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പ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക് പല മഹാൻമാരും പട്ടിണി
യും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത ഒരു േലാകമുണ്ടാകണെമന്നാഗ്ര
ഹിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്; മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റി സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യ
േസ്നഹികളായ ചില ചിന്തകൻമാർ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സമുദായം െകട്ടിപ്പടുക്കണെമന്നുേപാലും ആഗ്രഹിക്കുക
യുണ്ടായി.
എന്നാൽ മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും കാലം
വെര ഈ ആഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം െവറും സങ്കൽപചിത്ര
ങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മധ്യകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസുമാണ്
ആദ്യമായി േസാഷ്യലിസെത്ത െവറുെമാരാദർശ സ്വപ്ന
െമന്ന നിലയിൽ നിന്ന് പ്രാേയാഗികമായ ഒരു ശാസ്ത്ര
മാക്കി മാറ്റിയത്. അവർ സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമ
ങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
നാശവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയവും അനി
വാര്യമാെണന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും െചയ്തു.
പേക്ഷ, മാർക്സും ഏംഗൽസും ജീവിച്ചിരുന്നത് റഷ്യയി
െല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിെന്റ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു
മുമ്പാണ്. അതുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ തകർച്ച
യും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയവും അനിവാര്യമാെണ
ന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കാനല്ലാെത, േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പ
ടുക്കുേമ്പാഴെത്ത പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികെളപ്പറ്റിേയാ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിെന്റ സവിേശഷതകെള
പ്പറ്റിേയാ വ്യക്തമായി വിശകലനം െചയ്യാൻ അവർക്ക്
സാധ്യമായിരുന്നില്ല. മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും
സിദ്ധാന്തങ്ങെള പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുേയാ
ജ്യമായ വിധം വളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും െച
യ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ ചുമതല അവരുെട ഉത്തമ
ശിഷ്യരായ െലനിനും സ്റ്റാലിനുമാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്.
മാർക്സിസം ഒരു മന്ത്രമല്ല, വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു
ള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം അേശാക
േമത്തയും ബി. സി.വർഗ്ഗീസും മറ്റു ഇടതുപക്ഷ േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് േനതാക്കൻമാരും പറയുന്നതുേപാെല മാർക്സിസം
ഇഷ്ടംേപാെല വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കാെമന്നല്ല. മാർക്സിസം ഒരു
മന്ത്രമെല്ലന്ന് ഊന്നി പറയുേമ്പാൾ അത് ഒരു വഴികാട്ടി
യാെണന്ന കാര്യം േപാലും മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണവർ െചയ്യു
ന്നത്. ഇത്തരം വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാക്കൻ
മാർ െലനിെന്റ കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്സിസെത്ത
പ്പിടിച്ചാണയിടുക, അേതസമയത്ത് മാർക്സിസത്തിെന്റ
വിപ്ലവകരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങെള എതിർക്കുകേയാ മൂടി
വയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുക — ഇതായിരുന്നു അവരുെട നയം.
പരിതഃസ്ഥിതികളുെട േപരും പറഞ്ഞുെകാണ്ട് മാർക്സി
സ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങെള ബലികഴിയ്ക്കാൻ മുതിർന്ന ആ അവ
സരവാദികെള തുറന്നുകാണിക്കുകയും എതിർക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടാണ് െലനിൻ തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള മു
േന്നാട്ടുെകാണ്ടുവന്നത്.

















1 പുതിയ കാലഘട്ടത്തിെന്റ മാർക്സിസം
മാർക്സിെന്റ ജീവിതകാലത്തിനുേശഷം മനുഷ്യസമുദാ
യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെളയും റഷ്യയിലും േലാകത്തി
െലങ്ങുമുള്ള െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട അനുഭവ
ങ്ങെളയും മാർക്സിസത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ പരിേശാ
ധിച്ച് െപാതുതത്വങ്ങളുന്നയിക്കുകയാണ് െലനിൻ െച
യ്തത്. 20-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി ആവിർഭവിച്ച സാമ്രാജ്യ
ത്വ ഘട്ടെത്ത അേദ്ദഹം സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ചു പരി
േശാധിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വെമന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
അവസാനകാലമാെണന്നും ഈ കാലത്തിൽ ബൂർഷ്വാ
വ്യവസ്ഥയാെക ചീഞ്ഞളിയുകയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
എല്ലാ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും (െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും
തമ്മിലും സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളും േകാളനികളും തമ്മി
ലും സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള ൈവ
രുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളും െതാ
ഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുകയും ഉൽപ്പാദന
ശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മുതലാളി
ത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാ
രത്തിെലത്തുകയും െചയ്യുെമന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചു. മാത്രമല്ല, സ്വയം അധികാരശക്തി സ്ഥാപിച്ചുറ
പ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ൈകെക്കാേള്ളണ്ട
അടവുകളും തന്ത്രങ്ങളുെമന്തായിരിക്കുെമന്നും അേദ്ദഹം
വ്യക്തമാക്കി. അതുെകാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യത്വകാലഘ
ട്ടത്തിെല മാർക്സിസമാണ് െലനിനിസം എന്ന് സഖാവ്
സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിച്ചത്.

















2 ഒറ്റരാജ്യത്തിൽ േസാഷ്യലിസം
സാമ്രാജ്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട
വളർച്ച അസമമായിട്ടാണ്. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട
വളർച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒേര േതാതിലായിരിക്കി
ല്ല. ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട്
െലനിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമാേയാ
ഏതാനും രാജ്യെത്ത ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റേയ്ക്കാ േസാഷ്യലിസത്തി
ന് സാധ്യമാെണന്ന്.
ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്രമായി േസാഷ്യലിസം സൃഷ്ടി
യ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന െലനിനിസ്റ്റ് തത്വം വിപ്ലവകാരിക
ളായ െതാഴിലാളികർഷക ബഹുജനങ്ങെള ആേവശം
െകാള്ളിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ െതാ
ഴിലാളി കർഷകബഹുജനങ്ങെള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ
ത്തിേലക്ക് നയിക്കാേനാ േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു
ഭാഗം വരുന്ന േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലിസം
െകട്ടിപ്പടുക്കുവാേനാ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
മാർക്സിെന്റയും ഏംഗൽസിെന്റയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ നാശെത്തപ്പറ്റിയും വർ
ഗ്ഗസമരങ്ങളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റിയും െതാഴിലാ
ളി സർവ്വാധിപത്യെത്തപ്പറ്റിയും േസാഷ്യലിസത്തിേല
ക്കുള്ള പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള
പ്പറ്റിയും വിപ്ലവത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത വിവിധ
ഘട്ടങ്ങെളപ്പറ്റിയും ആ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ െതാഴിലാ
ളി വർഗ്ഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന സമരബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള
അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുെമല്ലാം പ്രതിപാദിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു
ണ്ട്. ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിലാണ് െലനിൻ
തെന്റ കാലഘട്ടത്തിെല പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികെള
പരിേശാധിച്ചത്. മാർക്സിസത്തിെന്റ കാതലായ ൈവ
രുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാദെത്ത
തികച്ചും സ്വായത്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അസാധാരണമായ
ൈവദഗ്ധ്യേത്താെട അതിെന വിപ്ലവത്തിെന്റയും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിെന്റയും വിജയത്തിനുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിച്ചുെവന്നതിലാണ് െലനിെന്റ മാഹാത്മ്യം കി
ടക്കുന്നത്.
വിപ്ലവം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒേര സമയത്തുമല്ല, ഒേര
മട്ടിലുമല്ല, നടക്കുക. ചരിത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികള
നുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപത്തിലാണ്
വിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുക. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ
െതാഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങൾ, േകാളനികളിൽ േദശീയ വി
േമാചനസമരങ്ങൾ ഇങ്ങെന വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ൈക
െക്കാണ്ടുെകാണ്ട് ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു
കാലഘട്ടത്തിലൂെടയാണ് േലാകവിപ്ലവം മുേന്നറുക.
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തി
െല പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും.
1920-ൽ െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ‘സമരരൂപങ്ങളുെട പ്ര
േത്യകതകെള നിേഷധിക്കുന്നില്ല, േദശീയമായ സവിേശ
ഷതകെള നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. … പിെന്നേയാ അവെയ
കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുെട െവളിച്ച
ത്തിൽ പരിേശാധിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്; അടിസ്ഥാന
തത്ത്വങ്ങെളയും സാർവേദശീയ തന്ത്രങ്ങെളയും േദശീ
യമായ പ്രേത്യകതകൾക്കനുേയാജ്യമായ മട്ടിൽ പ്രേയാ
ഗിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്.’
വിപ്ലവെത്ത വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാെത േകാപ്പിയ
ടിയ്ക്കാെനാക്കില്ല. ൈചനയിൽ മാേവാേസതൂങ്ങിെന്റ േന
തൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഹത്തായ വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവ
ത്തിെന്റ േകാപ്പിയടിയായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യൻ
വിപ്ലവെത്തേയാ ൈചനീസ് വിപ്ലവെത്തേയാ അേതപ
ടി ആവർത്തിയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഓേരാ രാജ്യത്തിേലയും
ചരിത്രപരവും വസ്തുനിഷ്ഠപരവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികെള
പരിേശാധിച്ച് പഠിയ്ക്കാെത വിപ്ലവത്തിനു തയ്യാെറടുക്കു
ന്നത് മാർക്സിസത്തിെനതിരാെണന്ന് െലനിൻ താക്കീത്
നൽകുന്നു. പേക്ഷ, ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിേശാധന
മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങ
ളുെട െവളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളി
ലുണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങളുെട െപാതുപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുെകാ
ണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കാര്യത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
കാരും വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാരും തമ്മിലുള്ള
ഒരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം കിടക്കുന്നത്.

















3 െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം
തങ്ങളും വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരാെണന്ന്
വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാക്കൾ കൂെടക്കൂെട
ആണയിടാറുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗ്ഗസമരത്തിൽ വിശ്വസി
ക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാവുകയില്ല.
മാർക്സിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന യൂേറാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റു
കാർ േപാലും വർഗ്ഗസമരെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചുെവന്ന
തല്ല, വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ പതനെമന്ന
നിലയ്ക്ക് െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യെമന്ന തത്വം ഉന്ന
യിച്ചുെവന്നതാണ് മാർക്സ് േസാഷ്യലിസത്തിനു നൽ
കിയ സംഭാവന.
മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള
പരിവർത്തന കാലഘട്ടം മൂർഛിച്ച വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട
കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മർദ്ദകവർഗ്ഗ
ക്കാെര അടിച്ചമർത്തുന്നതിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
അവശിഷ്ടങ്ങെള തകർത്തു നശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലും ഒഴിവാ
ക്കാനാകാത്ത ഒരായുധമാണ് െതാഴിലാളി സർവ്വാധി
പത്യം.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂെന്നണ്ണമാണ് എന്ന് െലനിൻ ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടുന്നു: 1. മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാെര അടിച്ചമർത്തുക, 2.
അധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങെള മുേന്നാട്ടു നയിക്കുക, 3.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുക.
വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ െലനിെന്റ ഈ അടി
സ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങേളാടു േയാജിക്കുന്നില്ല. േസാ
വിയറ്റ് യൂണിയനിെല െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ സർവ്വാധിപ
ത്യെത്ത േസച്ഛാധിപത്യപരെമന്നും ജനാധിപത്യവിരു
ദ്ധെമന്നും മറ്റും പറഞ്ഞാേക്ഷപിക്കുകയാണ് അവർ െച
യ്യുന്നത്. െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമില്ലാെത േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാനാവിെല്ലന്ന െലനിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാ
ന്തെത്ത അവെരതിർക്കുന്നു. അവരുെട ജനാധിപത്യ
േസാഷ്യലിസത്തിൽ െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തി
ന് സ്ഥാനമില്ല. മുതലാളിവർഗ്ഗെത്ത എതിർത്തു നശിപ്പി
ക്കുകയല്ല, അവരുമായി സഹകരിച്ചുെകാണ്ട് വർഗ്ഗചൂഷ
ണെത്ത നിലനിർത്തുകയാണവരുെട നയെമന്നും അതു
െകാണ്ടാണവർ െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം എതിർ
ക്കുന്നെതന്നും ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാവും.
െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യെമന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നത
രത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യമാെണന്ന് െലനിൻ ഊന്നിപ്പറ
യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ‘െതാഴിലാളിവിപ്ലവവും വർഗ്ഗവഞ്ച
കനായ േകാട്സ്ക്കിയും’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അേദ്ദ
ഹം ഉദ്േഘാഷിച്ചു:
‘െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം ഏത് ബൂർഷ്വാജനാധിപ

ത്യവ്യവസ്ഥേയക്കാളും പത്തുലക്ഷമിരട്ടി കൂടുതൽ ജനാ
ധിപത്യപരമാണ്; ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ ബൂർ
ഷ്വ റിപ്പബ്ലിക്കിേനക്കാൾ പത്തുലക്ഷമിരട്ടി ജനാധിപ
ത്യപരമാണ് േസാവിയറ്റുവികാരശക്തി.’
അേദ്ദഹം തുടർന്നു:
“കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ബൂർഷ്വാസിെയ േസവിയ്ക്കുന്നവേരാ ബൂർ

ഷ്വാപുസ്തകങ്ങളുെട െപാടിപുരണ്ട േപജുകളുെട പിന്നി
ലുള്ള യഥാർത്ഥ ജീവിതം കാണാൻ കഴിയാതിരിയ്ക്ക
ത്തക്കവണ്ണം രാഷ്ട്രീയമായി മൃതിയടഞ്ഞവേരാ ബൂർ
ഷ്വാജനാധിപത്യ ധാരണകളിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയും
അതിെന ബൂർഷ്വാസിയുെട കിങ്കരൻമാരായിത്തീരുക
യും െചയ്തവേരാ മാത്രേമ ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കാ
തിരിക്കുകയുള്ളു.”

ഏതാണ്ട് 34 െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1918-ൽ, േകാട്സ്കി
െയപ്പറ്റി െലനിൻ എഴുതിയ ഈ വാക്കുകൾ ഇന്ന് ജയ
പ്രകാശ്, േമത്താ, വർഗ്ഗീസ് പ്രഭൃതികൾക്കും ബാധക
മാെണന്ന് അവരുെട മുഖപത്രങ്ങളായ ‘ജനത’യും ‘പ്ര
വാഹ’വും വായിച്ചാൽ േബാധ്യമാവാതിരിക്കുകയില്ല.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യെമന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്ത
െത്ത അവസരവാദികളുെട ആേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നും
ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുക മാത്ര
മല്ല െലനിൻ െചയ്തത്. പിെന്നേയാ? 1905േലയും 1917
െഫബ്രുവരിയിെലയും വിപ്ലവങ്ങൾ നൽകിയ പാഠങ്ങ
െള അടിസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം ആ സിദ്ധാ
ന്തെത്ത കൂടുതൽ വളർത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഗവൺ
െമൻറിെന്റ രൂപം പാർലെമൻററി റിപ്പബ്ലിക്കായിെക്കാ
ള്ളണെമന്നിെല്ലന്നും റഷ്യയുെട പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥി
തികളിൽ ഭരണരൂപം േസാവിയറ്റുകളായിരിക്കുെമന്നും
അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി.
പേക്ഷ, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും േസാവിയറ്റുകളായിരിക്കു
കയില്ല ഭരണരൂപം. പുതിയ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളു
െടയും ജനകീയ ൈചനയുെടയും അനുഭവങ്ങൾ വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലെമൻറു സമ്പ്രദാ
യം ഉേപക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുകയിെല്ലന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട പരിപാടി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ബ്രിട്ടെന്റ
പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും
അതാണു േയാജിക്കുക. പേക്ഷ, ഭരണരൂപങ്ങളിൽ
വ്യത്യാസങ്ങളും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുമുണ്ടായാൽ കൂടി േസാ
ഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനകാലഘട്ടത്തിൽ,
അവയുെട ഉള്ളടക്കം െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യ
മായിരിക്കും; െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യമില്ലാെത
േസാഷ്യലിസമില്ല.

















4 ഐക്യമുന്നണി
സാമ്രാജ്യത്വനാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിെനതിരായി
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റയും അതിെന്റ പാർട്ടിയുെട
യും േനതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലിന്നു വളർന്നുെകാണ്ടി
രിയ്ക്കുന്ന ഐക്യമുന്നണിെയ വലതുപക്ഷ േസാഷ്യലിസ്റ്റു
കാർ എതിർക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ചില െക.എസ്.പി.
േനതാക്കൻമാരാകെട്ട, ഐക്യമുന്നണി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടികളുെട മാത്രം ഐക്യമുന്നണിയായിരിക്കണെമന്ന്
വാദിക്കുന്നു. ബൂർഷ്വാസിയുമായി ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാ
യാൽ മാർക്സിസത്തിെന്റ പരിശുദ്ധത നശിക്കുെമന്നാ
ണവരുെട ഭയം. പേക്ഷ, മാർക്സ് തെന്റ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
മാനിെഫേസ്റ്റാ’വിലും മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഐക്യ
മുന്നണിയുെട ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർ
ക്സിെന്റ ഈ ആശയങ്ങെള െലനിൻ പുതിയ പരിതഃ
സ്ഥിതികൾെക്കാത്തമട്ടിൽ കൂേറക്കൂടി വികസിപ്പിച്ചു.
“േകാളനികളിലും പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഇൻറർനാഷണൽ ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യവാദികളുമാ
യി ഒരു താൽക്കാലിക”സന്ധിയിേലർെപ്പടണെമന്ന്
അേദ്ദഹം ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഐക്യ അണി
െയന്നാൽ ബൂർഷ്വാസിയിൽ ലയിക്കലല്ല. ബൂർഷ്വാസി
െയക്കൂടി ബാധിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വമർദ്ദനങ്ങളിൽ നി
ന്നു േമാചനം േനടാൻ േവണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ ബൂർ
ഷ്വാസിയ്ക്കുകൂടി പങ്കുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കി അവെരക്കൂടി
വിപ്ലവത്തിേലക്കു നയിക്കലാണ്. ഐക്യമുന്നണിെയ
എതിർക്കുന്നവർ സാമ്രാജ്യത്വനാടുവാഴി േമധാവിത്വ
ത്തിെനതിരായ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങേളയും രാജ്യത്തി
െന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി അണിനിരത്തുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുള്ള കഴിവിെനയാണ്
േചാദ്യം െചയ്യുന്നത്.
െലനിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മുെട നാട്ടുകാർക്ക് എത്ര
കണ്ടാവശ്യമാെണന്ന് ഇന്ത്യയിലിേപ്പാൾ നടന്നുകഴി
ഞ്ഞ തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ ഫലങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.
□
(നവയുഗം 9-2-1952)

















െ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 3
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ
2. രണ്ടു േലാകങ്ങൾ
3. വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവും
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
5. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ
6. മാർക്സിസവും ഭൗതികവാദവും
7. മാർക്സിസവും മതവിശ്വാസവും
8. േയശുക്രിസ്തു േമാേസ്ക്കാവിൽതെന്ന
9. ക്രിസ്തുവിെന്റ ഭക്തേനാ ശത്രുേവാ?
10. പ്രാർത്ഥനയും സാന്മാർഗ്ഗികേബാധവും
11. പള്ളിക്കൂടത്തിെല പ്രാർത്ഥന
12. അടിമത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികളും
13. മാർക്സ് മുതൽ സ്റ്റാലിൻ വെര
14. െലനിെന്റ സംഭാവനകൾ
15. ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ േനതൃശക്തി
16. തത്വവും പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവുനീക്കണം
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