


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"ബു�ിമു��� �പശ്ന�െള കുറി��� വ��മായ ചി�യുെട കുറവ ്
നമു�ിടയിലു�്. ഇവിടെ� വിദ�ഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ നി�ും  വളെര കുറ�� 
മാ�തേമ ഈ ചി��ു� പരിശീലനം ലഭി�ു�ു��. െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ�് എ� 
സാ��ിക വിദഗ്ധെ� വളെര വ��വും, അറിവ് പകരു�തുമായ എഴു�ുകളിൽ, 
എ�ിെന �പശ്ന�െള കുറി�് ചി�ി�ണെമ�തിെ� വിവരണ�ൾ 
വളെരയധികമു�്. േനാബൽ പുരസ് കാര േജതാ�ൾ, ടാക്സി ൈ�ഡവർമാർ, 
വിദ�ാർ�ികൾ അ�െന തുട�ി, എ�ിന് രാഷ്�ടീയ �പവർ�കർ�് വെര 
ഇേ�ഹ�ിെ� എഴു�ുകൾ മനസിലാ�ാം! ഈ പുസ്തകം വായി��, ജീവിതം 
മാ�ിമറി�ു� അനുഭവ�ിനു ത�ാറാകൂ." 
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ആമുഖം  
 
അ�്ലസ് ഇ�േണാമിക് റിേസർച് ഫൗേ�ഷെ�യും (Atlas Economic Research 

Foundation) ��ഡ�സ് േഫാർ ലിേബർ�ിയുെടയും (Students For Liberty) സംയു� 
പ�തിയാണ്  സ�ാത����ിെ� സാ��ികശാസ്�തം (The economic of freedom). 
ആശയ�ൾ�് അതിരുകളി� എ�്,  അ�്ലസിെല േപാെല, എസ്. എഫ്. എലിൽ ഉ� 
ഞ�ള�ം വിശ�സി�ു�ു. േലാക�ിെ� എ�ാ ഭാഗ�ുമു� ഞ�ള�െട അംഗ�ൾ, 
സ�ത��വും നീതിപൂർവവുമായ  ഒരു സമൂഹെ� വാർെ�ടു�ു�തിനു േവ�ി 
പരി�ശമി�ുകയാണ്.  ന�ുെട സ�ാത���ം(ലിബർ�ി) മേനാഹരവും, �പേചാദകവും 
മാ�തമ�, �പാബല��ിൽ െകാ�ുവരാൻ  സാധി�ു�തുമാണ് എ�ത് അറിയാവു� 
യുവ ആദർശവാദികളാണ് ഞ�ൾ. അത് െകാ�് ഞ�ൾ, സ�ാത���ം, നീതി, േ�മം, 
സമാധാനം എ�ി�െനയു� വിഷയ�െള സ�യം പഠി�ുകയും, ഞ�ള�െട 
കൂെടയു� വിദ�ാർ�ികെള പഠി�ി�ുകയും െച��ക എ� കടമ 
ഏെ�ടു�ിരി�ുകയാണ്. തലമുറകളായി നമു�് ചു��മു�ായിരു� ചി�കരും, 
വ�വസായ �ാപകരും, �പവർ�കരും, പ�ിതരും േചർ�് ഉ�ാ�ിയ 
അടി�റയാണ് ഞ�ൾ ഇതിനായി എടു�ു�ത്.  

ഈ സംരംഭം ൈവവിധ�ം നിറ�താണ്. ഞ�ൾ പല ഭാഷകൾ 
സംസാരി�ു�വരും, പല വിശ�ാസ�ൾ ഉ�വരും, പല രാജ��ളിൽ നി�ും 
ഉ�വരുമാെണ�ിലും, െപാതുവായി ഞ�ൾ വിശ�സി�ു� സി�ാ��ൾ ഞ�െള 
ഒരുമി�ി�ു�ു. അവനവനായി എ�് കരുതി െവ�ണെമ�് തീരുമാനി�ാനു� 
സാ��ിക സ�ാത���ം, എ�െന ജീവി�ണെമ�് തിര�ടു�ാൻ ഒരാൾ�ു� 
സാമൂഹ� സ�ാത���ം, കൂടാെത ചി�ി�ാനും, പഠി�ാനുമു� സ�ാത���ം. ഇവയാണ് 
ആ സി�ാ��ൾ. സ�ാത���ം എ�ത് വിഭജി�ാനാകാ�തും, അെതേ�ാഴും 
സംര�ി�െ�േട� അവിഭാജ�മായ ഒ�ുമാെണ�് ഞ�ൾ വിശ�സി�ു�ു. 

എ�് െകാ�ാണ് സ�ാത����ിെ� സാ��ിക ശാസ്�തം? കാരണം, ഇ� ്
സ�ാത����ിെ� പടി പടി  ആയി ഉ�  നാശെ� ന�ായികരി�ു�തിനു േവ�ി, 
െത�ായ സാ��ികശാസ്�ത ചി�കെള ഉപേയാഗി�് വരു�ു. ഒരുപാട് ഉദാഹര�ൾ 
കാണി�ാനാകും. വായ്പകൾ�് േമൽ വായ്പകൾ െകാടു�ു� "ഉേ�ജന 
പാേ�ജുകൾ", "െതാഴിൽ നിർ�ാണം" എ� േപരിൽ ൈസന��ിനായി കൂടുതൽ 
ചിലവുകൾ, വലിയ വലിയ വ�വസായ�ൾ�് േവ�ി, വിേവകപരമ�ാ�, 
വിഭവ�ള�െട നശീകരണം ("പരാജയെ��വർ�ു� കാശ്"),  

േലാകസമാധാനെ� തെ� അ�ിമറി�ാനായി കുറ�� േപരുെട 
�പേയാജന�ിനായി ഉ�ാ�ിയ വ�വസായ�ൾ�ായു� തട��ൾ (േക�ാ�യും 
തീരുവകള�ം), കാര��െള നിയ��ി�ു�തിന് പകരം സ�ത് വ�വ�െയ 
തകർ�ുകയും, താറുമാറാ�ുകയും െച��ക, വ�ാജമായ നിയ��ണ�ൾ കൂടാെത 
നിയമപരമായ ക�ുെക�ൽ (ജപ്തി), േദശീയവത്കരണം, െകാ�യടി�ുക ഒെ� 
ഇതിനുദാഹര�ളാണ്. ഇെത�ാം രാഷ്�ടീയ�ിൽ ഒരു നാ��നട�് േപാെലയാണേ�ാ. 

ഈ വാദ�െള ഒെ� എതിർ�ു� തലമുറകളിൽ ആദ�േ�ത� ന�ുേടത്. 19- ၁о 
നൂ�ാ�ിൽ �ഫാൻസിൽ ജീവി�ിരു� സാ��ിക വിദഗ്ധൻ െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ�്, 
ഇ�രം വാദ�െള ഒെ� തലമുറകൾ�ു മുൻപ് തകർ�ി���്. അേ�ഹം, തെ� 
െചറിയ ജീവിത�ിെ� അവസാന വർഷ�ൾ, ഗവൺെമ��നു ന�ുെട 
സ�ാത����ിൽ ഇടെപടാൻ ഉ� ധാർ�ികമായ അവകാശേമാ, 

 



രാഷ്�ടപുേരാഗമന�ിെ� കാര��ിൽ ഇടെപടാനു� �പാവർ�ികമായ കഴിേവാ 
ഇെ��ു െതളിയി�ാനായി ഉഴി�ു വ��. 

ബാ�ിയാ�ിെ� ചില �പധാന �പബ��ളാണ് ഇതിൽ കാഴ്ച വയ്�ു�ത്. തെ� 
കൂർ�ബു�ിയിലൂെട ഓേരാ മിഥ� ധാരണകള�െടയും ക�ി 
െവളി��ാ�ു�തിേനാെടാ�ം കലാപ�േളയും, േസ��ാധിപത� �പവൃ�ികേളയും 
എതിർ�ു� അേ�ഹ�ിെ� മന�ാണ് നമു�്  ഇതിലൂെട െവളിെ�ടു�ത്. "ദൃശ�വും, 
അദൃശ�വും" വായി�ു�തിലൂെട, േലാകെ� ഒരു പുതിയ െവളി��ിലൂെട ന�ൾ 
േനാ�ി കാണും. എ�േണാമിക്സിെന കുറി��� േലഖന�ളിൽ വളെരേയെറ 
�പധാനെ��താണിത്. ബാ�ിയാ�ിെ� േലഖന�െള കൂടാെത, അേ�ഹ�ിെ� 
ആശയ�ള�െട �പാധാന�ം വ��മാ�ുകയും, കൂടുതൽ സമകാലിക �പശ്ന�ളിൽ 
ഈ ചി�കെള �പേയാഗി�്  പഠി�ുകയും െച��� മ�� ര�ു �പബ��ൾ കൂടി ഈ 
പുസ്തക�ിലു�്. 

ബാ�ിയാ�ിെ� േലഖന�ള�െട അവതാരിക എഴുതിയത്, 1974ൽ സാ��ിക 
ശാസ്�ത�ിനു േനാബൽ പുരസ്കാരം േനടിയ എഫ്. എ. േഹയ് ക്   ആണ്. സാ��ിക 
ചി�കള�െട ഒരു അ�ഗഗണ�നായിരു� അേ�ഹം �പശസ്തനായത്  ‘എ�ുെകാ�്  
േസാഷ�ലിസം തകരു�ു’ എ�ും, ‘ചിതറി�ിട�ു� അറിവുകെള എ�െനയാണ് 
വിപണി ഉപേയാഗി�ു�ത്’ എ�ുമു� തെ� എഴു�ുകളിലൂെടയാണ് (“The Use of 
Knowledge in Society,” എ� േലഖനം േനാ�ുക , www.econlib.org ഈ ലി�ിൽ അത് 
ലഭ�മാണ്, NobelPrize.org എ� ലി�ിൽ ലഭ�മായ അേ�ഹ�ിെ� േനാബൽ 
സ�ാന�ിനർഹമായ േലഖനം കൂടി േനാ�ുക) �പശസ്തനായ സാ��ിക 
ശാസ്�ത�ൻ മാ�തമ�, ശ�മായി വ��ിസ�ാത����ിനു േവ�ി േപാരാടിയ ആൾ 
കൂടിയാണ് േഹയ് ക്. 1944ൽ ഇംഗ്ള�ിൽ �പസി�െ�ടു�ിയ ദി േറാഡ് ടു െസർഫ്ഡം 
(The  Road  to  Serfdom) എ�ത് രാഷ്�ടീയ ത��ചി�യുെട 
ഉത്�ൃഷ്ടകൃതികളിെലാ�ാണ്. അേ�ഹ�ി� മ�� �പശസ്ത േലഖന�ളിൽ 
വ��ിസ�ാത����ിെ�യും നിയമ�ിെ�യും ഭരണഘടന (The  Constitution of Liberty 
and Law), നിയമനിർ�ാണം (Legislation), വ��ിസ�ാത���ം (Liberty) എ�ിവയുൾെ�ടും.  

ഇതിെല അവസാന �പബ�മായ "ട��� മി�്സ് എെബൗ�് മാർ��്",  അെതഴുതിയ 
േഡാ. േടാം ജി പാൽെമർ 2007ൽ െകനിയയിെല െനയ് േറാബിയിൽ േമാ�് േപെലറിൻ 
െസാൈസ�ിയുെട (Mont Pelerin Society) 2007െല മീ�ി�ിൽ അവതരി�ി�ുകയു�ായി. 
1947ൽ േഹയ് ക് ആരംഭി�  സംഘടനയാണിത്, കാേ�ാ ഇൻ�ി����ിെല  ഒരു മുതിർ� 
ഗേവഷകനും, േലാക�ാകമാനമു� തി�് ടാ�് ശൃംഖലയായ അ�്ലസ് റിസർ�് 
ഫൗേ�ഷെ� ൈവസ് �പസിഡ��മാണ് േഡാ. േടാം ജി. പാൽെമർ. പാൽെമർ, ഈ 
�പബ��ിൽ അറിെവ� വ�ാേജന സ�ീകരി�െ��ിരു� മി�ുകെള 
�കമെ�ടു�ുകയും, നിരൂപി�ുകയും, ഖണ് ഡി�ുകയും െച���ു. ഇവയിൽ 
വിപണികള�െട സ�ഭാവെ� െത�ായി �പസ്താവി�ു�, "ആേവശപൂരിതമായ 
ന�ായികരണം (overly enthusiastic defenses)” േപാെലയു� മി�ുകള�മു�്. 

ബാ�ി ഉ�വരുെട ജീവിതം ന�ായി നട�ു�തിന് േപാലും കഴിവു�വരാണ് 
ത�െള�്, ഇ�െ� വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളിെല അധികൃതർ ചിലേ�ാൾ 
ചി�ി�ു�ു�ാകും. എ�ാൽ അ�െന അ�.  അത് െകാ�ാണ്, "െ�പാഫസർമാർ 
നി�േളാടു പറയാ�ത് " എ�് ഉപശീർഷകം നൽകിയത്. നി�ള�െട അധ�ാപകർ 
സ�ാത����ിനു വില ക�ി�ു�ുെ��ിലും, സാ��ിക േമഖലയിലു� 
ഗവൺെമ��െ� ഇടെപടലുകള�െട ഫല�െള പരിഗണി�ു�ി�. കാരണം, അവർ 
ത�ള�െട ബു�ി�് അമിതമായി വില െകാടു�ുകയും, ബാ�ിയു�വരുെട 
ഇടപാടുകളിലു� ഗവൺെമ��െ� ഇടെപടലുകള�െട "ഉേ�ശി�ാ� 
പരിണിതഫല�െള (Unintended consequences)” ക�ിെ��ു നടി�ുകയും െച���ു. 
അവർ �പതിപാദി�ു� തിയറികൾ അധികാരെ� സ�ാധീനി�ാനും, 

 



അധിേ�പി�ാനും കഴിവു� �ാപിത താ�ര�മു�വരുെടയാെണ�തും അവർ 
മന�ിലാ�ു�ി�.  വ��ിസ�ാത����ിെന അതിെ� എ�ാ രൂപ�ിലും 
മന�ിലാ�ാൻ ന�ൾ�് കഴി�ിെ��ിൽ പി�ാർ�ു കഴിയും എ� ചി�യാണ്, 
��ഡ�സ് േഫാർ ലിബർ�ി ഈ �ശമം ഏെ�ടു�ു�തിെ� പുറകിലു�ത്.  

ഒരു സ�ത�� സമൂഹം, അവരാൽ ഉ�ാ�ിയ ഉട�ടി �പകാരം, ആശയ�ള�ം, 
സാധന�ള�ം, േസവന�ള�ം ക�വടം െച���തിനും, സ��ം ല���ിൽ 
എ�ു�തിനുമായി, മ���വരുെട സ�ാത���െ�യും ബഹുമാനി�ുെമ�് ഞ�ൾ 
വിശ�സി�ു�ു. എ�ാവരും തുല� സ�ാത���ം ആസ�ദി�ുകയും, ത�ള�െട 
ഇടെപടലുകൾ സ�േമധയാൽ ആകുകയും െച��േ�ാൾ ഉ�ാകു� ഫലം 
അവ�വ�യ�, വ�വ�യായിരി�ും; ദാരിദ�മായിരി�ി�, സമൃ�ിയായിരി�ും; 
കലഹമായിരി�ി�, സഹകരണമായിരി�ും. 

തുറ� മന���, ജി�ാസയു� ഒരു വിദ�ാർ�ിയുെട ക�ിലാണ് ഈ പുസ്തകം 
എ�ിേ�രു�െത�ു ഞ�ൾ വിശ�സി�ു�ു. ഈ പുസ്തക�ളിെല ആശയ�ൾ 
നി�ളിൽ താ�ര�മുണർ�ു�ുെ��ിൽ, www.studentsforliberty .com എ� െവബ് 
അെ�ഡ�് സ�ർശി�ുകയും, സ�ാത����ിനു േവ�ിയു� വിദ�ാർ�ികള�െട 
നീ��െള കുറി�് പഠി�ുകയും, സ�ത��മായ ഒരു സമൂഹ�ിനും,വിദ�ഭ�ാസ 
രീതി�ും േവ�ി േപാരാടു�തിൽ പ�ു േചരുകയും െച�ാവു�താണ്.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



അവതാരിക  
 

എഫ്. എ . േഹയ് ക്   
 
 
സാ��ിക ശാസ്�ത�െന� നിലയിൽ െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ�ിെ�  ഉയർ�െയ 

േചാദ�ം െച���വരും, അേ�ഹം �പതിഭയു� ഒരു േജർണലി�ാെണ�ു സ�തി�� 
തരും. "ഇതുവെര ജീവി�ിരു�വരിൽ െവ�് ഏ�വും ബു�ിമാനായ, സാ��ിക 
ശാസ്�ത�ിെല േജർണലിസ്റ്" എ�ാണ് അേ�ഹെ� േജാസഫ് ഷുംപീ�ർ 
വിളി�ി���ത്. െപാതുസമൂഹ�ിനു േവ�ിയു� അേ�ഹ�ിെ� ചില �പധാന 
കൃതികള�� ഈ �ഗ�ം പരിചയെ�ടു�ു�തിനു േവ�ി നമു�ിേ�ാൾ തൽകാലം 
ആ വിേശഷണ�ിൽ തെ� നിർ�ാം. "അേ�ഹം ഒരു സി�ാ�ാവാദി ആയിരു�ി�" 
എ� ഷുംപീ�റിെ� പരുഷമായ വാദേ�ാട്, അേ�ഹ�ിെ� ഔ�ത��ിൽ ഒ��ം 
കുറവ ്വരു�ാെത തെ� നി�ൾ അംഗീകരിേ��ാം. എഴു�ുകാരെന� 
പദവിയിൽ അേ�ഹം ഉ�ായിരു� വളെര കുറ� കാലയളവിൽ, തെ� 
ആശയ�െള ന�ായികരി�� െകാെ�ഴുതിയ കാര��ൾ, മ�� വലിയ സാ��ിക 
വിദഗ്ധെര തൃപ്തിെ�ടു�ിയി� എ�ത് സത�മാണ്. െപാതുകാര��ൾ�ു േവ�ി 
എഴുതി തുട�ിയി�് െവറും അ�ു െകാ�ം മാ�തമായി���  ഒരു എഴു�ുകാരനായത് 
െകാ�ും, കഠിനമായ ഒരു അസുഖം മൂലം മരണേ�ാട് മ�ി�� 
െകാ�ിരു�വനുമായി��ം, േകവലം മാസ�ൾ െകാ�ു �പഖ�ാപിത �പമാണ�ളിൽ 
നി�ും േവറി�് നിൽ�ു� തെ� നിലപാടുകെള��ി ഒരു േലഖനെമഴുതിയ ആളാണ് 
ബാ�ിയാ�്. ആ �പതിവാദ�ൾ പറ�ു ഫലി�ി�ാൻ പ�ിയിരുെ��ിൽ, അത് 
മഹാ�ുത�ിൽ കുറ�താെയാ�ുമ�. നാ��ിെയാൻപതാം വയെ�� െചറിയ 
�പായ�ിൽ തെ� മരണ�ിനടിമെ�േട�ി വ�ു എ�താേണാ അേ�ഹെ� ഇതിൽ 
നി�ും തടു�െത�ു ആർ�ും സംശയം േതാ�ിേയ�ാം. വിവാദപരമായ 
അേ�ഹ�ിെ� േലഖന�ൾ വായി�ാൽ വാദ�ളിെല �പധാനെ�� കാര��ൾ 
േവർതിരി�� മന�ിലാ�ാനു� അേ�ഹ�ിെ� ഉൾ�ാഴ്ചയും, േനരി�് �പധാന 
വാദ�ിേലെ��ാനു� കഴിവും കാണുവാൻ സാധി�ും. ഈ 
ശാസ്�തതശാഖയിേല�ു� യഥാർ� സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ആവശ��ിന് 
സാമ�ഗികൾ ഈെയഴു�ുകൾ അേ�ഹ�ിന് െകാടു�ു�ു�്. 

ഈ �ഗ��ിെല "ദൃശ�വും അദൃശ�വും" (What is Seen and What is not seen in a political 
economy) എ� ആദ�െ� േലഖന�ിെ� ശീർഷകം, മെ��ിേന�ാള�ം ഇത് 
െതളിയി�ാൻ സഹായകമാണ്. സാ��ിക േമഖലയിെല �പധാന �പശ്ന�െളയും, 
സാ��ിക സ�ാത����ിനു േവ�ിയു� നിർണായക വാദ�െളയും  ഇ�തയും 
വ��മായി ഒ� വാചക�ിൽ �പതിപാദി�ാൻ കഴി� മെ�ാരാളി�. ആദ�െ� 
വാചക�ിൽ അേ�ഹെ� “�പതിഭ” എ�് വിേശഷി�ി�ത് തെ� ആശയ�െള, 
ഇ�തയും െചറിയ വാ�ുകളിൽ അവതരി�ി�തിനു� കഴിവ് മൂലമാണ്. ഈ 
വാ�ുകെള ചു�ി��ി സ�ാത���ാൽേഘാഷകമായ സാ��ിക നയ�െള  ഒരാൾ�ു 
മുഴുവനായി വിശദീകരി�� െകാടു�ാവു�േതയു��. ഈ �ഗ��ിെല ആദ�െ� 
േലഖന�ിെ� ശീർഷകമാണ് ഇെത�ിലും, ബാ�ി ഉ� എ�ാ േലഖന�ളിേല�ും 
വഴിെയാരു�ു�ത് കൂടിയാണ്. അേ�ഹ�ിെ� സമയ�ു നിലനി�ിരു� 
െത�ി�ാരണകെള എതിർ�ു�തിനു േവ�ി, പല വ�ം ഈ വാചക�ള�െട 
�പാധാന�െ�യും അർ�േ�യും കുറി�് വിവരി�ു�ു�്. ഇേ�ാഴും 

 



എതിർക�ികള�െട വാദ�ളിൽ വലിയ മാ��െളാ�ും വ�ി�ാെയ�ത് ഞാൻ 
കുറ�� കഴി�ു കാണി�� തരു�ു�്. പെ�  ആദ�ം എനി�് അേ�ഹ�ിെ� 
ആശയ�ിെ� �പാധാന�െ� കുറി�� പറേയ�തു�്. 

ഇെത�ാണ് പറയു�ത് എ�് വ�ാൽ, സാ��ിക േമഖലയിെല നയ�െള 
അവയുെട െപ��ു�തും മുൻകൂ�ി�ാണാവു�തുമായ ഫല�െള വ�് മാ�തം 
വിലയിരു�ുകയാെണ�ിൽ, നമു�് സാധ�മായ വ�വ�ിതിയിേല�് ന�ൾ 
എ�ിേ�രി� എ�് മാ�തമ�, ന�ുെട വ��ിസ�ാത���ം പൂർണമായും നശി�ുകയും 
അത് വഴി, ന�ുെട നടപടികള�െട ന� ഫല�ളിൽ നി�് ന�ൾ തഴയെ�ടുകയും 
െച��ം. ഓേരാരു�രുേടയും സാഹചര��െള മുഴുവനായി ഉപേയാഗി�ു�തിനു, 
അവർ�ു സ�ാത����ിെ�  ആവശ�മു�്. മ���വരുെട ആ�ഗഹൾ�നുസരി�് 
�പവർ�ി�ു�തിന് േവ�ി, അവരുെട സ�ാത����ിനു പരിധി 
ക�ി�ുകയാെണ�ിൽ, �പേയാജനകരമായ പല �പവൃ�ികളിൽ നി�ും ന�ൾ 
ഒഴിവാ�െ�േ��ാം. നി�ിതമായ ല���ൾ�്  േവ�ി െകാ�ുവരു� എ�ാ 
ബാഹ�മായ ഇടെപടലുകള�ം  ഇ�ര�ിലു� നിയ��ണ�ളായി മാറു�ു എ�താണ് 
സത�ം. 

ഗവൺെമ� ് നയ�ള�െട രൂപ�ിൽ വരു� ഇ�രം ബാഹ�മായ ഇടെപടലുകൾ 
സ�ാത���െമ� സാമാന� തത�െ� അടി�ാനമാ�ാെത ഓേരാരു�ർ�ും 
െവേ�െറ രീതിയിലാണ് നട�ാ�െ�ടു�െത�ിൽ, അവിെട നമു�് സ�ാത���ം 
നഷ്ടെ�ടു�ു. ഔചിത��ള�െട േപരിൽ നഷ്ടെ�ടുേ��ത� സ�ാത���െമ� ്
ബാ�ിയാ�് പറയുേ�ാൾ, അേ�ഹം ഒരുവൻ "എ�് തിരെ�ടു�ണെമ�തിെ� 
സ�ാത���െ�" ഒരു ധാർ�ിക തത�മായി�ാണ് ക�ിരു�ത്.  

ബാ�ിയാ�്, തെ� സമയ�്, ആവർ�ി���ായിെകാ�ിരു� പല 
മിഥ�ാധാരണകൾ�ും എതിരായി വാദി��. അ�െ� േപാെല ഇ�ും ചിലർ ഈ 
മിഥ�ധാരണകെള നിഷ്കള�മായി നട�ിലാ�ു�ു�്. ഇ�െ� സാ��ിക 
ചർ�കളിൽ, ആ മിഥ�ാധാരണകൾ�ു �പാധാന�മി�ാ എ�് വായന�ാർ 
െത�ി�രി�രുത്. ആ ധാരണകെള�ാം, ഇ�് കുറ�� കൂടി സ�ീർ�മായി 
നട�ിലാ�ു�തിനാൽ കെ��ുക ബു�ിമു�ാണ്. ഏ�വും ലളിതമായ 
ആവിഷ്കരണ�ിൽ ഇ�രം മിഥ�ാധാരണകെള കെ��ാൻ  പഠി�ു� 
വായന�ാരന്, കുറ�� കൂടി ശാസ്�തീയമായ വാദ�ളിൽ നി�ും ഉരു�ിരിയു� 
അ�രം നിഗമന�െള കാണുേ�ാൾ ജാ�ഗത പാലി�ാെന�ിലും കഴിയും. പു�ൻ 
വാദ�ള�മായി ഈ മുൻവിധികെള നീതീകരി�ുക എ�ത് സമീപകാലെ� 
സാ��ിക ശാസ്�ത�ിെ� ഒരു സവിേശഷതയായി നമു�് കാണാം. കാരണം 
ഇതിെന�ുടർ�് വരു� ആപ്തവാക��ൾ മേനാഹരവും സൗകര��പദവുമാണ്. 
അതിൽ ചിലത് ഇ�െനയാണ് - ചിലവാ�ുക എ�ത് ഒരു ന� കാര�വും, മി�ം 
വയ്�ുക എ�ത് ഒരു ചീ� കാര�വുമാണ്; പാഴ്ചിലവുകൾ മനുഷ�ർ�് 
�പേയാജന�ൾ നൽകുകയും, സാ��ിക വ�വ� അവെര തകർ�ുകയും 
െച���ു; ജന�ള�െട ൈകയിലിരു��തിെന അേപ�ി�� പണം ഗവൺെമ��െ� 
ക�ിൽ ഇരി�ുേ�ാൾ കൂടുതൽ ന� കാര��ൾ�ായി ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു; 
ഓേരാരു�ർ�ും അർഹതെ��ത്  ലഭി�ു�ുേ�ാ എ�് ഉറ�� വരുേ��ത് 
ഗവൺെമ��െ� കടമയാണ്. ഇ�രം ചി�കള�െട ശ�ി ഇ�ും നഷ്ടെ��ി�ി�. 
വ�ത�ാസെമെ��ു വ�ാൽ, അ�് തൽപരക�ികള�െട ചൂഷണെ� 
തടയു�തിനായി ബാ�ിയാ�് സാ��ിക വിദഗ്ധരുെട ഭാഗ�ു നി�് െകാ�ാണ് 
വാദി�ിരു�ത് എ�ിൽ, ഇ�് അ�രം വാദ�ൾ ഉ�യി�ു�ത് �പമുഖരായ 
സാ��ിക വിദഗ്ധർ തെ�യാണ്. ഇ�െ� വാദ�ൾ കൂടുതൽ 
മതി��ളവാ�ു�തും എ�ാൽ സാധാരണ�ാരന് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ാ� 
മൂടുപടമി�ാെണ�ും മാ�തം. ബാ�ിയാ�് അ�് ഖ�ി� എ�ാ മിഥ�ാധാരണകള�ം 

 



കൂടുതൽ ശ�ിേയാെട ഇ�് ഉയിർെ�ഴുേ��� വ�ിരി�ുകയാണ്. ഞാൻ ഒേര ഒരു 
ഉദാഹരണം നൽകാം. ബാ�ിയാ�ിെ� �പശസ്തമായ േലഖനമായ "പരാതി"യിൽ (The 
Petition), സൂര�േനാട് മ�രി�ു� െമഴുകുതിരി നിർമാതാ�ൾ സൂര�െനതിെര 
പരാതിെ�ടുകയും, അവർ�ു�ാകു� സ��ു മ���വർ�് കൂടി 
നൽകു�തിനായി ജനലുകൾ നിേരാധി�ണെമ�് ആവശ�െ�ടുകയും െച���ു�്. 
സാ��ിക ശാസ്�ത�ിെ� ചരി�തെ� കുറി�് �പതിപാദി�ു� ഒരു 
പാഠപുസ്തക�ിെ� അവസാനം, ഇ�െന ഒരു  അടി�ുറി�്  പുതിയതായി എഴുതി 
േചർ�ി���് :" െകയ്ൻസിെ� നിരീ�ണമനുസരി�� - െതാഴിലി�ായ്മ എ� 
ധാരണയും, മൾ�ി�യർ തിയറിയും - െമഴുകുതിരി നിർമാതാ�ള�െട വാദം 
അംഗീകരിേ��താണ് എ�ത് എ�ാരും �ശ�ിേ��താണ് " 

നമു�് ഇ�് പരിചയമു� പല സാ��ിക ഒ�മൂലികള�മായി ബാസ് �ിയാ� ്
മ�ിടുേ�ാഴും, ന�ുെട സമയെ� ഒരു വലിയ അപകടെ���ി അേ�ഹം 
എഴുതിയി�ി� എ�ത് �ശ�ാലുവായ വായന�ാരൻ മന�ിലാ�ും. വായ്പെയ പ�ി 
വിചി�ത�ളായ പല വാദ�െളയും േനരിേട�ി വ�ി��െ��ിലും ഗവൺെമ��െ� 
സാ��ിക ക�ി മൂലമു�ാകു� വില�യ�ം ആ സമയ�ളിെല ഒരു �പധാനെ�� 
അപകടമായി തീർ�ി�ി� എ�് േതാ�ു�ൂ. അേ�ഹെ� സംബ�ി�ിടേ�ാളം 
ചിലവിെ� വർ�നവ് എ�ാൽ നികുതിഭാര�ിൽ വർ�നവ് എ�ാണ്. ഇതിന് ഒരു 
കാരണമായി എനി�് േതാ�ു�ത് എെ��ാൽ തുടർ�യായു� നാണയ�ിെ� 
വിലയിടിവിെന അേ�ാള��വർ േ�പാ�ാഹി�ി�ി� എ�ത് െകാ�ാവാം. അത് 
െകാ�് വായന�ാരന് ബാ�ിയാ�് എതിർ�ു�ത് നി�ാരമായ 
ധാരണകെളയാെണ�് ഇത് വായി�ുേ�ാൾ േതാ�ുകയാെണ�ിൽ, ഒരു കാര�ം 
�പേത�കം ഓർ�ണം േവെറ പല കാര��ളിലും അ�ു�വർ ന�െള�ാൾ 
വിവരമു�വരായിരു�ു എ�്. 

 
 

എഫ് എ േഹയ് ക്  
 

 



 

 

 

എ�ാണ് ദൃശ�ം? എ�ാണ് അദൃശ�ം? 
െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ� ്

 

ഒരു നിയമ�ിന്, ഒരു ചി�യ്ക്, ഒരു സ��ദായ�ിന്, സാ��ിക േമഖലയിൽ 

ഒ�ിലധികം ഫല�ള��ാകാം. ഇവയിൽ ആദ�െ�  ഫലം മാ�തമാണ്, അതിെ� 

കാരണേ�ാെടാ�ം, ദൃശ�മായി���ത്. മ�� ഫല�ൾ ഓേരാേ�ാേരാ�ായി 
െവളിെ���െകാ�ിരി�ും.  അദൃശ�മായ  ഈ ഫല�െള  മുൻകൂ�ി കാണാൻ 

കഴി�ാൽ ന�ൾ ഭാഗ�വാ�ാരാണ്.  

ഈ ഫല�െള അവർ എ�ിെന കാണു�ു എ�തിനനുസരി�്   സാ��ിക 

വിദഗ്ധെര ര�ായി തരം തിരിയ്�ാം. ഒരു േമാശം സാ��ിക വിദഗ്ധൻ ദൃശ�മായ 

ഫല�ളിൽ മാ�തം ഒതു�ി�ൂടുേ�ാൾ, ഒരു ന� സാ��ിക ശാസ്�ത�ൻ 

മുൻകൂ�ി കാേണ� ഫല�െള കൂടി കണ�ിെലടു�ു�ു.  
ഈ വ�ത�ാസം െചറുെത�് േതാ�ുെമ�ിലും, കണ�ിെലടുേ��ത് തെ�യാണ്. 

പലേ�ാഴും, ആദ�െ� ഫല�ൾ അനുകൂലമാകുേ�ാൾ, തുടർ�ു� ഫല�ൾ 

�പതികൂല�ളാേയ�ാം. േനെര മറി��ം സംഭവി�ാം. ഒരു േമാശം സാ��ിക 

വിദഗ്ധൻ, ദൃശ�മായ അനുകൂല ഫല�െള മാ�തം പി�ുടർ�് െകാ�് വലിയ 

വിപ�ുകളിെല�ുകയും, അേത സമയം ഒരു ന� സാ��ിക ശാസ്�ത�ൻ ന� 

ഫല�ൾ�ായി, െചറിയ അപകട�െള  തരണം െച��കയും െച���ു എ�ാണ് 

ഇവയിൽ നി�ും മന�ിലാേ��ത് .  

ആേരാഗ��ിെ�യും സദാചാര�ിെ�യും കാര��ിലും േമൽ�റ�ത് 

ശരിയാണ്. പലേ�ാഴും ആദ�ം മധുരം േതാ�ു� പല കാര��ള�ം പി�ീട് 

കയ്േപറിയതായി�ീരാറു�്. കാമാസ�ി, അലസത, ധൂർ�് തുട�ിയവ ഇതിനു 
ന�  ഉദാഹരണ�ളാണ്. നാം, ഇ�രം �പവൃ�ികള�െട  ഫല�െള വ��മായി 
തിരി�റിയാൻ കഴിയാെത,  ദൃശ�മായവെയ  മാ�തം ഉൾെ�ാ�ു െകാ� ്

ഇവയിെലർെ�ടു�ു.  
മനുഷ�െ�  േവദനാജനകമായ വളർ�െയയാണ് ഇെത�ാം വിശദമാ�ു�ത്. 

അറിവി�ായ്മ ജനനം െതാ�� മനുഷ�െ� കൂെടയു�്.  അവനു കു�ി�ാല�ു കാണാൻ 

കഴിയു� �പവൃ�ികൾ�ും അതിെ�  ആദ� ഫല�ൾ�ും അനുസരി�� 
�പവർ�ി�ാൻ, അവൻ സ�യം ചി�െ�ടു�ു�ു. ബാ�ി ഫല�െള  കൂടി 
കണ�ിെലടു�ു െകാ�്   �പവർ�ി�ാൻ പഠി�ുവാനായി നീ� സമയം തെ� 

അവനാവശ�മാണ്. തീർ�ും വ�ത�സ്തരായ ര�ു ഗുരു��ാരാണ് ഇ�െന 

�പവർ�ി�ാൻ പഠി�ി�ു�ത് - അനുഭവ�ാനവും, ദീർഘവീ�ണവും. 

അനുഭവ�ിൽ നി�ു� പാഠ�ൾ കഠിനമാെണ�ിലും അതു ഉപേയാഗമു�താണ്. 

ഒരു �പവൃ�ിയുെട എ�ാ ഫല�ള�ം അനുഭവി�ി�� െകാ�ു പഠി�ി�ു�ു. തീ, 
അതിെ� ശ�ി നെ� െപാ�ി�ി�� െകാ�ു പഠി�ി�ു�ത് േപാെല.  

ഇ�ാരണ�ാൽ അനുഭവ�ാനം എ� ഗുരുവിനു പകരമായി, ദീർഘവീ�ണം 

എ� സൗമ�നായ ഗുരുവിെന ഉപേയാഗി�ാനാണ് ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ത്. അതിനായി 
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കാണാവു� ഫല�ളിൽ  നി�ും വ�ത�സ്തമായ,  കാണാൻ കഴിയാ�   ഫല�ള�� 

ചില സാ��ിക �പതിഭാസ�െള�ുറി��� അേന�ഷണം ഇവിെട  തുട�ു�ു. 

1. ഉട� ജാലക�ൾ 
 

തെ� കുസൃതിയായ മകൻ ജനാല�ി��കള�ട�േ�ാൾ, െജയിംസ് ഗുഡ് െഫേലാ എ� 

പൗരനു�ായ അട�ാനാകാ� േകാപ�ിനു നി�ൾ സാ�ിയായി��േ�ാ? എ�ിൽ 

മു�േതാളം വരു� കാണികൾ ഒേര സ�ര�ിൽ, ആ നിർഭാഗ�വാെന സാ��നി�ി�ു� 

കാഴ്ച നി�ൾ�് കാണാമായിരു�ു”. “ഇതിെന�ാം കാരണം �ഭാ�നായ കാ�ാണ് . 

ഇ�രം അപകട�ളാണ് വ�വസായ�െളെയ�ാം മുേ�ാ�� െകാ�് േപാകു�ത്. 

എ�ാവർ�ും അവരവരുെട ജീവിതം നയി�ണം. ആരും ക�ാടി ഉട�ിെ��ിൽ, 

ക�ാടി ന�ാ�ു�വർ  എ�െന ജീവി�ും?" 

ആശ�സി�ി�ാനായി അവർ  ഉപേയാഗി�ു� ഈ വാചക�ൾ�ു�ിൽ, 

െത��കൾ നിറ� ഒരു സി�ാ�ം ഒളി�ു കിട���്. ഈ െത�ിെന കേ�ാെട 

ഇേ�ാേഴ തുറ�ു കാ��ക എ�ത്  ന�ൾ െചേ��താണ്. കാരണം, ഇേത സി�ാ�ം 

അടി�ാനപരമായി ന�ുെട  പല സാ��ിക �ാപന�ളിലും ക�ു വരു�ു�്.  

അേ�ഹ�ിന് ഈ നാശം നിക�ു�തിന് ഏകേദശം ആറു �ഫാ�ിെ�  െചലവ ്

വരുെമ�് കരുതുക. 

ജനൽ വ�വസായ�ിന് ഇത് മൂലം ആറു �ഫാ�ിെ� ഗുണം ഉ�ായി എ�ാേണാ 

നി�ൾ കരുതു�ത്? ഞാൻ അതിേനാടു േയാജി�ു�ു. ഒരു തർ��ിനും വരു�ി�. 

നി�ള�െട അനുമാനം ശരി തെ�. ക�ാടി ശരിയാ�ു�യാൾ വരികയും, ക�ാടി 
ശരിയാ�ി ആറു �ഫാ�ു കൂലി വാ�ിയതിൽ സ�യം അഭിമാനി�ുകയും, അ�ശ�നായ 

ആ കു�ിെയ മന�ിൽ അനു�ഗഹി�ുകയും െച��ം. ഇതാണ് നമു�്  കാണാൻ 
കഴിയു�ത്.  

ഇടയ്�ു ജനാലകൾ ഉടയു�തു ന�തിനാെണ�ും, അതു വഴി പണം  വിതരണം 

ഉ�ാകുെമ�ും, വ�വസായം വളരുെമ�ും  നി�ൾ അനുമാനി�ുകയാെണ�ിൽ, 

അത് അ�ിെനയ� എ�്  ഉറെ� വിളി�� പറയുവാൻ  ഉ� കടമ എനി�ു�്. 
എ�ാേണാ  കാണു�ത് , അതിൽ മാ�തമാണ് നി�ള�െട വാദം നില െകാ���ത്. അത് 

അദൃശ�മായവെയ  പരിഗണി�ു�ി�.  

അേ�ഹം ജനൽചി�� ന�ാ�ു�തിനു േവ�ി ആറു �ഫാ�ു 
ചിലവാ�ുകയാെണ�ിൽ, ഈ പണ�ിെന  മെ�ാരു കാര��ിനും  ചിലവാ�ാൻ 

കഴിയി� എ� വസ്തുത  നമു�ദൃശ�മാണ് . ആ ജനൽ ചി�� മാേ��ി 
വ�ി�ായിരുെ��ിൽ, അേ�ഹ�ിനു തെ�  കീറി�റി� ഷൂവിനു പകരം മെ�ാ�ു 
വാ�ിയ്കുകേയാ, തെ� െെല�ബറിയിേല�ു മെ�ാരു പുസ്തകം േചർ�ുകേയാ 

െച�ാമായിരു�ു എ�തും  ദൃശ�മ� . ചുരു�ി�റ�ാൽ  അപകടം 

ഉ�ായിരു�ിെ�കിൽ ആ ആറു �ഫാ�് തെ�  ക�ിൽ ഇ�ാ� മെ��ിേനാ 

അേ�ഹ�ിന് ഉപകരി�ുമായിരു�ു.  
നമു�ിനി ആ വ�വസായെ��ുറി�� േനാ�ാം. ആ ജാലകം ഉട�തു െകാ� ്

ക�നി�് ആറു �ഫാ�ിെ� ക�വടമു�ായി, അതാണു  ദൃശ�മായത്.   
ജാലകമുട�ി�ായിരുെ��ിൽ, ആ ആറു �ഫാ�്  ഷൂ (അെ��ിൽ േവെറ 

ഏെത�ിലും) വ�വസായ�ിനു കി�ിേയെന. ഇത്  അദൃശ�ം 

ദൃശ�മായ  അനുകൂലഘടക�ിേനാെടാ�ം,  അദൃശ�മായ  �പതികൂല ഘടകം കൂടി 
പരിഗണി�ുകയാെണ�ിൽ, ജാലകം ഉട�ാലും ഇെ��ിലും  അത് െകാ� ്

വ�വസായേമഖലയ് േ�ാ , രാജ��ിെ�  െതാഴിൽ വ�വ�ിതിയ് േ�ാ   യാെതാരു 
ആദായവുമിെ��ു നമു�ു മന�ിലാ�ാം 
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      ഇനി നമു�് അേ�ഹ�ിെ� അവ� കണ�ിെലടു�ാം. 

ജനൽ ഉട�തു െകാ�്, അേ�ഹ�ിന്, മുൻപു�ായിരു� അെത അവ� 

തുടരു�തിനു േവ�ി ആറു �ഫാ�ു െചലവാേ��ി വ�ു. 
എ�ാൽ അ�െന ഒരു അപകടം പിണ�ി�ായിരുെ��ിൽ, ആ ആറു �ഫാ�് 

അേ�ഹ�ിനു മെ�െ��ിലും കാര��ിന് ഉപേയാഗി�ാമായിരു�ു. ജനാല പഴയ 

േപാെല തെ� ഉ�ാകുകയും െചയ്തിരു�ു.  
അത് െകാ�്, അേ�ഹവും, െതാഴിലാളികള�ം എ�ാം ഉൾെ�� ഒരു സമൂഹ�ിനു ഒരു 

ഉട� ജാലക�ിെ� വില നഷ്ടെ��തായി അനുമാനി�ാം.  

"അനാവശ�മായി നശി�ി�െ�ടു� വസ്തു�ള�െട വില സമൂഹ�ിനു 
നഷ്ടെ�ടു�ു" എ� അ�പതീ�ിത നിഗമന�ിേല�ാണ് ന�ൾ എ�ിേ�രു�ത്. 

അേതാെടാ�ം,  േദശീയെതാഴിലാളി�െ�    േ�പാ�ാഹി�ിേ��ത്, 

നാശനഷ്ട�ളിലൂെട അ� എ� നീതി വാക��ിേല�ും ന�ൾ എ�ു�ു. അതായത് 

ലാഭം ഉ�ാേ��ത് നാശനഷ്ട�ളിലൂെട അ� എ�് ചുരു�ി പറയാം.  

ന�ൾ ഇേ�ാൾ പറ�തിെന��ി  െസയി� ് ചമൻസിെ�  (M. de Saint-Chamans) 

ശിഷ��ാർ�ും, ഇ�രം വാദഗതികേളാട് �ിരമായി അനുഭാവം �പകടി�ി�ു� 

േമാണീ�ർ ഇൻഡസ്�ടിയൽ  (Le Moniter Industriel) എ� പ�ത�ിനും എ�ായിരി�ും 

പറയാനു�ാവുക എ�ത് രസകരമായ ഒരു േചാദ�മായിരി�ും? �ശീമാൻ ചമൻസിെന 

ഒരു പെ� നി�ൾ�് ശരി�ും പിടികി�ിയി���ാവി�. അ�ിബാധയിൽ ക�ി നശി� 

പാരീസിൽ, വീടുകെള�ാം പുനർനിർമി�ുക വഴി വ�വസായ�ൾ�് എ�് 

ഗുണമു�ാെയ�് വളെര കൃത�മായി കണ�ു കൂ�ിയ മഹദ് വ��ിയാണേ�ഹം. 

ന�ുെട നിയമനിർ�ാണെ� ഒ�ാെക സ�ാധീനി� അേ�ഹ�ിെ� കണ�് 

കൂ�ലുകൾ തകിടം മറിയുെമ�ിലും, ഈയവസര�ിൽ ആ കണ�ുപുസ്തക�ിൽ 

ദൃശ�വും അദൃശ�വുമായ  കണ�ുകൾ കാണി�� തിരു�ിെയഴുതാൻ അേ�ഹ�ിേനാട് 

എനി�് ആവശ�െ�േട�ി വരും.  

മുൻപു പറ� കഥയിൽ മൂ�ു കഥാപാ�ത�െള വായന�ാരൻ കാേണ�തു�്. 
ഉപേഭാ�ാവിെ� �ാന�്, ര�ു േന��ളിൽ നി�ും ഒ�് മാ�തം േനടിെയടു� 

െജയിംസ് ഗൂഡ് െഫേലാ. ര�ാമത് അപകട�െള േ�പാ�ാഹി�ി�ു� 

വ�വസായ�െള �പതിനിധാനം െചയ്തു െകാ�് ജനൽ പണി�ാരൻ. മൂ�ാമേ�ത്, 

ഈ അപകടം മൂലം നഷ്ടം ഏെ�ടുേ��ി വ� മെ�ാരു വ�വസായി. (ഉദാഹരണ�ിന് 

െചരു��കട�ാരൻ). അേ�ഹമാണ്, ഈ �പശ്ന�ിെ� അവിഭാജ� ഘടകമായ, 

ദൃശ�മായതിെ�  നിഴലിൽ അകെ��,  അദൃശ�മായ   കഥാപാ�തം.  

ഈ കഥാപാ�ത�ിൽ നി�ുമാണ്, നാശ�ൾ�ിടയിൽ നി�ും ലാഭം കാണു�ത് 

എ�ത മാ�തം വി�ി�രമാെണ�ു  ന�ൾ മന�ിലാേ��ത്. ഇേത കഥാപാ�തമാണ് 

വ�ാപാരനിയ��ണ�ിൽ നി�ും ലാഭം കാണു�ത് ഭാഗികമായ നാശ�ിനു 
തുല�മാെണ�് പഠി�ി�ു�തും. നിയ��ണ�െള അനുകൂലി�ു� വാദ�ളിലൂെട 

േപാകുേ�ാൾ �ിേഷ ആയ ഒരു വാചകം മാ�തേമ അവസാനം ന�ൾ കാണൂ -   "ആരും 
ജനലുകൾ ഉട�ിെ��ിൽ, ജനൽ പണി�ാരൻ പിെ��ു െച��ം ?"  

2. ൈസന�െ� പിൻവലി�ൽ 
 
ഒരു മനുഷ�െന േപാെല തെ�യാണ് രാജ��ിെ� കാര�വും. തെ�  ഒരു ആ�ഗഹം 

സാധി�ാൻ �ശമി�ുേ�ാൾ, അതിെ�  വിലയ്�നുസരി��� ഗുണേമ� 

അതിനുേ�ാ എ�ായിരി�ും ഒരു മനുഷ�ൻ ആദ�ം പരിേശാധി�ു�ത്. രാജ��ിെ� 

സുര� എ� മഹ�ായ ആ�ഗഹം ൈകവരി�ു�തിന് േവ�ി ല��ിലുപരി 
ആള�കെള എടു�ു�തിേലാ, േകാടി�ണ�ിനു �ഫാ�് ചിലവാ�ു�തിേലാ എനി�് 
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എതിെരാ�ും പറയാനി�. കാരണം, ഇ�തയും വലിയ ത�ാഗ�ിെ� േന�മാണ്  രാജ� 
സുര�. 

നി�ൾ േമ�റ�തിേനാട്  േയാജി�ു�ുെവ�ിൽ, ഈ വിഷയ�ിൽ എനി�് 

പറയുവാനു�തിെന�ുറി�്  യാെതാരു വിധ െത�ി�ാരണകള�ം ഇനിയു�ാവി� എ� ്

ഞാൻ വിശ�സി��െകാ�െ�. 

ഏകേദശം നൂറു മില�ൺ �ഫാ�ിൻെറ നികുതി ഭാരം കുറയ്�ു�തിനായി ഒരു ല�ം 

ആൾ�ാെര സുര�ാ േസനയിൽ നി�ും  വി�യ�ു�തിനായു� നിർേ�ശം ഒരു 
നിയമസഭാ അംഗം  െകാ�ു വ�ു എ�്  സ�ൽ�ി�ുക .  

ഈ നിർേ�ശ�ിന് ന�ൾ ഇ�െന ഒരു മറുപടി ത�ാറാ�ിെയ�ും കരുതുക - "ഈ 

ഒരു ല�ം ജന�ള�ം നൂറു മില�ൺ �ഫാ�ും , രാജ�സുര�യ്�് ഒഴി�് 

കൂടാനാകാ�താണ്. ഇെതാരു  വലിയ  ത�ാഗമാണ്. ഇ�െന ഒരു ത�ാഗ�ിനു 
ത�ാറിയിെ��ിൽ ആഭ��ര കലഹ�ൾ �ഫാൻസിെന കീറിമുറി�ുകേയാ, �ഫാൻസ് 

ആ�കമി�ി�െ�ടുകേയാ െച�ാം". അേ�ാൾ നിലവിലു� 

രാഷ്�ടീയാ�രീ��ിനനുസരി�� ഈ വാദം െത�ാകാെമ�ിലും, നി�ള�െട ഈ 

മറുപടിേയാട് എനി�് യാെതാരുവിധ എതിർ��മി�. കാരണം 

സാ��ികശാസ്�ത�ിന് കടകവിരു�മായി ഒ�ും നി�ള�െട മറുപടിയിൽ  ഇ�. 

എ�ാൽ ഇതിൽ നി�ൾ േവെറാരുവെ� സാ��ിക ലാഭ�ിെ� വാദം െകാ� ്

വ�ാൽ ൈവരു���ൾ �പകടമാകും  

എ�ാൽ എെ� അനുമാനം ശരിയാെണ�ിൽ, ആ മ��ി നിയമസഭയിൽ 

ഇ�െനയു� മറുപടികെളാ�ുമ� േനരിടുക. േമ�റ� നിർേ�ശം സമർ�ി�� ൈമ�് 

താെഴ വ� ഉടെന �പതിപ��ിെല ബഹുമാനെ�� വാഗ് ശിേരാമണികളിെലാരുവൻ 

ഉടെന തെ� ചാടിെയഴുേ��്  ഇ�പകാരം ഗർ�ി�ും 

"നൂറായിരം ജന�െള വി�യ�ുക! എ�ാണ് നി�ൾ കരുതിയിരി�ു�ത്? അവർ 

ഇനി എ�ിെന ജീവി�ും? അവരുെട ആവശ��ൾ�ു� പണം അവർ എ�ിെന 

സ�ാദി�ും? എ�ാ േമഖലയിലും െതാഴിലി�ായ്മ നി�ൾ കാണു�ിേ�? െതാഴിലിനു 
േവ�ിയു�  മ�ര�ൾ കൂ�ാനും, േവതനം കുറയ്�ാനും  ഉേ�ശി��െകാ�ാേണാ 

ഇവെര പിരി�� വിടു�ത്? െചലവ് ചുരു�ിയു� ജീവിത�ിന് േപാലും വരുമാനം 

കെ��ാൻ കഷ്ടെ�ടു�  ഈ  സാഹചര��ിൽ, കുറ�ാള�കെള�ിലും സർ�ാർ 

ശ�ളം ൈക����ത് ന�തേ�? കൂടാെത, ഈ പ�ാള�ാർ വീ�ും, തുണികള�ം, 

ആയുധ�ള�ം വാ�ു�ത് വഴി ഫാക്ടറികളിെലയു ൈസനികേകാ�കളിെലയും 

വ�വസായം വളരു�തിനും, ഒരു പാട് വിതരണ�ാർ�്  ലാഭം ലഭി�ു�തിനും 

സഹായകമേ�? ഇ�രം വ�വസായ�ള�െട �പവർ�ന�ളിൽ കുറവ് വരു�ത് 

നി�െള ഒ��ം ഭയെ�ടു�ു�ിേ�?" 

രാജ��ിന് അവരുെട േസവനം ആവശ�മായത് െകാ�� നൂറായിരം ൈസനികെര 

ൈസന��ിൽ തുടരാനനുവദി�ണെമ�് ഈ �പസംഗ�ിൽ പറയു�ത്, മറി�� 
രാജ��ിെ�  സാ��ിക പുേരാഗതി�ു േവ�ിയാണ്. അത് െകാ�് തെ�യാണ് 

ഞാനിതിെന എതിർ�ു�ത്. 

നികുതിദായകർ എ�ാം കൂടി നൂറു  മില�ൺ �ഫാ�് വില നൽകു�, ഒരു ല�ം 

ജന�ൾ, ജീവി�ുകയും, അെത മൂല�മു� േസവനം അതിെ�   വിതരണ�ാർ�് 

നൽകുകയും െച���ു. ഇതാണ് ന�ൾ  കാണു�ത് , നമു�്  ദൃശ�മായി���ത്  

 എ�ാൽ, ഈ നൂറു മില�ൺ �ഫാ�ുകള�െട നികുതി ഇ�ാതാ�ു�ത്  നികുതി 
ദായകരുെടയും, അവരുെട ആവശ��ൾ�് േവ�ിയു�  വിതരണ�ാരുെടയും ചില 

ജീവിതാവശ��ളാണ്. അതാണ് നമു�് കാണാൻ കഴിയാ�ത്. ഈ വലിയ 

ജനവിഭാഗ�ിന് ഇത് െകാ�ു േന�െമെ��ിലുമുേ�ാ എ�്  ഒ�് കണ�ു കൂ�ി 
േനാ�ൂ  
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എവിെടയാണ് നഷ്ടം വ�ിരി�ു�െത�് ഞാൻ പറ�ു തരാം. എെ�  ഭാഗം 

കുറ�� കൂടി എള��മാ�ു�തിനു േവ�ി, ഒരു ല�ം ആള�കൾ�ും  നൂറു മില�ൺ 

�ഫാ�ിനും പകരം, ഒരാെളയും ആയിരം �ഫാ�ിെനയും  കണ�ിെലടു�ു�ു .  
'എ' എ�് േപരു� ഒരു �ഗാമമുെ��ു കരുതുക. അവിേട�്  ഒേര സമയം 

ൈസന��ിേല�് ആെള എടു�ു�തിനും, നികുതി പിരി�ു�തിനും ഉേദ�ാഗ�ർ 

വ�ിരി�ുകയാണ്. ൈസനിക ഉേദ�ാഗ�ർ ആ �ഗാമ�ിൽ പലവിധ പരീ�കൾ 

നട�ി അവിടെ� ഒരു െതാഴിലാളിെയയും, നികുതി പിരി�ു�വർ വീടുകൾ 

കയറിയിറ�ി ആയിരം �ഫാ�ിെ�  നികുതിയും കെ��ി അവരുെട ഓഫീസ് �ിതി 
െച��� െമട്സ്(Metz) എ� �ലേ��് തിരി�� െച���ു. ന�ുെട കണ�ു 
�പകാരം േനാ�ുകയാെണ�ിൽ പിരിെ�ടു� ആ ആയിരം �ഫാ�ാണ് ൈസനികെ� 

ഒരു െകാ�േ��ു� െചലവിനായി സർ�ാർ ഉപേയാഗി�ു�ത്. ഇതിന് പകരമായി 
ൈസനികന് �പേത�കിെ�ാ�ും െചേ�� ആവശ�ം വരണെമ�ി�. െമട്സിെ� ഭാഗ�ു 
നി�ും ചി�ി�ുകയാെണ�ിൽ, ഈ നടപടികെള�ാം ഗുണകരമാണ്. പെ� 'എ ' എ� 

�ഗാമെ� കുറി�് ചി�ി�ുേ�ാേളാ? ആ �ഗാമ�ിനു നഷ്ടെ��ത് ഒരു 
െതാഴിലാളിെയയും, അവന് േവതനമായി ലഭിേ�� ആയിരം �ഫാ�ുകള�മാണ്. 

കൂടാെത ആയിരം �ഫാ�ുകൾ അയാൾ ചിലവഴി�ും വഴി ലാഭം േനേട�ിയിരു� 

�ഗാമ�ിെല വാണിജ��ിെ� വളർ�െയയുമാണ്. 

ഒ�േനാ��ിൽ, ഈ നഷ്ടം പരിഹരി�െ��� എ�് നമു�് േതാ�ിേയ�ാം. 

�ഗാമ�ിൽ നടേ��ിയിരു� സാ��ിക �കയ-വി�കയ�ൾ ഇനി െമട്സിൽ 

നട�ും എ�ായിരി�ാം ഒരു പെ� നി�ൾ വിചാരി�ു�ത്. എ�ാൽ �ഗാമ�ിന് 

സംഭവി� നഷ്ടം യഥാർ��ിൽ അയാള�െട േജാലികളാണ്. �ഗാമ�ിൽ അയാൾ 

അ��ാനി�ു� ഒരു െതാഴിലാളിയാണ്. എ�ാൽ െമട്സിൽ, അയാൾ 

നിർേ���ൾെ�ാ�ു "െലഫ്�്, ൈറ�്, െലഫ്�്" വയ്�ു� െവറും പ�ാള�ാരൻ 

മാ�തമാണ്. പണ�ിെ� മൂല�വും, അതിെ� �പചരണവും, ര�ു സാഹചര��ിലും ഒ� ്

തെ� ആയിരി�ും. എ�ാൽ, �ഗാമ�ിൽ ഈ പണം, ഉപേയാഗി�ു�ത് 

ഉത്പാദന�ിെ� മു�ൂറു ദിവസ�ൾ�ു േവ�ി ആെണ�ിൽ, െമട്സിൽ 

രാജ�സുര�യ്�് അത�ാവശ�മാെണ� കാരണ�ാൽ ഉത് പാദനമി�ാ� മു�ൂറു 
ദിവസ�ൾ�ാണ് ഇേത പണം ചിലവഴി�െ�ടു�ത്.  

ഇനി നമു�് ഒരു ല�ം ൈസനികരുെട പിരി��വിടലിെന കുറി�് േനാ�ാം. 

�പതിപ��ിെല ആ �പമുഖൻ എേ�ാട് സംസാരി�ത് അധികമായി ഉ� ഒരു ല�ം 

ൈസനികെര കുറി��ം, അവരുെട മ�ര�െള കുറി��ം, അതു�ാ�ു� 

േവതന�ിെ� കുറവിെന കുറി��ം ഒെ�യാണ്. അതാണ് ന�ൾ കാണു�ത്, 

അതാണ് നമു�് ദൃശ�മായി���ത്. 

എ�ാൽ അേ�ഹം കാണാ�െത�ാണ്? ഈ ൈസനികെര പിരി�� വിടു�ത് വഴി 
നികുതിദായകരിൽ നി�ും പിരിെ�ടു� ഒരു ല�ം നഷ്ടെ�ടു�ുകയ� ന�ൾ 

െച���ത്. മറി�� ഈ ഒരു ല�ം ൈസനികെര മാർ��ിേല�് 

അയ�ു�തിേനാെടാ�ം തെ� സ�ത് വ�വ�ിതി�് ഇവരുെട േവതന�ിനായി 
ന�ൾ പിരിെ�ടു� നൂറു മില�ൺ �ഫാ�ിെ� നികുതിയും ന�ൾ തിരി�� 
െകാടു�ു�ത് നി�ൾ കാണു�ി�. ഇ�തയും ൈസനികരുെട  വിതരണ�ിെ� 

ഫലമായി, അ�തയും  ആവശ��ൾ (ഡിമാൻറ്)  ഉയരു�ുമു�്. അത് െകാ�് തെ� 

േവതനം കുറയുെമ�ത് മിഥ�ാധാരണയാെണ�ും മന�ിലാ�ാം. പിരി�� വിടലിനു 
മുൻപും േശഷവും, ഈ ഒരു ല�ം േപർ�ു നൂറു േകാടി �ഫാ�് ൈകവശം 

ഉ�ായിരു�ു. ഒേര ഒരു വ�ത�ാസമാണു�ത്. പിരി�� വിടലിനു മുൻപ് രാജ�ം നൂറു േകാടി 
�ഫാ�് നൽകിയിരു�ത്, ഒരു പണിയും െച�ാെത ഇരു�ിരു� ഒരു ല�ം 

േപർ�ാെണ�ിൽ, പിരി�� വിടലിനു േശഷം അത് നൽകു�ത്, അവർ െചയു� 

െതാഴിലിനു േവ�ിയാണ്. ഒരാൾ അയാള�െട പണം, ഒരു ലാഭ�ിനും േവ�ിയ�ാെത 
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സുര��ു� നികുതിയായി നൽകുേ�ാഴും, അയാള�െട ആവശ�ം നിറേവ��� ഒരു 
േജാലി�ു നൽകു� കൂലി ആയാലും, പണ�ിെ�  വിതരണം നട�ു�ത് ഒേര 

രീതിയിലാണ്. ര�ാമെ� സാഹചര��ിൽ മാ�തമാണ്, അയാൾ�് �പതിഫലമായി 
എെ��ിലും ലഭി�ു�ത്. ആദ�െ� സാഹചര��ിൽ അയാൾ�് ഒ�ും 

ലഭി�ു�ി�. ഫലേമാ, രാജ��ിന് ഒരു ഭീമമായ നഷ്ടവും. 

ൈസന��ിെ� വലു�ം കൂടും േതാറും, രാജ��ിനു സാ��ിക 

വളർ�യു�ാകു�ു എ�ാണേ�ാ �പതിപ��ിെ� വാദ�ിലൂെട മുേ�ാ�� 
സ�രി�ാൽ നമു�് മന�ിലാവുക. അ�െനയാെണ�ിൽ എ�് െകാ�്  മുഴുവൻ 

പുരുഷൻമാെരയും ന�ൾ ൈസന��ിൽ േചർ�ു�ി�? അകാരണമായി വലി�� 
നീ�െ�ടു� ഇ�രം വാദ�െളയാണ് ഞാൻ െപാളിെ�ഴുതാൻ �ശമി�ു�ത്. 

3. നികുതി  
 

"നികുതി ഒരു ന� നിേ�പമാണ്. ജീവൻ നൽകു� ഒരു കുളിരാണ്. േനാ�ൂ, 
എ�തേയാ ആള�കെള അത് ജീവേനാെട നിലനിർ�ു�ു. വ�വസായ േമഖലയിൽ 

അതിെ�  പേരാ�ഫല�െള പി�ുടരുകയാെണ�ിൽ  നമു�് മന�ിലാവും അത് 

അന�വും ജീവിതെ� േപാെല വിശാലവുമാണ്.." നി�ൾ എേ�ാെഴ�ിലും, 

ആെര�ിലും ഇ�െന പറയു�ത് േക�ി��േ�ാ?  

ഇ�െനയു� വാദ�െള  എതിർ�ു�തിനായി, ഞാൻ മുൻപ് പറ� �പതിവാദം 

ആവർ�ി�ു�ു. ലാ�ിനിൽ ആവർ�നെ���ി ഇ�െന പറയു�ു�് - " ബിസ് 
േറപി�ി�ാ പ്ളെസ� ്  " (Bis repetita placent). അതായത് മനുഷ�ന് ആസ�ാദകരമായേത 

അവൻ ആവർ�ി�ുകയു�� എ�്. പെ� സാ��ിക ശാസ്�ത�ിൽ പലേ�ാഴും 

വാദ�ള�ം, ആവർ�ി�്  ആവശ�െ�ടാൻ ത� ആസ�ാദകരമാകണെമ�ി�. എ�ാൽ 

പല ആവർ�ി േനരിയ വ�ത�ാസ�േളാട് കൂടി ഒേര കാര�ം അവതരി�ി�ാൽ അവ 

പഠി�ി�ാൻ പ��െമ�ത് ന�േപാെല ഉറ��� ഒരു കാര�വുമാണ്  (Repitita docent). 
ജന�ൾ െകാടു�ു� നികുതിയുെട വിഹിത�ിൽ നി�ും ഗവൺെമൻറ്  

ഉേദ�ാഗ�ർ ശ�ളം ൈക���േ�ാൾ ഈ ഉേദ�ാഗ�ർ�് കി��� േന��ൾ, 

അതാണേ�ാ നികുതിെയ അനുകൂലി�� വാദ�ൾ നിര�ു�വർ  കാണു�ത് . 
�പസ്തുത ഉേദ�ാഗ�രുെട ആവശ��ൾ നിറേവ��� ക�വട�ാരുെട  ലാഭ�ള�ം 

കാണാവു�ത്   തെ�.  

എ�ാൽ നികുതിദായകർ ര�െ�ടാൻ �ശമി�ു� �പതികൂല സാഹചര�മാണ് 

ന�ൾ  കാണാെത േപാകു�ത്.  ഇതിെ� ഫലമായി, അവരുെട ആവശ��ൾ 

നിറേവ��� ക�വട�ാർ�ു�ാകു� ദുരിതമാണ്, ഒ�് ചി�ി�ാൽ 

മന�ിലാ�ാെനള��െമ�ിലും,  നമു�് കാണാൻ കഴിയാെത േപാകു� മെ�ാരു വലിയ 
കാര�മാണിത്.  

സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ സ��ം ആവശ��ൾ�് േവ�ി നൂറു “സൂ” (ഏകേദശം 

അ�ു �ഫാ�്) കൂടുതൽ ചിലവാ�ുേ�ാൾ, ഒരു നികുതിദായകനു ചിലവാ�ാൻ 

കഴിയു� പണ�ിൽ ഈ നൂറു “സൂ” കുറവ് വരു�ു എ�് േവണം ന�ൾ 

മന�ിലാ�ാൻ. ആവശ��ൾ നിറേവറിയതു െകാ�്, സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�െ� 

ചിലവു  ദൃശ�മാണ് . എ�ാൽ, ആവശ��ൾ െച���തിൽ നി�ും കാശി�ാ�തിനാൽ 

തഴയെ��ത് െകാ�്  നികുതിദായകെ� അവ� നമു�്  കാണാൻ കഴിയാതാകു�ു.  
തുട��ിൽ നികുതിെയ ന�ായികരി�� നി�ൾ പറ� വാദ�ിൽ  രാജ�െ� ഒരു 

െചറിയ വര� ഭൂമിയായും, നികുതിെയ അവിെട വളെര അത�ാവശ�വുമായ 

മഴയായുമാണേ�ാ നി�ൾ ഉപമി�ു�ത്. അ�ിെനയാെണ�് തെ� വയ്�ുക. 

എ�ിൽ നി�ൾ സ�യം േചാദിേ�� ര�് കാര��ള��് - “എവിെട നി�ാണ് ഈ മഴ 
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വരു�ത്?”, “മ�ിൽ നി�് ജലാംശെ� വലിെ�ടു�ു മ�ിെന വര�താ�ു�ത് ഈ 

നികുതിയ�േ�ാ എ�തും?” 

ഇതിനു േശഷം നി�ൾ ഉ�രമേന�ഷിേ��ത് “നീരാവിയായി മ�ിൽ നി�ും 

നഷ്ടെപ� െവ��ിെ� ഭൂരിഭാഗവും തിരിെ��ിയിയി��േ�ാ?” എ� 

േചാദ��ിനാണ്.  

െജയിംസ് ഗുഡ്െഫേലാ നൂറു “സൂ” കരം അടയ്�ുേ�ാൾ, അേ�ഹ�ിന് 

തിരിെ�ാ�ും കി���ി� എ�ത് തിക��ം വ��മാണ്. ഒരു സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ൻ 

ഇേത പണം ചിലവാ�ുക വഴി െജയിംസ് ഗുഡ് െഫേലായ്�് തിരി�� 
കി��കയാെണ�ിൽ, അത് െജയിംസ് െചയ്ത എെ��ിലും െതാഴിലിനു� കൂലിേയാ, 

വി� സാധന�ിനു� വിലേയാ ആയാണ്. ചുരു��ിൽ, െജയിംസ് ഗുഡ് 

െഫേലായ്�ു നികുതിയട�ാൻ എടു� അ�ു �ഫാ�ിെ�  നഷ്ടമാണ് ഫലം 

എ�ർ�ം.  

ആ ഗവൺെമ� ്  ഉേദ�ാഗ�ൻ മി�വാറും സമയ�ളിൽ അ�ു �ഫാ�ിന് 

ത�ുല�മായ ഒരു േസവനം െജയിംസിന് െകാടു�ുെമ�ത് സത�മാണ്. ഈ 

സാഹചര��ിൽ, ആർ�ും നഷ്ടമി�. ൈകമാ�ം മാ�തേമയു��. എെ� �പതിവാദം 

ഉപേയാഗ�പദമായ ഇ�രം േസവന�െള കുറി��. ഞാൻ പറയു�ു: "ഒരു സർ�ാർ 

�ാപനം തുട�ാൻ പ�തിയുെ��ിൽ, ആദ�ം ആ �ാപന�ിെ�  ഉപേയാഗം 

നി�ൾ  െതളിയി�്  കാണി�ൂ. നികുതിയായി ചിലവാ�ു� പണ�ിെ�  മൂല�മു� 

േസവനം ആ �ാപനം തിരി�� തരുെമ�് െജയിംസ് ഗുഡ് െഫേലായ്�ു നി�ൾ 

കാണി��  െകാടു�ൂ. ഇതിനു പകരം �പസ്തുത �ാപനം തുട�ു�ത് മൂലം, അതിെല 

ഉേദ�ാഗ�ർേ�ാ, അവരുെട കുടുംബ�ിേനാ, ഇവരുെട ആവശ��ൾ നിറേവ��� 

ക�വട�ാർേ�ാ, ത�ൂലം ഉ�ാേയ�ാവു� െതാഴിലുകെള��ിേയാ ഉ� വാദ�ൾ 

നിര�ാൻ േനാ�ാതിരു�ാൽ മതി"  

ഗവൺെമ��നു  നൂറു സൂ െകാടു�ുേ�ാൾ, അവിെട നി�ും െജയിംസ് 

ഗുഡ്െഫേലായ്�് ലഭി�ു� ഉപകാര�പദമായ േസവനം, അെത പണം ഒരു 
െചരു��കട�ാരന്  െകാടു�ുേ�ാൾ കി��� േസവന�ിനു തുല�മാണ് . ഇത്, ഇരു 
ഭാഗ�ിനും തുല� ഫലം ലഭി�ു� ഒരു െകാടു�ൽ - വാ�ൽ ആയിരി�ും. അേത 

സമയം അേ�ഹം നൂറു സൂ സർ�ാരിന് നൽകുേ�ാൾ കൃത�മായ ഒരു േസവനവും 

ഉേദ�ാഗ�നിൽ നി�് ലഭി�ു�ി� എ�് മാ�തമ� ത�ൂലം ബു�ിമു��കൾ 

അനുഭവി�ു�ുെവ�ിൽ, അത് ഒരു ക�ന് നൽകു�തിന് തുല�മാണ്.  

സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ൻ  രാഷ്�ട�ിന് ഉപകാര�പദമായ  പല വ�വസായ�ളിൽ ഈ 

നൂറു സൂ  ചിലവാ�ുെമ�് പറയു� വാദ�ിൽ കഴ�ി�േലാ; േമൽ�റ� ക�ൻ 

എ�പകാരമാേണാ തനി�ു കി��� കാശ് ഉപേയാഗി�ുക അ�പകാരം തെ� ഈ 

നിയമെ�േയാ, നിയമപാലകെരേയാ കെ��ിയി�ായിരുെ��ിൽ, െജയിംസ് 

ഗൂഡ് െഫേലായ് �ും ചിലവഴി�ാമായിരു�ു,  
     ഞാൻ പറ�ു വരു�െതെ��ാൽ, “ഇനി െതാ�് ഒരു കാര�ം വിലയിരു�ുേ�ാൾ, 

എ�ാണ്  ദൃശ�മായത്  എ�് േനാ�ു�തിനു പകരം എ�ാണ്   അദൃശ�മായത്  എ� ്

േനാ�ാൻ നമു�്  ശീലമാ�ാം”.  

ഞാൻ കഴി� െകാ�ം, �പതിപ��ിൽ നി�ു�  േനതാ�െള�ൂടി 
ഉൾെ�ടു�ിയ ധനകാര� സമിതിയിലു�ായിരു�ു. ഈയവസര�ിൽ ഇ�രം 

സമിതികെള വിഭാവനം െചയ്ത ഇവിടുെ� നിയമനിർമാതാ�ള�െട വിേവകെ� 

എടു�ു പറേയ�ത് തെ�. തിേയർസ് (.M. Thiers) ഇതിെന പ�ി പറയു�ത് നി�ൾ 

േക�ി���ാകുമേ�ാ - "ഞാൻ, െലജി�ിൈമസ്റ് പാർ�ിയുെടയും, �റി�ൽ 

പാർ�ിയുെടയും ആൾ�ാേരാട് േപാരാടാനാണ് എെ�  ജീവിത�ിെല അധിക 

സമയവും വിനിേയാഗി�ി���ത്. ഒരുമി�� നി�് ഒരപകടെ� േനരിടുേ�ാളാണ്, ഞാൻ 

അവെര മന�ിലാ�ാൻ �ശമി�ുകയും , അവേരാട് കൂടുതൽ തുറ�ു 
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സംസാരി�ുകയും െചയ്തി���ത്. ഞാൻ ചി�ി� േപാെലയു� ഭീകര�ാര� അവർ 

എ�് ഇെതനി�് കാണി�� ത�ു”. 

അടു�ിടപഴകാൻ �ശമി�ാ� രാഷ്�ടീയപാർ�ികൾ�ിടയിൽ ശ�തുത 

വലുതാവുകയും, അവരുെട �പവർ�കർ�ിടയിൽ െവറു�് വർധി�ുകയും െച���ു. 
ഭൂരിപ��ിലിരി�ു�വർ ഭരണഘടനാ ക�ി�ികളിൽ ന��നപ��ിെനയും 

ഉൾെ�ടു�ിെയ�ിൽ മാ�തേമ ര�ു ഭാഗ�ിെ�യും ചി�കള�ം  ല���ള�ം ത�ിൽ 

വിചാരി�യ�ത അ�ര�ളി� എ�് മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ൂ. 
കഴി� െകാ�ം ഞാൻ ധനകാര� ക�ി�ിയിൽ  ഉ�ായിരു� കാര�മാണേ�ാ 

പറ�ു വ�ത്. ഓേരാ �പാവശ�വും അതിലു� എെ�  ഒരു സഹ�പവർ�കൻ 

രാഷ്�ടപതിയുെടയും മ��ിമാരുെടയും, അംബാസിഡർമാരുെടയും ശ�ളം ഒരു മിതമായ 

തുകയായി നി�യി�ു�തിെന��ി സംസാരി�ുേ�ാൾ, ബാ�ിയു� ക�ി�ി 
അംഗ�ൾ അേ�ഹേ�ാട് ഇ�പകാരം പറയും:  

"െകാടുേ�� േസവന�ൾ ന�താവണെമ�ിൽ ചില �ാപന�ള�െടേയാ, 

ഓഫീസുകള�െടേയാ �പതാപവും, അ���ം നിലനിർേ��ത് 

അത��ാേപ�ിതമാണ്. കഴിവും േയാഗ�തയുമു�വെര  ഇവിട�ളിേല�് 

ആകർഷി�ു�തിനു� ഒരു വഴി കൂടിയാണിത്. ഭാഗ�ഹീനരായ ഒരുപാടാള�കൾ 

സഹായ�ിനായി ന�ുെട രാഷ്�ടപതിെയ അനുദിനം സമീപി�ു�ു. 
ഈയവസര�ിൽ പണമി� എെ�ാെരാ� കാരണ�ാൽ സഹായം 

നിേഷധി�ു�തിന് അേ�ഹം നിർബ�ിതനാകു�ത് തിക��ം േവദനാജനകമാണ്. 

മ��ിസഭാ ഓഫീസുകളിലും, നയത�� കാര�ാലയ�ളിലും അ�ം ചിലവ് െച�ാം 

എ�ു�ത് ഭരണകൂട�ിെ� ഭാഗം തെ�യാണ്."  

ഈ വാദെ� എതിർേ��തുേ�ാ അറിയി�, പെ�, അവെര സൂ�്മമായി 
പരിേശാധിേ��തു�്. ശരിയാേയാ െത�ാേയാ അനുമാനി�െ�� 

െപാതുതാ�ര�ാർ�ം ആണേ�ാ ഇവ വരു�ത്.  

പിശു�്, അസൂയ തുട�ിയ ഇടു�ിയ ചി�ാഗതികൾ  ഇ�നമാകു� ന�ുെട 

ഇേ�ാഴെ� ജീവിത�െള അേപ�ി�� ഈ വാദ�ൾ�് കൂടുതൽ കഴ�ു�തായി 
പലേ�ാഴും എനി�് േതാ�ാറു�്.  

േമ�റ� വാദ�ളിൽ (എ�ായ്േ�ാഴും സംഭവി�ു�) നി�ും അതിവിരസമായ 

ബു�ിശൂന�തകളിേല�ു  അവരുെട അഭി�പായ�ൾ േപാകുേ�ാളാണ്  (ഇത് 

സ�ീകരി�െ�ടുകയും െച���ു) എ�ിെല സാ��ിക ശാസ്�ത�െ�  മനസാ�ി 
ഒേര സമയം െഞ��കയും, എെ�  നാടിെ�  ബൗ�ികമായ �പശസ്തിയിൽ 

ല�ി�ുകയും െച���ത്. ഉദാഹരണ�ിന് അ�രെമാരു വാദം ഇ�െനയാണ് : 

 "ന�ുെട നാ�ിെല ഗവൺെമ� ് ഉേദ�ാഗ�രുെട  ആഡംബരം  കലെയയും, 

വ�വസായ�ളെളയും, െതാഴിലിെ� വളർ�െയയും ഒെ� േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു. 
ന�ുെട ഭരണാധികാരികൾ�ും അവരുെട മ��ിമാർ�ും വിരു�് സൽ�ാര�ൾ 

നട�െണെമ�ുെ��ിൽ ഭരണകൂട�ിെല എ�ാ ത�ിേലയും ജനജീവിതെ� 

സ്പർശി�ാെത സാധ�മ�. അ�െനയിരിെ� അവരുെട ശ�ളം കുറയ്�ുക എ�ത്, 

പാരിസിെല വ�വസായ�െള മാ�തമ�, രാജ�െ� െമാ�ം പ�ിണി�ിടു�തിനു 
സമമാണ്. "  

ഇ�െനയു�വേരാട് എനിെ�ാേ� പറയാനു�� “ൈദവെ� ഓർ�്, 

ഗണിതശാസ്�തേ�െയ�ിലും ബഹുമാനി�ൂ. താെഴ നി�് മുകളിേല�് കൂ��േ�ാള�ം, 

മുകളിൽ നി�് താേഴ�ു കൂ��േ�ാള�ം ര�ു�രം തരു� ഇ�രം 

കണ�ു�ൂ�ലുകള�മായി നി�ൾ ദയവു െചയ്തു �ഫാൻസിെ� നാഷണൽ 

അസം�ി�ു�ിൽ വരരുത്. അപമാനഭയ�ാൽ അവിെടയു�വർ നി�ള�െട 

വാദെ� പി�ാ�ി�”.  
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    നൂറു സൂ  െകാ�്, എെ�  വയലിൽ, ഒരു കുഴി കുഴി�ു�തിനു േവ�ി ഒരു 
കുഴിെവ��കാരന് കരാർ െകാടു�ാൻ േപാവുകയാെണ�് വിചാരി�ുക. അേ�ാളാണ് 

കരം പിരി�ാനായി ഉേദ�ാഗ�ൻ വരികയും എെ� ക�ിൽ നി�ും ആ നൂറു സൂ 
ൈക��ി  ആഭ��ര മ��ാലയ�ിേല�് അയ�ുകയും െച���ത്. ഇത് മൂലം 

കുഴിെവ��കാരനുമായി��� എെ� കരാർ  നട�ാെത േപാകുകയും, ആഭ��ര 

മ��ി�് അ�ാഴ�ിനു ഒരു വിഭവം കൂടുതൽ കി��കയും െചയ്തു. 
രാജ�പുേരാഗതി�ു േവ�ിയാണ്  ഈ ഔേദ�ാഗിക െചലവ് എ�് എ�ിെ� 

അടി�ാന�ിലാണ് നി�ൾ  വാദി�ാൻ ൈധര�െ�ടു�ത്? ഇത് െതാഴിലിെ�യും 

ഉപേഭാഗ�ിെ�യും ൈകമാ�മാെണ�ു  നി�ൾ കാണു�ി�? ഒരു മ��ി�്, തെ� 

തീൻേമശ കുറ�� കൂടി വിഭവസമൃ�മായി�ി�ി. അത് ശരിയാണ്. അെത സമയം ഒരു 
കർഷകൻ കാണു�ത്, തെ� വയലിെ� തകർ�യാണ്. ഒരു പാരീസുകാരൻ 

കുശിനി�ാരന്, നൂറു സൂ അധികമായി ലഭി�ു�ു എ�തിേനാട്  ഞാൻ 

അനുകൂലി�ു�ു. എ�ാൽ ഒരു കുഴിെവ��കാരന്, അ�ു �ഫാ�ിെ� 

നഷ്ടമു�ാകു�ു എ� എെ�  വാദേ�ാടു നി�ള�ം അനുകൂലി�ണം . 

ചുരു�ി�റ�ാൽ, പുതിയ വിഭവവും, കുശിനി�ാരെ�  ലാഭവും ആണ് നമു�് 

കാണാൻ കഴിയു�ത് . ആ  വര� ഭൂമിയും, കുഴിെവ��കാരനും, നമു�്  കാണാൻ 
കഴിയാ�താണ് . 

 ൈദവേമ! സാ��ിക  ശാസ്�ത�ിൽ ര�ും ര�ും നാലാെണ�ു െതളിയി�ാൻ 

എെ�ാെ� കഷ്ട�ാടുകളാണ് സഹിേ��ത്. എ�ാനും അതിനു  നി�ൾ�് 

സാധി�ാൽ അേ�ാൾ  അവർ പറയും, "അേ�, ഇത് വളെര വിരസമാണേ�ാ"! എ�്. 
പിെ� അവർ നി�ൾെ�ാ�ും െതളിയി�ാനായിെ��ും പരാതിെ�ടും.  

4. സുകുമാരകലകള�ം, അര�ുകള�ം 
 

കലകൾ�് സബ് സിഡി (subsidy) നൽേക�തുേ�ാ ? 

ഈ വിഷയ�ിെ�  ഗുണേദാഷ�െള കുറി�് കുറ�ധികം സംസാരിേ�� 

ആവശ�മു� ് 

കലാരൂപ�ൾ രാജ��ിെ�  ആ�ാവിെന വിശാലമാ�ു�ു എ�ും, 

ഉ�തമാ�ു�ു എ�ും ഒെ�, അവയ്�ു സബ് സിഡി  നൽകു�തിെന  അനുകൂലി�്  
െകാ�് സംസാരി�ു�വർ�ു, പറയാൻ സാധി�ും. അത് െകാ�് തെ� അവർ 

കലാരൂപ�ള�െട െപരുമാ�രീതികള�ം, ആചാര�ള�ം , അതിൽ നി�ു� 

ഗുണപാഠ�ള�ം, അതുമായി ബ�െ��  വ�വസായ�െള വെരയും ഭംഗിയു�താ�ി 
െകാ�് വ�ു. ഇ�ാലിയൻ തീേയ�റും (Théâtre-Italien), കൺസർേവ�റിയും 

ഇ�ായിരുെ��ിൽ സംഗീതം ഇ�് �ഫാൻസിെലവിെടെയ�ിലും ഉ�ാകുേമാ?, തിേയ�ർ 

െഫാൻേസ (Théâtre-Français) ഇ�ായിരു�ു എ�ിൽ ഇ�് അഭിനയ കലകൾ 

ബാ�ിയു�ാകുേമാ, മ��സിയ�ളിെല േശഖര�ൾ ഇ�ായിരുെ��ിൽ, 

െപയിൻ�ി�ുകള�ം െകാ�ുപണികള�ം ഇ�ും ഉ�ാകുേമാ - ഇ�ര�ിലു� 

േചാദ��ൾ ആർ�ും ഉ�യി�ാം. കലകെളെയ�ാം  േക��ീകരി�ി�ുകയും 

സബ് സിഡി നൽകുകയും െചയ്തത് െകാ�േ� �ഫ�് െതാഴിലാളികള�െട േ�ശഷ്ഠ 

സംഭാവനകൾ വളർ�തും, അവയ്�്  േലാക�ിെലാ�ട�ം �പചരണം ലഭി�തും 

എ� േചാദ�ം കൂടി േനരെ� േചാദി�  േചാദ��ൾെ�ാ�ം കൂ�ിേ�ർ�ാവു�താണ്. 

�ഫ�് ജനതയ്�് യൂേറാ�ിെ� ക�ിൽ ഇ�തയധികം മഹിമയും �പാധാന�വും 

േനടിെകാടു�  െതളിവുകൾ ന�ുെട മുൻപിൽ തെ� നിൽെ� ഈ േചാദ�ം ഒരു 
വിവരമി�ായ് മെയ അേ� സൂചി�ി�ു�ത് ? 

9 



േമൽ�റ� യുക് തിപരമായ പല വാദ�െളയും ഖ�ി�ാൻ ഞാൻ മുതിരു�ി�. 

പെ� ഇതിൽ �പഥമദൃഷ്ട�ാൽ വിഭവ വിതരണ�ിലു� സമത��ിെ� ഒരു 
േചാദ�മുെ��ു ന�ൾ സ�തിേ��ിയിരി�ു�ു. ഒരു നിയമനിർമാതാവിന്, ഒരു 
കലാകാരെ� �പേയാജന�ിനു േവ�ി, േവെറാരു സാധാരണ െതാഴിലാളിയുെട 

കൂലിയിൽ ൈക കട�ാനു� അധികാരമുേ�ാ? "ഒരു തീയ�റിനു� സബ് സിഡി 
ഇ�ാതാ�ുകയാെണ�ിൽ, ന�ായമായും േകാേളജ് അധ�ാപകേരയും, 

ൈല�ബറികേളയും, മ��സിയ�േളയും ഒെ� ഇതിെ� തുടർ�യായി സബ് സിഡിയിൽ 

നി�ും ഇ�ാതാ�ണം എ�് നി�ൾ�ു േതാ�ു�ിേ�? ഇ�െന േപായാൽ 

എവിെടയാണ് നി�ൾ ഇത് െകാ�് നിർ�ാൻ േപാകു�ത്"? എ�് ഡി. ലാമാർ�ിൻ 

(Lamartine) ഒരി�ൽ േചാദി�ി���്. ഈ േചാദ��ിനു� ഒരു മറുപടി ഇ�െനയാകാം: 

“ഗുണേമ�യു� എ�ാ�ിനും നി�ൾ സബ് സിഡി നൽകുകയാെണ�ിൽ 

എവിെടയാണ് നി�ൾ എ�ിേ�രുക? കൃഷി, വ�വസായ�ൾ, വിദ�ാഭ�ാസം, 

ആേരാഗ�േമഖല ഇ�െന ഒരു നീ� ലി�് തെ� ഉ�ാേ��ി വരിേ�? ഒരു േവള 

അ�ിെന െചയ്തിരു�ാൽ തെ� ഈ  സബ്സിഡി മൂലം കലകൾ പുേരാഗതി 
േനടൂെമ�് നി�ൾ�് ഉറ��േ�ാ ?” പുേരാഗതി േനടു� തീേയ�റുകൾ, അവരുെട 

തെ� ലാഭം െകാ�് തെ� ആണ് വളരു�ത് എ�ത് ദൃശ�മായിരിെ�, േമൽപറ�ത്  
ഒരു ഉ�രം കി�ാ� േചാദ�മായി തുടരുകയും െച���ു. ഇേത യു�ിയിൽ 

കുറ��കൂടി മുേ�ാ�� ചി�ി�ാൽ ന�ുെട ആവശ��ള�ം, ന�ുെട ആ�ഗഹ�ള�ം 

പരസ്പരം ബ�െ��� കിട�ു�തായി കാണും. രാജ��ിെ� െമാ�ം സ��ിെ� 

മൂല��ിന് തുല�മായി അേന�ാന�ം വളർ�ുവാൻ ഇവർ�ു കഴിയുകയും െച��ം. അത് 

െകാ�് ഗവൺെമ� ്  ഇതിൽ ഇടെപടാതിരി�ു�താണ് അഭികാമ�ം, എെ��ാൽ 

ആ�ഗഹ�െള സാധൂകരി�ാൻ േവ�ി ആഡംബര വ�വസായ�െള ഉേ�ജി�ി�ാൻ 

നികുതി കൂ���ത് അവശ� വസ്തു�ള�െട വ�വസായ�െളയും, ത�ൂലം ന�ുെട 

വികസനെ�യും, �പതികൂലമായി ബാധി�ു�ു. ഇതിൽ നി�ും ന�ൾ 

മന�ിലാേ��െതെ��ാൽ ആവശ��ള�െടയും, അഭിരുചികള�െടയും, 

െതാഴിലിെ�യും, ജന�ള�െടയും  ഇ�രം മനുഷ�നിർ�ിതമായ അവ�വ� ഒരു 
രാഷ്�ടെ� തീർ�ും ഭ�ദതയി�ാ�തും, അനി�ിതത��ൾ നിറ�തുമായ 

ഒരവ�യിേല�് ത�ി വിടുകയാണ് എ�ാണ്. ഇതവരുെട വികസന�ിെ� 

അടി�റ ഇ�ാതാ�ുകയും െച���ു. 
ജന�ള�െട  ആ�ഗഹ�ള�ം ആവശ��ള�ം എ�ിെന സാധി�െപടു�ു  എ�ും 

അത് വഴി അവരുെട �പവർ�ന�െള എ�ിെന നിയ��ി�ും എ�ിവെയാെ� 

സംബ�ി�്,  േ��ിെ� ഇടെപടലുകൾ  എതിർ�ു�വർ ആേരാപി�ു�താണ് ഈ 

കാരണ�െള�ാം. എ�ും തിരെ�ടു�ു�തിനു� അവസരം, അെ��ിൽ 

അതിനു� ആേവശം എേ�ാഴും മുകളിൽ കിട�ു�വരിൽ നി��, താെഴയു�വരിൽ 

നി�ാണ്, അതായത്  നിയമപാല�ാരിൽ നി��, ജന�ളിൽ നി�ാണ് വേര�ത് 

എ�് വിശ�സി�ു� ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇതിെ� വിപരീതവാദം, എെ� 

സംബ�ി�ിടേ�ാളം  മനുഷ�െ� അ��ിെ�യും, സ�ാത����ിെ�യും 

പരാജയ�ിന് വഴിെയാരു�ു� ഒ�ാണ്. 

പെ� സബ് സിഡിെയ അന�ായമായ ഒരു െത�ായി അനുമാനി�ുകയാെണ�ിൽ, 

സാ��ിക വിദഗ്ധർ�് ചുമ�െ�ടു� കു�െമ�ാണ് നി�ൾ�റിയാേമാ? 

�പവർ�ന�ൾ സ�േമധയാൽ ആകണെമ�ും, അവർ തെ� അവർ�ു േവ� 

�പതിഫലം  കെ��ണെമ�് ആവശ�െ���െകാ�് സാ��ികവിദഗ്ദർ 

സബ് സിഡിെയ എതിർ�ുേ�ാൾ, സബ് സിഡി നൽകു� �പവൃ�ിയുെട ശ�തു ആണ് 

ന�ൾ എ�ും, ആ ശ�തുത മൂലം ന�ൾ സബ്സിഡിെയ എതിർ�ു�ു എ�ും ന�ുെട 

മുകളിൽ കു�ം ചുമ�െ�ടു�ു. അ�െനെയ�ിൽ, ന�ൾ സാമുദായികകാര��ളിൽ 

േ��ിേനാട് സബ് സിഡി  ആവശ�െ��ിെ��ിൽ, ന�ൾ നിരീശ�രവാദികളാണ്. അത് 

10 



േപാെല വിദ�ാഭ�ാസകാര��ളിൽ സബ് സിഡി  ആവശ�െ��ിെ��ിൽ, ന�ൾ പഠി��ം 

അറിവും ആ�ഗഹി�ു�വര�. �ല�ിനും, ചില വ�വസായ�ൾ�ും സബ് സിഡി 
ആവശ�െ��ിെ��ിൽ, സ��ിെനയും െതാഴിലിേനയും ന�ൾ എതിർ�ു�ു. അത് 

േപാെല തെ� കലകൾ�് േവ�ിയു� സബ് സിഡി  ആവശ�െ��ിെ��ിൽ, 

കലാരൂപ�ൾ ഒരു �പേയാജനവുമി�ാ�വയാെണ�ു വിലയിരു�ു� 

അപരിഷ് കൃതരാണ് ന�ൾ. 

    ഈ അനുമാന�െളെയ�ാം, എെ� എ�ാ ശ�ികള�മുപേയാഗി�� ഞാൻ 

നിേഷധി�ു�ു. സമുദായെ�യും, വിദ�ാഭാസെ�യും, സ��ിെനയും, 

െതാഴിലിേനയും കലകെളയുെമാ�ും ഇ�ാതാ�ു�ു എ�ു� യു�ിയി�ാ� 

ചി�െയ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�തിൽ  നി�ും വിദൂരമായി, ഇ�രം �പവൃ�ികള�െട 

വളർ�, മ���വരുെട ചിലവിെ� പ�ികയിൽ െപടു�ാെത നട�ിലാ�ാനാണ് ന�ൾ 

േ��ിേനാട് ആവശ�െ�ടു�ത്. അേതാെടാ�ം തേ� ഇ�രം �പവൃ�ികെള�ാം, 

ന�ുെടെയ�ാം  സ�ാത����ിെ�  നിയ��ണ�ിൽ വളരണെമ�ും, ഇവെയാ�ും 

ഇ�് കാണു�ത് േപാെല ഒരി�ലും, �പശ്ന�ള�െടേയാ, അധിേ�പ�ിെ�േയാ, 

ദുർഭരണ�ള�െടേയാ വ�വ�യി�ായ്മയുെടേയാ, ഒ�ും ഉ�വമാകരുെത�ും 

വിശ�സി�ു�ു.  
ഒരു �പവൃ�ി�് സബ് സിഡി നല്കാതിരി�ുകേയാ, അതിെന 

നിയ��ി�ാതിരി�ുകേയാ െച��േ�ാൾ, അതിെന നിർ�ലാ�ണം എ�് ന�ുെട 

�പതിേയാഗികൾ വിശ�സി�ു�ു. എ�ാൽ ന�ൾ വിശ�സി�ു�ത് അതിന് 

എതിരായാണ്. അവരുെട �ശ� നിയനിർമാണ�ിലാണ്, മനുഷ�ത��ില�. ന�ുെട 

�ശ�േയാ, അത് മനുഷ�ത��ിലാണ്, നിയമനിർമാണ�ില� 

"ന�ുെട രാജ��ിന് സ��ും �പശസ്തിയും െകാ�് വരു�, എ�ാ െപാതു 
�പദർശന�െളയും, ഈ �പമാണ�ിെ�  അടി�ാന�ിൽ  ഇ�ാതാ�ണം  " എ�ാണ് 

ഇതിെന��ി എം. ഡി ലാമാർ�ിൻ പറ�ത്. 

അേ�ഹ�ിേനാടു� എെ�  മറുപടി : നി�ള�െട നിരീ�ണ�ിൽ  സബ് സിഡി 
െചേ��ാ�െത�ാം  നീ�ം െചേ��  �പവൃ�ികളാണ്. കാരണം, േ��ിെ� 

തീരുമാന�ൾ�നുസരി��ാെത മെ�ാരു �പവൃ�ിയും െച�ാെത നി�ൾ മുേ�ാ�� 
േപാകുേ�ാൾ, നികുതി നില നില്�ാൻ സ�തി�ാ�െതാ�ും ഇവിെട ആവശ�മി� 

എ�് നി�ൾ അനുമാനി�ു�ു. പെ� നി�ൾ തിരെ�ടു� ഉദാഹരണേ�ാടു 
ഞാൻ എതിർ�ു�ു, നിലവിലു� �പവൃ�ികളിൽ, ഏ�വും മഹ�ും കുലീനവുമായ, 

ഏ�വും വിശാലവും സർ�സാധാരണവുമായ ഒരു ധാരണയു�്. ഞാൻ ആ 

�പവൃ�ിെയ "മനുഷ�ത�ം" എ�ു വിളി�ു�ു. ഗവൺെമ� ് ഇടെപടാ�തും, നികുതി 
സഹായം ആവശ�മി�ാ�തുമായ ഒരു െപാതു�പവൃ�ിയാണത്.  

നമു�് ൈഫൻ ആർട്സിേല�ു തിരി�� വരാം. സബ് സിഡിെയ  അനുകൂലി�� 
െകാ�ും, �പതികൂലി��ം െകാ�ും ആർ�ും ശ�മായ ആേരാപണ�ൾ 

ഉ�യി�ാെമ�ത് ഞാൻ ആവർ�ി�� പറയുകയാണ്. ഈ േലഖന�ിെ� �പേത�ക 

ല���ിനു േവ�ി, െതളിവുകെള �പേത�കമായി   ഉ�ാേ�� ആവശ�ം എനി�ി� 

എ�് വായന�ാരന് മന�ിലാകും.  

പെ� സാ��ിക പഠന�ൾ നിർവചി� അതിർവര�ുകൾ�ിടയിൽ വീഴു�, ഒരു 
വാദം അേ�ഹം ഉ�യി�േ�ാൾ എനി�് മൗനിയായി നിൽ�ാൻ സാധി�ി�. അേ�ഹം 

പറ�ു :  
തിേയ�റുകള�െട കാര��ിലു� സാ��ിക�പശ്ന�ൾ�ു ഒ� വാ�ിൽ ഉ�രം 

നൽകാം : ഉേദ�ാഗം. െച��� െതാഴിലിെ� സ�ഭാവം ഇവിെട കണ�ിെലടുേ�� 

കാര�മി�. എെ��ാൽ ഏതു െതാഴിലും മെ�ാ�ിെന േപാെല ഫല�പദവും 

ഉപകാര�പദവുമാണ്. തീയ�ർ കലാരൂപ�ൾ, ചി�തകാരൻ, കൽ�ണി�ാരൻ, രംഗ 

സ�ീകരണം നട�ു�യാൾ, വസ്�താല�ാരകൻ, ആർ�ിെടക്ട് തുട�ി പല 
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േമഖലയിലുമു�, എൺപതിനായിര�ിൽ പരം ആള�കൾ�് േജാലിയും കൂലിയും 

നൽകി സഹായി�ു�ു എ�് നമുെ��ാവർ�ും അറിയാം. ഇവിടെ� �പധാന 

വരുമാന�ിെ� വലിയ ഒരു ഭാഗം ഇവരിൽ നി�ാണ്. അവർ തീർ�യായും നി�ള�െട 

സഹതാപം അർഹി�ു�ു.  

നി�ള�െട സഹതാപം എ�ാൽ സബ് സിഡി എ�ാണ് അർ�ം.  

അേ�ഹം തുടരു�ു . 
പാരീസിെല സുഖേലാലുപതകൾ പലർ�ും െതാഴിൽ നൽകുകയും അതുവഴി 

പലചര�ുകൾ അവിെട എ�ി�ുകയും െച���ു. അത് േപാെല �ഫ�് 

റി�ബ്ളി�ിൽ ഉടനീളമു� തീേയ�റുകള�മായി ബ�െ��, സ�ീർണമായ 

വ�വസായേമഖലയിൽ േജാലിെച��� ര�ുല��ിൽ പരം ആള�കള�െട കൂലിയും 

ജീവനവും പണ�ാരുെട ആഡംബര�ളാണ്. ഇതിൽ നി�ും ലഭി�ു� േ�ശഷ്ഠമായ 

സേ�ാഷമാണ് �ഫാൻസിെന വിശിഷ്ടമാ�ു�തും, പലരുെടയും 

ഉപജീവനമാർഗമാകു�തും അവരുെട കുടുംബ�ിനും കു�ികൾ�ും 

ജീവിതാവശ��ൾ നിറേവ�ാൻ സഹായി�ു�തും.[ അേ�ാേഴ�ും കാണികള�െട 
കരേഘാഷം മുഴ�ു�ു ].  

എ�ാൽ ഇത് േക�് െകാ�ിരി�ു� ഞാൻ, ന�ളിേ�ാൾ പറയു� സാ��ിക 

വാദ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇതിെന  വളെര േമാശം   എേ�  വിലയിരു�ു. 
ന�ുെട �പശ്ന�ിലു� അറുപതിനായിരം �ഫാ�ിെ�  ഒരു ഭാഗെമ�ിലും. 

തീേയ�റിെല േജാലി�ാരുെട ക�ിെല�ും എ�ത് ശരിയായ കാര�ം തെ�യാണ്. 

ചിലേ�ാൾ െചറിയ ഒരു ഭാഗം പണം, ഇവരിേലെ��ു�  വഴിയിൽ നഷ്ടെ�െ�� ്

വരാം. ഈ �പശ്നെ� സൂ�് മമായി നിരീ�ി�ുകയാെണ�ിൽ, കൂടുതൽ പണവും 

മ�� വഴികളിേല�ാണ് േപാകു�െത�് കെ��ാൻ സാധി�ും. െതാഴിലാളികൾ�് 

ഭാഗ�മുെ��ിൽ െചറിെയാരു ഭാഗം അവർ�ു കി�ിേയ�ാം! പെ� എ�ാ 

സബ് സിഡിയും ചി�തകാര�ാർ�ും, രംഗസ�ീകരണം െച���വർ�ും 

േകശല�ാരം െചയു�വർ�ുെമാെ� ലഭി�ു�ു എ�് തെ� ഞാനും വിശ�സി�ാം. 

അതാണ് നമു�്  ദൃശ�മായി���ത്  .  
പെ� എവിെട നി�ാണീ അറുപതിനായിരം �ഫാ�ുകൾ  വ�ത് ?  നിയമപാലകർ 

ഈ പണെ� ആദ�ം റിേവാളി സ്�ടീ�ിേല�ും  അവിെടനി�ും െ�ഗേനലി സ്�ടീ�ിേല�ും 

അയ�ിെ��ിൽ ഇെത�ാെമേ�ാ�ാകും േപാകു�ു�ാകുക? ഇതാണ് നമു�് 

അദൃശ�മായി���ത്. 
 ഈ തുക െപെ��് െപാ�ി മുള���ായത� എ�ത് തീർ�യായും 

എ�ാവർ�ുമറിയാവു� ഒരു കാര�മാണ്. ഇത് രാജ��ിെ� സ��ിേല�ു� 

കൂ�ിേ�ർ�ൽ തെ�യാണ്. പ�ാള�ാെര പിരി�� വിടാനു� ആ നിയമനിർമാണം 

ഉ�ായിരു�ിെ��ിൽ ഈ അറുപതിനായിരം �ഫാ�് ഒരു പെ� നമു�് 

ലഭി�ി�ായിരു�ു. പെ� ഇവിെട മന�ിലാേ��െതെ��ാൽ ഭൂരിപ�ം േവാ�ിന് 

ഇത് ഒരിട�ു നിെ�ടു� മെ�ാരിടേ��് മാ�ാനു� കഴിേവയു�� എ�താണ്. 

ഒരു �ഫാ�് നികുതിയട�ു� ഒരു ദായകന് ഈ ഒരു �ഫാ�് 

മെ�ാരാവശ��ിനുപേയാഗി�ാൻ കഴിയി� എ�ത് വ��മാണ്. അെത 

നികുതിദായകന്, ഒരു രൂപയുെട ഒരു �പേയാജനം ഇ�ാതാകും എ�തും, അയാൾ�്  
ആ �പേയാജനം നൽകുമായിരു� ഏെത�ിലും ഒരു  െതാഴിലാളി�ു ഒരു �ഫാ�് 

നഷ്ടെ�ടും എ�തും വ��മാണ്. 

രാജ��ിെ� സമൃ�ി�ും െതാഴിലുകൾ�ും േവ�ി െമയ് പതിനാറിന് െകാടു� 

േവാ�് എെ��ിലും സംഭാവന നൽകി എ� ബാലിശമായ മിഥ�ാധാരണയിൽ നമു�് 

വിശ�സി�ാതിരി�ാം. അത് അധികാരെ�യും േവതന�െളയും കുറ�� മാ�ി മറി��. 
അ�ത മാ�തം.  

12 



ഒരു �പേത�ക േജാലിയുെട �പേയാജന�ൾ�്, ഈ േജാലി മ��� േജാലികെള�ാൾ 

അത�ാവശ�വും, കൂടുതൽ ഗുണമു�തും, കൂടുതൽ  ന�ായമു�തും ആെണ� ്

പറയാൻ സാധി�ുേമാ? നികുതി ദായകരിൽ നി�ും അറുപതിനായിരം �ഫാ�് 

പിരി�ു�ത് മൂലം കൃഷി�ാരനും, കുഴിെവ��കാരനും, ആശാരി�ും െകാ�നുെമാെ� 

െകാടുേ�� കൂലിയിൽ കുറവ് വരികയും, പാ��കാർ�ും, േകശാല�ാരം 

െച���വർ�ും, വസ്�താല�ാരം െച���വർ�ും, രംഗസ�ീകരണം 

െച���വർ�ുെമ�ാം ഉ� കൂലി കൂടുകയും െച���ു. േമ�റ� േജാലികൾ 

െച���വരിൽ  ര�ാമെ� വിഭാഗമാണ് ആദ�വിഭാഗേ��ാൾ �പധാനം എ�തിന് 

െതളിവുകെളാ�ുമി�.   ലാമാർ�ിൻ ഈ ആേരാപണം ഉ�യി�ു�ുമി�. പെ� 

തീയ�റിെല േജാലികൾ�ു മ�� േജാലികെള�ാൾ കൂടുതൽ സവിേശഷതകൾ ഒ�ും 

തെ� ഇെ��ു അേ�ഹം തെ�  പറയു�ു�്. പേ� തീയ�റിെ� ആവശ��ൾ�ു� 

സബ് സിഡി�ു േവ�ി, മ�� േജാലികൾ െച���വരുെട പണം  ഉപേയാഗി�ു�ു 
എ�ത് തെ�യാണ്, തീേയ�റിെല േജാലികൾ, മ�� േജാലികള�െട അ�തയും 

ഫലമു�ത� എ�തിനു� െതളിവ്.  
ഈ േജാലികള�െട മൂല�വും േയാഗ�തകള�ം ത�ിലു� താരതമ��ിനു എെ� ഈ 

വിഷയവുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�. ലാമാർ�ിേനാടും അേ�ഹ�ിെ� വാദെ� 

അനുകൂലി�ു�വേരാടും, കലാകാര�ാരുെട  ആവശ��ൾ മാ�തം ക�ാൽ േപാരാ, 

നികുതിദായരുെട വിതരണ�ാർ�ു  ഉ�ായ നഷ്ടം കൂടി കാണണം എ�ാണ് എനി�് 

പറയാനു�ത്. അ�െന െചയ്തിെ��ിൽ, പല മാ��െളയും േന��ളായി 
െത�ി�രി�തിെ� േപരിൽ അധിേ�പം എ�� വാേ��ി വരും. ഇനി അവരുെട വാദം 

യു�ിപൂർവമാെണ�ു വിശ�സി�ു�ുെ��ിൽ തീർ�യായും ഭാവിയിൽ ഒ�േനകം 

സബ് സിഡികൾ അവർ ആവശ�െ�ടും. ഒരു �ഫാ�ിനും അറുപതിനായിരം �ഫാ�ിനും 

ശരിയാകു�ത് ഒരു ബില�ൺ �ഫാ�ിനും ശരിയാകുമേ�ാ.  

നികുതിെയ കുറി�� േചാദ��ള�യരുേ�ാൾ, അതിെ� ഉപേയാഗ�ൾ ശ�മായ 

വാദ�ളിൽ കൂടി േവണം �ാപി�ാൻ. "െതാഴിൽ െചയ്തു ജീവി�ു� വിഭാഗെ�, 

മുേ�ാ�� െകാ�് േപാകു�ത് െപാതു െചലവുകളാണ്"  എ� ദുഖകരമായ 

വാചക�ളിലൂെടയ�. ഇ�െന പറയു�ത് ഏ�വും അത�ാവശ�മായി അറിേയ� ഒരു 
കാര�ം മൂടി വയ്�ലാണ്. ശരി�ും പറ�ാൽ െപാതു െചലവുകൾ എേ�ാഴും 

സ�കാര� െചലവുകൾ�ു� ഒരു ബദൽ മാ�തം ആണ്. അത് െകാ�് തെ�, അത് 

െചലേ�ാൾ ഒ�െ��ിൽ മെ�ാരാെള സഹായി�ുമായിരി�ും. പെ�, െതാഴിലാളി 
വർഗെ�  മുഴുവനായി എടു�ുകയാെണ�ിൽ, അവർ�ു  ഒരു �പേയാജനവും 

ഉ�ാകു�ി� . നി�ള�െട വാദം ഭംഗിയു�താണ്, എ�ാൽ, അതിെന ശരിയായി 
വ�ാഖാനി�ാൻ കഴിയാ�തു മൂലം അത് വി�ി�മാണ്.  

5. സർ�ാർ മരാമ�ു പണി  
 

സമൂഹ�ിനു ലാഭമു�ാ�ും എ�ത് ഉറ�ായതിനു േശഷം, ഒരു വലിയ 

സംരഭ�ിെ� നട�ി�ിന് േവ�ി എ�ാ പൗര�ാരിൽ നി�ും പണം േശഖരി�ു�ത് 

സ�ാഭാവികമാണ്. എ�ാലതിെന ന�ായീകരി�ാനായി" കൂടാെത കൂടുതൽ േപർ�് 

െതാഴിൽ നൽകു�തിനും ഈ സംരംഭം വഴിെയാരു�ു�ു" എ� സാ��ിക തത�ം 

വിള�ു�ത് േകൾ�ുേ�ാൾ എനി�് േ�കാധം വരാറു�്. 
േ��് ഒരു േറാഡ് പണി െച��കയാെണ�ിൽ, ഒരു െകാ�ാരം പണിയുകയാെണ�ിൽ, 

െതരുവുകളിൽ അ�കു�പണികൾ നട�ുകയാെണ�ിൽ, ഒരു കനാൽ 

കുഴി�ുകയാെണ�ിൽ; ഇ�രം �പവർ�ന�ളിലൂെട ഒരുപാട് േപർ�് േജാലി 
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ലഭി�ു�ു�.് ഇതാണ് നമു�്  ദൃശ�മായി���ത് . ഇത് പെ� മ�� പല 

െതാഴിലാളികള�െടയും േജാലി ഇ�ാതാ�ു�ു�്. അത് നമു�ു  അദൃശ�മാണ് .  

ഒരു േറാഡിൽ പണി നട�ു െകാ�ിരി�ുകയാെണ�് കരുതുക. ആയിരം ആള�കൾ 

രാവിെല േജാലി�ു വരികയും, ൈവകീ�് കൂലി വാ�ുകയും വീ�ിേല�ു തിരി�� 
േപാകുകയും െച���ു. ആ േറാഡ് അംഗീകരി�െ�ടുകേയാ, അതിനു� 

ധനസഹായ�ിനായി െതരെ�ടു�െ�ടുകേയാ െചയ്തി�ായിരുെ��ിൽ, 

േമൽപറ� ആയിരം േപർ െതാഴിൽ കെ��ുകേയാ കൂലി വാ�ുകേയാ 

െച�ി�ായിരു�ു. അതും തീർ�യാണ്.  

െമാ��ിെലടു�ുകയാെണ�ിൽ ഈ �പവൃ�ിയിൽ മെ�േ�ാ കൂടി ഇേ�? "ഈ 

അസം�ി ൈകെ�ാ�ാൻ േപാകു�െതെ��ാൽ....." െസന�ർ ഡുപിൻ (Dupin) 

ഇ�െന പറ� അേത നിമിഷം ധനവകു�ിെ� ൈകയാള�ാരായ 

േഫാൾഡിെ�യും(Fould), ബിേനായുെടയും (Bineau) പണെ��ികളിേല�് മില�ൺ 

കണ�ിന് �ഫാ�ുകൾ ച��നിൽ നി�ും ഇറ�ി വരു�ി�േ�ാ? നടപടികെള�ാം 

പൂർണമാ�ു�തിനു േവ�ി, ഫ�ിെ� േശഖരണവും അേതാെടാ�ം അതിെ� 

ചിലവുകള�ം  എ�െനയാകണെമ�്   േ��ിന് ചി�െ�ടുേ��തിേ�? ഇതിനായി 
നികുതി പിരി�ു�വെര നികുതിദായകരുെട അടുേ��് എ�ിേ��തിേ� ?  

ര�ു വശ�ു നി�ും ഈ േചാദ�െ� മന�ിലാ�ാണം. നികുതിയായി കി�ിയ 

മില�ണിൽ  പരം �ഫാ�ുകളിൽ നി�്  േ��് എ�ാണ് െച�ാൻ  േപാകു�ത് എ� ്

േനാ�ു�തിേനാെടാ�ം, നികുതിദായകർ അത് വ�് എ�് െച��മായിരുേ�ാ അതിനി 
അവർ�് െച�ാനാകി� എ�് കൂടി മന�ിലാ�ൂ. ഒരു െപാതു സംരംഭം, ര�ു 
വശ�ള�� ഒരു നാണയമാണ്. അതിെ�  ദൃശ�മായ  വശ�ു ന�ൾ തിരേ�റിയ ഒരു 
െതാഴിലാളിെയ കാണു�ു. എ�ാൽ മറുവശ�ു െതാഴിൽ നഷ്ടെപ� ഒരു െതാഴിലാളി 
നമു�്  അദൃശ�മാണ് .  

ഞാൻ ഈ േലഖന�ിൽ ഖ�ി�� െകാ�ിരി�ു� വാദം സർ�ാർ മരാമ�ു 
പണിയിേല�് െകാ�് വരുേ�ാൾ കൂടുതൽ അപകടകരമാകു�ു. എെ��ാൽ ഈ 

വാദമുഖം ബു�ിശൂന�മായ പല സംരംഭ�െള നീതീകരി�ു��ിനായി 
ഉപേയാഗി�െ�ടു�ു. ഒരു െറയിൽ അെ��ിൽ ഒരു പാലം ജന�ൾ�് 

ഉപേയാഗ�പദമാെണ�ു ഉറ��െ��ിൽ, അതിെ� നിർ�ാണെ� അനുകൂലി��� 

കൂടുതൽ വാദ�ൾ െകാ�് വേര� ആവശ�മി�. എ�ാൽ അത് 

ഉപേയാഗ�പദമെ��ിൽ, "െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ി െതാഴിൽ സൃഷ്ടിേ��ി വരും" 

എ� മുട�ൻ ന�ായ�ിേല�് ന�ൾ മട�ിേ�ാേക�ി വരും.  

ഇ�െനയു� വാദ�ൾ കാരണമാണ് മാർ�് ഫീൽഡിെല (Champ-de-Mars) 

മ���ാവുകൾ, ആദ�ം നിർമി�െ�ടു�തും തുടർ�് തകർ�െ�ടുകയും െച���ത്. 

മഹാനായ െനേ�ാളിയൻ, കുഴികൾ കുഴി�ുകയും, പിെ� അത് നിറയ്�ുകയും 

െച��േ�ാൾ, സ�യം ഒരു മനുഷ�സ്േനഹിയാണ് േതാ�ി എ�് പറ�ി���്. "ഇതിെ� 

ഫലം എ�് വ�ത�ാസമാണു�ാ�ു�ത്? െതാഴിലാളി വർ��ിനു സ��ിെ� 

വിതരണെ� ഉ�ാകു�താണ് നമു�് കാേണ�ത് " എ�ും അേ�ഹം പറ�ി���്.  

നമു�് ഈ �പശ്ന�ിെ� ആഴ�ിേല�ിറ�ി െച�ാം. പണം നമു�് മുൻപിൽ 

ഒരു മായാേലാകം സൃഷ്ടി�ു�ു. ഒരു സംരഭ�ിനായി പൗര�ാേരാട് നികുതി 
ആവശ�െ�ടുേ�ാൾ, ത�ുല�മായ അളവിലു�  കായികമായ �പവർ�ിയാണ് 

അവിെട ശരി�ും ആവശ�െ�ടു�ത്.  എ�ാവർ�ും ഉപേയാഗ�പദമായ ഒരു 
കാര��ിന് േവ�ി എ�ാ പൗര�ാെരയും ഒരുമി�ി�ുകയും, അവരുെട േസവനെ� 

ഏേകാപി�ി�ുകയും െച��കയാെണ�ിൽ, അത് മന�ിലാ�ാവു�താണ്. 

അ�െനയാെണ�ിൽ അവർ െച��� �പവർ�ിയുെട ഫല�ിൽ തെ� 

അവർ�ു� �പതിഫലവും അട�ിയിരി�ും. പെ�, അവെര എ�ാം 

ഏേകാപി�ി�തിനു േശഷം, െതാഴിൽ നൽകി എ� മുട�ു ന�ായം പറയു�തിനായി, 
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അവർ�ു യാെതാരു ഉപകാരവും �പദാനം െച�ാ� വഴിയിൽ ഒരു േറാഡ് 

പണിയു�തിേനാ, ആരും താമസി�ാനി�ാ� ഒരു െകാ�ാരം പണിയു�തിേനാ അവർ 

നിർബ�ിതരാകുകയാെണ�ിൽ, അത് അവർ നിേഷധി�ു�തിന് അവെര കു�ം 

പറയാൻ പ�ി�േ�ാ. നമു�് അ�ര�ിലു� േജാലി െചേ�� കാര�െമാ�ുമി�. 

ന�ൾ േവെറ എെ��ിലും േജാലി െച���തായിരി�ും ന�ത് എേ� അവർ 

വിചാരി�ൂ.  
െതാഴില�ാെത, പണം മാ�തമാണ് പൗര�ാർ സംഭാവന െച���െത�ിൽ, 

ഫല�ിൽ �പേത�കി�് മാ��െളാ�ും ഉ�ാകാനിടയി�. പെ�, െതാഴിലാണ് 

സംഭാവന എ�ിൽ, നഷ്ട�ൾ തുല�മായി പ�ുവയ്�െ�ടും. പെ� പണമാണ് 

സംഭാവന എ�ിൽ, സ് േ��ിനു േവ�ി പണിെയടു�ു� ചിലർ ഈ നഷ്ട�ിനൽ നി�ും 

ര�െ�ടുകയും, എ�ാൽ നഷ്ടം വഹി�ാൻ േവ�ി മുൻകൂ�ി നിയു�െ�� 

നാ��കാർ�ു കൂടുതൽ നഷ്ടം അനുഭവിേ��ി വരികയും െച���ു.  
 ഭരണഘടനയിലു� ഒരു �പമാണം എ�ാണ് പറയു�െത�് േനാ�ാം: 

“േ��ിെ�യും, മ�� വിഭാഗ�ള�െടയും മുനിസി�ാലി�ികള�െടയും ഒെ� 

സഹായേ�ാെട ഉചിതമായ െതാഴിലുകൾ, െതാഴിലി�ാ�വർ�ു 
െകാടു�ു�തിലൂെട, സമൂഹം െതാഴിലിെ� വളർ�െയ സഹായി�ുകയും 

േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും െച���ു....” 

അതിൈശത�ം േപാലു� വിഷമഘ��ളിൽ, നികുതിദായകരുെട താത് �ാലികമായ 

ഈ ഇടെപടലിന് ന� ഫല�ൾ ഉ�്. ഇൻഷുറൻസിെന േപാെല തെ� ആണ് ഈ 

�പവർ�നവും. ഇത് െകാ�ു  െതാഴിലുകള�െട എ��ിേലാ, കൂലിയുെടേയാ 

കാര��ിേലാ വർ�നവവു�ാകു�ി�. മറി��, സാധാരണ സമയ�ളിൽ നി�ുമു� 

െതാഴിലും കൂലിയും എടു�്, നഷ്ടേ�ാട് കൂടിയാെണ�ിലും, ഇ�രം 

വിഷമഘ��ളിൽ പലർ�ും െചറു േജാലികളായി  വീതി�� െകാടു�ു� 

സാഹചര�മാണു�ാകു�ത്. 

പെ� ശാശ�തമായി ഇ�രെമാരു വ�വ�ിതി െകാ�് വരു�ത് 

ൈവരു��ാത് മകവും, വിനാശകരവുമായ ഒരു ത�ി�ാെയ ഞാൻ കാണൂ. ഇതിലൂെട 

ദൃശ�മാകു�ത്   അ�തയ്�് െപരുമ അവകാശെ�ടാനി�ാ� കുെറ െചറിയ 

േജാലികള�െട ഉദ്ഭവമാണ്. എ�ാൽ  അദൃശ�മായേതാ , എടു�ു കളയെ�� മൂല�ം 

കൂടിയ ഒ�ിരി േജാലികള�ം. 

6. ഇടനില�ാർ  

. 

മ���വർ�് േവ�ി സ�േമധയാേലാ നിർബ�ിതമാേയാ ജന�ൾ െച��� 

േസവന�ള�െട - അത് െപാതു േമഖല േസവന�േളാ സ�കാര� േസവന�േളാ ആകാം 

-  ആെക�ുകയാണ് സമൂഹം. 

ഇതിൽ െപാതുേമഖലാ േസവന�ൾ, നിയമം മൂലം �കമീകരി�ുകയും, ജന�ളിൽ 

അടിേ��ി�െ�ടുകയും, അത�ാവശ� സ�ർഭ�ളിൽ മാ��ൾ വരു�ു�തിന് 

ബു�ിമു���തും ആണ്. െപാതു േമഖലകളിെല േസവനം എ�ാണ് ഇതിെന 

വിളി�ു�െത�ിലും, ഫല�ിൽ െപാതു േ�ദാഹമാണ് . ര�ാമേ�തു സ�േമധയാൽ 

െച���വയുെട കൂ��ിലാണ്. അതായത്, സ��ം ഉ�രവാദിത��ിൽ െച���ത്. 

ഓേരാരു�ർ�് ഇഷ്ടമു�ത്, വിലേപശലിനു േശഷം െകാടു�ുകയും വാ�ുകയും 

എ�ാം െച���ു.  ഈ േസവന�ൾെ��ാം, അവയുെട മൂല��ൾ താരതമ�ം 

െചയ്തതിനു േശഷ�ൾമു� �പേയാജന�ൾ �പതീ�ി�ു�ു.  
അത് െകാ�ാണ് ആദ�െ� േസവന�ൾ�ു മാ��ൾ ഉ�ാകാതിരി�ു�തും, 

ര�ാമേ�ത് വളർ�യ്�ു വിേധയമാകു�തും.   െപാതു േമഖല േസവന�ള�െട 
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വളർ�യുെട അതിശേയാ�ിയും, അതിനു േവ� ആവശ��ിലധികം 

ഊർ��ിൻെറ പാഴ്ചിലവും സമൂഹ�ിൽ ഒരു വിനാശകരമായ പരാ�ശയം 

സൃഷ്ടി�ു�ു; ആധുനിക സാ��ിക ശാസ്�ത ചി�കളിൽ വിശ�സി�ു� പല 

സംരംഭ�ള�ം, േസ��മായു� പല �പവർ�ന�ളിലും ഇേത സ�ാഭാവ�ൾ െകാ� ്

വരു�ത് വിചി�തമായി േതാ�ു�ു. ഈ ചി�കർ, അവർ  ഇടനില�ാർ  എ� ്

വിളി�ു�വെര  കഠിനമായ ആ�കമി�� െകാ�ിരു�ു�ു. മുതലാളിമാെരയും, 

ബാ�ുേദ�ാഗ�െരയും, ഊഹ��വട�ാെരയും, സംരംഭകെരയും, വ�ാപാരികെളയും 

ക�വട�ാെരയുെമ�ാം, ഉപേഭാ�ാവിനും ഉത്പാദകർ�ും ഇടയിൽ നി�് െകാ�്, 
വിലെയാ�ും നൽകാെത, െകാ�യടി��െകാ�ിരി�ു�ു എ� കു�ം ആേരാപി��, 
ഈ ചി�കർ  ഇ�ാതാ�ിേയെന. അെ��ിൽ, ഈ നവീകരണവാദികൾ അവരുെട 

േജാലി ഇടനില�ാരുമായി ൈകമാ�ം െചയ്േതെന. അ�െനെയ�ിൽ  ഈ 

അവ�യിൽ അവർ�ു േജാലി െചേ��ി വേ�െന.  

സാമൂഹ��പവർ�കരുെട ഈ ദുർവാദം, ഇടനില�ാർ�് അവരുെട േസവന�ിനു 
എ�് വിലയാണ് നൽകു�െത�് െപാതു ജന�ൾ�് കാണി�� െകാടു�ുകയും, 

അേതാെടാ�ം, േ��ിന് എ�് വില നൽകണമായിരു�ു എ�ത് മറ�� െവ�ുകയും 

െച���ു. ഇവിെട പിെ�യും, ക�തിനും കാണാ�ിനും ഇടയിൽ ൈവരു���ൾ 

ഉ�ാകു�ു.  
ഈ സാമൂഹ��പവർ�കർ, അവരുെട വിനാശകരമായ സി�ാ�ം 

എ�ാവരിലുെമ�ി�� �പശസ്തി ഉ�ാ�ു�തിൽ വിജയ�ിരു�ു. �പേത�കി�് 1847െല 

പ�ിണിയുെടയും ദാരി�ദ��ിെ�യും സമയ�്. ദുരിതമനുഭവി�ു� 

ജന�ൾ�ിടയിൽ ബു�ിശൂന�ത പര�ു�ത് എള��മാണ് എ�് അവർ 

മന�ിലാ�ിയിരു�ു.  
പി�ീട്, മനുഷ�ന് േമൽ മനുഷ�െ�  ചൂഷണം, വിശ�ിനു േമലു� ഊഹ��വടം, 

ഏകാധിപത�ം തുട�ിയ വലിയ വാചക�ൾ ഉപേയാഗി�് െകാ�്, വ�ാപാര�ിെ� 

ഗുണ�ൾ�് േമൽ അവർ ഒരു കറു� ആവരണം വിരി��.  
“എ�് െകാ�്?” അവർ പറ�ു. “അേമരി�യിൽ നി�ും �കിമിയയിൽ നി�ും 

ഭ�ണസാധന�ൾ െകാ�ുവരു� േജാലി ക�വട�ാർ�് െകാടു�ുകേയാ? 

പലചര�ുകൾ നൽകു� േസവനം േ���ം   മുനിസി�ാലി�ി കള�ം  ഏെ�ടു�ുകയും, 

അവ സൂ�ി�ു�തിനായി സംഭരണശാലകൾ ഉ�ാ�ുകയും െചയ്തു കൂെട? 

അ�െനെയ�ിൽ  സൗജന� വസ്തു�ൾ�് വില െകാടുേ��ി വരു�, സ�ാർ�വും 

വ��ി�പധാനവും അരാജകവും ആയ വാണിജ��ിൽ നി�ും പാവെ�� ജനതയ്�് 

ആശ�ാസം ലഭിേ�െന.” 

വ�വസായ�ൾ�് ജന�ൾ നൽകു� �പതിഫലം, അതാണ്   ദൃശ�മായത് . 
എ�ാൽ േ��ിനും �പതിനിധികൾ�ും നൽേക�ി വരു� �പതിഫലം ഇവിെട 

അദൃശ�മാണ് .  

വ�വസായ�ിന് ജന�ൾ നൽകിയ ആ വലിയ �പതിഫലം എ�ാണ്? ര�ാള�കൾ 

മ�ര�ള�െട സ�ർദ�ൾ�ിടയിൽ  ചർ�കൾ�ും േപശലുകൾ�ും ഒടുവിൽ 

തീരുമാനി� വിലയ്�്, പരസ്പരം ൈകമാറു� േസവനം.  

ഭ�ണ�ിനാവശ�മായ േഗാത�് ഒേഡ�യിലിരിെ� (Odessa), പാരിസിലു� 

ഒരാള�െട വിശ�� െകാ�ു� ദുരിതം അവസാനി�ി�ണെമ�ിൽ ഒേഡ�യിൽ നി�ും 

േഗാത�് വിശ�ു� വയറിെല�ണം. ഇതിനു മൂ�ു വഴികള��്. വിശ�ു�യാൾ�ു 
േനരി�് േഗാത�് േതടി േപാകാം. അെ��ിൽ, ഇ�രം വ�വസായ�ൾ െച���വെര 

വിശ�സി�ാം. അതുമെ��ിൽ െപാതു ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഈ കടമ ചുമ�ാം.  

ഈ മൂ�ു വഴികളിൽ ഏ�വും അപകടകരമായത് ഏതാണ് ? 

 സ�ത��മായ,  പരി�ാനമു�, അനുഭവ�ാനമു� ജന�ൾ എേ�ാഴും 

ര�ാമേ�താണ് തിരെ�ടു�ുക. ഇതിൽ നി�് തെ� ആ മാർഗ�ിെ� 
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�പേയാജന�ൾ നമു�് മന�ിലാ�ാം. എ�ാൽ ബഹുഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം, ത�െള 

ഇ�തയധികം ആഴ�ിൽ ബാധി�ു� ഈ വിഷയ�ിൽ, െത�ായ ഒരു തീരുമാനമാണ് 

എടു�ു�ത് എ�്, എനി�് ഇേ�ാഴും വിശ�സി�ാനാകു�ി�.  

എ�ായാലും നമു�് ആ �പശ്നെ� പരിേശാധി�ാം.  

മു��ിയാറു മില�ൺ ജന�ൾ േഗാത�ിനായി ഒേഡ�യിേല�ു േപാേക�ി വരിക 

എ�ത്  ഒരി�ലും �പാവർ�ികമ�. അതിനാൽ ഇത് ഉപകാര�പദമ�. 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അ�ിെന �പവർ�ി�ാൻ സാധി�ി�. അവർ�് 

ഇടനില�ാെര  ആ�ശയിേ��ി വരു�ു. അെതാരു പെ� ഉേദ�ാഗ�രായിരി�ാം. 

അെ��ിൽ ഇടനില�ാരായിരി�ാം.  

ആദ�േ�ത് ആയിരി�ും നമു�് ഏ�വും സ�ാഭാവികമായി േതാ�ുക .  േഗാത�് 

കെ��ുക എ�ത് വിശ�ു�വെ�  തെ� ചുമതലയാണ്. ഇെ��ിൽ അതവെന 

ബാധി�ും. അത് അവൻ സ�യം െച��� ഒരു േസവനമാണ്. മെ�ാരാളാണ് ഈ േജാലി 
െച���ത് എ�ിൽ, അത് അയാൾ  െചയു� േസവനമാെണ�ും, അയാൾ�് 

അതിനു� �പതിഫല�ിനു� അവകാശമുെ��ും പറയാൻ സാധി�ും. ഞാൻ 

എ�ാണ് പറയാൻ ഉേ�ശി�ു�ത് എ�് വ�ാൽ, ഇടനില�ാരെ� േസവന�ിനു 
�പതിഫലം നൽേക�തു�്.  

നമു�് ആ�ശയിേ��ി വരു� ഈ ഇ�ി��ികളിൽ ഏതാണ്  േഭദം? 

ഇടനില��വട�ാേരാ, അേതാ ഉേദ�ാഗ�േരാ? 

വ�വസായ�ൾ (സ�ാത��മായവെയ ഞാൻ ഇവിെട ഉേ�ശി�ു�ത്), അവരുെട 

തെ� താൽപര��പകാരം ഋതു�െള കുറി��ം, വിളകള�െട ൈദന�ംദിന 

വളർ�െയ�ുറി��ം, േലാക�ിെ� എ�ാ ഭാഗ�ു നി�ുമു� അറിവുകൾ 

േനടു�തിെന�ുറി��ം, കാര��ൾ മുൻകൂ�ി�ാണു�തിെന കുറി��ം  ഒെ� 

പഠി�ു�തിനു നിർബ�ിതമാകു�ു. അവയ്�് സ��മായി ക�ലുകള�ം, 

േലാക�ാകമാനം അവരുെട ജന�ള�ം ഉ�ാകും. അവരുെട താ�ര�ം, ഏ�വും 

കുറ� വില�ു�  സാധന�ൾ വാ�ു�തിലും, എ�ാ �പവർ�ന�െളയും 

സാ��ികമായി �ശ�ി�ു�തിലും, അത് വഴി കുറ� െചലവിൽ കൂടുതൽ ലാഭം 

േനടു�തിലുമായിരി�ും. �ഫാൻസിെല ക�വട�ാർ മാ�തമ�, േലാക�ാകമാനമു� 

ക�വട�ാർ �ഫാൻസിെ� ൈദനംദിനാവശ��ൾ നിറേവ�ാൻ �പവർ�ി�ു�ു�്. 
അവരുെട താ�ര��ൾ ഏ�വും കുറ� ചിലവിൽ �പവർ�ന�ൾ െചയ്തു 
തീർ�ു�തിലാണ്. അവർ�ിടയിലു� മ�ര�ൾ എ�ാ സാ��ിക സാ��തകള�ം 

മന�ിലാ�ി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ന� �പേയാജനം ലഭ�മാ�ു�തിനും സഹായി�ു�ു. 
േഗാത�് എ�ി�ഴി� ഉടൻ, വ�വസായി നഷ്ടസാധ�ത  ഒഴിവാ�ു�തിനായി അത് 

വിൽ�ാൻ �ശമി�ുകയും, ലാഭം േനടുകയും, ഒരവസരമുെ��ിൽ ഇെത�ാം ആദ�േമ 

തുട�ുകയും െച���ു. വിലകൾ  താരതമ�െ�ടു�ിയ േശഷം, സ�കാര� സംരംഭ�ൾ 

ഏ�വും ദുർലഭമായ �ല�് (എവിെടയാണ് ആവശ�കത ഏ�വും കൂടുതലു�ത്) 

നി�ും ഭ�ണവിതരണം ആരംഭി�ു�ു. അത് െകാ�്, വിശ�ു�വരുെട 

ആവശ��ൾ മന�ിലാ�ി അവർ�് ആവശ�മു�ത് നൽകു� ഈ  സംരംഭ�ിെ� 

ഏ�വും വലിയ സവിേശഷത അത് േസ��യാൽ ഉ�ാ�െ�ടു�ു എ�താണ്. ഇതാണ് 

പലേ�ാഴും േസാഷ�ലി��കൾ മന�ിലാ�ാ�ത്. ഉപേഭാ�ാവ്  വ�വസായി�് 

വ�ി�ൂലിയും കട�ുകൂലിയും, സംരംഭ�ിനു� കൂലിയും ഒെ� നൽകണം എ�ത് 

ശരി തെ�. പെ� ഏതു വ�വ�ിതിയാണ് ഉപേഭാ�ാവിെന ചര�ു കൂലിയിൽ 

നി�ും ഒഴിവാ�ു�ത്? സ�ാഭാവികമായും മ�ര�ൾ  ഉ�ാകുേ�ാൾ ഇടനില�ാരന് 

കി��� ഓഹരിയിൽ കുറവു�ാകു�ു . ഇതിെ� സാമൂഹിക  നീതി മന�ിലാ�ാൻ 

േകവലം ഇത് മാ�തം ചി�ി�ാൽ മതി; മാർെസയിെല (Marseilles) പണി�ാർ, പാരീസിനു 
േവ�ി പണിെയടു�ു� അ�തയും കാലം, പാരിസിെല െതാഴിലാളികൾ   മാർെസയിെല 

ക�വട�ാർ�് േവ�ി പണിെയടു�ി� എ�് പറയു�ത്  ശരിയ�. 
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േസാഷ�ലി��കൾ പറയു�തനുസരി��, സ�കാര�വ�വസായ�ള�െട േജാലി േ�� ്

ഏെ�ടു�ാൽ എ�ാണ് സംഭവികുക? ആ സാഹചര��ിൽ െപാതുജന�ൾ�ു 
എവിെടെയ�ിലും ലാഭമു�ാകു�തായി  എനി�് കാണി�� തരാൻ കഴിയുേമാ? 

ചി�റ��വട�ിലാേണാ അതു�ാവുക?  േഗാത�ിെ� ആവശ�ം ഉ�ാകു� ദിവസം, 

നാൽപതിനായിരം മുനിസി�ാലി�ികള�െട �പതിനിധികൾ ഒേഡ�യിെല�ി  എ� ്

കരുതുക. ത�ൂലം ആ മുനിസി�ാലി�ികളിൽ േഗാത�ു വിലയിലു�ാകു� �പഭാവം 

ഒ�ാേലാചി�� േനാ�ു. ഇ�െന െച���ത് െകാ�് അവർ കട�ു കൂലികളിലാേണാ 

ലാഭമു�ാ�ുക? �പതിനിധികൾ േനരി�് എ�ിയ �ിതി�് കട�ുകള�െടയും, 

കട�ു െതാഴിലാളികള�െടയും,  സംഭരണശാലകള�െടയും എ��ിൽ 

കുറവു�ാകുേമാ?   അ�ിെനെയ�ിൽ കട�ു കൂലിയായി െകാടു�ു� പണ�ിനു 
കുറവു�ാകുേമാ? അ�ിെനെയ�ിൽ ഈ സ�ാദ�ം വ�വസായികൾ�് ഗുണം 

െച��േമാ? പെ� ന�ൾ മന�ിലാ�ാ� ഒരു കാര�മു�്  മുനിസി�ാലി�ിയുെട 

�പതിനിധികൾ അവിേട�് േപായത് സേഹാദരസ്േനഹ�ിെ� പുറ�ാേണാ? 

അവർ�ും ജീവി�േ�? അവരുെട സമയ�ിനും വില നൽേക�തേ�? ഈ വില 

എ�ത് ഒരു ഇടനില�ാരൻ വാ�ു� രേ�ാ മൂ�ു ശതമാന�ിെ� ആയിരം 

മട�ിെന�ൾ കൂടുതലാവി� എ�് നി�ൾ വിശ�സി�ു�ുേ�ാ? ഒരു 
വ�ത�ാസെമെ��ാൽ ഇടനില�ാരൻ മൂ�ു ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ വാ�ി� 

എ�ു�ത് ഉറ��� കാര�മാണ്.  

കൂടാെത ഭ�ണ വിതരണ�ിെ� േമൽ കൂടുതൽ നികുതി ചുമ�ുേ�ാൾ ഉ� 

ബു�ിമു��കെള കുറി�് ചി�ി�� േനാ�ു. അ�രം സംരംഭ�ളിൽ ഉ�ാകാൻ 

സാധ�തയു� അനീതികെളയും ദുരുപേയാഗ�െളയും കുറി�് ചി�ി�� േനാ�ു. 
ഗവൺെമ��ന് ഉ�ാകു�  ഉ�രവാദി��ള�െട ഭാരെ� കുറി��ം ചി�ി�� 
േനാ�ു.  

ഇ�രം വി�ി��ൾ ജന�ളിൽ വളർ�ു� േസാഷ�ലി��കൾ അവർ�ു 
സ�യം കൽ�ി�ു� ഒരു േപരു�് - "ദീർഘവീ�ണമു�വർ". ദീർഘവീ�ണമു�വർ 

എ�ാൽ സാധാരണ�ാെര അേപ�ി�� വിദൂരവുമായ ഭാവിയിലു�ാവാൻ 

േപാകു�തിെന മുൻകൂ�ി കാണാൻ കഴിയു�വർ എ�ാണേ�ാ. ഇവരുെട വിദൂരത 

എ�ത് നൂ�ാ�ുകൾ���റമാെണ� ഒ� കുഴ�േമയു��. അ�െനയിരിെ� 

ഇവരുെട കാഴ്ച�ാടിൽ ഇ�ി��ികളായ ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ാൻ 

സാധി�ി�ാെയ�ിൽ അത് േസാഷ�ലിസ�ിേന�ാൾ നൂ�ാ�ുകൾ�ി��റം 

ജീവി�ു� സാധാരണ ജന�ള�െട കു�മാേയ അവർ വിലയിരു�ൂ.  പെ� എെ� 

മനസാ�ി�് േതാ�ു�ത്, വിപരീതമാണ് ശരി എ�ാണ്. ഈ േസാഷ�ലി��കള�െട 

ചി�ാഗതി�് സമാനമായ രീതിയിൽ ചി�ി�ണെമ�ിൽ ഏതു അപരിഷ്കൃതമായ 

നൂ�ാ�ിേല�ാണ് ന�ൾ തിരിെക വേര�ത് എ�് എനി�റിയുകയുമി�.  

ആധുനിക സാമൂഹികചി�കർ, ഇ�െ� സമൂഹ�ിെല സ�ത�� കൂ�ായ്മകെള 

നിര�രം എതിർ�ു�ു. അവരുെട ഭാവനയിൽ നി�ും എ�തേയാ ഉയര�ിലാണ് 

സ�ത�� കൂ�ായ്മകൾ എ�് അവർ ചി�ി�ു�ി�.  

നമു�് ഇെതാരു ഉദാഹരണം െകാ�് വിശദീകരി�ാം. 

 ഒരു മനുഷ�ന് ഉണർ�ു വരുേ�ാൾ ഒരു വസ്�തം ധരി�ണെമ�ിൽ, അേ�ഹ�ിന് 

ഒരു െചറിയ ഭൂമി േവണം, അതിെന സംര�ി�ണം, െവ�വും വളവും നൽകണം, 

േവ� വിളകൾ ന�� പിടി�ി�ണം; െച�രിയാടുകൾ�് ആ കൃഷിയിൽ നി�ും 

ഭ�ണം നൽകണം. അവരിൽ നി�ും ക�ിളി നൂൽ എടു�ണം. ഈ നൂലിെന 

െക�ി�ിരി��, െനയ്തു, നിറം നൽകി തുണിയാ�ി  മാ�ണം. ഈ തുണികെള മുറി�� 
തു�ി വസ്�തമാ�ണം. ഈ ശൃംഖല ഒരു പാട് േജാലികൾ മ���വർ�് നൽകു�ു.  

അതിനായി കൃഷിയിടെ�യും, ആ�ിൻ െതാഴു�ുകെളയും, ക�നികെളയും, 

കൽ�രിെയയും യ���െളയും വ�ികെളയും ഒെ� മുൻകൂ�ി കാേണ�തു�്. 
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സമൂഹ�ിൽ കൂ�ായ്മകളി�ായിരുെ��ിൽ ഒരു മൺെവ�ിയിൽ  തുട�ി ഒരു 
സൂചിയിൽ അവസാനി�ു� എ�മ� പണികൾ ഒരാൾ തെ� െചേ��ി വേ�െന.  

എ�ാൽ അ�ിെന െചേ��ി വരാ�ത് നമു�് ഒെ�ാരുമി�� േപാകാൻ  ഒരു 
�പേത�ക കഴിവ് ഉ�ത് െകാ�ാണ്. ഇത് വഴി ഒരു വലിയ േജാലിെയ പല െചറു 
േജാലികളായി വിഭജി�� പലവർ�ായി നൽകാൻ കഴിയു�ു എ�താണ്. മാ�തവുമ� 

ഈ െചറു  േജാലികൾ  ചിലേ�ാൾ വളർ�ു ഒരു വ�വസായമാകാൻ വെര 

സാ��തകള�മു�്. അ�െന ആ വലിയ േജാലി�് കി��� ലാഭം, പല 

െചറുേജാലികൾ�ായി അവയുെട മൂല��ിനനുസരി�� വിഹിത�ളായി 
കി���ു.ഇെതാരു  കൂ�ായ്മ അെ��ിൽ എ�ാണ് േസാഷ�ലി��കള�െട 

കാഴ്ച�ാടിലു� കൂ�ായ്മ?  

ഒരു െതാഴിലാളിയും  ഇ�ായ്മയിൽ നി�ും ഒരു െചറിയ അസംസ്കൃതവസ്തുവിെന 

േപാലും ഉ�ാ�ു�ി�. അവർ െപാതുവായ ഒരാവശ��ിന്  േവ�ി ഒരുമി�� 
�പവർ�ി�ു�ു. ഓേരാ വിഭാഗവും പരസ്�രം ഇടനില�ാെര� നിലയിൽ ബ�െ��� 
കിട�ു�ു. ഉദാഹരണ�ിന് ഈ െമാ�ം �പവർ�ന�ളിൽ ഏ�വും മുഖ�മായ 

ചര�ുകള�െട ഗതാഗത�ിനായി ഒരാെള െവേ��ി വരികായാെണ�ിരി�െ�. അത് 

േപാെല തെ� �പധാനമായ നൂൽനൂൽ�ലിനും, െനയ്�ിനും ഓേരാരു�െര 

വെ��ിരി�െ�. എ�് െകാ�ാണ് ഈ േസാഷ�ലി��കൾ ഗതാഗത�ിെന 

മ���തിെന�ാള�ം വലിയ ഇ�ി��ിയായി കണ�ാ�ു�ത്? ഗതാഗത�ിെ� 

ആവശ�കതയിേ�? ഇതിനു േവ�ി ഒരാള�െട സമയവും അ��ാനവും  ചിലവാ�ു�ി�? 

ബാ�ിയു�വുരെട കഷ്ട�ാടുകൾ കുറ�ാൻ ഇത് സഹായി�ു�ിേ�? 

ബാ�ിയു�വർ  ഗതാഗതം ൈകകാര�ം െച���വേന�ാൾ കൂടുതലാേയാ, 

വളെരയധികം വ�ത�ാസമായേതാ ആയ എെ��ിലും േജാലി െച���ുേ�ാ? ഈ 

െതാഴിലിെ� വിഭജനവും, അതിെ� വ�വ�യും െപാതുവായ ഒരു ഉേ�ശ�ിനു േവ�ി, 
പൂർ� സ�ാത���േ�ാെട തീരുമാനി�െ��തേ�? അ�െനയിരിെ�, 

ആസൂ�തണെമ� വ�ാേജനെയ�ു� ഒരു േസാഷ�ലി�ിെ� േസ��ാധിപതിെയ 

േപാലു� തീരുമാന�ൾ േക�് െകാ�് ന�ൾ ഇേ�ാൾ എടു�ി��� ഈ 

വ�വ�ിതികൾ തകർ�ണേമാ? അത് വാസ്തവ�ിൽ നെ� അപരിഷ്കൃതരുെട 

നൂ�ാ�ിേല�് തിരി�� െകാ�് േപാവുകയേ� െച���ത്?  

ഞാൻ ഇവിെട വിശദീകരി�ു� കൂ�ായ്മ സ�ത��മായതു െകാ�് സ�യം 

താ�ര��ിനാൽ േവ� �ലം കെ��ുകയും, വിലയിരു�ുകയും, അവനു േവ�ി 
വില േപശുകയും െച���തിനാൽ, അവിെട കൂ�ായ്മ  കുറയും എ�് പറയാൻ 

സാധി�ുേമാ? കൂ�ായ്മ�് ഒരു േപര് കി���തിനായി, ഒരു പരിഷ്കർ�ാവ്  വരികയും, 

അേ�ഹ�ിെ� പ�തി ബാ�ിയു�വരുെട േമൽ അടിേ�ൽ�ി�ുകയും െചേ�� 

കാര�മുേ�ാ?  

“പുേരാഗമന ചി�” എ� വാദെ� കൂടുതൽ പരിേശാധി�ും േതാറും, അതിനു 
യാെതാരു അടി�ാനവുമി� എ�ും, മൂഢതെയ സ�യം ഒരു അ�പമാദിത�മായി 
�പസ്താവി�ുകയും, ഇതിെ� േപരിൽ കൂടുതൽ എതിരി�ാെത �പവർ�ി�ാൻ 

ആവശ�െ�ടുകയും െച��� ഒ�ാെണ�ും ന�ൾ അറിയു�ു. 
ഇ�റ�െത�ാം ന�ുെട �പധാന ആശയ�ിൽ നി�ും വ�തിചലി�ു�തായി 

േതാ�ു�ുെ��ിൽ വായന�ാർ എേ�ാട് �മി�ണം. നിലവിൽ 

പ�ത�ളിലൂെടയും, അ�ം�ികളിലും ഇടനില�ാർെ�തിെര ശ�മായ 

വിമർശന�ൾ ഉയർ�ു െകാ�ിരി�ുകയാണേ�ാ. ഈ വിമർശന�ൾ സത��ിൽ 

ന�ുെട െതാഴിലിനും ൈകമാ��ിനുമു� സ�ാത����ിേല�ു� ഒരു 
കട�ുകയ�മാണ്. അത് െകാ�് ഈ വ�തിചലനം മുഴുവനായി ഉപേയാഗശൂന�മാകി� 

എ�് തെ�യാണ് എെ�  വിശ�ാസം.  
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7. വ�ാപാര�ിലു� നിയ��ണ�ൾ  
 

തെ�   ഭൂമിയിെല അയിര്  ഇരു�ാ�ു�തിനു േവ�ി സംര�ണവാദി, (ഞാന� ആ 

േപര് നൽകിയത്. ചാൾസ് ദുപിൻ ആണ് ഈ േപര് പറ�ത്) അേ�ഹ�ിെ� മുഴുവൻ 

സമയവും പണവും ഉപേയാഗി��. പേ� �പകൃതി െബൽജിയ�ിേനാട് 

കനി�തിനാൽ, സംര�ണവാദി വി�തിൽ നി�ും കുറ� വിലയിൽ അവർ�ു 
�ഫ�ു മാർ��ിൽ ഇരു�് വിൽകാൻ കഴി�ു. അതായത് �ഫാൻസിെല ആള�കൾ�് 

�ാൻേഡഴ്സിെല ന� ജന�ളിൽ നി�ും, കുറ� വിലയ്�്  ഇരു�്  ലഭി��. ത�ൂലം, 

ഓേരാ ദിവസവും ആണിയു�ാ�ു�വരും േലാഹ�ണി�ാരും വാഹന�ണി�ാരും 

യ���ണി�ാരും െകാ��ാരും കൃഷി�ാരും  എ�ാം   േനരിേ�ാ, അെ��ിൽ അവരുെട 

ഇടനില�ാേരാ െബൽജിയ�ിേല�് േപാകുകയും അവർ�ാവശ�മു� ഇരു�ു 
വാ�ി�ുകയും െചയ്തു െകാ�് ഈ സാഹചര�െ� ശരിയായ രീതിയിൽ 

ഉപേയാഗി��. സംര�ണവാദി�് ഇെതാ��ം ഇഷ്ടമായി�.  

ആദ�ം േനരി�് ഇടെപടാെമ�ാണ് അേ�ഹം വിചാരി�ത്. തനി�ു മാ�തം 

നഷ്ടമു�ാകു�തിനാൽ, അേ�ഹ�ിന് െച�ാവു� ഏ�വും നിസാര കാര�മായിരു�ു 
അത്.  “ഞാൻ എെ�  േതാെ�ടു�ും. എെ� െബൽ�ിൽ നാല് ൈകേ�ാ�ുകൾ 

സൂ�ി�ും. െപ�ി നിറെയ െവടിയു�കൾ എടു�ു െവ�ും. ഒരു ഉടവാൾ ഞാൻ 

വാള�റയിൽ സൂ�ി�ും . അ�െന ഞാൻ അതിർ�ിയിേല�് െച��ം. എ�ി�് 

െബൽജിയ�ിൽ നി�് വരു� േലാഹ�ണി�ാെരയും യ���ണി�ാെരയും 

െകാ��ാെരയും എ�ാം ഞാൻ െകാ��ം. ഞാൻ അവെര ഒരു പാഠം പഠി�ി�ും.”  

എ�ാൽ പുറെ�ടാൻ േനര�് സംര�ണവാദി�ു ഒരു പുനർചി�നം ഉ�ായി. 
അേ�ഹം സ�യം പറ�ു. ഞാൻ എെ� ശ�തു�ളായ, എെ�  രാജ�െ� തെ� 

ഇരു�ിെ� ഉപേഭാതാ�െള ആ�കമി�ാനായി എ�ുേ�ാൾ, അപകടം 

മന�ിലാ�ിയ അവർ എെ� വധിേ��ാം. മാ�തവുമ� എെ� മുഴുവൻ  േജാലി�ാർ 

നിര�ാലും അതിർ�ി മുഴുവനും  കാവൽ നിൽ�ാൻ കഴിയി�. കൂടാെത  ഇതിെന�ാം 

എനി�് വഹിേ��ി  വരു� െചലവ്, എനി�് കി�ാൻ േപാകു� ലാഭേ��ാൾ 

കൂടുതലായിരി�ും.  

വിഷമേ�ാട് കൂടി ഇതിൽ നിെ��ാം അേ�ഹം പി�ാറാം എ�് തീരുമാനി� 

സമയ�ാണ് അേ�ഹ�ിന് ഒരു ബു�ി േതാ�ിയത്.  

പാരീസിലു� ഒരു വലിയ നിയമ�ിെ� ഫാക്ടറിെയ��ി അേ�ഹം 

േക�ി���ായിരു�ു. എ�ാണ് നിയമം? ഒരു നിയമം �പഖ�ാപി��  കഴി�ാൽ, 

ഗുണേദാഷ�ൾ എെ�ാെ� ആയിരു�ാലും, അത്  എ�ാവരും അംഗീകരിേ��തു 
നിർബ�മാണ്. നിയമ�ള�െട നിറേവ�ലിനും നട�ി�ിനും േവ�ി ഒരു േപാലീസ് 

സംഘെ� തെ� നിയമി�ി���്. ഈ സംഘ�ിെ� നിയമന�ിന് േവ�ി 
ആവശ�മു� പണെ�യും സംഘ�ിന് േവ� ആള�കെളയും, ജന�ളിൽ  നി� ്

തെ�യാണ് കെ��ു�ത്.  

അ�െനയാെണ�ിൽ, എനി�് ആ പാരിസ് ഫാക്ടറിയിൽ നി�ും 

“െബൽജിയ�ിൽ  നി�ുമു� ഇരു�് നിേരാധി�ിരി�ു�ു  ” എ� നിയമം 

പാ�ാ�ാൻ കഴിയുകയാെണ�ിൽ, എനി�ു കുെറ അനുകൂല ഫല�ൾ ഉ�ാകും. 

അതിർ�ിയിേല�് ഞാൻ അയ�ാൻ വിചാരി� എെ� േജാലി�ാർ�് പകരം, 

േലാഹ�ണി�ാരുെടയും, െകാ��ാരുെടയും യ���ണി�ാരുെടയും 

കൃഷി�ാരുെടയും എ�ാം മ�ളട�ു� ഇരുപതിനായിരം ആള�കെള ഗവൺെമ�  ്

അതിർ�ിയിെല�ി�ും. ഈ ഇരുപതിനായിരം േപരുെടയും ആേരാഗ�വും 

െസൗകര��ള�ം സംര�ി�ു�തിനു േവ�ി േലാഹ�ണി�ാരുെടയും, 

20 



െകാ��ാരുെടയും യ���ണി�ാരുെടയും കൃഷി�ാരുെടയും ക�ിൽ നി�് 

ഇരുപ��ു മില�ൺ �ഫാ�ുകള�ം പിരി�ും. അ�െനയാെണ�ിൽ എനി�് 

�കൂരമായി െപരുമാറുകേയാ, അതിനു േവ�ി വലിയ ചിലവുകൾ െചേ��ി വരികേയാ 

ഇ�. എനി�ിഷ്ടമു� വിലയ്�് തെ� ഇരു�് വിൽ�ുകയും െച�ാം.  യൂേറാ�ിലു� 

പുേരാഗതിെയ ഉ�ാ�ിയതും, എേ�ാഴുമതിെന േ�പാ�ാഹി�ി�ു�വരും 

അവരാെണ�ു പാടി നട�ു�വർ�് ഇെതാരു പാഠമായിരി�ും. എെ�  �ശമ�ിനു 
ഫലം കി��� ഒരു ന� നീ�മായിരി�ും അത്.  

അ�ിെന ന�ുെട സംര�ണവാദി നിയമ�ിെ� ഫാക്ടറിയിെല�ി. (മെ�ാരു 
സമയ�് അേ�ഹ�ിെ� കറു� ക��കള�െട ഇടെപടലുകെള കുറി�് പറയാം. 

ഇേ�ാൾ അേ�ഹ�ിെ� തുറ� നീ��െള�ുറി�് മാ�തം പറയാനാണ് ഞാൻ 

ആ�ഗഹി�ു�ത്). അവിെട നിയമ നിർ�ാണം നട�ു� �പമുഖരുെട മു�ിൽ 

ഇ�പകാരം തെ� വാദം േകൾ�ി��: 
"െബൽജിയം ഇരു�് പ�ു �ഫാ�ിനാണ് �ഫാൻസിൽ വിൽ�ു�ത്. ഞാൻ 

പതിന�ു �ഫാ�ിന് നൽകാനാണാ�ഗഹി�ു�ത്. “െബല്ജിയം ഇരു�്  ഇനി 
�ഫാൻസിൽ �പേവശി�ി�ി�” എെ�ാരു നിയമമു�ാ�ണം. ഉടനടി തെ� എനി�് 

വിലയിൽ അ�ു �ഫാ�ിെ�  വർധനവു�ാ�ം. കൂടാെത രാജ��ിന് ഇത് െകാ� ്

ഇ�പകാരമു� ഗുണ�ള��ാവുകയും െച��ം:  

ജന�ൾ�്  നൽകു� ഓേരാ നൂറു കിേലാ ഇരു�ിനും, പ�ു �ഫാ�ിന് പകരം 

എനി�് പതിന�ു �ഫാ�് കി��ം. അെതെ� വളെര െപ��്  സ��നാ�ും. ഞാൻ 

എെ�  ഭൂമിയിെല ഖനനം വർധി�ി�ും. ഞാൻ കൂടുതൽ ആള�കെള േജാലിെ�ടു�ും. 

എെ� െതാഴിലാളികള�െടയും എെ�യും  െചലവ് വർധി�ു�ത് വഴി ചു��മു� 

വിതരണ�ാർ�്  കൂടുതൽ ക�വടം ലഭി�ും. ക�വടം കൂടു�ത് െകാ�് ഈ 

വിതരണ�ാർ കൂടുതൽ വ�വസായ�ൾ ആവശ�െ�ടും. പതുെ� ഈ 

�പവൃ�ികെള�ാം രാജ�ം മുഴുവൻ പടരും. ഒരു തടാക�ിൽ കെ�റിയുേ�ാൾ 

എ�ിതി�െ�ടു�ാൻ കഴിയാ��ത ഓള�ൾ ചു��ം പടരു�തു േപാെല എെ� 

ഖജനാവിേല�ു വരു�, ഓേരാ നൂറു സൂവും ഞാൻ എ�ാവരിേല�ുെമ�ി�ും."  

െചറിയ നിയമ�ിന് ജന�ള�െട സ��് കൂ�ാൻ വളെര എള���ിൽ സാധി�ും 

എ�ു� വാദ�ിൽ  നിയമനിർമാതാ�ൾ ആകർഷിതരായി. “െതാഴിലിേനയും 

സ�ാദ�െ�യും കുറി��� ഈ വാദ�ൾ എ�ാണ്? സ��ു�ാ�ാൻ ഒരു െചറിയ 

നിയമ�ിനു സാധി�ുെമ�ിൽ  േവദനാജനകമായ മാർഗ�ള�െട ആവശ�കത 

എ�ാണ്?” എ�് പറ�ു ഈ നിയ��ണ�ിനു േവ�ി അവർ േവാ�് െചയ്തു.  

സംര�ണവാദി �പവചി� അന�രഫല�െള�ാം അതിനു�്. പെ� േവെറ 

കുറ�� ഫല�ൾ കൂടി അതിനു�്. അേ�ഹ�ിെ� നീതി�് േവ�ി  െത�ാെയാ�ും 

ആവശ�െ��ിെ��ിലും, ആ വാദം അപൂർണമായിരു�ു. ഒരു ഗുണ�ിന് േവ�ി 
അേ�ഹം ആവശ�െ��േ�ാൾ,  ദൃശ�മായ  ഫല�െളെയ�ാം അേ�ഹം ചൂ�ി�ാണി��. 
പെ�  അദൃശ�മായതു  നിഴലിൽ കിട�ുകയായിരു�ു. അേ�ഹം ര�ു വിഭാഗം 

ജന�െള മാ�തേമ കാണി����. എ�ാൽ ശരി�ും ചി�ത�ിൽ മൂ�ു വിഭാഗ�ള��്. 
മുൻകൂ�ി ആസൂ�തണം െചയ്താലും, അെ��ിലും ഈ വീഴ്ച ദുരീകരിേ��ത് 

ന�ളാണ്.  

നിയമം മൂലം അ�ു �ഫാ�് സംര�ണവാദിയുെട ഖജനാവിേല�് എ�ി�േ�ാൾ 

അത് അേ�ഹ�ിനും, അേ�ഹ�ിെ� െതാഴിലാളികൾ�ും ഗുണകരം തെ�യാണ്. 

ഈ നിയമം, ച��നിൽ നിേ�ാ മേ�ാ ആണ് അ�് �ഫാ�് െകാ�ു വ�ിരു�െത�ിൽ 

ഇതിനു വിപരീതമായ ഫല�ൾ ഉ�ാകി�ായിരു�ു.  
നിർഭാഗ�വശാൽ ഈ നൂറു സൂ ച��നിൽ നി�ുമ� വ�ത്. പകരം 

േലാഹ�ണി�ാരുെടയും, െകാ��ാരുെടയും യ���ണി�ാരുെടയും 

കൃഷി�ാരുെടയും എ�ാം േപാ��ിൽ നി�ുമാണ്. ഒ�വാ�ിൽ പറ�ാൽ, െജയിംസ്  
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ഗൂഡ് െഫേലാ പ�ു �ഫാ�് െകാടു�ാൽ കി��മായിരു� അ�തയും ഇരു�് ഇേ�ാൾ 

പതിന�ു �ഫാ�് െകാടു�ു െകാ�് വാ�ു�ു. ഇത് ഒ�യടി�് േചാദ�െ� 

മാ�ിമറി�ുെമ�ത് ഉറ�ാണ്. സംര�ണവാദിയുെട ലാഭ�ിനു തുല�മായി െജയിംസ്  
ഗുഡ്െഫേലായ്�് നഷ്ടമു�ാകു�ു. ഈ അ�ു �ഫാ�് െകാ�് സംര�ണവാദി�ു 
എ�് െച�ാമായിരുേ�ാ അത് െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലായ്�ും സ�കാര� 
വ�വ�സായ�ൾ�ായി െച�ാമായിരു�ു. അതായത് തടാക�ിെല മ�� 
�ല�ളിേല�് കെ�റിയരുത് എ�് നിയമം അനുശാസി�ത് െകാ�് മാ�തം, 

തടാക�ിൽ ഒരു �ല�് മാ�തം കെ�റിയു�ു.  
 

അദൃശ�മായ  നഷ്ട�ൾ  ദൃശ�മായ  ലാഭെ� ഇ�ാതാ�ുകയാണ് െച���ത്. 

ഏ�വും പരിതാപകരമായെതെ��ാൽ നിയമാനുസൃതമായാണ് ഈ അനീതി 
നട�ു�ത്  

പെ� ഇത് മാ�തമ�. നിഴലിൽ അകെ�� ഒരു മൂ�ാമെന പ�ി  ഞാൻ േനരേ� 

പറ�ിരു�ു. അേ�ഹെ� മുേ�ാ�� െകാ�ുവ�ാെല, ഇനിയും  അ�ു �ഫാ�ിെ� 

നഷ്ടമു�ത് കാണി�� തരാൻ കഴിയൂ. അ�െനയാെണ�ിെല ഈ �പവർ�ിയുെട 

െമാ��ിലു� ഫലം നമു�് മന�ിലാകൂ.  
െജയിംസ് ഗുഡ്െഫേ�ായുെട ക�ിൽ അേ�ഹ�ിെ� െതാഴിലിനു ലഭി� പതിന�ു 

�ഫാ�ു�്. (അേ�ഹം സ�ാത��നായിരു� സമയ�ിേല�് ന�ൾ തിരിെ��ി). 
അേ�ഹം ഇത് വെ��ു െച��ം? പ�ു �ഫാ�ിന് തെ� ഭാര��ായി കടയിൽ 

നി�ുെമാരു േവഷം േമടി�ു�ു. നൂറു കിേലാ െബൽജിയം ഇരു�ിനു� പണം ഈ 

ക�വട�ിൽ നി�ാണ് അേ�ഹം (അെ��ിൽ ഇടനില�ാർ) കെ��ു�ത്. 

അേ�ഹ�ിെ� ക�ിൽ ഇനിയും അ�ു �ഫാ�ു�ാകും. അത് അേ�ഹം 

പുഴയിെലെ�റിയി�. പെ� (ന�ൾ കാണാ�ത്)  മെ�െ��ിലും ഉത്പ��ൾ�് 

േവ�ി ഉത്പാദകർ�് നൽകാം. ഉ�ാഹരണ�ിന് േബാസുവാ�ിെ� (Bossuet) 

“ഡിസ്േകാഴ്സ് ഓഫ് യുനിേവഴ്സൽ ഹി�റി” എ� �പസി�ീകരണ�ിന് നൽകാം  

അ�െന അേ�ഹം സ�കാര� വ�വസായ�ിന് േവ�ി പതിന�ു �ഫാ�് നൽകി 
10 �ഫാ�് പാരീസിെല കട�ാരന്  

5 �ഫാ�് �പസാധകർ�്  

 

െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലായ്�് പതിന�ു �ഫാ�ിെ� �പതിഫലവും കി�ി 
1 നൂറു കിേലാ ഇരു�്. 

2 ഒരു പുസ്തകം,  

ഇനി ഇവിെട ആ  നിയ��ണം വരു�ു.  
െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലായ്�് എ�് പ�ി? സ�കാര�വ�വസായ�ിനു എ�് പ�ി? 

െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലാ ഇരു�ിെ� ഉപേയാഗ�ിന് മാ�തമായി പതിന�ു �ഫാ�് 

സംര�ണവാദി�ു നൽകു�ു. ഒരു പുസ്തക�ിെ�േയാ, മ�� ചില 

ഉത്പ��ള�െടേയാ �പേയാജനം അത് മൂലം അേദഹ�ിന് നഷ്ടമാകു�ു�്. 
അ�ിെന അേ�ഹ�ിന് അ�ു �ഫാ�് നഷ്ടമായി. നി�ൾ ഇതിെന അനുകൂലി�ും. 

വ�ാപാര നിയ��ണം മൂലം വില�യ�മു�ാകുകയാെണ�ിൽ ആ വ�ത�ാസം 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ു� നഷ്ടമാെണ�് നി�ൾ അംഗീകരിേ� പ��. 
പെ� ഇത് െകാ�് ആഭ��രവ�വസായ�ിന് േന�മാെണ�ാണ് പറയെ��ി���ത്.  

ഇ�. അ�ിെന ഒരു േന�മി�. മുൻപു�ായിരു� അെത േന��ൾ മാ�തേമ 

ആഭ��രവ�വ�സായ�ൾ�ു ഈ നിയമം മൂലം ഉ�ാകു�ു��.  
നിയമം മൂലമു�ായ മാ�ം എെ��ാൽ, െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലായുെട പതിന�ു 

�ഫാ�് േലാഹസംസ്കരണ�ിനു മാ�തമായി ലഭ�മായി. മുൻപായിരുെ��ിൽ ഇത് 

കട�ാരനും  പുസ്തക�പസാധകനും വീതി�� കി�ിേയെന.  
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സംര�ണവാദി സ�യം അതിർ�ിയിേല�് േപാവാൻ ആ�ഗഹി�തിെനയും, നിയമം 

വഴി െകാ�് വ� കാര��െളയും ധാർ�ികമായ വീ�ണ�ിലൂെട േനാ�ുേ�ാൾ 

ര�ായി�െ� കാേണ�ി വരും. നിയമാനുസൃതമായി നട�ു�താെണ�ിൽ 

അപഹരണ�ിന് െത�ി� എ�് കരുതു� ഒരുപാട് േപരു�ാകും. എനി�് ഇതിലും 

ഭീകരമായ ഒരു സാഹചര�െ���ി ചി�ി�ാൻ േപാലും കഴിയി�. ഒരു കാര�ം ഉറ�ാണ്. 

ര�ു സാഹചര��ിലും ഉ�ാകു� സാ��ിക ഫല�ൾ ഒ�് തെ�യാണ്.  

നി�ൾ�ു ഇതിെന ഏ�ിെനയും േനാ�ി കാണാം. പെ� നിഷ്പ�മായി 
േനാ�ുകയാെണ�ിൽ നിയമപരവും അ�ാെതയും ഉ� അപഹരണ�ിൽ നി�ും ഒരു 
േന�വും കാണാനാകി�. സംര�ണവാദിേ�ാ അേ�ഹ�ിെ� വ�വ�ായ�ിേനാ 

ആഭ��ര വ�വസായ�ിേനാ അ�ു �ഫാ�ിെ� ലാഭമുെ�� കാര�ം ഞാൻ 

നിരസി�ു�ി�. പെ� ഇത് ര�ു നഷ്ട�ള��ാ�ും. പ�ു �ഫാ�ിെ� �ാന�ു 
പതിന�ു �ഫാ�് നൽേക�ി വ� െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേ�ാ. പിെ� മെ�ാരു സ�കാര� 
വ�വസായം. ഇതിൽ ഏതു നഷ്ടെ�യാണ്  ലാഭം െകാ�് പരിഹരി�ു�ത് എ� ്

നി�ൾ�് തീരുമാനി�ാം. നി�ൾ കാണാ� ആ നഷ്ടം ചിലേ�ാൾ ഒരു ഭീമമായ 

നഷ്ടമായിരി�ും.  

ഗുണപാഠം  : ൈസന�െ� ഉപേയാഗികു�ത് ഉത്പാദന�ിന�. നാശ�ിനാണ്. 

ൈസന�െ� ഉപേയാഗി�് ഉത്�ാദനം നട�ാൻ കഴി�ിരുെ��ിൽ �ഫാൻസ് 

ഇേ�ാൾ എ�തയധികം ധനികയായിരുേ�െന. 

8. യ���ൾ 
  

“യ���ൾ നശി�� േപാകെ�! യ���ള�െട കഴിവുകൾ ഓേരാ െകാ�ം േതാറും 

വർ�ി��െകാ�ിരി�ുകയാണ്. പാവെ�� പല െതാഴിലാളികള�െടയും േജാലികൾ 

യ���ൾ എടു�ു�ു. അത് മൂലം  േകാടി�ണ�ിനു പാവെ�� െതാഴിലാളിൾ 

ദരി�ദരായി മാറും. ഈ െതാഴിലാളികള�െട ജീവനം, അ�രം േജാലികളിൽ നി�ു� 

കൂലിയാണ്. അെത, അതിനാൽ യ���ൾ നശി�� േപാകെ�! ” 

 തീർ�ും അ�മായ ഈ കര�ിലിെ� �പതിഫലന�ൾ പ�ത�ളിലും നിറ�ു 
നിൽ�ു�ു.  

പെ� യ���െള ശപി�ുക എ�ത് മനുഷ�െ� മന�ിനു� ശാപമാണ്!  

ഈ �പമാണ�ിൽ ന� കെ��ാൻ കഴിയു�  ഒരാെളെയ�ിലും കെ��ാൻ 

സാധി�ുേമാ എ�തായിരു�ു എെ� അ�ര�ി� േചാദ�ം.  

അവസാനെ� അപ�ഗഥനം ശരിയായിരുെ��ിൽ, എ�ാണ് അതിെ� 

പരിണിതഫല�ളിെല യു�ി? ഈ �പവൃ�ിയിൽ നി�ും ആർെ��ിലും 

സേ�ാഷവും േ�മവും സമൃ�ിയും കെ��ാൻ സാധി�ു�ുെ��ിൽ, അത് 

ചി�ി�ാനും, നിരീ�ി�ാനും, ത���ൾ െമനയാനും, സൃഷ്ടികൾ നട�ാനും, 

െചറിയ ബു�ിമു��കളിലൂെട വലിയ േന��ൾ േനടാനും ഉ� കഴിവ് ൈദവം 

െകാടു�ാ�, മാനസികമായി വളരാ� രാഷ്�ട�ൾ�ായിരി�ും എ�താേണാ? 

മാ�തവുമ�.   ഇതിനു വിപരീതമായി, ഇരു�ിനും തീയിനും കറ��നും കാ��ിനും, 

അ�െന �പകൃതിയുെട ശ�ികെള അേന�ഷി�� കെ��ിെ�ാ�ിരി�ു� 

രാജ��ളിൽ, ജീർണ വസ്�ത�ള�ം, േശാച�മായ കുടിലുകള�ം, ദാരി�ദ�വും, 

സ്തംഭന�ള�ം, എ�ാം അനിവാര�മായ കാര��ളാണ്  എ�ുമുേ�ാ?  എ�ിൽ 

തീർ�യായും നമു�് റൂേ�ാ പറയു�ത് േപാെല "ചി�ി�ാൻ കഴിയു� മനുഷ�ൻ 

അധ:പതി� ഒരു മൃഗമാണ്" എ�നുമാനി�ാം.  

പെ� കാര��ൾ അ�െനയ�. ഈ ന�ായവാദം ശരിയാെണ�ിൽ, ചി�ി�ാനും 

കെ��ലുകൾ നട�ാനും കഴിവു� ഓേരാ മനുഷ�രും,  അവരുെട ജീവിത�ിെ� 

ഓേരാ നിമിഷവും, �പകൃതിയുെട ശ�ികെള ത�ള�മായി എ�ിെന േയാജി�ി�് 

�പവർ�ി�ാൻ കഴിയും എ�േന�ഷി�� െകാ�് ത�ള�െടേയാ, അെ��ിൽ ത�ൾ 
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പണം െകാടു�ു�വരുെടേയാ അധ�ാനഭാരം കുറയ്�ു��ിനു �ശമി�ുകയും, 

അ��ാനം കുറ�� െകാ�്  കൂടുതൽ �പതിഫലം േനടാൻ �ശമി�ുകയും െച��േ�ാൾ 

പുേരാഗതിയിേല�ു� ഈ ബു�ിപരമായ നീ�ം മൂലം മനുഷ�ർ അേധാഗതിയിേല�് 

കുതി�ുകയാെണ�ും ഇത് അവരിേലാേരാരു�ർ�ും േവദനയാണ് 

നൽകു�െത�ും അനുമാനിേ��ി വരും.  

അ�െനയാെണ�ിൽ, എ�ാ �പവൃ�ികളിലും യ���ള�െട സാ�ിധ�മു� 

ലാൻകാെ�റിെല നിവാസികൾ, യ���െള കുറി�് അധികമറിവി�ാ� 

അയർലാൻഡിൽ േപായി െതാഴിലേന�ഷിേ��ി വരുെമ�് �ാപിേ��ി വരും. 

അ�ിെന വരുേ�ാൾ അ�തയുെടയും കാട��ിെ�യും കാല�ു പുഷ്ടിെ�� 

നാഗരികതയുെട യുഗെ�,  വീ�ും അപരിഷ്കൃതമായ നിഴലുകൾ ഇരു�ിലാ�ും.  

ഈ പരസ്പര വിരു�തയ്�ിടയിൽ െവളി��ിെല�ാ� ഒരു പരിഹാരം ഒളി�� 
കിട�ു�ുെ��തിനു െതളിവു�്.  

ഇവിെട ഒരു രഹസ�മു�്: ന�ൾ കാണു��ിനു പി�ിൽ ,അദൃശ�മായതു ഒളി�ു 
കിട���്. ഞാൻ അതിനു അ�ം െവളി�ം പകരാൻ �ശമി�ുകയാണ്. ഞാൻ നട�ു� 

ഈ വിശദീകരണം  മുൻപ് പറ� പല �പശ്ന�ള�െടയും ആവർ�നം മാ�തമാണ്.  

എതിർ��കളിെ��ിൽ, പ��� അ�തയും വില േപശലിനു േപാകുക എ�ത് 

മനുഷ�െ� സ�ാഭാവികമായ ഒരു �പവണതയാണ്. വിേദശ�ിൽ നി�ു� 

ഉത്പാദകനാെണ�ിലും അെ��ിൽ ഒരു യേ��ാത്പാദകനാെണ�ിലും, അവനു 
കി�ാവു�തിൽ നി�ും ന� �പേയാജനം കി���ത് വെര അവൻ 

വിലേപശിെ�ാ�ിരി�ും.  

ഈ ര�ു സാഹചര��ിലും ഉയരു� എതിർ�് ഒ�് തെ�യാണ്. ര�് കാര��ിലും 

അധിേ�പ�ൾ ഉ�ാ�ുകയും അത് വഴി െതാഴിലിെ� �ാമം  ഉ�ാ�ുകയും 

െച���ു. പെ� യഥാർ�ഫലം എെ��് വ�ാൽ അത് െതാഴിൽ �ാമമ�, മറി�� 
മ�� െതാഴിലുകൾ�് േവ�ി മനുഷ�െര സ�മാ�ുകയാണ്. 

അത് െകാ�ാണ് ഈ ര�ു സാഹചര��ിലും തട�മായി ൈസന�െ� വ�ത്. 

നിയമം വഴി വിേദശശ�ികള�മായു� മ�ര�ൾ  നിേരാധി�ുകയും യ�� 

സംബ�മായ മ�ര�െള നിയമം വഴി വില�ുകയും െചയ്തു. മനുഷ�െ� 

സ�ാഭാവികമായ  �പവണതകെള നിയ��ി�ാൻ, അവെ� സ�ാത���ം ഇ�ാതാ�ുക 

എ��ാെത േവെറ�ാണ് െച�ാൻ കഴിയുക?  

പല രാജ��ളിെലയും നിയമപാലകർ, ഇ�രം മ�ര�ളിൽ ഒ�ിെന മാ�തം 

കാണുകയും ബാ�ിയു�വേയാടു അതൃപ്തി �പകടി�ി�ുകയും െച���ു. ഈ 

രാജ��ളിെല നിയമപാലകർ�് ഔചിത�മിെ��ു മാ�തമാണ് ഇതിൽ നി�ും 

െതളിയു�ത്.  

ഇതിൽ ഒരി�ലും െഞേ�� കാര�മി�. െത�ായ പാത എേ�ാഴും അ�ിരമാണ്. ഒരി 
െത�ായ �പമാണം മുഴുവനായി വിജയി�ു�തും പാലി�െപടു�തും ന�ൾ ക�ി�ി�. 

ഇനി കാണാനും പാടി�. ബു�ിശൂന�തയാണ് ഔചിത�മി�ായ്മയുെട അതിർ�ി എ� ്

ഞാൻ എ�ായ്േ�ാഴും പറയാറു�്. അത് തെ�യാണ് അതിെ� െതളിവ് എ�് കൂടി 
കൂ�ിേ�ർ�ാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു.  

 നമു�് എെ� വിശദീകരണവുമായി മുേ�ാ�� േപാകാം. അത് വളെര വലുത�.  

െജയിംസ്  ഗുഡ് െഫേലായുെട  ക�ിൽ ര�ു �ഫാ�ുകൾ ഉ�ായിരു�ു . അത് 

അേ�ഹം ര�ു െതാഴിലാളികൾ�ായി നൽകി. 
അേ�ഹം കയറുകള�ം ക�ികള�ം വ�് െകാ�ു� ഒരു വ�വ� ക�ു പിടി�ുകയും 

അത് െതാഴിലിെ� ഭാരം പകുതി ആ�ിെയ�ും കരുതുക.  

അേ�ാൾ അേ�ഹ�ിന്, ഒരു െതാഴിലാളിെയ ഒഴിവാ�ി, ഒരു �ഫാ�ു  ലഭി�ാനും, 

അെത സമയം �പതീ�ി� �പേയാജനം േനടാനും സാധി�ു�ു.  

അേ�ഹം ഒരാെള വി�യ�ു�ു. ഇതാണ് നമു�്  ദൃശ�മായി���ത്  .  
     ഇത് മാ�തം ക�ു െകാ�് ജന�ൾ ഇ�െന പറയും “എ�ിെനയാണ് 

നാഗരികതെയ കഷ്ട�ാട് പി�ുടരു�െത�് േനാ�ു. എ�ിെനയാണ് സ�ാത���ം 

സമത�െ� മാരകമായി ബാധി�ു�തു എ�് േനാ�ൂ. ഒരു മനുഷ�ൻ  വിജയം 

േനടുേ�ാൾ ഒരു െതാഴിലാളി എ�േ��ുമായി ദാരി�ദ��ിെ� പടുകുഴിയിേല�് 

വീണു േപാകു�ു. ഒരു പെ� െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലായ്�് ര�ു െതാഴിലാളികള�മായി 
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തുടരനാകും. പെ� പ�ു സൂവിൽ കൂടുതലായി ഒ�ും നൽകാൻ അേ�ഹ�ിന് 

സാധി�ി�. അതിനു േവ�ി ര�ു െതാഴിലാളികള�ം മ�രി�ുകയും അവരുെട 

േസവനം കുറ� കൂലി�് വാഗ്ദാനം െച��കയും െച��ം. ഇ�െനയാണ് സ��ർ 

എേ�ാഴും സ��നായും ദരി�ദർ  എേ�ാഴും ദരി�ദരായും  തുടരു�ത്. ന�ൾ ഈ 

സമൂഹെ� പുനർനിർമിേ��ിയിരി�ു�ു ” 

മുൻപറ� വിവരണ�ിെ� ഒരു ന� േ�ശഷ്ടമായ നിഗമനം!  

ഭാഗ��ിനു വിവരണവും നിഗമനവും െത�ാണ്. കാരണം കാണാവു� പകുതി�് 

പി�ിൽ ന�ൾ  കാണാ�  മറുപാതി ഒളി�ിരി���്.  
െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലാ മി�ം വ� പണവും, അതിനായു� അേ�ഹ�ിെ� 

പരി�ശമ�ള�ം  കാണാൻ കഴിയു�വയ� . 
തെ�  തെ� കെ��ലിെ�  ഫലമായി, അേ�ഹം  ആ�ഗഹി�ു� 

�പേയാജന�ൾ�ായി   ഒരു �ഫാ�ിൽ കൂടുതൽ ചിലവഴി�ി�. മാ�തമ� അേ�ഹ�ിന് 

ബാ�ിയായി ഒരു �ഫാ�ുമു�ാകും.  

ഇ�െന സംഭവി�ുേ�ാൾ, െതാഴിലിെന  വാഗ്ദാനം െചയ്തു െകാ�് ഒരു 
െതാഴിലാളിയും, അയാൾ�്  േവ�ിയു� കൂലിയുമായി ഒരു മുതലാളിയും വിപണിയിൽ 

എവിെടെയ�ിലുെമാെ� കാണും. അവർ ര�ു േപരും ക�ു മു��കയും 

ഒരുമി�ുകയും െച��ം.  

െതാഴിലിെ�യും േവതന�ിേ�യും ആവശ�കതയ്�ും വിതരണ�ിനും 

ഇടയിലു� ബ�ം ഒരി�ലും മാറുകയി� എ�് ഇതിൽ നി�ും വ��മാകു�ു.  
ആ ക�ുപിടി�വും ഒരു �ഫാ�് േനടു� െതാഴിലാളിയും േചർ�് െകാ�്, മുൻപ് 

ര�ു േപർ ആവശ�മായിരു� ഒരു േജാലി െചയ്തു തീർ�ു�ു.  
ര�ാമെ� �ഫാ�് നൽേക�ിയിരു� െതാഴിലാളി മെ�ാരു പുതിയ െതാഴിൽ 

െച���ു.  
എ�ാണ് ഈ േലാക�ിൽ മാറിയത്? ഒരു �പേയാജനം കൂടി ഉ�ായി. ഒരു സ�ത�� 

ക�ുപിടി�ം, സൗജന�മായ ഒരു ലാഭം നൽകു�ു. 
ഞാൻ നൽകിയ ഈ വിശദീകരണ�ിൽ നി�ും നമുെ�ാരു നിഗമന�ിെല�ാം. .  

യ���ിെ� ക�ുപിടി��ിൽ നി�ുമു� ലാഭ�ൾ മുതലാളികൾ�ാണ് 

ലഭി�ു�ത്. െതാഴിലാളി വർഗ�ിന് താല്കാലികമായി മാ�തം ഒരി�ിരി ദുരിതം 

അനുഭവി�ാൽ മതിെയ�ിലും ഒരി�ലും ലാഭം ലഭി�ു�ി�. നി�ൾ 

പറ�തനുസരി�്, അവർ രാജ��ിെ� വ�വസായ�ിന് േകാ�ം ത�ാെത അതിെന 

മാ�ി മറി�ു�ു. ശരിയാണ്, രാജ��ിെ� വ�വസായ�ിന്  അതു േന��ൾ 

നൽകു�ി�.  

എ�ാ എതിർ��കൾ�ും ഉ� ഉ�ര�ൾ ഈ േലഖന�ിലി�. എ�ായിട�ും 

പടർ�ിരി�ു� അ�തേയാടു� ഒരു യു�മാണിത്. ഒരു  പുതിയ യ��ം 

കെ��ുേ�ാൾ അത് ഒരുപാട് േപെര േജാലികൾ�് ലഭ�മാ�ുകയും അവർ�് 

േവ� േവതനം ഉറ�� വരു�ുകയും െച���ു. ഈ പണവും െതാഴിലാളികള�ം േചർ�്, 

ഈ ക�ു പിടി��ിന് മുൻപ് അസാധ�മായ ഒരു ഉത്പ�ം ഉത്പാദി�ി�ു�ു. ഇതിൽ 

നി�ും ഈ ക�ുപിടി��ിെ� അ�ിമഫലമായി െതാഴിലിെ� അളവ് കൂ�ാെത 

തെ� നി�ും കൂടുതൽ �പേയാജനം ലഭി�ു�ു .  

ഈ �പേയാജന�ള�െട ആധിക�െ� ആരാണ് േനടു�ത്? 

അെത, ഈ ലാഭം, ആ മുതലാളി�്, ആ യ��െ� വിജയകരമായി �പവർ�ി� ആ 

ക�ുപിടി��ിെ� ഉപ�ാതാവിന്, ലഭി�ു�ു. അേ�ഹ�ിെ� ബു�ി�ും 

ൈധര��ിനുമു� പാരിേതാഷികമാണിത്. അതായത് ഇേ�ാൾ ന�ൾ ക�േപാെല 

ഉത്പാദന�ിൽ നി�ും അേ�ഹ�ിന് കി��� ലാഭം, അെത�െന ചിലവാ�ിയാലും 

(എ�ായ്േ�ാഴും), ഈ യ��ം മൂലം നി�ലമായ െതാഴിലാളികള�െട ക�ിൽ തെ� 

എ�ും.  

പെ� െപ��് തെ� മ�ര�ൾ ഉ�ാവുകയും അേ�ഹ�ിന് വില 

കുറേ��ിയും വരും. 

ഇേ�ാൾ ക�ുപിടി��ിെ� ലാഭ�ൾ െകാ���തു മുതലാളിയ�. ലാഭം 

േനടു�ത്, ഉത്പ��ൾ വാ�ു�വരും, ഉപേഭാ�ാ�ള�ം െതാഴിലാളികള�മട�ു� 

െപാതു ജന�ള�മാണ്. ഒ�വാ�ിൽ മനുഷ�വർഗം. 
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എ�ാണ് ന�ൾ  കാണാ�െത�ു  വ�ാൽ, യ���ൾ മൂലം നഷ്ടെ�� ലാഭ�ിനു 
പകരമായി, ഉപേഭാ�ാ�ൾ  ഉ�ാ�ു� ലാഭമാണ്.  

അ�ിെന (അെത ഉദാഹര�ൾ എടു�ാം), െജയിംസ് ഗുഡ് െഫേലാ ര�ു �ഫാ�് 

ചിലവാ�ി ഒരു ഉത്പ�ം േനടു�ു. െതാഴിലിനു േവ�ി ഒേര ഒരു �ഫാ�ു മാ�തം 

ചിലവാേ��ി വരു�തിൽ നമു�് അേ�ഹ�ിെ� ക�ു പിടി�േ�ാട്  ന�ി 
പറയാം.  

അേ�ഹം തെ�  ഉത്��ം ഒേര വില�് വിൽ�ു� അ�തയും കാലം, െതാഴിൽ 

കുറ� ഒരാള��്. ഇതാണ് ന�ൾ കാണു�ത്. എ�ാൽ അേ�ഹം ലാഭി�ു� ഒരു 
�ഫാ�് മൂലം ഒരു െതാഴിലാളി�് െതാഴിൽ ലഭി�ു�ു�്. . അതാണ്   നമു�ദൃശ�ം .  

സ�ാഭാവികമായും കുറ�� കഴിയുേ�ാൾ െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലായ്�് ഉത്പ��ിന് 

ഒരു �ഫാ�് വില കുറയ് േ��ി വരുേ�ാൾ, അേ�ഹ�ിന് ഒരു �ഫാ�ിെ� ലാഭം 

ഇ�ാതാകു�ു. അത് െകാ�് മെ�െ��ിലും ഉത്��തിനും രാജ��ിെ� 

വ�ാപാര�ിനും േവ�ി അേ�ഹ�ിന് ആ ഒരു  �ഫാ�് നൽകാൻ കഴിയി�. പെ� 

ഉപേഭാതാ�ൾ ആ  �ാനം ഏെ�ടു�ും. ആ ഉത്��തിനു േവ�ി ഉപേഭാ�ാ�ൾ 

ഒരു �ഫാ�് കുറ�� ചിലവാ�ുേ�ാൾ അവർ ലാഭി�ു� ആ  �ഫാ�് േവെറ പല 

േജാലികൾ�ായി ഉപേയാഗി�ു�ു. ഇതും ന�ൾ  കാണാ�താണ് . 
ഈ കാരണ�ൾെ��ാം േവെറാരു െതളിവ് ഉയർ�ു വരും.  

ആെരാെ�േയാ പറ�ു. “യ���ൾ ഉത്പാദന�ിലവു കുറയ്�ുകയും, അത് വഴി 
ഉത്പ��ിെ� വില കുറ�ുകയും െച���ു. വില കുറയുേ�ാൾ ആ ഉത്പ��ിെ� 

ഉപേഭാഗം കൂടുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ ഉത്പാദനം ആവശ�മായി വരുകയും 

െച���ു. അത് മൂലം ക�ുപിടി��ിനു മുൻപു�ായിരു� അ�തയും 

ആള�കെളേയാ അെ��ിൽ അതിൽ കൂടുതൽ  ആള�കെളേയാ ആവശ�മായി വരു�ു”. 

ഈ വാദെ� പി�ാ�ു�തിനായി  �പിൻറി�ിെ�യും നൂൽനൂൽ�ിൻെറയും 

�പ�ിെ�യും ഒെ� ഉദാഹരണ�ൾ  കാണി�ുകയും െചയ്തു. 
പെ� ഈ വിശദീകരണ�ൾ ശാസ്�തീയമ�.  

ഇതിൽ നി�ും, ആ �പേത�ക ഉത്��തിെ� ഉപേഭാഗം ഒേര രീതിയിൽ 

തുടരുകയാെണ�ിൽ അത് െതാഴിലാളികൾ�് ഹാനീകരമാെണ�് ന�ൾ 

അനുമാനിേ��ി വരും. അത�െന അ�. 

ഒരു രാജ��ിെല എ�ാവരും െതാ�ി ധരി�ുെമ�് കരുതുക. ഒരു യ���ിെ� 

സഹായ�ാൽ അതിെ� വില പകുതി ആ�ുകയാെണ�ിൽ, എ�ാവരും ര�ു െതാ�ി 
വാ�ണെമ�് നിർബ�മി�.  

അ�െനയാെണ�ിൽ അവിെട രാഷ്�ടീയ െതാഴിൽ ശ�ിയുെട ഒരു ഭാഗം 

നി�ലമാെണ�ു പറയാൻ സാധി�ുേമാ? അ�മായ വിശദീകരണ�ിനനുസരി�� 
“ഉ�്” എ�ാണ് ഉ�രം. എ�ാൽ ഞാൻ “ഇ�” എ�ാണ് പറയു�ത്. ആ രാജ��ിൽ 

ആരും ഒരു െതാ�ി അധികമായി വാ�ിയിെ��ിലും, കൂലി�ു� ഫ�് അത് േപാെല 

തെ� ഉ�ാകും. െതാ�ി വ�വസായ�ിന് േപാകാ� പണം, ഉപേഭാ�ാ�ൾ  മി�ം 

വയ്�ുകയും അത് എ�ാ വ�വസായ�ള�െടയും പുതിെയാരു വികസന�ിന് 

ഉപകരി�ുകയും െച��ം.  

ഇെതാെ�യാണ് യഥാർ��ിൽ സംഭവി�ു�ത് . ഞാൻ 80 �ഫാ�ിെ� പ�ത�ൾ 

ക�ി���്. ഇേ�ാൾ അത് അവർ 48 �ഫാ�ിനാണ് നൽകു�ത്. ഇത് 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 32 �ഫാ�ിെ� ലാഭമു�ാ�ു�ു. ഈ 32 �ഫാ�ുകൾ 

പ�തവ�വസായ�ിനു തെ� േപാകണെമ�് നിർബ�മി�.അത് ചിലേ�ാ 

മെ�െ��ിലും രീതിയിലായിരി�ും ചിലവാ�ുക. ഒരു �ഫാ�് മ��  പ�ത�ൾ�ായി 
ചിലവാ�ും മെ�ാ�് കൂടുതൽ ഭ�ണ�ിനും, മൂ�ാമാെതാ�ു തുണികൾ�ും, 

നാലാമേ�തു കുറ�� കൂടി ന� വീ��പകരണ�ൾ�ും ഉപേയാഗി�ും.  

അതായത് എ�ാ വ�വ�സായ�ള�ം പരസ്പരം ബ�െ��താണ്. രഹസ�മായ 

മാർ��ിലൂെട എ�ാ വ�വസായ�ള�ം ബ�െ�ടുകയും അവരുെട ഒരു വലിയ 

ശൃംഖല  രൂപെപടു�ുകയും െച���ു. ഒ�ിൽ നി�ു� മി�ം എ�ാ�ിനും ലാഭം 

നൽകു�ു. െതാഴിലും കൂലിയും നഷ്ടെ�ടു�ിെ�ാ�ു  സ�ത് വ�വ�യ്�് ഒ�ും 

േനടാൻ കഴിയി�  എ�താണ് ഇതിൽ നി�ും മന�ിലാേ��ത്.  
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9. വായ്പകൾ 
 

ജന�െളേ�ാഴും സ��ിെ� െപാതുവിലു� വ�ാപനം സ�പ്നം കാണു�ു. 
കഴി� കുറ�� വർഷ�ളായി െപാതുവിലു� വായ്പകൾ  ഇതിേല�ു� ഒരു 
ഉപായമായി അവരുെട മു�ിൽ വരു�ു�്.  

െഫ�ബുവരി വി�വം െതാ��, ഈ ഉപായെ� സ്തുതി�� െകാ� ്

പതിനായിര�ണ�ിനു ലഘുേലഖകൾ പാരിസിെല �പ��കൾ തെ� വിതരണം 

െചയ്തി���േ�ാ.  

എ�ാൽ ഈ പരിഹാര�ിന് ഒരു മിഥ�ാേബാധ�ിെ� അടി�റെയ ഉ��.  
ജന�ള�െട കുഴ��ൾ ആരംഭി�ു�ത് നാണയ�ള�ം ഉത്���ള�ം ത�ിലു� 

െത�ിധാരണയിലാണ്. പി�ീട് ഇവർ നാണയ�ള�ം േനാ��കള�ം ത�ിൽ കുഴയ് �ും. 

പി�ീട് ഈ ര�് ആശയ�ുഴ��ളിൽ നി�ും അവർ ഒരു വസ്തുത 

ഉ�ാ�ിെയടു�ു�തായി ഭാവി�ും.  

ഈ �പശ്ന�ിൽ നമു�് നാണയ�െളയും ബാ�് േനാ��കെളയും, 

ഉത്പ��ൾ�ു േവ�ി ൈകമാ�ം െച�െ�ടു� എ�ാ മാധ�മ�േളയും  മറ�ു 
െകാ�്, േലാണിന് േവ�ിയു� വസ്തുവിെന  മാ�തം കാണാൻ �ശമി�ാം.  

കല� വാ�ു�തിന് േവ�ി ഒരു കർഷകൻ അ�തു �ഫാ�് േലാെണടു�ുേ�ാൾ, 

അവിെട അയാൾ കടെമടു�ു�ത് പണമ�, കല�യാണ്.  

ഒരു ക�വട�ാരൻ വീട് വാ�ു�തിനായി ഇരുപതിനായിരം �ഫാ�് േലാൺ 

എടു�ുേ�ാൾ അയാൾ യഥാർ��ിൽ വീടാണ് കടെമടു�ു�ത്.  

പല വിഭാഗ�ാരുെട ഇടയിലും, ഒരു വ�വ� ഉ�ാ�ു�തിന് േവ�ി മാ�തമാണ് 

പണ�ിെ� ആവശ�കത. 

വില�ംസിന് ഒരു കല� േവണെമ�ു വിചാരി�ുക. പീ�റിെ� ൈകയിൽ കല�യു�്. 
പെ�  പീ�റിന്  തെ� കല� കടം െകാടു�ാൻ താ�ര�മു�ാകി�. ജയിംസിെ� 

ൈകയിലാകെ� െകാടു�ാനായി പണമു�് താനും. അേ�ാൾ വില�ംസ് എ�് െച��ം? 

അവൻ ജയിംസിൻെറ  ക�ിൽ നി�ും പണം കടെമടു�ു, അതുപേയാഗി�� പീ�റിെ� 

ക�ിൽ നി�ും കല� വാ�ും.  

സാധരണയായി, സൂ�ി�� വയ്�ു�തിന് േവ�ി ആരും പണം കടം വാ�ാറി�. 

ആവശ�മു� എെ��ിലും വാ�ു�തിനാണ് പണം കടെമടു�ു�ത് .  

ഒരു രാജ��ിനും, അവിെട ഉ�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ ഉത്പ��ൾ ൈകമാ�ം 

െച�ാൻ കഴിയി�.  

എ�ത പണം കി�ിയാലും, കടം നൽകു�വരുെട ക�ിൽ ഉ�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ 

കല�േയാ, വീടുകേളാ, യ���േളാ മ�� അവശ�വസ്തു�േളാ   കടെമടു�ാൻ 

കഴിയുകയി�.  

കടം േമടി�ാൻ േപാകു� ഓേരാരു�രും, ആരുെട ക�ിൽ നി�ും േമടി�ണെമ�ു 
മുൻകൂ�ി നി�യി�ു�ു എ�ും, ഓേരാ കടവും ഒരു േലാണിെനയാണ് 

സൂചി�ി�ു�െത�ും മന�ിൽ വയ്�ുക.  

ഇ�തയും മന�ിലായ �ിതി�്, ഓേരാ നിേ�പ�ാപന�ൾ�ും െച�ാൻ 

കഴിയു�െത�ാണ്? കടം ആവശ�മു�വർ�് , കടം െകാടു�ാൻ ത�ാറായവെര 

എള���ിൽ കെ��ു�തിനും, അ�ിെന ഒരു ധാരണയിെല�ു�തിനും അവർ 

സഹായി�ു�ു. പെ� കടം െകാടു�ു�വർ ലഭ�മാ�ു�തിൽ കൂടുതൽ അളവ ്

വസ്തു�െള കടം നൽകു�തിന് അവർ�ു സാധി�ുകയി�.  

പേ�  നിേ�പ�ാപന�ൾ�്, സമൂഹപരിഷ് കർ�ാകൾ�ായി 
ഇതാണിേ�ാൾ െചേ��ി വരു�ത്. കാരണം ഇവർ ആവശ�മു�വർെ��ാവർ�ും 

കല�കള�ം, വീടുകള�ം, യ���ള�ം പല�ര�ുകള�ം മ�വശ� വസ്തു�ള�ം 

എ�ി�ാനു� ത�ത�ാടിലാണേ�ാ.  

ഇത് എ�െന െച�ാൻ കഴിയുെമ�ാണ് അവർ വിചാരി�ു�ത്  ?  

േ��ിെ� ഉറ�ിൽ േലാണുകൾ നൽകു�തു വഴി.  
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ഈ �പശ്ന�ിെല ക�തും കാണാ�തുമായ ഫല�െള കുറി�്, ഒരുമി�� 
മന�ിലാ�ു�തിനായി, ഈ �പശ്ന�ിെ� ആഴ�ിേല�് ഇറ�ിെ��ാം.  

ഈ േലാക�ിൽ ആെക ഒരു കല�െയ ഉ�� എ�ും എ�ാൽ ര�ു കർഷകർ�് 

അത് ആവശ�മു�് എ�ും കരുതുക. 

 �ഫാൻസിൽ ആെകയു� ഒേര ഒരു കല�യുെട ഉടമ�നാണു പീ�ർ. േജാണിനും 

െജയിംസിനും ആ കല� വാ�ണെമ�് ആ�ഗഹമു�്. സത�സ�നായ േജാണിനു 
ഈട് നൽകാൻ അേ�ഹ�ിെ� �ലവും, പിെ� അേ�ഹ�ിെ� ന� േപരും ഉ�്. 
അേ�ഹ�ിന് നിേ�പമു�ത് െകാ�് അേ�ഹ�ിെ� േമൽ വിശ�ാസ�തയും ഉ�്. 
എ�ാൽ െജയിംസിന് പീ�റിെന �പീതിെ�ടു�ാൻ കഴി�ി�. സ�ാഭാവികമായും പീ�ർ 

കല� േജാണിന് കടം  െകാടു�ും.  

പെ� സാമൂഹ� �പതിബ�ത മൂലം, േ��് ഇതിൽ ഇടെപ�ി�് പീ�റിേനാട് 

പറയുകയാണ് - “നി�ള�െട കല� െജയിംസിന് െകാടു�ു. അത് തിരി�� 
തരുെമ�തിൽ േ��് ഉറ�� നൽകു�ു. േജാൺ സ�യം നൽകിയ ഉറ�ിേന�ാൾ 

ശ�മാണ് ഞ�ൾ നൽകു� ഉറ�്. നികുതിദായകരുെട സ��ിൽ 

നിെ�ടു�ു�ത�ാെത, ഞ�ള�െട ക�ിൽ ഒ�ും ഇ� എ�് സ�തി�� തരു�ു. 
പെ� അത�ാവശ�െമ�ിൽ, അവരുെട പണം വ�്, മുതലും പലിശയും തിരി�� തരാൻ 

ഞ�ൾ�് സാധി�ും”.  

ഇത് േക�തിനാൽ പീ�ർ കല� െജയിംസിന് നൽകി. അതാണ്  ന�ൾ കാണു�ത്.  

അ�ിെന അഭിമാനേ�ാട് കൂടി േസാഷ�ലി��കൾ പറയും: “ന�ൾ ഇവിെട 

ജയി�ിരി�ു�ു. േ��ിെ� ഇടെപടലിനു ന�ി, പാവം െജയിംസിന്  ഒരു കല� 

കി�ിയിരി�ു�ു. ഇനി അേ�ഹ�ിന് തെ� ഭൂമിയിൽ തൂ� വ�് കിളേ�� കാര�മി�. 

അേ�ഹം ഇ�െന േനടു� ഭാഗ�ം, അേ�ഹേ�ാെടാ�ം രാജ��ിനും �പേയാജന�ൾ 

നൽകും”  

ഇ� മാന�േര. ഇവിെട ന�ൾ  കാണാ�െതേ�ാ  ഉ�്. ഇത് രാജ��ിനു� ലാഭമ�.  

േജാണിന് കി�ാ�ത് െകാ�ാണ് അത് െജയിംസിന് കി�ിയതു എ�ത്  അദൃശ�മാണ് . 
െജയിംസ്  കിള�ൽ നിർ�ി കല� െകാ�് ഉഴാൻ തുട�ുേ�ാൾ, േജാൺ ഉഴലിനു 

പകരം കിളേ��ി വരു�ു എ�തും  അദൃശ�മാണ് . 
ഇവിെട ഒരു േലാണിന് പകരം, മെ�ാ�് നല്കുകയാണു�ായത്.  

 േലാണുകള�െട മാ�ിമറി�ൽ മൂലം ര�ു വലിയ അനീതിയാണ് നട�ാ�ു�ത് എ� ്

ആരും കാണു�ി�. ഒ�ാമേ�ത്, തെ�  അധ�ാനവും ഊർ�വും ഉപേയാഗി�് 

നിേ�പമു�ാ�ിയ േജാണിന് അർഹതയു�ാ�ിയി��ം, േനരിേട�ി വരു� അനീതി. 
ര�ാമേ�ത്, ത�ൾ�ു യാെതാരു �പേയാജനവുമു�ാകിെ��റി�ി��ം 

നികുതിയടേ��ി വരു� ജന�േളാട്  കാണി�ു� അനീതി.  
െജയിംസിന് േവ�ി െകാടു� അേത  ഉറ�� േജാണിനു േവ�ിയും ഗവൺെമ�  ്

െകാടു�ും എ�് പറയാൻ സാധി�ുേമാ? ഇവിെട ഒരു കല�െയ ലഭ�മായി����. അത് 

ഒരി�ലും ര�ാൾ�ു നൽകാൻ സാധി�ി�. ഈ വാദ�െള�ാം ആ പഴയ 

വാചക�ിേല�ു തെ� എ�ി�ു�ു. ഇവിെട കല� �പതിനിധാനം െച���ത് 

രാജ�െ� ആെകയു� മൂലധനെ�യാണ് . കടം െകാടു��തിനായി 
ലഭ�മായതിേന�ാൾ, ആവശ��ാർ കടെമടു�ും.  

ഞാൻ  ഏ�വും എള��മായ രീതിയിൽ കാര��ൾ അവതരി�ി��. പെ� ഇത് വ�് 

ഗവൺെമ��െന  സ�ീർണമായ, നിേ�പ�ാപന�െള കൂടി പരിേശാധി�ൂ. 
അവിെടയും ഒെരാ� ഫലേമ ഉ�� എ�് നി�ൾ�് മന�ിലാകും. നിേ�പ�ൾ 

മാറിമറിയു�ു എേ� ഉ��. അവിെട ഒരു വർ�നവു�ാകു�ി�. അവർ�ു 
നിർ�നരായ, കടം േമടി�ാൻ ത�ാറായു�, ആള�കള�െട എ�ം വർ�ി�ി�ാം. 

പലിശനിര�ും (നികുതിദായകെര ക�ു െകാ�്) കൂ�ാം. എ�ാൽ, കടം 

െകാടു�ു�വരുെട എ�േമാ, േലാൺ െകാടു�ാവു� ആെക തുകേയാ  കൂ�ാൻ 

അവർ�് സാധി�ി�.  

10. അൾജീരിയ 
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നാല് �പാസംഗികർ അ�ം�ിയിൽ �പസംഗി�� െകാ�ിരി�ുകയാണ്. ആദ�ം അവർ 

എ�ാവരും ഒരുമി�� പറ�ു, പി�ീട് അവർ ഓേരാരു�രായി പറ�ു. എ�ാണ് 

അവർ പറ�ത്? �ഫാൻസിെ� ശ�ിെയയും ഗാംഭീര�െ�യും പ�ി, െകാ�ലിനു 
േവ�ിയു� വിതയ്�ലിെ� അത�ാവശ�കതെയ��ി, ന�ുെട േകാളനിയുെട 

ഉജ�ലമായ ഭാവിെയ��ി, അ�ിെന മേനാഹരമായ കുെറ കാര��െള��ി. ആ 

�പസംഗകലയുെട അവസാനം എ�ായ്േ�ാഴും ഇ�െനയായിരി�ും  

“അൾജീരിയയിൽ േറാഡുകള�ം അഴിമുഖ�ള�ം പണിയു�തിനായി അ�തു മില�ൺ 

�ഫാ�ുകൾ നൽകൂ. അ�െനയാെണ�ിൽ, േകാളനിയിൽ ഉ�വെര നമു�് 

മാ�ി�ാർ�ി�ം. അവർ�് വീടുകൾ നൽകാം, അവർ�് േവ�ി വയലുകൾ ഒഴി�ിടാം. 

നി�ൾ അ�ിെന െച��കയാെണ�ിൽ, �ഫ�് െതാഴിലാളികള�െട ചുമലിൽ നി�ും 

ഭാര�ൾ ഇറ�ി െവയ്�ാം. ആ�ഫി�യിെല െതാഴിലാളി�ം കൂ�ാം. മാർെസലിെല 

വിപണികൾ വർധി�ി�ാം. എ�് െകാ�ും അെതാരു ലാഭമാകും. ” 

ന�ൾ ഈ അ�തു �ഫാ�ിെന കാണു�ത് േ��് അതിെന ചിലവാ�ിയതിനു 
േശഷമാെണ�ിൽ, അത് എവിെട നി�് വ�ു എ�് േനാ�ാെത എേ�ാ�് േപാകു�ു 
എ�് മാ�തം �ശ�ി�ുകയാെണ�ിൽ, അത് മൂലം ഉ�ാകു� ഹാനികള�ം അത് മൂലം 

തഴയെ�ടു� ന�കള�ം കാണാെത, അത് നികുതി പിടി�ു�വരുെട ഖജനാവിൽ 

എ�ിയതിനു േശഷം ഉ� കാര��ൾ മാ�തം കാണുകയാെണ�ിൽ, ഇ�റ�െത�ാം 

ശരിയാണ്. ഈ െചറിയ വീ�ണേകാണിലൂെട േനാ�ുേ�ാൾ എ�ാം ലാഭകരമാണ്. 

അപരിഷ്കൃതമായ �ല�ു�ാ�ു� വീടുകൾ ന�ൾ കാണു�ു. അവിെട 

അഴിമുഖമു�ാകു�ത് ന�ൾ കാണു�ു. അവിടെ� െതാഴിലവസര�ൾ ന�ൾ 

കാണു�ു. �ഫാൻസിെല െതാഴിലാളിവർഗ�ിൽ ഉ� കുറവുകള�ം ന�ൾ കാണു�ു. 
മാർെസലിയസിെല വിപണികള�ം ന�ൾ  കാണു�ു .  

പെ� ഇതിെന�ാം പുറെമ ന�ൾ കാണാ� പലതും ഉ�്. ആ അ�ത് �ഫാ�് 

േ�യ്�ിന് േവ�ി ചിലവാ�ിയിരു�ിെ��ിൽ നികുതിദായകർ�ു െച�ാമായിരു�ു 
പല കാര��ള�ം, ഇനി െച�ാനാകി�. െപാതു ചിലവുകള�െട ന� ഫല�ൾ 

കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, ജന�ള�െട  സ�കാര� ചിലവുകൾ തടയുേ�ാൾ ഉ�ാകു� 

നഷ്ടം കൂടി പരിഗണിേ��തു�്.  െജയിംസ്  ഗൂഡ് െഫേ�ാ കഷ്ടെ��് സ�ാദി� 

അ�ു �ഫാ�് െകാ�് അയാൾ നികുതിയട�ിെ��ിലും, മെ�ാ�ും െച�ാൻ 

േപാകു�ി� എ�് പറയു�ത് വെരെയ�ിലും ഇ�െന െച�ാൻ പാടി�. എെ��ിലും 

�പേയാജനം �പതീ�ി�ി�ായിരി�ും അേ�ഹം, ആ പണ�ിനു േവ�ി 
കഷ്ടെ��ി���ാകുക. അത് െകാ�് അേ�ഹ�ിന് തെ� പൂേ�ാ�ം 

ന�ാ�ാമായിരു�ു, അതിനി നട�ി�. അത് ന�ൾ  കാണു�ി� . അേ�ഹ�ിന് ഒരു 
പുതിയ പണിയായുധ�ൾ വ�തും വാ�ാമയിരി�ു. അതും ഇനി നട�ി�. ഇത് ന�ൾ 

കാണു�ി� . അേ�ഹ�ിന് ന� ഭ�ണം കഴി�ാമായിരു�ു, ന� തുണികൾ 

വാ�ാമായിരു�ു. തെ� മകന് കുറ�� കൂടി ന� വിദ�ാഭ�ാസം നൽകാമായിരു�ു. 
മകൾ�് െകാടു�ിരു� സ്�തീധന�ുക കൂ�ാമായിരു�ു. ഇെതാ�ും അേ�ഹ�ിന് 

ഇനി െച�ാൻ കഴിയി�. ഇെതാ�ും ന�ൾ  കാണു�ി� . അേ�ഹ�ിന് ഒരു 
സഹായസംഘ�ിൽ േചരാമായിരു�ു. അതും ന�ൾ  കാണു�ി� . അേ�ഹ�ിന് 

കി�ാവു� �പേയാജന�ള�ം �പവൃ�ികള�ം ഇ�ാതായി. അേതാെടാ�ം അേ�ഹം േജാലി 
നൽകുമായിരു�ു കൃഷി�ാരെ�യും കുഴിെവ��കാരെ�യും ആശാരിയുെടയും 

ത�ൽ�ാരെ�യും �ഗാമ�ിെല ഒരു അ��ാപകെ�യും ഒെ�  നഷ്ടെ�� 

�പേയാജനം. ഇെതാ�ും ന�ൾ  കാണു�ി� .  
അൾജീരിയിൽ ഉ�ാകാൻ േപാകു� സമൃ�ിയിൽ നി�ും ന�ുെട പൗര�ാർ 

ഒരുപാട് �പതീ�ി�ു�ു�്. അെത സമയം ഇത് മൂലം �ഫാൻസിൽ ഉ�ാകാൻ 

േപാകു� നഷ്ടം ആരുേടയും ക�ു�ിൽ െപടു�ി�. മാർെസയ് ലിെല 

വ�വസായവളർ� അവർ എനി�് കാണി�� ത�ു. പെ� ആ വളർ� നികുതി െകാ� ്
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ഉ�ായി എ�് പറയുകയാെണ�ിൽ, അത് മൂലം രാജ��ിെ� മ�� ഭാഗ�ളിൽ 

വ�വസായതകർ�യു�ാകു�തു ഞാൻ കാണി�� തരാം. അവർ പറയും. “ഒരു 
േകാളനി�ാരെന പരിഷ്കാര�ിൽ നി�ും മാ�െ���. ഇത് രാജ��ിൽ ബാ�ി 
ഉ�വർ�് ഒരു ആശ�ാസമായിരി�ും.” ഞാൻ പറ�ു, “ഒരു േകാളനി�ാരെന 

അൾജീരിയയിേല�് മാ��േ�ാൾ, അേതാെടാ�ം, അവൻ �ഫാൻസിൽ തെ� 

തുടരു�തിന് േവ�ിയിരു� മൂലധന�ിെ� രേ�ാ മൂേ�ാ മട�ു കൂടി 
മാ���ുെ��ിൽ അെത�െന ആശ�ാസമാകും?”  

എ�ാ െപാതു ചിലവുകൾ�് പി�ിലു േവർതിരി�� കാണാൻ കഴിയാ� കഠിനമായ 

ഒരു ആപ�ു�് എ�താണ് വായന�ാരന് മു�ിൽ ഞാൻ 

െതളിയി�ാനാ�ഗഹി�ു�, േമ�റ� വീ�ണേ�ാടു�, ഒേര ഒരു എതിർ�്. ര�ു 
ഭാഗവും കണ�ിെലടു�ു കാര��ൾ  മന�ിലാ�ാൻ വായന�ാരെന 

മാ�ിെയടു�ണം എ�് ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു.  
ഒരു െപാതുചിലവ് �പഖ�ാപി�െ�ടുേ�ാൾ, അതിെന പരിേശാധിേ��ത് അതിെ� 

ഗുണേദാഷ�ൾ വിലയിരു�ിെ�ാ�ായിരി�ണം. അ�ാെത അത് െതാഴിൽ 

േമഖലയിൽ നൽകു� ഉയർ� െതാഴിലുകൾ വ�ായിരി�രുത്. ഈ ദിശയിൽ 

ഉ�ാകു� ഉയർ�കൾ മിഥ�ാധാരണകൾ മാ�തമാണ്. ഇ�െന െപാതു ചിലവിലൂെട 

േനടു�െത�ാം, സ�കാര� ചിലവുകളിലൂെട േനടാവു�തു തെ�യാണ്. അത് െകാ� ്

െതാഴിൽ �പശ്ന�ിന് ഇതിൽ ഒ��ം �പസ�ിയി�.  

അൾജീരിയയിേല�് മാ�ി വ�ി��� െപാതു ചിലവുകള�െട വിലയിരു�ുക എ�ത് 

ഈ േലഖന�ിെ� പരിധി�ും അ��റമാണ്.  

പെ� െപാതുവായ ഒരു നീരി�ണെ� എനി�് ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ 

കഴിയി�. ലാഭ�െള കുറി��� മുൻധാരണ, നികുതി പിരി�ു�തു വഴി ഉ�ാകു� 

ചിലവുകൾ�് അനുകൂലമ�. എ�് െകാ�്? കാരണം :  

ഇത് മൂലം നീതി�ു നാശമു�ാകു�ു. എെ��ിലും �പേയാജനം മു�ിൽ 

ക�ുെകാ�ു, െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേലാ വിയർെ�ാഴു�ി അ��ാനി���ാ�ു� നൂറു 
സൂ, നികുതിയായി േപാവുകയും, അവിെട നി�ും അത് മെ�ാരാൾ�് നൽകെ�ടുകയും 

െച��ം. ഇേ�ാൾ ഇതിനു ത�തായ കാരണ�ൾ നൽകുക എ�ത്, നികുതി 
േശഖരി�ു�വരുെട കടമയാണ്. ഇ�െന പറയുേ�ാൾ േ��് നി��മായ എെ��ിലും 

കാരണ�ൾ പറയും എ�് നമു�റിയാം. “ഈ നൂറു സൂ ഉപേയാഗി�് ഞാൻ കുറ�� 
േപെര െതാഴിലിനു നിർ�ാൻ േപാകുകയാണ്” അതിനു െജയിംസ്  
ഗുഡ്െഫേലാ(എേ�ാഴാേണാ അേ�ഹം െവളി�ം കാണു�ത്, അേ�ാൾ) മറുപടി 
നല്കാനും മടി�ി�. “ൈദവേമ! ഈ നൂറു സൂ െകാ�് അവെര എനി�് തെ� 

േജാലി�് നിർ�ാമായിരു�േ�ാ”  

ഇതിനു പുറെമ, െജയിംസും െപാതു ഖജനാവായും ഉ� തർ�െ� ലളിതമാ�ു�, 

ന�മായ ചില കാരണ�ൾ കൂടിയു�്. “ഞാൻ നി�ളിൽ നി�ും ഈ നൂറു സൂ 
എടു�ു�ത്, നി�ള�െട സുര� ഉറ�� വരു�ു� േപാലീസുകാർ�് േവ�ിയാണ്, 

നി�ൾ �ിരം യാ�ത െച��� പാതകൾ പണിയു�തിനു േവ�ിയാണ്. നി�ള�െട 

ഭൂമിയും, സ�ാത���വും മാനി�െ�ടു�ു എ�് ഉറ�� വരു�ു� മജിസ് േ�ട�ിനു 
േവ�ിയാണ്. ന�ുെട അതിർ�ി കാ�ു� പ�ാള�ാർ�് ഭ�ണം 

നൽകു�തിനാണ്”. 

എ�് േ��് അേ�ഹേ�ാട് പറയുകയാെണ�ിൽ  മറിെ�ാരു വാ�് േപാലും പറയാെത 

അേ�ഹം ആ പണം നൽകുമായിരു�ു. അ�െനയെ��ിൽ ഞാൻ വ�ാെത 

െത�ി�രി�ിരി�ു�ു. പെ� േ��് അേ�ഹേ�ാട് ഇ�െനയാണ് പറയുക എ� ്

കരുതൂ. “നി�ൾ നി�ള�െട ഭൂമിയിെല കൃഷി ന�ായി േനാ�ുകയാെണ�ിൽ, 

നി�ളിൽ നി�് ഞ�ൾ നൂറു സൂ എടു�ു�തിൽ നി�ും സ�ാനമായി ഒരു സൂ 
നി�ൾ�് തേ��ും. അെ��ിൽ നി�ള�െട മകൻ എ�് പഠി�രുത് എ�ാേണാ 
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നി�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ത്, അത് പഠി�ി�ും. അെ��ിൽ കാബിെന�്  മ��ിമാരുെട 

അ�ാഴ�ിനു ഒരു വിഭവം അധികമായി േചർ�ും. ചിലേ�ാൾ ഈ നൂറു സൂ െകാ� ്

അൾജീരിയയിൽ ഒരു വീടു�ാ�ും, എ�ി�� അതിൽ ഒരു കുടിേയ��ാരാെന 

താമസി�ി�ാനായി പിെ�യും നൂറു സൂ വാ�ും. കൂടാെത അവെര സംര�ി�ാനു� 

പ�ാള�ാർ�് േവ�ി, പ�ാള�ാെര നിരീ�ി�ു� േമധാവി�ു േവ�ി പിെ�യും 

നൂറു സൂ വാ�ും”. ഇ�െനയാെണ�ിൽ പാവം െജയിംസ്  നിലവിളിേ��ാം. “ഈ 

നിയമവ�വ� ശരി�ും ഒരു വ�നയാണ് (കാ�ിെല നിയമ�ൾ േപാെല)”. േ��് ഈ 

എതിർ�് മുൻകൂ�ി ക�തു െകാ�് അവർ എ�് െച��ം? അവർ എ�ാവെരയും 

ആശയ�ുഴ�ാ�ിലാ�ിെ�ാ�്, ഈ �പശ്നവുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�ാ� 

ഒരു കാരണം മുേ�ാ�� വയ്�ും. നൂറു സൂ െതാഴിലാളി�തിനു േവ�ി 
ചിലവഴി�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു� ഫലെ� പ�ി അവർ വാദി�ും. മ��ിമാരുെട 

ആവശ��ൾ നിറേവ��� കുശിനി�ാരുെടയും മ�� വിതരണ�ാരുെടയും ഗുണ�ൾ 

അവർ ചൂ�ി�ാണി�ും. ആ അ�ു �ഫാ�് െകാ�് ജീവി�ു� 

േകാളനി�ാരെനയും, പ�ാള�രെനയും പ�ാളേമധാവിയും അവർ കാണി�� തരും. 

ചുരു��ിൽ  ദൃശ�മായെത�ാം  അവർ കാണി�� തരും. ഇവയ്�ു പുറേമ 

അദൃശ�മായത് കാണാൻ കഴിയാ� അ�തയും കാലം െജയിംസ്  ഗുഡ്െഫേ�ാ 

പ�ി�െ�ടും. അത് െകാ�ാണ് പലവുരി ആവർ�ി�� പറ�ു െകാ�് അേ�ഹെ� 

പഠി�ി�ാൻ ഞാൻ �ശമി�ു�ത്.  

െപാതു ചിലവുകൾ െതാഴിലുകെള വർധി�ി�ാെത, അവെയ മാ�ി മറി�ുേ�ാൾ, 

അവയ്െ�തിെരയായി മെ�ാരു മുൻധാരണയു�ാകു�ു. െതാഴിലുകെള മാ�ി 
മറി�ുക എ�ത്  െതാഴിലാളികെള �ലം മാ��കയും, ജനസംഖ�േയ  വിതരണം 

െച��� �പകൃതി നിയമ�െള താറുമാറാ�ുകയും െച���ു. അ�തു മില�ൺ 

�ഫാ�ുകൾ നികുതിദായകരുെട ക�ിൽ തെ� ഇരി�ുേ�ാൾ, �ഫാൻസിെല 

നാൽപതിനായിരം മുനിസി�ാലി�ികളിെല െതാഴിലവസര�ൾ അത് വർ�ി�ി�ു�ു. 
അത് ഓേരാരു�െരയും അവരുെട സ��ം നാ�ിൽ പിടി�� നിർ�ു� ഒരു ബ�മായി 
നിലനിൽ�ു�ു. അത് സ�ൽ�ി�ാവു� വ�വസായ�ൾ�ും ആവു��ത 

െതാഴിലാളികൾ�ും വിതരണം െച�െ�ടു�ു. ജനസംഖ�യിൽ മാ��ള��ാ�ാെത 

തുടരു�ു. പെ� േ��്, ഈ അൻപതു മില�ൺ �ഫാ�ുകൾ ഒരു �പേത�ക�ല�ിനു 
േവ�ി ചിലവിടുകയാെണ�ിൽ, അത് അവിെട നി�ും േപായ അ�തയും ശതമാനം 

ആള�കെള  അേ�ാ�ാകർഷി�ു�ു. അവരുെട ജനസംഖ��് പുറെമയു� ആള�കൾ 

അവിെട എ�ു�േതാെട, അവിെട �ലപരിമിതികൾ ഉ�ാകുകയും, ദാരി�ദ�ം 

ഉ�ാകുകയും െച���ു. എ�ാൽ യതാർ� ഫല�ൾ ഇതാണ് (ഞാൻ അത് ഉറ�ി�� 
പറ�ത് തെ�യാണ്). എവിെട ആയിരു�ാലും, ഈ അമിതാേവശേ�ാടു കൂടിയ 

�പവൃ�ി, എ�ാവരുെടയും ക��കെള അേ�ാ�ാകർഷി��. ഇതാണ് ന�ൾ 

കാണു�ത്. എ�ാവരും അതിെന പുകഴ്�ി പറ�ു. ഈ ആസൂ�തണ�ിെ� 

ഭംഗിയും ലാളിത�വും  ക�് എ�ാവരും അദ് ഭുതെ�ടുകയും, അതിെ� തുടർ� 

�പതീ�ി�ുകയും െചയ്തു. പെ� �ഫാൻസിെ� മ�� ഭാഗ�ളിൽ, തുല�മായ 

അളവിൽ െതാഴിലിെ� സ്തംഭനം അെത സമയം ഉ�ാകു�ു എ�ു� �പധാനമായ 

കാര�ം ആരും കാണാൻ �ശമി�ി�.  

11. മിതവ�യവും ആഡംബരവും  
 

ദൃശ�മായെതാെ�, അദൃശ�മായതിെന മറയ്�ു�ത് െപാതു െചലവുകള�െട 

കാര��ളിൽ മാ�തമ�. രാഷ്�ടീയ സാ��ിക വ�വ�തെയ പകുതി നിഴലിൽ മറ�� 
െകാ�്  ഈ �പതിഭാസം െത�ായ ഗുണപാഠ�ളാണ് നൽകു�ത്.  രാജ��ിെ� 
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ധാർ�ിക താ�ര��െളയും ഭൗതിക താ�ര��െളയും പരസ്പരം എതിരാളിെയേ�ാെല 

േനാ�ി�ാണു�തിന് അത്  വഴിെയാരു�ു�ു. ഇതിലും നിരു�ാഹകരവും 

സ�ടകരവും ആയി മെ��ു�്? േനാ�ൂ:  
ഒരു കുടുംബ�ിലും കു�ികെള അടു�ും, ചി�യും, ന� േനതൃത�വും, 

സാ��ികശാസ്�തവും, മിതവ�യവും, ചിലവുചുരു�ലും  പഠി�ി�ുക എ� കടമ 

നിർവഹി�ാ� പിതാ��ാർ ഉ�ാകി�.  

അമിതവ�യെ�യും ആഡംബരെ�യും എതിർ�ാ� ഒരു മതവുമു�ാകി�. 

അെത�ാം ന�ത് തെ�യാണ്. പെ� ഈ ആപ്തവാക��െള�ാള�ം �പശസ്തമായ 

മ�� ചില വാചക�ള��്: 
“സാധന�ൾ പൂഴ് �ി വയ്�ു�ത് ജന�ള�െട ഞര�ുകൾ ഉണ�ു�തിനു 

തുല�മാണ് ” 

“വലിയവരുെട ആഡംബരം കാരണം പാവ�ൾ�് ആശ�ാസം ലഭികു�ു” 

“അമിതവ�യികൾ സ�യം  നശി�ു�ു, പെ� അവർ രാജ��ിെ� സ��് 

വർധി�ി�ു�ു”. 

“ധനികരുെട േശഷി�ിൽ നി�ുമാണ് പാവ�ള�െട അ�ം ഉ�ാ�ിയിരി�ു�ത്” 

തീർ�യായും ഇവിെട സാ��ിക ആശയ�ള�ം ധാർ�ികമായ ആശയ�ള�ം 

ത�ിൽ �പത��മായ വ�ത�ാസ�ൾ ഉ�്. എ�തയധികം േ�ശഷ്ഠരായ ജന�ളാണ് ഈ 

എതിർ�ിെന ചൂ�ി�ാണി� േശഷം അതിെന നിർവികാരതേയാടു േനാ�ി 
നി�ി���ത്. ഇതാണ് ഒരി�ലും എനി�് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാ� കാര�ം. എെ� 

സംബ�ി�ിടേ�ാളം, മനുഷ� ഹൃദയ�ളിെല വിപരീത മേനാഭാവ�ളാണ് ഏ�വും 

േവദനാജനകമായി���ത്. മാനവികതെയ നശി�ി�ു�ത് ഇ�ര�ിൽ ര�ു 
�ധുവ�ളിലു� �പവണതകളാണ്! മിതവ�യം എ�ാൽ ആവശ�കത മൂലവും, 

അമിതവ�യം ധാർ�ിക അധഃപതനം െകാ�ും. 

മിതവ�യെ�യും ആഡംബരെ�യും �പതിനിധീകരി�ു� ഈ ര�ു 
�പമാണ�ള�ം െപെ��് മന�ിലാ�ാവു�, ദൃശ�മായ ഫല�െള മാ�തേമ 

കണ�ിെലടു�ു�ു��. അതിെ� കാണാൻ കഴിയാ� വിദൂരമായ ഫല�െള 

പരിഗണി�ു�ി�. 

ഈ അപൂർണമായ വീ�ണെ� നമു�് പരിഹരി�ാൻ �ശമി�ാം.  

ഒരു െകാ�ം അൻപതിനായിരം �ഫാ�് വാർഷിക വരുമാനമു� സേഹാദര�ളായ 

േമാേ�ാറും അരിസ്േതയും അവരുെട പിതൃസ��് ഭാഗം െവയ്�ാൻ തീരുമാനി��. 
േമാേ�ാർ വളെരയധികം ഉപകാര�ൾ െച��� ഒരു മനുഷ�നാണ്. അേ�ഹം ഓേരാ 

െകാ�വും വീ��പകരണ�ൾ മാ�ി വാ�ുകയും, ഓേരാ മാസവും വ�ികൾ 

പുതു�ുകയും െച���ു. അേ�ഹം െപ��് പണം ചിലവാ�ു�തിനു േവ�ിയാണ് 

ഇ�െന െച���ത് എ�് ജന�ൾ പറ�ു നട�ു. ചുരു��ിൽ അയാൾ 

ബാഴ് സാ�ിെ�യും അലക്സാ�ർ ഡൂമാസിെ�യും ഒെ� വലിയ സി�ാ��െള 

വില കുറ�� കാണി��.  
എ�ാവരും അേ�ഹെ� സ്തുതി�� പാടിെ�ാ�ിരു�ു. “േമാേ�ാറിെന കുറി�്  

അറിയേണാ? അേ�ഹം നീണാൾ വാഴെ�. െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ി അേ�ഹം 

ഒരുപാടുപകാര�ൾ െച���ു�്. ജന�ൾ�്  അേ�ഹം ഒരു മാലാഖയാണ്. അേ�ഹം 

ഒരു ആഡംബരജീവിതമാണ് നയി�ു�ത് എ�ത് ശരി തെ�. വഴിയാ�ത�ാർ�് 

േമൽ അേ�ഹം മ�് വിതറു�ു. അതിൽ നി�ും അേ�ഹ�ിെ� മാന�തയും 

മനുഷ�ത�വും അതിലൂെട കുറയു�ു എ�ത് ശരിയാണ് ….. അതുെകാെ��ാ”? 

അേ�ഹം െതാഴിലിനു ത�ാറായിെ��ിലും, അേ�ഹ�ിെ� സ��് വ�് അത് 

സാധ�മാ�ു�ു. അേ�ഹം പണം വിതരണം െച���ു. സംതൃപ് തരായ ജന�ൾ 

അേ�ഹ�ിന് ചു��ം ഇേ�ാഴും ഉ�ാകും. ഉരു�ു േപാകു�തിനു േവ�ിയേ�, പണം 

വ��ിൽ ഉ�ാ�ിയിരി�ു�ത്? 
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അരിസ്േതയുെട  ജീവിതരീതികൾ വ�ത�സ്തമായിരു�ു. അേ�ഹം അഹ�ാരിയ� 

എ�് പറയാെമ�ിലും വ��ിസ�ാത����ിനു �പാധാന�ം െകാടു�ു� ആളായിരു�ു. 
അേ�ഹം തെ� മ�ള�െട ഭാവി ഓർ�ു�തിനാൽ, ഒരു മിതവ�യിയായിരു�ു. 
ചുരു��ിൽ പറ�ാൽ അേ�ഹം സ�ാദ��ിന് �പാധാന�ം െകാടു�ു� 

ആളായിരു�ു. 
അേ�ഹെ���ി നാ��കാർ എ�് പറയു�ു എ�് േകൾ�ു.  
"ഒരു ധനികനായതുെകാ�് എ�് ന�താണ് ഇേ�ഹം െച���ത്? പിശു�് 

കാണി�ു�േതാ? അേ�ഹ�ിെ� ലളിതമായ ജീവിതം ഹൃദയഹാരിയാെണ�ു 
സംശയമി�ാെത തെ� പറയാം. കൂടാെത അേ�ഹം മനുഷ�ത�മു�വനാണ്. 

ദയാലുവാണ്. ഒരു സാധാരണ�ാരനുമാണ്. പെ� അേ�ഹം വളെരയധികം 

കണ�ുകൂ�ലുകൾ നട�ു�ു�്. തെ�  െമാ�ം വരുമാനവും അേ�ഹം 

ഉപേയാഗി�ു�ി�. അേ�ഹ�ിെ� വീട് എ�ായ്�്േപാഴും �പഭാപൂരിതേമാ ആള�കെള 

െകാ�് നിറ�േതാ ആയിരി�ി�.  പരവതാനിക�വടകാരനും കുതിര�ാരനും 

മധുരപലഹാര�ൾ ഉ�ാ�ു�വർ�ും േവ�ി എെ��ിലും അേ�ഹം 

െച���ുേ�ാ?" 

നീതി�ു നിര�ാ�, ധൂർ�നായ സേഹാദരെ� ചിലവുകൾ ഈ 

വിലയിരു�ലുകൾ നമു�് കാണി�� തരു�ു�്. എ�ാൽ മെ�ാ�ു ന�ുെട  ക�ിൽ 
െപടു�ി� . മേ� സേഹാദരെ� തുല�വും, അതിലുപരി ബു�ിപരവുമായ ചിലവുകൾ.  

സാമൂഹിക വ�വ�ിതിയുെട വ��ാവ് മെ��ാം ഒരു�ിയിരി�ു�ത് േപാെല തെ� 

സാമൂഹിക സാ��ിക വ�വ�െയയും ന�ുെട നീതിശാസ്�തെതയും അതിെ� 

വ�വ��് അനുസരി�ാണ് ഒരു�ിയിരി�ു�ത്. അത് പരസ്പരവിരു�തയ്���റം 

െപാരു�മു�താണ്. അത് െകാ�് അരിസ്േതയുെട നിപുണത, േ�ശഷ്ഠമാെണ� ്

മാ�തമ�, േമാേ�ാറിെ�  അ�തെയ�ാൾ  ലാഭകരം കൂടിയാണ്.  

ഞാൻ ലാഭകരം എ�് പറയുേ�ാൾ അത് അരിസ്േതയ്�് മാ�തമ�, കൂടാെത, 

സമൂഹ�ിനും, അതതു കാലെ� െതാഴിലാളികൾ�ും ആ സമയെ� 

വ�വസായ�ൾ�ും കൂടിയാണ്.  

നമു�് കാണാൻ കഴിയു� ഫല�ൾ കാണു�തിെനാ�ം, അതിെ� അദൃശ�മായ 

ഫല�ൾ മന�ിലാ�ാൻ ന�ുെട അക��ിെന കൂടി സ�മാ�ണെമ�ു ഇത് 

െതളിയി�ു�ു  
േമാേ�ാറിെ� അമിതവ�യ�ിനു എ�ാവരുെടയും ക�ിൽ ദൃശ�മായ ഒരുപാട് 

ഫല�ള��്. അേ�ഹ�ിെ� കുതിരവ�ികള�ം ആഡംബരവാഹന�ള�ം, വീടിെ� 

ഉ�ര�ിലു� െപയി���ുകള�ം വില കൂടിയ പരവതാനികള�ം ബം�ാവിെ� 

ഗാംഭീര�വും എ�ാം എ�ാർ�ും കാണാൻ കഴിയു�ു. ഏ�വും വില കൂടിയ 

കുതിരകെളയാണ് അേ�ഹം മ�ര�ിനു വിടു�ത്. തെ� �ഫാൻസിെല  ബം�ാവിൽ 

നൽകു� വിരു�ു നടവഴിയിെല ജന�െള �ഭമി�ി�ു�ു. “സ�ാദ�ം ഒരി�ലും 

സൂ�ി�� വയ്�ാ�, ഓ���നായ ഒരു ന� മനുഷ�ൻ ഇവിെട ഉ�് ” എ� ്

ആള�കൾ പരസ്പരം പറയു�ു. ഇതാണ് നമു�് കാണാൻ കഴിയു�ത് .  
െതാഴിലാളികള�െട വീ�ണേകാണിൽ നി�ും േനാ�ുേ�ാൾ അരിസ്േതയുെട 

വരുമാന�ിന് എ�് സംഭവി�ുെമ�് പറയു�തിന് എള��മ�. പെ� പി�ുടർ� ്

േനാ�ുകയാെണ�ിൽ അതിെ� അവസാന ചി�ി�ാശു േപാലും െതാഴിലാള�കൾ�് 

േവ�ിയാെണ�് മന�ിലാ�ാം. ഒരു വ�ത�ാസം മാ�തേമയു��. േമാേ�ാറിെ� 

ബു�ിപരമ�ാ� നീ�ം മൂലം അേ�ഹ�ിെ� വരുമാനം കുറ�ു വരികയും, 

ഒരവസര�ിൽ അതി�ാെത ആകുകയും െച���ു. എ�ാൽ അരിസ്േതയുെട 

ബു�ിപൂർവമായ നീ�ം മൂലം അേ�ഹ�ിെ� വരുമാനം ഓേരാ വർഷവും കൂടു�ു.  
ഈ സാഹചര��ിൽ െപാതുതാ�ര��ൾ നീതി�് ഒ�മായിരി�ും. 
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അരിസ്േത സ��ം ആവശ��ൾ�ും വീടിനും േവ�ി ഒരു െകാ�ം ഇരുപതിനായിരം 

�ഫാ�് ചിലവാ�ു�ു. ഇതേ�ഹ�ിന് സേ�ാഷം നൽകു�ിെ��ിൽ അേ�ഹം 

ബു�ിമാൻ എ� വിളിയ്�ു  അർഹന�. ദരി�ദരുെട അരിഷ്ടതകൾ അേ�ഹ�ിെ� 

മന�ിെന സ്പർശി�ു�ു. അേ�ഹം അവേരാടു� അനുക� മൂലം, കഷ്ടതയിൽ 

നി�ും ഒരു െചറിയ ആശ�ാസ�ിനായി പതിനായിരം �ഫാ�് ഓേരാ െകാ�വും 

ചിലവഴി�ു�ു. വ�വസായികള�െടയും, നിർമാതാ�ള�െടയും, കൃഷി�ാരുെടയും 

ഇടയിലു� അേ�ഹ�ിെ� ചില സുഹൃ�ുകൾ സാ��ിക വിഷമതകൾ 

അനുഭവി�ു�ു�്. അേ�ഹം അവരുെട വിവര�ൾ അേന�ഷി�ുകയും അേ�ഹം 

അത് ബു�ിപൂർ�ം നിറേവ���തിനായി മെ�ാരു പതിനായിരം �ഫാ�് മാ�ി 
വയ്�ുകയും െച���ു. അവസാനമായി മകൾ�് െകാടുേ��ി വരു� 

സ്�തീധനവും, മകെ� ഭാവിയും ഓർ�ു െകാ�്, സ�ാദ��ിനായി പതിനായിരം 

�ഫാ�് മാ�ി വയ്�ുകയും െച���ു.  
അ�െന അേ�ഹ�ിെ� ചിലവുകൾ ഇ�െന കാണി�ാം  

 

1. അേ�ഹ�ിെ� സ�കാര� ആവശ��ൾ�ായി 20,000 �ഫാ�് 

 

2. ദാനധർ��ൾ�ായി 10,000 �ഫാ�് 

 

3. സുഹൃ�ു�െള സഹായി�ു�തിനായി 10,000 �ഫാ�് 

 

4. സ�ാദ�ം 10,000 �ഫാ�് 

 

ഇതിെന ന�ൾ വിശദീകരി�� വിലയിരു�ുേ�ാൾ, ഒരു ചി�ി�ാശു േപാലും 

രാഷ്�ടീയ വ�വസായ�ിനുപേയാഗി�ു�തിൽ നി�ും പുറ�ു േപാകു�ി�.  

1.സ�കാര� ചിലവുകൾ : െതാഴിലാളികൾ�ും ക�വട�ാർ�ുമായി ഉ� െചലവ്, 
ഇതു പൂർണമായും േമാേ�ാറിെ� ചിലവിനു തുല�മാണ്. 

ഇതിനു െതളിവുകള�െട ആവശ�മി�. നമു�് മ�� കാര��ളിേല�് കട�ാം.  

2. ദാനധർമ�ൾ: ഇതിനു േവ�ി ചിലവാ�ു� പതിനായിരം �ഫാ�് 

വ�ാവസായികേമഖല�് വലിയ സഹായമായിരി�ും. അേ�ഹ�ിന് െ�ബഡിെ�േയാ, 

മാംസ�ിെ�േയാ  തുണികള�െടേയാ ഒ�ും ആവശ�മിെ��ിലും മ���വർ�് േവ�ി 
െറാ�ി�ട�ാരേനാടും, കശാ��കാരേനാടും, ത�ൽ�ാരേനാടും, വീ��പകരണ�ള�െട 

ഇടപാടുകാരേനാടും ഒെ�യു� ൈകമാ��ിന് അേ�ഹം സ�യം ത�ാറാകു�ു. ഒരു 
ഉപേഭാ�ാവിൽ നി�ും മെ�ാരാൾ�ു� ൈകമാ�ം �പത���ിൽ 

രാഷ്�ടീയവ�വസായ�ിനു �പേത�കി�� വലിയ ഫല�െളാ�ും നൽകു�ി�. നൂറു സൂ 
അരിസ്േത ചിലവാ�ുകയും ഒരു പാവെ�� ആേളാട് ചിലവാ�ാൻ പറയുകയും 

െച��േ�ാഴു� ഫല�ൾ ഒ�് തെ�യാണ്.  

3. സുഹൃ�ു�ൾ�ു� സഹായധനം: ഒരു സുഹൃ�ിനു അരിസ്േത പതിനായിരം 

�ഫാ�് നൽകുകേയാ കടം െകാടു�ുകേയാ െച��േ�ാൾ, ആ സുഹൃ�് 

അെതാരി�ലും മൂടി വയ്�ുകയി�. അത് അയാൾ തെ� ക�വട�ര�ുകൾ 

വാ�ു�തിേനാ ബാധ�തകൾ തീർ�ു�തിേനാ ഉപേയാഗി�ും. ആദ�െ� 

സാഹചര��ിൽ അത് വ�വസായ�ിന് ഉപകരി�ു�ു. പതിനായിരം �ഫാ�് െകാടു�ു 
േമാേ�ാർ ഒരു കുതിരെയ വാ�ി�ുേ�ാൾ, അരിസ്േതേയാ അേ�ഹ�ിെ� 

സുഹൃ�ു�േളാ പതിനായിരം �ഫാ�ിെ� തുണി വാ�ുേ�ാൾ കി���തിേന�ാൾ 

എ�് വലിയ ലാഭമാണ് വ�വസായ�ിന് ലഭി�ു�ത്?  മറി�� ഇത് ബാധ�തകൾ 

തീർ�ു�തിനാണ്  ഉപേയാഗി�ു�െത�ിൽ, മൂ�ാമെതാരാൾ  ഇതിനിടയിൽ 

വരികയും, പതിനായിരം �ഫാ�് ൈകകാര�ം െച�ാൻ േപാകു� ആ നിേ�പകൻ അത് 
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അേ�ഹ�ിെ� വ�വസായിക ആവശ��ൾ�ു  ഉപേയാഗി�ുകയും െച���ു. 
അേ�ഹം  അരിസ് േതയുെടയും  സുഹൃ�ു�ള�െടയും ഇടനില�ാരനാകും. േപരുകൾ 

വ�ത�സ്തമായാലും, ചിലവുകള��ാകും. അ�ിെന അത് വ�വസായ�ിന് 

�പേയാജന�ൾ നൽകും.  

4. സ�ാദ�ം. ബാ�ിയു� പതിനായിരം �ഫാ�് അേ�ഹ�ിെ� സ�ാദ�മാണ്. 

ഇവിെട കലാകാര�ാരുെടയും വ�വസായ�ിെ�യും െതാഴിലാളികള�െട 

േജാലികള�െടയും േകാണിൽ നി�ും േനാ�ുേ�ാൾ േമാേ�ാറിെ� �ാനം 

അരിസ് േതയ്�ു മുകളിലാണ്. പെ� നീതിയുെട കാര��ിൽ അരിസ് േത 

േമാേ�ാറിനു മുകളിലാണ് �ാനം പിടി�ിരി�ു�ത്.  

�പകൃതിനിയമ�ൾ�ിടയിൽ എതിർ��കൾ �പത��മാെണ�ിൽ അതിനു 
വളെരയധികം േവദന സഹിേ��തു�്. ര�ു വശ�ളിൽ ഒ� ്

താ�ര��ൾെ�തിരും, മേ�തു മനസാ�ിെ�തിരും ആെണ�ിൽ, അതിൽ നി�ും 

ഏെത�ിലും ഒ�് മാ�തം തിര�ടു�ാൻ മനുഷ�ർ നിർബ�ിതരാകുകയാെണ�ിൽ 

നമു�് ഭാവിയിൽ വിഷമിേ��ി വരും. അരിസ് േതയ്�ു സാ��ികമായും, 

നീതിപൂർവമായും ഉയർ�ിരി�ണെമ�ിൽ, �പത���ിൽ വിപരീതാർ�ം 

ആയിേതാ�ു� ഈ ആശ�ാസവചനം ഉൾെ�ാേ��ി  വരും: സ�ാദ�ം ചിലവിനു 
േവ�ിയു�താണ്.  

പതിനായിരം �ഫാ�ിെ� സ�ാദ�ം െകാ�് അരിസ് േത എ�ാണ് േനടു�ത്? 

അേ�ഹം  പൂേ�ാ��ിൽ ഇരുപതിനായിരം സൂ ഒളി�ി�ുകയാേണാ? തീർ�യായും 

അ�. അേ�ഹം തെ� സ��ും വരുമാനവും വർധി�ി�ു�തിനാണ് �ശമി�ു�ത്. 

കൂടാെത, തെ� സ�ാകാര�ആവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി�ാെത ഈ പണം ഭൂമി 
വാ�ു�തിനും, വീട് വാ�ു�തിനും,  ഗവൺെമ� ്    ആവശ��ൾ�ും വ�ാവസായിക 

സംരംഭ�ൾ�ുെമ�ാം  ഉപേയാഗി�ു�ു. ഈ ഉപേയാഗ�െള�ാം പി�ുടർ� ്

െകാ�്, ഇടനില�ാരായ ക�വട�ാരിലൂെടയും േനടു� �പേയാജന�ൾ,  േമാേ�ാർ 

വീ��പകരണ�ൾ�ും ആഭരണ�ൾ�ും കുതിരകൾ�ും ഒെ� ചിലവാ�ുേ�ാൾ 

വ�വസായേമഖലയ്�് കി��� അെത �പേയാജന�ിനു തുല�മാണ്.  

പതിനായിരം �ഫാ�ിന് ഭൂമി വാ�ുകേയാ കരാറു�ാ�ുകേയാ െച��േ�ാൾ, 

അേദഹ�ിന് ആ പണം ചിലവാ�ു�തായി േതാ�ി�. ഇവിെടയാണ് നി�ൾ 

അേ�ഹ�ിെനതിരായി നിൽ�ു�ത്.  

അെത സമയം, ഇേത പണം തെ� ഭൂമി വിേ�ാ പണയം വേ�ാ േനടു�യാൾ 

എെ��ിലും രീതിയിൽ ആ പണം ചിലവഴി�ു�ു.  
അത് െകാ�് ര�ു സാഹചര��ിലും അത് ചിലവാകു�ു�്. ഒ�ുകിൽ അത് 

അരിസ്േത  ചിലവാ�ു�ു. അെ��ിൽ അെത െചലവ് മ�� പലരും െച���ു.  
െതാഴിലാളികള�െടയും വ�ാപാരികള�െടയും ഭാഗ�്  നി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ 

അരിസ്േതയുെടയും  േമാേ�ാറിെ�യും �പവൃ�ികൾ ത�ിൽ ഒരു  വ�ത�ാസം മാ�തേമ 

ഉ��. േമാേ�ാറിെ� ചിലവുകൾ നട�ു�ത് അേദഹവും അേ�ഹ�ിെ� 

ചു��മു�വരും േചർ�ാണ്. അതിനാൽ അത് ദൃശ�മാണ്. എ�ാൽ അരിസ്േതയുെട 

ചിലവുകൾ നട�ു�ത് ചില മ��വർ�ികള�ം, േനരി�് കാണാൻ കഴിയാ�വരും 

േചർ�ാണ്. അതിനാൽ അതിെ� ഒരു ഭാഗം അദൃശ�മാണ്. ഏെതാരു കാരണെ�യും 

അതിെ� ഫല�േളാെടാ�ം േനാ�ി�ാൻ കഴിയു�വർ�്, അദൃശ�ഫല�ൾ 

ദൃശ�ഫല�ള�െട അെത ഫല�ള��താെണ�ു മന�ിലാ�ാൻ സാധി�ും. ര�ു 
സാഹചര��ിലും, കാശിെ� വിതരണം ഒേര തര�ിലാെണ�ും, അമിതവ�യം 

ശീലമാ�ിയ സേഹാദര�ാരെന�ൾ ഒ�ും തെ� മിതമായി െചലവു നയി�ു� 

സേഹാദരെ� ഭ�ാര�ിൽ എ�ു�ി� എ�ും ഇതിൽ നി�ും മന�ിലാ�ാം.  

ഇതിൽ നി�ും മിതവ�യം വ�വസായ�ിന് യാെതാരു അപകടവും ഉ�ാ�ു�ി� 

എ�് വ��മാണ്. ഇ�െന േനാ�ുകയാെണ�ിൽ ഇത് വ�ാപാര�ിന് ലാഭകരമാണ്.  
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ന�ുെട ചി�കെള, ആ നിമിഷ�ിെല  അവ�കളിേല�ു മാ�തം ചുരു�ു�തിനു 
പകരം, ദീർഘകാലേ��് വിടുകയാെണ�ിൽ അത് എ�ത മാ�തം ഉ�മമായിരി�ും 

എ�് അറിയാേമാ! 

പ�ു വർഷ�ൾ കഴി�ു േപായി. േമാേ�ാറിെ� ഭാഗ��ിനും അേ�ഹ�ിെ� 

�പശസ്തി�ുെമ�ാം എ�് സംഭവി��? അേ�ഹം സ�യം നശി�െ���. ഓേരാ െകാ�വും 

സാ��ിക വ�വ�യിൽ അൻപതിനായിരം �ഫാ�് ചിലവാ�ിയിരു� അേ�ഹം 

ചിലേ�ാൾ ഗവൺെമ��നു ഒരു ബാധ�ത ആയി���ാകും. വ�വസായ�ിെ�യും 

കലയുെടയുെമാ�ും ഉ�മന�ിനു േവ�ി അേ�ഹ�ിന് എെ��ിലും െച�ാൻ 

കഴിയുെമ�് ഇനി ഒരി�ലും പറയാൻ കഴിയുകയി�. അേ�ഹം ദുരിത�ിലാ�ിയ 

െതാഴിലാളികൾേ�ാ അവരുെട പി�ുടർ��ാർേ�ാ അേ�ഹം ഇനി ഒരി�ലും 

ന�വനാകുകയി�. 

അേത പ�ു വർഷ�ൾ�ു േശഷം അരിസ്േത, അേ�ഹ�ിെ� വരുമാനം 

വിതരണ�ിന് നൽകു�ു എ�് മാ�തമ�, െകാ�ം േതാറും അേ�ഹ�ിെ� വരുമാനം 

കൂടിെ�ാ�ിരി�ുകയും െച���ു. അേ�ഹം രാജ��ിെ� മുതൽ വർ�ി�ി�ുകയും 

െച���ു. അതായത് ശ�ള�ിന് േവ�ിയു� ഫ�്  വർധി�ി�ു�ു. 
െതാഴിലാളികള�െട ആവശ��ൾ ഈ ഫ�ിെന ആ�ശയി�ു�തിനാൽ, അത് 

െതാഴിലാളികള�െട കൂലി വർ�ി�ികു�തിനു കാരണമാകു�ു. അേ�ഹം മരി�� 
കഴി�ാലും അേ�ഹ�ിെ� മ�ൾ, ഈ പുേരാഗതിയിേല�ും 

നാഗരികതയിെല�ുമു� സംഭാവന തുടരും.  

ധാർമികതയുെട വീ�ണ�ിൽ, ആഡംബര�ിെ� േമൽ മിതവ�യതിനു� 

േമൽേ�ായ്മയിൽ തർ��െളാ�ുമി�, െപ��ു� ഫല�ൾ ക�് അവിെട 

നിർ�ാെത, അവസാനം വെര  അേന�ഷണ�ൾ തുടരു�, രാഷ്�ടീയ സാ��ിക 

വ�വ�ിതിയുെട വീ�ണ�ിലും ഇേത അവ�യാെണ�ത് ആശ�ാസം നൽകു�ു.  

12. െതാഴിലിനും ലാഭ�ിനുമു� അവകാശം 

 

“സേഹാദര�ാെര, നി�ൾ പറയു� കൂലിയ്�്, എനി�് േവ� േജാലി െചയ്തു 
തരാൻ കഴിയുേമാ എ�് നി�ൾ സ�യം വിലയിരു�ൂ” , െതാഴിലിനു� 

അവകാശമാണിത്. േസാഷ�ലിസ�ിെ� ഏ�വും �പാഥമികമായ അവ�യാണിത്.  

“സേഹാദര�ാെര, ഞാൻ പറയു� കൂലിയ്�്, എനി�് േവ� േജാലി െചയ്തു 
തരാൻ എ�് നി�ൾ സ�യം വിലയിരു�ൂ” ഇത് ലാഭ�ിനു� അവകാശമാണിത്. 

േസാഷ�ലിസ�ിെ� ദ�ിതീയതല�ിലു�, െതളി� അവ�യാണിത്.  

ഇവെയ�ാം ജീവി�ു�ത് ദൃശ�മായ ഫല�ിെ� മുകളിലാണ്. എ�ാൽ അദൃശ�മായ 

ഫല�ളാൽ ഇെത�ാം ഇ�ാതാകു�ു.  
സാമൂഹികകൂ�ായ്മയിൽ നി�ും ബലെ�� േജാലികള�ം ലാഭ�ള�ം ആണ് ഇവിെട 

കാണാൻ കഴിയു�ത് . അെത സമയം, നികുതിയായി നഷ്ടെ�ടു� പണം, 

നികുതിദായകരുെട ക�ിൽ ഉ�ായിരു�ുെവ�ിൽ, അേത കൂ�ായ്മ മൂലം 

ഉ�ാകുമായിരു� െതാഴിലുകള�ം ലാഭ�ള�ം ആരും കാണു�ി�.  

1848 െല െതാഴിലവകാശം, അതിെ� ഇരു വശ�ള�ം കുറ�� േനരേ��് കാണി�� 
ത�ു. അത് െപാതു അഭി�പായ�ൾ നശി�ി�ു�തിനു ധാരാളമായിരു�ു.  

ഇതിെല ഒരു വശെ� വിളി�ിരു�ത്  : നാഷണൽ വർ�് േഷാ� ്

മേ�ത്  : നാ�തിയ�ു െസ��ം(ൈപസ േപാെലയു� �ഫാ�ിെ� െചറിയ യുണി�് ) 
ആയിര�ൾ ഓേരാ ദിവസവും റിേവാളി സ്�ടീ�ിേല�ു നാഷണൽ വർ�് േഷാ� ്

കാണു�തിനായി തിരി��. ഇതായിരു�ു  നാണയ�ിെ� ഭംഗിയു� വശം. 

എ�ാൽ ഇവിെട നമു�് മറുവശം കാണാം. ഒരു ഖജനാവിൽ നി�ും മില�ണിൽ പരം 

�ഫാ�ുകൾ പുറ�ു വരണെമ�ിൽ, ആദ�ം അവ ഖജനാവിെ� ഉ�ിെല�ണം.  

അതിനു േവ�ിയാണ് െതാഴിലവകാശ�ിെ� നട�ി��കാർ നികുതി ദാതാ�െള 

ക�ത്. 
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അെ�ാൾ കർഷകർ പറ�ു : “ഞാൻ നാ�തിയ�ു െസ��ം അടയ്�ാം. പെ� 

അ�ിെന െച��േ�ാൾ എനി�് തുണികൾ വാ�ാൻ കഴിയാതാകും. എനി�് എെ� 

ഭൂമിയിൽ വളമിടാൻ കഴിയുകയി�. എെ� വീടിെ� അ�കു� പണികൾ നട�ാൻ 

കഴിയി�” 

അത് േക� അയാള�െട െതാഴിലാളികൾ പറ�ു. “എെ� മുതലാളി�് പുതിയ 

തുണികൾ വാ�ാൻ കഴി�ിെ��ിൽ ത�ൽ�ാരന് േജാലി കുറയു�ു. അേ�ഹം 

ഭൂമിയിൽ വളമിടാതിരി�ുേ�ാൾ, കുഴിെവ��കാരന് െതാഴിൽ കുറയു�ു. അേ�ഹം 

വീടിെ� അ�കു��ണികൾ നട�ു�ിെ��ിൽ, ആശാരിയുെട പണിയും കുറയു�ു”. 

അത് െകാ�്, ഒേര ഇടപാടിൽ നി�ും ര�ു തവണ ലാഭം േനടാനാകിെ��ു 
െതളിയു�ു. കൂടാെത, ഗവൺെമ� ്  നട�ിലാ�ിയ േജാലി, ഒരു നികുതി ദായകന് 

െച�ാവു� േജാലിയുെട ചിലവിൽ നിർവഹി�താണ്. അനീതിയും വിചി�തവുമായ 

െതാഴിലവകാശ�ിെ�, അ��മായിരു�ു അത്.  

എ�ാൽ െതാഴിലവകാശെ� ഇ�ിരി അതിശേയാ�ി കലർ�ി അവതരി�ി�, 

ലാഭ�ിെ� അവകാശം ഇേ�ാഴും പുഷ്ടിെ�ടു�ു. 
സംര�ണവാദി സമൂഹെ�െ�ാ�ു കളി�ി�ു� ഒരു നാണേ�ടിെ� കളി 

ഇതിലിേ�?  

അേ�ഹം സമൂഹേ�ാട് പറ�ു :  
“നി�ൾ എനി�ു േജാലി തെ� പ��. അതായത് ആദായകരമായ േജാലി. ഒ��ം 

വിേവകേ�ാെടയ�ാെത ഞാൻ ഒരു വ�വസായം തിരെ�ടു�േ�ാൾ അതു മൂലം 

പ�ു ശതമാന�ിെ� നഷ്ടം എനി�ു�ായി. എെ� രാജ��ിലു�വരുെട േമൽ 

ഇരുപത് �ഫാ�് നികുതിയായി ചുമ�ുകയാെണ�ിൽ, ഈ നഷ്ടെ� എനി�് 

ലാഭമായി മാ�ാൻ സാധി�ും. ഇേ�ാൾ ലാഭം എെ�  അവകാശമാണ്. അതിന് 

എേ�ാടു� കട�ാട് നി�ൾ�് ഉ�ായിരി�ണം.” 

ഇ�രം അബ�ന�ായം പറയു� ഒരുവെ� ജ�ന�െള േക�് െകാ�് അേ�ഹം 

ചുമ�ു� ഭാരം സഹി�ു�തിന് ത�ാറാകു� ഒരു സമൂഹം, അതായത് ഒരു 
വ�വസായ�ിൽ നി�ും നഷ്ടം നീ�ു�ത്   മൂലം നഷ്ടം ഇ�ാെതയാവുകയ� മറി�്  
അത് കൂടുതൽ ആള�കള�െട േമൽ നിർബ�പൂർവം അടിേ��ി�െ�ടുകയാണ് എ� ്

മന�ിലാകാ�വർ, അത് ചുമ�ാൻ അർഹതെ��വരാെണ�്  മാ�തേമ ഞാൻ പറയൂ. 
ഞാൻ പറ� ഇ�തയും വിഷയ�ളിൽ നി�ും. രാഷ്�ടീയ സാ��ിക വ�വ�െയ 

പരിഗണി�ാതിരി�ുക എ�ത്, ഒരു �പവർ�ിയുെട െപെ��ു� ഫല�ളിൽ 

വിസ്മയി�� േപാകു�തിനിടയാ�ുെമ�ു ന�ൾ മന�ിലാ�ി. രാഷ്�ടീയ സാ��ിക 

വ�വ�െയ കുറി�് പഠി�ണെമ�ിൽ, െപ��ു� ഫല�െളയും, മുൻകൂ�ി കാേണ� 

ഫല�െളയും കുറി�്  

മന�ിലാ�ണം. 

ഒ�ിലധികം ഉദാഹരണ�ളിൽ ഇേത യു�ി ഉപേയാഗി�ാൻ എനി�് സാധി�ും. 

പെ� അ�െന െച���ത് ആവർ�നവിരസത  ഉ�ാ�ുെമ�തിനാൽ ഞാൻ 

അതിനു മുതിരു�ി�. ഷാെ�ാ �ബിയാ�് ചരി�തെ� കുറി�് പറ�ി���  കാര��ൾ  
1

പറ�ു െകാ�ു ഞാൻ ഉപസംഹരി�ു�ു. 
ര�ു പരിണിതഫല�ൾ നമു�് ചരി�ത�ിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഒെര�ം െപ�� ്

തെ� കാണാൻ കഴിയു� ഫല�ളാണ്. അടു�ത് വിദൂരവും 

�പതീ�ി�ാ�തുമാണ്. ഈ അന�രഫല�ൾ പരസ്പരവിരു�മാണ്. ആദ�െ�തു 
�ഹസ�കാല �ാനവും, ര�ാമേ�തു ദീർഘകാല �ാനവും ആണ്. മനുഷ�െ� 

അനുഭവ�ിന് േശഷമാണ് ൈദവാധീനം ഉ�ാകു�ത്.  ജന�ള�െട പുറകിൽ ൈദവം 

ഉദി�ു�ു. പരേമാ�ത �ാനെ� കഴിയു��ത നിേഷധി�ു. അതിെ� 

�പവൃ�ികെള നിരാകരി�ൂ. അവേരാട് വാക് തർ��ൾ  ഉ�ാ�ൂ. കാരണ�ൾ 

എേ�ാ, സാഹചര��ള�െട ശ�ി എേ�ാ വിളി�ു�തിെന വിളിയ്�ൂ. പെ� 

നിറേവ�െ�� കാര��ിെ� അവസാനെമെ��ു േനാ�ൂ,  അവിെട നീതി�ും 

സദാചാര�ിനു അനുകൂലമായി �പതീ�ി�തിെ� വിപരീതമാണ് നട�െത�ു 
മന�ിലാ�ാം. 

1
 Chateaubriand, Memoirs from beyond the Tomb 
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ഒരു പരാതി  
െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ� ്

 

 

From 

 

െമഴുകുതിരിയുെടയും, ൈക�ിരിയുെടയും, െതരുവ് വിള�ുകള�െടയും, 

അ�ിശമന�ിന് ഉപേയാഗി�ു� ഉപകരണ�ള�െടയും ഉത്പാദകർ, 

മൃഗെ�ാഴു�,് എ�, മര�ശ, മദ�ം, എ�ിവയുെട ഉത്പാദകർ, ൈവദ��തിയുമായി 
ബ�മു� മ�� വ�വസായികൾ 

 

To 

പാർലെമ��െല ആദരണീയരായ അംഗ�ൾ 

 

�ശീമാൻ, 

നി�ൾ ഇേ�ാൾ ശരിയായ മാർഗ�ിലൂെടയാണ് സ�രി�ു�ത്. നി�ൾ 

കഠിനമായ സി�ാ��െള ത�ി�ളയുകയും, സമൃ�ിയുെടയും വില�ുറവിെ�യും 

കാര��ിൽ  �ശ� െചലു�ാതിരി�ുകയും െച���ു. നി�ള�െട �ശ� മുഴുവനും 

ഉത്പാദകരിലാണ്. നി�ൾ അവെര വിേദശ മ�ര�ളിൽ നി�് സംര�ി�ുകയും, 

ആഭ��ര വാണിജ��ൾ ആഭ��രവ�വസായ�ൾ�് മാ�തം ഉപേയാഗി�ുകയും 

െച���ു.  

ഞ�ൾ വ�ിരി�ു�ത് അ�ുതകരമായ നി�ള�െട  -- അതിെന ഞ�ൾ എ�് 

വിളി�ണം? നി�ള�െട സി�ാ�ം? ഇ�, സി�ാ��െള�ാൾ വ�ി�ാൻ കഴിവു� 

മെ�ാ�ി�. നി�ള�െട തത�ം? നി�ള�െട വ�വ�? നി�ള�െട �പമാണം? പെ� 

നി�ൾ തത��െള ഇഷ്ടെ�ടു�ി�. നി�ള�െട വ�വ� ഭീകരമാണ്. കൂടാെത 

രാഷ്�ടീയ സാ��ിക വ�വ�യിെല �പമാണ�െള നി�ൾ നിേഷധി�ു�ു. അത് 

െകാ�് ഞ�ളതിെന നി�ള�െട ശീലം എ�് വിളി�ാന�ഗഹി�ു�ു -- 
സി�ാ��ള�ം �പമാണ�ള�ം ഇ�ാ� ശീലെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ു�തിന് 

േവ�ിയാണ്.  

ഞ�ൾ ഇേ�ാൾ ഒരു വിേദശ ശ�തുവുമായു� മ�ര�ിെ� അസഹനീയമായ 

ദുരിത�ൾ അനുഭവി�� െകാ�ിരി�ുകയാണ്. ആ ശ�തു വളെരയധികം 

വില�ുറവിൽ െവളി��ിെ� ഉത്പാദനം നട�ി ന�ുെട വിപണികൾ നിറയ്�ു�ു. 
അവൻ എ�ു� നിമിഷം ഞ�ള�െട ക�വടം നിലയ് �ുകയും എ�ാ 

ഉപേഭാ�ാ�ള�ം അവനു േനെര തിരിയുകയും െച���ു. വളെരയധികം െചറു 
ശാഖകള�� �ഫ�് വ�വസായ�ിെ� ഒരു ഭാഗം ഇ�് സ്തംഭി�ിരി�യാണ്. ഈ ശ�തു 
മ�ാരുമ�, അത് സൂര�നാണ്. അവൻ വ�കനായ �ബി�െന മുൻനിർ�ിെ�ാ�്, 
നിഷ്കരുണം നേ�ാടു യു�ം െച��കയാെണ�് ഞ�ൾ ചി�ി�ു�ു. കാരണം 

ന�േളാട് കാണി�ാ� ഒരു ബഹുമാനം അവനു ആ ധി�ാരിയായ ദ�ീപിേനാടു�്.  
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വീടുകള�െട മുകളിലും, താെഴയും മെ��ായിട�ും ഉ� ജനലുകള�ം, അക�ും 

പുറ�ും ഉ� എ�ാ വാതിലുകള�ം, കിളിവാതിലുകള�ം, ചുരു�ി�റ�ാൽ എ�ാ 

തുറ�ായ �ല�ള�ം, ദ�ാര�ള�ം, വിടവുകള�ം, പിളർ��കള�ം  അടയ് �ു�തിനായി 
ആവശ�െ�ടു� ഒരു നിയമം പാസാ�ണെമ�് നി�േളാട് ഞ�ൾ 

ആവശ�െ�ടുകയാണ്. അത് വഴി വീടുകളിെല�ു� സൂര�െവളി�ം തട�െ�ടും. 

നി�ൾ�് ഞ�ൾ നൽകിയി��� േസവന�ിനു� കൃത�തയായി, ഈ 

അസ�ുലിതമായ മ�ര�ൾ�ിടയിൽ നി�ും, ഞ�െള ര�ി�ാൻ നി�ൾ 

കടെ��ിരി�ു�ു. 
ഞ�ള�െട അേപ� സ�ീകരി�ണെമ�ും, ഇത് മൂലം ഉ�ാകാൻ േപാകു� 

പുേരാഗതിെയ�ുറി��� ഞ�ള�െട വാദം േകൾ�ാെത ഇതിെന 

ത�ി�ളയരുെത�ും, ആദരണീയരായ അധികാരികേളാട് ഞ�ൾ അേപ�ി�ു�ു. 
സൂര��പകാശം എ�ാൻ സാ��തയു� എ�ാ വഴികള�ം അടയ്�ുകയും, അത് വഴി 

കൃ�തിമ �പകാശ�ിെ� ആവശ�കതയും സൃഷ്�ി�ുകയാെണ�ിൽ, �ഫാൻസിെല ഏതു 
വ�വസായമാണ്  േ�പാ�ാഹി�െ�ടാതിരി�ുക? �ഫാൻസിൽ െമഴുകിന് േവ�ിയു� 

മൃഗെ�ാഴു�ിെ� ഉപേഭാഗം കൂടുകയാെണ�ിൽ, കൂടുതൽ ക�ുകാലികള�ം 

െച�രിയാടുകള�ം ആവശ�മായി വരു�ു. അത് മൂലം വയലുകള�െട എ��ിലും, 

മാംസം, ക�ിളി, െലെതർ, �പേത�കി�് ൈജവവളം, എ�ിവയുെട ഉത്പാദന�ിലും 

വർധനവു�ാകു�ു. കാർഷിക സമൃ�ി�് ഇെതാരു അടി�ാനമാകു�ു.  
�ഫാൻസിെല എ�യുെട ഉപേയാഗം കൂടുകയാെണ�ിൽ, കസ്കാസ്, ഒലിവ്, മ�� 

എ��ുരു�ൾ എ�ിവയുെട ന�� വളർ�ലിൽ വലിെയാരു വളർ� കാണാൻ 

സാധി�ും. ഇവയുെട സമൃ�മായ വളർ�യ്�് േവ�ി, മ�ിെന ഫലഭൂയിഷ്ഠമാ�ാൻ 

ക�ുകാലി വളർ�ലിെന ആ�ശയി�� ൈജവവള�ൾ ഉപേയാഗി�ാം.  

ന�ുെട തരിശു�പേദശ�ൾ എ�ാം പശയു� മര�ൾ െകാ�് നിറയും. ഇ�് ന�ൾ 

െവറുെത കളയു� പൂ�ളിൽ നി�ും മ��ം �പസരി�െ�ടു� സുഗ��ദവ��ൾ, 

ന�ുെട മലമുകളിൽ ഉ� എ�ിയാെലാടു�ാ� അ�തയും േതനീ��ൂ��ൾ ഈ 

മര�ളിെല�ി�ും. ചുരു�ി�റ�ാൽ, ഉത്പാദന വർ�നവി�ാ�  ഒരു വിള 

േപാലുമു�ാകി�.  

ഈ വളർ� ക�ൽ വ�വസായ�ിെ� കാര��ിലും ഉ�ാകും. തിമിംഗല�ിെ� 

എ�യ്�ായു� ആവശ�കത മൂലം കുെറ ക�ലുകൾ തിമിംഗല േവ��് ആവശ�മായി 
വരും. അ�െന െചറിയ സമയ�ിനു�ിൽ, �ഫാൻസിെ� യശ��യർ�ി�ിടി�ു� 

ഒരു ക�ൽ�ട ഉ�ാകുകയും അ�ിെന ഞ�ൾ പരാതി�ാരും, െമഴുകുതിരി 
നിർമാതാ�ള�ം അട�ു� പലരുെടയും േദശസ്േനഹെ� നി�ൾ ന�ിപൂർവം 

േനാ�ി�ാണുകയും െച��ം. 

പാരീസിെല വ�ാപാരികള�െട �പേത�കതെയ�ുറി�് ന�ൾ 

പറയു�െത�ായിരി�ും? ഇ�െ� ദരി�ദമായ െചറിയ  കടകൾ�് പകരം 

സ�ർണ�ാലും, െവ�ല�ാലും, സ്ഫടിക�ാലും ഒെ� നിർ�ിതമായ 

െമഴുകുതിരി�ാ�ത�ള�ം, വിള�ുകള�ം ദീപശിഖകള�ം എ�ാം വീതിേയറിയ 

ക�വട�ല�െള �പകാശമുഖരിതമാ�ും.  

കടൽ�ീര�ളിൽ പശ അേന�ഷി�� േപാകു�വരും, ആഴ�ിൽ കൽ�രി ഖനനം 

െച���വരും അവർ�ു കി�ാൻ േപാകു� ഉയർ� േവതന�ിൽ ആഹ്ളാദി�ും.  

ഞ�ള�െട പരാതി വിജയി�ുകയാെണ�ിൽ, കൽ�രി ഖനികള�െട 

ധനികരായ ഉടമ�ർ മുതൽ, പാവെ�� തീെ��ി��വട�ാരൻ വെരയു�, 

രാജ��ിെല എ�ാ പൗര�ാരെടയും അവ�കൾ െമ�െ�ടും.  

മാന�േര, നി�ള�െട എതിർ��കൾ ഞ�ൾ മുൻകൂ�ി�ാണു�ു�്. 
സ�ത��വ�ാപാരെ��ുറി�് വാദി�ു� പഴയ മുഷി� പുസ്തക�ളിൽ നി�ും 

എടു�ാ�െതാ�ും ഇവിെടയി�. നി�ൾെ�തിെരേയാ, നി�ള�െട 
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സി�ാ��ൾ�് വഴിെവ�ു� �പമാണ�ൾെ�തിെരേയാ തിരി�ടി�ാ�, ഒരു 
വാെ��ിലും ഞ�ൾെ�തിെര നി�ൾ�് ഉയർ�ാൻ കഴിയിെ��് ഞ�ൾ െവ�� 
വിളി�ു�ു. 

ഈ സംര�ണം െകാ�് നമു�് ലാഭമു�ായാലും, ഉപേഭാ�ാവിന് നഷ്ടം 

വഹിേ��ി വരും എ�് നി�ൾ പറയും. 

ഞ�ള�െട മറുപടി ത�ാറാണ്.  

ഉപേഭാ�ാവിെ� താൽപര��ളിൽ അഭി�പായം പറയാനു� അവകാശം ഇനി 
നി�ൾ�ി�. ഉപേഭാ�ാവിെ� താ�ര��ൾ ഉത്പാദകെ�  താൽപര��െള 

എതിർ�േ�ാെഴ�ാം നി�ൾ ഉപേഭാ�ാവിെ� താ�ര��െള നിേഷധി��. 
വ�ാപാരെ� േ�പാ�ാഹി�ി�ാനും െതാഴിലുകൾ വർധി�ി�ാനുമാണ് നി�ൾ 

ഇ�െന െചയ്തത്. അ�ാരണ�ാൽ, ഇ�വണ കൂടി അ�ിെന െച�ാൻ നി�ൾ 

കടെ��ിരി�ു�ു.  
നി�ള�െട എതിർ�ിനു� ഉ�രം നി�ൾ തെ� പറ�ി���്. ഇരു�്, കൽ�രി, 

എ�, േഗാത�്, തുണി�ര�ൾ എ�ിവയുെട അധിനിേവശ�ിൽ 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് േന�ം ഉ�ാകുെമ�് പറ�േ�ാൾ, “ശരിയാണ്. പെ� അവെയ 

ഒഴിവാ�ുേ�ാൾ ഉത്പാദകന് ലാഭം ഉ�ാകും ”എ�ായിരു�ു നി�ള�െട മറുപടി. 
വളെര ന�ത് തെ�! എ�ിൽ സൂര��പകാശം അനുവദി�ുേ�ാൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 

ലാഭമു�ാകുെമ�ും, എ�ാൽ അത് തടയുേ�ാൾ ഉത്പാദകർ�് 

ലാഭമു�ാകുെമ�തും ശരിയാണ്. 

നി�ൾ ഇ�െന തുടർേ��ാം. “പെ�, ഉത്പാദകനും, ഉപേഭാ�ാവും ഒരു 
േപാെല തെ�യാണ്. നിർമാതാവ് ഈ �പതിേരാധം മൂലം ലാഭം േനടുകയാെണ�ിൽ, 

അവൻ കർഷകെന അഭിവൃ�ിയിെല�ി�ും. കൃഷി അഭിവൃ�ി േനടുകയാെണ�ിൽ, 

അത് പല ഉത്പ��ള�െടയും വിപണി�് വഴിെയാരു�ും”. വളെര ന�ത്. �പകാശം 

ഉത്പാദി�ി�ാനു� കു�കാവകാശം ഞ�ൾ�് നി�ൾ നൽകുകയാെണ�ിൽ, 

ഞ�ൾ ആദ�ം തെ� മൃഗെ�ാഴു�്, കരി,എ�, െമഴുക്,െവ�ി, ഇരു�്, െവ�ലം, 

സ്ഫടികം തുട�ിയവ, ഞ�ള�െട വ�വസായ�ൾ�് േവ�ി വലിെയാരളവിൽ 

വാ�ി�ും. കൂടാെത അേനകം വിതരണ�ാർ ധനികരായി മാറുകയും, ഉപേഭാഗം 

കൂടുകയും, ന�ുെട വ�വസായ�ിെ� എ�ാ ഭാഗ�ളിലും സമൃ�ി പടരുകയും െച��ം.  

സൂര��പകാശം �പകൃതിയുെട സ�ാനമാെന�ും, അത് ത�ി�ളയു�ത് സമൃ�ിെയ 

ത�ി�ളയു�ത്  േപാെലയാെണ�ും, സൂര��പകാശെ� സ�ാദി�ു�ത് 

േ�പാ�ാഹി�ി�ണെമ� മുട�്  ന�ായേ�ാട് കൂടി നി�ൾ പറയുേമാ? 

 

നി�ള�െട ഈ നിലപാട്, നി�ള�െട തെ� നയ�ിന് 

കടകവിരു�മാെണേ�ാർ�ണം. ഇത് വെര നി�ൾ വിേദശവസ്തു�െള അക�ി 
നിർ�ിയത് അത് ഉപഹാര�ൾ�ു തുല�മായാണ് െകാ�ാണ്. മ��� 

കു�കമുതലാളിമാരുെട ആവശ��ൾ അംഗീകരി�ാൻ നി�ൾ�് ഒരു 
പകുതിെയ�ിലും �പേചാദനമു�ായിരു�ു. എ�ാൽ നി�ള�െട 

�പഖ�ാപിതനയ�ിനനുസരി�� ഞ�ൾ ത� പരാതി അംഗീകരി�ുകയാെണ�ിൽ 

അത് പരിഹാസ�മായ ഒ�ിെ� മുകളിൽ അതിലും വലിെയാരു വി�ി�ം െക�ി വ�തു 
േപാലു�ാകും 

ഒരു ഉൽ���ിെ� ഉത്പാദന�ിൽ, െതാഴിലിെ�യും �പകൃതിയുെടയും പ�്, 

ഓേരാ രാജ��ിനും ഓേരാ കാലാവ��ും അനുസരി�് വ�ത�സ്തമായിരി�ും. 

�പകൃതിയുെട  സംഭാവന എേ�ാഴും സൗജന�മായിരി�ും. ജന�ള�െട അ��ാനം 

മൂലമു� സംഭാവനയ്�ാണ് വില നൽേക�ത്.  

ലിസ്ബണിൽ നി�ും ഉ� ഓറ�്, പാരിസിൽ നി�ും ഉ� ഓറ�ിെ� പകുതി 
വിലയ്�ാണ് ലഭി�ു�ത്. കാരണം, ഓറ�് വളരു�തിന് േവ�ിയു� ചൂട് 
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ലിസ്ബണിൽ സൂര�നിൽ നി�ും ലഭി�ു�ു. അത് പൂർണമായും സൗജന�മാണ്. 

എ�ാൽ പാരിസിൽ കൃ�തിമമായി ചൂട് സൃഷ്ടിേ��ി വരു�ു. സ�ാഭാവികമായും 

അതിനു വിപണിയിൽ വില നൽേക�തു�്. 
അത് െകാ�് േപാർ��ഗലിൽ നി�ും വരു� ഓറ�ിനു പകുതി വില നൽകിയാൽ 

മതി എ�് ന�ൾ പറയു�ു. അെ��ിൽ പാരിസിെല ഓറ�ിെന  താരതമ�ം 

െച��േ�ാൾ, േപാർ��ഗൽ ഓറ�ിനു   പകുതി വിലെയ ഉ�� എ�ുപറയു�ു.  
ഇേ�ാൾ ഇത് പകുതി സൗജന�മായത് െകാ�് , ഇതിെന നിേരാധി�ാൻ നി�ൾ 

തീരുമാനി��. നി�ൾ േചാദി�ും, “ െ�ഫ�് കർഷകർ മുഴുവൻ പണിയുെമടുേ��ി 
വരുേ�ാൾ, വിേദശകർഷകർ�് പകുതി പണിയുെട ആവശ�േമ ഉ��. ബാ�ി പകുതി 
സൂര�ൻ േനാ�ിെ�ാ��ം. ഇ�െനയു� ഒരു അവസര�ിൽ, �ഫ�് കർഷകർ�്, 

വിേദശവിപണിയുെട മു�ിൽ  എ�ിെന പിടി�� നില്�ാൻ സാധി�ും?” 

പകുതി വിലയു� ഒരു ഉൽ��െ� നി�ൾ മ�ര�ിൽ നി�ും 

ഒഴിവാ�ുകയാെണ�ിൽ, മുഴുവനും സൗജന�മായ ഒ�ിെന എ�ിെന മ�ര�ിൽ 

ഉൾെ�ടു�ും? ഒ�ുകിൽ നി�ള�െട ആശയ�ൾ േയാജി�� േപാകു�ി�. അെ��ിൽ, 

പകുതി വിലയു� ഉത്പ��ൾ ന�ുെട വ�വസായ�ൾ�് അപകടമാെണ� ്

പറ�ു ഒഴിവാ�ിയ േപാെല  മുഴുവൻ സൗജന�മായവ (ര�ു തവണെയ�ിലും 

അട��റ�ി�� െകാ�്) കൂടി ഒഴിവാ�ണം.  

നമു�് മെ�ാരുദാഹരണ�ിേല�് കട�ാം. കരി, േഗാത�്, ഇരു�്, 

തുണി�ര�ൾ തുട�ിയവ വിേദശ�് നി�ും വരുേ�ാൾ, ന�ൾ ഇത് 

ഉത്പാദി�ി�ിരുെ��ിൽ ആവശ�മായ  െതാഴിലിെ� പകുതിയിൽ ഇത് ലഭ�മാകും. 

ഇവിെട ഉ�ാകു� വില വ�ത�ാസം നമു�ു� സൗജന�മാണ്. ഈ സൗജന� 
സ�ാന�ിെ� വലി�ം, ആ വ�ത�ാസ�ിനനുസരി�� മാറിെ�ാ�ിരി�ും. വിേദശ 

വ�വസായികൾ നേ�ാടു ഒരു ഉത്പ�തിനു നാലിൽ മൂേ�ാ, പകുതിേയാ നാലിെലാേ�ാ 

വില കൂ�ി േചാദി�ുേ�ാൾ സൗജന� സ�ാന�ിെ� വലി�ം കാേലാ അരേയാ 

മു�ാേലാ ആകും. എേ�ാഴാേണാ അതിെ� ദാതാവ് ന�ുെട ക�ിൽ നി�ും ഒ�ും 

തിരി�� േചാദി�ാതിരി�ു�ത്, അേ�ാൾ അത് പൂർണമായും സൗജന�മാകും. 

ഞ�ൾ ഇവിെട ഉ�യി�ു� േചാദ�ം, സൗജന�മായു�തിൽ നി�ും ലാഭം 

കെ�തു�താേണാ അേതാ ഭാരമു�  ഉത്പാദന�ിൽ നി�ു� ഉപേയാഗ�െള 

കുറി��� വാദ�ളാേണാ നി�ൾ �ഫാൻസിനു േവ�ി ആ�ഗഹി�ു�ത്? നി�ൾ 

നി�ള�െട തീരുമാനെമടു�ു, പെ� അത് യു�ിപരമായിരി�ണം. വില�ുറവ് എ� 

ഒെരാ� കാരണം  െകാ�് വിേദശ�് നി�ു� കരി, ഇരു�്, േഗാത�്, തുണി�ര�ൾ 

ഒെ� നി�ൾ നിേരാധി�ു� അ�തയും കാലം, ദിവസ�ിലുട നീളം സൗജന�മായി 
ലഭി�ു� സൂര��പകാശം തടയാ�ത് എ�ത മാ�തം ഔചിത�മി�ാ�താണ് ?  
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െനഗ�ീവ് െറയിൽപാത  

 

െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ� ്

 

ഒരു വ�വസായം, ഉത്പാദകെ� താ�ര��ൾ�നുസരി�� �പവർ�ി�ുകയും, 

ഉപേഭാ�ാ�ള�െട താ�ര�ം ക�ിെ��ു നടി�ുകയും െച��കയാെണ�ിൽ, 

അതിെ� �പവർ�നം എേ�ാഴും െപാതുതാൽപര��ൾെ�തിരായിരി�ും. കാരണം 

ഉത്പാദകെ� ആവശ��ൾ, തട��ള�ം ബു�ിമു��കള�ം വർധി�ി�ുകെയ  ഉ��.  
ഞാൻ േബാർേഡാവിെല (Bordeaux) ഒരു ന��സ്  േപ�റിൽ, ഇതിെ� ഒരു 

അസാധാരണമായ വ�ാഖ�ാനം ക�ു.  
പാരിസിൽ നി�ും സ് െപയ് നിേല�ു� െറയിൽേവ പാതയിൽ േബാർേഡാവിൽ ഒരു 

േ�ാ�്  ഉ�ാകുേമാ?  

സിമിേയാ�് ആണ് ഇ�െന ഒരു േചാദ�ം ഉയർ�ിയി���ത്.  

അേ�ഹം ഈ േചാദ��ിന് ഉ�ര�ൾ നൽകുകയും, അത് ഉറ�ി�ു�തിനായി 
ഒരുപാട് കാരണ�ൾ കാണി�ുകയും െചയ്തു. അതിൽ തുടർ�് വരു� ഈ ഒരു 
കാരണം മാ�തേമ പരിേശാധനയ്�ായി നിർേദശി�ു�ു��. 

പാരിസിൽ നി�ും ബേയാെ�യിെല�ു� (Bayonne) െറയിൽ പാതയിൽ, 

േബാർേഡാവിൽ ഒരു േ�ാ�്  ആവശ�മാണ്. പലചര�് വ�ികള�ം, പാെ��ർ 

വ�ികള�ം അവിെട നിർ�ുകയാെണ�ിൽ, അത് കട�്കാർ�ും, കൂലികൾ�ും, 

േഹാ�ൽ ഉടമകൾ�ും ഒെ� ഗുണമു�ാകും.  

ഇവിെട, േസവനം നൽകു�വരുെട താ�ര��ൾ, എ�ിെന ഉപേഭാ�ാ�ള�െട 

താ�ര��ൾ�് �പാധാന�ം െകാടു�ു�ു എ�് കാണാം.  

പെ�, േബാർേഡാ േ�ാ�ിൽ നി�് ലാഭമു�ാ�ാൻ സാധി�ുകയും, ഈ ലാഭം 

െപാതു താ�ര��ിനു അനുകൂലമാകുകയും െചയ് താൽ, അ�ൂേലം (Angoulême), 

െപായ്ടിേയർസ് (Poitiers), ടൂർസ് (Tours), ഒർലീൻസ് (Orléans) തുട�ി ഇടവി��� എ�ാ 

�ല�ളിലും െപാതു താൽപര�ാർ�ം േ�ാ��കൾ  നൽേക�താണ്.ഇവിെട െപാതു 
താത്പര�ം എ�ത് െകാ�് വ�വസായ�ള�െട താത്പര�മാണ് ഉേ�ശി�ു�ത്. ഈ 

പാതയിൽ കൂടുതൽ േ�ാ��കൾ  ഉ�ാകും േതാറും,  ഓേരാ േ�ാ�ിലുമു�   ചുമ�� 
െതാഴിലാളികൾ�ും, വാടകയ്�്  വ�ിേയാടി�ു�വർ�ും എ�ാം കൂടുതൽ പണം 

ലഭി�ും. ഇ�ാരണ�ാൽ, ന�ൾ കുെറയധികം േ�ാ��കൾ ഉ� െറയിൽപാത 

ഉ�ാ�ു�തിനു� തീരുമാന�ിെല�ണം. അതായത്, ഒരു െനഗ�ീവ് െറയിൽ പാത.  

സംര�ണവാദികൾ എെ�ാെ� പറ�ാലും, നിയ��ണ�ിെ� തത��ൾ, 

പാതയിെല േ�ാ�ിെ� തത��ൾ�് തുല�മാണ്. അവസാനം ഉത്പാദകർ�് േവ�ി, 
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് പലതും േവെ��ു വേ��ി വരു�ു.  
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വാണിജ��ിെ� മി�ം  

 

െ�ഫെഡറിക് ബാ�ിയാ� ്
 

വാണിജ��ിെ� മി�ം  വിശ�ാസെ� കുറി��� ഒരു േലഖനമാണ്.  

അതിലട�ിയിരു��െത�ാെണ�് നമു�റിയാം. ഒരു രാജ��ിെല ഇറ�ുമതി, 
അവിെട നി�ുമു� കയ��മതിെയ�ൾ കൂടുതലാെണ�ിൽ, അവിെട ഈ 

വ�ത�ാസ�ിെ� അ�തയും നഷ്ടമാണ്. മറി�� കയ��മതി ഇറ�ുമതിേയ�ാൾ 

കൂടുതലാെണ�ിൽ, അവിെട ഉ�ാകു� വ�ത�ാസം ലാഭമായി മാറു�ു. നിയമ�ൾ ഈ 

അനുശാസനെ� അനുസരി�ാണ് നിർ�ിേ��ത്.  

�ഫാൻസിൽ, �പതിവർഷം, ഇരുനൂറു മില�ൺ �ഫാ�ിെ� അനാവശ� നഷ്ടം ഒരു വിേദശ 

വാണിജ�ം മൂലം ഉ�ാകും എ�് മൗഗിൻ  മുേ� തെ� താ�ീതു നൽകിയി���്.  
“പതിെനാ�ു െകാ��ിനിടയിൽ ര�ു ബി��ൻ �ഫാ�് നി�ൾ വ�വസായ�ിൽ 

നഷ്ടെ�ടു�ി. എ�ാണ് അതിെ� അർ�ം എ�് മന�ിലാേയാ?”  

അതിനു േശഷം  ഒരി�ലും െത�ാനിടയി�ാ� ഈ നിയമം ഈ �പേയാഗി�� െകാ� ്

അേ�ഹം തുടർ�ു “1847ൽ, നി�ൾ 605 മില�ൺ �ഫാ�ിെ� ഉത്���ൾ വി�ഴി��, 
പെ� െവറും 152 മില�ൺ �ഫാ�ിന് മാ�തേമ ഉൽ���ൾ വാ�ിയി����. അത് 

െകാ�് അവിെട 450  മില�ൺ �ഫാ�ിെ� ലാഭം അവിെട ഉ�ായി”. 

“നി�ൾ 804 മില�ൺ �ഫാ�ിെ� മൂല�മു� സാധനസാമ�ഗികൾ വാ�ി, എ�ാൽ 

നി�ൾ�് 114 മില�ൺ �ഫാ�ിെ� വി�നെയ നട�ാൻ കഴി�ു��. അതിനാൽ 

അവിെട 690 മി��െ� നഷ്ടമു�ായി.  
ഒരു അസംബ��ിെന, യു�ിയു�മായ ഒരു നിഗമന�ിെല�ി�ാൻ 

�ശമി�ു� ധീരനായ ഒരു നിഷ്കള�െന�ുറി��� ഉദാഹരണമാണിത്. അേനകം 

ആള�കൾ ഉ� ഒരു ക�നി വെര ഉ�ാ�ു�തിനു� രഹസ�ം കെ��ിയി��� 

ആളാണ്  മൗഗിൻ. �ഫ�് ചരി�തകാര�ാരായ ഡാർ�ായും ല��െബഫും 

വ�വസായ�ിെ� ഈ തുലനാവ�യുെട കാര��ിൽ ചിരിയാണ് സ�ാനി�ത് . 
എനി�് ഒരി�ലും അസൂയെ�ടാൻ കഴിയാ� ഒരു വലിയ േന�മാണിത്.  

 മൗഗിനും, മ�� �പവർ�കരും ലാഭനഷ്ട�െള കണ�ാ�ിയിരു� നിയമ�ള�െട 

സാധുത വിലയിരിതു�തിനു എെ� അനുവദി�ണം. ഞാൻ ഏർെ��ിരു� ര�ു 
വ�വസായിക ഇടപാടുകെള വ�് െകാ�ാണ് ഞാനിതു െച�ാൻ േപാകു�ത്.  

ഞാൻ േബാർേഡാവിലായിരു�ു.  എെ� ക�ിൽ അ�തു രൂപ വിലയു� ഒരു ഭരണി 
നിറെയ ൈവൻ ഉ�ായിരു�ു. ഞാൻ അത് ലിവർപൂളിേല�് കയ�ി അയ��. ക�ംസ് 

ഉേദ�ാഗ�ർ 50 �ഫാ�ിെ� കയ��മതി നട�തായി േരഖെ�ടു�ുകയും െചയ്തു.  
ലിവർപൂളിൽ ഈ ൈവൻ 70 �ഫാ�ിനാണു വി�ിരു�ത്. എെ� ആൾ, 

േബാർേഡാവിെല  വിപണിയിൽ 90 �ഫാ�് വില വരു� കൽ�രി അവിെട നി�ും ആ 70 

�ഫാ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ി.  
വിപണിയിെല മി�ം, അെ��ിൽ കയ��മതിയുെട മുകളിലു� ഇറ�ുമതി: 40  �ഫാ�് 
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ഈ 40  �ഫാ�ുകൾ എെ� േന�മാെണ�ാണ് ഞാൻ വിശ�സി�ു�ത്. പെ� 

മൗഗിൻ എേ�ാട് പറയു�ത്, എനി�് അത് നഷ്ടെ��� എ�ും  ഞാൻ കാരണം 

�ഫാൻസിനും  ആ നഷ്ടം േനരിേട�ി വ�ും എ�ാണ്.  

എ�് െകാ�ാണ്  മൗഗിൻ ഇവിെട ഒരു നഷ്ടം കെ��ിയത്? വാണിജ�െ� 

തുലനാവ�യിേല�് െകാ�് വരു�തിനു േവ�ി  കയ��മതി�ു േമൽ 

ഇറ�ുമതിയുെട ആധിക�ം പണമട�� തീർ�ണെമ�് അേ�ഹം വിശ�സി�ു�ു. 
പെ� ഞാൻ പറ� ലാഭകരമായ വാണിജ� ഇടപാടിൽ എവിെടയാണ്, പണമട�� 
തീർേ�� ഒരു വ�ത�ാസെ� കുറി�് പറയു�ത്? അ�െനയാെണ�ിൽ, ഒരു 
ക�വട�ാരൻ വിവിധ വിപണികളിൽ ഉ� വില താരതമ�െ�ടു�ുകയും, എേ�ാഴാണ് 

വില, കയ��മതിയുെട മൂല�െ��ാൾ കൂടുതലായി കി���ത്, അെ��ിൽ അതിനു� 

സാധ�തെയ�ിലും ഉ�ത് എ�് മന�ിലാ�ുകയും െച���തിന് ബു�ിമു��കയിേ�?  

കുറ�� ദിവസ�ൾ�ു േശഷം, ആ ഇടപാടിൽ എനി�് ദുഖിേ��ി വ�ു. ഞാൻ 

കുറ�� കൂടി കാ�ു നിൽ�ാ�തിൽ എനി�് വിഷമം േതാ�ി. യഥാർ��ിൽ, 

േബാർേഡാവിെല   വീ�ിെ�  വിലയും, ലിവർപൂളിൽ േറാസിെ�  വിലയും ഇടി�ു. 
അതിനാൽ, േനരെ� ഞാൻ ആ സാഹസികത െചയ്തിലായിരുെ��ിൽ, എനി�് 40 

�ഫാ�ിന് വാ�ുകയും അത് 100 �ഫാ�ിന് വിൽ�ുകയും െച�ാമായിരു�ു. പെ� 

അത് കുറ�� കൂടി വിനാശകരമായ നഷ്ടമാെണ�്  മൗഗിനിൽ നി�ും ഞാൻ പഠി��.  

എെ�  ര�ാമെ� ഇടപാടിെ� ഫലം വളെര വ�ത�സ്തമായിരു�ു.  
എെ� ക�ിൽ െപരിേഗാടിൽ നി�ും െകാ�് വ� 100 �ഫാ�ിെ� വിലയു�, �ടഫിൾ 

എ� േപരു� മധുരപലഹാരമു�ായിരു�ു. അത്, വിശിഷ്ടരായ ര�ു ഇം�ീഷ ്

കാബിെന�്  മ��ിമാർ�് ഉയർ� വിലയ്�് നല്കാനു�തായിരു�ു. ഈ ക�വടം, 

ഇം�ീഷ് പൗ�ിൽ നട�ാനായിരു�ു എെ� തീരുമാനം. അേ�ാ കഷ്ടം, ഇതിലും േഭദം 

ഞാൻ അത് കഴി�ുകയായിരു�ു. എ�ിൽ, ഇത് കയ�ി അയ�ിരു� ക�ൽ 

പുറെ�ടു� സമയ�് മു�ിയേ�ാൾ നഷ്ടം സംഭവി�ി�ായിരു�ു. ഇവിെട 100 

�ഫാ�ിെ� കയ��മതി േരഖെ�ടു�ിയ ക�ംസ് ഉേദ�ാഗ�ന് തിരി�� ഒരു ഇറ�ുമതി 
േരഖെ�ടുേ��ി വ�ി�.  

ഇത് നിമി�ം മൗഗിൻ, �ഫാൻസ് 100 �ഫാ�് േനടി എ�് പറയുമായിരു�ു. 
ക�ലപകട�ിനു ന�ി,  ഇവിെട കയ��മതി ഇറ�ുമതിേയ�ാൾ 

അധികമായിരി�ു�ു. �ിതിഗതികൾ മറി�ായിരുെ��ിൽ ഇരു�ൂേറാ മു�ൂേറാ 

�ഫാ�ിന് തുല�മായ ഇം�ീഷ് പൗ�് എനി�് ലഭിേ�െന. അേ�ാൾ വാണിജ��ിെ� 

തുലനാവ� �പതികൂലമാകുകയും, �ഫാൻസിൻ നഷ്ടമു�ാകുകയും െചയ്േതെന.  

ശാസ്�ത�ിെ� വീ�ണേകാണിലൂെട േനാ�ുകയാെണ�ിൽ 

സി�ാ��ൾെ�തിെര  േഘാഷി�ു� ഒരു കൂ�ം ചി�കരുെട വാദ�ളിൽ പറ� 

േപാെല,  നഷ്ട�ിലവസാനി�ു� വ�ാപാര ഇടപാടുകളിൽ, വ�ാപാരികൾ�ു 
ലാഭമു�ാ�ു�ു എ�് ചി�ി�ു�തു വിഷമകരമാണ്.  

പെ� �പാേയാഗികമായ കാര��ളിലൂെട േനാ�ുേ�ാൾ  എ�ാണ് ഫലം എ� 

കാര��ിൽ അത് കൂടുതൽ സ�ടകരമാണ്.  

 മൗഗിന്, തെ� ചി�കള�ം കണ�ുകൂ�ലുകള�ം, ഒരു വ�ാപാരിയുെട ചി�യും 

കണ�ുകൂ�ലുകള�ം െവ�് മാ�ാൻ  സാധി�ുകയും, “രാജ��ിെന ഒരു ന� 

വ�ാവസായിക �ാപനം, ന�ുെട സ�കാര� വ�വസായ�ൾ�് േ�പരണയാണ്” എ� ്

പറയുകയുമാെണ�ിൽ അേ�ഹം എ�് െച��ം? 

ഇവിെട നി�ും െചറിയ വില�് വാ�ുകയും, അത് വിേദശ�് െകാ�് േപായി 
വിൽ�ുകയും പകരം നാ�ിൽ പലരും േതടിേ�ാകു� എെ��ിലും വാ�ുകയും 

െച��� തര�ിലു� എ�ാ ഇടപാടുകള�ം  മൗഗിൻ നിയമപരമായി നിേരാധിേ��ാം. 

കാരണം ഈ ഇടപാടുകളിെല�ാം, ഇറ�ുമതിയുെട മൂല�ം കയ��മതിയുെടതിെന�ാൾ 

കൂടുതലാണ്.  
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മറി��, വിേദശ�് വില കുറ�� വിൽ�ു�തിനു േവ�ി  �ഫാൻസിൽ നി�ും 

സാധന�ൾ അധികവിലയ്�് വാ�ു� സംരംഭ�ൾ അേ�ഹം 

േ�പാ�ാഹി�ി�ുകയും ആവശ�െമ�ിൽ ധനസഹായം നൽകുകയും െചയ്േത�ാം 

(െപാതു ജന�ളിൽ നി�ുമു� നികുതി ഉപേയാഗി�്). അതായത് നമു�് എ�ാേണാ 

ഉപേയാഗ�പദമായത് അത് കയ��മതി െചയ്തു, നമു�് ഉപേയാഗശൂന�മായത് 

ഇറ�ുമതി െച��ക. അ�ിെന അേ�ഹം ന�േളാട്, ആം�ർഡാമിൽ  നി�ും പുതിയ 

ഫാഷനുകൾ ഇറ�ുമതി െച���തിനായി പാരിസിൽ നി�ും ആം�ർഡാമിേല�് 

ചീസ്  കയ�ിയ�ാൻ ആവശ�െ�ടും. ഇ�െനയാെണ�ിൽ, വിപണിയിെല മി�ം നമു�് 

എേ�ാഴും അനുകൂലമായിരിയ്�ും.  

അെത, അത് വിഷമകരമാണ്. കൂടാെത, അധികാരികൾ, താ�ര�മു�വർ�് 

അവരുെട തീരുമാന�ൾ എടു�ുവാൻ അനുവദി�ുകേയാ, അവരുെട 

നഷ്ട�ള�െടയും ആപ�ിെ�യും എ�ാം  സമയ�് അവർ�് േവ�ി 
�പവർ�ി�ുകേയാ  െച���ിെ��ു കൂ�ിേ�ർ�ാൻ കൂടി ഞാൻ ൈധര�െ�ടു�ു. 
അ�െനെയ�ിൽ, ഓേരാരു�രുെടയും �പവൃ�ികള�െട ഉ�രവാദി�ം അവർ 

തെ� ഏെ�ടു�ും. െത�് െച���വർ ആരാേണാ, അവർ അതിനു� ശി� 

അനുഭവി�ുകയും, അവർ ശരിയായ മാർ��ിെല�ിേ�രുകയും െച���ു. പെ� 

അധികാരികൾ നിയമ�ൾ ചുമ�ുകയും തടയുകയുെമാെ� െച��േ�ാൾ, 

അവരുെട വിലയിരു�ലുകളിൽ എെ��ിലും ഒരു െത�് പ�ിയാൽ, അത് രാജ��ിൽ 

െമാ��ിൽ ഉ�  െപരുമാ���മായി മാറും. �ഫാൻസിൽ ഞ�ൾ സ�ാത���െ� 

ഒരുപാടിഷ്ടെ�ടു�ു, എ�ാൽ വളെര�ുറ�� മാ�തം അതിെന മന�ിലാ�ു�ു 
നമു�തിെന കുറ��കൂടി മന�ിലാ�ാൻ �ശമിയ്�ാം. സ�ാത���േ�ാടു� 

സ്േനഹ�ിൽ ഒ��ം കുറവ് വരു�ാതിരി�ാം.  

 വിപണിയിെല തുലനാവ� അംഗീകരി�ാ� ഒരാൾ േപാലും ഇം��ിൽ 

ഉ�ാകി� എ�് ഒ��ം ഇള�ാനാകാ� ആർ�വേ�ാട് കൂടി  മൗഗിൻ �പസ്താവി��. 
ഇറ�ുമതിയുെട ആധിക��ിൽ നി�ും അേ�ഹം ആേരാപി�ു� നഷ്ടം കണ�്  
കൂ�ിയ�ിനു േശഷം അേ�ഹം നിലവിളി��. “ഇേത അവ� ഇം��ിൽ 

ആയിരുെ��ിൽ, അവർ െഞ�ി വിറയ്�ുമായിരു�ു. തെ� ഇരി�ിടം 

ഭീഷണിയിലാെണ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാ� ഒരു സാധാരണ�ാരൻ േപാലും 

പാർലെമ��െ� ജനസഭയിൽ ഉ�ാകി� ”  

“രാജ�െ� കയ��മതിയുെട ആെക മൂല�ം, ഇറ�ുമതിയുെട ആെക�ുകേയ�ാൾ 

അധികമാണ്” എ�് ആെര�ിലും ജനസഭേയാട് പറയുകയാെണ�ിൽ അേ�ാൾ അവർ 

ഭയ�ിലാകുെമ�ു ഞാൻ ഉറ�ി�� പറയു�ു. “ഈ വ�ത�ാസം ആണ് ലാഭം” എ� ്

പറയു� ഒരാെള�ിലും അവർ�ിടയിൽ ഉ�ാകുേമാ എ�ാ കാര��ിൽ എനി�് 

സംശയമാണ്.  

െകാടു�ു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ രാജ��ിേല�് കി�ണെമ� കാര��ിൽ 

ഇം��ിലു�വർ�ു വിശ�ാസമു�് . മാ�തമ�, ഇതാണ് എ�ാ വ�ാപാരികള�െടയും 

െപാതു സ�ഭാവം എ�് അവർ കെ��ിയി��മു�്. അത് െകാ�ാണ് അവർ, 

സ�ത��വ�ാപാരനയ�ിൽ വിശ�സി�ു�തും, സ������ വിപണി 
വീെ�ടു�ു�തിനു� ചുമതല ഏെ�ടു�ിരി�ു�തും.  
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മാർ��ിെന കുറി��� 20 മി�ുകൾ 
േടാം ജി പാല്മർ 

 

വിപണിയുെട �പവർ�നരീതികളിലൂെട സാമൂഹിക സഹകരണ�ിെ� �പശ്ന�ൾ 

ലഘൂകരി�ു�തിെ� ഗുണേദാഷ�െള കുറി�് ചി�ി�ുേ�ാൾ ചില സാധാരണ 

മി�ുകെള ദൂരികരി�ു�ത് ഗുണകരമായിരി�ും. മി�ുകൾ എ�ത് െകാ� ്

ഉേ�ശി�ു�ത്, വാദ�ള�െടേയാ  െതളിവുകള�െടേയാ സഹായമി�ാെത ശരിെയ�ു 
അംഗീകരി�െ�ടു� വാചക�െളയാണ്. ഇവ േറഡിേയായിൽ നിേ�ാ, 

സുഹൃ�ു�ളിൽ  നിേ�ാ, രാഷ്�ടീയ�ാരിൽ നിേ�ാ ഒെ� നി�ൾ 

േകൾ�ു�വയാണ്. അത് വായുവിൽ പാറിെ�ാ�ിരി�ു�ു. ആഴ�ിലു� 

അറിവിെന േപാെല അതി�െന ആവർ�ി�െ���െകാ�ിരി�ു�ു. ഇതിെ� 

പി�ിലു� അപകടെമെ��ാൽ, കൃത�മായ പരിേശാധനയി�ാെതയാണ് ഇത് 

എ�ായിട�ും പര�ു�ത്.ആ പരിേശാധനയാണ്  ഞാനിവിെട െച�ാനുേ�ശി�ു�ത് 

.  

െപാതുെവ സ�ാത���വിപണികെള എതിർ�ു�വരാണ് ഇത് പര�ു�െത�ിലും, 

സ�ത��വിപണികെള��ി അമിതാേവശമു�വരും ഇത് അവരുെട െചറിയ 

സുഹൃത് വലയ�ളിൽ പര�ു�തിൽ നെ�ാരു പ�് വഹി�ു�ു�്. അ�ിെനയു� 

ഇരുപതു മി�ുകെള നമു�് ആദ�മായി നാലായി തരം തിരി�ാം  

വിഭാഗ�ൾ: ധാർ�ിക വിമർശന�ൾ, സാ��ിക വിമർശന�ൾ, 

സാ��ികവും - ധാർ�ികവുമായ സ�ി�ശവിമർശന�ൾ, അമിതാേവശം മൂലമു� 

�പതിേരാധ�ൾ.  

 

ധാർ�ിക വിമർശന�ൾ 

 

1. വിപണികൾ സദാചാരവിരു�വും, അനാചാര�ൾ നിറ�തുമാണ.്   

വിപണികൾ ജന�െള ലാഭേ��ുറി�� മാ�തം ചി�ി�ി�ു�ു. വിപണിയിെല 
ൈകമാ��ൾ നീതിപൂർവമ�. ന�െള മനുഷ�ർ എ� നിലയിൽ വ�ത�സ്തമാ�ു�ത് 
ചി�ി�ാനു� കഴിവാണ്. നമു�് എ�ാണ് ഗുണ�പദം  എ�് മാ�തമ�, 
ശരിെത��കെള��ിയും ന�ായാന�ായ�െള��ിയും ചി�ി�ാൻ കൂടിയു� കഴിവ ്
നമു�ു�്. അതിേനാടു�   �പതിബ�ത വിപണികൾ  കാണി�ു�ി�.  

ഇതിലും െത�ായ ഒരു കാര�ം ചി�ി�ാൻ കൂടി കഴിയി�. ൈകമാ�ം 

ഉ�ാകണെമ�ിൽ അവിെട നീതി�് ബഹുമാനം ലഭി�ണം. ൈകമാ�ം നട�ു�വർ, 

വാ�ുക മാ�തം െച���വരിൽ നി�് വ�ത�സ്തരാണ്. ജന�ൾ ആദ�ം 

ൈകമാ��ിൽ പെ�ടു�ു�തിനു കാരണെമെ��ാൽ, മ���വർെ��ുേ�ാ, 

അത് ത�ൾ�ും  േവണെമ�് ജന�ൾ ആ�ഗഹി�ു�ു. എ�ാൽ 

ത�ൾ�ാവശ�മു�ത് സൗജന�മാെയടു�ാൻ  നിയമം അവെര തടയു�ു. ൈകമാ�ം 

എ�് പറ�ാൽ ഒരു േ�സാത�ിെന മെ�ാരിടേ��് വിന�സി�ു�ു എ�താണ്. 

എ�് വ�ാൽ ൈകമാ�െ� അള�ു�ത്, ഒരു അടി�ാനം വ�് െകാ�ാണ്. ഒരു 
ൈകമാ�വും നട�െ��ിെ��ിൽ, അവരവർ ത�ള�െട ക�ിൽ ഉ�ത് അവിെട തെ� 

സൂ�ി�ു�ു. ൈകമാ��ിെ� ച��ൂടിന് നീതിയുെട ഒരു അടി�ാനം 
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ആവശ�മാണ്. അ�ര�ിലു� നീതിപൂർവവും നിയമാനുസൃതവുമായ 

അടി�ാന�ൾ ഇ�ാെത ൈകമാ�ം നട�െ�ടി�.  

പെ� വിപണികൾ നീതിയുെട മാ�തം അടി�ാന�ിൽ ഉ�ാ�ിയത�. 

േവെറാരുവെ� വീ�ണ�ിൽ കൂടി കാര��ൾ േനാ�ി�ാണാൻ കഴിയു� 

മനുഷ�െ� കഴിവ് കൂടി ഇവ കണ�ിെലടു�ു�ു�്. ത�ള�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 

എ�ാണ് േവ�ത് എ�് േനാ�ാെത, േഹാ�ൽ  നട�ു�യാൾ അധികകാലം ആ 

വ�വസായ�ിൽ തുടരുകയി�. അവിടെ� ഭ�ണം കഴി�ു�തിൽ നി�ും 

ജന�ൾ�്  എെ��ിലും അസുഖം പിടിെപടുകയാെണ�ിൽ പിെ� അവർ അേ�ാ�്  
േപാകുകയി�. അേ�ഹം വ�വസായ�ിന് പുറ�ാകും. മ���വരുെട �ാന�് നി�ു 
െകാ�്  അവരുെട ആ�ഗഹ�ൾ കാണാനും മന�ിലാ�ാനും കഴിയു� 

വ�വസായികൾ�് മാ�തേമ വിപണികളിൽ നി�ും േ�പാ�ാഹനം ലഭി�ുകയു��.  
വിപണികെള ഹിംസയ്�ു പകരം വയ്�ാം. അത് ന�െള സാമൂഹ� 

ജീവികളാ�ു�ു. മ���വെര കുറി�്  കൂടി ആേലാചി�ണെമ�് ഓർ�ി�ി�ു�ു.  

2.വിപണികൾ അത�ാ�ഗഹവും സ�ാർ�തയും വളർ�ു�ു.  

വിപണിയിെല�ു� ആള�കൾ, െചറിയ വിലയു� ഉത്പ��ൾ 
കെ��ു�തിനും ഉയർ� ലാഭം ഉ�ാ�ു�തിനു �ശമി�ു�ു. ഇതിനു �പേചാദനം 
നൽകു�ത് അവരുെട അത�ാ�ഗഹവും സ�ാർ�തയും ആണ്. അവർ ബാ�ി 
ഉ�വെര കുറി�് ചി�ി�ു�ി�.  

 

വിപണികൾ സ�ാർ�തെയേയാ അത�ാ�ഗഹെ�േയാ വളർ�ുകേയാ 

തളർ�ുകേയാ െച���ി�. അത് സ�ാർ�െരയും, നിസ�ാർ�േരയും ഒരു േപാെല 

സമാധാനപരമായി അവരുെട ല���ളിേല�ു മുേ�റാൻ �പാപ്തരാ�ു�ു. 
അവരിൽ ചിലർ ത�ള�െട സ��് വർ�ി�ി�ു�ത് മ���വെര 

സഹായി�ു�തിനാണ്. േജാർജ് േസാേറാസും, ബിൽ േഗ�്സും (George Soros and Bill 

Gates)  ഇതിനുദാഹരണ�ളാണ്. അവർ വലിയ അളവിൽ സ�ാദി�ുകയും, അതിൽ 

ഒരു വലിയ പ�ും ധാർ�ിക �പവൃ�ികൾ�ായി നൽകിയി��മു�േ�ാ.  

മദർ െതേര� (Mother Teresa) തെ� സ�ാദ�ം ഒരുപാട് ജന�ൾ�്  ഭ�ണവും, 

വസ്�തവും, സംര�ണവും നൽകു�തിനു േവ�ി വിനിേയാഗി�ാൻ 

ആ�ഗഹി�ുെ��ു കരുതുക. ഈ സഹായം ആവശ�മു�വർ�് നകു�തിനായി, 
വിപണി അവർ�് വില കുറ� പുത��കള�ം, ഭ�ണവും, മരു�ുകള�ം കെ��ാൻ 

അവസരം നൽകു�ു.  ഇ�ര�ിലു� നിർഭാഗ�വാ�ാെര സഹായി�ാനു� 

സ�ാദ�ം സൃഷ്ടി�ാൻ വിപണി ദാനധർമിഷ് ഠെര സഹായി�ു�ു.  
ഓേരാരു�രുേടയും ല���േള  അവരുെട “വ��ിതാ�ര��ളായി” 

കാണു�താണ് ഇതിൽ ആദ�െ� െത�്. ഈ “വ��ിതാ�ര��ൾ” സ�ാർ�തയായും 

പി�ീട് െത�ി�രി�െ�ടു�ു. വിപണികളിൽ കാണു�വർ തീർ�യായും വരു�ത് 

സ��ം താ�ര�േ�ാട് കൂടിയാണ്, പെ� സ��ം താ�ര��േളാെടാ�ം അവർ 

മ���വെര�ുറി�് കൂടി ചി�ി�ു�ു. അവരുെട ബ�ു�െള��ി, 
സുഹൃ�ു�െള��ി, അയൽ�ാെര പ�ി, എ�ിനു, ഇതുവെര കാണാ�വെര പ�ി 
കൂടി അവർ ചി�ി�ു�ു. േനരെ� പറ� േപാെല, വിപണികൾ നെ� ഇ�െന 

ചി�ി�ാൻ പാകെ�ടു�ുകയാണ് . 
മനുഷ�ജീവിത�ിെ� അടി�ാനം സ്േനഹേമാ സുഹൃത്ബ�േമാ അ� എ� ്

പലരും ഇതിനു മുൻേപ സൂചി�ി�ി���്. െചറുേതാ വലുേതാ ആയ കൂ��ളിെല 

ജന�ള�െട സഹകരണ�ിെ� െപാതുവായ ഫലമാണ് സ്േനഹവും 

സുഹൃത്ബ�വും. അ�ര�ിലു� െപാതുവായ �പേയാജന�ൾ ഇെ��ിൽ 

സമൂഹെ� ഉ�ാ�ിെയടു�ുക അസാധ�മാണ്. അ�രം െപാതുവായ 
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�പേയാജന�ൾ സാധ�മെ��ിൽ, േടാമിന് ന�തായത്  ജൂണിനു ചീ�യായി 
േതാ�ുകയും, അവർ ഒരി�ലും സഹകരി�ാതിരി�ുകയും, ഒരി�ലും 

സഹ�പവർ�കേരാ സുഹൃ�ു�േളാ ആകാതിരി�ുകയും െച���ു. 
സഹകരണെ� വളർ�ു�ത് വിപണികളാണ്. വ�ത�സ്ത 

സമുദായ�ളിലു�വർ�ും, വ�ത�സ്ത ഭാഷകൾ സംസാരി�ു�വർ�ും, പരസ്പരം 

പരിചയമി�ാ�വർ�ും, എ�ിനു ഒരു തവണ േപാലും ക�ി�ി�ാ�വർ�ും ഇടയിൽ 

വിപണികൾ സഹകരണം വളർ�ു�ു . വിപണിയിൽ നി�ു� വലിയ േന��ള�ം, 

കൃത�മായി നിർവചി�െ��തും  നിയമപരമായി സുര�ിതമായ അവകാശ�ള�ം ഉ� 

വിപണികള�ം, അപരിചിതർ�ിടയിൽ ദാനശീലം വളർ�ുകയും 

അതിർ�ികൾ���റേ��് സ്േനഹവും സാേഹാദര�വും പര�ുകയും െച���ു.  
 

സാ��ിക വിമർശന�ൾ 

 

3. വിപണികെള ആ�ശയി�ു�ത ്കു�കാവകാശ�ിനു വഴി െതളി�ു�ു.  

 

ഗവൺെമ��െ�  ഇടെപടലുകളി�ാെത സ�ത��വിപണിയുെട േമലു� ആ�ശയം, 
വലിയ വ�വസായ�ൾ എ�ാം വിപണനം െച��� അവ��് കാരണമാകു�ു. 
വലിയ വ�വസായ�ൾ അവരുെട ലാഭ�ിനു േവ�ി മാ�തം �ശമി�ുേ�ാൾ െചറുകിട 
വ�വസായികൾ ഇ�ാതാകുകയും, ത�ൂലം കു�കാവകാശം ഉ�ാകുകയും െച���ു. 
എ�ാൽ വിപണിയുെടയും െപാതുജന�ിെ�യും മധ��ിൽ ഗവൺെമ�  ്
ഉെ��ിരി�െ�, അവർ തീർ�യായും െപാതു താ�ര��ൾ മന�ിലാ�ി ഇ�രം 
കു�കാവകാശ�പവണതകെള  വളർ�ാെത േനാ�ിയിരി�ും.  

ഒരു ഗവൺെമ��ന്, ത�ൾ�ഭിമതരായവർ�ു കൂടുതൽ ആനുകൂല��ൾ 

ലഭി�ാനായി, മ�� ക�വട�ാർ വിപണിയിൽ എ�ു�തിന് തടസ�ൾ സൃഷ്ടി�ാൻ 

കഴിയും. പലവരും ഇ�െന െചയ്തി��മു�്. ഇതാണ് കു�കാവകാശം െകാ� ്

അർ�മാ�ു�ത്. ഏെത�ിലും ഗവൺെമ� ്  ഏജൻസികൾേ�ാ അെ��ിൽ, 

ഗവൺെമ��നു ഉപകാര�പദമായ ഏെത�ിലും �ാപന�ൾേ�ാ (ഉദാഹരണ�ിന് 

ചില രാജ��ളിെല തപാൽ സർവിസുകൾ), കുടുംബ�ൾേ�ാ, അെ��ിൽ 

ഏെത�ിലും വ��ികൾേ�ാ ആയിരി�ും ഈ കു�കാവകാശം 

നല്കിയി���ാകുക.  

സ�ാത���വിപണികൾ കു�കാവകാശെ� േ�പാ�ാഹി�ികു�ുേ�ാ? അ�െന 

ചി�ി�ു�തിനായി അധികം കാരണ�ൾ ഇെ��ിലും, ചി�ി�ാതിരി�ാൻ ഒരുപാട് 

കാരണ�ള��്. സ�ാത���വിപണികളിൽ ആള�കൾ�് വിപണിയിേല�് 

�പേവശി�ു��ിനും പുറ�ു കട�ു�തിനും ഉ� സ�ാത���വും, അവർ�് 

താ�ര�മു�ത് വിൽ�ു�തിനും വാ�ു�തിനുമു� സ�ാത���വും നൽകു�ു. 
�പേവശന സ�ാത���ം േനടിയ ക�വട�ാർ�് ശരാശരിയിലുപരി ലാഭം േനടുേ�ാൾ, 

ആ ലാഭ�ൾ എതിരാളികെള അവിെടെയ�ി മ�രി�ാൻ േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു. 
സാ��ികശാസ്�ത�ിെല  ചില പഠന�ൾ ചില �പേത�ക വിപണിയുെട 

സാ��ികമായ അവ�കളിൽ ലഭിേ��ാവു� "വാടക"കെള��ി വിവരി�ു�ു�്. 
അതായത് വിഭവ�ള�െട ഇതര ഉപേയാഗ�ളിൽ ലഭിേ��ാവു� വിലെയ�ാൾ 

വരുമാനം കൂടു� അവ�. പെ� ചില അസാധാരണവും, അ�പസ�വുമായ ചില 

ഉത്പ��ൾ (ഉദാഹരണ�ിന് െറം�ബാൻഡിെ� െപയി���്സ്) ഒഴിെക, അതിനു� 

�പത��മായ ഉദാഹരണ�ൾ കെ��ു�ത് എള��മ�. പെ� ചരി�ത േരഖകളിൽ, 
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ഗവൺെമ� ്  അവെര പി�ാ�ു�വർ�് കൂടുതൽ സഹായ�ൾ നൽകു�തിനു� 

ഉദാഹരണ�ൾ ഒരുപാടു�്.  

വിപണിയിേല�് �പേവശി�ു�തിനും, അവർ�് താ�ര�മു�വരിൽ നി�ും 

വാ�ു�തിനുമു� സ�ാത���ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകുേ�ാൾ, അത് വഴി 
ഉപേഭാ�ാ�ള�െട താ�ര�ം കൂടുകയും, ആദ�മായി ഒരു േസവനം നൽകുേ�ാൾ 

േസവനദാതാ�ൾ�് ലഭി�ു� വാടകകെള (ലാഭെ�) അതി�ാതാ�ുകയും 

െച���ു. ഇതിനു വിപരീതമായി ആെരാെ� േസവന�ൾ നൽകണെമ�ും 

നൽകരുെത�ുമു� തീരുമാനം ഗവൺെമ��നു വിടുകയാെണ�ിൽ അത് ന�ൾ 

ക�ി��� കു�കാവകാശെ� ഉ�ാ�ു�ു. ഇവ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 

ഹാനീകരവും, മാനവ വംശ�ിെ� അഭിവൃ�ി�് കാരണമാേയ�ാവു� ഉത്�ാദക 

ശ�ികെള കൂ��വില�ി�� തടയുകയും െച��ം. 

വിപണിയിൽ വ�േ�ാഴും കു�കാവകാശം സൃഷ്ടി�െ�ടുകയാെണ�ിൽ 

ഒ�ിരിയാള�കൾ ഗവൺെമ��െന ക�ു അവർ�ും ഇത് േവണെമ�ാവശ�െ�ടു�ത് 

കുറയും. കാരണം അവർ�ിേ�ാൾ കു�ക �ാപി�ണെമ�ിൽ േനരി�് 

വിപണിയിലൂെട സാധി�ുമേ�ാ.  

 ഗവൺെമ� ്  തെ� ഏകാധിപതിെയ േപാെലയാണ് പലേ�ാഴും െപരുമാറു�ത്. ഒരു 
�പേദശ�് അവരുെട ശ�ികെള ഉപേയാഗി�് െകാ�് കു�കാവകാശം 

േനടുകെയ�ത് എ�ാ ഗവൺെമ��കള�ം െച��� ഒരു കാര�മാണ്. വിപണിയുെട 

അടി�റ തെ� മ�രി�ാനു� സ�ാത����ിലാെണ�ിരിെ�, ഇ�രം 

കു�കകൾ വിപണിയിെല മ�ര�ൾ�് അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാെടടു�ുെമ� ്

എ�െന ന�ൾ എ�െന �പതീ�ി�ും?  

 

4. കൃത�തയുളള വിവര�ളിൽ ആ�ശിതമായത ്െകാ�്, വിപണികൾ�് 
�പവർ�ി�ാനായി വിവര�ൾ പരസ�െ�ടു�ാൻ ഗവൺെമ�  ്
സംവിധാന�ള�െട ആവശ�മു� ് 

 

വിപണികൾ ഫല�പദമാ�ു�തിനു േവ�ി , വിപണിയിൽ പെ�ടു�ു� എ�ാവരും, 
അവരുെട ഓേരാ �പവൃ�ിയുേടയും വില മന�ിലാേ��തു�്. ആർെ��ിലും, 
മ���വെര�ാൾ കൂടുതൽ വിവരം ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ വിപണിയിൽ ഒരു 
അസമത�ം ഉടെലടു�ു�ു. ഇ�രം അസമത��ൾ അനീതിയ്�ു  വഴിെയാരു�ു�ു. 
ഇവിെടയാണ് ഗവൺെമ� ്  ഇടെപേട�തും വിപണി�ാവശ�മായ വിവര�ൾ നൽകി 
ഫല�പദവും നീതിയുക് തവുമായ പരിണാമ�ൾ െകാ�് വേര�തും. 

മേ�തു വസ്തു�െളേ�ാെലയും, അറിവും വിലേയറിയതാണ്. നമു�് കൂടുതലായി 
അറിവ് ലഭി�ു�തിനായി, തിരി�� ന�െളെ��ിലും നൽകണം. പുസ്തക�ൾ 

ന�ൾ പണം െകാടു�ു�ു വാ�ു�ത്, അറിവുകൾ�് ന�ൾ പണേ��ാൾ മൂല�ം 

കാണു�ത് െകാ�ാണ്. രാഷ്�ടീയ�ാർ നൽകു� അറിവുകെള�ാൾ കൂടുതെലാ�ും 

വിപണികൾ�ു ആവശ�മി�. രാഷ്�ടീയ�ാർ നൽകു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ വില, 

വിപണിയിലു�വർ അറിവിന് നൽകണെമ� വാദം തീർ�ും അ�പാേയാഗികവും 

വിനാശകരവുമാണ്. രാഷ്�ടീയ�ാർേ�ാ സ�തിദായകർേ�ാ പൂർണമായ 

അറിവുകളി�. അറിവ് േനടു�തിനായി, ത�ള�െട സ��ം പണം ചിലവിേട�ാ�തു 
െകാ�് രാഷ്�ടീയ�ാരും അതിനു േവ�ിയു�  താ�ര��ൾ കാണി�ു�ി�. െചലവ ്

െപാതു ഖജനാവിൽ നി�ാകുേ�ാൾ, സ��ം പണം ചിലവാ�ുേ�ാഴു� അ�തയും 

�ശ� രാഷ്�ടീയ�ാർ കാണി�ുകയി�.  

പല �പേത�ക േസവന�ള�െട ദാതാ�ള�െടയും ഉപേഭാ�ാ�ള�െടയും ഇടയിലു� 

വിവര�ള�െട അസമത�ം മൂലം ഗവൺെമ� ്   ഇടെപടലുകൾ ആവശ�മാെണ�ത് 

െപാതുവാെയാരു വാദമാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് മരു�ുകെള�ുറി�്  േഡാക്ടർ�്  
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േരാഗികേള�ാൾ കൂടുതൽ അറിവു�ാകും. അത് െകാ�ാണേ�ാ, സ�യം 

ചികി�കൾ നട�ാെത, അവർ േഡാക്ടറുെട അടു�് േപാകു�ത്. എ�ാൽ ഏതു 
േഡാക്ടെറ കാണണെമ�ും, ശരിയായ ചികി�യാേണാ ലഭി�ു�ത് എ�ും, 

ആവശ��ിൽ അധികം പണം ചിലവാ�ു�ുേ�ാ എ�ും ഉ� കാര��ളിൽ 

ജന�ൾ�്  വലിയ അറിവു�ാകു�ി� എ� ആേരാപണ�ൾ പലേ�ാഴും 

ഉ�ാകാറു�്. േഡാക്ടർമാർ�് ൈലസൻസ് നിർബ�മാ�ുകെയ�താണ് 

ഗവൺെമ� ്  ഇതിനു പരിഹാരമായി ചൂ�ികാണി�ു�ത്. ൈലസൻസ് നൽകു�ത് 

മൂലം േഡാക്ടറുെട വിദ�ാഭ�ാസേ�യും, േയാഗ�തേയയും, ധാർമികതേയയും പ�ി 
ജന�ൾ�്  ഒരുറ�് ലഭി�ുെമ�ാണ് പറയെ�ടു�ത്. എ�ാൽ വിവിധ തരം 

െ�പാഫഷണൽ ൈലസൻസുകെള കുറി��� പഠന�ൾ സൂചി�ി�ു�ത് മെ�ാ�ാണ്. 

വിപണി ഈ �പശ് നപരിഹാര�ിനായി പല തര�ിലു� സാ��െ�ടു�ലുകെള 

(െസർ�ിഫിേ�ഷൻ) ആ�ശയി�ുേ�ാൾ, ൈലസൻസുകൾ�ു ര�ു വിഭാഗ�ൾ 

മാ�തേമ ഉ�� - ൈലസൻസ് ഉ�വരും ഇ�ാ�വരും. 

പരസ��ൾ നൽകുക എ� േപാെലയു� "െതാഴിലിനു  േചരാ� �പവൃ�ികൾ" 

െച��േ�ാൾ, പലരുെടയും ൈലസൻസ് റ�ാ�ാറു�്. എ�ാൽ വിപണികെള 

സംബ�ി�ിടേ�ാളം പരസ��ൾ പല  ഉത്പ��ള�െടയും േസവന�ള�െടയും 

ലഭ�തേയയും, അതിെ� ഗുണഗണ�െളയും വിലേയയും പ�ിയു� അറിവുകൾ 

പകരു�തിനു� ഉപാധിയാണ്. ഇതിൽ നി�ും ന�ൾ മന�ിലാേ��ത് 

വിവര�ള�െട അസമത��ിനു� പരിഹാരമ� ൈലസൻസുകൾ എ�ും,മറി�� അത് 

ആ അസമത��ിനു� കാരണമാെണ�ുമാണ്.  

 

5. കൃത�മായ വിവരം ൈകയിലു� അനവധിയാള�കൾ േവർതിരി�ാ� 
ഉത്പ��ള�െട �കയവി�കയം നട�ുേ�ാേള വിപണികൾ ശരിയായി 
�പവർ�ി�ൂ  

ഉത്പാദനം കൂ��കയും, ലാഭെ� കുറ�ുകയും െച��� വിപണിയുെട 
കാര��മത�് ആരും വില നി�യി�ു�വനാവാൻ പാടി�. അതായത് 
വിൽ�ുകേയാ വാ�ുകേയാ െച���വർ വിപണിയുെട അകേ��് 
�പേവശി�ു�തും , പുറേ�ാ�� േപാവു�തും ഉത്പ��ള�െട വിലെയ 
ബാധി�ു�ി�. പൂർ�മായും മ�രസ�ഭാവമു� വിപണിയിൽ ഒരു വി�ന�ാരേനാ 
വാ�ു�വേനാ വിലയിൽ സ�ാധീനം െചലു�ാൻ സാധി�ുകയി�. അവിെട എ�ാ 
ഉത്പ��ള�ം ഒരു േപാെലയാണ്, ഉത്പ��െള��ിയും, അവയുെട മൂല�െ���ിയും 
ഉ�    വിവര�ൾ�്  ചിലെവാ�ുമാകു�ുമി�. പെ� യഥാർ� വിപണികൾ 
മ�രസ�ഭാവേ�ാെട �പവർ�ി�ാ�തിനാൽ, അവിെട ഗവൺെമ�  ്
ഇടെപടുകയും കാര��ൾ ശരിയാ�ുകയും െചേ��തു�്.  

സാ��ിക �പവർ�ന�ള�െട സം�ഗഹരൂപ�ൾ പലേ�ാഴും ഉപേയാഗ�പദമാണ്, 

പെ� അതിേനാെടാ�ം  “പൂർണമായും” േപാെലയു� ഭാരി� ആഖ�ാന�ൾ 

കൂ�ിേ�ർ�ുേ�ാൾ അത് കൂടുതൽ ഹാനീകരമായി മാറു�ു. വിപണിയിെല ഒരു 
വിഭാഗം “പൂർണം ” എ�് നിർവചി�െ�ടുേ�ാൾ, മ�� വിഭാഗ�ൾ “അപൂർണം” 

ആകുകയും, അവയ്�് ഒരു പെ� പുറ�ു നി�ു� പലരുെടയും സഹായം 

ഉപേയാഗി�് െകാ�് െമ�െ�േട�ി വരും എ� െത�ായ വ�ാഖ�ാനം ഉ�ാവുകയും 

െച���ു. “പൂർണമായ” മ�രസ�ഭാവം എ�ത് വിപണിെയ മന�ിലാ�ാൻ ന�ുെട 

മന�ിൽ സൃഷ്ടി�െ�ടു� മാതൃക മാ�തമാണ്. അതിൽ നി�ും നമു�് താ�ര�മു� 

കുറ�� കാര��െള ഊഹിെ�ടു�ാം. ഉദാഹരണ�ിന്  വിപണിയിൽ വിഭവ�െള 

നിയ��ി�ു�തിൽ ലാഭ�ിെ� പ�്  (ന�ുെട ലാഭം ശരാശരി�് മുകളിലാെണ�ിൽ, 

�പതിേയാഗികൾ അവരുെട വിഭവ�െള അവിേട�ു തിരി�� വിതരണം കൂ��കയും, 
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െമാ��ിൽ വില കുറ�� ന�ുെട  ലാഭം കുറ�ുകയും െച���ു) അെ��ിൽ ക�ാഷ ്

ൈകയിൽ കരുതാൻ വിപണിയിെല അനി�ിതത�ം വഹി�ു� പ�് (വിവരം 

ലഭി�ു�തിന് ചിലവ്  ഇെ��ിൽ, എ�ാവരും അവരുെട പണം ഏെത�ിലും 

നിേ�പ�ിലിടുകയും,  പുതിയ നിേ�പ�ളിേട� ത� സമയ�ു അത് ക�ാഷ ്

ആയി കി�ാനു� ഏർ�ാടുകൾ ത�ാറാ�ുകയും െച���ു. ഇതിനർ�ം വിപണിയിൽ 

ക�ാഷ് ഉെ��ിൽ പൂർ�മായ വിവരം ആർ�ുമി�ാെയ�ാണ് ). പറ�ു 
വ�െതെ��ാൽ “പൂർണമായ” മ�രസ�ഭാവം എ�ത് വിപണിെയ ന�ാ�ാനു� 

ഒരു വഴിയ�, മറി�� അത് യഥാർ� വിപണിയിലു� മാ�ര��ിെ� 

സം�ഗഹ�ിനായി തിരെ�ടു� ഒരു േമാശം വിേശഷണം മാ�തമാണ് .  

ഇ�രം പൂർണതകളിേല�് വിപണികെള എ�ി�ു� ഏജൻസി ആയി േ�� ്

�പവർ�ി�ണെമ�ിൽ േ���ം "പൂർണമായ" ജനകീയ നയ�ളാൽ 

നിർ�ി�െ��തായിരി�ണം. അതായത് എ�മ� സ�തിദായകർ�ും 

മ�രാർ�ികൾ�ും ഈ നയ�ളിൽ അവരുെടതായ യാെതാരു സ�ാധീനവും 

ഉ�ാവാതിരി�ണം. ചുരു��ിൽ എ�ാ നയ�ള�ം സമാനമായിരി�ുകയും ഈ 

നയ�ള�െട ചിലവുകെളയും �പേയാജന�െളയും പ�ിയു� വിവര�ൾ�് േവെറ 

ചിലവുകെളാ�ുമു�ാവാതിരി�ുകയും െച�ണം. എ�ാൽ �പത��മായി ഇത് 

സംഭവ�മ�.  

ഹിതമായ നയ�ിെ� തിരെ�ടു�് ശാസ്�തീയമാകണെമ�ിൽ, അവെയ നമു�് 

ലഭ�മായ ഹിത�ളിൽ നി�് തിരെ�ടു�ാൻ സാധി�ണം. േമൽപറ�ത്  േപാെല 

വിപണിയുെടയും രാഷ്�ടീയ�ിെ�യും ഹിത�ൾ “അപൂർണം” ആയതിനാൽ, ഈ 

ഹിത�ിെ� തിരെ�ടു�് “അപൂർണമായ ”, എ�ാൽ യഥാർ�മായ 

വിപണിയുെടയും രാഷ്�ടീയ�ിെ�യും നടപടികെള താരതമ�ം െചയ്തി�ാകണം.  

യഥാർ� വിപണികൾ, പെ�ടു�ു�വർ�് വിവര�ൾ �പദാനം െച�ാനായി 
ഒ�ിരി വഴികൾ തുറ�ിടു�ു. ഇതിലൂെട പലരും പരസ്പരം �പേയാജന�പദമായി 
സഹകരി�ുകയും െച���ു�്.  പരസ��ൾ, നിേ�പകാര�ാലയ�ൾ, 

ഓഹരിവിപണികൾ, അംഗീകാരം നൽകു�വർ, തുട�ി കുെറ �ാപന�ൾ, 

വിപണിയിൽ പരസ്പരസഹകരണ�ിന് േവ�ി �പവർ�ി�ു�വയാണ്. അത് 

െകാ�് അപൂർ�മായതിനാൽ വിപണികെള ത�ികളയു�തിനു പകരം ന�ൾ 

അതിെന വികലമായി കിട�ു� മനുഷ�േ�മ�ിന്  ഉപേയാഗി�ാനായി 
േനാ�ുകയേ� േവ�ത്. 

മ�രസ�ഭാവം വിപണിയുെട അവ�യ� മറി�� അത് മാ�ര�ം െകാ�ു�ാകു� 

ഒരു �പ�കിയയാണ്. സംരംഭകർ�് വിപണിയിേല�ു �പേവശി�ാനു� സ�ാത���വും, 

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഉത്പ��ൾ തിരെ�ടു�ു�തിനു� സ�ാത���വും 

നൽകുേ�ാൾ, സംരംഭകർ�ിടയിലു�ാകു� മാ�ര�ം, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 

േയാജ�മായ ഒരു സ�ഭാവ�ിേല�ു മാറും.  

6. വിപണികൾ�് െപാതുമുതലുകൾ ഉത്പാദി�ി�ാൻ കഴിയി� 

ഞാൻ ഒരു ആ�ിൾ കഴി�ുേ�ാൾ, അത് നി�ൾ�് തരാതിരു�ാേലാ? അേ�ാൾ 

ആ�ിളിെ� ഉപേഭാഗം തീർ�യായും മാ�ര�ം നിറ�താണ്. ഞാൻ ഒരു സിനിമ 

�പദർശി�ി�ുകയും അതാരും സൗജന�മായി കാണരുത് എ�ും 

ആ�ഗഹി�ുകയുമാെണ�ിൽ, കാശ് തരാ�വെര പുറ�ു നിർ�ു�തിന് 

മതിലുകള��ാ�ാൻ ഞാൻ  പണം ചിലവഴിേ��ി വരും. ഉപേഭാഗ�ിൽ 

മാ�ര�മി�ാ�തും എ�ാൽ മ���വെര ഒഴിവാ�ു�തിന് ചിലേവറു�തുമായ 

ഉത്പ��ൾ സ�ത�� വിപണിയിൽ ഉ�ാ�ുക സാധ�മ�. കാരണം നി�ൾ അ�െന 

ഒെര�മു�ാ�ിയാൽ എനി�ത് െവറുെത ഉപേയാഗി�് തീർ�ാേന കഴിയൂ. എനി�് 

അതിെന ഉത്പാദി�ി�ാൻ േവെറ  േ�പാ�ാഹനെമാ�ുമി�. 
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നി�ൾ�ുമ�ിെന�െ�. ഈ ഉത്പ�െ� സാർവജനീനമാ�ണെമ�ിൽ േ�� ്

വഴി അവയുെട ഉത്�ാദനവും വിതരണവും നടേ��ിയിരി�ു�ു. ൈസന�വും, 

നിയമവ�വ�ിതികള�ം മാ�തമ�, വിദ�ാഭ�ാസം, ഗതാഗതം, ആേരാഗ�ം അ�െന പലതും 

ഇ�ര�ിലു� ഉത്പ��ളാണ്. അ�രം ഉത്പ��ൾ�ായി ഒരി�ലും 

വിപണിെയ വിശ�സി�ിരു�ു കൂടാ, കാരണം അതിനായി പണമട�ാ�വർ, 

പണമട�വരുെട സൗജന��ിനായി കാ�ു നിൽ�ും. സൗജന�മായി കി���തിേനാട് 

എ�ാവർ�ും താ�ര�മു�തിനാൽ ചുരു��ിൽ എ�ാവരും സൗജന��ിനായി 
കാ�ിരി�ുകയാണു�ാവുക. അത് െകാ�് തെ�യാണ് ഗവൺെമ��നു  മാ�തേമ 

അ�ിെനയു� ഉത്പാദനം സാ��മാകൂ എ�് േനരെ� പറ�ത്.  

െപാതുമുതലുകള�െട ലഭ�തെയപ�ിയു� ഈ ന�ായീകരണം ഏ�വും ദുരുപേയാഗം 

െച�െ�� സാ��ിക വാദ�ളിെലാ�ാണ്. ഉത്പ��ള�െട 

ഉപേഭാഗ�ിലു�ാകു� മാ�ര�ം അവയുെട ഒരു വിേശഷഗുണമ�, മറി�� 
ഉപേഭാഗ�ിെ� അളവിൻെറ ഒരു സ�ഭാവഗുണമാണ്. ഒരു നീ�ൽ�ുളം, ര�ു 
േപർ�ിടയിൽ മാ�ര��ള��ാ�ു�ി�. എ�ാൽ അത് ഇരുനൂേറാളം ജന�ൾ 

ഒരുമി�� ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ  മാ�ര��ള��ാ�ിേയയ്�ാം. അത് െകാ�് തെ� 

െപാതുവായി ലഭ�മാകു�  ഉത്പ��ളാെണ�ിലും, സ�കാര� ഉത്പ��ളാെണ�ിലും 

ബഹിഷ്കരണ�ിന് വില െകാടുേ��ി വരും. എെ� ആ�ിൾ മ�ാരും 

കഴി�ാതിരി�ണെമ�ിൽ, അതിെ� സംര�ണ�ിനു  േവ�ിയു� കാര��ൾ 

എനി�്  െചേ��ി വരും. ഉപേഭാഗ�ിൽ മാ�ര��ളി�ാ� ഫുട്േബാൾ കളി 
േപാെലയു� ഉത്പ��ൾ ഉ�ാകു�ത് (കാണു�വർ�ു കാണാം, എ�ാവരും 

കാണണം  എ�് നിർബ�മി� ), പണമടയ്�ാ�വെര ബഹിഷ്കരി�ു�തിനു� 

സംവിധാന�ൾ�ായി സംരംഭകർ െചലവ് െച�ാൻ ത�ാറാകു�ത് െകാ� ്

മാ�തമാണ്.   

െപാതുമുതലുകള�െട "സാർവജനീന"മായി��� സ�ഭാവം അതിെ� 

സവിേശഷതയ�, മറി�� രാഷ്�ടീയനയ�ള�െട ഭാഗമായി��� തീരുമാന�ളാണ്. േ�� ്

"�ഫീേവ"കള��ാ�ിയത് േപാെല സ�കാര� ക�നികൾ "�ഫീേവ"കള��ാ�ുക 

(അതായത് സൗജന�മായി��� ഗതാഗത�ിെ� ഏർ�ാട്) ബു�ിമു��െ�ാരു 
കാര�മാണ്. എ�ാൽ �ഫീേവകൾ ശരി�ും സൗജന�മ� എ�ത് �ശ�ിേ�� 

കാര�മാണ്. കാരണം അതു�ാ�ു�ത്  നികുതികൾ വഴിയാണ് (ഇവയുെട 

ബഹിഷ് കരണ�ിന് ജയിൽശി� വെര ലഭി�ും). എ�ാൽ ഇതിന് വിലയിടാ�ത് 

െകാ�് �ടാഫിക് ജാം േപാലു� ഫലശൂന�മായ ഉപേയാഗ�ൾ കാണുവാൻ സാധി�ും. 

ഇത് ദുർ�ഭമായ വസ്തു�ൾ (�ടാഫി�ിനിടയിലു� �ലം) ശരിയായി 
വിനിേയാഗി�ാനു� രീതികൾ ഇ�ാ�ത് െകാ�ാെണ�് സുവ��മാണ്. 

േലാകെമ�ാടും േറാഡിെ� ഉപേയാഗ�ിന് വിലയുെ��തിനാൽ അവ േറാഡുകൾ 

െപാതു മുതലാെണ� വാദ�ിെന ശരി�ും ഖ�ി�ുകയാണ് െച���ത്.  

വിപണിയിൽ അ�ാ��മാെണ�ു ആേരാപി�െ��  ഒരുപാട് ഉത്പ��ൾ, 

വിപണിയുെട പല �പ�കിയകൾ വഴിയും ഇേ�ാൾ ഉ�ാകു�ു�് - ൈല�് െഹൗസ് 

മുതൽ, വിദ�ാഭ�ാസവും, േപാലീസും, ഗതാഗതവും ഇതിൽ െപടും - ഇവയിൽ നി�ും 

നമു�് മന�ിലാവു�ത് െപാതുമുതെല� ആശയം പലേ�ാഴും 

അടി�ാനമി�ാെതേയാ അെ��ിൽ െപാലി�ി�� പറ�േതാ ആവാെമ�ാണ്. 

ചില ഉത്പ��ൾ േ��് വഴിേയ ഉത്�ാദനം നട�ൂ എ� വാദ�ിെ� െപാതുവായ 

രൂപം എെ��ാൽ ഇവയിെല പാർശ�ഫല�െള പലേ�ാഴും  വിലയിൽ കണ�് കൂ��ക 

ബു�ിമു�ാെണ�താണ്.  ഉദാഹരണ�ിന് െപാതുവിദ�ാഭ�ാസം െകാ�ു�ാവു� 

�പേയാജന�ൾ േകവലം അതിലു� ഒരു വിദ�ാർഥിയിൽ ഒതു�ു�ി�. ഇത് 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു� വകയിരു�ലുകെളയും നികുതി വഴി േനരി��� 

ധനസഹായെ�യും ന�ായീകരി�ു�ു. പെ� എെ�ാെ�യായിരു�ാലും 
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വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഗുണേഭാ�ാവായ ഒരുവന് കി��� �പേയാജന�ൾ 

വളെരയധികമാണ്. അത് െകാ�് തെ� അവർ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ കൂടുതൽ 

നിേ�പി�ാൻ ആകർഷിതരാകു�ു. െപാതുമുതലിെ� ഗുണ�ൾ എ�ായ്േ�ാഴും 

സൗജന��ാരിൽ കുറവു�ാ�ു�ി�. ഇേ�ാൾ വളെരയധികം പഠന�ൾ പറയു�ത് 

വിദ�ാഭ�ാസം േ��ിെ� കു�കയാകു�ത് െകാ�് ഏ�വും പാവെ��വന് അത് 

ലഭി�ാറി� എ�ാണ്. പെ� ആ പാവെ��വനും വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �പേയാജനം 

തിരി�റി�ു തെ� തു�മായ വരുമാന�ിെ� നെ�ാരു ഭാഗം സ��ം കു�ികള�െട 

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി  മുട�ു�ു.   
വിപണികളിലൂെട െപാതുമുതലിെ� ഫല�പദമായു� ഉത്പാദനം അസാധ�മാെണ� ്

ആേരാപി�ു� എ�ാ വാദ�ള�ം തുല�മായി - ഒരു പെ� ചിലേ�ാൾ കൂടുതലായി- 
േ��് െപാതുമുതൽ ഉത്പാദി�ി�ു�തിെ� സാധ�തെയയാണ് കാണി�ു�ത്. 

നീതിപൂർവവും നിയമ�ാൽ പരിപാലി�െ�ടു�തുമായ, േ��ിെ� നിലനി��ം 

�പവർ�ന�ള�ം തെ� ഒരു െപാതുമുതലാണ്. അതായത് ഇത് മാ�ര�മി�ാെത 

എ�ാവർ�ും ലഭി�ുകയും േനരി�് സംഭാവന െച�ാ�വെര 

ഒഴിവാ�ാെതയുമിരി�ു�ു. എ�ാൽ ന�ായവും കാര��മവുമായ ഒരു ഗവൺെമ�  ്

ഉ�ാ�ു�തിൽ രാഷ്�ടീയ�ാർ�ും പൗരനും കി��� േ�പാ�ാഹനം, വിപണിയിൽ 

നി�ും പരസ്പര സഹകരണേ�ാട് കൂടി സംരംഭകരും ഉപേഭാ�ാ�ള�ം 

ആർ�ി�ു� െപാതുമുതലിനായി��� േ�പാ�ാഹന�ിെന അേപ�ി�� വളെര 

കുറവാണ്. ഇത് െകാ�് േ��ിന് െപാതുമുതലിെ� നിർ�ാണ�ിൽ യാെതാരു 
പ�ുമു�ാവരുത് എ�� ഞാൻ വാദി�ു�ത്. മറി�� ഈ േ�പാ�ാഹനം മൂലം 

ഉത്പ��ള�ം േസവന�ള�ം നൽകാനായി േ��ിന് കൂടുതൽ ഉ�രവാദി��ൾ 

െകാടു�ു�തിൽ നി�ും പൗര�ാെര കൂടുതൽ വിമുഖരാ�ണം എ�ാണ്. 

യഥാർ��ിൽ െപാതുമുതലിെ� ഉത്�ാദന�ിെ� ഉ�രവാദി�ം കൂടുതലായി 
േ��ിനു വി�� െകാടു�ുേ�ാൾ, അവിെട ഉത്പാദനം കുറയുകയാണ് ശരി�ും 

െച���ത്. ഉദാഹരണ�ിന് ഒരാ�കമണ�ിെ� സമയ�ു� പൗരാവകാശ�ള�െട 

സംര�ണം.  

7.  മൂ�ാമെതാരുവെന ബാധി�ു� സകാരാ�കവും നിേഷധാ�കവുമായ 
പാർശ�ഫല�ൾ വിപണിെയ ഫല�പദമ�ാതാ�ു�ു 

തീരുമാന�ൾ എടു�ു�വർ തെ� അതിെ� പൂർണഫല�ളനുഭവി�ുേ�ാളാണ് 
വിപണിയുെട �പവർ�നം ശരിയായി നട�ു�ത്. ജന�ൾ വിപണിയിൽ നി�ും 
�പേയാജന�ൾ േനടുകയും എ�ാൽ ഒ�ും സംഭാവന െച�ാതിരി�ുകയും 
െച��േ�ാൾ ശരിയായ അളവിൽ ഉത്പാദനം നട�ു�തിൽ വിപണികൾ�ു 
പരാജയം േനരിേട�ി വരു�ു. അത് േപാെല ജന�ൾ�ു “�പതികൂല ഫല�ൾ ” 
ആണ് ലഭി�ു�ത് എ�ിൽ, അതായത് ജന�ൾ�ു ഹാനി വരികയും, ഇതിെ� വില 
ഉത്പാദന�ിെന സംബ�ി��� തീരുമാന�ളിൽ കണ�ിെലടു�ാതിരി�ുകയും 
െച��േ�ാൾ, ഒരു കൂ�ം ആള�കള�െട െചലവ്, മെ�ാരു വിഭാഗ�ിന് ലാഭമാകുകയും 
െച���ു.  

ന�ുെട വിപണിയിലു� �പവൃ�ി മൂലം മൂ�ാമെതാരു�നു�ാകു� ഫല�ൾ 

േ��ിന് ചില കാര��ൾ ഏെ�ടു�ാേനാ സ�കാര� താൽപര��െള മാ�ി മറി�ാേനാ 

ഉ� വാദമാകു�ി�. ഉദാഹരണ�ിന് േമാടിേയാെടയും പുതുമേയാെടയും വസ്�തം 

ധരി�വർ മ���വരുെട ഉ�ിൽ സകാരാ�കമായ അനുഭവമു�ാ�ു�ുെ��ു 
കരുതി തുണികള�െടയും വസ്�ത�ള�െടയും വിതരണം േ�യ്�് ഏെ�ടു�ു�തിന് ഇത് 

ഒരു കാരണമ�. ഭംഗിയു� പൂേ�ാ��ള�ം, വാസ്തുശി��ള�ം അ�െനയു� പല 

�പവർ�ന�ള�ം മ���വരിൽ ന� ഫല�ൾ (സകാരാ�കം) ഉ�ാ�ി. 
എ�ിരു�ാലും, ജന�ൾ  എ�ിെനയാേണാ പൂേ�ാ�വും വീടും സംര�ി�ിരു�ത്, 
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അ�െന തെ� തുടർ�് േപാകു�ു. ഇേ�ാൾ പറ� എ�ാ സാഹചര��ളിലും 

ഇതിൽ �പേയാജന�ൾ ലഭി�ു� മ�� വ��ികള�െട അംഗീകാര�ളട�ം 

ഉത്പാദകർ�് കി��� ഗുണം മാ�തം  ഉത്പാദനം തുടരു�തിന് ധാരാളമായിരു�ു. ടിവി, 
േറഡിേയാ �പേ�പണ�ള�െട കാര�െമടു�ാൽ െപാതു ഉത്പ��ള�െട കൂെട മ�� 
െചറിയ പല ഉത്പ��ള�ം കൂടി േചർ�് വ�ി���ായിരു�ു. ഉദാഹരണ�ിന് 

ക�നി�് േവ�ിയു� പരസ��ൾ. ചുരു��ിൽ െപാതു ഉത്പ��ൾ 

ഉത്പാദി�ി�ാനു� വിവിധ മാർഗ�ൾ, അതിെ� സംരംഭകരുെട ഉത്പാദന�ിനു� 

ചാതുര��ിെ� അ�ത തെ� ൈവവിധ�മാർ�താണ്.  

ഉത്പാദകനും ഉപേഭാ�ാവുമ�ാെത വിപണി�് പുറ�ു� മൂ�ാമന് േനരിേട�ി 
വരു� നഷ്ടം അെ��ിൽ പാർശ�ഫല�ളാണ്  (നിേഷധാ�കമായത്) വിപണിയുെട 

�പ�കിയയിെല നീതിയും കാര��മതയും ജന�ൾ േചാദ�ം െച���തിന് 

കാരണമാകു�ത്. ഇതിനു ഏ�വും വലിയ ഉദാഹരണം മലീനികരണം മൂലമു�ാവു� 

പാർശ�ഫല�ളാണ്. ലാഭമു�ാ�ാനായി സാധാരണയായി നട�ു� ഒ�ാണ് 

ഉത്പാദന�പ�കിയയിൽ പ�ി�ാ�വരുെട േമൽ ഉത്പാദന�ിെ� ചിലവുകള�െട ഒരു 
പ�് ചുമ�ുക എ� സ��ദായം. ഉദാഹരണതിനു ക�നിയിൽ നി�ും 

വലിെയാരളവിൽ മലിനമായ പുക അ�രീ��ിേല�് വിടുക, അെ��ിൽ 

രാസവസ്തു�ൾ നദിയിെലെ�ാഴു�ുക. ആ പുക ശ�സി�ു�വരും അെ��ിൽ  ആ 

വിഷജലം കുടി�ു�വരും ആ ഉത്പാദന�ിെ� ഭാഗമായു�  ചിലവുകൾ 

വഹിേ��ി വരു�ു�്. അേത സമയം ഉത്പാദകൻ  മാ�തം തെ�  ഉത്പ��ൾ വി� ്

ലാഭം േനടു�ു. ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ വിപണി പരാജയെ��� എ�� പറേയ�ത്, 

അവർ �പത��മ�. വിപണികൾ നിലെകാ���ത് ഭൂസ��ിൻ േമൽ ആണ്. അേ�ാൾ 

അതിനു� അവകാശ�ൾ ശരിയായി നിർവചി�െ��ിെ��ിൽ അവയ്�് 

നിലനിൽ�്  സാധ�മ�. മലിനീകരണം ഉ�ാകു�ത് വിപണിയുെട പരാജയം െകാ��, 

ആ വായു ശ�സി�ു�വരുെടയും, െവ�ം കുടി�ു�വരുെടയും അവകാശ�ൾ 

നിർവചി�ാൻ ഗവൺെമ� ്  പരാജയെ�ടു�തിനാലാണ്.  

കാ�ിെ� അെ��ിൽ ഒഴു�ിെ� ദിശയിൽ നീ�ിെ�ാ�ിരി�ു� ജന�ൾ�് 

അവരുെട അവകാശ�ൾ ഉപേയാഗി�് മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിയും. 

ഈയവസര�ിൽ ഉത്പാദകർ�് സ��ം പണമുപേയാഗി�് െകാ�് മലിനീകരണം 

തടയു�തിനു� ആധുനിക െസൗകര��ൾ നിർമി�ാം (അെ��ിൽ അതിെന 

ഹാനികരമാ�ാ�തും, സഹി�ാവു�തുമാെയാരു അളവിേല�് കുറ�� െകാ� ്

വരാം), അെ��ിൽ അവിെടയു� ജന�ൾ�്  അവരുെട േ�സാത��കൾ 

ഉപേയാഗി�ു�തിനു� അവകാശ�ൾ നൽകാം (ചിലേ�ാൾ ഇതിനായി േവെറാരു 
താമസ�ലം തെ� നൽേക�ി വേ��ാം), അതുമെ��ിൽ ആ ഉത്പ��ിെ� 

ചിലവുകൾ ലാഭേ��ാൾ കൂടു�ു എ�് കാണി�� ഉത്പാദനം തെ� നിർ�ലാ�ാം. 

ഉത്�ാദകെ� �പവർ�ി�് ജന�ള�െട േമലു� പാർശ�ഫലം കണ�ിലാ�ാനായി 
നെ� ഇവിെട സഹായി�ു�ത് താെഴയു� ഭൂമിയുെട േമലു� ജന�ള�െട 

അവകാശ�ളാണ്. പെ� ഒ�ുകൂടി സൂ�്മമായി േനാ�ുകയാെണ�ിൽ 

വിപണിയിൽ അവകാശ�ള�െട സ�ാത���മായ ൈകമാ�ം സാധ�മായതിനാലാണ് ഇത് 

സുഗമമായെത�ു നമു�് മന�ിലാവും.  

വായു മലിനീകരണവും ജല മലിനീകരണവും േപാെലയു�, ഉത്പാദകരും 

ഉപേഭാ�ാ�ള�മുൾെ�ടാ�, മൂ�ാം വിഭാഗ�ിനു�ാകു� നിേഷധാ�കമായ 

പാർശ�ഫലം  വിപണിയുെട പരാജയ�ിെ� സൂചക�ള�, മറി�� അവകാശ�ൾ 

നിർവചി�ു�തിൽ ഗവൺെമ��െ� പാരാജയമാണ്.  
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8. സാമൂഹിക വ�വ�ിതി കൂടുതൽ സ�ീർ�മാകുേ�ാൾ വിപണിയുെട 
വിശ�സ്തത കുറയുകയും ഗവൺെമ��െ� കൂടുതൽ നിർേദശ�ൾ 
ആവശ�കമാവുകയും െച���ു.  

ലളിതമായ സാമൂഹികവ�വ�യുെട സമയ�്, വിപണിയുെട േമലു� വിശ�ാസം 
ശരിയാെയാരു കാര�മായിരു�ു. എ�ാൽ സാമൂഹിക സാ��ിക ബ��ള�െട 
വളർ� മൂലം, ജന�ള�െട സമന�യ�ിനു  േവ�ി ഗവൺെമ� ്  നിർേദശ�ൾ 
അത�ാവശ�മായി വ�ു.  

ഇതിെ� േനേര എതിർവാദമാണ് ശരി. ആദിമ മനുഷ�രുേടതു േപാലു� ലളിതമായ 

സാമൂഹിക വ�വ�െയ ഒരുമി�ി�� െകാ�ുേപാകാൻ ശ�നായ ഒരു തലവെ� 

ആവശ�േമയു��. എ�ാൽ സാമൂഹിക വ�വ� സ�ീർണമാകുേ�ാൾ, വിപണിയിെല 

ൈകമാ��ൾ�് �പാധാന�ം കൂടുകയാണ് െച���ത്. സ�ീർണമായ സാ��ിക 

വ�വ�യിൽ, ഒരാൾേ�ാ അെ��ിൽ ഒരു കൂ�ം ആള�കൾേ�ാ ഏേകാപി�ി�ാൻ 

കഴിയാ��ത വിവര�ൾ ഉ�ാകു�ു�്. ഈയവ��് 

പരിഹാരമു�ാ�ാനായി��� രീതി വിപണികൾ വളെര ചിലവ് കുറ� രീതിയിൽ 

വികസി�ിെ�ടു�ി���്. ഇവെയയാണ് ന�ൾ വിഭവ�ള�െട "മൂല�ം" അഥവാ "വില" 

എ�് പറയു�ത്. വിപണിയിലു� മൂല��ിലൂെട നമു�് വിഭവ�ള�െട അേ�ാളെ� 

ആവശ�കതയുെടയും വിതരണ�ിെ�യും ഒരു സം�ിപ്തരൂപമാണ് ലഭി�ു�ത്. ഈ 

മൂല�ം ചര�ുകൾ�ും േസവന�ൾ�ും ഒരു േപാെല ബാധകമാണേ�ാ. അത് െകാ� ്

തെ� മൂല�ം, ഭാഷകൾ�ും സാമൂഹികവ�വ�ിതികൾ�ും സമുദായ�ൾ�ും 

അ��റം ജന�െള അപരിചിതരുെട വെര സഹായം ലഭ�മാ�ു�തിനു സഹായി�ു�ു. 
ഇതിൽ നി�ും മന�ിലാവും സമൂഹ�ിൽ സ�ീർ�ത കൂടുേ�ാറും വിപണിയുെട 

രീതികെള ന�ൾ കൂടുതൽ ആ�ശയിേ��ി വരുെമ�്. 

9. വികസ�ര രാജ��ളിൽ വിപണികൾ ഉ�ാകി�.  

വിപണികൾ ന� േപാെല �പവർ�ി�ണെമ�ിൽ വികസിത രാജ��ളിലു�ത് 
േപാെലയു� ന� അടി�ാന സൗകര�വും ശ�മായ നിയമ വ�വ�ിതിയും 
ആവശ�മാണ്. എ�ാൽ ഇത് ര�ുമി�ാ� വികസ�ര രാജ��ളിൽ വിപണിെയ 
ആ�ശയി�ുക നട�ു� കാര�മ�. ഇത് ര�ും ന�േപാെല �പവർ�ി�ുെ�ാരു 
അവ� സംജാതമാകു�ത് വെര വികസ�ര രാജ��ളിൽ വിപണി�് 
�പവർ�ി�ാനായി ഗവൺെമ��െ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ  അത��ാേപ�ികമാണ്.   

 അടി�ാന സൗകര��ള�െട വികസനം എ�് പറയു�ത് വിപണികളിൽ നി�ും 

ലഭി�ു� സമൃ�ിയിൽ നി�ും ഉ�ാകു�താണ്, അ�ാെത വിപണികൾ 

നിലനിൽ�ു�തിന് േവ�ിയു� ഒരു സവിേശഷതയ�. ശ�മായ 

നിയമവ�വ�യുെട അഭാവം വിപണികൾ വികസി�ാ�തിനു ഒരു കാരണമാണ്. 

പെ� ഇതിെന ഒരു േതാൽവിയായി എടു�ാെത ഇേ�ാഴു� വ�വ�ിതിയിൽ 

പരിഷ് കാരം െകാ�ു വ�ു ശ�മാെയാരു വിപണി െക�ി�ടു�ാനു� 

�പേചാദനമായി കണ�ാ�ണം. വികസ�ര രാജ��ൾ വികസിത രാജ��ളിെലേ�ാെല 

സമൃ�മാകണെമ�ിൽ ഇവിെട സംരംഭകർ�ും, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ും, 

നിേ�പകർ�ും, െതാഴിലാളികൾ�ും എ�ാം സ�ാത���പൂർ�ം സ��ു�ാ�ാൻ 

സഹായി�ു� ശ�മാെയാരു നിയമവ�വ�ിതിയുെട നിർ�ിേ��തു�്. 
എ�ാ സ��രാഷ്�ട�ള�ം ഒരി�ൽ ദാരി�ദരാജ��ളായിരു�ു. ചിലത് 

വളെരയടു� കാല�ു വേരയും. എ�ാലിവിെട ദാരി�ദ�െ��ുറി�� പറേയ�ത്, 

പകരം സ��ിെന കുറി�ാണ്. സ��് ഉ�ാ�ിെയടുേ��താണ്. സ��് 

ഉ�ാകു�ു�് എ�് ഉറ�� വരു�ു�തിനു� ഏ�വും ന� മാർഗം അത് 
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െച���തിനു� േ�പരണ ജന�ൾ�് നൽകുക എ�താണ്. ഇതിനായി 
സ�ത��വിപണിേയ�ാൾ  നെ�ാരു മാർ�ം േവെറയി�. സുശ�മായ നിയമ�ളാൽ 

സംര�ി�െ�ടു� വസ്തു�ള�െട അവകാശവും,  ൈകമാ�െ�  എള��മാ�ാൻ 

േവ�ിയു� �ാപന�ള�ം സ�ത��വിപണിയുെട അടി�റയാണ്. അത് െകാ� ്

തെ�യാണ് ദാരി�ദ�െ� തുട�� നീ�ാനായി സ�ത��വിപണിെയയു�� എ� ്

പറയു�ത്. 

“വികസ�ര രാജ�ം” എ� േപര് പലേ�ാഴും േക��ാസൂ�തണ�ിനും, േ��ിെ� 

ഉടമ�തയ്�ും, ധന�ിനും, സംര�ണവാദ�ിനും, �പേത�ക 

അധികാര�ൾ�ുെമ�ാം േവ�ി വിപണികെള നിേഷധി� രാജ��ൾ�് െകാടു�ു 
ക�ി���്. എ�ാൽ ഇത് െത�ി�ാരണാജനകമാണ്. അ�രം രാജ��ൾ ഒരി�ലും 

വികസ�രരാജ��ള�. ഒരു രാജ�ം വികസ�രമാകണെമ�ുെ��ിൽ അവിെട 

ഭൂസ��ിനും കരാറുകൾ�ുമായി നിയമവ�വ�ിതികൾ ഉ�ാ�ുകയും, വിപണികെള 

സ�ാത��മാ�ുകയും,േ��ിെ� അധികാര�ിനും, ബജ�ിനും, സ�ാധീന�ിനും 

അതിർവര�ുകൾ നി�യി�ുകയും െചയ്തി���ാവും. അ�ാെത ആ രാജ��ിൻെറ 

സാ��ിക �ിതി ഒരു മാനദ�മാവു�ി�. 

10. വിപണികൾ സാ��ിക മാ��ം േപാെലയു� വലിയ ദുര��ൾ� ്
വഴിെയാരു�ു�ു.  

നിേ�പകരുെട ആ�വിശ�ാസം മൂലം നിേ�പ�ിലു�ാകു� വലിയ തകർ�, 
ഉത്പാദന�ിൽ കുറവ് വരു�ുകയും െതാഴിലി�ായ്മ ഉ�ാ�ുകയും സാ��ിക 
അവ�െയ അത��ം വഷളാ�ുകയും െച��േ�ാൾ, വിപണിയിലു� വിശ�സ്തത 
“ഉയർ�യുെടയും താഴ്ചയുെടയും ” ആവർ�നം ഉ�ാ�ു�ു.  

സാ��ിക േമഖലയിെല “ഉയർ�യുെടയും താഴ്ചയുെടയും” ആവർ�ന�ിനു 
പലേ�ാഴും വിപണികെള കു�െ�ടു�ാറു�്. െതളിവായി കാണി�ു� 

അമിേതാത്പാദനം ഒരി�ലും വിപണിയുെട സവിേശഷതയാകു�ി�. കൂടുതൽ 

ഉത്പ��ള�ം േസവന�ള�ം ഉ�ാകുേ�ാൾ, വില �കമീകരി�ുകയും അതിെ� 

ഫലമായി ഉ�ാകുകയും െച���ത് ഒരു “താഴ്ച”യ�. ഏെത�ിലും ഒരു വ�വസായം 

വികസി�ുകയും, വിപണി�് താ�ാവു�തിലും അധികം ഉത്പാദനം നട�ുകയും 

െച��േ�ാൾ, അവിെട ഒരു സ�യം തിരു�ൽ ഉ�ാകുകയും, �പധാന േ�സാത��കെള 

മ�� �പവർ�ന�ളിേല�് വഴി തിരി�� വിടു�തിനു നിർേദശി�ുകയും െച���ു. 
എ�ാ വ�വസായ�ിനും ഈ സ�യം തിരു�ലിനു� കാരണ�ൾ 

സഹജമായി���ാകി�. അത് പരസ്പര വിരു�മാണ് (നിേ�പം എ�ാവരിൽ നി�ും 

എടു�ുകയും അതിെന വഴി തിരി�� വിടുകയും െച��േ�ാൾ, എ�ാ നിേ�പ�ള�ം 

എടു�ു എ�് പറയാൻ സാധ�മ�). 

എ�ിരു�ാലും ബു�ിപരമ�ാ� കൃ�തിമമായ കണ�ുകൂ�ലുകൾ മൂലം വില 

നിലവാരെ� ഗവൺെമ� ്  വളെ�ാടി�ുേ�ാൾ ദീർഘകാലെ� െതാഴിലി�ായ്മ�ു 
സാധ�തയു�്. വ�വസായ�ൾ�ു� ധനസഹായ�ള�മായി ബ�െ�� 

�പമാണ�ളിലു�ാകു� െത��കൾ മൂലം വിലയിലും കൂലിയിലും �കമീകരണം 

ആവശ�മായി വരികയും തൽഫലമായി  ദീർഘകാലേ��് െതാഴിലി�ായ്മ 

ഉ�ാകുകയും െച���ു. 1929ൽ, ര�ാം േലാക മഹായു��ിെ� അവസാന 

സമയ�്, ഇത് േപാെല ഒരു വലിയ മാ��ം ഉ�ാ�ി. രാഷ്�ടീയ ല���െള 

തീരുമാനി�ു� യു. എസ് െഫഡറൽ റിേസർവ് സി��ിൽ നി�ുമു� 

പണവിതരണ�ിൽ ഉ�ായ െപ��ു�ായ വലിയ കുറ�ിൽ ആണ് ഇതിനു കാരണം 

എ�ാണ് �പശസ്തരായ സാ��ിക വിദഗ്ധർ (േനാബൽ സ�ാന േജതാവായ മിൽടൻ 

ൈ�ഫഡ്മാെന േപാെലയു�വർ) ചൂ�ി�ാണി�ത്. ഈ കുറവ് മൂലം, സംര�ണവാദം 

ഉയരുകയും അത് എ�ായിട�ും കൂടുതൽ ദുരിതം ഉ�ാ�ുകയും െചയ്തു. 
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നാഷണൽ റികവറി ആക്ടും, ഉത്പ��ള�െട വില കൂ��� പരിപാടികള�ം, 

ഗവൺെമ��െ� �പമാണ�ളിലു�  െത��കൾ തിരു�ു�തിനായി വിപണികള�െട 

ശ�ിെയ ഉപേയാഗി�ു� പുതിയ രീതിയും ഒെ� കാരണം ദീർഘകാലേ��് നീ�ു 
നി�ു. 1997 ൽ ഏഷ�യിൽ ഉ�ായ സാ��ിക �പതിസ�ി േപാെല ഈ അടു�് നട� 

ചില തകർ�കൾ, ഒ��ം ഔചിത�മി�ാ� സാ��ിക�പമാണ�ള�ം 

ൈകമാ�നിര�ിെന കുറി��� �പമാണ�ള�ം നിേ�പകരുെട വഴി െത�ി�ത് 

കാരണമാണ് ഉ�ായത്. ഗവൺെമ��െ�  �പമാണ�ൾ വിപണിയിെല ശ�ികൾ 

തിരു�ി, പെ� അത് േ�ശകരമായിരു�ു. അതിെ� �പഥമ കാരണ�ൾ 

ഗവൺെമ��െ�, സാ��ിക ൈകമാ��െള കുറി��� �പമാണ�ളിെല 

െത��കളായിരു�ു.  
കുറ�� കൂടി വിേവകേ�ാട്  കൂടിയു� �പമാണ�ൾ ഗവൺെമ��െ� സാ��ിക 

അധികൃതർ െകാ�് വ�േ�ാൾ ഇ�രം ആവർ�ന�ൾ കുറ�ു വ�ു. 
വിപണിയുെട �കമീകരണ �പവർ�ന�ിൽ വിശ�സ്തത വ�േ�ാൾ ഇ�രം 

ദുരിത�ള�െട കാഠിന��ിൽ കുറവ് വരികയും, സ�ത���വിപണിയും, നിയമ�ള�ം 

ഒെ� പി�ുടരു� രാജ��ളിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽ�ുകയും െചയ്തു.  

11. വിപണികൾ�് േമലു� അമിതമായ വിശ�ാസ�ത , േസാഷ�ലിേ�ാടു� 
വിശ�ാസ�ത േപാെല ബാലിശമാണ.് മി�ശമായ സാ��ിക വ�വ�യാണ്  
ഏ�വും ഉ�മം 

എ�ാ േകാഴിമു�കള�ം ഒേര കു�യിൽ ഇടു�തു ബു�ിയ� എ�ു ഒരു വിധം 
എ�ാവർ�ും മന�ിലാ�ാം. വിേവകമു� നിേ�പകർ അവരുെട  നിേ�പ�ൾ 
പലയിട�ായി ഇടുകയാണ് പതിവ്. ഇത് േപാെല തെ� േസാഷ�ലിസവും 
വിപണികള�െടയും മി�ശിതമായ ഒരു നയ�ള�െട കൂ�് ഉ�ാവു�ത് യു�ിസഹമാണ്.  

വിപണിയുെട �പവർ�ന�െള കുറി�് ഗഹനമായ അറിവി�ാ�വരും, എ�ാൽ 

വിേവകമു�വരുമായ നിേ�പകർ, അപകട സാധ�ത ഒഴിവാ�ു�തിനു േവ�ി 
അവരുെട നിേ�പ�ൾ (േപാർ�്േഫാളിേയാ) കൂടുതൽ വ�ത�സ്തമാ�ി വ�ും. ഒരു 
ഓഹരി താഴുേ�ാൾ, മെ�ാ�് ചിലേ�ാൾ ഉയരും. അതിനാൽ ഒരു ദിവസം 

അവസാനി�ുേ�ാേള�ും, േന��ള�ം നഷ്ട�ള�ം ബാലൻസ് െച��ം. ദീർഘകാലം 

െകാ�്, വ�ത�സ്തമായ േപാർ�് േഫാളിേയാ വളരും. പെ� നയ�ൾ അ�െനയ�. 

ചിലത് വീ�ും വീ�ും പരാജയെ�ടു�ത് കാണാം. മ�� ചിലത് ഇേ�ാഴും 

വിജയി�ു�തായും കാണാം. അത് െകാ�് തെ� എ�ായ്േ�ാഴും പരാജയെ�ടു� 

ഓഹരികെളയും, എ�ായ്േ�ാഴും വിജയി�ു� ഓഹരികെളയും കൂ�ിേ�ർ�ു 
ൈവവിധ�മായ ഒരു നിേ�പക േപാർ�് േഫാളിേയാ ഉ�ാ�ൽ നട��� കാര�മ�. 

എെ��ാൽ ഏതു സംരംഭ�ിനാണ് ലാഭെമ�ും, ഏതാണ് നഷ്ട�ിെല�ും 

ഉ�തിെന കുറി��� അറിവ് ആർ�ുമി� എ�താണ്.  

കാനഡയിെല േ�ഫസർ ഇൻ�ി�����ം, േലാക�പശസ്തമായ ഒരു �പമുഖ ഗേവഷണ 

ശൃംഖലയും, വർഷാവർഷം, കഴി� ഒരു ദശാബ്ദ�ിലു� സാ��ിക കണ�ുകൾ 

പരിേശാധി�ാറു�്. അതിൽ നി�ും, വിപണിയുെട േമലു� വിശ�ാസ�ത മൂലം 

�പതിശീർഷവരുമാനം കൂടുെമ�ും, വലിയ സാ��ിക വളർ� ഉ�ാകുെമ�ും, 

െതാഴിലി�ായ്മ കുറയുെമ�ും, െപാതുവായു� ആയുർൈദർഘ�ം കൂടുെമ�ും, 

കു�ികള�െട മരണനിര�് കുറയ്�ുെമ�ും, ബാലേവല കുറയ്�ുെമ�ും,ശു�ജല 

ലഭ�ത വർ�ി�ും എ�ും, കൂടുതൽ ആേരാഗ� സുര� ഉ�ാകും എ�ും, വൃ�ിയു� 

ചു��പാട്, െമ�െ�� പരിപാലനം, കുറ� അഴിമതി, കൂടുതൽ ജനകീയ ഉ�രവാദിത�ം 

തുട�ിയ ആധുനിക ജീവിത രീതിയുെട സവിേശഷതകള�ം ഉ�ാ�ുെമ�് അവർ 
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പലേ�ാഴായി കാണി�ി���്.  ചുരു��ിൽ സ�ത�� വിപണികൾ ന� ഫല�ൾ 

തരു�ു.  

മാ�തവുമ� ഇതിന് "സ�ുലിതമായ" ഒരു ഇടനിലമി�. വിപണിയിൽ േ��� 
ഇടെപടുേ�ാൾ പലേ�ാഴും ദുരിത�ള�ം നഷ്ട�ള�ം ഉ�ാകു�ു. ഇവെയ തുടർ�ു� 

ഇടെപടലുകൾ�ു� കാരണ�ളായി കാണി�ുകയും, നയ�െള ഏെത�ിലും 

ഒര�േ��ു വലി�� െകാ�് േപാവുകയും െച���ു. ഉദാഹരണ�ിന്, ഒരു 
േപാർ�് േഫാളിേയായിൽ െത�ായ ഒരു സാ��ിക നയമു�ായിരു�ു. അത് �പകാരം 

സ�ദ്ഘടനയുെട വളർ�െയ�ാള�ം േവഗ�ിൽ കാശിെ� ലഭ�ത കൂ��മായിരു�ു, 
ത�ൂലം വില�യ�ം വർ�ി�ുകയാണു�ായത്. വിഡ് ഢികളായ രാഷ്�ടീയ�ാർ ആ 

നയെ� തിരു�ാെത "അസ�ുലിതമായ സ�ദ് വ�വ�െയയും", 

"േദശസ്േനഹമി�ാ� ഊഹ��വട�ാെരയും" പഴിചാരി വില�യ��ിന് 

നിയ��ണം െകാ�് വരു�ു. ഇവിെട വിപണിയുെട അടി�റയായ ആവശ�കതയും 

വിതരണവും െകാ�് വിലെയ നിയ��ി�ാ�തിനാൽ ചര�ിെ�യും 

േസവന�ള�െടയും ലഭ�തയിൽ കുറവു�ാകു�ു. (ഇവിെട കാശിെ� ലഭ�ത 

കൂടിയതനുസരി�� അതിെ� മൂല�ം ഇടിയുകയാണു�ായത്). നിയ��ിതമായ 

ചര�ിെന വാ�ാനായി കൂടുതലാള�കൾ വിപണിവിലേയ�ാൾ കുറവിന് 

�ശമി�ുകയും, ഉത്�ാദകർ അത് സ�തി�ാതിരി�ുകയും െച���ു. സ�ത�� 

വിപണിയുെട അഭാവ�ിൽ കരി��യിൽ സാധന�ൾ വിൽ�ുക, ൈക�ൂലി 
തുട�ിയ നിയമവിരു�മായ വഴികളിേല�് ആള�കൾ തിരിയു�ു. ഇ�െന 

സംജാതമാവു� അവ� ഒരു ഏകാധിപത� വ�വ�ിതിയിേല�ാണ് 

േപായിെ�ാ�ിരി�ു�ത്. ചുരു��ിൽ െത�ാെണ�ുറ��� ഒരു സാ��ിക 

നയം സ�ദ��വ�െയ ദുർബലമാ�ുകയും, അഴിമതി സൃഷ്ടി�ുകയും, 

ജനാധിപത�െ� തളർ�ുകയും െചയ്തു. 
 

സാ��ിക/ധാർ�ിക സ�ി�ശവിമർശന�ൾ 

 

12. വിപണികൾ, അവയുെട അഭാവ�ിലു�തിേന�ാൾ, അസമത��ിനു 
കാരണമാകു�ു. 

 ഉപേഭാ�ാ�ള�െട അഭിരുചികെള നിറേവ�ാൻ കഴിവു�വർ�് വിപണികൾ 
കൂടുതൽ  വില കൽ�ി�ു�ു. കഴിവുകള�െട വ�ത�സ്തത�നുസരി�� വരുമാനവും 
വ�ത�സ്തമാകു�ു. കൂടാെത, േസാഷ�ലിസം എ�ാവർ�ും തുല� സമത�ം ആണ് 
അർ�മാ�ു�ത്. അതിനാൽ േസാഷ�ലിസ�ിേല�ു� ചവി��പടികൾ 
സമത��ിേല�് കൂടി ഉ�താണ്.  

നയ�ള�ം അതിെ� പരിണിതഫല�ള�ം ത�ിലു� ബ��ൾ 

അറിയു�തി�ായി, ആദ�ം ഭൂസ��്  എ�ത് ഒരു നിയമപരമായ ആശയമാെണ�തും, 

സ��്  എ�് പറയു�ത് സാ��ികപരമായ ഒരു ആശയമാെണ�തും ന�ൾ 

മന�ിലാ�ി വയ് �ണം.   ആശയ�ുഴ��ള��ാ�ാൻ സാധ�തയു�വയാണിവ. 

വിപണിയിെല �പ�കിയകൾ സാധാരണയായി സ��ിെന വലിയ അളവിൽ 

പുനർവിതരണം നട�ു�ു. അതിനു വിപരീതമായി സ�ത�� വിപണികെള 

േ�പാ�ാഹി�ി�ു� നിയമ�ൾ ഭൂസ��്  സംര�ി�ുകയും അതിെ� 

പുനർവിതരണം നിേരാധി�ിരി�ുകയും െച���ു. അതിനാൽ ഭൂസ��ി� അവകാശം 

ഒേര ൈകകളിൽ തുടരുേ�ാഴും വിപണികൾ സ��ിെന പുനർവിതരണം െച���ു. 
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ഒരു മുതലിെ� (ഭൂസ��ും, സ��ും േചർ�് ഒരാള�െട മുതലായി 
കണ�ാ�െ�ടു�ു എ�ു ഓർ�ു വ�ുക).  വില ഓേരാ സമയവും 

മാറിെ�ാ�ിരി�ുേ�ാൾ, ഉടമ�െ� സ��ിൽ വ�ത�ാസം വരു�ു. ഇ�െല 600 

യൂേറാ വിലയു�ായിരു� മുതലിന്  മൂല�ം ചിലേ�ാൾ ഇ�് 400 യൂേറാ ആേയ�ാം. 

ഇവിെട ഭൂസ��ിെ� ൈകമാ��ൾ ഒ�ും നട�ി�ിെ��ിലും, ഏകേദശം 200 

യൂേറായ്�് തുല�മായ സ��ിെ� പുനർവിതരണം നട�ി���്. വിപണികൾ 

�ിരമായി ഇ�രം പുനർവിതരണ�ൾ നട�ുകയും, ഉടമ�ന് മുതലിെ� 

മൂല�െ� കൂ��വാേനാ, അെ��ിൽ കൂ��� ഒരുവന് ൈകമാ�ം െച�ാേനാ �പേചാദനം 

െകാടു�ുകയും െച���ു. െമാ��ിലു� മൂല�ം വർധി�ി�ാൻ �ശമി�ു� 

ഇ�ര�ിലു� പുനർവിതരണം വലിയ േതാതിലു� സ��ിെ� ൈകമാ�െ� 

സൂചി�ി�ു�ു. ഇതിനു വിപരീതമായി രാഷ്�ടീയ �പ�കിയകൾ ഒരുവനിൽ നി�ും 

കുറെ�ടു�ു േവെറാരുവന് െകാടു�്  ഭൂസ��ിെ� പുനർവിതരണനം നട�ു�ു. 
എ�ാൽ ഭൂസ��ിെന ഭ�ദമ�ാതാ�ി െമാ��ിലു� മൂല�െ�  കുറ�ുക, 

അതായത് സ��ിെന ഇ�ാതാ�ുകയാണീ  �പവൃ�ി െച���ത്.  ഈ 

പുനർവിതരണനം എ�തേ�ാളം �പവചനാതീതമാേണാ അ�തേ�ാളം സ��ിനു 
നഷ്ടവും സംഭവി�ും. 

ഒരുപാട് മാന�ള�� ഒരു കാര�മാണ് സമത�ം എ�ത്. ഉദാഹരണ�ിന് 

നിയമ�ിനു മു�ിൽ എ�ാവർ�ും സമ�ാരകാം. പെ� എ�് കരുതി എ�ാവർ�ും 

രാഷ്�ടീയ�ിന് മു�ിൽ ഒേര സ�ാധീനമാെണ�ു പറയാൻ സാധി�ി�. ഭ�ണ�ിനു 
േവ�ിയു� തുല�ാവകാശ�ിനുേവ�ി വാദി�ു�വർ മ���വേര�ാൾ വാചാലരും 

ഊർ�സ�ലരുമായി കാണു�ു. അതിനാൽ അവർ�ു കൂടുതൽ സ�ാധീനം ലഭി�ു�ു. 
അത് േപാെല തെ� സ�ത��വിപണിയിൽ തുല� േസവന�ള�െടയും 

ഉത്പ��ള�െടയും ലഭ�തയു�ാകുേ�ാൾ ഉ�ാകു� വരുമാനം 

തുല�മാകണെമ�ി�. ചിലർ മ���വെര�ാള�ം കഠിനാ��ാനം െച���വേരാ, 

കൂടുതൽ സമയം േജാലി െച���വേരാ ആകാം. മ�� ചിലവർ �പേത�ക 

കഴിവു�വരാകാം, അവർ�് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭി�ു�ു. മറുവശം 

േനാ�ുകയാെണ�ിൽ തുല�മായ സ�ാധീന�ിേനാ  തുല�മായ വരുമാന�ിേനാ 

േവ�ി ബലാല്കാരമായി �ശമി�ുകയാെണ�ിൽ ചിലർ മ��ളവെര�ാള�ം കൂടുതൽ 

അധികാര�േളാ, രാഷ്�ടീയ സ�ാധീനേമാ േതടു�ു.  അവർ�് അ�ിെനയു� 

പരിണിതഫല�ൾ െകാ�് വരാനു� ശ�ിയുമു�ാകും. ചില �പേത�ക രീതിയിലു� 

പരിണിതഫല�ൾ�്  േവ�ി �ശമി�ുേ�ാൾ, പുനർവിതരണ�ിന് േവ�ിയു� 

“ൈദവ�ിെ� ക�്”, അതായത് അധികമു�വരിൽ നി�ും എടു�ു ഇ�ാ�വർ�് 

നൽകാനു� കാഴ്ച ചിലർ�് ആവശ�മായി വരു�ു. തുല�മായ ഫല�ിനു 
േവ�ിയു� ശ�ി, ചില നിേയാഗി�െ��വരുെട ക�ിലായതിനാൽ, ഔേദ�ാഗികമായ 

സമത��ിനു േവ�ി വാദി�ു� േസാവിയ�് യുനിയെ� കാര�ം േപാെല 

തുല�തയി�ാ� രാഷ്�ടീയ നിയമ വ�വ�ിതിയിൽ, തുല�മ�ാ� വരുമാന�ിേനാ, 

േ�സാത��െകള�െട ലഭ�തയ് േ�ാ  േവ�ി �ശമി�ാനു� �പേലാഭനമു�ാകു�ു. 
വിപണിെയ േനാ�ാെത തുല�മായ അെ��ിൽ ന�ായമായ ശ�ളം േമടി�ാനു� �ശമം 

എേ�ാഴും അസമർ�മാകുെമ�ാണ് യു�ിയും അനുഭവവും ന�െള പഠി�ി�ു�ത്. 

ഇതിെ� കാരണെമെ��ാൽ ഭൂസ��ു പുനർവിതരണനം നട�ാൻ 

അധികാരമു�വർ സ��ം ലാഭ�ിനായി ഇവെയ ഉപേയാഗി�ു�ു. ത�ൂലം രാഷ്�ടീയ 

സ�ാധീന�ിെല അസമത�ം മ�� പല അസമത��ളായി പരിണമി�ു�ു - 
ബഹുമതികള�െട, സ��ിെ� അെ��ിൽ േവെറെയെ��ിലും. ക���ണി�് 

രാജ��ള�െട അനുഭവം ഇ�പകാരമാണ്. ഇത് തെ�യാണ് െവനിേസ�ലയിൽ ഹ��േഗാ 

ചാേവസ് പൗര�ാർ�ിടയിൽ സ��ു�ാ�ാെന� വ�ാേജന െച���തും. 

59 



2006െല എകേണാമിക് �ഫീഡം ഓഫ് ദ േവൾഡ് റിേ�ാർ�ിെല വിവര�ൾ 

അനുസരി�്, സ���തവിപണിയുെട േമലു� വിശ�ാസ�ത വരുമാന�ിെല 

അസമത�വുമായി (വിപണികള�െട ഏ�വും കുറ� സ�ാത���മു��ിൽ നി�ും 

കൂടുതലു�ത് വെര ഉ�തിെന ക�ാർൈ�ലുകളായി തിരി�ുേ�ാൾ, ഏ�വും 

ദരി�ദരായവരുെട ശരാശരി വരുമാനം, 2.2 ശതമാനം െതാ�് 2.5 ശതമാനം വെര 

വ�ത�സ്തമാകു�ു). വലിയ ബ�മു�ത�. പെ� അത് ഏ�വും ദരി�ദമായ പ�ു 
ശതമാനം ജന�ള�െട വരുമാനവുമായി ബ�െ��� കിട�ു�ു. (സാ��ിക 

വ�വ�ിതിയിൽ  ഏ�വും കുറ� സ�ാത���മു��ിൽ നി�ും കൂടുതലു�ത് വെര 

ഉ�തിെന ക�ാർൈ�ലുകളായി തിരി�ുേ�ാൾ, ഏ�വും ദരി�ദരായ പ�ു ശതമാനം 

േപരുെട  ശരാശരി വരുമാനം $826, $1,186, $2,322,$6,519 എ�ി�െനയാണ്) വിപണിയിൽ 

ഉ� വിശ�ാസ�ത  വരുമാന�ിെ� വിതരണ�ിൽ വലിയ ഫല�ളി�. എ�ാൽ അത് 

ദരി�ദരുെട വരുമാന�ിൽ വർ�നവു�ാ�ുകയും, അതിനാൽ കുെറയധികം 

പാവെ��വർ ഇതിെന ഒരു ന� കാര�മായി കണ�ാ�ുകയും െച���ു.  

13. ജന�ള�െട �പാഥമികാവശ��ളായ ആേരാഗ�ം, പാർ�ിടം, വിദ�ാഭ�ാസം, 
ഭ�ണം എ�ിവ നിറേവ�ാൻ വിപണികൾ�് സാധി�ു�ി�.  

 ഉത്പ��ൾ അവയുെട �പകൃത�ിനനുസരി�� േവണം വിതരണം 
െച�െ�േട�ത്. വിപണികൾ ഉത്പ��ൾ വിതരണം െച���ത്, തിരി�� പണം 
നൽകാനു� കഴിവിനനുസരി�ാണ്. എ�ാൽ �പാഥമികാവശ��ളായ ആേരാഗ�ം, 
പാർ�ിടം, വിദ�ാഭ�ാസം, ഭ�ണം തുട�ിയവ അവാശ�ാനുസരണം വിതരണം 
െചേ��താണ്. അത് പണം നൽകു�തിനു� കഴിവിനനുസരി�� നൽേക�ത്.  

േസാഷ�ലിസം തരു�തിേന�ാൾ കൂടുതൽ ഉയർ� ജീവിതരീതി വിപണികളിൽ 

നി�ും ജന�ൾ�്  ലഭ�മാകുകയാെണ�ിൽ, വിപണികൾ�് കീഴിലു� വിന�ാസരീതി 
�പാഥമികാവശ��ള�െട നിറേവറൽ കൂടി നട�ിലാ�ും എ�് േവണം മന�ിലാ�ാൻ. 

മുൻപ് പറ�ത് േപാെല, ദരി�ദരുെട വരുമാനം, സ�ത���വിപണി�നുസരി�് 

േവഗ�ിൽ വളരും. അതായത്, അവരുെട ആവശ��ൾ നിറേവറു�തിനു� 

േ�സാത��കൾ അവർ�് ലഭ�മാകും. (സാധാരണയായി എ�ാ ആശയ�ള�ം 

വരുമാനവുമായി ബ�െ��ത�. �പേത�കി�് യഥാർ� സ്േനഹവും സാേഹാദര�വും. 

പെ� അവെയ�ാം ബലാല്കാരമായ രീതി െകാ�് തുല�മായി വിതരണം 

െച�െ�ടണെമേ�ാ, എ�ിനു അ�െന വിതരണം െച�െ�ടണെമേ�ാ 

ചി�ി�ു��ിൽ യാെതാരു അർ�വുമി�). 

കൂടാെത, “േയാഗ�ത”യുെട വാദ�ൾ േപാെല, “ആവശ�കത”യുെട വാദ�ള�െടയും 

ഉറ�� നഷ്ടെ�ടുേ�ാൾ, വില നൽകു�തിനു� സ��ത എള���ിൽ 

അള�ു�തിനു സാധി�ു�ു. ജന�ൾ ത�ള�െട പണമുപേയാഗി��, 
ഉത്പ��ൾ�ും േസവന�ൾ�ും വില പറയുേ�ാൾ, അവർ മ��� 

ഉത്പ��ൾ�ും േസവന�ൾ�ും അനുസരി�് ഇവയ്�ു എ�തേ�ാളം �പാധാന�ം 

നൽകു�ുെ��് മന�ിലാ�ാം. ആേരാഗ�േ��ാള�ം, വിദ�ാഭ�ാസതേ��ാള�ം 

�പാധാന�മു� ഭ�ണം ഫല�പദമായി വിപണികളിലൂെട ലഭ�മാകു�ു. 
സ�കാര�സ��ിനു� അവകാശം നിേഷധി�ുകയും, വിപണികൾ�് പകരം േ��ിെ� 

വിതരണം നട�ുകയും െച��� രാജ��ളിെല പരിണിത ഫല�ൾ പ�ിണിയും, 

നികൃഷ്ടതയുമാണ്. മനുഷ�െ� �പാഥമികാവശ��ൾ ഉൾെ�ടു� ആവശ�കതകൾ, 

മേ�തു രീതിേയ�ാള�ം ഫല�പദമായി നിറേവറാൻ സാധി�ു�ത് വിപണികൾ�ാണ്.  

 ആവശ��ൾ നിറേവ���തിനായി ദുർ�ഭമായ േ�സാത��കെള ഉപേയാഗിേ��ി 
വരും. അതായത്, ഓേരാ�ിെ�യും വിന�ാസ�ിനനുസരി�� തിരെ�ടു�ണം. 

വിപണികൾ�് �പവർ�ി�ാൻ അനുവാദമി�ാ�യിട�ളിൽ ദുർ�ഭമായ 

േ�സാത��കെള പരിമിതെ�ടു�തിനായി, കർ�ശമായ വിന�ാസം, രാഷ്�ടീയമായ 
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പിടിപാടുകൾ, ഭരി�ു� പാർ�ിയിെല അംഗത�ം, അധികാരമു�വേരാടു� അടു�ം, 

ൈക�ൂലി തുട�ിയ അഴിമതിയുെട രൂപ�ളായ മ�� പല മാർ��ൾ 

ഉപേയാഗി�ു�ു. ഇ�ര�ിലു� മാർഗ�ൾ വിപണികേള�ാൾ ന�താെണ� ്

പറയു�ത് ബു�ിമു�ാണ്. മാ�തമ� അവ സമത�ം ഉ�ാ�ു�ു എ�ും പറയാനാകി�. 

കാരണം അനുഭവ�ൾ അ�െനയാണ്.  

14. വിപണികൾ അർഹതയു�വരുെട അതിജീവനം എ� സി�ാ��ിെ� 
അടി�ാന�ിലാണ് വർ�ി�ു�ത ്.  

പ�ിെലയും നഖ�ിെലയും േചാര വരു�തു വെരയു� ആ�കമണം േപാെല ഉ� 
കാ�ിെല നിയമ�െള േപാെല , വിപണിയുെട നിയമ�ള�ം, അർഹതയു�വെ� 
അതിജീവനമാണ്  അർ�മാ�ു�ത്. വിപണിയിൽ ഉത്പാദനം നട�ാൻ 
കഴിയാ�വൻ വഴിയരികിൽ വീഴുകയും കാൽ��വ�ിൽ ചവി�ിേ��െ�ടുകയും 
െച���ു.  

പരിണാമസി�ാ��ള�െട �പേചാദന�ളിെലാ�ായ, ജീവവ�വ�െയയും, 

മനുഷ�െ� സാമൂഹിക ഇടെപടലുകള�െടയും കുറി�് പഠി�ു� “അർഹതയു�വരുെട 

അതിജീവനം” (survival of the fittest) േപാലു�വ, ഓേരാ സാഹചര��ളിലും, 

ആെരാെ�യാണ് അതിജീവി�ു�ത് എ� ആശയ�ുഴ�മു�ാ�ി. 
ജീവശാസ്�ത�ിൽ ഇത് ഓേരാ ജീവജാല�ിെ�യും �പത��ത്�ാദന�ിനു� 

കഴിവാണ്. ര�െ�ടു�തിനു സമയമി�ാ�ത് മൂലം പൂ�യുെട വായിലകെ�ടു� 

മുയലിനു പിെ� ഒരു സ�തിെയ �പദാനം െച�ാൻ കഴിയി�. േവഗതയു� മുയലുകൾ 

മാ�തേമ �പത��ൽപാദന�ിനു ബാ�ിയു�ാകു. സാമൂഹിക പരിണാമ�ിെ� 

കാര�െമടു�ുേ�ാൾ അതിജീവന�ിെ� അടി�ാനം വ�ത�സ്തമാണ്. ആ 

അടി�ാനം ഒേര ഒരാളിെന വ�് െകാ��, ആചാര�െളയും സംരംഭ�െളയും 

േപാെലയു� സാമൂഹിക ഇടപാടുകള�െട രൂപ�ിലാണ്. അതായതു അത് 

“തിരെ�ടു�െ��” പരിണാമ േപാരാ�മാണ്. ഒരു വ�വസായ�ാപനം 

വ�വസായേമഖലയിൽ  നി�ും പുറ�ാ�െ�ടുേ�ാൾ അത് ഇ�ാതാകു�ു. 
അതായത് ആ സാമൂഹിക സഹകരണം ഇ�ാതാകു�ു. പെ� അെതാരി�ലും, 

നിേ�പകരും ഉടമ�രും െതാഴിലാളികള�ം േമധാവികള�ം ഒെ� അട�ു�, 

അതുമായി ബ�മു� ആള�കള�െട മരണമ� കാണി�ു�ത്. ഫല�പദമ�ാ� ഒ� ്

ഫല�പദമായ ഒരു സഹകരണ�ാൽ ൈകമാ�ം െച�െ�ടു�ു വിപണികളിെല മ�രം 

കാ�ിെല മ�ര�ൾ േപാെലയ�. കാ�ിൽ  മൃഗ�ൾ മ�രി�ുകയും ഒ�ിനു പകരം 

മെ�ാ�് വരികയും െച���ു. വിപണിയിൽ സംരംഭകർ ഉപേഭാ�ാ�േളാടും മ�� 
സംരംഭ�േളാടും സഹകരി�ു�തിനായി മ�രി�ു�ു. വിപണിയിെല മ�ര�ൾ 

ജീവന് േവ�ിയു�ത�. അത് സഹകരണ�ിനു� സാഹചര��ൾ�ു േവ�ിയാണ്.  

15. വിപണികൾ കലയുെടയും സംസ്കാര�ിെ�യും മാ�് കുറയ്�ു�ു.  

മനുഷ�െ� ആ�ാവിെ� വലിയ ഘടക�ളാണ് കലയും സംസ്കാരവും. അത് 
െകാ�് ഷർ�ിെ� കുടു�് േപാെലേയാ ത�ാളി േപാലേയാ ഒ�ും അതിെന 
വിൽ�ാേനാ വാ�ാേനാ കഴിയി�. കലകെള വിപണിയിേല�് വിടുക എ�ത് 
സമുദായെ� വിപണിയിേല�യ�ു�ത് േപാെലയാണ്. കലകള�െട അ��ിെന 
വ�ി�ു�ത് സമുദായെ� വ�ി�ു�തിന് തുല�മാണ്. കൂടാെത, അ�ാരാഷ്�ട 
വിപണിയിൽ കലയും സംസ്കാരവും മ�രി�െ�ടുേ�ാൾ,  അവയുെട മാ� ്
കുറയു�ു. കാരണം, േഡാളറിെ�യും യുേറാകള�െടയും ഇടയിലു� മ�ര�ളിൽ, 
അവയുെട പര�രാഗത രീതി നഷ്ടെ�ടു�ു.  
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മി� കലാരൂപ�ള�ം ഉ�ായതും, ഉ�ാ�ിയതും വിപണി�് േവ�ിയാണ്. 

കലകള�െട ചരി�തം തുട�ു�ത് സാേ�തിക വിദ�േയാടും, പുതിയ 

ഫിേലാസഫികേളാടും, പുതിയ രുചികേളാടും, പുതിയ തരം ആ�ീയതേയാടും ഒെ� 

വിപണികൾ�ു� �പതികരണം മൂലമു�ാകു� മാ��ള�െട  ചരി�തം െതാ�ാണ്. 

കലയും സംസ്കാരവും വിപണികള�ം നൂ�ാ�ുകളായി ബ�െ��� കിട�ുകയാണ്. 

പ��റി��വട�ാരൻ ത�ാളി വിൽ�ുേ�ാൾ കാശ് വാ�ു�േപാെല, 

അെ��ിൽ ഷർ�ിെ� കുടു�് പിടി�ി�ാൻ ത�ൽ�ാരൻ കാശ് വാ�ു� േപാെല, 

ത�ള�െട കേ�രികൾ േകൾ�ു�തിനു സംഗീത�ർ ജന�ളിൽ നി�ും ഫീസ്  
ഈടാ�ു�ു. െറേ�ാർഡുകള�ം കാെസ��കള�ം സി ഡി യും, ഡി വി ഡിയും,  ഏ�വും 

പുതിയ ഐട��ണുകള�ം, എംപി�തീ (mp3) ഫയലുകള�ം ഉപേയാഗി�് െകാ�ു� 

സംഗീത�ിെ�യും സിനിമയുെടയും നിർമാണ�ിനു� വലിയ വിപണികൾ, കൂടുതൽ 

കലാകാര�ാെരയും, കുടുതൽ കലാരൂപ�െളയും പുറ�ു െകാ�് വരികയും, 

അവെയെയാെ� േചർ�ുെകാ�് പുതിയ കലാപരമായ അനുഭവ�ൾ 

ഉ�ാ�ു�തിനും, കൂടുതൽ വരുമാനമു�ാ�ു�തിനും സഹായകമാകുകയും 

െചയു�ു. ഏതു കാല�ായാലും  അേ�ാൾ പുതിയതായി ഉ�ാകു� 

കലാരൂപ�ൾ�്  ഒരു പാട് സമയം നില നില്�ാൻ കഴി�ി�ി� എ�ത് 

കാണാം.പുരാതനമായ കലാരൂപ�ള�മായി സമകാലിക കലാരൂപ�െള താരതമ�ം 

െച���ത് െത�ി�ാരണകൾ ഉ�ാ�ു�ു. കഴി� െകാ�ം ഉ�ായ കലാരൂപ�െള 

അവർ താരതമ�ം െച���ത്, നൂ�ാ�ുകള�മായി നിലെകാ��� ഏ�വും ന� 

കലാരൂപ�ള�മായാണ്.  

പരിപൂർണമായ സമകാലീന കലാരൂപ�െള, നൂ�ാ�ുകളായി നില നിൽ�ു� 

ഏ�വും ഉ�മാമായവെയ വ�് െകാ�് താരതമ�ം െച���ു എ�് മാ�തമ� 

വിപണികെള വിലയിരു�ുേ�ാൾ പ��� െത�്. സ��സമൂഹം, ദരി�ദസമൂഹെ� 

സ�ർശി�ുേ�ാൾ, അവരുെട ദാരി�ദ�െ� അവരുെട സംസ്കാര�ിെ� ഭാഗമായി 
കാണു�ു എ�തും െത�് തെ�യാണ്. സ��രായ സ�ർശകർ വികസി�� 
െകാ�ിരി�ു� ഒരു സ�� രാജ�െ� സ�ർശി�ുേ�ാൾ അവിെട പതിവി�ാ� 

െമാൈബൽ േഫാണും ലാപ്േടാ��ം േപാെലയു� ഉപകരണ�ള�െട ഉപേയാഗ�ൾ 

ക�ു, ഇ�വണെ� സ�ർശനം കഴി� തവണെ� േപാെല “സത�സ�മ�” 

എ�ാേരാപി�ു�ു. വിപണികളിെല  ഇടപാടുകളിലൂെട, ഉദാരവത്കരണ�ിെ�യും, 

ആേഗാളവൽകരണ�ിെ�യും സാധ�തകൾ വഴി വിപണിയിലു�ാകു� െമാൈബൽ 

േഫാൺ  േപാെലയു� കെ��ലുകൾ വഴി ജന�ൾ സ��രാകുേ�ാൾ, 

ആേഗാളവല്കരണെ� എതിർ�ു�ുവർ, ദരി�ദരുെട സംസ്കാരെ� 

അപഹരി�ു�ു എ�് ആേരാപി�ു�ു. പെ� എ�ിനാണ് ദാരി�ദ�െ� 

സംസ്കാരവുമായി കൂ�ിയിണ�ു�ത്? ജ�ാൻ ദാരി�ദ��ിൽ നി�ും വികസി�� 
സ��തയിേലെ��ി. എ�് വ�് അവിെടയു�വർ ജ�ാൻകാര�  എ�് പറയാൻ 

സാധി�ുേമാ?  ശരി�് പറ�ാൽ ഈ വളർ��് കാരണം ജാ�നീസ് സംസ്കാരം 

േലാകം മുഴുവൻ പര�ത് െകാ�ാണ്. ഇ��യിെല വരുമാനം വർ�ി�ു�തിനാൽ 

അവിടുെ� �പധാന തുണി വ�വസായ�ൾ സാരി േപാെല ഉ� പര�രാഗതമായ 

ഉത്പ��ളളിൽ നി�ും മാറുകയും, കുറ�� കൂടി മേനാഹരമായ രീതിയിൽ അവെയ 

െമ�െ�ടു�ുകയും െചയ്തു.  ഐ�ാൻഡ് എ� െചറിയ രാജ�ം , അവരുെട വാർഷിക 

വരുമാനം വർ�ി�ു�തിനാൽ, അവർ   ഉയർ� സാഹിത�സംസ്കാരം നിലനിർ�ാൻ 

�ശമി��. അവർ�് സ��മായി ഒരു നാടകശാലയും, സിനിമ വ�വസായവും 

ഉ�ായേ�ാൾ  അവരുെട സ��് അവരുെട സംസ്കാരെ� നില നിർ�ു�തിനും 

വളർ�ു�തിനും സഹായകമായി. 
സാമുദായിക ചി�കൾ “വിൽ�ാനു�തെ��ിലും”, സ�ത��സമൂഹം അവെയ 

സ�ത�� വിപണിയുെട അടി�ാനമായ സി�ാ��ൾ�് വിടു�ു - 
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തുല�വകാശ�ിെ�യും, തിരെ�ടു�ാനു� സ�ാത����ിെ�യും സി�ാ�ം. 

പ�ികള�ം അ�ല�ള�ം ജൂത േദവാലയ�ള�െമ�ാം അവെര പി�ാ�ു�വർ�ും, 

അവരുെട പ��ാർ�ും േവ�ി പരസ്പരം മ�രി�� െകാ�ിരി�ു�ു. 
ചർ��കൾ�് േ��ിെ� ഔേദ�ാഗികസഹായമു� യൂേറാപ�ൻ രാജ��ളിൽ, 

പ�ികളിൽ പെ�ടു�ു�വരുെട എ�ം വളെര കുറവാണ്. എ�ാൽ സമുദായ�ിന് 

ഔേദ�ാഗിക പിൻബലമി�ാ� രാജ��ളിൽ ചർ��കളിെല   ജനപ�ാളി�ം 

താരതേമ�ന കൂടുതലാണ്. ഇതിെ� കാരണ�ൾ മന�ിലാ�ാൻ എള��മാണ് : 

അംഗത��ിനും പിൻബല�ിനും േവ�ി മ�രി�ു� ചർ��കൾ�് ൈവദിക 

കാര��ളിലും ആ�ീയ കാര��ളിലും സാമൂഹിക കാര��ളിലും എ�ാം അവരുെട 

അംഗ�ൾ�് േസവന�ൾ നൽേക�തു�്. അംഗ�ൾ�് കൂടുതൽ �ശ� 

െകാടു�ും േതാറും, കൂടുതൽ സാമുദായിക പ�ാളി�ം ചർ�ിന് ലഭി�ു�ു. അത് 

െകാ�ാണ് സ�ീഡനിെല ഔേദ�ാഗികമായ നിലനിൽപു� ചർ�് 2000�ിൽ ഒരു 
മുറിയിേല�് ചുരു�െ�ടത്. േ��് ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ും �പേത�കി�് �പേയാജന�ൾ 

ഒ�ും ലഭി�ാെത വ�േ�ാൾ അതിെല അംഗ�ള�മായു� പ�ിയുെട ബ�ം 

കുറയുകയും തല്ഫലമായി അതി�ാതാകുകയും െചയ്തു.  
വിപണികേളാ കലകേളാ സംസ്കാര�േളാ ത�ിൽ ൈവരു���ൾ ഒ�ും 

തെ�യി�. വിപണിയുെട ൈകമാ��ൾ�് കലാ�പവർ�ന�ള�മാേയാ 

സംസ്കാര�ിെ� പുഷ്ടിയുമാേയാ യാെതാരു ബ�വുമി�. പെ� അത് ര�ിനും 

ഗുണകരമായ ഒരു വഴിയാണ്.  

16. വിപണികൾ ധനികർ�ും കഴിവു�വർ�ും മാ�തം �പേയാജന�ൾ 
നൽകു�ു.  

ധനികർ വീ�ും വീ�ും സ�ാദി�ുകയും, ദരി�ദർ വീ�ും ദരി�ദരായി തീരുകയും 
െച���ു. ധാരാളം പണെമറി�ാെല, വിപണികളിൽ ഒരു പാട് പണം സ�ാദി�ാൻ 
കഴിയുകയു��. ലാഭമു�ാ�ാനു� വിപണിയിെല മ�ര�ിൽ, ആദ�ം 
മുേ�റു�വേന വിജയി�ാൻ കഴിയുകയു��.  

വിജയികള�ം പരാജിതരും അട�ു� ഒരു മ�രമ� വിപണി എ� �പ�കിയ. ഒരാൾ 

േതാൽ�ും എ�ും മെ�യാൾ വിജയി�ും എ� �പതീ�യില� വിപണി 
വർ�ി�ു�ത്. ര�ു വിഭാഗ�ൾ പരസ്പര സ�തേ�ാട് കൂടി ൈകമാ��ിനു 
ത�ാറാകു�ത് ര�ു േപർ�ും �പേയാജനം ലഭി�ു�തിനു േവ�ിയാണ്. ഒരു 
ൈകമാ��പ�കിയയിൽ ഒരാൾ വിജയം േനടുേ�ാൾ അവിെട അടു�യാൾ േതാ�� എ� 

അർ�ം ഇ�. ര�ു വിഭാഗം േപരും േന�ം ൈകവരി�ു�ു. ഇവിെട മേ�യാെള 

“േതാൽ�ി�ണം” എ� ല��േ�ാെടയു� മ�രമ�. മറി�� പരസ്പര 

സഹകരണ�ിലൂെട േന�മു�ാ�ുക എ�താണ് ലക് ഷ�ം. മറു വിഭാഗ�ിലു�വർ 

ൈകമാ��ിന് ത�റാകണെമ�ിൽ, നി�ൾ അവർ�് ഉ�ാകാൻ േപാകു� 

�പേയാജനെ� കുറി�് അവെര േബാധ�െ�ടു�ണം. തിരി�� അവരും അ�െന 

െച�ണം.  

സ��രായി ജനി�ുക എ�ത്, തീർ�യായും ന� കാര�ം തെ�യാണ് എ�ത് 

ദരി�ദരാജ��ിൽ നി�ും സ�� രാജ��ിേല�് കുടിേയറാൻ �ശമി�ു�വർ മാ�തം 

അനുകൂലി�ു� ഒരു കാര�മാണ്.  കാരണം ദരി�ദരാജ��ളിലു�വർ�്, 

സ��രാജ��ളിൽ ജനി�വെര�ാൾ, ഒരു സ��രാജ��ിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ 

ഉ�ാകു� �പേയാജന�ൾ മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും. എ�ാവർ�ും  �പേവശി�ാനു� 

സ�ാത���വും, എ�ാ വി�ന�ാർ�ും വാ�ു�വർ�ും തുല�ാവകാശ�ള�ം 

നൽകു� സ�ത��വിപണിയിൽ, വിപണിയുെട ആവശ�കതൾ ഇ�െല നിറേവറാൻ 

കഴി�വർ�്, അത് നാെള െച�ാൻ കഴിെ��ു വരി�. സാമൂഹിക ശാസ്�ത�ർ 

സ�ത�� സമൂഹെ� അനുബ�ി��� “സർകുേലഷൻ ഓഫ് എൈല�്” എ� 
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സി�ാ�േ� അവലംബി�ു�ു. മ�ളിേല�ു അധികാരം ൈകമാറിെകാ�ിരി�ു� 

ൈസനിക ശ�ിയിലും, ജാതി വ�വ�ിതിയിലും, അെ��ിൽ േഗാ�തവുമാേയാ 

കുടുംബവുമാേയാ ഒെ� ഉ� ബ��ിലും ഒെ� ആ�ശയി�ു�തിനു പകരം, 

കലാരംഗെ� �പമുഖരും, സാംസ്കാരിക രംഗെ� �പമുഖരും, ശാസ്�ത രംഗെ� 

�പമുഖരും, സാ��ിക രംഗെ� �പമുഖരും ഒെ� അട�ു� സ�ത�� സമൂഹ�ിെല 

ഉ�തർ മ��ായതിനു പകരം തുറ� മനേ�ാെട പുതിയ അംഗ�ൾ�് �ാനം 

നൽകാൻ ത�ാറാവു�ു. ത�ൂലം പലേ�ാഴും ഇവരുെട മ�ൾ  ഉ�ത വിഭാഗ�ിൽ 

നി�ും മ��വർഗ�ിേല�്  ഇറ�ി വരു�ു.  
പരിപാലന വാദവും, കു�കാവകാശ�ൾ മൂലം ഉ�തർ�് നൽകു� �പേത�ക 

പരിഗണന മൂലവും വിപണിയിെല പുേരാഗമന�ിനു� അവസര�ൾ നഷ്ടെ�� 

രാജ��െള പി��ിെ�ാ�് മുേ�റു� സ��സമൂഹ�ൾ, വിജയം വരി� 

ജന�ളാൽ നിറ�ിരി�ു�ു. വിജയം കെ��ാൻ കഴിയാ� സമൂഹെ� 

ഉേപ�ി�� െകാ�്, സ��സമൂഹം സുതാര�വും വിപണി�പ�കിയയിൽ അധിഷ്ടിതവും 

ആയ യു. എസ്. എ, യു. െക, കാനഡ േപാെലയു� സമൂഹ�ളിൽ വിജയം 

കെ��ു�ു. അവർ ഉേപ�ി� സമൂഹവും, അതിനു േശഷം അവർ േചർ� 

സമൂഹവും ത�ിലു� വ�ത�ാസം എ�ാണ്? വിപണികളിെല മ�ര�ിനു� 

സ�ാത���ം. സ��ം രാജ�െ� കു�കകള�ം നിയ��ണ�ള�ം കാരണം, മാതൃരാജ�ം 

വിേട�ി വരുേ�ാൾ, അവർ�് ത�ള�െട വീടുകളിൽ തുടരാൻ കഴിയി� എ�തും, 

അവരുെട വ�ാവസായിക സംബ�മായ േജാലികൾ െകാ�് സുഹൃ�ു�ൾ�ും 

അയൽ�ാർ�ും �പേയാജനം നൽകാൻ സാധി�ി� എ�തും എ�ത വിഷമകരമായ 

കാര�മാണ്?  

സാധാരണായി, സ�ത�� വിപണികളിലു�  രാജ��ളിൽ, വിജയ�ൾ േനടു�ത്, 

അവിടെ� ധനികരുെട താ�ര��െള�ാൾ, മ��വർഗ�ിെ� താൽപര��ൾ�ു 
�പാധാന�ം നല്കിയതിനാലാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് േഫാർഡ്, േസാണി, വാൾമാർ�് 

തുട�ിയ വലിയ ക�നികൾ ലാഭമു�ാ�ിയത് ധനികരുെട ഇഷ്ട�ൾ�് പകരം 

താെഴ�ിടയിലു�വരുെടയും മ��വർഗ�ിെ�യും അഭിരുചികൾ�നുസരി�� 
�പവർ�ി�ത് െകാ�ാണ്. 

സ�ത��വിപണികൾ “സർകുേലഷൻ ഓഫ് എൈല�്സ്” എ� സി�ാ�ം 

പാലി�ു�തിനാൽ, ഒരാൾ�ും തെ� ജനനം െകാ�് ഒരു �ാന�ും എ�ാൻ 

കഴിയുെമ�് ഉറ�� പറയാനാകി�. “ ധനികർ വീ�ും വീ�ും സ�ാദി�ുകയും, ദരി�ദർ 

വീ�ും ദരി�ദരായി തീരുകയും െച���ു” എ� ൈശലി സ�ത��  വിപണി�ു 
േചർ�ത�. മറി�� കു�കകള�ം, രാഷ്�ടീയ സ�ജനപ�പാതവും ഉ�, അതായത് 

അധികാരേ�ാട് അടു�് നി�ു�വെര സ��രാ�ു� രീതിയിലു�വർ�് 

പറ�ി���താണ്.  

 ധനികർ ന�ായി �പവർ�ി�ുകയും (ചിലേ�ാൾ സമൂഹ�ിെ� 

മാനദ��ൾ�നുസരി�� ധനികനായി തുടരാൻ സാധിെ��ു വരി�), ദരി�ദർ 

െചറുതായി സ�ാദി�� െകാ�് ഇട�ര�ാരിേല�ു വരികയും െച���ു എ�ത് 

സാധാരണയായി വിപണികളിൽ ഉ�ാകു� �പ�കിയയാണ്. ഏെതാരു സമയ�ും, 

ജനസംഖ�യുെട ഇരുപതു ശതമാനം േപർ   ഏ�വും കുറ� വരുമാനമു� അ�ിൽ 

ഒരു ഭാഗ�ിലും, േവെറ ഒരു ഇരുപതു ശതമാനം േപർ കൂടുതൽ വരുമാനമു� 

അ�ിൽ ഒരു ഭാഗ�ിലും െപടു�ു. പെ� ഒരി�ലും ഈ വിഭാഗ�ൾ�ു  ഒേര 

വരുമാനം തെ� ആയിരി�ണം എ�ും (സാ��ിക വികാസം മൂലം വരുമാന 

വർധനവ്  ഉ�ാകു�ു), ഒേര ആള�കൾ തെ� എേ�ാഴും ഒേര വിഭാഗം തുടർ� ്

െകാ�ിരി�ും എ�ും അർ�മി�. ഈ വിഭാഗ�ൾ ഒരു േഹാ�ലിെല മുറികെളേയാ, 

ബസിെല സീ��കെള േപാെലേയാ ആെണ�് പറയാം. അവ എേ�ാഴും നിറ�ിരി�ും. 

പെ� എേ�ാഴും ഒേര ആള�കെള െകാ�ായിരി�ി� നിറ�ിരി�ു�ത് . 
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വിപണിയിൽ അധിഷ്ടിതമായ സമൂഹ�ിെല വരുമാന വിതരണെ� കുറി�് 

പഠി�ുേ�ാൾ, വരുമാന�ിെ� മാ��ൾ നമു�് കാണാവു�താണ്. വരുമാന 

വിതരണ�ിനിടയിൽ പലരും മുകളിേല�ും താേഴ�ും മാറിെ�ാ�ിരി�ു�ു. പെ� 

സ��മായ വിപണിയിൽ വരുമാനം  താെഴ നി�ും മുകളിേല�് ഉയരു�ു എ�താണ് 

ഏ�വും �പധാനം  

17.  വില നിർണയ�ിനു� ചുമതല വിപണികൾ�് നൽകുേ�ാൾ,  വില 
വർധി�� െകാ�ിരി�ും.  

ഗവൺെമ��െ� നിയ��ണ�ളി�ാെതയാണ്, വിപണികൾ വില നിർണയി�ു�ത് 

എ�ിൽ  വില�യ��ിനു കാരണമാകും. അതായാത് ജന�ൾ�ു താ�ാൻ 

സാധി�ു�തിേന�ാൾ കൂടുതലായിരി�ും. സ�ത��വിപണി എ�ത്, അമിതവില 

എ�തിെ� മെ�ാരു േപര് മാ�തമാണ്.  

സ�ത�� വിപണികൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ, െചറിെയാരു കാലയളവിേല�്, വിപണിയുെട 

വിലയിൽ നി�ും കുറ� വിലയിൽ നിയ��ി�െ��ി��� ഉത്പ��ള�െട വില 

കൂടു�തിന് ഏെറ സാധ�തകള��്. എ�ാൽ അതിൽ േവെറയും കഥകള��്. 
അതായത്, ഒരു ഉത്പ��ിെ� വില, വിപണിയുെട വിലേയ�ാൾ അധികമാെണ�ിൽ 

ആ വില കുറയുകയും െച��ം. വിലകൾ  നിയ��ി�ു�ത്, െ�യ്�് ആകുേ�ാൾ, 

�പത��മായിയു�ാകു� ൈകമാ��ിന് പി�ീലൂെട, േവെറ ൈകമാ��ള�ം 

ഉ�ാകും. ഒരു ഉത്പ�തിെ� ലഭ�തയിലു� പരിമിതി മൂലം, അത് വാ�ു�തിനായി 
വരിയിൽ നിൽ�ണെമ�ിൽ, ആ സമയവും ഒരു െചലവാണ്. (അ�തയും സമയം 

ന�ുെട ആവശ��ൾ�ായി  ഉത്പാദകർ�് ഒ�ും െച�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ ആ 

സമയം ഒരു പാഴ്ചിലവ് തെ�യാണ്). അധികാരികൾ അഴിമതിയ് �ായി ത�ള�െട 

ൈകകൾ തുറ�ു കാ�ിരി�ുകയാെണ�ിൽ �പത��മായി ന�ൾ നൽകു� 

തുകെ�ാ�ം, പേരാ�മായി െകാടു�ു� തുക കൂടി കണ�ിെലടു�ണം. ഒരു 
ഉത്പ��ിനു നൽകാവു� ഏ�വും വലിയ വിലയിൽ അത് വിൽ�ുേ�ാൾ, 

നിയമപരമായ വിലയും, ൈക�ൂലിയും, അതിനു േവ�ിയു� കാ�ിരി�ിെ� 

സമയവും ഒെ� കണ�ു കൂ��േ�ാൾ , ഉത്പ��ൾ�ും േസവന�ൾ�ും എ�ാം 

ഗവൺെമ� ് നൽകു� വില വിപണികളിേലതിേന�ാൾ കൂടുതലായിരി�ും. 

ൈക�ൂലി�് േവ�ി ചിലവഴി�ു� പണവും, കാ�ിരി�ിെ� സമയവും 

പാഴ്�ിലവുകളാണ്. അത് ഉപേഭാ�ാ�ൾ ചിലവഴി�ു�ുെ��ിലും ഉത്പാദകർ�് 

ലഭ�മാകു�ി�. അതിനാൽ ഉത്പാദകർ�് വലിയ േ�പരണ ലഭി�ാെത വരികയും 

ഉത്പാദനം കുറയുകയും, ഉത്പ��ള�െട �ാമം ഉ�ാവുകയും  െച���ു.  
വിപണികൾ സ�ത��മാകുേ�ാൾ, െചറിെയാരു കാലയളവിേല�് വില വർധന 

ഉ�ാകുെമ�ിലും, അതിെ� ഫലമായി, ഉത്പ��ള�െട ലഭ�തയിലു� പരിമിതികൾ 

കുറയുകയും, ൈക�ൂലി കുറയുകയും െച���ു. ഇതിെ� ഫലമായി അതിെ� 

യഥാർ� വില, അതായാത് ഏ�വും �പധാനെ�� ആവശ�സാധാനമായ മനുഷ�െ� 

സമയം, അത് കുറയു�ു. ഒരു മുഴുവൻ െ�ബഡ്  വാ�ു�തിനായി, 1800ൽ ഒരാൾ�്  
തെ� ഒരു ദിവ�െ� െതാഴിലിെ� സിംഹഭാഗവും ചിലവഴി�ണമായിരു�ു. എ�ാൽ 

കൂലി കൂടി കൂടി വ�േ�ാൾ, സ�� രാജ��ളിൽ ഒരു  െ�ബഡ്  വാ�ു�തിന് േവ�ി 
ഒരാൾ�ു കുറ�� നിമിഷ�ള�െട െതാഴിൽ മാ�തം മതി. െതാഴിലിെ� 

അടി�ാന�ിൽ പറയുകയാെണ�ിൽ, എ�ാ ഉത്പ��ള�െടയും വില കുറ�ു 
വ�ു. ഒെ�ാഴിെക, െതാഴിൽ. െതാഴിലിെ� ഉത്പാദനവും, കൂലിയും കൂടി വ�േ�ാൾ, 

ഒരു മനുഷ�െതാഴിലാളിെയ വയ്�ുക എ�ത് വലിയ ചിലവായി മാറി. അതാണ് , 
ദരി�ദരാജ��ളിെല, ഇട�ര�ാർ േജാലി�് ആെള വയ്�ുേ�ാഴും, 

സ��രാജ��ളിൽ ഉ�വർ പാ�തം കഴുകു�തിനും, തുണി കഴുകു�തിനും 

യ���ൾ വാ�ു�താണ് േവല�ാേര�ാൾ   െചലവ് കുറവ് എ� ്
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കണ�ാ�ു�തിന് കാരണം. അതായത്, സ�ാത���വിപണിയുെട അന�രഫലം എ� ്

പറയു�ത്, െതാഴിലിന് അനുസൃതമായി മെ��ാ�ിെ�യും വില കുറയുക എ�തും 

എ�ാൽ മ���വെയ അേപ�ി�് േനാ�ുേ�ാൾ െതാഴിലിെ� വില കൂടുക 

എ�തുമാണ് .  

18 ക���ണിസ�ിനു േശഷമു� സമൂഹ�ളിെല സ�കാര�വത്കരണവും 
കേ�ാളവത്കരണവും അഴിമതി നിറ�തായിരു�ു. അതിനാൽ 
വിപണികളിലും അഴിമതി ഉെ��ാണ് അത ്കാണി�ു�ത.്  

സ�കാര�വത്കരണ�ിന് േവ�ിയു� സംഘടിത പരിപാടികൾ എേ�ാഴും കപടത 
നിറ�താണ്.  നിഷ്കരുണരും  അഴിമതി�ാരുമായു� ആൾ�ാർ�് 
സ�ാനി�ു� ഒരു തരം  കളിയാണത്. സ�കാര�വത്കരണവും കേ�ാളവത്കരണവും 
ജന�െള  െകാ�യടി�ു�തിനു സമാനമാണ് .  

േനരെ� േസാഷ�ലി�്  ആയിരു� േ���കൾ നട�ിയ സ�കാര�വത്കരണ 

പരിപാടികൾ�് പല തര�ിലു� ഫല�ളാണ് ഉ�ായിരു�ത്. ചില േ���കൾ 

അതിൽ വിജയി��. എ�ാൽ ചിലയിട�ളിൽ സ�കാര�വത്കരണ�ിെ� ഭാഗമായി, 
പുതിയ �പമാണിമാർ ഉയർ�ു വരികയും, അവർ േ��ിെനയും സ�കാര� 
വ�വ്സായയ�െളയും നിയ��ി�ു�തിനു വഴിെയാരു�ുകയും െചയ്തതിനാൽ, 

േ��് അവരുെട അധികാര�ിെ� അധീനതയിലായി. ഉദാഹരണ�ിന്, റഷ�യിൽ 

ഉദയം െകാ�ിരി�ു� “േ�ാവികി” സ��ദായം. അവിെട വിപണികള�ം, വിപണികള�െട 

അടി�ാനമായ നിയമ�ള�ം ഇ�ാ�തിനാലാണ് കപട സ�കാര�വത്കരണം 

കാണി��െകാ�് കറു� ൈകകൾ�ു േന��ള��ാ�ാൻ കഴി�ത്.   ഇ�രം 

സംരംഭ�ൾ ഉ�ാ�ിെയടു�ുക എ�ത് എള��മ�. അതിനായി എ�ാ 

സാഹചര��ളിലും ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയു� ഒരു മാർഗവുമി�. 

പെ�, നിയമ വ�വ�ിതിെയ ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ �ശമി�ു�തിൽ 

േതാൽ�ു�ത്, ഒരി�ലും പരി�ശമി�ി� എ�ു പറയു�തിന് കാരണമ�. റഷ�യുെട 

സാഹചര�ം േനാ�ുകയാെണ�ിൽ, അവിടെ� ഏകാധിപത��ിെ� ദുർഭരണ�ിനു 
മുകളിലു�, അപര�ാപ്തമായ സ�കാര�വത്കരണ പരിപാടികൾ, 

നീതിപൂർ�മ�ാതിരു�തിനാൽ  തകരുകയാണു�ായത് . ഇത് ഒരു വ��മായ 

ഭരണരീതിയി�. സ�കാര�വത്കരണം നട�ുക എ�ത്, ഒരു വിപണിയു�ാ�ു�തു 
േപാെലയ�. വിപണികള�െട അടി�ാനം നിയമ�ളാണ്.  

 

അമിതാേവശം മൂലമു� �പതിേരാധ�ൾ 

 

19. മനുഷ�ർ�ിടയിലു� എ�ാ ബ��ള�ം വിപണിയിെല  ബ��ളിേല� ്
ചുരു�ും  

അഭിേനതാ�ൾ െച��� ഓേരാ രംഗവും, അവരുെട ഉപേയാഗ സാധ�ത കൂ���ു. 
മ���വെര സഹായി�ുേ�ാൾ, നി�ൾ�് കി��� െചറിയ �പേയാജന�ൾ 
െകാ�ാണ്, നി�ൾ മ���വെര സഹായി�ാൻ മുതിരു�ത്. സ്േനഹവും 
സാേഹാദര�വും, ഉരുള�ിഴ�ും, ധാന��ള�ം ഒെ� ൈകമാറുേ�ാൾ കി��� 
േപാെലയു�, പരസ്പരമു� �പേയാജന�ൾ േവ�ി�െ�യാണ്  ൈകമാ�ം 
െച���ത്. മാ�തമ�, മനുഷ�ജീവിത�ിെല, ഓേരാ ഇടപാടിെനയും വിപണികെള 
ഉപേയാഗി�് െകാ�് വിശദീകരി�ാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണ�ിന്,  വാഗ്ദാന�ൾ 
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നിറേവറു�തിനായി രാഷ്�ടീയ�ാർ�് ന�ൾ നൽകു� േവാ��കൾ, എ�ിനു, 
കു�കൃത��ൾ നട�ിലാ�ുേ�ാൾ കു�വാളി തെ� ഇരേയാട്  പറയു� വാചകമായ - 
“നി�ള�െട പണം അെ��ിൽ നി�ള�െട ജീവിതം”, എ�ത് ഒരു ൈകമാ�െ�യാണ് 
സൂചി�ി�ു�ത്. 

എ�ാ �പവൃ�ികൾ�ും കാരണം ഒേര ഒരു േ�പരണയാെണ�് ചി�ി�ുേ�ാൾ 

െത�ി�ാരണകള��ാകും. ത�ള�െട മ�ൾ�്  േവ�ി സ�യം ത�ജി�ുേ�ാേഴാ, ഒരു 
അപകടാവ�യിൽ നി�ും അവെര ര�ി�ാൻ പര�ം പായുേ�ാേഴാ, ഒരി�ലും 

ഒരു ര�ിതാവും അവിെട കി�ാൻ േപാകു� �പേയാജന�െള കുറി�് 

ആേലാചി�ുകയി�. ഒരു വസ്�തം വാ�ി�ു�തിനായി ഉ�ാകു� 

�പേചാദനമായിരി�ി�, േമാ��ിനും, ആ�ീയപരി�ാനതിനും േവ�ി 
�പാർ�ി�ു�വർ�് ഉ�ത്. ഇെത�ാം നട�ിലാ�ു�ത് എെ��ിലും ഒരു 
�പേയാജന�ിനായിരി�ും എ�തു മാ�തമാണ് ഇവയ്�ിടയിെല ഒേരെയാരു സാമ�ം. 

വിവിധ �പേയാജന�ൾ�ായി െച��� വ�ത�സ്തമായ �പവൃ�ികെള ഒേര 

അളവുേകാലു െകാ�്  അള�ു�ത് ബു�ിപരമായ കാര�മ�. ന�ുെട ഉേ�ശ�ള�ം, 

�പേചാദന�ള�ം മാറിെ�ാ�ിരി�ും. ന�ൾ ഒരു ചു�ിക വാ�ാൻ കടയിൽ 

േപാകുേ�ാൾ, ന�ൾ ഒരു മ��സിയ�ിേല�് േപാകുേ�ാൾ, ഒരു കു�ിെന 

െതാ�ിലാ��േ�ാൾ എ�ാം, ന�ൾ�ു പലതരം ഉേ���ളാണു�ത്. അതിെന 

എ�ാ�ിെനയും, വിപണിയിൽ �കയവി�കയ�ൾ എ�് വിേശഷി�ി�ാൻ സാധി�ി�.  

ബു�ിപരമായ എ�ാ നിർമാണ�ള�ം, ഓേരാ തര�ിലു� ഇടപാടുകെള��ി 
മന�ിലാ�ു�തിനു സഹായി�ു�ു എ�ത് ശരിയായ കാര�മാണ്. ഉദാഹരണ�ിന്, 

രാഷ്�ടീയെ�യും, സാമുദായികശാസ്�തെ�യും മന�ിലാ�ുനതിന് വിപണികള�െട 

ൈകമാ��െള കുറി�് പഠി�ു� സാ��ിക ശാസ്�തെ� നമു�് ഉപേയാഗി�ാം. 

വ�ാവസായിക ത�ര��ൾ�ു�ത്  േപാെല, രാഷ്�ടീയ താ�ര��ൾ�ും, ലാഭ�ൾ 

ഉ�ാകാം.  രാഷ്�ടീയ പാർ�ികെളേയാ, െകാ� സംഘ�െളേയാ, വിപണികളിെല 

സംരംഭ�ളായി കണ�ു കൂ�ാം.  എ�് കരുതി ര�ു സാഹചര��ള�ം 

സദാചാരപരമാേയാ, നിയമപരമാേയാ തുല�മാണ് എ�് പറയാൻ സാധി�ി�. ഒരു 
ക�ൻ നി�േളാട് ജീവൻ േവേണാ അേതാ പണം േവേണാ എ�് തീരുമാനി�ാൻ 

പറയു�തും, ഒരു സംരംഭകൻ ഒരു ഉത്പ�ം  േവേണാ  എ�് തീരുമാനി�ാൻ 

പറയു�തും, ഒേര ഉേ�ശേ�ാടു കൂടിയ�. നി�ൾ�ു മാ�തം   അർഹതയു� ര�ു 
കാര��ളിെലാ�ാണ് ക�ൻ േചാദി�ു�ത്. എ�ാൽ സംരംഭകെ� കാര�ം 

വരുേ�ാൾ നി�ൾ�ു അർഹതയു� ഒരു വസ്തുവിെന, അേ�ഹ�ിന് 

അർഹതയു� ഒരു വസ്തു െകാ�് ൈകമാ�ം െച�ാനാ�ഗഹി�ു�ു.   ര�ു 
സാഹചര��ിലും നി�ൾ�്  തീരുമാന�ൾ എടുേ��ി വരു�ു. ആദ� 
സാഹചര��ിൽ, ക�ൻ നി�െള നിർബ�ി�ത് െകാ�് മാ�തം നി�ൾ 

തിരെ�ടു�ു�ു. എ�ാൽ ര�ാമെ� സാഹചര��ിൽ, നി�ൾ�ിഷ്ടമു�ത്, 

നി�ള�െട താ�ര��ൾ�നുസരി�� തിരെ�ടു�ാം.  ആദ� സാഹചര��ിൽ 

നി�ൾ�ു മാ�തം  അവകാശമായതിെ� നഷ്ടം ഉ�ാകു�ു . എ�ാൽ ര�ാമെ� 

സാഹചര��ിൽ നി�ൾ�്, മൂല�േമറിയ എ�ിേനാ േവ�ി നട�ു� ൈകമാ��ൾ 

എ� വാഗ്ദാനം ലഭി�ു�ു�്.എ�ാ മനുഷ�ബ��ള�ം വിപണിയിേല�് ചുരു�ാൻ 

സാധി�ുകയി�. �പേത�കി�്, സ�േമധയാൽ അ�ാ� എ�ാ ൈകമാ��െള. അവിെട 

േന��ള�െട അവസര�െള�ാൾ, നഷ്ട�ള�െട അവസര�ളാണ് കാണാൻ 

കഴിയുക  

20. വിപണികൾ�ു, ഗവൺെമ��െ� സഹായമി�ാെത എ�ാ �പശ്ന�െളയും 
പരിഹരി�ാൻ സാധി�ും.  

67 



ഒ�ും ശരിയായി നട�ാൻ കഴിവി�ാ�ത് െകാ�് ഗവൺെമ� ് അേയാഗ�മാണ് . . 
ഗവൺെമ� ്  വിപണികൾ�് എതിരാകു�ത് െകാ�് , എേ�ാഴും ഗവൺെമ��െന 
തളർ�ാൻ �ശമി�ണം എ�ത് വിപണികള�െട �പധാന പാഠ�ളിൽ ഒ�ാണ്. 
ഗവൺെമ� ്  കുറയും േതാറും, കൂടുതൽ വിപണികൾ ഉ�ാകും.  

വിപണികള�െട �പേയാജന�ൾ കെ��ു�വർ മന�ിലാേ�� ഒരു കാര�മു�്. 
േലാക�ാകമാനം ര�ു തര�ിലു� �പശ്ന�ളാണ് ക�ു വ�ിരി�ു�ത്. ഇതിൽ 

ആദ�േ�ത് ഗവൺെമ� ്  ഇടെപടലുകൾ കൂടുതലാകു�ത് െകാ�ു�ാകു� 

�പശ്ന�ള�ം, ര�ാമേ�ത് ഗവൺെമ� ് ഇടെപടലുകൾ തീെരയി�ാ�തു മൂലമു� 

�പശ്ന�ള�മാണ്. ഇതിൽ ആദ� വിഭാഗ�ിൽ ഗവൺെമ� ്  എെ��ാം െച�ാൻ 

പാടി� എ�് നമു�് േനാ�ാം. 1. “ വംശീയ നിർമാർജനം”, ഭൂമിയുെട െകാ�, 

ഉ�തർ�് നൽകു� �പേത�ക പരിഗണന തുട�ിയവ, ഒരി�ലും െച�ാൻ 

പാടി�ാ�താണ്. 2. വാഹനനിർമാണം, പ�ത�പസി�ീകരണം, േഹാ�ൽ നട�ി� ്

മുതലായ വിപണിയിെല സംരംഭകരുെട പരസ്പര വ�വഹാര�ിലൂെട നട�ാൻ 

കഴിയു� കാര��ൾ. അ�ിെന ഇവെയ�ാം െച���ത് ഗവൺെമ� ്  നിർ�ണം. 

അ�ിെന െചേ��ത�ാ� കാര��ൾ നിർ�ു�തിേനാെടാ�ം, നീതി ഉറ� ്

വരു�ു�തിനും, �പശ്നപരിഹാര�ിനായി സ�േമധയായു� �പവർ�ന�ൾ�ു 
ശ�മായ അടി�റ പാകാനും േവ�ത് ഗവൺെമ� ് െച�ാൻ തുട�ണം. 

പ�ത�പസി�ീകരണ�ിേനാ, കാർ ക�നികൾേ�ാ, കുറ�� േപർ�് ഭൂമി ക�ു െക�ി 
�പേത�ക പരിഗണന നൽകു�തിേനാ ആയി�് പണം ചിലവാ�ു� ഗവൺെമ��കൾ, 

ന� കാര��ൾ�ായി�� ചിലവാേ�� അവരുെട കഴിവിെന ഇ�ാതാ�ുകയും, സ�യം 

വില കുറ�� കാണി�ുകയും െച���ു. ഉദാഹരണ�ിന് ദരി�ദ രാജ��ളിെല 

ഗവൺെമ� ് ഭൂമിയുെട സംര�ണ�ിനായി ഒ�ും തെ� െച���ി�. ഇവിെടയു� 

നിയമ വ�വ�കൾ അേയാഗ�വും, ദുർഘടവും, സ�േമധയാൽ ഉ� ൈകമാ��ൾ�് 

േവ� നിസ്പ�തയും, സ�ാത���വും ഇ�ാ�തും ആകു�ു.  
വിപണികൾ�ു സാമൂഹിക സഹകരണ�ിനും ഭൂസ��ിനും ഉട�ടികൾ�ും ഒെ� 

ഉ� ച��ൂടുകൾ നൽകാൻ കഴിയണെമ�ിൽ, അവിെട നിയമ�ൾ വ��മായി 
നിർവചി�െ��ിരി�ണം. അ�രം �പേയാജന�ൾ നൽകാൻ കഴിയാ� 

േ���കളിൽ വിപണികൾ ഒരി�ലും ഉയർ�ു വരു�ി�. നിയമ�ള�ം, നീതികള�ം 

ത�ള�െട പരിമിതമായ  അധികാര�ിലൂെട, ശ�ിേയാെട  നിർവചി�ുേ�ാൾ 

ഗവൺെമ��ന് െപാതു താ�ര��ൾ നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ും. അശ�മായ 

ഗവൺെമ��ം പരിമിതമായ ഗവൺെമ��ം  ര�ും ര�ാണ്. പരിമിതമ�ാ�, എ�ാൽ 

അശ�മായ ഗവൺെമ��കൾ ഏ�വും മുഖ�മായി കാേണ� നീതിന�ായ�ള�ം, 

ജീവെ� സുര�ിതത�ം, �പവൃ�ിസ�ാത���ം, ഭൂസ��്  േപാലു�ത് നട�ിലാ�ാൻ 

ശ�ിയി�ാെത അവർ�ു െച�ാൻ പാടി�ാ�ത് െചയ്തു െകാ�് കൂടുതൽ 

ഭീകരമാവു� കാഴ്ചയാണ് സാധാരണ ക�് വരു�ത്. സ�ത��വിപണികള�െട 

അർ�ം ഗവൺെമ��കെള ഇ�ാതാ�ുക എ��. നിസ്പ�മായി നിയമ�ള�െട 

നട�ി��കെള നിർവചി�ു�, േയാഗ�തയു�, എ�ാൽ പരിമിതമായ ഗവൺെമ�  ്

ഉ�ാകുേ�ാഴാണ് സ�ത��വിപണികള�െട സാധ�ത ഉ�ാകു�ത്.  

േബാധപൂർവമായ �പവൃ�ിയിലൂെട  പരിഹരി�െ�േട� ഒരുപാടു �പശ്ന�ൾ ഉ� ്

എ�തും ഇതിെനാ�ം ഓർേ��താണ്. വ��ിപരമ�ാ� വിപണി�പ�കിയകൾ 

�പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ും എ�് നിർബ�ം പിടി�ാനാകി�. വിപണികൾ വില 

കൂടിയതാകു�തിനാൽ, വിപണികളിെല ൈകമാ��ളിേല�ു പി�ിരി�ു 
േപാകു�തിനു പകരമായി, സംരംഭ�ൾ െപാതു ല���ൾ നിറേവ���തിനായി, 
േബാധപൂർവമു� ആസൂ�തണ�െളയും, സഹകരണ�േളയും ആ�ശയി�ു�ു എ�്, 
േനാബൽ പുരസ്കാര േജതാവായ െറാണാൾഡ്  കാെസ, അേ�ഹ�ിെ� 

വിപണികേളയും സംരംഭ�െളയും കുറി��� കൃതിയിൽ പറ�ി���്. ഓേരാ 
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ഉട�ടികള�ം ഉ�ാ�ു�ത്  വില േപശു�തിനായാണ്. ഉദാഹരണ�ിന്, വിലയിടി�ിൽ 

തടയു�തിനായി ദീർഘകാല ഉട�ടികൾ ഉ�ാ�ു�ു. സംരംഭ�ളിൽ, അ�േ�ാഴു� 

ൈകമാ��ൾ�് പകരം ദീർഘകാല ഉട�ടികൾ ഉപേയാഗി�ുകയും, ചില 

േസവന�ൾ�ു� വില പറ�ിലിന് പകരം സംഘടിത സ�ഭാവവും, ദിശാേബാധവും ഉ� 

െതാഴിലാളികെള ഉൾെ�ടു�ുകയും െച���ു.  
 സംഘടിത സ�ഭാവ�ിെ�യും, ആസൂ�തണ�ിെ�യും ദ�ീപായ സംരംഭ�ൾ 

എേ�ാഴും വിജയി�ു�ു. കാരണം, അവർ സ�രി�ു�ത് സ�ാഭാവികമായി��� 

വിപണിൈ�മാ��ളിലൂെട ലാഭം േനടു�, വലിയ സമു�ദ�ിനു നടുവിലൂെടയാണ് . 
(സാമൂഹിക ശാസ്�ത�ർ�് പ�ിയ അബ�ം എെ��ാൽ, അവർ െമാ�ം 

സാമൂഹിക വ�വ�െയ ഒെരാ� വലിയ സംരംഭമായി കാണാൻ �ശമി�� എ�താണ്. 

വിപണികള�െട വീതിേയറിയ സ�ാഭാവികമായി��� മുറയ് �ു�ിൽ 

ദിശാേബാധ�ിെ�യും സംഘടിത സ�ഭാവ�ിെ�യും പരിമിതമായ ഭൂമിക 

കെ��ാൻ കഴിയാെത വരിക എ� െത�് അതിനു സമമാണ്). നിയമ�ള�െട 

നിർമാണവും, നട�ിലാ�ലും �പാവർ�ികമാ�ു� ച��ൂടുകൾ �പദാനം െച���ു 
എ� ഒ� കാരണം  മതി വിപണിെയ അനുകൂലി�ു�വർ�ു അവെയ �പചരി�ി�ാൻ. 

പലേ�ാഴും സ�കാര� സുര� �ാപന�ൾ െപാലിസിേന�ാൾ െമ�െ��താണ്, 

(കൂടാെത ആ�കമണ സ�ഭാവവും കുറവാണ്), മാ�തവുമ� േകാടതി�് പുറ�ു� 

ഒ�ുതീർ��കൾ ഏ�വും െപ��് നട�ുകയും െച��ം. പെ� ഇത് 

മന�ിലാ�ണെമ�ിൽ സ�ത�� വിപണിയു�ാ�ാനായി നിയമ�ള�െട മുഖ� പ�് 

അംഗീകരി�ുകയും െച�ണം. അത് േപാെല തെ� കാര��മവും നീതിയു�വുമായ 

നിയമ�ൾ ഉ�ാ�ു�തിെന, അതിേ�ാൾ േ��് ആയാലും വിപണി ആയാലും, 

അനുകൂലി�ുകയാണ് േവ�ത്. അ�ാെത ഞാൻ ഗവൺെമ��ന്  എതിരാെണ� ്

�പഖ�ാപി�� നിൽ�ുകയ�.  

അവസാനമായി ഓർേ��െതെ��ാൽ, ആസ്തിയുെടയും വിപണികള�െടയും 

ൈകമാ�ം എ�ാ �പശ്ന�ള�ം തീർ�ി�. ഉദാഹരണ�ിന്, ആേഗാളതാപനം 

േലാക�ിലു� എ�ാവരുെടയും ജീവന് ഭീഷണിയാകുേ�ാൾ, അെ��ിൽ ഓേസാൺ 

പാളി �ദവി�ു�ത് ജീവന് നാശമാകുേ�ാൾ, അവിെട അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ു�തിന്, 

ഗവൺെമ��െ�  സംഘടിത പരിഹാര�ളാകും ന�ത്. ഒരി�ലും അതിൽ വിപണികൾ 

ഭാഗവാ�ാകി� എ�� അതിെ� അർ�ം. കാർബൺ ൈഡ ഓക്ൈസഡ് പുറ�ു 
വിടു� ക�നികൾ, ഗവൺെമ��െ�  സഹകരണേ�ാട് കൂടി െചറിയ മാ��ൾ�ു 
ത�ാറാകുേ�ാൾ, െചറിയ പരിഹാര�ൾ ഉ�ാേയ�ാം. എ�ാൽ ഈ വിപണികൾ 

ഗവൺെമ� ്  ത�ിലു� ഏേകാപന�ിലൂെട ആദ�ം ഉ�ാ�ിെയടു�ണം. 

 എ�ാ �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിനും �പേയാജനകരമ�ാ� ഒരു ആയുധം, 

എ�ത് െകാ�് ഒരു �പശ്ന�ിനും അതിനു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയി� എ�് 

അനുമാനി�ാൻ കഴിയി�. അത് ചിലേ�ാൾ ചില വലിയ �പശ്ന�ൾ�് 

ഉപകരിേ��ാം. ഭൂസ��ും വിപണികള�ം ഒരുപാട് �പശ്ന�ൾ�് പരിഹാരം 

കാണുകയും, നമു�് അതിെന ആ�ശയികുകയും െച�ാം. അതിനു എ�ാം 

പരിഹരി�ാൻ കഴി�ി� എ�ിൽ, അതിനു കഴിയാവു� �പശ്നപരിഹാര�ൾ 

കണ�ിെലടു�െത അവെയ നിേഷധി�ു�തിന് സാധി�ി�.  

മനുഷ�ർ തരണം െച��ി വരു� എ�ാ �പശ്ന�ള�ം സ�ത�� വിപണികൾ 

പരിഹരിെ��ു വരി�. എ�ാൽ അതിനു സമൃ�ിയും സ�ാത���വും നൽകാൻ 

സാധി�ും. അവയ്�് ആ �പശ്ന�ൾ�് േവ�ി എെ��ിലും പറയാൻ 

സാധിേ��ും.  
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