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15
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
േസാഷ്യലിസം
27 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, 1930 ഡിസമ്പറിൽ, “െതാഴി

ലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ പാർട്ടിയായ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസവും ഒടുവിൽ കമ്മ്യൂ
ണിസവും സ്ഥാപിയ്ക്കുകയാണ്” എന്നും “ബ്രിട്ടീഷ് ഭര
ണേത്തയും നാടുവാഴിേമധാവിത്വേത്തയും പൂർണ്ണമാ
യി മറിച്ചിട്ടുെകാണ്ട്, േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുെമന്നേപാെല
നമ്മുെട രാജ്യത്തിലും, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പ
ടുക്കാൻേവണ്ടി േലാകെതാഴിലാളി വർഗ്ഗേത്താെടാപ്പം
‘ഡ്രാഫ്ട് പ്ലാറ്റ്േഫാമി’െന്റ േനർക്ക് േനാക്കി െനറ്റിചുളിച്ച
വരും മൂക്കു ചീറ്റിയവരും പല്ലിറുമ്മിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ന് േസാഷ്യലിസം ഇന്ത്യയിെല മുഴുവൻ േദശാഭിമാനി
കളുേടയും മുദ്രാവാക്യമാണ്.
10 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് േസാഷ്യലിസെത്ത നഖശിഖാ

ന്തം എതിർക്കുകയും ആർഷഭാരതത്തിെന്റ മണ്ണിൽ
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േവരുറയ്ക്കുകയിെല്ലന്നു ശപഥം
െചയ്യുകയും െചയ്ത ഇന്ത്യൻ േനഷനൽ േകാൺഗ്രസ്സി
െന്റ േനതാക്കന്മാർേപാലും േസാഷ്യലിസമാണ് തങ്ങ
ളുെട ലക്ഷ്യെമന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്നതിരായി ഗാന്ധിസേത്തയും സർേവ്വാദയേത്ത
യും ഉയർത്തിപിടിച്ചവർതെന്ന ഇേപ്പാൾ ഗാന്ധിസവും
സർേവ്വാദയവും േസാഷ്യലിസത്തിെന്നതിരെല്ലന്നു പര
സ്യമായി സമ്മതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ആവ
ഡിസേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയത്തിൽ പറയുന്നതു
േനാക്കുക:
“മുഖ്യമായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളെയല്ലാം െപാ

തുവുടമേയ്ക്കാ അെല്ലങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിേന്നാ വിേധ
യമാക്കുകയും ഉൽപ്പാദനെത്ത ത്വരിതമായി വർദ്ധിപ്പി
ക്കുകയും േദശീയസമ്പത്ത് സമത്വാടിസ്ഥാനത്തിൽ വി
തരണം നടത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സമു
ദായഘടന സ്ഥാപിയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടിയാ
യിരിയ്ക്കണം സാമ്പത്തികാസൂത്രണം നടപ്പിൽ വരുത്തു
ന്നത്”.

















1 ശ്രീമന്നാരായണെന്റ

വിശദീകരണങ്ങൾ

മർദ്ദനത്തിനും ചൂഷണത്തിനുെമതിരായ പതിനായിര
ക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ െകാടിക്കൂറ
യിൻ കീഴിൽ അണിനിരന്നിട്ടുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ യാ
െതാരു സംശയവുമില്ല. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തി
നുേശഷം ഇന്ത്യയിലും േലാകത്തിലുമുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റ
ങ്ങളുെട ഫലമായി അവർ േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളാൽ
കൂടുതൽ ആകർഷിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്ന കാ
ര്യത്തിലും സംശയമില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ ഉൽപ്പാ
ദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം െപാതുസ്വത്തായിരിക്കണ
െമന്നും സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർ
ഗ്ഗങ്ങളിലൂെട േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കണെമന്നുമാഗ്ര
ഹിയ്ക്കുന്നവരാണ് േകാൺഗ്രസ്സിെല ഭൂരിപക്ഷം െമമ്പർ
മാരും. പേക്ഷ, അവർമാത്രമല്ല, ജന്മികൾക്കും മുതലാ
ളികൾക്കുെമതിരായ ജനകീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങെള അടിച്ച
മർത്താൻ േനതൃത്വം നൽകിയ േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്ക
ന്മാർതെന്ന േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടി വാദിയ്ക്കാൻ തുട
ങ്ങിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. ജി.ഡി. ബിർലെയേപ്പാലുള്ള വൻ
കിട കുത്തകമുതലാളികൾേപാലും ആവടി പ്രേമയത്തി
ലടങ്ങിയ േസാഷ്യലിസെത്ത സ്വാഗതം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.
ഇതു വിശ്വസിയ്ക്കാൻ കഴിയുേമാ? വിശ്വസിയ്ക്കണെമന്നാ
ണവരാവശ്യെപ്പടുന്നത്. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ജനറൽ സി
ക്രട്ടറി ശ്രീമന്നാരായണൻ എഴുതുന്നു.
“സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങ
ളിലൂെട ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േകാ-ഓപേററ്റീവ് േകാമൻ

െവൽത്ത് സ്ഥാപിയ്ക്കാൻേവണ്ടിയാണ് േകാൺഗ്രസ്സ്
നിലെകാള്ളുന്നത്. സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർക്കുേവണ്ടി
യാണ് േകാൺഗ്രസ്സ് നിലെകാള്ളുന്നെതന്ന് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് തികച്ചും െതറ്റാണ്”.
— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, െസപ്തംബർ 1,
1957)

മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങളുെട ഭീകരങ്ങളായ മർദ്ദനങ്ങേളയും
െനറിെകട്ട അപവാദങ്ങേളയും ദൃഢചിത്തതേയാെട
േനരിട്ടുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച
ലക്ഷ്യം േകാൺഗ്രസ്സും അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽ
പ്പിെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും േകാൺഗ്രസ്സും തമ്മിൽ
എന്താണ് വ്യത്യാസം? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയേപ്പാെല
തെന്ന േകാൺഗ്രസ്സും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻേവ
ണ്ടിയാണ് നിലെകാള്ളുന്നെതങ്കിൽ പിെന്ന േകാൺ
ഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ ഇേപ്പാഴും
എതിർത്തുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നെതന്തിനാണ്? ഇന്ത്യയിെല
ഏറ്റവും െചറിയ ഒരു േസ്റ്ററ്റിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ ഭരണാ
ധികാരത്തിെന്റ ചുക്കാൻ പിടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാേഴയ്ക്കും
േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ ഇത്രയധികം േബജാറാകു
ന്നെതന്തിനാണ്.
“േലാകത്തിലിന്ന് നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുന്ന
അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട് ആശയസംഹിതകളുണ്ട്:
ഒരു ഭാഗത്ത് മാർക്സിസത്തിെന്റ ആശയസംഹിത.

കമ്മ്യൂണിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ ഹിംസയുേടയും വർഗ്ഗസമ
രത്തിേന്റയും ഗതിക്രമത്തിലാണത് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അനുയായികൾ ലക്ഷ്യം മാർ
ഗ്ഗെത്ത ന്യായീകരിക്കുെമന്നു കരുതുന്നു. മറുഭാഗത്ത്
ഗാന്ധിസത്തിെന്റ, അെല്ലങ്കിൽ സർേവ്വാദയത്തിെന്റ
ആശയസംഹിതയുണ്ട്. സത്യത്തിേന്റയും അഹിംസയു
േടയും മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട മാത്രേമ യഥാർത്ഥവും സ്ഥാ
യിയുമായ വിപ്ലവം േനടാൻ കഴിയൂ എന്നാണത് അനി
വാര്യമായും വിശ്വസിക്കുന്നത്…ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണി
സം ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങെള അെല്ലങ്കിൽ സമാധാനപ
രവും അഹിംസാപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട സാമൂഹ്യ
സാമ്പത്തികസമത്വം േനടുക എന്ന തത്വെത്ത സ്വീക
രിച്ചാൽപ്പിെന്ന േകാൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മറ്റു
ജനാധിപത്യശക്തികളും തമ്മിലുള്ള വിേദ്വഷങ്ങൾക്ക്
യാെതാരു കാരണവുമുണ്ടാവുകയില്ല”.
— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യു, ഒേക്ടാബർ 1,
1957)

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റിത്തേന്നയും ശ്രീമന്നാരായ
ണന്ന് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. അേദ്ദഹം അത് തുറ
ന്നു പറയുകയും െചയ്യുന്നു:
“നൂറിലധികം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വ്യത്യസ്തമായ സാ
മൂഹ്യ-സാമ്പത്തികപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാർക്സ് ഉന്ന
യിച്ച ‘ൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിതഭൗതികവാദം’ എന്ന കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തെത്ത അടിസ്ഥാനപരമായിത്തെന്ന
േകാൺഗ്രസ്സ് എതിർക്കുന്നു. അേത സിദ്ധാന്തങ്ങേള
യും അേത ആശയങ്ങേളയും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്നു േശഷം
ഇന്ത്യയിൽ പ്രാേയാഗികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബു
ദ്ധിയില്ലായ്മ മാത്രമല്ല, അപ്രാേയാഗികതകൂടിയാണ്.
ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രപിതാവ് രൂപവൽക്കരിച്ച ആദർശങ്ങെള
പിന്തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഹിംസാപര
വും സമാധാനപരവുമായ പരിപാടികളിേന്മലും ഉൽക്കൃ
ഷ്ടങ്ങളായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ േനടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുെട പരി
ശുദ്ധിയിേന്മലുമാണ് അവ ഏറ്റവുമധികം ഊന്നുന്നത്”.
— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, ഒേക്ടാബർ 1)

എന്നിട്ട്, നാലു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ‘േമാർണിങ്ങ് േപാ
സ്റ്റ്’ പത്രാധിപരും മറ്റു പിന്തിരിപ്പന്മാരും കടിച്ചുതുപ്പിയ
പ്രവചനങ്ങെള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മധുരമായ ഒരാശയും:
“ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസെത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താ

ളം അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിെല ക്ഷണികവും അസ്ഥി
രവുമായ ഒരു ഘട്ടമാെണന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു”.
— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, ഒേക്ടാബർ 15)

ശ്രീമന്നാരായണെന്റ ആശ ഫലിയ്ക്കുേമാ എന്നതിെന
സ്സംബന്ധിച്ചും മാർക്സിസം പ്രാേയാഗികമാേണാ എന്ന
തിെനസ്സംബന്ധിച്ചും ഇവിെട ചർച്ചെചയ്യണെമന്നു േതാ
ന്നുന്നില്ല. മാർക്സിസം പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നു െതളിയി
ക്കാൻേവണ്ടി െചലവാക്കെപ്പട്ട അത്രയധികം വാക്കു
കൾ മെറ്റാരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്നുെമതിരായി ഇേതവെര
ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. പേക്ഷ, ഒടുവിൽ പരാജയെപ്പ
ട്ടത് മാർക്സിസമല്ല, മാർക്സിസെത്ത എതിർത്തവരാണ്.
ഈ ചരിത്രസത്യെത്ത കണ്ടിെല്ലന്നു നടിയ്ക്കാൻ ശ്രീമ
ന്നാരായണന്നു സാധിയ്ക്കുേമാ? ഇന്ന് േലാകത്തിെന്റ
മൂന്നിെലാരുഭാഗത്ത് മാർക്സിസത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലാ
ണ് വിജയകരമാംവിധം േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്ക
െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നിെലാരു ഭാഗത്ത്-പണ്ട്
േകാളണികളായി കിടന്നിരുന്നവയും നീണ്ട സമരങ്ങൾ
ക്കുേശഷം സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ പിടിയിൽനിന്ന് േമാച
നം േനടിയവയുമായ രാജ്യങ്ങളിൽ—മാർക്സിസം അതി
േവഗം പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി
യുള്ള മൂന്നിെലാരുഭാഗത്തും മാർക്സിസത്തിെന്റ ആശയ
ങ്ങൾ തലയുയർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്രാ
േയാഗികതകെള തട്ടിതകർത്തു െകാണ്ടുള്ള മാർക്സിസ
ത്തിെന്റ അധൃഷ്യവും സാർവ്വലൗകികവുമായ ഈ മുേന്ന
റ്റം അടച്ചിടെപ്പട്ട ഓേരാ ഹൃദയത്തിേന്റയും വാതിൽ
ക്കൽ െചന്നു മുട്ടിവിളിയ്ക്കുകയാണ്: “വാതിൽതുറക്കുക,
മാർക്സിസത്തിന്നുേവണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുക!”

















2 ലക്ഷ്യം നന്ന്, പേക്ഷ…
ശ്രീമന്നാരായണൻ തെന്റ വാതിൽ തുറക്കാനിഷ്ടെപ്പടു
ന്നില്ല; അതിനേദ്ദഹത്തിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ,
ബുദ്ധിമാനായ അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസെത്ത ശപിക്കുന്ന
െതന്തിനാണ്? തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്ത് താൻ നടത്തിയ
എല്ലാ പ്രവചനങ്ങേളയും േതാല്പിച്ചുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാർ േനടിയ വിജയങ്ങളുെട േനർക്ക് അേദ്ദഹം ശുണ്ഠി
െയടുക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? തെന്റ ശാപത്തിേന്റയും
ശുണ്ഠിയുേടയും കാരണെമന്താെണന്ന് അേദ്ദഹംതെന്ന
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ലക്ഷ്യം ഉൽ
ക്കൃഷ്ടമാെണങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യം േനടാൻ അവർ സ്വീകരി
ച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം െതറ്റാണ്? നല്ല ലക്ഷ്യത്തിന്നു നല്ല മാർ
ഗ്ഗം േവണം-ഇതാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനമായ
വാദം.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വന്തം കാര്യം േനടാൻ ഏത് അസാ
ന്മാർഗ്ഗികതെയ േവണെമങ്കിലും െകട്ടിപ്പുണരുെമന്ന
എതിരാളികളുെട പഴകി ജീർണ്ണിച്ച അപവാദപ്രചരണം
യാഥാർത്ഥ്യവുമായി എത്രകണ്ടു െപാരുത്തമുള്ളതാണ്
എേന്നാ ചൂഷണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി െവറും പത്തു
െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയിരത്തിലധികം െവടിെവപ്പു
കൾ നടത്തുകയും ദാക്ഷിണ്യംകൂടാെത മനുഷ്യെര ചൂട്ടു
െകാല്ലുകയും െചയ്ത ഒരു ഭരണക്രമത്തിെന്റ വക്താക്കൾ
അഹിംസ തുടങ്ങിയ സനാതനതത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസി
യ്ക്കുന്നുെണ്ടന്ന പ്രഖ്യാപനം പ്രാേയാഗികാനുഭവങ്ങൾക്ക്
എത്രേത്താളം എതിരാണ് എേന്നാ ഇവിെട പരിേശാ
ധിേക്കണ്ടതില്ല. നമുക്കേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദങ്ങെള മുഖ
വിലയ്ക്കുതെന്ന എടുക്കുക. ലക്ഷ്യം മാത്രം നന്നായാൽ
േപാരാ, മാർഗ്ഗവും നന്നാവണം എേന്ന അേദ്ദഹം പറ
യുന്നുള്ളൂ.
മാർഗ്ഗം നന്നാവണം-വളെര വളെരശ്ശരി. പേക്ഷ, അേത
സമയത്തുതെന്ന അത് ലക്ഷ്യം േനടാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗ
മാവുകകൂടി േവണം. സാന്മാർഗ്ഗികത കൂടിേയ കഴിയൂ.
പേക്ഷ, അത്, െലനിെന്റ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,
“െതാഴിലാളികെള ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമവ
സാനിപ്പിയ്ക്കാനും മനുഷ്യസമുദായെത്ത കൂടുതലുന്നത
മായ ഒരു നിലവാരത്തിേലക്കുയർത്തുവാനും സഹായി
ക്കുന്ന സാന്മാർഗ്ഗികത”യായിരിയ്ക്കണം.
മാർഗ്ഗത്തിെന്റ കാര്യെമടുക്കാൻ വരെട്ട. ലക്ഷ്യെത്ത
സ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം തികച്ചും േയാജിപ്പുണ്ട് എന്നു
തീർച്ചയാക്കിക്കഴിഞ്ഞുേവാ? ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം േസാ
ഷ്യലിസമാണ് എന്നതിെനസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം
േകാൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തമ്മിൽ േയാ
ജിപ്പുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ അെതങ്ങിെന േനടണെമ
ന്നതിെനസ്സംബന്ധിച്ചും േയാജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
അേപ്പാൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രശ്നം മുതലാളിത്ത
മവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിയ്ക്കാനും
േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വം തയ്യാറുേണ്ടാ എന്നതാണ്.

















3 േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ അർത്ഥം
മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപി
യ്ക്കുക എന്നുെവച്ചാെലന്താണർത്ഥം?
1. ഫാക്ടറികൾ, ഖനികൾ, േതാട്ടങ്ങൾ, േബങ്കുകൾ മുത

ലായ ഉല്പാദനവിനിമേയാപകരണങ്ങളുെട േമലുള്ള
സ്വകാര്യവും വ്യക്തിപരവുമായ ഉടമാവകാശമവസാ
നിപ്പിയ്ക്കുകയും അവെയല്ലാം െപാതുഉടമയിലാക്കി
െക്കാണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുക
എന്ന സമ്പ്രദായെത്ത നാമാവേശഷമാക്കുകയും
െചയ്യുക.

2. മുതലാളിത്തഭരണമവസാനിപ്പിച്ച് െതാഴിലാളിവർ

ഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിനും
ജന്മിത്വത്തിന്നുെമതിരായ എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങേളയും
ജനവിഭാഗങ്ങേളയും പെങ്കടുപ്പിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഭൂരി
പക്ഷഭരണം-അതായത്, െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപ
ത്യം-, സ്ഥാപിയ്ക്കുക.

3. ബൂർഷ്വാ ബ്യൂേറാക്രസിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള

ഗവൺെമന്റു സ്ഥാപനങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് ജന
ങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള, ജനങ്ങളുെട ആഗ്ര
ഹാഭിലാഷങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള,
ജനകീയ സ്ഥാപനങ്ങേളർെപ്പടുത്തുകയും അങ്ങി
െന ജനാധിപത്യെത്ത കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുകയും
െചയ്യുക.

4. ഒരുപിടി മുതലാളികളുെട ലാഭത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള

ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുെട
േക്ഷമേത്തയും ഉപേയാഗേത്തയും അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള പുതിയ ഉല്പാദനസമ്പ്രദായേമർ
െപ്പടുത്തുകയും ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തിേയയും സാം
സ്കാരികനിലവാരേത്തയും േമൽക്കുേമൽ വളർത്താ
നും അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അവരുെട ആവശ്യ
ങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനും പറ്റിയ തരത്തിൽ പ്ലാൻ
െചയ്തുെകാണ്ട് ഭൗതികവിഭവങ്ങളുെട ഉല്പാദനം വി
കസിപ്പിക്കുകയും അങ്ങിെന സാന്മാർഗ്ഗികജീവിത
ത്തിേന്റയും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളുേടയും വളർച്ചയ്ക്കാവ
ശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക.

അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരു
ത്താെത േസാഷ്യലിസമില്ല. ഈ േസാഷ്യലിസമാണ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം. മാർക്സിന്നുേശഷം 110
െകാല്ലങ്ങളല്ല, 1100 െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇതാ
യിരിയ്ക്കും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. മാർക്സിെന്റ
കാലത്തായാലും ശരി, െനഹ്റുവിെന്റ കാലത്തായാലും
ശരി, റഷ്യയിലായാലും െകാള്ളാം, ഇന്ത്യയിലായാലും
െകാള്ളാം, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാ
െരന്ന നിലയ്ക്കു ലാഭവും പലിശയും പാട്ടവും തട്ടിത്തിന്നു
ന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗക്കാരുെട ഭരണമവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും
അവർ സ്വകാര്യസ്വത്താക്കിെവച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനികളും
ഫാക്ടറികളും േബങ്കുകളും േതാട്ടങ്ങളും ഖനികളും മറ്റും
സമുദായത്തിെന്റ െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും െചയ്യാ
െത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിയ്ക്കാൻ
കഴിയുകയില്ല.
1. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ െതാഴിലാളികളുെട

അദ്ധ്വാനശക്തി വിലക്കുവാങ്ങി മിച്ചമൂല്യം പിഴി
െഞ്ഞടുക്കുന്ന മുതലാളികേളാ ജീവിതനിർവ്വഹണ
ത്തിന്നുേവണ്ടി സ്വന്തം അദ്ധ്വാനശക്തി വില്ക്കുന്ന
െതാഴിലാളികേളാ ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടു
മാത്രം ആദായം ഉണ്ടാക്കുന്ന െതാഴിലാളികളും കൃ
ഷിക്കാരും ബുദ്ധിജീവികളും മാത്രേമ ഉണ്ടാവൂ.

2. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനം ഒരുപിടി വ്യ
ക്തികളുെട ലാഭത്തിന്നുേവണ്ടിയല്ല, സമുദായത്തി
െന്റ ആെക ഉപേയാഗത്തിന്നു േവണ്ടിയാണ്; ജന

ങ്ങളുെട വളർന്നുവരുന്ന ജീവിതാവശ്യങ്ങെള തൃപ്തി
െപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയാണ്; ഈ ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂ
ടിയാണ് സാമ്പത്തികാസൂത്രണങ്ങൾ നടപ്പിൽവരു
ത്തെപ്പടുക.

3. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണകൂടം െതാഴിലാ
ളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലായിരിയ്ക്കും. ഭരണകൂ

ടത്തിെന്റ മർമ്മപ്രധാനമായ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിശ്വസ്തപ്രതിനിധികളു
ണ്ടായിരിയ്ക്കും. വ്യവസായവും കൃഷിയും സംസ്കാരവും
േമൽക്കുേമൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തിെകാണ്ടും നാടു
വാഴി മുതലാളിത്ത ചിന്താഗതികെള തുടച്ചുനീക്കി
മനുഷ്യത്വെത്ത േമൽക്കുേമൽ ഉയർത്തിെക്കാണ്ടും
യാെതാരു ഭരണകൂടത്തിേന്റയും ആവശ്യമില്ലാത്ത,
വർഗ്ഗരഹിതമായ, കമ്യൂണിസത്തിേലയ്ക്കു ജനങ്ങെള
നയിയ്ക്കാൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമായിരിയ്ക്കും
അത്.

















4 മുതലാളിത്തചൂഷണം
അവസാനിപ്പിയ്ക്കുേമാ?
ഈ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥതെന്നയാേണാ േകാൺഗ്ര
സ്സിേന്റയും ലക്ഷ്യം? അല്ല എന്നാണ് േകാൺഗ്രസ്സുേന
താക്കന്മാർതെന്ന പറയുന്നത്. ആവടി േകാൺഗ്രസ്സ്
പാസ്സാക്കിയ പ്രേമയമനുസരിച്ച് എല്ലാ ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങളും െപാതുസ്വത്താക്കുകയില്ല; വൻകിട െമൗ
ലികവ്യവസായങ്ങളുെട േപാലും ഗണ്യമായ ഭാഗം സ്വ
കാര്യവ്യക്തികളുെട ഉടമസ്ഥതയിലായിരിയ്ക്കും. മുഖ്യമായ
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ െപാതുസ്വത്താ
ക്കും; അെല്ലങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്നു വിേധയമാക്കും
എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് നിയന്ത്രിയ്ക്കുക? ജന
ങ്ങളാേണാ? അല്ല. ചില ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള
മുതലാളികൾ േനരിട്ടുനിയന്ത്രിയ്ക്കും. മറ്റു ചിലത് േസ്റ്ററ്റും.
േസ്റ്ററ്റിെന ആരാണ് നിയന്ത്രിയ്ക്കുക? െതാഴിലാളികളും കൃ
ഷിക്കാരുമാേണാ? അല്ല. േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഘടന ഇന്നെത്ത
േപ്പാെലതെന്ന തുടരും. ഇതാണ് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ സാ
മൂഹ്യഉടമസ്ഥത!
1938-ൽ േകാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിങ്ങ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയ
പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങിെന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു:
“ഇന്ത്യയിലില്ലാത്തതും ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമുള്ളതുമായ വി

േദശമൂലധനവും വിേദശീയരുെട കഴിവുകളും ഉപേയാ
ഗിയ്ക്കുന്നതിൽ വർക്കിങ്ങ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് വിേരാധെമാന്നുമി
ല്ല. എന്നാൽ അത്തരം മൂലധനവും കഴിവുകളും ഉപ
േയാഗിയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുെട നിയന്ത്രണത്തിലും േന
തൃത്വത്തിലും മാേനജുെമണ്ടിലുമായിരിയ്ക്കണം; ഇന്ത്യയു
െട താല്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയായിരിയ്ക്കണം”.

എന്നാൽ, േസാഷ്യലിസമാണ് ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം
എന്നു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പട്ടതിന്നുേശഷവും ഈ തത്വം നട
പ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിെന്റ സാമ്പത്തിക
വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ കണക്കുകളനുസരിച്ച് െപേട്രാ
ളിയത്തിെന്റ 97 ശതമാനവും റബ്ബർ വ്യവസായത്തിെന്റ
93 ശതമാനവും ഖനിയുെട 73 ശതമാനവും യന്ത്രനിർ
മ്മാണവ്യവസായങ്ങളുെട 33 ശതമാനവും കൽക്കരിയു
െട 62 ശതമാനവും ചണയുെട 89 ശതമാനവും വിേദശ
മുതലാളികളുെട ൈകയിലാണ്. ഗവൺെമന്റുകണക്കു
കൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലാെകയുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ 20
ശതമാനം വിേദശമുതലാളികളുേടതാണ്. അവർ ഇന്ത്യ
യിൽ നിന്ന് െകാല്ലംേതാറും ചുരുങ്ങിയത് 120 േകാടി
ക. ലാഭമായി കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നുണ്ട്. ഈ വി
േദശീയ ചൂഷണത്തിെന്നതിരായി ഫലപ്രദമായ യാ
െതാരു നടപടിയുമില്ല. േനെരമറിച്ച്, പണ്ടെത്തേപ്പാെല
ചൂഷണം തുടരാനുള്ള െസൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു െകാ
ടുത്തുെകാണ്ട് പുതിയ വിേദശീയ മൂലധനങ്ങൾ ക്ഷണി
യ്ക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിെല േസാഷ്യലി
സ്റ്റുവ്യവസ്ഥയിൽ വിേദശീയമൂലധനത്തിെന്റ ചൂഷണം
അനുവദിയ്ക്കെപ്പടുകയില്ല എന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാ
പിയ്ക്കാൻേപാലും േകാൺഗ്രസ്സു േനതാക്കന്മാർ തയ്യാറാ
യിട്ടില്ല.
1931-ൽ കറാച്ചിയിൽെവച്ചുകൂടിയ അഖിേലന്ത്യാ േകാൺ

ഗ്രസ്സു സേമ്മളനം മൗലികങ്ങളായ അടിസ്ഥാനവ്യവ
സായങ്ങെളല്ലാം േദശസാൽക്കരിയ്ക്കണെമന്നു തീരുമാ
നിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങെള േദശ
സാൽക്കരിയ്ക്കണെമന്നതു നമ്മുെട േദശീയപ്രസ്ഥാന
ത്തിെന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യമായിരുന്നു.
എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുകയും േസാഷ്യലിസമാണ്
ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം എന്നു പ്രഖ്യാപിയ്ക്കെപ്പടുകയും െച
യ്തതിന്നുേശഷം കറാച്ചിേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ഈ തീരുമാ
നംേപാലും ലംഘിയ്ക്കെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്. ഇരുമ്പ്,
ഉരുക്ക്, കൽക്കരി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനവ്യവസായ
ങ്ങൾേപാലും സ്വകാര്യമുതലാളികളുെട ഉടമസ്ഥതയ്ക്കും
നിയന്ത്രണത്തിന്നും വിട്ടുെകാടുക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.
746 കമ്പനികളുെട കണെക്കടുത്തതിൽ ടാറ്റാ, ബിർല,
ദാൽമിയ എന്നീ മൂന്നു വൻകിട മുതലാളികൾ മാത്രം
മൂലധനത്തിെന്റ 25 ശതമാനവും കയ്യടക്കിെവച്ചിരിയ്ക്കു
ന്നു എന്നു െതളിയുകയുണ്ടായി. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ
നിേക്ഷപിയ്ക്കെപ്പട്ട മൂലധനത്തിെന്റ കാൽഭാഗം മൂന്നു
മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഇത്തരം കുത്ത
കമുതലാളികളുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളുെട േനർക്കു
ഒരു െചറുവിരൽേപാലും അനക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത
ഒരു വിചിത്രമായ േസാഷ്യലിസമാണ് േകാൺഗ്രസ്സ്
േനതാക്കന്മാർ മുേന്നാട്ടുെകാണ്ടുവരുന്നത്. അതുെകാ
ണ്ടുതെന്നയാണവർ റഷ്യയിേലയും ൈചനയിേലയും
േസാഷ്യലിസം േസ്വച്ഛാധിപത്യപരമാെണന്നു വാദിയ്ക്കു
ന്നതും.

















5 േകാൺഗ്രസ്സ് േനതാക്കന്മാരുെട

വാദങ്ങൾ

ആവടിപ്രേമയെത്ത പിന്താങ്ങിെക്കാണ്ട് െമൗലാനാ
അബുൽകലാം അസാദ് പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഉന്നയിയ്ക്കുന്ന

ത് എന്ന് െമമ്പർമാരിൽ വല്ലവരും കരുതുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
ആ െതറ്റിദ്ധാരണ ഉടൻ നീക്കെട്ട. ഈ പ്രേമയംമു
േഖന േകാൺഗ്രസ്സു ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരു
ത്താൻ ഉേദ്ദശിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് േവെറ ചിലരുെട
ധാരണ. എന്നാൽ അത്തരെമാരാശയത്തിെന്റ നിഴൽ
േപാലും ഒരു നിമിഷേനരേത്തെയ്ക്കങ്കിലും ഞങ്ങളുെട
മനസ്സിേലാടിയിട്ടിെല്ലന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾെക്കല്ലാം ഉറ
പ്പുതരുന്നു”. (മാതൃഭൂമി ജനു. 20, 1955.)

ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്സമുദായത്തിൽ താെഴ പറയുന്ന
ഏഴ് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളടങ്ങിയിരിയ്ക്കണെമന്ന് ശ്രീ
മന്നാരായണൻ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു: 1. പണിെയടുക്കാ
നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പൂർണ്ണമായ െതാഴിൽസൗകര്യങ്ങ
ളും. 2. േദശീയസ്വത്തുക്കൾ പരമാവധി ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കൽ.
3. േദശീയസ്വയംപര്യാപ്തത. 4. സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക
നീതി. 5. സമാധാനപരവും അഹിംസാപരവും ജനാ
ധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ. 6. സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീ
യാധികാരങ്ങളുെട വിേകന്ദ്രീകരണം. 7. ‘അവസാന
േത്തത് ആദ്യം’ എന്ന ആദർശം; അതായത് ആദ്യമായി
പാവങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിയ്ക്കൽ. ഈ ഏഴു തത്വ
ങ്ങേളയും ‘സർേവ്വാദയം’ എന്ന ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കാ
െമന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. (ശ്രീമന്നാരായൺ; ടുവാർ
ഡ്സ് ഏ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് എേക്കാണമി, േപജ് 16-21.)
ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളുേടയും ആദർശങ്ങളുേടയും
പട്ടിക േവണെമങ്കിൽ ഇനിയും നീട്ടാം. ഉദാഹരണത്തി
ന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ
നൽകുക, ആേരാഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല
ഏർപ്പാടുകളുണ്ടാക്കുക, എല്ലാ ജനങ്ങേളയും സത്യസ
ന്ധന്മാരും സദാചാരനിരതരുമാക്കുക, സാംസ്കാരിക നി
ലവാരം അേങ്ങയറ്റം ഉയർത്തുക, മറ്റും മറ്റും. ഇെതല്ലാം
നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, സംശയമില്ല. പേക്ഷ, ഈ തത്വ
ങ്ങെളാന്നും തെന്ന മൗലികമായ രണ്ടുേചാദ്യങ്ങൾക്കു
മറുപടി നൽകുന്നില്ല. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ ആരു
െട ൈകയിലായിരിയ്ക്കും? ഭരണം ആർ എങ്ങിെന നട
ത്തും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ടു േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള
മറുപടിെയ ആശ്രയിച്ചാണ് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സ്വ
ഭാവം നിർണ്ണയിയ്ക്കെപ്പടുന്നത്. േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡ
ണ്ട് ശ്രീ.യു.എൻ. േധബാർ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു മറുപടി
കാണാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ഉല്പാദനം, വിതരണം, വിനിമയം എന്നിവയുെട ഉടമാ
വകാശമാണ് സമുദായത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്ത നിർണ്ണ
യിയ്ക്കുന്നത് എന്നും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ
േനടാൻ േദശസാൽക്കരണത്തിലൂെടയുള്ള െപാതു
വുടമാവകാശം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാധിയാ
െണന്നും അവർ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ) വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.
േകാൺഗ്രസ്സാകെട്ട, ചില പ്രേത്യകരംഗങ്ങളിൽ മാത്രം
േദശസാൽക്കരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ഉല്പാദന
ത്തിെന്റയും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുേടയും താല്പര്യങ്ങ
െള നിയന്ത്രണംെകാണ്ടും ക്രമീകരണം െകാണ്ടും സം
രക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്നു േതാന്നുന്ന മറ്റു രംഗങ്ങളിൽ
നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും ഏർെപ്പടുത്തുകയും െച
യ്യുന്നതുെകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടുന്നതായിരിയ്ക്കും. ഉല്പാദേനാ
പകരണങ്ങളുെട ഉടമാവകാശമാണ് സമുദായത്തിെന്റ
സ്വഭാവെത്ത നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനാലും േദശ
സാൽക്കരണത്തിലൂെടയുള്ള െപാതുവുടമാവകാശം
െകാണ്ടുമാത്രേമ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ
േനടാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാലും വിതരണവും വിനിമ
യവും രാജ്യത്തിെല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുെട വലി
െയാരു വിഭാഗമാണ് എന്നതിനാലും ഈ രംഗേത്ത
യും േദശസാൽക്കരിയ്ക്കണെമന്നാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വിതരണവിനിമയങ്ങളാ
യാലും ശരി കൃഷിേയാ െചറുകിട വ്യവസായങ്ങേളാ
ആയാലും ശരി, ഈ രംഗങ്ങെള േദശസാൽക്കരിയ്ക്കാ
നുള്ള പരിശ്രമം േസ്വച്ഛാധിപത്യപരമായ ഭരണകൂട
ത്തിലാണ് െചെന്നത്തുക എന്ന കാര്യം േകാൺഗ്രസ്സ്
വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു”.
— (എക്കേണാമിക്ക് െറവ്യൂ, ആഗസ്ത് 15,
1957.)

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള
യും െപാതുവുടമയിലാക്കിയാൽ, ഉല്പാദനവിനിമേയാപ
കരണങ്ങളുെട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം സ്വകാര്യമുതലാളി
കളുെട ലാഭെക്കാള്ളയ്ക്കു വിട്ടുെകാടുക്കാഞ്ഞാൽ, േസ്വച്ഛാ
ധിപത്യം വരും! അതുെകാണ്ട് വൻകിട ഘടനവ്യവസാ
യങ്ങൾ േപാലും േദശസാൽക്കരിയ്ക്കാൻ പാടില്ല! ആവടി
യിൽെവച്ചു തെന്ന പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുക
യുണ്ടായി:
“പുേരാഗതി സാധിയ്ക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യവിഭാഗത്തിന്നു
ള്ള സ്ഥാനെത്ത നാം നിേഷധിയ്ക്കുന്നില്ല. സ്വകാര്യവിഭാ

ഗം മുഴുവൻ േസ്റ്ററ്റിെന്റ പിടിയിെലാതുക്കുവാൻ ഭാവിയ്ക്കു
ന്നുെവന്നതല്ല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയു
െട അർത്ഥം. ഇതു െതറ്റാണ്. േദശീയപദ്ധതിയനുസ
രിച്ചുള്ള നമ്മുെട ആദർശം സാക്ഷാൽക്കരിയ്ക്കുന്നതിൽ
േനരിടുന്ന വിഘ്നങ്ങെള മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവിേധയമാ
ക്കുകയാണാവശ്യം.
— (മാ. ഭൂ. ജനുവരി 1955.)

എല്ലാത്തരം സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങളും െപാതുവുടമയി
ലാേക്കണ്ടതില്ല, അടിസ്ഥാനപരങ്ങളായ വൻകിടവ്യവ
സായങ്ങെളല്ലാം േസ്റ്ററ്റുടമയിലാക്കുകയും െചറുകിടവ്യവ
സായങ്ങൾ സ്വകാര്യമുതലാളികൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുക
യും െചയ്താൽ മതി, എന്നാേണാ അേദ്ദഹം പറയുന്നത്.
അല്ല, അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിങ്ങെനയാണ്.
“െപാതുവിഭാഗെത്ത ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിർ
ത്താനായി, അതിേനാടു മത്സരിയ്ക്കാനുതകിയ ഒരു സ്വ

കാര്യവിഭാഗമുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രേയാജനകരമാെണന്ന്
ഞാൻ കരുതുന്നു. െപാതുവിഭാഗം വളരും. പേക്ഷ, സ്വ
കാര്യവിഭാഗമിെല്ലങ്കിൽ െപാതുവിഭാഗത്തിെന്റ ഗതി
മന്ദീഭവിയ്ക്കുെമെന്നാരാപത്തുണ്ട്. പ്രേചാദനവും േപ്ര
രണയുെമാന്നും േവണ്ടേപാെല ഉണ്ടാെയന്നുവരില്ല.
ആളുകെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അെതന്നത് ശരിയാണ്.
ആകപ്പാെട േനാക്കുേമ്പാൾ ഒരു സ്വകാര്യവിഭാഗം
നന്ന്”.
— (മാതൃഭൂമി, ജനു. 23)

അതായത്, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ മാർക്കറ്റുനിയമങ്ങള
നുസരിച്ച് വിേദശമുതലാളികളുേടയും നാടൻ കുത്തകമു
തലാളികളുേടയും മത്സരത്തിന്നു വിേധയമായിെക്കാണ്ടു
മാത്രേമ േസ്റ്ററ്റുടമയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി
െപ്പടുകയുള്ളൂ! മത്സരത്തിെന്റ അടി കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ
േസ്റ്ററ്റ്വ്യവസായങ്ങൾ മന്ദീഭവിയ്ക്കും! േസ്റ്ററ്റ് വ്യവസായ
ങ്ങൾക്ക് “പ്രേചാദനവും േപ്രരണയും” നല്കുന്നത് ജനങ്ങ
ളുെട ആവശ്യങ്ങളല്ല, സ്വകാര്യമുതലാളികളുെട ലാഭത്തി
ന്നുേവണ്ടിയുള്ള കേമ്പാളമത്സരങ്ങളാണ്! ‘ശക്തിയു
ള്ളവൻ ജീവിക്കും, ശക്തിയില്ലാത്തവൻ തകരും’ എന്ന
തത്വമനുസരിച്ച് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നടന്നുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന അരാജകമായ മാർക്കറ്റുമത്സരമാണ് പു
േരാഗതിയുെട അടിസ്ഥാനെമങ്കിൽ, എല്ലാ വ്യവസാ
യങ്ങേളയും സ്വകാര്യവ്യക്തികൾക്കുതെന്ന വിട്ടുെകാടു
ത്തുകൂേട? െപാതുവിഭാഗെമന്നേപരിൽ ചില വ്യവസാ
യങ്ങൾ േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽ നടത്തുന്നെതന്തി
നാണ്? കാരണം, സ്വകാര്യമുതലാളികളുെട ഉടമസ്ഥത
യിലുള്ള സ്വകാര്യവിഭാഗത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് െപാതുവി
ഭാഗം ആവശ്യമാണ്! േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒരു
സമുദായവ്യവസ്ഥ ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള
സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം നിർേദ്ദ
ശിക്കുന്ന പ്രേമയമവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് േഗാവി
ന്ദവല്ലഭപന്ത് െചയ്ത പ്രസംഗം വായിച്ചുേനാക്കുക: സ്വ
കാര്യവ്യവസായവിഭാഗവും െപാതുവിഭാഗവും തമ്മിൽ
യാെതാരു ൈവരുധ്യവുമിെല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം പറയുകയാണ്:
“തെന്റ സ്വന്തം പദ്ധതികൾ മുേഖന രാഷ്ട്രസമ്പത്ത്

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാൻ ഒരു സ്വകാര്യവ്യവസായപ്രവർത്തക
െന േസ്റ്ററ്റ് തടയുകയില്ല……… എന്നാൽ സ്വകാര്യവി
ഭാഗത്തിന് െചയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ട്രാൻേസ്പാർട്ട്, േദശരക്ഷാവ്യവസായങ്ങൾ, െമൗലിക
വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്”.
— (മാ:ഭൂ: ജനു: 20)

















6 വൻകിട മുതലാളികളുെട

േസാഷ്യലിസം

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ യാെതാരു മാറ്റവും വരു
ത്താെത, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തു
ടമയും ലാഭെക്കാള്ളയും മാർക്കറ്റുമത്സരവുെമല്ലാം നില
നിർത്തിെക്കാണ്ട്, സ്വകാര്യമുതലാളികൾക്ക് നടത്താൻ
വയ്യാത്ത ചില വ്യവസായങ്ങെള ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടു
ത്തു നടത്തിയാൽ അത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാവുമേത്ര! അതുെകാണ്ടുതെന്നയാ
ണ് വൻകിടകുത്തകമുതലാളികളിെലാരാളായ ജി. ഡി.
ബിർള ഈ പരിപാടിെയ സർവ്വാത്മനാ സ്വാഗതം െച
യ്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിച്ചത്:
“സ്വകാര്യവ്യവസായങ്ങൾക്ക്, ഇനിയും ചുരുങ്ങിയ

ചിലവിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി തങ്ങളുെട േജാലി
െചയ്യുവാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, േവണ്ടത്ര മൂലധനമുണ്ടാ
ക്കാനും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്ന േതാതിലുള്ള നിേക്ഷപ
ങ്ങെള ആകർഷിച്ചടുപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്നേതാെട
മാത്രേമ സ്വകാര്യവ്യവസായവിഭാഗം രംഗത്തുവരിക
യുള്ളൂ. മറിച്ച് ഇതിനാവശ്യമായ വമ്പിച്ച നിേക്ഷപം
സ്വകാര്യവിഭാഗത്തിെന്റ പിടിയിെലാതുങ്ങാെതവരിക
യാെണങ്കിൽ, ഏെതങ്കിലുെമാരു വ്യവസായവിഭാഗം
ആ േജാലി ഏെറ്റടുേത്ത തീരൂ…അതു െപാതു ഉടമ
യിലുള്ള വ്യവസായവിഭാഗമായിരിക്കുവാേന തരമു
ള്ളു. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും
എന്നാൽ ഇനിയും മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത
തുമായ സമ്മിശ്ര സാമ്പത്തികസംവിധാനത്തിെന്റ
ആവിർഭാവമാണ്”.

ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമായിേല്ല, മുതലാളികൾ ഏെറ്റടുക്കാ
നിഷ്ടെപ്പടാത്ത ചില വൻകിടവ്യവസായപദ്ധതികെള
േസ്റ്ററ്റുടമയിൽ നടത്തുകയും ബാക്കിെയല്ലാം സ്വകാര്യ
മുതലാളികൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയും െചയ്യുക എന്ന
താണ് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസെമന്നത്? ആ
േസാഷ്യലിസത്തിൽ വൻകിടക്കാരായ സ്വകാര്യമുത
ലാളികൾക്ക് മാന്യമായ സ്ഥാനമനുവദിയ്ക്കെപ്പടും. ആ
േസാഷ്യലിസത്തിൽ മൂലധനമിറക്കി െതാഴിലാളികൾ
ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. െവറുെതയാേണാ േസാ
ഷ്യലിസെമന്ന വാക്കുേകട്ട് േപടിയ്ക്കാെനാന്നുമിെല്ലന്നും
അേമരിക്കയിലിന്നുള്ളതുേപാലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികവ്യ
വസ്ഥയ്ക്കാണ് േസാഷ്യലിസെമന്നു പറയുന്നത് എന്നും
ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ: കൃഷ്ണമാചാരി പ്രസ്താവിച്ചത്? െവറു
െതയാേണാ ടാറ്റെയേപ്പാെലയും ബിർലെയേപ്പാെലയു
മുള്ള വൻകിട മുതലാളികൾ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ ‘േസാഷ്യ
ലിസം നടപ്പാക്കാൻേവണ്ടി േകാടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക
സംഭാവനെചയ്യുന്നത്?
അേപ്പാൾ, േകാൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയും തമ്മി
ലുള്ള പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം മാർഗ്ഗെത്തസ്സംബന്ധി
ച്ചുള്ളതല്ല; ലക്ഷ്യെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. േകാൺ
ഗ്രസ്സിെന്റ ലക്ഷ്യവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ലക്ഷ്യവും
ഒന്നല്ല. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േസാഷ്യലിസവും തമ്മിൽ അജഗജാന്ത
രവും. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസത്തിൽ കുത്തക
മുതലാളികളും അവരുെട ചൂഷണവ്യവസ്ഥയും നിലനി
ല്ക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട േസാഷ്യലിസത്തിൽ േനെര
മറിച്ച്, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥാവകാശം
െകാണ്ട് പാട്ടവും പലിശയും ലാഭവും തട്ടിെയടുക്കുന്ന ചൂ
ഷകവർഗ്ഗക്കാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല; മുതലാളികൾ
എെന്നാരു വർഗ്ഗേമയുണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമേത്തത് ചൂഷക
വർഗ്ഗക്കാരുെട സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷി
ക്കാനുള്ള േസാഷ്യലിസമാണ്. രണ്ടാമേത്തത്, െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും അധ്വാനിക്കുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗ
ങ്ങളുേടയും താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള േസാ
ഷ്യലിസവും.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട നിർവ്വചനമനുസരിച്ചുള്ള േസാഷ്യ
ലിസം സ്വീകരിക്കാൻ േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വം തയ്യാറി
ല്ലാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? പ്രധാനമായി നാലു കാ
രണങ്ങളുെണ്ടന്നാണ് ശ്രീ. േധബാർജി പറയുന്നത്:
ഒന്നാമതായി, മാർക്സ് തെന്റ തത്വങ്ങളുന്നയിച്ചതിന്നുേശ
ഷം സമുദായം വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യചിന്തയിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങൾ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ ൈകവശംെവക്കു
ന്നവേരയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, സാേങ്കതിക
വളർച്ചകാരണം മനുഷ്യകുടുംബത്തിന്നു മുഴുവനും ഒരു
മാനമായ ജീവിതേത്താതു നൽകാൻ കഴിയുെമന്നാ
യിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി, െപാതുജനാഭിപ്രായംകാര
ണം പണ്ടെത്തേപ്പാെല ചൂഷണം തുടരുക സാധ്യമല്ല;
െതാഴിലാളികൾ വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട മാേന
ജുെമന്റുകളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിയ്ക്കുകയും കൂട്ടായി വില
േപശുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിേലക്ക് നമ്മൾ
പ്രേവശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാലാമതായി, സാമൂഹ്യ
ഇൻഷൂറൻസ് മുതലായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ചൂഷണവാസ
നകെള നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്നു സാധി
ക്കും. (എേക്കാണമിക്ക് െറവ്യൂ ആഗസ്ത് 15, 1957)
കാരണെമന്തായാലും കാര്യം വ്യക്തമാണ്? മാർക്സ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ എന്ന പുസ്തകെമഴുതിയതി
ന്നുേശഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാർ വിഭാവനം െചയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള യാെതാരു
േസാഷ്യലിസവും ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമില്ല. കറാച്ചി പ്രേമയം
പാസ്സാക്കെപ്പട്ടതിന്നുേശഷം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം
കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനവ്യവസായ
ങ്ങെളല്ലാം േദശസാൽക്കരിയ്ക്കണെമന്ന പഴഞ്ചൻ ആവ
ശ്യംേപാലും ഇന്ത്യയ്ക്കിന്നാവശ്യമില്ല. ഇന്നുള്ള സ്ഥിതിത
െന്ന ധാരാളമാണ്. “കേമർസ്” എന്ന കുത്തകമുതലാളി
പ്പത്രം തുറന്നുപറഞ്ഞേപാെല, “ഇന്ത്യ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാണ്!”

















7 മാർഗ്ഗത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്
ലക്ഷ്യത്തിേല വ്യത്യാസമുള്ളു, മാർഗ്ഗത്തിൽ വ്യത്യാസ
മില്ല എന്നാേണാ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം?
അല്ല; ലക്ഷ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതുെകാണ്ട് മാർഗ്ഗത്തി
ലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. േകാൺഗ്രസ്സുകാർ സമാധാനപര
വും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വിശ്വസിയ്ക്കു
ന്നവരും േനേരമറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അക്രമത്തിലും
േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന
താേണാ വ്യത്യാസം? അല്ല. അക്രമം പ്രേയാഗിക്കാ
െതയും ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിെന്റ സഹായമില്ലാെതയും
സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളി
ലൂെട നമ്മുെട നാട്ടിൽ േസാഷ്യലിസം ൈകവരുത്താ
നുള്ള സാദ്ധ്യതയുെണ്ടന്നും ആ സാദ്ധ്യതെയ അേങ്ങ
യറ്റം ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണന്നും കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്പാർട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിെന്ന
െയന്താണ് വ്യത്യാസം? േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയും കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്പാർട്ടിയുേടയും പരിപാടികൾ തമ്മിലും നയങ്ങൾ
തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യ
ക്തമാവും. േകാൺഗ്രസ്സിേന്റത് മുതലാളിത്തശക്തിക
െള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുള്ള നയങ്ങളും പരിപാടികളുമാ
ണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയുേടതാകെട്ട, േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
ശക്തികെള വളർത്താൻ േവണ്ടിയുള്ള നയങ്ങളും പരി
പാടികളുമാണ്. നികുതിനയങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാലും
ശരി. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം
പരിേശാധിച്ചാലും ശരി, വിവിധവർഗ്ഗങ്ങേളാടുള്ള സമീ
പനരീതികൾ പരിേശാധിച്ചാലും ശരി, ജനകീയാവശ്യ
ങ്ങേളയും ജനകീയാഭിലാഷങ്ങേളയും േനരിടുന്ന രീതി
പരിേശാധിച്ചാലും ശരി, ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു നിഗമന
ത്തിലും എത്തിേച്ചരാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
എന്നിട്ടും, ശ്രീമന്നാരായണെന്റ ഒരു ൈധര്യം േനാക്കൂ:
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങെളയുേപക്ഷിച്ച് േകാൺഗ്ര
സ്സിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിയ്ക്കണെമന്ന് അേദ്ദഹം
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ ഉപേദശിക്കുന്നു!
എല്ലാം പറഞ്ഞാലും, ഒരു േചാദ്യം പിേന്നയും ബാക്കിനി
ല്ക്കുന്നു. േസാഷ്യലിസം നല്ലതാെണന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യ
െമന്നും േകാൺഗ്രസ്സുേനതാക്കന്മാർ സമ്മതിയ്ക്കുന്നെത
ന്തുെകാണ്ടാണ്? മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സംരക്ഷകന്മാർ
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ കുപ്പായമിടുന്നെതന്തിനാണ്?
അതാണ് മഹത്തായ ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിേന്റയും
അതിെനത്തുടർന്നുെകാണ്ടാവിർഭവിച്ച േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
േലാകത്തിേന്റയും ശക്തി! അതാണ് രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധത്തിനുേശഷമുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളുെട
ഫലമായി ഓണംേകറാമൂലകളിൽേപ്പാലും അതിേവഗം
പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റാശയങ്ങളുെട
അജയ്യത!

















െ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 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െ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
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