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2.1
പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ നട്ടുച്ച. കാലഹരണം
വന്ന ഫ്യൂഡലിസം വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ചൂേടറ്റുവാടാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം.
1848 വിപ്ലവങ്ങൾ യൂേറാപ്പിെനയാെക പിടിച്ചുകുലുക്കു
ന്നു. ‘മർദ്ദനവും രാജാധിപത്യവും തുലയെട്ട! സ്വാതന്ത്ര്യ
വും റിപ്പബ്ലിക്കും ജയിക്കെട്ട!’ എന്നീ കാഹളം വിളികൾ
സിംഹാസനങ്ങളുെട അടിത്തറ പുഴക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാ

ദ്ധ്വാനത്തിെന്റ മടിത്തട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉൽപാ
ദന ശക്തികൾ തലെപാക്കുന്നു. ഫ്യൂഡൽ ഉൽപാദനരീ
തിയുെട സ്ഥാനത്ത് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന രീതി; ഫ്യൂ
ഡൽ ഭരണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാഭരണം; ഫ്യൂ
ഡൽ ചിന്താഗതികളുെട സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാചിന്താഗ
തികൾ—ബൂർഷ്വാസിയുെട വിജയപതാക ധാടിേയാടും
പ്രതാപേത്താടുംകൂടി പാറിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന മുതലാളിത്തം യന്ത്രങ്ങളുയർത്തിപ്പി
ടിച്ച് മദിച്ചു പുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മുപ്പ
തും ഇരുപെത്തട്ടും വയസുകൾ മാത്രം പ്രായമായ രണ്ടു
െചറുപ്പക്കാർ ഉച്ചത്തിലിങ്ങെന പ്രഖ്യാപിച്ചു.
‘മുതലാളി വർഗത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളി വർഗ
ത്തിെന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാണ്!’.

മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദമായിരുന്നു അത്.
അെതാരു േജാത്സ്യെന്റ പ്രശ്നം വക്കലായിരുന്നില്ല; ഒരു
ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങേളയും മുതലാളി
ത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുെട നിയമങ്ങ
േളയും ചുഴിഞ്ഞ് പരിേശാധിച്ചതിനുേശഷമാണ് മാർക്സും
എംെഗൽസും ഈ പ്രവചനം നടത്തിയത്. ബൂർഷ്വാ
സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴിയാ
ത്തവിധം ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ അത്രയ്ക്കു വളർന്നിരിക്കു
ന്നുെവന്നും ഉൽപ്പാദന ശക്തികളും ഉൽപാദന ബന്ധ
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യം നിസംശയമായും മുതലാ
ളിത്തെത്ത നാശത്തിേലക്ക് നയിക്കുെമന്നും മനസിലാ
ക്കിെക്കാണ്ടാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയം അനി
വാര്യമാെണന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ ഗതിക്രമെത്ത വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് അവരി
ങ്ങെന പ്രവചിച്ചു:
‘ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട േകന്ദ്രീകരണവും അദ്ധ്വാ

നത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തപ
രമായ പുറംേതാടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴി
യാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു. ഈ പുറംേതാട്
െപാട്ടിെത്തറിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തപരമായ സ്വ
കാര്യ സ്വത്തുടമയുെട മരണമണിയടിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പറി
ക്കാർ തട്ടിപ്പറിക്കെപ്പടുന്നു!’
മുതലാളിത്തത്തിന് ചരിത്രം മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴി
ഞ്ഞുെവന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ െചയ്തത്.
ആ മരണശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ െകൽപ്പുള്ള
ശക്തികൾ ഉദയം െചയ്തിരിക്കുന്നുെവന്ന് അവർ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുക കൂടി െചയ്തു.

‘മുതലാളിത്തവർഗം നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥിതിെയ പുഴക്കി

െയറിയാനുപേയാഗിച്ച അേത ആയുധങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
അവരുെട േനർക്കുതെന്ന തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
സ്വന്തം വിനാശത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങെള മാത്രമല്ല മുത
ലാളിവർഗം ഊട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയുധങ്ങളുപ
േയാഗിക്കാനുള്ള ആളുകെളക്കൂടി—കൂലിേവലക്കാെര—
ഇന്നെത്ത െതാഴിലാളി വർഗെത്ത കൂടി അത് സൃഷ്ടിച്ചി
ട്ടുണ്ട്’.
എന്നിട്ടവർ െതാഴിലാളികെള േനാക്കിപ്പറഞ്ഞു:

‘െതാഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം ചങ്ങലയല്ലാെത മെറ്റാ
ന്നും നഷ്ടെപ്പടാനില്ല. കിട്ടാേനാ, േലാകം മുഴുവനും!
എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള െതാഴിലാളികേള, നിങ്ങൾ ഏേകാ
പിക്കുവിൻ’

മാർക്സിസത്തിെന്റ ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്.
എന്ത്? മുതലാളിത്തം നശിക്കുെമേന്നാ? മുതലാളിയുെട
ദയെയ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കൂലിപ്പിേള്ളർ ഭരണാ
ധികാരികളാകുെമേന്നാ? െതാഴിലാളികൾക്ക് േലാകം
മുഴുവൻ കിട്ടാൻ േപാവുകയാെണേന്നാ? പലരും അത്
വിശ്വസിച്ചില്ല. വിശ്വസിച്ചവർതെന്ന വിശ്വസിച്ചുെവന്ന്
നടിച്ചില്ല. അവർ പറഞ്ഞു: ‘മാർക്സിന് കിറുക്കാണ്!’
പേക്ഷ, െതാഴിലാളികൾ കുടെഞ്ഞഴുേന്നൽക്കുന്നത്
അവർ കണ്ടു. മുതലാളികളുെട െചാൽപ്പടിക്ക് നിൽ
ക്കാെത െതാഴിലാളികൾ േസ്വച്ഛാനുസൃതം രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവർ കണ്ടു. കമ്യൂണി
സം പരന്നുപിടിക്കാൻ േപാവുകയാെണന്ന് അവർക്ക്
േബാധ്യമായി.
കമ്യൂണിസം! അവർ ഭയംെകാണ്ട് തുള്ളിവിറച്ച്, വാെപാ
ളിച്ച് െനഞ്ഞത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചു:
‘യൂേറാപ്പിെന ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു: കമ്യൂണി
സ്റ്റ് ഭൂതം!’

മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തുന്നു:
‘ഈ ഭൂതെത്ത ആട്ടിപ്പുറത്താക്കുവാൻ േവണ്ടി യൂേറാ
പ്പിെല പഴഞ്ചൻ ശക്തികെളല്ലാം (1) േപാപ്പും, (2), സാ
റും, (3) മാറ്റർനിക്കും, (4) ഗ്വീേസാവും, (5) ഫ്രഞ്ച് റാഡി
ക്കൽ കക്ഷിക്കാരും, ജർമൻ െപാലീസ് ചാരന്മാരുെമ
ല്ലാം ഒരു പാവന സഖ്യത്തിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’.

അങ്ങെന േലാകത്തിെല ഒന്നാമെത്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരു
ദ്ധമുന്നണി ഉടെലടുത്തു.
യൂേറാപ്പിെന ഭൂതബാധയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ േവ
ണ്ടി ഈ വിരുദ്ധ മുന്നണിക്കാർ അേനകം മന്ത്രവാദി
കെള കൂലിക്ക് നിരത്തി. അവർ കമ്യൂണിസെത്തപ്പറ്റി
പുലയനാട്ടുകൾ പാടി. കമ്യൂണിസം െതറ്റാെണന്നു ‘െത
ളിയിക്കാൻ’ േവണ്ടി പുസ്തകങ്ങെളഴുതി. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
കള്ളന്മാരും, പിടിച്ചുപറിക്കാരും േചാര കുടിയന്മാരും
സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരും കുട്ടികെള പിടിച്ചു
തിന്നുന്നവരും പള്ളികെള ഇടിച്ചു തകർക്കുന്നവരും മറ്റും
മറ്റും ആെണന്ന് പ്രചാരേവല െചയ്തു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വഞ്ച
നകേളയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങെളയും തുറന്നുകാട്ടാൻ
േവണ്ടി അവർ നാടായനാെടാെക്ക നടന്നു പ്രസംഗിച്ചു.
ഭാവിയുെട േനെര അവർ െകാഞ്ഞനംകാട്ടി. പുേരാഗ
തിയുെട േനെര അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വി
േരാധത്തിെന്റ മറവിൽ നിന്നുെകാണ്ട് അവർ ജനങ്ങളു
െട വളർന്നുവരുന്ന ജീവിതസമരങ്ങളുെട േനെര എല്ലാ
ത്തരം മൃഗീയതകളുമുപേയാഗിച്ചു. അവർ സത്യത്തിെന്റ
ശബ്ദെത്ത െവടിയുണ്ടകളുെട മുഴക്കത്തിൽ മുക്കിെക്കാ
ല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ജയിലുകളുെടയും തൂക്കുമരങ്ങളുെടയും
ഭീകരതകൾ െകാണ്ട് അവർ കമ്യൂണിസെത്ത നാമാവ
േശഷമാക്കാൻ പുറെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും ഭൂതബാധെയാഴിഞ്ഞില്ല. മാർക്സി
സം നശിക്കുകയല്ല വളരുകയാണ് െചയ്തത്. കാരണം,
അത് വളരുന്ന വർഗത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു—
െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ േലാകവീക്ഷണഗതിയതാ
യിരുന്നു.
ഏതായാലും, വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരുെട േബജാറുപിടിച്ച
ബീഭൽസ പ്രവർത്തികൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം െവളിെപ്പ
ടുത്തി. െതാഴിലാളിവർഗം ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിെയന്ന
നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് തലയുയർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നുെവന്നും അവരുെട സ്വതന്ത്രമായ തത്വസംഹിതയും
േലാകവീക്ഷണഗതിയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാ
ധീനം െചലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നുമുള്ള യാ
ഥാർത്ഥ്യം മാർക്സിസം അവഗണിക്കെപ്പടാൻ വയ്യാതാ
യിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം.

















2.2
എന്താണീ മാർക്സിസം?
സ്റ്റാലിൻ നിർവചിക്കുന്നു:
‘മാർക്സിസം പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വി
കാസ നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്; മർദ്ദിതരും ചൂഷിത
രുമായവരുെട വിപ്ലവത്തിെന്റ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതിെന്റ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമു
ദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതിെന്റ, ശാസ്ത്രമാണ്’.

മാർക്സിനു മുമ്പും േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
േസ്നഹത്തിെന്റയും നീതിയുെടയും സാമ്രാജ്യെത്ത സ്വപ്നം
കണ്ട ഓവൻ, േഫാറിേയാ, ൈസമൺ തുടങ്ങിയ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റുകാർ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മക
െള തുറന്നുകാട്ടുകയും മുതലാളിത്തെത്ത വിമർശിക്കു
കയും െചയ്തു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെട സ്ഥാനത്ത്
കൂടുതൽ കാമ്യമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പ
ടുക്കണെമന്നും മനുഷ്യെന്റ പട്ടിണിേയയും അജ്ഞത
െയയും ഭൂമുഖത്തുനിന്നു നീക്കം െചയ്യണെമന്നും അവർ
വാദിച്ചു. പേക്ഷ, ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാര
ണം അവർക്ക് മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെന്റ വികാസ
നിയമങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ചൂഷണത്തിെന്റയും കൂലിേവല
യുെടയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിേയാ െതാഴിലാ
ളി വർഗത്തിനുള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്കിെനപ്പറ്റിേയാ
മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മുതലാളിത്ത സമുദായ
ത്തിെന്റ വളർച്ചയുെടയും െതാഴിലാളി വർഗം നടത്തുന്ന
സമരത്തിെന്റയും അനിവാര്യഫലമാണ് േസാഷ്യലിസം
എന്ന് അവർക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ട്
അവരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയവും
സാങ്കൽപികവുമായിരുന്നു. അങ്ങെനയല്ലാതിരിക്കാൻ
നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നുതാനും. എെന്തന്നാൽ സംഘ
ടിതമായ ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങളു
െട പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം െതാഴിലാളി
വർഗത്തിന് ശക്തിേയാ അനുഭവങ്ങേളാ ഉണ്ടായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ തങ്ങളുെട
ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനും അശാസ്ത്രീയ
മായ സങ്കൽപ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കുവാനും മാത്രേമ
അവർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. െതാഴിലാളികൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര
വർഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് വളരുന്നതിനും അവരുെട വർഗസ
മരം പരിപക്വതയടയുന്നതിനും മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന
ഈ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്ക് െപാതുവിൽ യുേട്ടാ
പ്യൻ േസാഷ്യലിസം അെല്ലങ്കിൽ സാങ്കൽപിക േസാ
ഷ്യലിസം എന്നുേപർ പറയുന്നു.
മാർക്സും എംഗൽസും േസാഷ്യലിസെത്ത ഒരു സ്വപ്നെമ
ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയിേലക്കുയർ
ത്തി. േസാഷ്യലിസം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യ
മായി തീർന്നെതന്തുെകാണ്ടാെണന്നും അെതങ്ങിെന
േനടിെയടുക്കാൻ കഴിയുെമന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
േസാഷ്യലിസം ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകതയായി
ത്തീർന്നെതന്ന് അവർ െതളിയിച്ചു. െതാഴിലാളിവർഗം
നടത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരങ്ങളിലൂെടയല്ലാെത
അത് േനടിെയടുക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സാമൂഹ്യ പുേരാഗതിയുെട നിർണായകശക്തി മനുഷ്യ
ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഭൗതികമൂല്യങ്ങളുെട ഉൽപാ
ദന രീതിയാണ്. ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ
മനുഷ്യർ അനിവാര്യമായ ചില ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങ
ളിേലർെപ്പടുന്നു. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശ
ക്തിയുെട വളർച്ചയുെട നിലവാരെത്ത ആശ്രയിച്ചിരി
ക്കും. ഉൽപാദനത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങ
ളും അവയുപേയാഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അനുഭവജ്ഞാ
നം, ൈവദഗ്ധ്യം മുതലായവേയാടുകൂടിയ മനുഷ്യരും—
ഇതാണ് ഉൽപാദനശക്തികൾ. ഉൽപാദനത്തിനുേവ
ണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മിേലർെപ്പടുന്ന ബന്ധങ്ങെളയാണ്
ഉൽപാദനബന്ധങ്ങെളന്നു പറയുന്നത്. ഉൽപാദനശ
ക്തികളും, ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ െപാരുത്ത
മുണ്ടായിരിക്കണെമന്നതാണ് സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട
അടിസ്ഥാനിയമം.
ഉൽപാദന ശക്തികൾ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല.
അവ വളർന്നു െകാണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ
നിലവിലുള്ള ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദന ശക്തി
കളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് തടസമായിത്തീരുന്നു. ഉൽപാദന
ബന്ധങ്ങെള മാറ്റി മറിക്കാെത ഉൽപാദന ശക്തികൾ
ക്ക് വളരാൻ കഴികയിെല്ലന്നാവുന്നു. മുതലാളിേത്താൽ
പാദന ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഉൽപാദന ശക്തി
കളുെട വളർച്ചെയ സഹായിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
പേക്ഷ, ഒരു ഘട്ടംവെരെയത്തിയേപ്പാൾ അവ പുേരാഗ
തിക്ക് തടസമായിത്തീർന്നു. ഉൽപാദന ശക്തികൾക്ക്
ബൂർഷ്വാ സ്വത്തുടമ ബന്ധങ്ങളുെട ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒതു
ങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴികയിെല്ലന്നായി. ഈ ൈവരുദ്ധ്യം
തുടെരത്തുടെരയുള്ള സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾക്കു വഴി
െതളിച്ചു. സാമ്പത്തികകുഴപ്പങ്ങൾ മുതലാളിേത്താൽപാ
ദന രീതിേയാടുള്ള െവല്ലുവിളികളായി തീർന്നു. ബൂർഷ്വാ
സിതെന്ന സൃഷ്ടിച്ച ഉൽപാദനക്കഴിവുകേളയും വിഭവസ
മൃദ്ധികേളയും ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ബൂർ
ഷ്വാ സ്വത്തുടമ ബന്ധങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിേപ്പായിരി
ക്കുന്നുെവന്ന് അവ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഉൽപാദന ശക്തി
കളുെട വളർച്ചയ്ക്ക് േയാജിച്ച പുതിയ ഉൽപാദന ബന്ധ
ങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിൽ നി
ന്നാണ് േസാഷ്യലിസം ഉടെലടുക്കുന്നത്.
അേപ്പാൾ, ഏെതങ്കിലും ചില വ്യക്തികളുെട ആത്മനി
ഷ്ഠമായ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നല്ല സമുദായത്തി
െല വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. മുത
ലാളിത്തത്തിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തെന്നയാണ്
അതിെന നാശത്തിേലക്ക് നയിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ
മായ ഉൽപാദനവും സ്വകാര്യമായ ഉടമാവകാശവും—
ഇതാണ് മുതലാളിത്തത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യം. മുതലാളി
ത്തം വളരുേന്താറും ഈ ൈവരുദ്ധ്യവും വളരുന്നു. സമു
ദായത്തിെന്റ ഒരറ്റത്ത് സ്വത്തിെന്റ കൂമ്പാരം; മേറ്റയറ്റ
ത്ത് പട്ടിണിയുെട കൂത്താട്ടം. ഒരുഭാഗത്ത് മനുഷ്യെന്റ
കഴിവുകളുെട അത്ഭുതാവഹമായ വളർച്ച; മറുഭാഗത്ത്
ആ കഴിവുകളുപേയാഗിക്കാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളുെട
അഭാവം. ഈ സ്ഥിതിയിൽ സാമ്പത്തികമായ അടി
ത്തറെയയാെക മാറ്റിയാലല്ലാെത മനുഷ്യന് യാെതാര
ഭിവൃദ്ധിയുമിെല്ലന്നു വരുന്നു. ഈ മാറ്റം വർഗസമരങ്ങളി
ലൂെടയാണ് ൈകവരുന്നത്. െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ
േനതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവസമരങ്ങളിലൂെടയാണ് മുതലാ
ളിത്ത സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റിമറിക്കെപ്പടുന്നത്.
െതാഴിലാളിവർഗം അധ്വാനിക്കുന്ന മെറ്റല്ലാ ജനവിഭാ
ഗങ്ങെളയും അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തെത്ത
തട്ടിത്തകർക്കുകയും പുതിയ ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങൾക്ക
ടിത്തറ പാകുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മുതലാളി വർഗത്തിന്
ശുണ്ഠിപിടിക്കുന്നു: തങ്ങളുെട െപായ്േപ്പായ സ്ഥാപിത
താൽപര്യങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കാൻേവണ്ടി അവർ എതിർ
പ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആ എതിർപ്പുകെള തകർത്തു
തരിപ്പണമാക്കിെക്കാണ്ട് സാമൂഹ്യ പുേരാഗതിെയ ത്വരി
തെപ്പടുത്താനുള്ള ഒരുപകരണമാണ് െതാഴിലാളി വർ
ഗത്തിെന്റ സർവ്വാധിപത്യം.
പേക്ഷ, സർവ്വാധിപത്യം ഒരിടക്കാലഘട്ടം മാത്രമാണ്.
െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ വിജയം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ
െന ചൂഷണം െചയ്യാത്ത, വർഗരഹിതമായ, പുതിെയാ
രു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുെട മുേന്നാടിയുമായിരിക്കും.
ഉൽപാദന ശക്തികെള േമൽക്കുേമൽ വളർത്തിെക്കാ
ണ്ട് സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ
എല്ലാ ആവശ്യങ്ങെളയും അേങ്ങയറ്റം തൃപ്തിെപ്പടുത്തുക
യും അങ്ങെന മനുഷ്യത്വത്തിന് പൂർണതയിേലക്കുള്ള
പച്ചവിളക്ക് കാണിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു സാ
മൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും അത്.

















2.3
മാർക്സിനു മുമ്പും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള നിയമ
ങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായി
രുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്; സമുദായത്തിെന്റ വികാസം
യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങെളേയാ ഏതാനും വ്യക്തികളുെട
താേന്താന്നിത്തെത്തേയാ ആശ്രയിച്ചല്ല, മുൻകൂട്ടി മന
സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സവിേശഷ നിയമങ്ങെള
ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നെതന്ന് േഹഗൽ എന്ന ജർമൻ
തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. വിരു
ദ്ധശക്തികളുെട സംഘട്ടനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പു
േരാഗതിയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന തത്വം അേദ്ദഹം കണ്ടുപി
ടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, േഹഗലിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
ആത്മീയവാദെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ഉള്ളതായി
രുന്നു. ആത്മാവിെന്റ ബാഹ്യവും ഇന്ദ്രിയേഗാചരവുമാ
യി രൂപം മാത്രമാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചം എന്നായിരു
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം. മാർക്സും എംഗൽസും
േഹഗലിെന്റ ആത്മീയ തത്വശാസ്ത്രെത്ത ശാസ്ത്രീയമായ
ഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രമാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി. മാർക്സു
തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല തലകുത്തി നിൽക്കു
ന്ന െഹേഗലിയൻ തത്വശാസ്ത്രെത്ത അവർ കാലിേന്മൽ
പിടിച്ചുനിർത്തി. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു: ‘വാസ്തവത്തിൽ
െഹേഗലിയൻ ൈവരുധ്യവാദത്തിൽ നിന്ന് അതിെന്റ
‘യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ മാത്രേമ’ മാർക്സും എംഗൽ
സും എടുത്തുള്ളൂ. അതിെന്റ ആത്മീയവാദപരമായ െതാ
ണ്ട് അവർ ദൂെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അതിെന
ആെകെയാന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് നവീനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ
ഒരു രൂപവും അവർ അതിനുെകാടുത്തു.
അങ്ങെന മാർക്സും എംഗൽസും കൂടി ൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിത
ഭൗതികവാദെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന പുതിെയാരു
തത്വശാസ്ത്രം ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു. പ്രകൃതിയിലും
സമുദായത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങെള മനസിലാക്കാ
നും ആ മാറ്റങ്ങളുെട നിർണായക ശക്തികെള മനു
ഷ്യസമുദായത്തിെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാനും
സഹായിക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു അത്.
മാർക്സും എംഗൽസും തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളായി
രുന്നു. പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങെള പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അവയിലടങ്ങിയ ഭൗതി
കത്വെത്തയാണ് അവർ അടിസ്ഥാനമാെയടുത്തത്.
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരിധിക്കപ്പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ദിവ്യങ്ങ
ളും അജ്ഞാതങ്ങളുമായ ശക്തികളല്ല, അറിയെപ്പടാൻ
കഴിയുന്ന ഭൗതികനിയമങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുെടയും മനു
ഷ്യ സമുദായത്തിെന്റയും ഗതിക്രമങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കു
ന്നെതന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യജീവിതം
മനുഷ്യെന്റ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങെള ആശ്രയിച്ചല്ല,
േനെരമറിച്ച് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യജീ
വിതെത്ത ആശ്രയിച്ചാണ് നിലെകാള്ളുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ
വിവരിക്കുന്നു:
‘സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതം വ്യക്തികളുെട ആഗ്ര

ഹാഭിലാഷങ്ങളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന
ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവും സമുദായത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക
ജീവിതം ഈ ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പ്രതിബിംബ
വുമാകുന്നു. അതുെകാണ്ട് സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിെന്റ
ഉത്ഭവം—സാമുദായികാശയങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങ
ളുെടയും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപ
നങ്ങളുെടയും ഉത്ഭവം—ആരാഞ്ഞു േനാേക്കണ്ടത് ആ
ആശയങ്ങളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും
സ്ഥാപനങ്ങളിലുമല്ല. പിെന്നേയാ, സമുദായത്തിെന്റ
ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലാണ്. കാരണം, അവയാണ് ഈ ആശ
യങ്ങേളയും സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും അഭിപ്രായങ്ങേളയും
സ്ഥാപനങ്ങേളയും പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നത്’.
മനുഷ്യരുെട മേനാമണ്ഡലങ്ങളിലിഴുകിപ്പിടിച്ചു കിടക്കു
ന്ന ചളിക്കട്ടകെള അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളയും വ്യാേമാ
ഹങ്ങേളയും െതറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും തുടച്ചുനീക്കി
അഭിവൃദ്ധിയുെട െവളിച്ചം വീശാനുള്ള ഒരുപകരണെമ
ന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഭൗതികതത്വശാസ്ത്രെത്ത മാർക്സും
എംഗൽസും ഉപേയാഗിച്ചത്. പ്രകൃതിയുെടയും സമു
ദായത്തിെന്റയും യഥാർത്ഥസ്വഭാവവും അവയുെട പി
ന്നിലുള്ള നിയമങ്ങളും മനസിലാക്കിെക്കാണ്ട് അവെയ
മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിേക്കണ്ടെതങ്ങെന
െയന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു.

















2.4
മാർക്സിനു മുമ്പും മുതലാളിേത്താൽപാദന വ്യവസ്ഥയുെട
സ്വഭാവെത്ത വിശകലനം െചയ്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ
രുണ്ടായിരുന്നു. ചരക്കുകളുെട വിലയുെട അടിസ്ഥാനം
അദ്ധ്വാനമാെണന്നും ചരക്കുകൾ ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടു
ന്നത് അവയിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിെന്റ േതാതനുസരി
ച്ചാണന്നും ആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർേഡാ തുടങ്ങിയ തത്വ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ,
മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമെന്ത
േന്നാ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെള
െന്താെക്കയാെണേന്നാ കണ്ടുപിടിക്കാനവർക്കു കഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്മിത്തിെന്റയും റിേക്കാർേഡാവിെന്റയും
ധനശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങെള യുക്തിയുക്തമായി വളർ
ത്തിെക്കാണ്ട് മിച്ചമൂല്യമാണ് മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനെമന്ന് മാർക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മുതലാളിേത്താൽപാദന രീതിെയ ശാസ്ത്രീയമായി വിശ
കലനം െചയ്തുെകാണ്ട് മുതലാളികൾ െതാഴിലാളികെള
ചൂഷണം െചയ്യുന്നത് ഏതുവിധത്തിലാെണന്ന് അേദ്ദ
ഹം െവളിെപ്പടുത്തി. െതാഴിലാളികളുെട അദ്ധ്വാനത്തി
െന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനു മാത്രേമ മുതലാളികൾ പ്രതിഫ
ലം െകാടുക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രതിഫലം െകാടുക്കാെതയുള്ള
അദ്ധ്വാനം െകാണ്ട് നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന മിച്ചമൂല്യം മുത
ലാളികൾ തട്ടിെയടുക്കുന്നു. ഈ മിച്ചമൂല്യത്തിൽ നിന്നാ
ണ് മുതലാളികൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത്.
െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, മിച്ചമൂല്യെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രത്തി
െന്റ കാതൽ. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അധഃപതനവും നാശവും
അനിവാര്യമാെണന്ന് മാർക്സും എംഗൽസും ഉൽേഘാ
ഷിച്ചത്.
ഇങ്ങെന മാർക്സിസം പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങളിൽ
നിന്നാണ് രൂപെമടുത്തത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല ജർമ്മൻ
തത്വശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലണ്ടിെല ധനശാസ്ത്രം, യൂേറാപ്യൻ
േസാഷ്യലിസം. തങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീവിച്ച പ്രഗൽഭമതി
കളായ മഹാരഥന്മാരുെട ആശയങ്ങെള മുഴുവൻ വിമർ
ശനപരമായി പരിേശാധിക്കുകയും അവയുെട ഏറ്റവും
നല്ല ഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുകയും െചയ്തുെകാ
ണ്ടാണ് മാർക്സും എംഗൽസും ചിന്താേലാകത്തിലാെക
ഒരു വമ്പിച്ച വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്; തത്വശാസ്ത്രം, രാജ്യത
ന്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവ
െയപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണഗതികളിലാെക ഒരു സമൂലപരി
വർത്തനം വരുത്തിയത്.
‘െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി: ഏറ്റവും വിപ്ലവ
കാരിയായ വർഗത്തിെന്റ പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള,
േകാടിക്കണക്കിലുള്ള, െചവികെള ആകർഷിക്കാൻ
മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാ
െണന്ന് േചാദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു മറുപടി മാത്രമാണ്
നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ സമാർ
ജ്ജിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിെന്റ െകട്ടുറപ്പുള്ള അടി
ത്തറയിേന്മലാണ് അേദ്ദഹം നിലയുറപ്പിച്ചത്. മുൻകാ
ലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ച എല്ലാറ്റിേനയും, അേദ്ദഹം
തികച്ചും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. മനുഷ്യസമുദായം സൃഷ്ടി
ച്ച എല്ലാറ്റിേനയും, യാെതാന്നും വിടാെത, അേദ്ദഹം
വിമർശനപരമായി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി. മനുഷ്യചിന്ത
സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാറ്റിേനയും വിമർശിക്കുകയും െതാഴിലാളി
പ്രസ്ഥാനെത്ത ഉരകല്ലിേന്മൽ മാറ്റുരച്ചു േനാക്കുകയും
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്, ബൂർഷ്വാപരിമി
തികളാലും ബൂർഷ്വാവ്യാേമാഹങ്ങളാലും നിയന്ത്രിക്കെപ്പ
ടുന്ന ജനങ്ങൾക്കാർക്കും കഴിയാത്തവിധത്തിൽ പുതിയ
നിഗമനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു’.

ഇതിലാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം കിടക്കുന്നത്.
ഇതിൽനിന്നാണ് മാർക്സിെന്റ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടു
ത്തങ്ങളും വിപ്ലവകരമായ േനട്ടങ്ങളും ഉടെലടുത്തത്.
അന്ന് മുതലാളിത്തം ഇന്നെത്തേപ്പാെല ജീർണിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്ന ഓജസ്സും പ്രസരിപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. അത് വി
ജയത്തിൽനിന്ന് വിജയത്തിേലക്ക് കുതിക്കുകയായിരു
ന്നു. അത്തരെമാരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ നിയമങ്ങൾ അതിെന േകന്ദ്രീകരണത്തിേലക്കും
കുഴപ്പങ്ങളിേലക്കും ഒടുവിൽ നാശത്തിേലക്കും നയിക്കു
െമന്ന് മാർക്സും എംഗൽസും പ്രവചിച്ചത്. മർദ്ദിതരും ചൂ
ഷിതരുമായ െതാഴിലാളികൾ വർഗസമരത്തിലൂെട ഭര
ണാധികാരം പിടിെച്ചടുക്കുെമന്നും െതാഴിലാളി സർവാ
ധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുെമന്നും
ഒടുവിൽ മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത വർഗങ്ങളും ഭര
ണയന്ത്രങ്ങളുമില്ലാത്ത, കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം േലാക
ത്തിെലങ്ങും പടുത്തുയർത്തുെമന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്ര
മല്ല, ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങെള
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മാർക്സും എംഗൽസും
േനതൃത്വം നൽകി. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തി െതാ
ഴിലാളി സർവാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് േസാഷ്യലിസം െക
ട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്ന ചരിത്രപരമായ കടമ നിർവഹിക്ക
ണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളി വർഗത്തിന് സ്വന്തമാെയാരു
പാർട്ടി, സുശക്തമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, കൂടിേയ കഴി
യൂ എന്ന് അവർ പ്രാേയാഗികാനുഭവങ്ങളിലൂെട പഠിപ്പി
ച്ചു. എംഗൽസ് എഴുതി:
‘വിധി നിർണായകമായ ദിവസം വരുേമ്പാൾ രാഷ്ട്രീയാ

ധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാൻ േവണ്ട ശക്തി െതാഴിലാളി
വർഗത്തിനുണ്ടാകണെമങ്കിൽ മെറ്റല്ലാ പാർട്ടികളിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അവെയ്ക്കല്ലാെമതിരായി, െതാഴി
ലാളി വർഗം തങ്ങളുെട സ്വന്തം പാർട്ടി, വർഗേബാധ
േത്താടുകൂടിയ ഒരു വർഗ പാർട്ടി, രൂപീകരിക്കണം’.
1847ൽ ലണ്ടനിൽെവച്ച് മാർക്സിേന്റയും എംഗൽസി
േന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ ഒരു ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗ്’ സ്ഥാ
പിക്കെപ്പട്ടു. 1864ൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പിെല മിക്ക

രാജ്യങ്ങളിേലക്കും വിപ്ലവകാരികളായ െതാഴിലാളികൾ
ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണലിൽ ൈകേകാർത്തുപിടിച്ചു.
അങ്ങെന െതാഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളുെട വിേമാചന
സമരത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമല്ല, മൂർച്ചയുെള്ളാരു സമ
രായുധവും ലഭിച്ചു.
അങ്ങെന ഭാവിയുെട പൂർണ്ണതയിേലക്ക് കുതിക്കുന്ന
മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ജാതകം കുറിക്കെപ്പട്ടു. പുതിെയാരു
ജീവിതത്തിനുേവണ്ടി: പുതിെയാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
ക്കുേവണ്ടി, പുതിെയാരു േലാകത്തിനുേവണ്ടി പതിനാ
യിരക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിെന്റ െകാ
ടിക്കൂറയിൻകീഴിൽ അണിനിരന്ന്, പതറിച്ച കൂടാെത,
ഭാവിയിേലക്ക് മാർച്ച് െചയ്യാൻ തുടങ്ങി.

















2.5
സംഭവബഹുലമായ 22 െകാല്ലങ്ങൾ. ഒടുവിൽ 1870ൽ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർഛിക്കുന്നു.
ഫ്രാൻസും പ്രഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം. െസഡാനിൽ വച്ച്
െനേപ്പാളിയൻ മൂന്നാമെന്റ പട്ടാളങ്ങൾ േതാറ്റ് തുന്നം
പാടുന്നു.
1871 മാർച്ച്; െതാഴിലാളികളുെട വിപ്ലവേബാധം ഇര
മ്പിക്കയറി. മുതലാളിവർഗത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധിപത്യം
തട്ടിത്തകർക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളികൾക്ക് ഭരണം നട

ത്താൻ കഴിയുെമന്ന് ആദ്യമായി െതളിയിച്ച പാരീസ്
കമ്യൂൺ തലെപാന്തിച്ചു. മാർച്ച് 18ന് പാരീസിെല ടൗൺ
ഹാളിൽ ചുകപ്പുെകാടി പാറിക്കളിച്ചു. മുതലാളിത്തം ശാ
ശ്വതമെല്ലന്ന് െതളിയിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആയുസ് അവസാനിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. െതാഴിലാളിവർഗം ഒരു സ്വതന്ത്ര
ശക്തിയായി തീർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും ഭരണ
േമെറ്റടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട വിരുദ്ധ മുന്നണി
പാരീസ് കമ്മ്യൂണിെന േചാരയിൽ മുക്കിെക്കാല്ലാൻ േവ
ണ്ടി എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളും എടുത്തുപേയാഗിച്ചു.
കമ്യൂണിസ്റ്റ് അക്രമത്തിെന്റ െവല്ലുവിളിെയ േനരിടാൻ
േവണ്ടി അവർ നിരായുധരായ സ്ത്രീകളുെടയും കുട്ടികളു
െടയും േചാരെയാഴുക്കി. െവറുെമാരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പാരീ
സിെല 40,000ത്തിലധികം കമ്മ്യൂൺ ഭടന്മാർ െവടിവച്ചു
െകാല്ലെപ്പട്ടു. എന്നിട്ടും ചുകപ്പുെകാടിയുെട ഭരണം നില
നിർത്താൻ േവണ്ടി െതാഴിലാളികൾ അസാമാന്യമായ
ധീരതേയാെട പടെവട്ടി—പേക്ഷ, ഫലമുണ്ടായില്ല. 72
ദിവസെത്ത ആേവശകരമായ ജീവിതത്തിനുേശഷം
പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ വീരമരണം പ്രാപിച്ചു.
മുതലാളികൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. ഇനിെയാരിക്കലും േസാഷ്യ
ലിസം തലെപാക്കിെല്ലന്ന് അവർ വീമ്പിളക്കി.
പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിൽ േസാഷ്യലിസമല്ല, മുതലാളി
ത്തമാണ് തലെപാക്കാതായത്. എെന്തന്നാൽ, പാരീ
സ് കമ്മ്യൂേണാടുകൂടി മുതലാളിത്തത്തിെന്റ യുവത്വമവ
സാനിച്ചു. അതിെന്റ ശരീരത്തിൽ ജരാനരകൾ പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പടിവാതിൽക്കെലത്തിയേപ്പാേഴ

ക്കും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സ്വഭാവമാെക മാറി അത്
പുതിെയാരു ഘട്ടത്തിേലക്ക്—അതിെന്റ അവസാനഘ
ട്ടത്തിേലക്ക്—അധഃപതനത്തിെന്റയും നാശത്തിെന്റയും
ഘട്ടത്തിേലക്ക്—കാെലടുത്തുവച്ചു. മുതലാളിത്തം മൂത്തു
മുരടിച്ച് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് ശവക്കുഴിയിേലക്ക് കാൽനീട്ടുന്ന
സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി. മറുഭാഗത്ത് മുതലാളി
ത്തെത്ത തട്ടിത്തകർക്കുന്നതിനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ
പരിപക്വമായി.
വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിളച്ചുെപാങ്ങി.
രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണലിെന്റ േനതാക്കന്മാർ—ജയപ്രകാ
ശിെന്റയും െബവിെന്റയും മുൻഗാമികൾ—േബൻസ്റ്റീൻ,
േകാട്സ്കീ, െവൻഡറർ ൈവൽഡ്, െമക്െഡാണാൾഡ്
മുതലായ അവസരവാദികൾ—മാർക്സിസെത്ത പുനഃപ
രിേശാധന െചയ്യാനും തിരുത്തിെയഴുതാനും പുറെപ്പട്ട
ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ േസാ
ഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നെതന്ന് ബഡായി
പറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ മാർക്സിസത്തിെന്റ േനെര യുദ്ധം
പ്രഖ്യാപിച്ചു. പേക്ഷ, ചരിത്രം അവരുെട ഭാഗത്തായിരു
ന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് മാർക്സിേനയും എംഗൽസിേനയും
എതിർത്ത പണ്ഡിതമൂഢന്മാെരല്ലാം ഒടുവിൽ പിന്തിരി
പ്പത്തത്തിെന്റ പാളയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും
അങ്ങെന തങ്ങളുെട തനിനിറം െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തു.
പാരീസ് കമ്മ്യൂണിെന്റ വീരമരണം മുതൽ 20-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിെന്റ ജനനംവെര നീണ്ടുനിന്ന ഈ കാലഘട്ടെത്തപ്പ
റ്റി െലനിൻ എഴുതി:
‘പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ ഭാവി പരിവർത്തനങ്ങളുെട കാ
ലഘട്ടത്തിന്’ സമാധാനപരമായി ഒരുക്കു കൂട്ടുകെയന്ന
ഒരു ദശയിേലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നു. സത്തിൽ െതാഴിലാ

ളി വർഗ്ഗത്തിേന്റതായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എല്ലാ
യിടത്തും രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്നു. ആ പാർട്ടികൾ
ബൂർഷ്വാപാർലെമൻറുകെള ഉപേയാഗിക്കാൻ പഠി
ക്കുന്നു. അവ സ്വന്തമായി ദിനപ്പത്രങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങളും േട്രഡ് യൂണിയനുകളും സഹകരണസം
ഘങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നു. മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്
വിജയവും വ്യാപ്തിയും ലഭിക്കുന്നു.
‘മാർക്സിസത്തിന് കിട്ടിയ താത്വികവിജയം അതിെന്റ

ശത്രുക്കെള മാർക്സിസ്റ്റുകാരായി സ്വയം നടിക്കാൻ നിർ
ബന്ധിച്ചു—ഇതാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യം നിറ
ഞ്ഞ ഗതിക്രമം. അടിമുതൽ മുടിവെര പൂപ്പൽപിടിച്ച
മിതവാദിത്വം അവസരേസവയുെട രൂപം ൈകെക്കാ
ണ്ട് സ്വയം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മഹ
ത്തായ സമരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ശക്തി സജ്ജീകരിക്കുന്ന
കാലഘട്ടെത്ത, ആ സമരങ്ങെളത്തെന്ന ഉേപക്ഷിക്ക
ലായി അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിയമസഭാ
സാമാജികന്മാരുെടയും െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
വിവിധ ഭാരവാഹികളുെടയും ഇടയിലവർക്ക് ധാരാളം
അനുയായികളുണ്ടായി’.
എതിരാളികളുെട ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർക്സിസ
െത്ത കാത്തുരക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പരി
തഃസ്ഥിതികളിൽ പുതിയ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളുെട അടി
സ്ഥാനത്തിൽ മാർക്സിസെത്തത്തെന്ന വളർേത്തണ്ട
തുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഈ കടമകൾ നിർവ്വ
ഹിക്കെപ്പട്ടു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് േയാജിച്ചമ
ട്ടിൽ, സാമൂഹ്യ വളർച്ചയുെട ആവശ്യങ്ങെള നടപ്പിൽവ
രുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം, മാർക്സിസം വളർത്തെപ്പ
ട്ടു—െലനിനിസം ഉയർന്നുവന്നു.

















2.6
െലനിനിസെമന്നുെവച്ചാെലന്താണ്?
സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിക്കുന്നു:
‘െലനിനിസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റയും െതാഴി

ലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റയും കാലഘട്ടത്തിെല മാർക്സിസ
മാണ്. കുേറക്കൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാെണങ്കിൽ
െലനിനിസെമന്നത് െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റയും
പ്രേത്യകിച്ച് െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റയും
തത്വവും തന്ത്രവുമാണ്’.

ജീവനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം. അതുെകാ
ണ്ട് അതിന് നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ വയ്യ—സാമൂഹ്യ
വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങേളാെടാപ്പം പുതിയ അനു
ഭവങ്ങളും ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ട് അത് വളരുന്നു; കൂടു
തൽ പുഷ്ടിെപ്പടുന്നു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ തെന്ന െലനിൻ
പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:
‘മാർക്സിസ്റ്റു സിദ്ധാന്തം പരിപൂർണ്ണവും മാറ്റമില്ലാത്തതു
മായ ഒന്നാെണന്ന് ഞങ്ങൾ തീെര കരുതുന്നില്ല. അത്

ശാസ്ത്രത്തിെന്റ അടിത്തറ പാവുക മാത്രമാണ് െചയ്തി
ട്ടുള്ളെതന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ അതിെന എല്ലാവ
ഴിക്കും വളർേത്തണ്ടതുെണ്ടന്നും അെല്ലങ്കിലവർ ജീവി
തത്തിെന്റ പിന്നണിയിൽ തങ്ങിേപ്പാകുെമന്നുമാണ്
ഞങ്ങളുെട ദൃഢവിശ്വാസം’.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘മാർക്സിസം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ മാറ്റ
മില്ലാത്തതും സനാതനവുമായ, പ്രമാണങ്ങേളയും നി
ഗമനങ്ങേളയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മാർക്സിസം എല്ലാ
ത്തരം വരട്ടുവാദത്തിെന്റയും ശത്രുവാണ്’.

മാർക്സിെന്റ ജീവിതകാലത്തിനുേശഷം മനുഷ്യസമുദാ
യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങേളയും െതാഴിലാളി വിപ്ലവപ്ര
സ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചേയയും മാർക്സിസത്തിെന്റ െവളി
ച്ചത്തിൽ പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് െലനിൻ പുതിയ തത്വ
ങ്ങളുന്നയിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച സാ
മ്രാജ്യത്വം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും
മൂർഛിക്കുകയും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും െതാഴിലാളി വിപ്ല
വങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയും െചയ്യുെമന്നും െതാഴിലാ
ളികൾ മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് തങ്ങളുെട സ്വ
ന്തം സർവ്വാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുെമന്നും അേദ്ദഹം ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളു
െട വളർച്ച അസമമായിട്ടാണ്. ഉൽപാദനശക്തികൾ
എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരുേപാെലയല്ല വളരുന്നത്. ഈ
സിദ്ധാന്തെത്ത വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് െലനിൻ
പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമാേയാ ഏതാനും
രാജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കാേയാ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
വിജയം സാദ്ധ്യമാെണന്ന്.
മുതലാളിത്തം കുത്തക മുതലാളിത്തമാകുന്നതിനു മു
മ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സിനും എംഗൽസിനും കാണാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണിത്. മുതലാളി
േത്താൽപാദനരീതി ഏറ്റവുമധികം വളരുകയും െതാഴി
ലാളിവർഗം സമുദായത്തിെല ഭൂരിപക്ഷമായി മാറുകയും
െചയ്യുന്ന ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മാത്രേമ േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ജയിക്കുകയുള്ളുെവന്നാണ് മാർക്സും എം
ഗൽസും കരുതിയിരുന്നത്. പേക്ഷ, കുത്തക മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അവരുെട നിഗമനം
സാധുവല്ലാതായിത്തീർന്നു.
സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘മുതലാളിത്തം അത്ര ഉയർന്ന േതാതിൽ വളരുകയും

െതാഴിലാളിവർഗം ജനസംഖ്യയുെട ഭൂരിപക്ഷമായി
ത്തീരുകയും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽക്കൂടി, െതാഴിലാളിവർ
ഗത്തിന് തട്ടിത്തകർക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ അണി ദുർബലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള
വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജ
യത്തിന് പരിപൂർണ്ണ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ െലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം
1915-16ലാണ് കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വി
പ്ലവം നിസംശയമായും വിജയിക്കുക മുതലാളിത്തം
ഏറ്റവുമധികം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളില
ല്ല; േനേരമറിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ച അത്ര
ഉയർന്ന രൂപത്തിെലത്തിയിട്ടിെല്ലങ്കിൽ കൂടി അതി
െന്റ അണി ദുർബലമാവുകയും അതിെന തകർക്കാൻ
െതാഴിലാളിവർഗത്തിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുകയും
െചയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
വിജയിക്കുക’.

ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തം റഷ്യയിെല െതാഴിലാളി വർഗ
ത്തിെന്റ കയ്യിൽ ഒരു മൂർച്ചേയറിയ ആയുധമായിത്തീർന്നു.
േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് ഒറ്റയടിപ്പാതയിെല്ലന്നും പ്ര
േത്യകിച്ച്, പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്
ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂെടയല്ലാെത േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവത്തിേലക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർച്ചു െചയ്യാൻ സാ
ധിക്കിെല്ലന്നും മുതലാളിത്ത രാജ്യത്തിെല വിപ്ലവവും
േകാളനിയിെല വിപ്ലവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നും
െലനിൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഓേരാ വിപ്ലവത്തിലും േനതൃത്വം
വഹിക്കുന്ന െതാഴിലാളി വർഗത്തിന് സവിേശഷങ്ങ
ളായ കടമകളുെണ്ടന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളും
അടവുകളും പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം വ്യ
ക്തമാക്കി.
െതാഴിലാളിവർഗ േനതൃത്വെമന്നാൽ മറ്റ് ജനവിഭാഗ
ങ്ങെളക്കൂടി വിപ്ലവത്തിലണിനിരത്തലാണ്. മറ്റു വർഗ
ങ്ങളും പാർട്ടികളുമായി യാെതാെരാത്തുതീർപ്പും പാടി
െല്ലന്ന് വാദിച്ച േട്രാട്സ്കിസ്റ്റുകാെര അേദ്ദഹം കണക്കിന്
കശക്കിെക്കാടുത്തു. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
‘സാർവേദശീയ മുതലാളിത്തെത്ത മറിച്ചിടാനുള്ള യു

ദ്ധം സാധാരണ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധെത്ത
ക്കാൾ എത്രേയാ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, കുഴപ്പ
േമറിയതാണ്, കാലൈദർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്തരെമാ
രു യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുപക്ഷത്തിനകത്തുള്ള സ്വരേച്ചർച്ച
യില്ലായ്മെയ (അവ താൽക്കാലികമാെണങ്കിൽേപാലും)
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താനും, സാദ്ധ്യതയുള്ളിടത്ത് ചിലരു
മായി കൂട്ടുകൂടുവാനും (താൽക്കാലികവും അസ്ഥിരവുമാ
െണങ്കിൽക്കൂടി) പരിതഃസ്ഥിതിയുെട ആവശ്യമനുസ
രിച്ചുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകളും സന്ധികളുമുണ്ടാക്കുവാനും
ഒരിക്കലും തയ്യാറാവരുെതന്ന് ആദ്യേമ തീരുമാനിക്കു
ന്നത് പമ്പരവിഡ്ഢിത്തമേല്ല? ……… ശത്രുപക്ഷത്തിലു
ള്ള ഓേരാ പിളർപ്പിേനയും അെതത്ര നിസാരമായാലും
ശരി—വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള മുതലാളി വർഗത്തിനി
ടയിലും ബൂർഷ്വാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലും കാണുന്ന ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങേളയും സാമർത്ഥ്യേത്താടും ശ്രദ്ധേയാടും കൂടി
പരിപൂർണ്ണമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും, ബഹുജ
നാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധുവിെന േനടാനുള്ള (ആ
ബന്ധുത്വം എത്രതെന്ന താൽക്കാലികവും അവിശ്വ
സനീയവും ബലഹീനവുമായിെക്കാള്ളെട്ട) ഏത് നി
സാരസന്ദർഭേത്തയും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു
െകാണ്ടു മാത്രേമ ശക്തിേയറിയ ശത്രുവിെന േതാൽ
പ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് മനസിലാവാത്ത
ആളുകൾക്ക് മാർക്സിസത്തിെന്റ അഥവാ ശാസ്ത്രീയ േസാ
ഷ്യലിസത്തിെന്റ ഒരു െപാടിേപാലും മനസിലാക്കാൻ
സാധ്യമല്ല’.
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ആവശ്യങ്ങെളയും താൽപര്യങ്ങ
െളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂ
ഹങ്ങളുെട താൽപര്യങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിതെത്ത
മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമാർഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
കയും മാത്രമല്ല െലനിൻ െചയ്തത്; േസാഷ്യലിസത്തിനു
േവണ്ടി സമരം നടത്തുന്ന വിപ്ലവകാരികളുെട പാർട്ടിക
െള, രൂപീകരിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ട
െതങ്ങെന എന്നുകൂടി അേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചു.
അങ്ങെന െതാഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസ
േത്താെട ഭാവിയുെടേനർക്ക് േനാക്കാൻ തുടങ്ങി.

















2.7
വീണ്ടും വിപ്ലവമുേന്നറ്റം. 1905. ‘വിപ്ലവം ജയിക്കെട്ട!
സാർ ചക്രവർത്തി തുലയെട്ട!’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യ
ങ്ങളുെട ചൂളംവിളികൾ. സാറിെന്റ ൈദവദത്തമായ സിം
ഹാസനം വിറെകാണ്ടു. പണിമുടക്കം പരന്നുപിടിക്കു
കയാണ്. 1905 ഡിസംബർ. പണിമുടക്കം ആയുധേമ
ന്തിയ കലാപമായി മാറി. പള്ളികൾ കൂട്ടമണി മുഴക്കി.
കുതിരപ്പട്ടാളം, ബയണറ്റുകൾ, ലക്കും ലഗാനുമില്ലാെത
ചീറിപ്പായുന്ന െവടിയുണ്ടകൾ. ഭ്രാന്തുപിടിച്ച സാർ ചക്ര
വർത്തി കൽപന പുറെപ്പടുവിച്ചു.
‘ഒെരാറ്റ െവടിയുണ്ടേപാലും ബാക്കിയാവരുത്!’
വിപ്ലവം തൽക്കാലേത്തക്ക് േതാൽക്കെപ്പട്ടു.

മുതലാളികൾ വീണ്ടും സേന്താഷം െകാണ്ട്, തുള്ളിച്ചാടി,
വത്തിക്കാൻ ൈദവേത്താടു നന്ദിപറഞ്ഞു. അവസരവാ
ദികൾ െലനിേനയും സ്റ്റാലിേനയും ആേക്ഷപിച്ചു. ഭീരു
ക്കൾ പിറുപിറുത്തു: ‘െതാഴിലാളികൾ ആയുധെമടുത്തത്
െതറ്റായി!’
െതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളുെട ദിവസം വരും!
ഒടുവിൽ ആ ദിവസം വരികതെന്ന െചയ്തു.
സാമ്രാജ്യയുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
തീരാക്കുഴപ്പമാരംഭിച്ചു. വിപ്ലവത്തിെന്റ അലകൾ വീണ്ടും
ഇരമ്പിക്കയറി. ‘വിപ്ലവം ജയിക്കെട്ട! സാർ ചക്രവർ
ത്തി തുലയെട്ട!’ എന്നീ കാഹളം വിളികൾ അന്തരീക്ഷ
ത്തിൽ പൂർവ്വാധികം ഉച്ചത്തിലുയർന്നു.
1917 മാർച്ച്—വിപ്ലവത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റിൽ സാർ ചക്ര
വർത്തിയുെട കിരീടം െതറിച്ചുേപായി. െതാഴിലാളിവർ
ഗത്തിെന്റ കാഹളംവിളികൾ മുഴങ്ങി. ‘വിപ്ലവം ജയിക്ക
െട്ട! സാർ ചക്രവർത്തി തുലയെട്ട!’

സാർ ചക്രവർത്തി തുലഞ്ഞു. പേക്ഷ, വിപ്ലവം തുടർന്നു.
ജനങ്ങൾ വിജയേഭരി മുഴക്കിെക്കാണ്ട് മുേന്നാട്ടു കുതിക്കു
കയാണ്. പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ; പുതിയ കാഹളംവി
ളികൾ. ‘മുതലാളിത്തം നശിക്കെട്ട! േസാഷ്യലിസം വിജ
യിക്കെട്ട!’ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം േലാകത്തിെന്റ
ആറിെലാരുഭാഗത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കെപ്പടാൻ േപാ
വുകയാണ്. ഭൂേലാകമാെക കുലുങ്ങി മറിയുകയാണ്.
േട്രാട്സ്കി പറഞ്ഞു: ‘നിൽക്കെട്ട. ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്ര
മായി േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല! ആർ
ത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകേളാട് അയാൾ മടങ്ങിേപ്പാകാൻ
കൽപ്പിച്ചു. തിരമാലകൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ചരിത്രമാണ് മു
േന്നാട്ട് കുതിക്കുന്നത്. മാർക്സിസം—െലനിനിസമാണ്
വിപ്ലവെത്ത നയിക്കുന്നത്.
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി. ‘മുതലാളി
ത്തം നശിക്കെട്ട! േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കെട്ട!’.
1917 നവംബർ. െകറൻസ്കിയുെട ഭരണകൂടം തവിടുെപാ
ടിയായി.

സൂര്യൻ പൂർവ്വാധികം ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിച്ചു. ഒരു പു
തിയ േലാകം ഉത്ഘാടനം െചയ്യെപ്പടുകയാണ്!
ഉൽക്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും പാ
ഞ്ഞുേപായി. രാത്രി 10 34 മണി. രാജാക്കന്മാരുെടയും രാ
ജ്ഞിമാരുെടയും സുഖേഭാഗങ്ങളുെട സുഗന്ധം വഹിക്കു
ന്ന േസ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന മേനാഹരമായ മാർ
ബിൾ െകാട്ടാരത്തിൽ വൃത്തിെകട്ടവരും വിയർപ്പു നാ
റുന്നവരും ചളിപുരണ്ടവരും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരു
മായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കയറിക്കൂടി—കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിയുെട േകന്ദ്രക്കമ്മറ്റി െമമ്പർമാരുെട പ്രസംഗം േകൾ
ക്കാൻവന്ന േസാവിയറ്റ് െഡപ്യൂട്ടിമാരാണവർ.
ഒരു പുതിയ േലാകത്തിെന്റ ജാതകെമഴുതെപ്പടുകയാ
ണ്. രണ്ടുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സേമ്മളനം. ആശയവും
ആേവശവും അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം.
അതാ! കുടുക്കില്ലാത്ത ഒരു പഴയ േകാട്ടും മിന്നുന്ന കഷ
ണ്ടിയുമുള്ള ഒരു കുറിയ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഒരു ചുരുൾ
കടലാസുമായി പതറാത്ത കാൽെവേപ്പാെട പ്ലാറ്റ് േഫാ
റത്തിേലക്ക് കയറുന്നു. ആളുകൾ ആർത്തുവിളിച്ചു. നീ
ണ്ടുനിന്ന കരേഘാഷം: ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ വൃത്തി
െകട്ടവരും വയെറാട്ടിയവരും ചളിപുരണ്ടവരും തിളങ്ങു
ന്ന കണ്ണുകളുള്ളവരുമായ ആ ആളുകെളെയല്ലാം ഒന്ന്
കേണ്ണാടിച്ചു േനാക്കിക്കണ്ടു. ശാന്തവും ദൃഢവുമായ സ്വര
ത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
‘സഖാക്കെള, ഇനി നമുക്ക് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടു
ക്കാെനാരുങ്ങാം’.

അതു െലനിനായിരുന്നു, പുതിയ േലാകത്തിെന്റ േനതാ
വും പുതിയ ഗവെണ്മൻറിെന്റ തലവനുമായ സഖാവ് െല
നിൻ.

















2.8
നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ ബഹുജന
ങ്ങൾ യാെതാന്നിനുേവണ്ടി പടെവട്ടിേപ്പാന്നുേവാ, പു
രാതനകാലം മുതൽേക്ക മനുഷ്യേസ്നഹികളായ മഹാ
ത്മാക്കൾ യാെതാന്ന് സ്വപ്നംകണ്ടു േപാന്നുേവാ, അത്
സഫലമായി. വയറ്റിൽ പട്ടിണിയും മുതുകത്ത് െകാര
ടാവുെകാണ്ടുള്ള അടിയുെട പാടുകളുമുള്ള അവശലക്ഷ
ങ്ങൾ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി നെട്ടല്ലുനിവർത്തി. പ്രഭുക്ക
ന്മാർ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറക്കെപ്പട്ടു. താണവർ
ഉയർന്നു. അജ്ഞരും അപരിഷ്കൃതരുെമന്ന് അപഹസി
ക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന െതാഴിലാളിവർഗം. കൃഷിക്കാരുെടയും
മറ്റ് മർദ്ദിതവിഭാഗങ്ങളുെടയും പിന്തുണേയാടുകൂടി സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തു. അടുക്കളപ്പണി
ക്കാരിക്കുേപാലും ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കാൻ കഴിയുെമ
ന്നായി. തലമുറതലമുറയായി അജ്ഞതയിലും അന്ധ
കാരത്തിലും കിടന്ന് െഞരങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നവർക്ക്
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും എഞ്ചിനീയർ
മാരുെമാെക്കയാകാെമന്നായി. മനുഷ്യെന ചൂഷണം
െചയ്യാനുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപാദേനാപകര
ണങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കുമുള്ള
െപാതുസ്വത്തായി മാറി. ചൂഷണത്തിെന്റ അവശിഷ്ട
ങ്ങൾ േപാലുമില്ലാത്ത വർഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
സമുദായത്തിെന്റ അടിത്തറപാകെപ്പട്ടു.
ഭാവിയിേലക്ക് മുേന്നറാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ജന
ങ്ങെള േനാക്കി പുഞ്ചിരിയിട്ടുെകാണ്ട് െലനിൻ ആേവശ
ഭരിതനായി പറഞ്ഞു:
‘ഇതിനുമുമ്പ് എല്ലാ മനുഷ്യജ്ഞാനവും—മനുഷ്യെന്റ പ്ര
തിഭാശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടെതല്ലാം തെന്ന—

ഏതാനും ചിലർക്കു മാത്രം സാേങ്കതിക ൈവദഗ്ധ്യ
ത്തിേന്റയും സംസ്കാരത്തിേന്റയും േനട്ടങ്ങൾ ൈകവരു
ത്തിെക്കാടുക്കാനും മറ്റുള്ളവെര ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ
മായ െവളിച്ചത്തിൽനിന്നും പുേരാഗതിയിൽ നിന്നും
അകറ്റിനിർത്താനും േവണ്ടിയാണ് വിനിേയാഗിക്കെപ്പ
ട്ടു േപാന്നത്. ഇനി മുതൽ സാേങ്കതികൈവദഗ്ധ്യത്തി
െന്റ എല്ലാ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളും സംസ്കാരത്തിെന്റ എല്ലാ
േനട്ടങ്ങളും മുഴുവൻ ജനങ്ങളുെടയും സ്വത്തായിത്തീ
രും. മനുഷ്യെന്റ ചിന്തയും പ്രതിഭയും ഇനിെയാരിക്കലും
ഹിംസയ്ക്കും ചൂഷണത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാവുക
യില്ല. ഇതു നമുക്കറിയാം. ചരിത്രത്തിെന്റ ഏറ്റവും മഹ
ത്തായ ഈ കടമ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടി പണിെയടുക്കു
ന്നത് അഭിമാനകരമേല്ല? നമ്മുെട എല്ലാ ശക്തിയും
അതിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്നതാവശ്യമേല്ല? െതാ
ഴിലാളിവർഗം ഈ ഗംഭീരമായ ചരിത്ര കടമ പരിപൂർ
ണ്ണതയിേലാളം നിറേവറ്റാതിരിക്കുകയില്ല. കാരണം,
വിപ്ലവത്തിെന്റ അന്തർലീനമായ ശക്തികൾ, നവീക
രണവും യുവത്വവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ,
അവരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.’

അതിനുമുമ്പും ഭരണപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വി
പ്ലവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം ഒരു
പുതിയ തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവമാണ്.
സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ സാധാരണയായി ഭര
ണകൂടെമന്ന കപ്പലിെന്റ അമരത്തിൽനിന്ന് ഒരു കൂട്ടം
ചൂഷകൻമാെര മാറ്റി മെറ്റാരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാെര പ്ര
തിഷ്ഠിക്കുകയാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകന്മാർ മാറും.
പേക്ഷ, ചൂഷണം നിലനിൽക്കും. അടിമകളുെട േമാച
നപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതാണുണ്ടായത്. അടിയാളരു
െട ലഹളകൾ നടന്ന കാലത്ത് അതാണുണ്ടായത്.
ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല
‘മഹത്തായ’ സുപ്രസിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലത്ത്
അതാണുണ്ടായത് …… ഈ വിപ്ലവങ്ങളിൽ നിെന്ന
ല്ലാം താത്വികമായി വ്യത്യാസെപ്പട്ടതാണ് ഒേക്ടാബർ
വിപ്ലവം. അതിെന്റ ലക്ഷ്യം ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം
മാറ്റി മെറ്റാരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം സ്ഥാപിക്കുക
യല്ല, ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകരുെട സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു
വിഭാഗം ചൂഷകെര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല, േനെരമറിച്ച്,
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന്റ േമൽ നടത്തുന്ന എല്ലാത്തരം ചൂ
ഷണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.

















2.9
അങ്ങെന ഒരു േലാകമുണ്ടായിരുേന്നടത്ത് രണ്ട് േലാക
ങ്ങളായി: ഒരു ഭാഗത്ത് തകർച്ചയുെടയും നിരാശതയു
െടയും േലാകം! മറുഭാഗത്ത് അഭിവൃദ്ധിയുെടയും ആത്മ
വിശ്വാസത്തിെന്റയും േലാകം!
വാഗ്ദാനലംഘനങ്ങളില്ല, അഞ്ചുെകാല്ലേമാ പത്തുെകാ
ല്ലേമാ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളില്ല. മുതലാളി
കെള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും മറ്റധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിന്നും തൂെത്തറിഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് വിപ്ലവം തലയുയർ
ത്തിയത്. പുതിയ ഗവെണ്മൻറ് അധികാരത്തിൽവന്നി
ട്ട് 24 മണിക്കൂറുകൾേപാലും കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
ജന്മികൾ കയ്യടക്കിവച്ചിരുന്ന നിലെമല്ലാം യാെതാരു
പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത, കൃഷിക്കാരുേടതാക്കി മാറ്റു
ന്ന നിയമം പാസാക്കെപ്പട്ടു.
1917 നവംബർ 8-ാം തീയതി െലനിെന്റ ഒേപ്പാടുകൂടി പ്ര
സിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട അടിയന്തിരനിയമത്തിൽ പറയുന്നു:
‘വലിയ ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരുെട നിലെമല്ലാം യാെതാരു

പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത ഉടൻതെന്ന പിടിെച്ചടുക്ക
െപ്പടുന്നതാണ് എന്നാൽ െചറിയ കൃഷിക്കാരുെടയും
െകാസാക്കുകളുെടയും നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുക്കെപ്പടുന്ന
തല്ല’.

ഒെരാറ്റയടിക്ക്, മാർക്സിസത്തിെന്റ തൂലികയുെട ഒരു ചല
നം െകാണ്ട്, റഷ്യയിെല കർഷകെത്താഴിലാളികൾ
ക്കും സാധു കൃഷിക്കാർക്കും 15 േകാടി െഹക്ടർ നിലം
യാെതാരു പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത സ്വന്തമായി
കിട്ടി.
അങ്ങെന പിേറ്റദിവസം സൂര്യനുദിച്ചത് ജന്മിയും മുതലാ
ളിയുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ േലാകെത്ത കണികണ്ടുെകാ
ണ്ടാണ്.
മുതലാളിേപായി. അത്ഭുതം! എന്നിട്ടും യന്ത്രങ്ങൾ ചലി
ക്കുന്നു! ജന്മി േപായി, എന്നിട്ടും േഗാതമ്പുെചടികൾ കാ
യ്ക്കുന്നു! മർദ്ദക വർഗക്കാർ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി, എന്നിട്ടും
മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു!
പുതിയ േലാകത്തിെന്റ നായകൻ, സഖാവ് െലനിൻ,
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള ജനങ്ങേളാടും, ഭരണാധികാ
രികേളാടും ആഹ്വാനം െചയ്തു:
‘യുദ്ധമവസാനിപ്പിക്കുക, സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുക!’

പഴയ േലാകത്തിന് ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു. േട്രാട്സ്കിയും കൂട്ടാളി
കളും ഓരിയിട്ടു: ‘ഏകരാജ്യ േസാഷ്യലിസം മാർക്സിസ
ത്തിെനതിരാണ്; ഒരു രാജ്യത്തു മാത്രമായി േസാഷ്യലി
സം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല’. ചർച്ചിൽ അേതറ്റുപാ
ടി. എല്ലായിടത്തും മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ
േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരുഭാഗത്തുമാത്രം േസാഷ്യ
ലിസേമാ! ബ്രിട്ടൻ, അേമരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, േഹാളണ്ട്,
ഫിൻലണ്ട്, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ എന്നിങ്ങെന 14 രാജ്യ
ങ്ങൾ ഒേരസമയത്ത് ഒന്നായി േസാവിയറ്റ് ശിശുവിെന്റ
േമൽ ചാടിവീണു. വിരുദ്ധമുന്നണിേനതാവായ ചർച്ചിൽ
10 േകാടി പവൻ ചിലവഴിച്ച് േചാരപ്പുഴെയാഴുക്കി; േലാ
കെത്ത കമ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ േപ്രതങ്ങളാണ് മാർക്സിസം—െലനി
നിസത്തിെന്റ അജയ്യമായ െകാടിക്കൂറെയ പിച്ചിച്ചീ
ന്താൻ പുറെപ്പടുന്നത്! ശവക്കുഴിയിേലയ്ക്ക് കാൽനീട്ടിയ
സാമ്രാജ്യവാദികളാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുതിയ േലാകെത്ത ആക്രമിക്കുന്നത്.
17 േകാടി ജനങ്ങൾ െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃ
ത്വത്തിലണിനിരന്ന് ശത്രുക്കേളാെടതിരിട്ടു. തങ്ങളുെട

നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്ത് വീണ്ടും ജന്മിക്കു െകാടുക്കാനും
തങ്ങളുെട ഫാക്ടറികൾ വീണ്ടും മുതലാളികെള ഏൽപി
ക്കാനും േവണ്ടി ചീറിവന്ന രാക്ഷസീയ ശക്തികൾെക്ക
തിരായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുട്ടിയും ഒറ്റെക്കട്ടായി നിന്ന്
പടെവട്ടി.
േലാകമാെക ഇളകി മറിഞ്ഞു. േകാളനികളിെലയും മുത
ലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിെലയും െതാഴിലാളികൾ കണ്ണു മിഴി
ച്ചു േനാക്കി. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ അവർ തങ്ങളുെട
സ്വന്തം ആത്മാവിെന കണ്ടു; െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ
സർവ്വാധിപത്യം!
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള െതാഴിലാളികൾ, ചർച്ചിലി
െന്റ സ്വന്തം നാടായ ബ്രിട്ടനിെല െതാഴിലാളികൾ േപാ
ലും, ൈകചുരുട്ടിെക്കാണ്ട് അലറി:
‘റഷ്യെയ െതാട്ടുകളിക്കരുത്!’

ചർച്ചിലും കൂട്ടാളികളും വാലും െപാക്കി ഓടി. ഓട്ടത്തിനി
ടയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസത്തിനുേനെര പിന്തിരിഞ്ഞു േനാക്കി
െക്കാണ്ട് അവർ െനടുവീർപ്പിട്ടു:
‘േനാക്കിേക്കാ! ഈ പരീക്ഷണം അധികകാലെമാ
ന്നും നിലനിൽക്കില്ല!’.

േനരിട്ടുള്ള യുദ്ധം െകാണ്ടു ഫലമിെല്ലന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ ഗൂഢാേലാചനകേളയും നുണകേളയും അഭയം
പ്രാപിച്ചു.
മുതലാളിത്തവും അതിെന്റ കാലഹരണംവന്ന മൂല്യങ്ങ
ളും ഇടിഞ്ഞുതകരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ മനുഷ്യ സംസ്കാര
ത്തിെന്റ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നശിക്കാൻ േപാവുകയാെണ
ന്ന് അവർ നിലവിളിച്ചു. സ്വന്തം സ്ഥാപിതതാൽപര്യ
ങ്ങൾ അപകടത്തിലായേപ്പാൾ േലാകത്തിെന്റ നാശ
മടുത്തുെവന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പേക്ഷ, കമ്യൂണിസം നശിക്കുകയല്ല, വളരുകയാണ് െച
യ്തത്. 1920ൽ തെന്ന െലനിൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്ന
ണിക്കാെരപ്പറ്റി ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘നമ്മുെട ഏറ്റവും ഹാർദ്ദമായ നന്ദിെയ അർഹിക്കുന്ന

തരത്തിലാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള േകാടീശ്വരന്മാർ
സാർവ്വേദശീയമായ േതാതിൽ െപരുമാറുന്നത്….. ഫ്ര
ഞ്ചു മുതലാളിവർഗം േബാൾെഷവിസെത്ത െതരെഞ്ഞ
ടുപ്പുകളിെല േകന്ദ്ര പ്രശ്നമാക്കുകയും ഏെറക്കുെറ മിത
വാദികളായവെരയും ആടിക്കളിക്കുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റു
കാെരയും േബാൾെഷവിെക്കന്നു പറഞ്ഞ് അധിേക്ഷ
പിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ, േലാകത്തിൽെവച്ച് ഏറ്റവും
‘അടിയുറപ്പുള്ള’ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളി വർഗം ഇത്രെയല്ലാം
പഴക്കവും പരിചയവും വിജ്ഞാന സമ്പത്തും എല്ലാം
േനടിവച്ചിട്ടും വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ലാത്തവിധം വങ്കത്ത
ങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും എത്രേയാ പണം നീക്കിെവച്ചു
െകാണ്ട് േബാൾെഷവിക്ക് വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണികൾ എന്നു വായിക്കുക—െക.
ദാ) ഉണ്ടാക്കി േബാൾെഷവിസെത്തക്കുറിച്ച് സാഹിത്യ
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും േബാൾെഷവിസെത്ത എതിർ
ക്കാൻ േവണ്ടി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാെരയും പുേരാഹി
തന്മാെരയും പ്രേക്ഷാഭകന്മാെരയും വാടകയ്ക്ക് നിറുത്തു
കയും െചയ്യുേമ്പാൾ നാം ഈ മുതലാളി മാന്യന്മാരുെട
മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നന്ദിപറയണം! അവർ നമുക്കുേവ
ണ്ടി പണിെയടുക്കുകയാണ്. േബാൾെഷവിസത്തിെന്റ
സ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചും സവിേശഷ പ്രാധാന്യെത്തക്കുറി
ച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് താൽപര്യമുളവാക്കാൻ അവർ നെമ്മ
സഹായിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഇങ്ങിെന
യല്ലാെത െചയ്യാൻ സാധ്യവുമല്ല. കാരണം, ‘മൗനം’
െകാണ്ട് േബാൾെഷവിസെത്ത െഞരിച്ചു കളയാനുള്ള
യത്നം പരാജയെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’

















2.10
സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു:
‘മുതലാളികെള ആട്ടിേയാടിക്കുക; ജന്മികെള ആട്ടി
േയാടിക്കുക; സാറിസ്റ്റ് കിങ്കരന്മാെരെയല്ലാം ആട്ടിേയാ
ടിക്കുക; അധികാരം പിടിെച്ചടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുക
—ഇെതല്ലാം നല്ലതുതെന്ന. വളെര നല്ലത്. പേക്ഷ,
നിർഭാഗ്യത്തിന്, സ്വാതന്ത്ര്യം െകാണ്ട് മാത്രമായില്ല
ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമുെണ്ടങ്കിൽ, തുണിത്തരങ്ങൾക്ക്
ദൗർല്ലഭ്യമുെണ്ടങ്കിൽ പാർപ്പിടത്തിെന്റ കാര്യം േമാ
ശമാെണങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങെള വളെര മുേന്നാ
െട്ടാന്നും നയിക്കുകയില്ല. സഖാക്കെള, സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
േന്മൽ മാത്രം ജീവിക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. നല്ലേപാെല
ജീവിക്കണെമങ്കിൽ ആഹ്ലാദകരമായി ജീവിക്കണെമ
ങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങേളാെടാപ്പം
ഭൗതികമായ േനട്ടങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടാവണം’.

അതുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന അതിേവഗം
േസാഷ്യലിസത്തിലൂെട സമൃദ്ധിയിലൂെട നയിക്കാൻ െല
നിനും സ്റ്റാലിനും പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി,
1924 ജനുവരിയിൽ സഖാവ് െലനിൻ മരിച്ചു. പേക്ഷ,
െലനിനിസം മരിച്ചില്ല. എന്നല്ല, സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വളർത്തെപ്പട്ടു. കൂടുതൽ പുഷ്ടി
െപ്പട്ടു.

സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
17 േകാടി ജനങ്ങൾ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാെനാ
രുങ്ങി.
പേക്ഷ, എങ്ങെനയാണ് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടു
ക്കുക? സ്റ്റാലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു:
‘സാമൂേഹ്യാല്പാദനശക്തിയുെട ത്വരിതമായ വളർച്ചയു
െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ, ഉൽപന്നങ്ങളുെടയും

സാധനങ്ങളുെടയും സമൃദ്ധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രേമ, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ, സംസ്കാരത്തിെന്റ ത്വരിത
മായ വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ, േസാ
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ. േസാഷ്യലിസെമ
ന്നാൽ, മാർക്സിൻ േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ വ്യക്തികളുെട
ജീവിതാവശ്യങ്ങെള െവട്ടിക്കുറയ്ക്കലല്ല, അവെയ അേങ്ങ
യറ്റം പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കലാണ്; ആവശ്യങ്ങെള
നിയന്ത്രിക്കേലാ അവെയ നിർവഹിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതി
രിക്കേലാ അല്ല; സാംസ്കാരികമായി വളർന്ന ജനതയു
െട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങേളയും പൂർണ്ണമായും സാർവത്രിക
മായും നിർവഹിക്കലാണ്.
െലനിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള കൂടുതൽ വളർത്തുകയും പു
ഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ വ്യ
വസായവൽക്കരണത്തിെന്റ തത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരി
ച്ചു: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉൽപാദനരംഗങ്ങളിൽ ഒരു സമ
നില ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്ന ബുക്കാറിെന്റ വാദെത്ത
എതിർത്തുെകാണ്ട് ‘വിപുലീകൃതമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പു
നരുല്പാദനത്തിെന്റ തത്വം കണ്ടുപിടിച്ചു. പട്ടണത്തിലും
ഗ്രാമത്തിലും നിലനിന്നുേപാന്ന മുതലാളിത്താവശിഷ്ട
ങ്ങേളയും കുലാക്ക് വർഗേത്തയും ധനികകക്ഷിക്കാെര
യും നാമാവേശഷമാക്കിെക്കാണ്ട് കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപന
ങ്ങെള വളർേത്തണ്ടെതങ്ങിെനെയന്ന് പഠിപ്പിച്ചു; െതാ
ഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം ശക്തിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് വർ
ഗരഹിത സമുദായത്തിേലക്ക് മാർച്ചുെചേയ്യണ്ടെതങ്ങ
െനെയന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും അങ്ങെന മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വ
സംഹിതയിെല വിടവു നികത്തുകയും െചയ്തു. േദശീയ
പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റിയും െകാേളാണിയൽ വിപ്ലവങ്ങെളപ്പറ്റി
യുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങെള വളർത്തി. ഭൗതികമായ
സാമൂഹ്യാടിത്തറയും ഉപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ്—െലനിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങെള കൂ
ടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി. ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
യും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ
കണ്ടുപിടിച്ചു; മുതലാളിത്തേലാകവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാ
കവും തമ്മിലുള്ള സമരത്തിെന്റയും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ
പരസ്പരം യുദ്ധം െചയ്യാെത നിലനിൽക്കുന്നതിെന്റയും
തത്വങ്ങെള വിശദമാക്കി; മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രത്തി
ലാദ്യമായി േസാഷ്യലിസത്തിൽനിന്ന് കമ്യൂണിസത്തി
േലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ കണ്ടു
പിടിച്ചു.
മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങ
െള പഠിക്കുകയും അവെയ മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ മാർക്സിസം—
െലനിനിസത്തിൽ അടിയുറച്ച ഒരു പാർട്ടി കൂടിേയ കഴി
യൂ എന്ന് സ്റ്റാലിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘മാർക്സിസ്റ്റ് െലനി
നിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം ശരിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കു
മാത്രേമ സൈധര്യം മുേന്നാട്ടുേപാകാനും െതാഴിലാളി
വർഗെത്ത മുേന്നാട്ടു നയിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ.’ വിപ്ല
വകരവും സമരസന്നദ്ധവുമായ പാർട്ടിയുെട പ്രാധാന്യം
വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:
‘… െതാഴിലാളികളുെട അധികാരത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള

സമരത്തിൽ അവെര നയിക്കാൻ തക്ക െനഞ്ഞൂക്കും
വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയുെട വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ െതക്കു
വടക്ക് െതറ്റാെത നടക്കാറാവാൻ മതിയായ പരിചയ
വും വഴിമദ്ധ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആപത്തുകെള
ഒഴിപ്പിച്ചുവച്ചു അവയിേന്മൽ െചന്നുമുട്ടാെത കഴിപ്പാൻ
തക്ക സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി അത്യാവശ്യമാ
ണ്. ഇത്തരെമാരു പാർട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യത്വ
െത്ത അട്ടിമറിക്കണെമന്നും െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപ
ത്യം സ്ഥാപിക്കണെമന്നും വിചാരിക്കുന്നതുകൂടി െവറു
െതയാണ്’.

കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്റ്റാലിൻ താക്കീതുനൽകി:
‘നാടടക്കമുള്ള ബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർ

ത്തുേന്നടേത്താളം കാലം േബാൾെഷവിക്കുകാർക്ക്
ഒരിക്കലും േതാൽവി പറ്റുകയിെല്ലന്നുള്ളത് നമുെക്കാരു
പ്രമാണമാെയടുക്കാം. എന്നാൽ, േനേരമറിച്ച് എന്നാ
േണാ േബാൾെഷവിക്കുകൾ ബഹുജനങ്ങളുമായുള്ള
തങ്ങളുെട ബന്ധം വിടർത്തി അവരിൽനിന്ന് പിൻവാ
ങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, എന്നാേണാ അധികാരഗർവ്വത്തി
െന്റ തുരുമ്പ് തങ്ങളുെടേമൽ വളരാനവർ അനുവദിക്കു
ന്നത്, അന്ന് അവരുെട എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടെപ്പട്ടു
േപാകും; അവർ െവറുെമാരു സുന്നമായിത്തീരും’.

ഇങ്ങെന, േകാളണിയായാലും ശരി, മുതലാളിത്ത രാ
ജ്യമായാലും ശരി, േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റു
കാർക്കും ജനാധിപത്യ വാദികൾക്കും സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ
മാർഗദർശനം നൽകി’.
ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിസം—െലനിനിസത്തിന്
നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ വയ്യ. അത് വളരുന്നു. പുഷ്ടി
െപ്പടുന്നു. സ്റ്റാലിെന്റ കയ്യിൽ മാർക്സിസം െലനിനിസം
കൂടുതൽ വളർന്നു, കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പട്ടു.
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട വാടകെയഴുത്തുകാർ പിച്ചും േപ
യും പറഞ്ഞു: സ്റ്റാലിൻ േസ്വച്ഛാധിപതിയാണ്; േസാവി
യറ്റ് യൂണിയനിൽ അക്രമവും മർദ്ദനവും നടമാടുന്നു! മറ്റും
മറ്റും.
േട്രാട്സ്കിയുെട േപ്രതങ്ങൾ പിറുപിറുത്തു. ‘ഒരു രാജ്യ
ത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്ന
ത് മാർക്സിസത്തിെനതിരാണ്! സ്റ്റാലിൻ മാർക്സിസെത്ത
വഞ്ചിച്ചു!’.
പേക്ഷ, ചരിത്രം മുേന്നാട്ടുേപായി. ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാ
ത്രമായി േസാഷ്യലിസം മാത്രമല്ല, കമ്യൂണിസവും െകട്ടി
പ്പടുക്കാൻ കഴിയുെമന്നു സ്റ്റാലിൻ െതളിയിച്ചു. വിജയക
രമായ നാല് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂെട േലാകത്തി
െലങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിതേരയും ചൂഷിതേരയും േകാൾമയിർ
െകാള്ളിച്ചുെകാണ്ട്, േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗരഹി
തമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്ക
െലത്തി.
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രണ്ടു േലാകങ്ങൾ! ഒരുഭാഗത്ത് െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടി
ണി, അധഃപതനം, തകർച്ച, കുഴപ്പം! മറുഭാഗത്ത് എല്ലാ
വർക്കും ഭക്ഷണം, എല്ലാവർക്കും സുഖം, സർവ്വേതാന്മുഖ
മായ പുേരാഗതി!.
അധഃപതനം അഭിവൃദ്ധിെയ െകാഞ്ഞനം കാട്ടി.
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, ഫാസിസം, യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ,
ഒടുവിൽ രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധം.
പഴയ േലാകത്തിെന്റ എല്ലാ ശക്തികെളയും േകന്ദ്രീകരി
ച്ചുെകാണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ േലാക െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ
ആശാേകന്ദ്രെത്ത ആക്രമിച്ചു.
ക്ഷുദ്രജീവികൾ ആഹ്ലാദിച്ചു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
തകരാൻ േപാവുകയാണ്. ഏറിയാൽ 15 ദിവസം, അെല്ല
ങ്കിൽ ഒരുമാസം അതുമെല്ലങ്കിൽ 6 മാസം!
ഒന്നുമാത്രം അവർ കണ്ടില്ല. മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ശക്തി.
മാർക്സിസം—െലനിനിസത്തിെന്റ അജയ്യത!
വാെളടുത്തവൻ വാളാൽ നശിക്കെപ്പട്ടു. കാറ്റു വിതച്ച
വൻ െകാടുങ്കാറ്റ് െകായ്തു. സ്വന്തം മടയ്ക്കുള്ളിേലക്ക് ആട്ടി
േയാടിക്കെപ്പട്ട ഹിറ്റ്ലർ ചരിത്രത്തിെന്റ ഏടുകളിേലക്ക്
ചില കറുത്ത പുള്ളികെള മാത്രം വലിെച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ട്
വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചു!
ചരിത്രം മനുഷ്യത്വെത്ത അനുഗ്രഹിച്ചു. മാർക്സിസം—
െലനിനിസത്തിെന്റ വിജയപതാക കൂടുതൽ ഉയര
ത്തിൽ പാറിക്കളിച്ചു.
രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധം ഭൂപടെത്ത മാറ്റിവരയ്ക്കുക മാ
ത്രമല്ല െചയ്തത്; ശാശ്വതങ്ങളാെണന്ന് കരുതെപ്പട്ടുേപാ
ന്ന അേനകം സിംഹാസനങ്ങെള ഇടിച്ചുതകർക്കുകയും
െചേങ്കാലുകെള പണിയായുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും െച
യ്തു. ‘ൈദവദത്ത’മായ അധികാരത്തിെന്റ േപരിൽ േസ്വ
ച്ഛാധിപത്യം പുലർത്തിേപ്പാന്ന അേനകം െപാന്നുതിരു
േമനിമാരും രാജാധിരാജന്മാരും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന്
എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. നാടുവാഴി
കൾ ആട്ടിേയാടിക്കെപ്പടുകയും കൃഷിക്കാർ ഭൂമിയുെട ഉട
മസ്ഥന്മാരായി മാറുകയും െചയ്തു. കൂരിരുട്ടായിരുേന്നട
ത്ത് െവളിച്ചം വ്യാപിച്ചു.
വത്തിക്കാെന്റ പള്ളികളിൽനിന്ന് കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി:
ൈദവം രാജാവിെന രക്ഷിക്കെട്ട!
പേക്ഷ, പിശാചുക്കൾക്കുേപാലും രാജ്യാധിപത്യെത്ത
യും നാടുവാഴി േമധാവിത്വേത്തയും രക്ഷിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല!
ഒന്നാംേലാക മഹായുദ്ധകാലത്ത് േലാക മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് െപാട്ടിയത്. ഒരു രാജ്യം
മാത്രമാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിശാലമായ പൂമുഖ
െത്തത്തിയത്. രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫല
മായി േലാക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അേനകം കണ്ണി
കൾ െപാട്ടിത്തകർന്നു. ൈചന, െകാറിയ, വിയറ്റ്നാം
തുടങ്ങിയ േകാളനികളും അർദ്ധ േകാളനികളും സാ
മ്രാജ്യവാദികളുെട േതർവാഴ്ചയവസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ
ജനാധിപത്യത്തിെലത്തി: േപാളണ്ട്, െചേക്കാേസ്ലാവാ
ക്യ, ഹംഗറി, റുേമനിയ, അൽേബനിയ, ബൾേഗറിയ
—എല്ലായിടത്തും േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് കുതിക്കുന്ന
പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവന്നു. മുതലാ
ളിത്തരാജ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് കുഴപ്പത്തിേലക്കും
തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിേലക്കും ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന്
മുഴു ഭ്രാന്തിേലക്കും മറിഞ്ഞുവീണുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരുഭാഗെത്ത ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ഒരു ഡസൻ രാജ്യങ്ങൾ പട്ടിണിയും കുഴപ്പവും അവസാ
നിപ്പിച്ചു നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട മാർക്സിസംെലനിനിസത്തിെന്റ അജയ്യമായ പതാകയുയർത്തി
പ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് വിജയപൂർവ്വം മുേന്നാട്ടു മുേന്നാട്ടു മാർച്ചു
െചയ്യുകയാണ്.
േസാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പെത്താമ്പതാം
േകാൺഗ്രസിൽ സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:
1917ൽ നമ്മുെട പാർട്ടി അധികാരേമെറ്റടുക്കുകയും മു

തലാളികളുെടയും ജന്മികളുെടയും മർദ്ദനമവസാനിപ്പി
ക്കുവാനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ ൈകെക്കാ
ള്ളുകയും െചയ്തതിന് േശഷം നമ്മുെട സേഹാദരപ്പാർ
ട്ടികളുെട പ്രതിനിധികൾ, നമ്മുെട പാർട്ടിയുെട ധീരത
േയാടും വിജയേത്താടുമുള്ള ബഹുമാനത്താൽ, നമ്മുെട
പാർട്ടിക്ക് േലാകവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും േലാക
െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും മുന്നണിപ്പട എന്ന
സ്ഥാനം നൽകുകയുണ്ടായി. മുന്നണിപ്പടയുെട വിജയ
ങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നുകത്തിൻ കീഴിൽ കിടന്നു
ഞരങ്ങുന്ന ജനാവലികളുെട സ്ഥിതി മാറ്റാൻ സഹായി
ക്കുെമന്ന ആശയമാണ് അവർ അതുവഴി പ്രകടിപ്പിച്ച
ത് ….. ഇന്ന് ൈചനയും െകാറിയയും െതാട്ട് െചേക്കാ
േസ്ലാവാക്യയും ഹംഗറിയും വെര ജനകീയ ജനാധിപ
ത്യ രാജ്യങ്ങളുെട രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ മുന്നണിപ്പട
കൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’.

എല്ലാത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങെളയും തട്ടിത്തകർത്തുെകാ
ണ്ട് മാർക്സിസം വിജയത്തിൽനിന്ന് വിജയത്തിേലക്ക് കു
തിക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്?
40 െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, 1913ൽ െലനിൻ ഈ േചാദ്യ
ത്തിനു മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി:
‘മാർക്സിസം അജയ്യമാണ്; കാരണം, അതു സത്യമാ
ണ്!’

േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത് സത്യത്തിെന്റ ഭര
ണം സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാകെട്ട,
അസത്യത്തിെന്റ കാലിടറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
വിവിധ രൂപങ്ങളിലൂെട വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ൈകെക്കാ
ണ്ടുെകാണ്ടും മനുഷ്യൻ സത്യത്തിേലക്ക് മാർച്ചു െചയ്യു
കയാണ്. േലാകമാെക മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുകയാണ്. അതു
െകാണ്ടാണ് െമാളേട്ടാവു പറഞ്ഞത്:
‘എല്ലാ പാതകളും കമ്യൂണിസത്തിേലക്കു മാർച്ചു െചയ്യു

ന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്’.

ദിവസം െചല്ലുേന്താറും അസത്യത്തിെന്റ േലാകം അധി
കമധികം ജീർണിച്ചുവരികയാണ്. അതുെകാണ്ടാണ്
പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും ചൂഷണവും േസച്ഛാധി
പത്യവും യുദ്ധവും ഭീഭൽസതകളും നിലനിർത്താൻ െവ
മ്പൽ െകാള്ളുന്ന സാമ്രാജ്യവാദികൾക്ക് ഭ്രാന്തു പിടിക്കു
ന്നത്. അവർ സത്യത്തിെന്റ േനർക്ക് പല്ലിളിച്ചു കാട്ടുന്നു;
തുരുമ്പു പിടിച്ച എല്ലാ ആയുധങ്ങളുെമടുത്ത് മാർക്സിസ
െത്ത എതിർക്കാൻ േനാക്കുന്നു!
പേക്ഷ, സഖാവ് െലനിൻ 1920ൽ തെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചതു
േപാെല,
‘തടഞ്ഞാലും നിൽക്കാത്ത ഒരദൃശ്യ ശക്തിയാണ്
ജീവിതം. മുതലാളിവർഗം മുക്രയിട്ടുെകാള്ളെട്ട, കലി
െകാണ്ട് തുള്ളിക്കളിേച്ചാെട്ട, എന്ത് വങ്കത്തെമങ്കിലും
കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട, ഇന്ത്യയിലും ഹംഗറിയിലും ജർ

മ്മനിയിലും മറ്റും െചയ്യുന്ന മാതിരി നൂറുകണക്കിലും
പതിനായിരക്കണക്കിലും ഇന്നലെത്തയും നാളെത്ത
യും േബാൾെഷവിക്കുകാെര െകാെന്നാടുക്കുവാനും
അവരുെട േമൽ മുൻകൂറായി പകേപാക്കുവാനും തുനി
ഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. ഇങ്ങെന െചയ്യുന്ന മുതലാളിവർഗം,
ചരിത്രം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള മേറ്റെതാരു വർഗ
വും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്
െചയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തുംതെന്ന കമ്യൂണി
സം ഉരുക്കുേപാെല ഉറച്ചുവരികയാണ്; പടർന്നുപി
ടിക്കുകയാണ്, മർദ്ദനം അതിെന ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയ
ല്ലാ തളർത്തുകയല്ല ശക്തിെപ്പടുത്തുകയാണ് െചയ്യു
ന്നത്; അത്രയും ആഴത്തിലാണ് അതിെന്റ േവരുകൾ
ആഞ്ഞിറങ്ങിെച്ചന്നിട്ടുള്ളത്’.

േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിതമാകു
ന്ന ഒരു കാലം വരുെമന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് മാർക്സും
എംഗൽസും ദീർഘദർശനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. േസാവി
യറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസത്തിനുണ്ടായ വിജയ
ങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം
നൽകുെമന്നും അങ്ങെന േസാഷ്യലിസം എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളിലും പരന്നുപിടിക്കുെമന്നും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ്
സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി. മുതലാളിത്തം
പൂർവ്വാധികം ദുർബലമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്ന് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു
െട പെത്താമ്പതാം േകാൺഗ്രസിൽവച്ച് സഖാവ് സ്റ്റാ
ലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
‘മൂലധനേമധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിെല സേഹാ

ദരപ്പാർട്ടികൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകുെമന്ന് വിശ്വസിക്കാനു
ള്ള എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളുമുണ്ട്’.

മാർക്സിസം–െലനിനിസത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപനമാണിത്.
ഭ്രാന്തന്മാരും ഞരമ്പുേരാഗികളും എെന്താെക്കെത്തെന്ന
പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്തുെകാള്ളെട്ട, മാർ
ക്സും എംഗൽസും െലനിനും സ്റ്റാലിനും കാണിച്ചുതന്ന
വഴിയിലൂെട മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും െതാ
ഴിലാളിവർഗവും തയ്യാറുേള്ളടേത്താളം ഭാവിെയപ്പറ്റി
സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. വിദൂരമല്ലാത്ത ഒരു ഭാവിയിൽ
ഭൂമിയിെലല്ലായിടത്തും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയ
പതാകകൾ പാറിക്കളിക്കും. അന്ന് ആകാശത്തിെല
നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദേത്താെട പുഞ്ചിരിതൂകും.
ഭൂമിയിെലല്ലായിടത്തും പനിനീർപുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു
നിൽക്കും.

















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

















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

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മനുഷ്യൻ
2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
3. കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങിെന?
4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
5. മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
6. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
8. േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും
10. മാർക്സിസവും ആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3x
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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