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മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങളുെട
തിരിച്ചറിവു്

സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകേളാേടാ മിത്രങ്ങേളാേടാ ഇണേയാ�
േടാ ഉള്ള അടുപ്പെത്തയല്ല മനുഷ്യേസ്നഹം എന്നുപറയു�
ന്നതു്. അതു് മനുഷ്യെര സംബന്ധിച്ച ഏതു് കാര്യത്തി�
ലും ഉള്ള ശ്രദ്ധയാണു്. ഒരു ൈവശ്വമായ ശുഭകാമന.
ഈ ശ്രദ്ധയും ശുഭകാമനയും എവിെട നിന്നു് ഉത്ഭവിക്കു�
ന്നു എന്നു് അേന്വഷിക്കാൻ ഇവിെട ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യേസ്നഹം അത്യപൂർവ്വമായിട്ടാണു്
മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നതു് എന്നതു് തർ�
ക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണു്. ഈ ശുഭകാമന പലേപ്പാഴും,
എല്ലായ്േപ്പാഴും അല്ല, മനസ്സിെന്റ ഒരു ജാഗ്രതവസ്ഥ
വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു; ചിലേപ്പാൾ യുക്തിഭദ്രമായ
ചിന്തകളുെട, മിക്കേപ്പാഴും യുേക്ത്യതരമായ ഉൾക്കാഴ്ചക�
ളുെട അകമ്പടിേയാെട.

സമൂഹത്തിൽ കുേറേപ്പരുെട
സംേവദനരാഹിത്യത്തിനു് വിപ�
രീതാനുപാതത്തിൽ എന്നവണ്ണം
മറ്റുചിലർ അതിതീക്ഷ്ണമായ സം�
േവദനശീലത്താൽ േവദനിക്കുന്നു.
ചുറ്റുമുള്ളവർ നിർല്ലജ്ജരായി
െപരുമാറുേമ്പാൾ അവരുെട ലജ്ജ�
െയല്ലാം നിങ്ങളിൽ ഇരച്ചുകയറി
നിങ്ങെള തളർത്തുന്നതു േപാെല.
അമിതമായ മനുഷ്യേസ്നഹം
ആത്മഹത്യാപരമാണു്. പേക്ഷ മനു�
ഷ്യേസ്നഹം ഒരാളുെട ജീവൻ തെന്ന
അപഹരിക്കുകയാെണങ്കിൽ
അതു് ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യരിൽ ആ
േസ്നഹത്തിെന്റ പരമമായ ദാരിദ്ര്യ�
െത്തയാണു് വിളംബരം െചയ്യുന്നതു്.

മനുഷ്യേസ്നഹം ഉള്ളവ�
െരയാണു് മാനസിക�
പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുന്നതു്;
അല്ലാത്തവർക്കു് േവ�
വലാതിെപ്പടാൻ അവ�
രവരുെട വ്യക്തിപര�
മായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യിരിക്കും. മനുഷ്യജീവി�
തത്തിൽ ചിലർക്കുള്ള
ഉത്കണ്ഠയാണു് അവെര
മനുഷ്യരുെട യാതനക�
ളുെട േനർക്കു കണ്ണുതുറ�
ന്നിരിക്കാനും അവ പരി�
ഹരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ ആരായാനും േപ്ര�
രിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതു് ഒരു സമർപ്പണേബാധത്തിെന്റ പ്ര�
ശ്നമാണു്. ഈ സമർപ്പണമേനാഭാവം ഇെല്ലങ്കിൽ േലാ�
കത്തിനു് എെന്താെക്കേയാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു്
ഒരു ആൾ േവവലാതിെപ്പടാൻ വകയില്ല. എവിെടേയാ
ഒരു തള്ള കുഞ്ഞിനു് മുല െകാടുത്തേപ്പാൾ അതു് സ്വന്തം
രക്തമായിേപ്പായതു്, എവിെടേയാ ഒരു പിഞ്ചുബാലൻ
വിശന്നു മരിച്ചതു്, എവിെടേയാ കുെറ പട്ടാളക്കാർ നിരാ�
യുധരായ മനുഷ്യെര െവടിവച്ചുെകാന്നതു്, എവിെടേയാ
ഒരു നിരപരാധി കഴുവിേലറിയതു്, എവിെടേയാ ഒരു െച�
റുപ്പക്കാരൻ നിശ്ശബ്ദമായി തെന്റ ജീവിതം അവസാനിപ്പി�
ച്ചതു്, എവിെടേയാ ഒരു െചറുപ്പക്കാരിക്കു് തെന്റ കുടുംബ�
െത്ത സംരക്ഷിക്കാൻ മാനഭംഗെപ്പേടണ്ടിവന്നതു്, എവി�
െടേയാ ഒരാെള മേനാേരാഗം പടിപടിയായി കീഴ്െപ്പടു�
ത്തിയതു്, എവിെടേയാ കുെറ മല്ലന്മാർ േചർന്നു് ഒരു സ്ത്രീ�
െയ ബലാൽസംഗം െചയ്തതു്, എവിെടേയാ കുറച്ചുേപർ�
ക്കു് സുഖിക്കാൻ േവണ്ടി കുേറേപർ എല്ലുമുറിെയ പണി�
െയടുത്തതു്… ഇെതല്ലാം ഉത്കണ്ഠേപാലും ഉണ്ടാക്കാത്ത�
വേരാടു് അെതപ്പറ്റി കുത്തിേച്ചാദിച്ചു േനാക്കു. അേപ്പാൾ
അവർ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ തങ്ങളുെട ആവലാതികളുെട
ഭാണ്ഡെക്കട്ടു് അഴിക്കുന്നതു് കാണാം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കു�
ന്ന മകനു് ഫീസടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാെത വന്നതാകാം,
േജാലിത്തിരക്കിനിടയ്ക്കു് ഒന്നു തിരിയാൻ േപാലും േനരം
കിട്ടാത്തതാവാം, ഒരു വീടുപണിയാൻ നിന്നതിെന്റ േപ�
രിൽ കഴുത്തറ്റം കടം േകറിയതാവാം, വീട്ടിൽ ഭാര്യേയ്ക്കാ,
ഭർത്താവിേനാ ഭ്രാന്തായതാവാം, അെല്ലങ്കിൽ അടുത്ത
മേറ്റേതാ ബന്ധുവിനു്, മകനു് മാരകമായ ഒരു േരാഗം പി�
ടിെപട്ടതാവാം, വരുമാനനികുതിക്കാർ വന്നലട്ടുന്നതാ�
വാം, തെന്റ തെന്ന തീരാേരാഗമാവാം… സ്വന്തം കഷ്ടപ്പാ�
ടുകൾക്കു് നടുവിൽ മറ്റു് മനുഷ്യരുെട വിഷമങ്ങെളക്കുറിച്ചു
ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കു് സാവകാശം എവിെട? ഇതെത്ര
േലാകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുെട താല്പര്യഹീനതയ്ക്കു് ന്യാ�
യീകരണമായി മിക്കവരും മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നതു്.

സ്വന്തം ൈവഷമ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാ�
െണന്നും ആ മനുഷ്യർ തങ്ങൾ തെന്നയാെണന്നും ഉള്ള
ഉൾക്കാഴ്ചയാേണാ അവർക്കു് ഇല്ലാെത േപായതു? തീ�
ക്ഷ്ണമായ സംേവദനശീലമുള്ള ഒരു മനസ്സു് സ്വന്തം ദുരന്ത�
ങ്ങളുെട നടുവിലും ഇതര മനുഷ്യരുെട വിഷമങ്ങെളക്കു�
റിച്ചു് ഉത്ക്കണ്ഠാകുലമാകും. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ�
േയാ കുടുംബത്തിേന്റേയാ പരുപരുത്ത േതാടുകൾക്കു�
ള്ളിൽ തങ്ങളുെട സംേവദനശീലം ഒതുക്കി നിർത്തുന്ന
വ്യക്തികൾ ഗൗരവമായി കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതു് സർവ്വ
മനുഷ്യരും ഇപ്രകാരം സംേവദനസംേകാചം ബാധി�
ച്ചവരായ, അെല്ലങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നു് സംേവദനക്ഷ�
മത ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, ഒരു സാമൂഹികസംപ്രദായം
തങ്ങൾ െപാറുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുേണ്ടാ എന്നെത്ര. അത്ത�
രെമാരു സംപ്രദായം തെന്നയാണു് തങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
െപാറുപ്പിച്ചുവരുന്നതു് എന്നാണു് അവരുെട പ്രതിവചന�
െമങ്കിൽ അതിലൂെട അവർ സ്വന്തം സംേവദനസംേകാ�
ചെത്ത മാത്രമാണു് വിളംബരം െചയ്യുന്നതു്. നിങ്ങളുെട
സംേവദനേശഷി ആ പരുപരുത്ത േതാടുകൾക്കുള്ളിേല�
ക്കു് വലിയുേമ്പാൾ ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ
ഇതര മനുഷ്യരുമായി വിനിമയം െചയ്യുന്ന വാക്കുകളുെട
അർത്ഥം േചാർന്നുേപാകുന്നു.

പേക്ഷ, ഇതരർ അർത്ഥം മുറ െതറ്റാെത പിൻതുടരുന്നതു�
െകാണ്ടാണു് നിങ്ങൾക്കു് അർത്ഥം െതറ്റിക്കുന്നതിെന്റ
ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതു്. ഇതരർ ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠ�
േയാെട പിൻതുടരുന്നതു െകാണ്ടേത്ര നിങ്ങൾക്കു് ചട്ട
ലംഘനത്തിെന്റ ഈ ആനുകൂല്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴി�
യുന്നതു്. സംേവദനശീലത്തിെന്റ അഭാവേമാ ന്യൂനത�
േയാ നിങ്ങളുെട വാക്കുകെള ഉപചാരബദ്ധമാക്കുകയും
നിങ്ങളുെട സഹസംവാദിെയ ചതിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇതരരും ഒരുപേക്ഷ നിങ്ങെളേപ്പാെല ഈ ആനുകൂല്യം
അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ നിരർത്ഥ�
തയുെട വലെക്കട്ടു് പൂർണ്ണമാവുകയില്ല: ആെരാെക്കേയാ
എവിെടെയാെക്കേയാ, വാക്കുകൾക്കു് സ്വന്തം ആത്മാ�
വു് പകരുന്നതുെകാണ്ടു് അവയുെട അർത്ഥം നിേശ്ശഷം
േചാർന്നു േപാവാെത കിടക്കുന്നു. അതു േപാെല, സ്വ�
കാര്യതയുെട ആനുകൂല്യം േതടാത്ത ആെരാെക്കേയാ
എവിെടെയാെക്കേയാ സ്വന്തം ജീവിതം അർപ്പിക്കുന്നതു
മൂലം ചിലർെക്കാെക്ക തങ്ങളുെട സംേവദനക്ഷമതയുെട
ഭാരം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. തങ്ങളുെട സംേവദനസം�
േകാചം നിമിത്തം ആ ചിലർക്കു് ഇതു കാണാൻ കഴി�
യാെത വരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ കുേറേപ്പരുെട സംേവദ�
നരാഹിത്യത്തിനു് വിപരീതാനുപാതത്തിൽ എന്നവണ്ണം
മറ്റുചിലർ അതിതീക്ഷ്ണമായ സംേവദനശീലത്താൽ േവദ�
നിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളവർ നിർല്ലജ്ജരായി െപരുമാറുേമ്പാൾ
അവരുെട ലജ്ജെയല്ലാം നിങ്ങളിൽ ഇരച്ചുകയറി നിങ്ങ�
െള തളർത്തുന്നതു േപാെല. അമിതമായ മനുഷ്യേസ്നഹം
ആത്മഹത്യാപരമാണു്. പേക്ഷ മനുഷ്യേസ്നഹം ഒരാളു�
െട ജീവൻ തെന്ന അപഹരിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു്
ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യരിൽ ആ േസ്നഹത്തിെന്റ പരമമായ
ദാരിദ്ര്യെത്തയാണു് വിളംബരം െചയ്യുന്നതു്.

എന്തുെകാണ്ടാണു് െതാഴിലാളി�
ക്കു് കൂടുതൽ ധാർമ്മികമാന്യത
കല്പിക്കെപ്പട്ടതു? വ്യവസായ�
സംരംഭങ്ങളിൽ ഇത്രേയെറ
മൂലധനസമാഹരണം, ഇത്രേയെറ
സമ്പത്തു്, െകാണ്ടുവരാൻ മുഖ്യകാ�
രണക്കാർ എന്ന നിലയിേലാ?
ആധുനികസമൃദ്ധിയുെട മുഴുവൻ
ആധാരം എന്ന നിലയിേലാ?
അഥവാ ആധുനിക മാനുഷികജീവി�
തത്തിനു് അത്യന്താേപക്ഷിതമായ
അസ്തിേത്വാപാധികളുെട യഥാർത്ഥ
ഉത്പാദകർ എന്ന നിലയി�
േലാ? ഒന്നാമേത്തതാെണന്നു്
വിചാരിക്കുക. എങ്കിൽ, ലാഭം
ഉണ്ടാക്കുന്നതിേനാടും, സമ്പത്തു്
ആർജ്ജിക്കുന്നതിേനാടും നമുക്കു�
ള്ള അനുകൂലമേനാഭാവത്തിൽ
നിന്നാണു് അവയുെട യഥാർത്ഥ
േസ്രാതസ്സിനു് ധാർമ്മികമായ
ഒരു അധികമൂല്യം കൽപ്പിക്കാ�
നുള്ള േപ്രരണ ഉണ്ടാകുന്നതു്.
മൂന്നാമെത്ത നിലയ്ക്കാണു് നാം
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു് പ്രാമാ�
ണ്യം കൽപ്പിക്കുന്നെതന്നു് വയ്ക്കുക.
അേപ്പാൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു
യജമാനെന പുറത്തുെകാണ്ടുവരാൻ
േവണ്ടിയുള്ളതാവും ആ ന്യായം.

േലാകത്തിെന്റ െപാതു�
നന്മക്കായി മനുഷ്യർ
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങളു�
െട വിഹിതം നൽകാൻ
കൂട്ടാക്കാത്തേപ്പാഴേത്ര
മാനുഷികമായ പ്രശ്ന�
ങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കു�
ന്നതു്. ൈദനംദിന ജീ�
വിതത്തിൽ മനുഷ്യർ
േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ഓേരാന്നും—ഏെറയും—
അങ്ങെന മനുഷ്യെന
സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നമാ�
യിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാ�
രം മനുഷ്യരാശി േനരി�
ടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളു�
െടയും ആത്യന്തികമായ
ആധാരം മാനുഷികമായ
ഉത്ക്കണ്ഠയുെട അസമ�
മായ വിതരണമാവാം.
പ്രാപഞ്ചികമായ ഈ
ശുഭചിന്ത, ശ്രദ്ധ, മനു�
ഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടും
ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാ�
ലഘട്ടം ഉേണ്ടാ എന്നു്

നമുക്കറിയില്ല. േരഖെപ്പടുത്തെപ്പട്ട എല്ലാ ചരിത്രത്തി�
ലും ഈ ൈവശ്വമായ താത്പര്യം ചില മനുഷ്യർക്കിട�
യിെലങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടു്. സാമൂഹികജീവിതത്തിെന്റ
ചക്രം തിരിയുന്നതിനു് ഇതു് അനിവാര്യമാേണാ എന്ന
േചാദ്യം ഉന്നയിക്കെപ്പേടണ്ടതു തെന്നയാണു്. മനുഷ്യ�
രുെട സ്വാർത്ഥതാത്പര്യം മതിയാവുകയിേല്ല അതിനു്?
സ്വാർത്ഥതാല്പര്യം േഹതുഭൂതമായിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക�
ജീവിതത്തിൽ സമൂഹം അതിെല അംഗങ്ങൾക്കു് ഒരു
മാനസികയാഥാർത്ഥ്യം ആയിരിക്കുകയില്ല. മറിച്ചു് ഒരു
െകാള്ള-െകാടുക്കൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാത്രം അവേശ�
ഷിക്കും. ആദ്യേത്തതു് ഒരു ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യവും
രണ്ടാമേത്തതു് ഒരു പ്രാതിഭാസികമായ യാഥാർത്ഥ്യവു�
മാണു്. അതായതു് മനുഷ്യരുെട നിത്യജീവിതത്തിെല ഭൗ�
തികമായ ഇടപാടുകളിലൂെട വ്യവസ്ഥാപിതമാകുന്ന ഒരു
അേന്യാന്യബന്ധം. ഈ പ്രാതിഭാസിക യാഥാർത്ഥ്യ�
ത്തിൽ മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന ഒന്നില്ല. ഇടപാടുക�
ളുെട പ്രകരണത്തിൽ നിന്നാണു് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവിർ�
ഭവിക്കുന്നതു്.

സാമൂഹികജീവിതത്തിെല െകാള്ള-െകാടുക്കൽ ബന്ധ�
ങ്ങളുെട പ്രകരണത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മാനവികമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥ�
നയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല. ഭൗതികമായ ഇടപാടുകളിൽ നിന്നു്
െപാന്തിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയുെട പരിഹാരങ്ങളും
മനുഷ്യരുെട—അല്ല, സമൂഹത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളു�
െടയും—സാർവ്വത്രികമായ ഗുണെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചു െകാ�
ണ്ടാവണം എന്നില്ലേല്ലാ. മാനുഷികപ്രശ്നെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
ഈ കാഴ്ചപ്പാടു് അനുസരിച്ചു് ഒരു വ്യാവസായികവ്യവ�
സ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായി വന്നു േചരുന്ന പ്രയാസ�
ങ്ങൾ മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങൾ ആയി കണക്കാക്കിക്കൂടാ.
വ്യവസായകമ്പനികളുെട െപാതുവായ സ്വരൂപങ്ങളിൽ
നിന്നു് ഉപജന്യമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഉത്പ്പാദനക്ഷ�
മത കൂട്ടുക എന്നതു് അപ്രകാരം ഉളള ഒരു പ്രശ്നമാണു്.
ഉത്പാദനക്ഷമത കൂട്ടുക എന്നതു് തീർച്ചയായും ഉപേഭാ�
ക്താക്കെള കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി േസവിക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യം വച്ചുെകാണ്ടല്ല. ഇതരവ്യവസായ കമ്പനികേളാടു്
മത്സരിക്കാനും കമ്പനിയുെട ലാഭം ഉറപ്പുവരുത്താനും
ആണു്. ഇതു് വളെര ശ്രേദ്ധയമാണു്; കുേറ അധികം
മഷി ചിന്തുകയും, കുെറ അധികം തലകൾ പുകയുകയും
െചയ്തിട്ടുണ്ടു് ഈ പ്രശ്നത്തിേന്മൽ. കേമ്പാളങ്ങളുെട പ്രവർ�
ത്തനരീതികളും ഇതുേപാെല വളെരേയെറ ചർച്ചകൾ�
ക്കു് വിഷയമായിട്ടുണ്ടു്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങിെന വിറ്റഴി�
ക്കാം എന്നതേത്ര അവിെട മർമ്മസ്പർശിയായ പ്രശ്നം.
ഉപേഭാക്താക്കളുെട െപരുമാറ്റങ്ങെള പ്രവചിക്കുകയും
നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം െവച്ചുെകാണ്ടാ�
ണു് ഇത്തരം അേന്വഷണങ്ങൾ നടത്തെപ്പടുന്നതു്. കമ്പ�
നികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം തങ്ങളുെട നിലനില്പു്
ഭദ്രമാക്കുക മാത്രമല്ല തങ്ങളുെട ലാഭം ഉറപ്പുവരുത്തുക�
യും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാനുള്ള വഴികളാണു് ഇവ.
കമ്പനികളുെട കാര്യകർതൃത്വെത്ത സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും
പുതിയ ഗേവഷണങ്ങളുെട ലക്ഷ്യവും ഏറ്റവും കാര്യക്ഷ�
മമായ, സമർത്ഥമായ ഒരു ഉത്പാദനാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാ�
ക്കി എടുക്കുക എന്നതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ചരക്കുകളുെട
ഉത്പാദനവും അവയുെട വില്പന യും സംബന്ധിച്ച കമ്പ�
നികളുെട ഉത്ക്കണ്ഠ ലാഭം ഉറപ്പുവരുത്തുക, കൂടുതൽ ലാ�
ഭം േനടുക എന്ന വളെര സ്വകാര്യമായ താത്പര്യത്തിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണു്.

ഇതു് കൂടുതൽ ഭീഷണമായ വിതാനങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന�
തു്, സ്വന്തം ലാഭങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഇത്തരം നിരവ�
ധി വ്യവസായ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരുതരം
കഴുത്തറപ്പൻ മാത്സര്യം ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ കാണിക്കു�
േമ്പാഴാണു്. വ്യവസായസംരംഭങ്ങളുെട ഈ പ്രശ്നപരി�
സരത്തിൽ എന്താണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു? മനുഷ്യർക്കു് നിേത്യാപേയാഗത്തിനു് ആവശ്യ�
മായ സാധനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണു് വ്യവസായ
കമ്പനികൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ െചയ്യുന്നതു്. അവ മനുഷ്യ�
രുെട നിലനില്പിനു് അവശ്യം ആവശ്യമായ ഉപാധികൾ
ആവണം എന്നില്ല. എങ്കിലും അവ മനുഷ്യർ ഏെറക്കു�
െറ സാർവ്വജനീനമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണു്.
അവ നിലനില്പിെന്റ തെന്ന ഉപാധികളായി എണ്ണെപ്പ�
ടാം, നിലനില്പിെന്റ വിേശഷണം കുേറക്കൂടി സംകീർണ്ണം
ആവുേമ്പാൾ. എങ്ങെനെയന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ചു
തണുപ്പിച്ചെവള്ളം എനിക്കു് ഒരു നിേത്യാപേയാഗവ�
സ്തുവാകാം. അെതനിക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാവുേമ്പാൾ;
അേപ്പാൾ അെതെന്റ നിലനിൽപ്പിനു് അവശ്യം ആവശ്യ�
മാവുകയും എെന്റ നിലനില്പിനു് ഒരു പുതിയ മാനം കൂടി
കൂട്ടിേച്ചർത്തു് അതിെന വിേശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങെന എെന്റ അസ്തിത്വത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാ�
ധിയായിത്തീരുന്നു. കുട്ടികളുെട വളെര പരിഷ്കൃതമായ
കളിേക്കാപ്പുകൾ, സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുെട ൈലംഗിേകാപ�
േയാഗത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, പലതരം സുഗന്ധദ്ര�
വ്യങ്ങൾ, സംകീർണ്ണമായ ആയുധങ്ങൾ, നാനാതരം േഫ�
ഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങെന അനന്തമായി നീട്ടാവുന്ന ഒരു
പട്ടിക മനുഷ്യരുെട നിലനില്പിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളുെട
േപരുകൾ ഇേപ്പാൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്. അതാണു് വ്യാ�
വസായികേലാകത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിനു് കിട്ടിയ
അപൂർവ്വമായ വിേശഷണം.

ഉദാഹരണത്തിനു്, ഉത്പ്പാദ�
നത്തിെല ക്രിയാത്മകമായ
ശക്തിയല്ലാത്തതു െകാണ്ടും അതു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ട ചൂഷണത്തിനു്
വിേധയമാവാത്തതുെകാണ്ടും ഇത�
രവിഭാഗങ്ങൾക്കു് ധാർമ്മികമായ
പ്രാമാണ്യത ഇല്ലാതാകുേമാ?
അതായതു് മനുഷ്യരാശിയ്ക്കു് േവണ്ടി
സംസാരിക്കാനുള്ള, അതിെന്റ
ഭാഗേധയം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള
അവരുെട അർഹത ഇല്ലാതാവു�
േമാ? ആദിവാസികളും, െചറുമരും,
തൂപ്പുകാരും, ഉന്തുവണ്ടിക്കാരും,
പ്യൂണും, ഗുമസ്തരും, ൈഡ്രവറും മറ്റും
എന്തുെകാണ്ടു് നിർവ്വചനപ്രകാരമു�
ള്ള െതാഴിലാളിെയ അേപക്ഷിച്ചു്
േനാക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യരാശിെയ
നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ല? അവർ പ്രാ�
പ്തരല്ല, കാരണം തത്വത്തിൽ അവർ
സമ്പത്തു് ഉണ്ടാക്കാേനാ, നെമ്മ
പുലർത്താേനാ െകല്പുള്ളവരല്ല.

ഇവിെട, വ്യവസായ
കമ്പനികളാേണാ മനു�
ഷ്യരിൽ ഇത്തരം പുതിയ
ആവശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച�
തു്, അേതാ മനുഷ്യരുെട
ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറി�
ഞ്ഞു് കമ്പനികൾ അവ
ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാ�
റായേതാ, എന്ന ചർച്ച
േനരേമ്പാക്കിനു് തൽ�
ക്കാലം വിട്ടുെകാടുക്കുക.
വ്യവസായ കമ്പനികൾ
പടച്ചുവിടുന്ന ഉത്പന്ന�
ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സമൂഹ�
ത്തിെല എല്ലാ അംഗ�
ങ്ങൾക്കും േശഷിയുേണ്ടാ
എന്ന േചാദ്യവും തൽ�
ക്കാലം ഒഴിച്ചു നിർത്തുക.
മനുഷ്യർക്കാവശ്യമായ
ചരക്കുകളാണു് വ്യവസായ കമ്പനികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കു�
ന്നതു് എന്നു് തെന്ന എടുത്താലും അതു് സംബന്ധിച്ച പ്ര�
ശ്നങ്ങളുെട അമാനുഷികതയാണു് നെമ്മ ചിന്തിപ്പിേക്ക�
ണ്ടതു്. ഒരിക്കൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു കമ്പനിെയ
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതിെന്റ ആസ്തിയും ലാഭവും
വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതു് തികച്ചും യാന്ത്രികമായ ആവശ്യ�
മാണു്. കമ്പനിയുെട ഉടമ (കൾ) യും ഉന്നതരായ കാര്യ�
കർത്താക്കളും വാസ്തവത്തിൽ അതിെന്റ കൂടുതൽ ആനു�
കൂല്യം അനുഭവിക്കുന്ന തത്പരകക്ഷികൾ മാത്രമാകുന്നു.
കമ്പനിയുെട ആസ്തിേയാ ലാഭേമാ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി�
നു് േവണ്ടിയുള്ള ഈ മുേന്നറ്റം അമാനുഷികമായ ഒന്നാ�
ണു്. കമ്പനിയുെട ഉടമത്വെത്ത തെന്ന ഇപ്രകാരം പുതു�
തായി നിർവ്വചിേക്കണ്ടിവരും. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാ�
ര്യസ്ഥത, േമല്പറഞ്ഞ ദിശയിേലക്കുള്ള കമ്പനിയുെട മു�
േന്നറ്റം അതിെല െതാഴിലാളികളുേടയും താത്പര്യത്തി�
നു് ആവശ്യമാണു് എന്നതു് ഏെറ പ്രയാസെപ്പടാെത ഗ്ര�
ഹിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാകുന്നു. ഇതാണു് ആധുനിക�
േലാകത്തിെല െതാഴിലാളിെയ വിപ്ലവകാരിയാക്കുന്ന�
തിനു പകരം പ്രതിേലാമകാരിയാക്കുന്നതു്. മുതലാളിെയ�
േപ്പാെല െതാഴിലാളിയും കഴുത്തറപ്പൻ മാൽസര്യത്തി�
ലും ലാേഭച്ഛയിലും പങ്കാളിയാകുന്നു. വിപ്ലവത്തിനു പക�
രം െതാഴിലാളി ഇന്നു് സ്വാഭാവികമായും ആത്മാർത്ഥ�
മായും ഇച്ഛിക്കുന്നതു് യാഥാസ്ഥിതികത്വമാണു്. അതിൽ�
നിന്നുള്ള ലംബമാനമായ ഗതിയാണു്. ഇപ്രകാരം െതാ�
ഴിലാളിയും മുതലാളിയും ഒത്തുേചർന്നിട്ടാണു് വ്യവസായ
ചക്രം തിരിക്കുന്നതു്. ഉപേഭാക്താക്കളാണു് ഇതിെന്റ മർ�
മ്മിയായ വശം. അവെരക്കൂടി ഈ വലെക്കട്ടിെന്റ ഭാഗ�
മാക്കുക എന്നതാണു് വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളുെട മു�
ഴുവൻ അന്തിമാഭിലാഷം. ആ ഭാഗത്തിെന്റ അപ്രവചനീ�
യമായ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിെന്റ ആത്യന്തികമായ അനി�
ശ്ചിതത്വം ആണു് വ്യാവസായികേലാകം കടേക്കണ്ടുന്ന
മുഖ്യമായ ഒരു കടമ്പ.

വ്യവസായസംരംഭങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമാനുഷി�
കത അത്രതെന്ന സുതാര്യം അെല്ലങ്കിലും കുറഞ്ഞ മന�
നത്തിനു് െവളിെപ്പടാവുന്ന വസ്തുതയാണു്. വ്യവസായ
സംരംഭങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉൽ�
പാദിപ്പിക്കുകയാെണന്നു് എടുത്താൽേപ്പാലും, ആ ഉൽ�
പ്പാദനപ്രക്രിയയിൽ നിന്നുൽഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു്
മാനുഷികതയില്ല. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യർ േനരിടുന്ന പ്രശ്ന�
ങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വ്യാവസായിക വീക്ഷണേകാ�
ടി പ്രകൃത്യാ അശക്തമാകുന്നു. ഉൽപാദനം, കേമ്പാളം,
വ്യാപാരം എന്നിവെയ ആധാരമാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു
നിലപാടു് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നല്ല
വാദിക്കുന്നതു്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനുഷികമല്ല എന്നേത്ര.
അേതസമയം ആ നിലപാടു് മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങൾ തി�
രിച്ചറിയാൻ അശക്തമാണു് എന്നതു തെന്ന േവണ്ടത്ര
മാനുഷികമായ ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നു! സ്വകാര്യമായ ലാേഭ�
ച്ഛയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അന്ധത ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നമാ�
ണു്. ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ
പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും അതിനു േവണ്ട ഫലഭൂയിഷ്ഠ�
മായ മണ്ണായി ഉപേഭാക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ മനു�
ഷ്യർ സ്വേമധയാേലാ അല്ലാെതേയാ മാറുകയും െചയ്യു�
ന്നതു് ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നമാകുന്നു. ബുദ്ധിപരമായ ൈവ�
ദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യെപ്പടുന്ന െതാഴിൽ തുറകളിൽ ഏർെപ്പ�
ട്ടിട്ടുള്ളവർ—ബൗദ്ധിക പ്രേയാക്താക്കൾ—പ്രശ്നങ്ങെള
തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഒരു വിശ്വസമീപനം ൈകെക്കാള്ളു�
ന്നവരാെണന്ന ധാരണ ഉണ്ടു്. സാംേകതിക വിദഗ്ദ്ധർ,
ൈവദ്യന്മാർ, അഭിഭാഷകർ, അക്കാദമിക്കുകൾ, ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞർ ഇവെരല്ലാം ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താക്കൾ ആണു്.
ആധുനിക മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ നാനാതുറകളിലുള്ള
ബുദ്ധിപരമായ േനതൃത്വം വാസ്തവത്തിൽ ബൗദ്ധിക പ്ര�
േയാക്താക്കൾക്കുണ്ടു്.

പ്രശ്നങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഒരു വിശ്വേബാധം പ്രക�
ടിപ്പിക്കുന്നവരാെണന്നു് പറയുേമ്പാൾ എന്താണു് ഉേദ്ദശി�
ക്കുന്നതു? ഒരു വർഗ്ഗം എന്ന നിലയ്ക്കു് അവർ അതിനു് െക�
ല്പുള്ളവരാെണേന്നാ, അേതാ പ്രേയാഗത്തിൽ അതവർ
കാണിക്കുന്നു എേന്നാ? അവരുെട ഔേദ്യാഗികമായ
പ്രശ്നസമീപനങ്ങളിലും പരിഹാരശ്രമങ്ങളിലും അത്ത�
രം വിശ്വേബാധം ഒന്നും അന്തർലീനം അെല്ലന്നു് മാത്ര�
മല്ല, സ്വാഭാവികം േപാലുമെല്ലന്നു് സ്പഷ്ടമായി കാണാ�
വുന്നതാണു്. മുരത്ത ഔേദ്യാഗികതയ്ക്കു് പ്രസിദ്ധരാണു്
ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താക്കൾ. എങ്ങെനയാണു് അവർക്കു്
സ്വന്തം പരിമിതികെള േഭദിക്കാൻ കഴിയുന്നതു? പ്രതി�
ജ്ഞാബദ്ധരായ ഒരു സാംേകതിക വിദഗ്ദ്ധെന്റ ഏറ്റവും
വലിയ ഉൽക്കണ്ഠ സാംേകതികവിദ്യയിൽ ഉത്തമമായ
ഫലം പുറത്തു െകാണ്ടുവരുക എന്നതാകുന്നു. എന്താണു്
ഈ ഉത്തമമായ ഫലം? അതു് സാംേകതികവിദ്യയുെട
ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലവാരങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്ന�
തായിരിക്കും. അതീവകാര്യക്ഷമതയും ഉപേയാഗൈദർ�
ഘ്യവും മാത്രമല്ല ഈ നിലവാരെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്,
ആേപക്ഷികമായി കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനച്ചിലവു കൂടിയാ�
ണു്. ഉത്പാദനസംപ്രദായത്തിെന്റ സംകീർണ്ണതകളിൽ
എവിെടെയങ്കിലും സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു സാംേകതിക
ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും അതിെന്റ മൂല്യനിർണ്ണയവും ഇല്ല. ഈ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി
ഉൽപാദനസംപ്രദായത്തിെന്റ പരിസരത്തിൽ ഉള്ളവ
തെന്നയാണു്. അതുെകാണ്ടു് ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താക്കളു�
െട സാംേകതിക ൈവദഗ്ദ്ധ്യം അവരുെട മാനുഷികമായ
ഒരു താത്പര്യത്തിേലക്കു് നയിക്കുകയില്ല. മറ്റുതരം ബൗ�
ദ്ധികപ്രേയാക്താക്കളുെട കാര്യത്തിലും ഇതു് പ്രസക്ത�
മാണു്.

എന്നാൽ തങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗികേമഖലയിെല പ്രേത്യ�
കവൽകൃതമായ പ്രേയാഗങ്ങെളക്കാൾ അവരുെട കാഴ്ച�
പ്പാടിെന പരിമിതമാക്കുന്നതു് ഒരു സാമൂഹ്യവിഭാഗെമന്ന
നിലയ്ക്കുള്ള അവരുെട ആനുകൂല്യങ്ങളാണു് എന്നു് സംശ�
യിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ബൗദ്ധികപ്രേയാഗത്തിെന്റ ഏറിവരു�
ന്ന പ്രസക്തി മൂലം ഉത്പാദനസംപ്രദായത്തിെന്റയും
രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിെന്റയും സാമീപ്യസമ്പർക്കം അനു�
ഭവിക്കാൻ ഇടവരുന്ന ഈ വർഗ്ഗത്തിനു് സമൂഹത്തിെല
ഇതര വിഭാഗങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു് െമച്ചെപ്പട്ട ഭൗതിക�
മായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലബ്ധമാകുന്നു; മാത്രമല്ല തങ്ങളുെട
ഔേദ്യാഗിക താത്പര്യങ്ങളുെട രക്ഷാധികാരം ഏതു്
ദിശയിൽ നിന്നു വരുന്നുേവാ അവിേടയ്ക്കു് ഒരു അനുനയ�
ത്വം ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താക്കളിൽ സ്വാഭാവികവും അതി�
നാൽ പ്രവചനീയവും ആണു്.

ഒന്നും രണ്ടും േലാകങ്ങളിെല
െതാഴിലാളികളുെട ഈ താരതമ്യം
കാണിക്കുന്നതു്, െപാതുവായി
അവർ പങ്കിടുന്ന ഗുണം ജീവിത�
സൗകര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള
അത്ര അമിതമല്ലാത്ത ആവ�
ശ്യമാണു്. അവർ രണ്ടിടത്തും
മാനുഷികേബാധത്താൽ, അെല്ല�
ങ്കിൽ മനുഷ്യേസ്നഹത്താൽ
പ്രേചാദിതരാവുന്നേതാ, മനുഷ്യവം�
ശെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായ
ഉത്ക്കണ്ഠ അവെര അലട്ടുന്നേതാ
ആയി നാം കാണുന്നില്ല. ഒന്നും
രണ്ടും േലാകങ്ങളിെല െതാഴിലാ�
ളികൾ ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ,
മൂന്നാം േലാകത്തിെല െതാഴിലാ�
ളികൾക്കു് മാത്രം ഒരു പ്രേത്യക
സ്വഭാവം കല്പിച്ചു െകാടുക്കുന്നതിൽ
കഴമ്പില്ല. എവിെടെയങ്കിലും
െതാഴിലാളികൾ പ്രാപഞ്ചികമായ
മനുഷ്യേസ്നഹവും വിപ്ലവേബാ�
ധവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

സമൂഹത്തിെല ആനു�
കൂല്യങ്ങളുെട വിതരണ�
ത്തിൽ എേപ്പാഴും അസ�
മത്വം നിലനിൽക്കുന്നു�
ണ്ടു് എന്നും ആനുകൂല്യം
കൂടുതൽ അനുഭവിക്കു�
ന്നവരുെട എണ്ണം കുറ�
ഞ്ഞും ആനുകൂല്യങ്ങൾ
കുറച്ചു് അനുഭവിക്കുന്ന�
വരുെട എണ്ണം കൂടിയും
ഇരിക്കുന്നു എന്നും ഈ
തരംതിരിവു് പടിപടിയാ�
യി കിടക്കുന്ന ഒരു േമൽ�
കീഴ്ക്രമം ആെണന്നും
അംഗീകരിക്കാെമങ്കിൽ
ഉന്നത േശ്രണികളിൽ
നിന്നു മാത്രമാണു് ബൗ�
ദ്ധികപ്രേയാക്താക്കൾ�
ക്കു് രക്ഷാധികാരം നീ�
ളുക എന്നു് കാണാൻ

കഴിയും. നീചേശ്രണി നിർവ്വചനപ്രകാരം തെന്ന അതി�
നശക്തമാണു്. നീചേശ്രണിെയ അേപക്ഷിച്ചു് തങ്ങൾ�
ക്കു് ഉപലബ്ധമായ െമച്ചെപ്പട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, അവ�
യുേടതായ സ്വാധീനങ്ങൾ ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താക്കളിൽ
െചലുത്തുകയില്ല എന്നു് അംഗീകരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടു്.
തങ്ങളുെട െമച്ചെപ്പട്ട ആനുകൂല്യങ്ങെള നിലനിർത്താനും
സംരക്ഷിക്കാനും അവെയ കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പടുത്താനും
ആഗ്രഹിക്കുെന്നാരു മേനാഭാവമാണു് അവരിൽ നിന്നു്
സ്വാഭാവികമായി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു്
സമൂഹെത്ത സാകല്യം സ്പർശിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം
താത്പര്യസംരക്ഷണത്തിെന്റ ഭാഗമായിട്ടല്ലാെത കാ�
ണാൻ ഒരു സാമൂഹികവിഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്കു് അവർക്കു്
കഴിയുേമാ എന്നകാര്യം സംശയമാണു്. തങ്ങളുെട ബൗ�
ദ്ധികപ്രേയാഗം മൂലം ആർജ്ജിക്കുന്ന ഒരു തരം അനുശീ�
ലനം ബുദ്ധിപ്രേയാക്താക്കൾക്കു് ഇതര സാമൂഹികവിഭാ�
ഗങ്ങെളക്കാൾ വ്യക്തവും സൂക്ഷ്മവും ആയി പ്രശ്നങ്ങെള—
അവ ഏതായാലും—ഗ്രഹിക്കാനുള്ള േശഷി ഉണ്ടാക്കും
എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നാൽ തങ്ങൾ െതരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങളുെട സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ
പറയത്തക്ക അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഉളവാക്കാത്ത�
താെണന്നു്, അഥവാ ആ അനന്തരഫലങ്ങൾ തങ്ങളുെട
ഭൗതികതാത്പര്യങ്ങെള ബാധിക്കാത്തവയാെണന്നു്
ഉറപ്പു് വരുത്താനുള്ള ഒരു അേബാധേപ്രരണ അവർക്കു്
ഉെണ്ടന്നു് േതാന്നും അവരുെട പ്രവൃത്തിയുെട സ്വഭാവം
കാണുേമ്പാൾ. അവരുെട ഔേദ്യാഗിേകതരമായ ശ്രദ്ധ�
െയ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ താരതേമ്യന വളെര
നിരുപദ്രവകരങ്ങൾ ആയവ ആയിരിക്കും. ടി.വി., വർ�
ത്തമാനപത്രങ്ങൾ ഇത്യാദി മാധ്യമങ്ങൾ തെന്ന േവണ്ട�
ത്ര വിഷയങ്ങൾ പ്രദാനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ആയുഷ്ക്കാലം മുഴു�
വൻ ഒരു ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താവിെന്റ ഔേദ്യാഗിേകതര
താത്പര്യങ്ങെള തളച്ചുനിർത്താൻ പ്രാപ്തമായ വിഷയ�
ങ്ങളാണു്, സംഗീതം, ചിത്രകല, സിനിമ തുടങ്ങിയ കല�
കളും ക്രിക്കറ്റ്, മറ്റിനം േസ്പാർട്സ് എന്നിവയും. പറഞ്ഞു�
വരുന്നതു് അവരുെട സാമൂഹികസംേവദനം യാഥാസ്ഥി�
തികമായിരിക്കും എന്നാണു്.

എെന്തങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാവണം എന്നു് തിരിച്ചറിയാനുള്ള
പ്രവണത അവർക്കു് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുകയി�
ല്ല. അത്തരം ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായാൽ തെന്ന ആ
ദിശയിേലക്കു് ഉള്ള അവരുെട േപ്രരണാശക്തിെയ മര�
വിപ്പിക്കാൻ േപാന്ന വിേനാദസാമഗ്രികൾക്കു് സമർപ്പി�
തമാണു് അവരുെട ഒഴിവു സമയങ്ങൾ. തങ്ങൾ അനു�
ഭവിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങെള ബാധിക്കുകയാെണങ്കിൽ
അവരുെട ഈ യാഥാസ്ഥിതികത്വം തീർച്ചയായും ഇള�
കും. പേക്ഷ, ഈ ഇളക്കം വളെര വിഭാഗീയമായ േകാ�
ണിൽ നിന്നു് ഉള്ളതായിരിക്കും. തങ്ങളുേടതിേനക്കാൾ
താഴ്ന്ന േശ്രണിയിൽ കഴിയുന്നവരുെട പ്രതിേഷധങ്ങേളാ�
ടു് സ്വന്തം പ്രതിേഷധങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുേപാ�
കാൻ അവർക്കു് പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നു തെന്നയ�
ല്ല, അതിെന്റ ആവശ്യകതയും േനരിടുകയില്ല. തങ്ങളുെട
ആനുകൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു് നിർത്തുന്നിടേത്താളംമാ�
ത്രേമ അവരുെട യാഥാസ്ഥിതികതയുെട ഇളക്കം േപാ�
കൂ. ഇപ്രകാരം ഔേദ്യാഗികമായ േശഷിയിേലാ, ഒരു
സാമൂഹികവിഭാഗം എന്ന നിലേയ്ക്കാ, വിശ്വേബാധം ഒട്ടും
തെന്ന ഇല്ലാത്ത അഥവാ അങ്ങെന ഒന്നിെന്റ സാന്നി�
ദ്ധ്യം അനിവാര്യം അല്ലാത്ത വർഗ്ഗമാണു് ബൗദ്ധിക പ്ര�
േയാക്താക്കൾ. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ േലാകത്തുള്ള എല്ലാ
ബൗദ്ധിക പ്രേയാക്താക്കളുേടയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ േറാ�
േബാകൾ—യന്ത്ര മനുഷ്യർ—പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതു് ഒന്നു
വിഭാവന െചയ്തു േനാക്കൂ. എല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ മു�
റെതറ്റാെത നടക്കും. പേക്ഷ ഒരു വ്യത്യാസേത്താെട;
പണികൾ കൂടുതൽ സമർത്ഥമായി െചയ്തുതീർക്കെപ്പടും.
വാസ്തവത്തിൽ അതാണു് ബൗദ്ധികപ്രേയാക്താക്കളുെട
ഔേദ്യാഗികമായ സത്ത! കാര്യക്ഷമത, മാനുഷികമായ
ദൗർബ്ബല്യസഹിതം. സാമൂഹികമായി േനാക്കിയാേലാ
ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഒരു ത്രിശങ്കുസ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർ നി�
ല്ക്കുന്നു. ത്രിശങ്കുസ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുെട േനാട്ടം
േമൽേപ്പാട്ടു് തെന്നയായിരിക്കും. സ്വന്തം അഭ്യുന്നതിക്കു്
േവണ്ടി മാത്രമല്ല, അഭയത്തിനു േവണ്ടിയും കടേക്കണ്ട
പടികൾ ആ ദിശയിൽ തെന്നയായിരിക്കും.

ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിൽ െതാട്ടുതാെഴ
ഉപസ്ഥിതമായിരിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു വിപ്ലവ�
സ്വഭാവമുള്ള വർഗ്ഗമായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടു് ഇേപ്പാൾ
ഒരു നൂറ്റാണ്ടു് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരംഭം മുതേല െതാ�
ഴിലാളിയുെട നിർവ്വചനം പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരുന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണി എന്ന
പദ്ധതിയിൽ അല്ല െതാഴിലാളി നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന�
തു്. ഏറ്റവും അധികം സ്വീകാര്യമായി കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന
നിർവ്വചനം ഉൽപാദനപ്രക്രിയയിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയുെട
പങ്കിെന ആസ്പദമാക്കി ഉള്ള ഒന്നു് ആയിരുന്നു. ഉൽ�
പാദനശക്തിയിെല മാനുഷികഘടകമായ അദ്ധ്വാനം
എവിെടനിന്നു് വരുന്നുേവാ ആ േസ്രാതസ്സു് ആണു് െതാ�
ഴിലാളി. മെറ്റല്ലാം സമമായി ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഉൽപാദന�
ത്തിെന്റ പൂർവ്വാവസ്ഥയിൽ നിന്നു് ലാഭേഹതുകമായ ആ
ഉൽപ്പന്നെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് ഈ അദ്ധ്വാനം ആണു്.
വ്യവസായത്തിെല ആ നിർണ്ണായകമായ വ്യത്യാസം
ഉണ്ടാക്കുന്നതു് െതാഴിലാളി ആണു്. എന്നാൽ ആ െതാ�
ഴിലാളിക്കു് സമയബന്ധിതമായ േവതനം നിശ്ചയിക്കു�
ന്നതിലൂെട മുതലാളി മിച്ചമൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം
പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വീക്ഷണം അനുസരിച്ചു് ഈ മിച്ചമൂ�
ല്യം െതാഴിലാളിയിൽ നിന്നുള്ള പിടിെച്ചടുക്കൽ ആകു�
ന്നു. ഇതു തെന്നയാണു് ചൂഷണത്തിെന്റയും നിർവ്വചനം.
വ്യവസായത്തിെല യഥാർത്ഥനിർണ്ണായക ശക്തിയും
അേതസമയം ചൂഷിതരും ആണു് ഈ നിർവ്വചനം അനു�
സരിച്ചുള്ള െതാഴിലാളികൾ.

ആധുനികമനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ
മട്ടാണു് വ്യവസായം. അതിനാൽ െതാഴിലാളിക്കു് തെന്റ
ചൂഷിതസ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ, അതി�
െനതിരായി തിരിയാൻ പറ്റുെമങ്കിൽ, മനുഷ്യരാശിയുെട
ഭാഗേധയം തെന്ന മാറാം. ഇതാണു് െതാഴിലാളി വി�
പ്ലവശക്തിയായി പരിഗണിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഉയർന്നു�
വന്ന ന്യായം. പല അപാകതകളും െതാഴിലാളിയുെട
ഈ നിർവ്വചനത്തിലും െതാഴിലാളിയുെട േനതൃത്വത്തി�
ലുള്ള വിപ്ലവസാധ്യതെയക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിലും
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ ഒന്നാമേത്തതും സരളവുമാ�
യതു്, ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ െമാത്തം ഫലത്തിൽ നിർ�
വ്വചനപ്രകാരമുള്ള െതാഴിലാളി ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണു്
എന്നതെത്ര. രണ്ടാമേത്തതു്, െതാഴിലാളി ആനുകൂല്യ�
ങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പട്ട വർഗ്ഗമായാലും അെല്ലങ്കിലും,
സമൂഹത്തിെല ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഇതരർക്കു് ആനുകൂ�
ല്യങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതു് െതാഴിലാളിെയേപ്പാ�
െല ഉത്പാദനപ്രക്രിയയുമായി േനരിട്ടു് ബന്ധെപ്പട്ടിട്ട�
ല്ല: വാസ്തവത്തിൽ ഉത്പാദനത്തിൽ അവരുെട പങ്കു്
ക്രിയാത്മകം അല്ല. അതുെകാണ്ടു് തത്വത്തിൽ വ്യവസാ�
യത്തിൽ നിന്നു് ആവിർഭവിക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ അവർ�
ക്കു് യാെതാരധികാരവുമില്ല. മറിച്ചു് ആനുകൂല്യങ്ങളുെട
ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിൽ പടുക്കെപ്പട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥെയ
നിലനിർത്താൻ തങ്ങളുേടതായ പങ്കുകൾ നിർവ്വഹിച്ചു�
െകാണ്ടാണു് അവർ ഉപജീവനം േനടുന്നതും. ആ പ്രകര�
ണത്തിൽ വച്ചാണു് തങ്ങളുെട തുച്ഛമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
അവർ അനുഭവിക്കുന്നതും. േനരേത്ത സൂചിപ്പിച്ച നിർവ്വ�
ചനപ്രകാരമുള്ള െതാഴിലാളിക്കു് ഭൗതികവും ൈനതിക�
വുമായ അവകാശം ദത്തമാണു്. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥയു�
െട പിണിയാളുകൾ എന്നു വിളിക്കാവുന്ന ഇതര വിഭാ�
ഗക്കാർ—നിർവ്വചനപ്രകാരം ഉത്പാദനത്തിെല ക്രിയാ�
ത്മകശക്തിയല്ലാത്തതുെകാണ്ടും അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
ചൂഷണത്തിനു് വിേധയരല്ലാത്തതുെകാണ്ടും—അത്തരം
അവകാശം ഇല്ലാത്തവരാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഉത്പാദ�
നവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചൂഷണെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി
നിർവ്വചിക്കെപ്പടുന്ന െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ അവകാ�
ശങ്ങൾ തിരിച്ചു് പിടിക്കുകയും വ്യവസ്ഥെയ മാറ്റുകയും
െചയ്യാൻ േവണ്ടിയുളള സമരത്തിൽ അതിെന പിൻതുട�
രുകെയന്ന ധർമ്മമാണു് ഇതര സാമൂഹികവിഭാഗങ്ങൾ�
ക്കു് കല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനു�
ള്ള അവരുെട തെന്ന സമരത്തിൽ ഇതര വിഭാഗക്കാർ
എന്തിനു് പങ്കാളികളാകണം എന്ന ന്യായാന്യായങ്ങൾ
തൽക്കാലം മറന്നുെകാണ്ടു് ഒരു േചാദ്യം മാത്രം ഉന്നയി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരു വർഗ്ഗം എന്ന നിലയ്ക്കു് തങ്ങൾ ചൂ�
ഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവു് എപ്രകാരമാണു്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നമാക്കി പരി�
വർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന�
തിെനക്കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതു് എന്നു് ഓർ�
ക്കണം. നാം ആേലാചിക്കുന്നതു് പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയു�
ന്നതിെനക്കുറിച്ചാണു്. മനുഷ്യരാശി േനരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗു�
രുതരമായ പ്രശ്നം, അെല്ലങ്കിൽ ഒേരെയാരു കാതലായ
പ്രശ്നം െതാഴിലാളിയുെട ചൂഷണം ആകുേമ്പാൾ മാത്രേമ
ആ തിരിച്ചറിവു് ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ഒരു മാനുഷികപ്ര�
ശ്നത്തിെന്റ തിരിച്ചറിവായിത്തീരുന്നുള്ളൂ. െതാഴിലാളിയു�
െട പ്രശ്നം വാസ്തവത്തിൽ വ്യാവസായിക സംരംഭത്തിൽ
ഭാഗഭാക്കായ ഒരു മനുഷ്യവിഭാഗത്തിെന്റ പ്രശ്നം മാത്രമാ�
ണു്. വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം ആധുനിക വ്യവസ്ഥയു�
െട ആധാരങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നാെണങ്കിലും അതു്
നിലനിന്നു േപാരുന്നതു് വ്യവസ്ഥ പുലർത്താൻ േവണ്ടി�
യല്ല. മുമ്പു് സൂചിപ്പിച്ചതു േപാെല അതിെന്റ േപ്രരണ ലാ�
േഭച്ഛയാകുന്നു. എങ്കിലും ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിൽ വാർക്ക�
െപ്പട്ട ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് നെല്ലാരു പിൻബലമാണു് വ്യവ�
സായം എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അേതസമയം വ്യവസാ�
യെത്ത നിലനിർത്തി േപാരാനല്ല ആ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാ�
യിട്ടുള്ളതു്.

എന്തുെകാണ്ടാണു് െതാഴിലാളിക്കു് കൂടുതൽ ധാർമ്മിക�
മാന്യത കല്പിക്കെപ്പട്ടതു? വ്യവസായസംരംഭങ്ങളിൽ
ഇത്രേയെറ മൂലധനസമാഹരണം, ഇത്രേയെറ സമ്പ�
ത്തു്, െകാണ്ടുവരാൻ മുഖ്യകാരണക്കാർ എന്ന നിലയി�
േലാ? ആധുനികസമൃദ്ധിയുെട മുഴുവൻ ആധാരം എന്ന
നിലയിേലാ? അഥവാ ആധുനിക മാനുഷികജീവിതത്തി�
നു് അത്യന്താേപക്ഷിതമായ അസ്തിേത്വാപാധികളുെട
യഥാർത്ഥ ഉത്പാദകർ എന്ന നിലയിേലാ? ഒന്നാമ�
േത്തതാെണന്നു് വിചാരിക്കുക. എങ്കിൽ, ലാഭം ഉണ്ടാ�
ക്കുന്നതിേനാടും, സമ്പത്തു് ആർജ്ജിക്കുന്നതിേനാടും നമു�
ക്കുള്ള അനുകൂലമേനാഭാവത്തിൽ നിന്നാണു് അവയുെട
യഥാർത്ഥ േസ്രാതസ്സിനു് ധാർമ്മികമായ ഒരു അധിക�
മൂല്യം കൽപ്പിക്കാനുള്ള േപ്രരണ ഉണ്ടാകുന്നതു്. മൂന്നാ�
മെത്ത നിലയ്ക്കാണു് നാം െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു് പ്രാ�
മാണ്യം കൽപ്പിക്കുന്നെതന്നു് വയ്ക്കുക. അേപ്പാൾ മറഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന ഒരു യജമാനെന പുറത്തുെകാണ്ടുവരാൻ േവ�
ണ്ടിയുള്ളതാവും ആ ന്യായം. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യാ�
സ്തിത്വത്തിനു് ഇന്നുൽപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഉപാധികൾ
അത്യന്താേപക്ഷിതമാേണാ എന്ന േചാദ്യം തെന്ന ഈ
ന്യായെത്ത േഭദിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണു്. വാദം ഇത്രയുമാ�
ണു്: െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ള ധാർമ്മികപ്രാമാണ്യത
കല്പിച്ചുകിട്ടുന്നതു് അെല്ലങ്കിൽ അവർ സ്വയം തിരിച്ചറി�
യുന്നതു തെന്ന മൂലധനവ്യവസ്ഥയുെട മൂല്യേബാധങ്ങ�
ളിൽ നിന്നാണു്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു് സ്വന്തം ശക്തി
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതു് വ്യവസായസംരംഭങ്ങളുെട
ദിഗ്  വിജയങ്ങൾക്കു്, ലാഭെക്കായ്ത്തുകൾക്കു്, മൂലകാരണ�
ക്കാർ എന്ന തങ്ങളുെട സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതു�
െകാണ്ടാണു്. മൂലധനവ്യവസ്ഥയുെട ആ മൂല്യേബാധം
തെന്ന രുഗ്ണമാെണങ്കിേലാ? എങ്കിൽ െതാഴിലാളിയു�
െട ശക്തിേബാധം, മൂലധന ഉടമയുെട അധികാരപ്രമ�
ത്തത േപാെല വ്യവസായ േലാകത്തിെല മൂല്യ േശാഷ�
ണത്തിെന്റ ഫലമായിരിക്കും.

അപമാനവികമായ ജീവിതം
നയിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യർ േനരിടുന്ന
ൈദനംദിനമായ അതിജീവന�
ത്തിെന്റ പ്രശ്നമല്ല മാനുഷിക
പ്രശ്നം. പിെന്നേയാ, നിശ്ശൂന്യത�
യുെട െകാല്ലിയിേലയ്ക്കു് നിരന്തരം
എറിയെപ്പടുന്ന അപമാനവി�
കമായ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടു്
എന്നതാണു് മാനുഷിക പ്രശ്നം.

െതാഴിലാളിയുെട പ്രതി�
ബിംബം തെന്ന മാറി�
േപ്പായിരിക്കുന്നു. കായി�
കാധ്വാനെത്ത കൂടുതൽ
ഓരങ്ങളിേലക്കു് തള്ളി�
നീക്കിെക്കാണ്ടു്, സാം�
േകതികൈവദഗ്ദ്ധ്യം േക�
ന്ദ്രസ്ഥാനത്തു് എത്തി�
യിരിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞതു്
അരപ്പതിറ്റാണ്ടെത്ത ശിക്ഷണത്തിലൂെട ആർജ്ജിക്കുന്ന
വിേശഷജ്ഞാനെത്ത ആധാരമാക്കിയുള്ള വിദഗ്ദ്ധാധ്വാ�
നമാണു് ഇേപ്പാൾ ഉൽപ്പാദനപ്രക്രിയയിൽ നിർണ്ണായ�
കശക്തി. വിദഗ്ദ്ധാധ്വാനത്തിെന്റ ഒരുക്കൽെച്ചലവു് കൂടി
കണക്കിെലടുത്തു െകാണ്ടാണു് ഇന്നു് ആ അദ്ധ്വാനത്തി�
നു് പ്രതിഫലം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു്,
ഒരു എൻജിനീയറും കായികാധ്വാനെത്ത കൂടുതൽ അവ�
ലംബിക്കുന്ന െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച മുത�
ലാളിയും എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുള്ളതിെനക്കാൾ വളെര
വലുതായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസായെത്താഴിലാളി�
യും വ്യവസാേയതരേമഖലകളിൽ െതാഴിൽ െചയ്യുന്നവ�
രും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയും വളെര വലുതാണു്. ഇന്നു
െതാഴിലാളിെയ തിരിച്ചറിയാനും സ്വഭാവങ്ങൾ നിർവ്വ�
ചിക്കാനും സരളമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതു�
െകാണ്ടു് െതാഴിലാളിെയ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു നിഷ്കൃഷ്ട സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു വർഗ്ഗം നമ്മുെട
മുമ്പിൽ ഇല്ല. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം എന്നു അടച്ചു പറയുന്ന�
തു് അതിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യെത്ത മറച്ചുകളയലാകുന്നു.
അതുെകാണ്ടു ആ വർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ
വാസ്തവവിരുദ്ധവുമായിത്തീരുന്നു.

സമൂഹത്തിെല ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിെയ
വിവരിക്കുേമ്പാൾ െതാഴിലാളികളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉച്ച�
േശ്രണിയുെട ഭാഗമായിേട്ടാ ഉച്ചേശ്രണിെയ പറ്റി നില്ക്കു�
ന്നതായിേട്ടാ കാണെപ്പടും.

‘ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട’ ചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രല്ലാത്ത, എന്നാൽ തുച്ഛമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാൽ ഉച്ച-
നീച േശ്രണിയുെട താഴ്ന്ന പടികളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതര
വിഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ െതാഴിലാളി�
ക്കുള്ള ധാർമ്മികമായ ഈ അധികമാന്യതയുെട സ്വഭാ�
വം കൂടുതൽ െവളിെപ്പടും. ഉദാഹരണത്തിനു്, ഉത്പ്പാദ�
നത്തിെല ക്രിയാത്മകമായ ശക്തിയല്ലാത്തതു െകാണ്ടും
അതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ചൂഷണത്തിനു് വിേധയമാവാ�
ത്തതുെകാണ്ടും ഇതരവിഭാഗങ്ങൾക്കു് ധാർമ്മികമായ
പ്രാമാണ്യത ഇല്ലാതാകുേമാ? അതായതു് മനുഷ്യരാശിയ്ക്കു്
േവണ്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള, അതിെന്റ ഭാഗേധയം നിർ�
ണ്ണയിക്കാനുള്ള അവരുെട അർഹത ഇല്ലാതാവുേമാ?
ആദിവാസികളും, െചറുമരും, തൂപ്പുകാരും, ഉന്തുവണ്ടിക്കാ�
രും, പ്യൂണും, ഗുമസ്തനും, ൈഡ്രവറും മറ്റും എന്തുെകാണ്ടു്
നിർവ്വചനപ്രകാരമുള്ള െതാഴിലാളിെയ അേപക്ഷിച്ചു്
േനാക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യരാശിെയ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ല?
അവർ പ്രാപ്തരല്ല, കാരണം തത്വത്തിൽ അവർ സമ്പത്തു്
ഉണ്ടാക്കാേനാ, നെമ്മ പുലർത്താേനാ െകല്പുള്ളവരല്ല.
അവർ തത്വത്തിൽ തെന്ന െവറും പിണിയാളുകളാണു്.
അതായതു്, സമൂഹത്തിെല പൂർവ്വവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു
അസമത്വത്തിെന്റ, ഒരു വിഭജനത്തിെന്റ, അടിസ്ഥാന�
ത്തിലാണു് ഇതര വിഭാഗക്കാർക്കു് ആ അർഹത, ധാർ�
മ്മികമായ ബഹുമതി നഷ്ടെപ്പടുന്നതു്. അതിെന്റ േപരിൽ
േവെറാരു വിഭാഗത്തിെന്റ േനതൃത്വെത്ത അംഗീകരി�
ക്കാൻ അവർ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ നിലപാടു തെന്ന േചാദ്യം െചയ്യാവുന്നതാണു്. ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനു് ഇതര വിഭാഗങ്ങെള അേപ�
ക്ഷിച്ചു് മനുഷ്യഭാഗേധയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ
ധാർമ്മികമായ അർഹത അെല്ലങ്കിൽ അവകാശം കൂടു�
തൽ ഉണ്ടു് എന്നെത്ര ആ നിലപാടു്. ശരിയായ ഉൽപാ�
ദകരും അല്ലാത്തവരും എന്ന വിഭജനം മെറ്റാരു തരം
അസമത്വെത്ത ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരുകയും, സാമൂഹിക�
മാന്യതയുെട േവെറാരു ആചാരക്രമം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്യും. ചർച്ച ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ചു െകാണ്ടു േപായതു്,
തത്വത്തിൽ െതാഴിലാളിയ്ക്കു് മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ച�
റിയാനുള്ള േശഷിയുേണ്ടാ എന്നു് അേന്വഷിക്കാനാണു്.
താൻ ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുകയാെണന്ന െതാഴിലാളിയു�
െട തിരിച്ചറിവു് െതാഴിലാളിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
കാതലായ ഒന്നാെണങ്കിലും അതിെന്റ ദൂരവ്യാപകമായ
ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിെയ ആകമാനം രക്ഷിക്കുെമന്ന�
തുെകാണ്ടു് മാനുഷികപ്രശ്നത്തിെന്റ തെന്ന തിരിച്ചറിവാ�
െണന്നുള്ള വാദമാണു് സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതു്.

ഇതിെനല്ലാം പുറെമ, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ െതാ�
ഴിലാളികൾ അവരുെട പ്രശ്നങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്ന രീതി
തെന്ന നമ്മുെട കണ്ണു തുറപ്പിേക്കണ്ടതാകുന്നു. ഒന്നാം
േലാകത്തിെല െതാഴിലാളികെള എടുക്കുക. ജീവിത�
വീക്ഷണത്തിലും ജീവിതൈശലിയിലും യാഥാസ്ഥിതി�
കരാണവർ. ഒന്നാം േലാകത്തിലാണു് വ്യാവസായിക
സമൃദ്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നതിനാൽ, തത്ത്വപ്രകാ�
രം അവരായിരിക്കണം കൂടുതൽ ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടു�
ന്നവർ. എന്നാൽ വ്യവസായങ്ങളിെല ലാഭവിഹിതം
അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടു് അവർക്കു് പൂർവ്വാധികം സുഖസൗക�
ര്യങ്ങൾ ഉപേഭാഗിക്കാനാണു് ഇടവരുന്നതു്. അതുെകാ�
ണ്ടു്, ഒന്നാം േലാകത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം, തങ്ങൾ
ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുന്നുെവന്ന തിരിച്ചറിവു്, അെല്ലങ്കിൽ
അങ്ങെനയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം, അവഗണിക്കാനുള്ള
സാഹ്യചര്യത്തിലാവണം എത്തിയിരിക്കുന്നത്! തങ്ങൾ�
ക്കു് അത്ര േമാശെപ്പട്ടതല്ലാത്ത സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ലഭി�
ക്കുകയാെണങ്കിൽ വിപ്ലവേബാധം ഇല്ലാതാവുന്നവരാ�
ണു് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം. രണ്ടാം േലാകത്തിെല െതാ�
ഴിലാളികെള എടുക്കുക. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ, അവർക്കു്
തങ്ങളുെട അധ്വാനത്തിനാനുപാതികമായി ജീവിതസൗ�
കര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. അവരുെട അധ്വാനഫലം, െപാ�
ള്ളുന്ന അടുപ്പിൽ െവള്ളത്തുള്ളികൾ േപാെല, സമൂഹ�
ത്തിെന്റ െമാത്തം ആവശ്യങ്ങളുെട നിർവ്വഹണത്തിനാ�
യി ആവിയായിേപ്പാവുകയായിരുന്നു. അവിെടയാകെട്ട
അവർ ചൂഷണത്തിെന്റ വാദവുമായി വരികയും െചയ്തു!

തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്പത്തു് സമൂഹത്തിെന്റ ന്യായ�
മായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി വിനിേയാഗിക്കുന്നില്ല
എന്നതായിരുന്നില്ല അവരുെട പരാതി (ഈ രാജ്യങ്ങളി�
െല പാർട്ടി-ഭരണ വർഗ്ഗത്തിെന്റ ആഡംബരതയും അഴി�
മതിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു്, തീർച്ചയായും, െതാഴി�
ലാളിവർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപ�
രിവർത്തനത്തിനു് ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു).
ഒന്നാം േലാകത്തിെല െതാഴിലാളികളുേടതിേനാടു് തട്ടി�
ച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ തങ്ങളുെട ജീവിതനിലവാരം േശാച�
നീയമാണു് എന്നതെത്ര! ഏതായാലും െതാഴിലാളികൾ
സാർവ്വലൗകികമായി ചിന്തിക്കുന്നുെവന്നതിനു് ഇതിൽ�
പ്പരം െതളിവു േവണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ആ സർവ്വേലാകം
ഒന്നാം േലാകമാെണന്നു മാത്രം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും
സാംസ്കാരികമായും ഒന്നാം േലാകത്തിെല െതാഴിലാളി�
കളുമായുള്ള സാമീപ്യം െകാണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടാം േലാ�
കെതാഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കു�
േവണ്ടി സമരം െചയ്യാൻ തയ്യാറായതു്. േസാളിഡാരിറ്റി�
യും മതിൽ െപാളിക്കലും ഈ ദിശയിേലക്കുള്ള നീക്കമാ�
യിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയത്തിനും ന്യായ�
മില്ല. കൂടുതൽ ഉദാരമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തങ്ങളു�
െട ആനുകൂല്യങ്ങൾ േനടിെയടുക്കാനുള്ള സാധ്യതേയറും
എന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയാണു് അതിനനുേയാജ്യമായ രാഷ്ട്രീയ�
വ്യവസ്ഥെയ പുണരാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗം കൂട്ടുനിന്നതു്. ഒന്നും രണ്ടും േലാകങ്ങളിെല െതാഴി�
ലാളികളുെട ഈ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നതു്, െപാതുവാ�
യി അവർ പങ്കിടുന്ന ഗുണം ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾക്കു േവ�
ണ്ടിയുള്ള അത്ര അമിതമല്ലാത്ത ആവശ്യമാണു്. അവർ
രണ്ടിടത്തും മാനുഷികേബാധത്താൽ, അെല്ലങ്കിൽ മനു�
ഷ്യേസ്നഹത്താൽ പ്രേചാദിതരാവുന്നേതാ, മനുഷ്യവം�
ശെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായ ഉത്ക്കണ്ഠ അവെര
അലട്ടുന്നേതാ ആയി നാം കാണുന്നില്ല. ഒന്നും രണ്ടും
േലാകങ്ങളിെല െതാഴിലാളികൾ ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ,
മൂന്നാം േലാകത്തിെല െതാഴിലാളികൾക്കു് മാത്രം ഒരു
പ്രേത്യക സ്വഭാവം കല്പിച്ചു െകാടുക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ല.
എവിെടെയങ്കിലും െതാഴിലാളികൾ പ്രാപഞ്ചികമായ
മനുഷ്യേസ്നഹവും വിപ്ലവേബാധവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
എങ്കിൽ അതിെന്റ കാരണം െതാഴിലാളിയുെട വർഗ്ഗസ്വ�
ത്വത്തിലല്ല മെറ്റവിെടേയാ ആണു് േതേടണ്ടതു്.

ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിെല ഏറ്റവും
താഴെത്ത നിലയിൽനിന്നു നാം പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ
അവിെട യാചകരുേടയും കുറ്റവാളികളുേടയും ഭ്രാന്തരായി
അലയുന്നവരുേടയും േവശ്യകളുെടയും നിരാലംബരായ
മറ്റേനകം വിഭാഗങ്ങളുേടയും അഭിശപ്തമായ ജീവിതമാ�
ണു് കാണുക. ഇവർ ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്ര�
ണിക്കു് പുറത്താണു്. എങ്ങെനെയങ്കിലും നിലനില്ക്കുക
എന്നതാകുന്നു അവിടെത്ത പ്രശ്നം. അവസാനശ്വാസം
വെര ഏതുവിധവും അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ പ്ര�
ശ്നത്തിനു മുമ്പിൽ വിശ്വമാനവികതെയക്കുറിച്ചും അതിെന്റ
പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചും ആേലാചിക്കുന്നതു തെന്ന അസംബ�
ന്ധമാവും.

ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിെല ഏറ്റവും താ�
ഴ്ന്നതട്ടിലുള്ളവരുമായി തട്ടിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ േപാലും
ആനുകൂല്യരഹിതരുെട നില അഭിശപ്തമാെണന്നു കാ�
ണാം. അത്യന്തം ന്യൂനവും അനിശ്ചിതവുമായ വരുമാന�
േത്താെട, അത്രതെന്ന ചുരുങ്ങിയ ജീവിതസൗകര്യങ്ങ�
േളാെട, വ്യവസ്ഥയുെട ഏെതാെക്കേയാ മുക്കിലും മൂലയി�
ലും പതുങ്ങിയും െഞരുങ്ങിയും ഇടം കെണ്ടത്തുന്നവരാ�
ണു് ഉച്ച-നീച േശ്രണിയുെട അടിത്തട്ടിൽ നില്ക്കുന്നവർ.
ചിന്തിെയാഴുകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണിവ. എങ്കിലും അവ
ആശ്വാസം പകരുന്ന തുരുത്തുകൾ തെന്നയാണു്. ഈ
തുരുത്തുകൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും അവരുെട
പ്രശ്നം. പ്രത്യാശയുെട ഒരു കണം വളെര സജീവമായി
അവരിൽ തുടരുന്നു. ആനുകൂല്യരഹിതെര സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം പ്രത്യാശ നല്കുന്ന മൂല്യേബാധേമാ മാന്യതേയാ
ഇല്ല. ഇവർക്കു് സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലയ്ക്കും
സാംഗത്യമിെല്ലന്നാേണാ പറഞ്ഞുവരുന്നതു്? അല്ല! രാ�
ജ്യത്തിെന്റ പല മൂലകളിലും അവർക്കായി അനാഥാലയ�
ങ്ങളും തടവറകളും ഭ്രാന്താലയങ്ങളും അബലമന്ദിരങ്ങളും
ബാലമന്ദിരങ്ങളും െപാന്തിവരുന്നു. ഇെതങ്ങെന? സമൂ�
ഹം അവെര തീെര ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടിെല്ലേന്നാ?

ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉന്നതേശ്രണിയിൽ നിന്നാണു് അവർ�
ക്കുേവണ്ടി ഈ രക്ഷാകർതൃത്വം നീളുന്നതു്. ഇതിൽ ഒരു
പ്രകടനം അെല്ലങ്കിൽ പ്രദർശനം ഉണ്ടു്. ഈ പ്രകടനം
ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉന്നത േശ്രണിെയ സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം അവരുെട തന്മെയ പ്രഖ്യാപിക്കലാകുന്നു. ഈ
പ്രത്യക്ഷമായ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലൂെട അവർ സാധി�
ക്കുന്നതു് സമൂഹത്തിൻേമൽ െമാത്തം അദൃശമായ ഒരു
രക്ഷാകർതൃത്വത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദം ഏല്പിക്കുകയാണു്.
ഇപ്രകാരം, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനുള്ള േയാഗ്യത തങ്ങ�
ളിൽ നിക്ഷിപ്തമാെണന്നു് സ്വയം േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ
മാത്രമല്ല, ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഇതരേശ്രണികളിൽ തങ്ങ�
െള അേപക്ഷിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വേബാ�
ധം സൃഷ്ടിക്കാനും അവർക്കു് കഴിയും. ആനുകൂല്യങ്ങളു�
െട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയ്ക്കു് പുറത്തു് ആനുകൂല്യരഹിതരു�
െട ഒരു േലാകം ഉെണ്ടന്ന നിരീക്ഷണത്തിനു് എതിരാ�
യി വരാവുന്ന ഒരു വാദെത്ത േനരിടാനാണു് ഇത്രയും
വിസ്തരിച്ചതു്.

അത്തരം ഉച്ച-നീച േശ്രണീ വ്യവസ്ഥ ആനുകൂല്യരഹി�
തേരയും പ്രജനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണു് വാ�
സ്തവം. മാനവികതയുെട അഭാവമാണു് അവരുെട അവ�
സ്ഥെയ സവിേശഷമാക്കുന്നതു്. അത്തരം ഒരു വിഭാഗ�
ത്തിൽ നിന്നും മാനുഷികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാ�
നുള്ള േശഷി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ന്യായമില്ല. അപമാ�
നവികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യർ േനരിടു�
ന്ന ൈദനംദിനമായ അതിജീവനത്തിെന്റ പ്രശ്നമല്ല മാനു�
ഷിക പ്രശ്നം. പിെന്നേയാ, നിശ്ശൂന്യതയുെട െകാല്ലിയിേല�
യ്ക്കു് നിരന്തരം എറിയെപ്പടുന്ന അപമാനവികമായ ജീവി�
തങ്ങൾ ഉണ്ടു് എന്നതാണു് മാനുഷിക പ്രശ്നം. ആനുകൂല്യ�
ങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിെയപ്പറ്റിയും ഇതു തെന്ന പറ�
യാവുന്നതാകുന്നു. മാനുഷികപ്രശ്നം അവിെടയും വിവിധ
േശ്രണികളിൽ മാനുഷികജീവിതം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളല്ല, മറിച്ചു് അത്തരം ഉച്ച-നീച േശ്രണി തെന്ന
നിലനിന്നു വരുന്നു എന്നതേത്ര.

ഒന്നാം േലാകത്തിൽ നിന്നു് മൂന്നാം
േലാകത്തിേലയ്ക്കു് ഏറ്റവും അധികം
കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പടുന്ന സാധനം
ആയുധമാെണന്നതു് വിചിത്രമാ�
യിരിക്കുന്നു! എന്തിനാണു് മൂന്നാം
േലാകക്കാർ ഈ ആയുധങ്ങൾ
വാങ്ങുന്നതു? ഒന്നാം േലാകേത്താടു്
ഏറ്റുമുട്ടാേനാ? അല്ല, പരസ്പരം
അടിക്കാൻ! ഇപ്രകാരം ആയു�
ധങ്ങൾ വില്പന നടത്തുേമ്പാൾ
ഒന്നാം േലാകത്തിനു് മെറ്റാരു പ്രവൃ�
ത്തികൂടി െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്: മൂന്നാം
േലാകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
സമരഞ്ജിപ്പില്ലാെതയിരിക്കാ�
നുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എേപ്പാഴും
പ്രേയാഗിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുക.

ഉച്ച-നീച േശ്രണിെയ
സമൂഹവുമായി താരതമ്യ�
െപ്പടുത്താനുള്ള ശ്രമെമാ�
ന്നും ഈ ആേലാചന�
യിൽ ഇല്ല എന്നു ശ്രദ്ധി�
േക്കണ്ടതാണു്. നിലനി�
ന്നു േപാരാൻ മനുഷ്യർ�
ക്കു് അതിനുളള ഉപാധി�
കൾ ഉത്പാദിപ്പിേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടാവും. അതിനു
േവണ്ടി അവർ പരസ്പ�
രം ഇടെപേടണ്ടതായി
വരും. ആ ഇടപാടിൽ
പലതരം സ്ഥാപനങ്ങൾ
അവർക്കു് രൂപം െകാടു�

േക്കണ്ടതായും നിലനിർേത്തണ്ടതായും വരും. സമൂഹം
ഇപ്രകാരം ഒരു ബാധ്യതയായി എേപ്പാഴും മനുഷ്യർക്കി�
ടയിലുണ്ടു്. ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയാവെട്ട
ഈ സാധ്യത ഒരു പ്രേത്യക രീതിയിൽ ഭൗതികവൽകൃ�
തമാവുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുെട ഒരു മാ�
നമാണു്.
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മനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള
വ്യാവഹാരികബന്ധങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടായ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതു് സത്യമാണു്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്ത ആന്തരികവത്ക്കരി ക്കുേമ്പാഴാണു് മനുഷ്യർക്കി�
ടയിൽ തങ്ങൾ സാമൂഹികജീവികളാെണന്ന േബാധം
ഉണ്ടാവുന്നതു്. ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണി രൂ�
പെപ്പടുേമ്പാൾ അതു് ഈ ആന്തരികവത്ക്കരണെത്ത
സ്വാധീനിക്കുന്നു. അങ്ങെന ആന്തരികവത്ക്കരിക്കെപ്പ�
ട്ട സമൂഹം, ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിലുള്ള
തങ്ങളുെട സ്ഥാനെത്തയും ധർമ്മെത്തയും കുറിച്ചുള്ള
അവേബാധം ആയിത്തീരുന്നു.

സമൂഹം ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുെട ഭൗതികവ്യവഹാരങ്ങളു�
െട ആെകത്തുകയാെണന്നു് എടുത്താൽ അതിെനക്കു�
റിച്ചുള്ള േബാധമല്ല മനുഷ്യരുെട സാമൂഹികാവേബാധ�
മായിത്തീരുന്നതു്, സാമൂഹിക േബാധത്തിേലയ്ക്കു് ഉയർ�
ന്നിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സിെന്റ ഒരു കീഴ്ത്തട്ടാണതു് (ഒരു അവ-
േബാധം). സാമൂഹികാവേബാധം വ്യാവഹാരിക ബന്ധ�
ങ്ങേളാടുള്ള മനുഷ്യരുെട മേനാഭാവേമാ, നിലപാേടാ
ആണു്. ഒരു പ്രേത്യക വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനു�
ള്ള മാനസികമായ തയ്യാെറടുപ്പാവാമതു്. സമൂഹത്തി�
െല ഒരംഗം എന്ന നിലയ്ക്കു് എങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കണം
എന്നതല്ല, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കു് സ്വയം നിലനിൽ�
ക്കാൻ എങ്ങെന ഇതരരുമായി ബന്ധെപ്പടണം എന്ന�
താണു് ഈ മാനസികമായ തയ്യാെറടുപ്പിൽ മുഖ്യമായി
കടന്നുവരുന്ന േപ്രരണാശക്തി. ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-
നീച േശ്രണി അവർക്കു് അതിനു േവണ്ട േഫാർമാറ്റ് പ്ര�
ദാനം െചയ്യുന്നു.

ഇന്നെത്ത േലാകത്തിൽ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഈ
േഫാർമാറ്റ് ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച
േശ്രണി വ്യവഹാരബന്ധങ്ങളുെട അനിവാര്യമായ ഒരു
ൈശലിയല്ല എന്നു കാണാൻ ഏെറെയാന്നും പണിെപ്പ�
േടണ്ടതില്ല. കാരണം വ്യക്തികളുെട ഇച്ഛാശക്തിയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു കാര്യമാണു് അത്തരം ഒരു വ്യവസ്ഥ�
േയാടു് െപാരുത്തെപ്പടണേമാ േവണ്ടേയാ എന്നതു്.
തങ്ങെള എേപ്പാഴും അധഃകൃതാവസ്ഥയിൽ നിലനിർ�
ത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥേയാടു് വ്യക്തികൾ എന്തിനു് സമര�
സെപ്പടണം? അേത സമയം ഭൗതികവ്യവഹാരത്തിെന്റ
തെന്ന അനിവാര്യതെയ ഇപ്രകാരം േചാദ്യം െചയ്യാൻ
അതിൽ ഏർെപ്പടുന്നവർക്കു് കഴിയുകയില്ല. കാരണം,
അതു് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും.

വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹികേബാധവും സാ�
മൂഹികാവേബാധവും രണ്ടായിട്ടാണു് ഇവിെട വിവക്ഷിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു്. ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യക വ്യവസ്ഥെയ ആന്ത�
രികവത്ക്കരിക്കുന്നതിെനയാണു് സാമൂഹികാവേബാധം
എന്നു പറയുന്നതു്. സാമൂഹികേബാധം എന്നാൽ, ഭൗതി�
കവ്യവഹാരങ്ങളിലൂെട യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരുന്ന സമൂ�
ഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധമാണു്. ആദ്യേത്തതു് ഒരു വ്യ�
വസ്ഥയിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാന പദവികളുെട മാധ്യമ�
ത്തിലൂെട വ്യക്തികളിേലയ്ക്കു് അവരറിയാെത സന്നിേവ�
ശിക്കുന്ന മേനാഭാവമാകുന്നു. രണ്ടാമേത്തതു്, താൻ ജീ�
വിക്കുന്ന സമൂഹെത്തക്കുറിച്ചു് വ്യവസ്ഥാവലംബിതമായ
മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയല്ലാെത യുക്തിപൂർവ്വമായ അവേലാ�
കനത്തിൽ നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന ഉണർവ്വാണു്. രണ്ടാമ�
േത്തതിൽ മാത്രെമ സാമൂഹികനീതിെയക്കുറിച്ചുള്ള പരി�
ഗണനകൾക്കു് സ്ഥാനമുള്ളൂ.

ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഉച്ച-നീച േശ്രണിയിൽ വ്യവസ്ഥാപി�
തമായ ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യർ െപാറുപ്പിക്കുന്നു എന്നതു്
തെന്ന ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നമാെണന്നു് പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം സമൂഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇത്ത�
രം വ്യവസ്ഥകൾ കാണുന്നതു്. േലാകവ്യവസ്ഥയും ഇപ്ര�
കാരം തെന്നയാണു് രൂപെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. െവറും രാഷ്ട്ര�
ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയല്ല, ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾ�
ക്കകെത്ത മനുഷ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റി തെന്നയാണു് ഇതു
പറയുന്നതു്. ഭൂേഗാള മനുഷ്യസമൂഹങ്ങെള മൂന്നു േലാക�
ങ്ങളായി തരം തിരിക്കാനുള്ള മുഖ്യ കാരണമായിെട്ടടുക്കു�
ന്നതു്, അവയുെട രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകളല്ല (തുടക്കത്തിൽ
ഈ തരം തിരിവു് അപ്രകാരമാണു് നടത്തെപ്പട്ടെതങ്കി�
ലും), മറിച്ചു്, രാഷ്ട്രാന്തരീയ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം
രാജ്യങ്ങളിെല മനുഷ്യർ മെറ്റാരു വിഭാഗം രാജ്യങ്ങളിെല
മനുഷ്യേരക്കാൾ ആനുകൂല്യം കൂടിയവേരാ കുറഞ്ഞവേരാ
ആയിക്കാണുന്നതു െകാണ്ടാണു്.

ഒന്നാം േലാകത്തിെല ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും മൂന്നാം േലാ�
കത്തിെല ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും (ഇന്നു് രണ്ടാം േലാകം
അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന നിരീക്ഷണവും ശ്രേദ്ധയമാ�
ണു് ) തമ്മിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ഒരു ഉച്ച-നീച േശ്രണി
ബന്ധം ഉണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്, രാഷ്ട്രാഭ്യന്തര രംഗത്തു് നി�
ന്നു് രാഷ്ട്രാന്തരീയരംഗേത്തക്കു് കടന്നാലും കാണാൻ
കഴിയുന്നതു് പ്രശ്നങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്നതിലുള്ള വളെര
പാർശ്വികമായ രീതിയാണു്. മുഖ്യമായും രാഷ്ട്രീയശക്തി�
യുേടയും വ്യാവസായികശക്തിയുേടയും രണ്ടു ധാരകളാ�
ണു് അന്താരാഷ്ട്രബന്ധങ്ങളിൽ പ്രവഹിക്കുന്നതു്. രാഷ്ട്ര�
ത്തിെന്റ താത്പര്യം, വ്യവസായത്തിെന്റ താത്പര്യം
എന്നിവ തനിത്തനിയായും രണ്ടു് താത്പര്യങ്ങൾ കൂട്ടു
പിണഞ്ഞും അന്താരാഷ്ട്രബന്ധങ്ങെള സംകീർണ്ണമാക്കു�
ന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രാന്തരീയബന്ധത്തിലും ചില
രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുകയും
ചിലവ അതു കുറഞ്ഞ േതാതിൽ മാത്രം അനുഭവിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു. ഉച്ച-നീചേശ്രണി അവിേടയും സന്നിഹിത�
മായിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു്, ഒന്നാം േലാകത്തിെല ഒരു
രാഷ്ട്രം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല മൂന്നാം േലാകത്തി�
െല ഒരു രാഷ്ട്രം തിരിച്ചറിയുന്നതു്.

നീചേശ്രണിയിെല ഭൂരിഭാഗം രാഷ്ട്രങ്ങെള സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായ പ്രശ്നം അതിജീവന�
ത്തിേന്റതാണു്. ഒന്നാം േലാകത്തിെല സമൃദ്ധിയുെട ആ
സത്തു് മൂന്നാം േലാകെത്ത പിഴിെഞ്ഞടുത്തതാെണന്നും
അെല്ലന്നും രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടു്. എന്നാൽ അവ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം സമത്വാസ്പദമല്ല എന്നു് കാണാൻ വലിയ സമ്പ�
ദ്ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം േവണ്ട. മൂന്നാം േലാകത്തു നിന്നു്
വളെര താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കു് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും അധ്വാനവും
വാങ്ങി ഉയർന്ന വിലയ്ക്കു് തിരിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു് ഉത്പ�
ന്നങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംപ്രദായമാണു് ഒന്നാം
േലാകത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതു്.
അസമമായ ഈ ൈകമാറ്റം ചൂഷണത്തിെന്റ ഒരു പര്യാ�
യമായി മൂന്നാം േലാകക്കാർ കാണുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.
ഒന്നാം േലാകത്തിനും മൂന്നാം േലാകത്തിനും ഇടയിലുളള
ഒരു അസമത്വബന്ധത്തിൽ മുമ്പു തെന്ന െകട്ടിപ്പടുക്ക�
െപ്പട്ട ഒരു േലാക കേമ്പാളത്തിൽ വച്ചാണു് ഈ രണ്ടു�
തരം രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുളള ക്രയവിക്രയബന്ധത്തിെന്റ
മൂല്യം നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്നതു്. ഈ മൂല്യനിശ്ചയം ഒന്നാം
േലാകത്തിനനുകൂലമാവുെമന്നതു് സിദ്ധം. മൂന്നാം േലാക�
ത്തിെല വിലകുറഞ്ഞ അധ്വാനംമൂലം അവിടെത്ത ഉത്പ�
ന്നം താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കും ഒന്നാം േലാകത്തിെല അധ്വാനം വി�
ലപിടിച്ചതിനാൽ അവിടെത്ത ഉൽപന്നം ഉയർന്ന വില�
യ്ക്കും ഈ ക്രയവിക്രയ ബന്ധത്തിൽ ൈകമാറെപ്പടുന്നു.

മെറ്റാന്നുകൂടി ഈ ബന്ധത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂ�
ന്നാം േലാകത്തിെല പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുെടയും അധ്വാന�
ത്തിെന്റയും താഴ്ന്ന വിലെയ അേതപടി നിലനിർത്താൻ
ഒന്നാം േലാകത്തിനുള്ള താൽപര്യമാണതു്. അേതസ�
മയം മൂന്നാം േലാകത്തിെല ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു് േലാക
കേമ്പാളത്തിൽ മാത്സര്യത കുറയ്ക്കാനുതകുന്ന തരത്തിൽ
ആ നാടുകളിെല ഉൽപാദനെച്ചലവു് കൂടാൻ ആവശ്യ�
മായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഒന്നാം േലാകം ചട്ട�
ങ്ങളുെടയും ആശയങ്ങളുെടയും മാധ്യമങ്ങളിലൂെട ശ്രമം
തുടരുകയും െചയ്യുന്നു. പരസ്പര വിരുദ്ധെമന്നു േതാന്നിക്കു�
ന്ന ഈ രണ്ടു ശ്രമങ്ങളും തന്ത്രപരമായ ഇണക്കിേച്ചർക്ക�
ലുകളാണു്.

മിക്ക യൂേറാപ്യൻചിന്താരീതി�
കൾക്കും മനുഷ്യരാശിെയന്നാൽ
പാശ്ചാത്യേലാകത്തിെല മനുഷ്യ�
കവും മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങെളന്നാൽ
പാശ്ചാത്യനാഗരികതെയ െമാത്ത�
ത്തിൽ േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണു്.
പാശ്ചാത്യനാഗരികതയുെട പ്ര�
കരണത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടുള്ള
കാഴ്ചപ്പാടാണു് അവയത്രയും
വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു്
അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പെക്ഷ,
ഇതാണു് പ്രബലമായ ധാര.
അപവാദങ്ങൾ േപാലും അന്തിമ
വിശകലനത്തിൽ അപവാദങ്ങളല്ല.

ഒന്നാം േലാകത്തിൽ
നിന്നു് മൂന്നാം േലാക�
ത്തിേലയ്ക്കു് ഏറ്റവും അധി�
കം കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പ�
ടുന്ന സാധനം ആയുധ�
മാെണന്നതു് വിചിത്ര�
മായിരിക്കുന്നു! എന്തി�
നാണു് മൂന്നാം േലാക�
ക്കാർ ഈ ആയുധങ്ങൾ
വാങ്ങുന്നതു? ഒന്നാം
േലാകേത്താടു് ഏറ്റുമുട്ടാ�
േനാ? അല്ല, പരസ്പരം
അടിക്കാൻ! ഇപ്രകാ�
രം ആയുധങ്ങൾ വില്പന നടത്തുേമ്പാൾ ഒന്നാം േലാക�
ത്തിനു് മെറ്റാരു പ്രവൃത്തികൂടി െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്: മൂന്നാം
േലാകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമരഞ്ജിപ്പില്ലാെത�
യിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എേപ്പാഴും പ്രേയാഗിച്ചു െകാ�
ണ്ടിരിക്കുക. മാത്രമല്ല, േലാകത്തു് ഒരിക്കലും സമാധാ�
നപരമായ സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടാവരുതു്. ഉെണ്ടങ്കി�
േലാ അതു് ചില സവിേശഷ വ്യവസായതാൽപര്യങ്ങൾ�
ക്കു് (ഇവിെട ആയുധനിർമ്മാണം) ഉതകുകയില്ല. മൂന്നാം
േലാകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാധാനപരമായ സഹവർ�
ത്തിത്വം ഉെണ്ടങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ വില്പന നടത്താൻ
കഴിയും. ഈ രാജ്യങ്ങളുെട ഭരണകൂടങ്ങെള ദുർബ്ബലമാ�
ക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ െപാന്തിവരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങ�
െളയും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളയും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിേല�
യ്ക്കു് നയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിശക്തമായ ആയുധങ്ങ�
ളുെട ലഭ്യത ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഇതു
രണ്ടും ഇന്നു നടക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിതിവിേശഷത്തിൽ ഒന്നാം േലാകത്തി�
െന്റ വീക്ഷണേകാണത്തിൽ ഒരു മാനുഷികപ്രശ്നം ഉൾ�
െപ്പടുക എന്നതു് എത്രേയാ അസംഭവ്യമാകുന്നു. രണ്ടാം
േലാകത്തിെന്റയും (?) മൂന്നാം േലാകത്തിെന്റയും സ്ഥി�
തി ഇതിേനക്കാൾ െമച്ചമല്ല. മൂന്നാം േലാകെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതിജീവനമാണു് അടിയന്തിര
പ്രശ്നെമങ്കിലും അതും ആത്യന്തികമായി േനാട്ടം ഉറപ്പി�
ക്കുന്നതു് ഒന്നാം േലാകത്തിെന്റ സമൃദ്ധിയിേന്മലാണു്.
രണ്ടാം േലാകത്തിലെത്ര ഈ ശക്തമായ ആകർഷണം
െചറുത്തു നിൽക്കാൻ ചില പതിറ്റാണ്ടുകേളാളം ശ്രമമു�
ണ്ടായതു്. പെക്ഷ, ചായ് വുകൾ ഇന്നു് പ്രകടമായും ആ
ദിശയിേലക്കു തെന്ന. ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാദം
ഇത്രയുമാണു്: മനുഷ്യരാശിെയ േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുെട
ഒരു തിരിച്ചറിവിേലക്കു് എത്തുന്നതിൽ നിന്നു് േലാകരാ�
ഷ്ട്രങ്ങൾ എത്രേയാ ദൂരത്താണു്. മറിച്ചു്, അവ തമ്മിലുള്ള
ഇടപാടുകൾ ആേഗാള മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ എണ്ണമറ്റ ദു�
രന്തങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടു് എന്നതു
തെന്ന ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നമാണു്.

മിക്ക യൂേറാപ്യൻ ചിന്താരീതികൾക്കും മനുഷ്യരാശി�
െയന്നാൽ പാശ്ചാത്യേലാകത്തിെല മനുഷ്യകവും മാ�
നുഷിക പ്രശ്നങ്ങെളന്നാൽ പാശ്ചാത്യനാഗരികതെയ
െമാത്തത്തിൽ േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണു്. പാശ്ചാത്യ�
നാഗരികതയുെട പ്രകരണത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടുള്ള കാ�
ഴ്ചപ്പാടാണു് അവയത്രയും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു്
അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പെക്ഷ, ഇതാണു് പ്രബല�
മായ ധാര. അപവാദങ്ങൾ േപാലും അന്തിമ വിശകല�
നത്തിൽ അപവാദങ്ങളല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, െതാഴി�
ലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േമാചനെത്തപ്പറ്റിയും െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യെത്തപ്പറ്റിയും പറയുേമ്പാൾ, െതാ�
ഴിലാളികളുെട സാർവ്വേദശീയതെയക്കുറിച്ചുള്ള സ്വയം
പര്യാപ്തമായ ഒരു ദർശനമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ�
തരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. പിെന്നേയാ, പാശ്ചാത്യേലാക�
ത്തിെല സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ വ്യവസായസംരം�
ഭങ്ങളുെട വർദ്ധിച്ചുവന്ന സ്വാധീനശക്തിയിൽ അവിട�
െത്ത െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ വ്യക്തരൂപം പ്രാപിച്ചു
വളർന്ന തന്മെയ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണു്
അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടതു്.

ആധുനിക പാശ്ചാത്യനാഗരികത വ്യവസായങ്ങളുെട
വളർച്ചയിലൂെടയാണു് രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്നതു് എന്നതി�
നാൽ, േലാകസമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയിൽ—അഥവാ ഏഷ്യൻ
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുെട സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയിൽ—
പാശ്ചാത്യ താത്പര്യങ്ങളുെട നിർണ്ണായകമായ ഇടെപ�
ടൽ മൂലം, അവിടങ്ങളിലും പുതിയ നാഗരികത രൂപം
െകാണ്ടതു് വ്യവസായ മുേന്നറ്റെത്തത്തുടർന്നാെണന്നും
അപ്രകാരം അവിടങ്ങളിൽ നാഗരികത െകാണ്ടുവരാൻ
കാരണക്കാർ പാശ്ചാത്യരാെണന്നും ഉള്ള ഒരു വാദഗ�
തി അനുക്തസിദ്ധമായിക്കാണുന്നു. േലാകനാഗരികതയു�
െട േനതൃത്വം അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ പാശ്ചാത്യ
സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കുകെയ�
ന്നതാണു് അതിെന്റ താർക്കികമായ പരിസമാപ്തി. ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േമാ�
ചനം എന്ന ആശയം േപാലും കാേണണ്ടതു്. അതായതു്
േലാകത്തിെല സർവ്വെതാഴിലാളികളും സംഘടിക്കുക�
യും വിേമാചനം േനടുകയും െചയ്യുക എന്നതിനു് ഒരു
പ്രാപഞ്ചികമായ, സാർവ്വേദശീയമായ മാനം ഉണ്ടാവ�
ണെമങ്കിൽ, വ്യവസായവത്കൃതമായ പാശ്ചാത്യേലാക�
ത്തിെല (അതു താരതേമ്യന െചറിയ മാനവേലാകമാ�
ണു് ) െതാഴിലാളികെള മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ േപാരാ,
മറിച്ചു് വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിെന്റ ൈശശവം േപാ�
ലും കടന്നിട്ടില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനിയും വ്യക്തരൂപം
പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തക്കൂടി ദർശിക്ക�
ണം. ഇതു് അന്വർത്ഥമാവണെമങ്കിേലാ, പാശ്ചാത്യരാ�
ജ്യങ്ങൾ േകാളനികളായിപ്പിടിച്ച ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ
രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ധൃതി പിടിച്ചു് വികസിപ്പി�
ക്കുകയും അവിടങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ�
െത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യണം.

അതായതു്, േലാകത്തിെല െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
േമാചനത്തിനു േവണ്ടി ആദ്യം െചേയ്യണ്ടതു് വ്യവസാ�
യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിൽ വ്യവസായങ്ങൾ അവതരി�
പ്പിക്കുകയും എന്നിട്ടു് െതാഴിലാളികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന
ആ ഇടങ്ങളിൽ (നിർവ്വചനപ്രകാരമുള്ള) െതാഴിലാളി�
കെള സൃഷ്ടിക്കുകയും ആണ്! ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കു�
ന്ന ഒരു ധാരണ എെന്തന്നാൽ, ആധുനികവ്യവസായ�
മാണു് പാശ്ചാത്യകത്തിൽ നാഗരികത ഉയർത്തിയ�
തു് എന്നതുെകാണ്ടും ഈ നാഗരികതയില്ലാെത അതി�
ജീവനം പ്രയാസവും അനിശ്ചിതവും ആണു് എന്നതു�
െകാണ്ടും, പാശ്ചാേത്യതര േലാകത്തിെലല്ലായിടത്തും
ഈ നാഗരികത—അതു് അവരുെട അതിജീവനത്തി�
നാണ്—വികസിപ്പിക്കാൻ പാശ്ചാത്യേലാകത്തു നിന്നു്
വ്യവസായങ്ങൾ അവിേടക്കു് ഇറക്കുമതി െചേയ്യണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു എന്നതെത്ര. അതുെകാണ്ടു്, പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ
ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങെള ആക്രമിക്കുകേയാ, കീ�
ഴ്െപ്പടുത്തി നിർത്തുകേയാ െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ അതു
രണ്ടാമത്തവരുെട നന്മയ്ക്കാണു്. (ഇതു േപാെലയാണു്
ഇസ്ലാംമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും വിശ്വസിച്ച വിേദ�
ശീയ മനുഷ്യവിഭാഗങ്ങൾ, ഭാരതീയർ ബിംബാരാധന�
യിൽ നിമജ്ജരായിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് മനസ്സലിഞ്ഞു് അവ�
െര ബലാൽക്കാേരണേയാ അല്ലാെതേയാ മതപരിവർ�
ത്തനം െചയ്തു് ഉണർേത്തണ്ടതാെണന്നു് ധരിച്ചതും). പാ�
ശ്ചാത്യർ പുേരാഗതി എന്നു വിളിക്കുന്നെതേന്താ അതു്
അന്യദിക്കുകാർക്കും അേപ്പാൾ ൈകവരും.

ചുരുക്കത്തിൽ േലാകെതാഴിലാളിവർഗ്ഗം എന്ന ആശ�
യവും അതിെന്റ വിേമാചനം എന്ന ലക്ഷ്യവും വളെര
സംകീർണ്ണമായ വിവക്ഷകളുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലൂ�
െടയാണു് ഉരുത്തിരിയുന്നെതന്നും പാശ്ചാേത്യതര രാജ്യ�
ങ്ങളിൽ അവയുെട പ്രസക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ചില
പ്രേത്യക ഭൗതിക സംപ്രദായങ്ങളുെട ബലാൽക്കാരപൂർ�
വ്വമായ സംക്രമണത്തിെന്റയും അേബാധപൂർവ്വം നടത്തു�
ന്ന പ്രേത്യകതരം േബാധവൽക്കരണങ്ങളുെടയും ഒരു
അകമ്പടി തെന്ന ഉണ്ടാേവണ്ടതുെണ്ടന്നുമാണു് വാദി�
ക്കുന്നതു്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ
വ്യവസായ െതാഴിലാളികെള മാത്രമല്ല ഉപജന്യമാക്കി�
യതു്, അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഭൗതികാഭിവൃദ്ധിയും ആധുനിക
വിദ്യാഭ്യാസവും െകാണ്ടുവന്നു! അവർ ഇന്ത്യാക്കാെര കൂടു�
തൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കി.

ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏഷ്യൻ-
ആഫ്രിക്കൻ നാടുകൾ കീഴടക്കി തങ്ങളുെട േകാളനിക�
ളാക്കിയതു മൂലം ആ നാടുകൾ അധഃപതേനാന്മുഖമായി
എന്ന വാദത്തിെന്റ സാധുത എത്രതെന്നയായാലും ഈ
നാടുകളിേലക്കു് യൂേറാപ്യർ അതിക്രമിേച്ചാ അല്ലാെത�
േയാ പ്രേവശിച്ചതു് അവെയ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക എന്ന
ലക്ഷ്യം വച്ചുെകാണ്ടാെണന്നു് ഒരു മന്ദബുദ്ധി േപാലും
സംശയിക്കുകയില്ല. അവർ അവിെട െചന്നതു് തങ്ങൾ�
ക്കുതെന്ന േനട്ടമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു. ഈ വീക്ഷണ�
േകാണത്തിൽ േനാക്കിയാൽ ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ-
അേമരിക്കൻ നാടുകെള വൻപാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചൂ�
ഷണം െചയ്തിരുന്നുെവന്നതു് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത മാത്ര�
മാണു്. ഈ ചൂഷണത്തിലൂെട അവർ സ്വന്തം േദശങ്ങ�
ളുെടയും അവിെടയുള്ള മനുഷ്യരുെടയും ജീവിതത്തിൽ
മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിേനക്കാൾ സമ്പൽസമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കു�
കേയാ ഉള്ള അഭിവൃദ്ധി നിലനിർത്തുകേയാ െചയ്തു.

അേമരിക്കയിെല ആദിവാസികെള െകാെന്നാടുക്കിയിട്ടും
ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നു് കറുത്തമനുഷ്യെര അടിമകളാക്കി�
പ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു് പണിെയടുപ്പിച്ചിട്ടുമാണു് യൂേറാപ്യ�
ന്മാർ ഇന്നെത്ത അേമരിക്ക പടുത്തതു്. ഇന്ത്യയിലും മറ്റു്
ഏഷ്യൻനാടുകളിലും അവെയ ആയുധബലം െകാണ്ടും
ചതിെകാണ്ടും കീഴ്െപ്പടുത്തി നിർത്തിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു
വ്യാപാര ശൃംഖല സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഇംഗ്ലീഷുകാർ
തങ്ങളുെട നാട്ടിെല സമ്പൽസമൃദ്ധി ആർജ്ജിച്ചതു്. വ്യാ�
വസായികവും വാണിജ്യപരവുമായ ഈ ആക്രമേണാ�
ന്മുഖത അവെര പുറംനാടുകളിേലക്കു നയിച്ചില്ലായിരു�
െന്നങ്കിൽ, അവരുെട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
പരിതഃസ്ഥിതികൾ വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു. മറ്റു് മനു�
ഷ്യസമൂഹങ്ങേളാടു് മനുഷ്യത്വമില്ലാെത െപരുമാറുകയല്ല
ബ്രിട്ടീഷുകാർ (ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മറ്റു വിേദശീയരും) െചയ്ത�
തു്. സ്വന്തം ജനപദത്തിനുെണ്ടന്നു് അവർക്കു് നല്ല േബാ�
ധ്യമുള്ള ആ മാന്യത, സ്വാതന്ത്ര്യം, മറ്റു ജനപദങ്ങൾക്കു്
നിേഷധിക്കുകയാണു് അവർ െചയ്തതു്. തങ്ങൾക്കു് െവ�
ട്ടിപ്പിടിക്കാവുന്നിടെമാെക്ക തങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിക്കായി
ഉപേയാഗിക്കണം എന്ന അന്ധമായ ഇച്ഛാശക്തിയാ�
ണു് അവെര നയിച്ചതു്. നീത്െഷ ഇംഗ്ലീഷുകാെരക്കുറിച്ചു്
എന്തു പറഞ്ഞാലും നീത്െഷയുെട കുലീന മനുഷ്യെന്റ
ഒരു ശരിയായ പകർപ്പിെനേപ്പാെലയാണു് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
േലാകം കീഴടക്കിയതു്. നീത്െഷ അപലപിക്കുന്ന ഇം�
ഗ്ലീഷുകാരുെട ആധുനികാശയങ്ങൾ അവരുെട ആധി�
പത്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാെണന്നും പുതിയ കു�
ലീനാധിപത്യത്തിെന്റ രീതി അതാെണന്നും നീത്െഷ
അറിഞ്ഞില്ല.

പാശ്ചാത്യേരാ പൗരസ്ത്യേരാ ആവെട്ട, ഈ െവട്ടിപ്പിടി�
ക്കലിെന്റയും കീഴടക്കലിെന്റയും വിവരണങ്ങൾ ഒരു ചരി�
ത്രപരിജ്ഞാനമായിട്ടല്ല ഉൾെക്കാേള്ളണ്ടതു്, മറിച്ചു് ഒരു
ധാർമ്മികമായ െഞട്ടൽ ആയിട്ടാണു്. മാനുഷികപ്രശ്ന�
െത്ത പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രകരണത്തിൽ കാ�
ണുന്നവർ വിസ്മരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണു്. യൂേറാപ്യൻ
മനുഷ്യാവസ്ഥയിൽ പ്രാപഞ്ചികമായ മനുഷ്യാവസ്ഥ
തെന്ന ദർശിക്കുേമ്പാൾ, ഒരിക്കൽ െകാള്ളയടിച്ചു വർദ്ധി�
പ്പിച്ച ജീവിതസൗകര്യങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നുയർന്ന
പ്രശ്നങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഒന്നു പുനഃപരിേശാധിേക്കണ്ടത�
േല്ല? എങ്ങെനെയന്നാൽ, മനുഷ്യാവസ്ഥെയ ദരിദ്രമായ
ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളുെട അവസ്ഥാവിേശഷ�
ത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് േനാക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ ആ കാഴ്ച
പാർശ്വമാവാതിരിക്കൂ. (ൈവയക്തിക സമൂഹങ്ങെള സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ അവസ്ഥാവിേശഷം ആനുകൂല്യ�
രഹിതരുെട ജീവിതാവസ്ഥയാണു്).

ബലാൽക്കാരം െചയ്യെപ്പട്ട ഒരു സ്ത്രീെയേപ്പാെല, െകാ�
ള്ളയടിക്കെപ്പട്ട ഒരു വീടുേപാെലയാണു് ആ നാടുകൾ:
ബലാൽക്കാരം െചയ്യുന്നവരും അതിനു് ഇരയായവരും
അടങ്ങുന്നതാണു് മനുഷ്യാവസ്ഥ. മുറിേവറ്റ—ഇനിയും
ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത വ്രണങ്ങളും പരിചരിച്ചു നിരങ്ങുന്ന—
രാജ്യങ്ങളിെല മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ അവസ്ഥയിൽ
നിന്നാണു് ആ പ്രശ്നപരിേപ്രക്ഷ്യം ആരംഭിേക്കണ്ടതു്.
ബലാൽക്കാരവും കഴിഞ്ഞു് ഒരു കുറ്റേബാധവുമില്ലാെത
നടന്നു് അകലുന്ന പാശ്ചാത്യ മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ പ്രകൃത�
െത്തക്കുറിച്ചു തെന്നയുള്ള നിർദ്ദയമായ ഒരു ൈനതിക�
വിചാരണയിൽ നിന്നാണു് മനുഷ്യാവസ്ഥെയക്കുറിച്ചുള്ള
ചിന്ത ആരംഭിേക്കണ്ടതു്. ‘െവളുത്ത മനുഷ്യെന്റ ബാധ്യത�
കൾ’ ചുമലിേലറ്റിേയാ, േതാളുകുലുക്കി അതു ൈകെയാഴി�
േഞ്ഞാ അല്ല ഇതു െചേയ്യണ്ടതു്. മാപ്പു പറഞ്ഞു രക്ഷെപ്പ�
ടുകയുമല്ല. െവളുത്ത മനുഷ്യർക്കു് ധാർമ്മിക ബാധ്യതക�
െളാന്നും ഇല്ല എന്നു ചിലർ കരുതുന്നു.

പെക്ഷ, ഇേപ്പാൾ ദരിദ്രമായിരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങ�
ളിൽ മിക്കതിലും സമ്പന്നമായ യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളി�
ലും അന്നെത്ത ചൂഷണത്തിെന്റ നീണ്ട യുഗങ്ങൾ ഒരു
ഫലവും ഉളവാക്കിയിട്ടിെല്ലേന്നാ? ആ ചൂഷണം തീർത്തും
അപ്രസക്തവും ഫലശൂന്യവുമായ ഒരു ചരിത്രഗതിയാ�
യിക്കാണാേമാ? പ്രബലവും ധാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞതുമായ
ഒരു പ്രതിവാദം ഇതെത്ര: ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യ�
ങ്ങെള വ്യാവസായികത്താവളമാക്കിയതിനു് യുേറാപ്യൻ
രാജ്യങ്ങൾ അവർക്കു് നൽകിയ പ്രതിഫലം പുതിയ നാ�
ഗരികതയും പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുമാണു്. എങ്ങെനയുള്ള പരി�
ഷ്കാരങ്ങെളന്നാൽ, താവളരാജ്യങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും സ്വ�
യം ആർജ്ജിക്കാൻ പറ്റാത്തവ. ഈ വാദത്തിനു നല്ല
ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇതിനകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യ�
രാജ്യങ്ങളുെട ഭാഗത്തു നിന്നല്ല. പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങൾത�
െന്ന ഈ പുതിയ നാഗരികത സ്വന്തം പ്രാണവായുവാ�
യി കരുതി ജീവിക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു് ആ ന്യായീകരണം.
തങ്ങെള കീഴ്െപ്പടുത്തിയവരുെട നടപടിെയ സ്വന്തം
െചയ്ത്തുെകാണ്ടു് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഈ ഏഴരാജ്യങ്ങളുെട
പ്രവൃത്തിെയ എങ്ങെനയാണു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു? വി�
േദശീയരായ അക്രമികൾക്കു പകരം തങ്ങളുെട ഇടയിൽ
നിന്നു തെന്ന ഉയർന്നുവന്ന തേദ്ദശീയരായ അക്രമികൾ
ഒരു പ്രബലമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം േവരിറക്കി എേന്നാ?
സ്വയം ആ കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നവരായിത്തീർന്നു െവേന്നാ?
ശരിയ്ക്കും തങ്ങൾക്കുള്ളതിേനക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ട ജീവിതരീ�
തിയാണു് തങ്ങെള കീഴ്െപ്പടുത്തിയവർക്കുള്ളതു് എന്നു
ധരിേച്ചാ? അേതാ നീണ്ടകാലെത്ത സർവ്വവിധമായ
േബാധനത്താൽ മെറ്റാരു കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ സാധ്യത കാ�
ണാെത േപായതിനാേലാ? അതല്ല, ആധുനിക േലാക�
ത്തിെല അതിജീവനത്തിനു് പാശ്ചാത്യനാഗരികതയാ�
ണു് ഒേരേയാരു േപാംവഴി എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതു െകാ�
േണ്ടാ? ആക്രമിക്കുന്നതു് ആയുധങ്ങൾ െകാണ്ടാെണ�
ങ്കിലും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതു് ആശയങ്ങൾ െകാ�
ണ്ടാകുന്നു—ഇംഗ്ലീഷുകാർ പാകിയ ആ ‘പുതിയ ആശയ�
ങ്ങൾ’ പ്രതീക്ഷിച്ച വിള നൽകിെയേന്നാ?

വിചാരണ െചയ്യെപ്പടാെത ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് മാ�
ഞ്ഞുേപായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇന്നു് കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പടണം
എന്നു വാദിക്കാനല്ല ഈ വരികൾ എഴുതുന്നതു്. മനു�
ഷ്യരാശിയുെട ഈ മറവി നെമ്മ ചിന്തിപ്പിേക്കണ്ടതാ�
കുന്നു. പാശ്ചാത്യർ ഫാസിസെത്ത മറക്കുന്നില്ല. കാര�
ണം അതു് അവർക്കുതെന്ന ആപത്തിെന െകാണ്ടുവ�
ന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ മറ്റേനകം രാജ്യങ്ങെള
ബലാൽക്കാേരണ കീഴ്െപ്പടുത്തിയതു് അങ്ങെനയല്ല.
അതവർക്കു് ഒരു ഋതുവിൽ വന്ന മാറ്റം േപാെല വിസ്മര�
ണീയമാണു്. േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ െകടുതികൾ
രണ്ടു േലാകമഹായുദ്ധങ്ങളാെണന്നും ഫാസിസമാണു്
ആധുനികേലാകത്തിനു് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ക്രൂരത കാ�
ണിച്ചുെകാടുത്തെതന്നും ആധുനികേലാകത്തിെല മനു�
ഷ്യർ കരുതുന്നു. നാസി അതിക്രമങ്ങെള െപരുപ്പിച്ചു കാ�
ണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അേമരിക്കൻ-യുേറാപ്യൻ
രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുണ്ടു്. അതിശക്തമായ ഒരു ജർമ്മനി തങ്ങ�
ളുെട െകാേളാണിയൽ േമധാവിത്വത്തിനു് ഭീഷണിയായ�
തുെകാണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കിത്ര േവവലാതി.

നീത്െഷ ഇംഗ്ലീഷുകാെരക്കുറിച്ചു്
എന്തു പറഞ്ഞാലും നീത്െഷയുെട
കുലീന മനുഷ്യെന്റ ഒരു ശരിയായ
പകർപ്പിെനേപ്പാെലയാണു് ബ്രി�
ട്ടീഷുകാർ േലാകം കീഴടക്കിയതു്.
നീത്െഷ അപലപിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീ�
ഷുകാരുെട ആധുനികാശയങ്ങൾ
അവരുെട ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന
ആയുധങ്ങളാെണന്നും പുതിയ കു�
ലീനാധിപത്യത്തിെന്റ രീതി അതാ�
െണന്നും നീത്െഷ അറിഞ്ഞില്ല.

എന്നാൽ അതിേന�
ക്കാൾ ഒട്ടും കുറഞ്ഞത�
ല്ലാത്ത അളവിൽ മനു�
ഷ്യെര ചൂഷണം െചയ്തും
െവട്ടിപ്പിടിച്ചും ആണു്
തങ്ങൾ സമ്പന്നരായ�
തു് എന്ന സത്യം മറച്ചു
വയ്ക്കാൻ ജർമ്മനിയി�
െല നാസികളുെട മനു�
ഷ്യത്വഹീനമായ പ്രവർ�
ത്തിയിൽ േലാക ശ്രദ്ധ

ആകർഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അവർക്കു സാധിച്ചു. ഇപ്രകാ�
രം, വിയറ്റ്നാമിെല ഒരു െപൺകുട്ടിയുെട േയാനിയിൽ
േതാക്കിൻ കുഴൽ കയറ്റിയതിേനക്കാൾ ക്രൂരമാണു് ജർ�
മ്മനിയിൽ ജൂതന്മാെര കൂട്ടേത്താെട െകാെന്നാടുക്കിയതു്
എന്നു് േവണെമങ്കിൽ ഒരാൾക്കു്, സമർത്ഥിക്കാൻ സാ�
ധിക്കും. എന്നാലും ഒരു അതിക്രമത്തിെല അന്യായം തു�
ല്യമായ േവെറാരു അതിക്രമെത്ത പഴി പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
മൂടിവയ്ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഫാസിസെത്തക്കുറിച്ചു് അടി�
ക്കടി പിച്ചും േപയും പറയുന്ന ചില യുേറാപ്യൻമാർ േലാ�
കത്തു് കാലാകാലങ്ങളിലായി അവരുെട പൂർവ്വികർ െച�
യ്തുകൂട്ടിയ അക്രമങ്ങെളെയല്ലാം അതുേപാെല ശക്തമാ�
യി അപലപിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴ അവരുേടതു് ഒരു
ൈനതികേരാഷമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതുള്ളൂ.

ഇതുേപാെല ഉത്തേരന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങളിൽ ചിലർ ശരി�
ക്കും തങ്ങളുെട പൂർവ്വികരായിക്കാണുന്നതു് അവിടെത്ത
ഹിന്ദുക്കൾ അവരുെട പൂർവ്വികെരന്നു് ശരിയ്ക്കും ധരിച്ചിട്ടു�
ള്ള വിഭാഗക്കാെര അതിക്രമിച്ചു് കീഴ്െപ്പടുത്തിയവെര�
യാണു് എന്നതെത്ര ഇേപ്പാഴെത്ത ഹിന്ദുക്കളിൽ ചിലെര
െചാടിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതുേപാെലയാണു് ഇന്നു് ഹിന്ദുത്വ�
ത്തിനുേവണ്ടി വാദിക്കുന്നവെര പഴയ ജാതിവ്യവസ്ഥ�
യുെട േപ്രതം ഓടിക്കുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ, വ്യത്യസ്ത
സംസ്കൃതികളുെട വക്താക്കേളാ പടയാളികേളാ ആയി�
വരുന്നവർക്കു്, അതിക്രമത്തിേന്റതായ ഒരു സംസ്കാരം
ഏെതങ്കിലും ഒരുതരത്തിൽ ആന്തരികവത്ക്കരിക്കാെത
സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിെന്റ അംശമാക്കാെത, അതിനു
കഴിയുകയില്ല. അതുെകാണ്ടു് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നു്
പൂർണ്ണമായി വിമുക്തമായ ഭാഷയിലല്ലാെത മാനുഷിക�
കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
ഭിന്നമനുഷ്യസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ, ഇപ്രകാരം, ഹിംസാ�
ത്മകമായ അസമത്വവും അസമഭാവനയും നിലനിന്നു�
േപാരുന്നുെവന്നതു് വളെര കാതലായ മാനുഷിക പ്രശ്ന�
മാണു്. സമ്പന്നരാഷ്ട്രങ്ങളും ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ഇന്നെത്ത വ്യത്യാസം സുസ്ഥാപിതമായിത്തീരുന്നതിനു
മുമ്പു്, സമ്പന്നരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പലതും, അന്യേദശങ്ങളിെല
മനുഷ്യർക്കുേനെര തങ്ങളുെട ഹിംസെയ െകട്ടഴിച്ചു വി�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്, ഇന്നെത്ത േലാകവ്യവസ്ഥയ്ക്കു് മാ�
നുഷികമായ ഒരു ചരിത്രമില്ല, പ്രാകൃതികമായ ചരിത്രമാ�
ണുള്ളതു്. കാട്ടുനിയമത്താൽ മാത്രം വിശദീകരിക്കെപ്പടാ�
വുന്ന ചരിത്രം. അതായതു്, കാട്ടുനിയമം ആദ്യം ചിലെര
മറ്റു ചിലേരക്കാൾ അനുകൂലമായ സ്ഥിതിയിൽ എത്തി�
ക്കുന്നു. പിന്നീടു്, ഈ അനുകൂലസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുെകാ�
ണ്ടു് ആ ചിലർ േലാകനിയമമനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കാൻ
സന്നദ്ധരാകുന്നു.

രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാട്ടുനിയമത്താൽ സ്ഥാ�
പിക്കെപ്പട്ട അസമത്വബന്ധമാണു് ഈ േലാകനിയമം
നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള സ്വാഭാവികാവസ്ഥ. അതു�
െകാണ്ടു് ആനുകൂല്യം േനടിയവർക്കു് േലാകനിയമം കാ�
ട്ടുനിയമേത്തക്കാൾ ഗുണകരവും ആനുകൂല്യം കുറഞ്ഞ�
വർക്കു് അേതനിയമം ഒരു ഭാരവും ആയിത്തീരുന്നു. ആ
നിയമം അനീതിയുെട നിയമവൽക്കരണമായിത്തീരുന്നു.
ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാം േലാകവും മൂന്നാം േലാകവും
തമ്മിൽ ഇന്നുള്ള ബന്ധം േലാകനിയമത്തിനു് േപാരാ�
ത്തതാെണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുചിലേപ്പാൾ അതിേന�
ക്കാൾ അപ്പുറം ഉദാരം കൂടിയാണു്. പേക്ഷ ആ പഴയ
കാട്ടുനിയമത്തിെന്റ ഫലെത്ത എന്തു െചയ്യണം? അതി�
െന മെറ്റാന്നാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇേപ്പാഴെത്ത
േലാകനിയമത്തിനു് കഴിയുേമാ?

ഈ ഫലം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിൽേക്ക, േലാകനിയമം
എേപ്പാഴും വീേറ്റാ െചയ്യെപ്പടുന്നു. തുല്യരല്ലാത്ത ജനവി�
ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, അതുെകാണ്ടു് അസമത്വെത്ത നി�
ലനിർത്താനല്ലാെത അതിെന ഇല്ലായ്മ െചയ്യാൻ ഇന്ന�
െത്ത േലാകനിയമം പ്രാപ്തമാകുകയില്ല. അതുെകാണ്ടാ�
ണു് മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇേപ്പാഴെത്ത
നിയമവൽക്കരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു
കാഴ്ചപ്പാടു് അശക്തമായിത്തീരുന്നതു്. േലാകരാഷ്ട്രങ്ങൾ
ഇന്നെത്ത നിലയിലാണു് ഇന്നെത്ത േലാകനിയമെത്ത
പ്രസക്തമാക്കുന്നതു്. േലാകരാഷ്ട്രങ്ങളുെട ഇന്നെത്ത ആ
നില തെന്നയാണു് ഉത്ക്കണ്ഠ ഉളവാേക്കണ്ട ഒരു മാനു�
ഷികപ്രശ്നം. അതിനാൽ േലാകനിയമങ്ങൾക്കു് മാനുഷി�
കപ്രശ്നെത്ത സംകീർണ്ണമാക്കാനല്ലാെത അതിെന്റ െകട്ട�
ഴിക്കാനാവില്ല.

1991-ൽ എഴുതി 1997 ‘സമകാലിക മലയാളം’ വാരികയിൽ
(1997 െമയ്–ജൂൺ/1172 ഇടവം 23 – മിഥുനം 13) പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയതു്.

□



നിസാർഅഹമ്മദ്
നിരവധി േലഖനങ്ങൾ, േപര് െവയ്ക്കാത്ത ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ… ഇവയിലൂെട
പ്രസരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകൾ ഇന്ന�
െത്ത ബൗദ്ധിക േലാകത്തു്, പ്രേത്യകിച്ചും �
േകരളത്തിെന്റ, വ്യക്തതയുെട െവളിച്ചമായി നിലനില്ക്കുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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