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പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ നട്ടുച്ച. കാലഹരണം
വന്നഫ്യൂഡലിസം വളർന്നുവരുന്ന മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ചൂേടറ്റ് വാടാൻ തുടങ്ങുന്നകാലം. 1848, വിപ്ലവങ്ങൾ യൂ�
േറാപ്പിെനയാെക പിടിച്ചുകുലുക്കുന്നു. “മർദ്ദനവും രാജ്യാ�
ധിപത്യവും തുലയെട്ട! സ്വാതന്ത്ര്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും ജയി�
ക്കെട്ട!”എന്നീ കാഹളംവിളികൾസിംഹാസനങ്ങളുെട
അടിത്തറ പുഴക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തിെന്റ മടിത്ത�
ട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ തല�
െപ്പാക്കുന്നു. ഫ്യൂഡൽ ഉൽപ്പാദനരീതിയുെടസ്ഥാനത്ത്
മുതലാളിത്ത ഉൽപ്പാദനരീതി. ഫ്യൂഡൽ ഭരണത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ ഭരണം. ഫ്യൂഡൽ ചിന്താഗതികളു�
െടസ്ഥാനത്ത് ബൂർഷ്വാ ചിന്താഗതികൾ. ബൂർഷ്വാസി�
യുെട വിജയപതാക ധാടിേയാടും പ്രതാപേത്താടുംകൂടി
പാറിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന മുതലാളിത്തം യന്ത്രങ്ങളുയർത്തിപ്പി�
ടിച്ചു മദിച്ചുപുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയഈസന്ദർഭത്തിൽ മുപ്പ�
തും ഇരുപെത്തട്ടും വയസ്സുകൾ മാത്രം പ്രായമായ രണ്ടു
െചറുപ്പക്കാർ ഉച്ചത്തിലിങ്ങെന പ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘മുതലാളിത്ത വർഗ്ഗത്തിെന്റ നാശവും െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാണ്.’

മാർക്സിസത്തിെന്റ ശബ്ദമായിരുന്നുഅത്.

അെതാരു േജ്യാത്സ്യെന്റ പ്രശ്നം വയ്ക്കലായിരുന്നില്ല. ഒരു
ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു. മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങേളയും മുതലാളിത്ത രീതിയിലു�
ള്ള ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട നിയമങ്ങേളയും ചുഴിഞ്ഞു�
പരിേശാധിച്ചതിനുേശഷമാണ് മാർക്സും ഏംെഗൽസും
ഈപ്രവചനം നടത്തിയത്. ബൂർഷ്വ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
യ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഉൽപ്പാദ�
നശക്തികൾഅത്രയ്ക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നുെവന്നും ഉൽപ്പാ�
ദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽൈവ�
രുദ്ധ്യം നിസ്സംശയമായും മുതലാളിത്തെത്തനാശത്തി�
േലയ്ക്ക് നയിക്കുെമന്നും മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടാണ് േസാ�
ഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയം അനിവാര്യമാെണന്നുഅവർ
പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഗതിക്രമെത്തവി�
ശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് അവരിങ്ങെന പ്രവചിച്ചു:

“ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േകന്ദ്രീകരണവുംഅദ്ധ്വാ�
നത്തിെന്റസാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഒടുവിൽ മുതലാളിത്ത�
പരമായ പുറംേതാടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ കഴി�
യാത്തഅത്തരെമാരുഘട്ടത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു.ഈ
പുറേന്താട് െപാട്ടിെത്തറിപ്പിയ്ക്കെപ്പടുന്നു. മുതലാളിത്ത�
പരമായ സ്വകാര്യസ്വത്തുടമയുെട മരണമണിയടിയ്ക്കു�
ന്നു. തട്ടിപ്പറിക്കാർ തട്ടിപ്പറിയ്ക്കെപ്പടുന്നു.”

മുതലാളിത്തത്തിന് ചരിത്രം മരണശിക്ഷ വിധിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞുെവന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ലഅവർ െചയ്ത�
ത്.ആമരണശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കരുത്തുള്ള
ശക്തികൾ ഉദയം െചയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നു ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കക്കൂടി െചയ്തു:

“മുതലാളിവർഗ്ഗം നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥിതിെയ പുഴക്കി�
െയറിയാനുപേയാഗിച്ച അേതആയുധങ്ങൾഇേപ്പാൾ
അവർക്കുേനർക്കുതെന്ന തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
സ്വന്തം വിനാശത്തിനുള്ളആയുധങ്ങെള മാത്രമല്ല മുത�
ലാളിവർഗ്ഗംഊട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.ആയുധങ്ങളുപ�
േയാഗിക്കാനുള്ളആളുകെളക്കൂടി —കൂലിേവലക്കാെര,
ഇന്നെത്ത െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തക്കൂടി അതുസൃഷ്ടിച്ചി�
ട്ടുണ്ട്.”

എന്നിട്ടവർ െതാഴിലാളികെളേനാക്കിപ്പറഞ്ഞു:

“െതാഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം ചങ്ങലയല്ലാെത മെറ്റാ�
ന്നും നഷ്ടെപ്പടാനില്ല. കിട്ടാേനാ ഒരു േലാകം മുഴുവനും!
എല്ലാ രാജ്യത്തും െതാഴിലാളികെള, നിങ്ങൾഏേകാ�
പിയ്ക്കുവിൻ!”

മാർക്സിസത്തിെന്റആഹ്വാനമായിരുന്നുഅത്.



       

II
എന്ത്! മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കുെമേന്നാ! മുതലാളിയുെട
ദയെയആശ്രയിച്ചുജീവിക്കുന്നകൂലിപ്പിേള്ളർ ഭരണാ�
ധികാരികളാകുെമേന്നാ? െതാഴിലാളികൾക്ക് േലാകം
മുഴുവൻ കിട്ടാൻ േപാവുകയാെണേന്നാ? പലരും അതു
വിശ്വസിച്ചില്ല. വിശ്വസിച്ചവർതെന്ന വിശ്വസിച്ചുെവന്നു
നടിച്ചില്ല.അവർ പറഞ്ഞു: മാർക്സിനു കിറുക്കാണ്!

പെക്ഷ, െതാഴിലാളികൾ മുേന്നറുന്നത് അവർ കണ്ടു.
മുതലാളികളുെട െചാൽപ്പടിയ്ക്കു നിൽക്കാെത െതാഴിലാ�
ളികൾസ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്
അവർ കണ്ടു. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗം സ്വന്തം െകാടിക്കൂറ�
യുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും േസാ�
ഷ്യലിസത്തിെന്റയും കാഹളം വിളികൾ മുഴക്കുന്നത്
അവർ കണ്ടു. കമ്മ്യൂണിസം പരന്നുപിടിക്കുവാൻ േപാ�
വുകയാണ് എന്നവർക്ക് േബാധ്യമായി. കമ്മ്യൂണിസം!
അവർ ഭയം െകാണ്ടു തള്ളിവിറച്ച് െനഞ്ചത്തടിച്ചു നില�
വിളിച്ചു:

“യൂേറാപ്പിെന ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു —കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് ഭൂതം!”

മാർക്സ് േരഖെപ്പടുത്തുന്നു:

“ഈഭൂതെത്തആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻേവണ്ടി യൂേറാപ്പി�
െല പഴഞ്ചൻ ശക്തികെളല്ലാം — േപാപ്പും (കേത്താ�
ലിക്കരുെട ധർമ്മഗുരു)സാറും (റഷ്യയിെല ചക്രവർ�
ത്തി) േമറ്റർനിക്കും (ആേസ്ത്രലിയയിെല പ്രധാനമന്ത്രി)
ഗ്വിേസാവും (ഫ്രാൻസിെല വിേദശകാര്യമന്ത്രി)ഫ്രഞ്ച്
റാഡിക്കൽ കക്ഷിക്കാരും ജർമ്മൻ േപാലീസ്ചാരൻ�
മാരുെമല്ലാം — ഒരു പാവനസഖ്യത്തിേലർെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു.” (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ).

അങ്ങിെന േലാകത്തിെല ഒന്നാമെത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി�
രുദ്ധമുന്നണി ഉടെലടുത്തു.

യൂേറാപ്പിെന ഭൂതബാധയിൽനിന്നു രക്ഷിയ്ക്കാൻേവണ്ടി
ഈവിരുദ്ധമുന്നണിക്കാർഅേനകം മന്ത്രവാദികെള
കൂലിയ്ക്കുനിർത്തി.അവർ കമ്മ്യൂണിസെത്തപ്പറ്റി പുല�
യാട്ടുകൾ പാടി. കമ്മ്യൂണിസം െതറ്റാെണന്ന് ‘െതളി�
യിക്കാൻ’ േവണ്ടി പുസ്തകങ്ങെളഴുതി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
കള്ളൻമാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും േചാരകുടിയൻമാരും
സ്ത്രീകെള െപാതുസ്വത്താക്കുന്നവരും കുട്ടികെള പിടി�
ച്ചുതിന്നുന്നവരും പള്ളികെള ഇടിച്ചുതകർക്കുന്നവരും
മറ്റുംമറ്റുമാെണന്ന് പ്രചാരേവല െചയ്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
‘വഞ്ചന’കേളയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ‘ആക്രമണ’ങ്ങേളയും
തുറന്നുകാട്ടാൻ േവണ്ടി അവർ നാടായ നാെടാെക്ക
നടന്നുപ്രസംഗിച്ചു. ഭാവിയുെട േനെര അവർ െകാഞ്ഞ�
നംകാട്ടി. പുേരാഗതിയ്ക്കുേനെര അവർ പല്ലിളിച്ചുകാട്ടി.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധത്തിെന്റ മറവിൽനിന്നുെകാണ്ട്
അവർ ജനങ്ങളുെട വളർന്നുവരുന്ന ജീവിത സമരങ്ങ�
ളുെട േനെര എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളുമുപേയാഗിച്ചു.
അവർസത്യത്തിെന്റ ശബ്ദെത്ത െവടിയുണ്ടയുെട മുഴ�
ക്കത്തിൽ മുക്കിെക്കാല്ലാൻശ്രമിച്ചു. ജയിലുകളുേടയും
തൂക്കുമരങ്ങളുേടയും ഭീകരതകൾ െകാണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂ�
ണിസെത്തനാമാവേശഷമാക്കാൻ പുറെപ്പട്ടു.

പേക്ഷ,എന്തായിട്ടും ഭൂതബാധെയാഴിഞ്ഞില്ല. മാർക്സി�
സം നശിക്കുകയില്ല, വളരുകയാണ് െചയ്തത്. കാരണം,
അതു വളരുന്ന വർഗ്ഗത്തിെന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു —
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േലാകവീക്ഷണഗതിയായി�
രുന്നു.

ഏതായാലും, വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാരുെട േബജാറുപിടി�
ച്ച ബീഭത്സപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം െവളി�
െപ്പടുത്തി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരുസ്വതന്ത്രശക്തിെയ�
ന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ തലയുയർത്തിക്കഴിഞ്ഞി�
രിയ്ക്കുന്നുെവന്നുംഅവരുെട സ്വതന്ത്രമായ തത്വസംഹി�
തയും േലാകവീക്ഷണഗതിയും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ
സ്വാധീനം െചലുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെമന്നുമുള്ള
യാഥാർത്ഥ്യം. മാർക്സിസം അവഗണിയ്ക്കെപ്പടാൻ വയ്യാ�
തായിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നയാഥാർത്ഥ്യം.



       

III

എന്താണീ മാർക്സിസം?

സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിയ്ക്കുന്നു:

“മാർക്സിസം പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വി�
കാസനിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്; മർദ്ദിതരും ചൂഷിത�
രുമായവരുെട വിപ്ലവത്തിെന്റ,എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതിെന്റ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമു�
ദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതിെന്റ ശാസ്ത്രമാണ്.”

മാർക്സിനുമുമ്പ് േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
േസ്നഹത്തിെന്റയും നീതിയുെടയും സാമ്രാജ്യെത്തസ്വപ്നം�
കണ്ടഓവൻ, േഫാറിയ,ൈസമൺതുടങ്ങിയ േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റുകാർ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മകെള
തുറന്നുകാട്ടുകയും മുതലാളിത്തെത്തവിമർശിക്കുകയും
െചയ്തു. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയുെടസ്ഥാനത്ത് കൂടു�
തൽ കാര്യമായ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്ക�
ണെമന്നും മനുഷ്യെന്റ പട്ടിണിേയയും അജ്ഞതേയയും
ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് നീക്കംെചയ്യണെമന്നുംഅവർ വാദി�
ച്ചു. പേക്ഷ, ചരിത്രപരമായ പരിമിതികൾ കാരണം,
അവർക്ക് മുതലാളിത്തസമുദായത്തിെന്റ വികാസനിയ�
മങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ചൂഷണത്തിെന്റയും കൂലിേവലയുെടയും
യഥാർത്ഥസ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിേയാ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിന്നുള്ളചരിത്രപരമായ പങ്കിെനപ്പറ്റിേയാ മനസ്സി�
ലക്കാൻസാധിച്ചില്ല. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിെന്റ
വളർച്ചയുെടയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തുന്നസമര�
ങ്ങളുെട അനിവാര്യ ഫലമാണ് േസാഷ്യലിസം എന്ന�
വർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.അതുെകാണ്ട്,അവരുെട
േസഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾഅശാസ്ത്രീയവും സാങ്കൽപ്പിക�
വുമായിരുന്നു.അങ്ങെനയല്ലാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയി�
ല്ലായിരുന്നുതാനും.എെന്തന്നാൽ,സംഘടിതമായ ഒരു
സ്വതന്ത്രശക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ
തങ്ങളുെട ചരിത്രപരമായ പങ്കുവഹിയ്ക്കാൻ കഴിയത്ത�
ക്കവണ്ണം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ശക്തിേയാ അനുഭ�
വങ്ങേളാ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.ഈപരിതഃസ്ഥി�
തിയിൽ തങ്ങളുെട ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണാനും
അശാസ്ത്രീയമായ സങ്കൽപ്പചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കാ�
നും മാത്രേമ അവർക്കുസാധിച്ചുള്ളു. െതാഴിലാളികൾ
ഒരുസ്വതന്ത്രവർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് വളരുന്നതിനും അവ�
രുെട വർഗ്ഗസമരം പരിപക്വതയടയുന്നതിനും മുമ്പു നി�
ലനിന്നിരുന്നഈ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾക്ക് െപാതു�
വിൽ യൂേറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസം അെല്ലങ്കിൽസാങ്കൽ�
പിക േസാഷ്യലിസം എന്നുപറയുന്നു.

മാർക്സും ഏംഗൽസും േസാഷ്യലിസെത്ത ഒരുസ്വപ്നെമ�
ന്നനിലയിൽ നിന്നു ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയിേലക്കുയർത്തി.

മാർക്സിനു മുമ്പും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്,സമുദായത്തിെന്റ വികാസം യാദൃ�
ശ്ചിക സംഭവങ്ങെളേയാ ഏതാനും വ്യക്തികളുെട താ�
േന്താന്നിെത്തേയാആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. മുൻകൂട്ടി മന�
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സവിേശഷ നിയമങ്ങെള
ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നെതന്ന് േഹഗൽഎന്നജർമ്മൻ
തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. വിരുദ്ധ
ശക്തികളുെട സംഘട്ടനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പു�
േരാഗതിയുണ്ടാകുന്നത് എന്നതത്വം അേദ്ദഹം കണ്ടുപി�
ടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, േഹഗലിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
ആത്മീയവാദെത്തഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ളതായി�
രുന്നു.ആത്മാവിെന്റബാഹ്യവും ഇന്ദ്രീയേഗാചരവുമായ
രൂപം മാത്രമാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചംഎന്നായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം. മാർക്സും ഏംഗൽസും
േഹഗലിെന്റആത്മീയതത്വശാസ്ത്രെത്തശാസ്ത്രീയമായ
ഒരു ഭൗതികതത്വശാസ്ത്രമാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി.
മാർക്സ് തെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,തലക്കുത്തി�
നിൽക്കുന്ന േഹഗലിയൻ തത്ത്വശാസ്ത്രെത്തഅവർ കാ�
ലിൻേമൽ പിടിച്ചുനിർത്തി. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു: ‘വാസ്ത�
വത്തിൽ, േഹഗലിയൻൈവരുദ്ധ്യവാദത്തിൽ നിന്ന്
അതിെന്റ യുക്തിപൂർവ്വമായ കാതൽ മാത്രേമ മാർക്സും
ഏംഗൽസുംഎടുത്തുള്ളു.അതിെന്റആത്മീയവാദപര�
മായ െതാണ്ട് അവർ ദൂെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല,
അതിെനആെകെയാന്ന് പരിഷ്ക്കരിച്ച് നവീനവും ശാസ്ത്രീ�
യവുമായ ഒരു രൂപവും അവർഅതിനു െകാടുത്തു.’

അങ്ങെന മാർക്സും ഏംെഗൽസുംൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത
ഭൗതികവാദെമന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന പുതിെയാരു
തത്ത്വശാസ്ത്രം ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവന്നു.

മാർക്സിനു മുമ്പും മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയു�
െട സ്വഭാവെത്തവിശകലനം െചയ്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ�
മാരുണ്ടായിരുന്നു. ചരക്കുകളുെട വിലയുെട അടിസ്ഥാ�
നം അധ്വാനമാെണന്നും ചരക്കുകൾൈകമാറ്റം െച�
യ്യെപ്പടുന്നത് അവയിലടങ്ങിയഅധ്വാനത്തിെന്റ േതാ�
തനുസരിച്ചാെണന്നുംആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർേഡാ
തുടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വ്യക്തമാക്കി കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, മുതലാളിയ്ക്കുകിട്ടുന്ന ലാഭത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനെമെന്തേന്നാ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർ�
ച്ചയുെട നിയമങ്ങെളെന്താെക്കയാെണേന്നാ കണ്ടുപി�
ടിയ്ക്കാൻഅവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്മിത്തിെന്റയും
റിേക്കാർഡാവിെന്റയും ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങെള യു�
ക്തിയുക്തമായി വളർത്തിെക്കാണ്ട് മിച്ചമൂല്യമാണ് മുത�
ലാളിചൂഷണത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനെമന്ന് മാർക്സ് െവളി�
െപ്പടുത്തി. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നതുേപാെല, മിച്ച�
മൂല്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തമാണ് മാർക്സിയൻ ധന�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കാതൽ.ഈസിദ്ധാന്തത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅധഃപതനവും
നാശവും അനിവാര്യമാെണന്ന് മാർക്സും ഏംെഗൽസും
ഉൽേഘാഷിച്ചത്.

ഇങ്ങെന, മാർക്സിസം പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങ�
ളിൽനിന്നാണ് രൂപെമടുത്തത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല ജർ�
മൻ തത്വശാസ്ത്രം,ഇംഗ്ലണ്ടിെല ധനശാസ്ത്രം,യൂേറാപ്യൻ
േസാഷ്യലിസം തങ്ങൾക്കുമുമ്പു ജീവിച്ച പ്രഗത്ഭമതിക�
ളായ മഹാരഥൻമാരുെടആശയങ്ങെള മുഴുവൻ വിമർ�
ശനപരമായി പരിേശാധിയ്ക്കുവാനും അവയുെട ഏറ്റവും
നല്ല ഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുകയും െചയ്തുെകാ�
ണ്ടാണ് മാർക്സും ഏംഗൽസും ചിന്താേലാകത്തിലാെക
ഒരു വമ്പിച്ച വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്;തത്വശാസ്ത്രം, രാജ്യത�
ന്ത്രം, ധനശാസ്ത്രം,സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ചരിത്രം മുതലായവ�
െയപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണഗതികളിലാെക ഒരുസമൂലപരി�
വർത്തനം വരുത്തിയത്.

അന്നു മുതലാളിത്തം ഇന്നെത്തേപ്പാെല ജീർണ്ണിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞിരുന്നില്ല.അതിന് ഓജസ്സും പ്രസരിപ്പുമുണ്ടായിരു�
ന്നു.അതു വിജയത്തിൽ നിന്നു വിജയത്തിേലക്ക് കുതി�
ക്കുകയായിരുന്നു.അത്തരെമാരുഘട്ടത്തിലാണ് മുത�
ലാളിത്തത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾഅതിെന േകന്ദ്രീകരണ�
ത്തിേലക്കും കുഴപ്പങ്ങളിേലക്കും ഒടുവിൽ നാശത്തിേല�
ക്കും നയിക്കുെമന്ന് മാർക്സും ഏംെഗൽസും പ്രവചിച്ചത്.
മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ െതാഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട
വർഗ്ഗസമരത്തിലൂെട ഭരണാധികാരം പിടിെച്ചടുക്കുെമ�
ന്നും െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാപിച്ച് േസാഷ്യ�
ലിസം െകട്ടിപടുക്കുെമന്നും ഒടുവിൽ മർദ്ദനവും കഷ്ടപ്പാ�
ടുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗങ്ങളും ഭരണയന്ത്രവും ഇല്ലാത്തകമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് സമുദായം േലാകത്തിെലങ്ങും പടുത്തുയർത്തുെമ�
ന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾപ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമ�
ല്ല,ശാസ്ത്രീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങെള
സംഘടിപ്പിക്കുന്നകാര്യത്തിലും മാർക്സും ഏംെഗൽസും
േനതൃത്വം നൽകി. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടത്തി െതാ�
ഴിലാളി സർവാധിപത്യംസ്ഥാപിച്ച് േസാഷ്യലിസം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്ന ചരിത്രപരമായ കടമനിർവ്വഹിക്ക�
ണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു,സ്വന്തമാെയാരു
പാർട്ടി,സുശക്തമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി,കൂടി�
േയ കഴിയൂ എന്ന് അവർ പ്രാേയാഗികാനുഭവങ്ങളിലൂെട
പഠിപ്പിച്ചു.

അങ്ങിെന െതാഴിലാളികൾക്കുതങ്ങളുെട വിേമാചന�
ത്തിെന്റ കാഴ്ച്ചപ്പാടുമാത്രമല്ല, മൂർച്ചയുള്ളസമരായുധ�
വും ലഭിച്ചു.

അങ്ങിെന ഭാവിയുെട പൂർണ്ണതയിേലക്കു കുതിക്കുന്ന
മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ജാതകം കുറിയ്ക്കെപ്പട്ടു. പുതിെയാരു
ജീവിതത്തിനുേവണ്ടി,പുതിെയാരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കു�
േവണ്ടി,പുതിെയാരു േലാകത്തിനുേവണ്ടി,പതിനായിര�
ക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിെന്റ െകാടിക്കൂ�
റയിൻകീഴിലണിനിരന്ന്,പതർച്ച കൂടാെത, ഭാവിയിേല�
ക്ക് മാർച്ച് െചയ്യാൻ തുടങ്ങി.



       

IV
സംഭവബഹുലമായ 22 െകാല്ലങ്ങൾ. ഒടുവിൽ 1870.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുന്നു.
ഫ്രാൻസും പ്രഷ്യയും തമ്മിൽ യുദ്ധം. െസഡാമനിൽ
വച്ചു െനേപ്പാളിയൻ മൂന്നാമെന്റ പട്ടാളങ്ങൾ േതാറ്റുതു�
ന്നംപാടുന്നു.

1871 മാർച്ച്, െതാഴിലാളികളുെട വിപ്ലവേബാധം ഇര�
മ്പിക്കയറി. മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധിപത്യം
തട്ടിത്തകർക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളികൾക്ക് ഭരണം നട�
ത്താൻ കഴിയുെമന്നുആദ്യമായി െതളിയിച്ച പാരീസ്
കമ്യൂൺ തല െപാന്തിച്ചു. മാർച്ച് 18. പാരീസിെല ടൗൺ�
ഹാളിൽ ചുവപ്പുെകാടി പാറിക്കളിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം
ശാശ്വതമെല്ലന്നു െതളിയിക്കെപ്പട്ടു.

പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റആയുസ് അവസാനിച്ചു�
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗം ഒരുസ്വതന്ത്ര�
ശക്തിയായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിലും; ഭരണ�
േമെറ്റടുക്കുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയാർജ്ജി�
ച്ചിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പൻമാരുെട വിരുദ്ധമുന്നണി പാ�
രീസ് കമ്മ്യൂണിെന േചാരയിൽമുക്കിെക്കാല്ലാൻേവണ്ടി
എല്ലാത്തരം മൃഗീയതകളും എടുത്തുപേയാഗിച്ചു. കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റാക്രമണത്തിെന്റ െവല്ലുവിളിെയ േനരിടാൻ േവ�
ണ്ടി അവർ നിരായുധരായസ്ത്രീകളുേടയും കുട്ടികളുെടയും
േചാരെയാഴുക്കി. െവറുെമാരുആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പാരീസി�
െല 40,000ത്തിലധികം കമ്യൂൺഭടൻമാർ െവടിവച്ചുെകാ�
ല്ലെപ്പട്ടു.എന്നിട്ടും, െതാഴിലാളികൾ ചുകപ്പുെകാടിയുെട
ഭരണം നിലനിർത്താൻ േവണ്ടി അസാമാന്യമായ ധീ�
രതേയാെട പടെവട്ടി. പേക്ഷ,ഫലമുണ്ടായില്ല. 72 ദിവ�
സെത്തആേവശകരമായ ജീവിതത്തിനുേശഷം പരീസ്
കമ്യൂൺ വീരമരണം പ്രാപിച്ചു.

മുതലാളികൾആഹ്ലാദിച്ചു. ഇനിെയാരിക്കലും േസാഷ്യ�
ലിസം തലെപാക്കിെല്ലന്നുഅവർ വീമ്പിളക്കി.

പേക്ഷ,യഥാർത്ഥത്തിൽ േസാഷ്യലിസമല്ല, മുതലാളി�
ത്തമാണ് തലെപാക്കാതായത്.എെന്തന്നാൽ,പാരീ�
സ് കമ്യൂേണാടുകൂടി മുതലാളിത്തത്തിെന്റ യുവത്വമവസാ�
നിച്ചു.അതിെന്റ ശരീരത്തിൽ ജരാനരകൾപ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടാൻ തുടങ്ങി.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ പടിവാതിൽക്കെലത്തിയേപ്പാേഴ�
യ്ക്കും മുതലാളിത്തത്തിെന്റസ്വഭാവകമാെക മാറി.അതു
ഒരു പുതിയഘട്ടത്തിേലക്ക് —അതിെന്റഅവസാനഘ�
ട്ടത്തിേലക്ക് —പ്രേവശിച്ചു.അത് മൂത്തു മുരടിച്ചു ചുക്കിചു�
ളിഞ്ഞ് ശവക്കുഴിയിേലക്ക് കാൽനീട്ടുന്നസാമ്രാജ്യാധി�
പത്യമായി മാറി. മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്ത�
കർക്കുന്നതിനുള്ളപരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമായി.
വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിളച്ചുെപാങ്ങി.

രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണലിെന്റ േനതാക്കൻമാർ ജയ�
പ്രകാശിേന്റയും െബവിേന്റയും മുൻഗാമികൾ — െബൻ�
സ്റ്റീൻ, േകാട്സ്കി, െവൻെഡർെവൽഡ്, േമക്േഡാനാൾ�
ഡ് മുതലായഅവസരവാദികൾ — മാർക്സിസെത്തപു�
നഃപരിേശാധന െചയ്യാനും തിരുത്തിെയഴുതാനും പുറ�
െപ്പട്ട ഒരുഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ
േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നത് എന്ന്
ബഡായിപറഞ്ഞുെകാണ്ട് അവർ മാർക്സിസത്തിെന്റ
േനർക്ക് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പേക്ഷ, ചരിത്രം അവരുെട
ഭാഗത്തായിരുന്നില്ല.അതുെകാണ്ട്, മാർക്സിേനയും എം�
െഗൽസിെനയും എതിർത്തക്ഷുദ്രജീവികളായ പണ്ഡി�
തമൂഢൻമാെരല്ലാം ഒടുവിൽ പിന്തിരിപ്പത്തത്തിെന്റ ചളി�
വാരിപ്പൂശിെക്കാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പാളയത്തിൽ
അഭയം പ്രാപിക്കുകയും തങ്ങളുെട തനിനിറം െവളിെപ്പ�
ടുത്തുകയും െചയ്തു.

എതിരാളികളുെടആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് മാർക്സിസ�
െത്തകാത്തുരക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പരി�
തഃസ്ഥിതികളിൽ,പുതിയ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളുെട അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ, മാർക്സിസെത്തവളർേത്തണ്ടതുണ്ടായി�
രുന്നു. ചരിത്രപരമായഈകടമകൾ നിർവ്വഹിക്കെപ്പ�
ട്ടു. പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു േയാജിച്ചമട്ടിൽ,സാ�
മൂഹ്യവളർച്ചയുെടആവശ്യങ്ങെള നടപ്പിൽവരുത്താൻ
കഴിയത്തക്കവണ്ണം, മാർക്സിസം വളർത്തെപ്പട്ടു. െലനി�
നിസം ഉയർന്നുവന്നു.



       

V

എന്താണ് െലനിനിസെമന്നുവച്ചാൽ?

സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിക്കുന്നു:

‘െലനിനിസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റയും െതാഴി�
ലാളിവിപ്ലവത്തിെന്റയും കാലഘട്ടത്തിെല മാർക്സിസ�
മാണ്. കുേറക്കൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാെണങ്കിൽ,
െലനിനിസെമന്നത് െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റയും
പ്രേത്യകിച്ച് െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റയും
തത്വവും തന്ത്രവുമാണ്.’

ജീവനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം.അതുെകാണ്ട�
തിന് നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ വയ്യാ. സാമൂഹ്യവളർച്ച�
യിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങേളാെടാപ്പം പുതിയഅനുഭവങ്ങ�
ളും പുതിയഅറിവുകളും ഉൾെക്കാണ്ട് അത് വളരുന്നു;
കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽതെന്ന െലനിൻ
പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

“മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം പരിപൂർണ്ണവും മാറ്റമില്ലാത്തതു�
മായ ഒന്നാെണന്ന് ഞങ്ങൾകരുതുന്നില്ല.അതുശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റഅടിത്തറ പാവുക മാത്രമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളെത�
ന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ അതിെനഎല്ലാവഴിയ്ക്കും വളർ�
േത്തണ്ടതുെണ്ടന്നുംഅെല്ലങ്കിൽഅവർ ജീവിതത്തി�
െന്റ പിന്നണിയിൽ തങ്ങിേപ്പാകുെമന്നുമാണ് ഞങ്ങളു�
െട ദൃഢവിശ്വാസം.”

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“മാർക്സിസം എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കുംബാധകമായ മാറ്റ�
മില്ലാത്തതും സനാതനവുമായ,പ്രമാണങ്ങെളയും നി�
ഗമനങ്ങെളയും അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല. മാർക്സിസം എല്ലാ�
ത്തരം വരട്ടുതത്വവാദത്തിെന്റയും ശത്രുവാണ്.”

മാർക്സിെന്റ ജീവിതകാലത്തിനു േശഷം മനുഷ്യസമുദായ�
ത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളയും െതാഴിലാളി വിപ്ലവപ്രസ്ഥാ�
നത്തിെന്റ വളർച്ചേയയും മാർക്സിസത്തിെന്റ െവളിച്ച�
ത്തിൽ പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് െലനിൻ പുതിയ തത്വങ്ങ�
ളുന്നയിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടിയാവിർഭവിച്ച സാമ്രാ�
ജ്യത്വം മുതലാളിത്വത്തിെന്റഅവസാനഘട്ടമാെണന്നും
ഈഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റഎല്ലാൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുകയും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും െതാഴി�
ലാളിവിപ്ലവങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയും െചയ്യുെമന്നും
െതാഴിലാളികൾ മുതലാളിത്തെത്തതട്ടിത്തകർത്തു
തങ്ങളുെട സ്വന്തം സർവ്വാധിപത്യംസ്ഥാപിയ്ക്കുെമന്നും
അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളു�
െട വളർച്ചഅസമമായിട്ടാണ്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുേപാെലയല്ല വളരുന്നത്.ഈ
സിദ്ധാന്തെത്തവിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് െലനിൻ പ്ര�
ഖ്യാപിച്ചു, ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമാേയാ ഏതാനും രാ�
ജ്യങ്ങളിൽ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കാേയാ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വി�
ജയം സാദ്ധ്യമാെണന്ന്.

മുതലാളിത്തം കുത്തകമുതലാളിത്തമാകുന്നതിന് മുമ്പ്
ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സിനും ഏംെഗൽസിനും കാണാൻ
കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണിത്. മുതലാളി�
േത്താൽപ്പാദനരീതി ഏറ്റവുമധികം വളരുകയും െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗം സമുദായത്തിെല ഭൂരിപക്ഷമായി മാ�
റുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മാത്രേമ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുകയുള്ളുെവന്നാണ്
മാർക്സും ഏംെഗൽസും കരുതിയിരുന്നത്. പേക്ഷ,കു�
ത്തകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽഅവ�
രുെട നിഗമനം സാധുവല്ലാതായിത്തീർന്നു. സ്റ്റാലിൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“മുതലാളിത്തംഅത്ര ഉയർന്നേതാതിൽ വളരുകയും
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ജനസംഖ്യയുെട ഭൂരിപക്ഷമായി�
ത്തീരുകയും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽകൂടി, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിന് തട്ടിത്തകർക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുതലാ�
ളിത്തത്തിെന്റആണി ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വ്യ�
ത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയത്തി�
ന് പരിപൂർണ്ണസാധ്യതയുണ്ട്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ളഈെലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം 1915-16
ലാണ് കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
നിസ്സംശയമായും വിജയിക്കുക മുതലാളിത്തം ഏറ്റവു�
മധികം വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലല്ല. മറിച്ച്,
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചഅത്ര ഉയർന്നരൂപത്തി�
െലത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ കൂടി അതിെന്റആണി ദുർബല�
മാകുകയും അതിെന തകർക്കാൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിന് കൂടുതൽഎളുപ്പമാവുകയും െചയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങ�
ളിലാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുക.”

ഈപുതിയസിദ്ധാന്തം റഷ്യയിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ കയ്യിൽ മൂർച്ചേയറിയ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു.

േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്ക്, ഒറ്റയടിപ്പാതയിെല്ലന്നും പ്രേത്യ�
കിച്ച്,പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ജനാ�
ധിപത്യ വിപ്ലവത്തിലൂെടയല്ലാെത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�
ത്തിേലക്ക് മാർച്ചുെചയ്യാൻസാധിക്കിെല്ലന്നും മുതലാളി�
ത്ത രാജ്യത്തിെല വിപ്ലവവും േകാളനിയിെല വിപ്ലവവും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നും െലനിൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഓേരാ
വിപ്ലവത്തിനും േനതൃത്വം വഹിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗത്തിന് സവിേശഷങ്ങളായ കടമകളുെണ്ടന്നും വ്യത്യ�
സ്തങ്ങളായ തന്ത്രങ്ങളുംഅടവുകളും പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു�
െണ്ടന്നുംഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ േനതൃത്വെമന്നാൽ മറ്റുജനവിഭാഗങ്ങ�
െളക്കൂടി വിപ്ലവത്തിലണിനിരത്തലാണ്. മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളും
പാർട്ടികളുമായി യാെതാെരാത്തുതീർപ്പും പാടിെല്ലന്നു
വാദിച്ച േട്രാട്സ്ക്കിസ്റ്റ്കാെര അേദ്ദഹം കണക്കിന് കക്കി�
െക്കാടുത്തു.അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

“സാർവ്വേദശീയ മുതലാളിത്തെത്ത മറിച്ചിടാനുള്ളയു�
ദ്ധം സാധാരണ രണ്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളയുദ്ധേത്ത�
ക്കാൾഎത്രേയാഅധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്,കുഴപ്പ�
േമറിയതാണ്,കാലൈദർഘ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്തരെമാ�
രു യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുപക്ഷത്തിനകത്തുള്ളസ്വരേചർച്ച�
യില്ലായ്മെയ (അവതാൽക്കാലികമാെണങ്കിൽേപ്പാ�
ലും) ഉപേയാഗെപ്പടുത്താനും തഞ്ചം കിട്ടുന്നഅവസര�
ത്തിൽസാദ്ധ്യതയുള്ളിടത്ത് ചിലെര പാട്ടിൽ പിടിക്കാ�
നും (താൽക്കാലികവും അസ്ഥിരവുമാെണങ്കിൽ കൂടി)
പരിതഃസ്ഥിതിയുെടആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടുെകട്ടുക�
ളും സന്ധികളും ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒരിക്കലും തയ്യാറാവ�
രുെതന്ന് ആദ്യേമ തീരുമാനിക്കുന്നത് പമ്പരവിഡ്ഢിത്ത�
മേല്ല?…ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളഓേരാ പിളർപ്പിെനയും —
അെതത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നാലും ശരി — വിവിധ രാജ്യ�
ങ്ങളിലുള്ള മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിനിടയിലും ബൂർഷ്വാഗ്രൂപ്പു�
കൾക്കിടയിലും കാണുന്നൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും സാമർത്ഥ്യ�
േത്താടും ശ്രദ്ധേയാടും പരിപൂർണ്ണതേയാടും ഉപേയാ�
ഗെപ്പടുത്തുകയും ബഹുജനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളബന്ധു�
െവ േനടാനുള്ള —ആബന്ധുത്വം എത്രതെന്ന താൽ�
ക്കാലികവും ബലഹീനവും അവിശ്വസനീയവുംആയി�
െക്കാള്ളെട്ട —എത്രനിസ്സാര സന്ദർഭേത്തയും ഉപ�
േയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ടുമാത്രേമ ശക്തിേയ�
റിയ ശത്രുവിെന േതാൽപ്പിക്കാൻസാധിക്കുകയുള്ളു.
ഇതു മനസ്സിലാകാത്തആളുകൾക്ക് മാർക്സിസ്സത്തിെന്റ,
അഥവാ ശാസ്ത്രീയ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ, ഒരു െപാടി�
േപാലും മനസ്സിലാക്കാൻസാദ്ധ്യമല്ല.”

സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെടആവശ്യങ്ങെളയും താൽപര്യങ്ങ�
െളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയുംഅധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂ�
ഹങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിതെത്ത
മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ളശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുക�
യും മാത്രമല്ല െലനിൻ െചയ്തത്, േസാഷ്യലിസത്തിനുേവ�
ണ്ടി സമരം നടത്തുന്നവിപ്ലവകാരികളുെട പാർട്ടികെള
രൂപീകരിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചേയ്യണ്ടെത�
ങ്ങിെനഎന്നുകൂടി അേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ചു.

അങ്ങിെന െതാഴിലാളികൾ കൂടുതൽആത്മവിശ്വാസ�
േത്താെട ഭാവിയുെട േനർക്ക് േനാക്കാൻ തുടങ്ങി.



       

VI
വീണ്ടും വിപ്ലവമുേന്നറ്റം. 1905 — ‘വിപ്ലവം ജയിക്കെട്ട,
സാർ ചക്രവർത്തി തുലയെട്ട’തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങ�
ളുെട ചൂളംവിളികൾ. സാറിെന്റ ‘ൈദവദത്തമായ’സിം�
ഹാസനം വിറെകാള്ളുന്നു. പണിമുടക്കം പരന്നുപിടിയ്ക്കു�
കയാണ്. 1905ഡിസംബർ. പണിമുടക്കംആയുധേമ�
ന്തിയ കലാപമായി മാറി. പള്ളികൾ കൂട്ടമണി മുഴക്കി.
കുതിരപ്പട്ടാളം,ബയണറ്റുകൾ, ലക്കും ലഗാനുമില്ലാെത
ചീറിപ്പായുന്ന െവടിയുണ്ടകൾ. ഭ്രാന്തുപിടിച്ച സാർ ചക്ര�
വർത്തി കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചു:

“ഒെരാറ്റ െവടിയുണ്ടേപാലും ബാക്കിയാവരുത്.”

വിപ്ലവം തൽക്കാലേത്തയ്ക്ക് േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ടു.

മുതലാളികൾ വീണ്ടും സേന്താഷം െകാണ്ടു തുള്ളിച്ചാടി.
വത്തിക്കാൻൈദവേത്താട് നന്ദിപറഞ്ഞു.അവസരവാ�
ദികൾ െലനിെനയും സ്റ്റാലിേനയുംആേക്ഷപിച്ചു. ഭീരു�
ക്കൾ പിറുപിറുത്തു: ‘െതാഴിലാളി ആയുധെമടുത്തത് െത�
റ്റായി.’

െതാഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു:ഞങ്ങളുെട ദിവസം വരും!

ഒടുവിൽആ ദിവസം വന്നുേചരുക തെന്ന െചയ്തു.

സാമ്രാജ്യയുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
തീരാക്കുഴപ്പമാരംഭിച്ചു. വിപ്ലവത്തിെന്റഅലകൾ വീണ്ടും
ഇരമ്പിക്കയറി. ‘വിപ്ലവം തുലയെട്ട,സാർ ചക്രവർത്തി
തുലയെട്ട!’എന്നീ കാഹളം വിളികൾ വീണ്ടുംഅന്തരീ�
ക്ഷത്തിലുയർന്നു.

1917 മാർച്ച് — വിപ്ലവത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റിൽ സാർ
ചക്രവർത്തിയുെട കിരീടം െതറിച്ചുേപായി. കാഹളം വി�
ളികൾ മുഴങ്ങി: വിപ്ലവം ജയിക്കെട്ട! സാർ ചക്രവർത്തി
തുലയെട്ട!

സാർ ചക്രവർത്തി തുലഞ്ഞു. പേക്ഷ, വിപ്ലവം തുടർന്നു.
ജനങ്ങൾ വിജയേഭരി മുഴക്കിെക്കാണ്ട് മുേന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കു�
കയാണ്. പുതിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ;പുതിയ കാഹളം വി�
ളികൾ: ‘മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കെട്ട! േസാഷ്യലിസം വിജ�
യിക്കെട്ട!’ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം േലാകത്തിെന്റ
ആറിെലാരു ഭാഗത്തുനിന്നു തുടച്ചുനീക്കെപ്പടാൻ േപാവു�
കയാണ്. ഭൂേലാകമാെക കുലുങ്ങിമറിയുകയാണ്. േട്രാ�
ട്സ്ക്കി പറഞ്ഞു: നിൽക്കെട്ട! ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമാ�
യി േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കുകസാധ്യമല്ല!ആർത്തിര�
മ്പുന്ന തിരമാലകേളാട് അയാൾ മടങ്ങിേപ്പാകാൻ കൽ�
പ്പിച്ചു. തിരമാലകൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ചരിത്രമാണ് മുേന്നാ�
ട്ട് കുതിയ്ക്കുന്നത്. മാർക്സിസം — െലനിനിസമാണ് വിപ്ലവ�
െത്ത നയിക്കുന്നത്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടുതലുച്ചത്തിൽ
മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു; മുതലാളിത്തം നശിയ്ക്കെട്ട! േസാഷ്യ�
ലിസം വിജയിക്കെട്ട!

1917 നവംബർ. െകറൻസ്ക്കിയുെട ഭരണകൂടം തവിടുെപാ�
ടിയായി.

സൂര്യൻ പൂർവ്വാധികം ഉജ്ജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്നു.
ഒരു പുതിയ േലാകം ഉൽഘാടനം െചയ്യെപ്പടുകയാണ്!

ഉൽകണ്ഠനിറഞ്ഞനിമിഷങ്ങളും മണിക്കൂറും പാഞ്ഞു�
േപായി. രാത്രി പേത്തമുക്കാൽ മണി. രാജാക്കൻമാ�
രുെടയും രാജ്ഞിമാരുേടയും സുഖേഭാഗങ്ങളുെട സുഗ�
ന്ധം വഹിക്കുന്ന േസ്മാൾനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന മേനാ�
ഹരമായ മാർബിൾ െകാട്ടാരത്തിൽ വൃത്തിെകട്ടവരും
വിയർപ്പുനാറുന്നവരും ചളിപുരണ്ടവരും മുഷിഞ്ഞവസ്ത്രം�
ധരിച്ചവരുമായ ഒരു കൂട്ടംആളുകൾ കയറിക്കൂടി. കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി െമമ്പർമാരുെട പ്ര�
സംഗം േകൾക്കാൻ വന്ന േസാവിയറ്റ് െഡപ്യൂട്ടിമാരാ�
ണവർ.

ഒരു പുതിയ േലാകത്തിെന്റ ജാതകെമഴുതെപ്പടുകയാണ്.

രണ്ടുദിവസം നീണ്ടുനിന്നസേമ്മളനം.ആശയുംആേവ�
ശവും അസ്വസ്ഥതയും നിറഞ്ഞുനിന്നഅന്തരീക്ഷം.

അതാ കുടുക്കില്ലാത്ത ഒരു പഴയ േകാട്ടും മിന്നുന്നകഷ�
ണ്ടിയുമുള്ള ഒരു കുറിയ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഒരു ചുരുൾ�
െക്കട്ടു കടലാസ്സുമായി പതറാത്തകാൽെവയ്േപ്പാെട
പ്ലാറ്റ്േഫാറത്തിേലക്ക് കയറുന്നു.ആളുകൾആർത്തുവി�
ളിച്ചു. നീണ്ടുനിന്ന കരേഘാഷം.ആകുറിയ മനുഷ്യൻ വൃ�
ത്തിെകട്ടവരും വയെറാട്ടിയവരും ചളിപുരണ്ടവരും തി�
ളങ്ങുന്നകണ്ണുകളുള്ളവരുമായആആളുകെളെയല്ലാം
ഒന്നു കേണ്ണാടിച്ചുകണ്ടു.എന്നിട്ട് ശാന്തവും ദൃഢവുമായ
സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു:

‘സഖാക്കെള,ഇനി നമുക്ക് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടു�
ക്കാെനാരുങ്ങാം.’

അതു െലനിനായിരുന്നു. പുതിയ േലാകത്തിെന്റ േനതാ�
വും പുതിയ ഗവൺെമൻറിെന്റ തലവനുമായസഖാവ്
െലനിൻ!



       

VII
നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായബഹുജന�
ങ്ങൾ യാെതാന്നിന്നുേവണ്ടി പടെവട്ടിേപ്പാന്നുേവാ,പുരാ�
തനകാലംമുതൽേക്ക മനുഷ്യേസ്നഹികളായ മഹാത്മാ�
ക്കൾ യാെതാന്നുസ്വപ്നംകണ്ടുേപാന്നുേവാ,അതുസഫ�
ലമായി. വയറ്റിൽ പട്ടിണിയും മുതുകത്തു െകാടരാവു�
െകാണ്ടുള്ളഅടിയുെട പാടുകളുമുള്ളഅവശലക്ഷങ്ങൾ
ജീവിതത്തിലാദ്യമായി നെട്ടല്ലുനിവർത്തി. പ്രഭുക്കൻ�
മാർ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നിറക്കെപ്പട്ടു. താണവർ
ഉയർന്നു.അജ്ഞരുംഅപരിഷ്കൃതരുെമന്ന് അപഹസി�
യ്ക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം കൃഷിക്കാരുെടയും
മറ്റു മർദ്ദിതവിഭാഗങ്ങളുെടയും പിന്തുണേയാടുകൂടി സാ�
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തു.അടുക്കളപ്പ�
ണിക്കാരിയ്ക്കുേപാലും ഭരണയന്ത്രം തിരിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമ�
ന്നായി. തലമുറതലമുറയായി അജ്ഞതയിലും അന്ധ�
കാരത്തിലും കിടന്നു െഞരങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നവർക്ക്
ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരും സാഹിത്യകാരൻമാരും എൻജിനീ�
യർമാരുെമാെക്കയാകണെമന്നായി. മനുഷ്യെന ചൂഷ�
ണംെചയ്യാനുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഉൽപാദേനാപക�
രണങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റആവശ്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുമുള്ള
െപാതുസ്വത്തായി മാറി. ചൂഷണത്തിെന്റഅവശിഷ്ട�
ങ്ങൾേപാലുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗരഹിതമായ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
സമുദായത്തിെന്റഅടിത്തറ പാകെപ്പട്ടു.

അതിനു മുമ്പും ഭരണപരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്;
വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം
ഒരു പുതിയ തലത്തിലുള്ള വിപ്ലവമാണ്. സ്റ്റാലിൻ �
എഴുതുന്നു:

“മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾസാധാരണമായി ഭരണ�
കൂടത്തിെന്റഅമരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ചൂഷകന്മാ�
െര മാറ്റി മെറ്റാരുകൂട്ടം ചൂഷകന്മാെര പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാ�
ണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂഷകൻമാർ മാറും. പേക്ഷ, ചൂഷ�
ണം നിലനിൽക്കും.അടിമകളുെട േമാചനപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങളിൽഅതാണുണ്ടായത്.അടിയാരുെട ലഹളകൾ
നടന്നകാലത്താണ് അതുണ്ടായത്. ഇംഗ്ലണ്ട്,ഫ്രാൻ�
സ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല മഹത്തായസുപ്ര�
സിദ്ധ വിപ്ലവങ്ങളുെട കാലത്ത് അതാണുണ്ടായത്…
ഈവിപ്ലവങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം താത്വികമായി വ്യത്യാ�
സെപ്പട്ടതാണ് ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവം.അതിെന്റ ലക്ഷ്യം
ഒരുതരത്തിലുള്ള ചൂഷണം മാറ്റി മെറ്റാരുതരത്തിലുള്ള
ചൂഷണംസ്ഥാപിക്കുകയല്ല. ഒരു വിഭാഗം ചൂഷകന്മാ�
രുെടസ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു വിഭാഗം ചൂഷകൻമാെര
പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയല്ല; േനെരമറിച്ച് മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യെന്റ
േമൽ നടത്തുന്നഎല്ലാത്തരം ചൂഷണങ്ങളുംഅവസാ�
നിപ്പിക്കുകയാണ്.”



       

VIII
അങ്ങിെന, ഒരു േലാകമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് രണ്ട് േലാക�
ങ്ങളായി. ഒരു ഭാഗത്ത് തകർച്ചയുെടയും നിരാശതയുെട�
യും േലാകം; മറുഭാഗത്ത് അഭിവൃദ്ധിയുെടയുംആത്മവി�
ശ്വാസത്തിെന്റയും േലാകം!

വാഗ്ദാനലംഘനങ്ങളല്ല,അഞ്ചുെകാല്ലേമാ പത്തുെകാ�
ല്ലേമാക്ഷമിച്ചിരിക്കാനുള്ളആഹ്വാനങ്ങളില്ല. മുതലാ�
ളികെള ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും മറ്റധികാരസ്ഥാനങ്ങ�
ളിൽ നിന്നും തൂെത്തറിഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് വിപ്ലവം തലയു�
യർത്തിയത്. പുതിയ ഗവൺെമൻറ് അധികാരത്തിൽ
വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ േപാലും കഴി�
ഞ്ഞില്ല — ജന്മികൾ കയ്യടക്കിവച്ചിരുന്ന നിലെമല്ലാം
യാെതാരു പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത,കൃഷിക്കാരുേട�
താക്കി മാറ്റുന്ന നിയമം പാസാക്കെപ്പട്ടു.

1917 നവംബർഎട്ടിന് െലനിെന്റ ഒേപ്പാടുകൂടി പ്രസി�
ദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ടഅടിയന്തിരനിയമത്തിൽ പറയുന്നു:

“വലിയ ഭൂവുടമസ്ഥൻമാരുെട നിലെമല്ലാം യാെതാരു�
പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത ഉടൻതെന്ന പിടിെച്ചടുക്ക�
െപ്പടുന്നതാണ്.എന്നാൽ െചറിയ,കൃഷിക്കാരുെടയും
െകാസ്സാക്കുകളുെടയും നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുക്കെപ്പടുന്ന�
തല്ല.”

ഒെരാറ്റ അടിയ്ക്ക് മാർക്സിസത്തിെന്റ തൂലികയുെട ഒരു
ചലനം െകാണ്ട്, റഷ്യയിെല കർഷകെത്താഴിലാളി�
കൾക്കും സാധുകൃഷിക്കാർക്കും 15 േകാടി െഹക്ടർ നി�
ലം യാെതാരു പ്രതിഫലവുമില്ലാെതസ്വന്തമായിക്കിട്ടി.

അങ്ങിെന പിേറ്റ ദിവസം സൂര്യനുദിച്ചത് ജന്മിയും മുത�
ലാളിയുമില്ലാത്തപുതിയ േലാകെത്തകണികണ്ടുെകാ�
ണ്ടാണ്.

മുതലാളി േപായി.അത്ഭുതം!എന്നിട്ടും,യന്ത്രങ്ങൾ ചലി�
യ്ക്കുന്നു! ജന്മി േപായി.എന്നിട്ടും, േഗാതമ്പു െചടികൾ കാ�
യ്ക്കുന്നു. മർദ്ദകവർഗ്ഗങ്ങൾസ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി.എന്നിട്ടും,
മനുഷ്യൻ ജീവിയ്ക്കുന്നു!

പുതിയ േലാകത്തിെന്റ നായകൻ,സഖാവ് െലനിൻ,
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള ജനങ്ങേളാടും ഭരണാധികാ�
രികേളാടും ആഹ്വാനം െചയ്തു:

യുദ്ധമവസാനിപ്പിക്കുക,സമാധാനംസ്ഥാപിക്കുക!

പഴയേലാകത്തിനു ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു. േട്രാട്സ്ക്കിയും കൂട്ടാളി�
കളും ഓരിയിട്ടു. ‘ഏകരാജ്യ േസാഷ്യലിസം മാർക്സിെന�
തിരാണ്; ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിയ്ക്കാൻസാധിക്കില്ല.’ ചർച്ചിൽഅേതറ്റുപാടി.
എല്ലായിടത്തും മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ േലാ�
കെത്താരിടത്തു േലാകത്തിെന്റആറിൽ ഒരു ഭാഗത്ത്
മാത്രം േസാഷ്യലിസേമാ!ബ്രിട്ടൻ,അേമരിക്ക,ഫ്രാൻ�
സ്, േപാളണ്ട്, ജർമ്മനി,ഫിൻലാൻറ്, ജപ്പാൻഎന്നി�
ങ്ങെന 14 രാജ്യങ്ങൾ ഒേരസമയത്ത്, ഒന്നായി, േസാ�
വിയറ്റ് ശിശുവിെന്റ േമൽ ചാടിവീണു. വിരുദ്ധമുന്നണി
േനതാവായ ചർച്ചിൽ 10 േകാടി പവൻ െചലവഴിച്ചു
േചാരപ്പുഴെയാഴുക്കി.എന്തിന്? േലാകെത്തകമ്മ്യൂണി�
സത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാൻ!

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ േപ്രതങ്ങളാണ് മാർക്സി�
സം െലനിനിസത്തിെന്റഅജയ്യമായ െകാടിക്കൂറെയ
പിച്ചിച്ചീന്താൻ പുറെപ്പടുന്നത്! ശവക്കുഴിയിേലക്ക് കാൽ�
നീട്ടിയ സാമ്രാജ്യവാദികളാണ് ചരിത്രത്തിെന്റസർട്ടി�
ഫിക്കറ്റു വാങ്ങിയ പുതിയ േലാകെത്തആക്രമിയ്ക്കുന്നത്!

17 േകാടി ജനങ്ങൾ െലനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃ�
ത്വത്തിൽഅണിനിരന്ന് ശത്രുക്കെള േനരിട്ടു. തങ്ങളുെട
നിലങ്ങൾ പിടിെച്ചടുത്ത് വീണ്ടും ജന്മികൾക്കു െകാടുക്കാ�
നും തങ്ങളുെട ഫാക്ടറികൾ വീണ്ടും മുതലാളികെള ഏൽ�
പ്പിയ്ക്കാനും ചീറിവന്ന രാക്ഷസീയശക്തികൾെക്കതിരാ�
യി സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റെക്കട്ടായി നിന്നു പടെവട്ടി.

േലാകമാെക ഇളകിമറിഞ്ഞു. േകാളനികളിെലയും മുത�
ലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിെലയും െതാഴിലാളികൾ കണ്ണുമിഴി�
ച്ചു േനാക്കി. േസാവിയറ്റു യൂണിയനിൽഅവർ തങ്ങളുെട
സ്വന്തംആത്മാവിെന കണ്ടു: െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ഭരണം!

േലാകെത്താട്ടുക്കുള്ള െതാഴിലാളികൾ, ചർച്ചിലിെന്റ
സ്വന്തം നാട്ടിെല െതാഴിലാളികൾ േപാലും ൈകചുരുട്ടി�
െക്കാണ്ട് അലറി:

‘റഷ്യെയെത്താട്ട് കളിക്കരുത്.’

ചർച്ചിലും കൂട്ടാളികളും വാലുംെപാക്കി ഓടി. ഓട്ടത്തിനി�
ടയ്ക്ക് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േമെല പിന്തിരിഞ്ഞു േനാക്കി�
െക്കാണ്ട് അവർ െനടുവീർപ്പിട്ടു:

‘േനാക്കിേക്കാ!ഈപരീക്ഷണംഅധികകാലെമാ�
ന്നും നിലനിൽക്കില്ല!’

േനരിട്ടുള്ള യുദ്ധം െകാണ്ട് ഫലമിെല്ലന്ന് കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ ഗൂഢാേലാചനകേളയും നുണകേളയും അഭയം�
പ്രാപിച്ചു. പേക്ഷ,കമ്മ്യൂണിസം നശിക്കുകയല്ല വളരുക�
യാണ് െചയ്തത്. 1920-ൽത്തെന്ന െലനിൻ കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിക്കാെരപ്പറ്റി ഇങ്ങിെനഎഴുതുകയു�
ണ്ടായി:

“നമ്മുെട ഏറ്റവും ഹാർദ്ദമായ നന്ദിെയഅർഹിക്കു�
ന്ന തരത്തിലാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള േകാടീശ്വരൻ�
മാർ സാർവ്വേദശീയമായ േതാതിൽ െപരുമാറുന്നത്..
ഫ്രഞ്ചു മുതലാളിവർഗ്ഗം േബാൾെഷവിസെത്തതിര�
െഞ്ഞടുപ്പുകളിെല േകന്ദ്രപ്രശ്നമാക്കുകയും ഏെറക്കു�
െറ മിതവാദികളായവേരയുംആടിക്കളിക്കുന്ന േസാ�
ഷ്യലിസ്റ്റുകാെരയും േബാൾെഷവിെക്കന്ന് അധിേക്ഷ�
പിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ; േലാകത്തിൽവച്ചുഏറ്റവും
‘അടിയുറപ്പുള്ള’ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിവർഗ്ഗം ഇത്രെയല്ലാം
പഴക്കവും പരിചയവും വിജ്ഞാനസമ്പത്തും േനടിെവ�
ച്ചിട്ടും, വിശ്വസിക്കാൻസാധിക്കാത്തമട്ടിലുള്ള വങ്കത്ത�
ങ്ങൾപ്രവർത്തിക്കുകയും എത്രേയാ പണം നീക്കി�
വച്ചുെകാണ്ട് േബാൾെഷവിക്ക് വിരുദ്ധസംഘങ്ങൾ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണികൾഎന്നുവായിക്കുക
— െക.ദാ) ഉണ്ടാക്കി േബാൾെഷവിസെത്തക്കുറിച്ച്
സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും േബാൾെഷവിസ�
െത്തഎതിർക്കാൻ േവണ്ടി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രകാരൻമാ�
േരയും പുേരാഹിതൻമാേരയും പ്രേക്ഷാഭകന്മാേരയും
വാടകയ്ക്കു നിർത്തുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ നാംഈ മുതലാ�
ളിമാന്യൻമാരുെട മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നന്ദി പറയണം!
അവർ നമുക്കുേവണ്ടി പണിെയടുക്കുകയാണ്! േബാൾ�
െഷവിസത്തിെന്റസ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചും സവിേശഷ
പ്രാധാന്യെത്തക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് താൽപര്യമുളവാ�
ക്കാൻഅവർ നെമ്മസഹായിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്ന�
ത്.അവർക്ക് ഇങ്ങെനയല്ലാെത െചയ്യാൻസാദ്ധ്യമല്ല.
കാരണം, മൗനം െകാണ്ട് േബാൾെഷവിസെത്ത െഞ�
രിച്ചുകളയാെമന്നഅവരുെട യത്നം പരാജയെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”



       

IX
സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു:

“മുതലാളികെളആട്ടിേയാടിക്കുക, ജന്മികെളആട്ടിയി�
റക്കുക,സാറിസ്റ്റ് കിങ്കരൻമാെരെയല്ലാംആട്ടിേയാടി�
ക്കുക,അധികാരം പിടിെച്ചടുത്തുസ്വാതന്ത്ര്യം േനടുക
—ഇെതല്ലാം നല്ലതുതെന്ന. വളെര നല്ലത്. പേക്ഷ,
നിർഭാഗ്യത്തിന്,സ്വാതന്ത്ര്യം െകാണ്ട് മാത്രമായില്ല.
ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമുെണ്ടങ്കിൽ, െവണ്ണയ്ക്കും െകാഴു�
പ്പുപദാർത്ഥങ്ങൾക്കുംക്ഷാമമുെണ്ടങ്കിൽ,തുണിത്തര�
ങ്ങൾക്ക് ദൗർല്ലഭ്യമുെണ്ടങ്കിൽ,പാർപ്പിടങ്ങളുെട കാ�
ര്യം േമാശമാെണങ്കിൽ,സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങെള വളെര
മുേന്നാേട്ടെയ്ക്കാന്നും നയിക്കുകയില്ല. സഖാക്കേള,സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിൻേമൽ മാത്രം ജീവിക്കുക, ദുഷ്ക്കരമാണ്. നല്ല�
േപാെല ജീവിക്കണെമങ്കിൽ,ആഹ്ലാദകരമായി ജീവി�
യ്ക്കണെമങ്കിൽ, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങേളാ�
െടാപ്പം ഭൗതികമായ േനട്ടങ്ങൾകൂടിയുണ്ടാവണം.”

അതുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനഅതിേവഗം
േസാഷ്യലിസത്തിലൂെട സമൃദ്ധിയിേലക്കു നയിക്കാൻ
െലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി.

1924 ജനുവരിയിൽ സഖാവ് െലനിൻ മരിച്ചു. പേക്ഷ,
െലനിനിസം മരിച്ചില്ല.എന്നല്ല,സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വ�
ത്തിൽഅതു കൂടുതൽ വളർത്തെപ്പട്ടു,പുഷ്ടിെപ്പട്ടു.

സ്റ്റാലിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
17 േകാടി ജനങ്ങൾ േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാെനാ�
രുങ്ങി.

പേക്ഷ,എങ്ങിെനയാണ് േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടു�
ക്കുക? സ്റ്റാലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു:

“സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികളുെട ത്വരിതമായ വളർ�
ച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�
േടയും സാധനങ്ങളുെടയും സമൃദ്ധിയുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽമാത്രേമ,അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട അഭിവൃ�
ദ്ധിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ,സംസ്കാരത്തി�
െന്റ ത്വരിതമായ വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ�
ത്രേമ, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ. േസാ�
ഷ്യലിസെമന്നാൽ, മാർക്സിയൻ േസാഷ്യലിസെമന്നാൽ,
വ്യക്തികളുെടആവശ്യങ്ങെള െവട്ടിക്കുറയ്ക്കലല്ല,അവ�
െയഅേങ്ങയറ്റം പരിപൂർണ്ണമായും വികസിപ്പിക്കലാ�
ണ്;ആവശ്യങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കേലാ അവെയ നിർവ്വ�
ഹിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകേയാ അല്ല,സംസ്ക്കാരിക�
മായി വളർന്ന ജനങ്ങളുെട എല്ലാആവശ്യങ്ങേളയും
പൂർണ്ണമായും സാർവ്വത്രികമായും നിർവ്വഹിക്കലാണ്.”

െലനിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള കൂടുതൽ വളർത്തുകയും
പുഷ്ടിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിെന്റ തത്വ�
ങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഉൽപാദനരംഗങ്ങ�
ളിൽ ഒരു ‘സമനില’ ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നബുക്കാറി�
െന്റ വാദെത്തഎതിർത്തുെകാണ്ട് “വിപുലീകൃതമായ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പുനരുൽപ്പാദന”ത്തിെന്റ തത്വം കണ്ടുപി�
ടിച്ചു;പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും നിലനിന്നുേപാന്ന മുത�
ലാളിത്താവശിഷ്ടങ്ങളും കലാക്കുവർഗ്ഗേത്തയും ധനിക
കൃഷിക്കാേരയും നാമാവേശഷമാക്കിെക്കാണ്ട് കൂട്ടുകൃഷി
സ്ഥാപനങ്ങെള വളർേത്തണ്ടെതങ്ങെനെയന്നുപഠി�
പ്പിച്ചു; െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം ശക്തിെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ട് വർഗ്ഗരഹിത സമുദായത്തിേലക്കു മാർച്ചുെച�
േയ്യണ്ടെതങ്ങെനഎന്നുവ്യക്തമാക്കുകയുംഅങ്ങിെന
മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വസംഹിതയിെല ഒരു വിടവ് നികത്തുക�
യും െചയ്തു; േദശീയ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റിയും െകാേളാണിയൽ
വിപ്ലവെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങെള വളർ�
ത്തി; ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യാടിത്തറയും ഉപരിതലവും
തമ്മിലുള്ളബന്ധെത്തപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ്
തത്വങ്ങെളഅത് കൂടുതൽ പുഷ്ടിെപ്പടുത്തി;ആധുനിക
മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും അടി�
സ്ഥാനനിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു; മുതലാളിത്ത േലാക�
വും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകവും തമ്മിലുള്ളസമരത്തിെന്റ�
യും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പരം യുദ്ധംെചയ്യാെത നില�
നിൽക്കുന്നതിേന്റയും തത്വങ്ങെള വിശദമാക്കി; മാർക്സി�
സത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി േസാഷ്യലിസത്തിൽ�
നിന്നു കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ളപരിവർത്തനത്തിെന്റ
നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.

മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായി പ്ര�
വർത്തിയ്ക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ടമായസാമൂഹ്യനിയമങ്ങെള പഠി�
ക്കുകയും അവെയ മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗി�
ക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ മാർക്സിസം — െലനിനിസ�
ത്തിലടിയുറച്ച ഒരു പാർട്ടി കൂടിേയ കഴിയു എന്ന് സ്റ്റാ�
ലിൻഊന്നിപ്പറഞ്ഞു:

“മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം ശരിയ്ക്കുപഠിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു പാർട്ടിയ്ക്കു മാത്രേമ സൈധര്യം മുേന്നാട്ടുേപാകാനും
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്ത മുേന്നാട്ടുനയിക്കാനും കഴിയുക�
യുള്ളു.”

വിപ്ലവകരവും സമരസന്നദ്ധവുമായ പാർട്ടിയുെട പ്രാധാ�
ന്യം വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു:

‘…െതാഴിലാളികളുെട അധികാരത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
സമരത്തിൽഅവെര നയിക്കാൻ തക്ക െനഞ്ഞൂക്കും
വിപ്ലവപരിതഃസ്ഥിതിയുെട വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ െത�
ക്കുവടക്കുെതറ്റാെത നടക്കാൻ മതിയായ പരിചയവും
വഴിമധ്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നആപത്തുകെള ഒഴി�
ഞ്ഞുവച്ച് അവയിൻേമൽ െചന്നുമുട്ടാെത കഴിപ്പാൻ
തക്കസാമർത്ഥ്യവും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി അത്യാവശ്യമാ�
ണ്. ഇത്തരെമാരു പാർട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ,സാമ്രാജ്യത്വ�
െത്തഅട്ടിമറിയ്ക്കണെമന്നും െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപ�
ത്യംസ്ഥാപിയ്ക്കണെമന്നും വിചാരിയ്ക്കുന്നതുകൂടി െവറു�
െതയാണ്.’

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് സ്റ്റാലിൻ താക്കീത് നൽകി:

“നാടടക്കമുള്ളബഹുജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർ�
ത്തുന്നിടേത്താളം കാലം േബാൾെഷവിക്കുകാർക്ക് ഒരി�
യ്ക്കലും േതാൽവി പറ്റുകയിെല്ലന്നുള്ളത് നമുെക്കാരു പ്ര�
മാണമാെയടുക്കാം.എന്നാൽ, േനെരമറിച്ച്,എന്നാ�
േണാ േബാൾെഷവിക്കുകാർക്ക് ബഹുജനങ്ങളുമായു�
ള്ള തങ്ങളുെട ബന്ധം വിടർത്തി അവരിൽനിന്ന് പിൻ�
വാങ്ങിനിൽക്കുന്നത്,എന്നാേണാഅധികാരവർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ തുരുമ്പ് തങ്ങളുെട േമൽ വളരാനവർഅനുവ�
ദിയ്ക്കുന്നത്,അന്ന് അവരുെട എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടെപ്പ�
ട്ടുേപാകും.അവർ െവറുെമാരു സുന്നമായിത്തീരും.”

ഇങ്ങിെന േകാളനിയായാലും ശരി, മുതലാളിത്ത രാജ്യ�
മായാലും, േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുള്ളകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും
ജനാധിപത്യവാദികൾക്കും സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മാർഗ്ഗദർ�
ശനം നൽകി.

ഒരു ശാസ്ത്രെമന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിനും െലനിനിസത്തിനും
നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ വയ്യാ.അതു വളരുന്നു,പുഷ്ടി�
െപ്പടുന്നു. സ്റ്റാലിെന്റൈകയ്യിൽ മാർക്സിസം — െലനിനി�
സം കൂടുതൽ വളർന്നു പുഷ്ടിെപ്പട്ടു.

സാമ്രാജ്യവാദികളുെട വാടകെയഴുത്തുകാർ പിച്ചുംേപ�
യും പറഞ്ഞു: സ്റ്റാലിൻ േസ്വച്ചാധിപതിയാണ്; േസാവി�
യറ്റ് യൂണിയനിൽഅക്രമവും മർദ്ദനവും നടമാടുന്നു! മറ്റും
മറ്റും.

േട്രാട്സ്കിയുെട േപ്രതങ്ങൾ പിറുപിറുത്തു: “ഒരു രാജ്യ�
ത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുകെയന്ന�
ത് മാർക്സിസത്തിെനതിരാണ്! സ്റ്റാലിൻ മാർക്സിസെത്ത
വഞ്ചിച്ചു!”

പേക്ഷ, ചരിത്രം മുേന്നാട്ടുേപായി. ഒരു രാജ്യത്തു മാത്ര�
മായി േസാഷ്യലിസം മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസവും െകട്ടി�
പ്പടുക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് സ്റ്റാലിൻ െതളിയിച്ചു. വിജയ�
കരമായ നാലു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂെട േലാക�
െമങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിതേരയും ചൂഷിതേരയും േകാൾമയിർ
െകാള്ളിച്ചുെകാണ്ട് േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ വർഗ്ഗരഹി�
തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്ക�
െലത്തി.
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രണ്ട് േലാകങ്ങൾ! ഒരു ഭാഗത്ത് െതാഴിലില്ലായ്മ,പട്ടി�
ണി,അധഃപതനം,തകർച്ച,കുഴപ്പം! മറുഭാഗത്ത് എല്ലാ�
വർക്കും ഭക്ഷണം,എല്ലാവർക്കും സുഖം,സർേവ്വാന്മുഖ�
മായ പുേരാഗതി!

അധഃപതനം അഭിവൃദ്ധിെയ െകാഞ്ഞനംകാട്ടി!

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം,ഫാസിസം,യുദ്ധപരിശ്രമങ്ങൾ,
ഒടുവിൽ രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം.

പഴയേലാകത്തിെന്റഎല്ലാ ശക്തികേളയും േകന്ദ്രീകരി�
ച്ചുെകാണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ േലാക െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ആശാേകന്ദ്രെത്തആക്രമിച്ചു.

ക്ഷുദ്രജീവികൾആഹ്ലാദിച്ചു: േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
തകരാൻ േപാകുകയാണ്. ഏറിയാൽ 15 ദിവസം,
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മാസം,അെല്ലങ്കിൽആറുമാസം!

ഒന്നുമാത്രം അവർ കണ്ടില്ല: മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ശക്തി;
മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റഅജയ്യത!

വാെളടുത്തവൻ വാളാൽ നശിപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു. കാറ്റുവിതച്ച�
വർ െകാടുങ്കാറ്റ് െകായ്തു. സ്വന്തം മടയ്ക്കുള്ളിേലക്ക് ആട്ടി�
േയാടിയ്ക്കെപ്പട്ട ഹിറ്റ്ലർ, ചരിത്രത്തിെന്റഏടുകളിേലക്ക്
ചില കറുത്തപുള്ളികെള മാത്രം വലിെച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ട്,
വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചു!

ചരിത്രം മനുഷ്യത്വെത്തഅനുഗ്രഹിച്ചു. മാർക്സിസം െല�
നിനിസത്തിെന്റ വിജയപതാക കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ
പാറിക്കളിച്ചു.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം ഭൂപടെത്ത മാറ്റിവരയ്ക്കുക മാ�
ത്രമല്ല െചയ്തത്;ശാശ്വതങ്ങെളന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന
അേനകം സിംഹാസനങ്ങെള ഇടിച്ചുതകർക്കുകയും െച�
േങ്കാലുകെള പണിയായുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്തു.
“ൈദവദത്തമായഅധികാര”ത്തിെന്റ േപരിൽ േസ്വച്ഛാ�
ധിപത്യം പുലർത്തിേപ്പാന്നഅേനകം െപാന്നുതിരുേമ�
നിമാരും രാജാധിരാജൻമാരും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും
എന്നേന്നക്കുമായി അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. നാടുവാഴി�
കൾആട്ടിേയാടിയ്ക്കെപ്പട്ടു. കൃഷിക്കാർ ഭൂമിയുെട ഉടമ�
സ്ഥൻമാരായി മാറുകയും െചയ്തു. കൂരിരുട്ടായിരുന്നിടത്ത്
െവളിച്ചം വ്യാപിച്ചു.

വത്തിക്കാെന്റ പള്ളികളിൽ നിന്ന് കൂട്ടമണി മുഴങ്ങി:
ൈദവം രാജാവിെന രക്ഷിക്കെട്ട!

പേക്ഷ,പിശാചുക്കൾക്കുേപാലും രാജാധിപത്യേത്തയും
നാടുവാഴിേമധാവികെളയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത് േലാകമുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ ഒരു കണ്ണിമാത്രമാണ് െപാട്ടിയത്. ഒരു രാജ്യം�
മാത്രമാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിശാലമായ പൂമുഖ�
െത്തത്തിയത്. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റ ഫല�
മായി േലാക മുതലാളിത്തത്തിെന്റഅേനകം കണ്ണി�
കൾ െപാട്ടിത്തകർന്നു.ൈചന, െകാറിയ, വിയറ്റ്നാം
തുടങ്ങിയ േകാളനികളും അർദ്ധേകാളനികളും സാമ്രാ�
ജ്യവാദികളുെട േതർവാഴ്ചയവസാനിപ്പിച്ച് ജനകീയ
ജനാധിപത്യത്തിെലത്തി: േപാളണ്ട്, െചേക്കാേസ്ലാവാ�
ക്കിയ,ഹംഗറി,ബൾേഗറിയ,ആൽേബനിയ, റുേമനിയ
—എല്ലായിടത്തും േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു കുതിക്കുന്ന
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ ഉയർന്നുവന്നു. മുതലാളി�
ത്ത രാജ്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നു കുഴപ്പത്തിേലക്കും
തകർച്ചയിൽ നിന്നു തകർച്ചയിേലക്കും ഭ്രാന്തിൽ നിന്നു
മുഴുഭ്രാന്തിേലക്കും മറിഞ്ഞുവീണുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുേമ്പാൾ
േലാകത്തിെന്റ മൂന്നിെലാരുഭാഗത്ത് ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ഒരുഡസൻ രാജ്യങ്ങൾ പട്ടിണിയും കുഴപ്പവുമവസാനി�
പ്പിച്ച് സമാധാനനിരതമായ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിലൂെട മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റഅജയ്യമായ
പതാകയുയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് വിജയപൂർവ്വം മുേന്നാ�
ട്ടു മുേന്നാട്ടു മാർച്ചുെചയ്യുകയാണ്. □

(നവയുഗം വാർഷികപതിപ്പ് — 1953)



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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