.
• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മറുഭാഗത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ
യിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധികാരശക്തി തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട് െതാഴി
ലാളി വർഗം സ്വന്തം ഭരണാധികാരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്ത വ്യവ
സ്ഥയിൽ ഭരണാധികാരം മുതലാളികളുെട കയ്യിലാണ്.
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• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിലവും ഫാക്ടറിയും കമ്പനിയും ബാങ്കും മറ്റുൽ
പാദേനാപകരണങ്ങളും െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും കയ്യി
ലാണ്; മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം ചൂ
ഷകവർഗക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാണ്.
• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് മുതലാളികളുെട ലാഭ
ത്തിന് േവണ്ടിയല്ല. അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു
മായ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനാണ്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽ
പാദനം നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾക്ക്
അേങ്ങയറ്റം ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചൂഷകവർഗക്കാെര കൂടുതൽ വലിയ ധനിക
രാക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയല്ല; ജനങ്ങളുെട ജീവിത നിലവാരമുയർത്താൻ േവണ്ടി
യാണ്, േദശീയവരുമാനം പങ്കിടെപ്പടുന്നത്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ
േദശീയവരുമാനം ജനങ്ങളുെട പുേരാഗതിക്കു േവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികളുെട
പരമാവധി ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയാണ് പങ്കിടെപ്പടുന്നത്.
• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനാഭിവൃദ്ധിേയാെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ക്ര
യശക്തിയും വളരുന്നതുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും െതാഴിലില്ലായ്മയുമി
ല്ല; മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദന വർധനേവാെടാപ്പം െതാഴിലാളി
കളുെട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പ
വും െതാഴിലില്ലായ്മയും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ െതാഴിലാളി വർഗം തങ്ങൾക്കുേവണ്ടിതെന്ന
പണിെയടുക്കുന്നു; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദിതരായ െതാഴിലാളിവർഗം
ചൂഷകവർഗക്കാർക്കു േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

• േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ
ത്തിന് പണിമുടക്കേമാ സമരങ്ങേളാ നടേത്തണ്ട യാെതാരാവശ്യവുമില്ല;
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്നതിരായ പണിമുടക്കങ്ങളും
സമരങ്ങളും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.
ഒരു ഭാഗത്ത് സാർവത്രികവും സർവേതാന്മുഖവുമായ അഭിവൃദ്ധി; മറുഭാഗത്ത്
അധഃപതനം, കുഴപ്പം, െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, കഷ്ടപ്പാട്!

II
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ റഷ്യയിലാണുടെലടുത്തത്. പേക്ഷ, അതു സാർവേദ
ശീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കി. േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന
എല്ലാ ജനാഭിലാഷങ്ങേളയും അതു തട്ടിയുണർത്തി. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത
ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള െവമ്പലുകെള എല്ലായിടത്തും അതു ആളി
ക്കത്തിച്ചു. േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗത്തുനിന്നു മർദ്ദനങ്ങേളയും ചൂഷണങ്ങ
േളയും എെന്നേന്നക്കുമായി പിഴുെതറിഞ്ഞ റഷ്യൻ വിപ്ലവം, വാസ്തവത്തിൽ, േലാ
കമുതലാളിത്തത്തിെന്റ തെന്ന മരണമണിയടിക്കാറായി എന്നതിെന്റ ഒരു മുന്നറി
യിപ്പായിരുന്നു. െലനിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
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“നമുക്ക് അഭിമാനം െകാള്ളാനും സന്തുഷ്ടരാവാനും അവകാശമുണ്ട്. എന്തുെകാ

െണ്ടന്നാൽ ഭൂമിെയ േചാരയിൽ മുക്കുകയും മനുഷ്യ സമുദായെത്ത പട്ടിണിയിലും
കാടത്തത്തിലിമിട്ടു െഞരുക്കുകയും െചയ്ത മുതലാളിത്തെമന്ന കാട്ടുമൃഗെത്ത ആദ്യ
മായി േലാകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു നമ്മളാണു കീഴടക്കിയത്. ആ കാട്ടുമൃഗത്തി
െന്റ മരണക്കളിയുെട മൃഗീയതകൾ എത്രതെന്ന അതിരുകവിഞ്ഞതായിെക്കാള്ള
െട്ട, അതുനാശമടയുന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാരു സംശയവുമില്ല.” (െലനിൻ, വാള്യം
27 േപജ് 460)

േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും മുതലാളിത്തം നശിക്കാൻ േപാവുകയാെണന്ന്! പലരും
അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഏറാൻമൂളികൾ മാർക്സിസം ഒരു റഷ്യൻ
ചരക്കാെണന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതു പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നും െതളിയിക്കാൻ
പുസ്തകങ്ങെളഴുതിത്തള്ളി. എന്നല്ല, റഷ്യയിൽത്തെന്ന െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ
വിജയം താൽക്കാലികമാെണന്ന് അവർ പ്രവചിച്ചു. സാറും സാറിെനയും മുതലാ
ളിയും ജന്മിയും െക്രംലിനിൽ വീണ്ടും ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കുന്ന ദിവസെത്തപ്പറ്റി
അവർ മധുരസ്വപ്നം കണ്ടു.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർ ആശിച്ച വഴിക്കല്ല, െലനിൻ ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ച വഴിക്കാണ് േലാകം നീങ്ങിയത്. പഴയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ കൂ
ടുതൽ ക്ഷീണിക്കാനും ക്ഷയിക്കാനും തുടങ്ങി. പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ അനുദിനം
ശക്തിെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. പഴയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ക്ഷയിക്കും േതാറും പുതിയ സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വാധീനം വർധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
1929-ൽ പഴയ വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, വിലയിടിവ്, െതാഴിലി
ല്ലായ്മ. പുതിയ വ്യവസ്ഥയിൽ െതാഴിലില്ലായ്മെയ എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി അവസാനി
പ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുെട വിജയകരമായ മുേന്നറ്റം.
മുതലാളിത്തെത്ത പിടികൂടിയ കുഴപ്പേത്തയും അതിൻഫലമായി േലാകത്തി
െലാട്ടുക്കും മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളയും, മാർക്സിസം െലനിനിസത്തി
െന്റ െവളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട്, 1930-ൽ സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പ്രവചി
ച്ചു:
“ഈ വസ്തുതകെളല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നെതന്താണ്?”

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്ഥിരീകരണം അവസാനിക്കാൻ േപാവുകയാെണന്ന്;
ബഹുജന വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം കൂടുതൽ ഊർജ്വസ്വലതേയാെട
ശക്തിെപ്പടുെമന്ന്;
പല രാജ്യങ്ങളിലും േലാകസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കുഴപ്പമായി
വളരുെമന്ന്.
ഇതിെന്റ അർഥം ഒന്നാമതായി, ആഭ്യന്തര രംഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഉഗ്രമായ ഫാ
ഷിസ്റ്റ് നയം ൈകെക്കാണ്ടുെകാണ്ടും അതിനായി േസാഷ്യൽ ഡിേമാക്രസിയുൾെപ്പ
െടയുള്ള എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികേളയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും മുതലാ
ളിവർഗം ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിക്കുെമന്നാണ്.
രണ്ടാമതായി, വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ മുതലാളിവർഗം പുതിെയാരു
സാമ്രാജ്യ യുദ്ധത്തിലൂെട ഒരു രക്ഷാമാർഗം േതടുെമന്നാണ്.
അവസാനമായി, മുതലാളിത്ത ചൂഷണെത്തയും യുദ്ധഭീഷണിെയയും എതിർ
ത്തുെകാണ്ട് െതാഴിലാളിവർഗം വിപ്ലവത്തിലൂെട സ്വന്തം രക്ഷാമാർഗം േതടുെമ
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ന്നാണ്” (സ്റ്റാലിൻ, േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 16-ാം േകാൺഗ്രസിെല
റിേപ്പാർട്ട്).
അടുത്ത ഭാവിയിൽ എെന്തല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ േപാകുന്നെതന്നതിെന
ക്കുറിച്ചുള്ള ധീരമായ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു ഇത്. പേക്ഷ, പലരും ഇതു വിശ്വ
സിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർ സ്റ്റാലിെന്റ േസ്വച്ഛാധി
പത്യെത്തപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങളും േലഖനങ്ങളുെമഴുതിത്തള്ളി. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന
തിരായി ചന്ദ്രഹാസമിളക്കിെക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തമല്ല, േസാഷ്യലിസമാണ്, തക
രുക എന്ന് അവരുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
പേക്ഷ, മുതലാളികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരും ആശിച്ചതുേപാെലയല്ല, സ്റ്റാ
ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെലയാണ് േലാകം നീങ്ങിയത്. മാർക്സിസത്തിെന്റ പ്ര
വചനം സത്യത്തിലുറച്ചതാെണന്ന് ചരിത്രം െതളിയിച്ചു. ഹിറ്റ്ലറുെട അരേങ്ങറ്റം,
ഇറ്റലി-ജാപ്പ്-ജർമൻ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുെട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി, യു
ദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, മ്യൂണിക്, ഒടുവിൽ രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം!
യുദ്ധത്തിെന്റ ഗതിതെന്നയും മുതലാളികൾ ആശിച്ചേപാെലയായില്ല. േലാക
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഏറ്റവും ക്രൂരവും ഏറ്റവും ബീഭൽസവുമായ മുന്നണിപടെക്കതി
രായി ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അേമരിക്ക മുതലായ വൻകിട മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി കൂട്ടുകൂേടണ്ടി വന്നു.
സ്റ്റാലിൻ ഗ്രാഡ്! മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വാടകെയഴുത്തുകാർ പ്രവചിച്ചു: എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു! േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ കഥകഴിഞ്ഞു!
പേക്ഷ, മുതലാളികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരും പറഞ്ഞമാതിരിയല്ല, െലനി
നും സ്റ്റാലിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെലയാണ് േലാകം മുേന്നറിയത്.

III
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പെത്ത മുെമ്പാരിക്കലു
മുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു. അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ േലാകത്തിെലാ
ട്ടുക്കും വൻപിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുളവാക്കി.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണ് േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നത്. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധകാലെത്ത
സംഭവ വികാസങ്ങളുെട ഫലമായി െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ, േപാളണ്ട്, ഹങ്കറി,
റുേമനിയ, ബൾേഗറിയ, അൽേബനിയ, കിഴക്കൻ ജർമ്മനി, ൈചന, െകാറിയ,
മേങ്കാളിയ, വിയറ്റ്നാം എന്നിങ്ങെന പതിെനാന്നു രാജ്യങ്ങൾകൂടി മുതലാളിത്തവ
ലയെത്ത േഭദിച്ചു പുറത്തുകടന്നു.
യൂേറാപ്പിെന്റയും ഏഷ്യയുെടയും പടങ്ങൾ മാറ്റി വരയ്ക്കെപ്പട്ടു.
െമാളേട്ടാവ് വിവരിക്കുന്നു:
“ഇന്നെത്ത യൂേറാപ്പ് യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യൂേറാപ്പിെനേപ്പാെലയാേണാ?

കഴിഞ്ഞ േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി അവിെട സംഭവിച്ച വൻപിച്ച പരി
വർത്തനങ്ങൾ നമുക്കവഗണിക്കാൻ സാദ്ധ്യമാേണാ? േസാവിയറ്റ് യൂണിയേനാ
െടാപ്പം മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പാതയുേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ട് േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് പുേരാഗതിയിേലക്കും പുനരുദ്ധാനത്തിേലക്കും ദൃഢചിത്തതേയാെട തിരി
ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാലും പിൻതിരിയുവാേനാ മുത
ലാളിത്തത്തിേലക്ക് തിരിച്ചുേപാവാേനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നിെല്ലന്നും, വസ്തു നിഷ്ഠമായി
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നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധിേയാെട കാര്യകാര്യ വിേവചനം െചയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഏെതാരാൾ
ക്കും വ്യക്തമേല്ല? സമൂർത്തമായ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും പരിേശാധിക്കുന്നതാ
യാൽ ഏതാണ്ട് 60 േകാടിേയാളം വരുന്ന യൂേറാപ്പിെല ആെക ജനങ്ങളുെട പകുതി
േയാളം, അതായത് 30 േകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ, േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും ജനാധി
പത്യത്തിെന്റയും േചരിയിേലക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുെവന്നു െതളിയുന്നതാണ്. ഇതി
െന്റ അർത്ഥം യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യൂേറാപ്പിൽ നിന്നും വളെര വിഭിന്നമായ
ഒരു യൂേറാപ്പാണ് നമ്മുെട മുമ്പാെകയുള്ളത് എന്നാണ്.”

ഏഷ്യയുെട സ്ഥിതിേയാ? െമാളേട്ടാവ് തുടരുന്നു:
“ഏഷ്യയിെല ആെക ജനസംഖ്യ സുമാർ 140 േകാടിയാണ്. േലാകത്തിെല ആെക
ജനസംഖ്യയുെട പകുതിയിലധികമാണിത്. ഇന്ന് ഏഷ്യയിെല ജനങ്ങളിൽ പകു

തിയിൽ സ്വൽപ്പം കുറവുവരുന്ന ജനത മുതലാളിത്തേച്ചരിയുേപക്ഷിച്ച് ജനകീയജ
നാധിപത്യ രാജ്യങ്ങെള, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ച
രാജ്യങ്ങെള, അധിവസിക്കുന്നവരാണ്.”

ഒട്ടാെക 90 േകാടിയിലധികം ജനങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ നുകം െപാട്ടിെച്ചറി
ഞ്ഞ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േചരിയിൽ അണിനിരന്നു
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന േലാകമാെക പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകേളാടുകൂ
ടിയ രണ്ടു വ്യത്യസ്തേചരികളായി പിളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത്
സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും മർദ്ദനത്തിെന്റയും േചരി; മറുഭാഗത്ത് േസാഷ്യലിസത്തി
െന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും േചരി. ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകു
ഴപ്പം. രണ്ടാംഘട്ടത്തിേലക്കു പ്രേവശിച്ചുെവന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർഥം.

III
1927-ൽ തെന്ന, ഒരേമരിക്കൻ െതാഴിലാളി പ്രതിനിധി സംഘത്തിെന്റ േചാദ്യങ്ങൾ
ക്കു മറുപടിയായി സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:
“സാർവേദശീയ വിപ്ലവത്തിെന്റയും സാർവേദശീയ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട പ്ര

വർത്തനങ്ങളുേടയും ഗതിക്രമം കൂടുതൽ മുേന്നാട്ടുേപാകുേമ്പാൾ രണ്ടു സാർവലൗ
കിക േകന്ദ്രങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പടും: േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു ചായുന്ന രാജ്യ
ങ്ങെളെയല്ലാമാകർഷിക്കുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േകന്ദ്രവും, മുതലാളിത്തത്തിേലയ്ക്കു ചാ
യ്വുള്ള മുതലാളിത്ത േകന്ദ്രവും. ഈ രണ്ടു േചരികളും തമ്മിലുള്ള സമരമാണ് േലാ
കത്തിെലാട്ടുക്കും മുതാലളിത്തത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും വിധി നിർണ
യിക്കുക.” (സ്റ്റാലിൻ, വാള്യം 10 േപജ് 140)

സഖാവ് സ്റ്റാലിെന്റ ദീർഘദർശനം എത്ര ശരിയായിരുന്നുെവന്ന് രണ്ടാം േലാക
മഹാ യുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം രണ്ടു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലു
ള്ള സമരം മുഴുവൻ േലാകെത്തയുമുൾെക്കാള്ളുന്ന രണ്ടു േചരികൾ തമ്മിലുള്ള സമ
രമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. െമാളേട്ടാവ് പറയുന്നു:
“രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം േലാകമുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട കുഴപ്പത്തിന്
ആഴം കൂട്ടുന്നതിേലയ്ക്കു വഴിെതളിയിച്ചു. േലാകമുതലാളിത്തേച്ചരിേയാടു െതാട്ടുത
െന്ന ഒരു പുതിയ സാർവേദശീയേച്ചരി, ഒരു ജനാധിപത്യേച്ചരി, രൂപവൽക്കരി

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

17

ക്കെപ്പട്ടതിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടു. ഈ ജനാധിപത്യേച്ചരി യു എസ് എസ്
ആറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പാതയിേലക്കു കട
ന്നിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടെപ്പട്ടാലും ശരി, ഇെല്ലങ്കിലും ശരി, ഇത് േനരാണ്.”
ഒെരാറ്റ േലാകമുതലാളിത്തേച്ചരി മാത്രമുണ്ടായിരുേന്നടത്ത് രണ്ടുേചരികൾ—
മുതലാളിത്തേച്ചരിയും ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും—പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെവന്നതാണ്
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിെന്റ
ഗതിെയ നിർണയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം.
ജനങ്ങളുെട കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ എല്ലാ ആവ
ശ്യങ്ങെളയും പരമാവധി തൃപ്തിെപ്പടുത്തുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനം
നടത്തുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തി
േലക്കും മുേന്നറുന്നു. കുത്തകമുതലാളികളുെട പരമാവധിലാഭത്തിനു േവണ്ടി ഉൽ
പാദനം നടത്തുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരി ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചു തകർച്ചയിേലക്കും നാശ
ത്തിേലക്കും നീങ്ങുന്നു.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കും കമ്മ്യൂണി
സത്തിേലക്കും മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, മുതലാളിത്തേച്ചരിയിെല രാജ്യങ്ങ
ളിൽ അരാജകത്വവും അധഃപതനവും മത്സരവും ചൂഷണവും നടമാടുന്നു. ഉൽ
പാദന വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.
ഹിറ്റ്ലറുെട ആക്രമണം െകാണ്ടു ഏറ്റവുമധികം നാശനഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ച ഒരു
രാജ്യമാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ. ഏറ്റവും കുറച്ചു നാശനഷ്ടങ്ങളനുഭവിച്ച രാജ്യ
മാണ് അേമരിക്ക. പേക്ഷ, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുേടയും അഭിവൃദ്ധിയുെട േതാത് എത്ര
വ്യത്യസ്തമാെണന്നു േനാക്കുക.
1929 െല സ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ 1952-ൽ േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയെന്റ വ്യാവസായിേകാൽപാദനം 13 ഇരട്ടിയാണ്. അേമരിക്കയുേടത് രണ്ടിര
ട്ടി മാത്രമാണ്.
1946 നും 1951 നും മിടയിലുള്ള 5 െകാല്ലത്തിനിടയിൽ േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ
ഉൽപാദനം 170 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. അേമരിക്കയുേടത് 30 ശതമാനം മാത്രമാണ്
വർദ്ധിച്ചത്.
1913 െല സ്ഥിതിയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ 1945-ൽ േസാവിയറ്റു യൂ
ണിയനിെല വൻകിട വ്യവസായശാലകളിെല ഉൽപാദനം 85 ഇരട്ടിയാണ്; ഉൽ
പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉൽപാദനം 60 ഇരട്ടിയാണ്; വിദ്യുത്ച്ഛതിയുെട ഉൽപാ
ദനം 75 ഇരട്ടിയാണ്; യന്ത്ര നിർമാണ വ്യവസായങ്ങളുെട ഉൽപാദനം 160 ഇരട്ടി
യാണ്.
ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുേപാെല ഗണ്യമായ അഭിവൃദ്ധിയു
ണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് ഇന്നെത്ത ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം േദ
ശീയ വരുമാനത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗം ജന്മികളും കുലാക്കുകളും മുത
ലാളിമാരും ബാങ്കർമാരുമാണ് തട്ടിെയടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നാകെട്ട, ചൂഷകവർഗങ്ങ
ളില്ലാത്തതുെകാണ്ട് േദശീയവരുമാനം മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്കു തെന്ന ലഭിക്കുന്നു.
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േമന്മെയയാണിത് കാണിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിെലയും മദ്ധ്യയൂേറാപ്പി
െലയും രാജ്യങ്ങൾ മർദ്ദനത്തിൻേറയും ചൂഷണത്തിൻേറയും േകളീ രംഗങ്ങളായിരു
ന്നു. ജന്മികളും മുതലാളികളുമാണ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.
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അദ്ധ്യായം 2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ

ഉദാഹരണത്തിന് േപാളണ്ടിൽ 87.1 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 31.8 ശതമാനം
ഭൂമി മാത്രേമയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അേതസമയത്ത് 0.9 ശതമാനം വരുന്ന വൻകിട
എേസ്റ്ററ്റുടമകൾ ആെക ഭൂമിയുെട 47.3 ശതമാനം കയ്യടക്കിെവച്ചിരുന്നു. റുേമനിയ
യിൽ 97.5 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 60 ശതമാനം ഭൂമി മാത്രേമയുണ്ടായിരുന്നു
ള്ളു. അേതസമയത്ത് 0.8 ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന വൻകിട എേസ്റ്ററ്റുടമകളുെട
ൈകവശം ആെക ഭൂമിയുെട 32.2 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഹംഗറിയിൽ 92.8 ശത
മാനം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുെട 34.2 ശതമാനം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ 0.9
ശതമാനം വരുന്ന എേസ്റ്ററ്റുടമകളുെട കയ്യിൽ 46.4 ശതമാനം ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പിന്നണിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാർഷിക രാജ്യമായിരുന്നു ആൽ
േബനിയ, വ്യവസായങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിേട്ട ഉണ്ടായിരു
ന്നുള്ളു. െതാഴിലാളിവർഗം വളെര അടുത്തകാലത്താണ് രൂപെമടുക്കാൻ തുടങ്ങി
യത്. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ മാത്രമല്ല, േഗാത്ര ജീവിതകാലത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
േപാലും ധാരാളമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമിയുെട 56 ശതമാനം മാത്രമാണ്
കൃഷിക്കാരുെട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കിെയല്ലാം ജന്മികളുേടയും പള്ളിയുടമ
കളുേടയും കയ്യിലായിരുന്നു.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ല
വങ്ങൾ ഈ സ്ഥിതിെക്കാരു സമൂലമായ പരിവർത്തനം വരുത്തി. ഫാസിസത്തി
െന്റ ഊന്നുവടികളായിരുന്ന നാടുവാഴികളുെട േമധാവിത്വം അവസാനിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും അർദ്ധ ഫ്യൂഡൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും എെന്നേന്നക്കുമായി
തുടച്ചു നീക്കെപ്പട്ടു. ഭൂമി കൃഷിക്കാരുേടതായി. യൂേറാപ്യൻ ജനകീയജനാധിപത്യ
രാജ്യങ്ങളിെല കൃഷിക്കാർക്ക് ആെക 370 ലക്ഷം ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ലഭിച്ചു.
അങ്ങെന കാർഷികരംഗത്ത് ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പുതിയ
ഘട്ടം തുറന്നുകിട്ടുകയും െചയ്തു.
വ്യവസായം, ബാങ്ക്, ഗതാഗതം മുതലായവയുെട േദശസാൽക്കരണമായിരു
ന്നു അടുത്ത നടപടി. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ശക്തി ദുർഗങ്ങെള തകർത്തുതരിപ്പണ
മാക്കുന്ന ഒരു പ്രഹരമായിരുന്നു അത്. പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്ന
സാമ്രാജ്യത്വ കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങെള അതു തുടച്ചുനീക്കി. സാമ്പത്തികരംഗത്തു
ള്ള ബൂർഷ്വാസിയുെട ആധിപത്യം അത് അവസാനിപ്പിച്ചു. അേമരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ,
ഫ്രാൻസ്, തുടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട പിടിയിൽ നിന്ന് േദശീയ സാമ്പ
ത്തിക ജീവിതെത്ത പരിപൂർണമായി േമാചിപ്പിക്കുകയും പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിക
ളുെട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം തകർത്ത് ജനകീയാ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്
ആവശ്യമായ ഭൗതിക അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ
നടപടികളുെട ഉേദ്ദശം. ഈ നടപടികളുെട ഫലമായി മധ്യയൂേറാപ്പിേലയും െത
ക്കു കിഴെക്ക യൂേറാപ്പിേലയും സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ മർമ സ്ഥാന
ങ്ങളും ജനങ്ങളുെട കയ്യിലായി. സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ നിർമാണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പട്ടുെകാണ്ടും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങെളയും തട്ടിത്തകർത്തു
െകാണ്ടും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ഭാവി രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാൻ
റർബറിയിെല ഡീൻ, ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
“കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പ് ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് ദരിദ്രമായിരുന്നു, പിന്ന
ണിയിലായിരുന്നു, ഫ്യൂഡൽ െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിലായിരുന്നു. െപാതു
വിൽ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ േപാലും മനസ്സിലാക്കാെത കിട
ക്കുകയായിരുന്നു.
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പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പ്, േനേരമറിച്ച്, വിഭവ സമൃദ്ധമായിരുന്നു, അഭിവൃദ്ധിയിലായി
രുന്നു, ധനിക വർഗക്കാരുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കയ്യ
ടക്കിെവച്ചിരുന്നു.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം ഈ സ്ഥിതി കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞു. കിഴക്കൻ
രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിത നിലവാരമുയരുന്നു, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിതനില
വാരം താഴുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിെല രാജ്യങ്ങൾക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ
യൂേറാപ്പിെല രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതിേനക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി കൂടുതൽ നാശനഷ്ട
ങ്ങളുണ്ടായി. വിേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങെളാന്നും ലഭിക്കു
കയുണ്ടായില്ല. എന്നിട്ടും കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങെളക്കാൾ
എത്രേയാ േവഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉൽപാദന നിലവാരത്തിെല
ത്തിേച്ചർന്നു. ഇന്നവ ഭാവിയുെട േനർക്ക് ഉത്സാഹേത്താെട ൈകനീട്ടുകയാണ്.”
(ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ, ഈേസ്റ്റൺ യൂേറാപ്പ് ഇൻ ദി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േവൾഡ്,
േപജ് 16)

V
രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമനിയും ജപ്പാനും പരാജയെപ്പടുകയും ബ്രിട്ടെന്റ
ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ ആ തഞ്ചമുപേയാഗിച്ച് തങ്ങളുെട സ്വന്തം
േലാകേമധാവിത്വമുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നാണ് അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ
ആശിച്ചിരുന്നത്. പേക്ഷ, സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ആശകളല്ല, മാർക്സിസം െവളിെപ്പ
ടുത്തുന്ന സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളുെട പ്രവർത്തനമാണ് വിജയിച്ചത്; യൂേറാപ്പിേലയും
ഏഷ്യയിേലയും ജനകീയജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ
നിന്നു കുതറി പുറത്തുകടക്കുകയും േസാവിയറ്റുയൂണിയനുമായിേചർന്നുെകാണ്ട് മുത
ലാളിത്തേച്ചരിെക്കതിരായ ഏകീകൃതവും ശക്തിയുക്തവുമായ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
േചരി രൂപവൽക്കരിക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ്േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല, പരസ്പരം സഹായിച്ചു
െകാണ്ടും സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുമാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. അവർ പരസ്പരം
കച്ചവടം െചയ്യുന്നു, കടമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നു, ശാസ്ത്രീയവും സാേങ്കതികവുമായ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ൈകമാറുന്നു. േലാകമുതലാളിത്തമാർക്കറ്റിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത
മായ പുതിെയാരു േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ ആവിർഭാവെത്തയാണിത് കുറിക്കുന്നത്.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം, സാർവത്രികവും ഏകീകൃതവുമായ പഴയ േലാകമാർക്കറ്റ്
തകർന്നുെവന്നും , പരസ്പരം മൽസരിക്കുന്ന സമാന്തരങ്ങളായ രണ്ടു േലാകമാർ
ക്കറ്റുകൾ നിലവിൽ വന്നുെവന്നുമാണ്. ഇതാണ് േലാകത്തിൽ സമാന്തരങ്ങളായ
രണ്ടു േചരികളാവിർഭവിച്ചതിെന്റ സാമ്പത്തിക ഫലം സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നു:
ഏകീകൃതവും സാർവത്രികവുമായ േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ തകർച്ചയാണ് രണ്ടാം േലാ
കമഹായുദ്ധത്തിെന്റയും അതിെന്റ സാമ്പത്തികപരിണാമങ്ങളുെടയും ഏറ്റവും പ്ര
ധാനമായ ഫലെമന്നു മനസിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്. േലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട
െപാതുകുഴപ്പെത്ത കൂടുതൽ മൂർച്ചിപ്പിക്കുക എന്ന ഫലമാണതുെകാണ്ടുണ്ടായത്.”
(േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 32)
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േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പര സഹായത്തിെന്റയും പരസ്പര
സൗഹാർദ്ദത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാനപരമായ സാർവേദശീയ
ന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ട് സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദനെത്ത േമൽക്കുേമൽ
വളർത്തുന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി ഈ രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായി
ട്ടില്ലാത്ത വ്യവസായഭിവൃദ്ധി ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുെട
ഫലമായി മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി െചയ്യാനും
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിേലക്ക് ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ
വർധിക്കുന്നു.
“ഇതിെന്റ അർഥം, പ്രധാനെപ്പട്ട മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് (അേമരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ,
ഫ്രാൻസ്) േലാക വിഭവങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാനുള്ള പരിധി വലുതാവുകയല്ല, ചു
രുങ്ങുകയാണ് െചയ്യുക എന്നാണ്; േലാകമാർക്കറ്റിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ
അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറയുെമന്നാണ്; അവരുെട വ്യവസായങ്ങൾക്ക്
ഉൽപാദനക്കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കാൻ അധികമധികം സാധ്യമല്ലാ
തായിത്തീരുെമന്നാണ്; േലാകമാർക്കറ്റിെന്റ നാശേത്താടുകൂടി േലാകമുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിക്കുന്നുെവന്നതിെന്റ അർഥം വാസ്തവത്തിൽ
ഇതുതെന്നയാണ്.” (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 33–34)

രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ േലാകേച
രികൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ േലാകമാർക്കറ്റുകൾ-ഇതു സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി
െന്റ അന്ത്യെത്ത കൂടുതൽ ത്വരിതെപ്പടുത്തി.
ഉൽപ്പാദനേത്താെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ജീവിത നിലവാരവും ഉയരുന്നതുെകാ
ണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽ യാെതാരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകുന്നില്ല.
േനെരമറിച്ച്, പരമാവധി ലാഭത്തിനുേവണ്ടി പരക്കം പായുന്ന മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽ അരാജകത്വവും മത്സരവുമാണ് നടമാടുന്നത്. ചൂഷിത
രായ ബഹുജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നതിനാലും മാർക്കറ്റിെന്റ
പരിധി ഇടുങ്ങിയിടുങ്ങി വരുന്നതിനാലും മുതലാളിത്തം, പ്രേത്യകിച്ചും അേമരിക്കൻ
മുതലാളിത്തം, യുദ്ധത്തിലൂെടയും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളിലൂെടയും തടിതപ്പാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. അതിൻ ഫലമായി മുതലാളിത്തേച്ചരിക്കുള്ളിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നു.
േകാളണികളിെല ജനങ്ങൾ മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനുെമതിരായി തലെപാക്കു
ന്നു. േകാളണിേമധാവിത്വത്തിെന്നതിരായ േദശീയവിേമാചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
എല്ലായിടത്തും ശക്തിെപ്പടുന്നു.
ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഒരു മഹത്തായ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിലൂെട േലാകമുതലാളി
ത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു പുറത്തുകടന്ന ൈചന അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ്
വഹിക്കുന്നത്. ജനകീയ ൈചനയുെട ആവിർഭാവം േലാകമുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യ്ക്കു കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിെയാരു പ്രഹരമാണ്. ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിലൂെട
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള ൈചനയുെട മുേന്നറ്റത്തിെല ഓേരാ കാൽെവപ്പും
െകാേളാണിയൽ ജനതകെള, പ്രേത്യകിച്ചും ഏഷ്യൻ ജനതെയ, ആേവശം െകാ
ള്ളിക്കുകയും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള അവരുെട പരിശ്രമങ്ങൾക്ക്
പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണ് െപാതു കുഴപ്പം. മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളയും മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്നുെവന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം.
സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
“േലാക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുഴപ്പം മാത്രമാേണാ?
അെല്ലങ്കിൽ സാമ്പത്തികകുഴപ്പം മാത്രമാേണാ? രണ്ടും മാത്രമായിട്ടല്ല. അെതാരു
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െപാതുകുഴപ്പമാണ്; അതായത്, സാമ്പത്തിക രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗെത്തയും
ഒരുേപാെല ബാധിക്കുന്ന, േലാക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട സർവ സ്പർശിയായ
ഒരു കുഴപ്പമാണ്. ഈ കുഴപ്പത്തിെന്റ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് േലാ
കമുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട നിേത്യന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നാശവും
മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുേപാന്ന രാജ്യങ്ങളുെട-േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയൻ, ൈചന, മറ്റു ജനകീയ ജനാധിപത്യങ്ങൾ-വളർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക
ശക്തിയുമാെണന്നു വ്യക്തമാണ്.”
(േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 62)

VI
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്ത തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സംഭവ
വികാസം േകാളണിവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ കുഴപ്പവും തകർച്ചയുമാണ്.
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട െപാതുകുഴപ്പമാരംഭിച്ചേതാടുകൂടിത്തെന്ന േകാ
ളണി വ്യവസ്ഥയുെട കുഴപ്പവും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
1917-െല ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം റഷ്യയുെട ചരിത്രെത്ത മാത്രമല്ല, േലാകചരിത്ര
െത്ത തെന്ന മാറ്റിമറിച്ചു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി
ക്കാരുെടയും വിവിധ േദശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും മുേന്നറ്റത്തിെന്റ മാതൃക േലാ
കത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദിത ജനാവലികെള ആേവശം െകാള്ളിച്ചു. അത് സാമ്രാ
ജ്യേമധാവികൾെക്കതിരായ െതാഴിലാളി സമരങ്ങൾെക്കന്നേപാെല േകാളണിക
ളിെല േദശീയവിേമാചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രേചാദനം നൽകി. േകാ
ളണികളിെലയും ആശ്രിത രാജ്യങ്ങളിെലയും ജനങ്ങളുെട ഭാവി രൂപവൽക്കരിക്കു
ന്ന കാര്യത്തിൽ അത് അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു. സാമ്രാജ്യ മർദ്ദനത്തി
െന്റ ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്നു െഞരങ്ങിയിരുന്ന േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങെള അതു
പ്രബുദ്ധരാക്കി. അതിൻഫലമായി േകാളണികളിൽ സാമ്രാജ്യ േമധാവിത്വത്തിെന്റ
അടിത്തറകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടി. മാേവാേസ തൂങ്ങ് എഴുതുന്നു:
“ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ പീരങ്കിെവടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്സിസം െലനിനിസം
െകാണ്ടുതന്നു. നാട്ടിെന്റ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ

സാർവേദശീയ വീക്ഷണഗതി പ്രേയാഗിക്കുവാൻ േലാകെമാട്ടുക്കുമുള്ള പുേരാഗമന
ചിന്താഗതിക്കാെരേപ്പാെല ൈചനയിലുള്ളവേരയും ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം പഠിപ്പിച്ചു.”

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, േകാളണികളിൽ നടമാടിയിരുന്ന ചൂഷണത്തിെന്റയും മർദ്ദ
നത്തിെന്റയും കാലഘട്ടം ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയേത്താടുകൂടി എെന്ന
േന്നയ്ക്കുമായി അസ്തമിച്ചു. േദശീയ വിേമാചന സമരങ്ങളുെട ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം
ആരംഭിച്ചു.
ഏതാണ്ട് മൂന്നു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, 1927-ൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫല
ങ്ങെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.
“റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഈ ഫലങ്ങൾ േകാളണികളിേലയും ആശ്രിത രാജ്യങ്ങളി

േലയും വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഗൗരവമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കാതിരി
ക്കുകയില്ല. ൈചന, ഇൻെഡാേനഷ്യ, ഇന്ത്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിെല വിപ്ലവ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുെട വളർച്ചയും േസാവിയറ്റ് യൂണിയേനാട് ആ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൂടി
ക്കൂടിവരുന്ന സൗഹാർദ്ദവും ഇതു നിസംശയം െതളിയിക്കുന്നു.”
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അദ്ധ്യായം 2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ

“അലട്ടുകൂടാെത േകാളണികെളയും ആശ്രിത രാജ്യങ്ങെളയും ചൂഷണം െചയ്തിരുന്ന
കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േകാളനികളിലും ആശ്രിത രാജ്യങ്ങ
ളിലും വിേമാചനത്തിനുള്ള വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”
(സ്റ്റാലിൻ: െലനിനിസം, േപജ് 241)

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നുണ്ടായ െപാതുകുഴപ്പത്തിെന്റ രണ്ടാംഘട്ട
ത്തിൽ, സാമ്രാജ്യത്വവാദികളുെട െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിനു മുെമ്പാരി
ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പ്രഹരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. േകാളണികളിേലയും അർദ്ധ
േകാളണികളിേലയും ജനങ്ങൾ പഴയപടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറിെല്ലന്ന് വ്യക്തമാ
ക്കി. ൈചനയും െകാറിയ, വിയറ്റ്നാം മുതലായ രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
പിടിയിൽ നിന്നു പരിപൂർണമായ േമാചനം േനടുകയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല
അംഗങ്ങളായി മാറുകയും െചയ്തു. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇൻേഡാേനഷ്യ, ബർമ,
സിേലാൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴി തുറന്നുകാട്ടി.
അേറബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും മധ്യധരണ്യാഴി പ്രേദശങ്ങളിലും സാമ്രാജ്യത്വേമധാ
വിത്വത്തിെന്റ ഇരുമ്പുപിടുത്തത്തിനു ഉലച്ചിൽ തട്ടി. ആഫ്രിക്കയിലും േദശീയ വി
േമാചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പൂർവാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.
വ്യത്യസ്ത രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്;
പേക്ഷ, എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രധാനം. മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ െപാതുകുഴപ്പം മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി, േലാകത്തിെലല്ലായിടത്തും സാമ്രാജ്യ
േമധാവിത്വത്തിെന്റ പിടി അയഞ്ഞു എന്ന കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്.
നമ്മുെട രാജ്യത്തിലുണ്ടായവയും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സംഭവ
വികാസങ്ങൾ യുദ്ധാനന്തരമുണ്ടായ സാർവേദശീയ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി
എത്രേത്താളം ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു മനസ്സി
ലാക്കാം. സാർവേദശീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു
പ്രേചാദനം നൽകി. അേതസമയത്തുതെന്ന ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം, സാർവേദ
ശീയ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും, ഏഷ്യയിെല സംഭവ വികാസങ്ങ
ളിൽ കൂടുതൽ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും െചയ്തു.
1956 െഫബ്രുവരിയിൽ െമാേളാേട്ടവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:
“േകാളണിയായ ഒരിന്ത്യ നിലവിലിെല്ലന്നതും പകരം ഒരു ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കാണു
ള്ളെതന്നും വമ്പിച്ച ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുതയാണ്. ഏഷ്യയിെല യുദ്ധാന

ന്തര സംഭവ വികാസങ്ങളുെട സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രധാന
മായ പരിവർത്തനം.”

VII
കൂെടക്കൂെടയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളും ജീവിതത്തിെല അനിശ്ചിത
തത്വങ്ങളും യാദൃശ്ചിക സംഭവങ്ങളല്ല; സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയുെട അനിവാര്യ ഫല
ങ്ങളാണവ.
അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ വിളയുന്ന രാജ്യങ്ങെള െവട്ടിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടും കു
റഞ്ഞ കൂലിക്ക് െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനെത്ത ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ടും ചര
ക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റുകൾക്കുേവണ്ടിയും മൂലധനം നിേക്ഷപിക്കാനുള്ള
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താവളങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും പരസ്പരം മത്സരിച്ചുെകാണ്ടും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള
മുതലാളികളുെട പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അതുെകാണ്ട്
മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം യുദ്ധത്തിെന്റ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കും.
േനെരമറിച്ച്, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് യുദ്ധമാവശ്യമില്ല. എന്നല്ല, േസാ
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ സമാധാനം ആവശ്യമാണുതാനും. േസാവിയറ്റ് യൂണി
യനിേലയും യൂേറാപ്പിെല ജനകീയജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിേലയും സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥകെള േനാക്കി പഠിച്ചതിനുേശഷം ഡീൻ ഓഫ് കാൻറർബറി, ഹ്യൂലറ്റ്
േജാൺസൻ, ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തുന്നു:
“പ്ളാനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥേയാടുകൂടി എല്ലാ പൗരന്മാരുേട

യും ജീവിത നിലവാരമുയർത്താനുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്
ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതത്രയും വാങ്ങിയുപേയാഗിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. െതാഴിലില്ലാ
യ്മെയപ്പറ്റിയുള്ള ഭയപ്പാടുകളില്ല; മിച്ചമായ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്ക
റ്റുകൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള െവമ്പലില്ല. അതിനാൽ, അത്തരെമാരു രാജ്യത്തിന് യു
ദ്ധത്തിെന്റേയാ യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങളുെടേയാ ആവശ്യമില്ല; നുണകളുെടയും രഹസ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം ജനങ്ങളുേടേയാ ആവശ്യമായ ചര
ക്കുകൾ പരസ്പരം ൈകമാറാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റു ജനങ്ങളുേടേയാ താൽപര്യങ്ങൾ
ക്കായി ഉൽപാദനശക്തികെള വിപുലമാക്കാൻ േവണ്ടി സമാധാനം മാത്രമാണ
താഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാധാന
ത്തിെന്റ ശംഖനാദം മുഴങ്ങുക എന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.”

അത്തരം രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ധാർമികവും ബുദ്ധിപൂർവകവുമായ ഈ തത്വങ്ങ
ളിലാണ് നയിക്കെപ്പടുന്നത്.
(1) എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സമാ
ധാനപരമായ ഒരു നയം ൈകെക്കാള്ളുകയും അങ്ങെന സമാധാനെത്ത കാ
ത്തുരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുക.
(2) മറ്റുള്ളവെരെക്കാണ്ട് സ്വന്തം പണിെചയ്യിച്ചു ശീലിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധ േപ്രരക
ന്മാരാൽ സംഘട്ടനങ്ങളിേലക്ക് വലിച്ചിഴക്കെപ്പടാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക;
ഇതിൽ എല്ലായ്േപ്പാഴും കരുതേലാടുകൂടിയിരിക്കുക.”
(ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൻ: ഈേസ്റ്റൺ യൂേറാപ്പ് ഇൻ ദി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േവൾഡ്,
േപജ് 266)

ഇതല്ല േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്ഥിതി.
െപാതുകുഴപ്പേത്താെടാപ്പം േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ മാർക്കറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും
മൂർച്ഛിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റു പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ േവണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങെള
കീഴടക്കി െവയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇതിൻഫലമായി മുതലാളി
ത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള വടംവലികളും മത്സരങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ഇത്
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴിെയാരുക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങ
ളിെല ജനങ്ങെള, പ്രേത്യകിച്ചും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങെള, അടിമെപ്പടു
ത്തിെക്കാണ്ടും തുടർച്ചയായി െകാള്ളെചയ്തുെകാണ്ടും േദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവ
സ്ഥെയ ൈസന്യവൽക്കരിച്ചുെകാണ്ടും അവസാനമായി യുദ്ധങ്ങൾതെന്ന നടത്തി
െക്കാണ്ടും പരമാവധി ലാഭം േനടിെയടുക്കുക എന്നതാണ് ആധുനിക മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന നിയമം. പേക്ഷ, ആർെക്കതിരായിട്ടാണ് യുദ്ധം െചയ്യുക?
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിരായിേട്ടാ? സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
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അദ്ധ്യായം 2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ

“മുതലാളിത്തവും േസാഷ്യലിസവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്ത രാ

ജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയാെണന്നു പ്ര
സ്താവിക്കെപ്പടുന്നു. താത്വികമായി േനാക്കുേമ്പാൾ അതു തീർച്ചയായും ശരിയാണ്.
ഇന്നു മാത്രമല്ല, രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പും അത് ശരിയായിരുന്നു. മു
തലാളിത്ത രാജ്യങ്ങെള േനതാക്കന്മാർ അത് ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് േസാവിയറ്റ് യൂണി
യെനതിരായ ഒരു യുദ്ധെമന്ന നിലക്കല്ല, മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു
യുദ്ധെമന്ന നിലക്കാണ്. എന്തുെകാണ്ട്? ഒന്നാമതായി, മുതലാളിത്തത്തിന് മുത
ലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധേത്തക്കാൾ അപായകരമാണ് ഒരു േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് രാജ്യമായ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിരായ യുദ്ധം. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ചില മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ
ക്ക് മറ്റുള്ളവയുെടേമൽ േമധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമാണുന്നയിക്കു
ന്നത്. േനെരമറിച്ച് േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിരായ യുദ്ധം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
തെന്ന നിലനിൽപ്പിെന്റ പ്രശ്നമാണ്. തീർച്ചയായും മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുവരിക. രണ്ടാ
മതായി, മുതലാളികൾ പ്രചാരേവലയ്ക്കുേവണ്ടി േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ ആക്രമണ
സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി െകാട്ടിേഘാഷിക്കാറുെണ്ടങ്കിൽ കൂടി അതിൽ അവർ തെന്ന
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം, േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ സമാധാന നയെത്തപ്പ
റ്റി അവർക്ക് േബാദ്ധ്യമുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങെള
അേങ്ങാട്ടാക്രമിക്കുകയിെല്ലന്ന് അവർക്കറിയാം.” (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പ
ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 36–37)

പുറേമയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾെക്കതിരായിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധത്തിെന്റ മുദ്രാ
വാക്യം മുഴക്കുന്നത്. പേക്ഷ, യഥാർഥത്തിൽ അവർ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കേയ്യറാ
നാണ് വട്ടം കൂട്ടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നെത്ത ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള മുതലാളി
ത്ത രാജ്യമായ അേമരിക്ക മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ‘മാർഷൽ സഹായ’ത്തിൻേറയും
മറ്റും േപരിൽ അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യ
ങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളിേലയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറുകയും ആ രാജ്യങ്ങെള
െയല്ലാം അേമരിക്കൻ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട അനുബന്ധങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ
ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അേമരിക്കൻ മൂലധനം ബ്രിട്ടീഷ്ഫ്രഞ്ചുേകാളണികളിെല മാർക്കറ്റുകളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും പിടിച്ചടക്കാൻ
ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേക്ഷ, ഇത് അേമരിക്കയും മറ്റു മുതലാളിത്ത രാ
ജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. സ്റ്റാലിൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,
“ഇന്നെത്ത ഈ പരിതഃസ്ഥിതി അനന്തകാലം വെര സഹിച്ചിരിക്കാൻ ബ്രിട്ടനും
ഫ്രാൻസും തയ്യാറാവുെമന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കുേമാ? മുതലാളിത്ത ബ്രിട്ടനും അതി

നുേശഷം മുതലാളിത്ത ഫ്രാൻസും അേമരിക്കയുെട ആലിംഗനത്തിൽ നിന്ന് അവ
സാനം കുതറിേപ്പാരാനും സ്വതന്ത്രമായ സ്ഥാനവും ഉയർന്ന ലാഭങ്ങളും സുരക്ഷി
തമാക്കാൻ േവണ്ടി അേമരിക്കേയാടു മത്സരിക്കാനും നിർബന്ധമായിത്തീരുെമന്നു
പറയുന്നതേല്ല കൂടുതൽ ശരിയായിരിക്കുക?” (േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക
പ്രശ്നങ്ങൾ, േപജ് 36).

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്താവളങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടും യുദ്ധക്കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാ
ക്കിെക്കാണ്ടും പുതിെയാരു േലാകമഹായുദ്ധമാളിക്കത്തിക്കാനാണ് അേമരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യവാദികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പരിശ്രമം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുെടയും
യഥാർഥ താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് സാർവേദശീയമായ
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ഒരു സമാധാന പ്രസ്ഥാനം അതിേവഗം ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്നത്. െമാളേട്ടാവ് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ൈചനാ ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക്ക്
എന്നിവയുേടയും എല്ലാ ജനകീയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുേടയും ശക്തി വർദ്ധിച്ചു
വരികയും മെറ്റല്ലാ നാടുകളിലും സമാധാന പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ഉയർന്നുവരികയും
െചയ്യുന്നേതാടുകൂടി സമാധാനത്തിെന്റ ഭാവി തങ്ങളുെട സ്വന്തം കയ്യിലാെണന്നും
മെറ്റാരു യുദ്ധെത്ത തടയുവാനും, സമാധാനെത്ത സംരക്ഷിക്കുവാനും, ആവശ്യം
വരുേമ്പാൾ അേങ്ങയറ്റെത്ത ദൃഢചിത്തതേയാെട അവസാനം വെര സമാധാന
ത്തിെന്റ കാര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അതിന് അേങ്ങയറ്റം പ്രവർത്തിക്കുകയും
െചയ്താൽ സാധ്യമാെണന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ േബാധ്യെപ്പട്ടുവരികയാണ്.”

VIII
സാർവേദശീയ പരിത:സ്ഥിതികളിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രീയാ
ന്തരീക്ഷത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരുെട േബാധമണ്ഡലങ്ങളിലും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിെല
വൻകിട മുതലാളികളും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തക മുതലാളികളും തമ്മിലുണ്ടായ കൂട്ടുെകട്ടി
നുള്ളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. കൂട്ടുെകട്ടിനുള്ളിെല ബലാബലത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. എന്നു
െവച്ചാൽ, സാമ്രാജ്യ ശക്തികളും ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള മത്സര
ത്തിെന്റ ഗതി ഇന്ത്യക്കനുകൂലമായി മാറി; ഇന്ത്യാ ഗവൺെമൻറ് അധികമധികം
സ്വതന്ത്രങ്ങളായ നിലപാടുകെളടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
വിേദശനയത്തിെന്റ രംഗത്തിൽ ആദ്യെമാെക്ക മിക്കവാറും സാമ്രാജ്യവാ
ദികൾക്കനുകൂലമായ നയമാണ് ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് ൈകെക്കാണ്ടിരുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ കൂട്ടുെകട്ടിൻേറയും ബ്രിട്ടീഷ് േകാമൺെവൽത്തുമായുള്ള ബന്ധ
ത്തിൻേറയും അനിവാര്യഫലമായിരുന്നു അത്. അങ്ങെന മലയായിെല ജനങ്ങെള
കശാപ്പു െചയ്യാൻ േവണ്ടി ഗൂർക്കാപട്ടാളങ്ങെള അയച്ചുെകാടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ
യുെട ഭൂമിയും ആകാശവും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. അേമരിക്കൻ ചാരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യ
യിെലങ്ങും ഇഷ്ടംേപാെല അലഞ്ഞു തിരിയാനും ഇന്ത്യയുെട മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളുെട
അന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്ക് കടന്നു െചല്ലാനും സൗകര്യം നൽകെപ്പട്ടു. അേമരിക്ക
യുെട േനതൃത്വത്തിൽ ജനാധിപത്യ െകാറിയ ആക്രമിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ പണ്ഡിറ്റ്
െനഹ്റുവിെന്റ ഗവൺെമൻറ് ആക്രമികെള അനുഗ്രഹിച്ചു. അേമരിക്കയുെട ജനാ
ധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന കാല
മായിരുന്നു അത്.
പേക്ഷ, ക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിതി മാറി. ഒരുെകാച്ചു രാജ്യമായ വടക്കൻ െകാറി
യയുെട തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചവിട്ടുകേളറ്റ് തിരിേച്ചാടിേപായ മക്കാർതർ കൂട്ടാളി
കളും, ദീൻബിൻ ഫൂവിൽ അേമരിക്കയുെട പിൻബലമുള്ള ഫ്രഞ്ചുേകാളണിയിൽ േമ
ധാവികൾക്കു േനരിട്ട പരാജയവും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ശക്തി അജയ്യമെല്ലന്ന് വി
ളിച്ചുപറഞ്ഞു. അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ കാശ്മീരിൽ നടത്തിയ കുത്തിത്തിരു
പ്പുകളും ഇന്ത്യയുെട ചുറ്റുപാടും, പ്രേത്യകിച്ചും പാകിസ്ഥാനിൽ, പട്ടാളത്താവളങ്ങളു
ണ്ടാക്കാെനടുത്ത നടപടികളും ഇന്ത്യയുെട പരമാധികാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു േചാ
ദ്യചിഹ്നം ഇട്ടു. അേമരിക്കൻ സഹായം അടിമത്തത്തിേലക്കും യുദ്ധത്തിേലക്കുമുള്ള
ഒരു ചൂണ്ടലാെണന്ന് പാകിസ്ഥാെന്റ അനുഭവം െതളിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ അേമരിക്കയുെട സ്വാധീന ശക്തി കുറയാൻ തുടങ്ങി. അേത
സമയത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട, പ്രേത്യകിച്ചും ജനകീയ ൈചനയുെട, സ്വാ
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ധീനശക്തി വർധിക്കാനും തുടങ്ങി. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും െകാേളാണിയൽ
േമധാവിത്വത്തിനുെമതിരായ മേനാഭാവം വളരാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ്
െമെല്ല െമെല്ല യുദ്ധേച്ചരിയുെട സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യൻ
ജനതയുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കനുകൂലവുമായ ഒരു വിേദശനയം സ്വീകരിച്ചു. െമാ
േളാേട്ടാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “സമാധാനവും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
സൗഹാർദ്ദവും ശക്തിെപ്പടുത്തുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം എന്ന നിലയിൽ
ഇന്ത്യയുെട സാർവേദശീയമായ അന്തസ് ദിനം പ്രതി ഉയർന്നുവരികയാണ്.”
ഇന്ത്യയുെട സാർവേദശീയമായ അന്തസുയർത്താൻ സഹായിച്ച അതിപ്രധാ
നമായ ഒരു സംഭവമാണ് 1954 ജൂൺ 28-ാം തീയതിയിെല ചൗ-െനഹറു പ്രഖ്യാ
പനം. െമാേളാേട്ടാവ് തുടരുന്നു:
“ഇന്ത്യയും, ബർമയും, ൈചനാ ജനകീയ റിപ്പബ്ലിേക്കാെടാപ്പം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മി
ലുള്ള സമാധാനപരമായ സഹകരണത്തിെന്റ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ (സഹവർത്തിത്വം,
ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടാതിരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന

വസ്തുതെയ യാെതാരു വിധത്തിലും കുറച്ചു മതിക്കുവാൻ േസാവിയറ്റ് യൂണിയന്
സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ തത്വങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
അതിെന്റ വിേദശനയം എല്ലായ്േപ്പാഴും തുടർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് േലാകത്തി
ലാകമാനം ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപൂർണമായ ആനുകൂല്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കയാണ്.”

ആദ്യെമാെക്ക സാർവേദശീയകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുതരം നിഷ്പക്ഷതാനയമാണ് ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമൻറ് ൈകെക്കാണ്ടിരുന്നത്. എന്നുവച്ചാൽ, സമാധാനത്തിനും യുദ്ധത്തി
നുമിടയിൽ ആടിക്കളിക്കുക എന്ന നയം. പേക്ഷ, സമാധാനത്തിനും യുദ്ധത്തി
നുമിടയിൽ നിഷ്പക്ഷതയിെല്ലന്നു വ്യക്തമായി. ഇന്ത്യ അധികമധികം സമാധാ
നത്തിെന്റ ഭാഗേത്തയ്ക്കു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. േകാളണിേമധാവികളും യുദ്ധെക്കാ
തിയൻമാരും അധികമധികം ഒറ്റെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ ഇന്ന് തുടർന്നുവരുന്ന
സ്വതന്ത്രമായ സമാധാനനയം സാർവേദശീയ രംഗത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ
പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിെന്റ അഞ്ചാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച്
േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട മുഖപത്രമായ ‘പ്രവദ’ പ്രസിദ്ധം െചയ്ത ഒരു
േലഖനത്തിൽ ഇങ്ങെന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:
“േദശീയ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു
താൽപര്യമുണ്ട്. പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ േദശീയതാൽപര്യങ്ങൾക്കനുേയാ
ജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുെട സമാധാനനയം. േനെരമറിച്ച്, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങെള പുതി
െയാരു യുദ്ധത്തിേലയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട പരിശ്രമങ്ങൾ,

സമാധാനപരമായ ജീവിതവും നിർമാേണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുേരാഗ
തിയും കാംക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട ആശകെള തകർക്കുന്നതായിരിക്കും.

“ഏഷ്യയിലും േലാകെമാട്ടുക്കും യുദ്ധക്കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അേമ

രിക്കൻ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയുെട സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയുെട േനെര എതിർ
പ്പാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജനതെയ്ക്കതിരായി അവർ തങ്ങളുെട തുരപ്പൻ
പണികൾ ഊർജ്ജിതെപ്പടുത്തുകയാണ്.
“അേമരിക്കയുെട ഈ നയം സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട െവറുപ്പിെന
ഉയർത്തുന്നു. ആക്രമണക്കൂട്ടുെകട്ടുകളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറു

വിസമ്മതിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വ
ത്തിനു അനുകൂലമായി മുേന്നാട്ടുവരികയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. വിേദശനയത്തിെന്റ സമാ
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ധാനാത്മക തത്വങ്ങളാൽ മാർഗനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പടുന്ന ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ്
ഏഷ്യയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുകയും സാർവേദശീയ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുക
യും െചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.”

പിേന്നാക്ക നിലയിലുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾക്കു വൻകിട സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട
നയെത്ത എതിർക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വ േമ
ധാവികൾ ചവിട്ടുന്ന താളത്തിെനാത്തു തുള്ളാൻ അവ നിർബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഇന്നെത്ത സ്ഥിതി അതല്ല. ഒരു െകാച്ചുരാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു
േപാലും േവണെമങ്കിൽ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളുെട കണ്ണുരുട്ടലുകെള ഭയെപ്പടാെത
സ്വതന്ത്രമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുെമന്നായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന
ഒരു മുതലാളിത്തേച്ചരിേയാടു െതാട്ടു അടുത്തായി േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻേറയും
ജനകീയ ൈചനയുേടയും േനതൃത്വത്തിൽ അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുവരുന്ന ഒരു
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ സംഭവ
വികാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനകാരണം. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറിലുമു
ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട പിന്നിലും ഈ അടിസ്ഥാനകാരണമാണ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നു കാണാം.

IX
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന േലാകം ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
ഇന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ േലാകമാണ്. പഴയ ഏഷ്യ ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല; ഇന്നു
ള്ളത് ഒരു പുതിയ ഏഷ്യയാണ്. രണ്ടാംേലാക മഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് സാമ്രാജ്യത്വ
ശക്തികളുെട ചവിട്ടടിയിൽ േകാളണികളായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വത
ന്ത്രങ്ങളായ വിേദശനയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചുെകാണ്ട് െകാേളാണിയലിസേത്ത
യും യുദ്ധേത്തയും എതിർക്കാൻേവണ്ടി മുേന്നാട്ടുവരുന്നു. വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ
പിടിയിൽ െപട്ടുകിടന്നിരുന്നവയും ഇേപ്പാഴും വിേദശമൂലധനത്തിെന്റ പിടിയിൽ കി
ടക്കുന്നവയുമായ രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ െകട്ടിപ്പടു
ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വേമധാവിത്വത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി
െക്കാണ്ട് നിലനിൽക്കാനും വളരാനുമുള്ള സാധ്യതകളും സൗകര്യങ്ങളും പിന്നണി
യിൽ കിടക്കുന്ന െചറിയ െചറിയ രാജ്യങ്ങൾക്കുേപാലും ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. േലാ
കമുതലാളിത്തേച്ചരിയും േലാക േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയും തമ്മിലും േലാക മുതലാളി
ത്തമാർക്കറ്റും േലാക േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛി
ച്ചതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ പരിത:സ്ഥിതികൾ ഉളവായിട്ടുള്ളത്.
പിന്നണി രാജ്യങ്ങെള എെന്നന്നും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തി
െക്കാണ്ട് തങ്ങളുെട ചൂഷണം തുടരാനാണ് സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ പരിശ്രമിക്കു
ന്നത്. പേക്ഷ, ഈ പരിശ്രമം ചരിത്രഗതിെക്കതിരാണ്. എെന്തന്നാൽ, പിന്നണി
രാജ്യങ്ങൾക്ക് എെന്നന്നും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയി
ല്ല. സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിനും സ്വതന്ത്രമായ വളർച്ചയ്ക്കും പിേന്നാക്കനിലയ
വസാനിപ്പിേച്ച മതിയാവൂ. പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കണെമങ്കിേലാ, വ്യ
വസായവൽക്കരണം കൂടിേയ കഴിയൂ. വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ േകന്ദ്രം
വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയാണ്. വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ച
യുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യെയേപ്പാ
ലുള്ള പിന്നണി രാജ്യങ്ങളുെട പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം.
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ഇത് സാമ്രാജ്യവാദികളുേടയും നാടുവാഴികളുേടയും താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരാണ്.
അതുെകാണ്ട്, പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥകൾ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള സമരം സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ഫ്യൂഡലി
സത്തിനുെമതിരായ സമരമാണ്.
പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിെല െതാഴിലാളികൾെക്കന്നേപാെല മുതലാളികൾക്കും
വ്യവസായവൽക്കരണമാവശ്യമാണ്. പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെടയാെക നന്മയ്ക്കും രാജ്യ
ത്തിെന്റയാെക സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കും പറ്റിയതരത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്ക
രണമല്ല, ജനങ്ങെള അേങ്ങയറ്റം ചൂഷണം െചയ്തുെകാണ്ട് സ്വന്തം ലാഭം േമൽ
ക്കുേമൽ വർധിപ്പിക്കാനുതകുന്നതരത്തിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണമാണ് അവ
രാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിെടയാണ് പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും സ്വത
ന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ െതാ
ഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ മുൻകയ്യിൻേറയും േനതൃത്വത്തിെന്റയും പ്രാധാന്യം കിടക്കു
ന്നത്.
ക്ഷയിച്ചു ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരിെക്കതിരായി, യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ
ക്കും െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിനുെമതിരായി, വളർന്നുവരുന്ന േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് േചരിയുെട ഭാഗത്തുറച്ചു നിൽക്കുക; പിേന്നാക്ക നിലയവസാനിപ്പിക്കാനും രാ
ജ്യത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതി ൈകവ
രുത്താനും േവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും േയാജിപ്പിച്ചണിനി
രത്തി, മുതലാളിവർഗത്തിെന്റ പ്രതിേലാമ നയങ്ങെള എതിർത്തു േതാൽപ്പിച്ച്, ഉൽ
പാദന വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്രാജ്യേമധാവികൾക്കും ഫ്യൂഡൽ നാടുവാഴികൾക്കുെമ
തിരായ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി, സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െക
ട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടു േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു മുേന്നറുക-ഇതാണ് െതാഴിലാളിവർഗ
ത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള കടമ.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി മുേന്നറുകയാണ്. േനെരമറിച്ച്, സാമ്രാജ്യത്വേച്ചരി തകർ
ച്ചയിേലക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. േലാകേസാഷ്യലിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് വളരുകയാണ്. േന
െരമറിച്ച്, േലാക മുതലാളിത്ത മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽ െചന്നു
ചാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട വളർച്ചയിൽ േസാഷ്യലിസത്തിൻ
േറയും ജനാധിപത്യത്തിൻേറയും ശക്തികൾക്കനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുകെയ
ന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓേരാ രാജ്യത്തിൻേറയും
പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികെള കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു
മുേന്നറാനുള്ള സാധ്യത മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
േസാഷ്യലിസം-അതായത് ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള െപാതു
വുടമ-മർദ്ദനങ്ങേളയും ചൂഷണങ്ങേളയും എന്നേന്നക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കും.
ഒരു പിടി മടിയന്മാർ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട വിയർപ്പിേന്മൽ പരമാവധി ലാഭത്തിെന്റ
മണിമാളികകൾ പണിയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിെനാരറുതി വരുത്തിെക്കാണ്ട് സാമ്പ
ത്തികക്കുഴപ്പങ്ങേളയും ആക്രമണയുദ്ധങ്ങേളയും നാമാവേശഷമാക്കും. ഉയർന്ന
നിലവാരത്തിലുള്ള സാേങ്കതിക ൈവദഗ്ധ്യത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ജനങ്ങ
ളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങേളയും അേങ്ങയറ്റം തൃ
പ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം വ്യവസായവും കൃഷിയും വിദ്യാഭ്യാസവും േമൽ
ക്കുേമൽ വളർത്തിെക്കാണ്ട് രാജ്യെത്ത അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു നയിക്കും. സയൻസി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പട്ടിണിയുേടയും േരാഗത്തിൻേറയും അജ്ഞതയുേടയും
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അന്ധകാരത്തിൻേറയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുെകാണ്ട് ഓേരാ വ്യക്തിക്കും സർവ
േതാന്മുഖമായ വളർച്ചയും പുേരാഗതിയും േനടിെക്കാടുക്കും.

X
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രെമ മാർക്സിസം പ്രാേയാഗികമാവൂ എന്ന് ചിലർ വാദി
ച്ചു നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 1917 െല റഷ്യൻ വിപ്ലവം ആ വാദം െപാ
ളിച്ചുകളഞ്ഞു. അേതാെട വിമർശകന്മാരുെട പ്േളറ്റ് മാറി. റഷ്യെയേപ്പാെല വ്യാ
വസായികമായി പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രെമ േസാഷ്യലിസം
വിജയിക്കുകയുള്ളു എന്നവർ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു
േശഷം യൂേറാപ്പിെല വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്സിസം വിജയിച്ചു. വീണ്ടും
േപ്ലറ്റ് മാറി. യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രേമ മാർക്സിസം വിജയിക്കുള്ളുെവന്നും
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അതു പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നുമുള്ള പ്രചാരേവലകളാരംഭിച്ചു.
60 േകാടി ജനങ്ങൾ നിവസിക്കുന്ന ൈചന മഹത്തായ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂെട േസാ
ഷ്യലിസത്തിേലക്ക് മുേന്നറിയേതാടുകൂടി ആ പ്രചാരേവലയും െപാളിഞ്ഞു.
ഇന്നെത്ത വാദം ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിസം മാത്രേമ വിജയിക്കുകയുള്ളുെവന്നും
മാർക്സിസം ആർഷഭാരതത്തിെന്റ മണ്ണിന് പറ്റുകയിെല്ലന്നുമാണ്. ആ വാദവും
െപാളിയാനാണു േപാകുന്നത്. കാരണം, മാർക്സിസെമന്നത് േലാകത്തിെലാട്ടു
ക്കും േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിെന്റ ശാസ്ത്രമാണ്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റേയാ, ഗാന്ധിസത്തിെന്റേയാ നൂ
റ്റാണ്ടല്ല. മാർക്സിസത്തിെന്റ നൂറ്റാണ്ടാണ്; േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും േസാഷ്യലിസവും
കമ്മ്യൂണിസവും വിജയിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടാണ്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ഒരു േലാകം മാത്രേമയുണ്ടായിരുന്നു
ള്ളു—ഒരു മുതലാളിത്തേലാകം മാത്രം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ രണ്ടു
േലാകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു—ഒരു മുതലാളിത്തേലാകവും ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാ
കവും. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു േലാകം മാത്രേമ
യുണ്ടാവുകയുള്ളു—ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകം മാത്രം. ചരിത്രത്തിെന്റ അപ്രതിേരാ
ധ്യമായ ഗതിക്രമമാണിത്.
നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് തെന്ന, 1918-ൽ സഖാവ് െലനിൻ അതിനുള്ള കാ
രണം െവളിെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി:
“മാർക്സിസം അജയ്യമാണ്; കാരണം അത് സത്യമാണ്!”

□

(1981 മാർച്ച്—മൂന്നാം പതിപ്പ്, പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം)

3
വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
മനുഷ്യൻ നന്നായാേല സമുദായം നന്നാവു എന്നും, സമുദായം നന്നായാേല മനു
ഷ്യൻ നന്നാവു എന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ട് ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരു കൂ
ട്ടർ വാദിക്കുന്നു; സമൂഹെമന്നത് വ്യക്തികളുെട ആെകത്തുകയാണ്, അതുെകാണ്ട്
സമൂഹത്തിെന്റ പൂർണത അതിലടങ്ങിയ വ്യക്തികളുെട പൂർണതെയ ആശ്രയിച്ചി
രിക്കും. ‘വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം വളർത്തുക, സമുദായത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങ
ളവസാനിച്ചുെകാള്ളും.’ മേറ്റക്കൂട്ടർ മറുപടി പറയുന്നു: വ്യക്തി സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട് വ്യക്തിയുെട പ്രശ്നെത്ത സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നി
ന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തിെയടുക്കാൻ കഴിയില്ല. വ്യക്തിയുെട വളർച്ച സമൂഹത്തിെന്റ വളർ
ച്ചെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവും അടിമത്ത
വും, അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കു വളരാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനാൽ, ഇത്തരം സാമൂ
ഹ്യൈവകൃതങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക, വ്യക്തിത്വം സൗന്ദര്യത്തിേലക്കും പൂർണതയി
േലക്കും വികസിച്ചുെകാള്ളും.

1

എന്താണ് ശരി?

വ്യക്തിയുെട േമാചനത്തിലൂെട സമുദായത്തിെന്റ േമാചനം േനടാൻ ശ്രമിച്ച പല
തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. യമനിയ
മാസനപ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരധ്യാനധാരണസമാധികളിലൂെടയും അഹിംസ,
സത്യം, അേസ്തയം, ബ്രഹ്മചാര്യം, പരിഗ്രഹം എന്നിവയിലൂെടയും ചിത്തവൃത്തിനി
േരാധനം ൈകവരുത്താനുപേദശിച്ച േയാഗദർശനം ഈ ചിന്താഗതിയുെട ഒരു
മകുേടാദാഹരണമാണ്.
എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് സുഖവും സംതൃപ്തിയും േനടാനുള്ള ഒെര
ളുപ്പവഴി ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
ധ്യായേതാ വിഷയാൻ പുംസഃ
സംഗേസ്തഷൂപജായേത,
സംതാഗ്സംജായേത കാമഃ
കാമാത്േക്രാേധാദ്ജായേത
േക്രാധാദ്ഭവതി സംേമാഹഃ
സംേമാഹത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ
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സ്മൃതിഭ്രംശാദ്ബുദ്ധിനാേശാ
ബുദ്ധിനാശാത പ്രണശ്വതി.
രാഗേദ്വഷവിയുൈകസ്തു
വിഷയാനിന്ദ്രീൈയശ്വരൻ,
ആത്മവൈശർവിേധയാത്മാ
പ്രസാധേമധിഗച്ഛതി.
പ്രസാേര സർവ്വദുഃഖനാം
ഹാനീരേസ്യാപജായേത,
പ്രസന്നേചതാേസാഹ്യാശു
ബുദ്ധിപർയ്യവതീഷ്ഠേത.
(ഗീത, അധ്യായം 2, 62-65)
ജഗത് മിഥ്യയാെണന്നുവാദിച്ചവെരന്നേപാെലതെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ട
മായ നിലനിൽപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചവരും, ജ്ഞാനേയാഗികെളന്നേപാെലതെന്ന കർ
മ്മേയാഗികളും, വ്യക്തിയിലാണൂന്നിയത്. ‘ബഹുജനഹിതായ ബഹുജനസുഖായ’
എന്നുപേദശിച്ച ഗൗതമബുദ്ധൻ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായ ഭിക്ഷുക്കളുെട സം
ഘമുണ്ടാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് മുതലായ മത പ്രവാചകൻമാരും
മഹാത്മാഗാന്ധിെയേപ്പാലുള്ള രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാരും വ്യക്തിയുെട ഉത്കൃഷ്ട
തകെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം േനടാൻ ശ്രമിച്ച
വരാണ്. ഇതുെകാെണ്ടാന്നും യാെതാരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
അവിെടയും ഇവിെടയുമായി അേനകം വ്യക്തികളിൽ ഉത്കൃഷ്ടതകെള തട്ടിയുണർ
ത്താൻ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, സമുദായത്തിെന്റയാെക
ൈവകൃതങ്ങളവസാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതു തീർച്ചയാണ്. ബുദ്ധെന്റയും ക്രിസ്തുവിെന്റയും മു
ഹമ്മദിെന്റയും േപരിൽ സാർവലൗകികങ്ങളായ മതങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടു. േകാ
ടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുെട അനുയായികളായിത്തീർന്നു. മഹാത്മാഗാ
ന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായി വാഴ്ത്തെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം വ്യക്തിയുെട ദുർഗ്ഗുണ
ങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങളും അവസാനിച്ചുേവാ? മതപ്രവാചകരുെട
യും രാഷ്ട്രപിതാവിെന്റയും േപരുകൾ ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചുെകാണ്ട് കളവും െകാള്ളയും
നടത്തി സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം േനടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുെട എണ്ണം യഥാർഥ
ത്തിൽ വർധിക്കുകയേല്ല െചയ്തിട്ടുള്ളത്?
ഇവിെടയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ചിന്താഗതി തലയുയർത്തുന്നത്. മൃഗീ
യമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾക്കു വികസി
ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുെകാണ്ട്, ആദ്യം സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിയ്ക്കുക.
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വാകര്യസ്വത്തുടമയിലിരിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായുള
വാകുന്ന പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും അസമത്വങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളുമാണ് വ്യ
ക്തിത്വെത്ത അരച്ചുചതയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിക്കുക.
വ്യക്തിെയ പൂർണ്ണനാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾെകാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആഭ്യ
ന്തരൈവരുധ്യങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. േനെരമറിച്ച് മുതലാളിത്തമവ
സാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുമാത്രേമ വ്യക്തിെയ പൂർണനാക്കാൻ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ട്
േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ച് സമുദായെത്തയാെക, സമുദായത്തിെല ചില വ്യക്തിക
േളയും സുഖത്തിേലയും സംതൃപ്തിയിേലക്കും ഉൽകൃഷ്ടതയിേലക്കും പരിപൂർണതയി
േലക്കും നയിക്കുക.
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അദ്ധ്യായം 3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും

ചില േചാദ്യങ്ങൾ

ഈ വാദത്തിനു മറുപടിയായി നാലു േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിയ്ക്കെപ്പേട്ടയ്ക്കാം:ഒന്ന്: സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തികൾ
നന്നായിെക്കാള്ളണെമന്നുേണ്ടാ? ധാരാളം സ്വത്തുക്കളുള്ളവർക്കിടയിൽ
േപ്പാലും സ്വാർഥവും ക്രൂരതകളും കളവും െകാലപാതകങ്ങളും താേന്താന്നി
ത്തവും വ്യഭിചാരവും നടമാടാറിേല്ല?
രണ്ട്: മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നല്ല വ്യക്തികളാരുമിേല്ല? ചൂഷണവും മർദ്ദന
വുമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുേപാലും നിസ്വാർത്ഥരും ത്യാഗശീ
ലരുമായ വിപ്ലവകാരികളും സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യേസ്നഹികളും ഉയർന്നുവ
രാറിേല്ല?
മൂന്ന്: േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം വ്യക്തി നന്നായിെക്കാള്ള
ണെമന്നുേണ്ടാ? േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയവരിെലാ
രാളായ സ്റ്റാലിൻേപാലും സ്വന്തം വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിൽ മതിമയങ്ങിെക്കാണ്ടു
നിരപരാധരായ അേനകം മനുഷ്യെര അന്യായമായും നിർദയമായും െകാല
െചയ്യുകയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ഇടിച്ചമർത്തുകയും െചയ്തിേല്ല? സ്റ്റാലിനു
െണ്ടന്ന് െലനിൻ തുറന്നുപറഞ്ഞ വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിെപ്പട്ടതിനുേശഷവും വർധിക്കുകയേല്ല െചയ്തത്?
നാല്: സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കുതെന്ന ഉന്നതൻമാരായ വ്യക്തികൾ ആവ
ശ്യമിേല്ല? ബുദ്ധനും വിേവകാനന്ദനും െനേപ്പാളിയനും ഗരിബാൾഡിയും െല
നിനും ഗാന്ധിയും അതുേപാെല മഹാൻമാരായ മറ്റുവ്യക്തികളേല്ല സാമൂഹ്യ
പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകുകയും ചരിത്രെത്ത മാറ്റിമറിക്കുകയും
െചയ്തത്.
ഈ േചാദ്യങ്ങേളാെടാപ്പംതെന്ന മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ േനർക്ക് ഇങ്ങെന
ചില ആേക്ഷപങ്ങൾ എടുെത്തറിയെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു: മാർക്സിസത്തിൽ വ്യക്തി
ക്കു സ്ഥാനമില്ല. അതു സമുദായത്തിെന്റ േപരിൽ വ്യക്തിെയ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നു. സാ
മ്പത്തികശക്തികളാണ് മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്
എന്നും സാമ്പത്തിക ഘടന മാറിയാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം തനിെയ മാറിെക്കാള്ളു
െമന്നുള്ളതുമാണ് വാദിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യഘടനെയ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്ന ചരിത്രപുരു
ഷൻമാെര അതവഗണിക്കുന്നു. മറ്റും മറ്റും.

3

മാർക്സിസത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ

ഈ ആേരാപണങ്ങളിൽ എത്രേത്താളം കഴമ്പുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം പരിേശാധി
േക്കണ്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിെന മാർക്സിസം നിേഷധി
ക്കുന്നുേണ്ടാ? െവറും സാമ്പത്തികഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് മനുഷ്യസ്വ
ഭാവെത്ത നിർണയിക്കുന്നത് എന്നും മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിച്ചാൽ വ്യക്തികൾ സ്വയം നന്നായിെക്കാള്ളുെമന്നുമാേണാ മാർക്സിസം വാ
ദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായുമല്ല. മാർക്സ് പറഞ്ഞതിതാണ്:
“മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; പേക്ഷ, അവർ തങ്ങൾക്കു േതാ
ന്നുന്നതുേപാെല അതങ്ങു സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾ സ്വയം തിരെഞ്ഞടു
ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല, പിെന്നേയാ നിർദിഷ്ടവും േനരിട്ടുകാണെപ്പടുന്നതും ഭൂത
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കാലത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ചരിത്രം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നത്.”

4

വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളും സാമൂഹ്യവശങ്ങളും

അേപ്പാൾ, മാർക്സിസം വ്യക്തികൾക്ക് സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാനെത്ത നിേഷധി
ക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, ചില സവിേശഷഗുണങ്ങളും, സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും കഴി
വുകളുമുള്ള വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗേധയത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ
കഴിയുെമന്ന് അതുറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ചില പ്രേത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സ്വാധീനശ
ക്തി വമ്പിച്ചതായിരിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ, ഇങ്ങിെന സമു
ദായത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താനുള്ള സാധ്യത വ്യക്തികളുെട കഴിവുകെളയും ഗു
ണങ്ങെളയും മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാമൂഹ്യഘടനേയയും സാ
മൂഹ്യശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെളയും സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട സാഹചര്യങ്ങ
െളെയല്ലാമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മാർക്സിസത്തിെന്റ ഈ നിലപാടിെന ലളിതമായ ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് േപ്ല
ലേനാവ് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
“പ്രേത്യകപ്രതിഭേയാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് അതുപേയാഗിച്ച് സംഭവഗതികളിൽ

ഗണ്യമായ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ കഴിയണെമങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികൾ ആവശ്യ
മാണ്. ഒന്നാമതായി. ഈ പ്രതിഭ അയാെള, മറ്റാെരക്കാളുമധികം, സാമൂഹ്യാവ
ശ്യങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുത്തണം. ൈസനികമായ സ്വന്തം പ്രതിഭാശക്തിക്കു
പകരം സംഗീതത്തിലുള്ള ബീേത്താവെന്റ കഴിവുകളാണ് െനേപ്പാളിയനുണ്ടായിരു
ന്നെതങ്കിൽ അേദ്ദഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുകയില്ല എന്നു തീർച്ചയാണ്.
രണ്ടാമതായി, ഒരു നിർദിഷ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉപേയാഗകരവും അത്യാവശ്യവുമായി
ത്തീരുന്ന പ്രതിഭാശക്തി ൈകവശമുള്ള മനുഷ്യെന നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന
തടഞ്ഞുനിർത്തരുത്. ഫ്രാൻസിെന്റ പഴയ സാമൂഹ്യഘടന ഒെരഴുപത്തഞ്ചുവർഷം
കൂടി നിലനിന്നിരുെന്നങ്കിൽ അേത െനേപ്പാളിയൻ അജ്ഞാതനായ ഒരു ജനറൽ
ആയി, െവറുെമാരു േകണൽേബാേണാപ്പാർട്ട് ആയി, മരിച്ചുേപാകുമായിരുന്നു.” (ദി
േറാൾ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിഡ്വൽ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ).

5

ബഹുജനങ്ങളുെട പിൻബലം

എന്നാൽ, ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക്, അവർ എത്രതെന്ന മഹാൻമാരും പ്രതിഭാ
ശാലികളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണമുള്ളവരുമായിെക്കാള്ളെട്ട, ബഹുജനങ്ങളുെട പിൻബ
ലമില്ലാെത, ഒറ്റയ്ക്കു സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഭവങ്ങ
ളുെട ഉപരിതലത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന േനതാക്കൻമാർ ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രരക
ശക്തികളാെണന്നും അവരാണ് ചരിത്രെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും ചിലേപ്പാൾ
േതാന്നിേപ്പാേയക്കാം. പേക്ഷ, യഥാർഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യപ്ര
വർത്തനങ്ങളുെട േപ്രരകശക്തി. ബഹുജനങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി നിർ
ണയിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ ഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പിച്ച് മുതലാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചത്
റൂേസാ, േവാൾട്ടയാർ, േറാബസ്പിയർ, മേറാ തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായ ഏതാനും
വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ
പെങ്കടുത്തു നടത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായിരുന്നു അത്. കൃഷി
ക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ വിഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിച്ചുെകാണ്ട്
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അദ്ധ്യായം 3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും

െതാഴിലാളി ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ
േസാഷ്യലിസം വിജയിച്ചത്. ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ ത്യാേഗാജ്ജ്വലമായ സമര
ങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്. വിപ്ലവസമരങ്ങളുെട ഫലമായി
അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഏതു വർഗമായാലും ശരി, ഏതു േനതാക്കൻമാരാ
യാലും ശരി, എല്ലായിടത്തും അവരുെട േപ്രരകശക്തി ബഹുജനങ്ങളാണ് എന്നു
കാണാം.
പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന ബഹുജനങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായാൽ േപാരാ,
അവെര ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയിക്കാൻ െകൽപുള്ള േനതാക്കൾ കൂടിയുണ്ടാവണം,
െലനിൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞേപാെല, ‘പ്രസ്ഥാനെത്ത സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും നയിക്കാ
നും െകൽപ്പുള്ള പരിപക്വരായ പ്രതിനിധികേളയും േനതാക്കൻമാേരയും സൃഷ്ടിയ്ക്കാ
ത്ത ഒെരാറ്റ വർഗെമങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ആധിപത്യം േനടിയിട്ടില്ല.’

6

ചരിത്രഘട്ടത്തിെല േനതാക്കൻമാർ

സാമൂഹ്യപരിസ്ഥിതികളാലും സാമൂഹ്യശക്തികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളാലും നിർണ
യിക്കെപ്പടുന്ന മുഖ്യകടമകെളെന്താെക്കയാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് ബഹു
ജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയിക്കാനും കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ
ചരിത്രത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും േനതാക്കൻമാരായി ഉയർന്നുവരുന്നു.
േനതാക്കൻമാരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില പ്രേത്യകമായ കഴിവുക
ളും ചില പ്രേത്യകമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ
അവർ േനതാക്കൻമാരായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കഴിവുകളും
സ്വഭാവഗുണങ്ങളും പ്രാേയാഗികരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടണെമങ്കിൽ അതിനു
പറ്റിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിെല്ല
ങ്കിൽ എത്രവലിയ പ്രതിഭാശാലിയ്ക്കും േനതാവായിത്തീരാൻ കഴിയില്ല.
ഇങ്ങെന സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്കു േയാജിച്ചമട്ടിൽ, പ്രേത്യകമായ സ്വഭാ
വഗുണങ്ങളും സാമൂഹ്യകടമകൾ നിറേവറ്റാനുള്ള കഴിവുകളുമുള്ളതിെന്റ ഫലമായി
േനതൃത്വത്തിേലക്കുയരുന്ന വ്യക്തികൾ ബഹുജനങ്ങളാൽ ആദരിക്കെപ്പടുകയും
ബഹുമാനിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുക സ്വാഭാവികമേത്ര. പേക്ഷ, അമിതമായ വീരാ
രാധന ചിലേപ്പാൾ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കിെയന്നു വരാം.
േനതാവ് അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവനാണ്, ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്,
ജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങെളല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ െകൽപ്പുള്ളവനാണ്. മഹാനായ േന
താവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദശങ്ങെള
അന്ധമായി അനുസരിക്കുകയും െചയ്താൽമതി, എല്ലാം ശരിയായിെക്കാള്ളും. സാ
ധാരണ െമമ്പർമാേരാ ബഹുജനങ്ങേളാ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുകേയാ പഠിക്കു
കേയാ മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതില്ല. എെന്തന്നാൽ സം
ഭവഗതികൾക്കു രൂപംെകാടുേക്കണ്ട ചുമതല ജനങ്ങൾക്കല്ല, േനതാവിനാണ്.
െതാഴിലാളികൾക്കു വല്ല അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളുമുേണ്ടാ? പ്രാേദശിക േനതാവ്
േഫാെണടുത്ത് െതാഴിൽകാര്യമന്ത്രിേയാട് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ജന്മി കൃഷി
ക്കാരെന ഒഴിപ്പിച്ചുേവാ? സാരമില്ല. റവന്യൂമന്ത്രിെയ വിവരമറിയിക്കുക. േപാ
ലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ ആെരെയങ്കിലും മർദ്ദിച്ചുേവാ? അതിനു േപാലീസ് മന്ത്രിയുണ്ട്.
മെറ്റെന്തങ്കിലും ആവശ്യമുേണ്ടാ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും േനതാവിേനാട് പറയുക—
വ്യക്ത്യാരാധനയിൽ നിന്നും േനതൃപൂജയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ഇത്തരം ചിന്താ
ഗതികൾ സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത മരവിപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങെള മന്ദീ
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ഭവിപ്പിക്കുകയും മുൻകെയ്യടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബഹുജനങ്ങളുെട കഴിവിെന
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യും.
ചിലേപ്പാൾ േനതാക്കൻമാർതെന്ന തങ്ങളുെട സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന് അമി
തമായ പ്രാധാന്യം സ്വയം കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നുവരും. അനുയായികളുെട
ജയജയവിളികളും പത്രപംക്തികളിെല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും േനതാക്കൻമാ
െരന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്കുലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേത്യകാധികാരങ്ങളും അവരുെട തലയ്ക്കു
ലഹരിപിടിപ്പിച്ചുെവന്നുവരും. ബഹുജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ നിന്നും
സമരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്കു യാെതാരു പാഠവും പഠിക്കാനിെല്ലന്നും
തങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുെട ഭാഗേധയം നിശ്ചയിക്കുന്നെതന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു.
അവസരം കിട്ടിയാൽ അവർ അസഹിഷ്ണുതയുെടയും ധാർഷ്ട്യത്തിെന്റയും കിരീടങ്ങ
െളടുത്തു ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും.
ഇതു കൂടുതൽ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ടും മർദനങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടും
വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് പത്തി താഴ്ത്തിക്കിടന്നിരുന്ന വ്യ
ക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ പലതും വ്യക്തിപൂജയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിൻമട
ങ്ങു ശക്തിേയാടുകൂടി പുറത്തുവന്നുെവന്നുവരും.

7

സ്റ്റാലിനു പറ്റിയത്

അതാണ് സ്റ്റാലിന് സംഭവിച്ചത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗേത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നേത്താടുമുള്ള കൂറ്, അഗാധമായ താത്വികജ്ഞാനം, ബഹുജനങ്ങെള സംഘടിപ്പി
ക്കാനും അവരുെട സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകുവാനുമുള്ള അസാമാന്യമായ
കഴിവ്, ഊർജ്ജസ്വലമായ മനശ്ശക്തി എന്നിങ്ങെന പല സത്ഗുണങ്ങളുണ്ടായി
രുന്നതുെകാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഒരനിേഷധ്യേനതാവായിത്തീർന്നത്. പേക്ഷ, ഈ
ഗുണങ്ങേളാെടാപ്പംതെന്ന മറ്റുള്ളവരുെട അഭിപ്രായങ്ങേളാടുള്ള അസഹിഷ്ണുത,
പ്രവർത്തകൻമാെരപ്പറ്റിയുള്ള അനാേരാഗ്യകരമായ ദുശ്ശങ്കകൾ, ധാർഷ്ട്യം, നിർ
ദ്ദയത, േനതൃത്വഭ്രമം എന്നിങ്ങെനയുള്ള ദുർഗ്ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്
ഉപരിതലത്തിേലക്കു െപാന്തിവരാൻ മടിച്ച ഈ ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾ വ്യക്തിപൂജയുെട
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊേക്കാെട പുറത്തുചാടാൻ തുടങ്ങി. തൽഫലമായി േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്ക് വലിയ ഹാനി േനരിടുകയും െചയ്തു.
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സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപും വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപും

അേപ്പാൾ, വ്യക്തിയുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മാനുഷികങ്ങളായ
ഉൽകൃഷ്ടതകെള വരിഞ്ഞുെകട്ടുകയും െചയ്യുന്ന പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങെള തള്ളി
നീക്കാൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധിക്കുെമന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണ്.
എന്നാൽ ബഹുജനസമരങ്ങൾക്കു ധീരവും ക്രിയാത്മകവുമായ േനതൃത്വം നൽകുക
യും പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്തുെവന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം മനുഷ്യൻ സൽഗ്ഗുണസമ്പന്ന
നായിത്തീർന്നുെകാള്ളണെമന്നില്ല.
വ്യക്തി സമുദായത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്നുള്ളതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, സമൂ
ഹത്തിെന്റ യാന്ത്രികമായ ഒരു ഘടകമല്ല. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വ്യ
ക്തിക്ക് സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപു മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപുമുണ്ട്.
വ്യക്തിയുെട ശരീരഘടനയിലും മാനസികഘടനയിലും ജീവിതരീതിയിലുെമല്ലാം
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുെമന്നുള്ളതു ശരിയാണ്.
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അദ്ധ്യായം 3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും

പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന, അവ വ്യക്തിപരം കൂടിയാണ്. വ്യക്തിയുെട
ആത്മനിഷ്ഠമായ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ, വികാരവിചാരങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ,
അഭിപ്രായഗതികൾ, വീക്ഷണഗതികൾ, ജ്ഞാനത്തിെന്റയും േബാധത്തിെന്റയും
നിലവാരം, ധാർമികേബാധം, പ്രവർത്തനരീതികൾ മുതലായവെയല്ലാം സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലും സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും
േനതൃത്വത്തിേലക്കുയരുകയും െചയ്തുെവന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തിപരമായ ഈ
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ അന്തർധാനം െചയ്യുകയില്ല. ചിലേപ്പാൾ അവ പ്രകാശി
പ്പിക്കാൻ കഴിയാെത മങ്ങിക്കിടന്നു എന്നുവരാം. മറ്റുചിലേപ്പാൽ ഊേക്കാടുകൂടി
ഉപരിതലത്തിേലക്കു െപാന്തിവന്നുെവന്നും വരാം.
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വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ താൽപര്യ
ങ്ങളും

ഇത്തരം സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്ന വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങളും സമൂഹ
ത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചിലേപ്പാൾ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാെയന്നു വരും.
വ്യക്തിയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളു
ണ്ടാേയയ്ക്കും. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ, സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങേളാടു നീതികാ
ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി േനതൃത്വത്തിൽ നിന്നു പുറന്തള്ളെപ്പടും; അെല്ലങ്കിൽ
ബഹുജനങ്ങളും സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി ബലികഴിക്കെപ്പടും. വ്യക്തി തെന്റ സങ്കുചിതസ്വാർത്ഥതകൾക്കു േവണ്ടി
പ്രസ്ഥാനെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തും.
ചിലേപ്പാൾ, ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അത്ര പ്രകടമാെയന്നു വരില്ല. വ്യക്തി
യുെട ഉേദ്ദശവും, ജനങ്ങളുെട ഉേദ്ദശങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസെമാന്നുമിെല്ലന്നു
േതാന്നും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേദശെത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു
പള്ളിക്കൂടേമാ, േറാേഡാ കിട്ടാൻ േവണ്ടി േനതാവു മുൻകെയ്യടുത്തു പരിശ്രമിക്കുന്നു.
തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങളാണവ. കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുെട
ആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ േവണ്ടി േനതാവ് പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും സമരങ്ങളും നയിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ഇെതല്ലാേയ്പാഴും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല.
േനതാവിെന്റ ഒരു കണ്ണ് ജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടിലായിരിക്കും, മേറ്റക്കണ്ണ് േവാട്ടുെപ
ട്ടിയിലും! ഒരു തരം ഇരട്ട കൂറാണിത്. പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നിലെകാള്ളുന്നു. അേതസമയത്തു തെന്ന സ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ േനാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, ചിലേപ്പാൾ വ്യക്തിയുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽക
െപ്പടുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ൈവരുദ്ധ്യം പ്രകടമായിത്തീരുക.

10 സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ നടപടികൾ
അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിയുെട സ്വ
ഭാവഗുണങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ന വാദം സത്യത്തിെന്റ ഒരു വശം മാ
ത്രമാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ വളർച്ചെയ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ്
െചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഓേരാ പ്രേത്യക സാഹചര്യത്തിലും എന്തു നിലപാട് ൈക
െക്കാള്ളണെമന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാ
ധിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാലും സാമൂഹ്യകടമകളാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടു
ന്ന ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെളന്നനിലയ്ക്ക് സ്വീകരിയ്ക്കാേനാ സ്വീകരിയ്ക്കാതിരിക്കാേനാ വ്യ
ക്തിക്കു സാധിച്ചുെവന്നു വരും. അതുെകാണ്ട്, ധാർമികമൂല്യം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

37

മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഈ അവസ്ഥെയ ഉൽകൃഷ്ടതയി
േലക്കും പൂർണ്ണതയിേലക്കും നയിക്കണെമങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ സമീപനം മാത്രം
േപാരാ, വ്യക്തിപരമായ സമീപനം കൂടി േവണം.
ബഹുജനങ്ങൾക്കു മുൻകെയ്യടുത്തുപ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കുക,
നയപരിപാടികൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാധാരണ െമമ്പർമാർക്കു
ള്ള അവകാശം നടപ്പിൽവരുത്തുക, ജനാധിപത്യതത്വങ്ങെള കാര്യക്ഷമമായി
നടപ്പിൽവരുത്തുക, ജനങ്ങളുമായുള്ള ൈദനംദിനബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുക, ചു
വട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുക, പരസ്പരം സഹക
രിച്ചുെകാണ്ടുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ
ഉത്തരവാദിത്വം നടപ്പിലാക്കുക, ഏെതങ്കിലും വ്യക്തികളുെട കയ്യിൽ അമിതമായ
അധികാരങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിെന തടയുക, ചുവട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകൻമാർ
ക്ക് േനതാക്കൻമാരായി ഉയരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാക്കുക,
വ്യക്തികളുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള വളർത്താൻ പറ്റിയ െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാ
ക്കുകയും ആ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതെത്ത ക്രമീകരിക്കുകയും െചയ്യുക—
സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ ഇത്തരം നടപടികളുെട പ്രാധാന്യെത്ത ഒരി
ക്കലും കുറച്ചുകാണാൻ പാടില്ല, പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന വ്യക്തിപരമായ
സമീപനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽേകണ്ടതാവശ്യമാണ്.
സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തിയുെട ലക്ഷ്യവും തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടാ
വുകെയന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം. ഇതിന് സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യ
െമന്താെണന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള േബാധമുണ്ടായാൽ മാത്രം േപാരാ. ആ ലക്ഷ്യം
എങ്ങിെന േനടണെമന്നതിെനപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ േബാധമുണ്ടായിരിക്കണം.
േസാഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. വ്യക്തിയുെട ൈദനംദിന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യം േനടാൻ എങ്ങെന സഹായകരമായിത്തീരുെമന്ന
തിെന സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ േബാധമാവശ്യമാണ്.

11 ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള സമരം
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിേക്കണ്ട ഒഴിച്ചു
കൂടാൻ വയ്യാത്ത സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ എെന്താെക്കയായിരിക്കണെമന്നതിെന സം
ബന്ധിച്ച േബാധവും അത്രതെന്ന പ്രധാനമാണ്. നയിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ സർ
ക്കുലറയയ്ക്കുക എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം. മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം
ബഹുജനങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിേലക്ക് പകർന്നുെകാടുക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനുേവ
ണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുള്ള ആേവശവും കഴിവും ത്യാഗേബാധവും അവരിലുളവാക്കുക
യും െചയ്യുക എന്നുകൂടി അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മികവുമായ പാപ്പ
രത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന േനതാക്കൻമാർക്ക് ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻ കഴിയി
ല്ല. ലക്ഷ്യേത്താട് അചഞ്ചലമായ കൂറും പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവ
ണ്ടി വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങൾ ബലികഴിക്കാനുള്ള ത്യാഗേബാധവും മാർക്സി
സത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും അറിവുവർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമശീലവും
ഉന്നതാദർശങ്ങളും ഉയർന്ന സൻമാർഗ്ഗിക സാംസ്കാരിക നിലവാരങ്ങളും, വിനയം,
സത്യസന്ധത മുതലായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും എല്ലാമുള്ള വ്യക്തികൾേക്ക േസാ
ഷ്യലിസം േപാലുള്ള മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് ജനങ്ങെള ഫലപ്രദമായി
നയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.
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അങ്ങിെന, േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങേളാടു
കൂടിയ മനുഷ്യെര രൂപെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരമായിത്തീരുന്നു. കൂലിയ്ക്കും നി
ലത്തിനും മറ്റടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ സ്വഭാവശുദ്ധിക്കു
േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഭാഗമായിത്തീരുന്നു.
□
(നവയുഗം വാർഷിക പതിപ്പ്, 1962)

4
സ്ത്രീയും പുരുഷനും
സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ൈലംഗികവും ൈജവശാസ്ത്രപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ആരംഭം മുതൽക്കുതെന്ന നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,
ആ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലായ്േപ്പാഴും എല്ലായിടത്തും ഒരുേപാെലയായിരുന്നിട്ടില്ല. ചരി
ത്രത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്. സമുദായത്തിെല ഭൗതിേകാൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച, മെറ്റല്ലാ സാ
മൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങെളയുെമന്നേപാെല കുടുംബബന്ധങ്ങെളയും മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാരീരികവും ൈജവശാസ്ത്രപ
രവുമായ ബന്ധം മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ ബന്ധം കൂടിയാണ്.

1

സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഒരു സുപ്രസിദ്ധ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രഗേവഷകനായിരു
ന്ന ലൂയി േമാർഗൻ പ്രാചീന മനുഷ്യരുെട കുടുംബബന്ധങ്ങെള സസൂക്ഷ്മം പരിേശാ
ധിച്ചുെകാണ്ട് വിലപിടിച്ച ചില െപാതുതത്വങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യ
സമുദായത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ േപ്രാമിസ്ക്വിറ്റി എന്ന േപരിലറിയെപ്പട്ടിരുന്ന അനി
യന്ത്രിത ൈലംഗികബന്ധമാണുണ്ടായിരുന്നെതന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബം അതിെന്റ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. ൈലംഗിബന്ധത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ യാെതാരു നിയന്ത്രണവുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. സേഹാദരനും സേഹാദരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം േപാലും നിഷിദ്ധമാ
യിരുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുേടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരുതരം സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധ
മായിരുന്നു അത്.
അതിനുേശഷം ചരിത്രപരമായ വളർച്ചയുെട ഫലമായി സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം
ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി രക്തബന്ധവിവാഹം, പുനാലുവൻ വിവാഹം, ദ്വന്ദ്വ വി
വാഹം, െപട്രിയാർക്കൽ കുടുംബം, േമാേണാഗമി അെല്ലങ്കിൽ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ
എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു മുഖ്യരൂപങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടിട്ടുെണ്ടന്നും അേനകം ഉദാഹര
ണങ്ങേളാടുകൂടി അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങിെന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല
രൂപങ്ങെളയും പിന്നിട്ടുെകാണ്ടാണ് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം ആധുനികകുടുംബവ്യവസ്ഥ
യിെലത്തിേച്ചർന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
39
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“തുടെരതുടെര നാല് വിവാഹരീതികൾ ഉയരുകയും നശിക്കുകയും െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ
നാം അഞ്ചാമേത്തതായ ഒന്നിെലത്തിയിരിക്കുന്നുെവന്ന പരമാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചുക
ഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന വരുന്ന േചാദ്യം ഇതാണ്. ഈ അഞ്ചാമെത്ത രീതി ഭാവിയിെല
ന്നും ശാശ്വതമായി നിൽക്കുേമാ? ഇതിന് ഒെരാറ്റ മറുപടിേയയുള്ളു. മനുഷ്യസമു
ദായം വളരുന്നേതാെടാപ്പം വിവാഹരീതിയും വളരുകതെന്ന െചയ്യും. ഇേതവെര
െയന്നേപാെല ഇനിയും മനുഷ്യസമുദായം മാറുന്നേതാെടാപ്പം വിവാഹരീതിയും മാ
റും. മനുഷ്യസമുദായ ചരിത്രം പരിഷ്ക്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രേവശിച്ചതു മുതൽക്ക്
ഏകഭാര്യത്വത്തിലും ഏകഭർത്രത്വത്തിലും വളെര വമ്പിച്ച പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വന്നിട്ടു
ണ്ട്. ഈ പരിഷ്ക്കാരം അടുത്തകാലത്തായി വളെര യുക്തിയുക്തമായ നിലയിൽ പു
േരാഗമിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് അതിലിനിയും പരിഷ്ക്കാരം വരുെമന്നും പൂർണ
മായ സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പടുെമന്നും കരുതുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.”

2

മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനം

കുടുംബത്തിെന്റ ഉത്ഭവം എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏംെഗൽസ് സ്ത്രീപുരുഷബന്ധ
ത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെള സവിസ്തരം പരിേശാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉൽപാദനശക്തികളു
േടയും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുേടയും മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് സ്ത്രീപുരുഷബ
ന്ധത്തിെന്റ രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് എന്നേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉൽപാദ
നശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായിട്ടാണ് കാടത്തത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന
മനുഷ്യർ അപരിഷ്കൃതത്വത്തിലൂെട പരിഷ്കാരയുഗത്തിേലക്ക് മുേന്നറിയത് എന്നും
ഈ ഓേരാഘട്ടത്തിലും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു
െവന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.
ചരിത്രത്തിെല ആരംഭഘട്ടം പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്നേപരിലാണറിയെപ്പ
ടുന്നത്. േലാകത്തിെലല്ലായിടത്തും ഇത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിലൂെട സമുദായം കടന്നു
േപായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിെല ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനം ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശമായിരുന്നു.
മൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടൽ, മീൻപിടിയ്ക്കൽ, പ്രാകൃതമായ കൃഷിപ്രവൃത്തി, മൃഗങ്ങെള
േപാറ്റിവളർത്തൽ ഇങ്ങെന പടിപടിയായി ഉൽപാദനരീതി വളർന്നുേപാന്ന ഒരു
നീണ്ടകാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
ഈ ഘട്ടത്തിെന്റ തെന്ന ആരംഭകാലവും അവസാനകാലവും ഒരു േപാെല
യായിരുന്നില്ല. ആരംഭത്തിൽ ഫലമൂലങ്ങൾ േശഖരിയ്ക്കൽ, പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ള
േവട്ടയാടലും, മീൻപിടിത്തവും ഇതായിരുന്നു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുെട അടി
സ്ഥാനം. സ്ത്രീകൾ ഫലങ്ങൾ േശഖരിയ്ക്കും. പുരുഷൻമാർ േവട്ടയാടും. മീൻപിടുത്ത
മാകെട്ട രണ്ടുകൂട്ടരും നടത്തും.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കു സമുദായത്തിൽ തുല്യമായ അവകാശ
ങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. പുരുഷൻമാർക്കുള്ളത്ര തെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകൾക്കുമു
ണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും തുല്യമായ പങ്കാണ്
അവർ വഹിച്ചുേപാന്നത്.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടുവിവാഹം അെല്ലങ്കിൽ യൂഥവിവാഹം എന്നറിയെപ്പട്ടിരു
ന്ന ഒരു തരം വിവാഹസമ്പ്രദായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിെല അെല്ല
ങ്കിൽ യൂഥത്തിെല പുരുഷൻമാർ അേത യൂഥത്തിെല സ്ത്രീകെള വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നി
ല്ല. പേക്ഷ, മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു യൂഥത്തിെല എല്ലാ സ്ത്രീകെളയും കൂട്ടായി ഭാര്യമാരാ
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ക്കി െവയ്ക്കാം. ഒരു യൂഥത്തിെല എല്ലാ പുരുഷൻമാരും മെറ്റാരു യൂഥത്തിെല എല്ലാ
സ്ത്രീകേളയും കൂട്ടായി വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നു.
ഉൽപാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ വളർന്നേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതി മാറി. കൂട്ടുവി
വാഹം ദ്വന്ദ, വിവാഹത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുത്തു. ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീെയ വി
വാഹം കഴിക്കും. പേക്ഷ, അേത സമയത്തുതെന്ന പുരുഷനു മറ്റുസ്ത്രീകേളയും സ്ത്രീയ്ക്ക്
മറ്റു പുരുഷൻമാേരയും സമീപിയ്ക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ വിവാഹബന്ധം േവർെപടു
ത്താം.

3

സ്ത്രീേമധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷേമധാവിത്വത്തിേലക്ക്

ഈ നീണ്ടകാലഘട്ടത്തിലത്രയും സ്ത്രീയാണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ േനതൃത്വം
വഹിച്ചിരുന്നത്. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. അതുെകാണ്ടു
തെന്ന കുടുംബത്തിലും സ്ത്രീയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. മാതൃേമധാവിത്വമാണ് സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിെലന്നതുേപാെല കുടുംബജീവിതത്തിലും നിലനിന്നുേപാന്നത്.
എന്നാൽ ഉൽപാദനശക്തികൾ കൂടുതൽ വളർച്ചപ്രാപിയ്ക്കുകയും മൃഗങ്ങെള
േപാറ്റിവളർത്തൽ എന്ന ഉൽപാദനരീതി ഉയർന്നുവരികയും ഉൽപാദേനാപക
രണങ്ങൾ പുരുഷെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും െചയ്തേപ്പാൾ മാതൃേമധാവിത്വ
ത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പൃത്യേമധാവിത്വമാവിർഭവിച്ചു. പുരുഷൻ എല്ലാറ്റിൻേറയും
േമധാവിയായി. സ്ത്രീ അനാഥയും അടിമയുമായിത്തീർന്നു. ഉൽപാദനശക്തികളി
ലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്ത്രീയ്ക്ക് സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങെന മാറ്റം
വരുത്തിയത്.
സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
സാമൂേഹ്യാൽപാദനത്തിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ഉൽപാദനത്തിെന്റ
പ്രധാനമായ ചുമതലകൾ നിറേവറ്റുകയും െചയ്യുന്ന വർഗം അെല്ലങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാല
ക്രമത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിെന്റ നിയന്ത്രണവും തീർച്ചയായും ഏെറ്റടുക്കുെമന്നാണ്
ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാതൃേമധാവിത്വം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായി
രുന്നു. അക്കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തിെന്റ യജമാനത്തം വഹിക്കുന്നവരായിട്ടാണ്
സ്ത്രീകൾ കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്. എന്തുെകാണ്ട്? എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അക്കാലത്ത്
നിലനിന്നിരുന്ന ഉൽപാദനത്തിൽ, പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൃഷിപ്രവൃത്തി
യിൽ, സ്ത്രീകളാണ് പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്. അവർ ഉൽപാദനത്തിെന്റ
പ്രധാനമായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പുരുഷൻമാർ കാടുകളിൽ
േവട്ടയാടിെക്കാണ്ട് അലഞ്ഞുതിരിയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മെറ്റാരു കാലം വന്നു.
പിതൃേമധാവിത്യമാവിർഭവിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തിെന്റ േമധാവിത്വം പു
രുഷൻമാർക്കായി. എന്തുെകാണ്ടാണീ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്? എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തലായിരുന്നു അക്കാലെത്ത പ്രധാനമായ ഉൽപാദന
രീതി. കുന്തം, കയർ, അമ്പുംവില്ലും എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനമായ ഉൽപാദേനാ
പകരണങ്ങൾ. പുരുഷൻമാരാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നത്…
”

4

ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥയും വ്യഭിചാരവും

പുരുഷൻ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട േമധാവിത്വം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂ
ടിയാണ് കുടുംബത്തിലും പുരുഷെന്റ േമധാവിത്വമുറപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. ഈ ഭൗതിക
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അദ്ധ്യായം 4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും

പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥയാവിർഭവിച്ചത്. ഏംഗൽസ് എഴു
തുന്നു:
“ഒേര വ്യക്തിയുെട കയ്യിൽ, അതും പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ, ഗണ്യമായ േതാതിൽ

സ്വത്തുകൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റാരുെടയും മക്കൾക്ക് െകാ
ടുക്കാെത പ്രസ്തുത പുരുഷെന്റ മക്കൾക്കുതെന്ന പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി െകാടു
േക്കണ്ട ആവശ്യം േനരിടുകയും െചയ്തതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ഏകപത്നീ വ്യവ
സ്ഥ ആദ്യമായവിർഭവിച്ചത്. ഈ ഉേദ്ദശ്യത്തിന് സ്ത്രീെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
മാത്രേമ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളു. പുരുഷെന സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം അതാവശ്യമായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന സ്ത്രീെയ സംബന്ധിക്കുന്ന
ഈ ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥ പുരുഷെന്റ ബഹുഭാര്യാഗമനെത്ത ഒരു തരത്തിലും തട
ഞ്ഞിരുന്നില്ല.”

അടിമയും അസ്വതന്ത്രയുമായ സ്ത്രീയ്ക്ക് പാതിവ്രത്യം നിർബന്ധമായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ,
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനായ പുരുഷന് അതിെന്റ ആവശ്യമില്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥേയാെടാപ്പം േവശ്യാവൃത്തിയും തലെപാക്കി
യത്.
ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
“തുടെരത്തുടെര വന്ന വിവാഹരീതികളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം ഒരു സവിേശഷസം
ഭവവികാസം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. കൂട്ടുവിവാഹത്തിനു കീഴിൽ,
സ്ത്രീയ്ക്കുള്ള ൈലംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം അധികമധികം അപഹരിയ്ക്കെപ്പടുന്നു; പേക്ഷ, പു
രുഷനുള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. വാസ്തവം പറയുകയാെണങ്കിൽ പുരുഷെന സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇന്നും യഥാർത്ഥ കൂട്ടുവിവാഹമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സ്ത്രീെയ സം
ബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കിടയാക്കുന്ന, നിയമപരമായും സാമൂഹ്യാ
ചാരസംബന്ധമായും നിഷിദ്ധമായകുറ്റം, പുരുഷെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒന്നു
കിൽ ഒരന്തസ്സാണ്, അെല്ലങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ െപാറുേക്കണ്ടതായ ഒരു െചറിയ
അസാന്മാർഗികത്വം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, പ്രാചീനകാലെത്ത പ്രഭുത്വസമുദായം

േപായി ഇന്നെത്ത മുതലാളിത്ത ചരക്കുനിർമാണം നിലവിൽവരുന്നതിെന്റ ഫല
മായി, ഈ മാറ്റേത്താടുകൂടിതെന്ന, പണ്ടെത്ത പുരുഷേമധാവിത്വം പരസ്യമായ വ്യ
ഭിചാരത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുക്കുന്നു; അതിെന്റ ഫലമായി സമുദായത്തിന്നകത്തു
വമ്പിച്ച സാന്മാർഗ്ഗികാധഃപതനം വന്നുകൂടുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ സ്ത്രീകേളക്കാെള
ത്രേയാ അധികം പുരുഷൻമാരിലാണ് ഈ സാന്മാർഗികാധഃപതനം സംഭവിയ്ക്കു
ന്നത്. വ്യഭിചാരത്തിെന്റ ഫലമായി സ്ത്രീകളുെട ഇടയിൽ അധഃപതിയ്ക്കുന്നത് നിർഭാ
ഗ്യവതികളായ വ്യഭിചാരിണികൾ മാത്രമാണ്; അതും സാധാരണ വിശ്വസിയ്ക്കെപ്പ
ട്ടുവരുന്നത്രതെന്നയില്ലതാനും. േനെര മറിച്ചും പുരുഷൻമാെരക്കുറിച്ച പറയുകയാ
െണങ്കിൽ, പുരുഷവർഗെത്തയാെകയാണ് വ്യഭിചാരം അധഃപതിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.”

5

മുതലാളിത്തത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ പുരുഷേമധാവിത്വവും സ്ത്രീയുെട അടിമത്തവും അേതാ
െടാപ്പം വ്യഭിചാരവും മൂർദ്ധന്യ ദശയിെലത്തിയിരിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തസമുദായം
ൈലംഗികമായും സാൻമാർഗികമായും എത്രേത്താളം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പുതെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ നഗ്നമായി തുറന്നുകാണിക്കു
കയുണ്ടായി. മാർക്സും ഏംെഗൽസും അതിൽ എഴുതുന്നു:
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“ഇന്നെത്ത കുടുംബത്തിെന്റ ബൂർഷ്വാ കുടുംബത്തിെന്റ, അടിസ്ഥാനെമന്താണ്? മൂ
ലധനം, സ്വകാര്യലാഭം, അതിെന്റ ഏറ്റവും വളർന്നരൂപം മുതലാളിമാർക്കിടയിൽ
മാത്രേമ കാണുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇതിെന്റ മറുവശം പരസ്യമായ വ്യഭിചാരവൃത്തി
യിലും െതാഴിലാളികൾക്ക് കുടുംബമില്ലാതാവലിലും കാണാം.”

മാനിെഫേസ്റ്റാ തുടരുന്നു:
“നവീന വ്യവസായത്തിെന്റ പ്രവർത്തനം മൂലം െതാഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള കുടും

ബബന്ധം മുറിഞ്ഞുേപാകുന്നതും അവരുെട മക്കൾ െവറും വ്യാപാരസാധനങ്ങളും
െതാഴിൽ സാമഗ്രികളുമായി മാറുന്നതും കാണുേമ്പാൾ കുടംബേത്തയും വിദ്യാഭ്യാസ
േത്തയും കുറിച്ചും അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പാവനബന്ധെത്തക്കുറിച്ചുമു
ള്ള മുതലാളിമാരുെട േഘാഷം കൂട്ടൽ കൂടുതൽ അറപ്പും െവറുപ്പുമുണ്ടാക്കുന്നു.”

വീണ്ടും.
“മുതലാളി തെന്റ ഭാര്യെയ െവറുെമാരു ഉൽപാദന സാമഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണു
ന്നത്… ബൂർഷ്വാരീതിയിലുള്ള വിവാഹം വാസ്തവത്തിൽ ഭാര്യമാെര െപാതുവുടമയാ
ക്കിെവയ്ക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്.”

മുതലാളിത്തം വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധ
െത്തപ്പറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ മാർക്സും ഏംെഗൽസും ഇങ്ങെന
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തം അതിെന്റ അവസാനഘട്ടമായ സാമ്രാജ്യാധി
പത്യത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം കൂടുതൽ ശിഥിലമാവുകയും കൂടുതൽ
അധഃപതിക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്. മെറ്റല്ലാ മാനുഷികമൂല്യങ്ങെളയുെമന്നേപാെല
കുടുംബജീവിതത്തിെന്റ പരിപാവനതേയയും സാമ്രാജ്യാധിപത്യം നശിപ്പിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആധുനികമുതലാളിത്തത്തിെന്റ േകാട്ടയായ അേമരിക്കയിേലെയ്ക്കാ
ന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും.

6

മുതലാളിയുെട സാന്മാർഗിക േബാധം

ഔേദ്യാഗിക കണക്കുകളനുസരിച്ച് അേമരിക്കയിൽ താെഴകാണുംപ്രകാരം വിവാ
ഹങ്ങളുെട എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരികയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്.
1946
1947
1948
1949

2290450
1991875
1811155
1585440

എന്നുെവച്ചാൽ െകാല്ലംേതാറും വിവാഹങ്ങളുെട എണ്ണം 14 മുതൽ 15 ശതമാനം
വെര കുറഞ്ഞുെകാണ്ടുവരികയാണ്.
ക്രിസ്തുവർഷം 1900-ൽ അേമരിക്കയിൽ 7,09,000 വിവാഹങ്ങളും 55751 വിവാ
ഹേമാചനങ്ങളുമുണ്ടായി. എന്നുെവച്ചാൽ 13 വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹേമാ
ചനം എന്ന േതാതിൽ. 1949-ൽ 1585440 വിവാഹങ്ങളും 356000 വിവാഹേമാചന
ങ്ങളുമാണ് നടന്നത്. അതായത് നാല് വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹേമാചനം
എന്ന േതാതിൽ. ഇങ്ങെന വിവാഹങ്ങളുെട േതാത് ചുരുങ്ങിയും വിവാഹേമാചന
ങ്ങളുെട േതാത് വർധിച്ചും വരികയാണ്.
െപൻസിൽവാനിയാ േസ്റ്റാറിെല വിവാേഹാപേദശക സർവീസിെന്റ ഡയറ
ക്ടർ ക്ലിേഫാർഡ് ആർ ആഡംസ് 1944-ൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി:
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അദ്ധ്യായം 4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും

“േലാകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിവാഹങ്ങളും ഏറ്റവുമധികം വിവാഹേമാചനങ്ങളും
നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അേമരിക്ക. ആഴ്ചേതാറും 1000 വിവാഹേമാചനങ്ങളാണ്
നടക്കുന്നത്. ഈ നിരക്ക് വർധിച്ചുവരികയാണു താനും. 1955 ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും

അേമരിക്കയുെട പത്തിൽ നാലു വിവാഹങ്ങളും വിവാഹേമാചനത്തിലാണവസാ
നിയ്ക്കുക.”

‘അേമരിക്കൻ േജർണൽ’ എന്ന ഔേദ്യാഗിക മാസികയുെട കണക്കുകൾ പ്രകാരം
അേമരിക്കയിൽ 1941-ൽ ചുരുങ്ങിയത് 5,80,000 ഗർഭഛിദ്രങ്ങൾ നടത്തെപ്പടുകയു
ണ്ടായി. ആധുനിക രേക്ഷാപാധികളുണ്ടായിട്ടും കുറ്റകരമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ കാ
രണം െകാല്ലംേതാറും 8000ത്തിലധികം അേമരിക്കൻ സ്ത്രീകൾ മരണമടയുന്നേത്ര
(ൈഡ്രസൻ കാർട്ടർ എഴുതിയ പാപവും ശാസ്ത്രവും എന്ന പുസ്തകം േനാക്കുക.)

അേമരിക്കയിെല െസൻസസ്സ് ബ്യൂേറായിെല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു ഡി
പ്പാർട്ടുെമൻറിെന്റ തലവനായ േഡാക്ടർ ഫാൽെബർട്ട് എൽഡൻ െവളിെപ്പടുത്തു
ന്നു:
“അേമരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന 12 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ വീതം അച്ഛനില്ലാെതയാണ്
ജനിക്കുന്നത്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം െകാല്ലംേതാറും പ്രാഥമിക സ്കൂളുകളിൽ േപാകു
ന്ന കുട്ടികളിൽ 1,70,000േത്താളം േപർക്ക് തങ്ങളുെട അച്ഛൻമാരുെട േപരുകൾ
പറയാൻ സാധ്യമെല്ലന്നാണ്. നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് അച്ഛൻമാരില്ല.”

ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കുടുംബജീവിതം.
ഇന്ത്യയിേലാ?
ഇന്ത്യയിെല സ്ഥിതി എന്താണ്? ഇന്ത്യയിെലല്ലായിടത്തും ഒേര മട്ടിലല്ല,
അസമമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ വളരുകയും മാറുകയും
െചയ്യുന്നത്. സാമൂഹിക വളർച്ചയുെട വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യ
സ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീപുരു
ഷബന്ധത്തിെന്റ രൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണെപ്പടുന്നത്.
േകരളത്തിലിേപ്പാഴും പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽ
ക്കുന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് മാതൃേമധാവിത്വത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകെള
അേപക്ഷിച്ചു കൂടുതലാണ്.
ഇന്ത്യയിെല ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കച്ചവടം, നൂൽനൂൽപ്പ്, െകാട്ടമു
ടയൽ മുതലായവ സ്ത്രീകളുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട്
അത്തരം പ്രേദശങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏെറക്കുെറ അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ
ളുമുണ്ട്.
നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ നടമാടുന്നിടത്ത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചുപൂട്ടെപ്പട്ട
വിൽപ്പനച്ചരക്കാണ്. വിവാഹം കഴിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ചിേലടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്
വിലെകാടുക്കണം. മറ്റു ചിേലടങ്ങളിൽ പുരുഷനു സ്ത്രീധനം െകാടുക്കണം. വിദ്യാ
ഭ്യാസം നടത്താേനാ േജാലിെയടുത്തു ജീവിക്കാേനാ അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.
പട്ടിണികിടന്നു ചാവാം. പേക്ഷ, പണിെയടുക്കാൻ പാടില്ല.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനംവെരയും ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ ചിതയിൽ
(ഉടന്തടി) ചാടി മരിക്കണെമന്ന നിയമം വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല പല സ്ഥലങ്ങളിലും
നിലനിന്നിരുന്നു. ഇേപ്പാളതില്ല, എങ്കിലും ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ തല െമാട്ടയ
ടിക്കണെമന്നും ഇഹേലാകസുഖങ്ങെളല്ലാം ത്യജിച്ചു എെന്നന്നും വിധവയായി കഴി
ച്ചുകൂടണെമന്നും മറ്റുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇേപ്പാഴുമുണ്ട്.

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III
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ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടുകയും മുതലാളിത്തം വളരാൻ തുട
ങ്ങുകയും െചയ്തേതാടുകൂടി ഇന്ത്യയിെല പല സമുദായപരിഷ്ക്കർത്താക്കളും സ്ത്രീയുെട
അടിമത്തത്തിെനതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുകയുണ്ടായി. ൈശശവവിവാഹത്തിെന
തിരായും വിധവാവിവാഹം, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം സ്ത്രീകളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായവ
യ്ക്കുേവണ്ടിയും അവർ പ്രചാരേവല െചയ്തു. രാജാറാംേമാഹൻ േറായി, സ്വാമി വിേവ
കാനന്ദൻ മുതലായ മഹാൻമാരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്.
മുതലാളികൾക്ക് അടിമകെളയല്ല, െതാഴിലാളികെളയാണവശ്യം. തങ്ങൾ
ക്ക് ലാഭം കിട്ടണെമങ്കിൽ പുരുഷൻമാെരേപ്പാെലത്തെന്ന സ്ത്രീകളും അധ്വാനശ
ക്തി വിൽക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ വരണെമന്നാണവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുെട
അധ്വാനശക്തി പുരുഷൻമാരുേടതിേനക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധി
ക്കുെമന്നവർക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടാണവർ ഫ്യൂഡൽ ആചാരങ്ങൾക്കും ഫ്യൂഡൽ
ആശയങ്ങൾക്കും എതിരായി പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

7

െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ

പേക്ഷ, സ്ത്രീക്ക് യഥാർഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നൽകാൻ മുതലാളിത്തത്തിനു സാ
ധ്യമല്ല. മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളുേടയുെമന്നേപാെല ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതിയും അതാണ്
കാണിയ്ക്കുന്നതും. സ്ത്രീയ്ക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ പദവി നൽേകണ്ടതാവശ്യമാെണ
ന്ന് നമ്മുെട ഭരഘടന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, യാഥാർത്ഥ്യെമന്താണ്? പുരു
ഷനായ െതാഴിലാളിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്ര കൂലി സ്ത്രീ െതാഴിലാളിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭൂരിപക്ഷം
സ്ത്രീകൾക്കും പിതാവിെന്റ സ്വത്തുക്കളുെട േമൽ അവകാശമില്ല. ആൺമക്കൾേക്ക
പിന്തുടർച്ചാവകാശമുള്ളു. പുരുഷന് എത്ര സ്ത്രീകെളേവണെമങ്കിലും െവപ്പാട്ടികളാ
ക്കി െവയ്ക്കാം. സ്ത്രീയ്ക്ക് വിവാഹേമാചനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം േപാലുമില്ല.
വാസ്തവത്തിൽ… ഇന്ത്യയിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം സ്ത്രീ കൂ
ടുതൽ അധഃപതിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതൽ ശിഥിലമാകുകയാ
ണുണ്ടായത്. വ്യഭിചാരവും സിഫലിസ്സവും മറ്റു വൃത്തിേകടുകളും മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടാ
യിട്ടില്ലാത്ത വിധം പരന്നു പിടിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മ
യും വർധിയ്ക്കുംേതാറും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം െപാട്ടിത്തകരുന്നു.
മുതലാളിത്തം ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാെര പാപ്പരത്തത്തിേലക്കു പിടി
ച്ചുതള്ളി. പേക്ഷ, അവർക്കു േജാലിെകാടുക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിനു സാധ്യമല്ല.
അങ്ങെന പതിനായിരക്കണക്കിനു സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും ഉൾനാടുകളിൽ നിന്ന്
പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിേലക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു. അവർക്കു കുടുംബമില്ല. മുതലാളിത്തം
അവരുെട കുടുംബബന്ധങ്ങെളെയല്ലാം തകർത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. േകാഴിേക്കാട്
തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളിേലെയ്ക്കാന്ന് കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും. ഹിന്ദുെവ
േന്നാ, മുസ്ലീെമേന്നാ, ക്രിസ്ത്യാനിെയേന്നാ വ്യത്യാസമില്ലാെത ആയിരക്കണക്കിന്
സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീകളും നിരത്തുവക്കുകളിൽ, പീടികേക്കാലായിൽ, ഇട
വഴികളിൽ കഴിച്ചൂകൂട്ടുന്നു. ഇലക്ട്രിക്ക് വിളക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ
എല്ലാത്തരം ഗുർഗന്ധങ്ങേളയും വമിച്ചുെകാണ്ട് െഞട്ടിപ്പിയ്ക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ
പതിയിരിയ്ക്കുന്നു.
വലിയ പട്ടണങ്ങൾ കൂടുതൽ ദയനീയങ്ങളും കൂടുതൽ ഭീകരങ്ങളുമാണ്. സാ
ക്ഷാൽ ഡൽഹിയിെലാന്നു േപായിേനാക്കൂ. പ്രസിഡൻറിെന്റ യും പ്രധാനമന്ത്രിയു
െടയും ഹർമ്മ്യങ്ങളും പാർലെമൻറ് മന്ദിരവും മറ്റും മറ്റും സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ന്യൂഡൽ
ഹിയുെട അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങളിൽ, പഴയ െഡൽഹിയിൽ, േറാഡുനീെള സ്ത്രീകൾ
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അദ്ധ്യായം 4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും

സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കാൻ േവണ്ടി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഏതു മനുഷ്യേസ്നഹിേയയും
െഞട്ടിപ്പിയ്ക്കാതിരിക്കില്ല. അവർക്കിടയിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാരുമുണ്ട്. എല്ലാ മതക്കാ
രുമുണ്ട്, എല്ലാ േദശക്കാരുമുണ്ട്.
അവർ കച്ചവടച്ചരക്കുകളാണ്. മുതലാളിയുെട േനതൃത്വത്തിലാണ് കച്ചവടം
നടക്കുന്നത്. കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിെന്റ െചറിെയാരംശം ആർഷഭാരതത്തിെന്റ ഖജനാ
വിേലയ്ക്കു നികുതിയടയ്ക്കണെമന്നു മാത്രം!

8

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ അർത്ഥം

ദുസ്സഹവും ഹൃദയേഭദകവുമായ ഈ വൃത്തിേകടുകളുെടയും ബീഭത്സതകളുേടയും
ഒത്തനടുക്കുനിന്നുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികളായ മുതലാളികളുേടയും
ജൻമികളുെടയും ഏജൻറുകൾ മുക്രയിടുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സദാചാരേബാധ
െത്ത എതിർക്കുന്നു എന്ന്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ തങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തി
ലുള്ള േവശ്യാവ്യാപാരവും സ്ത്രീകെളവിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കലും മറ്റുമവസാനിയ്ക്കുെമന്നും
തങ്ങൾ സാൻമാർഗ്ഗികേബാധം എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ള വൃത്തിേകടുകെളല്ലാം അന്തർ
ദാനം െചയ്യുെമന്നും അവർ ഭയെപ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തവും സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട
കൂടപ്പിറപ്പായ േവശ്യാവൃത്തിയും എെന്നന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിസെത്ത തുടച്ചുനീക്കണെമന്നും മറ്റുമുള്ള ഉറക്കപ്പിച്ചുകൾ പറയു
ന്നു.
മുതലാളികളും ജന്മികളും അവരുെട ഏജൻറുമാരും എെന്താെക്കത്തെന്ന പറ
ഞ്ഞാലും മനുഷ്യത്വെത്ത ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഇന്നെത്ത വൃത്തിേകടുകൾ നശിപ്പിയ്ക്ക
ണെമന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഈ വൃത്തിേകടുകൾ അവസാനിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയുേമാ? മനുേഷ്യാചി
തമായ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധങ്ങളും േസ്നഹമസൃണമായ കുടുംബജീവിതവും െകട്ടിപ്പടു
ക്കാൻ കഴിയുേമാ?

9

േസാഷ്യലിസത്തിെല സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം

ഈ േചാദ്യത്തിന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽതെന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസും മറു
പടി നൽകുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരാണ്
എന്നും മറ്റുമുള്ള അസംബന്ധങ്ങളുെട െതാലിയുരിച്ചു കാണിച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട
സുപ്രസിദ്ധമായ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’യിൽ അവെരഴുതി:
“മുതലാളി തെന്റ ഭാര്യെയ െവറുെമാരു ഉൽപാദനസാമഗ്രിയായിട്ടാണ് കാണു
ന്നത്. എല്ലാ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളും െപാതുസ്വത്തായി ഉപേയാഗിക്കണെമ
ന്ന് അയാൾ േകൾക്കുന്നു. അേപ്പാൾ സ്വാഭാവികമായി െപാതുസ്വത്തായിത്തീേര
ണ്ട തലയിെലഴുത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാവുെമന്നല്ലാെത, അയാൾക്ക് അതിൽ
നിന്നും മെറ്റാന്നും ധരിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾ െവറും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളാ

യിരിക്കുകെയന്ന ഇന്നെത്ത നിലെയ അവസാനിപ്പിക്കുകെയന്നതാണ് യഥാർഥ
ലക്ഷ്യെമന്ന് മുതലാളിക്കു ചിന്തിക്കാേന കഴിയുന്നില്ല. ഇന്നെത്ത ഉൽപാദന സമ്പ്ര
ദായം അവസാനിച്ചാൽ, അതിെന്റ തെന്ന സന്തതിയായ സ്ത്രീകളുെട െപാതുവുടമ
യും രഹസ്യവും-പരസ്യവുമായ വ്യഭിചാരവും—അവസാനിയ്ക്കുെമന്നതു വ്യക്തമാണ്.”
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“കുടുംബത്തിെന്റ ഉത്ഭവം” എന്ന തെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏംെഗൽസ്
ഇങ്ങിെനയും എഴുതുന്നു:
“നാമിേപ്പാൾ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യവിപ്ലവം ഇേതവെര നിലനിന്നിരു
ന്ന ഏക പത്നീ വ്യവസ്ഥയുെട സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം തെന്ന ഇല്ലാതാക്കും;

അേതാെടാപ്പം ഈ വിവാഹബന്ധത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരനായ വ്യഭിചാരേത്തയും
ഇല്ലാതാക്കും. വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ ഒരാളുെട അതും ഒരു പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ കു
ന്നുകൂടുകെയന്നതിൽ നിന്നാണ്, ഈ കുന്നുകൂടിയ സ്വത്തുക്കൾ ആ മനുഷ്യെന്റ
മക്കൾക്കുമാത്രം പിന്തുടർച്ചാവകാശമായി നൽകുന്നതിെന്റ ആവശ്യകതയിൽ
നിന്നാണ്, ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവന്നത്. ഇതിന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഭർ
ത്താേവ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളു എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഒരു പുരുഷന്
ഒരു ഭാര്യേയ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളുെവന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വരാൻ േപാകുന്ന സാ
മൂഹ്യവിപ്ലവമാവെട്ട, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള—അവയാണേല്ലാ ശാശ്വതവും
പിന്തുടർച്ചാവകാശ പ്രകാരം ൈകമാറ്റെപ്പടാവുന്നതുമായ സ്വത്തുക്കളിലധികവും—
െപാതുമുതലാക്കുന്ന വിപ്ലവമാണ്; അതുെകാണ്ട് പിന്തുടർച്ചാവകാശെത്ത സംബ
ന്ധിച്ചുള്ള ഈ നിഷ്കർഷ ഇന്നെത്തക്കാെളത്രേയാ കുറയും.
“അേപ്പാൾ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളുെട ഫലമായി ഉയർന്നുവന്ന ഏകപത്നീ
വ്യവസ്ഥ ഈ കാരണങ്ങളില്ലാതാവുേമ്പാൾ അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുേമാ? ഇതിനു
ന്യായമായും ഇങ്ങിെന മറുപടി പറയാം; ഏകപത്നീ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാവുകയല്ല,
മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിത്തീരുക
യാണ് െചയ്യുക. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ െപാതുസ്വ
ത്താകുന്നേതാടുകൂടി കൂലിേവല ഇല്ലാതാവുന്നു, അേപ്പാൾ ഒരുവിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക്
ചാരിത്ര്യം വിറ്റു ജീവിക്കുന്നതിെന്റ ആവശ്യവും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇങ്ങിെന വ്യഭിചാരം
ഇല്ലാതാകുേമ്പാൾ ഏകപത്നീവ്യവസ്ഥ തകരുകയില്ല, യഥാർത്ഥമായ ഏകഭാര്യ
ത്വമനുസരിയ്ക്കാൻ പുരുഷൻമാർ നിർബന്ധരാവുകയാണ് െചയ്യുക.”

മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും ഈ പ്രവചനം ഇന്ന് േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാ
ന്ന് ഭാഗത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിേലക്ക് േനാ
ക്കൂ, ജനകിയ ചീനയിേലക്ക് േനാക്കൂ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിേലക്ക് േനാ
ക്കൂ. വ്യഭിചാരം തുടങ്ങിയ വൃത്തിേകടുകൾ തുടച്ചുനീക്കിെക്കാണ്ട് ഏകഭാര്യാത്വത്തി
െന്റയും ഏകഭർതൃത്വത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഉൽകൃഷ്ടവും
േസ്നഹസമ്പന്നവുമായ പുതിെയാരു സ്ത്രീപുരുഷബന്ധെത്ത അവിെട നിങ്ങൾക്ക്
കാണാം.
□
(േദശാഭിമാനി വാർഷികപതിപ്പ്, 1955.)

5
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ഒന്ന്
മഹാഭാരതത്തിൽ, ശാന്തിപർവത്തിെല അമ്പെത്തട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ, യുധിഷ്ഠിര
െന്റ ഒരു േചാദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യയിൽ രാജാക്കന്മാരും ഭരണവ്യവസ്ഥ
കളും ആവിർഭവിച്ചെതങ്ങിെനെയന്ന് ഭീഷ്മർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃതയുഗത്തിൽ,
അതായത്, മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ആരംഭകാലത്ത്, ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കെപ്പ
ടുന്നവരുെമേന്നാ, ശിക്ഷിക്കുന്നവരും, ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവരുെമേന്നാ ഉള്ള യാ
െതാരു വ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്ന് അേദ്ദഹം തീർത്തു പറയുന്നു.
ൈനവരാജ്യം നരജാസീന്നചദേണ്ഡാനദാണ്ഡികഃ
ധർേമ്മൈണവപ്രജാസർവാ
രക്ഷന്തിസ്മപരസ്പരം.
രാജാവും ഭരണകൂടവുമില്ല: ശിക്ഷിക്കുന്നവനും ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നവനുമില്ല: ബ്രഹ്മണ
നും ശൂദ്രനുമില്ല: െപാലീസില്ല, പട്ടാളമില്ല, ജഡ്ജിമാരില്ല, ജയിലുകളില്ല, പേക്ഷ,
ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു: ധർമ്മം, പരസ്പരം രക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും
പരസ്പരം േസ്നഹിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന കുലധർമ്മം. കുലങ്ങളും േഗാത്രങ്ങളുമാ
യിട്ടാണ് അന്ന് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്.

കുലധർമ്മം

കുലത്തിെല, അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെല, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ േമലാളരും കീഴാ
ളരും എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചൂഷകനും ചൂഷിതനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല:
എല്ലാവരും സമന്മാരായിരുന്നു. എല്ലാ സാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളും സമത്വത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് നിർവഹിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളന്ന
േപാെലത്തെന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും െപാതുവുടമയിലായിരുന്നു. എൻേറത്, നിൻ
േറത് എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുെട പ്രാകൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങ
ളുെമടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു േവട്ടയാടാൻ േപാവും: കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരുംകൂടി
പങ്കിട്ടുതിന്നും: ഒന്നും കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഒരുമിച്ചു പട്ടിണി കിടക്കും. കാടു െവട്ടിെത്ത
ളിയിച്ച് കൃഷി െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും കൂട്ടമായിട്ടാണ്. കൂട്ടായി െകാെയ്തടുക്കുന്ന
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വിള കൂട്ടായി അനുഭവിക്കും. എന്നിട്ട്, കൂട്ടായി പാട്ടു പാടുകയും നൃത്തം െവയ്ക്കുകയും
െചയ്യും.
ഈ കൂട്ടുജീവിതം അതിപ്രാചീനകാലെത്ത ആ പ്രാകൃതമായ ഉൽപ്പാദന വ്യ
വസ്ഥയ്ക്കു േയാജിച്ചതായിരുന്നു. ഉൽപാദന ശക്തികൾ അത്രേമൽ അപക്വങ്ങളും
അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായിരുന്നതുെകാണ്ട് പ്രാകൃത േഗാത്രസമുദായത്തിൽ സ്വത്തു
സംബന്ധിയായ അസമത്വത്തിന്നു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണവും മറ്റു ജീ
വിത സാമഗ്രികളും സമ്പാദിക്കാൻ കൂട്ടുജീവിതം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. പരസ്പരം
സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും െചയ്യാെത പ്രകൃതി ശക്തികളുേടയും വന്യ
മൃഗങ്ങളുേടയും ആക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ
സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് േഗാത്രത്തിെല ഓേരാ വ്യക്തിയുേടയും ജീവിതരീതിെയ നിർ
ണയിച്ചത്.
പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്നു വിളിക്കെപ്പടാവുന്ന ഇത്തരം സാമൂഹ്യ ജീവിതക്ര
മങ്ങൾ മാനവ സമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിെല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളി
ലും നിലനിന്നിരുന്നുെവന്ന് ഗേവഷകന്മാർ െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിെല
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നും നാമാവേശഷമാവാെത നിലനിൽക്കുന്ന പ്രാ
കൃത േഗാത്രസമുദായക്കാർക്കിടയിൽ അതിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. ആര്യ
ന്മാരുെട ആക്രമണത്തിനുമുമ്പും ആര്യ ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലും പ്രാകൃത
കമ്മ്യൂണിസമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കുലത്തിെല, അെല്ലങ്കിൽ േഗാത്രത്തിെല എല്ലാ
അംഗങ്ങളും സമന്മാരായിരുന്നു. രക്തബന്ധത്തിൻേറയും പരസ്പര സഹകരണ
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഐക്യവും സൗഭ്രാത്രവുമാണ് വ്യക്തികളുെട
വീക്ഷണഗതികെള നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഐക്യവും സൗഭ്രാത്രവുമിഴുകിേച്ചർന്ന
ഈ പ്രാകൃത സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
ഉയർന്നുവന്നത്. മനുഷ്യേസ്നഹമായിരുന്നു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട മുഖ്യമായ ഉള്ള
ടക്കം.
എന്നാൽ, ഈ മനുഷ്യേസ്നഹം, സർവ്വേതാന്മുഖമായിരുന്നില്ല. ഐക്യവും
സൗഭ്രാത്രവും േഗാത്രത്തിെന്റ ആഭ്യന്തര ജീവിതത്തിൽ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നു
ള്ളു. മറ്റു േഗാത്രങ്ങളിെല ജനങ്ങേളാടുള്ള സമീപനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. േഗാത്ര
വും േഗാത്രവും തമ്മിൽ പലേപ്പാഴും കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും തേന്നയുമുണ്ടാവുക
പതിവായിരുന്നു. പേക്ഷ, െകാലയും യുദ്ധവും വ്യക്തിയുെട സ്വാർത്ഥത്തിനുേവണ്ടി
യായിരുന്നില്ല: സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആക്രമണങ്ങളും െകാ
ലകളും നടത്താൻ മാത്രമല്ല, യാെതാരു പിറുപിറുപ്പും കൂടാെത സ്വന്തം ജീവെന
ബലികഴിക്കാെത, ഓേരാ വ്യക്തിയും തയ്യാറായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവെന്റ
കുലധർമ്മം.

കുരുേക്ഷത്രത്തിെല ധാർമിക സംഘട്ടനം
കാലക്രമത്തിൽ േഗാത്രവ്യവസ്ഥയിെല ഐക്യത്തിനും സൗഭ്രാത്രത്തിനും ഉടവു
തട്ടി, കുലധർമങ്ങൾ താറുമാറായി. ദുർേമ്മാഹങ്ങളും സ്വാർത്ഥപ്രതിപത്തിയും
വർദ്ധിച്ചേപ്പാളാണ് ധർമ്മം നശിച്ചത് എന്ന് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. അത് ശരിയുമാണ്.
പേക്ഷ, േമാഹവും, സ്വാർത്ഥവും പരന്നുപിടിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഉൽപാദന
ശക്തികൾ വളരുകയും സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയും സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ
ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തതിെന്റ അനിവാര്യ ഫലമാണിത്. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ
ഐക്യത്തിൻേറയും സൗഭ്രാത്രത്തിൻേറയും പരസ്പര സഹകരണത്തിൻേറയും
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അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള േഗാത്ര ഭരണ വ്യവസ്ഥെയ താറുമാറാക്കി. ആര്യന്മാരുെട
േഗാത്രവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ വ്യത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങേളാടുകൂടിയ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷ
ത്രിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ വർണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ചാതുർവർണ്യെമ
ന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഈ വർഗവിഭജനമാണു ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണി
സത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള പുറന്തള്ളുകയും അവയുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തത്. േഗാത്രത്തിെന്റ മനുഷ്യ േസ്നഹപ
രമായ സന്മാർഗിക നിയമങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ ചൂഷണാധി
ഷ്ഠിതമായ പുതിയ സാന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഓേരാ വർണത്തിനും
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ധർമ്മങ്ങളുണ്ടായിത്തീർന്നു. ൈവദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും
മഹാഭാരതത്തിലും ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുെമല്ലാം പഴയ കുലധർമ്മവും പുതിയ
വർണ ധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ െതളിവുകൾ ധാരാളം കാണാം. കു
രുേക്ഷത്രയുദ്ധത്തിെന്റ ഒത്ത നടുക്കുെവച്ചുേപാലും അർജ്ജുനെന്റ മനസ്സാക്ഷിെയ
ഇളക്കിമറിച്ചത് ഈ ൈവരുദ്ധ്യമാണ്, യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നുനിന്നു സ്വജനങ്ങെള
കണ്ടേപ്പാൾ അർജ്ജുനെന്റ മനസ്സിടറി, അവയവങ്ങൾ തളർന്നു, ശരീരത്തിലാെക
വിറയും േരാമാഞ്ചവുമുണ്ടായി, വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് താെന നിലത്തുവീണു. അമ്മാമ
ന്മാെരയും പൗത്രന്മാെരയും ശ്വശുരന്മാേരയും സ്യാലന്മാേരയും മറ്റു ബന്ധുക്കെളയും
െകാല്ലുകേയാ? വയ്യ! വയ്യ! അർജ്ജുനൻ വിറച്ചു വിറച്ചുെകാണ്ട് പറയുകയാണ്.
േയഷാമർേത്ഥ കാംക്ഷിതം േനാ
രാജ്യം േഭാഗഃസുഖാനിച
തളേമവസ്ഥിതയുേദ്ധ
പ്രാണാം സ്തക്യത്വാധനാനിച
ആചാർയ്യാഃ പിതരഃപുത്രാഃ
തൈഥവ ച പിതാമഹാഃ
മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗത്രാഃ
സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ
ഏതാന്ന ഹന്തു മിച്ഛാമി
ഘ്നേതാപി മധുസൂദന
അപിൈത്രേലാക്യരാജ്യസ്യ
േഹേതാഃ കിന്നു മഹീകൃേത
ഏവർക്കുേവണ്ടിയാേണാ രാജ്യവും േഭാഗങ്ങളും സുഖങ്ങളുെമല്ലാം ഞങ്ങൾ കാം
ക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഗുരുനാഥന്മാരും പിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും പിതാമഹന്മാരും
അമ്മാമൻമാരും പത്നീപിതാക്കന്മാരും മക്കളുെട മക്കളും ഭാര്യാഭ്രാന്തന്മാരും മറ്റു
ചാർച്ചക്കാരും ഇതാ ജീവനും ധനവുമുേപക്ഷിച്ച് യുദ്ധം െചയ്യാൻ േവണ്ടി േപാർക്ക
ളത്തിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നു. അല്ലേയാ ശ്രീകൃഷ്ണാ! ൈത്രേലാക്യാധിപത്യം തെന്ന
കിട്ടിയാലും ശരി, എെന്ന ഇവർെകാന്നാലും ശരി, ഇവെര െകാല്ലാൻ ഞാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്നില്ല, ഈ ഭൂമിക്കുേവണ്ടിയാകുേമ്പാൾ പിെന്ന പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? ഇല്ല,
ഞാനിവെര ഒരിക്കലും െകാല്ലുകയില്ല.
വീരശൂര പരാക്രമിയായ അർജ്ജുനന് എേന്ത പറ്റിയത്? യുദ്ധക്കളത്തിൽ
വന്ന് ചുറ്റും േനാക്കിയേപ്പാഴും അേദ്ദഹം െപെട്ടെന്നേന്ത ഭീരുവായിേപ്പാേയാ തീർ
ച്ചയായുമില്ല. കുലക്ഷയ ഭീതിയും സ്വജനങ്ങെള െകാല്ലുന്നത് പാപമാെണന്ന ധർ
മ്മേബാധവുമാണ് അേദ്ദഹെത്ത േബജാറാക്കിയത്. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു
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കുലക്ഷേയ പ്രണശ്യന്തി
കുലധർമ്മാഃ സനാതനാഃ
ധർേമ്മ നേഷ്ടകുലം കൃത്സനം
അധർേമ്മാഭിഭവത്യുത
അതായത്, കുലം ക്ഷയിച്ചാൽ സനാതനങ്ങളായ കുലധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും, ധർ
മ്മം നഷ്ടെപ്പട്ടാൽ കുലെത്തയാെക അധർമ്മം ബാധിക്കും.
ഇതിന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മറുപടിെയന്താണ്? േകൾക്കുക.
സ്വധർമ്മപിചാേവക്ഷ്യ
നാവികുമ്പതുമർഹസി
ധർമ്മ്യാദ്ധിയുദ്ധാച്ഛേറേയാന്യൽ
ക്ഷത്രിയസ്യനവിദ്യേത.
സ്വധർമ്മെത്ത ഓർത്തിെട്ടങ്കിലും ദുഃഖിച്ചു വിറയ്ക്കാതിരിക്കുക! എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ക്ഷത്രിയന് ധാർമ്മികയുദ്ധമല്ലാെത മെറ്റാന്നും േശ്രയസ്സായിട്ടില്ല.
രണ്ടുേപരും ധർമ്മെത്തപ്പിടിച്ചാണയിടുന്നത്. അധർമ്മെത്ത രണ്ടുേപരും െവ
റുക്കുന്നു. പേക്ഷ, അർജ്ജുനൻ കുലധർമ്മത്തിലാണൂന്നുന്നത്. കൃഷ്ണേനാ, വർണ
ധർമ്മത്തിലും. ഇങ്ങെന രണ്ടുതരം ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങ
ളാണ് കുരുേക്ഷത്രത്തിെല യുദ്ധക്കളത്തിൽെവച്ചു നടന്നത്. കുലധർമ്മേത്തക്കാൾ
വർണധർമ്മമാണ് േമേല എന്നു െതളിയിക്കാൻ പതിെനട്ടദ്ധ്യായങ്ങൾ േവണ്ടിവ
ന്നു. ഏതായാലും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണൻ തെന്ന ജയിച്ചു. സനാതനങ്ങെളന്നു വിശ്വസിക്ക
െപ്പട്ടുേപാകുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയും അവയ്ക്കു പകരം വർഗവ്യ
ത്യാസങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണ ധർമ്മങ്ങൾ അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു.

വർണധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ജാതിധർമ്മത്തിേലക്ക്

ഇന്ത്യയിൽ ക്രി. മു. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്നും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിലാണ് പ്രാകൃത
കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുകയും ചാതുർവണ്യത്തിെന്റ
േവഷമണിഞ്ഞ വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ തലെപാക്കുകയും െചയ്തത്. അതുമുതൽ
ക്കാണ് ചൂഷണവർഗ്ഗക്കാരുെട സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലു
ള്ള സന്മാർഗിക നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പഴയ സാമൂഹ്യ
ബന്ധങ്ങെള വികൃതമാക്കാനും െഞക്കിെഞരിക്കാനും തുടങ്ങിയത്. സാമ്പത്തിക
ജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന വർഗങ്ങളുെട ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ സമുദാ
യത്തിെന്റയാെക ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളായി െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു. വർണ ധർമ്മ
െത്ത േചാദ്യം െചയ്യുന്ന ശൂദ്രെന്റ കണ്ണുകുത്തിെപ്പാട്ടിക്കാനും ൈകെവട്ടിക്കളയാനും
അവകാശം േനടിയ സ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണൻ ധാർമ്മികമൂ
ല്യങ്ങളുെട കുത്തകക്കാരായിത്തീർന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള അടിമകളുേടയും
മർദ്ദിതരായ ൈകേവലക്കാരുെടയും കായികാദ്ധ്വാനത്തിേന്മൽ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ട
മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ അധിപൻ ധർമ്മരാജാവായി വാഴ്ത്തെപ്പട്ടു.
വർണ വ്യവസ്ഥ ക്ഷയിച്ചുേപാവുകയും ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരിക
യും െചയ്തതിനുേശഷവും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന മൃഗീയതയ്ക്കു
ദിവ്യതയുെട മൂടുപടം നൽകെപ്പട്ടു. വർണേമധാവിത്വത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ജാതിേമ
ധാവിത്വം കയറിപ്പറ്റിെയന്നു മാത്രം, ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളുേടയും െതാട്ടുകൂടായ്മയുേട
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യും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുേടയും പാട്ടം വാങ്ങിത്തിന്നലിൻേറയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിെല ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. കുലധർമ്മം
േപായി വർണധർമ്മം വന്നതുേപാെലത്തെന്ന വർണധർമം േപായി ജാതിധർമം
വന്നു. ജാതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത്, അറുപത്തിനാല് ആചാരങ്ങൾ പാലി
ക്കണം, േമലാളരുെട ‘ഹാേഹാ’ വിളി േകട്ടാൽ കീഴാളർ ഒഴിഞ്ഞുമാറണം ഉയർന്ന
ജാതിക്കാരുപേയാഗിക്കുന്ന കുളങ്ങളും െവട്ടുവഴികളും അയിത്തമാക്കരുത്. പാട്ടം
ശരിക്കു െകാടുത്തുതീർക്കണം. സ്വർഗം കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നുള്ളവർ ബ്രാഹ്മണന്
ഭക്ഷണവും ദക്ഷിണയും െകാടുേത്തക്കണം.
വർഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർണവ്യവസ്ഥയുേടയും ജാതിവ്യവസ്ഥയുെടയും
സാന്മാർഗ്ഗികനിയമങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഉള്ളഴി
ഞ്ഞ അംഗീകാരേമാ പിന്തുണേയാ ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായിെല്ലന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും ആധിപത്യം വഹിയ്ക്കുന്ന വർഗ്ഗം ക്ഷേയാന്മുഖമാവാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാെളല്ലാം പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്ന പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ
ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചക്കനുേയാജ്യമായ പുതിയ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ
ക്കും പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക നിയമങ്ങൾക്കും േവണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നു
കാണാം. ഗൗതമബുദ്ധൻ ൈവശ്യക്ഷത്രിയ വർണ്ണങ്ങളുെട പിന്തുണേയാടുകൂടി
ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്നതിരായി നടത്തിയ ആത്മീയസമരങ്ങളുെട പിന്നിൽ
സമുദായത്തിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുകയുണ്ടായി. മധ്യ
കാലത്ത് ൈദവത്തിെന്റ മക്കെളല്ലാം സമന്മരാെണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ട് ജാതി
േമധാവിത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ സാന്മാർഗ്ഗികബന്ധങ്ങൾെക്ക
തിരായി കബീറും നാനാക്കും തുക്കാറാമും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മറ്റു േനതാക്ക
ന്മാരും നടത്തിയ സമരങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട
പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.
ചാതുർവർണ്യെത്ത താനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഗീതയിെല കൃഷ്ണൻ അവകാ
ശെപ്പടുന്നുണ്ട്. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ വർണ്ണധർമ്മങ്ങൾക്കു മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്ന
കുലധർമ്മങ്ങേളയും, പിന്നീടാവിർഭവിച്ച ജാതിധർമ്മങ്ങേളയും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്?
ൈദവസൃഷ്ടിയായ ചാതുർവർണ്യം ക്ഷയിയ്ക്കാനും തൽസ്ഥാനത്ത് ജാതികളും ഉപ
ജാതികളും അവാന്തരജാതികളും നിറഞ്ഞ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ ഉടെലടുക്കാനുമുള്ള
കാരണെമന്താണ്? വാസ്തവമിതാണ്: ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫല
മായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ മാറു
ന്നതിനനുസരിച്ച് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കും സാന്മാർഗികനിയമങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടാകുന്നു. സാമൂഹിക വളർച്ചയിെല ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന് സമുദായേത്താ
ടും മറ്റു മനുഷ്യേരാടുമുള്ള ബന്ധങ്ങെളയാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സാന്മാർഗ്ഗിക
േബാധങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിെന്നാറ്റെപ്പട്ട് ൈദ
വദത്തമായ യാെതാരു ധാർമ്മികമൂല്യവുമില്ല: യാെതാരു സന്മാർഗിക നിയമവുമി
ല്ല.
ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാർത്ഥം. പേക്ഷ, നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതു
േപാെല, കുലധർമ്മവും വർണ്ണധർമ്മവും ഒന്നല്ല: വർണ്ണധർമ്മത്തിൽനിന്നു വ്യത്യ
സ്തമാണ് ജാതിധർമ്മം. ഇങ്ങിെന സാമൂഹ്യഘടന മാറ്റുേമ്പാൾ ധർമ്മവും മാറുന്നു.
അതാതുകാലെത്ത സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങേളയും അവയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാ
നുഷികബന്ധങ്ങേളയും കാത്തുരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ധർമ്മത്തിെന്റ ഏറ്റവും മു

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

53

ഖ്യമായ േജാലി, അർത്ഥം, കാമം, േമാക്ഷം, എന്നീ മറ്റു പുരുഷാർത്ഥങ്ങെളല്ലാം ധർ
മ്മെത്ത ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

മദ്ധ്യകാലയൂേറാപ്പിെല ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ

യൂേറാപ്പിൽ പള്ളിയായിരുന്നു ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ േകന്ദ്രം. ഭൂസ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യ
മായ ഭാഗം പള്ളിയുെട അധീനത്തിലായിരുന്നു. ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട േനതൃത്വ
വും പള്ളിയ്ക്കായിരുന്നു. മതകർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഗവൺെമൻറ്, നിയമം, വി
ദ്യാഭ്യാസം, തത്വജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം മുതലായവയിെലല്ലാം പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
ഇച്ഛാശക്തിക്കായിരുന്നു പ്രാബല്യം.ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാർ മർദ്ധനത്തി
ലും അജ്ഞതയിലും കിടന്നു നരകിച്ചു എങ്കിലും പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങൾ അവർക്കും ബാധകമായിരുന്നു. പൗേരാഹിത്യെത്ത േചാദ്യം െചയ്യാെത
അന്ധമായി അനുസരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവഗുണം. വ്യ
ക്തി സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്ക്,എന്നുെവച്ചാൽ പള്ളിയുെട കൽപ്പനകൾ
ക്ക് വഴങ്ങണം. വിശ്വാസമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴി, ഐഹിക സുഖങ്ങൾ ക്ഷ
ണികങ്ങളാണ്, സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാേനാ ശാരീരിക സുഖമനുഭവിക്കാേനാ ആഗ്ര
ഹിക്കരുത്. ആത്മസംയമനം ആഗ്രഹങ്ങെള അടിച്ചമർത്തൽ, സന്യാസം, ഭക്തി,
ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകൽ ഇെതാെക്കയാണ് മനുഷ്യെന പരിപൂർണനും
അനശ്വരനുമാക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ.
എന്നാൽ, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയിൽ വാണിജ്യ-വ്യവസായ
രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ അടിത്തറ പുഴക്കി.
അേതാെട യൂേറാപ്പിെന്റ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാെക ഒരു നേവാത്ഥാനം അല
യടിച്ചു. വിശ്വാസത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ശാസ്ത്രം, അനുസരണ ശീലത്തിെന്റ സ്ഥാ
നത്ത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യേബാധം, ആത്മസംയമനത്തിനുപകരം ആത്മാവിഷ്ക്ക
രണം, ൈദവത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതി: പരേലാകത്തിനുള്ള ഒരുക്കുകൂട്ടലുക
ളുെട സ്ഥാനത്ത് ഐഹികജീവിതത്തിനുള്ള ആസക്തി, പ്രകൃതിയുേടയും േലാ
കത്തിൻേറയും അഗാധതകളിേലക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണഗതികൾ,
സർേവാപരി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന വിശാലമായ മനുഷ്യേസ്നഹംഇെതല്ലാം പഴയ മൂല്യങ്ങെള ഇടിച്ചുതകർത്തു സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഭ്രാത്രം
എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പുതിയ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട കാഹളം വിളികളായിത്തീർ
ന്നു. ഈ പുതിയ ആദർശങ്ങൾ ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ചേപ്പാഴാണ്
ഫ്യൂഡലിസം മുതലാളിത്തത്തിനു വഴി മാറിെക്കാടുത്തത്.

മുതലാളിത്തം വന്നേപ്പാൾ

എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂ
ഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പഴയ ചൂഷണ സമ്പ്ര
ദായത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ചൂഷണ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നുെവന്നു മാ
ത്രം. അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തമുയർത്തിപ്പിടിച്ച സാന്മാർഗിക േബാധത്തി
നുപകരം കൂടുതലുൽകൃഷ്ടമായ പുതിെയാരു സാന്മാർഗികേബാധം ആവശ്യമാക്കി
ത്തീർന്നത്.
തെന്റ കാലെത്ത യൂേറാപ്പിെല വ്യത്യസ്ത സാന്മാർഗികേബാധെത്തപ്പറ്റി ഏം
െഗൽസ് ഇങ്ങിെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

“ഒന്നാമതായി, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായിക്കി
ട്ടിയ ക്രിസ്ത്യൻ സാന്മാർഗികേബാധം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിന്നുതെന്ന മുഖ്യമായി
രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കേത്താലിക്കാ സദാചാരവും െപ്രാട്ടസ്റ്റൻറു സദാചാരവും. ഇവ
യിേലാേരാന്നിനുമുണ്ട് പിേന്നയും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ, ഇവേയാെടാപ്പം ആധു

നിക ബൂർഷ്വാ സദാചാരവും അേതാെടാന്നിച്ചുതെന്ന െതാഴിലാളി വർഗ സദാചാ
രവും നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇങ്ങെന, ഏറ്റവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങ
ളിൽത്തെന്ന ഒേര സമയത്ത് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂതകാലത്തിൻേറയും വർത്തമാ
നകാലത്തിൻേറയും ഭാവികാലത്തിൻേറയും സാന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട മൂന്നു
വലിയ വിഭാഗങ്ങൾ കാണാം.”

ഇവയിൽ ഭാവിെയ പ്രതിനിധീകരിച്ചുെകാണ്ട് വർത്തമാനകാലെത്ത മാറ്റിമറി
ക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ സാന്മാർഗിക േബാധത്തി
ലാണ് താരതേമ്യന ശാശ്വതമായ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്
എന്നും ഏംെഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിരിക്കലും അതിേപ്പാഴും
ഒരു വർഗത്തിെന്റ സാന്മാർഗികേബാധമാണ്: മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് മുഴുവനും
ബാധകമായ ഒരു സാർവത്രിക സാന്മാർഗിക േബാധമല്ല; ഏംെഗൽസ് പറഞ്ഞ
േപാെല, വർഗ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നിത്യജീവിതത്തിൽ
അവെയ വിസ്മരിക്കേപാലും െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാ
ത്രെമ വർഗൈവവിദ്ധ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യെന്റ ചിന്താഗതിയിൽ അവയുളവാക്കുന്ന
അനന്തരഫലങ്ങൾക്കും അതീതമായ തികച്ചും മാനുഷികമായ ഒരു സാന്മാർഗിക
േബാധം സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളു.

ഇന്ത്യയിെല ഫ്യൂഡൽ ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചില സവിേശഷതകളുണ്ട്, േറാം, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ
പ്രാചീന യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിേലതുേപാെല അത്ര സുശക്തവും വ്യാപകവുമായ
ഒരടിമത്തവ്യസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യയിലുയർന്നുവന്നത്. പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ പൂർ
ണമായ തകർച്ചയിൽ നിന്നല്ല അടിമത്തം െപാന്തിവന്നത്. അതുെകാണ്ട് ചാതുർ
വർണ്യത്തിനുള്ളിലും േഗാത്രവ്യവസ്ഥയുെട പല അവശിഷ്ടങ്ങളും നിലനിന്നുേപാ
ന്നു. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടിതുേപാെലതെന്നയാണ്. ജാതിവ്യ
വസ്ഥ നിലവിൽ വന്നതിനുേശഷവും വർണവ്യവസ്ഥയുെട പ്രബലങ്ങളായ ചില
ഘടകങ്ങൾ നശിക്കാെത നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി. വർണവ്യവസ്ഥയിെല ബ്രാ
ഹ്മണേമധാവിത്വം ജാതി വ്യവസ്ഥയിെല ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വമായി മാറുകയാ
ണുണ്ടായത്. േകരളംേപാലുള്ള ചില പ്രേദശങ്ങളിലാകെട്ട, ചാതുർവർണ്യെമന്ന
അടിമത്തമനുഭവിക്കാെത ഒരു േഗാത്രവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും േനരിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ
ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയിേലക്ക് കടന്നത്. പല േഗാത്രങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായ ഐക്യ
േത്തയും സൗഭ്രാത്രേത്തയും ഏെറക്കുെറ നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന ഫ്യൂഡൽ
വ്യവസ്ഥയിെല ജാതികളായി മാറി. ജാതികൾെകാണ്ടും ഉപജാതികൾെകാണ്ടും
ആവാന്തരജാതികൾെകാണ്ടും െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഫ്യൂഡൽ സ്വത്തുടമബന്ധങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ േഗാത്രജീവിതം ഇഴുകിേച്ചർന്നു കിടന്നു.
സ്വയം സംപൂർണങ്ങളായ ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾക്കുള്ളിെല പരസ്പരബന്ധങ്ങളിൽ
സവിേശഷമായ ഒരുതരം ഐക്യവും സൗഹാർദ്ദവും നിലനിന്നുേപാന്നു. ഇന്ത്യ
യിെല ഈ പ്രാചീന േഗാത്രസമുദായങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സ് തെന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി.
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“െചറുതും അതിപ്രാചീനവുമായ ആ ഇന്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾ-അവയിൽ ചിലതു
ഇേന്നവെര തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. നിലത്തിേന്മലുള്ള െപാതുവുടമേയയും, കൃഷി

യും ൈകെത്താഴിലുകളും തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ ബന്ധേത്തയും മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത
ഒരു പ്രവൃത്തി വിഭജനേത്തയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഈ സമുദായങ്ങളുെട
ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതരത്തിലാണ്. ഏറ്റവും
ലളിതമായ രൂപത്തിൽ നിലം െപാതുവായി കൃഷി െചയ്യെപ്പടുകയും ഉൽപന്നങ്ങൾ
ഗ്രാമത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭാഗിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അേത സമയ
ത്തു തെന്ന സഹായക വ്യവസായങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് ഓേരാ വീട്ടിലും നൂൽനൂൽപ്പും
െനയ്ത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങെന ഓേരാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിതെന്ന െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന ബഹുജനങ്ങേളാെടാപ്പം ജഡ്ജിയും െപാലീസ്സുകാരനും നികുതി പിരുവുകാ
രനും എല്ലാമായ ഗ്രാമപ്രധാനിേയയും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. കൃഷിയുെട
വരവുചിലവു കണക്കുകൾ െവയ്ക്കുകയും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എല്ലാറ്റിൻേറയും
രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കണക്കപ്പിള്ള (അെല്ലങ്കിൽ കരണം), കുറ്റവാ
ളികെള ശിക്ഷിക്കുകയും ഗ്രാമത്തിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന വിേദശികെള സംരക്ഷി
ക്കുകയും അവെര അടുത്ത ഗ്രാമത്തിേലക്ക് അനുഗമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മെറ്റാ
രുേദ്ദ്യാഗസ്ഥൻ, അയൽ പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിെന്റ അതിർത്തികെള
കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ, െപാതുകുളത്തിൽ നിന്ന് കൃഷിക്കു െവള്ളം െകാ
ടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കാരൻ, കുട്ടികെള മണ്ണിെലഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകൻ,
വിത്തുനടൽ, െകായ്ത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പറ്റിയ
മുഹൂർത്തങ്ങേളയും അശുഭ ദിനങ്ങേളയും വിവരിച്ചുെകാടുക്കുന്ന േജ്യാത്സ്യൻ, എല്ലാ
ത്തരം കാർഷിേകാപകരണങ്ങേളയും േകടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന െപരുംെകാല്ലനും
ആശാരിയും ഗ്രാമത്തിനാവശ്യമായ മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കുശവൻ, ക്ഷുരകൻ,
അലക്കുകാരൻ, തട്ടാൻ, അവിേടയും ഇവിേടയുമായി കവികൾ, ചില സമുദായങ്ങ
ളിൽ തട്ടാന്മാരുേടയും മറ്റു ചിേലടങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകരുേടയും േജാലികൾകൂടി
കവികൾ നിർവഹിക്കും. ഇവെരല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡസേനാളം വരുന്ന ഈ
വ്യക്തികെളല്ലാം സമുദായത്തിെന്റ െപാതു െചലവിലാണ് സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരു
ന്നത്.”

േമൽജാതികളും കീഴ്ജാതികളും തമ്മിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ അനുദിനം മൂർച്ഛിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും ജാതിക്കുള്ളിൽ ഒരു തരം ഐക്യവും പരസ്പര സഹക
രണവും നിലനിന്നുേപാന്നു. ഓേരാ ജാതിക്കും സ്വന്തമായ ഓേരാ പഞ്ചായത്ത്
(കൂട്ടം) ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതിയിെല അംഗങ്ങളുെട െപാതുകാര്യങ്ങളും മറ്റു ജാതിക
ളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും സമത്വത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച െചയ്ത് തീരുമാന
െമടുക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു അവ.
ജാതിവിശ്വാസങ്ങളും ജാത്യാചാരങ്ങളും േമലാളേരാടുള്ള കീഴ്വഴക്കവും അയി
ത്തവും െതാട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ബ്രാഹ്മണ ഭക്തി, രാജാവിേനാടുള്ള
കൂറ്, േലാകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നെതന്തും കർമ്മത്തിെന്റ ഫലമാെണന്ന േബാധം.
ൈദവങ്ങളിലും പുനർജന്മത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അദ്ധ്വാനേത്താടുള്ള പുച്ഛം, അദൃ
ശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അഗാധതകളിേലക്ക് ഊളിയിട്ടു േപാകാനുള്ള അന്തർമുഖത്വ
ത്തിെന്റ ആത്മീയ പ്രവണതകൾ, ആത്മസംയമനം, സന്യാസം മുതലായവയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നത്.
എന്നാൽ അവേയാെടാപ്പം തെന്ന പ്രാകൃത േഗാത്രസമുദായത്തിെല മനുഷ്യേസ്ന
ഹപരമായ ചിന്താഗതികളും നശിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാെത നിലനിന്നുേപാന്നു. പ്രാ
ചീന കാലംമുതൽേക്ക മനുഷ്യത്വം ആദരിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ
മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ഉൽകൃഷ്ടതേയയും പാവനതേയയും പാെട തുടച്ചുനീക്കുകയു
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ണ്ടായില്ല. ‘ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മതദിദം ബ്രവീമി: നമാനുഷാത് േശ്രഷ്ഠതരം ഹികിഞ്ചിക’
എന്നു മഹാഭാരതത്തിെലാരിടത്തു പറയുന്നു. വർണ്യ വ്യവസ്ഥയുെട കാലത്ത്
ഉടെലടുത്ത ആത്മീയതത്വ ശാസ്ത്രങ്ങൾേപാലും മനുഷ്യെന്റ ദുഃഖത്തിെന്നാരറുതി
വരുേത്തണ്ടെതങ്ങിെനെയന്നാണ് ചർച്ച െചയ്തത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സാമ്പ
ത്തികവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടും
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ േസ്നഹം േവരൂന്നിക്കിടന്നു.

േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളിത്തത്തിെന്റ വരേവാടുകൂടി ഈ സ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റം വന്നു. നാ
ടുവഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ അടിത്തറ തകർന്നു, പ്രാചീന കാലംമുതൽേക്ക നിലനി
ന്നുേപാന്ന ഗ്രാമസമുദായങ്ങൾ ഛിന്നഭിന്നമായി. കൃഷിയും ൈകെത്താഴിലുകളും
അധഃപതിച്ചു. പഴയ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥ താറുമാറായി, എന്നാൽ അതിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള വ്യാവസായിേകാൽപ്പാദന വ്യവ
സ്ഥ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായില്ല. കാലഹരണെപ്പട്ട ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുെട
കൂട്ടുപിടിച്ചുെകാണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാം
സ്കാരികവുമായ പുേരാഗതിെയ തടഞ്ഞു നിർത്തി.
പേക്ഷ, അടിമത്തെത്ത െകട്ടിപ്പുണരാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, രാജ്യത്തി
െലാട്ടുക്കും മുമ്പില്ലാതിരുന്ന മഹത്തായ ഒരു േദശീയേബാധം അലയടിച്ചു. േദശീയ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം ആരംഭിച്ചു.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരം േദശീയാടിമത്തെത്തയും േദശീയമായ സങ്കുചിതത്വേത്ത
യും മാത്രമല്ല, നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങേളയും േചാദ്യം െചയ്തു.
പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കു തലമുറതലമുറയായി തുടർന്നുേപാന്ന ജനകീയ ധാർമിക
മൂല്യങ്ങളുെട മനുഷ്യേസ്നഹപരമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു. പെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽത്തെന്ന സ്വാമിവിേവകാനന്ദൻ തെന്റ സ്വ
തസ്സിദ്ധമായ ഉജ്ജ്വല ൈശലിയിൽ ഇങ്ങിെന ഉൽേഘാഷിക്കുകയുണ്ടായി.
സ്വർഗേമാ നരകേമാ ഉണ്ടായാെലന്ത്? ഇെല്ലങ്കിെലന്ത്? ആത്മാവ് ഉെണ്ടങ്കി
െലന്ത് ഇെല്ലങ്കിെലന്ത്? മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നറിഞ്ഞി
െട്ടന്തുേവണം? േലാകമിതാക്കിടക്കുന്നു. അതു കഷ്ടപ്പാടു നിറഞ്ഞതാണുതാനും.
ബുദ്ധൻ െചയ്തതുേപാെല േലാകത്തിേലയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുകയും ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ലഘൂകരിക്കാൻ സമരം നടത്തുകയും െചയ്യുക; അെല്ലങ്കിൽ ആ പരിശ്രമത്തിൽ
മരിയ്ക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന മറക്കണം. ഇതാണ് ആദ്യമായി പഠിക്കാനു
ള്ള പാഠം, നിങ്ങൾ ൈദവ വിശ്വാസിയായാലും ശരി, നിരീശ്വവാദിയായാലും ശരി,
സേന്ദഹവാദിയായാലും െകാള്ളാം; േവദാന്തിയായാലും െകാള്ളാം; ക്രിസ്ത്യാനിയാ
യാലും ശരി, മുഹമ്മദീയനായാലും ശരി; സങ്കുചിതമായ ‘അഹന്ത’ െയ നശിപ്പിക്കു
കയും യഥാർത്ഥമായ വ്യക്തിസത്തെയ െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ്
എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന ഒേരെയാരു പാഠം.’
വീണ്ടും,
‘നമുക്ക് നമ്മിൽത്തെന്നയുള്ള വിശ്വാസം, േദശീയമായ ഒരാത്മാഭിമാനം, പാവ
ങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും, അവെര അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാനും അങ്ങിെന നമ്മുെട

ചുറ്റുപാടുമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകെള ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്ത
രുന്ന ഒരു മതമാണ് നമുക്ക് േവണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കു ൈദവെത്ത കാണണെമന്നു
െണ്ടങ്കിൽ മനുഷ്യെന േസവിക്കുക!’
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ഇത് പഴയ ധാർമ്മിമൂല്യങ്ങളുെട തുടർച്ച മാത്രമായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ വളർച്ചയുെട
പുതിയ ഘട്ടത്തിന്നനുേയാജ്യമായ പുതിയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട ഉത്ഭവം കൂടിയാ
യിരുന്നു.

രണ്ട്
ഒന്നാം േലാക മഹായുദ്ധത്തിൻേറയും റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റയും
സാർവേദശീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, അഖിേലന്ത്യാ േട്രഡ് യൂണിയൻ േകാൺഗ്രസി
െന്റ ആവിർഭാവം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട േനതൃത്വത്തിലാരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ
പ്രസ്ഥാനം, ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി നമ്മുെട േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പുതി
െയാരു മുേന്നറ്റമുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ ഊക്കും ഊർജ്ജ്വസ്വലതയും
വർദ്ധിച്ചു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന െമെല്ല, െമെല്ല െതാഴിലാളി വർഗത്തിൻേറതായ
പുതിയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു.
ഒരു ഭാഗത്ത് െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റ ആശയ സംഹിതകൾ, മറുഭാഗ
ത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങെള മാനുഷീകരിക്കണെമന്നാഹ്വാനം െചയ്ത മഹാ
ത്മാഗന്ധിയുെട സാന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, മർദ്ധിതവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ പര
ന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗചിന്താഗതികൾ, എല്ലാറ്റിന്നുമടിയിൽ
ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ ഊറിപ്പിടിച്ചുകിടന്ന മനുഷ്യേസ്നഹപരമായ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങൾ ഇങ്ങെന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട സംഘടനകളിലൂെട
യാണ് േദശീയ പ്രസ്ഥാനം മുേന്നറിയത്.

ഇന്ത്യ മുതലാളിത്തത്തിേലക്ക്

ഒടുവിൽ, ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായെത്ത ഉത്ഘാടനം െചയ്ത
ആഗസ്റ്റ് 15! ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി. സാമ്പ
ത്തിക വികസനത്തിനും േദശീയ പുനർ നിർമാണത്തിനുമുള്ള പരിപാടികളാവി
ഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടു. വൻകിട ജലേസചന പദ്ധതികൾ, ൈഹേഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് േപ്രാജ
ക്ടുകൾ, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനിക ഫാക്ടറികൾ, ഘന വ്യവസായങ്ങൾഇന്ത്യയുെട മുഖച്ഛായ ആെക മാറ്റി മറിച്ച ഈ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ പട്ടണങ്ങ
ളിെലന്നേപാെലതെന്ന ഉൾനാടുകളിലും വൻപിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
ജനങ്ങളുെട ജീവിത രീതി മാറി. ചിന്താഗതികൾ മാറി. അേതാെട പഴയ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങെളല്ലാം േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ഇന്ത്യയിെല സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികൾ നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയ സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം െകട്ടിപ്പടുക്കാനും,
സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങെള നീക്കം
െചയ്യാനും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതി േനടാനും സഹായിക്കു
ന്ന പരിപാടികൾ ആണ്, സംശയമില്ല. എന്നാൽ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സാമ്പത്തികാസൂത്രണ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്ത
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ഘന വ്യവസായങ്ങളിൽ േപാലും സ്വകാര്യ
സ്വത്തുടമയ്ക്ക് സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടു. വൻകിട ബാങ്കുകളും, കേമ്പാള ചൂതാട്ടങ്ങളും,
െതാഴിലാളികെള ചൂഷണം െചയ്ത് ലാഭമടിക്കാനും ചരക്കുകളുെട വില വർദ്ധിപ്പി
ച്ച് ജനങ്ങെള െകാള്ളയടിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും, സ്വകാര്യ മുതലാളികളുെട
പണെപ്പട്ടികെള മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വീർപ്പിച്ചു. ഉള്ളവരും
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ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച അനുദിനം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ മുത
ലാളിേത്താൽപ്പാദന രീതിയുെട അഭിഭാജ്യ ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ
അസംതൃപ്തി െകാടുമ്പിരിെകാണ്ടു. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിെല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങെള
“കണപ’യുെട കണക്കു കൂട്ടലുകൾ താറുമാറാക്കി. 1847-ൽ തെന്ന മുതലാളിത്തം
സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരിവർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സും ഏംഗൾസും
ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി.
‘മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നഗ്നമായ സ്വാർത്ഥെമാഴിെക, ഹൃദയ ശൂന്യ
മായ െരാക്കം ൈപസെയാഴിെക മെറ്റാരു ബന്ധവും അത് ബാക്കി വച്ചില്ല, മതപര
മായ ഭക്തി പാരവശ്യത്തിെന്റയും, വീേരാചിതമായ ആർത്തത്രാണപരായണത്തി
െന്റയും പണ്ഡിതമാന്യന്മാരുെട സഹൃദയത്വത്തിെന്റയും ദിവ്യമായ ആനന്ദ നിർവൃ
തിെയ അത് കടുത്ത ദുരയുെട മഞ്ഞുെവള്ളത്തിലാഴ്ത്തി. വ്യക്തിപരമായ േയാഗ്യത
കെള അത് ‘കണപ’ യാക്കിമാറ്റി…… ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മതപരവും രാഷ്ട്രീയ
വുമായ വ്യാേമാഹങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് അത് നഗ്നവും നിർലജ്ജവും മൃഗീയവുമായ
ചൂഷണം നടപ്പിലാക്കി’.

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിെല ധാർമ്മികാധഃപതനം
മുതലാളിത്തത്തിൽ മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗമാണ്. മുതലാളി പണം സമ്പാ
ദിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം െതാഴിലാളി െവറുെമാരു ഉൽപാദന ഉപകരണവും!
െതാഴിലാളിയുെട ജീവിതമല്ല, ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ട ലാഭമുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ള
അവെന്റ കഴിവാണ് പ്രധാനം. വ്യവസായം, വാണിജ്യം, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ-എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യേമ ഉള്ളു ലാഭം! എത്രേത്താളം പണം സമ്പാ
ദിക്കുന്നുേവാ അത്രേത്താളമാണ് മാന്യത. സ്വത്തുക്കെളെകാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ
അളക്കെപ്പടുന്നത്.
ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരറ്റത്ത് സ്വത്തുക്കളും മേറ്റ അറ്റത്ത് ദാരിദ്ര്യവും കടന്നുകൂ
ടുന്നു. നടുക്കുള്ളവരാകെട്ട വ്യക്തിപരമായി സ്വത്തുസമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയാ
ലും നാളെയ പറ്റിയുള്ള മേനാരാജ്യത്താലും അസ്വസ്ഥരായി തീരുന്നു.
സ്വാർത്ഥം, ദുര, അഴിമതി, േകാഴ, മത്സരം, കരിഞ്ചന്ത-ഇവെയല്ലാം വ്യക്തി
കളുെട വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി തീരുന്നു. ഈശ്വര പൂജേപാലും ധനപൂജ
യുെട മൂടുപടമായി മാറുന്നു.
വ്യവസായത്തിന് ൈലസൻസ് േവേണാ, കടലാസ് േവഗം നീങ്ങേണാ,
ഉേദ്ദ്യാഗസ്ഥെന്റ ൈക മടക്കുക: ഉേദ്യാഗം കിട്ടേണാ, പണമിറക്കുക, വിദ്യാലയ
ത്തിൽ പ്രേവശനം േവേണാ, പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമതായി പാസാകേണാ, ൈക
ക്കൂലി െകാടുക്കുക, അദ്ധ്യാപക േജാലി േവേണാ, മാേനജരുെട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
വർദ്ധിപ്പിക്കുക; േരാഗം മാറേണാ േഡാക്ടർക്ക് പണം െകാടുക്കു. അഴിമതി കുറ്റ
ത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടേണാ, അഴിമതി നിവാരണ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന തൃപ്തിെപ്പടു
ത്തുക—മദ്ധ്യവർജ്ജന േമഖലകളിൽ കള്ളുണ്ടാക്കേണാ, െപാലീസിനു ൈകക്കൂലി
െകാടുക്കുക—എല്ലാം വ്യക്തിയുെട ഉയർച്ചയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ്!
ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളിൽ മായം േചർക്കാം, ആട്ടിറച്ചിെയന്നു പറഞ്ഞ് പട്ടിയി
റച്ചി വിൽക്കാം, കരിഞ്ചന്ത നടത്താം, കള്ളേനാട്ടടിക്കാം, മനുഷ്യ മാംസ വിൽപന
യ്ക്കുള്ള വ്യഭിചാര ശാലകൾ നടത്താം. കള്ള മദ്യം വാറ്റാം—പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴി
യുേമാ എന്ത് ബീഭത്സതയുമാവാം!
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യാെതാന്നിനുമില്ല രക്ഷ-േക്ഷത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, സന്ന്യാസി മഠങ്ങൾ, ഗാ
ന്ധി സ്മാരക നിധികൾ, സാഹിത്യ സംഗീത അക്കാഡമികൾ, നിയമ സഭാ സാ
മാജികത്വം, മന്ത്രിസ്ഥാനം, കമ്മിറ്റികൾ, സർവകലാശാലകളിെല സിൻഡിേക്ക
റ്റുകൾ, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗ പരിപാടികൾ എല്ലാം വ്യക്തി
കൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്!

ഇതാണ് മുതലാളിത്തം!
ഉരുക്കു നിർമാണ ശാലകളുെടയും യന്ത്ര നിർമാണ ഫാക്ടറികളുെടയും ഛൂളം വി
ളികൾ മുഴങ്ങുന്നു. ൈഹേഡ്രാ ഇലക്ട്രിക് േസ്റ്റഷനുകൾ പ്രകാശം െപാഴിക്കുന്നു.
സർവകലാശാലകൾ അഭ്യസ്തവിദ്യെര പടച്ചുവിടുന്നു. പേക്ഷ, െവളിച്ചെമവിെട?
‘സത്യേമവ ജയേത’ എന്ന െകാടിയടയാളത്തിെന്റ മറവിൽ ആയിരം കപട നാ
ട്യങ്ങൾ പത്തി വിരുത്തി പതിയിരിക്കുന്നു! ആത്മാവിെന്റ േരാഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും
പടർന്നു പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അവനും ഇവനും മറ്റവനും േകാഴ വാങ്ങി തടിക്കു
േമ്പാൾ ഞാൻ മാത്രം അരിഷ്ടിച്ച് നല്ലവനാകുന്നെതന്തിന്?
എന്നാൽ ‘കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ’ എന്ന ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ
ൈക പിടിച്ചുെകാണ്ട് സമുദായത്തിെല എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കു
ന്നില്ല. േമേലക്കിടയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷം തടിച്ചുെകാഴുക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ
വ്യക്തികൾ പാപ്പരത്തത്തിേലക്ക് മുതല കൂപ്പുകുത്തുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇടിയുകയും വിശ്വാസ രാഹിത്യം
പരന്നുപിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ‘ഓേരാരുത്തരും അവനവനുേവണ്ടി’ എന്ന കാടൻ
നിയമം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

കാടൻ നിയമങ്ങളുെട സാഹചര്യങ്ങൾ
മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് പട്ടിണിെയയും െതാഴിലില്ലായ്മെയയും അടിമത്ത
െത്തയും അപമാന ഭാരെത്തയും തിരെഞ്ഞടുക്കാറില്ല. വർഗവ്യത്യാസങ്ങെള നി
ലനിർത്തുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം കളങ്കങ്ങൾ ഉയർന്നു
വരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥെയ തെന്ന എടു
ക്കാം. മുതലാളിത്തത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട
ഉടമസ്ഥന്മാരായ യജമാനന്മാരും മെറ്റാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂലിേവലക്കാരായ
അടിമകളുമാണ്. കൂലിേവലക്കാരന് തെന്റ അദ്ധ്വാന ശക്തിെയ വിൽക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. അത് വാങ്ങാേനാ വാങ്ങാതിരിക്കുവാേനാ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
മുതലാളിക്കും ഉണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ മർദ്ദിക്കെപ്പടുന്നു,
ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നു. അപമാനിക്കെപ്പടുകയും െവറുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് സാന്മാർഗിക ജീവിതെത്ത ഉയർത്താനല്ല. അവയുെട ഉട
മസ്ഥന്മാർക്കും ലാഭം കിട്ടാനാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ,
െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാന ശക്തി, യന്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന
ഉപേഭാഗ സാമഗ്രികൾ എല്ലാം കച്ചവടച്ചരക്കുകളാണ്. മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വം
േപാലും െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്കുപേയാഗിക്കുന്നു, േസ്നഹം, സൗന്ദര്യം, ബുദ്ധി, ധീരത,
കല എല്ലാത്തിനും കയറ്റമിറക്കങ്ങൾക്ക് വിേധയമായ മാർക്കറ്റ് വിലകൾ ഉണ്ട്.
പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, ജാതി േമധാവിത്വം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ, േദശീയ മർദ്ദനം, വർഗ
ചൂഷണം, സാമൂഹ്യ സമത്വങ്ങൾ മനുഷ്യ സത്തെയ നിേഷധിക്കുകയും വ്യക്തിത്വ
െത്ത വരിഞ്ഞുെകട്ടുകയും സാന്മാർഗിക മൂല്യങ്ങെള വളെച്ചാടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങളാണിവ. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാവനങ്ങെളന്നു കരുത
െപ്പട്ടുേപാന്ന മൂല്യങ്ങൾ തകരുന്നു, മനുഷ്യത്വം മൃഗീയതയുെട സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും
പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കും കീഴ്വണങ്ങുന്നു. വ്യക്തിയുെട ജീവിതത്തിെനാരു ലക്ഷ്യമില്ലാ
തായി തീരുന്നു.

ഭൂതകാലത്തിെന്റ ആരാധകന്മാർ

ഈ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ കഴിയിെല്ല? മനുഷ്യത്വത്തിന് മൃഗീയതെയ കീഴടക്കാൻ കഴി
യിെല്ല? എന്താണ് േപാംവഴി?
പലരും പലതരത്തിലുള്ള േപാംവഴികളാണ് നിർേദ്ദശിക്കുന്നത്.
ഭാവിയുെട േനർക്കു േനാക്കാൻ ഭയെപ്പടുന്നവരുെട നിർേദ്ദശം ഭൂതകാലത്തി
േലക്ക് തിരിച്ചുേപാകണെമന്നാണ്. പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കണ
െമന്ന് അവർ ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. എന്താണ് ഈ പഴയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ?
നാൽപതു േകാടി മനുഷ്യെര രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും സാം
സ്കാരികവുമായ അടിമത്തത്തിലിട്ട് െഞരുക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ
ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാേണാ? അയിത്തത്തിെന്റയും ജാതിേമധാവിത്വത്തിെന്റയും
പാട്ടവ്യവസ്ഥയുെടയും അടിത്തറെയ നിലനിർത്തിേപാന്ന കർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തി
െന്റ ഫ്യൂഡൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളാേണാ? സമുദായത്തിെന്റ മുകൾതട്ടിലുള്ള ബ്രാ
ഹ്മണ ദ്വിവർണങ്ങളുെട ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്ന് ദാസ്യേവല െചയ്യുക എന്നതല്ലാെത
മെറ്റാരു ധർമ്മവും ശൂദ്രന്മാർക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ ധാർ
മ്മിക മൂല്യങ്ങളാേണാ? അത്ഭുതെമന്ന് പറയെട്ട ആ വർണ വ്യവസ്ഥെയ പുനർ
ജ്ജീവിപ്പിക്കണെമന്ന് വാദിക്കുന്ന ചിലെരങ്കിലും ഇന്നും നമ്മുെട ഇടയിൽ ഉണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് ആധുനിക പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ
പ്രാചീന ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥെയ പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രേമ സാമൂഹ്യ ജീ
വിതത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങെള തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീ
െക.എം. മുൻഷി ‘ഭവാൻസ് േജണൽ’ എന്ന തെന്റ മാസികയിൽ എഴുതുകയു
ണ്ടായി. പഠിപ്പും ജ്ഞാനവുമുള്ള േമൽത്തട്ടുകാർ ഭരണം നടത്തണെമന്നും അടി
ത്തട്ടിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷക്കാർ കായികാധ്വാനത്തിൽ മാത്രേമ ശ്രദ്ധിക്കാവൂ എന്നും
ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ ജനവിഭാഗത്തിനും നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിശ്ചിത കർ
മ്മങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണെമന്നും മറ്റുമാണേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ. എന്നാൽ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ അതിേവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന
േത്തതുേപാലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രത്തിെന്റ ചക്രങ്ങെള പിേന്നാട്ട് പിടിച്ച്
തിരിക്കാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നവരുെട ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഊളമ്പാറയിൽ
നിേന്നാ കുതിരവട്ടത്തുനിേന്നാ പുറെപ്പടുന്നവയായിേട്ട ആളുകൾ കണക്കാക്കുകയു
ള്ളു.

മതവിശ്വാസങ്ങളും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും

സയൻസിെന്റ േനട്ടങ്ങളും ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയുമാണ് മനുഷ്യെന
ചീത്തയാക്കുന്നെതന്നും ഐഹിക സുഖങ്ങളും പ്രാപഞ്ചിക വ്യവഹാരങ്ങളുെമല്ലാം
ഉേപക്ഷിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിെന്റ ഗുഹകെള അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മനു
ഷ്യൻ നന്നാവുെമന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. പേക്ഷ, എല്ലാമനുഷ്യരും ഭൗതിക ജീവി
തത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാൽ പിെന്ന േലാകത്തിെന്റ സ്ഥിതി എന്താകും? ഭൗതിക
വസ്തുക്കളുെട ഉൽപാദന വിതരണങ്ങൾ അേമ്പ നിലച്ചുേപായാൽ പിെന്ന ആദ്ധ്യാ
ത്മിക മനുഷ്യന് വിശപ്പടക്കാൻ എവിെട നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുക. കാട്ടിൽ
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കായ്കനികളുെണ്ടേന്നാ? എല്ലാ മനുഷ്യരും കാടുകളിൽ എത്തിയാൽ കായ്കനികൾ
തികയാെത വരുകിെല്ല? എന്നല്ല പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഉേപക്ഷിച്ച് ആദ്ധ്യാ
ത്മികതെയ േതടി കാടുകെളേയാ ഗുഹകെളേയാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരു
ഷന്മാർ തങ്ങളുെട കൂെട സ്വന്തം ചീത്തത്തങ്ങളുെട മാറാപ്പുകൾ കൂടി ഏറ്റിെക്കാണ്ട്
േപാവുകയും അങ്ങിെന പ്രകൃതിയുെട ഗുഹകളിലും ദുർഗന്ധം പരത്തുകയും െചയ്യി
െല്ലന്നതിന് എന്താണുറപ്പ്. േപാകെട്ട, കാടുകളും ഗുഹകളുമല്ലേല്ലാ ഇവിെട പ്രശ്നം.
സാമൂഹിക ജീവിയായ മനുഷ്യൻ നന്നാവുേമാ എന്ന പ്രശ്നത്തിനാണ് പരിഹാരം
കാേണണ്ടത്.
മതവിശ്വാസങ്ങളുെട കുറവാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുെട അപചയത്തിന് കാ
രണെമന്ന് മറ്റു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മതസിദ്ധാന്തങ്ങെള െവല്ലുവിളിച്ച മനുഷ്യാത്മാ
ക്കെള കുരിശ്ശിൽ തറച്ചു െകാല്ലുകയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര ജീവേനാെട ചുട്ടുകരിക്കു
കയും സമുദായത്തിെല വലിെയാരു വിഭാഗം ജനങ്ങെള െതാട്ടുകൂടായ്മയുെടയും
തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുെടയും ചതിക്കുണ്ടിേലക്ക് തള്ളുകയും കുടിയാന്മാരുെട കുപ്പമാട
ങ്ങൾക്ക് തീെവയ്ക്കുകയും കാർഷിക െതാഴിലാളികെള ഉന്തി െതങ്ങിൻേമൽ െകട്ടി
അടിക്കുകയും െമയ്യനക്കാെത േജാലി സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്ന ഭൂപ്രഭുക്കളുെട മണി
സൗധങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയും െചയ്ത മദ്ധ്യകാലെത്ത മത പൗേരാഹിത്യ
െത്ത പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കണെമന്ന് ഒരു പേക്ഷ, അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകില്ല. ൈദ
വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ആരാധനകൾ നടത്തുക,
വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക, ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുക, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ െചയ്യുക, പേര
തരുെട ആത്മാക്കൾക്ക് പിണ്ഡം വയ്ക്കുക, മതചടങ്ങുകളും മതാചാരങ്ങളും പാലി
ക്കുക, പുേരാഹിതന്മാർക്കും സന്ന്യാസിമാർക്കും സംഭാവനകൾ െകാടുക്കുക മുത
ലായവ െകാണ്ട് അവർ തൃപ്തിെപ്പേട്ടക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം മതചടങ്ങുകൾക്കും
ഇന്ന് വല്ല കുറവുേണ്ടാ? കരിംചന്തയിലും അഴിമതിയിലും േകാഴയിലും മുഴുകി കഴിയു
ന്ന പ്രമാണികൾ തങ്ങളുെട അന്യായമായ സമ്പാദ്യങ്ങളുെട െചറിെയാരംശം ൈദ
വങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചെവയ്ക്കാൻ മടിക്കാറുേണ്ടാ? ഭാവിെയപ്പറ്റി ഒെരത്തുംപിടികിട്ടാെത
േവവലാതിെപ്പടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള സാധാരണക്കാർ ൈദവങ്ങളുെട
കാരുണ്യത്തിനുേവണ്ടി െകഞ്ചാറിെല്ല? ഉേദ്യാഗം കിട്ടാനും പരീക്ഷ പാസ്സാകാനും,
സന്താനമുണ്ടാവാനും, േരാഗം മാറാനും മറ്റും മറ്റും േവണ്ടി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്ന
വരുെട മതേബാധം േക്ഷത്രങ്ങളിേലക്കും പള്ളികളിേലക്കും ഭണ്ഡാരെപട്ടികെള
നിറച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നിേല്ല? ഗുരുവായൂരപ്പെന പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ േപാകുന്ന ഭക്ത
ജനങ്ങളുെടയും ശബരിമല കയറുന്ന ശരണം അയ്യപ്പൻമാരുെടയും എണ്ണം െകാ
ല്ലം േതാറും വർദ്ധിച്ചുവരികയേല്ല? എന്നിേട്ടാ? ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സാന്മാർഗിക
േബാധവും വളരുന്നുേണ്ടാ? ലക്ഷക്കണക്കിനുറുപ്പികയുെട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും
േനാെക്കത്താ ഭൂസ്വത്തുകളും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വർണ പണ്ടങ്ങളും ൈക
കാര്യം െചയ്യുന്ന അനവധി മഠാധിപതികളും സ്വാമിജിമാരും രാജ്യത്ത് അേങ്ങാള
മിേങ്ങാളം നിേത്യന യാെതാരു േലാഭവും കൂടാെത മതവിശ്വാസങ്ങെള എടുത്ത്
വാരിവിതറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, മനുഷ്യൻ നന്നാേയാ?
പള്ളിക്കൂടങ്ങളിെല പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ മതസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ
ക്കും സാന്മാർഗ പ്രേബാധനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകണെമന്നാണ്
മെറ്റാരു കൂട്ടർ ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. മതവിഷയങ്ങൾക്ക് തീെര സ്ഥാനം അനു
വദിക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്ന ആേക്ഷപം ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല. കൂടുതൽ സ്ഥാനം
അനുവദിക്കണെമേന്ന അവർ വാദിക്കുന്നുള്ളു. കുട്ടികളിൽ സാന്മാർഗിക േബാധം
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ഉളവാക്കണെമന്ന ആവശ്യത്തിൽ യാെതാരു െതറ്റുമില്ല. പേക്ഷ, ആർക്കാണ്
സാധിക്കുക? കുട്ടികളുെട സ്കൂൾ പ്രേവശനത്തിനും അധ്യാപക നിയമനത്തിനുെമ
ല്ലാം േകാഴ വാങ്ങുന്നതിെനയും വിദ്യാഭ്യാസെത്ത തെന്ന ഒരു കച്ചവടച്ചരക്കായി
മാറ്റുന്നതിെനയും ശരിവയ്ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങെള
പറ്റിയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിലയാണുണ്ടാവുക?
ധാർമ്മികാധഃപതനം ബുദ്ധിയുെട ൈവകല്യമല്ല. ആത്മാവിെന്റ േരാഗമാണ്.
ആദ്യം ചികിത്സിേക്കണ്ടത് േരാഗിെയയല്ല ൈവദ്യെന ആണുതാനും.
ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നതുെകാണ്ടാണ് ധാർമ്മികാ
ധഃപതനം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് േവെറ ചിലർ വാദിക്കുന്നു, ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ
ഇതിെലാരു ശരിയുണ്ട്. ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കിയാേലാ? ജീവിതലക്ഷ്യമില്ലാതായിത്തീ
രുന്നതു തെന്ന ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടേല്ല?

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിെന്റ ഒരു ധാർമ്മിക േബാധം

സ്വാതന്ത്ര്യം െവറുെമാരാശയം, അെല്ലങ്കിൽ ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത്
അതിന് ജനേകാടികെള ആേവശം െകാള്ളിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ആ
ലക്ഷ്യെത്ത ഒരു പ്രാേയാഗിക യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാേറ്റണ്ട ഘട്ടെമത്തിയേപ്പാ
ഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിെനതിരായ സമരം ചില തിന്മകെള നീക്കം െചയ്യാനും
അവയുെട സ്ഥാനത്ത് ചില നന്മകെള പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള സമരമാ
യിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക പുേരാഗതിെയ
തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള പാപ്പരത്വത്തിേലക്ക് പിടിച്ച്
തള്ളുകയും െചയ്തു. പട്ടിണി , പകർച്ചവ്യാധി, കഷ്ടപ്പാട്, ചൂഷണം, ക്ഷാമം, നിര
ക്ഷരത, സാംസ്കാരികാധഃപതനം ആത്മാഭിമാനെത്ത മുറിെപ്പടുത്തുന്ന േദശീയ മർ
ദ്ദനം ഇതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം. ഈ േദാഷങ്ങെളാന്നുമില്ലാത്ത പുതിെയാരു
സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. അതു
െകാണ്ടാണത് നമ്മുെട േദശീയ വികാരങ്ങൾക്ക് മുറുക്കം കൂട്ടിയത്. നിയമ ലംഘന
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ, ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആത്മ
ത്യാഗങ്ങൾ സംഘട്ടനങ്ങളും െവടിവയ്പ്പുകളും, തുറുങ്കുകൾ, തൂക്കുമരങ്ങൾ—ഈ
യാതനകളിലും േവദനകളിലും ആത്മാഭിമാനത്തിെന്റ അനിർവചനീയമായ ഒരു
ആനന്ദം കളിയാടിയിരുന്നു. ആത്മത്യാഗംെകാണ്ട് രാജ്യത്തിെന്റ മുറിവുണക്കുക,
നാൽപ്പത് േകാടി ജനങ്ങളുെട സുഖത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലാണ് സ്വന്തം
സുഖം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നത് എന്ന പരമസത്യെത്ത കെണ്ടത്തുക ഇതിലും വലിയ
ഒരു ധർമ്മേബാധമുേണ്ടാ?
അടിമത്തവും ചൂഷണവും അവസാനിപ്പിച്ച് പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത
ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചുള്ള മധുരസ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ്
പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിേലക്കും തൂക്കുമരങ്ങ
ളിേലക്കും കാലിടറാെത മാർച്ച് െചയ്തത്. മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങെള ജനലക്ഷങ്ങെള അവയിേലക്ക് ആകർഷിച്ചത്. അനീതി
കാണുേമ്പാൾ അസഹിഷ്ണുത, ക്രൂരതേയാടും സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യേത്താടുമുള്ള െവ
റുപ്പ്, േസവന മേനാഭാവം, താഴ്ന്നവേരാടുള്ള അനുകമ്പ, അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവെര
പിടിച്ചുയർത്താൻ േവണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും െചയ്യാനാവശ്യമായ മേനാൈധര്യം
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ഇങ്ങെന േദശീയ വിേമാചന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ മനുഷ്യ േസ്നഹത്തി
െന്റ ഉത്തമ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അലിഞ്ഞു േചർന്നിരുന്നു.

മൂന്ന്
ആഗസ്റ്റ് 15 ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണെമന്ന പ്രമാദത്തിെന്റ മരണെത്തക്കുറിക്കുക മാത്രമല്ല,
പുതിെയാരു യുഗത്തിെന്റ ഉദ്ഘാടനം കൂടിയായിരുന്നു അത്.
യാെതാന്നിനുേവണ്ടിയാേണാ ജനങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവെനേപ്പാലും ബലികഴി
ച്ചുെകാണ്ടുേപാരാടിയത് ആ ലക്ഷ്യം പ്രാേയാഗികമാക്കാനുള്ള ഘട്ടെമത്തി. ജന
ങ്ങളുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് പ്രാേയാഗിക രൂപം നൽകാനുള്ള അവസരം
ലഭിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി
യായി തീർന്നു. വ്യവസായവൽക്കരണം, അടിസ്ഥാന ഘന വ്യവസായങ്ങൾ,
െപാതുേമഖലാ, േചരിേചരാ നയം ഇെതാെക്ക ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക ഘട
നെയ ശക്തിെപ്പടുത്താനും ജനങ്ങളുെട ജീവിത േതാതുയർത്താനുള്ള പരിപാടിക
ളായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് അവയ്ക്ക് സാർവത്രികവും ഹൃദയംഗവുമായ അംഗീകാര
വും പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.

വഴിത്തിരിവിെല വിശ്വാസ രാഹിത്യം
എന്നാൽ ഈ പരിപാടികളത്രയും മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന രീതിയുെട അതിർത്തി
വരമ്പുകൾക്കുള്ളിലാണ് നടപ്പിലാക്കെപ്പട്ടത്. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും ഫ്യൂഡലി
സത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും തുടച്ചു നീക്കാൻ അവ തീർച്ചയായും സഹാ
യിച്ചു. സാർവേദശീയ രംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട അന്തസ്സ് വർദ്ധിച്ചു. പേക്ഷ, അേതാ
െടാപ്പം തെന്ന മുതലാളിത്തവും ശക്തിെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്തെമന്നുെവച്ചാൽ ചൂഷണ
വും ലാഭവും എന്നാണർത്ഥം. സമുദായത്തിെന്റ നന്മയും േക്ഷമവുമല്ല വ്യക്തികളുെട
ലാഭമാണ് ഉത്പാദനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. ഓേരാരുത്തരും അവനവന് േവണ്ടിമാ
ത്രം എന്നതാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ന്യൂനപ
ക്ഷത്തിെന്റ കയ്യിൽ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ
പാപ്പരത്വത്തിേലക്ക് ഉരുണ്ടു വീഴുന്നു.
ഈ വിഷമ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടേക്കണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടാണ് സ്വത്തുക്കളുെട േകന്ദ്രീകരണം തടയണെമന്നും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവ
രും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയകറ്റണെമന്നും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്നും മറ്റും മറ്റുമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
പാർലെമൻറിലൂെട പുറത്തുവന്നത്. ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ െതല്ലു േനരേത്ത
ക്ക് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു വിദ്യുൽപ്രവാഹമുണ്ടാക്കി. പത്രപംക്തികളിലും പ്രസം
ഗേവദികളിലും േസാഷ്യലിസമലയടിച്ചു.
പേക്ഷ, പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽ യാെതാരു മാറ്റവുമുണ്ടായില്ല. പ്രഖ്യാപന
ങ്ങൾ െവറും കടലാസുപദ്ധതികളായിരുന്നു. മുതലാളിത്തം പിേന്നയും ശക്തിെപ്പട്ടു.
സ്വത്തുക്കൾ േകന്ദ്രീകരിച്ചു. കുത്തകമുതലാളികൾ മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
വിധം തടിച്ചുെകാഴുത്തു, മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതിടിഞ്ഞു. ഉള്ളവ
രും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച പൂർവാധികം വർദ്ധിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണമവസാനിച്ചാൽ ജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകളവസാനിയ്ക്കുെമന്നാണ്
വിശ്വസിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. പട്ടിണി, െതാഴിലില്ലായ്മ, അടിമത്തം, മർദ്ദനം, ചൂഷണം,
ജാതിേമധാവിത്വം, അസമത്വം, എല്ലാറ്റിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികളാണുത്തര
വാദികൾ എന്നാണ് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം േപായി, പേക്ഷ, േവദനകളും ദു:ഖങ്ങളും അവസാനിച്ചില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പേക്ഷ, കിട്ടിയത് അതിെന്റ ഉള്ളടക്കമല്ല പുറേന്താടു മാത്ര
മാണ്. കിേട്ടണ്ടത് കിട്ടാതിരിക്കുേമ്പാൾ അക്ഷമയും അസംതൃപ്തിയും അനിവാര്യ
ങ്ങളായിത്തീർന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുെട രാജ്യം ഇെന്നാരു വഴിത്തിരിവിലാണ്. പഴയയുഗ
മവസാനിച്ചു. അതിനി തിരിച്ചുവരില്ല. പേക്ഷ, അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് പുതിയയുഗം
ഇനിയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പഴയമൂല്യങ്ങൾ തകർന്നു. പേക്ഷ, പുതിയ മൂല്യ
ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടില്ല. ഈ ഇടക്കാലഘട്ടത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ് വിശ്വാസരാഹി
ത്യം.

ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾ
ഒരു െനാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ മന്ത്രം െകാേണ്ടാ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ െകാണ്ടുത
െന്നേയാ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട മാലിന്യങ്ങെള കഴുകിക്കളയാനാവില്ല. നിലവിലുള്ള സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും ജനങ്ങളുെട സാമൂഹ്യേബാധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ
സമയം പിടിയ്ക്കും. താത്വികമായി േനാക്കുേമ്പാൾ അതു ശരിയാണുതാനും പേക്ഷ,
തത്വേബാധവും യുക്തിവിചാരവും മാത്രമല്ല ഇവിെട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇെതാരു
വികാരത്തിെന്റ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ
മൂർച്ഛിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ വഴിത്തിരുവുകളിലും ഇത് അനിവാര്യമാേണാ?
ആെണങ്കിൽ ചിലർ മാത്രം തടിച്ചു െകാഴുക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്? ഉള്ളവരും ഇല്ലാ
ത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്? ക്ഷമെയപ്പറ്റിയും
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെളപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിച്ചു ബത്ത വാങ്ങുന്ന മന്ത്രിമാരുേടയും ജനങ്ങ
ളുെട േസവകന്മാരായി െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പടുന്ന വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുേടയും
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ െപരുകിെപ്പരുകിവരുന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
ചുറ്റുപാടും സ്വാർത്ഥേലാലുപത, വ്യക്തിപരതയുെട കൂത്താട്ടം അഴിമതികൾ,
ൈകക്കൂലികൾ, സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ്! ഒേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ സ്വന്തം
ഉയർച്ചെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. പഴയ യാതനകൾേപാലും ക.ണ.പയാക്കി മാറ്റെപ്പ
ടുന്നു.
സാമൂഹ്യാദർശങ്ങേളാ? ആദർശങ്ങൾ േപായി തുലയെട്ട! വ്യക്തിയുെട ഉയർ
ച്ചയാണ് ഉന്നം പണമുണ്ടാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം! അങ്ങിെന വ്യക്തിയുെട ൈദനംദിന
ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസം
നശിക്കുന്നു.
ഈ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ വിളനിലം.
എന്നാൽ വിശ്വാസരാഹിത്യവും ധാർമ്മികാധഃപതനവും എത്രതെന്ന പരന്നു
പിടിച്ചാലും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉയരാൻ കഴിയുന്നി
ല്ല. സമുദായത്തിൽ സ്വത്തും പദവിയുമുള്ളവർ, ചതിപ്പണികളും കപടനാട്യങ്ങളും
കുതികാൽെവട്ടലുകളും ശീലിച്ചവർ മാത്രം ഉയരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ വ്യക്തി
കൾക്കു രക്ഷയില്ല. അവരുെട സ്വപ്നങ്ങൾ തകരുകയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ മു
രടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അവരുെട വ്യക്തിസത്ത അധികമധികം ദുർബലമായിത്തീ
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രുന്നു. താൻ സമുദായത്തിൽ ഒറ്റെപ്പട്ടവാനാെണന്നും തനിക്ക് താനല്ലാെത മറ്റാ
രുമിെല്ലന്നും ചുറ്റുപാടുള്ള വ്യക്തിപരതകൾതെന്ന െഞക്കിെഞരിച്ചുെകാല്ലാൻ േവ
ണ്ടിയാണ് നിലെകാള്ളുന്നത് എന്നും മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരിത്ര
ത്താൽ രൂപെപ്പടുത്തെപ്പടുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യക്തിെയയല്ല, ചരിത്രത്തിൽനിന്നും, സമൂ
ഹത്തിൽനിന്നും ഒറ്റെപ്പട്ട േകവല വ്യക്തിെയയാണ്, അവൻ കാണുന്നത്. സാമൂ
ഹ്യ വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ എങ്ങിെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അവന് മനസ്സി
ലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭാവിെയന്താവുെമന്ന് പറയാൻ വയ്യ. തനിക്ക് താൻ മാ
ത്രേമയുള്ളു. ദുസ്സഹമായ ഈ നിസ്സഹായതാേബാധത്തിൽ നിന്ന് അന്തർന്മുഖത്വ
ത്തിേലക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിേലക്കും കുറേച്ച വഴിയുള്ളു. പള്ളികളുേടയും േക്ഷ
ത്രങ്ങളുേടയും ഭണ്ഡാരെപ്പട്ടികൾ നിറയുകയും ശരണമയ്യപ്പന്മാരുെട എണ്ണം െപരു
കുകയും െചയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ഏകാന്തതയുെട തത്വശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിെല വഴിത്തിരിയൽ ഘട്ടത്തിെന്റ സൃ
ഷ്ടിയാണ്. ധാർമ്മികാധഃപതനവും നിസ്സഹായതിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന അന്തർമ്മു
ഖത്വവും ഒേര നാണ്യത്തിെന്റ രണ്ടു വശങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

വ്യക്തിയുെട േമാചനം
മനുഷ്യൻ നന്നായാേല സമുദായം നന്നാവൂ എന്നും സമുദായം നന്നായാേല മനു
ഷ്യൻ നന്നാവൂ എന്നും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടു ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരുകൂ
ട്ടർ വാദിക്കുന്നു. സമൂഹെമന്നത് വ്യക്തികളുെട ആെകത്തുകയാണ്. അതുെകാണ്ട്
സമൂഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണത അതിലടങ്ങിയ വ്യക്തികളുെട പൂർണതെയ ആശ്രയിച്ചി
രിക്കും,
ഓേരാ വ്യക്തിയും സ്വയം ശിക്ഷണത്തിൻേറയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻേറ
യും സഹായേത്താടുകൂടി തികച്ചും സാന്മാർഗികമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി
യാൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിെല തിന്മകളും െകാള്ളരുതായ്മകളും അന്തർദ്ധാനം െച
യ്യുെമന്നാണവർ കരുതുന്നത്. വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുക, സമുദാ
യത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും. വ്യക്തിയിൽ ഉൽക്കൃഷ്ടതകൾ വളർ
ത്തുക, സമുദായം ഉൽക്കൃഷ്ടമായിത്തീരും.
വ്യക്തിയുെട േമാചനത്തിലൂെട സമുദായത്തിെന്റ േമാചനം േനടാൻ ശ്രമി
ച്ച പല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രാചീന കാലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.
യമനിയമാസനപ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധ്യാനധാരണസമാധികളിലൂെടയും
അഹിംസ, സത്യം, അേസ്തയം, ബ്രഹ്മചാര്യം, അപരിഗ്രഹം എന്നിവയിലൂെടയും
ചിത്തവൃത്തി നിേരാധം ൈകവരുത്താനുപേദശിച്ച േയാഗദർശനം ഈ ചിന്താഗ
തിയുെട ഒരു മകുേടാദാഹരണമാണ്.
എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് സുഖവും സംതൃപ്തിയും േനടാനുള്ള ഒെര
ളുപ്പവഴി ഭഗവദ്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘ധ്യായേതാ വിഷയാൻപുംസഃ

സംഗേസ്തഷ പൂജായേത
സംഗാത് സംജായേത കാമഃ
കാമാത് േക്രാധാഭിജായേത
േക്രാധാദ്ഭവതി സംേമാഹഃ
സംേമാഹത് സ്മൃതിവിഭ്രമഃ
സ്മൃതിഭ്രംശാദ് ബുദ്ധിനാേശാ
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതിഃ
രാഗേദ്വഷവിയുൈകതസ്തു
വിഷയാനിന്ദ്രീൈയശ്ചരൻ,
ആത്മവൈശ്യർ വിേധയാത്മാ
പ്രസാദമധിഗച്ഛതി.
പ്രസാേദ സർവദുഃഖാനാ,
ഹാനിരേസ്യാപജായേത,
പ്രസന്ന േചതേസാഹ്യാശു
ബുദ്ധിപര്യവതിഷ്ഠേത.’
(ഗീത അധ്യായം 11, 62, 65)
ജഗത് മിഥ്യയാെണന്ന് വാദിച്ചവെരേപ്പാെലത്തെന്ന പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വസ്തുനിഷ്ട
മായ നിലനിൽപിൽ വിശ്വസിച്ചവരും, ജ്ഞാനേയാഗികെളന്നേപാെലത്തെന്ന
കർമ്മേയാഗികളും, വ്യക്തിയിലാണൂന്നിയത്. ‘ബഹുജനഹിതായ, ബഹുജനസു
ഖായ’ എന്നുപേദശിച്ച ഗൗതമബുദ്ധൻ സർവസംഗപരിത്യാഗികളായ ഭിക്ഷുക്ക
ളുെട സംഘമുണ്ടാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ക്രിസ്തു മുഹമ്മദ്, മുതലായ മതപ്രവാചക
ന്മാരും മഹാത്മാഗാന്ധിെയേപ്പാലുള്ള രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാരും വ്യക്തിയുെട
ഉൽകൃഷ്ടതകെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം േനടാൻ
ശ്രമിച്ചവരാണ്. ഇതുെകാെണ്ടാന്നും യാെതാരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു
കൂടാ. അവിെടയും ഇവിേടയുമായി അേനകം വ്യക്തികളിൽ ഉൽകൃഷ്ടതകെള തട്ടി
യുണർത്താൻ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, സമുദായത്തിെന്റ
യാെക ൈവകൃതങ്ങളവസാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് തീർച്ചയാണ്. ബുദ്ധെന്റയും ക്രിസ്തുവി
െന്റയും മുഹമ്മദിെന്റയും േപരിൽ സാർവ്വലൗകികങ്ങളായ മതങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്ക
െപ്പട്ടു. േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുെട അനുയായികളായിത്തീർന്നു.
മഹാത്മാഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായി വാഴ്ത്തെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം വ്യക്തി
യുെട ദുർഗുണങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ ൈവകൃതങ്ങളും അവസാനിച്ചുേവാ? മതപ്ര
വാചകൻമാരുെടയും രാഷ്ട്രപിതാവിെന്റയും േപരുകൾ ഉച്ചത്തിലുച്ചരിച്ചുെകാണ്ട്
കള്ളവും െകാള്ളയും നടത്തി സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം േനടാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളുെട
എണ്ണം യഥാർഥത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയേല്ല െചയ്തിട്ടുള്ളത്?

വ്യക്തി സമൂഹത്തിെന്റ സൃഷ്ടി
ഇവിെടയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ചിന്താഗതി തലയുയർത്തുന്നത്. മനുഷ്യസ
മ്പ്രാദയെമന്നത് െവറും വ്യക്തികളുെട ഒരു ആെകത്തുകയല്ല, സർവ്വതന്ത്രസ്വത
ന്ത്രരായ മനുഷ്യരുെട ഒരു സഹകരണസംഘമല്ല, േനെരമറിച്ച്, വ്യക്തി, സമുദായ
ത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണ്: സമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ആെകത്തുകയുെട ഉൽപന്നമാണ്.
അതുെകാണ്ട്, സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായ വ്യക്തിയുെട പ്രശ്നെത്ത സാ
മൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തി അടർത്തിെയടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓേരാ
വ്യക്തിയുെടയും ജീവിതം മറ്റു വ്യക്തികളുെട ജീവിതവുമായി ആയിരക്കണക്കിലു
ള്ള ചരടുകളാൽ കൂട്ടിെക്കട്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബന്ധങ്ങൾ, ജാതിബന്ധങ്ങൾ,
മതബന്ധങ്ങൾ, വർഗബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ, ഔേദ്യാഗികബന്ധ
ങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന എെന്തല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് വ്യക്തിയുെട ജീവി
തത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നത്!

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III
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അേപ്പാൾ സർവ്വസ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തി അങ്ങെനെയാന്നില്ല. മനുഷ്യൻ
സ്വയം സമ്പൂർണ്ണനായ ഏകാകിയല്ല, സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. ജനനം മുതൽ മരണം
വെര അവൻ മറ്റു മനുഷ്യരുമായി നാനാതരം ബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. അവെന്റ ഭാഷ, അവെന്റ വിശ്വാസങ്ങൾ, ധാർമ്മികേബാധം, രുചിേഭദങ്ങൾ,
കലാേബാധം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, എന്തിന് അവെന്റ വ്യക്തിപരമായ സവിേശഷ
തകൾ േപാലും, അവസാനവിശകലനത്തിൽ, മറ്റു മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ
നിന്നു രൂപംെകാള്ളുന്നവയാണ്. ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടി അേമ്മ എന്ന് െകാഞ്ചിവിളിക്കു
ന്നത് മുതൽക്ക് ഭാഷയുെട സ്വാധീനം അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി.
ഭാഷയാണ് അവെന്റ ചിന്തെയ രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. ഭാഷയിെല ഓേരാ വാക്കും
തലമുറതലമുറയായി സമുദായം സംഭരിച്ചുവച്ച ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഒരു കലവറയ
െത്ര. അേപ്പാൾ സമുദായമാണ് ഭാഷയുെട സഹായേത്താടുകൂടി വ്യക്തിയുെട
ചിന്തകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. അവെന്റ മേനാഗതിേയയും വീക്ഷണഗതിക
േളയും കഴിവുകേളയും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളയും മൂല്യേബാധേത്തയുെമല്ലാം സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ് നിർണയിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ്
അവെന അവനാക്കി തീർക്കുന്നത്. എത്രതെന്ന വ്യക്തിൈവഭവവമുള്ള മനുഷ്യ
നും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാേണ്ട പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിയൂ. സമുദായത്തിെല മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടു മാത്രേമ അവനു
തെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കാൻ കഴിയു. ‘വ്യാേമാഹവും യാഥാർഥ്യവും’ എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിെന്റ കർത്താവായ ക്രിേസ്റ്റാഫർ േകാെഡ്വൽ ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇത്
വ്യക്തമാക്കുന്നത് േനാക്കുക.
‘െബർട്രാൻഡ് റസ്സലിെന പ്രസവിച്ച് ഒമ്പത് മാസമായ സമയത്ത് ആ ബാ
ലെന വിജനപ്രേദശത്ത് അമ്മേപാലുമില്ലാെത, വളരാനിടയാകുകെയന്ന വ്യസ
നകരമായ പരീക്ഷണം ഒരാൾ നടത്തിയിരുെന്നന്ന് കരുതുക. അങ്ങിെന വളർ
ന്നുവന്ന ആ ബാലൻ 40 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന സമയത്താണ്
അേദ്ദഹെത്ത ഒന്നാമതായി മനുഷ്യർ കാണുന്നെതന്നും കണക്കാക്കുക. അവർ
ആ മനുഷ്യെന്റ ൈകയിൽ ‘മനസിെനക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാധന’, ‘പദാർഥങ്ങെള
ക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാധന’ എന്നിവയുെട ൈകെയ്യഴുത്തു േകാപ്പികൾ കാണുേമാ?
എന്തിന്? എണ്ണം (നമ്പർ) നിർവഹിേയ്ക്കണ്ടെതങ്ങിെന എെന്നങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി
നറിയാേമാ? ഇല്ല. തെന്റ ഇന്നെത്ത സ്ഥിതിെയ്ക്കല്ലാം വിപരീതമായി അസംബന്ധ
വും മര്യാദെകട്ടതുമായ ഒരു രീതിയിലാണ് റസ്സൽ െപരുമാറുക.”
“അതുെകാണ്ട് നാമിന്നറിയുകയും വിലമതിക്കുകയും െചയ്യുന്ന റസ്സൽ ഒരു സാമൂഹ്യ
സൃഷ്ടിയാെണന്നു വ്യക്തമാവുന്നു. റസ്സൽ ഒരു മൃഗമാകുന്നതിനു പകരം തത്വചിന്ത
കനായി വളരാനുള്ള കാരണം, സാമൂഹ്യമര്യാദയും ഭാഷയും പഠിയ്ക്കാനും, എത്രേയാ

കാലമായി വളർന്നുവന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കാനും അേദ്ദഹ
ത്തിന് കഴിഞ്ഞുെവന്നതാണ്. ഭാഷയാണ് അേദ്ദഹത്തിന് ആശയങ്ങൾ െകാടു
ത്തത്. എെന്താെക്ക േനാക്കിപ്പഠിക്കണെമന്ന് അതാണ് അേദ്ദഹെത്ത പഠിപ്പി
ച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ േശഖരിച്ച് വച്ച വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തു
റന്നുവച്ചതും ഭാഷയാണ്. സദാചാരാം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ പ്രാഥമിക സാമൂ
ഹ്യധർമ്മങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള േബാധം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തതും ഭാഷത
െന്ന. അേപ്പാൾ ഉപകാരപ്രദമായ മെറ്റല്ലാവസ്തുക്കെളയുംേപാെല, റസ്സലിെന്റ വി
ജ്ഞാനവും ഒരു സാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാണ്.”
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നെതന്തിന്?
മനുഷ്യെന്റ ആത്മസത്ത ഒരിയ്ക്കലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ നിെന്നാറ്റെപ്പട്ടുനിൽ
ക്കുന്നിെല്ലന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്. സുപ്രസിദ്ധ േപാളിഷ്
തത്വജ്ഞാനിയായ ആദാംഷാഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല ഏറ്റവും ഒറ്റെപ്പട്ട
മനുഷ്യെന്റ ഏറ്റവും ഏകാന്തമായ ചിന്തകൾ േപാലും സാമൂഹ്യമായി രൂപവൽ
ക്കരിയ്ക്കെപ്പടുന്നവയും സാമൂഹ്യകാരണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നവയുമാണ്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുെട ഒറ്റെപ്പട്ട സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്
സമുദായമുണ്ടാവുകയല്ല മറിച്ച് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ആെകത്തുകയിൽ നിന്ന്
‘വ്യക്തികളുണ്ടാവുക’യാണ് െചയ്യുന്നത്.
സാേങ്കതിക-ശാസ്ത്ര ൈവദഗ്ധ്യങ്ങളിലും ഉൽപാദനവിതരണസമ്പ്രദായങ്ങ
ളിലുമുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളുെട ഫലമായി സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ അഭൂതപൂർ
വമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളത് ശരിതെന്ന. ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ സാമൂ
ഹ്യബന്ധങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും ഒരുേപാെലയെല്ലന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ വ്യക്തിയുെട ജീവിതം ഒരിയ്ക്കലും സർവതന്ത്രസ്വ
തന്ത്രമായിരുന്നില്ല. അതാതുകാലഘട്ടത്തിെല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട അവിഭാ
ജ്യഘടകങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് വ്യക്തികൾ ജീവിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി
ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട സാൻമാർഗ്ഗിക ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
ക്കുന്നു. പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവും അടിമത്തവും അനുഭവിയ്ക്കുന്ന
വ്യക്തിക്കു വളരാൻ കഴിയില്ല. മൃഗീയമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനുഷി
കമായ ഉൽകൃഷ്ടതകൾക്ക് വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങെള നീക്കംെചയ്ത മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക്
സഹായകരമായ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കണെമന്നും മനുഷ്യന് യഥാർ
ഥമായ മാനുഷികത അനുഭവെപ്പടാനും, തെന്ന സ്വയെമാരു മനുഷ്യനായി ക്കണ്ടു
പരിചയെപ്പടാനും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വെത്ത ഉയർത്തിപിടിക്കാനും പറ്റിയതരത്തിൽ
േലാകെത്ത പുനഃസംഘടിപ്പിയ്ക്കണെമന്നും മാർക്സ് ആഹ്വാനം െചയ്തത്.
സാമൂഹ്യൈവകൃതങ്ങളവസാനിപ്പിയ്ക്കാെത വ്യക്തിത്വ സൗന്ദര്യത്തിേലയ്ക്കും
പൂർണതയിേലയ്ക്കും നയിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുെകാണ്ട് ആദ്യം സാമൂഹ്യസാഹ
ചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിയ്ക്കുക. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയിലിരി
ക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായുളവാകുന്ന പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും അസമത്വങ്ങളും
ചൂഷണങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിത്വെത്ത അരച്ചു ചതയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് മുതലാ
ളിത്തമവസാനിപ്പിയ്ക്കുക, വ്യക്തിെയ പൂർണനാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾെകാണ്ട്
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആഭ്യന്തരൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.
േനെരമറിച്ച്, മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് മാത്രെമ വ്യക്തിെയ പൂർണമാ
ക്കുവാൻ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചു സമുദായെത്തയാെക,
സമുദായത്തിെല എല്ലാ വ്യക്തികെളയും, സുഖത്തിേലയ്ക്കും സംതൃപ്തിയിേലയ്ക്കും ഉൽ
കൃഷ്ടതയിേലയ്ക്കും പരിപൂർണ്ണതയിേലയ്ക്കും നയിക്കുക!

മാർക്സിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം
പലരും െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കുന്നതുേപാെല, മാർക്സ് േകവലെമാരു സാമ്പത്തികവിദഗ്ധേനാ
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞേനാ തത്വജ്ഞാനിേയാ മാത്രമായിരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനുമുപരി
അേദ്ദഹെമാരു മനുഷ്യേസ്നഹിയായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ വില മനസ്സിലാ
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ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെട
മൃഗീയതകൾെക്കതിെര പടെവട്ടിയത്.
മാർക്സിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം ഉള്ളുെപാള്ളയായ ഒരു താത്വികദർശനേമാ അപ്രാ
േയാഗികമായ ഒരു ധാർമിേകാപേദശേമാ ആയിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
സവിേശഷ ഘട്ടത്തിെല അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രാേയാഗികപരിപാടിയായിരുന്നു
അത്. മനുഷ്യസമുദായത്തിെല വികാസക്രമെത്ത ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം െച
യ്യാനും, സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെള ശരിയായി അപഗ്രഥനം െചയ്യാനും
കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ചു േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാ
നും വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായ
േമാചനം േനടാനും സാധിയ്ക്കുെമന്ന് അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മനുഷ്യേസ്നഹപ
രമായിരുന്നു പരിപാടി. മാനുഷികങ്ങളായ ഉൽകൃഷ്ടതകളുെട പാരമ്യമായിരുന്നു
ലക്ഷ്യം.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന അധഃപതനത്തിേലക്കു പി
ടിച്ചുന്തുന്നു. േസാഷ്യലിസം മനുഷ്യെന്റ ഉൽകൃഷ്ടതകെള േമൽക്കുേമൽ വളർത്തു
വാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്തു േസാ
ഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കാൻ മാർക്സ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗേത്താടാവശ്യെപ്പട്ടത്.
േസാഷ്യലിസം െവറുെമാരു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല. മനുഷ്യേസ്ന
ഹത്തിലടിയുറച്ച സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഒരുപാധികൂടിയാണ്.
േസാഷ്യലിസത്തിലടങ്ങിയ മനുഷ്യേസ്നഹമാണ് ജനങ്ങെള ആേവശഭരിതരും
ക്രിേയാന്മുഖരുമാക്കുന്നത്.

നാല്
വ്യക്തിയും സാമൂഹ്യഘടനയും

മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നന്നാവുെമ
ന്നാേണാ പറഞ്ഞത്? അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ നാൽപ്പത്െകാല്ലക്കാലം േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ സ്റ്റാലിൻമാരും, പതിനഞ്ചുെകാല്ലക്കാലം
േസാഷ്യലിസത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മെറ്റാരുരാജ്യത്തിൽ മാേവാേസതൂങ്ങുമാരും
ഉണ്ടായെതന്തുെകാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലിെന്റ താൻ പ്രാമാണിത്വത്തിൻകീഴിൽ ലക്ഷ
ക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ മരവിച്ച വ്യക്തിത്വേത്താടുകൂടി ഭയവിഹ്വലരായി കഴിയു
കയും പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള നിരപരാധികൾ െനറിെകട്ട മർദ്ദനങ്ങൾക്കിര
യാവുകയും അസംഖ്യംേപർ അന്യായമായും നിർദയമായും െവടിവച്ചുെകാല്ലെപ്പടു
കയും െചയ്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലിനുെണ്ടന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന
വ്യക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിെപ്പട്ടതിനുേശഷവും
വർധിക്കുകയേല്ല െചയ്തത്? മാേവാേസതൂങ്ങിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാർ ഇന്ത്യെയ ആക്രമിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റുവിെനപ്പറ്റി വൃത്തിെകട്ട
നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അണുവായുധ യുദ്ധത്തിന് ജയജയപാടുകയും മറ്റും
െചയ്തതിന് കാരണെമന്താണ്? മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാ
പിച്ചതുെകാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയില്ല എന്നേല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നത്?
സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായതുെകാണ്ടുമാത്രം വ്യക്തികൾ ഉൽകൃഷ്ട
രും സൽഗുണസമ്പന്നരുമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല എന്നേല്ല ഇത് െതളിയിച്ചുകാ
ട്ടുന്നത്.
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

തീർച്ചയായും അേത, മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വെത്ത ചവുട്ടിേത്തയ്ക്കുകയും മാനു
ഷികങ്ങളായ സാന്മാർഗ്ഗിക മൂല്യങ്ങെള വളെച്ചാടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന മുതലാളിത്ത
സാഹചര്യങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ നന്നായി
െക്കാള്ളണെമന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുെട മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യ
സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയി
ലും ചീത്ത വ്യക്തികളുണ്ടാവാം. പട്ടിണിയും പായാരവും സാമ്പത്തിക പരാധീന
തകളും അവസാനിച്ചാലും വ്യക്തികൾ നന്നായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല എന്നതിന്
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽത്തെന്ന ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. സ്വത്തു
ക്കളുള്ളവർക്കിടയിൽേപാലും സ്വാർഥവും ക്രൂരതകളും കളവും െകാലപാതകങ്ങളും
താേന്താന്നിത്തവും വ്യഭിചാരവും നടമാടാറുണ്ട്.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ചീത്തവ്യക്തികളുണ്ടാവണെമങ്കിൽ മുതലാളി
ത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നല്ലവ്യക്തികളുണ്ടായിക്കൂേട? തീർച്ചയായുമുണ്ടാവണം. മുതലാ
ളിത്തവ്യവസ്ഥയിൻകീഴിൽ ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമനുഭവിക്കുന്നജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്നാണ് നിസ്വാർത്ഥരും ത്യാഗശീലരുമായ വിപ്ലവകാരികളും സത്യസന്ധരായ
മനുഷ്യേസ്നഹികളും ഉയർന്നുവരാറുള്ളത്.
ചൂഷിതരായ ജനങ്ങളുെട കാര്യമിരിയ്ക്കെട്ട, ചൂഷണവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട മുതലാളി
കൾക്കിടയിൽത്തെന്ന നല്ല വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിക്കൂെട?
ഒരു േചാദ്യം കൂടി, സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കുതെന്ന ഉന്നതൻമാരായ വ്യ
ക്തികൾ ആവശ്യമെല്ല? ബുദ്ധനും, വിേവകാനന്ദനും െനേപ്പാളിയനും വാഷിംഗ്ട
ണും െലനിനും ഗാന്ധിയും അേതേപാലുള്ള മഹാൻമാരായ മറ്റു വ്യക്തികളുമേല്ല
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകുകയും ചരിത്രെത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാൻ
ജനലക്ഷങ്ങെള അണിനിരത്തുകയും െചയ്തത്?
അേത; യാെതാരു സംശയവുമില്ല.
എന്ത്! അേപ്പാൾ മാർക്സിസം െപാളിഞ്ഞു പാളീസായി എന്നാേണാ പറ
യുന്നത്? സാമ്പത്തികശക്തികളാണ് മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള രൂപ
െപ്പടുത്തുന്നത് എന്നും സാമ്പത്തിക ഘടന മാറിയാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം തനിെയ
മാറിെക്കാള്ളുെമന്നും വാദിയ്ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി
എന്നാേണാ തുറന്നു പറയുന്നത്?
മാർക്സിസെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം േചാ
ദ്യങ്ങളുയർന്നുവരുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിെന മാർ
ക്സിസം നിേഷധിയ്ക്കുന്നില്ല. െവറും സാമ്പത്തിക ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
മാത്രമാണ് മനുഷ്യസ്വഭാവെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എേന്നാ മുതലാളിത്തമവ
സാനിപ്പിച്ചു േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചാൽ വ്യക്തികൾ സ്വയം നന്നായിെക്കാള്ളും
എേന്നാ മാർക്സിസം പറയുന്നില്ല തീർച്ച. മാർക്സ് പറഞ്ഞതിതാണ്:
‘മനുഷ്യർ തങ്ങളുെട ചരിത്രം സ്വയം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് അവർ തങ്ങൾ
ക്ക് േതാന്നിയപടി സൃഷ്ടിയ്ക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. അവരവർ സ്വയം തിരെഞ്ഞടുത്ത
സാഹചര്യത്തിലല്ല, പിെന്നെയാ നിർദ്ദിഷ്ടവും േനരിട്ടു കാണെപ്പടുന്നതും ഭൂതകാല

ത്തിൽ നിന്നു ഉയർന്നുവന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നത്.’

ഏംെഗൽസ് േബ്ലാഷിനയച്ച ഒരു കത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു:
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‘ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദമനുസരിച്ച് ചരിത്രത്തിെന്റ അവസാനെത്ത നിയാമ
കശക്തി യഥാർഥ ജീവിതത്തിെന്റ ഉൽപാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവുമാണ്. ഇതി
ലപ്പുറെമാന്നും ഞാേനാ മാർേക്സാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും

ഇതിെന വളെച്ചാടിച്ച് ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമകശക്തി സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാ
ത്രമാെണന്ന് പറയുകയാെണങ്കിൽ അത് ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത നിരർത്ഥകവും ശൂ
ന്യവുമാക്കിത്തീർക്കും… രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും സാഹിത്യപ
രവും കലാപരവുമായ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധികളും സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിെയ ആശ്രയിച്ചാ
ണിരിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ഇവെയല്ലാം അേന്യാന്യം സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും സാ
മ്പത്തികാടിത്തറെയ തെന്ന ബാധിക്കുകയും െചയ്യും. ഇതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാ
റ്റിൻേറയും കാരണം സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതിയാെണേന്നാ, അതുമാത്രേമ ഫല
പ്രദമാകൂ എേന്നാ, മെറ്റല്ലാം നിർജ്ജീവങ്ങളാെണേന്നാ അല്ല. സാമ്പത്തികാവശ്യ
ങ്ങളുെട അടിത്തറയിൽ ഇവെയല്ലാം പരസ്പരം സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും ഒടുവിൽ
ഇവ ചരിത്രത്തിെന്റ നിർണ്ണായകശക്തികളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നതാണ്
പരമാർത്ഥം.’

ചരിത്രത്തിെന്റ സൃഷ്ടാവ്

അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിെന്റ അടിമയല്ല, യജമാനനാണ്: സാമൂഹ്യബന്ധ
ങ്ങളുെട സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, അവയുെട സൃഷ്ടാവുകൂടിയാണ്. േബാധപൂർണമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിലൂെടയും സമരങ്ങളിലൂെടയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള മാറ്റാനും പുതിയ
ബന്ധങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കാനും അവനു കഴിവുണ്ട്. രാജവാഴ്ചകേളയും മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ ബീഭത്സതകേളയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥകേളയുെമല്ലാം തെന്ന കരുത്തുറ്റ ൈക
കൾെകാണ്ട് തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയവനാണവൻ. 1789, 1917, 1947 ആഗസ്റ്റ്
15 എല്ലാം മനുഷ്യെന്റ സൃഷ്ടികളാണ്. ചരിത്രം സൃഷ്ടിയ്ക്കുേമ്പാൾ സാമൂഹ്യ വളർച്ച
യുെട നിയമങ്ങേളയും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങേളയും കണക്കിെലടുക്കണെമന്നതു
ശരിതെന്ന, എെന്തന്നാൽ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നി
ന്നു സ്വതന്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന സാമൂഹ്യനിയ
മങ്ങെള െവല്ലുവിളിയ്ക്കുന്ന ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ മുരടിച്ചുേപാവുകേയ ഉള്ളൂ. ഉദാഹര
ണത്തിന് 1789-ൽ നിന്നുെകാണ്ട് 1917െന സൃഷ്ടിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ ചൂഷണവും മർദ്ദനവുമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികൾ അത്രയ്ക്ക്
വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടേത്ര േബബൂഫിെനേപ്പാലുള്ള വിപ്ലവ
കാരികളുെട സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നുേപായത്. വ്യക്തിയുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ
സഫലമാവണെമങ്കിൽ അവ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾക്ക് െപാരുത്ത
െപ്പട്ടവയായിരിക്കണം എന്നാണിതു കാണിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിെന്റ അർത്ഥം
വ്യക്തിയുെട ഓേരാ പ്രവർത്തനവും സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളാൽ നിർണയിക്കെപ്പടു
ന്നുെവന്നല്ല, സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യേത്തയും മുൻകയ്യിേനയും
നശിപ്പിയ്ക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുെട അടിത്തറയിൽനിന്നുെകാണ്ട് തെന്റ
വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യേബാധത്തിന് രൂപം നൽകാൻ അവന് സാധിയ്ക്കും.
വ്യക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യദർശനത്തിനു േവണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കാേനാ പ്രവർത്തിയ്ക്കാ
തിരിക്കാേനാ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. േവണെമങ്കിൽ പണത്തിെന്റ പ്രേലാഭ
നങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുകേയാ േലാക്കപ്പുമുറികളുെട ഭീഷണിയ്ക്കുമുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുകേയാ
െചയ്യാം. മുപ്പതുെവള്ളിക്കാശിനുേവണ്ടി സഹപ്രവർത്തകെന ഒറ്റിെകാടുക്കാം.
അതല്ല, പ്രേലാഭനങ്ങേളയും ഭീഷണികെളയും വകവയ്ക്കാെത സ്വന്തം ആദർശത്തി
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ലുറച്ചുനിൽക്കണെമങ്കിൽ അങ്ങിെനയുമാവാം. ആദർശത്തിന് േവണ്ടി സ്വന്തം
താൽപര്യങ്ങെള ബലികഴിയ്ക്കാൻ വിടർന്ന പുഞ്ചിരിയുമായി തൂക്കുമരത്തിേലറാനും
അവനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഏതുമാർഗം സ്വീകരിയ്ക്കണെമന്നത് സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ
െളയല്ല വ്യക്തിയുെട സ്വന്തം ഇഷ്ടെത്തയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിയുെട േബാധപൂർവമായ പങ്കിെനക്കുറിച്ച് ഏംെഗൽസ്
ഇങ്ങെന വിവരിക്കുന്നു:
“…മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ സമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രം പ്രകൃതിയുേടതിൽ നി
ന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു കാണാം. പ്രകൃതിയിൽ,
അതിെന്റേമൽ മനുഷ്യനുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങെള അവഗണിക്കുന്നതായാൽ—

പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്ധവും അേബാധവുമായ ഘടകങ്ങൾ മാത്രേമയു
ള്ളു. അവയുെട പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടയാണ് സാമാന്യനിയമം പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പടുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന യാെതാന്നും തെന്ന വസ്തുക്കളുെട
ഉപരിതലത്തിൽ കാണാവുന്ന എണ്ണമറ്റ യാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങളാകെട്ട, ഈ യാദൃ
ശ്ചികതകളുെട പിന്നിൽ ഒരു ക്രമമുെണ്ടന്നു െതളിയിക്കുന്ന അന്തിമഫലങ്ങളാക
െട്ട—പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് േബാധപൂർവ്വം അഭിലഷിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യെമന്ന
നിലയ്ക്കല്ല. സമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ േനെരമറിച്ച് നടൻമാെരല്ലാം േബാധമു
ള്ളവരാണ്. ദൃഢതയും വികാരവായ്പുള്ളവരും നിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങെള ഉന്നംവച്ചു
െകാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആയ മനുഷ്യരാണ്. േബാധപൂർവ്വമായ ഒരുേദ്ദശ്യം
കൂടാെത ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടാെത, യാെതാന്നും സംഭവിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ വ്യ
ത്യാസം ചരിത്രഗേവഷണത്തിന്, പ്രേത്യകിച്ചും ഒറ്റെപ്പട്ടകാലഘട്ടങ്ങേളയും സംഭ
വങ്ങളുേടയും പഠനത്തിന് വളെര പ്രധാനമാണ്. എങ്കിലും ആന്തരികമായ സാമാ
ന്യനിയമങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതെയ
മാറ്റാനും അതിന് സാധ്യമല്ല.” (സിലക്റ്റഡ് വർക്ക്സ് കക എന്ന പുസ്തകത്തിൽ).

പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും തിൻമകൾക്കു പ്രേചാദനം നൽകുെമന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാൻേവണ്ടി േമാഷണേമാ വ്യഭിചാ
രേമാ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, േമാഷണവും വ്യഭിചാരവും പട്ടിണിയുെട അനി
വാര്യഫലങ്ങളാെണന്ന് പറയാേമാ? പാടില്ല. പട്ടിണിയുെട തീച്ചൂളയിൽ കിടന്നു
നരകിയ്ക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ േമാഷ്ടിക്കാേനാ വ്യഭിചരിക്കാേനാ േപാകാ
റില്ല. എല്ലാവരും പട്ടിണിയുെട േപ്രരണയ്ക്ക് വശംവദരായി േമാഷ്ടിക്കാൻ പുറെപ്പ
ട്ടാലെത്ത സ്ഥിതി എന്താവും. േമാഷ്ടിക്കേണാ, േമാഷ്ടിയ്ക്കാതിരിക്കേണാ, വ്യഭിചരി
ക്കേണാ, വ്യഭിചരിയ്ക്കാതിരിക്കേണാ, ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യസാഹചര്യ
ങ്ങളല്ല, വ്യക്തിയാണ്.

വ്യക്തിയും വർഗബന്ധങ്ങളും

ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു വശത്ത്, പരമ്പരാഗതങ്ങളായ
സ്വഭാവൈവശിഷ്ട്യങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ആെകത്തുകയിൽ നിന്നുടെലടു
ത്ത സാംസ്കാരികേബാധവും മറുവശത്ത്. ഈ വ്യത്യസ്തഘടകങ്ങളുെട ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ മാനസികസംഘട്ടനങ്ങളുളവാക്കാം. േപാലീസിെന്റ ഇടിെകാ
ള്ളുേമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ പണസഞ്ചിയുെട പ്രേലാഭനമുണ്ടാകുേമ്പാൾ, വ്യക്തിയുെട
ആന്തരികമായ ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ പരസ്പരം യുദ്ധം െവട്ടുന്നു. ഈ സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ
െടയാണ് ഒടുവിൽ ഭീരുത്വേമാ, ധീരതേയാ, അവസരവാദേമാ, ആദർശഭക്തിേയാ
ഏതാണ് േവണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്.
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ദുർബലമായ ആത്മാവ് പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കും േപ്രരണകൾക്കും കീഴടങ്ങുന്നു.
പേക്ഷ, കീഴടങ്ങലിൽ ആഹ്ലാദമല്ല, ദുഃഖമാണുണ്ടാകുന്നത്. അരുതാത്തതു െച
യ്യുേമ്പാൾ ൈകവിറയ്ക്കുന്നു. െതറ്റു െചയ്തതിനുേശഷം പശ്ചാത്തപിയ്ക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ
മായ ഉത്തരവാദിത്വേബാധവും വ്യക്തിപരമായ ചാഞ്ചല്യവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ട
നങ്ങളുെട പ്രതിഫലനങ്ങളാണിവ.
മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതികളുെട സൃഷ്ടിയാണ്. പ്രകൃതിേയാടും സമു
ദായേത്താടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് മനുഷ്യെന മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. പേക്ഷ, അേത
സമയത്തുതെന്ന മനുഷ്യൻ പരിതഃസ്ഥിതികെള രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
പരിതഃസ്ഥിതികൾ മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യനാകെട്ട പരിതഃസ്ഥിതികെള
യും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വ്യക്തിയുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങളുെടയും സ്വഭാവങ്ങളുെടയും രൂപവൽക്കര
ണത്തിൽ ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികൾ വഹിയ്ക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്സാരമല്ല. ഉൽപാദന
വ്യവസ്ഥയിൽ ഓേരാ വർഗത്തിനും പ്രേത്യകമായ ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങളുണ്ടാ
യിരിക്കും. മുതലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങളും െതാഴിലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങളും
വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങെള വർ
ഗ്ഗങ്ങളാക്കി േവർതിരിക്കുകയും േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്തുകയും െചയ്യുന്നത്. സ്വന്തം
വർഗ്ഗത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സംഘടിച്ചുേപാരാടുകെയന്നത് ഓേരാ
വ്യക്തിയുെടയും താൽപ്പര്യമായിരുന്നു. ഇങ്ങെന വർഗ്ഗത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങൾ
ക്കും ചില െപാതുതാൽപര്യങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിലും ആധിപ
ത്യം വഹിയ്ക്കുന്ന െപാതുചിന്താഗതികളും െപാതുവിലുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും രൂപം
െകാള്ളുന്നു.
എന്നാൽ, അേതാെടാപ്പം തെന്ന മറ്റുചില ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുെണ്ട
ന്ന് കാണാം. ചുറ്റുപാടുകൾ, സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബബന്ധ
ങ്ങൾ, ഔേദ്യാഗിക ബന്ധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, പുസ്തകങ്ങൾ, സിനിമ എന്നി
ങ്ങെന പലതും വ്യക്തിയുെട മനസ്സിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. അവസാനം
വ്യക്തി തെന്നയാണ് ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും എന്തുെചയ്യണെമന്ന് തീരുമാനിക്കു
ന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുെടയും വർഗതാൽപര്യങ്ങളുെടയും
സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, മറുഭാഗത്ത് മറ്റു ഘടകങ്ങളുെട േപ്രരണകൾ. എല്ലായ്േപ്പാഴും വർഗ്ഗ
താൽപര്യങ്ങൾ വിജയിച്ചുെകാള്ളണെമന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മനുഷ്യെന്റ
വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തികളും ക്രിയാത്മ
കങ്ങളാണ്. അവ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളുെട അെല്ലങ്കിൽ വർഗബന്ധങ്ങളുെട
യാന്ത്രിക പ്രതിഫലനങ്ങളല്ല. പണിമുടക്കത്തിൽ പെങ്കടുക്കേണാ, പെങ്കടുക്കാ
തിരിയ്ക്കേണാ, കരിങ്കാലിയാവേണാ വിപ്ലവകാരിയാവേണാ േസാഷ്യലിസെത്ത
എതിർക്കേണാ അനുകൂലിയ്ക്കേണാ ഇെതല്ലാം െവറും വർഗ്ഗബന്ധംെകാണ്ടു മാത്ര
മല്ല തീരുമാനിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. എന്തു െചയ്യണെമന്നും എന്തു െചയ്യാതിരിക്കണെമ
ന്നും വ്യക്തിപരമായി സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തീരുമാനിയ്ക്കാൻ ഓേരാ മനുഷ്യനും
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ പി
ന്തിരിപ്പനായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിയ്ക്കുന്ന എല്ലാവ
രും പുേരാഗമനവാദികളായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. എല്ലാ വർഗങ്ങൾക്കിടയിലും
കാണാം പിന്തിരിപ്പൻമാെരയും പുേരാഗമനവാദികെളയും. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർക്കി
ടയിൽ കരിങ്കാലികേളയും വർഗ്ഗവഞ്ചകേരയും കാണാം. മറിച്ച് ഉയർന്ന വർഗ്ഗ
ക്കാർക്കിടയിൽ േസാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളുെട താൽപ്പര്യ
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ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െപാരുതുന്നവരുമുണ്ടാവാം. ബുദ്ധനും വിേവകാനന്ദനും മാർക്സും
െലനിനും ഗാന്ധിയും െനഹ്റുവും മറ്റും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ലേല്ലാ.
ആദാം ഷാൽഫ് ‘മനുഷ്യെന്റ തത്വശാസ്ത്രം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്ന
തുേപാെല “ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിനുള്ളിലും വിപ്ലവകാരികേളയും എതിർവിപ്ലവകാരിക
േളയും സാമൂഹ്യഘടനയുെട കാര്യത്തിൽ െവറും നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നവേരയും
കാണാം. സാമൂഹ്യസംഭവങ്ങേളാടുള്ള സമീപനത്തിൽ വ്യക്തികൾ ചരിത്രപര
മായ ആവശ്യകതെയ വകവയ്ക്കാെത സ്വതന്ത്രരായി എന്തുെചയ്യണെമന്ന് തീരു
മാനിയ്ക്കുകയും സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നതിനുള്ള
ഏറ്റവും നല്ല െതളിവാണിത്.”
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കകത്തും ഇതു കാണാം, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയേബാധമുള്ള മുന്നണിപ്പടയാണേല്ലാ കമമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. എന്നാൽ,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിേച്ചർന്നു എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ െതാ
ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നവനായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. വ്യക്തിയുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള പാർട്ടികാർഡു
െകാണ്ടുമാത്രം അളക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുപാർട്ടികളുെട സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്, േകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിലും കാണാം നല്ല വ്യക്തികേളയും
ചീത്ത വ്യക്തികേളയും, േസാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവേരയും േസാഷ്യലി
സെമന്ന പദപ്രേയാഗത്തിെന്റ മറവിലിരുന്നുെകാണ്ട് സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾ
േനടിെയടുക്കുന്നവേരയും. ഈ സ്ഥിതിക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രേമ േസാഷ്യലി
സത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നുെവന്നും േകാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമായി
േപ്പായ ആർക്കും േസാഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള
വാദങ്ങൾ അഹന്തയുെട ബാലിശതകളാണ്.

അഞ്ച്
മാർക്സിസം വ്യക്തികൾക്ക് സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാനെത്ത നിേഷധിക്കുന്നില്ല.
േനെര മറിച്ച്, ചില സവിേശഷഗുണങ്ങളും സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളും കഴിവുമുള്ള വ്യ
ക്തികൾക്ക് ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗേധയത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ കഴിയുെമ
ന്ന് അതുറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. ചില പ്രേത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സ്വാനീധശക്തി വമ്പി
ച്ചതായിരിക്കുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ, ഇങ്ങിെന സമുദായത്തിൽ
സ്വാധീനം െചലുത്താനുള്ള സാധ്യത വ്യക്തികളുെട കഴിവുകേളയും ഗുണങ്ങെള
യും മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സാമൂഹ്യഘടനേയയും സാമൂഹ്യശ
ക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങേളയും സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട സാഹചര്യങ്ങെളയുെമ
ല്ലാമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മാർക്സിസത്തിെന്റ ഈ നിലപാടിെന ലളിതമായ ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട്
പ്െളഖേനാവ് ‘ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തിയ്ക്കുള്ള പങ്ക്’ എന്ന തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ വിശ
ദീകരിക്കുകയുണ്ടായി.
“പ്രേത്യക പ്രതിഭേയാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് അതുപേയാഗിച്ച് സംഭവഗതികളിൽ

ഗണ്യമായ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ കഴിയണെമങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികൾ ആവശ്യ
മാണ്. ഒന്നാമതായി, ഈ പ്രതിഭ അയാെള മറ്റാെരക്കാളുമധികം, സാമൂഹ്യാേവ
ശങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുത്തണം. ൈസനികമായ സ്വന്തം പ്രതിഭാശക്തിക്കു
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പകരം സംഗീതത്തിലുള്ള ബീേത്താവെന്റ കഴിവുകളാണ് െനേപ്പാളിയനുണ്ടായി
രുന്നെതങ്കിൽ അേദ്ദഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുമായിരുന്നില്ല എന്നു തീർച്ച
യാണ്. രണ്ടാമതായി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉപേയാഗപ്രദവും അത്യാവശ്യ
വുമായിത്തീരുന്ന പ്രതിഭാശക്തി ൈകവശമുള്ള മനുഷ്യെന നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ
ഘടന തടഞ്ഞുനിർത്തരുത്. ഫ്രാൻസിെന്റ പഴയ സാമൂഹ്യഘടന ഒെരഴുപത്തഞ്ചു
വർഷം കൂടി നിലനിന്നിരുെന്നങ്കിൽ അേത െനേപ്പാളിയൻ അജ്ഞാതനായ ഒരു
ജനറൽ ആയി, െവറുെമാരു േകണൽ േബാണപ്പാർട്ട് ആയി മരിച്ചുേപായിട്ടുണ്ടാകു
മായിരുന്നു.”

ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രരകശക്തി

എന്നാൽ, ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക്, അവർ എത്രതെന്ന മഹാൻമാരും പ്രതിഭാ
ശാലികളും ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളുമുള്ളവരായിെക്കാള്ളെട്ട, ബഹുജനങ്ങളുെട പിൻബ
ലമില്ലാെത, ഒറ്റയ്ക്ക് സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഭവങ്ങ
ളുെട ഉപരിതലത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന േനതാക്കൻമാർ ചരിത്രത്തിെന്റ േപ്രരക
ശക്തികളാെണന്നും അവരാണ് ചരിത്രെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും ചിലേപ്പാൾ
േതാന്നിേപ്പാേയക്കാം. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ
പരിവർത്തനങ്ങളുെട േപ്രരകശക്തി ബഹുജനങ്ങളാണ്. ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിൽ ഫ്യൂഡലിസം നശിപ്പിച്ച് മുതലാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചത്
റൂേസ്സാ, േവാൾട്ടയർ, േറാെബസ് പിയർ, മാറാ തുടങ്ങിയ മഹാൻമാരായ ഏതാനും
വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾ
പെങ്കടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായിരുന്നു അത്. കൃഷി
ക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ വിഭാഗങ്ങളുമായി േയാജിച്ചുെകാണ്ട്
െതാഴിലാളി ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ വിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് റഷ്യയിൽ
േസാഷ്യലിസം വിജയിച്ചത്. ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ ത്യാേഗാജ്ജ്വലങ്ങളായ
സമരങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്. വിപ്ലവസമരങ്ങളുെട ഫല
മായി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഏത് വർഗ്ഗമായാലും ശരി, ഏതു േനതാക്കൻ
മാരായാലും ശരി. എല്ലായിടത്തും അവയുെട േപ്രരകശക്തി ബഹുജനങ്ങളാണ്
എന്നു കാണാം.
പേക്ഷ, അേതസമയത്തു തെന്ന ബഹുജനങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായാൽ േപാരാ,
അവെര ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക് നയിക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള േനതാക്കൻമാർ കൂടിയുണ്ടാ
വണം. െലനിൻ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞതുേപാെല ‘പ്രസ്ഥാനെത്ത സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും
നയിക്കുവാനും െകൽപ്പുള്ള പരിപക്വരായ പ്രതിനിധികേളയും േനതാക്കൻമാെര
യും സൃഷ്ടിയ്ക്കാത്ത ഒെരാറ്റ വർഗെമങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ആധിപത്യം േനടിയിട്ടില്ല.’

േനതാക്കൻമാരുെട പങ്ക്
സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളാലും സാമൂഹ്യശക്തികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളാലും നിർ
ണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന മുഖ്യ കടമകെളെന്താെക്കയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട്
ബഹുജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യത്തിേലയ്ക്ക് നയിക്കാനും കഴിവുള്ള വ്യ
ക്തികൾ ചരിത്രത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും േനതാക്കൻമാരായി ഉയർന്നുവരുന്നു.
േനതാക്കൻമാരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില പ്രേത്യകമായ കഴിവുക
ളും പ്രേത്യകമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ അവർ
േനതാക്കൻമാരായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കഴിവുകളും, സ്വഭാവ
ഗുണങ്ങളും പ്രാേയാഗികരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടണെമങ്കിൽ അതിനുപറ്റിയ സാ
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മൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവണം. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ എത്ര
വലിയ പ്രതിഭാശാലിയ്ക്കും േനതാവായിത്തീരാൻ കഴിയില്ല.
ഇങ്ങിെന, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾക്ക് േയാജിച്ചമട്ടിൽ പ്രേത്യകമായ സ്വഭാ
വഗുണങ്ങളും സാമൂഹ്യകടമകൾ നിറേവറ്റാനുള്ള കഴിവുകളുമുള്ളതിെന്റ ഫലമായി,
േനതൃത്വത്തിേലക്കുയരുന്ന വ്യക്തികൾ ബഹുജനങ്ങളാൽ ആദരിയ്ക്കെപ്പടുകയും
ബഹുമാനിയ്ക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുക സ്വാഭാവികമേത്ര. പേക്ഷ, അമിതമായ വീരാ
രാധന ചിലേപ്പാൾ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കിെയന്നും വരും.
േനതാവ് അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവനാണ്, ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്,
ജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങെളെയല്ലാം പരിഹരിയ്ക്കാൻ െകൽപ്പുള്ളവനാണ്, മഹാനായ
േനതാവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർേദ്ദശ
ങ്ങെള അന്ധമായി അനുസരിക്കുകയും െചയ്താൽ മതി, എല്ലാം ശരിയായിെക്കാ
ള്ളും. ബഹുജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുകേയാ പഠിക്കുകേയാ മുൻകെയ്യടുത്ത്
പ്രവർത്തിക്കുകേയാ െചേയ്യണ്ടതില്ല. എെന്തന്നാൽ സംഭവഗതികൾക്ക് രൂപം
െകാടുേക്കണ്ട ചുമതല ജനങ്ങൾക്കല്ല, േനതാവിനാണ്. െതാഴിലാളികൾക്ക് വല്ല
അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളുേണ്ടാ? പ്രാേദശിക േനതാവ് േഫാെണടുത്ത് െതാഴിൽകാ
ര്യമന്ത്രിേയാെടാന്നു സംസാരിച്ചാൽ മതി. ജന്മി കൃഷിക്കാരെന ഒഴിപ്പിച്ചുേവാ? സാ
രമില്ല, റവന്യൂമന്ത്രിെയ വിവരമറിയിക്കുക. േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർ ആെരെയങ്കി
ലും മർദ്ദിച്ചുേവാ അതിനു േപാലീസ് മന്ത്രിയുണ്ട്. മെറ്റെന്തങ്കിലും ആവശ്യമുേണ്ടാ?
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും േനതാവിേനാട് പറയുക, ഒടുക്കെത്ത ൈകയിന്, േനതാവ്
ഒരു നിരാഹാരസത്യാഗ്രഹം നടത്തിയാൽ മതി, ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ നിറ
േവറിെക്കാള്ളും. വ്യക്ത്യാരാധനയിൽനിന്നും േനതൃപൂജയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന
ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ സാമൂഹ്യജീവിതെത്ത മരവിപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവപ്രവർത്ത
നങ്ങെള മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും മുൻകെയ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിയ്ക്കാനുള്ള ബഹുജനങ്ങളുെട
കഴിവിെന നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യും.

വ്യക്തിപ്രാഭവ സിദ്ധാന്തം

ചിലേപ്പാൾ േനതാക്കന്മാർതെന്ന തങ്ങളുെട സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന് അമിത
മായ പ്രാധാന്യം സ്വയം കൽപിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും. അനുയായികളുെട
ജയജയ വിളികളും പത്രപംക്തികളിെല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും േനതാക്കൻമാെര
ന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേത്യകാധികാരങ്ങളും അവരുെട തലക്ക്
ലഹരിപിടിപ്പിെച്ചന്നു വരും. ബഹുജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും
സമരാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്കു യാെതാരു പാഠവും പഠിക്കാനിെല്ലന്നും
തങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുെട ഭാഗേധയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നും അവർക്കു േതാ
ന്നാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും. മന്ത്രിക്കേസരകളിെലങ്ങാനുമിരിയ്ക്കാൻ അവസരം
കിട്ടിയാൽ അവർ അസഹിഷ്ണുതയുേടയും ധാർഷ്ട്യത്തിെന്റയും കിരീടങ്ങെളടുത്ത്
ധരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരും.
ഇത് കൂടുതൽ അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ടും മർദ്ദനങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടും
വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് പത്തി താഴ്ത്തിക്കിടന്നിരുന്ന വ്യ
ക്തിപരമായ ദുർഗുണങ്ങൾ പലതും വ്യക്തിപൂജയുെട അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിൻമട
ങ്ങ് ശക്തിേയാടുകൂടി പുറത്തുവന്നുെവന്നു വരും.
അതാണ് സ്റ്റാലിന് സംഭവിച്ചത്. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗേത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനേത്താടുമുള്ള കൂറ്, അഗാധമായ താത്വികജ്ഞാനം, ബഹുജനങ്ങെള സം
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ഘടിപ്പിക്കാനും അവരുെട സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകാനുമുള്ള സാമാന്യമായ
കഴിവ്, ഊർജ്ജസ്വലമായ മനഃശക്തി എന്നിങ്ങെന പല സൽഗുണങ്ങളുമുണ്ടായി
രുന്നതുെകാണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഒരനിേഷധ്യേനതാവായിത്തീർന്നത്. പേക്ഷ, ഈ
ഗുണങ്ങേളാെടാപ്പം തെന്ന മറ്റുള്ളവരുെട അഭിപ്രായങ്ങേളാടുള്ള അസഹിഷ്ണുത,
സഹപ്രവർത്തൻമാെരപ്പറ്റിയുള്ള അനാേരാഗ്യകരമായ ദുശ്ശങ്കകൾ, ധാർഷ്ട്യം, നിർ
ദ്ദയത, േനതൃത്വഭ്രമം എന്നിങ്ങെനയുള്ള ദുർഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്
ഉപരിതലത്തിേലക്ക് െപാന്തിവരാൻ മടിച്ച ഈ ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾ വ്യക്തിപൂജയുെട
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊേക്കാെട പുറത്തുചാടാൻ തുടങ്ങി. തൽഫലമായി േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കു വലിയ ഹാനി േനരിടുകയും െചയ്തു.
അേപ്പാൾ വ്യക്തിയുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മാനുഷികങ്ങളായ
ഉൽകൃഷ്ടതകെള വരിഞ്ഞുെകട്ടുകയും െചയ്യുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങെള തട്ടിനീ
ക്കാൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സാധിക്കുെമന്നു പറയുന്നതു ശരിയാെണങ്കിൽ
കൂടി, അതുെകാണ്ടുമാത്രം, എല്ലാ വ്യക്തികളും സൽസ്വഭാവികളായിെക്കാള്ളണെമ
ന്നില്ല. വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും ബഹുജനസമരങ്ങൾക്ക് ധീര
വും ക്രിയാത്മമകവുമായ േനതൃത്വം നൽകുകയും െചയ്തുെവന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം മനു
ഷ്യൻ സൽഗുണസമ്പന്നനായിത്തീർന്നുെകാള്ളണെമന്നില്ല.
വ്യക്തി സമുദായത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്നുള്ളതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, സമൂഹ
ത്തിെന്റ യാന്ത്രികമായ ഒരു ഘടകമല്ല. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിയ്ക്ക്
സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപുമാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായ നിലനിൽപുമുണ്ട്. വ്യക്തി
യുെട ശരീരഘടനയിലും മാനസികഘടനയിലും ജീവിതരീതിയിലുെമല്ലാം, സാമൂ
ഹ്യജീവിതത്തിെന്റ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയുെമന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
അേതസമയത്തുതെന്ന, അവ വ്യക്തിപരം കൂടിയാണ്. വ്യക്തിയുെട ആത്മനിഷ്ഠ
മായ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ, വികാരവിചാരങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, അഭിപ്രായ
ഗതികൾ, വീക്ഷണഗതികൾ, ജ്ഞാനത്തിെന്റയും േബാധത്തിെന്റയും നിലവാരം
ധാർമ്മികേബാധം, പ്രവർത്തനരീതികൾ, മുതലായവെയല്ലാം സാമൂഹ്യജീവിത
ത്തിലും സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുകയും േന
തൃത്വത്തിേലക്കുയരുകയും െചയ്തു എന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം വ്യക്തിപരമായ ഈ
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുകയില്ല. ചിലേപ്പാൾ അവ പ്രകാശി
ക്കാൻ കഴിയാെത മങ്ങിക്കിടന്നു എന്നു വരാം. മറ്റുചിലേപ്പാൾ ഊേക്കാടുകൂടി
ഉപരിതലത്തിേലക്ക് െപാന്തിവന്നുെവന്നും വരാം.

വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങളും സമുദായത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങളും
ഇത്തരം സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്ന വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങളും സമൂഹ
ത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചിലേപ്പാൾ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാെയന്നു വരും.
വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടാേയ
ക്കും. ജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരാെണങ്കിൽ സമൂഹത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങേളാടു നീതി
കാണിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തി േനതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളെപ്പട്ടുെവന്നുവ
രാം: അെല്ലങ്കിൽ ബഹുജനങ്ങൾ ജാഗരൂകരല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രേത്യകിച്ചു
സമൂഹത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ബലികഴി
യ്ക്കെപ്പടും. വ്യക്തി തെന്റ സങ്കുചിതസ്വാർത്ഥങ്ങെള സമർത്ഥമായി മറച്ചുവയ്ക്കുകയും
സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനെത്ത തെന്റ സ്വന്തം ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ള ഒേരണിപ്പടിയായി
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യും.
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

ചിലേപ്പാൾ, ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അത്ര പ്രകടമാെയന്നു വരികയില്ല. വ്യ
ക്തിയുെട ഉേദ്ദശ്യവും ജനങ്ങളുെട ഉേദ്ദശ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമിെല്ലന്നു േതാന്നും.
ഉദാഹരണത്തിന് ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേദശെത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പള്ളിക്കൂ
ടേമാ േറാേഡാ കിട്ടാൻേവണ്ടി േനതാവ് മുൻകെയ്യടുത്ത് പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നു. തീർച്ച
യായും ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങളാണവ. കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ആവശ്യ
ങ്ങൾ േനടാൻേവണ്ടി േനതാവു പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളും സമരങ്ങളും നയിക്കുന്നു. പട്ടി
ണികിടക്കുകേയാ ജയിലിൽ േപാവുകേയാ െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, ഇെതല്ലായ്േപ്പാഴും
നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. േനതാവിെന്റ ഒരു കണ്ണ്
ജനങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടിലായിരിക്കും. മേറ്റക്കണ്ണ് േവാട്ടുെപട്ടിയിലും. ഒരുതരം ഇറ
ട്ടക്കൂറാണിത്. വ്യക്തി ജനങ്ങളുെട പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
നിലെകാള്ളുന്നു. അേതസമയത്തു തെന്ന സ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ േനാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, ചിലേപ്പാൾ വ്യക്തിയുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽക
െപ്പടുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ൈവരുദ്ധ്യം പ്രകടമായിത്തീരുക.
എല്ലായ്േപ്പാഴും കാപട്യമുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല.
തിരെഞ്ഞടുപ്പിനു
നിൽക്കുേമ്പാഴും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുേമ്പാഴും, െപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം
പിരിെച്ചടുത്ത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാഴും, മറ്റുള്ളവ
രുെട ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചുെകാടുക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ൈകക്കൂലി വാങ്ങുേമ്പാഴു
െമല്ലാം താൻ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് േനതാവ്
ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം. തെന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളാണ് ജന
ങ്ങളുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾ എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നുമുണ്ടാവാം. ക്രമത്തിൽ
അയാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തെതാന്നും ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പട്ടുക്കൂട എന്ന നിലപാ
ടിെലത്തിേച്ചരുന്നു. തെന്റ െചാൽപ്പടിക്കു നിൽക്കാൻ കൂട്ടാക്കത്തവെരെയല്ലാം
നശിപ്പിച്ചുകളേയണ്ടത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കർത്തവ്യമാെണന്നുേപാ
ലും അയാൾ വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുമാണ് വ്യക്തിയുെട
സ്വഭാവഗുണങ്ങെള രൂപെപ്പടുത്തുന്നത് എന്ന വാദം സത്യത്തിെന്റ ഒരു വശം മാത്ര
മാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം
െചലുത്താൻ കഴിവുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നന്മതിന്മകൾക്കുള്ള േപ്രര
ണകളും പ്രേചാദനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ
ഓേരാ പ്രേത്യക സാഹചര്യത്തിലും എന്തു നിലപാട് ൈകെക്കാള്ളണെമന്ന് സ്വ
ന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാചാ
രങ്ങളാലും സാമൂഹ്യകടമകളാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങെള സ്വ
ന്തം ജീവിതത്തിേലക്ക് പകർത്തുവാേനാ പകർത്താതിരിയ്ക്കുവാേനാ അയാൾക്ക്
കഴിവുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, ധാർമികമൂല്യം ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപ
രമായ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ വ്യക്തിെയ മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ട
തയിേലക്കും പൂർണ്ണതയിേലക്കും നയിക്കണെമങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായ സമീപനം മാ
ത്രം േപാരാ, വ്യക്തിപരമായ സമീപനം കൂടി േവണം.
ബഹുജനങ്ങൾക്കു മുൻകെയ്യടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷമുണ്ടാ
ക്കുക, നയപരിപാടികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്യുന്ന
കാര്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങെള പെങ്കടുപ്പിക്കുക, ജനങ്ങ
ളുമായുള്ള ൈദനംദിനബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുക, ചുവട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമർശ
നങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനം നൽകുക, പരസ്പരം സഹകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള കൂട്ടായ
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പ്രവർത്തനങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമ
തലകളും നിർണ്ണയിക്കുക, േനതാക്കൻമാരായ വ്യക്തികളുെട കയ്യിൽ അമിതമായ
അധികാരങ്ങൾ േകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിെന തടയുക, ചുവട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകൻമാർ
ക്ക് േനതാക്കൻമാരായി ഉയരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടാക്കുക,
വ്യക്തികളുെട സ്വഭാവഗുണങ്ങെള വളർത്താൻ പറ്റിയ െപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കു
കയും ആ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതെത്ത ക്രമീകരിക്കുകയും െചയ്യുക, സാമൂ
ഹ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുെട േമൽ കർശനമായ അച്ച
ടക്കനടപടികൾ ൈകെക്കാള്ളുക—സാമൂഹ്യവും സംഘടനാപരവുമായ ഇത്തരം
നടപടികളുെട സഹായേത്താടുകൂടി മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതെത്ത
ഒെട്ടാെക്ക നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ, വ്യക്തി
പരമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങെള സംഘടനയുെട ഭരണഘടനാവകുപ്പുകൾ െകാണ്ടു
മാത്രം രൂപെപ്പടുത്താനാവില്ല. അവസാന വിശകലനത്തിൽ, അവ വ്യക്തിയുെട
ആത്മാഭിവൃദ്ധിയുെട നിലവാരെത്തയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അധ്വാനേത്താടുള്ള സമീപനം
ഇന്ത്യയിെല സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ ചില സവി
േശഷതകൾ കൂടിയുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് സാമ്രാജ്യാ
ധിപത്യത്തിെനതിരായി സമരം നടത്താൻ േവണ്ടി ഒട്ടനവധി ജനങ്ങൾ േകാടതി
കളും േകാേളജുകളും േജാലിസ്ഥലങ്ങളുമുേപക്ഷിച്ച് പുറത്തുവരികയുണ്ടായി. നീണ്ട
കാലെത്ത ജയിൽജീവിതവും ഒളിവു ജീവിതം നയിച്ച അവരിൽ പലരും ‘മുഴുവൻ
സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻമാരാ’യിത്തീർന്നു. ശാരീരികേമാ ബൗദ്ധികേമാ
ആയ ൈദനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പ്രേത്യക വിഭാഗമാ
യിത്തീർന്നു അവർ. ബ്രിട്ടീഷുഭരണം അസ്തമിച്ചേതാെട പുതിയ ചില പരിസ്ഥിതിക
ളുയർന്നുവന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
പുതിയ സമരങ്ങൾക്കു വഴിെതളിച്ചു. സാമ്പത്തിക പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ഒരടിയന്തിര കടമയായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ, സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടു
ത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻമാർ ഫാക്ടറികളിലും വയലുകളിലും മറ്റു േജാലിസ്ഥ
ലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാ
യിരുന്നില്ല. മന്ത്രിമാേരാ അംബാസഡർമാേരാ എം പി മാേരാ അസംബ്ലി െമമ്പർ
മാേരാ ആവാനല്ലാെത കായികേമാ ബൗദ്ധികേമാ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കു
െകാള്ളാൻ അവരിൽ പലർക്കും സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അസംബ്ലി, പാർലെമൻറ്
െമമ്പർ സ്ഥാനങ്ങളും കമ്മിറ്റികളിെല അംഗത്വവും മറ്റും ഒരു പ്രേത്യകതരം േജാ
ലിയായിത്തീർന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീ
യേനതാക്കൻമാരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർധിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാർ നട
ത്തുന്ന െപാതുേയാഗങ്ങളിലും േഘാഷയാത്രകളിലും പെങ്കടുക്കുക, രാഷ്ട്രീയപാർ
ട്ടികൾക്കു സംഭാവനകൾ നൽകുക, അയ്യഞ്ചുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാെളാരിക്കൽ േവാട്ടു
െചയ്യാനും അസംബ്ലിയിേലക്കും പാർലെമൻറിേലക്കും െമമ്പർമാെര െതരെഞ്ഞടു
ത്തയയ്ക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുപേയാഗിക്കുക ഇത്രമാത്രമായിത്തീർന്നു അധ്വാനിയ്ക്കു
ന്ന ജനങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. യഥാർത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം
അദ്ധ്വാനിയ്ക്കാത്ത ഒരു െചറുവിഭാഗത്തിെന്റ കുത്തകയായിരുന്നു.
ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയിെല ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് അധ്വാനേത്താട് പുച്ഛമായി
രുന്നു. ‘േജാലി സ്വസ്ഥം!’ എന്നതായിരുന്നു ആഭിജാത്യത്തിെന്റ മുദ്രാവാക്യം.
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അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഇേപ്പാൾ ‘േജാലി രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന പുതിെയാരാഭിജാത്യം
തലെപാക്കിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. യാെതാരു പണിയുെമടുക്കാെത പരാന്ന
ഭൂക്കുകളായി ഇത്തിക്കണ്ണി ജീവിതം നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാർ ജന
ങ്ങേളാട് കൂടുതലധ്വാനിക്കാനും രാജ്യത്തിെന്റ പുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി ഉൽപാദനം
വർധിപ്പിയ്ക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനും കൂെട
ക്കൂെട ആഹ്വാനം െചയ്യുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങെള വിജയിപ്പിക്കാൻ േവ
ണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ മാതൃക കാണിച്ചുെകാടുേക്കണ്ട യാെതാരുത്തരവാദിത്വവും
അവർക്കില്ല. വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഈ െപാരുത്തേക്കട് അധാർമ്മി
കതയുെട ഉറവിടമായിത്തീരുന്നു.
അധാർമ്മികതകളുെട ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാ
ത്തവർ മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ഒരുകാലത്ത് സമരധീരതയും ത്യാഗമേനാഭാവവും പ്രക
ടിപ്പിച്ച അേത വ്യക്തികൾ തെന്ന പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാൻമാർഗ്ഗികത
കളിേലക്കു വഴുതിവീഴുന്നു. കായികവും മാനസികവുമായ എല്ലാത്തരം അധ്വാനങ്ങ
േളാടുമുള്ള പുച്ഛം, പണിെയടുക്കാെത മടിയരായിക്കഴിയാനും, സുഖേഭാഗേലാലുപ
രാകാനുമുള്ള വാസന, അമിതമായ കള്ളുകുടി, ൈലംഗികമായ അസ്സാൻമാർഗ്ഗിക
ബന്ധങ്ങൾ, െപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന െപാതുഫണ്ടുകളിൽ നി
േന്നാ സഹകരണസംഘങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിേന്നാ,
പണംതട്ടിെയടുക്കൽ, പാർട്ടിയുെട േപരിൽ പണംപിരിച്ച് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കൽ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുള്ള െകാതി, സഹപ്രവർത്ത
കരുെട കാലുവാരൽ, സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ മറച്ചുപിടിക്കാൻ േവണ്ടി മറ്റുള്ളവരുെട
േപരിൽ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുപരത്തൽ, ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം, സ്വജനപ
ക്ഷപാതം, കളവ്, ൈകക്കൂലി, േനതൃസ്ഥാനങ്ങെള സ്വന്തംകാര്യം േനാക്കാനുള്ള
ഏണിപ്പടികളാക്കൽ, കപടനാട്യങ്ങൾ, അസ്സാൻമാർഗ്ഗികതേയാടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച,
ലക്ഷ്യേത്താട് കൂറില്ലായ്മ, വ്യക്തിപ്രഭാവം, ആത്മപ്രശംസ, അച്ചടക്കരാഹിത്യം,
മനുഷ്യത്വപരമായ െപരുമാറ്റങ്ങളിലും സൗഹാർദ്ദപരമായ പരസ്പരസഹായങ്ങ
ളിലും നിഷ്ക്കർഷയില്ലായ്മ, അരാജകത്വപരമായ സ്വകാര്യജീവിതം, സത്യസന്ധത
യില്ലായ്മ, വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നിങ്ങെനയുള്ള ദുഃസ്വഭാവങ്ങൾക്കു വളരാൻ പറ്റിയ
ഒരന്തരീക്ഷത്തിേലക്ക് അവർ നീങ്ങുന്നു.

അധഃപതനത്തിെന്റ കാരണം

ഭൂതകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും, ത്യാഗപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിെന്റയും, ജന
ങ്ങെള നയിക്കാനുള്ള കഴിവിെന്റയും ഫലമായി േനതൃത്വത്തിേലക്കുയർന്നുവന്ന
വ്യക്തികൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ ദുഃസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം വിമുക്തരാെണന്ന ഒരു
ധാരണയുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല, േനെരമറിച്ച്, സാധാരണ ജനങ്ങളുെട ൈദനംദിന
ജീവിതത്തിൽ നിന്നകലുകയും അധികാരേകന്ദ്രീകരണത്തിനും പണവും പദവിയും
േനടുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ
േനതാക്കൻമാർ മറ്റുള്ളവെര അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ അധഃപതിച്ചുെവ
ന്നുകൂടി വരാം. േനതാക്കൻമാർക്ക് ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ
ക്കാലത്തും നിലനിന്നുെകാള്ളണമില്ല.
ഒരുകാലത്ത് സ്വഭാവശുദ്ധിയും ബഹുജനങ്ങെള ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിേല
ക്ക് നയിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ചില േനതാക്കൻമാർ പിന്നീട് അധഃപതി
യ്ക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്. സ്റ്റാലിൻ, മാേവാ തുടങ്ങിയ േലാകപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച
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മഹാൻമാരായ േനതാക്കൻമാർ േപാലും ൈവക്തികമായ അധഃപതനത്തിെന്റ
ചളിക്കുണ്ടിേലയ്ക്കു താണുേപായെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഈ േചാദ്യത്തിന് േസാവിയ
റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഇരുപത്തിരണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച േകന്ദ്രകമ്മി
റ്റി റിേപ്പാർട്ട് മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“ജീവിതത്തിെല ഒരു പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിൽ വിലപിടിച്ചവെരന്നു സ്വയം െതളിയിച്ച

ചില േനതാക്കൻമാർതെന്ന പിന്നീട് വഴിയിൽ തങ്ങുകയും ക്രേമണ മങ്ങി മറഞ്ഞു
േപാവുകയും െചയ്ത പല സംഭവങ്ങളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിഭാസ
ത്തിെന്റ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് േശഷി െകട്ടുേപാകുന്നു.
മറ്റു ചിലർ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമറ്റ്, തണ്ടുമൂത്ത് ശരിക്ക് പ്രവൃത്തിെയ
ടുക്കാെതയാവുന്നു. േവെറ ചിലർ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്തവരും നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞവരു
മായിക്കലാശിച്ച് പരിതഃസ്ഥിതികേളാടിണങ്ങിേച്ചരുകയും പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യത്തി
നുേവണ്ടി സമരം െചയ്യാനുള്ള വീറ് കളഞ്ഞുകുളിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതിന്നിട
യിൽ സമരങ്ങളിലൂെട പുതിയ രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൻമാർ ഉയർന്നുവരുന്നു. അവർ
പുതിയതിെന്റ വളർച്ചെയ തടയുന്ന എല്ലാറ്റിേനയും എതിർക്കുകയും പഴമയുെട
െചറുത്തുനിൽപ്പിെന േതാൽപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. െപാലിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ നക്ഷത്ര
ങ്ങളുെട െവളിച്ചെമന്ന് േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്ന അത്തരെമാരു
പ്രതിഭാസമാണിത്. ഭൂമിയിൽ നിെന്നത്രേയാ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ചില നക്ഷത്ര
ങ്ങൾ െകട്ടടങ്ങിയിട്ട് വളെരക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രകാശിക്കുന്നതുേപാെല േതാന്നും.
സാമൂഹ്യചക്രവാളത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുെട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ
പുകഞ്ഞടങ്ങിയ കനൽക്കട്ടകൾ മാത്രമായവേശഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങളിേപ്പാഴും
െവളിച്ചംവീശുന്നുെണ്ടന്ന് സ്വയം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് കുഴപ്പം. ഇതുതെന്ന
യാണ് ചില രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാർക്കും സംഭവിച്ചത്.”

ഒന്നുകിൽ പഴയ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രകാശിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം.
അെല്ലങ്കിൽ അവയുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കയറിയിരിക്കണം.
ഇേത വഴിയുള്ളു.

ആറ്
കമ്മ്യൂണിസെമന്നുവച്ചാൽ “ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും അവെന്റ കഴിവനുസരിച്ച്,
ഓേരാരുത്തനും അവെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച്” എന്ന തത്വം നടപ്പിൽവരുത്താൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഉൽപ്പാദനശക്തികെള വളർത്തുക എന്നതു മാത്രമല്ല അർ
ത്ഥം. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗ്ഗമാണ്. മനുഷ്യനാണ്
ലക്ഷ്യം. ആത്മീയമായ പരിപക്വതേയാടുകൂടിയ ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്യെര സൃഷ്ടിക്കുക
യാണ് ഉന്നം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള സമരം
ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമര
മാണ്.
മനുഷ്യെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് മാനുഷികങ്ങളായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിേയ
കഴിയൂ. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റും െവറും സാമ്പത്തി
കപ്രതിഭാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യെന്റ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ്. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമ്പ
ത്തികവ്യവസ്ഥ സമുദായത്തിെല മുഴുവൻ വ്യക്തികളുേടയും സർേവ്വാത്മുഖമായ
വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപാധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭൗതികസ്വത്തുക്കളുെട സമൃദ്ധി
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ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിയുെട അടിത്തറയാണ്. ഇങ്ങെന മനുഷ്യെന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കുേവണ്ടി
യുള്ള സമരം സമുദായത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള സമരവുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് ഭൗതികസ്വത്തുക്കളുെട ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിെമമ്പറും ശ്രദ്ധിക്കണെമന്ന് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
യുെട ഇരുപത്തിരണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സ് ആഹ്വാനം െചയ്തത്.
“കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഭൗതികവും സാേങ്കതികവുമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കാൻേവ
ണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അധ്വാനേത്താടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമീപനത്തിൽ ഒരു മാതൃ
കയായിത്തീരുക, ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുയർത്തുക, പുതുതും പുേരാഗമനപരവുമായിട്ടു
ള്ളതിെലല്ലാം മുൻകെയ്യടുക്കുക, പരിഷ്ക്കരിച്ച സാേങ്കതികമാർഗ്ഗങ്ങെള പിന്താങ്ങുക
യും പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക, സാേങ്കതികരീതികൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും ൈവദ
ഗ്ധ്യം വളർത്തുകയും െചയ്യുക, േസാവിയറ്റ് നാടിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയുേടയും ശക്തിയു

െടയും പ്രധാനാവലംബനമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വത്തുക്കെള കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും
വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക. ഇെതല്ലാം ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറുെടയും കടമയാണ്.”

ഭൗതികപുേരാഗതിയും ആത്മീയപുേരാഗതിയും

എന്നാൽ, ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും മറ്റു ഭൗതികസാമഗ്രികളും ഇഷ്ടം
േപാെല കിട്ടാവുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ തൃപ്തിെപ്പടുകയില്ല. മനുഷ്യന് ഭൗ
തികാവശ്യങ്ങെളന്നേപാെലതെന്ന ആത്മീയാവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഭൗതികനിലവാ
രത്തിെന്റ ഉയർച്ച ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ നിലവാരത്തിെന്റ ഉയർച്ചയ്ക്കു
വഴിെതളിയ്ക്കണം. പേക്ഷ, സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിയുെട യാന്ത്രികമായ സൃഷ്ടിയല്ല
ധാർമ്മികാഭിവൃദ്ധി. ജനങ്ങളുെട ധാർമ്മികനിലവാരമുയരണെമങ്കിൽ അവെര
നയിക്കുന്ന േനതാക്കൻമാരുെട ധാർമ്മികനിലവാരമുയരണം. േസാവിയറ്റ് യൂണി
യനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ജനങ്ങെള കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്ക് നയിക്കു
ന്നത്. അതുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിെല ഓേരാ െമമ്പറുെടയും ജീവിതം
ധാർമ്മികതയുേടയും സാൻമാർഗ്ഗികതയുേടയും ഒരു മാതൃകയായിത്തീരണം. ഇതു
സാധിയ്ക്കണെമങ്കിൽ മാർക്സിെന്റ െലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ര
ത്യയശാസ്ത്രപരമായ സ്വന്തം നിലവാരം േമൽക്കുേമലുയർത്താൻ ഓേരാ െമമ്പറും
പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ചട്ടങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
‘മാർക്സിസ്റ്റ്—െലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്രപ
രമായ നിലവാരമുയർത്തുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെല മനുഷ്യെന രൂപ
െപ്പടുത്തുകയും അതിനുപറ്റിയ വിദ്യാഭ്യാസം അവനു നൽകുകയും െചയ്യുക; ബൂർ
ഷ്വാ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിെന്റയും, സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമയുേടതായ മനഃശാസ്ത്രത്തിെന്റ
അവശിഷ്ടങ്ങേളയും, ഭൂതകാലത്തിെന്റ മറ്റുച്ഛിഷ്ടങ്ങേളയും എല്ലാത്തരം പ്രകടന
ങ്ങേളയും എതിർക്കുക, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സദാചാരത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ പാലിയ്ക്കുക,
െപാതുതാൽപര്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങേളക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുക
ഇെതല്ലാം ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറുെടയും കടമയാണ്.
അേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുെവച്ചാൽ ഭൗതികസ്വത്തുക്കൾ
വർധിപ്പിക്കുക എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഭൗതികവും സാ
േങ്കതികവുമായ അടിത്തറ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സമരം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യെന—
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

83

മാനുഷിക ഗുണങ്ങളുെട വിളനിലമായ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യെന രൂപെപ്പടുത്തുകെയ
ന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം.
പേക്ഷ, ഉൽകൃഷ്ടമനുഷ്യർ നിറഞ്ഞ ഒരുൽക്കൃഷ്ട സമുദായം സൃഷ്ടിക്കണ
െമങ്കിൽ അതിനു േനതൃത്വം നൽകുന്നവരും ഉൽകൃഷ്ടരായിരിക്കണം. അതുെകാ
ണ്ടാണ് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട സ്വഭാവരൂപവൽ
ക്കരണത്തിൽ അത്രയധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.
സാൻമാർഗ്ഗികേബാധത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണെമങ്കിൽ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ
മാറണെമന്നുപറയുന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥ മാറിയാൽ സ്വയേമവ സാൻമാർഗ്ഗികേബാധവും മാറിെക്കാള്ളണെമന്ന
ല്ല. സാമ്പത്തികാടിത്തറ മാറ്റാെനന്നേപാെലത്തെന്ന സ്വഭാവശുദ്ധി ൈകവരു
ത്താനും േബാധപൂർവമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. സാമ്പത്തികാടിത്തറെയ
മാറ്റിമറിക്കുക താരതേമ്യന എളുപ്പമാണ്. സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണമാകെട്ട കൂ
ടുതൽ വിഷമംപിടിച്ചതാണ്. റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അര
നൂറ്റാണ്ടായി. എന്നിട്ടും പുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
സാന്മാർഗ്ഗികേബാധം സാർവ്വത്രികമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല; മനു
ഷ്യെന്റ ചിന്താഗതിയിലും സ്വഭാവങ്ങളിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം. സാമൂഹ്യതാൽപ്പര്യങ്ങളുെട മുകളിൽ
സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങെള കയറ്റിയിരുത്തുന്നവരുണ്ട്, െപാതുമുതൽ അപഹരിക്കു
ന്നവരുണ്ട്, സങ്കുചിത സ്വാർത്ഥങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കു
ന്നവരുണ്ട്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കാണെപ്പടുന്ന അത്രയധികം കുറ്റങ്ങളും,
പാതകങ്ങളും, വിവാഹേമാചനങ്ങളും, ആത്മഹത്യകളും ക്രൂരതകളും സമുദായേദ്രാ
ഹങ്ങളും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലിെല്ലന്നുള്ളത് ശരിതെന്ന. എങ്കിലും, അധഃപ
തനവാസനകൾ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാറായിട്ടില്ല.
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽേപാലും
‘പാർട്ടി െമമ്പർഷിപ്പിെന ഒരു ഉപജീവനമാർഗമായി കണക്കാക്കുന്നവർ ഇേപ്പാഴു
മുെണ്ടന്ന് സമ്മതിേച്ച തീരൂ’ എന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം േകാൺഗ്രസ് തുറന്നുപറയു
കയുണ്ടായി. ഇത്തരം തഞ്ചംേനാക്കികളിൽനിന്ന് പാർട്ടിേയയും സമുദായേത്തയും
രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി 22-ാം േകാൺഗ്രസ് ധീരമായ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുക
യുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട പുനർവിദ്യാഭ്യാസമാണ് മുഖ്യമായ
ഒരു പരിപാടി. ഓേരാ പാർട്ടി െമമ്പറും തെന്റ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗിക
േബാധത്തിലടിയുറച്ച ഉൽകൃഷ്ടതകളും സ്വഭാവശുദ്ധിയും േമൽക്കുേമൽ വളർത്തി
െക്കാണ്ടുവരാൻ േബാധപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്കണെമന്ന് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി റിേപ്പാർട്ട് ആവശ്യെപ്പടുന്നു:
“അദ്ധ്വാനേത്താടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മേനാഭാവം, പ്രത്യയശാസ്ത്രേത്താടുള്ള അേങ്ങ
യറ്റെത്ത കൂറ്, െപാതുഫണ്ടുകൾ തട്ടിെയടുക്കുന്നതിേനാടും പരാന്നഭുക്കുകളായി
ജീവിക്കുന്നതിേനാടും മെറ്റല്ലാത്തരം ദൗർബല്യങ്ങേളാടും വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാത്ത നി
ലപാട്. മറ്റുള്ളവേരാട് ആദരവും, സഹതാപവും, പാർട്ടിേയാടും ജനങ്ങേളാടുമുള്ള
കൂറ് എന്നീവക കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാതൃക കാണിയ്ക്കണെമന്ന് പാർട്ടി
ചട്ടങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സാൻമാർഗ്ഗികതേബാധത്തിെന്റ ഉന്നതത
ത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ഓേരാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര
നും ഒരു മാതൃകയായിത്തീരണം.”
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

കമ്യൂണിസ്റ്റ് സദാചാരം

എന്താണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാൻമാർഗ്ഗികേബാധെമന്നുവച്ചാൽ? അതിൽ താെഴപ്പറ
യുന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നു േസാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
ചട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.
• കമ്യൂണിസെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താട് കൂറ്
• സ്വന്തം രാജ്യേത്താടും മറ്റു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങേളാടും േസ്നഹം.

• സാമൂഹ്യനന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള നിർവ്യാവമയമായം പ്രവർത്തനം—പണിെയടുക്കാൻ
കൂട്ടാക്കത്തനാേരാ അവൻ ഭക്ഷിയ്ക്കരുത് എന്ന നിഷ്ഠ.
• സാമൂഹ്യസ്വത്ത് വർധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും കാത്തുസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിലും ശുഷ്കാന്തി.

• െപാതുജനങ്ങേളാടുള്ള കർത്തവ്യെത്തക്കുറിച്ച് ഉന്നതമായ േബാധം; െപാതു
താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ െപാറുക്കാതിരിക്കൽ.
• കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം; സൗഹാർദ്ദപരമായ പരസ്പര സഹായം, ഓേരാരുത്ത
നും എല്ലാർക്കും േവണ്ടി, എല്ലാവരും ഓേരാരുത്തനും േവണ്ടി.

• വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ ബന്ധങ്ങളും പരസ്പരബഹുമാനവും:
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് സുഹൃത്തും സഖാവും സേഹാദരനുമാണ്.

• സത്യസന്ധത, വിശ്വസ്തത, സാൻമാർഗ്ഗികമായ പരിശുദ്ധി, വിനയശീലം,
െപാതുജീവിതത്തിലും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും കപടനാട്യങ്ങളില്ലാതിരി
ക്കൽ.
• കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പരസ്പരം ആദരവ്, കുട്ടികെള േപാറ്റിവളർത്തുന്ന
തിൽ ശുഷ്കാന്തി.
• അനീതി, പണിെയടുക്കാെത പറ്റിത്തിന്നൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, തെന്നേപ്പാറ്റി
ത്തരം എന്നിവേയാട് സഹിേകട്.
• േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ േസ്നഹവും
സൗഹാർദ്ദവും േദശീയവിേദ്വഷം, വർണ്ണവിേദ്വഷം എന്നിവേയാട് അസഹി
ഷ്ണുത.
• കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ശത്രുക്കേളാടും സമാധാനത്തിെന്റ ശത്രുക്കേളാടും ജനത
കളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത എതിർക്കുന്നവേരാടും അസഹ്യത.

• എല്ലാ നാടുകളിലുമുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായും എല്ലാ ജനതകളുമാ
യും സൗഹാർദ്ദപരമായ ഐക്യം.
ഈ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ൈദവദത്തങ്ങളായ വിധിനിേഷധങ്ങളല്ല. കമ്മ്യൂ
ണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഭാഗങ്ങളാണ്.
കമ്മ്യൂണിസെമന്നുവച്ചാൽ സ്വഭാവശുദ്ധിയും, ധാർമ്മികേബാധവും മനുഷ്യേസ്നഹ
വും വിളയാടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയാണ്.
മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായം െകട്ടിപ്പടു
ത്താൽ മനുഷ്യൻ സ്വയം നന്നായിെക്കാള്ളുെമന്നും മർദ്ദനവും ചൂഷണവും നില
നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദനത്തിെന്റയും ചൂഷണത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാൻമാർഗ്ഗികേബാധം മാത്രേമ നിലനിൽക്കുകയുള്ളുെവ
ന്നും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ചീത്തയാവാെതവയ്യ എന്നും മറ്റുമുള്ള
പരിശുദ്ധ േഭാഷ്ക്കുകൾ മാർക്സിസത്തിെനതിരാണ്. മനുഷ്യെന്റ സാൻമാർഗ്ഗിക
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േബാധം ഒെരാറ്റ ദിവസം െകാണ്ടു സ്വയം െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല.
പ്രാകൃതകാലം മുതൽേക്ക മനുഷ്യസമുദായം ആർജ്ജിച്ചുേപാവുന്ന ആത്മീേയാൽ
കൃഷ്ടതകളുെട പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെല സാന്മാർ
ഗികേബാധം ഉടെലടുക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികഘടങ്ങെള
ന്നേപാെലതെന്ന ആത്മീയഘടകങ്ങളും ആദ്യമായി മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി
ലാണാവിർഭവിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സമര
ങ്ങളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനുഷ്യെന്റ സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും വള
രാൻ തുടങ്ങുന്നു. പേക്ഷ, അത് വളരുന്നത് യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല ഒരു സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥേപായി മെറ്റാന്ന് രൂപെമടുക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കും പുതിയ സാന്മാർഗ്ഗികേബാധം
പടർന്നുപിടിക്കുന്നില്ല. നീണ്ടകാലെത്ത േബാധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങളുെട ഫല
മാണിത്. അതുെകാണ്ടാണ് നാല് ദശാബ്ദത്തിലധികം കാലം േസാഷ്യലിസം െക
ട്ടിപ്പടുത്തതിനുേശഷം ഒടുവിൽ വർഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിേലക്ക്
കാെലടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽേപ്പാലും സ്വഭാവശുദ്ധിയുെട കാര്യം അത്രേമൽ
നിഷ്കർഷിക്കെപ്പേടണ്ടി വരുന്നത്.

േനതൃത്വവും സ്വഭാവശുദ്ധിയും

കമ്മ്യൂണിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റഷ്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, മഹത്തായ
ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി െപാരുതുന്ന ഏതു ജനതയ്ക്കും സ്വഭാവശുദ്ധിേയാടുള്ള
ഇത്തരെമാരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയുെട കാര്യം തെന്നെയടുക്കാം.
രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരെത്ത ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുമായി കൂ
ട്ടിയിണക്കാൻ േവണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ്—ആ പരി
ശ്രമങ്ങൾക്ക് എെന്താെക്കത്തെന്ന പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും ശരി—
ഇന്ത്യയുെട േദശീയപ്രസ്ഥാനെത്ത മഹത്തായ ഒരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാനമാക്കി
മാറ്റിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേതാടുകൂടി പുതിയ ചില കർത്തവ്യങ്ങളുയർന്നുവന്നു.
വ്യവസായവൽക്കരണം, കാർഷികപരിഷ്ക്കരണം, ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതു
യർത്തൽ, വിദ്യാഭ്യാസാഭിവൃദ്ധി മുതലായ പരിപാടികളിലൂെട േദശീയ പുനർനിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുനീങ്ങി. ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി േദശീയ
പുനർനിർമ്മാണത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, പ്രഖ്യാപനവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, അനുദിനം വർദ്ധി
ക്കുകയാണുണ്ടായത്.
േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ മനുഷ്യെന മനുഷ്യനിൽനിന്നകറ്റിനിർത്തുന്ന സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുടമേയയും വർഗൈവരുദ്ധ്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദേനാപകരണ
ങ്ങെള െപാതുവുടമയാക്കലുമാണ്. പേക്ഷ, സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ ശക്തിെപ്പടുകയും,
വർഗ്ഗൈവരുധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയുമാണ് െചയ്തത്.
േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമവസാ
നിയ്ക്കലാണ്. പേക്ഷ, അകൽച്ച കുറയലല്ല, വർധിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. സ്വത്തുക്ക
ളുെട േകന്ദ്രീകരണം ശിഥിലമാവുകയല്ല, കൂടുതൽ മുറുകുകയാണ് െചയ്തത്.
ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമാണ്. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തമാണ് െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പട്ടു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കലാണ്
ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, ചൂഷണെത്ത നിലനിർത്തുന്ന ഭരണകൂടവും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാ
വിത്വം മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതിെയ മുറുെകപ്പിടിക്കുന്ന േനതാക്കൻമാരുമാണ്
തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്.
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അദ്ധ്യായം 5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ

അസമത്വത്തിെന്റയും ചൂഷണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വ
ത്തുക്കളുെട മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങളവസാനിപ്പിച്ച് സമുദായത്തിെന്റ ആത്മീേയാൽ
ക്കർഷത്തിെന്നാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കലാണ്
ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യവും വ്യക്തികളുെട സ്വാർേത്ഥാേദ്ദശ്യങ്ങളും
തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ല. ഈ െപാരുത്തേക്കടാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ
ഉറവിടം.
അേപ്പാൾ േസാഷ്യലിസമാണ് ലക്ഷ്യം എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതുെകാണ്ടുമാത്രമാ
യില്ല. സമുദായത്തിെന്റ ലക്ഷ്യെമന്തായിരിക്കണെമന്നതിെനപ്പറ്റിയും ആ ലക്ഷ്യം
എങ്ങിെന േനടാൻ കഴിയുെമന്നതിെനപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ േബാധമുണ്ടായാൽ മാ
ത്രം േപാരാ. ലക്ഷ്യത്തിേലയ്ക്കു ജനങ്ങെള നയിക്കുന്ന േനതാക്കൻമാരുെട ആത്മീ
യവും സാൻമാർഗികവുമായ നിലവാരെമന്ത് എന്നതാണ് മുഖ്യമായ പ്രശ്നം.
നയിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പത്രപ്രസ്താവനകൾ െചയ്യുകയും ൈമതാനപ്രസം
ഗങ്ങൾ നടത്തുകയും െചയ്യുക എന്നു മാത്രമല്ല അർത്ഥം. േസാഷ്യലിസെമന്ന
മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം ബഹുജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിേലക്ക് പകർ
ന്നുെകാടുക്കുകയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആേവശവും കഴി
വും കരുത്തും ത്യാഗേബാധവും അവരിലുളവാക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ് പ്ര
ധാനം. ഭൗതികവും ധാർമ്മികവുമായ പാപ്പരത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന േനതാ
ക്കൻമാർക്ക് ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻ കഴിയില്ല. ലക്ഷ്യേത്താട് അചഞ്ചലമായ കൂ
റും പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യങ്ങെള
ബലികഴിക്കാനുള്ള ത്യാഗസന്നദ്ധതയും ഉന്നതമായ മനുഷ്യേസ്നഹവും സാമൂഹ്യ
വും ശാസ്ത്രീയവും സാേങ്കതികവുമായ അറിവു വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമശീലവും
ഉയർന്ന സാൻമാർഗ്ഗിക സാംസ്കാരിക നിലവാരങ്ങളും പതർച്ചയില്ലാത്ത ആദർശ
നിഷ്ഠയും വിനയം, സത്യസന്ധത, ധീരത, ദയ തുടങ്ങിയ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും എല്ലാ
മുള്ള വ്യക്തികൾേക്ക േസാഷ്യലിസം േപാലുള്ള മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിേലക്ക്
ജനങ്ങെള നയിക്കാൻ കഴിയുള്ളു.
അങ്ങിെന േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരം എല്ലാത്തരം മൃഗീയത
കൾക്കുെമതിരായി മനുഷ്യത്വെത്ത ഊട്ടിവളർത്താനുള്ള സമരവുമായി അവിഭാജ്യ
മാംവിധം ബന്ധെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. എെന്തന്നാൽ, മനുഷ്യത്വമുള്ള ജനങ്ങൾേക്ക മാനു
ഷികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയൂ; ചീത്ത മനുഷ്യർക്ക് നല്ല സാഹച
ര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കില്ല. നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ മുതിരുന്നവർ
സ്വയം നല്ലവരായിരിക്കണം.

ഏഴ്
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരുകയും പുതിെയാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരി
കയും െചയ്യുന്ന എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ള സംശയ
ങ്ങൾ െപാന്തിവരിക സാധാരണമാണ്. പഴയ മൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ച മാനുഷിക
മൂല്യങ്ങളുെട ആെക തകർച്ചയായി െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പടുന്നു. കാലഹരണെപ്പ
ട്ടുകഴിഞ്ഞ പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട അധഃപതനം ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട
അധഃപതനെത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. ഫ്യൂഡലിസ
ത്തിെന്റ തകർച്ചയുെട കാലത്ത് മാനുഷികമൂല്യങ്ങളാെക ഇടിഞ്ഞുെപാളിഞ്ഞു
െവന്ന് നാടുവാഴി പ്രഭുക്കളുെട പ്രതിനിധികൾ വിലപിക്കുകയുണ്ടായി. അയിത്തം,
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ജാതിേമധാവിത്വം മുതലായ മൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ച സനാതനങ്ങളായ ധാർമ്മിക
മൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ചയാെണന്ന് കരുതെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വത്തുടമ
ബന്ധങ്ങൾ െവല്ലുവിളിയ്ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നെത്ത കാലഘട്ടത്തിലും ഇതു
തെന്നയാണ് സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ സാർവ
ലൗകികമായ തകർച്ചയും മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തനത്തിെന്റ സാഹചര്യങ്ങളും മാനുഷികബന്ധങ്ങളുെട മുന്നിൽ പുതിയ
േചാദ്യചിഹ്നങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
േകാടിക്കണക്കിലുള്ള
ജനങ്ങളുെട ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട അടിത്തറ പിടിച്ചുകുലുക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. േലാകമുതലാളിത്തം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിയ്ക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അനുദിനം വളർന്നുവരുന്ന സ്വാധീനശക്തി ചരിത്രത്തിെന്റ
മനസ്സാക്ഷിെയ ഇളക്കിമറിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പഴമയുെട
ൈവതാളികൻമാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട തകർച്ചെയപ്പറ്റിയുള്ള
മുറവിളികൾ െപാന്തിവരിക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ചുറ്റുപാടും അഴിമതികൾ,
ൈകക്കൂലികൾ, ചൂഷണങ്ങൾ, ലാഭെക്കാള്ളകൾ, അത്യാർത്തി, അഹങ്കാരം, കപ
ടനാട്യങ്ങൾ! ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥവും വഞ്ചനയും ക്രൂരതയും ബീഭത്സ
തയും മനുഷ്യെന്റ സഹജസ്വഭാവങ്ങളാെണന്ന് പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യൻ
പ്രകൃത്യാ ദുഷ്ടനും വഞ്ചകനും സ്വാർത്ഥമതിയുമാെണന്നും അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
മൃഗീയതയാണ് കുടിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അവെനാരിയ്ക്കലും നന്നാവുകയിെല്ലന്നും
മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഭൗതികമായ േനട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്; ശാസ്ത്രം
വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയും തിൻമകെള
തീറ്റിേപ്പാറ്റുകമാത്രമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും ഭൗതികപുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
െവമ്പൽ ആത്മീയാധഃപതനത്തിനു വഴിെതളിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നും മറ്റും വാദിക്കെപ്പ
ടുന്നു.

മനുഷ്യൻ അധഃപതിക്കുകയാേണാ?

പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായമാെക, അധഃപതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുക
യാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. കുത്തകമുതലാളികളും കരിഞ്ചന്തക്കച്ചവടക്കാരും നാ
ടുവാഴികളും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളും അവർക്കു ശിങ്കിടിപാടി സ്വാർത്ഥം േനടുന്ന
കൂളവൃന്ദങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കടിപിടികൂടുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻ
മാരുമാണ് അധഃപതനത്തിേലക്ക് ഊളിയിട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ചൂഷണാധിഷ്ഠി
തമായ സ്വത്തുടമ വ്യവസ്ഥയുെട പാപ്പരത്തമാണ് ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിലൂെട
പ്രകടമാകുന്നത്.
ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളുെട പ്രശ്നം എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നമാണ്. മാ
നുഷികപ്രശ്നമാകെട്ട സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളുമായും സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യ
ങ്ങളുമായും ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ
സാഹചര്യങ്ങളിലുമുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാനുഷികബന്ധങ്ങളിലും മനുഷ്യെന്റ ചി
ന്താമണ്ഡലത്തിലും സ്വഭാവഗുണങ്ങളിലുെമല്ലാം പ്രതിഫലിയ്ക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണ്.
ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ മേറ്റതു സമുദായത്തിലും എന്നേപാെല മുതലാളിത്ത സമുദാ
യത്തിലും മാനുഷികങ്ങളായ സാന്മാർഗ്ഗികബന്ധങ്ങെള വികൃതമാക്കുകയും െഞ
ക്കിെഞരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മുതലാളിത്തവും
സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻേറയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ജനങ്ങളുെട
േമൽ നാനാതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ െചലുത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
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അടിപതറാെത ജീവിയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ല. അതുെകാണ്ട് സമുദായത്തിെന്റ േമൽേനാ
ട്ടത്തിലുള്ള വിഭാഗങ്ങളുെട ചീത്തത്തരങ്ങളും അധഃപതനവാസനകളും കുേറെയാ
െക്ക കീേഴാട്ടും പടർന്നുപിടിയ്ക്കുെമന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്.
പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം സമുദായമാെക അധഃപതിയ്ക്കുന്നുെവന്നല്ല. ഫ്യൂഡ
ലിസത്തിേനാ മുതലാളിത്തത്തിേനാ ദുഷിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത േകാടിക്കണക്കിലു
ള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കും അവർ കീഴടങ്ങുന്നില്ല.
ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുെട ബീഭത്സതകൾക്ക് അവരുെട മാനുഷികതെയ ഇടിച്ചുത
കർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, െതാഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല
സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും േമാഷണത്തിേനാ വ്യഭിചാരത്തിേനാ മുതി
രാറുേണ്ടാ? ഒരു വലിയ പണക്കാരെന രാത്രി സമയെത്തങ്ങാനും ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുകി
ട്ടിയാൽ നിങ്ങളയാെള െകാലെചയ്ത് പണം തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ മുതിരുേമാ?
എത്രതെന്ന ദാരിദ്ര്യമുെണ്ടങ്കിലും േമാഷണത്തിേനാ െകാലപാതകത്തിേനാ ഒരി
യ്ക്കലും സന്നദ്ധരാകാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകെള നമ്മൾ കാണാറിേല്ല? അവർ
കക്കുകേയാ െകാലനടത്തുകേയാ െചയ്യാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? േപാലീസുകാർ
അറസ്റ്റുെചയ്യുെമന്ന േപടിെകാണ്ടാേണാ? അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ േപാലീസ് അടു
െത്തങ്ങുമിെല്ലന്ന് േബാധ്യമായാൽ കവർച്ചയ്ക്കും െകാലപാതകത്തിനും ആളുകൾ
തയ്യാറാവുേമാ? ഇല്ല എന്തുെകാണ്ട്? ഭീരുത്വം െകാണ്ടാേണാ? അല്ല പിെന്നേയാ?
തലമുറയതലമുറയായി സമാർജ്ജിച്ചുേപാന്ന സാന്മാർഗ്ഗികേബാധത്തിെന്റ ശക്തി
െകാണ്ട്: ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസംെകാണ്ട്. േതാണിമറഞ്ഞു െവള്ള
ത്തിൽവീണ അജ്ഞാതബാലെന രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി സ്വന്തം ജീവെനേപ്പാലും
ബലികഴിയ്ക്കുന്നവരിേല്ല? സ്വന്തം കുട്ടിയ്ക്കു ഫീസുെകാടുക്കാൻ േവണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുവ
ച്ച പണം അയൽവീട്ടിെല േരാഗിയുെട ചികിത്സയ്ക്കുേവണ്ടി എടുത്തുെകാടുക്കുന്ന
വരിേല്ല? മറ്റുള്ളവരുെട കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ മനസ്സലിയുന്നവരിേല്ല? എത്രതെന്ന
പ്രേലാഭനങ്ങളുണ്ടായാലും ൈകക്കൂലി വാങ്ങാേനാ അന്യെര വഞ്ചിയ്ക്കാേനാ കൂ
ട്ടാക്കത്തരവരിേല്ല? െപാതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യങ്ങെള
ബലികഴിയ്ക്കുന്നവരിേല്ല; അടിമത്തവും പട്ടിണിയും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യസാഹച
ര്യങ്ങേളാട് െവറുപ്പുേതാന്നുന്നവരിേല്ല? ഉന്നതങ്ങളായ മാനുഷികാദർശങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി എന്തുത്യാഗവും െചയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നവരിേല്ല? ഉണ്ട്, ധാരാളമുണ്ട്,
പ്രേത്യകിച്ചും അധ്വാനിച്ച് ഉപജീവനം കഴിയ്ക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, പു
േരാഗമനവാദികളായ ബുദ്ധിജീവികൾ മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ. മനു
ഷ്യസമുദായമാെക ധാർമ്മികാധഃപതനത്തിെന്റ ചുഴിയിൽെപ്പട്ടു കറങ്ങുകയാെണ
ന്നു പറയുന്നവർ നുണയാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ ചീത്തയാെണന്നും
സ്വാർത്ഥത, വഞ്ചന, ക്രൂരത മുതലായവ മനുഷ്യെന്റ സഹജസ്വഭാവങ്ങളാെണ
ന്നും പറയുന്നവർ േനരല്ല പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മൃഗമായിരുന്നിട്ടില്ല.
ചൂഷണവ്യവസ്ഥകളുെട മൃഗീയസാഹചര്യങ്ങൾ അവെന്റ മാനുഷികതകെള വള
െച്ചാടിയ്ക്കുകയും വികൃതമാക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നതു ശരിയാണ്. പ്രതികൂലസാഹ
ചര്യങ്ങൾ അവെന്റ മനുഷ്യത്വെത്ത മുരടിപ്പിക്കുന്നുെവന്നതും ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
എല്ലാത്തരം പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങേളാടുെമതിരിട്ടുെകാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട
നിലനിന്നുവന്നിട്ടുള്ള മൗലികങ്ങളായ മാനുഷികഗുണങ്ങളുെട ഉറവുകൾ വറ്റിക്ക
ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബീഭത്സങ്ങളായ അസാൻമാർഗ്ഗികതകളുെട ഒത്തനടുക്കുനിന്നുെകാ
ണ്ടുതെന്ന സ്വന്തം മാനുഷികതെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുെട ധാർമ്മി
കേബാധെത്ത തട്ടിയുയർത്താനുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകൾ ൈകേമാശം വന്നു
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േപായിട്ടില്ല. ആത്മീയശക്തി നഷ്ടെപ്പട്ട ദുർബ്ബലഹൃദയൻമാർ സമ്മർദ്ദങ്ങേളാടും
പ്രേലാഭനങ്ങേളാടും േനരിടാൻ കഴിയാെത ചീത്തത്തങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നുെണ്ട
ന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണ്. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന സാഹചര്യങ്ങളുെട
ആത്മീയത്തകർച്ചകളിേലക്ക് കാലിടറിവീഴാെത മാനുഷികമായ ഉൽകൃഷ്ടതകെള
ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കുന്ന േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും
വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരും അവെര ചുറ്റിപ്പറ്റിനിൽക്കുന്ന ക്ഷുദ്രജീവികളും
ധാർമ്മികാധഃപതനെത്ത െകട്ടിപ്പുണരുേമ്പാൾ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട
മനഃസാക്ഷി അസാന്മാർഗ്ഗികതകൾെക്കതിരായി ഇളകിമറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
ആത്മീയമായ പാപ്പരത്തത്തിനു മുമ്പിൽ അവർ മുട്ടുകുത്തുന്നില്ല. അവർ സാഹ
ചര്യങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നവരല്ല, സാഹചര്യങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ്. ക്രിയാ
ത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും മനുഷ്യസമു
ദായത്തിെന്റ ഭാവിെയ രൂപെപ്പടുത്താനുമുള്ള അവരുെട കഴിവുകൾ നശിച്ചുേപാ
യിട്ടില്ല. പണെപ്പട്ടികളുെട അസാന്മാർഗ്ഗിതകേളയും അധികാരസ്ഥാനങ്ങളുെട
ആത്മീയപാപ്പരത്തേത്തയും അവെരാരിയ്ക്കലും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. ചുറ്റുപാടുമു
ള്ള കപടനാട്യങ്ങളും വഞ്ചനകളും അവെര അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു: അധാർമ്മികത
കെള സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൃഗീയ സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റാനും ഉത്കൃഷ്ടതകൾക്കു വളരാൻ
പറ്റിയ മാനുഷിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നു. ചൂ
ഷണങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കുെമതിരായ തങ്ങളുെട ൈദനംദിന സമരങ്ങെള
അസ്സാൻമാർഗ്ഗികതകൾെക്കതിരായ സമരങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുവാൻ അവർ
പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഉറച്ചവിശ്വാസവും ഉന്നതാദർശങ്ങേളാടു കൂറുമുള്ള ഈ
ജനേകാടികളാണ് പുതിയ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുെട നിർമ്മാതാക്കൾ. മനുഷ്യ
സമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിയ്ക്കും പുതിെയാരു സാമൂഹ്യനീതിയ്ക്കുംേവണ്ടി പടെവട്ടി
െക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഈ ജനേകാടികൾ തെന്നയാണ്, സമുദായെത്ത മലീമസമാക്കി
െക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അധഃപതനപ്രവണതകെള എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ
കഴിയുെമന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉറപ്പ്.
എന്നാൽ അസാൻമാർഗ്ഗികതൾെക്കതിരായ ഈ ജനകീയ പ്രവണതകൾ
ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. അവയ്ക്ക് സംഘടിതമായ ഒരു രൂപം നൽകുക
യാണ് ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരുെട കടമ.
ആദ്യപതിപ്പ് 1965, ഏപ്രിൽ
രണ്ടാപതിപ്പ് 1980 മാർച്ച്
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം
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മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
1

മതവും കമ്യൂണിസവും

മഹാകവി െഷല്ലി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. അേദ്ദഹം
ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാെണന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ എങ്ങെനേയാ അറിഞ്ഞുവശായി.
ഉടെന കൽപന പുറെപ്പട്ടു: “ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ െഷല്ലി ൈദവ
െത്ത കണ്ടുപിടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അയാെള േകാളജിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് െചയ്യും!”
ഇന്നെത്ത മതഭ്രാന്തന്മാർ 24 മണിക്കൂർ സമയംേപാലും അനുവദിക്കാൻ
തയ്യാറില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികളായ ഹിന്ദു പിന്തിരിപ്പനും, മുസ്ലീം പിന്തിരിപ്പ
നും, ക്രിസ്ത്യൻപിന്തിരിപ്പനും മെറ്റല്ലാ പിന്തിരിപ്പനും ഒേര പ്ലാറ്റുേഫാറത്തിൽ കയറി
മുക്രയിടുകയാണ്.
“കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്; ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്; സദാ
ചാരേബാധമില്ലാത്തവരാണ്. അതുെകാണ്ട് അവെര നശിപ്പിക്കുക!”

ഈ ആക്രമണത്തിെന്റ അർഥെമന്താണ്?

ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കു മാത്രേമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർ
ട്ടിയിൽ സ്ഥാനമനുവദിക്കാവൂ എന്ന് പാർട്ടിയുെട പരിപാടിയാകെട്ട, ഭരണഘടന
യാകെട്ട, നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച്, മതവിശ്വാസങ്ങെള ബലം പ്രേയാഗി
െച്ചതിർക്കുന്നത് െതറ്റാെണന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
1874-ൽ തെന്ന നിരീശ്വരവാദം ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കണെമ
ന്ന അരാജകവാദെത്ത എംെഗൽസ് എതിർക്കുകയുണ്ടായി. മതവിശ്വാസങ്ങൾ
െക്കതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം അസംബന്ധമാെണന്നും മതെത്ത നിലനിർത്താൻ
മാത്രേമ അതു സഹായിക്കുകയുള്ളുെവന്നുമാണേദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. മതത്തിെന
തിരായ സമരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുെട രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണ
െമന്ന വാദം ബൂർഷ്വാഅരാജകവാദികളുെട വാദമാെണന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് െലനിൻ മതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
മതവിശ്വാസികളായ െതാഴിലാളികെള പാർട്ടിയിൽ െകാണ്ടുവരാൻ പ്രേത്യകം
ശ്രദ്ധിക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പടുന്നത്. െലനിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പുേരാഹിതനു
േപാലും പാർട്ടിയിൽ േചരാം. ഒരു നിബന്ധനേയയുള്ളു: അയാൾ പാർട്ടി പരി
പാടിെയ എതിർക്കരുത്. േനെരമറിച്ച്, പാർട്ടിപരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ
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േബാധപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്കുകയും േവണം. അയാൾ പാർട്ടിയുെട അച്ചടക്കത്തിന്
വഴങ്ങണം. മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി പാർട്ടിെയ ഉപേയാഗിക്ക
രുത്; അത്രേയ േവണ്ടൂ.
െലനിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ,
“ഏെതങ്കിലുെമാരു പുേരാഹിതൻ നമ്മുെട പ്രവൃത്തിയിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാ
റായി വരികയാെണങ്കിൽ—അയാൾ പാർട്ടിപരിപാടിെയ എതിർക്കാെത േബാധ
പൂർവം പാർട്ടിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുെവങ്കിൽ—നമുക്കയാെള േസാഷ്യൽ െഡ
േമാക്രസിയുെട (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുെട) അണികളിേലക്കു സ്വീകരിക്കാം. െമമ്പർ

മാരുെട തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാടിയും തമ്മിൽ വല്ല ൈവരുദ്ധ്യവുമുേണ്ടാ
എന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പരിേശാധിക്കാൻ വയ്യ… എന്നാൽ, ഒരു പുേരാ
ഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ േചർന്നതിനുേശഷം തെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒേര ഒരു
പ്രവൃത്തി മതവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കൽ മാത്രമാെണന്നു കണക്കാക്കിയാൽ
അയാെള പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താേക്കണ്ടിവരും. ൈദവവിശ്വാസമുള്ള െതാഴി
ലാളികൾക്ക് േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയിൽ പ്രേവശനം നൽകിയാൽ
മാത്രം േപാരാ; അവെര റിക്രൂട്ടുെചയ്യാൻ ഊർജിതമായി ശ്രമിക്കുകകൂടി േവണം.
ആ െതാഴിലാളികളുെട മതവിശ്വാസങ്ങെള അൽപെമങ്കിലും വ്രണെപ്പടുത്തുന്ന
തിെന നമ്മൾ കഠിനമായി എതിർക്കും. നമ്മൾ അവെര റിക്രൂട്ട് െചയ്യുന്നത് മത
ത്തിെന്നതിരായ ഒരു സജീവ സമരം നടത്താൻ േവണ്ടിയല്ല; പിെന്നേയാ, നമ്മുെട
പരിപാടിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ അവർക്കു പരിശീലനം നൽകാൻ േവണ്ടിയാണ്.”

മതെത്തപ്പറ്റി െലനിൻ ഉന്നയിച്ച തത്വങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് േസാവിയറ്റു
യൂണിയനിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ ഭരണം നടക്കുന്ന മറ്റു രാ
ജ്യങ്ങളിലും മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മെറ്റല്ലാറ്റിേനയുെമന്നേപാല മതേത്തയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്
പരിേശാധിക്കുന്നത്. സ്വാർഥമതികളായ ഏതാനും ചില പുേരാഹിതന്മാർ െകട്ടി
ച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മതെമന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യയാഥാർഥ്യ
ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉടെലടുക്കുന്നത് എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നു.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“സമുദായത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിെന്റ ഉത്ഭവം-സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും

സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുെട
യും ഉത്ഭവം—ആരാഞ്ഞു േനാേക്കണ്ടത് ആ ആശയങ്ങളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും
അഭിപ്രായങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമല്ല. പിെന്നേയാ? സമുദായത്തിെന്റ ഭൗ
തിക ജീവിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാണ്. കാരണം
അവയാണ് ഈ ആശയങ്ങെളയും അഭിപ്രായങ്ങെളയും സ്ഥാപനങ്ങെളയും പ്രതി
ബിംബിപ്പിക്കുന്നത്.”

ഇതുതെന്നയാണ് മാർക്സ് ഒെരാറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞത്:
“മനുഷ്യരുെട േബാധമല്ല അവരുെട സാമൂഹ്യ ജീവിതെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നത്; മറി
ച്ച്, സാമൂഹ്യ ജീവിതം അവരുെട േബാധെത്ത നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.”

പ്രാകൃതനായ കാടൻ പ്രകൃതി ശക്തികളുെട മുമ്പിൽ ദുർബലനും നിസഹായനുമാ
യിരുന്നു. ഈ ദൗർബല്യവും നിസഹായതയുമാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളുെട ഉറവിടം.
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അദ്ധ്യായം 6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും

പ്രാർത്ഥനെകാണ്ടും വഴിപാടുെകാണ്ടും പൂജെകാണ്ടും മന്ത്രവാദംെകാണ്ടും പ്രാകൃത
മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങെനയാണ് മതവിശ്വാസങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്.
അേപ്പാൾ, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മതത്തിെന്റ േവരുകൾ നിലനിൽ
ക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ആ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റാൻേവണ്ടിയുള്ള സമര
ങ്ങൾക്കല്ലാെത മതവിശ്വാസങ്ങെള നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതവിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാ
െണന്ന് െലനിൻ വിവരിക്കുന്നു:
“ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും
സാമൂഹ്യമാണ്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യമർദനത്തി

ലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അന്ധമായ ശക്തികളുെട മുമ്പിൽ അവർക്കുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്ന പരിപൂർണമായ നിസഹായാവസ്ഥയിലുമാണ് ആധുനിക മതത്തി
െന്റ േവരുകൾ ആണ്ടിറങ്ങി നില്ക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഈ അന്ധമായ
ശക്തികൾ സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം, ഭൂകമ്പം മുതലായവ
യിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതിേനക്കാൾ ആയിരമിരട്ടി ഭീകരമായ മർദനവും കഷ്ടപ്പാടു
മാണ് ദിവസംേതാറും, മണിക്കൂറുേതാറും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘ ഭയമാണ്
ൈദവങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചത്. ‘ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അന്ധമായ ശക്തികെളക്കുറിച്ചുള്ള
ഭയം—അവയുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള ജനങ്ങൾക്കു മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത
തുെകാണ്ടാണ് അവ അന്ധമാെണന്ന് പറയുന്നത്—ഈ ശക്തികൾ െതാഴിലാളി
ക്കും െചറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കും അവരുെട ജീവിതത്തിെല ഓേരാ കാൽെവപ്പിലും
‘ െപെട്ടന്നുള്ള ‘, ‘അപ്രതീക്ഷിതമായ ‘,’ യാദൃച്ഛികമായ ‘, നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി
ത്തീർക്കുന്നു. ഫലേമാ? പിച്ചെതണ്ടൽ, പാപ്പരത്തം, വ്യഭിചാരം, പട്ടിണിമരണ
ങ്ങൾ—ഇതാണ് ആധുനികമതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനേവര്.”

വർഗസമരങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ മർദനങ്ങൾക്ക് ഊക്കുകൂടുേമ്പാൾ,
മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പ്രേത്യകമായ ഒരാവിശ്യം േനരിടുന്നു. മർദകവർഗക്കാരുെട
ചവിട്ടും കുത്തുേമറ്റ് നരകിക്കുന്ന മർദിതവർഗക്കാരുെട നിസഹായതാേബാധ
ത്തിന് ഒരൂന്നുവടിയാവശ്യമായിത്തീർന്നു. ജീവിതം ദുസ്സഹമാണ് ; ദുരിതമയവു
മാണ്. മരണത്തിനുേശഷെമങ്കിലും ഈ ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിച്ചുെവങ്കിൽ! ഈ
ജന്മത്തിനുേശഷെമങ്കിലും സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം ൈകവന്നുെവങ്കിൽ!
മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
“മതം കഷ്ടെപ്പടുന്നവെന്റ ദീർഘനിശ്വാസമാണ് ; ഹൃദയഹീനമായ േലാകത്തിെന്റ
ഹൃദയമാണ് ; ആത്മാവില്ലാത്ത ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുെട ആത്മാവാണ്; ജനങ്ങ
ളുെട അവീനാണത്.”

കഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യെന്റ നിസാഹയതയ്ക്ക് മാധുര്യം േചർക്കാനാണ് മതവിശ്വാസ
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത്. മർദകവർഗക്കാരുെട കയ്യിൽ മതം സാധാരണ
ക്കാരായ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാനും ആത്മീയമായി കീഴടക്കാനുമുള്ള ഒരായുധ
മായിത്തീർന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്തും െകാള്ളയടിച്ചും സു
ഖേഭാഗങ്ങളിൽക്കിടന്നു കൂത്താടുന്ന മർദകവർഗക്കാർ—അവർ ക്രിസ്തുവിെന്റ അനു
യായികളായാലും ശരി, മുഹമ്മദിെന്റ അനുയായികളായാലും ശരി—പാവങ്ങെള
സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു: പാപം െചയ്തതുെകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കു
ന്നത്. അതുെകാണ്ട് പാപം െചയ്യാതിരിക്കുക—എന്നുെവച്ചാൽ ഞങ്ങെള അനുസ
രിക്കുക, നിങ്ങളുെട േചാരകുടിക്കാൻ ഞങ്ങെള അനുവദിക്കുക!

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III
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സാമ്പത്തികമായ അടിമത്തത്തിലും കഷ്ടപാടിലും കിടന്നു ഞരങ്ങുന്ന മർദി
തവർഗക്കാെര േനാക്കി, ൈബബിളും ഖുറാനും ഭഗവത്ഗീതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു
െകാണ്ട് പിന്തിരിപ്പന്മാരായ പുേരാഹിതൻമാർ ഉപേദശങ്ങൾ പാസാക്കുന്നു: “മർ
ദകവർഗക്കാർെക്കതിരായി പടെവട്ടുന്നത് പാവമാണ്. ശാന്തരായി എല്ലാം സഹി
ക്കുക. മരണത്തിനുേശഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിെലത്താം!”
ബുദ്ധൻ, ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ മതപ്രവാചകന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ പുേരാ
ഗമനപരമായ ചില പങ്കുകൾ വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പ്രാചീനകാല
ത്തും മദ്ധ്യയുഗത്തിലുമുണ്ടായ ചില സാർവ്വത്രികങ്ങളായ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്ക് േനതൃത്വം നൽകാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗസങ്കലിതമായ
സമുദായത്തിൽ മതപ്രവാചകന്മാരുെട േപരുകൾ േപാലും സ്ഥാപിതതാൽപര്യ
ങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.
ജനങ്ങളുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുേമ്പാൾ, െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാ
രും സംഘടിച്ചുമുേന്നറുേമ്പാൾ, മർദകരുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ തകരാൻ തുടങ്ങു
േമ്പാൾ, മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പ്രാധാന്യം ലഭിക്കു
ന്നു. പിശാചിെന കുഴപ്പം പിടികൂടുേമ്പാൾ അത് ൈദവെത്ത കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു. ഹിന്ദു
പിന്തിരിപ്പനും മുസ്ളീം പിന്തിരിപ്പനും കൃസ്ത്യൻ പിന്തിരിപ്പനും മെറ്റല്ലാപിന്തിരിപ്പന്മാ
രും തങ്ങളുെട ഭൗതികങ്ങളായ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ
േവണ്ടി, തങ്ങളുെട പാട്ടങ്ങളും ലാഭങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ൈകവിട്ടുേപാ
കാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി, മതവിശ്വാസങ്ങെള െപാക്കിപ്പിടിക്കുന്നു. മതത്തിെന്റ പട്ടു
ടുപ്പണിയിച്ചുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ അവർ നിലനിർത്താൻ ശ്ര
മിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും ജന്മിത്തത്തിെന്റയും ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങെള
രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി, മർദനവും ചൂഷണവും നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി, യുദ്ധേത്തയും
ഫാസിസേത്തയും സഹായിക്കാൻ േവണ്ടി, കൂട്ടെക്കാലകെളയും േചാരപ്പുഴകെള
യും ന്യായീകരിക്കാൻ േവണ്ടി, ചുരുക്കത്തിൽ, മനുഷ്യത്വെത്ത ചവുട്ടിേത്തയ്ക്കാൻ
േവണ്ടി, അവർ മതത്തിെന്റ സഹായം േതടുന്നു.
പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാരുെട ഈ ഗൂഢാേലാചനെയ തുറന്നു
കാണിക്കാെത, അവരുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ ആവരണം െചയ്യുന്ന പട്ടുടുപ്പുകൾ
പിച്ചിച്ചീന്താെത, മതവിശ്വാസങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ള ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള െവ
ളിെപ്പടുത്താെത, ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുെട ജീവിതസമരങ്ങെള മുേന്നാട്ടു നയിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
അേപ്പാൾ മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിലാേണാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അേത
തീർച്ചയായും. അേത മാർക്സിസത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഭൗതികവാദം.

2

ആത്മീയവാദവും ഭൗതികവാദവും

ഭൗതികവാദെമന്നു െവച്ചാൽ േതാന്നിയെതന്തും കാണിക്കലാണ്, വയറിനുേവണ്ടി
മാത്രം ജീവിക്കലാണ്, എല്ലാ സദാചാരങ്ങേളയും എതിർക്കലാണ്, എന്നും മറ്റും
പറയുന്നവെര കണക്കിനു കളിയാക്കിെക്കാണ്ട് എംഗൽസ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
“ഭൗതികവാദം എന്ന പദംെകാണ്ട് പണ്ഡിതമൂഢൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കള്ളു
കുടി, കണ്ണിെന്റയും മാംസത്തിെന്റയും സുഖേഭാഗം, താേന്താന്നിത്തം, കാമാസ
ക്തി, പിശുക്ക്, ലാേഭച്ച, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ് േചഞ്ചിെല ചൂതാട്ടം മുതലായവയാണ്—
ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ െചയ്യുന്ന എല്ലാ െചറ്റത്തരങ്ങളും

ആത്മീയവാദം എന്ന പദം െകാണ്ട് അയാൾ മനസിലാക്കുന്നത് നന്മയിലുള്ള
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വിശ്വാസം, സാർവ്വത്രികമായ ആർത്തത്രാണപരായണത്വം മുതലായവയാണ്
അയാൾ മറ്റുള്ളവരുെട മുമ്പിൽ ബഡായി പറയാൻ മാത്രമുപേയാഗിക്കുന്ന ആ
‘നല്ല േലാകമാണ്.”

മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഭൗതികവാദെമന്ന വാക്കുപേയാഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രേത്യകമായ
അർത്ഥത്തിലാണ്. അെതാരു സദാചാര പ്രശ്നമല്ല. പ്രകൃതിേയയും, സമുദായേത്ത
യും, മനുഷ്യജീവിതെത്തയും പരിേശാധിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.
മനുഷ്യന് തെന്റ സ്വന്തം ഭാവിെയ നിർണയിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് ചിലർ വിശ്വ
സിക്കുേമ്പാൾ, മറ്റുചിലർ അന്ധമായ വിധിയുെട അടിമമാത്രമാണു മനുഷ്യൻ എന്നു
വിചാരിക്കുന്നു. രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണരീതികളാണിവ.
മഴ െപയ്യാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഭക്ഷണക്ഷാമമുണ്ടായെതന്നും മഴയുണ്ടാവ
ണെമങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ൈദവേത്താടു പ്രാർത്ഥിക്കണെമന്നും മദിരാശി സംസ്ഥാന
ത്തിെല മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജേഗാപാലാചാരി പ്രസംഗിക്കയുണ്ടായി. അെതാരു
വീക്ഷണ രീതിയാണ്. മഴയുണ്ടാകുന്നത് ചില ഭൗതിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ചാെണ
ന്നും ആ നിയമങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട് മഴയില്ലാത്തിടത്ത് മഴയുണ്ടാക്കാനുള്ള
കഴിവ് മനുഷ്യനുെണ്ടന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നു. അതു മെറ്റാരു വീക്ഷണരീ
തിയാണ്.
1934-ൽ ബീഹാറിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പെത്തപ്പറ്റി ഗാന്ധിയും മഹാകവി ടാേഗാ
റും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സവർണർ
അയിത്തമാചരിച്ചതിന് ൈദവം നൽകിയ ശിക്ഷയാണ് ഭൂകമ്പെമന്ന് ഗാന്ധിജി;
ഗാന്ധിജിയുെട അഭിപ്രായം െതറ്റാെണന്നും ഭൂകമ്പമുണ്ടായത് ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രസംബ
ന്ധമായ ചില ഭൗതികനിയമങ്ങളനുസരിച്ചാെണന്നും മഹാകവി ടാേഗാർ; അതിനു
മറുപടിയായി, മരത്തിേന്മലുള്ള ഇലകൾ ഇളകുന്നതുേപാലും ൈദവത്തിെന്റ കൽപ
നയനുസരിച്ചാെണന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടു വീക്ഷണരീതികൾ തമ്മിലുള്ള
സംഘട്ടനമാണ് നമ്മളിവിെട കാണുന്നത്.
ശങ്കരാചാര്യരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ നിരാകാരവും നിർഗുണവുമായ ബ്രഹ്മ
മാണ് പരമസത്യം. ‘ബ്രഹ്മം സത്യം; ഞാനാണ് ബ്രഹ്മം; േലാകം മിത്ഥ്യ.’ ഇരു
ട്ടിൽ കയർ കഷണെത്ത പാെമ്പന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതുേപാെല അജ്ഞാനിയായ
മനുഷ്യൻ േലാകെത്ത സത്യെമന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുെവന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യരുെട
വാദം. ചാർവ്വാകൻ േനെരമറിച്ച് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സത്യ
െമന്നു വാദിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പരേലാകമില്ല, ൈദവമില്ല,
ആത്മാവില്ല, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമല്ലാെത മെറ്റാരു പരമസത്യമുെണ്ടന്നവാദം െവറും ചപ്പ
ടാച്ചിമാത്രം.
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു വീക്ഷണഗതികളാണിവ.
ഭൗതിക പദാർത്ഥവും മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
ളാെണന്നു മനസിലാക്കുന്നവരുെടയിടയിൽ തെന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം? പദാർത്ഥേമാ ചിന്തേയാ ആദ്യമുണ്ടായത്? പ്രകൃതിയു
െടയും സമുദായത്തിെന്റയും വളർച്ചേയാ, അേതാ, ചിന്തയുെട വികാസേമാ, ഇതി
േലതാണ് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്? ഇതിേലതാണ് മൂലകാരണം?
പ്രാചീന കാലം മുതൽേക്ക മഹാന്മാരായ പല തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രണ്ടു േചരി
കളായി പിരിഞ്ഞുനിന്ന് ഈ േചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്.
എംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
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“ചിന്തയും ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ, ആത്മാവും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഉള്ള
ബന്ധമാണ് തത്വശാസ്ത്രത്തിെല മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നത്തിനു തത്വജ്ഞാ
നികൾ നൽകിയ മറുപടികൾ അവെര രണ്ടു േചരികളിലാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവാണ് പ്രകൃതിയുെട മൂലകാരണെമന്നു വാദിക്കുന്നവർ ആത്മീയവാദത്തി
െന്റയും പ്രകൃതിയാണ് മൂലകാരണെമന്നു വാദിക്കുന്നവർ നാനാവിഭാഗത്തിലും
െപട്ട ഭൗതികവാദത്തിെന്റയും േചരിയിലുൾെപ്പടുന്നു.”

മനുഷ്യെന്റ േബാധവും ചിന്താശക്തിയും വളരുന്നതിന്നനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതിയും
സാമൂഹ്യജീവിതവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നെതന്ന് ആത്മീയവാദികൾ ശഠിക്കുന്നു.
േനെരമറിച്ച്, പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യജീവിതവും വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന്നനു
സരിച്ചാണ് മനുഷ്യെന്റ േബാധം വികസിക്കുന്നെതന്ന് ഭൗതികവാദം പറയുന്നു.
മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിന്തയു
െടയും േബാധത്തിെന്റയും വളർച്ചയുെടയും അടിസ്ഥാനം ഭൗതിക പരിതഃസ്ഥിതി
കളുെട വികാസവും വളർച്ചയുമാെണന്നു മാർക്സിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രം മാർക്സിസത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ്.
മനുഷ്യേനാ മറ്റു ജീവജാലങ്ങേളാ ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് എത്രേയാ മുമ്പുത
െന്ന ഭൂമി എന്ന ഭൗതിക വസ്തു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഭൂമുഖത്താവിർ
ഭവിച്ച ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചിന്തയും പ്രജ്ഞയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പരിഷ്ക്കരി
ച്ച അവയവഘടനകളും രൂപങ്ങളുമുള്ള വ്യത്യസ്ത ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയ
േപ്പാൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ നിലനിൽപിന് േബാധവും മറ്റു മാനസിക പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. അവയവങ്ങളുെടയും നാഡീപടലങ്ങളുെടയും
വികാസത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ചിന്തയും പ്രജ്ഞയും വളർന്നുവന്നത്.
മനുഷ്യെന്റ പൂർവികനായ കുരങ്ങുമനുഷ്യൻ പിൻകാലുകളിേന്മൽ നിവർന്നു
നിൽക്കാൻ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ അതിെന്റ പിൻഗാമിയായ മനുഷ്യനു ശ്വാ
സനാളവും ശ്വാസേകാശങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചു സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവു േനടാൻ
സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. നാലു കാലിേന്മൽ നടക്കുന്ന മൃഗത്തിനു സ്വന്തം ചുറ്റുപാടു
കെള സ്വതന്ത്രമായി േനാക്കിക്കാണാനും അങ്ങെന പുതിയ അറിവുകളും ആശയ
ങ്ങളും സമ്പാദിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. ശാരീരികമായി അതിെന്റ പിേന്നാക്ക നില
ചിന്തയുെടയും േബാധത്തിെന്റയും വളർച്ചയ്ക്കു തടസമായി നിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ
േബാധശക്തിയുെട വളർച്ചയ്ക്കു ഒരു പ്രേത്യകതരം ശാരീരിക ഘടനയും നാഡീപ
ടലങ്ങളുെട വളർച്ചയും അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
ൈദവികവും ഭൗതികവുമായ പരിത:സ്ഥിതികളുെട പുേരാഗതിയാണ് ചിന്തയുെട
വളർച്ചയ്ക്കു വഴി െതളിയിച്ചത്.
ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, േബാധവും ചിന്തയും മനുഷ്യ
െന്റ തലേച്ചാറിെന്റ ഉൽപന്നങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ്
യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾതെന്നയും ആ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങളാണ്,
നമ്മുെട േബാധവും നമ്മുെട ചിന്തയും മസ്തിഷ്ക്കെമന്ന ഭൗതികവസ്തു നിലനിൽക്കുന്നു
െവന്നുള്ള െതളിവുമാത്രമാണ്. ഭൗതികപദാർത്ഥം മനസ്സിെന്റ സൃഷ്ടിയാെണന്ന
വാദേത്താട് മാർക്സിസം ഒരിക്കലും േയാജിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ച് മനസ് ഭൗതിക
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൃഷ്ടിയാെണന്ന് അതുറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
ഭൗതികമായ പരിണാമങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുേടയും മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ
യും വളർച്ചയ്ക്കടിസ്ഥാനം. ആശയപരമായ പരിണാമങ്ങളാകെട്ട, ഭൗതിക പരിണാ
മങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത
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അദ്ധ്യായം 6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും

പരിതഃസ്ഥിതികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവരുന്നതിെന്റ
അടിസ്ഥാനകാരണമിതാണ്.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“പുതിയ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത് സമുദായത്തിന് അവ ആവ
ശ്യമായി വന്നതിനാലാണ്; അവയുെട സഹായേത്താടുകൂടി സമുദായെത്ത സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും മാറ്റി മറിക്കുകയും െചയ്യാെത ഭൗതിക ജീവിത
ത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ അടിയന്തിരകടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാെത
വരുന്നുെവന്നതുെകാണ്ടാണ്.”

ഇങ്ങെന പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയും സമുദായെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ശാസ്ത്രീയവും ഭൗതികവു
മായ ഒരു വിശകലനമാണ് മാർക്സിസം നൽകുന്നത്. ഏംഗൽസ് പറഞ്ഞതു
േപാെല, “പ്രകൃതി സ്വതേവ എങ്ങെനയാേണാ അങ്ങെനതെന്ന അതിെന യാ
െതാരു കലവറയും കൂടാെത കാണുകെയന്നതാണ് പ്രപഞ്ചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗ
തികവീക്ഷണ രീതി.”
പ്രകൃതിയുെട വിവിധങ്ങളും സങ്കീർണങ്ങളുമായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും, മൂ
ലപദാർത്ഥം മുതൽ നക്ഷത്രമണ്ഡലംവെര, ജീവനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുെട പ്രാഥ
മികരൂപം മുതൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിശക്തിയും വെര, എല്ലാംതെന്ന
ഭൗതികമാെണന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവസ്തു
ക്കളുെട രൂപങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. പേക്ഷ, അവയ്ക്ക് മനുഷ്യെന്റ
േബാധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ, യഥാർത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ, നിലനിൽപ്പു
െണ്ടന്നുള്ളതാണ് കാര്യം.
െലനിൻ പറയുന്നു:
“നമ്മുെട േബാധത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ
നിന്നും േവറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്ത (വസ്തുവിെന) അംഗീകരിക്കുക
യാണ് ഭൗതികവാദം െപാതുേവ െചയ്യുന്നത്. േബാധം എന്നുെവച്ചാൽ ഭൗതിക
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ മിക്കവാറും ശരിയായ ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്.”

ഭൗതികവാദെമന്നുെവച്ചാൽ ജീവിതെത്തയും മനസിെനയും ജീവനില്ലാത്ത യന്ത്ര
ങ്ങളാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കലല്ല. ജീവിതം യന്ത്രമല്ല, ഏതാനും രാസപദാർത്ഥങ്ങ
ളുെട െവറുെമാരു സങ്കലനമല്ല. ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള
പദാർത്ഥങ്ങളിേലക്കും ചിന്തിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ചിന്തിക്കുന്ന പദാർ
ത്ഥങ്ങളിേലക്കുമുള്ള പരിണാമം ഭൗതികവാദത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്.
മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന േകാഴിക്കുഞ്ഞിെന േനാക്കു. മുട്ടയ്ക്കില്ലാത്ത പല ഗു
ണവിേശഷങ്ങളും അതിനുണ്ട്. പ്രകൃതിയുെട മെറ്റല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കും ഇതു
ബാധകമാണ്. പദാർത്ഥത്തിെന്റ പരിണാമത്തിനിടയിൽ ഒരു സവിേശഷഘട്ട
െമത്തുേമ്പാൾ തികച്ചും പുതുതായ ചില ഗുണവിേശഷങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഭൗ
തികപദാർത്ഥത്തിെന്റ പരിണാമം മനുഷ്യനിേലാളെമത്തുേമ്പാൾ മാനസികവും
സാൻമാർഗികവും ആത്മീയവുമായ ചില സവിേശഷഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു, േസ്നഹിക്കുന്നു, സാഹിത്യകലാസാംസ്കാരിക പ്രവർത്തന
ങ്ങളിേലർെപടുന്നു. മനുഷ്യനു മനുഷ്യൻേറതായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നു
മാത്രം: ആ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ ദിവ്യവും സനാതനവുമായ ഏേതാ ആത്മീയ
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ശക്തിയിൽനിന്നു െരാക്കം കിട്ടിയവയല്ല. വളെരക്കാലെത്ത ചരിത്രപരമായ പരി
ണാമത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ജീവനില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ ജീവനുള്ള പദാർ
ത്ഥങ്ങളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടത്. നൂറ്റാണ്ടുകളുെട വികാസചരിത്രത്തിലൂെടയാണ്
ചിന്തിക്കാത്ത പദാർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥമായത്.
ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. ഭൗതികപദാർത്ഥം ഒരിക്കലും
നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അതു മാറുന്നു, വികസിക്കുന്നു, രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.
പദാർത്ഥത്തിെന്റ അവിഭാജ്യമായ സ്വഭാവഗുണമാണ് ചലനം. ചലനമില്ലാത്ത
പദാർത്ഥമില്ല.
ചലനെമന്നുെവച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മെറ്റാരു സ്ഥലേത്തക്കുള്ള നീക്കം
എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം. വിദ്യുച്ഛക്തി ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഒരു രൂ
പമാണ്. ചലനത്തിെന്റ മെറ്റാരു രൂപമാണ് ജീവൻ. പദാർത്ഥത്തിെന്റ ചലനത്തി
െന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപമാണ് ചിന്ത.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യെന്റ സങ്കൽപങ്ങളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തു
നിഷ്ഠമായി, നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഭൗതികപ്രപഞ്ചം—നമ്മുെട ഭൂമിയും േലാകവും
സകല ചരാചരങ്ങളും—ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തിെന്റ പരിണാമക്രമത്തിൽ
നിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. അേപ്പാൾ, പ്രപഞ്ചം സ്വതേവ ഭൗതികമാണ്. പ്രപ
ഞ്ചത്തിലുള്ള നാനാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ചലനാത്മകമായ പദാർത്ഥത്തിെന്റ വിഭിന്ന
രൂപങ്ങളാണ്. പദാർത്ഥത്തിെന്റ ചലനനിയമമനുസരിച്ച് വളർന്നുവരുന്ന പ്രപ
ഞ്ചത്തിെന്റ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് സർവാന്തര്യാമിയായ ഒരു പരമാത്മാവിെന്റേയാ
സർവ്വശക്തനായ ൈദവത്തിെന്റേയാ സഹായമാവശ്യമില്ല. ഇതു ശാസ്ത്രം െതളി
യിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദ
ത്തിെന്റ േകന്ദ്രം.
ആത്മീയവാദം ശാസ്ത്രെത്ത നിേഷധിക്കുന്നു, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള നിേഷധിക്കു
ന്നു. മനുഷ്യെന്റ കഴിവുകെളയും അറിവിെനയും നിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് പ്രകൃതിേയയും
സമുദായെത്തയും മനസിലാക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു വാദിക്കുന്നു. അങ്ങെന നിലവി
ലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങെള മാറ്റാൻ സാധിക്കയിെല്ലന്നുവിശ്വസിക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യംമൂലം
സാമ്പത്തികതകർച്ചയും െകടുതികളും കുഴപ്പങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുേമ്പാെളല്ലാം ആത്മീ
യവാദം തലെപാക്കാറുണ്ട്. എല്ലാം മായയാെണന്നും ഈശ്വേരച്ഛയാെണന്നുമുള്ള
വാദത്തിെന്റ മറവിൽ നിന്നുെകാണ്ട് മർദ്ദകരും ചൂഷകരുമായ പിന്തിരിപ്പന്മാർ
ജനങ്ങെള മയക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള ചുഴിഞ്ഞുപരിേശാധിച്ച്
ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കു ഫലപ്രദമായ പരിഹാരമാർഗം കാണുന്നതിൽനിന്നു ജന
ങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ വഴിെതറ്റിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആത്മീയവാദത്തിെന്റ വിപത്ത്.
ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തിേനടാൻ അത് ജനങ്ങെള അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം
മായയായതുെകാണ്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തതുെകാണ്ടും മനുഷ്യെന്റ പരിശ്രമങ്ങെളല്ലാം
വൃഥാവിലാെണന്നുപേദശിച്ചുെകാണ്ട് അത് മർദ്ദിതവർഗക്കാരുെട പ്രേക്ഷാഭങ്ങ
ളുെട ഓജസ് െകടുക്കുകയും അങ്ങെന മർദ്ദകവർഗക്കാരുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ
നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഭൗതികവാദമാകെട്ട, ഒന്നും മായയെല്ലന്നും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നും
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; മണ്ണും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ചൂഷകരും ചൂഷിതരും െതാഴിലില്ലായ്മ
യും പിരിച്ചുവിടലും പിരിച്ചുവിടലിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളാെണന്നു വാദിക്കുന്നു; മനുഷ്യെന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളുെട മൂലകാ
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രണങ്ങെള ചുഴിഞ്ഞു പരിേശാധിക്കാനും ആ കാരണങ്ങെള ഉന്മൂലനം െചയ്ത് ജീ
വിതം സുഖസംപൂർണമാക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രകൃതിെയയും
സമുദായെത്തയും മാറ്റാനും മനുഷ്യത്വെത്ത ഉയർത്താനുമുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഭൗ
തികവാദം.
മാക്സിംേഗാർക്കി എഴുതുകയുണ്ടായി:
“എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, മനുഷ്യനിൽ നിന്നും അതീതമായ യാെതാരാശ
യവുമില്ല. എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്,
എല്ലാ പ്രകൃതി ശക്തികളുേടയും ഭാവി യജമാനൻ; മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അത്ഭുത
ങ്ങളുെട കർത്താവ്. േലാകത്തിെല ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വസ്തുക്കെളല്ലാം തെന്ന
ൈവദഗ്ദ്ധ്യേമറിയ മനുഷ്യഹസ്തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനം െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാണ്.
അദ്ധ്വാനത്തിലൂെടയാണ് നമ്മുെട ആശയങ്ങെളല്ലാം ജന്മെമടുത്തിട്ടുള്ളത്.”
“പരിപാവനങ്ങളായ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു പറയുന്നെതങ്കിൽ, േലാകത്തിൽ
െവേച്ചറ്റവും പരിപാവനമായ കാര്യം മനുഷ്യന് തേന്നാടുതെന്നയുള്ള അതൃപ്തി
യും കൂടുതൽ നന്നാവാൻേവണ്ടിയുള്ള അവെന്റ പരിശ്രമവുമാണ്. താൻതെന്ന
സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തരം ഹീനതകേളാടും അവനുള്ള വിേദ്വഷം പരിപാവനമാണ്;
ദുര, അസൂയ, െകാലപാതകം, േരാഗം, യുദ്ധം, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ശത്രു
തകൾ-ഇവെയല്ലാം ഉന്മൂലനം െചയ്യാനുള്ള അവെന്റ ആഗ്രഹം പരിപാവനമാണ്;
സർേവാപരി, അവെന്റ അദ്ധ്വാനം പരിപാവനമാണ്.”

മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദമാണിത്.

3

മാർക്സിസവും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും

“മാർക്സിെന്റയും എംഗൽസിെന്റയും നിഗമനങ്ങൾ-വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ
മാറ്റെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ-െപാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു” െവന്നും,
“ഇന്നെത്ത വർദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുെടയും

െവളിച്ചത്തിൽ മാർക്സിസം പുേരാഗമനപരമായ ഒരു തത്വസംഹിതയാെണന്നു
പറയാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അശാസ്ത്രീയവും പിന്തിരിപ്പനുമായ ഒരു െവറും
േഡാഗ്മയാെണന്നു പറയാൻ കൂടി മടിേക്കണ്ടതിെല്ലന്ന് െതളിയുന്നു.” എന്നു േക
രളത്തിെല ഒെരഴുത്തുകാരനായ പി. േകശവേദവ് മലയാള രാജ്യത്തിെന്റ ഒരു
വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി.
േകശവേദവിെന്റ ൈധര്യം അപാരമാണ്! ഭാവിെയ മാത്രമല്ല വർത്തമാനകാ
ലെത്തേപ്പാലും ഒരു േപനത്തുമ്പുെകാണ്ടു നാമാവേശഷമാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിന്
യാെതാരു കൂസലുമില്ല!
മാർക്സിസം േലാകത്തിെന്റ മനഃസാക്ഷിെയ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്
ഒരു നൂറ്റാേണ്ട ആയിട്ടുള്ളു. എങ്കിലും, ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അതു േലാക
ത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത് െചേങ്കാലുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ തെന്ന
ദിവസം െചല്ലുേന്താറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിേലക്കാകർഷിക്ക
െപ്പട്ടു െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസം അജയ്യമാെണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അധി
കമധികം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും നിേഷധിക്കാനാവാത്ത
ഒരു ജീവനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. പേക്ഷ, േകശവേദവിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ യാ
ഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതു െപാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു! അതു
െവറും മായയാണ്! കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്കു കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േസാവിയറ്റ്

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

99

യൂണിയനും, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യ
രാജ്യങ്ങളും, ജനാധിപത്യ ൈചനയും, േലാകത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അതി
േവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളും എല്ലാം മിഥ്യയാണ്!
മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യന്മാരുെട നിർവചനമനുസരിച്ച് “മാർക്സിസം പ്രകൃതിയുെടയും
സമുദായത്തിെന്റയും വികാസ നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്ര” മാണേല്ലാ. പ്രകൃതിയുെട പ്ര
ത്യക്ഷരൂപങ്ങളുെട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസിലാക്കാനും അവെയക്കുറിച്ചു
ള്ള തത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാനും അവയുെട ഭൗതികത്വമാണ് അടിസ്ഥാനമാ
െയടുക്കെപ്പടുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അടിത്ത
റയിേന്മലാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ മണിമാളിക െപാന്തിവന്നിട്ടുള്ളത്. അടിത്തറ
തകർന്നാൽ മണിമാളികയും തകർന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം തെന്ന മിഥ്യയാെണ
ങ്കിൽ പിെന്ന മാർക്സിസം െപാളിഞ്ഞു പാളീസാകാതിരിക്കുേമാ? അതുെകാണ്ട്,
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും അതിലടങ്ങിയ ഓേരാ പരമാണുവും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്ന “ആധുനിക ശാസ്ത്ര” ത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുയർത്തിപിടി
ച്ചുെകാണ്ടാണ് േകശവേദവ് മാർക്സിസത്തിെന്റ േനർക്കു യുദ്ധത്തിനു െചല്ലുന്നത്.
അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും െപാതുേവ വിജ്ഞാനത്തിെന്റയും വർദ്ധനേവാടുകൂടി അഥവാ,
മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിെന്റ സങ്കുചിതമായ പരിധിെയപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടായേതാ
ടുകൂടി മാർക്സിസ്റ്റ് പലകയിൽ പുഴുക്കുത്തു വീണുകഴിഞ്ഞു. അതു ദ്രവിച്ചുതുടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു.”

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ ഭാഷയിലാണ് അേദ്ദഹം സംസാരിക്കുന്നത്. “ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെല ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും മാർക്സിസത്തിെന്റ തീരുമാനങ്ങെളയും നിഗമനങ്ങ
െളയും അവഗണിച്ചുെകാണ്ടാണു മുേന്നാട്ടു േപായത്” എന്നേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹം െതളിവുകൾ ഹാജ
രാക്കുന്നു;
“ആറ്റമിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയും അതിെന വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങ

െളപ്പറ്റിയുമുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ േലാകഘടനെയ സംബന്ധിച്ച ധാരണയിൽത
െന്നയും വമ്പിച്ച മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിഭിന്നങ്ങളായ മൂന്നുതരം അണുക്കളുെട
ഘടനയാണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങേളാടു
കൂടിയവയാെണങ്കിലും അവ സംഘടിതമായിരിക്കുന്നുെവന്നും അവയുെട വിഘടന
ആപൽക്കരങ്ങളായ ഫലങ്ങെള ഉളവാക്കുെമന്നുമാണ് േസാേദാഹരണം ശാസ്ത്ര
കാരന്മാർ െതളിയിക്കുന്നത്.”

അതുെകാണ്ട് മാർക്സിസം െപാളിഞ്ഞു പാളീസായിരിക്കുന്നു!
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല പ്രബലന്മാരും പ്രഗത്ഭമതികളുമായ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാരുെട തണലിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണ് ശ്രീ. േകശവേദവ് സംസാരിക്കുന്നത്.
ജീൻസ്, എഡിങ്ങ്ടൺ, ൈവറ്റ് െഹഡ്, പ്ലാങ്ക്, ബർട്രാൻഡ് റസൽ, െക. ഭാ
സ്കരൻ നായർ എന്നിങ്ങെന പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത സഹായിക്കു
ന്നുണ്ട്. നമ്മുെട കൺമുമ്പിലുള്ള േലാകം യഥാർത്ഥമെല്ലന്നും മനസിന് പുറത്ത്
യാെതാരു യാഥാർത്ഥ്യവുമിെല്ലന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തെന്ന മനസിെന്റ സങ്കൽ
പമല്ലാെത മെറ്റാന്നും അെല്ലന്നും അവർ “െതളിയിച്ചു” കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, സർ െജയിംസ് ജീൻസ് പറയുന്നു: “പ്രപഞ്ചം മഹത്തായ ഒരു
ചിന്തയായി അധികമധികം പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

100

അദ്ധ്യായം 6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും

ൈവറ്റ് െഹഡ് പറയുന്നു:
“പ്രകൃതി മുഷിപ്പനാണ്; അതിന് ശബ്ദമില്ല, മണമില്ല, നിറമില്ല.”

എഡിങ്ങ്ടൺ പറയുന്നു:
“ഈ കാണുന്നെതാന്നുമല്ല പരമാർത്ഥം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞെനന്ന നിലയിൽ എെന്റ

മുമ്പിൽ കാണുന്ന േമശ നീണ്ടു ചതുരമായ ഒരു ഘനപദാർത്ഥമെല്ലന്ന് എനിക്ക്
പറേയണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അത് അേമയ േവഗത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കുതിച്ചു
ചാടുന്ന അേനകേകാടി വിദ്യുൽക്കിരണങ്ങളുെട സംഘാതമാെണന്നാണ് ശാസ്ത്രം
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

ഈ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടിത്തെത്ത വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് നമ്മുെട െക ഭാ
സ്കരൻ നായർ എഴുതുകയാണ്:
“കരിങ്കല്ലിെന്റ പരമാർത്ഥമറിയാൻ അതിേന്മൽ തലയടിക്കുന്ന ദയനീയ പരീ
ക്ഷണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. പേക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ശാസ്ത്ര
പ്രകാരം നാം ആഞ്ഞടിച്ചാലും കരിങ്കല്ലുമായി കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല. അങ്ങെനയിരിെക്ക
സ്പർേശന്ദ്രിയെത്ത ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് ഒരു േമശ കാ
ണുന്നതിന്, പ്രകാശം അതിൽ നിന്ന് നമ്മുെട കണ്ണുകളിൽ എേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
പ്രകാശത്തിെന്റ ഈ സഞ്ചാരത്തിന് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ നിമിഷാംശത്തി
െന്റ അവസാനത്തിലാണ് നമുക്ക് േമശെയപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ആ

സ്ഥിതിക്ക് നാം കാണുന്ന േമശ നമ്മുെട തലയ്ക്കുള്ളിലേല്ല ഇരിക്കുന്നെതന്ന് െബർ
ട്രാൻഡ് റസൽ േചാദിക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തിെനപ്പറ്റിയുള്ള േബാധവും ഇതുേപാെല
യുള്ളതാണ്. േമശയും േമഘവുെമല്ലാം വിദൂരമായ അനുമാനങ്ങളാകുന്നു. മനസിനു
തെന്നപ്പറ്റിതെന്നയുള്ള േബാധത്തിന് മാത്രേമ ഈ ൈവകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാെതയു
ള്ളു. അതു സത്വരവും സാകലാൽ പൂർവകവുമായ അറിവാണ്. മറ്റുള്ളെതല്ലാം
അതിെന ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു.” (ആധുനിക ശാസ്ത്രം േപജ് 3, 4)

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വാസ്തവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നി
െല്ലന്നും സങ്കൽപങ്ങളും സംഭവ്യതകളും മാത്രേമ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളു എന്നുമുള്ള
കണ്ടുപിടിത്തത്തിലാണ് അേദ്ദഹം എത്തിേച്ചരുന്നത്.
“ഇങ്ങെന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഏറ്റവും നവീനമായ ഗേവഷണങ്ങളിൽ കരിങ്ക
ല്ലും കാരിരുമ്പും എല്ലാം തരംഗങ്ങളായി അലിഞ്ഞു േപാകുന്നു. ഈ തരംഗങ്ങേളാ?
സംഭവ്യതകളുെട പരസ്പരബന്ധം മാത്രം!”

വളെര സൂക്ഷിച്ചുേവണം ഈ ശാസ്ത്രകാരന്മാേരാടു െപരുമാറുക. നമ്മളവെര
എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽ കൂടി അവർെക്കാരു ചുക്കുമില്ല. എഴുതാനുപേയാഗിക്കു
ന്ന േമശ അവരുെട തലയ്ക്കുള്ളിലാണിരിക്കുന്നെതന്നും കരിങ്കല്ലുെകാണ്ട് എത്ര
ആഞ്ഞടിച്ചാലും അവരുെട തല െപാട്ടിെല്ലന്നുമേല്ല പറയുന്നത്? അണു, പര
മാണു മുതലായവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലന്നും സങ്കൽപങ്ങളുെട
സൃഷ്ടിമാത്രമാണവെയന്നുമേല്ല അവർ െതളിയിക്കുന്നത്?
െതറ്റിദ്ധാരണകൾക്കിടമില്ലാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു കാര്യം ഇവിടത്തെന്ന
പറഞ്ഞുെവയ്ക്കെട്ട, ആധുനികശാസ്ത്രം എേന്നാ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ശാസ്ത്രം
എേന്നാ െമാത്തത്തിൽ ഇതിെന േപർ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥം അന്തർദ്ധാനം െചയ്തുെവന്നും മനസും ചിന്തയും
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മാത്രേമ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളുെവന്നും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നില്ല. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു െചറു
ന്യൂനപക്ഷം മാത്രേമ അങ്ങെന മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കുന്നുള്ളു. അവർെക്കതിരായി,
ഭൗതികപദാർത്ഥം മനസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിലനിൽ
ക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്നും ഭൗതിക പദാർത്ഥമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലുയർന്നുവന്ന ശാസ്ത്രവുമിെല്ലന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന അേനകം
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടണും റസലും ഭാസ്കരൻ
നായരുമാണുള്ളെതങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് േജാലിേയാ ക്യൂരിയും െജ.ബി.എസ്. ഹാൾ
േഡനും െബർണലും െലവിയും മിച്ചുറിനും ലിസേങ്കാവും മറ്റും മറ്റുമുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയവാദത്തിേലക്കു മുതലക്കൂപ്പു കു
ത്തുന്ന ജീൻസും എഡിങ്ങ്ടണും മറ്റും ചില്ലറക്കാെരാന്നുമല്ല. വലിയ വലിയ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാരാണവർ. കണക്കുകളും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും െതളിവുകളും നിഗമനങ്ങളും
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ ഭൗതിക പദാർത്ഥം മിഥ്യയാെണന്നു വാദിക്കു
ന്നത്.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിലുമു
ണ്ടായ പുതിയ ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളാണേത്ര ആത്മീയ വാദത്തിേലക്കു തിരി
ച്ചുേപാകാൻ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാെര േപ്രരിപ്പിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല
പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുമുണ്ടായി എന്നത് േനരാണ്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുെട
ഫലമായി ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യെന്റ ധാരണകളി
ലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും
അവിഭാജ്യവുമായ കണികയാണ് പരമാണു എന്ന് കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. േറഡിേയാ
ആക്ടിവിറ്റി, ഇലേക്ട്രാൺ സിദ്ധാന്തം എന്നിവയുെട കണ്ടുപിടിത്തേത്താടുകൂടി ഈ
വിശ്വാസത്തിന് ഉടവുതട്ടി. ആറ്റം അവിഭാജ്യമെല്ലന്നും അതിൽ േപ്രാേട്ടാൺ, ൈന
േട്രാൺ എന്നിങ്ങെന രണ്ടു കണികകൾ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും െതളിയിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ കണ്ടുപിടിത്തെത്ത ആത്മീയവാദത്തിേലക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് ചില
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപേയാഗിച്ചത്. ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള
പഴയ ധാരണകളുെട തകർച്ചെയ ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ തെന്ന തകർച്ചയാ
യിട്ടാണവർ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഭൗതികപദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നവർ െകാ
ട്ടിേഘാഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അപ്രത്യക്ഷമായത് വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതികപ
ദാർത്ഥമല്ല, പദാർത്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുെട ധാരണകൾ
മാത്രമാണ്. പദാർത്ഥം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായി,
നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാെണന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം തകരുകയ
ല്ല, പദാർത്ഥെത്തപ്പറ്റിയും പരമാണുെവപ്പറ്റിയും പഴയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകിയ
നിർവചനങ്ങൾ പലതും െതറ്റാെണന്നു െതളിയുക മാത്രമാണ് െചയ്തത്.
െലനിൻ പറയുന്നു:
“പദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അതിനർത്ഥം പദാർ
ത്ഥെത്തപ്പറ്റി നാമിേന്നവെര അറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന ആ പരിധി അന്തർദ്ധാനം
െചയ്തിരിക്കുന്നുെവന്നാണ്; പദാർത്ഥെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട അറിവ് കൂടുതൽ
ആഴത്തിൽ ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നതാണ്; അതായത് പദാർ
ത്ഥത്തിനു േകവലവും മാറ്റമില്ലാത്തതും പ്രാഥമികവുമായ ചില ഗുണങ്ങളുെണ്ടന്ന്
പണ്ടു നാം കരുതിയിരുന്നു. ആ ഗുണങ്ങൾ ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു
െണ്ടന്നും മറിച്ച് അവ ആേപക്ഷികം മാത്രമാെണന്നും ചില പ്രേത്യക ഘട്ടങ്ങളിൽ
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മാത്രേമ അവ പദാർത്ഥത്തിെന്റ സവിേശഷഗുണങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുള്ളുെവ
ന്നും െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നാണ്, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഭൗതികവാദമനുസരിച്ച്
പദാർത്ഥത്തിനുള്ള ഒേരെയാരു ഗുണം അതു നമ്മുെട മനസ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര
മായി വസ്തുനിഷ്ഠമായിത്തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നത് മാത്രമാണ്….”
“ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ പുറത്തുെകാണ്ടുവരാൻ ഒെരാറ്റ േചാ
ദ്യം േചാദിച്ചാൽ മതി. ഇലേക്ട്രാണുകൾ, ഈതർ തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ മനു
ഷ്യമനസ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി, വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക്,
നിലനിൽക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ലേയാ? ഈ േചാദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിശങ്കം
മറുപടി പറയണം. ഇതിന്നവർ ‘ഉവ്വ്’ എന്നു ശങ്കകൂടാെത മറുപടി തരുന്നുമുണ്ട്.

മനുഷ്യനും മെറ്റല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന പ്രകൃതി നിലനിന്നി
രുന്നുെവന്നും അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അേപ്പാൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള മറുപടി
ഭൗതികവാദത്തിനനുകൂലമാണ്.”

ആറ്റമിെന്റ ആഭ്യന്തര ഘടനെയ വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് ഭൗതികപ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ നിഗൂഢതകളിേലക്കിറങ്ങി െചല്ലാനും അങ്ങെന പ്രകൃതിെയ കൂടുതൽ
കീഴടക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്ത ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ വാസ്തവ
ത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചെയയാണ് കാണിക്കുന്നത്. െവള്ളം അഭിഭാജ്യമായ
ഒരു ഭൗതികപദാർത്ഥമാെണന്ന് വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരു
ന്നു. പിന്നീട് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചേയാടുകൂടി അത് ൈഹഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ
എന്നീ മൂലധാതുക്കളുെട പരമാണുക്കളടങ്ങിയ ഒരു സംയുക്തമാെണന്ന് െതളി
യിക്കെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ െവള്ളെത്ത വിഘടിപ്പിച്ച് ൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാക്കി
മാറ്റാം. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഭൗതികപദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമാെയന്നല്ല;
പദാർത്ഥത്തിെന്റ രൂപം മാറിെയന്നുമാത്രമാണ്. ഓക്സിജനും ൈഹഡ്രജനും ഒരു
പ്രേത്യകേതാതിൽ സംേയാജിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും െവള്ളമുണ്ടാവുകയും െചയ്യും. െവ
ള്ളം മനുഷ്യമനസിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികയാഥാർ
ത്ഥ്യമാണ്. െവള്ളത്തിെന്റ ഘടനെയ വിശകലനം െചയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ മനസും
ചിന്തയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രേയാ ലക്ഷം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽേക്ക അതു
നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുമുണ്ട്.
ഇതുതെന്നയാണ് എഡിങ്ങ്ടെന്റ േമശയുെടയും ഭാസ്കരൻ നായരുെട കരിങ്ക
ല്ലിെന്റയും സ്ഥിതി. േമശ “അേമയേവഗത്തിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കുതിച്ചു ചാടുന്ന
അേനകേകാടി വിദ്യുൽക്കണങ്ങളുെട സംഘാതമാെണന്ന് ശാസ്ത്രം െതളിയിച്ചിരി
ക്കുന്നു.” വളെര വളെര ശരി. ആ സംഘാതത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടുതെന്നയാണ് “നീ
ണ്ടു ചതുരമായ ഒരു ഘനപദാർത്ഥ” െമന്ന നിലയ്ക്ക് േമശ നിലനിൽക്കുന്നത്. േമശ
എെന്നാരു ഭൗതികവസ്തു അവിെടയുെണ്ടന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു യാഥാർ
ത്ഥ്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് േമശെയപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങളും ഭാവനക
ളും നമ്മുെട തലേച്ചാറിലുളവാക്കുന്നത്. അെല്ലങ്കിൽ ശ്രീ. ഭാസ്ക്കരൻനായർ ആകാ
ശേത്തക്കുേനാക്കി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകളിൽ ഏെതങ്കിലും േമശയിൽ നിന്നുള്ള
പ്രകാശരശ്മികൾ വന്നുവീഴുന്നുേണ്ടാ എെന്നാന്ന് പരിേശാധിക്കെട്ട. േമശ സ്വന്തം
തലയ്ക്കുള്ളിലാെണങ്കിൽ പിെന്ന അതത്ര വിഷമമുള്ളതാവില്ലേല്ലാ.
പേക്ഷ, ഈ സാങ്കൽപികേമശ കാണുകേയാ സ്പർശിക്കുകേയാ െചയ്യണെമ
ങ്കിൽ നമ്മുെട ശാസ്ത്രജ്ഞന് വളെരക്കാലെത്ത േയാഗാഭ്യാസം തെന്ന േവണ്ടിവ
േന്നക്കും. േനെരമറിച്ച്, അേദ്ദഹം എഴുതാനുപേയാഗിക്കുന്ന േമശെയന്ന ഭൗതിക

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

103

പദാർത്ഥത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം, അേദ്ദഹം തെന്ന വിവരിച്ചേപാെല, ഏതാനും നി
മിഷാംശങ്ങളുെട അന്ത്യത്തിൽത്തെന്ന അനുഭവെപ്പടാവുന്നതാണ്.
വിജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ച കാരണം േമശയുെട ഭൗതിക ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള
മനുഷ്യെന്റ േബാധം മാറിയിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, േമശ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല. കരി
ങ്കല്ല് ഭാസ്കരൻ നായരുെട മുമ്പിൽത്തെന്നയുണ്ട്. േവണെമങ്കിൽ തലയിട്ടടിച്ചുേനാ
ക്കാം.
നിൽക്കെട്ട, ആ തലയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാധനെമെന്തന്നു േനാക്കുക. അവിെട
അത്ഭുതകരങ്ങളായ പല ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു. എങ്ങെന
യാണ് ആശയങ്ങളും ചിന്തകളുമുണ്ടാകുന്നത്? ശരീരമില്ലാെത, ഭൗതികമായ മാം
സവും മജ്ജയും രക്തധമനികളുമില്ലാെത, തലേച്ചാർ എന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന
ഭൗതിക പദാർത്ഥമില്ലാെത, ഭൗതിക പരിസരങ്ങളുമായുള്ള യാെതാരു ബന്ധവു
മില്ലാെത, ഭാസ്കരൻ നായർേക്കാ ഏഡിങ്ങ്ടേണാ എെന്തങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴി
യുേമാ? തലേച്ചാറിനകത്ത് നടക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണേല്ലാ
ചിന്ത എന്നു പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ
ചരിത്രപരമായി രൂപം പൂണ്ടതും െകട്ടിപിണഞ്ഞതുമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തി
െന്റ ഒരു സാമൂഹ്യരൂപമാണത്. ഭൗതികപദാർത്ഥമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ചിന്തയുമി
ല്ല.
പദാർത്ഥ ഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട ഫലമായി ഭൗതി
കപ്രപഞ്ചമാെക അപ്രത്യക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽ അേതാെടാപ്പം ചിന്തയും
ആശയവും—എന്തിന് , േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്കരൻനായരുെടയും ഭൗതിക ശരീ
രങ്ങൾകൂടി—അപ്രത്യക്ഷമാേകണ്ടതായിരുന്നിേല്ല? തലേച്ചാറിലും നാഡീപടലങ്ങ
ളിലുമടങ്ങിയ പരമാണുക്കളിൽ േപ്രാേട്ടാണും ൈനേട്രാണുമടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്ന
ശാസ്ത്രീയസത്യം കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്കരൻനായ
രുെടയും വിചിത്രങ്ങളായ വാദങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞുേവാ? േകശവ
േദവ് സമ്മതിക്കിെല്ലന്ന് തീർച്ച. എെന്തന്നാൽ, ഭൗതികപദാർത്ഥേത്താെടാപ്പം
േകശവേദവിെന്റ അനർഘങ്ങളായ ചിന്താരത്നങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായാൽപി
െന്ന മാർക്സിസേത്തയും പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും എതിർക്കാനാരാണ് ബാ
ക്കിയുണ്ടാവുക?
അേപ്പാൾ, ഭൗതികപദാർത്ഥേത്താെടാപ്പം ചിന്ത നാമാവിേശഷമാെയന്ന്
പറയാൻ വയ്യ. അതു നിലനിൽക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തിെന്റ സഹായമില്ലാെത, ശരീ
രവും മസ്തിഷ്കവും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടും േകശവേദവിെന്റ ചിന്ത അനന്തമായ
ശൂന്യതയിൽ അങ്ങെന ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്!
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം മുരത്ത ആത്മീയവാദികൾക്കുേപാലും നിേഷധിയ്ക്കാനാ
വില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ബാഹ്യാർത്ഥം നിലനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് അതിെന്റ
ഘടനെയപ്പറ്റിയും അതിെന്റ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റിയും പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാർക്കു കഴിവുണ്ടായത്. അറിേയണ്ടെതല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുെവന്ന് ആർക്കും
പറയാൻവയ്യ. സത്യം േകവലമാവാനുള്ള കാരണം അതിന് പരമമായ യാെതാ
രതിർത്തിവരമ്പുമിെല്ലന്നുള്ളതാണ്. അത് അനുസ്യൂതമായി വികസിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ഓേരാ നിലവാരവും അേപക്ഷികമാണ്.
പേക്ഷ, ഓേരാ ആേപക്ഷികസത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യെത്ത
ഭാഗികമായിെട്ടങ്കിലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഓേരാ കണ്ടുപിടിത്തവും ഭൗതികസ
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ത്യത്തിെന്റ അന്തസാരെത്തപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ മനുഷ്യെന
സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ നിലപാട്.
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അന്തസാരെത്തപ്പറ്റി മനസിലാക്കാനുള്ള മനുഷ്യ
െന്റ പരിശ്രമങ്ങൾ പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക തുടർന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. വിഭിന്നഘ
ട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അേനകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗ
തികപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനാരൂപങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യുകയും അവയുെട
പരസ്പരബന്ധങ്ങേളയും വികാസ നിയമങ്ങെളയും െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിട്ടു
ണ്ട്. അതാതുകാലെത്ത ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചു
ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം കൂടിേയാ കുറേഞ്ഞാ
ഇരിക്കുെമന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്.
ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങെളെക്കാണ്ടാണ് വാ
സ്തവപ്രകൃതി നിർമിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെതന്ന് പ്രാചീന ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഭൂമി,
ജലം, അഗ്നി, വായു എന്നീ നാലു മൂലപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം എന്നായിരുന്നു പ്രാചീന യവനരുെട വിശ്വാസം. ക്രിസ്ത്വാബ്ദത്തിനു
മുമ്പ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന െഡേമാക്രാറ്റിസ് എന്ന ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാനി
എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരമാണുക്കെളെക്കാണ്ടാണ് നിർമിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെതന്നും പര
മാണുക്കൾ എല്ലാേയ്പാഴും ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും പരമാണുക്കളുെട വ്യ
ത്യാസങ്ങളുെടയും ചലനത്തിെന്റയും ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ
ഉണ്ടായെതന്നും വാദിച്ചു. ഇെതല്ലാം െവറും അഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നുെവന്നതു ശരി
തെന്ന. എങ്കിലും അവ മനുഷ്യമനസിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന
ഭൗതികപ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യപരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു.
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചേയാടുകൂടി പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയും സ്വഭാ
വഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള ജ്ഞാനവും വികസിച്ചു.
17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േറാബർട്ട് േബായ്ലർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
പദാർത്ഥങ്ങെള മൂലധാതുക്കെളന്നും സംയുക്തങ്ങെളന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചു. ഉദാഹ
രണത്തിന് െവള്ളം ഒരു സംയുക്തമാണ്. അതിലടങ്ങിയ ഓക്സിജനും ൈഹഡ്രജ
നും മൂലധാതുക്കളും. വിഭജിക്കെപടാനാവാത്ത െചറുകണങ്ങളാണ് മൂലധാതുക്കൾ
എന്നാണ് വിശ്വസിക്കെപട്ടിരുന്നത്.
ഡാൾട്ടൺ എന്ന ആംഗലശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരമാണുക്കൾ (ആറ്റം) കൂടിേച്ചർന്നു
അണുക്കളുണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം ആറ്റമിെനപറ്റിയുള്ള
ഗേവഷണങ്ങൾക്കു പുതിയ ഉേത്തജനം നൽകി.
െമൻഡേലവ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ “പീരിേയാഡിക്കൽ നിയമം” പദാർത്ഥ
ത്തിെന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങെള കൂടുതൽ െവളിെപടുത്തി. പദാർത്ഥഘടനെയപ്പറ്റിയു
ള്ള ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുെട അടിത്തറയായിട്ടാണ് െമൻഡേലവിെന്റ കണ്ടുപിടു
ത്തം കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
പ്രകൃതിയിൽ മൗലികങ്ങളായ പലതരം രാസധാതുക്കളുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം
വ്യക്തമാക്കി. ഓേരാ ധാതുവും നിർദിഷ്ടസ്വഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയ പരമാണുക്കളുെട
സംേയാജനഫലമാണ്. ഈ പരമാണുക്കൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നൂ
േറാളം മൂലധാതുക്കൾ അറിയെപ്പട്ടവയായുണ്ട്. നമ്മുെട േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ
വസ്തുക്കളും മൂലധാതുക്കളുെട വിവിധ േതാതിലുള്ള സംേയാജനത്തിെന്റ ഫലമാണ്.
െമൻഡേലവിെന്റ ‘പീരിേയാഡിക്കൽ നിയമം’ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത്
പരമാണുവിെന്റ സത്തയുെട അന്തർഭാഗേത്തയ്ക്കു കടന്നുെചല്ലാനും അതിെന്റ നിഗൂ
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ഢസ്വഭാവങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആറ്റെമന്നത്
ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഏറ്റവും െചറിയ, അവിഭാജ്യമായ കണികയാെണ
ന്നാണ് വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ മൂലധാതുക്കളുെട മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയും
അവയുെട പരസ്പരബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും െമൻഡേലവിെന്റ സിദ്ധാന്തം തെന്ന പ്ര
തിപാദിച്ചിരുന്നു.
ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് രാസധാതുക്കളടങ്ങിയ പരമാണുക്കളുെട ഒളിഞ്ഞുകിട
ക്കുന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങെള പരിേശാധിക്കാനും അവയുെട ആഭ്യന്തര ഘടനെയ വി
ശകലനം െചയ്യാനും പിന്നീടുണ്ടായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പ്രേചാദനം നൽകിയത്.
1885-ൽ പരമാണുവിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിദ്യുൽക്കണങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു
കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു. 1896-ൽ െബക്കർലി എന്ന ഫ്രഞ്ചുശാസ്ത്രജ്ഞൻ േറഡിേയാ
ആക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. യുേറനിയം, േറഡിയം, േതാറിയം തുടങ്ങിയ ചില ധാതു
ക്കളുെട പരമാണുക്കൾ ഇടവിടാെത എനർജി (ശക്തി) വിസർജ്ജിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നു എന്നേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. രാസധാതുക്കളിൽ നിന്ന് ആൽഫാരശ്മികൾ,
ബീറ്റാരശ്മികൾ, ഗാമാരശ്മികൾ എന്നീ േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്ന ചില രശ്മികൾ പുറ
െപ്പടുന്നുെണ്ടന്നും അവയിൽ ബീറ്റാരശ്മികൾ ഇലേക്ട്രാണിെന്റ പ്രവാഹെത്തയാണ്
െവളിെപ്പടുത്തുന്നെതന്നും േറഡിേയാ ആക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു രാസധാതു മെറ്റാരു
ധാതുവായി രൂപാന്തരെപ്പടുെമന്നും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടു.
രാസധാതുവിെന്റ പരമാണുവിൽ േപ്രാേട്ടാൺ, ഇലേക്ട്രാൺ എന്നിവ മാത്രമാ
ണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അടുത്ത കാലം വെര വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. േപ്രാ
േട്ടാണുകൾ പരമാണുവിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ (ചൗരഹെലൗ) നിലനിൽക്കുന്നുെവ
ന്നും ഇലേക്ട്രാണിെന്റ ഒരു ഭാഗം േകന്ദ്രബിന്ദുവിലും മെറ്റാരു ഭാഗം കറങ്ങിക്കറങ്ങി
െക്കാണ്ട് േകന്ദ്രബിന്ദുവിന് ചുറ്റുമായും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുെവന്നുമാണ് കരുതെപ്പട്ടിരു
ന്നത്. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ എലേക്ട്രാണുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നതിെനപ്പറ്റി വാദപ്രതി
വാദങ്ങളുണ്ടായി.
1932-ൽ ഏതാണ്ട് േപ്രാേട്ടാണുകളുെട വലിപ്പമുള്ള മെറ്റാരു കണിക കണ്ടുപി
ടിക്കെപ്പട്ടു. ഇതിന് ൈനേട്രാൺ എന്നു പറയുന്നു. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ േപ്രാേട്ടാണും
ൈനേട്രാണുമാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇേപ്പാൾ മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വി
ശ്വസിക്കുന്നത്. േകന്ദ്രബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ബീറ്റാ രശ്മികെള വിഘടിപ്പിക്കുേമ്പാഴാണ്
ഇലേക്ട്രാണുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േപ്രാേട്രാ
ണും ൈനേട്രാണുമടങ്ങിയ േകന്ദ്രബിന്ദുവിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗേവഷണ
ങ്ങൾ നടത്തിയതിെന്റ ഫലമായി േപ്രാേട്ടാൺ, ൈനേട്രാൺ എന്നിവയ്ക്കുപുറേമ
ഇലേക്ട്രാൺ, േപാസിേറ്റാൺ, െമേസാൺ, െനയിറ്റ്റിേനാ, േഫാേട്ടാൺ എന്നി
ങ്ങെനയുള്ള ചില “മൗലിക” കണികകളും കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങെന
ആറ്റം അവിഭാജ്യമായ ഭൗതിക കണികകളാെണന്ന പഴയ നിഗമനം തകരുക
യും സങ്കീർണവും ജഡിലവുമായ പദാർത്ഥ ഘടനയുെട ആന്തരസത്തെയപ്പറ്റി
മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അറിവ് ലഭിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ആത്മീയവാ
ദത്തിെന്റ െവള്ളെക്കാടി പറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നാേണാ? ഭൗതിക
പദാർത്ഥം അപ്രത്യക്ഷമാെയന്നാേണാ? പദാർത്ഥെത്ത അണു, പരമാണു എന്നി
ങ്ങെന വിഭജിച്ചാലും ശരി, േപ്രാേട്ടാൺ, ൈനേട്രാൺ എന്നിങ്ങെന വിഭജിച്ചാലും
ശരി, അതു നിലനിൽക്കുന്നത് മനസിനുള്ളിൽ മാത്രമാേണാ? അതിന് വസ്തുനിഷ്ഠ
മായ ഒരു നിലനിൽപില്ലേല്ല? ഇതാണ് േചാദ്യം.
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അദ്ധ്യായം 6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും

ഈ േചാദ്യത്തിന് നാല്പത്തഞ്ചുെകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു തെന്ന സഖാവ് െലനിൻ മറു
പടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്:
“വസ്തുതകളുെട സത്ത അെല്ലങ്കിൽ അന്തസാരം ആേപക്ഷികമാണ്; വസ്തുതക

െളപ്പറ്റിയുള്ള മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിെന്റ നിലവാരെത്ത മാത്രമാണത് െവളിെപ്പടുത്തു
ന്നത്. ഈ ജ്ഞാനത്തിെന്റ അഗാധത ഇന്നെല പരമാണുവിനപ്പുറേത്തയ്ക്ക് കട
ന്നിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അതു എലേക്ട്രാണുകൾക്കും തരംഗങ്ങൾക്കുമപ്പുറേത്തക്കു േപാ
കുന്നില്ല. പുേരാഗമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ പ്രകൃതിജ്ഞാനം േനടിെയടുത്ത
ഈ ഓേരാ നാഴികകല്ലുകളുെടയും സ്വഭാവം ആേപക്ഷികവും താൽക്കാലികവു
മാെണന്നു ദ്വന്ദ്വമാനഭൗതികവാദം ഊന്നിപ്പറയുന്നു, പരമാണുെവേപ്പാെലതെന്ന
എലേക്ട്രാണും അപാരമാണ്. പ്രകൃതി അനന്തമാണ്. പേക്ഷ, അതു അനന്തമായി
തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും സ്വ
തന്ത്രമായി പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അനിേക്ഷദ്ധ്യമായും
അനുപാധികമായും അംഗീകരിക്കുന്നുെവന്ന വസ്തുതയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാ
ദെത്ത ആത്മീയവാദത്തിൽ നിന്നും േവർതിരിക്കുന്നത്.” (െമറ്റീരിയലിസം ആൻറ്
എമ്പീരിേയാ ക്രിട്ടിസിസം. േപജ് 264)

യാഥാർത്ഥ്യത്തിനുള്ള െതളിവ് അതിെന്റ പ്രേയാഗമാണ് എന്നു മാർക്സിസം സി
ദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പരമാണുവിെന്റ വിഘടനയിൽ നിന്നുണ്ടായ ജ്ഞാനം പ്രാേയാ
ഗികജീവിതത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാെമന്നായിട്ടുണ്ട്. പരമാണുവിൽ ഒളിഞ്ഞുകിട
ക്കുന്ന പ്രചണ്ഡമായ ശക്തി ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് ആറ്റം േബാംബുണ്ടാക്ക
െപ്പടുന്നത്. അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികെളറിഞ്ഞ ആറ്റം േബാംബിെന്റ ശക്തി
െകാണ്ട് നമ്മുെട മാനസിക മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നു എത്രേയാ അകെല കിടക്കുന്ന
ഹിേരാഷിമാപട്ടണം െവന്തുെവണ്ണീറായി. അേത ആറ്റമിെന്റ പ്രചണ്ഡമായ ശക്തി
യുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് േസാവിയറ്റുയൂണിയൻ പ്രകൃതിെയ മാറ്റിമറിക്കാൻ തുട
ങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
പേക്ഷ, േകശവേദവിെന്റയും ഭാസ്ക്കരൻനായരുെടയും, ആത്മീയവാദികളായ
പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെടയും അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാം മായയാണ്! പര
മാണുവും മായ, പരമാണുേബാംബും മായ, ഹിേരാഷിമയും മായ, അേമരിക്കൻ
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട മരണനൃത്തവും മായ, േസാവിയറ്റുയൂണിയെന്റ കമ്മ്യൂണിസ
വും മായ! യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളേതാ, തലേച്ചാർ എന്ന ഭൗതികപദാർത്ഥത്തിെന്റ
സഹായം കൂടാെത അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അനർഘങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ മാ
ത്രം!
പേക്ഷ, മുതലാളിത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എല്ലാക്കാലത്തും ഇങ്ങെനയായിരു
ന്നില്ല, അവർ ഭൗതിക വാദത്തിലടിയുറച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്ന
ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സയൻസും മുതലാളിത്തവും ഒപ്പമാണ്
വളർന്നത്. സയൻസ് മുതലാളിത്തേത്തയും മുതലാളിത്തം സയൻസിേനയും ഒപ്പം
േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ, ആവിക്കപ്പലുകൾ, വിദ്യുച്ഛക്തി മുതലാ
യവയുെട ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും ആധിപ
ത്യം േനടാൻ പുറെപ്പട്ടത്. അന്ന് മുതലാളിത്തത്തിന് യൗവ്വനകാലമായിരുന്നു.
ഭാവിയിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അത് ഭൂതകാലത്തിെന്റ
പരിമിതികെള െവല്ലുവിളിക്കുകയും പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പഴഞ്ചൻ ധാരണകെള
ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും െചയ്തു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ െവന്നിെക്കാടി പറപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ട് അതു മുേന്നറി.
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പേക്ഷ, ഇരുപതാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി സ്ഥിതിയാെക മാറി. മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ വളർച്ചയവസാനിച്ചു. അതു നരയ്ക്കാനും മുരടിയ്ക്കാനും തുടങ്ങി, സാമ്രാജ്യാധിപ
ത്യം, ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ
ആവിർഭാവം—മുതലാളിത്തത്തിന് ഭാവിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാതായി. അതു തന്നി
േലക്കുതെന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അത് ആത്മീയവാ
ദത്തിെന്റ ചളിക്കുണ്ടിെന അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ട്, തെന്നേപാറ്റി വളർത്തിയ
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിെന്റ മുഖേത്തക്ക് അതു കാർക്കിച്ചുതുപ്പി. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തി
െന്റ നിഗൂഢതകളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള പുതിയ സത്യങ്ങൾ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കു
ന്നതു കണ്ട് അതു േപടിച്ചു നിലവിളിച്ചു. യാെതാന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാം
അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു!
ഇത് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരാജയമല്ല, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മരണെവപ്രാളം മാ
ത്രമാണ്. ഭൗതിക ശാസ്ത്രം നശിക്കുകയല്ല, വളരുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. അതിെന
വളർത്താൻ പുതിയ ശക്തികൾ മുേന്നാട്ടു വന്നിട്ടുമുണ്ട്.
ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ അടിത്തറ. പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഘട
നെയപ്പറ്റിയും സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഓേരാ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവും, ഭൗതിക
ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഓേരാ േനട്ടവും, മാർക്സിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു
പ്രേചാദനം നൽകുന്നു.
ശാസ്ത്രം ഇന്ന് േപ്രതങ്ങളുെടയും ഞരമ്പുേരാഗികളുെടയും ഭാഗത്തല്ല, മാർക്സി
സത്തിെന്റ ഭാഗത്താണ്. ശവക്കുഴിയിേലക്കു കാലുനീട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ ശാസ്ത്രകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഭാതികശാസ്ത്രെത്ത വലിെച്ച
റിഞ്ഞ്, പഴകി ജീർണിച്ച മതവിശ്വാസങ്ങെള െകട്ടിപ്പുണരാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ മാർ
ക്സിസം മനുഷ്യെന്റ സർവേതാന്മുഖമായ പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി ശാസ്ത്രെത്ത ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ, മാർക്സിസം പ്രപഞ്ചേത്തയും സമുദായേത്തയും മനസിലാക്കാ
നുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല; പ്രകൃതിേയയും സമുദായേത്തയും മാറ്റാനുള്ള
തത്വശാസ്ത്രം കൂടിയാണ്. മാർക്സ് പറഞ്ഞു:
“തത്വജ്ഞാനികൾ േലാകെത്ത പലതരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്രമാണ് െച
യ്തിട്ടുള്ളത്; അതിെന മാറ്റുക എന്നതാണ് പ്രശ്നം.”

മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസം പ്രകൃതിേയയും സമുദായേത്തയും വിശക
ലനം െചയ്യുന്നത് അവെയ മാറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ്; മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കും പുേരാഗതി
ക്കുംേവണ്ടി അവെയ ഉപേയാഗിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.
□
ആദ്യപതിപ്പു്—1965 ഏപ്രിൽ
രണ്ടാം പതിപ്പ്—1980 നവംബർ
പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് , തിരുവനന്തപുരം

7
മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
േചാദ്യം ഒന്ന്: മാർക്സിസത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണേല്ലാ ഡയലക്ടിക്കൽ
െമറ്റീരിയലിസ(ൈവരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതികവാദം)വും ഹിേസ്റ്റാറിക്കൽ െമറ്റീരി
യലിസ(ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദ)വും. ഇങ്ങെന ഭൗതികവാദപരമായ
ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയുറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ
മതവിശ്വാസികൾക്കും അംഗങ്ങളായിേച്ചരാെമന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതി
െലാരു െപാരുത്തേക്കടിേല്ല?
ഉത്തരം: േലാകം യഥാർത്ഥത്തിെലങ്ങിെനയിരിക്കുന്നുേവാ അങ്ങിെന അതിെന
മനസ്സിലാക്കണെമന്നതാണ് ഡയലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റ കാതൽ.
പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും േലാകവും ചരാചരങ്ങളുെമല്ലാം യഥാർത്ഥമായി, വസ്തു
നിഷ്ഠമായി, ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഓേരാന്നും ഇടവിടാെത മാറി
െക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില നിയമങ്ങളു
ണ്ട്. ഫിസിക്സ്, െകമിസ്ട്രി, ബേയാളജി തുടങ്ങിയ ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങെളല്ലാം
ഈ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഈ മാറ്റങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങെളപ്പറ്റിയും
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങെളേപ്പാെല മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദപ
രമായിട്ടാണ്, എന്നുെവച്ചാൽ, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്, പ്രപഞ്ചേത്തയും മനുഷ്യ
സമുദായെത്തയും വീക്ഷിക്കുന്നത്.
മാറ്റങ്ങളുെട പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട്
േലാകെത്ത മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കും സർേവാന്മുഖമായ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും േവണ്ടി മാറ്റി
മറിയ്ക്കാനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെള കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
െപാതുനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയുെട െവളിച്ചത്തിൽ ൈദനംദിനസംഭ
വങ്ങെള പരിേശാധിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർക്ക് സംഭവങ്ങൾ ഏതുവഴിയ്ക്കാണ് നീങ്ങി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും ഏതുവഴിക്കാണ് നീങ്ങാനിടയുള്ളത് എന്നും കൂടുതൽ
വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങിെന, മാർക്സിസം പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയായിത്തീരുന്നു; െതറ്റുകൂടാെത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട
ത്താൻ അത് സഹായിക്കുന്നു.
108

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

109

എന്നാൽ പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റയും വളർച്ചയുെട നിയമ
ങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട
പരിപാടിയനുസരിച്ച് േലാകെത്ത മാറ്റാനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ കഴി
യും. വിദ്യച്ഛക്തി എങ്ങിെനയുണ്ടാകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കും—അേതേതാ
െചകുത്താെന്റ വിദ്യയാെണന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുേപാലും—േവണ്ട വിധത്തിൽ
‘സ്വിെച്ചാ’ന്നമർത്തി ഇരുട്ടകറ്റാൻ കഴിയും. ‘സ്വിച്ച’മർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ െതറ്റുപ
റ്റാതിരിക്കേയ േവണ്ടൂ. ‘സ്വിച്ചി’േനാ ‘വയറി’േനാ വല്ല േകടും പറ്റിയാൽ അറിവുള്ള
വരുെട സഹായം േതടുകയും േവണം. മതവിശ്വാസികളുെട കാര്യത്തിലും ഇേത
നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ആധുനിക സമുദായത്തിൽ ജന്മികളും മുതലാളികളും തങ്ങളുെട സ്ഥാപിത
താൽപര്യങ്ങെള നിലനിർത്താനുള്ള ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് മതെത്ത
ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാർെക്കതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള മത
ത്തിെനതിരായ ആക്രമണമായിട്ടാണ് പിന്തിരിപ്പൻ പുേരാഹിതൻമാർ ചിത്രീകരി
യ്ക്കാറുള്ളത്. ഈ കാപട്യെത്ത തുറന്നുകാണിയ്ക്കുകതെന്ന േവണം.
എന്നാൽ, ജന്മികളും മുതലാളികളും മാത്രമല്ല, സാമാന്യജനങ്ങളും മതത്തിൽ
വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മതത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭം മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങെള േയാ
ജിപ്പിയ്ക്കാനല്ല, ഭിന്നിപ്പിയ്ക്കാൻ മാത്രമാണുപകരിക്കുക. സ്ഥാപിതതാൽപര്യക്കാ
രുെട കയ്യിൽ കളിയ്ക്കലാവും അത്. അതുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുെട
പരിപാടിയിൽ മതത്തിെനതിരായ സമരത്തിന്നുകൂടി സ്ഥാനമനുവദിയ്ക്കണെമന്നും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മതം നിേരാധിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്നും മറ്റുമുള്ള
അഭിപ്രായങ്ങെള ഏംെഗൽസ് എതിർത്തത്.
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതവിശ്വാസം യഥാർഥമായി നിലനിൽക്കുന്നു. െവറും
മതവിരുദ്ധനടപടികൾെകാണ്ട് അതിെന നശിപ്പിയ്ക്കാനാവില്ല. എെന്തന്നാൽ
മതവിശ്വാസത്തിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ കാരണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിട
േത്താളം മതവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കും.
മാർക്സിസം ഭൗതികവാദത്തിലടിയുറച്ചതാെണന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, മാർ
ക്സിസത്തിെന്റ ഭൗതികവാദം യുക്തിവാദികളുെടേയാ പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഫ്ര
ഞ്ചുതത്വജ്ഞാനികളുെടേയാ ഭൗതികവാദത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് കൂ
ടുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഭൗതികവാദമാണ്.
പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയും പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയുമുള്ള മതപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങെള നിേഷ
ധിക്കുക മാത്രമല്ല അത് െചയ്യുന്നത്. മതവും മതവിശ്വാസവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിലനിൽക്കുന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനകാരണെമെന്തന്നുകൂടി അതു പരിേശാധിയ്ക്കുന്നു.
ആധുനിക സമുദായത്തിൽ മതവും മതവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നെതന്തുെകാ
ണ്ടാണ്? െലനിൻ മറുപടി പറയുന്നു:
“ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം പ്രധാനമായും
സാമൂഹ്യമാണ്. അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങൾക്ക് േനരിേടണ്ടിവരുന്ന സാമൂഹ്യ

മർദനങ്ങളുെട േമലാണ് ആധുനികമതത്തിെന്റ േവരുകൾ ആഴത്തിൽ ഊന്നി
പ്പതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. യുദ്ധം, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ അപൂർവസംഭവങ്ങേളക്കാൾ
ആയിരമിരട്ടി ഭയാനകമായ കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങെള ദിവസംേതാറും, മണിക്കൂറുേതാറും,
സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അന്ധമായ ശക്തികളുെട മുമ്പിലുള്ള
സാധാരണക്കാരുെട തികഞ്ഞ നിസ്സഹായതയിേന്മലാണ് അത് ഊന്നിനിൽക്കു
ന്നത്. ‘ഭയം ൈദവെത്ത സൃഷ്ടിച്ചു.’ മൂലധനത്തിെന്റ അന്ധമായ ശക്തികെളകു
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റിച്ചുള്ള ഭയം—അതിെന്റ പ്രവർത്തനെത്ത ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ടാണ് അത് അന്ധെമന്ന് പറയുന്നത്—ഈ അന്ധ
മായ ശക്തി െതാഴിലാളികെളയും െചറുകിട ബിസിനസുകാരെനയും അവരുെട
ജീവിതത്തിെന്റ ഓേരാ പടിയിലും, െപാടുന്നെനയുണ്ടാകുന്ന, അപ്രതീക്ഷിതമായ,
യാദൃശ്ചികമായ, നാശനഷ്ടങ്ങൾെക്കാണ്ടു ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നു. പിന്നാെല വരു
ന്നത്, പാപ്പരത്തം, ഭിക്ഷയാചിക്കൽ, വ്യഭിചാരം, പട്ടിണിമരണം എന്നിവയാണ്—
ഇതാണ് ആധുനികമതത്തിെന്റ നാരായേവര്. ഭൗതികവാദത്തിെന്റ ശിശുപാഠ
ത്തിൽതെന്ന എന്നേന്നയ്ക്കുമായി പറ്റിപിടിച്ചു നിൽക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്ത, ഓേരാ
ഭൗതികവാദിയും ഇക്കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി ഓർമ്മി
േച്ച തീരൂ.”

േവരുകൾ പിഴുെതറിയുകയാണാവശ്യം. അടിയ്ക്കടി പട്ടിണി മരണങ്ങേളയും പാപ്പ
രത്തങ്ങേളയും സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്ന ജന്മിത്വവും മുതലാളിത്തവുമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകയാണാവശ്യം. മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ന്യൂനപക്ഷക്കാെര
െക്കാണ്ടുമാത്രം ഈ മഹത്തായ കടമ നിറേവറ്റാനാവില്ല. നിരീശ്വരവാദികെളെയ
ന്നേപാെലതെന്ന മതവിശ്വാസികളായ ബഹുജനങ്ങെളയും മുതലാളിത്തത്തിെന
തിരായി അണിനിരേത്തണ്ടതുണ്ട്. അതുെകാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി
േപാരാടാൻ തയ്യാറുള്ള പുേരാഹിതൻമാർക്കുേപാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ
അംഗത്വം നൽകണെമന്ന് െലനിൻ വാദിച്ചത്. െലനിെന്റ തെന്ന വാക്കുകളിൽ,
“ഒരു പുേരാഹിതൻ നമ്മുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ വരികയാെണ
ങ്കിൽ—അയാൾ മനസാക്ഷിേയാടുകൂടി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പാർട്ടി
പരിപാടിെയ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ—േസാഷ്യലിസത്തി
നുേവണ്ടി െപാരുതുന്ന പാർട്ടി അണികളിേലക്ക് നമുക്കയാെള സ്വാഗതം െചയ്യാം.
എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുെട പാർട്ടിയുെട ൈചതന്യ

വും തത്വങ്ങളും മറുഭാഗത്ത് പുേരാഹിതെന്റ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അയാെളമാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിേട്ട കണക്കാേക്ക
ണ്ടതുള്ളു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അയാൾ തെന്നത്താൻ നിേഷധിയ്ക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യു
ന്നത്. പാർട്ടിെമമ്പർമാരുെട തത്വശാസ്ത്രവും പാർട്ടി പരിപാടിയും തമ്മിൽ എെന്ത
ങ്കിലും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കാൻ േവണ്ടി െമമ്പർമാെരെയല്ലാം പരി
േശാധിയ്ക്കുക എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയ്ക്കും സാധ്യമല്ല… എന്നാൽ ഏെതങ്കി
ലുെമാരു പുേരാഹിതൻ പാർട്ടിയിൽ േചർന്നേശഷം മതപരമായ ആശയങ്ങൾ
പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുക എന്നത് മുഖ്യേജാലിയാക്കിെക്കാണ്ട് എല്ലാേയ്പാഴും അതിനുേവണ്ടി
മിനെക്കടുകയാെണങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാർട്ടിയ്ക്ക് അയാെള പുറംതേള്ളണ്ടിവരും.”
“ഈശ്വരവിശ്വാസം നിലനിർത്തിേപ്പാരുന്ന എല്ലാ െതാഴിലാളികെളയും പാർട്ടി
യിൽ േചർക്കണം. േപാരാ അവെര േചർക്കാനുള്ള നമ്മുെട ശ്രമങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പി
യ്ക്കുക കൂടി േവണം. ഈ െതാഴിലാളികളുെട മതവിശ്വാസങ്ങെള െതല്ലുേപാലും
േചാദ്യം െചയ്യുന്നതിന് നമ്മെളതിരാണ്. നാമവെര നമ്മുെട കൂെട േചർക്കുന്നത്
മതത്തിെനതിരായ സമരം നടത്താനല്ല; പിെന്നേയാ നമ്മുെട പരിപാടിയുെട െവ
ളിച്ചത്തിൽ അവർക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ്.”

□
(കമ്യൂണിസ്റ്റ്, 1960 ജൂൈല)
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േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
മർദ്ദനങ്ങൾെക്കാണ്ടും അക്രമങ്ങൾെക്കാണ്ടും േറാമൻസാമ്രാജ്യം തകരാൻ തുട
ങ്ങിയ കാലഘട്ടം; മർദ്ദിതരായ അടിമകളും മർദ്ദകരായ ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള
വർഗ്ഗസമരം മൂർദ്ധന്യത്തിെലത്തിയ ഒരു സന്ദർഭം; പ്രമാണികളും ധനാഢ്യരു
മായ ഉടമകളുെട അധികാരശക്തി അതിർകവിഞ്ഞതായിരുന്നു. അടിമകൾക്ക്
യാെതാരുതരം സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്ക് അവെര ചവിട്ടാം,
കുത്താം, തീെവയ്ക്കാം, അംഗഭംഗം വരുത്താം, െകാല്ലാം—എന്തുേവണെമങ്കിലും െച
യ്യാം. ശക്തിേയാടുള്ള ബഹുമാനം, ദൗർബ്ബല്യേത്താടുള്ള പുച്ഛം, അനിയന്ത്രിതമായ
സുഖേഭാഗങ്ങൾ—ഇതായിരുന്നു ഉടമകളുെട തത്വശാസ്ത്രം, മൃഗങ്ങളുേടതിേനക്കാൾ
നികൃഷ്ടമായിരുന്ന ജീവിതം—അതായിരുന്നു അടിമത്തം.
പേക്ഷ, അടിമകൾ മൃഗങ്ങളായിരുന്നില്ല. അവർ മനുഷ്യരായിരുന്നു. മർദ്ദന
ങ്ങെള നിശബ്ദമായി സഹിക്കാൻ അവർ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. മർദ്ദകരായ ഉട
മകൾെക്കതിരായി അവർ അനവധി തവണ കലാപം നടത്തി. എന്നാൽ ഓേരാ
കലാപവും നിർദ്ദയമായി അടിച്ചമർത്തെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. വീണ്ടും വീണ്ടും
അവർ േപാരാടിേനാക്കി, വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയെപ്പട്ടു. രണ്ടുെകാല്ലേത്താളം
നീണ്ടുനിന്ന സംഘടിതവും, ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ സ്പാർേട്ടക്കസ് ലഹള (20-22
ബി. സി.) േപാലും േതാൽവിയടയുകയാണ് െചയ്തത്. ഇനിെയന്താണ് െചയ്യുക?
ആശെയ്ക്കന്താണ് വഴി? അമാനുഷികമായ ഏെതങ്കിലും ഇന്ദ്രജാലംെകാണ്ടല്ലാെത
രക്ഷയിെല്ലന്ന് േതാന്നി. ശക്തനായ ഒരു സംരക്ഷകൻ. ഒരു ൈദവപുത്രൻ, ഒരു
പ്രവാചകൻ, സ്വന്തം ത്യാഗംെകാണ്ട് തങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാ
ത്മാവ് ആെരങ്കിലും തങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കാൻ വെന്നങ്കിൽ!
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നസ്രത്തുകാരനായ ഒരാശാരിയുെട മകൻ അവർക്കിട
യിൽ തലയുയർത്തി നിന്നുെകാണ്ട് അവെര ആഹ്വാനം െചയ്തത്.
“അധ്വാനിക്കുന്നവേര! ഭാരം ചുമക്കുന്നവേര! എല്ലാവരും എെന്റ അടുത്തുവരുവിൻ.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാം.”

മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രൻമാെരയും അവശേരയും അേദ്ദഹം സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. “ദരിദ്രൻ
മാേര, പാപികേള, പുച്ഛിക്കെപ്പടുന്നവേര നാളെത്ത േലാകം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയു
ള്ളതാകെക്കാണ്ട് സേന്താഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക!”
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അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട േനെര േക്രാധാഗ്നി വിതറിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം ഗർജ്ജിച്ചു:
“പാമ്പുകെള, സർപ്പസന്തതികേള! നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങെന െത
റ്റിെയാഴിയും?”

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രൻമാെര ചൂഷണംെചയ്യുന്നവർെക്കതിരായി അേദ്ദഹം താ
ക്കീതുെചയ്തു:
“ദരിദ്രൻമാരുെട ന്യായം മുറിച്ചുകളവാനും എളിയവരുെട അവകാശം ഇല്ലാതാക്കു

വാനും വിധവമാർ തങ്ങൾക്കു െകാള്ളയായിത്തീരുവാനും അനാഥൻമാെര തങ്ങൾ
ക്കിരയാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നീതിെകട്ട ചട്ടം നിയമമാക്കുന്നവർക്കും അനർത്ഥം
എഴുതിവയ്ക്കുന്നവർക്കും—ഹാ, കഷ്ടം സന്ദർശനദിവസത്തിലും ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്ന
വിനാശത്തിലും നിങ്ങൾ എന്തുെചയ്യും?” (െയശയ്യാവ്: X-1, 2, 3)

പുറത്തു കുരടാവുെകാണ്ടുള്ള അടികളുേടയും െനറ്റിേമൽ ചൂടുവച്ചതിൻേറയും പാ
ടുകൾ വഹിക്കുന്ന അടിമകൾ ആേവശം െകാണ്ടു. ക്രിസ്തുവിെന്റ വാക്കുകൾ അവ
രുെട ഹൃദയങ്ങളുെട വ്രണങ്ങൾക്കു മുറിെകട്ടിെക്കാടുത്തു. അധികൃതർ, മർദ്ദിതർ,
ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കെപ്പട്ടവർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ, ൈകേവലക്കാർ, കണ്ണീരുംൈകയ്യു
മായി കഴിയുന്നവർ—എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത തങ്ങളുെട ൈദവപുത്രനായും തങ്ങ
ളുെട പ്രവാചകനായും അംഗീകരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള അടിമകൾ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു.
മർദ്ദകൻമാരാകെട്ട േപടിച്ചുവിറച്ചു. അവരുെട ധിക്കാരങ്ങളും സ്ഥാപിതതാൽ
പര്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, അവരുെട ൈദവങ്ങൾേപാലും െവല്ലുവിളിക്കെപ്പട്ടു. ഒടുവിൽ
യൂദാസിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അവർ േയശുവിെന കുരിശ്ശിേലറ്റി. മർദ്ദിതവർഗ്ഗ
ക്കാരുെട േനതാവായ ആ മഹാത്മാവിെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്ന് രക്തെമാഴുകുന്നത്
കണ്ട് അവർ ആഹ്ലാദിച്ച് െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
പേക്ഷ, േയശുക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല. നൂറുകണക്കിലുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളുെട നാവുക
ളിൽ, ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ, അേദ്ദഹം ഉയർെത്തഴുേന്ന
റ്റു.
പഴയ മതങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിെയാരു മതം െപാന്തിവന്നു. വർഗ്ഗവ്യ
ത്യാസമില്ലാെത, സ്ത്രീപുരുഷേഭദമില്ലാെത, എല്ലാവരുെടയും മുന്നിൽ അതിെന്റ വാ
തിലുകൾ തുറന്നിടെപ്പട്ടു. ഗ്രീക്കുകാരനായാലും ശരി, േറാമാക്കാരനായാലും ശരി,
ജൂതനായാലും ശരി, ബാർേബറിയനായാലും ശരി അടിമയായാലും ശരി, േവാട്ട
വകാശമില്ലാത്തവനായാലും ശരി, എല്ലാവരും സമൻമാർ, എല്ലാവരുെട മുമ്പിലും
ക്രിസ്തുവിെന്റ ആദർശങ്ങൾ ഉയർന്നുനിന്നു.

II
എന്തായിരുന്നു അന്നെത്ത സ്ഥിതി? െയരുശേലമിേലക്കു േനാക്കു:
“അതിെന്റ അകംമുഴുവനും പീഡനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കിണറ്റിൽ പച്ചെവള്ളം നി
റഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല അതിൽ എേപ്പാഴും ദുഷ്ടത സംഭവിക്കുന്നു. സാഹസവും
കവർച്ചയുേമ അവിെട േകൾപ്പാനുള്ളു. എെന്റ മുന്നിൽ എേപ്പാഴും ദീനവും മുറിവും
മാത്രേമയുള്ളു.” (െജെരമിയാ: VI-7)
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െയരുശേലമിൽ മാത്രമല്ല, േറാമൻസാമ്രാജ്യത്തിെലാട്ടുക്കും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി.
േയശുവിെന്റ ശിഷ്യൻമാരും അനുയായികളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ട്, മർദ്ദിതരായ അടിമകളുെട സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുെകാ
ണ്ടുെകാണ്ട്, തങ്ങളുെട മഹാനായ പ്രവാചകെന്റ ഉപേദശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും
പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവർ െതരുവുേതാറും നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു: അടിമകളും മറ്റുള്ളവെര
േപ്പാെലതെന്ന മനുഷ്യരാണ്!
“ഹൃദയം തകർന്നവെര മുറിെകട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് േമാചനവും അടിമകൾക്ക്

സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിപ്പാനും യേഹാവയുെട പ്രസാദവർഷവും നമ്മുെട ൈദവത്തി
െന്റ പ്രതികാരദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാെരെയാെക്കയും ആശ്വ
സിപ്പിക്കാനും സിേയാനിെല ദുഃഖിതൻമാർക്ക് െവണ്ണീറിനു പകരം അലങ്കാരമാല
യും ദുഃഖത്തിനു പകരം ആനന്ദൈത്തലവും വിഷണ്ണമനസ്സിനു പകരം സ്തുതി എന്ന
േമലാപ്പും െകാടുപ്പാനും അവൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു.” (െയശയ്യാവ്: LXI-2,3)

ദുഃഖിതൻമാരുെട ദുഃഖത്തിന് കാരണെമന്താെണന്ന് അവൻ േനാക്കിക്കണ്ടു:
“എെന്റ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ദുഷ്ടൻമാെര കാണുന്നു. അവർ േവടൻമാ
െരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു. അവർ കുടുക്കവച്ച് മനുഷ്യെര പിടിയ്ക്കുന്നു. കൂട്ടിൽ
പക്ഷി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല അവരുെട വീട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അങ്ങെന അവർ പ്രമാണികളും ധനവാൻമാരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവർ പു
ഷ്ടിവച്ച് മിന്നുന്നു. ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ അനാഥൻമാർ
ക്കു ഗുണം വരത്തക്കവണ്ണം അവരുെട വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല. ദരിദ്രൻമാർക്ക്
ന്യായപാലനം െചയ്യുന്നതുമില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള ജാതിേയാട് ഞാൻ പകരം െചയ്യാ
തിരിക്കുേമാ എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്.” (െജെരമിയ: V-26,27,28,29)

എന്നിട്ട്, മർദ്ദകൻമാരുെട േനർക്ക് ൈകവിരൽ ചൂണ്ടിെക്കാണ്ട് അവർ അലറി:
“നിങ്ങൾ നശിക്കെട്ട! നിങ്ങൾ തീ െകാണ്ട് നശിക്കെപ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല. നി
ങ്ങളുെട അരമനകൾ െവണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിടെപ്പടും! െചന്നായ്ക്കൾ നഗരത്തിെല െത
രുവിലൂെട അലഞ്ഞുനടക്കും.”

ഇങ്ങെന ക്രിസ്തുവിെന്റ ആശയങ്ങൾ—മർദ്ദിത വർഗ്ഗക്കാേരാട് അതിരുകവിഞ്ഞ
േസ്നഹവും സൗഹാർദ്ദവും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാേരാട് കഠിനമായ െവറുപ്പും നിറെഞ്ഞാ
ഴുകുന്ന ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ—അതിേവഗം പടർന്നുപിടിച്ചു.
മർദ്ദകൻമാർ േബജാറായി. പുതിയമതം മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ അടിമ
കെള മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുന്നു! അവർെക്കങ്ങെന േക്രാധം വരാതിരിക്കും?
അവർ എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങളുെമടുത്തു പ്രേയാഗിച്ചു. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികെള കാ
ളകളുെട കാലിൻേമൽ െകട്ടി െപരുവഴിയിലൂെട വലിച്ചിഴച്ചു; കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് തീ
റ്റിയിട്ടുെകാടുത്തു; കുരിശിൻേമൽ തറച്ചു െകാലെചയ്തു. മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രതി
നിധികളായതുെകാണ്ട്, ഇന്നെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലതെന്ന അന്നെത്ത
ക്രിസ്ത്യാനികളും നിരവധി േക്ലശങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും സഹിേക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്നെത്ത
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെല തെന്ന അന്നെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒളിവിലിരുന്ന് പ്ര
വർത്തിേക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്നെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലതെന്ന അന്നെത്ത
ക്രിസ്ത്യാനികളും േവട്ടയാടെപ്പട്ടു, മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, എന്തായി
ട്ടും, ഇന്നെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെലത്തെന്ന അന്നെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളും
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ
അവരുെട പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
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അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

1895-ൽ ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:
“ശരിക്ക് 16 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച ഒരു വിേദ്രാഹപ്പാർട്ടി േറാമൻ
സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലിെയാരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മതേത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ അടി
ത്തറകേളയും അതു തുരങ്കംവച്ചു. സീസറുെട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ നിയമം എന്ന
വാദെത്ത അതു പരിപൂർണ്ണമായും നിേഷധിച്ചു. അതിനു സ്വന്തമായി ഒരു മാതൃഭൂമി
യുണ്ടായിരുന്നില്ല—അത് സാർവ്വേദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിെല എല്ലാ രാ
ജ്യങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽ ഏഷ്യ വേരയും, സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറേത്തയ്ക്കും
അതു വ്യാപിച്ചു. വളെരക്കാലം രഹസ്യമായിട്ടാണ്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ, കഴിച്ചുകൂ
ട്ടിെക്കാണ്ടാണ് അത് പ്രേക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ, പരസ്യമായി പ്രവർത്തി
ക്കവണ്ണം ശക്തിേനടിെക്കാണ്ട് അത് പുറത്തുവന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. വിേദ്രാഹത്തിെന്റ
ഈ പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പട്ടിരുന്നത്…” (ഏംെഗൽസ്:
‘ഫ്രാൻസിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ)

ക്രിസ്തുവിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങെള വ്യതിചലിപ്പിക്കാനും വീെണ്ടടുക്കാനും
േവണ്ടി മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരും അവരുെട യുദാസ്സുകളും പലതരം പ്രേലാഭനങ്ങളും പ്ര
േയാഗിച്ചുേനാക്കി. അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു: “ചക്രവർത്തിെയ ഒന്നു വന്ദിച്ചാൽ മതി,
നിങ്ങളുെട ജീവെന രക്ഷിക്കാം.”
െചറിയകുട്ടികൾ േപാലും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്!”. ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിെല എം. എസ്. പി. മർദ്ദനകാ
ലത്ത് ബാലസംഘക്കാർക്ക് ‘ഈങ്കിലാബ്’ വിളിച്ചതുേപാെല!
വീണ്ടും മർദ്ദനങ്ങൾ! നീചവും മൃഗീയവുമായ ൈപശാചികതകൾ! ഒടുവിൽ ക്രി
സ്ത്വാബ്ദം 303-െല ആ കൂട്ടെക്കാല! നിേക്കാമീഡിയയിലുള്ള രാജകീയെകാട്ടാരം തീ
െവച്ചു നശിപ്പിച്ചുെവന്നതാണേത്ര കാരണം. ആ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്രമ’ണേത്താട്—
െതറ്റിേപ്പായി, ആ ‘ക്രിസ്ത്യൻ അക്രമ’േത്താട്—പകവീട്ടാൻ േവണ്ടി പതിനായിരക്ക
ണക്കിലുള്ള ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾ നിർദ്ദയം കൂട്ടെക്കാലെചയ്യെപ്പട്ടു.
എന്നിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി—അല്ല, ക്രിസ്തുമതം—നശിച്ചില്ല. അതു കാട്ടുതീ
േപാെല പടർന്നുപിടിച്ചു.

III
െകാല്ലങ്ങൾ കടന്നുേപായി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടായി.
ഒടുവിൽ പുതിയ മതെത്ത അടിച്ചമർക്കാനാവിെല്ലന്ന് േബാധ്യമായേപ്പാൾ, യുദാ
സുകൾ അടവുമാറ്റി. തങ്ങളും ക്രിസ്തുവിെന്റ അനുയായികളാെണന്ന് അവർ ഉച്ച
ത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാൻ തുടങ്ങി.
ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഈ ചപ്പടാച്ചിക്ക് േനതൃത്വം നൽകിയത്. ആഭ്യന്തര
ക്കുഴപ്പംെകാണ്ട് താറുമാറായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളുെട വിശാലമായ സാമ്രാജ്യ
െത്ത ഒന്നാക്കി േയാജിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സാർവ്വലൗകികമായ ഒരു മതത്തി
െന്റ സഹായം ആവശ്യമാെണന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.
അങ്ങെന ക്രിസ്ത്വാബ്ദം 303-െല കുപ്രസിദ്ധമായ കൂട്ടെക്കാലയ്ക്കു േശഷം 17 െകാ
ല്ലംകൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േകാൺസ്റ്റാൻൈടൻ ചക്രവർത്തി, വലിയ ആർഭാടേത്താ
ടുകൂടി, ക്രിസ്തുമതം േസ്റ്ററ്റിെന്റ മതമായി സ്വീകരിച്ചു.
വാൾ കുരിശിെന ആലിംഗം െചയ്തു! മർദ്ദകനായ േകാൺസ്റ്റാൻൈടൻ ‘മഹാ
നായ’ േകാൺസ്റ്റാൻൈടനായി തീർന്നു!
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തങ്ങളുെട സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ പഴയ ൈദവങ്ങ
െളക്കാളുമധികം േയശുവാണ് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക എന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു.
ചക്രവർത്തിയും മാർപാപ്പയും െകട്ടിപ്പിടിച്ചു!
അവർ അടിമകെള ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ സേഹാദരൻമാർ’ എന്നു വിളിച്ചു. പേക്ഷ,
അവർക്കു േമാചനം നൽകിയില്ല. അവർ അടിമകൾക്ക് ‘സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ രാജ്യം’
വാഗ്ദാനം െചയ്തു. പേക്ഷ, ഭൂമിയുെട രാജ്യത്തിൽ അടിമകൾ അടിമകൾ തെന്ന! നി
ലവിലുള്ള സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി കിരീടവും കുരിശും പര
സ്പരം ൈകേകാർത്തു പിടിച്ചു. മർദ്ദിതരുെട േനതാവായ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ‘െകയ
േറാഫിൽ’ അവർ എല്ലാത്തരം മർദ്ദനങ്ങെളയും അനുഗ്രഹിച്ചു. വാളിേനയും, കുന്ത
േത്തയും അവർ േളാഹയണിയിച്ചു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട ദണ്ഡനീതിശാസ്ത്രത്തിന്
അവർ ൈദവകൽപ്പനയുെട സ്വാസ്യം നൽകി.
മർദ്ദകെന േസ്നഹിക്കാനും െപരുമ്പാമ്പിെന ആലിംഗനം െചയ്യാനും അവരു
പേദശിച്ചു. പട്ടിണിയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും കിടന്നു നരകിയ്ക്കുന്ന മർദ്ദിതേരാട് ശാന്തരാ
യിരിക്കുവാൻ അവരാഹ്വാനം െചയ്തു. ഇഹേലാകത്തിൽ അനീതികേളയും ചൂഷണ
ങ്ങേളയും ക്ഷമേയാെട സഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണത്തിനുേശഷം സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്ക്
ഫ്രീടിക്കറ്റു നൽകുന്നതാെണന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം െചയ്തു!
അങ്ങെന അടിമകെള ആേവശം െകാള്ളിക്കാനായി ഉയർന്നുവന്ന ക്രിസ്തു
മതം നിലവിലുള്ള ചൂഷണവ്യവസ്ഥകെള നിലനിർത്താനും സ്ഥാപിതതാൽപര്യ
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരാത്മീയായുധമായി ഉപേയാഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

IV
അതിനുേശഷമുള്ള പള്ളിയുെട ചരിത്രം കറുത്തിരുണ്ട ഭീകരതകളുെട ചരിത്രമാണ്.
മനുഷ്യത്വത്തിെനതിരായ എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങെളയും
അവർ പിന്താങ്ങി. പുേരാഗമനപരമായ എല്ലാറ്റിേനയും അെതതിർത്തു. ശാസ്ത്ര
സംബന്ധിയായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങെള അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. പുേരാഗമനപരമായ
ചിന്താഗതികേളയും ആശയങ്ങെളയും അത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. െവളിച്ചത്തിെന്റ
േനർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുട്ടിെന ആലിംഗനം െചയ്തു. നിലമുടമകൾെക്ക
തിരായ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ആേക്ഷപിച്ചു; മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങെള എതിർത്തു; എല്ലാം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ!
ആത്മീയതയുെടയും ആദ്ധ്യാത്മികതയുെടയും േപരിൽ.
ഓ! അവരുെട ഒരാദ്ധ്യാത്മികത! അവർ ഭൗതികകാര്യങ്ങളുെട വിേരാധി
കളാണേത്ര! ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, ഭൗതികകാര്യങ്ങെള എതിർ
ക്കാൻ േവണ്ടി അവർ എന്താണ് െചയ്തത്? കഴിഞ്ഞ ഒന്നുരണ്ടുനൂറ്റാണ്ടുകളിേല
െയ്ക്കങ്കിലും ഒന്ന് കേണ്ണാടിച്ചുേനാക്കു.
1789-ൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാർപാപ്പ തിരുേമനി അതിെന
എതിർത്തു.
1848-49-ൽ ഇറ്റലിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാളും മാർപാപ്പ
പിന്തിരിപ്പനായാണ് സഹായിച്ചത്. പുതിയ നിയമങ്ങെള പിന്താങ്ങിയവെരല്ലാം
ഭ്രഷ്ടാക്കെപ്പട്ടു.
1917-െല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന െതാഴിലാളിഭരണത്തിെന്റ
േനെര അവർ ഒരു കുരിശുയുദ്ധംതെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

1922-ൽ ഇറ്റലിയിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യമാരംഭിച്ചേപ്പാൾ “ജനാധിപ
ത്യേത്തയും പാർലെമൻററി സ്ഥാപനങ്ങേളയും ഇഷ്ടെപ്പടാത്ത” പീയൂസ് പതി
െനാന്നാമൻ മുസ്സലിനിെയ അനുഗ്രഹിച്ചു: “ൈദവം അയച്ചുതന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ
ണേദ്ദഹം.”
ഫാഷിസ്റ്റ് െചന്നായ്ക്കളുെട ആക്രമണ യുദ്ധങ്ങെളെയല്ലാം, മാർപാപ്പ സഹാ
യിച്ചു. 1935-36 െല അബിസിനീയൻ യുദ്ധം, 1938-ൽ ഓസ്ട്രിയയുെട േനർക്കുണ്ടായ
ബലാൽക്കാരം, 1939-ൽ െചേക്കാേസ്ലാേവാക്കിയയുെട േനർക്കുണ്ടായ കേയ്യറ്റം,
1911-ൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ േനർക്കുണ്ടായ അവസാനെത്ത മരണയുദ്ധം—
എല്ലായിടത്തും ആക്രമികെളയാണു വത്തിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടികളുെട േനതൃത്വത്തിൽ എവിെടെയല്ലാം പട്ടിണിയുെടയും െതാഴിലില്ലായ്മ
യുെടയും ഭരണം അവസാനിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ, എവിെടെയല്ലാം സ്ഥാപിതതാൽ
പ്പര്യക്കാരായ മർദ്ദകൻമാർ പിഴുെതറിയെപ്പട്ടിട്ടുേണ്ടാ, എവിെടെയല്ലാം മനുഷ്യ
ത്വത്തിെന്റ മഹനീയത ഉയർത്തിപ്പിടിയ്ക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ, അവിെടെയല്ലാം സ്വന്തം
ചാരൻമാർ വഴി തുരപ്പൻപണികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണേദ്ദഹം.
എന്തിന്? ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനുേനർക്ക് അേദ്ദഹമനുവർത്തിച്ചുേപാ
ന്നിട്ടുള്ള നയെമന്താണ്?
ഇന്ന് മാർപാപ്പയുെട ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു േസാവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. േസാ
ഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവുമാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമെയ്ക്കതിരായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുെടയും ശത്രുവാണേദ്ദഹം.

V
ആരാണീ മാർപാപ്പ? ഏറ്റവും വലിെയാരു നിലമുടമസ്ഥൻ. വൻകിട കുത്തകബാ
ങ്കുകളിൽ നിന്നും, വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, ലക്ഷക്കണക്കിനു
ള്ള െഷയറുകളുെട ലാഭം വാങ്ങുന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളി!
“തെന്റ അപ്പം വിശക്കുന്നവന് െകാടുക്കുകയും നഗ്നെന ഉടുപ്പിയ്ക്കുകയും പലി
ശയ്ക്കു െകാടുക്കുകേയാ ലാഭം വാങ്ങുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കുകയും െചയ്യണെമന്ന്”
ആര് ഉപേദശിച്ചുേവാ ആ മഹാനായ േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ മാർപാപ്പ തി
രുേമനി െകാല്ലത്തിൽ (രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള കണക്കുപ്രകാരം)
18,00,00,000 ലിറ ആദായമുണ്ടാക്കുന്നു. െതക്കൻ അേമരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കു
ന്ന ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ ബാങ്ക് വത്തിക്കാെന്റ സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. യുദ്ധത്തിന്
മുമ്പ് അതിെന്റ മൂലധനം അഞ്ച് േകാടി ഫ്രാങ്കായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഫ്ര
ഞ്ച് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളിെലല്ലാം കൂടി വത്തിക്കാന് 20 േകാടി ഫ്രാങ്ക്
നിേക്ഷപിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വത്തിക്കാന് േലാകത്തി
ലാെകയുള്ള മൂലധനനിേക്ഷപം 30,000 േകാടി ലിറേയാളം വരും. വിദ്യുച്ഛക്തി,
േലാഹഖനികൾ, ഗതാഗതം, െടക്സ്ൈറ്റൽസ്, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പ
നികൾ—എല്ലാറ്റിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂലധനമുണ്ട്. 40 കേത്താലിക്കാ ബാങ്കുകളും
നൂേറാളം മറ്റു ബാങ്കുകളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇറ്റലിയിൽ
മാത്രം 38,000 േകാടി ലിറ വിലിപിടിച്ച സ്ഥാവരവസ്തുക്കളും വത്തിക്കാനുെണ്ടന്നു
കണക്കാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരണകൂടത്തിെന്റ തെന്ന അധിപനാണേദ്ദഹം.
ഇങ്ങെനയാണ് മാർപാപ്പ തിരുേമനി ആത്മീയകാര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കു
ന്നത്?
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മാർപാപ്പ മാത്രമല്ല, കേത്താലിക്കാപ്പള്ളിയുെട മറ്റു േനതാക്കളും ഏതാ
ണ്ടിേത മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒട്ടാെകയുള്ള നിലത്തിെന്റ
മൂന്നിെലാരുഭാഗം ബിഷപ്പുമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഭൂ
സ്വത്തുക്കളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം കേത്താലിക്കാ പുേരാഹിതേമധാവികളുെട
കയ്യിലാണ്. ഈ വമ്പിച്ച സ്വത്തുക്കളത്രയും കയ്യടക്കിവച്ചുെകാണ്ടാണ് അവർ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ‘ഭൗതികവാദ’െത്ത എതിർക്കുന്നത്! ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള
കൃഷിക്കാരുെടയും െതാഴിലാളികളുെടയും അധ്വാനഫലം കവർെന്നടുത്ത് എല്ലാ
ത്തരത്തിലുമുള്ള സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്നുകൂത്താടിെക്കാണ്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുവിേരാധം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. നാവിൽ േയശുക്രിസ്തുവിെനയും ഹൃദയത്തിൽ
യൂദാസിെനയും േപറിെക്കാണ്ട് അവർ പട്ടണങ്ങൾേതാറും നടന്നു പ്രസംഗിക്കു
ന്നു, െതരുവുേതാറും നടന്ന് മുക്രയിടുന്നു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ക്രിസ്തുവിെന്റ ശത്രുക്ക
ളാെണന്ന്! പാട്ടം കുറച്ചുകിട്ടാൻ േവണ്ടിയും ഒഴിപ്പിയ്ക്കലിെനതിരായും, കൃഷിക്കാർ
നടത്തുന്ന പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ, കൂലികൂട്ടിക്കിട്ടാൻേവണ്ടിയും പിരിച്ചുവിടലിെനതിെരയും
െതാഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ, ഫീസുവർദ്ധനവിെനതിരായി വിദ്യാർഥി
കളും, ശമ്പളവർദ്ധനവിനുേവണ്ടി ഇടത്തരക്കാരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും നടത്തുന്ന
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ—എല്ലാം ൈദവത്തിെനതിരാണ്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട ജനാധിപത്യശക്തികളുെട മു
േന്നറ്റം കണ്ടു േബജാറായ ഒരു പിടി പിന്തിരിപ്പന്മാർ “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മു
ന്നണി” എെന്നാരു സംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതത്തിെന്റയും ആത്മീയതയു
െടയും േപരിൽ അവർ ഗ്രാമങ്ങൾേതാറും നടന്ന് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ അക്രമങ്ങെള
ന്യായീകരിക്കുകയും ആ അക്രമങ്ങൾെക്കതിരായി ജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര ആേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി”യുെട േനതാക്കളിെലാരാൾ വടക്കൻ അച്ചൻ എെന്നാരു
പുേരാഹിതനാണ്. ശ്രീ വടക്കൻ അച്ചേനാട് ഞാെനാരു േചാദ്യം േചാദിയ്ക്കാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്നു.

േചാദ്യമിതാണ്:
“ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്ക് േപാകാൻ കഴിയുന്നതിേനക്കാൾ എളുപ്പം ഒെരാ

ട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുളയിലൂെട കടക്കാനാണ് എന്നാണേല്ലാ േയശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപി
ച്ചത്. േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഈ പ്രഖ്യാപനം ശരിയാെണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട
യജമാനൻമാരായ വൻകിടസ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനുേശഷം എേങ്ങാട്ടാണ്
േപാവുക?”

118

അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

VI
എന്നാൽ, എല്ലാ പുേരാഹിതൻമാരും യൂദാസിെന്റ അനുയായികളല്ല. ഫ്യൂഡലിസ
വും മുതലാളിത്തവും അസാൻമാർഗ്ഗികമാെണന്നും സ്വത്തുടമവ്യവസ്ഥയും വർഗ്ഗവ്യ
ത്യാസങ്ങളും േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നും പ്രചാരേവല
െചയ്തുെകാണ്ട് മർദ്ദിതരുെട ഭാഗത്തുനിന്ന് േപാരാടിയ അേനകം പുേരാഹിതൻ
മാരും മറ്റു ക്രിസ്തുമതാനുയായികളും ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
‘ഞങ്ങൾ േയശുക്രിസ്തുെവേപ്പാെലയാണ്, എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല മർ
ദ്ദിക്കെപ്പടുന്നു’!—ഇതായിരുന്നു 1881-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല നിലമുടമകൾെക്കതിരായി
േപാരാടിയ കൃഷിക്കാരുെട മുദ്രാവാക്യം. ഗ്രാത്തിയൻ എന്ന പുേരാഹിതൻ സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുടമെയ്ക്കതിരായി കുരിേശാങ്ങി: “ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും െപാതുസ്വ
ത്തുക്കളാക്കണം.” ‘െലവലർ’മാരുെടയും ‘ഡിഗ്ഗർ’മാരുെടയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾക്ക് േയശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ആേവശം ലഭിച്ചത്. അവരുെട േനതാവായ
വിൻസ്റ്റൻലി എന്ന പുേരാഹിതൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
“സൂത്രക്കാരായ പള്ളിയുടമകൾക്കറിയാം, തങ്ങളുെട ദിവ്യപ്രമാണങ്ങെളെക്കാണ്ട്,

ജനങ്ങെള മയക്കി അവരുെട ശ്രദ്ധെയ സ്വർഗ്ഗത്തിെല സ്വത്തുക്കളുെടയും മരണാ
നന്തരമുള്ള േശ്രയസ്സിൻേറയും േനർക്കു തിരിച്ചുവിട്ടാൽ തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഭൂ
മിയുെട സ്വത്തുക്കെളല്ലാെമടുത്തുപേയാഗിയ്ക്കാനും ജനങ്ങെള തങ്ങളുെട അടിമകളാ
ക്കാനും കഴിയുെമന്ന്.”

ൈബബിൾ ൈകയിൽപിടിച്ചുെകാണ്ടാണ് ലൂതറും മുൻസറും ഫ്യൂഡലിസത്തിനും
പള്ളിേമധാവിത്വത്തിനുെമതിരായി പടെവട്ടിയത്. എന്നാൽ മഹത്തായ ഈ
ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങെളല്ലാം മൃഗീയമായി അടിച്ചമർക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾ
ക്ക് ഒറ്റുനിൽക്കുകയാണ് മാർപാപ്പയും മറ്റു പള്ളിേമധാവികളും െചയ്തത്.
ഈയ്യിെടത്തെന്ന, ക്യൂെബക്കിെല ‘ല്ദ്വ്വാർ’ എന്ന കേത്താലിക്കാപത്ര
ത്തിൽ, അതിെന്റ 1949 െസപ്തംബർ ആറിെന്റ ലക്കത്തിൽ, െഷർബ്രൂക്കിെല ബിഷ
പ്പ് ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
“മുതലാളിത്തമാണ് നമ്മുെട എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും കാരണം. നമ്മൾ അതിെന
തിരായി പ്രവർത്തിയ്ക്കണം. അതിെന േഭദെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയല്ല—കാരണം,
അതിെന േഭദെപ്പടുത്തുക സാധ്യമല്ല—അതിെന ശരിയാക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല—
കാരണം അതിെന ശരിെപ്പടുത്താനാവില്ല—പിെന്നേയാ, അതിെന നശിപ്പിച്ച്

അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്ര
വർത്തിേയ്ക്കണ്ടത്.”

പല േപ്രാട്ടസ്റ്റൻറ് പുേരാഹിതൻമാരും ഏതാണ്ടിേത അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കാൻറർബറിയിെല ഡിൻ, േഡാക്ടർ ഹ്യൂെലറ്റ് േജാൺസൺ,
എഴുതുന്നു:
“നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൃഷ്ടിപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം, എേപ്പാഴും വികസിച്ചു

െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയത എന്നീ നാലു ക്രിസ്തീയാദർശങ്ങൾ നിറേവറ്റുക മുതലാ
ളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ അസാധ്യമാണ്. മനുഷ്യർ സേഹാദരൻമാരാെണന്നുള്ള സി
ദ്ധാന്തം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും നിറേവറ്റെപ്പേടണ്ടതാെണന്നു േയശു
വിനു നിർബന്ധമായിരുന്നു. മനുഷ്യസാേഹാദര്യം ൈകവരുത്തുവാൻ സഹായിച്ച
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എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങെളയും പരിപാടികേളയും അേദ്ദഹം സ്വാഗതം െചയ്തു. ധന
വാൻമാേരയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവേരയും പരിഷ്കൃതൻമാെരയും അേപക്ഷിച്ച് സാധാ
രണക്കാരായ ആളുകൾ േയശുവിെന്റ ദർശനേത്താട് കൂടുതൽ അടുത്തവരാെണ
ന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു.”
“ഓേരാരുത്തനിൽനിന്നും അവനവെന്റ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച്, ഓേരാരുത്തർക്കും
അവനവെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ച്, എന്ന ക്രിസ്തീയ പ്രമാണത്തിനുേവണ്ടി സജീവ

മായി പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടം സഹിക്കുകയും െചയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അവ
രർഹിക്കുന്ന ആദരവും സഹകരണവും” നൽകണെമന്നാണ് കാൻബറിയിെല
ഡീൻ അഹ്വാനം െചയ്യുന്നത്.

VII
ൈഡസൻ ക്വാർട്ടറും പത്നിയും കൂടി എഴുതിയ “ഞങ്ങൾ േസാഷ്യലിസം കണ്ടു”
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല െദവറണ്ട് വാട്സും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
െമേട്രാേപാളിട്ടൻ നിേക്കാളയിയും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ട്
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബ്രിട്ടീഷ് പുേരാഹിതൻ േചാദിച്ചു:
“സാറിസ്റ്റ് ഭരണെത്ത അേപക്ഷിച്ച് േസാവിയറ്റ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജീ
വിതം നയിക്കാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പേമാ കൂടുതൽ പ്രയാസേമാ?”

േസാവിയറ്റ് ഓർത്തേഡാക്സ് ചർച്ചിെന്റ േനതാവ് പറഞ്ഞു:
“തീർച്ചയായും ഇന്നെത്ത ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. എെന്ത
ന്നാൽ, ക്രിസ്തുമതത്തിനും, കമ്മ്യൂണിസത്തിനും െപാതുവിലുള്ള പലതുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ
രണ്ടുകൂട്ടരും വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യെന്റ സൗഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ടരും സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുെട ഇന്നെത്ത

ജീവിതരീതിെകാണ്ട് പാപത്തിെന്റ അനാവശ്യമായ പല േപ്രരണകളും നീക്കംെച
യ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

എന്താണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിലുണ്ടായ മാറ്റം? േവദപുസ്തകത്തിെല ലൂേക്കാസ്
പറയുന്ന ഈ നാലുകാര്യങ്ങൾ:
• പ്രഭുക്കൻമാെര സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറക്കി.;
• താണവെര ഉയർത്തി;

• വിശന്നിരിക്കുന്നവെര നന്മകളാൽ നിറച്ചു;

• സമ്പന്നൻമാെര െവറുംകയ്യുകളാൽ അയച്ചുകളഞ്ഞു.” (ലൂേക്കാസ് 52, 53)
േയശുക്രിസ്തു മർദ്ദിതെര േമാചിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർെക്കതിരായി
പ്രവർത്തിച്ചു. പേക്ഷ, അന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെട േമാ
ചനം സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ, മുതലാളിത്തം അതിെന്റ
അവസാനദശയിെലത്തിയേപ്പാൾ മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികസാ
ഹചര്യങ്ങളുളവായത്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃത്വ
ത്തിൽ—മാർക്സിസത്തിലടിയുറച്ച േബാൾെഷവിക്ക് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ—
റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവം പ്രഭുക്കൻമാെര എെന്നേന്നക്കുമായി
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അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

സിംഹാസനങ്ങളിൽനിന്നാട്ടിപ്പായിച്ചു. ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത, മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കു് അടിത്തറയിട്ടു.
ഇന്ന് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്ക്—
യഥാർത്ഥമായ േസ്നഹത്തിെന്റയും സൗഭ്രാത്രത്തിെന്റയും ഘട്ടത്തിേലക്ക്—വിജയ
പൂർവ്വം മാർച്ചുെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതുെകാണ്ടാണ്, നിരീശ്വരവാദിയായ സഖാവ് സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിേലക്ക് കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെനപ്പറ്റി ഈശ്വരവിശ്വാസിയും േയശുവിെന്റ യഥാർഥ ശിഷ്യനുമായ കാൻ
റർബറിയിെല ഡീൻ ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയത്:
“അപ്രേമയമായ പ്രഭാവേത്താടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാവ് ൈദവത്തിെന്റ നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങ
ളിൽ കൂടി പുേരാഗമിക്കുന്നത് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഞാൻ കണ്ടു. “

അതുെകാണ്ടാണ് േലാകത്തുള്ള എല്ലാ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും േസാവിയറ്റ് യൂണി
യെന േസ്നഹിക്കുന്നത്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്, സ്വത്തുടമേയയും വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങെളയും എെന്ന
ന്നും നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന യുദാസ്സിെന്റ അനുയായികൾ േസാവിയറ്റുയൂണി
യെനപ്പറ്റി െതറിപ്പാട്ടുകളും പുലയാട്ടുകളും പാടുന്നത്.
പേക്ഷ, ചരിത്രം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഭാഗത്താണ്, വത്തിക്കാൻ മുതൽ വട
ക്കൻ അച്ചൻ വെരയുള്ളവരുെട ഭാഗത്തല്ല. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെടയും അവെര
പിന്താങ്ങുന്ന യൂദാസ്സുകളുെടയും ഭാവിെയന്തായിരിയ്ക്കുെമന്ന് 18 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു
മുമ്പുതെന്ന പ്രവചിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടെര ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിെന്റ ശി
ഷ്യൻമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്:
“നിങ്ങൾ തീ െകാണ്ട് നശിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല. നിങ്ങളുെട അരമനകൾ
െവണ്ണീറിൽ കുഴിച്ചിടെപ്പടും!”

അേത; േമാേസ്കാവിൽത്തെന്ന!
“േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിൽതെന്ന” എന്ന എെന്റ െകാച്ചുപുസ്തകം തിരുെകാച്ചിയിെല ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി’യുെട േനതാക്കളിെലാരാളായ ബ്രദർ
വടക്കെന ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ? േലാകത്തി
െന്റ ആറിെലാരുഭാഗത്തു നിന്ന്—മുതലാളിത്തേത്തയും ജന്മിത്വേത്തയും മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന മൃഗീയതേയയും എെന്നേന്നക്കുമായി തുടച്ചു
നീക്കിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങെള ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭിവൃദ്ധിയിേലക്ക്
നയിച്ച േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന േയശുക്രിസ്തു െപാറുക്കുേമാ! വിേദശമുതലാളി
കളുെടയും നാടൻനാടുവാഴികളുെടയും ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ്ക്കാരു പൂർണ്ണവിരാമമി
ടണെമന്നും കൃഷിക്കാർക്കു സൗജന്യമായി നിലം െകാടുക്കണെമന്നും െതാഴി
ലാളികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ മതിയായ കൂലിയും െതാഴിലില്ലാത്തവർക്ക് െതാഴിലും
െകാടുക്കണെമന്നും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാത്തരം െകാള്ളകളുമവസാ
നിപ്പിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിന് വളരാനും വികസിക്കാനുമാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കണെമന്നും സർേവ്വാപരി ഇന്ത്യെയ വിേദശീയർക്ക് തീെറഴുതിെക്കാടുത്ത്
ജനങ്ങെള ചവിട്ടിേത്തയ്ക്കുന്ന േകാൺഗ്രസ്സ്ഭരണമവസാനിപ്പിയ്ക്കണെമന്നും വാദി
ക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േയശുക്രിസ്തുവിെനപ്പറ്റി പുസ്തകെമഴുതിേയാ! അതുതെന്ന
എെന്താരു ക്രിസ്തു! മർദ്ദനങ്ങെള െചറുക്കുന്നതിേനയും പാട്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിേനയും
കുടിയിറക്കുകൾ തടയുന്നതിേനയും കൂലി കൂട്ടുന്നതിേനയും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെട
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െകാള്ളയും കവർച്ചയുമവസാനിപ്പിക്കുന്നതിെനയും സർേവ്വാപരി കാലഹരണം
വന്ന േകാൺഗ്രസു ഭരണെത്ത എതിർക്കുന്നതിേനയും ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു േയ
ശുക്രിസ്തു! ചൂഷകരുെടയും അവെര പിന്താങ്ങുന്ന പുേരാഹിതരുെടയും േനർക്ക്
ൈകവിരൽ ചൂണ്ടിെക്കാണ്ട് “പാമ്പുകെള! സർപ്പസന്തതികെള! നരകശിക്ഷയിൽ
നിന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങെന െതറ്റിെയാഴിയും?” എന്നു ഗർജ്ജിക്കുന്ന ഒരു േയശുക്രി
സ്തു. അങ്ങിെന ഒരു ക്രിസ്തുെവപ്പറ്റി വടക്കനച്ചൻ േകട്ടിേട്ടയില്ല. വടക്കനച്ചെന്റ
േയശുക്രിസ്തു നിലവിലുള്ള ദുഷിച്ച ചൂഷണവ്യവസ്ഥെയ ന്യായീകരിക്കുന്ന േയശുക്രി
സ്തുവാണ്; േകാൺഗ്രസുഭരണെത്ത അനുഗ്രഹിക്കുന്ന േയശുക്രിസ്തുവാണ്, പാട്ടം
കുറയ്ക്കണെമന്നും കൂലിയും േജാലിയും കിട്ടണെമന്നും മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ജനങ്ങേളാട്
ശാന്തരായിരിക്കാനാഹ്വാനം െചയ്യുന്ന േയശുക്രിസ്തുവാണ്; ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്
തുടങ്ങിയ ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടിതസമര
ങ്ങെള എതിർക്കുകയും പട്ടിണിക്കാർക്ക് മരണാനന്തരമുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിെല സുഖ
ങ്ങൾക്ക് േപ്രാേനാെട്ടഴുതിെക്കാടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന േയശുക്രിസ്തുവാണ്!
അേപ്പാൾ ക്രിസ്തു രണ്ടുേണ്ടാ?—മർദ്ദകെന്റ ക്രിസ്തുവും മർദ്ദിതരുെട ക്രിസ്തുവും?
ഉെവ്വന്നുേതാന്നും ബ്രദർ വടക്കെന്റ വാദം േകട്ടാൽ.
ഒന്ന്, അടിമകളുേടയും അധഃകൃതരുെടയും മീൻപിടുത്തക്കാരുെടയും ൈകേവ
ലക്കാരെന്റയും കണ്ണീരും കയ്യുമായികഴിയുന്നവെന്റയും ബന്ധുവായ േയശുക്രിസ്തു.
രാജ്യെത്ത െകാള്ളയടിക്കുന്ന ചൂഷകെരയും ജനങ്ങെളയും വഞ്ചിക്കുന്ന പുേരാഹി
തൻമാെരയും സർപ്പസന്തതികെളന്നു വിളിക്കുന്ന േയശുക്രിസ്തു മാർപാപ്പ മുതൽ
വടക്കനച്ചൻ വെരയുള്ള പുേരാഹിതൻമാർ വ്യവസായങ്ങളിലും ബാങ്കുകളിലും
പണം നിേക്ഷപിച്ച് ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിെന എതിർക്കുന്ന േയശു
ക്രിസ്തു! തിരു-െകാച്ചിയിെല ഭൂമിയുെട ഗണ്യമായ ഭാഗം കയ്യടക്കിവച്ചുെകാണ്ട്
കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നും പാട്ടം പിരിക്കുകയും സാധുക്കെള കുടിയിറക്കുകയും പുേരാഗ
മനപരമായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും എതിർക്കുകയും ആശയങ്ങെള നിേരാധി
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ പുേരാഹിതൻമാെര ആേക്ഷപിക്കുന്ന േയശു ക്രി
സ്തു; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ േപരിൽ ജനകീയസംഘടനകെളയും ജനകീയ
സമരങ്ങെളയും ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനും ആത്മീയവാദത്തിെന്റ േപരിൽ േകാൺഗ്രസ്
ദുഷ്പ്രഭുത്വെത്ത നിലനിർത്തുവാനും േവണ്ടി ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കു
ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുെട ശത്രുവായ േയശുക്രിസ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ
ചരിത്രത്തിെല േയശുക്രിസ്തു.
ഈ േയശുക്രിസ്തുവിെനതിരായ മെറ്റാരു ക്രിസ്തുവുണ്ട്. അന്തിക്രിസ്തുെവ േയ
ശുക്രിസ്തുവിെന്റ േവഷമണിയിച്ചുെകാണ്ട് മതഭക്തരായ ജനങ്ങെള കബളിപ്പിക്കു
ന്ന ഒരുതരം ആളുകളുണ്ട് നമ്മുെട നാട്ടിൽ. അവർ ക്രിസ്തുവിെന്റ േപരുച്ചരിക്കും,
പള്ളിപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തും, െമഴുകുതിരികത്തിക്കും, മുട്ടുകുത്തും, കുർബ്ബാനകഴി
ക്കും. പേക്ഷ, അവർ ചൂഷകൻമാരുെട മർദ്ദനങ്ങെള ന്യായീകരിക്കും; വൻകിട മു
തലാളികളുമായും, ജന്മി-നാടുവാഴികളുമായും കൂട്ടുകൂടും, നിലവും ബാങ്കും ഫാക്ടറിയും
സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാക്കിവച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കും,
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന എതിർക്കുകയും ഫാസിസെത്ത െകട്ടിപ്പുണരുകയും െച
യ്യും, േകാൺഗ്രസിന്നു ജയജയ പാടും! എല്ലാം േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരിൽ! ൈദ
വത്തിെന്റ േപരിൽ ! േയശുക്രിസ്തുവിെന്റയും ൈദവത്തിെന്റയും േപരിലാണേല്ലാ
തിരു-െകാച്ചിയിൽ വടക്കനച്ചെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി
ക്കാർ കത്തിക്കുത്തുവെരെയത്തിയ ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.
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അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

അേപ്പാൾ എെന്റ െകാച്ചുപുസ്തകം വടക്കനച്ചെനേപ്പാെലയുള്ളവെര ശുണ്ഠിപി
ടിപ്പിച്ചുെവങ്കിൽ അതിലൽഭുതെപ്പടാെനന്തുള്ളു? േകാപം കലർന്ന ഒരുതരം അമ്പ
രേപ്പാടുകൂടി ‘േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ?’ എന്നേദ്ദഹം വിളിച്ചുേചാദിച്ചുെവങ്കിൽ
അതിലാശ്ചര്യെപ്പടാെനന്തുള്ളു?
പേക്ഷ, ഞാെനെന്റ പുസ്തകത്തിലുന്നയിച്ച ഒെരാറ്റവാദെത്തേപ്പാലും ബ്രദർ
വടക്കൻ നിേഷധിക്കുന്നില്ല. എെന്റ ഒെരാറ്റ ആേക്ഷപത്തിനുേപാലും അേദ്ദഹം
മറുപടി പറയുന്നില്ല. പിെന്ന എന്താണേദ്ദഹം 32 േപജുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴു
തിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇതാ ഇങ്ങെന ചിലത്: ‘ദാേമാദരൻ കപടകലാപ്രവീണ
നാണ്’; ‘ആദ്ധ്യാത്മികേബാധവും സൻമാർഗചിന്തയും െതാട്ടുകുളിക്കാത്ത ഒരു
പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ‘, ‘െലനിൻ രക്തദാഹിയായ െചന്നായയാണ്’;
െലനിൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഏജൻറായിരുന്നു; ‘മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്ത്വപരമായ അടി
സ്ഥാനം ൈഡലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം (ൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം)
ആെണന്ന് മാർക്സും ഏംഗൽസും െലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്’; റഷ്യ
യിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല; റഷ്യയിൽ പുേരാഹിതൻമാർക്ക് േവാട്ടവകാശവും
പൗരാവകാശവും ഇല്ല; കാൻറൻബറിയിെല ‘ചുവന്ന ഡീൻ’ അദ്ധ്യാത്മിക പ്ര
ബുദ്ധതയില്ലാത്തവനാണ്; ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുേടയും അവരുെട കൂെടക്കൂടിയ
െക. എസ്. പി., ആർ. എസ്. പി. എന്നീ മാർക്സിയൻ പാർട്ടികളുെടയും അടിയിൽ
ക്കിടക്കുന്ന ആശയഗതി നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമ
സഭാ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഒെരാറ്റ സ്ഥാനംേപാലും ഐക്യമുന്നണിയ്ക്കു കിട്ടുമായിരു
ന്നില്ല’; ‘20 ലക്ഷം മനുഷ്യസേഹാദരങ്ങെള െലനിൻ കഴുത്തറുത്തു’; റഷ്യക്കാർ
60,973 എേസ്താണിയക്കാെരയും 34,260 ലാറ്റിവിയക്കാെരയും 38,450 ലിത്വാനിയ
ക്കാേരയും 1,40,000 െക്രാേയഷ്യക്കാെരയും െകാെന്നാടുക്കി; ‘ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിക്ക് ഈയിെട 100 ലക്ഷം രൂപ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്’; തൃശൂരിെല
ഒരു സഖാവായ ഒരു ആര്യൻ നമ്പൂതിരിയുെട ആശ്രമപ്പറമ്പിൽ േകാഴിത്തൂവലുകൾ
കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു; ‘റഷ്യയിൽ 230 ലക്ഷം അടിമകളുണ്ട്’; സ്റ്റാലിെന്റ മകളുെട
കല്യാണത്തിന് 2,80,000 േഡാളറിെന്റ സാരിത്തരങ്ങൾ സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ സമ്മാ
നിച്ചു. ഇതാണ് ‘േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ’ എന്ന പുസ്തകത്തിെല ഉള്ളടക്കം.
ഒടുവിൽ ഇങ്ങെനെയാരു ശുഭപ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്: ‘പ്രബുദ്ധരായ േകരളീയർ കമ്മ്യൂ
ണിസെത്ത കടിച്ചുതുപ്പിത്തുടങ്ങി.’
വാസ്തവത്തിൽ എെന്റ ‘എെന്റ േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിൽ തെന്ന’ എന്ന
പുസ്തകത്തിെല ആശങ്ങെള വിമർശിയ്ക്കാനല്ല മാർക്സിസെത്തയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിെയയും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനയും എതിർക്കാൻേവണ്ടിയാണ് വടക്കനച്ചൻ
തെന്റ ‘േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്കാവിേലാ?’ എന്ന പുസ്തകെമഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യ
ക്തമാണ്. പേക്ഷ, എങ്ങെനയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ എതിർപ്പുകൾ നടത്തുന്നത്?
‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെടയും അതിെന്റ േനതാക്കൻമാരുെടയും ഔേദ്യാഗികേര
ഖകളാണ് ഞാൻ നിരത്തിവയ്ക്കാൻ േപാകുന്നത്.’ എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ്
അേദ്ദഹം തുടങ്ങുന്നത്. 1935 മുതൽക്കു േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രചരി
പ്പിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം—മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം ഡയലയക്ടിക്കൽ
െമറ്റീരിയലിസമാെണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം—ഒളിച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ട ഒരു പരമരഹസ്യം പുറ
െത്തടുത്തിടുകയാെണന്ന നാട്യത്തിൽ, മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും െലനി
െന്റയും ചില വാചകങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തിെയടുത്തുദ്ധരിച്ചുെകാണ്ട്
െതളിയിക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട ഔേദ്യാഗി
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കേരഖകളുെട േവഷംെകട്ടിച്ചുെകാണ്ട് അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ സൈപ്ല
െചയ്ത അേനകം നുണകളും താൻ സ്വന്തമായി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ മറ്റു ചില അസം
ബന്ധങ്ങളും അേദ്ദഹം എഴുെന്നള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സഖാവ് െലനി
െനെക്കാണ്ട് അച്ചൻ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ‘ചതി, അനീതിപരമായ മാർഗം,
സൂത്രം, കള്ളം, സത്യംമറയ്ക്കൽ, കുതന്ത്രം ഇെവെയല്ലാം നിങ്ങൾ അവസേരാചിതം
ഉപേയാഗിക്കണം.’ െലനിൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ വാചകം എവിെട
നിന്നാെണടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് അച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആേഹാ! പുരപ്പുറത്തുകയറി
ആത്മീയവാദി… െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്ന അച്ചൻമാരുെട സത്യനിഷ്ഠ!
ഓ, അവരുെട ഒരാത്മീയവാദം! തങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാരുെട പ്ര
യത്നഫലം ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്! തങ്ങൾ തട്ടിെയടുക്കുന്ന ലാഭവും പലിശ
യും ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്! തങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സുഖേഭാഗങ്ങൾ ഭൗതികമ
ല്ല, ആത്മീയവാദമാണ്! കമ്മ്യൂണിസം മാത്രമാണ് ഭൗതികവാദം!
അേപ്പാൾ അവർ, ആത്മീയവാദം, ആത്മീയവാദം എന്നുപറയുന്നതിെന്റ അർ
ത്ഥം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െപാരുതരുെതന്നു മാത്ര
മാണ്; നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥെയ എതിർക്കരുെതന്നു മാത്രമാണ്; ഭൂരി
പക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ പുേരാ
ഗതിെയ തടയണെമന്നു മാത്രമാണ്.
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികെളയും കൃഷിക്കാെരയും ചൂഷണംെചയ്ത്
പാട്ടവും പലിശയും ലാഭവും തട്ടിെയടുക്കുന്നതിെന ന്യായീകരിയ്ക്കാൻ ബ്രദർ വട
ക്കൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങെന കിട്ടുന്ന പണത്തിെന്റ ഒരുഭാഗം അവർ സ്കൂളുകളും
ആശുപത്രികളും ഉണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നുെവന്ന്. ഓ! ഈ ആത്മീ
യവാദക്കാർ എന്തു ദാനശീലരാണ്! നിങ്ങളുെട ൈകയ്യിൽ ആയിരം ഉറുപ്പിക
ബലാൽക്കാരമായി പിടിച്ചുപറിച്ചതിനുേശഷം അതിൽ നിന്നു രണ്ടുറുപ്പിക നിങ്ങൾ
ക്കുതെന്ന അവർ ദാനം െചയ്യുന്നു! പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമി കൃഷിക്കാരിൽ നിന്നു
തട്ടിെയടുത്തു സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി മാറ്റിയതിനുേശഷം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും
േമാശമായ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി നിലമില്ലാത്തവർക്ക് ദാനംെചയ്യുന്ന ഭൂദാനയഞ്ജ
ക്കാെരേപ്പാെല! മർദ്ദിതേരാടു അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരനുകമ്പ!
പേക്ഷ, ഈ ചപ്പടാച്ചിക്ക് േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േപരുപേയാഗിക്കുന്നെതന്തി
നാണ്?
മാർക്സിസവും ക്രിസ്തുമതവും ഒന്നാെണന്ന് ഞാെനാരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർ
ച്ചയായ രണ്ടിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യകാലെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന
െത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരേപ്പാെല മർദ്ദിതരുെട താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േപാരാ
ടുകയും ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയാവുകയും െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നും ബ്രദർ വടക്കനും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കൂട്ടുകാരും, േനെരമറിച്ച് മർദ്ദകർക്കു ശിങ്കിടിപാടുകയാണ് െചയ്യുന്നെത
ന്നും മാത്രേമ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളു. അതു ബ്രദർ വടക്കൻ നിേഷധിയ്ക്കുന്നുമില്ല.
അേപ്പാൾ ഞാെനെന്റ പുസ്തകത്തിൽ വടക്കനച്ചേനാട് േചാദിച്ച േചാദ്യം മറു
പടി കിട്ടാെത ബാക്കിനിൽക്കുന്നു.
േചാദ്യം ഇതാണ്.
“ഒരു ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്ക് േപാകാൻ കഴിയുന്നതിേനക്കാൾ എളുപ്പം ഒെരാ

ട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുളയിലൂെട കടക്കാനാണ് എന്നാണേല്ലാ േയശുക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപി
ച്ചത്. േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ഈ പ്രഖ്യാപനം ശരിയാെണങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട
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അദ്ധ്യായം 8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന

യജമാനൻമാരായ വൻകിടസ്വത്തുടമകളും മരണത്തിനുേശഷം എേങ്ങാട്ടാണ്
േപാവുക?”

□
(പ്രഭാത് ബുക്സ്, നാലാംപതിപ്പ്, മാർച്ച് 1953)

9
ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?
കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണി േകാൺഗ്രസിെന്റ ഒരു മുന്നണി മാത്രമാെണന്നും,
വടക്കനച്ചനും മറ്റുവിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയയും ജനാധിപത്യ
മുന്നണിേയയും എതിർക്കുന്നത് േകാൺഗ്രസ് ദുർഭരണെത്ത കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ
േവണ്ടിയാെണന്നും, അവർ ‘മതം’ ‘ആത്മീയം’ മുതലായ വാക്കുകളുപേയാഗിക്കു
ന്നത് േകാൺഗ്രസിെന്റയും േകാൺഗ്രസിെന്റ പിന്നിലുള്ള വിേദശമുതലാളികൾ,
ജന്മികൾ തുടങ്ങിയ മർദ്ദക വർഗ്ഗക്കാരുെടയും െകാള്ളയും ചൂഷണവും നിലനിർ
ത്താൻ േവണ്ടിയാെണന്നും, ഇതു േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളുെട
േനർക്ക് െകാഞ്ഞനം കാട്ടലാെണന്നും ഞാനിതിനുമുമ്പുതെന്ന വ്യക്തമാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. എെന്റ ഈ വാദം ശരിയാെണന്ന് സാക്ഷാൽ ഫാദർ വടക്കൻ-1950 കളിൽ
േകരളത്തിൽ രൂപം െകാണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുെട േനതാവാണ്.
വടക്കനച്ചൻ-തെന്ന ഇേപ്പാൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.
‘െതാഴിലാളി’ എന്ന വിരുദ്ധമുന്നണിപ്പത്രത്തിൽ ‘പ്രബുദ്ധേകരളം പ്രതിജ്ഞ
െചയ്യെട്ട’ എെന്നാരു േലഖനം അേദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുതെന്ന േനാട്ടീ
സായി അച്ചടിച്ചു വിതരണം െചയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ആ േനാട്ടീസ്സുെമടുത്തുെകാണ്ടാണ്
അച്ചൻമാർ വീടുേതാറും നടന്നു േകാൺഗ്രസ്സിനു േവാട്ടുെചയ്യാനാവശ്യെപ്പടുന്നത്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്, ഭൗതികവാദികളാണ് എന്നുപറ
ഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് േനാട്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ഒന്നു രണ്ടുദ്ധര
ണികൾ സന്ദർഭത്തിൽനിന്നു വിടർത്തിെയടുത്തുെകാണ്ട് ആ ഉദ്ധരണികൾ െത
റ്റാെണന്നു െതളിയിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 ക താൻ പ്രതിഫലം െകാടുക്കാൻ തയ്യാ
റാെണന്ന് അേദ്ദഹം െവല്ലുവിളിക്കുന്നു. (കൂട്ടത്തിൽ പറയെട്ട േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ
േപരിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പാവെപ്പട്ട ഒെരാറ്റ അച്ച
െന്റ ൈകയിൽതെന്ന എതിരാളികൾക്ക് പ്രതിഫലം െകാടുക്കാൻ പതിനായിരം
ഉറുപ്പിക േസ്റ്റാക്കുണ്ട്. ധനികന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപാകാൻ സാധ്യമെല്ലന്ന് പറഞ്ഞ
കർത്താവ് അച്ചന് മാപ്പുെകാടുക്കെട്ട.!) അതുെകാണ്ട് ഈ വരുന്ന മുൻസിപ്പൽ
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കു േവാട്ടുെകാടുത്താൽ ‘ആധ്യാത്മിക
പ്രബുദ്ധങ്ങളായ നമ്മുെട നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും നിരീശ്വരത്ത്വത്തിെന്റ നൃത്തശാ
ലകളാകും’. പ്രജാേസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കും േവാട്ടുെകാടുക്കരുത്. കാരണം അവർ
“ആർ. എസ്. പി., െക. എസ്. പി. യുമായി ഗാഢാലിംഗനം െചയ്തു ദൃഢബന്ധം പു
ലർത്തുകയാണ്.” ആർ. എസ്. പി., െക. എസ്. പി. പാർട്ടികളുെട കാര്യം ഇനി
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പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പേക്ഷ, സ്വതന്ത്രൻമാർക്കു േവാട്ടുെകാടുത്തുകൂേട? അതും
പാടില്ല. കാരണം, “അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ വലിെയാരു ൈദവേദ്രാഹവും
രാജ്യേദ്രാഹവുമാണ് ഈ സ്വതന്ത്രപ്പരിഷകൾ െചയ്തുകൂട്ടുന്നത്.”
പിെന്ന ആർക്കാണ് േവാട്ട് െകാടുേക്കണ്ടത്? ൈദവെത്തയും കർത്താവി
െനയും കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന േകാൺഗ്രസ്സുകാർക്കുമാത്രം. േകാൺഗ്രസിൽ േചരാത്ത
സർവ്വമാനേപരും കടുത്ത ൈദവേദ്രാഹികളാണ്. ഇതാ അച്ചെന്റ ഓർഡർ: “ഈ
സ്ഥിതിയ്ക്ക് നമ്മുെട പിന്തുണയും അനുഭാവവും അർഹിക്കുന്ന ഏകരാഷ്ട്രീയ സം
ഘടന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്. ഈ വരുന്ന മുൻസിപ്പൽ
പഞ്ചായത്തു െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ നമ്മുെട ഓേരാ േവാട്ടും േകാൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർ
ഥികൾക്കു നൽകുകയാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായിട്ടുള്ളത്.”
എന്തിനാണ് േകാൺഗ്രസിന് േവാട്ടുെകാടുക്കുന്നത്? മുൻസിപ്പാലിറ്റികെള
ആത്മീയസ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ, േദവാലയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളു
മാക്കിത്തീർക്കാൻ. േകാൺഗ്രസിന് േവാട്ടുെകാടുത്താൽ പിെന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി
കളിൽ, െവള്ളം, കക്കൂസ്, േറാഡ്, നികുതി, കൂലി മുതലായ യാെതാരു ഭൗതിക
പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാവില്ല. ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളുെമല്ലാം ആത്മീയകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാണേദ്ദഹത്തിെന്റ നാട്യം.
ഇങ്ങെന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയുെട േനതാവായ വടക്കനച്ചൻ ഭൗ
തികവാദികേളയും നിരീശ്വരവാദികേളയും “കരിച്ചുകളയാനും നിലയ്ക്കു നിർത്താ
നും േവണ്ടി” ആത്മീയമായ മുൻസിപ്പൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ആത്മീയവാദികളായ
േകാൺഗ്രസുകാരുെട ആത്മീയെപ്പട്ടിയിൽ ആത്മീയേവാട്ടുകളിടണെമന്നഭ്യർഥി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്തിന്? ൈദവെത്ത രക്ഷിക്കാൻ, ക്രിസ്തുവിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള രക്ഷി
യ്ക്കാൻ‼
വാസ്തവത്തിൽ വടക്കനച്ചെന്റ പ്രവൃത്തികൾക്കും വചനങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിെന്റ
സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി യാെതാരു ബദ്ധവുമിെല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഇനിെയന്തു
െതളിവാണ് േവണ്ടത്?
േയശുക്രിസ്തു അടിമകളുേടയും അന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മർദ്ദിതവർഗ്ഗ
ക്കാരുെടയും േനതാവും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരുെടയും പുേരാഹിതൻമാരുെടയും ശത്രുവു
മായിരുന്നു. വടക്കനച്ചൻ, േനെര മറിച്ച് മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരായ ജന്മിമുതലാളിപ്പരിഷ
കളുേടയും അവരുെട രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായ േകാൺഗ്രസിെന്റയും തിരെഞ്ഞടു
േപ്പജൻറു മാത്രമാണ്.
േയശുക്രിസ്തു പാവങ്ങളുെട ബന്ധുവായിരുന്നു, െകാള്ളക്കാരായ പണക്കാ
രുെട ശത്രുവായിരുന്നു.
വടക്കനച്ചനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരുദ്ധമുന്നണിയും േനെരമറിച്ച് പാവങ്ങെള
െകാള്ളയടിക്കുകയും പാട്ടം പിടിച്ചുപറിക്കുകയും കുടിയിറക്കുകയും കൂലികുറയ്ക്കുകയും
െതാഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും വർധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന പണക്കാരായ േകാൺ
ഗ്രസ് പ്രമാണിമാരുെട ബന്ധുവാണ്; പാവങ്ങളുെട ശത്രുവാണ്.
അെല്ലന്നു െതളിയിച്ചാൽ ഞാൻ വടക്കനച്ചന് അഞ്ചുറുപ്പിക പ്രതിഫലം െകാ
ടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. (വടക്കനച്ചെനേപ്പാെല 10000 ക. യില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണ്
അഞ്ചുറുപ്പിക മാത്രം വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നത്.) ഈ െവല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ വടക്ക
നച്ചൻ തയ്യാറുേണ്ടാ?
□
നവജീവൻ, തൃശൂർ 21-1-1953.

10
പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ചു നടത്തെപ്പടുന്ന ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ഭരണഘടനെയ്ക്കതി
രാെണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ടുള്ള അേമരിക്കൻ സുപ്രീംേകാടതിവിധിയുെട പര
സ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടുതരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണുളവാക്കിയത്. ഒരു വിഭാഗം
ജനങ്ങൾക്ക് സേന്താഷവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, മെറ്റാരു വിഭാഗത്തിന്
സന്താപവും ശുണ്ഠിയുമാണുണ്ടായത്.

1

ആനുകൂല്യവും പ്രാതികൂല്യവും

േകാടതിവിധിെയ സ്വാഗതം െചയ്തതിൽ നിരീശ്വരവാദികളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരു
മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരും മാത്രമല്ല, ൈദവവിശ്വാസികളും മതഭക്തൻമാ
രുമായ ഒട്ടനവധി പുേരാഹിതൻമാർകൂടി ഉൾെപ്പടുന്നു. ജൂതപുേരാഹിതൻമാർ
തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിേയാടുകൂടിയാണ് വിധിെയ സ്വാഗതം െചയ്തത്. പതിമൂന്ന് യു
നിേറ്ററിയൻ പുേരാഹിതൻമാർ കൂട്ടായി പുറെപ്പടുവിച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഈ
വിധി ‘ഭരണഘടനാപരമായി ഭദ്ര’മാെണന്നു മാത്രമല്ല, ‘മതപരമായ താൽപര്യ
ങ്ങൾക്കനുകൂലമാെണന്നു’ കൂടി പറയുന്നു. ‘ക്രിസ്ത്യൻ െസഞ്ച്വറി’യുെട േപ്രാട്ടസ്റ്റൻറു
കാരനായ പത്രാധിപർ ഹാേരാൾഡ് േഫ എഴുതി:
‘പ്രാർഥനെയ നിേരാധിക്കുകയല്ല േകാടതി െചയ്തിട്ടുള്ളത്… പള്ളിയും ഭര
ണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ വിഭജനത്തിൽ ഏെതങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ േമധാ
വിേയാ മേറ്റെതങ്കിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാ ഇടെപടുന്നതിെന മാത്രേമ േകാടതി നി
േരാധിച്ചിട്ടുള്ളു.’ (ജൂൈല 6-ാം തീയതിയിെല ‘ൈടം മാസിക’ േനാക്കുക.).
എന്നാൽ, ഇതിെനതിരായ അഭിപ്രായങ്ങളും െപാന്തിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹ
രണത്തിന്, േകാടതിയുെട വിധി, തെന്ന െഞട്ടിപ്പിക്കുകയും ഭയെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തുെവന്നാണ് ന്യൂേയാർക്കിെല േറാമൻ കാത്തലിക്ക് ബിഷപ്പ്, ഫ്രാൻസിസ്
കാർഡിനൽ െസ്പൽമാൻ പറയുന്നത്. ‘ൈദവികമായ യാെതാരു പാരമ്പര്യത്തി
ലാേണാ അേമരിക്കയിെല കുട്ടികൾ ഇത്രയും കാലം വളർത്തെപ്പട്ടുേപാന്നത്,
അതിെന്റ ഹൃദയത്തിനു െകാള്ളുന്ന അടിയാണിെത’ന്ന് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റ അധ്യാത്മികപാരമ്പര്യത്തിൽ പങ്കുേചരാൻ കുട്ടികൾക്ക്
സന്ദർഭം െകാടുക്കാതിരിക്കലാണ്” ഇതിെന്റ ഫലെമന്ന് ഭിന്നാഭിപ്രായെമഴുതിയ
ജഡ്ജി സ്റ്റുർട്ട് തെന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പള്ളിക്കൂട
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ങ്ങളിൽ വച്ച് കുട്ടികൾ പ്രാർഥിക്കാതായാൽ അധ്യാത്മികപാരമ്പര്യവും സന്മാർ
ഗികേബാധവും നശിക്കുെമന്നും, അങ്ങിെന തങ്ങളുെട കുട്ടികൾ െതമ്മാടികളായി
വളരുെമന്നുമാണ് മതഭക്തൻമാർ ഭയെപ്പടുന്നത്.

2

വിശ്വാസത്തിെന്റ പ്രചാരകൻമാർ

സുപ്രീംേകാടതിയുെട വിധിന്യായം പുറത്തുവരുന്നതുവെര വീടുകളിൽവച്ചും പള്ളിക
ളിൽവച്ചും മാത്രമല്ല, പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ വച്ചും കുട്ടികൾ പ്രാർഥിച്ചിരുന്നു. അേമരി
ക്കൻ ഈശ്വരപ്രാർഥനയ്ക്കു യാെതാരു പഞ്ഞവുമില്ല എന്നല്ല, അടുത്തകാലത്തായി
ഈശ്വരപ്രാർഥനയും മതവിശ്വാസവും വളെരയധികം വർധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വൻകിട
ക്കാരായ കുത്തകമുതലാളികൾ ജനങ്ങളുെട മതവിശ്വാസം വളർത്താൻേവണ്ടിയ
നുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗം െചറുെതാന്നുമല്ല. മതസംഘടനകൾക്കും മറ്റു ൈദവീകസ്ഥാ
പനങ്ങൾക്കും അവർ നൽകുന്ന സംഭാവനകളുെട തുക െകാല്ലംേതാറും വർധി
ച്ചുവരികയാണ്. അതിെന്റ ഫലമായി അേമരിക്കയിൽ ആധ്യാത്മികേബാധവും
സാൻമാർഗിക നിലവാരവും എത്രേത്താളം വളർന്നിട്ടുെണ്ടന്ന് െഫഡറൽ ബ്യൂേറാ
ഓഫ് ഇൻെവസ്റ്റിേഗഷൻ എന്ന സംഘടനയുെട ഡയറക്ടറായ ഫ്രവർ ഈയിെട
പ്രസിദ്ധം െചയ്ത സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ േനാക്കിയാൽ േബാധ്യമാവും.

3

പ്രാർത്ഥനയുെട സംഭാവന

1961-െല പ്രാർത്ഥനയുെട ഫലങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

െകാലപാതകം
ബലാത്സംഗം
െകാള്ള
ഗൗരവംകൂടിയ ബലപ്രേയാഗേകസുകൾ
െചറുകിട േമാഷണം
കാർ േമാഷണം

8,600
16,010
91,660
1,33,020
4,98,100
3,26,000

(ജൂൈല 15-െന്റ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്)

പ്രാർത്ഥയുെട ശക്തി വർദ്ധിക്കുംേതാറും കുറ്റങ്ങളുെട എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചുവരിക
യാണ്. ഹൂവർ പറയുന്നു:
“കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ജനസംഖ്യ ഏഴ്
ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്. എന്നാൽ കുറ്റങ്ങൾ 34 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.”
െഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റാരു കാര്യം കൂടി അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. അേമ
രിക്കയിൽ െകാള്ള, െകാലപാതകം, ബലാത്സംഗം തുടങ്ങിയ ഗൗരവേമറിയ കുറ്റ
ങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പട്ടവരിൽ 43 ശതമാനവും 18 വയസിനു
താെഴയുള്ളവരേത്ര.

4

സാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനം

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം മുഴുവനും ഉൾ
െക്കാണ്ടു പുറത്തുകടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ‘സൻമാർഗിക പ്ര
വർത്തനം’ ഒരു െകാലപാതകേമാ, ബലാത്സംഗേമാ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കാർേമാ
ഷണെമങ്കിലുേമാ ആയിരിയ്ക്കാെമന്നേല്ല ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്?
□
നവയുഗം, 4-8-1962

11
പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വച്ചു വിദ്യാർഥികെളെകാണ്ട് ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന നടത്തിയ്ക്കുന്നത്
ശരിയാേണാ? അതു ഭരണഘടനയുെട തത്വങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമാേണാ?
ഇങ്ങെനെയാരു േചാദ്യം േചാദിക്കുന്നതുതെന്ന ൈദവനിന്ദയാെണന്നും പള്ളി
ക്കൂടത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനെയാഴിവാക്കിയാൽ കുട്ടികെളല്ലാം കാടൻമാരായി
തീരുെമന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ശുദ്ധാത്മാക്കെള നമ്മുെട നാട്ടിലും കാണാം.
അവരുെട കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു വിധിയാണ് ഈയിെട അേമരിക്ക
യിെല സുപ്രീംേകാടതി പുറെപ്പടുവിച്ചത്.
വിഷയം പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന തെന്ന. പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മു
മ്പ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വച്ച് കുട്ടികെള െകാണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കുന്നത് ശരി
യാേണാ? ‘ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളേതാ മതപരമായ സ്വാ
തന്ത്ര്യം നിേരാധിക്കുന്നേതാ ആയ യാെതാരു നിയമവും േകാൺഗ്രസ് (പാർല
െമൻറ്-േല) പാസാക്കുന്നതല്ല.’ എന്ന് അസന്ധിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അേമരി
ക്കയുെട െഫഡറൽ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥനകെള
ന്യായീകരിക്കാേമാ? ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ വെയ്യന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ബ്ലാക്കി
െന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ജഡ്ജിമാരുെട േകാടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

1

സർക്കാർ പ്രാർത്ഥന

1951-ൽ ന്യൂേയാർക്ക് േസ്റ്ററ്റിെല റീജൻറ് േബാർഡ്, പള്ളിക്കൂടത്തിെല വിദ്യാർത്ഥി
കളുെട ഉപേയാഗത്തിനു േവണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന തയ്യാറാക്കി അയച്ചുെകാടുത്തു,
പ്രാർത്ഥനയിതാണു്”
‘സർവ്വശക്തനായ ൈദവേമ, അങ്ങെയ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ, അവിടു

ന്ന് ഞങ്ങെളയും ഞങ്ങളുെട മാതാപിതാക്കൻമാെരയും ഞങ്ങളുെട രാജ്യെത്തയും
അനുഗ്രഹിക്കണേമ’

ഈ പ്രാർത്ഥന തികച്ചും നിർേദ്ദാഷമാെണന്നും അേമരിക്കയിെല വ്യത്യസ്ത മത
ക്കാർക്ക് ഒരുേപാെല സ്വീകരിക്കാവുന്നതാെണന്നും മറ്റുമാണ് പറയെപ്പട്ടിരുന്നത്.
പേക്ഷ, അതുണ്ടായില്ല യഹൂദൻമാർ, യുണിേറ്ററിയൻമാർ, യാെതാരുകാര്യത്തിലും
വിശ്വസിക്കാത്തവർ, എത്തിക്കൽ കൾച്ചറൽ െസാൈസറ്റി എന്ന സാംസ്കാരിക
129

130

അദ്ധ്യായം 11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന

സംഘടനയിെല അംഗങ്ങൾ മുതലായ വിഭാഗക്കാർ പ്രതിേഷധശബ്ദങ്ങൾ പുറ
െപ്പടുവിച്ചു. അവരിൽെപ്പട്ട പത്തു വിദ്യാർഥികളുെട രക്ഷിതാക്കൻമാർ േകാടതി
യിൽ േകസ്സുെകാടുത്തു. തങ്ങളുെട കുട്ടികെളെകാണ്ട് പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽെചാല്ലിപ്പി
ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പട്ടു.
എതിർകക്ഷിക്കാരും വിട്ടില്ല. 16 രക്ഷിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥന തുടരണെമന്നു വാദിച്ചു.
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആരും നിർബന്ധിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലന്നും സ്വമനസ്സാെല അേമരിക്ക
യുെട മതസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങെള നിലനിർത്താൻ േവണ്ടിയാണ് അവർ
പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുെകാള്ളുന്നത് എന്നും മറ്റും വാദിക്കെപ്പട്ടു.
ഔപചാരികമായി പറഞ്ഞാൽ, നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പ്രാർ
ത്ഥനയിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾ ഒറ്റെപ്പടുകേയയുള്ളുെവ
ന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. തെന്റ കുട്ടി മറ്റുള്ളവരുെടയിടയിൽ ‘പറയ’നായി തീ
രുേമാെയന്ന ഭയം െകാണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടിയത് എന്ന് ഒരു രക്ഷിതാവ്
തുറന്നുപറഞ്ഞത് അർത്ഥഗർഭമാണ്. പേക്ഷ, എന്തു വാദിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.
േകസു േതാറ്റു. അതിെന തുടർന്ന് മുൻപറഞ്ഞ പത്തു രക്ഷിതാക്കൻമാർ സുപ്രീം
േകാടതിയിൽ അപ്പീൽ െകാടുത്തു. ആ അപ്പീലിേന്മലുള്ള വിധിയാണ് ഇേപ്പാൾ
പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.

2

മതം: വീട്ടിലും പള്ളിയിലും

പള്ളിക്കൂടങ്ങളിെല ഉപേയാഗത്തിനു േവണ്ടി ഒരു േസ്റ്ററ്റ് തയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കുന്ന
പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധപൂർവ്വമായതെല്ലങ്കിൽ കൂടി, ഭരണഘടനാപരമായി സംര
ക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെനതിരാെണന്നാണ് ജഡ്ജിമാർ പ്രഖ്യാപി
ച്ചത്. േകാടതിയുെട വിധിന്യായത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺെമൻറുകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ രചിക്കുന്നതും ഔേദ്യാഗിക

പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നതുമായ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു
നിൽക്കണെമന്ന് പറയുന്നത് ൈദവദൂഷണേമാ മതവിരുദ്ധേമാ അല്ല. േനെരമറി
ച്ച് മതപരമായ ഈ േജാലി ജനങ്ങൾക്കും അവരുെട മേതാപേദഷ്ടാക്കൾക്കും വി
ട്ടുെകാടുക്കുകയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്”

ഒരു മേതതരരാഷ്ട്രത്തിനു േയാജിച്ച വിധി തെന്നയാണിെതന്നും അേമരിക്കൻ ഭര
ണഘടനയുെട ജനാധിപത്യപരമായ ഘടകങ്ങൾ പൂർണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം
െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത് എന്നും പുേരാഹിതൻമാരും രാഷ്ട്രീയ
േനതാക്കൻമാരും ബുദ്ധിജീവികളും പത്രപ്രവർത്തകൻമാരുമുൾെപ്പെടയുള്ള പല
രും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ളവർ േപാലും സുപ്രീംേകാട
തിയുെട വിധിെയ പൂർണമായും മാനിയ്ക്കണെമന്ന്, ഒരു കേത്താലിക്കനായ പ്രസി
ഡൻറ് െകനഡി േപാലും പ്രസ്താവിച്ചു. പേക്ഷ, പിന്തിരിപ്പന്മാരായ ചില പുേരാഹി
തൻമാർ സുപ്രീംേകാടതിയുെട വിധിയിൽ കഠിനമായ ഉൽകണ്ഠയും പ്രതിേഷധവും
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതായാൽ
രാജ്യമാെക കുട്ടിേച്ചാറാകുെമന്നാണവർ ഭയെപ്പടുന്നത്. ഭരണഘടന അങ്ങെന
യാെണങ്കിൽ അതുടെന േഭദഗതി െചയ്ത് പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും തുടരണെമന്നാണവർ
ആവശ്യെപ്പടുന്നത്.
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ഇങ്ങെന പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽവച്ച് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിെന എതിർക്കുന്നവ
രും അനുകൂലിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഇേപ്പാൾ അേമരിക്കയിൽ
നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാര് വിജയിക്കുെമന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല.

3

നമ്മുെട നാട്ടിൽ

േകരളത്തിൽതെന്ന അേമരിക്കൻ ജഡ്ജിമാരുെട ഈ വിധിെയപ്പറ്റി വ്യത്യസ്താ
ഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലത്ഭുതെപ്പടാനുമില്ല. ജനാ
ധിപത്യാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള സമരം അേമരിക്കയിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യ
യിലും, ഒരു വിധത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരുവിധത്തിൽ, നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ
േല്ലാ.
നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ഭരണഘടന വിഭിന്നമതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ
ക്കും ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിയ്ക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കുെമല്ലാം ഒേരതരത്തി
ലുള്ള അവകാശങ്ങളാണനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും േസ്റ്ററ്റിെന്റ െപാതുമുതൽ െച
ലവിട്ടുെകാണ്ടുതെന്ന ചില മതങ്ങൾക്ക് പ്രേത്യക പരിഗണനകളനുവദിയ്ക്കുന്നുെവ
ന്ന ആേക്ഷപം പലേപ്പാഴും െപാന്തിവരാറുണ്ട്. നമ്മുെട നാട്ടിൽ പുതുതായി ഒരു
കപ്പൽ സമുദ്രത്തിലിറക്കെപ്പടുകേയാ, ഒരു പാലം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെപ്പടുകേയാ
മേറ്റാ െചയ്യുേമ്പാൾ ഹിന്ദുമതത്തിൻേറതായ ചില പ്രാർത്ഥനകളും ചടങ്ങുകളും
ഇന്നും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുവരാറുണ്ട്. കുട്ടികളുെട പാഠപുസ്തകം തുടങ്ങുന്നതുതെന്ന
ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനേയാടു കൂടിയാണ്. ഒരു മേതതരരാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തരം സമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ തുടരുന്നത് ശരിയാേണാ?
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മേതതരത്വം

മേതതരരാഷ്ട്രെമന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങെളയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കലാണ് എന്നു
വെര അടുത്തകാലത്ത് ചിലർ വാദിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇതു മതവി
ശ്വാസികളുെട മാത്രം പ്രശ്നമാേണാ? മതവിശ്വാസികൾെക്കന്നേപാെലതെന്ന
മതവിശ്വാസികളല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾക്കും തങ്ങളുെട മനസാക്ഷിയ്ക്കനുസരിച്ചു
ജീവിയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മുെട ഭരണഘടന അനുവദിയ്ക്കുന്നിേല്ല? ഉെണ്ടന്നു
തീർച്ച, പേക്ഷ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിേഷധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്.
മതവിശ്വാസികൾക്ക് തങ്ങളുെട വീട്ടിലിരുന്നുെകാണ്ട് ഇഷ്ടംേപാെല പ്രാർ
ത്ഥിയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവണം. പള്ളിയിേലാ, അമ്പലത്തിേലാ േപായി ഇഷ്ട
മുള്ള ൈദവെത്ത പ്രാർത്ഥിക്കാനും, പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. മത
വിശ്വാസങ്ങെള പരസ്പരം വ്രണെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവണതകെള തടയുകയും േവണം.
പേക്ഷ, മതവും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ
കത്തിക്കയറിയിരിക്കാൻ മതവിശ്വാസെത്ത അനുവദിച്ചുകൂടാ. െപാതുമുതൽെകാ
ണ്ട് നടത്തുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലും േസ്റ്ററ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും െപാതുേയാഗങ്ങളിലും
മറ്റും ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനേയാ മറ്റ് മതചടങ്ങുകേളാ നടത്തുന്നത് ഭരണഘടനയുെട
മൗലികതത്വങ്ങൾെക്കതിരാെണന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
അേമരിക്കയുെട സുപ്രീംേകാടതിവിധിയിൽ നിന്ന് ഈെയാരുപാഠം നമ്മുെട
ഭരണാധികാരികളും െപാതുപ്രവർത്തകരും പഠിച്ചുെവങ്കിൽ അതു നമ്മുെട നാട്ടി
െന്റ പുേരാഗതിയ്ക്ക് വളെര സഹായകരമായിരിക്കും.
□
(നവയുഗം, 28-7-1962)
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അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
ക്രിസ്തുവിന് 14 െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് േറാമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ
ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. െതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സിസിലിയിെല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 30
അടിമകൾ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന് തങ്ങളുെട യജമാനനായ ഒരു ധനാഢ്യെന െകാന്നുക
ളഞ്ഞു.
അടിമ ഉടമെയ െകാല്ലുക! അത്തരെമാരു സംഭവം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.
അതിനുമുമ്പ് അടിമകൾ െകാല്ലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉടമകളുെട അപ്രീതിയ്ക്കിരയായ
അേനകമേനകം അടിമകൾ കുരിശിേന്മൽ തറയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നിശബ്ദമായി
സഹിക്കാേന അടിമകൾക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു. കന്നുകാലികൾ, വീട്ടുസാമഗ്രികൾ
മുതലായവെയേപ്പാെലതെന്ന അടിമകളും ധനികൻമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാ
യിരുന്നു. അടിമകെള അടിക്കാം, ചവിട്ടാം, ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു വലിക്കാം, വിൽക്കാം, െകാ
ല്ലാം എന്തുേവണെമങ്കിലും െചയ്യാം. േറാമൻ നിയമങ്ങെളാന്നും അടിമകൾക്കു ബാ
ധകമായിരുന്നില്ല. ഉടമകൾക്കുേവണ്ടി എല്ലുമുറിെയ പണിെയടുക്കുക, ഉടമകളുെട
കൽപനകളനുസരിക്കുക ഇതുമാത്രമായിരുന്നു അടിമകളുെട കടമ. അടിമകെള
െക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് േറാമൻ പ്രമാണിമാർ സുഖേഭാഗങ്ങളിലാറാടുക
യും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലും സാഹിത്യം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മറ്റുതുറകളിലും േമ
ധാവിത്വം പുലർത്തുകയും െചയ്തുേപാന്നത്. അടിമേവലയായിരുന്നു േറാമൻ സാ
മ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ അസ്ഥിവാരം.
അടിമകൾ മാത്രമല്ല, ൈകേവലക്കാർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ, സ്വതന്ത്രൻമാരായ
ഇടത്തരക്കാർ മുതലായ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളും ചൂഷണം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നു. പണമി
ടപാടുകാർ പലിശയ്ക്കു കടംെകാടുത്ത് സാധുക്കെള െഞക്കിപ്പിഴിയുകയും കൃത്യസമ
യത്തു പണം മടക്കിെക്കാടുക്കാത്തവെര അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തിരുന്നു.
മർദ്ദനം അസംതൃപ്തിെയ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. അസംതൃപ്തി ചിലേപ്പാൾ ലഹളക
ളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. അത്തരെമാരു ലഹളയാണ് ക്രിസ്തുവിന് 101 െകാല്ലങ്ങൾ
ക്കു മുമ്പ് സിസിലിയയിൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.
ധനികവർഗ്ഗമാെക േക്രാധംെകാണ്ടു തുള്ളി. ഇത്തരെമാരുസംഭവം ഇന്നിയുമു
ണ്ടാകാൻ പാടിെല്ലന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. അവർ പക വീട്ടാെനാരുങ്ങി.
ധനാഢ്യെന െകാല്ലാൻ ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയ 30 അടിമകൾ പ്രാണര
ക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി പർവ്വതേദശങ്ങളിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. ഉടമകളുെട ൈസന്യങ്ങൾ
അവെര പിന്തുടർന്നു.
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അേപ്പാളാണ് ചരിത്രെത്ത െവല്ലുവിളിച്ച മെറ്റാരു സംഭവമുണ്ടായത്. ഉടമ
കളുെട േക്രാധാഗ്നിക്കിരയായ ആ 30 അടിമകളുെട ഭാഗത്ത് േറാമാ സാമ്രാജ്യ
ത്തിെല മുഴുവൻ അടിമകളും അണിനിരന്നു. സാൽവി എന്നു േപരായ ഒരടിമയുെട
േനതൃത്വത്തിൽ ആറായിരേത്താളം അടിമകൾ ആറായിരത്തിലധികം അടിമകൾ
കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുെമടുത്ത് ഭരണാധികാരികൾെക്കതിരായ ലഹളയാ
രംഭിച്ചു.
ലഹള മൃഗീയമായി അടിച്ചമർക്കെപ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിന് അടിമകൾ െകാ
ല്ലെപ്പട്ടു. ഉടമകൾ തൽക്കാലം രക്ഷെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, േറാമാ സാമ്രാജ്യമാെക കൂ
ടുതൽ േവഗത്തിൽ നാശത്തിേലക്ക് നീങ്ങി.
വീണ്ടും വീണ്ടും അടിമകൾ ലഹളെയ്ക്കാരുങ്ങി. വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ അടിച്ചമർ
ക്കെപ്പട്ടു.
മുപ്പതുെകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷം, അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 74-ൽ സ്പാർേട്ട
ക്കസ് എന്ന അടിമത്തലവെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ മൂന്നുെകാല്ലേത്താളം നീണ്ടുനി
ന്നതും സാമ്രാജ്യെത്തയാെക ഇളക്കിമറിച്ചതുമായ ഒരു വലിയ കലാപമുണ്ടായി.
ഒടുവിൽ അതും ൈപശാചികമായി മർദ്ദിച്ചമർക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. ലഹള
ക്കാേരാടും പകരംവീട്ടാൻ േവണ്ടി കാപ്പി മുതൽ േറാം വെരയുള്ള നിരത്തിെന്റ ഇരു
വശങ്ങളിലുമായി കുരിശിൻേമൽ തറച്ചുെകാല്ലെപ്പട്ട ആറായിരം അടിമകളുെട ശവ
ശരീരങ്ങൾ വരിവരിയായി കുത്തിനിർത്തെപ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം
നിരങ്കുശമായ ൈസനിക േസ്വച്ഛാധിപത്യം നടമാടി.
കലാപം നടത്തിയ പരാജയമടഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരാശയും നിസ്സ
ഹായതാേബാധവും പരന്നുപിടിച്ചു. ഇനിെയന്തുെചയ്യും? മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും
കഷ്ടപാടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ അവർ യാെതാരു വഴിയും കണ്ടില്ല.
യാെതാരുവഴിയും കണ്ടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂട. ഒരു വഴിയുണ്ട്; ൈദവം രക്ഷി
ക്കണം. തങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി ഒരു ൈദവദൂതൻ, അെല്ല
ങ്കിൽ ൈദവപുത്രൻ, ഭൂമിയിലവതരിയ്ക്കണം. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാേരാെടതിരിട്ടു വിജയി
ക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ശക്തിയിെല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ൈദവദൂതൻവന്ന്
തങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. അങ്ങിെന, ഭൗതികമായ മർദ്ദനങ്ങളുെട േവദന
യിൽ നിന്ന് മതപരമായ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും തലെപാ
ക്കി.
മനുഷ്യേസ്നഹികളായ പ്രവാചകൻമാരും പ്രചാരകൻമാരും നാടുനീെള ചുറ്റി
സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് മർദ്ദിതെര സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ആേവശംെകാള്ളിക്കുകയും
െചയ്തു. കഷ്ടെപ്പടുന്നവർ ഇനി ദുഃഖിേക്കണ്ടതില്ല. അവരുെട കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻ ൈദ
വദൂതൻ വരും. ൈദവദൂതെന സ്വാഗതം െചയ്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും തയ്യാ
റായിരിക്കണം. മർദ്ദകൻമാർക്കു തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ‘ധനികനു സ്വർഗ്ഗ
ത്തിേലക്ക് േപാകാൻ കഴിയുന്നതിേനക്കാൾ എളുപ്പം ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സൂചിത്തുള
യിലൂെട കടക്കാനാണ്.’
ക്രിസ്തുമതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അടിമകൾ, ഭാരംചുമക്കുന്നവർ, മീൻപിടുത്തക്കാർ, ൈകേവലക്കാർ ചുരുക്ക
ത്തിൽ മർദ്ദനങ്ങൾക്കിരയായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവെരല്ലാം ൈദവപുത്രനായ ക്രിസ്തു
വിൽ വിശ്വസിച്ചു. ക്രിസ്തുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ േറാമാസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാനാ
ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു. മർദ്ദകൻമാരുെട ഭരണമവസാനിപ്പിക്കാനും ൈദവരാജ്യം
സ്ഥാപിക്കാനും േവണ്ടി ൈദവദൂതൻ വരുെമന്ന വിശ്വാസം പരന്നുപിടിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും

േയശുക്രിസ്തു എെന്നാരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുേവാ എന്നതിെനപ്പ
റ്റി പണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും
രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്ന േറാമൻ ചരിത്രകാരൻമാരാരും തെന്ന അങ്ങ
െനെയാരാെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നിെല്ലന്ന് ചിലർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ജറുസേലം
പിടിച്ചടക്കി ൈദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ േവണ്ടി ഹബ്റൂക്കെള അണിനിരത്തി
െക്കാണ്ട് ഒരു കലാപം നടത്തുകയും അതു പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ പതിവുേപാെല
േറാമൻ ഗവർണ്ണരുെട കൽപ്പനയനുസരിച്ച് െകാലെചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്ത േജാ
ഷ്വ എന്ന ഒരു േനതാവിെനപ്പറ്റി ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നുെണ്ടന്നും േജാഷ്വയാണ്
ജീസസ് (േയശു) ആയിത്തീർന്നെതന്നും അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണകളും
അേദ്ദഹം വീണ്ടും വരുെമന്ന വിശ്വാസവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികൾക്കി
ടയിൽ നിലനിന്നുേപാന്നുെവന്നും േയശുക്രിസ്തുവിെനപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളുെട ചരി
ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം ഇതായിരിക്കാനാണിടയുള്ളെതന്നും ആർച്ച് ബാൾഡ്
േറാബർട്ട്സൻ തെന്റ ‘ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ ഉത്ഭവം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഭിപ്രായ
െപ്പടുന്നു.
ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായിരുന്നുേവാ എന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിേലക്ക്
ഇവിെട പ്രേവശിേക്കണ്ടതില്ല. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്. ക്രിസ്തുവിെന്റ
സ്വാധീനശക്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽതെന്ന പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള മർദ്ദിതജ
നങ്ങെള ആേവശം െകാള്ളിക്കുകയും മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് എതിരായി അണിനിരത്തുക
യും െചയ്ത ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ—അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ—േറാമാ സാമ്രാ
ജ്യത്തിെല പട്ടണപ്രേദശങ്ങളിൽ െചറിയ െചറിയ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു പ്രാർ
ത്ഥിക്കാനും ഉപേദശപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനും േവണ്ടി അവർ ഒന്നിച്ചുേചരും,
ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനും േജാലികൾ കെണ്ട
ത്താനും പരസ്പരം സഹായിക്കും. അടിമകളും ൈകേവലക്കാരും മീൻപിടുത്തക്കാ
രും ഭാരംചുമക്കുന്നവരും മറ്റു ദരിദ്രപ്പരിഷകളും സംഘങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായി േചർ
ന്നു. ഒരു പട്ടണത്തിെല സംഘത്തിന് മറ്റു പട്ടണങ്ങളിെല സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധ
മുണ്ടായിരുന്നു. ൈദവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടി േയശുക്രിസ്തു വരുെമന്നവർ
ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. ഉടമകളുെടയും പണമിടപാടുകാരുെടയും മർദ്ദനങ്ങളിൽ
നിന്നു േമാചനം േനടുക, നിലം എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നീതിപൂർവ്വമായി
വിഭജിക്കുക, സാധാരണക്കാരുെട ൈദവെത്ത േസ്നഹശീലനും കരുണാനിധിയു
മായ യേഹാവെയ—വാഴ്ത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു ൈദവരാജ്യത്തിെന്റ പരിപാടി
എന്ന് ആർച്ചി ബാജൾഡ് േറാബർട്ട്സൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകു
േമ്പാേഴക്കും ൈദവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുെട സംഘടനകൾ
രാജ്യത്തിെലങ്ങും ഉയർന്നുവന്നു.
ക്രിസ്തുമതം െവറുെമാരു വിശ്വാസമായിരുന്നില്ല. അെതാരു ബഹുജനപ്രസ്ഥാ
നമായിരുന്നു. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാർെക്കതിരായ ഒരു ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭമായിരുന്നു.
ധനികവർഗ്ഗക്കാരും അവരുെട ഭരണത്തലവൻമാരും ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ പ്രച
രണം തടയാൻ േവണ്ടി ആവുന്നതും പരിശ്രമിച്ചു േനാക്കി. െനറിെകട്ട മർദ്ദനങ്ങൾ
നടത്തിേനാക്കി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതത്തിെന്റ ശത്രുക്കളാെണന്നും സ്ത്രീകെള െപാതു
സ്വത്താക്കുന്നവരാെണന്നും മറ്റുമുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുേനാക്കി. പേക്ഷ,
എന്തായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളുെട പ്രേക്ഷാഭം ദിവസം െചല്ലുേന്താറും അധികമധികം
പരന്നു പിടിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
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‘ഫ്രാൻസിെല വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖവുരയിൽ െഫ്രഡ
റിക് ഏംഗൽസ് എഴുതുന്നു:
“ശരിക്കു പതിനാറു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് അപകടം പിടിച്ച ഒരു ലഹളപ്പാർട്ടി
േറാമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വലിയ ഒരിളക്കമുണ്ടാക്കി. മതേത്തയും ഭരണയന്ത്രത്തി
െന്റ അടിത്തറകെളയും അത് തുരങ്കം വച്ചു. സീസറുെട ഇച്ഛയാണ് പരമമായ
നിയമം എന്ന വാദെത്ത അത് പരിപൂർണ്ണമായും നിേഷധിച്ചു. അതിന് സ്വതന്ത്ര
മായ ഒരു മാതൃഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് സാർവ്വേദശീയമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യ

ത്തിെല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഗാൾ മുതൽ ഏഷ്യവെരയും സാമ്രാജ്യാതിർത്തികൾ
ക്ക് അപ്പുറേത്തയ്ക്കും, അതു വ്യാപിച്ചു. വളെരക്കാലേത്താളം രഹസ്യമായിട്ടാണ്,
അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിെക്കാണ്ടാണ് അത് പ്രേക്ഷാഭം നടത്തിയത്. ഒടു
വിൽ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തിേനടിെക്കാണ്ട് അതു പുറത്തു
വന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ ലഹളപ്പാർട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികെളന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടു
ന്നത്.”

ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 61-ൽ നാടുവാണിരുന്ന നീേറാ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനികെള നശി
പ്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി ഒരു നീചമായ ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹം രഹസ്യമായി
തെന്റ കിങ്കരൻമാെര െകാണ്ട് േറാം പട്ടണെത്ത അഗ്നിക്കിരയാക്കി; എന്നിട്ടും ക്രി
സ്ത്യാനികളാണ് തീവച്ചെതന്ന് പറഞ്ഞുപരത്തുകയും െചയ്തു. കുറ്റക്കാെര ശിക്ഷിക്ക
ണെമന്നു പറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികെള െകാെന്നാടുക്കുകയും
െചയ്തു. സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി
കളുെട സംഘടനകൾ െകട്ടിപ്പടുത്ത െസൻറ് പാൾ, െസൻറ് പീറ്റർ എന്നീ സു
പ്രസിദ്ധരായ ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻമാർ നീേറാവിെന്റ മർദ്ദനങ്ങെള അഭിമുഖീകരിച്ചാണ്
മരണം വരിച്ചത്. പേക്ഷ, നീേറാ ചക്രവർത്തിക്കു ക്രിസ്ത്യാനികളുെട േചാരെയാ
ഴുക്കാേന കഴിഞ്ഞുള്ളു, ക്രിസ്തുമതെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േനെരമറിച്ച്
പ്രസ്തുത പ്രേക്ഷാഭം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്.
മുപ്പത്തിരണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷം ക്രി.മു. 96-ൽ െഡാമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി
യുെട േനതൃത്വത്തിൽ മെറ്റാരു കൂട്ടെക്കാല നടക്കുകയുണ്ടായി. അതും പരാജയെപ്പ
ട്ടു. ക്രിസ്തുമതം പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.
ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദിതരായ ദരിദ്രൻമാർ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുമത പ്രേക്ഷാഭങ്ങ
ളിൽ പങ്കുെകാണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്ര
േക്ഷാഭം സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വേദശീയവുമായി ശക്തെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ധനികവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽനിന്നു േപാലും അേനകം വ്യക്തികൾ അതിേലയ്ക്കാകർ
ഷിക്കെപ്പട്ടു. ധനികൻമാർ തങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കേളാടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സംഘട
നകളിേലയ്ക്കുവന്നത്. അതിെന്റ ഫലമായി ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുെട സ്വത്തുക്കൾ െമെല്ല
െമെല്ല വർദ്ധിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വത്തുക്കളുെടയും പ്രാർത്ഥനകളുെടയും േമൽേനാട്ടം
നടത്താൻ േവണ്ടി ബിഷപ്പുമാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന േനതാക്കൻമാർ െതര
െഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. ബിഷപ്പുമാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സഭകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിട്ടാണ്
ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടത്. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായേപ്പാേഴയ്ക്കും പള്ളി
അവഗണിയ്ക്കെപ്പടാനാവാത്ത ഒരു ശക്തിയായി തീർന്നു.
പള്ളിയും ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഗൗരവേമറിയ മത്സരങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഭര
ണാധികാരികൾക്ക് പണത്തിന് വലിയ വിഷമം േനരിട്ട ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാനുള്ള എളുപ്പവഴി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട സ്വത്തുക്കൾ
പിടിെച്ചടുക്കലാെണന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അങ്ങിെന മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യ
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അദ്ധ്യായം 12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും

േത്താടുകൂടി ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ േനർക്കുള്ള മർദ്ദനപരിപാടികൾക്ക് ഊക്കുകൂടി.
ക്രിസ്ത്യാനികൾ രാജ്യത്തിൽ അസംതൃപ്തിയും അസ്സമാധാനവും ആളിക്കത്തിക്കുന്ന
രാജ്യേദ്രാഹികളാെണന്നും പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ നിേരാധിക്കെപ്പ
ട്ടു. സഭകളിേലക്കു വഴിപാടുകളും ദാനങ്ങളും തടയെപ്പട്ടു. സഭകളുെട സ്വത്തുക്കൽ
പിടിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടു. ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികൾ വധിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, ഇതുെകാെണ്ടാന്നും ആശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല. മർദ്ദനങ്ങെള വകവ
യ്ക്കാെത ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുെട ആദർശങ്ങളുെടയും വിശ്വാസങ്ങളുെടയും പി
ന്നിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി അവരുെട അന്തസ്സും സ്വാധീനശക്തിയും
അതിേവഗം വർദ്ധിച്ചു. പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽേപാലും ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസം പരന്നു
പിടിച്ചു. ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കിടയിലും, എന്തിന് രാജെകാട്ടാരങ്ങൾക്കക
ത്തുേപാലും ക്രിസ്ത്യാനികളാവിർഭവിച്ചു.
ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുെട ഫലമായി മെറ്റാന്നുമുണ്ടായി. പള്ളിയുെട സ്വത്തു
ക്കൾ വർദ്ധിച്ചേതാെട ക്രിസ്തുമത പ്രേക്ഷാഭണത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റം
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ധനികൻമാർ നുഴഞ്ഞുകയറിയതിെന്റ ഫലമായി ക്രേമണ ക്രിസ്തുമ
തത്തിെന്റ വിപ്ലവകരമായ ഉള്ളടക്കത്തിനുടവുതട്ടി. ഭരണാധികാരികെള വണങ്ങ
ണെമന്നും അവർക്കു കീഴടങ്ങണെമന്നും പള്ളിയുെട തലവൻമാർ ബഹുജനങ്ങെള
ഉപേദശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങെന നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭമായേപ്പാേഴ
യ്ക്കും വർഗസമരത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് വർഗസഹകരണം തലെപാക്കാൻ തുടങ്ങി.
‘അടിമകളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട യജമാനെന ൈദവത്തിെന്റ പ്രതിബിംബങ്ങ
ളായി കണക്കാക്കണം.’ എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
ക്രി. 305-ൽ ഡേയാക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി അനാേരാഗ്യം കാരണം സ്ഥാനത്യാഗം
െചയ്തതിന് ഭരണാധികാരികളുെട നയത്തിലും ഒരു വമ്പിച്ച മാറ്റം കാണെപ്പട്ടു.
ചക്രവർത്തിയുെട അനന്തരാവകാശികളായ േകാൺസ്റ്റാൻറീനും ലീസിനിയനും
തമ്മിൽ സിംഹാസനത്തിനുേവണ്ടി നടത്തിയ വഴക്കുകെള ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ
സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിച്ചു. വഴക്കുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുംേതാറും ക്രിസ്ത്യാനിക
ളുെട ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. ഒടുവിൽ ക്രി. 313-ൽ മിലാനിൽവച്ച് േകാൺസ്റ്റാൻറീനും
ലിസീനിയനും തമ്മിൽ സന്ധിയായി. സാമ്രാജ്യത്തിെല പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ
േകാൺസ്റ്റാൻറീനും കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ലിസിനിയനും പങ്കിെട്ടടുത്തു. അേതാെടാ
പ്പം തെന്ന രണ്ടുേപരും ഒപ്പിട്ട ഒരുകൽപ്പനയും പുറത്തുവന്നു. ‘എഡിക്റ്റ് ഓഫ് മി
ലാൻ’ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുമതത്തിന്
മറ്റ് മതങ്ങേളാട് തുല്യമായ പദവി നൽകെപ്പട്ടു.
□
(ജനയുഗം 1955 െസപ്തംബർ 9)
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മാർക്സ് മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വെര
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ നട്ടുച്ച. കാലഹരണം വന്ന ഫ്യൂഡലിസം വളർന്നുവ
രുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചൂേടറ്റ് വാടാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം. 1848, വിപ്ലവങ്ങൾ
യൂേറാപ്പിെനയാെക പിടിച്ചുകുലുക്കുന്നു. “മർദ്ദനവും രാജ്യാധിപത്യവും തുലയെട്ട!
സ്വാതന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും ജയിക്കെട്ട!” എന്നീ കാഹളംവിളികൾ സിംഹാസനങ്ങ
ളുെട അടിത്തറ പുഴക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തിെന്റ മടിത്തട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരു
ന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ തലെപ്പാക്കുന്നു. ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിയുെട സ്ഥാന
ത്ത് മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനരീതി. ഫ്യൂഡൽ ഭരണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ
ഭരണം. ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതികളുെട സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ ചിന്താഗതികൾ. ബൂർ
ഷ്വാസിയുെട വിജയപതാക ധാടിേയാടും പ്രതാപേത്താടുംകൂടി പാറിക്കളിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു.
യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന മുതലാളിത്തം യന്ത്രങ്ങളുയർത്തിപ്പിടിച്ചു മദിച്ചുപുളയ്ക്കാൻ തു
ടങ്ങിയ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുപ്പതും ഇരുപെത്തട്ടും വയസ്സുകൾ മാത്രം പ്രായമായ
രണ്ടു െചറുപ്പക്കാർ ഉച്ചത്തിലിങ്ങെന പ്രഖ്യാപിച്ചു:
‘മുതലാളിത്ത വർഗ്ഗത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയവും അനി
വാര്യമാണ്.’

മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദമായിരുന്നു അത്.
അെതാരു േജ്യാത്സ്യെന്റ പ്രശ്നം വയ്ക്കലായിരുന്നില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ കണ്ടു
പിടുത്തമായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങേളയും മുതലാളിത്ത രീ
തിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട നിയമങ്ങേളയും ചുഴിഞ്ഞുപരിേശാധിച്ചതിനു
േശഷമാണ് മാർക്സും ഏംെഗൽസും ഈ പ്രവചനം നടത്തിയത്. ബൂർഷ്വ സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ
അത്രയ്ക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നുെവന്നും ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും
തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യം നിസ്സംശയമായും മുതലാളിത്തെത്ത നാശത്തിേലയ്ക്ക് നയിക്കു
െമന്നും മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയം അനിവാര്യമാ
െണന്നു അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഗതിക്രമെത്ത വിശകലനം
െചയ്തുെകാണ്ട് അവരിങ്ങെന പ്രവചിച്ചു:
“ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േകന്ദ്രീകരണവും അധ്വാനത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാ

വവും ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തപരമായ പുറംേതാടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴി
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യാത്ത അത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു. ഈ പുറേന്താട് െപാട്ടിെത്തറി
പ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട മരണമണിയടിയ്ക്കുന്നു.
തട്ടിപ്പറിക്കാർ തട്ടിപ്പറിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.”

മുതലാളിത്തത്തിന് ചരിത്രം മരണശിക്ഷ വിധിച്ചുകഴിഞ്ഞുെവന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക
മാത്രമല്ല അവർ െചയ്തത്. ആ മരണശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കരുത്തുള്ള
ശക്തികൾ ഉദയം െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കക്കൂടി െചയ്തു:
“മുതലാളിവർഗ്ഗം നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥിതിയിെല പുഴക്കിെയറിയാനുപേയാഗിച്ച
അേത ആയുധങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അവർക്കുേനർക്കുതെന്ന തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ,

സ്വന്തം വിനാശത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങെള മാത്രമല്ല മുതലാളിവർഗ്ഗം ഊട്ടിയുണ്ടാക്കി
യിട്ടുള്ളത്. ആയുധങ്ങളുപേയാഗിക്കാനുള്ള ആളുകെളക്കൂടി—കൂലിേവലക്കാെര,
ഇന്നെത്ത െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തക്കൂടി അതു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

എന്നിട്ടവർ െതാഴിലാളികെളേനാക്കിപ്പറഞ്ഞു:
“െതാഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം ചങ്ങലയല്ലാെത മെറ്റാന്നും നഷ്ടെപ്പടാനില്ല. കി
ട്ടാേനാ ഒരു േലാകം മുഴുവനും! എല്ലാ രാജ്യത്തും െതാഴിലാളികെള, നിങ്ങൾ
ഏേകാപിയ്ക്കുവിൻ!”

മാർക്സിസത്തിെന്റ ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്.

II
എന്ത്! മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കുെമേന്നാ! മുതലാളിയുെട ദയെയ ആശ്രയിച്ചുജീവിക്കു
ന്ന കൂലിപ്പിേള്ളർ ഭരണാധികാരികളാകുെമേന്നാ? െതാഴിലാളികൾക്ക് േലാകം മു
ഴുവൻ കിട്ടാൻ േപാവുകയാെണേന്നാ? പലരും അതു വിശ്വസിച്ചില്ല. വിശ്വസിച്ചവർ
തെന്ന വിശ്വസിച്ചുെവന്നു നടിച്ചില്ല. അവർ പറഞ്ഞു: മാർക്സിനു കിറുക്കാണ്!
പെക്ഷ, െതാഴിലാളികൾ മുേന്നറുന്നത് അവർ കണ്ടു. മുതലാളികളുെട െചാൽ
പ്പടിയ്ക്കു നിൽക്കാെത െതാഴിലാളികൾ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട
ത്തുന്നത് അവർ കണ്ടു. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗം സ്വന്തം െകാടിക്കൂറയുയർത്തിപ്പിടി
ച്ചുെകാണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും കാഹളം വിളികൾ
മുഴക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. കമ്മ്യൂണിസം പരന്നുപിടിക്കുവാൻ േപാവുകയാണ്
എന്നവർക്ക് േബാധ്യമായി. കമ്മ്യൂണിസം! അവർ ഭയം െകാണ്ടു തള്ളിവിറച്ച്
െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു:
“യൂേറാപ്പിെന ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭൂതം!”

മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തുന്നു:
“ഈ ഭൂതെത്ത ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻേവണ്ടി യൂേറാപ്പിെല പഴഞ്ചൻ ശക്തികെള
ല്ലാം—േപാപ്പും (കേത്താലിക്കരുെട ധർമ്മഗുരു) സാറും (റഷ്യയിെല ചക്രവർത്തി)
േമറ്റർനിക്കും (ആേസ്ത്രലിയയിെല പ്രധാനമന്ത്രി) ഗ്വിേസാവും (ഫ്രാൻസിെല വിേദ
ശകാര്യമന്ത്രി) ഫ്രഞ്ച് റാഡിക്കൽ കക്ഷിക്കാരും ജർമ്മൻ േപാലീസ്ചാരൻമാരു
െമല്ലാം—ഒരു പാവനസഖ്യത്തിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.” (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ).

അങ്ങിെന േലാകത്തിെല ഒന്നാമെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണി ഉടെലടുത്തു.
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യൂേറാപ്പിെന ഭൂതബാധയിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കാൻേവണ്ടി ഈ വിരുദ്ധമുന്നണി
ക്കാർ അേനകം മന്ത്രവാദികെള കൂലിയ്ക്കുനിർത്തി. അവർ കമ്മ്യൂണിസെത്തപ്പറ്റി
പുലയാട്ടുകൾ പാടി. കമ്മ്യൂണിസം െതറ്റാെണന്ന് ‘െതളിയിക്കാൻ’ േവണ്ടി പു
സ്തകങ്ങെളഴുതി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കള്ളൻമാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും േചാരകുടി
യൻമാരും സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരും കുട്ടികെള പിടിച്ചുതിന്നുന്നവരും
പള്ളികെള ഇടിച്ചുതകർക്കുന്നവരും മറ്റുംമറ്റുമാെണന്ന് പ്രചാരേവല െചയ്തു. കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ‘വഞ്ചന’ കേളയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ‘ആക്രമണ’ങ്ങേളയും തുറന്നുകാട്ടാൻ േവ
ണ്ടി അവർ നാടായ നാെടാെക്ക നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു. ഭാവിയുെട േനെര അവർ
െകാഞ്ഞനംകാട്ടി. പുേരാഗതിയ്ക്കുേനെര അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി
േരാധത്തിെന്റ മറവിൽനിന്നുെകാണ്ട് അവർ ജനങ്ങളുെട വളർന്നുവരുന്ന ജീവിത
സമരങ്ങളുെട േനെര എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളുമുപേയാഗിച്ചു. അവർ സത്യത്തിെന്റ
ശബ്ദെത്ത െവടിയുണ്ടയുെട മുഴക്കത്തിൽ മുക്കിെക്കാല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ജയിലുകളുേട
യും തൂക്കുമരങ്ങളുേടയും ഭീകരതകൾ െകാണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിസെത്ത നാമാവ
േശഷമാക്കാൻ പുറെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും ഭൂതബാധെയാഴിഞ്ഞില്ല. മാർക്സിസം നശിക്കുകയില്ല,
വളരുകയാണ് െചയ്തത്. കാരണം, അതു വളരുന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രമാ
യിരുന്നു—െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േലാകവീക്ഷണഗതിയായിരുന്നു.
ഏതായാലും, വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരുെട േബജാറുപിടിച്ച ബീഭത്സ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം െവളിെപ്പടുത്തി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശ
ക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ തലയുയർത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നും
അവരുെട സ്വതന്ത്രമായ തത്വസംഹിതയും േലാകവീക്ഷണഗതിയും സാമൂഹ്യജീവി
തത്തിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെമന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. മാർ
ക്സിസം അവഗണിയ്ക്കെപ്പടാൻ വയ്യാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം.

III
എന്താണീ മാർക്സിസം?
സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിയ്ക്കുന്നു:
“മാർക്സിസം പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വികാസനിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്ര
മാണ്; മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായവരുെട വിപ്ലവത്തിെന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതിെന്റ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതി
െന്റ ശാസ്ത്രമാണ്.”

മാർക്സിനുമുമ്പ് േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. േസ്നഹത്തിെന്റയും നീതി
യുെടയും സാമ്രാജ്യെത്ത സ്വപ്നംകണ്ട ഓവൻ, േഫാറിയ, ൈസമൺ തുടങ്ങിയ
േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മകെള തുറന്നുകാട്ടുകയും
മുതലാളിത്തെത്ത വിമർശിക്കുകയും െചയ്തു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയുെട സ്ഥാ
നത്ത് കൂടുതൽ കാര്യമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്നും മനു
ഷ്യെന്റ പട്ടിണിേയയും അജ്ഞതേയയും ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് നീക്കംെചയ്യണെമന്നും
അവർ വാദിച്ചു. പേക്ഷ, ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം, അവർക്ക് മു
തലാളിത്ത സമുദായത്തിെന്റ വികാസനിയമങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ചൂഷണത്തിെന്റയും
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കൂലിേവലയുെടയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിേയാ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്നു
ള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്കിെനപ്പറ്റിേയാ മനസ്സിലക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുതലാളിത്ത
സമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചയുെടയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തുന്ന സമരങ്ങളുെട
അനിവാര്യ ഫലമാണ് േസാഷ്യലിസം എന്നിവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതു
െകാണ്ട്, അവരുെട േസഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയവും സാങ്കൽപ്പികവുമായി
രുന്നു. അങ്ങെനയല്ലാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നുതാനും. എെന്തന്നാൽ,
സംഘടിതമായ ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ തങ്ങ
ളുെട ചരിത്രപരമായ പങ്കുവഹിയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്
ശക്തിേയാ അനുഭവങ്ങേളാ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ
തങ്ങളുെട ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാനും അശാസ്ത്രീയമായ സങ്കൽപ്പചിത്രങ്ങൾ
വരച്ചുണ്ടാക്കാനും മാത്രേമ അവർക്കു സാധിച്ചുള്ളു. െതാഴിലാളികൾ ഒരു സ്വത
ന്ത്രവർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് വളരുന്നതിനും അവരുെട വർഗ്ഗസമരം പരിപക്വതയട
യുന്നതിനും മുമ്പു നിലനിന്നിരുന്ന ഈ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്ക് െപാതുവിൽ
യൂേറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം അെല്ലങ്കിൽ സാങ്കൽപിക േസാഷ്യലിസം എന്നു പറ
യുന്നു.
മാർക്സും ഏംഗൽസും േസാഷ്യലിസെത്ത ഒരു സ്വപ്നെമന്നനിലയിൽ നിന്നു
ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയിേലക്കുയർത്തി.
മാർക്സിനു മുമ്പും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിയ്ക്കു
ന്ന തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സമുദായത്തിെന്റ വികാസം
യാദൃശ്ചിക സംഭവങ്ങെളേയാ ഏതാനും വ്യക്തികളുെട താേന്താന്നിെത്തേയാ
ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സവിേശഷ നിയമ
ങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നെതന്ന് േഹഗൽ എന്ന ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. വിരുദ്ധ ശക്തികളുെട സംഘട്ടനത്തിെന്റ ഫലമായി
ട്ടാണ് പുേരാഗതിയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന തത്വം അേദ്ദഹം കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. പേക്ഷ, േഹഗലിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം ആത്മീയവാദെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
യുള്ളതായിരുന്നു. ആത്മാവിെന്റ ബാഹ്യവും ഇന്ദ്രീയേഗാചരവുമായ രൂപം മാത്ര
മാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചം എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. മാർക്സും
ഏംഗൽസും േഹഗലിെന്റ ആത്മീയതത്വശാസ്ത്രെത്ത ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഭൗതിക
തത്വശാസ്ത്രമാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി. മാർക്സ് തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
തലക്കുത്തിനിൽക്കുന്ന േഹഗലിയൻ തത്ത്വശാസ്ത്രെത്ത അവർ കാലിൻേമൽ പി
ടിച്ചുനിർത്തി. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു: ‘വാസ്തവത്തിൽ, േഹഗലിയൻ ൈവരുദ്ധ്യവാദ
ത്തിൽ നിന്ന് അതിെന്റ യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ മാത്രേമ മാർക്സും ഏംഗൽസും
എടുത്തുള്ളു. അതിെന്റ ആത്മീയവാദപരമായ െതാണ്ട് അവർ ദൂെര വലിെച്ചറി
ഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അതിെന ആെകെയാന്ന് പരിഷ്ക്കരിച്ച് നവീനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ
ഒരു രൂപവും അവർ അതിനു െകാടുത്തു.’
അങ്ങെന മാർക്സും ഏംെഗൽസും ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദെമന്ന േപ
രിലറിയെപ്പടുന്ന പുതിെയാരു തത്ത്വശാസ്ത്രം ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു.
മാർക്സിനു മുമ്പും മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവെത്ത വിശ
കലനം െചയ്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുണ്ടായിരുന്നു. ചരക്കുകളുെട വിലയുെട അടി
സ്ഥാനം അധ്വാനമാെണന്നും ചരക്കുകൾ ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുന്നത് അവയില
ടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചാെണന്നും ആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർേഡാ
തുടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, മുതലാളിയ്ക്കു
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കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമെന്തേന്നാ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട
നിയമങ്ങെളെന്താെക്കയാെണേന്നാ കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
സ്മിത്തിെന്റയും റിേക്കാർഡാവിെന്റയും ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങെള യുക്തിയുക്ത
മായി വളർത്തിെക്കാണ്ട് മിച്ചമൂല്യമാണ് മുതലാളിചൂഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
െമന്ന് മാർക്സ് െവളിെപ്പടുത്തി. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതുേപാെല, മിച്ചമൂല്യ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ കാതൽ. ഈ
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധഃപതനവും
നാശവും അനിവാര്യമാെണന്ന് മാർക്സും ഏംെഗൽസും ഉൽേഘാഷിച്ചത്.
ഇങ്ങെന, മാർക്സിസം പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നാണ് രൂപെമ
ടുത്തത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല ജർമൻ തത്വശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലണ്ടിെല ധനശാസ്ത്രം, യൂ
േറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം തങ്ങൾക്കുമുമ്പു ജീവിച്ച പ്രഗത്ഭമതികളായ മഹാരഥൻ
മാരുെട ആശയങ്ങെള മുഴുവൻ വിമർശനപരമായി പരിേശാധിയ്ക്കുവാനും അവയുെട
ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ് മാർക്സും ഏം
ഗൽസും ചിന്താേലാകത്തിലാെക ഒരു വമ്പിച്ച വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്; തത്വശാസ്ത്രം,
രാജ്യതന്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവെയപ്പറ്റിയുള്ള വീ
ക്ഷണഗതികളിലാെക ഒരു സമൂലപരിവർത്തനം വരുത്തിയത്.
അന്നു മുതലാളിത്തം ഇന്നെത്തേപ്പാെല ജീർണ്ണിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിന്
ഓജസ്സും പ്രസരിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു വിജയത്തിൽ നിന്നു വിജയത്തിേലക്ക്
കുതിക്കുകയായിരുന്നു. അത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നി
യമങ്ങൾ അതിെന േകന്ദ്രീകരണത്തിേലക്കും കുഴപ്പങ്ങളിേലക്കും ഒടുവിൽ നാ
ശത്തിേലക്കും നയിക്കുെമന്ന് മാർക്സും ഏംെഗൽസും പ്രവചിച്ചത്. മർദ്ദിതരും ചൂ
ഷിതരുമായ െതാഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട വർഗ്ഗസമരത്തിലൂെട ഭരണാധികാരം
പിടിെച്ചടുക്കുെമന്നും െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് േസാഷ്യലിസം െക
ട്ടിപടുക്കുെമന്നും ഒടുവിൽ മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗങ്ങളും ഭരണയന്ത്രവും
ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം േലാകത്തിെലങ്ങും പടുത്തുയർത്തുെമന്നും പ്രഖ്യാ
പിച്ചത്.
ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാ
നത്തിൽ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങെള സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മാർക്സും ഏം
െഗൽസും േനതൃത്വം നൽകി. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തി െതാഴിലാളി സർ
വാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്ന ചരിത്രപരമായ
കടമനിർവ്വഹിക്കണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു, സ്വന്തമാെയാരു പാർട്ടി,
സുശക്തമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, കൂടിേയ കഴിയൂ എന്ന് അവർ പ്രാേയാഗി
കാനുഭവങ്ങളിലൂെട പഠിപ്പിച്ചു.
അങ്ങിെന െതാഴിലാളികൾക്കു തങ്ങളുെട വിേമാചനത്തിെന്റ കാഴ്ച്ചപ്പാടുമാ
ത്രമല്ല, മൂർച്ചയുള്ള സമരായുധവും ലഭിച്ചു.
അങ്ങിെന ഭാവിയുെട പൂർണ്ണതയിേലക്കു കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ജാ
തകം കുറിയ്ക്കെപ്പട്ടു. പുതിെയാരു ജീവിതത്തിനുേവണ്ടി, പുതിെയാരു സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയ്ക്കുേവണ്ടി, പുതിെയാരു േലാകത്തിനുേവണ്ടി, പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള ജന
ങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിെന്റ െകാടിക്കൂറയിൻകീഴിലണിനിരന്ന്, പതർച്ച കൂടാെത, ഭാ
വിയിേലക്ക് മാർച്ച് െചയ്യാൻ തുടങ്ങി.
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IV
സംഭവബഹുലമായ 22 െകാല്ലങ്ങൾ. ഒടുവിൽ 1870. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസും പ്രഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം. െസഡാമനിൽ വച്ചു
െനേപ്പാളിയൻ മൂന്നാമെന്റ പട്ടാളങ്ങൾ േതാറ്റുതുന്നംപാടുന്നു.
1871 മാർച്ച്, െതാഴിലാളികളുെട വിപ്ലവേബാധം ഇരമ്പിക്കയറി. മുതലാളി
വർഗ്ഗത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധിപത്യം തട്ടിത്തകർക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളികൾക്ക് ഭരണം
നടത്താൻ കഴിയുെമന്നു ആദ്യമായി െതളിയിച്ച പാരീസ് കമ്യൂൺ തല െപാന്തിച്ചു.
മാർച്ച് 18. പാരീസിെല ടൗൺഹാളിൽ ചുവപ്പുെകാടി പാറിക്കളിക്കുന്നു. മുതലാളി
ത്തം ശാശ്വതമെല്ലന്നു െതളിയിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആയുസ് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. െതാ
ഴിലാളി വർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിയായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും; ഭര
ണേമെറ്റടുക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പൻ
മാരുെട വിരുദ്ധമുന്നണി പാരീസ് കമ്മ്യൂണിെന േചാരയിൽമുക്കിെക്കാല്ലാൻേവ
ണ്ടി എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളും എടുത്തുപേയാഗിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്രമണത്തിെന്റ
െവല്ലുവിളിെയ േനരിടാൻ േവണ്ടി അവർ നിരായുധരായ സ്ത്രീകളുേടയും കുട്ടികളുെട
യും േചാരെയാഴുക്കി. െവറുെമാരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പാരീസിെല 40,000ത്തിലധികം
കമ്യൂൺഭടൻമാർ െവടിവച്ചുെകാല്ലെപ്പട്ടു. എന്നിട്ടും, െതാഴിലാളികൾ ചുകപ്പുെകാടി
യുെട ഭരണം നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി അസാമാന്യമായ ധീരതേയാെട പടെവട്ടി.
പേക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. 72 ദിവസെത്ത ആേവശകരമായ ജീവിതത്തിനുേശഷം
പരീസ് കമ്യൂൺ വീരമരണം പ്രാപിച്ചു.
മുതലാളികൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. ഇനിെയാരിക്കലും േസാഷ്യലിസം തലെപാക്കി
െല്ലന്നു അവർ വീമ്പിളക്കി.
പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ േസാഷ്യലിസമല്ല, മുതലാളിത്തമാണ് തലെപാ
ക്കാതായത്. എെന്തന്നാൽ, പാരീസ് കമ്യൂേണാടുകൂടി മുതലാളിത്തത്തിെന്റ യുവ
ത്വമവസാനിച്ചു. അതിെന്റ ശരീരത്തിൽ ജരാനരകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പടിവാതിൽക്കെലത്തിയേപ്പാേഴയ്ക്കും മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ സ്വഭാവകമാെക മാറി. അതു ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിേലക്ക്—അതിെന്റ അവസാ
നഘട്ടത്തിേലക്ക്—പ്രേവശിച്ചു. അത് മൂത്തു മുരടിച്ചു ചുക്കിചുളിഞ്ഞ് ശവക്കുഴിയിേല
ക്ക് കാൽനീട്ടുന്ന സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി. മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തെത്ത
തട്ടിത്തകർക്കുന്നതിനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമായി. വിപ്ലവപ്രസ്ഥാന
ങ്ങൾ തിളച്ചുെപാങ്ങി.
രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിെന്റ േനതാക്കൻമാർ ജയപ്രകാശിെനയും െബ
വിൻേറയും മുൻഗാമികൾ—െബൻസ്റ്റീൻ, േകാട്സ്കി, െവൻെഡർെവൽഡ്, േമക്േഡാ
നാൾഡ് മുതലായ അവസരവാദികൾ—മാർക്സിസെത്ത പുനഃപരിേശാധന െച
യ്യാനും തിരുത്തിെയഴുതാനും പുറെപ്പട്ട ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. തങ്ങളാണ്
യഥാർത്ഥ േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നത് എന്ന് ബഡായിപ
റഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ മാർക്സിസത്തിെന്റ േനർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പേക്ഷ,
ചരിത്രം അവരുെട ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്, മാർക്സിേനയും എംെഗൽ
സിെനയും എതിർത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളായ പണ്ഡിതമൂഢൻമാെരല്ലാം ഒടുവിൽ പി
ന്തിരിപ്പത്തത്തിെന്റ ചളിവാരിപ്പൂശിെക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പാളയത്തിൽ
അഭയം പ്രാപിക്കുകയും തങ്ങളുെട തനിനിറം െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
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എതിരാളികളുെട ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് മാർക്സിസെത്ത കാത്തുരക്ഷിേക്ക
ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ, പുതിയ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാർക്സിസെത്ത വളർേത്തണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ
ഈ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കെപ്പട്ടു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു േയാജിച്ചമട്ടിൽ,
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ആവശ്യങ്ങെള നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം,
മാർക്സിസം വളർത്തെപ്പട്ടു. െലനിനിസം ഉയർന്നുവന്നു.

V
എന്താണ് െലനിനിസെമന്നുവച്ചാൽ?
സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിക്കുന്നു:

‘െലനിനിസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റയും െതാഴിലാളിവിപ്ലവത്തിെന്റയും കാല
ഘട്ടത്തിെല മാർക്സിസമാണ്. കുേറക്കൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാെണങ്കിൽ, െലനി

നിസെമന്നത് െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റയും പ്രേത്യകിച്ച് െതാഴിലാളി സർവ്വാധി
പത്യത്തിെന്റയും തത്വവും തന്ത്രവുമാണ്.’

ജീവനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം. അതുെകാണ്ടതിന് നിശ്ചലമായി നിൽ
ക്കാൻ വയ്യാ. സാമൂഹ്യവളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങേളാെടാപ്പം പുതിയ അനുഭവ
ങ്ങളും പുതിയ അറിവുകളും ഉൾെക്കാണ്ട് അത് വളരുന്നു; കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുന്നു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽതെന്ന െലനിൻ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:
“മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം പരിപൂർണ്ണവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒന്നാെണന്ന് ഞങ്ങൾ
കരുതുന്നില്ല. അതു ശാസ്ത്രത്തിെന്റ അടിത്തറ പാവുക മാത്രമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെത

ന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ അതിെന എല്ലാവഴിയ്ക്കും വളർേത്തണ്ടതുെണ്ടന്നും അെല്ല
ങ്കിൽ അവർ ജീവിതത്തിെന്റ പിന്നണിയിൽ തങ്ങിേപ്പാകുെമന്നുമാണ് ഞങ്ങളുെട
ദൃഢവിശ്വാസം.”

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“മാർക്സിസം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ മാറ്റമില്ലാത്തതും സനാതനവു
മായ, പ്രമാണങ്ങെളയും നിഗമനങ്ങെളയും അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല. മാർക്സിസം എല്ലാ
ത്തരം വരട്ടുതത്വവാദത്തിെന്റയും ശത്രുവാണ്.”

മാർക്സിെന്റ ജീവിതകാലത്തിനു േശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെള
യും െതാഴിലാളി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചേയയും മാർക്സിസത്തിെന്റ െവ
ളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് െലനിൻ പുതിയ തത്വങ്ങളുന്നയിച്ചു. 20-ാം
നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടിയാവിർഭവിച്ച സാമ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്വത്തിെന്റ അവസാനഘ
ട്ടമാെണന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർ
ച്ഛിക്കുകയും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും െതാഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയും
െചയ്യുെമന്നും െതാഴിലാളികൾ മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്തു തങ്ങളുെട സ്വ
ന്തം സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കുെമന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുെട വളർച്ച അസമമാ
യിട്ടാണ്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുേപാെലയല്ല വളരു
ന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് െലനിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു
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രാജ്യത്തിൽ മാത്രമാേയാ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കാേയാ േസാഷ്യലി
സത്തിെന്റ വിജയം സാദ്ധ്യമാെണന്ന്.
മുതലാളിത്ത കുത്തകമുതലാളിത്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സിനും
ഏംെഗൽസിനും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണിത്. മുതലാ
ളിേത്താൽപ്പാദനരീതി ഏറ്റവുമധികം വളരുകയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സമുദായ
ത്തിെല ഭൂരിപക്ഷമായി മാറുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മാത്രേമ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയുള്ളുെവന്നാണ് മാർക്സും ഏംെഗൽസും കരു
തിയിരുന്നത്. പേക്ഷ, കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അവ
രുെട നിഗമനം സാധുവല്ലാതായിത്തീർന്നു. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
“മുതലാളിത്തം അത്ര ഉയർന്നേതാതിൽ വളരുകയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ജന
സംഖ്യയുെട ഭൂരിപക്ഷമായിത്തീരുകയും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽകൂടി, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ

ത്തിന് തട്ടിത്തകർക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആണി ദുർബ്ബ
ലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയത്തിന്
പരിപൂർണ്ണ സാധ്യതയുണ്ട്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ െലനിനി
സ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം 1915-16 ലാണ് കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
നിസ്സംശയമായും വിജയിക്കുക മുതലാളിത്തം ഏറ്റവുമധികം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള
രാജ്യങ്ങളിലല്ല. മറിച്ച്, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച അത്ര ഉയർന്ന രൂപത്തിെല
ത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ കൂടി അതിെന്റ ആണി ദുർബലമാകുകയും അതിെന തകർക്കാൻ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുകയും െചയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുക.”

ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തം റഷ്യയിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കയ്യിൽ മൂർച്ചേയ
റിയ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു.
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്ക്, ഒറ്റയടിപ്പാതയിെല്ലന്നും പ്രേത്യകിച്ച്, പിന്നണിയിൽ
കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂെടയല്ലാെത േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവത്തിേലക്ക് മാർച്ചുെചയ്യാൻ സാധിക്കിെല്ലന്നും മുതലാളിത്ത രാജ്യത്തിെല
വിപ്ലവവും േകാളനിയിെല വിപ്ലവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നും െലനിൻ പഠി
പ്പിച്ചു. ഓേരാ വിപ്ലവത്തിനും േനതൃത്വം വഹിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സവി
േശഷങ്ങളായ കടമകളുെണ്ടന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളും അടവുകളും പ്രേയാ
ഗിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ േനതൃത്വെമന്നാൽ മറ്റുജനവിഭാഗങ്ങെളക്കൂടി വിപ്ലവത്തി
ലണിനിരത്തലാണ്. മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളും പാർട്ടികളുമായി യാെതാെരാത്തുതീർപ്പും
പാടിെല്ലന്നു വാദിച്ച േട്രാട്സ്ക്കിസ്റ്റ്കാെര അേദ്ദഹം കണക്കിന് കക്കിെക്കാടുത്തു.
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“സാർവ്വേദശീയ മുതലാളിത്തെത്ത മറിച്ചിടാനുള്ള യുദ്ധം സാധാരണ രണ്ടുരാജ്യ
ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധേത്തക്കാൾ എത്രേയാ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, കുഴപ്പ
േമറിയതാണ്, കാലൈദർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്തരെമാരു യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുപക്ഷ
ത്തിനകത്തുള്ള സ്വരേചർച്ചയില്ലായ്മെയ (അവ താൽക്കാലികമാെണങ്കിൽേപ്പാ
ലും) ഉപേയാഗെപ്പടുത്താനും തഞ്ചം കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ സാദ്ധ്യതയുള്ളിടത്ത്
ചിലെര പാട്ടിൽ പിടിക്കാനും (താൽക്കാലികവും അസ്ഥിരവുമാെണങ്കിൽ കൂടി)

പരിതഃസ്ഥിതിയുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുകളും സന്ധികളും ഉണ്ടാക്കു
വാനും ഒരിക്കലും തയ്യാറാവരുെതന്ന് ആദ്യേമ തീരുമാനിക്കുന്നത് പമ്പരവിഡ്ഢി
ത്തമേല്ല?… ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ഓേരാ പിളർപ്പിെനയും—അെതത്ര നിസ്സാരമായി
രുന്നാലും ശരി—വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിനിടയിലും ബൂർഷ്വാ
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ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലും കാണുന്ന ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും സാമർത്ഥ്യേത്താടും ശ്രദ്ധേയാ
ടും പരിപൂർണ്ണതേയാടും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും ബഹുജനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ബന്ധുെവ േനടാനുള്ള—ആ ബന്ധുത്വം എത്രതെന്ന താൽക്കാലികവും ബലഹീന
വും അവിശ്വസനീയവും ആയിെക്കാള്ളെട്ട—എത്ര നിസ്സാര സന്ദർഭേത്തയും ഉപ
േയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ടുമാത്രേമ ശക്തിേയറിയ ശത്രുവിെന േതാൽപ്പി
ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇതു മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് മാർക്സിസ്സത്തിെന്റ,
അഥവാ ശാസ്ത്രീയ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ, ഒരു െപാടിേപാലും മനസ്സിലാക്കാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല.”

സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ആവശ്യങ്ങെളയും താൽപര്യങ്ങെളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക
യും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിത
െത്ത മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയും മാത്രമല്ല െല
നിൻ െചയ്തത്, േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി സമരം നടത്തുന്ന വിപ്ലവകാരികളുെട
പാർട്ടികെള രൂപീകരിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടെതങ്ങിെന എന്നു
കൂടി അേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചു.
അങ്ങിെന െതാഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസേത്താെട ഭാവിയുെട
േനർക്ക് േനാക്കാൻ തുടങ്ങി.

VI
വീണ്ടും വിപ്ലവമുേന്നറ്റം. 1905—‘വിപ്ലവം ജയിക്കെട്ട, സാർ ചക്രവർത്തി തുലയെട്ട’
തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുെട ചൂളംവിളികൾ. സാറിെന്റ ‘ൈദവദത്തമായ’ സിംഹാ
സനം വിറെകാള്ളുന്നു. പണിമുടക്കം പരന്നുപിടിയ്ക്കുകയാണ്. 1905 ഡിസംബർ.
പണിമുടക്കം ആയുധേമന്തിയ കലാപമായി മാറി. പള്ളികൾ കൂട്ടമണി മുഴക്കി. കു
തിരപ്പട്ടാളം, ബയണറ്റുകൾ, ലക്കും ലഗാനുമില്ലാെത ചീറിപ്പായുന്ന െവടിയുണ്ടകൾ.
ഭ്രാന്തുപിടിച്ച സസാർ ചക്രവർത്തി കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചു:
“ഒെരാറ്റ െവടിയുണ്ടേപാലും ബാക്കിയാവരുത്.”

വിപ്ലവം തൽക്കാലേത്തയ്ക്ക് േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
മുതലാളികൾ വീണ്ടും സേന്താഷം െകാണ്ടു തുള്ളിച്ചാടി. വത്തിക്കാൻ ൈദവ
േത്താട് നന്ദിപറഞ്ഞു. അവസരവാദികൾ െലനിെനയും സ്റ്റാലിേനയും ആേക്ഷപി
ച്ചു. ഭീരുക്കൾ പിറുപിറുത്തു: ‘െതാഴിലാളി ആയുധെമടുത്തത് െതറ്റായി.’
െതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളുെട ദിവസം വരും!
ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വന്നുേചരുക തെന്ന െചയ്തു.
സാമ്രാജ്യയുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തീരാക്കുഴപ്പമാരംഭി
ച്ചു. വിപ്ലവത്തിെന്റ അലകൾ വീണ്ടും ഇരമ്പിക്കയറി. ‘വിപ്ലവം തുലയെട്ട, സാർ
ചക്രവർത്തി തുലയെട്ട!’ എന്നീ കാഹളം വിളികൾ വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലുയർ
ന്നു.
1917 മാർച്ച്—വിപ്ലവത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റിൽ സാർ ചക്രവർത്തിയുെട കിരീടം
െതറിച്ചുേപായി. കാഹളം വിളികൾ മുഴങ്ങി: വിപ്ലവം ജയിക്കെട്ട! സാർ ചക്രവർ
ത്തി തുലയെട്ട!
സാർ ചക്രവർത്തി തുലഞ്ഞു. പേക്ഷ, വിപ്ലവം തുടർന്നു. ജനങ്ങൾ വിജയ
േഭരി മുഴക്കിെക്കാണ്ട് മുേന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കുകയാണ്. പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ; പുതിയ
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കാഹളം വിളികൾ: ‘മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കെട്ട! േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കെട്ട!’
ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗത്തു നിന്നു തുടച്ചുനീ
ക്കെപ്പടാൻ േപാവുകയാണ്. ഭൂേലാകമാെക കുലുങ്ങിമറിയുകയാണ്. േട്രാട്സ്ക്കി
പറഞ്ഞു: നിൽക്കെട്ട! ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കുക
സാധ്യമല്ല! ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകേളാട് അയാൾ മടങ്ങിേപ്പാകാൻ കൽപ്പി
ച്ചു. തിരമാലകൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ചരിത്രമാണ് മുേന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കുന്നത്. മാർക്സിസം—
െലനിനിസമാണ് വിപ്ലവെത്ത നയിക്കുന്നത്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ
മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു; മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കെട്ട! േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കെട്ട!
1917 നവംബർ. െകറൻസ്ക്കിയുെട ഭരണകൂടം തവിടുെപാടിയായി.
സൂര്യൻ പൂർവ്വാധികം ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ േലാകം ഉൽ
ഘാടനം െചയ്യെപ്പടുകയാണ്!
ഉൽകണ്ഠനിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറും പാഞ്ഞുേപായി. രാത്രി പേത്തമു
ക്കാൽ മണി. രാജാക്കൻമാരുെടയും രാജ്ഞിമാരുേടയും സുഖേഭാഗങ്ങളുെട സുഗ
ന്ധം വഹിക്കുന്ന േസ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന മേനാഹരമായ മാർബിൾ െകാട്ടാ
രത്തിൽ വൃത്തിെകട്ടവരും വിയർപ്പുനാറുന്നവരും ചളിപുരണ്ടവരും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം
ധരിച്ചവരുമായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കയറിക്കൂടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്ര
കമ്മിറ്റി െമമ്പർമാരുെട പ്രസംഗം േകൾക്കാൻ വന്ന േസാവിയറ്റ് െഡപ്യൂട്ടിമാരാ
ണവർ.
ഒരു പുതിയ േലാകത്തിെന്റ ജാതകെമഴുതെപ്പടുകയാണ്.
രണ്ടുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സേമ്മളനം. ആശയും ആേവശവും അസ്വസ്ഥതയും
നിറഞ്ഞുനിന്ന അന്തരീക്ഷം.
അതാ കുടുക്കില്ലാത്ത ഒരു പഴയ േകാട്ടും മിന്നുന്ന കഷണ്ടിയുമുള്ള ഒരു കു
റിയ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഒരു ചുരുൾെക്കട്ടു കടലാസ്സുമായി പതറാത്ത കാൽെവ
യ്േപ്പാെട പ്ലാറ്റ്േഫാറത്തിേലക്ക് കയറുന്നു. ആളുകൾ ആർത്തുവിളിച്ചു. നീണ്ടു
നിന്ന കരേഘാഷം. ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ വൃത്തിെകട്ടവരും വയെറാട്ടിയവരും
ചളിപുരണ്ടവരും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ളവരുമായ ആ ആളുകെളെയല്ലാം ഒന്നു
കേണ്ണാടിച്ചുകണ്ടു. എന്നിട്ട് ശാന്തവും ദൃഢവുമായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു:
‘സഖാക്കെള, ഇനി നമുക്ക് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാെനാരുങ്ങാം.’

അതു െലനിനായിരുന്നു. പുതിയ േലാകത്തിെന്റ േനതാവും പുതിയ ഗവൺെമൻറി
െന്റ തലവനുമായ സഖാവ് െലനിൻ!

VII
നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ ബഹുജനങ്ങൾ യാെതാന്നിന്നുേവണ്ടി
പടെവട്ടിേപ്പാന്നുേവാ, പുരാതനകാലംമുതൽേക്ക മനുഷ്യേസ്നഹികളായ മഹാത്മാ
ക്കൾ യാെതാന്നു സ്വപ്നംകണ്ടുേപാന്നുേവാ, അതു സഫലമായി. വയറ്റിൽ പട്ടിണി
യും മുതുകത്തു െകാടരാവുെകാണ്ടുള്ള അടിയുെട പാടുകളുമുള്ള അവശലക്ഷങ്ങൾ
ജീവിതത്തിലാദ്യമായി നെട്ടല്ലുനിവർത്തി. പ്രഭുക്കൻമാർ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നി
ന്നിറക്കെപ്പട്ടു. താണവർ ഉയർന്നു. അജ്ഞരും അപരിഷ്കൃതരുെമന്ന് അപഹസിയ്ക്ക
െപ്പട്ടുേപാന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം കൃഷിക്കാരുെടയും മറ്റു മർദ്ദിതവിഭാഗങ്ങളുെടയും

147

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

പിന്തുണേയാടുകൂടി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തു. അടുക്കളപ്പണി
ക്കാരിയ്ക്കുേപാലും ഭരണയന്ത്രം തിരിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നായി. തലമുറതലമുറയായി
അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും കിടന്നു െഞരങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നവർക്ക് ശാ
സ്ത്രജ്ഞൻമാരും സാഹിത്യകാരൻമാരും എൻജിനീയർമാരുെമാെക്കയാകണെമ
ന്നായി. മനുഷ്യെന ചൂഷണംെചയ്യാനുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപാദേനാപക
രണങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുമുള്ള െപാതുസ്വത്തായി മാറി.
ചൂഷണത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾേപാലുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗരഹിതമായ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
സമുദായത്തിെന്റ അടിത്തറ പാകെപ്പട്ടു.
അതിനു മുമ്പും ഭരണപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്; വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം ഒരു പുതിയ തലത്തിലുള്ള വിപ്ലവമാണ്. സ്റ്റാലിൻ എഴു
തുന്നു:
“മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ സാധാരണമായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ അമരത്തിൽ നി

ന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചൂഷകന്മാെര മാറ്റി മെറ്റാരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാെര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്
െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകൻമാർ മാറും. പേക്ഷ, ചൂഷണം നിലനിൽക്കും. അടിമകളുെട
േമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതാണുണ്ടായത്. അടിയാരുെട ലഹളകൾ നടന്ന
കാലത്താണ് അതുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല
മഹത്തായ സുപ്രസിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലത്ത് അതാണുണ്ടായത്… ഈ വിപ്ല
വങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം താത്വികമായി വ്യത്യാസെപ്പട്ടതാണ് ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം.
അതിെന്റ ലക്ഷ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം മാറ്റി മെറ്റാരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം
സ്ഥാപിക്കുകയല്ല. ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകന്മാരുെട സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു വിഭാഗം ചൂഷ
കൻമാെര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല; േനെരമറിച്ച് മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യെന്റ േമൽ നടത്തുന്ന
എല്ലാത്തരം ചൂഷണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.”

VIII
അങ്ങിെന, ഒരു േലാകമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് രണ്ട് േലാകങ്ങളായി. ഒരു ഭാഗ
ത്ത് തകർച്ചയുെടയും നിരാശതയുെടയും േലാകം; മറുഭാഗത്ത് അഭിവൃദ്ധിയുെടയും
ആത്മവിശ്വാസത്തിെന്റയും േലാകം!
വാഗ്ദാനലംഘനങ്ങളല്ല, അഞ്ചുെകാല്ലേമാ പത്തുെകാല്ലേമാ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാ
നുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളില്ല. മുതലാളികെള ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റധികാരസ്ഥാന
ങ്ങളിൽ നിന്നും തൂെത്തറിഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് വിപ്ലവം തലയുയർത്തിയത്. പുതിയ
ഗവൺെമൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ േപാലും
കഴിഞ്ഞില്ല—ജന്മികൾ കയ്യടക്കിവച്ചിരുന്ന നിലെമല്ലാം യാെതാരു പ്രതിഫലവും
െകാടുക്കാെത, കൃഷിക്കാരുേടതാക്കി മാറ്റുന്ന നിയമം പാസാക്കെപ്പട്ടു.
1917 നവംബർ എട്ടിന് െലനിെന്റ ഒേപ്പാടുകൂടി പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട അടിയ
ന്തിരനിയമത്തിൽ പറയുന്നു:
“വലിയ ഭൂവുടമസ്ഥൻമാരുെട നിലെമല്ലാം യാെതാരുപ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത
ഉടൻതെന്ന പിടിെച്ചടുക്കെപ്പടുന്നതാണ്. എന്നാൽ െചറിയ, കൃഷിക്കാരുെടയും
െകാസ്സാക്കുകളുെടയും നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുക്കെപ്പടുന്നതല്ല.”
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ഒെരാറ്റ അടിയ്ക്ക് മാർക്സിസത്തിെന്റ തൂലികയുെട ഒരു ചലനം െകാണ്ട്, റഷ്യയിെല
കർഷകെത്താഴിലാളികൾക്കും സാധുകൃഷിക്കാർക്കും 15 േകാടി െഹക്ടർ നിലം യാ
െതാരു പ്രതിഫലവുമില്ലാെത സ്വന്തമായിക്കിട്ടി.
അങ്ങിെന പിേറ്റ ദിവസം സൂര്യനുദിച്ചത് ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത പുതിയ
േലാകെത്ത കണികണ്ടുെകാണ്ടാണ്.
മുതലാളി േപായി. അത്ഭുതം! എന്നിട്ടും, യന്ത്രങ്ങൾ ചലിയ്ക്കുന്നു! ജന്മി േപായി.
എന്നിട്ടും, േഗാതമ്പു െചടികൾ കായ്ക്കുന്നു. മർദ്ദകവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി.
എന്നിട്ടും, മനുഷ്യൻ ജീവിയ്ക്കുന്നു!
പുതിയ േലാകത്തിെന്റ നായകൻ, സഖാവ് െലനിൻ, േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമു
ള്ള ജനങ്ങേളാടും ഭരണാധികാരികേളാടും ആഹ്വാനം െചയ്തു:
യുദ്ധമവസാനിപ്പിക്കുക, സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക!

പഴയേലാകത്തിനു ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു. േട്രാട്സ്ക്കിയും കൂട്ടാളികളും ഓരിയിട്ടു. ‘ഏകരാജ്യ
േസാഷ്യലിസം മാർക്സിെനതിരാണ്; ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല.’ ചർച്ചിൽ അേതറ്റുപാടി. എല്ലായിടത്തും മുതലാളിത്തം
നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ േലാകെത്താരിടത്തു േലാകത്തിെന്റ ആറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത്
മാത്രം േസാഷ്യലിസേമാ! ബ്രിട്ടൻ, അേമരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, േപാളണ്ട്, ജർമ്മനി,
ഫിൻലാൻറ്, ജപ്പാൻ എന്നിങ്ങെന 14 രാജ്യങ്ങൾ ഒേരസമയത്ത്, ഒന്നായി, േസാ
വിയറ്റ് ശിശുവിെന്റ േമൽ ചാടിവീണു. വിരുദ്ധമുന്നണി േനതാവായ ചർച്ചിൽ 10
േകാടി പവൻ െചലവഴിച്ചു േചാരപ്പുഴെയാഴുക്കി. എന്തിന്? േലാകെത്ത കമ്മ്യൂണി
സത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ!
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ േപ്രതങ്ങളാണ് മാർക്സിസം െലനിനിസത്തി
െന്റ അജയ്യമായ െകാടിക്കൂറെയ പിച്ചിച്ചീന്താൻ പുറെപ്പടുന്നത്! ശവക്കുഴിയിേല
ക്ക് കാൽനീട്ടിയ സാമ്രാജ്യവാദികളാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റു വാങ്ങിയ
പുതിയ േലാകെത്ത ആക്രമിയ്ക്കുന്നത്!
17 േകാടി ജനങ്ങൾ െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ അണിനിര
ന്ന് ശത്രുക്കെള േനരിട്ടു. തങ്ങളുെട നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്ത് വീണ്ടും ജന്മികൾക്കു
െകാടുക്കാനും തങ്ങളുെട ഫാക്ടറികൾ വീണ്ടും മുതലാളികെള ഏൽപ്പിയ്ക്കാനും ചീറിവ
ന്ന രാക്ഷസീയശക്തികൾെക്കതിരായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റെക്കട്ടായി നിന്നു പട
െവട്ടി.
േലാകമാെക ഇളകിമറിഞ്ഞു. േകാളനികളിെലയും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളി
െലയും െതാഴിലാളികൾ കണ്ണുമിഴിച്ചു േനാക്കി. േസാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ അവർ
തങ്ങളുെട സ്വന്തം ആത്മാവിെന കണ്ടു: െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭരണം!
േലാകെത്താട്ടുക്കുള്ള െതാഴിലാളികൾ, ചർച്ചിലിെന്റ സ്വന്തം നാട്ടിെല െതാഴി
ലാളികൾ േപാലും ൈകചുരുട്ടിെക്കാണ്ട് അലറി:
‘റഷ്യെയെത്താട്ട് കളിക്കരുത്.’

ചർച്ചിലും കൂട്ടാളികളും വാലുംെപാക്കി ഓടി. ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
േമെല പിന്തിരിഞ്ഞു േനാക്കിെക്കാണ്ട് അവർ െനടുവീർപ്പിട്ടു:
‘േനാക്കിേക്കാ! ഈ പരീക്ഷണം അധികകാലെമാന്നും നിലനിൽക്കില്ല!’
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േനരിട്ടുള്ള യുദ്ധം െകാണ്ട് ഫലമിെല്ലന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ഗൂഢാേലാചനകേള
യും നുണകേളയും അഭയംപ്രാപിച്ചു. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസം നശിക്കുകയല്ല വളരുക
യാണ് െചയ്തത്. 1920-ൽ ത്തെന്ന െലനിൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാെരപ്പ
റ്റി ഇങ്ങിെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
“നമ്മുെട ഏറ്റവും ഹാർദ്ദമായ നന്ദിെയ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എല്ലാ രാജ്യ
ത്തുമുള്ള േകാടീശ്വരൻമാർ സാർവ്വേദശീയമായ േതാതിൽ െപരുമാറുന്നത്.. ഫ്രഞ്ചു

മുതലാളിവർഗ്ഗം േബാൾെഷവിസെത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിെല േകന്ദ്രപ്രശ്നമാക്കുക
യും ഏെറക്കുെറ മിതവാദികളായവേരയും ആടിക്കളിക്കുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാെര
യും േബാൾെഷവിെക്കന്ന് അധിേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ; േലാകത്തിൽവച്ചു
ഏറ്റവും ‘അടിയുറപ്പുള്ള’ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇത്രെയല്ലാം പഴക്കവും പരിച
യവും വിജ്ഞാനസമ്പത്തും േനടിെവച്ചിട്ടും, വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തമട്ടിലുള്ള
വങ്കത്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും എത്രേയാ പണം നീക്കിവച്ചുെകാണ്ട് േബാൾെഷ
വിക്ക് വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണികൾ എന്നു വായിക്കുക—
െക.ദാ) ഉണ്ടാക്കി േബാൾെഷവിസെത്തക്കുറിച്ച് സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും
േബാൾെഷവിസെത്ത എതിർക്കാൻ േവണ്ടി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രകാരൻമാേരയും പു
േരാഹിതൻമാേരയും പ്രേക്ഷാഭകന്മാേരയും വാടകയ്ക്കു നിർത്തുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
നാം ഈ മുതലാളിമാന്യൻമാരുെട മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നന്ദി പറയണം! അവർ
നമുക്കുേവണ്ടി പണിെയടുക്കുകയാണ്! േബാൾെഷവിസത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തക്കു
റിച്ചും സവിേശഷ പ്രാധാന്യെത്തക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് താൽപര്യമുളവാക്കാൻ
അവർ നെമ്മ സഹായിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇങ്ങെനയല്ലാെത
െചയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം, മൗനം െകാണ്ട് േബാൾെഷവിസെത്ത െഞരിച്ചു
കളയാെമന്ന അവരുെട യത്നം പരാജയെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

IX
സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു:
“മുതലാളികെള ആട്ടിേയാടിക്കുക, ജന്മികെള ആട്ടിയിറക്കുക, സാറിസ്റ്റ് കിങ്കരൻ
മാെരെയല്ലാം ആട്ടിേയാടിക്കുക, അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുക—
ഇെതല്ലാം നല്ലതുതെന്ന. വളെര നല്ലത്. പേക്ഷ, നിർഭാഗ്യത്തിന്, സ്വാതന്ത്ര്യം
െകാണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമുെണ്ടങ്കിൽ, െവണ്ണയ്ക്കും െകാഴുപ്പുപ
ദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ക്ഷാമമുെണ്ടങ്കിൽ, തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ദൗർല്ലഭ്യമുെണ്ടങ്കിൽ,
പാർപ്പിടങ്ങളുെട കാര്യം േമാശമാെണങ്കിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങെള വളെര മു
േന്നാേട്ടെയ്ക്കാന്നും നയിക്കുകയില്ല. സഖാക്കേള, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻേമൽ മാത്രം
ജീവിക്കുക, ദുഷ്ക്കരമാണ്. നല്ലേപാെല ജീവിക്കണെമങ്കിൽ, ആഹ്ലാദകരമായി ജീ
വിയ്ക്കണെമങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങേളാെടാപ്പം ഭൗതികമായ
േനട്ടങ്ങൾകൂടിയുണ്ടാവണം.”

അതുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന അതിേവഗം േസാഷ്യലിസത്തിലൂെട സമൃ
ദ്ധിയിേലക്കു നയിക്കാൻ െലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി.
1924 ജനുവരിയിൽ സഖാവ് െലനിൻ മരിച്ചു. പേക്ഷ, െലനിനിസം മരിച്ചില്ല.
എന്നല്ല, സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അതു കൂടുതൽ വളർത്തെപ്പട്ടു, പുഷ്ടിെപ്പട്ടു.
സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല 17 േകാടി ജനങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാെനാരുങ്ങി.
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അദ്ധ്യായം 13. മാർക്സ് മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വെര

പേക്ഷ, എങ്ങിെനയാണ് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക? സ്റ്റാലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു:
“സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികളുെട ത്വരിതമായ വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രേമ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുേടയും സാധനങ്ങളുെടയും സമൃദ്ധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രേമ, അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ,
സംസ്കാരത്തിെന്റ ത്വരിതമായ വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ, േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ. േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ, മാർക്സിയൻ േസാഷ്യലിസ
െമന്നാൽ, വ്യക്തികളുെട ആവശ്യങ്ങെള െവട്ടിക്കുറയ്ക്കലല്ല, അവെയ അേങ്ങയറ്റം
പരിപൂർണ്ണമായും വികസിപ്പിക്കലാണ്; ആവശ്യങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കേലാ അവെയ
നിർവ്വഹിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകേയാ അല്ല, സംസ്ക്കാരികമായി വളർന്ന ജന

ങ്ങളുെട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങേളയും പൂർണ്ണമായും സാർവ്വത്രികമായും നിർവ്വഹിക്ക
ലാണ്.”

െലനിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള കൂടുതൽ വളർത്തുകയും പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു
െകാണ്ട് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ തത്വ
ങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഉൽപാദനരംഗങ്ങളിൽ ഒരു ‘സമനില’ ഉണ്ടാ
യിരിക്കണെമന്ന ബുക്കാറിെന്റ വാദെത്ത എതിർത്തുെകാണ്ട് “വിപുലീകൃതമായ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പുനരുൽപ്പാദന”ത്തിെന്റ തത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു; പട്ടണത്തിലും ഗ്രാ
മത്തിലും നിലനിന്നുേപാന്ന മുതലാളിത്താവശിഷ്ടങ്ങളും കലാക്കുവർഗ്ഗേത്തയും
ധനിക കൃഷിക്കാേരയും നാമാവേശഷമാക്കിെക്കാണ്ട് കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങെള
വളർേത്തണ്ടെതങ്ങെനെയന്നു പഠിപ്പിച്ചു; െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം ശക്തി
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് വർഗ്ഗരഹിത സമുദായത്തിേലക്കു മാർച്ചുെചേയ്യണ്ടെതങ്ങെന
എന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങിെന മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വസംഹിതയിെല ഒരു വിടവ്
നികത്തുകയും െചയ്തു; േദശീയ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റിയും െകാേളാണിയൽ വിപ്ലവെത്ത
പ്പറ്റിയുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങെള വളർത്തി; ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യാടിത്തറയും
ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങെള
അത് കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി; ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു; മുതലാളിത്ത േലാകവും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകവും തമ്മിലുള്ള സമരത്തിെന്റയും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പരം
യുദ്ധംെചയ്യാെത നിലനിൽക്കുന്നതിൻേറയും തത്വങ്ങെള വിശദമാക്കി; മാർക്സിസ
ത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി േസാഷ്യലിസത്തിൽനിന്നു കമ്യൂണിസത്തിേലക്കു
ള്ള പരിവർത്തനത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.
മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന വസ്തുനി
ഷ്ടമായ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങെള പഠിക്കുകയും അവെയ മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ മാർക്സിസം—െലനിനിസത്തിലടിയുറച്ച ഒരു
പാർട്ടി കൂടിേയ കഴിയു എന്ന് സ്റ്റാലിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു:
“മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം ശരിയ്ക്കുപഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയ്ക്കു മാത്രേമ

സൈധര്യം മുേന്നാട്ടുേപാകാനും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്ത മുേന്നാട്ടുനയിക്കാനും കഴി
യുകയുള്ളു.”

വിപ്ലവകരവും സമരസന്നദ്ധവുമായ പാർട്ടിയുെട പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട്
അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:
‘…െതാഴിലാളികളുെട അധികാരത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അവെര നയി

ക്കാൻ തക്ക െനഞ്ഞൂക്കും വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയുെട വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ െതക്കു
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വടക്കുെതറ്റാെത നടക്കാൻ മതിയായ പരിചയവും വഴിമധ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകി
ടക്കുന്ന ആപത്തുകെള ഒഴിഞ്ഞുവച്ച് അവയിൻേമൽ െചന്നുമുട്ടാെത കഴിപ്പാൻ
തക്ക സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരെമാരു പാർട്ടി
യിെല്ലങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യത്വെത്ത അട്ടിമറിയ്ക്കണെമന്നും െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം
സ്ഥാപിയ്ക്കണെമന്നും വിചാരിയ്ക്കുന്നതുകൂടി െവറുെതയാണ്.’

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്റ്റാലിൻ താക്കീത് നൽകി:
“നാടടക്കമുള്ള ബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നിടേത്താളം കാലം

േബാൾെഷവിക്കുകാർക്ക് ഒരിയ്ക്കലും േതാൽവി പറ്റുകയിെല്ലന്നുള്ളത് നമുെക്കാരു
പ്രമാണമാെയടുക്കാം. എന്നാൽ, േനെരമറിച്ച്, എന്നാേണാ േബാൾെഷവിക്കു
കാർക്ക് ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള തങ്ങളുെട ബന്ധം വിടർത്തി അവരിൽനിന്ന് പിൻ
വാങ്ങിനിൽക്കുന്നത്, എന്നാേണാ അധികാരവർഗ്ഗത്തിെന്റ തുരുമ്പ് തങ്ങളുെട
േമൽ വളരാനവർ അനുവദിയ്ക്കുന്നത്, അന്ന് അവരുെട എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടെപ്പട്ടു
േപാകും. അവർ െവറുെമാരു സുന്നമായിത്തീരും.”

ഇങ്ങിെന േകാളനിയായാലും ശരി, മുതലാളിത്ത രാജ്യമായാലും, േലാകത്തിെലാട്ടു
ക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ജനാധിപത്യവാദികൾക്കും സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മാർഗ്ഗ
ദർശനം നൽകി.
ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിനും െലനിനിസത്തിനും നിശ്ചലമായി നിൽ
ക്കാൻ വയ്യാ. അതു വളരുന്നു, പുഷ്ടിെപ്പടുന്നു. സ്റ്റാലിെന്റ ൈകയ്യിൽ മാർക്സിസം—
െലനിനിസം കൂടുതൽ വളർന്നു പുഷ്ടിെപ്പട്ടു.
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട വാടകെയഴുത്തുകാർ പിച്ചുംേപയും പറഞ്ഞു: സ്റ്റാലിൻ
േസ്വച്ചാധിപതിയാണ്; േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അക്രമവും മർദ്ദനവും നടമാടുന്നു!
മറ്റും മറ്റും.
േട്രാട്സ്കിയുെട േപ്രതങ്ങൾ പിറുപിറുത്തു: “ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാ
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്നത് മാർക്സിസത്തിെനതിരാണ്! സ്റ്റാലിൻ മാർക്സിസ
െത്ത വഞ്ചിച്ചു!”
പേക്ഷ, ചരിത്രം മുേന്നാട്ടുേപായി. ഒരു രാജ്യത്തു മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം
മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസവും െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് സ്റ്റാലിൻ െതളിയിച്ചു. വി
ജയകരമായ നാലു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂെട േലാകെമങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിതേരയും
ചൂഷിതേരയും േകാൾമയിർ െകാള്ളിച്ചുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗ്ഗരഹി
തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്കെലത്തി.

X
രണ്ട് േലാകങ്ങൾ! ഒരു ഭാഗത്ത് െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, അധഃപതനം, തകർച്ച,
കുഴപ്പം! മറുഭാഗത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം, എല്ലാവർക്കും സുഖം, സർേവ്വാന്മുഖ
മായ പുേരാഗതി!
അധഃപതനം അഭിവൃദ്ധിെയ െകാഞ്ഞനംകാട്ടി!
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, ഫാസിസം, യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ, ഒടുവിൽ രണ്ടാം േലാ
കമഹായുദ്ധം.
പഴയേലാകത്തിെന്റ എല്ലാ ശക്തികേളയും േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ
േലാക െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ആശാേകന്ദ്രെത്ത ആക്രമിച്ചു.
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ക്ഷുദ്രജീവികൾ ആഹ്ലാദിച്ചു: േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരാൻ േപാകുക
യാണ്. ഏറിയാൽ 15 ദിവസം, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മാസം, അെല്ലങ്കിൽ ആറുമാസം!
ഒന്നുമാത്രം അവർ കണ്ടില്ല: മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ശക്തി; മാർക്സിസം െലനിനി
സത്തിെന്റ അജയ്യത!
വാെളടുത്തവൻ വാളാൽ നശിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു. കാറ്റുവിതച്ചവർ െകാടുങ്കാറ്റ് െകാ
യ്തു. സ്വന്തം മടയ്ക്കുള്ളിേലക്ക് ആട്ടിേയാടിയ്ക്കെപ്പട്ട ഹിറ്റ്ലർ, ചരിത്രത്തിെന്റ ഏടുകളി
േലക്ക് ചില കറുത്തപുള്ളികെള മാത്രം വലിെച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ട്, വിഷം കുടിച്ച് മരി
ച്ചു!
ചരിത്രം മനുഷ്യത്വെത്ത അനുഗ്രഹിച്ചു. മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ വിജയ
പതാക കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പാറിക്കളിച്ചു.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം ഭൂപടെത്ത മാറ്റിവരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്തത്; ശാ
ശ്വതങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന അേനകം സിംഹാസനങ്ങെള ഇടിച്ചുതകർക്കുക
യും െചേങ്കാലുകെള പണിയായുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തു. “ൈദവദത്തമായ
അധികാര”ത്തിെന്റ േപരിൽ േസ്വച്ഛാധിപത്യം പുലർത്തിേപ്പാന്ന അേനകം െപാ
ന്നുതിരുേമനിമാരും രാജാധിരാജൻമാരും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും എന്നേന്നക്കുമായി
അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. നാടുവാഴികൾ ആട്ടിേയാടിയ്ക്കെപ്പട്ടു. കൃഷിക്കാർ ഭൂമിയുെട ഉട
മസ്ഥൻമാരായി മാറുകയും െചയ്തു. കൂരിരുട്ടായിരുന്നിടത്ത് െവളിച്ചം വ്യാപിച്ചു.
വത്തിക്കാെന്റ പള്ളികളിൽ നിന്ന് കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി: ൈദവം രാജാവിെന
രക്ഷിക്കെട്ട!
പേക്ഷ, പിശാചുക്കൾക്കുേപാലും രാജാധിപത്യേത്തയും നാടുവാഴിേമധാവിക
െളയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത് േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഒരു കണ്ണിമാ
ത്രമാണ് െപാട്ടിയത്. ഒരു രാജ്യംമാത്രമാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിശാലമായ
പൂമുഖെത്തത്തിയത്. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി േലാക മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ അേനകം കണ്ണികൾ െപാട്ടിത്തകർന്നു. ൈചന, െകാറിയ, വിയറ്റ്നാം
തുടങ്ങിയ േകാളനികളും അർദ്ധേകാളനികളും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട േതർവാഴ്ചയ
വസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തിെലത്തി: േപാളണ്ട്, െചേക്കാേസ്ലാവാ
ക്കിയ, ഹംഗറി, ബൾേഗറിയ, ആൽേബനിയ, റുേമനിയ—എല്ലായിടത്തും േസാഷ്യ
ലിസത്തിേലയ്ക്കു കുതിക്കുന്ന പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവന്നു. മുതലാ
ളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നു കുഴപ്പത്തിേലക്കും തകർച്ചയിൽ നിന്നു തകർ
ച്ചയിേലക്കും ഭ്രാന്തിൽ നിന്നു മുഴുഭ്രാന്തിേലക്കും മറിഞ്ഞുവീണുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുേമ്പാൾ
േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരുഭാഗത്ത് ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു ഡസൻ രാജ്യങ്ങൾ പട്ടി
ണിയും കുഴപ്പവുമവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനനിരതമായ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങ
ളിലൂെട മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ അജയ്യമായ പതാകയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാ
ണ്ട് വിജയപൂർവ്വം മുേന്നാട്ടു മുേന്നാട്ടു മാർച്ചുെചയ്യുകയാണ്.
□
(നവയുഗം വാർഷികപതിപ്പ്—1953)
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പ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക് പല മഹാൻമാരും പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു
േലാകമുണ്ടാകണെമന്നാഗ്രഹിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്; മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യേസ്നഹികളായ ചില ചിന്തകൻമാർ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്നുേപാലും ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും കാലം വെര ഈ ആഗ്രഹങ്ങെള
ല്ലാം െവറും സങ്കൽപചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മധ്യകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസുമാണ് ആദ്യമായി േസാഷ്യലിസ
െത്ത െവറുെമാരാദർശ സ്വപ്നെമന്ന നിലയിൽ നിന്ന് പ്രാേയാഗികമായ ഒരു ശാ
സ്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത്. അവർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെള വിശകലനം െച
യ്യുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയവും
അനിവാര്യമാെണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും െചയ്തു.
പേക്ഷ, മാർക്സും ഏംഗൽസും ജീവിച്ചിരുന്നത് റഷ്യയിെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വി
പ്ലവത്തിെന്റ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പാണ്. അതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
തകർച്ചയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാെണന്നു ചൂണ്ടിക്കാ
ണിയ്ക്കാനല്ലാെത, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുേമ്പാഴെത്ത പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥി
തികെളപ്പറ്റിേയാ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിെന്റ സവിേശഷതകെളപ്പറ്റിേയാ
വ്യക്തമായി വിശകലനം െചയ്യാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. മാർക്സിെന്റയും
ഏംഗൽസിെന്റയും സിദ്ധാന്തങ്ങെള പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുേയാജ്യമായ
വിധം വളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ ചുമതല
അവരുെട ഉത്തമ ശിഷ്യരായ െലനിനും സ്റ്റാലിനുമാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്.
മാർക്സിസം ഒരു മന്ത്രമല്ല, വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം അേശാകേമത്തയും ബി. സി.വർഗ്ഗീസും മറ്റു ഇടതുപക്ഷ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാക്കൻമാരും പറയുന്നതുേപാെല മാർക്സിസം ഇഷ്ടംേപാെല വ്യാ
ഖ്യാനിയ്ക്കാെമന്നല്ല. മാർക്സിസം ഒരു മന്ത്രമെല്ലന്ന് ഊന്നി പറയുേമ്പാൾ അത് ഒരു
വഴികാട്ടിയാെണന്ന കാര്യം േപാലും മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണവർ െചയ്യുന്നത്. ഇത്തരം
വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാക്കൻമാർ െലനിെന്റ കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു.
മാർക്സിസെത്തപ്പിടിച്ചാണയിടുക, അേതസമയത്ത് മാർക്സിസത്തിെന്റ വിപ്ലവക
രമായ ഉള്ളടക്കങ്ങെള എതിർക്കുകേയാ മൂടിവയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുക—ഇതായിരുന്നു
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അവരുെട നയം. പരിതഃസ്ഥിതികളുെട േപരും പറഞ്ഞുെകാണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാ
ന്തങ്ങെള ബലികഴിയ്ക്കാൻ മുതിർന്ന ആ അവസരവാദികെള തുറന്നുകാണിക്കുകയും
എതിർക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ് െലനിൻ തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള മുേന്നാട്ടുെകാ
ണ്ടുവന്നത്.

1

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിെന്റ മാർക്സിസം

മാർക്സിെന്റ ജീവിതകാലത്തിനുേശഷം മനുഷ്യസമുദായത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളയും
റഷ്യയിലും േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങെള
യും മാർക്സിസത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിച്ച് െപാതുതത്വങ്ങളുന്നയിക്കുക
യാണ് െലനിൻ െചയ്തത്. 20-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ
ഘട്ടെത്ത അേദ്ദഹം സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചു പരിേശാധിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വെമ
ന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവസാനകാലമാെണന്നും ഈ കാലത്തിൽ ബൂർ
ഷ്വാവ്യവസ്ഥയാെക ചീഞ്ഞളിയുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങ
ളും (െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലും സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളും േകാളനികളും
തമ്മിലും സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കു
കയും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും െതാഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയും ഉൽ
പ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്ത
കർത്ത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തിെലത്തുകയും െചയ്യുെമന്നും അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മാത്രമല്ല, സ്വയം അധികാരശക്തി സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ൈകെക്കാേള്ളണ്ട അടവുകളും തന്ത്രങ്ങളുെമന്തായിരിക്കുെമ
ന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. അതുെകാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിെല
മാർക്സിസമാണ് െലനിനിസം എന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിച്ചത്.

2

ഒറ്റരാജ്യത്തിൽ േസാഷ്യലിസം

സാമ്രാജ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട വളർച്ച അസമമായിട്ടാണ്.
ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒേര േതാതിലായിരിക്കില്ല.
ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് െലനിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു രാ
ജ്യത്തിൽ മാത്രമാേയാ ഏതാനും രാജ്യെത്ത ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റേയ്ക്കാ േസാഷ്യലിസത്തിന്
സാധ്യമാെണന്ന്.
ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന െലനി
നിസ്റ്റ് തത്വം വിപ്ലവകാരികളായ െതാഴിലാളികർഷക ബഹുജനങ്ങെള ആേവശം
െകാള്ളിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ െതാഴിലാളി കർഷകബഹുജന
ങ്ങെള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക് നയിക്കാേനാ േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു
ഭാഗം വരുന്ന േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുവാേനാ കഴി
യുമായിരുന്നില്ല.
മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനി
വാര്യമായ നാശെത്തപ്പറ്റിയും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റിയും െതാ
ഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യെത്തപ്പറ്റിയും േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്തന
കാലഘട്ടത്തിെന്റ നിയമങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിപ്ലവത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത വി
വിധ ഘട്ടങ്ങെളപ്പറ്റിയും ആ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനുണ്ടാ
കുന്ന സമരബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുെമല്ലാം പ്രതിപാ
ദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിലാണ് െലനിൻ തെന്റ കാല
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ഘട്ടത്തിെല പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികെള പരിേശാധിച്ചത്. മാർക്സിസത്തിെന്റ
കാതലായ ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദെത്ത തികച്ചും
സ്വായത്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അസാധാരണമായ ൈവദഗ്ധ്യേത്താെട അതിെന
വിപ്ലവത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിെന്റയും വിജയത്തിനുേവണ്ടി ഉപ
േയാഗിച്ചുെവന്നതിലാണ് െലനിെന്റ മാഹാത്മ്യം കിടക്കുന്നത്.
വിപ്ലവം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒേര സമയത്തുമല്ല, ഒേര മട്ടിലുമല്ല, നടക്കുക.
ചരിത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളനുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപ
ത്തിലാണ് വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുക. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ െതാഴിലാളി
വിപ്ലവങ്ങൾ, േകാളനികളിൽ േദശീയ വിേമാചനസമരങ്ങൾ ഇങ്ങെന വിവിധ
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടുെകാണ്ട് ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കാലഘ
ട്ടത്തിലൂെടയാണ് േലാകവിപ്ലവം മുേന്നറുക. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർ
ത്തന കാലഘട്ടത്തിെല പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും. 1920ൽ െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
‘സമരരൂപങ്ങളുെട പ്രേത്യകതകെള നിേഷധിക്കുന്നില്ല, േദശീയമായ സവിേശഷ
തകെള നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. … പിെന്നേയാ അവെയ കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നതത്വങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്; അടിസ്ഥാന
തത്ത്വങ്ങെളയും സാർവേദശീയ തന്ത്രങ്ങെളയും േദശീയമായ പ്രേത്യകതകൾക്ക
നുേയാജ്യമായ മട്ടിൽ പ്രേയാഗിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.’
വിപ്ലവെത്ത വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാെത േകാപ്പിയടിയ്ക്കാെനാക്കില്ല. ൈച
നയിൽ മാേവാേസതൂങ്ങിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഹത്തായ വിപ്ലവം റഷ്യൻ
വിപ്ലവത്തിെന്റ േകാപ്പിയടിയായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവെത്തേയാ
ൈചനീസ് വിപ്ലവെത്തേയാ അേതപടി ആവർത്തിയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഓേരാ രാ
ജ്യത്തിേലയും ചരിത്രപരവും വസ്തുനിഷ്ഠപരവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികെള പരിേശാ
ധിച്ച് പഠിയ്ക്കാെത വിപ്ലവത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുന്നത് മാർക്സിസത്തിെനതിരാെണന്ന്
െലനിൻ താക്കീത് നൽകുന്നു. പേക്ഷ, ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിേശാധന മാർ
ക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം,
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങളുെട െപാതുപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുെകാണ്ടായിരി
ക്കണം. ഈ കാര്യത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരും വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാ
രും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത്.

3

െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം

തങ്ങളും വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരാെണന്ന് വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
േനതാക്കൾ കൂെടക്കൂെട ആണയിടാറുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസിക്കു
ന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാവുകയില്ല. മാർക്സിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന
യൂേറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ േപാലും വർഗ്ഗസമരെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുെവന്ന
തല്ല, വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ പതനെമന്ന നിലയ്ക്ക് െതാഴിലാളി സർ
വ്വാധിപത്യെമന്ന തത്വം ഉന്നയിച്ചുെവന്നതാണ് മാർക്സ് േസാഷ്യലിസത്തിനു നൽ
കിയ സംഭാവന.
മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്തന കാല
ഘട്ടം മൂർഛിച്ച വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മർദ്ദക
വർഗ്ഗക്കാെര അടിച്ചമർത്തുന്നതിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങെള തകർ
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അദ്ധ്യായം 14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ

ത്തു നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരായുധമാണ് െതാഴിലാളി സർവ്വാ
ധിപത്യം.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂെന്ന
ണ്ണമാണ് എന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു: 1. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാെര അടിച്ചമർത്തുക,
2. അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങെള മുേന്നാട്ടു നയിക്കുക, 3. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പ
ത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുക.
വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ െലനിെന്റ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വ
ങ്ങേളാടു േയാജിക്കുന്നില്ല. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ സർവ്വാ
ധിപത്യെത്ത േസച്ഛാധിപത്യപരെമന്നും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധെമന്നും മറ്റും പറ
ഞ്ഞാേക്ഷപിക്കുകയാണ് അവർ െചയ്യുന്നത്. െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമി
ല്ലാെത േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനാവിെല്ലന്ന െലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തെത്ത
അവെരതിർക്കുന്നു. അവരുെട ജനാധിപത്യ േസാഷ്യലിസത്തിൽ െതാഴിലാളി
സർവ്വാധിപത്യത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. മുതലാളിവർഗ്ഗെത്ത എതിർത്തു നശിപ്പിക്കുക
യല്ല, അവരുമായി സഹകരിച്ചുെകാണ്ട് വർഗ്ഗചൂഷണെത്ത നിലനിർത്തുകയാണ
വരുെട നയെമന്നും അതുെകാണ്ടാണവർ െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം എതിർക്കു
ന്നെതന്നും ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാവും.
െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യെമന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതരത്തിലുള്ള ജനാധി
പത്യമാെണന്ന് െലനിൻ ഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ‘െതാഴിലാളിവിപ്ലവവും
വർഗ്ഗവഞ്ചകനായ േകാട്സ്ക്കിയും’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉദ്േഘാഷി
ച്ചു:
‘െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം ഏത് ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥേയക്കാ
ളും പത്തുലക്ഷമിരട്ടി കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാണ്; ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപര
മായ ബൂർഷ്വ റിപ്പബ്ലിക്കിേനക്കാൾ പത്തുലക്ഷമിരട്ടി ജനാധിപത്യപരമാണ് േസാ
വിയറ്റുവികാരശക്തി.’
അേദ്ദഹം തുടർന്നു:
“കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ബൂർഷ്വാസിെയ േസവിയ്ക്കുന്നവേരാ ബൂർഷ്വാപുസ്തകങ്ങളുെട െപാടി

പുരണ്ട േപജുകളുെട പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ജീവിതം കാണാൻ കഴിയാതിരിയ്ക്കത്ത
ക്കവണ്ണം രാഷ്ട്രീയമായി മൃതിയടഞ്ഞവേരാ ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യ ധാരണകളിൽ
മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയും അതിെന ബൂർഷ്വാസിയുെട കിങ്കരൻമാരായിത്തീരുകയും െചയ്ത
വേരാ മാത്രേമ ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുകയുള്ളു.”

ഏതാണ്ട് 34 െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1918-ൽ, േകാട്സ്കിെയപ്പറ്റി െലനിൻ എഴുതിയ
ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് ജയപ്രകാശ്, േമത്താ, വർഗ്ഗീസ് പ്രഭൃതികൾക്കും ബാധകമാ
െണന്ന് അവരുെട മുഖപത്രങ്ങളായ ‘ജനത’യും ‘പ്രവാഹ’വും വായിച്ചാൽ േബാ
ധ്യമാവാതിരിക്കുകയില്ല.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യെമന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തെത്ത അവസരവാദി
കളുെട ആേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുക
മാത്രമല്ല െലനിൻ െചയ്തത്. പിെന്നേയാ? 1905േലയും 1917 െഫബ്രുവരിയിെലയും
വിപ്ലവങ്ങൾ നൽകിയ പാഠങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം ആ സി
ദ്ധാന്തെത്ത കൂടുതൽ വളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഗവൺെമൻറിെന്റ രൂപം പാർ
ലെമൻററി റിപ്പബ്ലിക്കായിെക്കാള്ളണെമന്നിെല്ലന്നും റഷ്യയുെട പ്രേത്യക പരിതഃ

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

157

സ്ഥിതികളിൽ ഭരണരൂപം േസാവിയറ്റുകളായിരിക്കുെമന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാ
ക്കി.
പേക്ഷ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും േസാവിയറ്റുകളായിരിക്കുകയില്ല ഭരണരൂപം.
പുതിയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളുെടയും ജനകീയ ൈചനയുെടയും അനുഭവങ്ങൾ വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലെമൻറു സമ്പ്രദായം ഉേപക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയിെല്ല
ന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പരിപാടി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ബ്രിട്ടെന്റ പ്ര
േത്യക പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും അതാണു േയാജിക്കുക. പേക്ഷ,
ഭരണരൂപങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുമുണ്ടായാൽ കൂടി േസാഷ്യലി
സത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിൽ, അവയുെട ഉള്ളടക്കം െതാഴിലാളി
സർവ്വാധിപത്യമായിരിക്കും; െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമില്ലാെത േസാഷ്യലിസ
മില്ല.

4

ഐക്യമുന്നണി

സാമ്രാജ്യത്വനാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിെനതിരായി െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റയും
അതിെന്റ പാർട്ടിയുെടയും േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലിന്നു വളർന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന
ഐക്യമുന്നണിെയ വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ എതിർക്കുകയാണ് െചയ്യു
ന്നത്. ചില െക.എസ്.പി. േനതാക്കൻമാരാകെട്ട, ഐക്യമുന്നണി മാർക്സിസ്റ്റ്
പാർട്ടികളുെട മാത്രം ഐക്യമുന്നണിയായിരിക്കണെമന്ന് വാദിക്കുന്നു. ബൂർഷ്വാ
സിയുമായി ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടായാൽ മാർക്സിസത്തിെന്റ പരിശുദ്ധത നശിക്കുെമ
ന്നാണവരുെട ഭയം. പേക്ഷ, മാർക്സ് തെന്റ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’വിലും
മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഐക്യമുന്നണിയുെട ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മാർക്സിെന്റ ഈ ആശയങ്ങെള െലനിൻ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾെക്കാത്തമ
ട്ടിൽ കൂേറക്കൂടി വികസിപ്പിച്ചു. “േകാളനികളിലും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷണൽ ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവാദികളുമായി ഒരു താൽക്കാ
ലിക”സന്ധിയിേലർെപ്പടണെമന്ന് അേദ്ദഹം ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഐക്യ
അണിെയന്നാൽ ബൂർഷ്വാസിയിൽ ലയിക്കലല്ല. ബൂർഷ്വാസിെയക്കൂടി ബാധിക്കു
ന്ന സാമ്രാജ്യത്വമർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങ
ളിൽ ബൂർഷ്വാസിയ്ക്കുകൂടി പങ്കുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കി അവെരക്കൂടി വിപ്ലവത്തിേല
ക്കു നയിക്കലാണ്. ഐക്യമുന്നണിെയ എതിർക്കുന്നവർ സാമ്രാജ്യത്വനാടുവാഴി
േമധാവിത്വത്തിെനതിരായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനുേവണ്ടി അണിനിരത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ള കഴിവി
െനയാണ് േചാദ്യം െചയ്യുന്നത്.
െലനിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മുെട നാട്ടുകാർക്ക് എത്രകണ്ടാവശ്യമാെണന്ന്
ഇന്ത്യയിലിേപ്പാൾ നടന്നുകഴിഞ്ഞ തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ ഫലങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നു
ണ്ട്.
□
(നവയുഗം 9-2-1952)

15
ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, മർദ്ദനങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുമില്ലാത്ത, മനു
ഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യാത്ത, സുഖസമൃദ്ധവും േസ്നഹസമ്പന്നവുമായ
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന് േലാകത്തിനാദ്യമായി
കാണിച്ചുെകാടുത്ത പാർട്ടിയാണ് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. വിഷമം നിറ
ഞ്ഞ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ, മാർക്സിസത്തിെന്റ ൈകപ്പന്തവുേമന്തി, ആഭ്യന്തരവും
വിേദശീയവുമായ എല്ലാത്തരം എതിർപ്പുകേളയും തട്ടിനീക്കി, േലാകത്തിെല െതാ
ഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരുെടയും ഒന്നാമെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസ്റ്ററ്റ് െകട്ടിപ്പടു
ത്തുെകാണ്ട് ഇരുപതുേകാടി ജനങ്ങെള േസാഷ്യലിസത്തിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ
ത്തിേലക്കുള്ള രാജപാതയിലൂെട നയിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള മർദ്ദിത ജനാവലികൾക്ക് ആശയും ആത്മവി
ശ്വാസവും നൽകുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള അധ്വാ
നിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ തങ്ങളുെട സ്വന്തം
േമാചനത്തിെന്റ വഴികാട്ടിെയന്ന നിലയ്ക്ക് േസ്നഹിയ്ക്കുകയും ബഹുമാനിയ്ക്കുകയും െച
യ്യുന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങളുെട വീടുകളിൽ
േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ധീേരാദാത്തവും ആേവശകരവുമായ ചരി
ത്രം പാരായണം െചയ്യെപ്പടുന്നത്.

1

വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പട

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭേത്താടുകൂടി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േകന്ദ്രം
പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിൽ നിന്നു റഷ്യയിേലക്കു മാറി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ എല്ലാ
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും രൂക്ഷതേയാെട നടമാടിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു
അക്കാലെത്ത റഷ്യ. റഷ്യയിെല സാർഭരണത്തിെനതിരായി വലിെയാരു ജനകീ
യപ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നുവന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ് അതിെന്റ േനതൃത്വം വഹി
ച്ചത്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം വി
ജയിക്കണെമങ്കിൽ അതിെന്റ മുന്നണിപ്പടയായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി െകട്ടിപ്പടുേത്ത
മതിയാവൂെവന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വിപ്ലവപരമായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിക്കു മാത്രേമ നാടുവാഴിേമധാവിത്വേത്തയും മുതലാളിത്തേത്തയും തട്ടിത്തകർത്ത്
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െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജനസമരങ്ങെള വി
ജയത്തിേലയ്ക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂ. അത്തരെമാരു വിപ്ലവപ്പാർട്ടി െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകാർ പരിശ്രമിച്ചത്.
റഷ്യയിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വളരാൻ തുടങ്ങിയത് നേരാഡ്നിക്ക് ചി
ന്താഗതികെള എതിർത്തുെകാണ്ടാണ്. നേരാഡ്നിക്കുകാർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
നിയമങ്ങെള വകവച്ചില്ല; വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിെന
നിേഷധിച്ചു. റഷ്യയിൽ മുതലാളിത്തം വളരുകയിെല്ലന്നും രാജ്യത്തിെല ഏറ്റവും പ്ര
ധാനമായ വിപ്ലവശക്തി, െതാഴിലാളികളല്ല കൃഷിക്കാരാെണന്നും കൃഷിക്കാരുെട
പഞ്ചായത്തുകളാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമന്നും അവർ വാദിച്ചു.
ഈ നേരാഡ്നിക്ക് ചിന്താഗതികൾ മാർക്സിസെത്തയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളു
െടയും വളർച്ചയ്ക്കു തടസ്സമായിരുന്നു.
േപ്ലഖേനാവിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ട ‘സ്വതന്ത്ര െതാഴിലാളി ഗ്രൂ
പ്പ്’ നേരാഡ്നിക്കുകൾെക്കതിരായി നീണ്ടുനിന്ന സമരങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരം െലനിനിെന്റ ൈകെകാണ്ടാണ് നൽകെപ്പ
ട്ടതാണ്. 1894-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ‘ആരാണ് ജനങ്ങളുെട സുഹൃത്തുക്കൾ’
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജനങ്ങളുെട ശത്രുക്കളാണ് നേരാഡ്നിക്കുകാർ എന്നേദ്ദഹം
വ്യക്തമാക്കി. സമുദായത്തിെല ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയായ ശക്തി െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗമാെണന്നും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും കൃഷിക്കാരും തമ്മിൽ വിപ്ലവകരമായ സഖ്യം
െകട്ടിപ്പടുത്തുെകാണ്ടുമാത്രെമ സാർ ഭരണത്തിെന്റയും ജന്മി മുതലാളി വർഗ്ഗങ്ങ
ളുെട േമധാവിത്വേത്തയും എതിർത്തുനശിയ്പ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അേദ്ദഹം
പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകെള ഏകീ
കരിച്ചുെകാണ്ടും കൂട്ടിേയാജിപ്പിച്ചുെകാണ്ടും 1895-ൽ െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
‘െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േമാചനത്തിനുള്ള സമരസംഘടന’ രൂപവൽക്കരി
ക്കെപ്പട്ടു. റഷ്യയിെല ഒന്നാമെത്ത മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘടനയാണിെതന്നു പറയാം.
എന്നാൽ ഏെറക്കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി അത് അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു. െലനിൻ
അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയും ൈസബീരിയയിേലക്കു നാടുകടത്തെപ്പടുകയും െചയ്തു.
നാട്ടിെലങ്ങും നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങൾ നടമാടി. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും കാല
ഹരണംവന്ന സാർ ഭരണത്തിന് മാർക്സിസത്തിെന്റ വളർച്ചെയ തടയിടാനുള്ള
ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
1898-ൽ റഷ്യൻ േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയുെട ഒന്നാം േകാൺ
ഗ്രസ് കൂടി. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, മാർക്സിസത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു േയാജിച്ച പരിപാടി തയ്യാറാക്കുവാേനാ സുശക്തമായ ഒരു േക
ന്ദ്രകമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാേനാ േകാൺഗ്രസിനു സാധിച്ചില്ല. പാർട്ടിക്കുള്ളിെല ചില ഗ്രൂ
പ്പുകൾ മാർക്സിസത്തിലല്ല, സാമ്പത്തിക സമരവാദത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.
സാറിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനുെമതിരായി രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ നടേത്തണ്ട
തിെന്റേയാ സാമ്പത്തിക സമരങ്ങേളയും രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങേളയും കൂട്ടിയിണേക്ക
ണ്ടതിെന്റേയാ പ്രാധാന്യം അവർക്കു കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

2

േബാൾേഷവിക്കുകാർ
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അദ്ധ്യായം 15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി

നും േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ പങ്കാണ് െലനിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കെപ്പട്ട ‘ഇസ്ക്ര’ എന്ന രാഷ്ട്രീയപത്രം വഹിച്ചത്.
1903-ൽ പാർട്ടിയുെട രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ് കൂടി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ മു
മ്പിലുള്ള കടമകെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തി
െന്റ അടിയന്തിരപരിപാടിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ മൗലികപരിപാടിയും
േകാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ചു. പരിപാടിെയപ്പറ്റിയും പാർട്ടിയുെട സംഘടനാതത്വങ്ങെള
പ്പറ്റിയും േകാൺഗ്രസ്സിൽവച്ച് വലിെയാരു സമരം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഓേരാ പാർ
ട്ടി െമമ്പറും പാർട്ടിയുെട പരിപാടി സ്വീകരിക്കണെമന്നും ഏെതങ്കിലും പാർട്ടി ഘട
കത്തിൽ േചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണെമന്നും പാർട്ടിക്കു സാമ്പത്തിക സഹായം െച
യ്യണെമന്നും െലനിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികളായ മറ്റു മാർക്സിസ്റ്റുകാരും
വാദിച്ചു. മാർേട്ടാവും കൂട്ടുകാരും പാർട്ടി അംഗത്വത്തിന് ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ—
പ്രേത്യകിച്ചും ഘടകം വഴി പ്രവർത്തിക്കണെമന്ന നിബന്ധന—െവയ്ക്കുന്നത് െതറ്റാ
െണന്നു വാദിച്ചു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഏറ്റവും മുന്നണിയിലുള്ള, ഏറ്റവും േബാ
ധമുള്ള, ഏറ്റവും സുസ്സംഘടിതമായ വിഭാഗമാണ് പാർട്ടി എന്നും ഏറ്റവും വിപ്ലവ
കരമായ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അത് െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപ
ത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള ജനകീയ സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകണെമ
ന്നുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് നിലപാടാണ് െലനിൻ സ്വീകരിച്ചത്. മാർേട്ടാവാകെട്ട, പടി
ഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിെല േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് േനതാക്കൻമാരുെട അവസ
രവാദപരമായ നിലപാടുകെള ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്തത്. െതാഴിലാളി
സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകെയന്ന പരിപാടിേയയും േകന്ദ്രീകൃതവും സുസ്സംഘടി
തവും ഉരുക്കുേപാലുറച്ച അച്ചടക്കേത്താടു കൂടിയതുമായ പാർട്ടിയുെട സംഘടനാ
തത്വങ്ങേളയും അവെരതിർത്തു. േകാൺഗ്രസിൽ െലനിെന്റ അഭിപ്രായഗതിക്കാർ
ക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയത്. അതുെകാണ്ടാണവർ ഭൂരിപക്ഷക്കാർ എന്നർത്ഥമു
ള്ള േബാൾെഷവിക്കുകാർ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. മാർേട്ടാവിെന്റ
കക്ഷിക്കാർ ന്യൂനപക്ഷക്കാർ എന്നർത്ഥമുള്ള െമൻെഷവിക്കുകാർ എന്നും വിളിക്ക
െപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള േബാൾെഷവിക്കുകാർ 1912 വേരയും ഔപചാ
രികമായി റഷ്യൻ േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ടുത
െന്നയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. എങ്കിലും അവർ അവസരവാദികൾെക്കതിെരയും മാർ
ക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്താഗതികൾെക്കതിെരയും ഇടവിടാെത സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും
ബഹുജനവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങെള ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
1903 നും 1905 നുമിടയിൽ െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം അതിേവഗം ശക്തിെപ്പ
ടുകയും പരന്നുപിടിക്കുകയും െചയ്തു. സാമ്പത്തികസമരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങ
ളായി വളരാൻ തുടങ്ങി. “സാർഭരണം തുലയെട്ട” “േസ്വച്ഛാധിപത്യം നശിക്കെട്ട”
തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നാടിെന്റ നാനാഭാഗത്തും മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് 1905
ഏപ്രിലിൽ, റഷ്യൻ േസാഷ്യൽ ഡേമാക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയുെട മൂന്നാം േകാൺഗ്രസ്
സേമ്മളിച്ചത്. െമൻെഷവിക്കുകാർ ഈ േകാൺഗ്രസിൽ പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി
ല്ല. അവർ സ്വന്തമായ ഒരു സേമ്മളനം നടത്തുകയാണ് െചയ്തത്. അങ്ങിെന
രണ്ട് സേമ്മളനങ്ങൾ നടന്നു. േബാൾെഷവിസവും െമൻെഷവിസവും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസെമെന്തന്നു അവർ തികച്ചും വ്യക്തമാക്കി.
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വിപ്ലവത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും പാർട്ടിയും ൈകെക്കാേള്ളണ്ട നയവും
തന്ത്രവും എന്തായിരിക്കണെമന്നതായിരുന്നു സർവ്വപ്രധാനമായ പ്രശ്നം. െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗം േനതൃത്വം വഹിക്കുകയും െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള
സമരസഖ്യമുറപ്പിക്കുകയും വിപ്ലവെത്ത സാർ ചക്രവർത്തിയുമായുള്ള ഒരു സന്ധി
യിലവസാനിപ്പിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാസിെയ ഒറ്റെപ്പടുത്തുകയും െചയ്താൽ
മാത്രേമ വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയുള്ളു എന്നും മൂന്നാം േകാൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിപ്ലവം ഒരു ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവമാെണന്നത് ശരിതെന്ന. എങ്കിലും
അതിെന്റ പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം താൽപര്യമുള്ള വർഗ്ഗം െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗമാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിെന്റ
വിജയത്തിലൂെട മാത്രേമ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് രാജ്യെത്ത േസാഷ്യലിസത്തി
േലയ്ക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ടാണ് േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രാറ്റു
കാർ സാർ ഭരണത്തിെനതിരായ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിൽ സജീവമായി പെങ്കടുത്തു
െകാണ്ട് ഒരു താൽകാലിക വിപ്ലവ ഗവൺെമൻറ് സ്ഥാപിക്കാൻ മുേന്നാട്ടുനിന്നു
പ്രവർത്തിേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്ന് മൂന്നാം േകാൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്.
േനെരമറിച്ച് െമൻെഷവിക്കുകാരുെട സേമ്മളനം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
േനതൃത്വെത്ത നിേഷധിച്ചു; ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിൽ ബൂർഷ്വാസിയാണ്
േനതൃത്വം വഹിേക്കണ്ടത് എന്നു വാദിച്ചു; സാർഭരണെത്ത തട്ടിത്തകർക്കുന്നതിന്
പകരം അതിെന പരിഷ്ക്കരിച്ചു നന്നാക്കുകയാണാവശ്യെമന്ന് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ചു
രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, െമൻെഷവിക്കുകാർ െതാഴിലാളികൾക്കിടയിലുള്ള ബൂർഷ്വാ
ഏജൻറുമാരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അവരുെട തീരുമാനങ്ങെള െതാലിയുരിച്ചു
കാണിച്ചു െകാണ്ടും വിപ്ലവത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാെടന്താെണന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടും
െലനിൻ തെന്റ ‘േസാഷ്യൽ െഡേമാക്രസിയുെട രണ്ടടവുകൾ’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
“മാർക്സിസം െതാഴിലാളിെയ പഠിപ്പിയ്ക്കുന്നത്, ബൂർഷ്വാവിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും
അകന്നുനിൽക്കാനല്ല, അതിെന അവഗണിക്കാനല്ല, അതിെന്റ േനതൃത്വം ഏെറ്റ
ടുക്കാൻ മുതലാളിവർഗ്ഗെത്ത അനുവദിക്കാനല്ല; േനെരമറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും
സജീവമായി പെങ്കടുക്കാനാണ്, അടിയുറച്ച െതാഴിലാളി ജനാധിപത്യത്തിനുേവ
ണ്ടി ഉറച്ചുനിന്ന് േപാരാടുവാനാണ്, വിപ്ലവെത്ത അതിെന്റ അേങ്ങ അറ്റം വെര
എത്തിക്കാനാണ്… ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിേലർെപ്പ
ട്ട് താേന്താന്നി ഭരണത്തിെന്റ എതിർപ്പിെന ബലപ്രേയാഗംെകാണ്ടമർത്തി, മു
തലാളിത്തത്തിെന്റ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച്, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനാധിപത്യ
വിപ്ലവെത്ത പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിെലത്തിക്കണം. മിക്കവാറും നിർദ്ധനരായി
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ട്, മുതലാളി
വർഗ്ഗത്തിെന്റ എതിർപ്പിെന ബലപ്രേയാഗംെകാണ്ടമർത്തി കൃഷിക്കാരുെടയും ഇട
ത്തരക്കാരുെടയും ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ നിലപ്പിച്ച്, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവം സാധിക്കണം—ഇതാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കടമ.”
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ സാർ ഭരണത്തിെനതിരായ എല്ലാ
ശക്തികേളയും ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തിെന്റ പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിനുേവണ്ടി അണിനി
രത്തുകയും ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തിലൂെട േനരിട്ട് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക് മു
േന്നറുകയും െചയ്യാനുള്ള പുതിയ െലനിനിസ്റ്റ് തന്ത്രമായിരുന്നു ഇത്. ഈ തന്ത്രം
ശരിക്കുപേയാഗിച്ചതു െകാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചത്.
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അദ്ധ്യായം 15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി

ഒന്നാമെത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവം

േബാൾെഷവിക്കുകാർ ജനങ്ങെളയാെക സാറിസ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെനതി
രായി അണിനിരത്തി. 1905 ഒേക്ടാബറിൽ റഷ്യയിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം പണിമുട
ക്കങ്ങൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക പണിമുടക്കങ്ങൾ അതിേവഗം
രാഷ്ട്രീയ പണിമുടക്കങ്ങളായി മാറി. ഒന്നാമെത്ത റഷ്യൻ വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പ
ട്ടുകഴിഞ്ഞു.
പണിമുടക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ േമാേസ്കാ, പീറ്റസ്ബർഗ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട
െതാഴിലാളി പ്രതിനിധികളുെട േസാവിയറ്റുകൾ ഉയർന്നുവന്നു. വിപ്ലവം നടത്തുന്ന
തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കും വരാൻ േപാകുന്ന അനിവാര്യമായ െതാഴി
ലാളിഭരണത്തിെന്റ ബീജങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കുമാണ് േബാൾെഷവിക്കുകാർ േസാവിയ
റ്റുകെള വീക്ഷിച്ചത്. െമൻെഷവിക്കുകാരാവെട്ട അവെയ പ്രാേദശിക ഭരണത്തിെന്റ
സവിേശഷമായ രൂപങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കുമാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയത്.
1905 ഒേക്ടാബർ—നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ജനകീയ സമരങ്ങൾ ആയുധേമ
ന്തിയ കലാപത്തിെന്റ വക്കിെലത്തി. ആയുധേമന്തിയ ജനകീയ കലാപത്തിലൂെട
സാർ ചക്രവർത്തിയുെടയും ജന്മികളുെടയും ഭരണെത്ത തട്ടിത്തകർക്കാൻ േവണ്ടി
േബാൾെഷവിക്കുകാർ െതാഴിലാളികെളയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങെളയും അണിനിര
ത്താൻ തുടങ്ങി. പട്ടാളക്കാർക്കിടയിലും നാവികപ്പടയാളികൾക്കിടയിലും പാർട്ടി
യുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സമരസംഘടനകൾ ഉയർന്നുവന്നു. സമരത്തിെന്റ അല
ഉൾനാടുകളിൽ പരന്നുപിടിച്ചു. കൃഷിക്കാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ജന്മികളുെട കളങ്ങൾ
കേയ്യറുകയും ഭക്ഷണധ്യാനങ്ങളും മറ്റും പിടിെച്ചടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിത
രണം െചയ്യുകയും െചയ്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾ െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽവച്ച് സാർചക്ര
വർത്തിയുെട പടങ്ങൾ കീറി കാറ്റിൽ പറത്തി.
ഡിസംബറിൽ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം അതിെന്റ മൂർദ്ധന്യദശയിെലത്തി. ആയു
ധേമന്തിയ കലാപത്തിന് പാർട്ടി ആഹ്വാനം നൽകി. െമൻെഷവിക്കുകാർ ഈ
ആഹ്വാനെത്ത എതിർക്കുകയാണ് െചയ്തത്. െപേട്രാഗ്രഡ് േസാവിയറ്റിെന്റ േന
താക്കൻമാരായിരുന്ന േട്രാട്സ്ക്കി, പാർവ്വസ് (ഇയാൾ പിന്നീട് ഒന്നാം േലാകമഹാ
യുദ്ധകാലത്ത് ഒരു ജർമ്മൻ ഏജൻറായി മാറി) എന്നിവർ ജനകീയ കലാപത്തി
നുള്ള ആഹ്വാനെത്ത നടപ്പിൽവരുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്നാൽ, ബഹുജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു വിപ്ലവത്തള്ളിച്ചയുണ്ടായി. ഡിസംബർ
20 ന് േമാേസ്ക്കായിൽ ശരിക്കും കലാപമാരംഭിച്ചു. നഗരത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങ
ളിൽ ബാരിേക്കഡുകൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. സാർ ചക്രവർത്തിയുെട വമ്പിച്ച
പട്ടാളശക്തിെയ ഒമ്പതുദിവസേത്താളം അവർ െചറുത്തുനിന്നു. ക്രാേസ്നായാർസ്ക്,
നവേരാസിക്, േസാേവാസ്കേപാൾ, േക്രാൺസ്റ്റാർട്ട് മുതലായ മറ്റേനകം പട്ടണ
ങ്ങളിലും കലാപം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. കലാപം മൃഗീയമായി
അടിച്ചമർക്കെപ്പട്ടു. അതിനുേശഷവും ഒന്നു രണ്ടു െകാല്ലക്കാലം പണിമുടക്കുപ്ര
േക്ഷാഭങ്ങൾ തുടർന്നുെവങ്കിലും വിപ്ലവം പിേന്നാട്ടടിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്.

4

പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുെകാണ്ട് മുേന്നാട്ട്

എന്തുെകാണ്ടാണ് വിപ്ലവം പരാജയെപ്പട്ടത്? ഒന്നാമത്, െതാഴിലാളികളും കൃഷി
ക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിപ്ലവസഖ്യത്തിന് േവണ്ടത്ര െകട്ടുറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാ
മത് കൃഷിക്കാരിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം സാർ ഭരണെത്ത മറിച്ചിടാൻേവണ്ടി മു
േന്നാട്ടുവന്നില്ല. മൂന്നാമത്, സാർ ചക്രവർത്തിക്ക് പാശ്ചാത്യശക്തികളിൽ നിന്നു
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രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വലിയ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചു. വിപ്ലവെത്ത അടി
ച്ചമർത്താൻ േവണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദികൾ 200 േകാടി േഡാളർ റൂബിൾ െചലവിട്ടു. നാ
ലാമത് പാർട്ടിയ്ക്കുള്ളിൽതെന്ന ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി. െമൻെഷവിക്കുകാർ വിപ്ലവെത്ത തു
രങ്കംവയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്.
വിപ്ലവത്തിെന്റ പരാജയം പിന്തിരിപ്പൻമാെര ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ, േബാൾ
െഷവിക്കുകാർ നിരാശരായില്ല. പരാജയത്തിെന്റ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുെകാണ്ട് അവർ
പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾെക്കാത്ത നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിച്ച് മുേന്നറുക
യാണ് െചയ്തത്. െലനിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹപ്രവർത്തകൻമാരും പാർട്ടി
അണികൾക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചിന്താഗതി
കൾെക്കതിരായി ആശയസമരങ്ങൾ നടത്തുകയും സ്വന്തം അണികെള ഉറപ്പിച്ചു
നിർത്തുകയും നിയമവിേധയവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളുമുപേയാഗി
ച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമുറപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന പുതിെയാരു വിപ്ലവ
ത്തിനു തയ്യാെറടുക്കുകയും െചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിെല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സംഭവം
1912-ൽ പ്രാഗിൽവച്ചുകൂടിയ പാർട്ടി േകാൺഫറൻസാണ്. ആ േകാൺഫറൻ
സിൽവച്ചാണ് േബാൾെഷവിക്കുകാർ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു റഷ്യൻ െഡേമാക്രാറ്റിക്ക്
െതാഴിലാളി പാർട്ടി (േബാൾെഷവിക്ക്) രൂപവൽക്കരിച്ചത്. ഇേതഘട്ടത്തിൽ
തെന്നയാണ് േട്രാട്സ്ക്കി േബാൾെഷവിക്കുകാെര എതിർക്കാൻ േവണ്ടി ‘ആഗസ്റ്റ്
േബ്ലാക്ക്’ എെന്നാരു കൂട്ടുെകട്ടുണ്ടാക്കിയത്.
സാർഭരണെത്ത അട്ടിമറിക്കുക, ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യെത്ത അതിെന്റ പൂർ
ണ്ണതയിേലക്ക് നയിക്കുക, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക് കടക്കുക ഇതായിരു
ന്നു 1905െല വിപ്ലവത്തിൽ േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം. അതുെകാ
ണ്ടാണ് ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്, ജൻമികളുെട നിലം പിടിെച്ചടുക്കുക, എട്ട് മണി
ക്കൂർ പ്രവൃത്തിസമയം തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവരുന്നയിച്ചത്. വി
പ്ലവത്തിെന്റ പരാജയത്തിനുേശഷം ഈ ലക്ഷ്യം േനടാൻ േവണ്ടി അവർ തങ്ങ
ളുെട നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. സാർ ഭരണത്തിെനതിരായി േനരിട്ടുള്ള ആക്ര
മണം നടത്തുന്നതിന് പകരം അവർ വളഞ്ഞുതിരഞ്ഞ വഴികളിലൂെടയുള്ള സമര
ങ്ങെള അവലംബിക്കാൻ തുടങ്ങി.
നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിയ്ക്കണെമന്നും നിയമവി
രുദ്ധമായ പാർട്ടിെയ പിരിച്ചുവിടണെമന്നും െമൻെഷവിക്കുകാർ ആവശ്യെപ്പട്ടു.
േബാൾെഷവിക്കുകാരതിനു വഴങ്ങിയില്ല. േനെരമറിച്ചു നിയമവിരുദ്ധപാർട്ടിെയ
കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയാണവർ െചയ്തത്. എന്നാൽ അേതസമയത്തുത
െന്ന വിപ്ലവത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െതാഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ക്ല
ബുകൾ സാംസ്കാരികസംഘടനകൾ നിയമസഭ തുടങ്ങിയ നിയമവിേധയമായ
എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങെളയും അവർ സമർത്ഥമായി ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. സാർ
ഭരണത്തിെന്റയും മുതലാളിപ്പാർട്ടികളുേടയും നയങ്ങെള തുറന്നു കാണിക്കുവാനും
കൃഷിക്കാെര െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭാഗേത്തക്കു െകാണ്ടുവരാനും അങ്ങിെന
പുതിെയാരു ജനകീയ മുേന്നറ്റത്തിന് ഒരുക്കുകൂട്ടുവാനും േവണ്ടിയാണ് അവർ ഡ്യൂമ
(നിയമസഭ)െയ ഉപേയാഗിച്ചത്.
1912ഓടു കൂടി െതാഴിലാളി പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ വീണ്ടും മുേന്നറാൻ തുടങ്ങി. െതാ
ഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വീണ്ടും പരന്നുപടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉൾ
നാടുകളിൽ കൃഷിക്കാർ ജന്മിമാർെക്കതിരായി സമരങ്ങളാരംഭിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി

1914-ൽ ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തി
കവ്യവസ്ഥയുെട അനിവാര്യമായ െപാതുക്കുഴപ്പത്തിെന്റ പ്രകടനമായിരുന്നു അത്.
സാമ്രാജ്യവാദികൾ ജനങ്ങെള വഞ്ചിച്ച് തങ്ങളുെട പിന്നിൽ അണിനിരത്താൻ
േവണ്ടി യുദ്ധത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ ഉേദ്ദശെത്ത മറച്ചുവച്ചു. രാജ്യത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കു
േവണ്ടിയാണ് യുദ്ധം എന്നവർ തട്ടിമൂളിച്ചു. ഈ വഞ്ചനയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുകയാണ്
രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിെന്റ േനതാക്കൻമാർ െചയ്തത്. ഓേരാ രാജ്യത്തിേലയും
േസാഷ്യൽ ഡേമാക്രറ്റിക്കുകൾ മറ്റുരാജ്യങ്ങളിെല േസാഷ്യൽ ഡേമാക്രാറ്റുകാെര
ആേക്ഷപിക്കുകയും തങ്ങളുെട സ്വന്തം ബൂർഷ്വാസിെയ സഹായിക്കുവാൻ ജനങ്ങ
േളാട് ആഹ്വാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള േബാൾെഷവി
ക്കുകാർ മാത്രമാണ് സാറിസ്റ്റ് േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെനതിരായും മുതലാളികൾക്കും
ജന്മികൾക്കുെമതിരായും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാെത സമരം നടത്തിയത്. 1914 നവംബറിൽ
േബാൾെഷവിക്ക് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി യുദ്ധത്തിെനതിരായ ഒരു മാനിെഫ
േസ്റ്റാ പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. സാമ്രാജ്യയുദ്ധെത്ത ആഭ്യന്തരയുദ്ധമാക്കി മാറ്റാനും യു
ദ്ധത്തിൽ ‘സ്വന്തം’ ബൂർഷ്വാസിെയ പരാജയെപ്പടുത്താനും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട
വാലായിച്ചമഞ്ഞ രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി േവറിട്ടുനിന്നു
െകാണ്ട് ഒരു മൂന്നാം ഇൻറർനാഷണൽ സ്ഥാപിക്കാനും അതിലവരാവശ്യെപ്പട്ടു.
ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് െലനിൻ മാർക്സിസെത്ത കൂടുതൽ വളർത്താൻ സഹാ
യിച്ച ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട
അവസാനഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യത്വെമന്നും സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിയ്ക്കുെമന്നും അങ്ങെന അത് േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ ഘട്ടമായിത്തീരുെമന്നും അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. സാ
മ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച അസമമായിട്ടാെണന്നും
അതുെകാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒേര സമയത്തു വിപ്ലവം നടക്കുകയിെല്ലന്നും,
ആദ്യമായി ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിേലാ ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രേമാ വിപ്ലവെത്ത
വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നും അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾ റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ മുേന്നറ്റത്തിന് അഭൂതപൂർവ്വമായ
പ്രേചാദനം നൽകി. െതാഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കങ്ങളും കൃഷിക്കാരുെട സമര
ങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തിയായി പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ‘സാർഭരണം തുലയെട്ട’,
‘േസ്വച്ഛാധിപത്യം നശിക്കെട്ട’, ‘ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം േവണം’ എന്നുതുടങ്ങിയ
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങിെപ്പാന്താൻ തുടങ്ങി.
സാർ നിേക്കാളാസ് ഒന്നാമൻ വിപ്ലവെത്ത തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗെമന്ന നില
യ്ക്കാണ് യുദ്ധെത്ത സ്വാഗതം െചയ്തത്. പേക്ഷ, േനെരമറിച്ചാണ് സംഭവഗതികൾ
നീങ്ങിയത്. 1917 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും അേദ്ദഹത്തിനു നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതായി.
െതാഴിലാളികൾ ജയിലുകൾ ഇടിച്ചുെപാളിച്ച് തടവിൽ കിടന്നിരുന്ന വിപ്ലവകാരി
കെള േമാചിപ്പിച്ചു. സാറിെന്റ ജനറൽമാേരയും മറ്റുേദ്യാഗസ്ഥേരയും അറസ്റ്റുെചയ്തു.
മാർച്ചുമാസത്തിൽ സാർ സ്ഥാനത്യാഗം െചയ്തു. ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവിപ്ലവം
വിജയിച്ചു. ഒരു താൽക്കാലിക ബൂർഷ്വാ ഗവൺെമൻറ് സ്ഥാപിതമായി.

5

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിേലക്ക്

പേക്ഷ, ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറിനു പുറെമ മെറ്റാരു ശക്തിയും തലയുയർത്തി—
െതാഴിലാളികളുെടയും പട്ടാളക്കാരുെടയും പ്രതിനിധികളുെടയും േസാവിയറ്റുകൾ.
ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്വിഭരണമാണ് നിലവിൽവന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് താൽക്കാലിക
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ബൂർഷ്വാ ഗവൺെമൻറിെന്റ രൂപത്തിലുള്ള ബൂർഷ്വാ േസ്വച്ഛാധിപത്യം; മറുഭാഗ
ത്ത് െതാഴിലാളികളുെടയും പട്ടാളക്കാരുെടയും േസാവിയറ്റുകളുെട രൂപത്തിലുള്ള
െതാഴിലാളി കർഷക സർവ്വാധിപത്യം. െമൻെഷവിക്കുകാരുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള
േസാവിയറ്റുകൾ ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറിെന പിന്താങ്ങുകയാണ് െചയ്തത്. ബൂർഷ്വാ
ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നിലേമാ ഭക്ഷണേമാ സമാധാനേമാ ലഭിക്കുകയിെല്ലന്നും
അതുെകാണ്ട് ബൂർഷ്വാഭരണെത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് േസാവിയറ്റ് ഭരണം സ്ഥാപി
ക്കണെമന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം േബാൾെഷവിക്കുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷമേയാെട
വിവരിച്ചുെകാടുത്തു. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള നാട്ടുകാർ േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട പി
ന്നിൽ അണിനിരന്നു. രാജ്യത്തിെലങ്ങും ‘എല്ലാ അധികാരവും േസാവിയറ്റുകൾക്ക്!’
എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
െകറൻസ്കിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള െമൻേഷവിക്കു ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറ്
േബാൾെഷവിക്കുകാർെക്കതിരായി നിരങ്കുശമായ മർദ്ദനങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടു. അേനകം
േപെര അറസ്റ്റ് െചയ്തു. േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട മുഖപത്രമായ ‘പ്രവദ’ നിേരാധി
ച്ചു. ജൂൈല ഏഴിന് െലനിെന അറസ്റ്റുെചയ്യുവാൻ വാറണ്ട് പുറെപ്പടുവിച്ചു.
നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ െലനിെന്റയും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ സഹപ്രവർത്തകരായ സ്റ്റാലിൻ, െസ്വർഡ്േലാവ്, െമാളേട്ടാവ്, ഓർേജാണി
ക്ഡ്െസ, എന്നിവരുെടയും േനതൃത്വത്തിലുള്ള േബാൾെഷവിക്കുകാർ ബൂർഷ്വാ
ഗവൺെമൻറിെന അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചു. ആയുധേമന്തിയ
കലാപത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി.
ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമെല്ലന്നു വാ
ദിച്ചുെകാണ്ട് േട്രാട്സ്കിയും കൂട്ടുകാരും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങെള
എതിർത്തു.
പേക്ഷ, ചരിത്രം േട്രാട്സ്ക്കിയുെട ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല. െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റ
യും ഭാഗത്തായിരുന്നു.
േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട ശക്തി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. വിപ്ലവ
പരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമാവാൻ തുടങ്ങി.
മാർച്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് പാർട്ടിയിലാെക 45,000 െമമ്പർമാേര ഉണ്ടായിരുന്നു
ള്ളു. ജൂൈല ആറിന് െപേട്രാഗാഡിൽവച്ച് പാർട്ടിയുെട ആറാം േകാൺഗ്രസ് രഹ
സ്യമായി സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം 2,40,000 ആയി വർദ്ധിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. സേമ്മളനം നടന്ന സമയത്ത് െലനിൻ പാർട്ടിയുെട നിർേദ്ദശമനുസ
രിച്ച് ഫിൻലൻഡിൽ ഒഴിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു. സ്റ്റാലിനാണ് പ്രധാന
റിേപ്പാർട്ട് സമ്മർപ്പിച്ചത്. അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു:
“വിപ്ലവത്തിെന്റ സമാധാനപരമായ ഘട്ടം അവസാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; സമാധാന
പരമല്ലാത്ത സംഘട്ടനങ്ങളുെട ഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.”
േട്രട്സ്ക്കിയും കൂട്ടുകാരും തങ്ങൾ േബാൾെഷവിക്കുകാരുെട നയങ്ങേളാട് പരി
പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കുന്നുെവന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനെത്തത്തുടർന്ന്
അവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ പ്രേവശനമനുവദിച്ചു.

6

ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം

ഒേക്ടാബർ ഏഴിന് െലനിൻ ഫിൻലൻഡിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്നു. ആയുധേമന്തിയ
കലാപത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽ അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. അേദ്ദഹം
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അദ്ധ്യായം 15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: “ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുെട ഭാഗത്താണ്… (െപേട്രാഗ്രാഡി
ലും േമാേസ്ക്കാവിലും) രണ്ടു േസാവിയറ്റുകളിലും നമുക്കിേപ്പാൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്.”
എന്നാൽ േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി െമമ്പർമാരായ കാമേനവും സ്വീേനാവും ആയുധേമ
ന്തിയ കലാപെത്ത എതിർത്തു. േട്രാട്സ്ക്കിയാകെട്ട, കലാപം നീട്ടിവയ്ക്കണെമന്നാവ
ശ്യെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിെല ഭൂരിപക്ഷം െമമ്പർമാർ െലനിെന്റ അഭിപ്രാ
യെത്ത ശരിവച്ചു.
േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുെട നിർേദ്ദശമനുസരിച്ച് ഒരു വിപ്ലവൈസനികകമ്മിറ്റി രൂപീ
കരിക്കെപ്പട്ടു. അതിനായിത്തീർന്നു വിപ്ലവത്തിെന്റ േസനാനായകത്വം. ൈസനി
കക്കമ്മിറ്റിക്കുള്ളിൽ സ്റ്റാലിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിേകന്ദ്രവും സ്ഥാപി
ക്കെപ്പട്ടു. ഇതിെനെയല്ലാം എതിർത്തുെകാണ്ട് സിേനാവിനും കാമേനവും കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് വിേരാധികളുെട പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. െലനിൻ
അവെര കരിങ്കാലികെളന്നു വിളിച്ചു.
1917 നവംബർ ആറിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ ആയു
ധേമന്തിയ കലാപമാരംഭിച്ചു. അന്നുരാത്രി െലനിൻ േസ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല
ത്തി. കലാപത്തിെന്റ േനതൃത്വം അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വന്തം ൈകകളിേലെറ്റടുത്തു.
നവംബർ ഏഴിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ചുകപ്പുഭടൻമാർ
തപാലാഫീസും കമ്പിയാപ്പീസും ഗവൺെമൻറ്ബാങ്കും നിയമസഭാമന്ദിരവും പിടി
ച്ചടക്കി. വിൻറർ പാലസ്സിൽവച്ച് താൽക്കാലിക ഗവൺെമൻറിെന്റ മന്ത്രിമാർ അറ
സ്റ്റ്െചയ്യെപ്പട്ടു. ബൂർഷ്വാഗവൺെമൻറ് നിലംപതിച്ചുകഴിഞ്ഞ, ഭരണാധികാരം
േസാവിയറ്റ് ൈകകളിേലക്കു മാറ്റെപ്പട്ടു. മഹത്തായ ഒേക്ടാബർ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവം വിജയിച്ചു. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ രാജപാതയിേലക്ക് വിജയകരമായി മു
േന്നറിയ ഒന്നാമെത്ത രാജ്യെമന്ന നിലയ്ക്ക് റഷ്യ ചരിത്രത്തിെന്റ മുന്നിൽ സാഭിമാനം
തലയുയർത്തി.
നവംബർ ഏഴിന് രാത്രി 10 മണി 45 മിന്നിട്ടിന് േസ്മാൾനിയിൽവച്ച് േസാവിയ
റ്റുകളുെട രണ്ടാം അഖില റഷ്യൻ േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളിച്ചു. ഭരണാധികാരം േസാ
വിയറ്റുകളുെട ൈകകളിേലക്ക് മാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു േകാൺഗ്രസ് ഔേദ്യാഗി
കമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഈ സേമ്മളനത്തിൽ വച്ച് പുതിയ ഗവൺെമൻറ്—–ജനകീയകമ്മീസ്സാർമാരുെട
കൗൺസിൽ—രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു. കൗൺസിലിെന്റ െചയർമാനായി െലനി
നാണ് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടത്.
നവംബർ എട്ടിന്, അതായത് േസാവിയറ്റുഭരണം സ്ഥാപിതമായിട്ട് 24 മണി
ക്കൂർ േപാലും കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി, െലനിെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ച് രണ്ടുപ്രധാന
കൽപ്പനകൾ പാസ്സാക്കെപ്പട്ടു. യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാ
ധാനം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ േലാകത്തിെല എല്ലാ ശക്തികളുമായി െചയ്ത ഒരാഹ്വാനമാ
യിരുന്നു ഒന്നാമേത്തത്. ജന്മികളുെടയും പഴയ ഗവൺെമൻറിെന്റയും പള്ളിക
ളുെടയും നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്ത് അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി
നൽകുന്ന കൽപ്പനയായിരുന്നു രണ്ടാമേത്തത്.
പാർട്ടി െമമ്പർമാരുെട എണ്ണം അേപ്പാേഴയ്ക്കും മൂന്നുലക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
സാമ്രാജ്യവാദികൾ എതിർവിപ്ലവകാരികളുെട സഹായത്തിേനാടിെയത്തി.
അവർെക്കതിരായ സമരത്തിൽ പുതിയ ഭരണം നാട്ടുകാെര അണിനിരത്തി. 1918
െഫബ്രുവരിയായേപ്പാേഴയ്ക്കും റഷ്യയുെട ഏതാെണ്ടല്ലാ ഭാഗങ്ങളും േസാവിയറ്റ്
ഗവൺെമൻറിെന്റ കീഴിലായി.

െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ III

167

അങ്ങിെന േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ തെന്ന
മഹത്തായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം അർദ്ധേകാളനിയായിക്കിടന്ന് നരകിച്ചിരു
ന്ന റഷ്യെയ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിച്ചു. പതിേനഴുേകാടി
ജനങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കും േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കും സുഖസമൃദ്ധിയിേല
ക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗം തുറന്നുകാട്ടി. മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ പുതിെയാര
ദ്ധ്യായം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യെപ്പട്ടു.
□
(നവയുഗം, ഒേക്ടാബർവിപ്ലവ വിേശഷാൽപ്രതി, 1955)

16
തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള
വിടവുനീക്കണം
ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്നു എന്നതല്ല കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരെന്റ മുഖ്യമായ സവിേശഷത. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ആവിർഭാ
വത്തിനു മുമ്പും ജനങ്ങൾ തങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ േനരിടാൻ േവണ്ടി
സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിൽതെന്ന െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി
ക്കാരുെടയും സംഘടിതമായ പല സമരങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി സ്ഥാപിതമായേതാെട, ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ േന
ടാൻ േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജന സമരങ്ങളും േസാഷ്യലിസം േനടാൻ േവണ്ടിയുള്ള
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കെപ്പട്ടു. കൂലിക്കും നിലത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾ
ക്കും േവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുെട വർഗേബാധെത്ത വർഗ്ഗര
ഹിതവും സമത്വസുന്ദരവുമായ ഒരു പുതിയ സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കാനാവശ്യമായ
മാർക്സിസ്റ്റ് േബാധത്തിേലക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചു. ജനകീയ
സമരങ്ങൾക്ക് േനതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരുെട താത്വികനില
വാരമുയർത്താെത േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പാതയിലൂെട മുേന്നറാൻ കഴിയി
െല്ലന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കെപ്പട്ടു. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യാശയ
ങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനമംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു.
വാസ്തവത്തിൽ, ഏത് സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിനും താത്വികവും ആശയപരവുമായ
ഒരടിത്തറ കൂടിേയ കഴിയൂ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ റൂേസാ, േവാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ
മഹാശയൻമാർ വഹിച്ച പങ്ക് െചറുതല്ല. മാർക്സ്, ഏംെഗൽസ്, െലനിൻ തുടങ്ങി
യവർ പ്രചരിപ്പിച്ച മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളാണ് റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി വിപ്ലവെത്ത
മുേന്നാട്ട്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തിനും േകാളനി േമധാവിത്വത്തിനുെമ
തിരായ േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനടിത്തറ പാകിയത് രാംേമാഹൻ േറായി, ദത്ത്, റാ
നേഡ, ദാദാഭായി നവേറാജി, േഗാഖെല, തിലക് തുടങ്ങിയ മഹാരഥൻമാരാണ്.
രാജ്യെത്ത മുേന്നാട്ട് നയിക്കാൻേവണ്ടി അവർ ഭൂതകാലത്തിെന്റ അഗാധതകളി
േലക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുകയും ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥി
തികൾ മുതലായവെയപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും െചയ്തു. അവരുെട ഗഹനങ്ങളായ പഠന
ങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് ഊക്കും ഊർജ്ജസ്വലതയും നൽകിയത്.
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ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണത്തിനും േകാളനിേമധാവിത്വത്തിനുെമതിരായി സമരം െച
യ്തുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം വളർന്നത്. അതുെകാണ്ട് തീർച്ചയായും മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ ആവിർഭാവം സാമൂഹ്യപരിണാമക്രമത്തിൽ ഒരു പുേരാഗതിയാണ്.
എന്നാൽ, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗഭ്രാത്രം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തിപ്പി
ടിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടെതങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഒരു തരം ചൂഷണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു ചൂഷണെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്ര
മാണ് െചയ്തത്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാകെട്ട എല്ലാത്തരം ചൂഷണസമ്പ്രദായങ്ങളുമവസാനിപ്പി
ച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മഹനീയതെയയും ഉത്കൃഷ്ടതെയയും പരമാവധി വളർത്താ
നുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് മുേന്നാട്ടുവന്നത്. െതാഴിലാളിവർഗത്തിെന്റ
ഈ താത്വികാശയങ്ങളാണ് മാർക്സിസത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ആരംഭകാലത്തുതെന്ന മാർക്സിസ
െത്തപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുമാരംഭിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ തു
ടങ്ങിയ ചില മാർക്സിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമെചയ്തു പ്രസിദ്ധം െചയ്യ
െപ്പട്ടു. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം, വർഗങ്ങളും
ഭരണകൂടവും മാർക്സിസത്തിെന്റ ധനശാസ്ത്രം, മുതലായ വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള
േലഖനങ്ങളും ലഘുേലഖകളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പാർട്ടിെമമ്പർമാ
രുെട താത്വിക പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായ സ്റ്റഡീക്ലാസുകളും പാർട്ടി സ്കൂളുകളും
സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
ഈ താത്വിക വിദ്യാഭ്യാസം പാർട്ടിെമമ്പർമാർക്ക് തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യെത്തക്കു
റിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും ഭാവിസമുദായെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാക്കി
െക്കാടുത്തു. അവർക്ക് തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയും ആത്മവി
ശ്വാസവുമുളവായി.
മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങൾ സാംസ്കാരികരംഗത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു പു
തിയ ഘടകെത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം െചയ്തത്. അതുെകാണ്ടാണ് നൂറുകണക്കി
ലുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിേലക്ക് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടത്.
എന്നാൽ, ആരംഭം മുതൽേക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട താത്വിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് ചില േപാരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഏെറക്കുെറ
യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് മാർക്സിസം ൈകകാര്യം െചയ്യെപ്പട്ടത്. മാർക്സ്, ഏംഗൽസ്,
മുതലായവരുെട ആശയങ്ങെള അേതപടി തർജമ െചേയ്താ ചുരുക്കി വിവരിേച്ചാ
സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിേച്ചാ പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ലാെത അവെയ
നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്താനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ പരിശ്രമങ്ങളുണ്ടായി
ല്ല. ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, വർഗബന്ധങ്ങൾ, ഭരണകൂടം തത്വ
ശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം മുതലായവെയപ്പറ്റി വിശദമായും സമൂർത്തമായും പഠിക്കാൻ
േവണ്ട ഫലപ്രദമായ നടപടികെളടുക്കെപ്പട്ടില്ല. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല മാർ
ക്സിസ്റ്റുകാരായ എഴുത്തുകാരുെട പല പുസ്തകങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും
തർജ്ജമെചയ്ത് പ്രസിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടുെവന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഇന്ത്യൻ യാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങളിേലക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങിെച്ചല്ലാനും സ്വന്തമായി ഗേവഷണങ്ങൾ നട
ത്താനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വിരളമായിരുന്നു.
ഈ ദൗർബല്യങ്ങളുെട ഫലമായി ഒരു ഭാഗത്ത് തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലു
ള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിച്ചു. െതാഴിലാളികളുെട പണിമുടക്കമായാലും ശരി, കൃഷിക്കാ
രുെട പ്രേക്ഷാഭമായാലും ശരി, തിരെഞ്ഞടുപ്പായാലും ശരി, പ്രവർത്തനപരിപാടി
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കളുെട ആവിഷ്ക്കരണമായാലും ശരി മാർക്സിസത്തിെന്റ ആവശ്യമിെല്ലന്നായി. മറുഭാ
ഗത്ത്, ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രേത്താടും സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യേത്താടുമുള്ള അവഗണ
നേയാെടാപ്പം സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങെള സമൂർത്തമായും വിശദമാ
യും പരിേശാധിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിനുേശഷം ഈ ദൗർബല്യം കുറയുകയല്ല, മൂർച്ഛിക്കു
കയാണ് െചയ്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പലമാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദന
രീതി, വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, സാമുദായിക വാദം, ജാതിവ്യവസ്ഥ, ആചാരസമ്പ്രദായ
ങ്ങൾ, ചിന്താഗതികൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള എല്ലാരംഗങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ
മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റിയും ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം തു
ടങ്ങിയ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും വിവിധ ചിന്താഗതികളുൾെക്കാള്ളുന്ന പതിനായിര
ക്കണക്കിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം െചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േകാേളജുകളിലും
ൈഹസ്കൂളുകളിലും ഗ്രന്ഥശാലകളിലും ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും വീടുകളിലുെമല്ലാം അവ
സ്ഥലം പിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ തലമുറയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് രൂപം
നൽകുന്ന ആശയങ്ങളുെട ഈ പ്രവാഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പറയത്തക്ക
യാെതാരു പങ്കുമില്ല.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം നാട്ടിൽ പ്രചരിയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന പിന്തി
രിപ്പനാെണന്നല്ല. േലാകത്തിെലങ്ങുമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫല
മായി നമ്മുെട ബുദ്ധിജീവികളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം പുേരാഗമനപരങ്ങളായ
ആധുനിക ചിന്താഗതികെള സ്വാഗതം െചയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. േസാഷ്യലിസത്തി
െന്റ സ്വാധീനശക്തിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുമാറിനിൽക്കാൻ പലർക്കും
സാധിക്കാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭങ്ങേളാെടാപ്പം താത്വിക നിലവാരമുയർത്താൻ കഴിയാത്ത
തിെന്റ ഫലമായി നാട്ടിൽ വളർന്നുവന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ബൗദ്ധികപ്രവർത്തനങ്ങ
ളുെട അനുകൂല സാഹചര്യെത്ത േവണ്ടേപാെല പ്രേയാജനെപ്പടുത്താൻ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാർക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ ദൗർബല്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
െപാതുവളർച്ചയ്ക്കു തെന്ന ഹാനികരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ കഴിയത്തക്കവിധം പാർ
ട്ടി െമമ്പർമാരുെട താത്വിക പരിശീലനേത്താട് ഒരു പുതിയ സമീപനം ൈകെക്കാ
ണ്ടാൽ മാത്രേമ ഈ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ട് സ്ഥിരം
പാർട്ടി സ്കൂളുകളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സിംേബാസിയങ്ങളും ഗേവഷണങ്ങളും
എല്ലാമടങ്ങുന്നതും ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ വിവിധവശങ്ങൾക്കു പ്രാ
ധാന്യം നൽകുന്നതുമായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്തു
കെയന്നത് ഇന്നെത്ത ഒരടിയന്തിരാവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
□
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി 40-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
േസാവനീറിൽ നിന്ന്, 1956)

