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മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഒമ്പതാം േകാൺഗ്ര
സ്സിേനാടനുബന്ധിച്ച് ഈയിെട എറണാകുളത്തുവച്ചു
കൂടിയ ഒരു സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ ശ്രീ. ൈവക്കം
ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ മറ്റുചില സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യ
കാരന്മാരുമായി കൂടിയാേലാചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു
പ്രബന്ധമവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പുേരാഗമനസാ
ഹിത്യകാരെന്റ കടമകെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ
പ്രബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യം മനുഷ്യൻ; പിെന്ന മാർക്സിസം!
മനുഷ്യേനയും മാർക്സിസെത്തയും രണ്ടാക്കി െവട്ടിമുറിച്ചു
പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടു കള്ളറകളിേലെക്കറിയു
ന്ന ഈ മുദ്രാവാക്യം േകട്ടേപ്പാൾ മാർക്സിസത്തിെന്റ ഒരു
വിദ്യാർഥിയായ എനിക്ക് മെറ്റാരു മുദ്രാവാക്യം ഉറെക്ക
വിളിച്ചുപറയണെമന്നു േതാന്നി. മാർക്സിസത്തിൽ നിന്നു
മനുഷ്യെന കിഴിച്ചാൽ പിെന്ന വട്ടപ്പൂജ്യം.
തത്വചിന്ത, ധനശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നി
ങ്ങെന വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി മാർക്സ് ഒട്ടനവധി ഗ്ര
ന്ഥങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയുെടെയ
ല്ലാം േകന്ദ്രബിന്ദു മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യനപ്പുറത്തു യാ
െതാന്നുമില്ല. ഉജ്വലവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ മനുഷ്യേസ്നഹ
മാണ് വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താെനന്നേപാെല
തെന്ന സ്വന്തം അനാേരാഗ്യെത്തയും സാമ്പത്തികവിഷ
മതകേളയും അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിൽ
േപജുകൾ വരുന്ന ‘മൂലധനം’ േപാലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
രചിക്കാനും മാർക്സിനു പ്രേചാദനം നൽകിയത്. ‘മൂലധ
നം’ ഒന്നാം േവാള ്യത്തിെന്റ അച്ചടി നടന്നുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന കാലത്ത് കൃത്യമായിപറഞ്ഞാൽ 1867 ഏപ്രിൽ
30 ന് അേദ്ദഹം എസ്െമയർ എന്ന സുഹൃത്തിനയച്ച
കത്തിൽ എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:
“ഞാനിതുവെര താങ്കളുെട കത്തിനു മറുപടി അയയ്ക്കാതി
രുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്. കാരണമിതാണ്. ഈ സമയ
മത്രയും ഞാെനെന്റ ശവക്കുഴിയുെട വക്കത്തായിരുന്നു.

പണിെയടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിനിലനിൽക്കുേന്നട
േത്താളം ഓേരാ നിമിഷവും എെന്റ പുസ്തകം പൂർത്തിയാ
ക്കാൻേവണ്ടി വിനിേയാഗിേക്കണ്ടിവന്നു. ഈ പുസ്തകം
പൂർത്തിയാക്കാൻ േവണ്ടി എനിക്ക് എെന്റ ആേരാഗ്യ
വും എേന്റയും എെന്റ കുടുംബത്തിെന്റയും സുസ്ഥിതിയും
എല്ലാം ത്യാഗം െചേയ്യണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശദീക
രണം താങ്കെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തുെമന്നു വിശ്വസിക്കെട്ട.
‘പ്രാേയാഗികമതി’കെളന്ന് വിളിക്കെപ്പടുന്നവെരപ്പറ്റി
യും അവരുെട വിേവകെത്തപ്പറ്റിയും എനിക്കു പുച്ഛമാ
ണുള്ളത്. ആർെക്കങ്കിലും ഒരു മൃഗമായിത്തീരണെമ
ന്നുെണ്ടങ്കിൽ അയാൾ ആ കഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരാശി
യുെട മുമ്പിൽ പുറംതിരിച്ചു നിൽക്കാനും തെന്റ സ്വന്തം
സുസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ആേലാചിക്കാനും കഴിയുെമന്നുള്ള
ത് സ്പഷ്ടമാണ്. പേക്ഷ, എെന്റ പുസ്തകം കെയ്യഴുത്തു
േകാപ്പിയുെട രൂപത്തിെലങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കുന്നതി
നുമുമ്പ് തകർച്ച േനരിട്ടിരുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും
ഒരു അപ്രാേയാഗികജീവിയാണ് എെന്നനിക്കു േതാന്നു
മായിരുന്നു”.
മനുഷ്യരാശിയുെട കഷ്ടപ്പാടുകളുെട േനർക്ക് പുറംതി
രിക്കുന്നവർ പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽ എത്ര പണം
സമ്പാദിച്ചാലും ൈനമിഷികങ്ങളായ സുഖേഭാഗങ്ങളിൽ
എത്ര കിടന്നുരുണ്ടാലും യഥാർഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളാണ്.
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവണെമങ്കിൽ കഷ്ടെപ്പടുന്ന മനുഷ്യ
രാശിയുെട േമാചനത്തിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം.
ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടും അനീതിയും ചൂഷണവും സ്വാർഥവും
വിേദ്വഷവുമില്ലാത്ത േസ്നഹത്തിലും പരസ്പരസഹായ
ത്തിലുമടിയുറച്ച ഒരു പുതിയ സമുദായത്തിേലക്കുള്ള
വഴി കാണിക്കണം. ആ വഴികാട്ടിയാണ് മാർക്സിസം.
ഉപനിഷത്തുക്കളുെട കാലംെതാട്ട് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം വെര
യുള്ള ചരിത്രത്തിെന്റ ഏടുകൾ മറിച്ചുേനാക്കിയാൽ
മഹാത്മാക്കളായ നിരവധി മനുഷ്യേസ്നഹികെള കാ
ണാം. പേക്ഷ, അവരുെട മനുഷ്യേസ്നഹവും മാർക്സിെന്റ
മനുഷ്യേസ്നഹവും തമ്മിൽ മൗലികമായ ഒരു വ്യത്യാസമു
ണ്ട്. മാർക്സിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാർ മനുഷ്യേസ്ന
ഹെമന്ന പദെത്ത ധാർമ്മികമായ അർഥത്തിലാണ്
ഉപേയാഗിച്ചത്. മാർക്സാകെട്ട, അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ
ഒരുള്ളടക്കം നൽകി.
ഉദാഹരണത്തിന് പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിേലയും പതി
െനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിേലയും ചിന്തകന്മാർ മനുഷ്യേസ്നഹ
െത്ത നിർവ്വഹിച്ചെതങ്ങിെനെയന്ന് പരിേശാധിച്ചു േനാ
ക്കുക. സാമാന്യ മനുഷ്യെനപ്പറ്റിയുള്ള അവരുെട സങ്കൽ
പം യഥാർഥത്തിൽ അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ബൂർ
ഷ്വാ-െപറ്റിബൂർഷ്വാ മനുഷ്യെന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളു
െട പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.
മനുഷ്യേസ്നഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അത്തരം സങ്കൽപങ്ങൾ
സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ യാെതാരു
പങ്കും വഹിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർഥമില്ല. ഫ്രഞ്ചു
വിപ്ലവകാലത്തുയർത്തിപ്പിടിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യാവകാശ
പ്രഖ്യാപനം ചരിത്രത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു
പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന യാഥാർഥ്യെത്ത നിേഷധിക്കാ
നാവില്ല. പേക്ഷ, അതിെല മനുഷ്യേസ്നഹം േകവലവും
അമൂർത്തവുമാണ്. നിലവിലുള്ള വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുേടയും
വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുേടയും സങ്കീർണ്ണതകളുെട മുമ്പിൽ
അമ്പരക്കുന്ന മനുഷ്യേസ്നഹമാണത്. വർഗ്ഗസംഘട്ടന
ങ്ങളുെട നിലനിൽപ്പിെന േചാദ്യം െചയ്യാത്ത മനുഷ്യ
േസ്നഹം മൃഗീയതകെള മൂടിെവയ്ക്കാേന പ്രേയാജനെപ്പടു
കയുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടാണ് മാനുഷികാവകാശങ്ങളുെട
െകാടിക്കീഴിലുയർന്നുവന്ന വിപ്ലവം ഒടുവിൽ ഭൂരിപക്ഷ
ക്കാരായ യഥാർഥ മനുഷ്യരുെട േമൽ ന്യൂനപക്ഷമായ
ബൂർഷ്വാസിയുെട ആധിപത്യമുറപ്പിക്കും എന്ന പ്രക്രിയ
യിെലത്തിേച്ചർന്നത്.
ഇന്നുമുണ്ട് േകവലവും അമൂർത്തവുമായ മനുഷ്യേസ്നഹ
െത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കുന്നവർ. അർദ്ധരാത്രിയിൽ
േസഫ് തുറന്ന് കള്ളപ്പണെമണ്ണിേനാക്കിയാസ്വദിക്കുന്ന
വരും കരിഞ്ചന്തേയയും ൈകക്കൂലിേയയും മേനാഹർ
മ്മ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി ശുദ്ധി െചെയ്തടുത്തവരും അധ്വാനി
ക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളുെട മിച്ചമൂല്യംെകാണ്ടു പണിത സ്വി
മ്മിംങ് പൂളുകളിൽ കിടന്നു കൂത്താടുന്നവരും േകാടിക്ക
ണക്കിലുറുപ്പിക സ്വത്തുള്ള മഠാധിപതികളും മാനുഷികാ
ഭിലാഷങ്ങളുെട ശവെപ്പട്ടികൾെകാണ്ടു നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്െമന്റുകളിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുെമ
ല്ലാം ചിലേപ്പാൾ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകളിൽ നിന്നു രക്ഷ
െപ്പടാെനേന്നാളം പ്ലാറ്റ്ഫാറങ്ങളിൽ കയറി ചൂഷിതരും
മർദ്ദിതരുമായ ജനസഹസ്രങ്ങളുെട മുഖത്തുേനാക്കി
മനുഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റ ആവശ്യകതെയപ്പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നതു േകൾക്കാം. അവരുെട മനുഷ്യേസ്ന
ഹം കാപട്യമാണ്. അെല്ലങ്കിൽ ആത്മവഞ്ചനയാണ്.
അതും മാർക്സിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹവും ഒന്നല്ല.
മാർക്സിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലട
ങ്ങിയ ൈവരുധ്യങ്ങെള അവഗണിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിെല അഴിമതികളുെടയും മാലിന്യങ്ങളുെടയും
ചൂഷണങ്ങളുെടയും േനർക്കു കണ്ണടക്കുന്നില്ല. െതാഴിലാ
ളികളുെടയും അധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും
േമാചനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലൂെട മനുഷ്യരാ
ശിേയയാെക ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അനീതികളിൽ
നിന്നും അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിക്കാനും മനു
ഷ്യനിലുള്ള മൃഗീയതകളവസാനിപ്പിച്ച് മനുഷ്യത്വെത്ത
കൂടുതൽ കൂടുതലുയർത്താനും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന മനു
ഷ്യേസ്നഹമാണത്.
അനീതിക്കും ചൂഷണത്തിനുെമതിരായ സമരങ്ങളിൽ
അനീതിയും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഉൽകൃഷ്ടവും സുന്ദരവു
മായ ഒരു ഭാവിയുെട പരിേപ്രക്ഷ്യമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഈ പരിേപ്രക്ഷ്യമാണ് വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ കാതൽ.
മാർക്സിെനപിടിച്ചാണയിടുന്നവർ തെന്ന പലേപ്പാഴും
ഈ കാതലായ ഭാഗം കാണാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അവർ
വർഗ്ഗസമരെത്ത െതാഴിലാളികളുെട താൽക്കാലിക
മായ ൈദനംദിന സാമ്പത്തിക സമരങ്ങളിെലാതുക്കി
നിർത്തുന്നു. െതാഴിലാളികളിൽ നിന്നു പിഴിെഞ്ഞടുക്ക
െപ്പട്ട മിച്ചമൂല്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നത്ര തിരിച്ചുവാ
ങ്ങാൻ േവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭസമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക,
മിച്ചമൂല്യ വ്യവസ്ഥെയ നിലനിർത്തുന്ന മുതലാളിത്തത്തി
െന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്തു നിന്നുെകാണ്ട് തിരെഞ്ഞടുപ്പു മത്സ
രങ്ങളിേലർെപ്പടുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുെട ബലാബല
ത്തിനു മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുക—ഇതാണ് വർഗ്ഗസമരംെകാ
ണ്ട് അവരുേദ്ദശിക്കുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായും
േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയും വിപ്ലവമുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
മുഴക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ പിശുക്കു കാണിക്കാറില്ല.
പേക്ഷ, വർഗസമരെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അവരുെട സങ്കല്പ
ങ്ങൾ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുെട നാലതിരുകൾക്കുള്ളിെലാ
തുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ െതാഴിലാളികളും മുതലാ
ളികളും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരങ്ങളും വർഗ്ഗസംഘട്ടന
ങ്ങളുമുെണ്ടന്നുള്ളത് ആർക്കും നിേഷധിക്കാനാവാത്ത
ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. പേക്ഷ, ഈ യാഥാർഥ്യം മാർക്സി
െന്റ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല. തനിക്കുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ചരി
ത്രകാരന്മാരും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ച ഈ യാഥാർഥ്യെത്ത ശരിെവച്ചുെവന്നതല്ല, വർഗ്ഗ
ങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ മനുഷ്യസ
മുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാരാഞ്ഞുെവന്ന
താണ് മാർക്സിെന്റ പ്രേത്യകമായ സംഭാവന. 1952-ൽ
െവെസെമയർക്കയച്ച കത്തിൽ മാർക്സ് തെന്ന ഇക്കാ
ര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
“ആധുനികസമുദായത്തിൽ വർഗമുെണ്ടേന്നാ അവ ഒരു

പരസ്പരമത്സരത്തിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവേന്നാ കണ്ടുപി
ടിച്ചതിന് ഞാൻ യാെതാരു ബഹുമതിയും അർഹിക്കു
ന്നില്ല. എനിക്കു വളെരമുമ്പുതെന്ന ബൂർഷ്വാചരിത്രകാര
ന്മാർ വർഗങ്ങളുെട വളർച്ചെയ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ബൂർ
ഷ്വാസമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഘടനെയ അപഗ്ര
ഥിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. എെന്റ പുതിയ സംഭാവന ഇതു
മാത്രമാണ്:
1. വർഗ്ഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ വിക

സനത്തിെന്റ ചില സവിേശഷഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്
എന്ന് െതളിയിക്കുക.
2. വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ അനിവാര്യവും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ

സർവ്വാധിപത്യത്തിെലത്തിേച്ചരുെമന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണി
ക്കുക.
3. ഈ സർവ്വാധിപത്യം എല്ലാ വർഗ്ഗവിഭജനങ്ങേളയുമ

വസാനിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായം െകട്ടിപ്പ
ടുക്കുന്നതിേലക്കുള്ള ഒരു പടിമാത്രമാെണന്നു വ്യക്തമാ
ക്കുക”.
െതാഴിലാളിവിപ്ലവത്തിെന്റ ഫലമായി സ്വന്തം സ്ഥാ
പിത താൽപര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയാധികാരങ്ങളും നഷ്ടെപ്പ
ടുന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളുെട െപായ്േപ്പായ അവ
കാശാധികാരങ്ങൾ വീെണ്ടടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുെമ
ന്നും അത്തരം പ്രതിവിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങെള തടയാൻ
െകൽപ്പുള്ള െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിേന്റതായ ഒരു ഭര
ണകൂടം ആവശ്യമായി വരുെമന്നും മാർക്സ് ദീർഘദർശ
നം െചയ്തു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യെമന്നാൽ
െതാഴിലാളികളുെട േപരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിേയാ
ഉേദ്യാഗവൃന്ദേമാ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള നിയന്ത്രി
ച്ചുെകാണ്ട് ഭരണം നടത്തുക എന്നർഥമല്ല. പണിെയടു
ക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾതെന്ന േനരിട്ട് ഉൽപാദനപ്രവർ
ത്തനങ്ങേളയും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങേളയും നിയന്ത്രിക്കുക
എന്നർഥമാണ്. മാർക്സിെന്റ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ,
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വയം ഒരു രാഷ്ട്രമായി, ഒരു ഭരണ
കൂടമായി മാറുക എന്നർഥമാണ്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം ഒരു താൽക്കാലിക
മായ ആവശ്യമാണ്. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായ ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാ
രുെട എതിർപ്പുകെള തകർക്കുകയും വർഗ്ഗരഹിതമായ
സമുദായത്തിെന്റ അടിത്തറ െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്തു
കഴിയുന്നേതാെട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം
വാടിക്കരിഞ്ഞു നാമാവേശഷമാകും. അതുെകാണ്ടാണ്
ഈ സർവ്വാധിപത്യം ചൂഷണവും മർദ്ദകവുമില്ലാത്ത ഒരു
വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിേലക്കുള്ള ഒരു
പടി മാത്രമാെണന്ന് മാർക്സ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്.
തെന്റ അനുയായികെളന്നവകാശെപ്പടുന്നവർ തെന്ന
തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള വളെച്ചാടിച്ചു വികൃതമാക്കുെമ
േന്നാ െതാഴിലാളികളുെട ഭരണത്തിനു പകരം പാർ
ട്ടി േനതാക്കന്മാരുേടയും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളുേട
യും ഭരണം സ്ഥാപിക്കുെമേന്നാ ഭരണകൂടെത്ത വാടി
െക്കാഴിഞ്ഞുേപാകാനനുവദിക്കാെത കൂടുതൽക്കൂടുതൽ
ശക്തിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് ഒരു ശാശ്വതസ്ഥാപനമാക്കി
നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുെമേന്നാ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ
മാർക്സിന് സാധിച്ചില്ല. മാർക്സിെന്റ ശിഷ്യനായ െലനി
നാണ് ഈ ആപത്തുകളുെട േനർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ
ത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യെമന്നുെവച്ചാൽ
അധ്വാനിക്കുന്ന െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷിക്കാരു
െടയും തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട പ്രതിനിധികളുെട േസാവി
യറ്റുകൾ (അെല്ലങ്കിൽ കൗൺസിലുകൾ) ഉൽപാദന
വ്യവസ്ഥേയയും ഭരണകാര്യങ്ങേളയും നിയന്ത്രിക്കുക
എന്നർഥമാെണന്നും േസാവിയറ്റ് ഭരണത്തിെന്റ പുേരാ
ഗതിേയാെടാപ്പം ഭരണകൂടെമന്ന സ്ഥാപനം പടിപ
ടിയായി വാടിെക്കാഴിയാൻ തുടങ്ങുെമന്നും അേദ്ദഹം
വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികൾ പിൻ
വാതിലിലൂെട രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നത് അേദ്ദഹത്തിനു
കാണാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവി
ത്വെത്ത കടപുഴക്കിെയറിയാനും േസാവിയറ്റ് പൗരന്മാ
രുെട ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങെള കൂടുതൽക്കൂടുതൽ
വിപുലമാക്കാനും േവണ്ടിയാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ ജീവി
തത്തിെല അവസാന വർഷങ്ങളിെല മുഖ്യഭാഗം െചല
വഴിച്ചത്.
1924 ജനുവരിയിൽ െലനിൻ മരിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
യുെട േനതൃത്വം സ്റ്റാലിെന്റ ൈകയ്യിലായി.

സ്റ്റാലിെന്റ കാലത്തും േസാവിയറ്റ് എന്ന വാക്ക് നിലനി
ന്നു. പേക്ഷ പഴയ ഉള്ളടക്കം േപായി. െതാഴിലാളികളു
െട സർവ്വാധിപത്യം സ്റ്റാലിെന്റ കീഴിലുള്ള പാർട്ടി േന
താക്കന്മാരുേടയും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളുേടയും സർ
വ്വാധിപത്യമായി മാറി.
െലനിെന്റ കാലത്ത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിെന്റയും പുറേമ
നിന്നുള്ള സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ഇടെപടൽ യുദ്ധത്തി
െന്റയും പരിതഃസ്ഥിതിയിൽേപാലും ജനങ്ങൾക്ക് വിപു
ലമായ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങളും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം
തുടങ്ങിയ പൗരാവകാശങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉൽപ്പാ
ദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമാവകാശം മുതലാളികൾ
ക്കില്ലാതായി എന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, വിപ്ലവത്തി
െന്റ വിജയംവെര മുതലാളികളായിരുന്നവർക്കുേപാലും
േവാട്ടവകാശം നൽകാൻ െലനിൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു.
തെന്റ നയങ്ങേളയും സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും എതിർക്കുന്ന
വർക്കുേപാലും പത്രത്തിൽ പരസ്യമായി എഴുതാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ അേദ്ദഹത്തിനു ൈവമനസ്യമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല.
സ്റ്റാലിെന്റ കാലത്ത് ആ അവകാശങ്ങെളാെക്ക മൺമ
റഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെന്റ പിടിയിലായി.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം ഒരു താൽക്കാലിക
മായ സ്ഥാപനമാെണന്നും വർഗ്ഗരഹിതസമുദായത്തി
േലക്കുള്ള ആദ്യപടി മാത്രമാെണന്നും മാർക്സിെനേപ്പാ
െലത്തെന്ന െലനിനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്റ്റാലിനാ
കെട്ട, േസാഷ്യലിസം വളരുംേതാറും വർഗ്ഗസമരം മൂർച്ഛി
ക്കുെമന്നും ഭരണകൂടെത്ത കൂടുതൽക്കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പ
ടുത്തുകയാണാവശ്യെമന്നും മറ്റുമുള്ള വിചിത്രമായ സി
ദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചുെകാണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളു
െട സർവ്വാധിപത്യെത്ത ഒരു ശാശ്വതസ്ഥാപനമാക്കി
മാറ്റി.
സ്റ്റാലിെന്റ കയ്യിൽ മാർക്സിസം ജനങ്ങെള അടക്കി െവ
യ്ക്കാനുള്ള ഒരു ആശേയാപകരണമായി മനുഷ്യേസ്നഹം
െവറുക്കെപ്പേടണ്ട ഒരു ‘ബൂർഷ്വാവികാരം’ മാത്രമായി.
ഈ സ്ഥിതിെക്കാരു മാറ്റം വന്നത് േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഇരുപതാംേകാൺഗ്രസ്സിനുേശഷ
മാണ്. അതിനുേശഷമാണ് േലാകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നത്തിനകത്ത് സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ ആശയപരമായ പി
ടിയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടാനും മനുഷ്യേസ്നഹത്തില
ടിയുറച്ച മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളിേലക്കു തിരിച്ചുേപാ
കാനുമുള്ള പ്രവണതകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയ
ത്. അതുെകാണ്ടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് മാർക്സിെന്റ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരവും അംഗീകാരം ലഭിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
1971 നവംബർ

















െ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 10
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ൈചനയുെട വിശകലനം
10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ ൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

