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1
െലനിനും
ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
സിദ്ധാന്തവും
സാർവ്വജനീനമായ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്ക് യാെതാ
രുവിലയും കൽപിക്കാെത നിഷ്ഠൂരമായ വിദ്ധ്വംസകപ്ര
വർത്തനത്തിനും നിഷ്കരുണമായ അക്രമത്തിനുംേവണ്ടി
എേപ്പാഴും നിലെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യവിേരാ
ധിയും ഗൂഢാേലാചനക്കാരനായ േസ്വച്ഛാധിപതിയും
ആയി െലനിെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആരാധകരും എതി
രാളികളും ഒരുേപാെല ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. െലനിെന്റ
ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാസ്യമായ ചിത്രം സത്യത്തിൽ
നിന്നും വിദൂരമായതാെണന്നും, േസാഷ്യലിസെത്തപ്പറ്റി
യുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണം ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
പരമമായ വികാസവും, ജനാധിപത്യ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ
ങ്ങളുെട സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരവും ഉൾെക്കാണ്ടതാ
യിരുന്നുെവന്നും െതളിയിക്കുകയുമാണ് ഈ പ്രബന്ധ
ത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.
ഒരു വർഗ്ഗഭരണെത്ത േവെറാരു വർഗ്ഗഭരണംെകാ
േണ്ടാ, ഒരു േസ്വച്ഛാധിപത്യെത്ത മെറ്റാരു േസ്വച്ഛാധി
പത്യംെകാേണ്ടാ ഒരു പാർട്ടിഭരണെത്ത മെറ്റാരു പാർ
ട്ടിഭരണംെകാേണ്ടാ പകരംെവക്കുന്ന, ശുഷ്കിച്ച ഒന്നായി
രുന്നില്ല െലനിെന്റ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കൽപം. അേദ്ദഹ
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം
ഭൂമിയിൽ യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും, സമത്വവും, സാേഹാ
ദര്യവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിെല എല്ലാ അം
ഗങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തുഷ്ടിയും ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതിനും ഉള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ, വ്യക്തിെയ സമൂഹത്തിൽ മുക്കിക്കള
യുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല; കാരണം ‘നിസ്സംശയമായും
കർേമ്മാന്മുഖരായ വ്യക്തികളുെട െചയ്തികൾെകാണ്ട്
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതാണ് ചരിത്രം.’ സ്വതന്ത്രമായ അന്ത
രീക്ഷത്തിൽ തനതായ ഓേരാ വ്യക്തിത്വത്തിെന്റയും
സ്വതന്ത്രമായ വികാസമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം. 1903-ൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട പാർട്ടി പരിപാ
ടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ ‘െപ്ലഖേനാ’ വുമായി നട
ന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ 1902-ൽ തെന്ന ഇത് വ്യക്ത
മാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. െപ്ലഖേനാവിെന വിമർശിച്ചുെകാ
ണ്ട് െലനിൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു—“പുതിയസാമൂഹ്യക്രമം
എല്ലാ അംഗങ്ങളുെടയും സ്വതന്ത്രവും സർവ്വേതാന്മുഖ
മായ വികാസവും പൂർണ്ണേക്ഷമവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
തായിരിക്കണം.” െലനിെന്റ ഉറച്ച നിലപാടുകാരണ
മായിരുന്നു, െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ സാമൂഹ്യവിപ്ലവം സമൂ
ഹത്തിെല വർഗ്ഗവിഭജനം അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
മർദ്ദിതജനതെയ മുഴുവൻ േമാചിപ്പിക്കുെമന്നു മാത്രമ
ല്ല, സമൂഹത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളുേടയും സന്തുഷ്ടിയും
ബഹുമുഖമായ വികാസവും—സമ്പൂർണ്ണജനാധിപത്യം—
ഉറപ്പുവരുത്തുെമന്നു പാർട്ടിപരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അങ്ങിെന േസാഷ്യലിസം ജനാധിപത്യത്തിെന്റ നിേഷ
ധമല്ല. വികാസമാണ് ഉൾെക്കാണ്ടത്. വ്യക്തിസ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ വാഴ്ചയാണു അതിെന്റ സത്ത.
എന്നാൽ ജനാധിപത്യം പരിപൂർണ്ണവികാസം പ്രാപി
ക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ വാഴ്ച തികച്ചും ഫലപ്രദ
മാക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ മൂലധനത്തിെന്റ േമധാ
വിത്വെത്ത തകർക്കുകയും െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
സർഗ്ഗാത്മകശക്തികെള അധികാരേസാപാനത്തിെല
ത്തിക്കുകയും േവണെമന്നു െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സമൂഹത്തിെന്റ സമസ്തേമഖലകളിലും അതിെന്റ സമ്പ
ദ്വ്യവസ്ഥ, അതിെന്റ രാഷ്ട്രീയം, അതിെന്റ സംസ്കാരം തു
ടങ്ങിയവയിൽ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വിജയം ഉറപ്പു
വരുത്തണെമങ്കിൽ, ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിെന്റ നിലവാരം
െമച്ചെപ്പടുേമ്പാൾ ബൂർഷ്വാഭരണകൂടം തെന്നത്താെന
തിേരാധാനം െചയ്യുെമന്നു വാദിച്ചു. റിവിഷനിസ്റ്റുകെള
അതിശക്തമായി അേദ്ദഹം വിമർശിച്ചു. ബൂർഷ്വാ ഭരണ
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക അസാദ്ധ്യമാെണന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ
മാർക്സും, ഏംഗൽസും പ്രസ്താവിക്കുന്നതുേപാെല വിപ്ല
വത്തിെല ആദ്യെത്ത പടി “ജനാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടി
യുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ വിജയം ൈകവരിച്ചുെകാണ്ട്”
“ഭരണവർഗ്ഗമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം”
ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തുവരിക എന്നതാ
ണ്. ഭരണകൂടത്തിെന്റ വർഗ്ഗസ്വഭാവം ഊന്നിെക്കാണ്ട്,
പഴയ ബൂർഷ്വാ ഭരണയന്ത്രെത്ത തകർേക്കണ്ടതിെന്റ
യും പകരം അധീശവർഗ്ഗമായി സ്വയം ഉയരുന്ന െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിെന്റയും ആവ
ശ്യകതയ്ക്ക് അടിവരയിടുകയും െചയ്തു, െലനിൻ.
പാരീസ് കമ്മ്യൂണിെന സംബന്ധിച്ച മാർക്സിെന്റയും ഏം
ഗൽസിെന്റയും ആശയങ്ങൾ െലനിൻ പഠിക്കുകയും
റഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവെയ പ്ര
േയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. പാരിസ് കമ്മ്യൂണിെന്റ പാഠ
ങ്ങെള അവലംബമാക്കിെക്കാണ്ട്, മുതലാളിത്തത്തി
നും േസാഷ്യലിസത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരവശ്യമായ ഘട്ട
മാണ്, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യെമന്നേദ്ദഹം
കണ്ടു.
ഒന്നാമതായി ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലും തര
ത്തിലുള്ള െചറുത്തുനിൽപിെന തകർക്കുവാനും രണ്ടാ
മതായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉയർ
ന്ന തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാ
നും, മൂന്നാമതായി വർഗ്ഗരഹിതവും ഭരണകൂടമില്ലാത്ത
തുമായ ഒരു സമൂഹത്തിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനു
ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ േവണ്ടിയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി
െന്റ ഏകാധിപത്യം ആവശ്യമാണ്. “ഏറ്റവും ജനാധിപ
ത്യപരമായ ബൂർഷ്വാ റിപ്പബ്ലിക്കിെനക്കാളും ദശലക്ഷം
തവണ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ ഒന്നാ”യിട്ടാണ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള െല
നിെന്റ സങ്കൽപം. അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന വിശദീകരിച്ചു—
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യം, കമ്മ്യൂണിസത്തി
േലക്കുള്ള പരിവർത്തനഘട്ടം, ആദ്യമായി, ജനങ്ങൾ
ക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള,
ജനാധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ േപാവുകയാണ്. അേതാ
ടുകൂടിത്തെന്ന ന്യൂനപക്ഷമായ ചൂഷകെര വരുതിയിൽ
െകാണ്ടുവരിക എന്ന ആവശ്യമായ കൃത്യവും, പരിപൂർ
ണ്ണ ജനാധിപത്യ കമ്മ്യൂണിസത്തിനു മാത്രേമ പ്രദാനം
െചയ്യുവാൻ കഴിയൂ. അെതത്ര കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പട്ടതാ
േണാ അത്രയും ശീഘ്രമായും, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാ
ധിപത്യം ആവശ്യമില്ലാതായി വരികയും—അത് അപ്ര
ത്യക്ഷമാകുകയും െചയ്യും.” (ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും).
സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റ ശക്തിയും കാര്യക്ഷമതയും
അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂഷകവർഗ്ഗത്തിെനതിരായു
ള്ള ബലപ്രേയാഗത്തിലുപരിയായി, ഭരണകൂടത്തിെന്റ
തെന്ന രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി
െന്റ േബാധെത്തയാണ്. കർഷകേരയും അതിെന്റ മറ്റു
സാമൂഹ്യ സഖ്യശക്തികെളയും നയിക്കുന്നതിൽ അതി
നുള്ള െകല്പിെനയുമാണ്.
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം എന്നുെമന്നും നി
ലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയായി െലനിൻ സങ്കൽപ്പിച്ചി
ല്ല. െലനിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മുതലാളിത്ത
ത്തിൽ നിന്നും േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള പരിവർ
ത്തനഘട്ടത്തിെല താൽക്കാലികെമങ്കിലും ഒരവശ്യ
പ്രതിഭാസംമാത്രമായിരുന്നു അത്. യാഥാർഥ്യത്തിൽ
ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ തെന്ന മാർ
ക്സിെനേപ്പാെല െലനിനും എല്ലാ മനുഷ്യരും മാനുഷിക
വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം
േനടുന്ന ഒരു വർഗ്ഗരഹിത സമുദായെത്തയാണ് ലക്ഷ്യ
മാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടം അലംഘനീയമാ
യി നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവെര വിമർശിച്ചു
െകാണ്ട് െലനിെനഴുതി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു ഒരു
ഭരണകൂടം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ അവസരവാദികളും
േസാഷ്യൽ ചാവനിസ്റ്റുകളും കാട്സ്കീൈയറ്റുകളും ഓതി
െക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എന്തിന്? മാർക്സിെന്റ
നിർേദ്ദശമതാെണന്ന് നെമ്മ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുവാൻ!
മാർക്സിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നാമതായി െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിനു തിേരാധാനം െചയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്ന
അപ്രത്യക്ഷമായിത്തീേരണ്ട വിധത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്ക
െപ്പട്ട ഒരു േസ്റ്ററ്റാണാവശ്യമായത് എന്നുകൂടി കൂട്ടിേച്ചർ
ക്കുവാൻ അവർ മറക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്നവർക്കു ഒരു ‘ഭരണകൂടം’ ആവശ്യമാണ്. അതായത്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഭരണവർഗ്ഗമായി സംഘടിപ്പിക്കെപ്പ
ട്ട ഒരു ഭരണകൂടം.
(ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും)

ഒരു സവിേശഷ രൂപത്തിലുള്ള ഉപകരണം, സമ്മർ
ദ്ദം, െചലുത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രേത്യക ഉപാധി. ഭരണകൂ
ടം, ആവശ്യമായി വരും. എന്നാൽ അത് സാധാരണ
അർഥത്തിലുള്ള ഭരണകൂടമായിരിക്കയില്ല. കാരണം
കീഴ്െപ്പടുത്തുകെയന്നത് താരതേമ്യന അനായാസവും
സ്വാഭാവികവും ആയ ഒരു സംഗതിയായിരിക്കും. അതി
െന്റ അർഥം അടിമകെളയും െതാഴിലാളികെളയും അടി
ച്ചമർത്തുന്നതിനാവശ്യമായി വന്നതിലും കുറവായ രക്ത
െച്ചാരിച്ചിൽ മാത്രേമ ആവശ്യമായി വരൂ എന്നെത്ര.
മാനവരാശി െകാടുേക്കണ്ട വില എത്രേയാ തുച്ഛമായി
രിക്കും എന്നാണതിനർഥം. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ
വികാസ പരിധിക്കകത്തു ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെള ഉൾ
െക്കാള്ളിച്ചുെകാണ്ടുള്ളതും, അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഒരു
പ്രേത്യക മർദ്ദേനാപകരണത്തിെന്റ ആവശ്യം, വളെര
േവഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായിരിക്കുകയും െചയ്യും.
മാത്രമല്ല “സമൂഹത്തിെല എല്ലാ അംഗങ്ങളും—അഥവാ
ഭൂരിപക്ഷെമങ്കിലും, ഭരണം നടത്തുവാൻ പഠിക്കുകയും
കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കരങ്ങളിൽ കയ്യാളുവാൻ തുടങ്ങുക
യും തുച്ഛമായ എണ്ണം മുതലാളികളായ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ
േറയും, മുതലാളിത്തസ്വഭാവങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്താനാഗ്ര
ഹിക്കുന്നവരുെടയും മുതലാളിത്തത്തിെന്റയും ഫലമായി
ദുഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടവരുെടയും േമൽ നിയന്ത്രണം ഏർെപ്പടു
ത്തുകയും െചയ്യുന്ന നിമിഷംെതാട്ടു ഒരു ഭരണയന്ത്രത്തി
െന്റ ആവശ്യംതെന്ന ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങും.” (ഭരണകൂ
ടവും വിപ്ലവവും.)

















1 കൂടുതൽ വിശാലമായ ജനാധിപത്യം
മുതലാളിത്തം ‘ബഹുജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ജനാധിപ
ത്യപ്രവണതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു’ െവന്നു െലനിൻ അം
ഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ‘മുതലാളിത്തം െപാതുെവയും സാ
മ്രാജ്യത്വം വിേശഷിച്ചും ജനാധിപത്യെത്ത ഒരു മിഥ്യയാ
ക്കിമാറ്റുന്നു.’ ജനങ്ങളുെട സാമ്പത്തികാടിമത്തം ഇതി
നു പ്രേത്യകകാരണമായിത്തീരുന്നുെവന്നും അേദ്ദഹം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉട
മസ്ഥാവകാശമില്ലാതിരുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു
ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യം ഔപചാരികമായി അനുവദിക്കു
ന്ന പ്രേത്യകാവകാശങ്ങേളാ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങ
േളാ ഗണനീയമാംവിധം ഉപേയാഗിക്കുവാൻ സാധ്യമ
ല്ലായിരുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
സർവ്വാധിപത്യം ഒന്നാമതായും, അത്തരം അവകാശ
ങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഔപചാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കു
ന്നതിനുപകരം, മുതലാളിത്തത്തിൻ കീഴിൽ മർദ്ദനമനു
ഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
ത്തിനും കൃഷിക്കാർക്കും, അതു ഫലത്തിൽ അനുഭവേവ
ദ്യമാക്കുന്നു.’ അേപ്പാൾ െലനിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ,
ജനാധിപത്യത്തിെന്റ െമാത്തത്തിലുള്ള നിേഷധമല്ല
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം. അത് ചൂഷകരായ മു
തലാളിവർഗ്ഗത്തിെനതിരായി മാത്രമുള്ള സർവാധിപത്യ
വും, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ജനാധിപത്യവുമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിൻേറയും സാ
മ്രാജ്യത്വത്തിൻേറയും നിഷ്ക്കാസനം െകാണ്ട് അേദ്ദഹം
ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ വ്യാപ്തിെയ ശു
ഷ്കിപ്പിക്കുകയല്ല, ജനങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ജനാധിപത്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അതി
െന വിശാലമാക്കുകയാണ്.
മുതലാളിത്തം േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കു പരിവർത്തനം
െചയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിെല സമൂഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
രൂപമാണ് പാർലിെമൻററി ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിെക്ക
ന്നു മാർക്സും എംഗൽസും അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. റഷ്യ
യിൽ നിലവിലിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ധാരണ
പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നു െലനിൻ മനസ്സിലാക്കി. ബൂർഷ്വാ
പാർലിെമൻററി ജനാധിപത്യം െലജിേസ്ലറ്റീവ് (നിയ
മനിർമ്മാണ) അധികാരങ്ങെള എക്സിക്യൂട്ടീവ് (നിയമം
നടപ്പാക്കൽ) അധികാരങ്ങളിൽ നിന്നും േവർെപടുത്തി,
െലജിേസ്ലറ്റീവും എക്സിക്യൂട്ടീവും ആയ രണ്ട് അധികാര
ങ്ങളും പ്രേയാഗിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള
ഒരു സ്ഥാപനമാണ് െലനിന് ആവശ്യമായിരുന്നത്.
അേദ്ദഹം എഴുതി : ‘പ്രാതിനിധ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ നില
നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യക സമ്പ്രദായെമ
ന്നനിലയിൽ െലജിേസ്ലറ്റീവും എക്സിക്യൂട്ടീവുമായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിവിഭജനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന,
അതിെന്റ െഡപ്യൂട്ടികൾക്കു പ്രേത്യകസ്ഥാനമാനങ്ങൾ
നൽകുന്ന പാർലിെമൻററിസത്തിനു നിലനിൽപില്ലാതാ
യിരിക്കുന്നു.’
“പ്രാതിനിധ്യസ്ഥാപനങ്ങളില്ലാെത ജനാധിപത്യെത്ത

േയാ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗജനാധിപത്യെത്തേയാ വിഭാവ
നം െചയ്യുക നമുക്കു സാധ്യമെല്ലന്നും” അേദ്ദഹത്തിനറി
യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവ, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ
വും ചർച്ചകളും െവറും ഒരു മിഥ്യയായിത്തീരുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങളാവരുത്. പ്രതിനിധികൾ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന
നിയമങ്ങെള സ്വയം നടപ്പിൽവരുത്തുകയും, സമ്മതിദാ
യകേരാടു േനരിട്ട് ഉത്തരവാദെപ്പട്ടിരിക്കുകയും േവണം.
“മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ െലനിൻ ആഗ്രഹിച്ചത്,
ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യെത്ത െതാഴിലാളികളും കർഷക
രും സ്വയംഭരണാധികാരികളായിത്തീരുന്ന പ്രത്യക്ഷജ
നാധിപത്യംെകാണ്ട് പകരം െവക്കുകെയന്നതായിരു
ന്നു.
“െതാഴിലാളികൾ തെന്ന ഫലത്തിൽ നിയന്ത്രണം െച

ലുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉടനടി ഏർെപ്പടുത്തുവാൻ അവരാ
വശ്യെപ്പടണം.” ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവികളുെടേയാ, മുക
ളിൽ നിന്ന് നിയമിക്കെപ്പടുന്നവരുെടേയാ ഒരു ഗവൺ
െമൻറ് സംസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിട്ടല്ല
െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും പരിഗണിക്കെപ്പട്ടത്.
അവർ തെന്നയായിരുന്നു ഗവൺെമൻറ്. “ബഹുജന
ങ്ങൾ, േവാട്ട് െചയ്യുകയും, തിരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്യു
ന്നതിൽകൂടി മാത്രമല്ല, ൈദനംദിന കാര്യങ്ങൾ നട
ത്തുന്നതിൽ കൂടിയും സ്വതന്ത്രമായി ഭരണത്തിൽ പങ്കു
െകാള്ളും. േപാലീേസാ പട്ടാളേമാ, ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാ
ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഓേരാ െതാഴിലാളിയും, ഓേരാ കൃഷി
ക്കാരനും ഓേരാ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനും, ചൂഷിതരായവ
െരല്ലാവരും, അവസാനെത്ത ആൾവെരയുള്ള സമസ്ത
ജനതതിയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകും) “അങ്ങെന
െലനിെന്റ വീക്ഷണത്തിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം
ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും, ഗവൺെമൻറിെന്റ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്കാധാരമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളുെമടുക്കുന്നതി
ലും ബഹുജനങ്ങളുെട പ്രത്യക്ഷമായ പങ്കാളിത്തം േസാ
ഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനനുേപക്ഷണീയമായ ഒരു
പാധിയാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് േസാവിയറ്റടിസ്ഥാ
നത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യറിപ്പബ്ലിക്ക്, പരിവർത്തന
കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും
ജനാധിപത്യവും പ്രദാനം െചയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപന
ത്തിെന്റ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു രൂപമാെണന്നേദ്ദഹം
കരുതിയത്.” പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ േനരിട്ടുള്ള
ആനുകൂല്യങ്ങളും പാർലെമൻററി സമ്പ്രദായത്തിെന്റ
ആനുകൂല്യങ്ങളും സംേയാജിപ്പിക്കാൻ ‘േസാവിേയറ്റ് രൂ
പത്തിലുള്ള ഗവൺെമൻറിനു സാധ്യമാകുെമന്നും അേദ്ദ
ഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ വ്യവസ്ഥയിൽ, ബഹുജനങ്ങൾ
േവാട്ടിങ്ങിലും, െതരെഞ്ഞടുപ്പിലും, മാത്രമല്ല ൈദനംദിന
ഭരണ നിർവഹണത്തിലും പെങ്കടുക്കാൻ സന്നദ്ധരായി
ത്തീരും.

















2 േസാവിയറ്റുകൾ
േസാവിയറ്റുകൾ അഥവാ കൗൺസിലുകൾ 1905 െല വി
പ്ലവകാലത്തുതെന്ന നിലവിൽ വന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തി
കവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അവരുെട സമരങ്ങെള ഏേകാ
പിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും െചയ്യുവാൻ െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗം തെന്ന ൈനസർഗ്ഗികമായി സൃഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു
അവ. “ജനസംഖ്യയുെട പത്തിൽ ഒൻപതുഭാഗത്തിെന്റ
താൽപര്യങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന “െതാഴിലാളിക
ളുെട ഗവൺെമൻറിെന്റ ബീജമായിരുന്നു അവ. 1917ൽ അവ നവ്യമായ ശക്തിേയാടുകൂടി ഒരിക്കൽകൂടി പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യത്തി
െന്റ സവിേശഷരൂപമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
േസാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തിൽ നി
ന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വിഭാവനം െചയ്യ
െപ്പട്ടതാണ്. രണ്ടാമേത്തത് ജനസമൂഹത്തിൽ നിന്നും
അകന്നുനിൽക്കുവാനും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു
സ്വതന്ത്രമായി വർത്തിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു ഇത്തിക്കണ്ണി
േപാെല പിടിവിടാം. ഒരു സ്വന്തം നിലനിൽപ്പു ശാശ്വത
മാക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ള ഒരുപകരണമാണ്. േനെര
മറിച്ച്, േസാവിയറ്റു ഭരണകൂടമാകെട്ട സ്വയം ഇല്ലായ്മെച
യ്യെപ്പടാനും സ്വയം െകാഴിഞ്ഞുേപാകാനും പരിഷ്കൃത
സമൂഹത്തിനുള്ളിലായി സ്വയം വിലയം പ്രാപിക്കാനും,
ജനതയ്ക്കുപരിയായി നിലെകാള്ളുന്ന ഏെതങ്കിലും ബാ
ഹ്യശക്തിയുെട ഇടെപടലില്ലാെതതെന്ന ജനങ്ങൾക്കു
സ്വയം ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വയം ഭരണരൂപങ്ങൾ ഭര
ണകൂടത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു നിലവിൽവരുെമന്ന ധാര
ണയിലടിസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ടുമാണു, നിലവിൽ വരു
ന്നതുതെന്ന. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ േസാവിയ
റ്റു രൂപത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം താൽക്കാലികമായ ഒരു
പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് സങ്കൽപ്പിക്കെപ്പട്ടത്. അതു പരി
ഷ്കൃതസമൂഹവും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള വ്യതിരിക്താ
വസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ആദ്യെത്ത ചുവടുവയ്പ്പാ
ണ്. സമൂഹത്തിെന്റയും ഭരണകൂടത്തിെന്റയും അന്യഥാ
വൽക്കരണം അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു ഭരണകൂടം ഒരു
പ്രേത്യകസ്ഥാപനമായി നിലനിൽക്കുന്നതിെന ഇല്ലാ
താക്കാൻ—അങ്ങെന ഭരണകൂടമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം
സൃഷ്ടിക്കാൻ വഴിെയാരുക്കുന്നു.
ഒരു ജനാധിപത്യെതാഴിലാളിവർഗ്ഗഭരണകൂടെത്ത സം
ബന്ധിച്ച തെന്റ ആശയങ്ങൾ പ്രാേയാഗികമാക്കാൻ
െലനിൻ ഒേക്ടാബർ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സന്ദർഭം
ഒരുക്കി. എന്നാൽ ഇെതാരു എളുപ്പമുള്ള പണിയായി
രുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായ െകടുതികൾക്കും അക
ത്തും പുറത്തുമുള്ള ശത്രുക്കളുെട ശക്തിയായ സമ്മർദ്ദ
ത്തിനും വിേധയമായിരുന്ന ഒരു പിേന്നാക്കരാജ്യത്താ
ണ് അേദ്ദഹത്തിനു േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുേക്കണ്ടിവ
ന്നത്. പ്രയാസേമറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമായിരുന്ന പരി
തസ്ഥിതികൾ ജനങ്ങളുെട അധികാരശക്തിയുെട രൂപ
മായ ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കു േസാവി
യറ്റുകളുെട പ്രവർത്തനം രൂപെപ്പടുേത്തണ്ടതു ഒരു വശ
ത്തു ആവശ്യമായിവന്നുെവങ്കിൽ, മറുവശത്തു േകന്ദ്രീകൃത
വും ചിട്ടയും അച്ചടക്കവുമുള്ളതുമായ േനതൃത്വത്തിെന്റയും
ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെടയും ഗവൺെമ്മൻറിെന്റയും േകന്ദ്രീ
കരണം ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വത്തിനു വഴിവച്ചു. വി
േശഷിച്ചും നാടിെന്റ പിേന്നാക്കാവസ്ഥയും ബഹുജന
ങ്ങളുെട അജ്ഞതയും കാരണം. തളർച്ചബാധിച്ചവ
രും നിരക്ഷരരുമായ ബഹുജനങ്ങൾക്കു വിപ്ലവം നട
ത്തുക എന്നതുേപാെല സുസാധമായിരുന്നില്ല. വിപ്ല
വത്തിനുേശഷം െപാന്തിവന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സാമ്പ
ത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങെള പരിഹരിക്കുക
െയന്നതും പ്രേത്യക ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും മറ്റു ചുമതലക്കാെരയും ഏതു
ഭരണകൂടത്തിനുെമന്നേപാെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗഭര
ണകൂടത്തിനും ആവശ്യമാെണന്നു െലനിനു അറിയാ
മായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉേഗ്യാഗസ്ഥന്മാരും ചുമത
ലക്കാരും ന്യായദീക്ഷയില്ലാത്ത ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവി
കളായി ബഹുജനങ്ങളുെടേമൽ കുതിര കയറാനുള്ള
പ്രവണത കാണിച്ചു. അതുെകാണ്ട് “ഗവൺെമൻറു
േദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട കാര്യനിർവ്വഹണത്തിെന്റ സവി
േശഷ രൂപങ്ങൾക്കു പകരമായി, മാേനജരന്മാരുേട
യും ക്ലാർക്കുമാരുെടയും ലഘുവായ പ്രവർത്തനരീതി
കൾ ഉടനടിതെന്ന—ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനകം—
പുനഃസ്ഥാപിക്കണെമന്നേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ടു. “ഗവൺ
െമൻറുേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര ബഹുജനങ്ങേളാടുത്തരവാദ
െപ്പടുത്തിയും അവെര ബഹുജന നിയന്ത്രണത്തിൻ കീ
ഴിൽ െകാണ്ടുവന്നുെകാണ്ടും, കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ അള
വിലും, കർശനമായും ജനാധിപത്യം പ്രേയാഗത്തിൽ
അനുഭവേവദ്യമാക്കാൻ കഴിയണ”െമന്നേദ്ദഹം പ്രഖ്യാ
പിച്ചു.

















3 താൽക്കാലിക പരിമിതികൾ
വിപ്ലവെത്തതുടർന്നുണ്ടായ ആഭ്യന്തരയുദ്ധകാലത്തിൻ
േറയും വിേദശീയ ഇടെപടലിെന്റയും ചുറ്റുപാടുകളിൽ,
പുത്തനായി പിറന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗഭരണകൂടശിശു
വിനു, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തി
െന്റയും േമൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിമിതികളും
ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടിവന്നു. 1919 മാർച്ചിൽ കൂടിയ അഖി
ലറഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (േബാൾെഷവിക്ക്) യുെട
എട്ടാം േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പുതിയ പരിപാടിയിൽ ഇവ
െയ താൽക്കാലിക നടപടികെളന്ന നിലയ്ക്കു ന്യായീകരി
ക്കുകയുണ്ടായി. പരിപാടി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു :
“രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുക എന്നതു, താൽ

ക്കാലിക നടപടിെയന്ന നിലയ്ക്ക് ആവശ്യമാെണന്നു വി
ശദീകരിക്കുക െതാഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിയുെട ഉേദ്ദശങ്ങ
ളിൽെപ്പടുന്നു. ചൂഷകന്മാരുെട പ്രേത്യകാവകാശങ്ങൾ
നിലനിർത്താേനാ പുനഃസ്ഥാപിക്കാേനാ നടത്തുന്ന ശ്ര
മങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്താൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ഒരു
മനുഷ്യജീവിെയ മെറ്റാരാൾ ചൂഷണം െചയ്യുക എന്ന
തിെന്റ സാദ്ധ്യത അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നേതാടുകൂടി ഈ
നടപടികളുെട ആവശ്യവും ക്രേമണ ഇല്ലാതാവും. പാർ
ട്ടി അവെയ കുറയ്ക്കാനും പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കാനും ശ്രമി
ക്കും.”

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും ആശയങ്ങളുെട പരസ്പരമുള്ള
അഭിമുഖീകരണവും ഇെല്ലങ്കിൽ, േസാവിയറ്റുകളുെട ഓജ
സ്സ് വാർന്നു േപാവുെമന്നു െലനിനു അറിയാമായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടായിരുന്നു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിെന്റയും വി
േദശ ഇടെപടലിെന്റയും പരിതസ്ഥിതിയിൽേപ്പാലും
അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും വിമർശനസ്വാതന്ത്ര്യവും ഗണ്യ
മായ ഒരളവിൽ അനുവദിക്കെപ്പട്ടത്. െലനിെന്റ അഭി
പ്രായങ്ങളുെടയും, ഭരണനയങ്ങളുെടയും വിമർശകരാ
യിരുന്ന േട്രാട്സ്കി, ബുഖാറിൻ തുടങ്ങിയവെരേപ്പാലും
സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും, പത്രങ്ങളി
ലും െപാതുപ്രസംഗങ്ങളിലും അവ സ്വതന്ത്രമായി പ്രക
ടിപ്പിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നുെവന്നതു ശ്രേദ്ധയമാണ്.
െലനിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു ജനങ്ങളുെട ബഹുഭൂരി
പക്ഷത്തിെന്റയും പിന്തുണ ലഭിച്ചതു മെറ്റല്ലാ അഭിപ്രാ
യഗതികേളയും അടിച്ചമർത്തിയതുെകാണ്ടായിരുന്നില്ല.
േനെരമറിച്ചു, അവ യഥാർഥ്യവുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്ന
വയും, ജനങ്ങളുെട അഭിലാഷങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കു
ന്നവയുമായിരുന്നതിനാലാണ്.
ആരംഭത്തിൽ േസാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം നിസ്സംശയമായും
ഒരു വിപ്ലവപരമായ ജനാധിപത്യക്രമം തെന്നയായി
രുന്നു. എങ്കിൽേപാലും 1913 ആയേപ്പാെഴക്കും “േസാ
വിയറ്റു ഭരണെത്ത വികൃതെപ്പടുത്താനുള്ള” പ്രവണത
കെളക്കുറിച്ചു െലനിൻ തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആരംഭത്തിൽ വിപ്ലവ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഉപാധിക
ളായിരുന്ന േസാവിയറ്റുകൾ “അച്ചിൽവീണു കട്ടപിടിച്ച
വയായി, ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വഭരണകൂടത്തി
െന്റ ഉപകരണമായി ഉറഞ്ഞവയായി പരിണമിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു” െവന്നേദ്ദഹം കണ്ടറിഞ്ഞു.
“േസാവിയറ്റുകളിെല അംഗങ്ങെള പാർലെമൻേററിയ

ന്മാരായും ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികളായും പരിവർത്തനം
െചെയ്തടുക്കാനുള്ള ഒരു െപറ്റിബൂർഷ്വാ പ്രവണത കാ
ണുന്നുണ്ട്. ഇതിെനതിെര നാം േപാരാടണം. ഭരണ
ത്തിൽ എല്ലാ െമമ്പറന്മാെരയും സജീവമായി പെങ്കടുപ്പി
ക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. ഓേരാ െതാഴിലാളിയും തെന്റ
ദിവേസനയുള്ള െതാഴിൽ സംബന്ധമായ അദ്ധ്വാനം
കഴിഞ്ഞാൽ, തികഞ്ഞ സന്മനേസ്സാടുകൂടി തെന്റ സാ
മൂഹിക ചുമതലകൾ നിറേവറ്റിയിരിക്കുക എന്നതാണു
നമ്മുെട ലക്ഷ്യം. ഇതിേലക്കുള്ള അന്തരാശഘട്ടമാണു
പ്രേത്യകിച്ചും, പ്രയാസമുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ പരിവർ
ത്തനെത്ത തരണം െചയ്യുന്നതിൽക്കൂടി മാത്രേമ േസാ
ഷ്യലിസത്തിെന്റ അന്തിമമായ ദൃഢീകരണത്തിനുള്ള
ഉറപ്പു നമുക്കു ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.” “നമ്മുെട ഭരണസംവിധാ
നത്തിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം പഴുെത്താലിച്ച ഒരു
പുണ്ണായിതീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പാർട്ടി പരിപാ
ടിയിൽ അേതപ്പറ്റി പരാമർശിേക്കണ്ടിവന്നു.” െവന്നേദ്ദ
ഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. “ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാ
വിത്വത്തിെനതിരായ സമരം അേങ്ങയറ്റം ആവശ്യമായി
തീർന്നിരിക്കുന്നുെവന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം.” എന്ന
േദ്ദഹം ആഹ്വാനം െചയ്തു.
ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിെന്റ വിജയത്തിെന്റ രണ്ടു െകാല്ല
ത്തിനകം തെന്ന േസാവിയറ്റുകൾക്കു േനരിട്ടുള്ള ഭരണാ
ധികാരം നഷ്ടെപ്പട്ടുെവന്നു സൂക്ഷ്മദൃക്കായ െലനിൻ മന
സ്സിലാക്കി. “അവരുെട പരിപാടിയനുസരിച്ചു െതാഴിലാ
ളികളാൽ നടത്തെപ്പടുന്ന ഭരേണാപാധികളാണ് േസാ
വിയറ്റുകൾ. പേക്ഷ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന, ജനങ്ങൾ േനരി
ട്ടുഭരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങെളന്നതിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവ െതാഴിലാളികൾക്കുേവണ്ടി
വാസ്തവത്തിൽ, െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ ഏറ്റവും മു
ന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനു ഭരണം നടത്താ
നുള്ള ഉപാധികൾ മാത്രമാ” െണന്ന യാഥാർഥ്യെത്ത
1919 മാർച്ചിൽ അേദ്ദഹം തുറന്നു സമ്മതിച്ചു.

















4 അവർ മടങ്ങിവന്നു
േസാവിയറ്റു വാഴ്ചെയ ആദ്യം സാറിസ്റ്റ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അതുമായി സഹ
കരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. “അവർ മടങ്ങിവന്നു.
അേതാെട നമ്മുെട ദുരിതങ്ങളുമാരംഭിച്ചു” എന്നാണ് െല
നിൻ പറഞ്ഞത്. “ഭരണത്തിെന്റ പരേമാന്നതസ്ഥാന
ത്തു നമുക്കു കൃത്യമായി എണ്ണം പറയാൻ കഴിയിെല്ലങ്കി
ലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതു ഏതാനും ആയിരം േപർ, ഏറ്റ
വും കൂടിയാൽ, ഏതാനും പതിനായിരംേപർ, നമ്മുെട
സ്വന്തം ആളുകളായി നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വംശാവലി
യുെട ചുവട്ടിൽ തുടരുന്നതു നമുക്കു സാറിൽനിന്നും ബൂർ
ഷ്വാസമൂഹത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ലക്ഷണം തികഞ്ഞ
പഴയ േശവുകക്കാെരയാണ്. ഇവർ കുെറ േബാധപൂർ
വ്വവും കുേറ േബാധപൂർവ്വമല്ലാെതയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.”
(45 േപജ് 290).
ഈ സംഭവവികാസത്തിൽ െലനിൻ ഉൽക്കണ്ഠാകു
ലനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം എഴുതി : “എന്താണേപ്പാൾ
േപാരായ്ക? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർക്കില്ലാത്തെത
ന്താെണന്നു വളെര വളെര വ്യക്തമാണ്. അവർക്കില്ലാ
ത്തതു സംസ്കാരമാണ്. നമുക്കു േമാേസ്കായുെട കാര്യെമ
ടുക്കാം. 4700 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാരും, ഉേദ്യാഗ
സ്ഥേമധാവികളുെട ഒരു വൻപരപ്പും, ആരാണ് േനതൃ
ത്വം നൽകുന്നത്? ആരാണു നയിക്കെപ്പടുന്നത്? കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റുകാരാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നു എങ്ങിെന പറ
യാൻ കഴിയുെമന്നു ഞാൻ വളെരേയെറ സംശയിക്കു
ന്നു. അവർ നയിക്കെപ്പടുകയാെണന്നു പറയാെമന്നു
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.” (േവാള ്യം 50 േപജ് 95).
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുെട േപാരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ
രണ്ടുപാധികൾ അത്യന്താേപക്ഷിതമാെണന്നു െലനിൻ
കണ്ടു : ഒന്നാമതു “തികച്ചും െകാള്ളരുതാത്തതും നാം
പഴയതു ഭരണത്തിൽ നിന്നു അപ്പടി ഏെറ്റടുത്തതുമായ
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങെള രൂപാന്തരം െചയ്യുക” എന്നതും,
രണ്ടാമതു ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിൽക്കൂടി ജനങ്ങ
ളിൽ മതിയായ ഉണർവും േബാധവും സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന
തും.

















5 മൂന്നു ശത്രുക്കൾ
1921 ഒേക്ടാബറിൽ െലനിൻ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം എതിർ
േക്കണ്ട മൂന്നു ശത്രുക്കെള എടുത്തു കാണിച്ചു. ഒന്നാമതു
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട ധിക്കാരവും ആർഭാടവും, രണ്ടാമ
തു ബഹുജനങ്ങളുെട നിരക്ഷരത്വം, മൂന്നാമതു സ്വാർഥപൂ
രിതമായ കച്ചവടമനഃസ്ഥിതിയും അഴിമതിയും, േവണ്ട

ത്രേബാധം ജനങ്ങളിലില്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ മൂന്നു
ശത്രുക്കളും തഴച്ചുവളരുന്നത് എന്നേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

1922 ജനുവരി 23 ന് അേദ്ദഹം എഴുതി : “ഭൂതകാലത്തി

െന്റ അവശിഷ്ടെമന്നതിെന്റ ക്ലാസിക് മാതൃകയാണ്
നമ്മുെട വിേദശകാര്യാലയെമാഴിെകയുള്ള ഭരണസ്ഥാ
പനങ്ങൾ. ഉച്ചേകാടിയിൽമാത്രം അതിനു േനരിയ
മട്ടിൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവിധത്തി
ലും അതു പഴയ ഭരണയന്ത്രത്തിെന്റ അസൽമാതൃകത
െന്നയാണ്.”
വീണ്ടും 1823 മാർച്ച് 2 ന് അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴു
തി:
“നമ്മുെട ഭരണകൂടെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ്ഥി
തിഗതികൾ ഇവിെട അതിദയനീയമാണ്. ഭരണയ

ന്ത്രത്തിെന്റ ഈ േപാരായ്മകെള േനരിടാൻ എന്താണു
വഴിെയന്നതിെനപ്പറ്റി നാം ഗൗരവപൂർവ്വം അൽപം ചി
ന്തിക്കണം. ഭൂതകാലശക്തികെള മറിച്ചിട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
അവെയ നാം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അേതസമയം
അവെയ വളെര പുരാതനമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിെന്റ
നിലവാരത്തിേലക്കു തള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നീ വസ്തു
തകൾ മറന്നുകളയുകയുമരുത്.”

ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വത്തിെനതിരായി സ്ഥായിയായി
സമരം െചയ്യാെത, നിേഷധപരവും ജനാധിപത്യവിരു
ദ്ധവുമായ എല്ലാ പ്രവണതകൾക്കും േമൽ പൂർണ്ണമായി
വിജയംവരിക്കാെത, േസാഷ്യലിസം ഒരു യാഥാർഥ്യമാ
യി തീരുകയിെല്ലന്നു െലനിനു േബാദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
െതാഴിലാളി-കർഷക പരിേശാധനാസമിതികളിലൂെട
യും മറ്റു പ്രാേയാഗികനടപടികൾ മുേഖനയും ബഹുജന
ങ്ങളുെടയും പാർട്ടിയുെടയും േനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഭര
ണത്തിേന്മൽ ഏർെപ്പടുത്തി. േസാവിയറ്റു അധികാരം
അധഃപതിക്കുന്നതു തടയാൻ അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചു.
1929 െസപ്തംബറിൽ കൂടിയ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർ

ട്ടിയുെട ഒമ്പതാംേകാൺഗ്രസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വ
ത്തിെനതിരായ താക്കീതുമുഴക്കി. കൂടുതൽ വ്യക്തിസ്വാ
തന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം ഊന്നിപ്പറ
ഞ്ഞു.
“നമ്മുെട െഹഡ് ഓഫീസുകളിലും േകന്ദ്രങ്ങളിലും വാഴു
ന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിത്വം, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങ

ളുെടയും തികച്ചും നിയമസാധുതയുള്ള താൽപര്യങ്ങൾ
െക്കതിരായി േവദനാജനകമായ വിധത്തിൽ ആഘാ
തേമൽപ്പിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിെല അസംതൃപ്തിയുെട
ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ഒരു കാരണമിതാണ്. ഇതിനു
ത്തരവാദിത്വം െഹഡ് ഓഫീസുകളും േകന്ദ്രങ്ങളും വഹി
ക്കണം. ഇതിെനതിരായി പാർട്ടി െസൻട്രൽക്കമ്മിറ്റി
അേങ്ങയറ്റെത്ത ഗൗരവാവഹമായ നടപടികെളടു
ക്കണം…”. പാർട്ടിയുെട പുതിയ പരിപാടിയിേന്മലുള്ള
തെന്റ റിേപ്പാർട്ടിൽ െലനിൻ ഇപ്രകാരം ഊന്നിപ്പറ
ഞ്ഞു, “ഭരണത്തിൽ ജനത മുഴുവനായി പങ്കാളികളാവു
േമ്പാൾ മാത്രേമ, ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വത്തിെനതി
രായ കേയ്പറിയ സമരത്തിെന്റ രൂക്ഷമായ പരിസമാപ്തി
യിെലത്തിേച്ചരാനും, പൂർണ്ണമായ വിജയം ൈകവരിക്കാ
നും കഴിയൂ.
രണ്ടാം ദശകത്തിെന്റ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ, അസ്വാ
സ്ഥ്യംവകവയ്ക്കാെത അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവി
ത്വത്തിെനതിരായും പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ
ത്തിനു േവണ്ടിയുമുള്ള തെന്റ സമരം നവ്യമായ ഊർജ്ജ
സ്വലതേയാെട തുടർന്നു നടത്തി. ആജീവനാന്തം അേദ്ദ
ഹം യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനങ്ങളുെട ജനാധിപ
ത്യത്തിനും േവണ്ടി േപാരാടി.
1924 ജനുവരി 21-ാം തീയതി െലനിൻ മരണമടഞ്ഞു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമത്തിനുേശഷം സാമ്രാജ്യത്വവല
യത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നതായ ഒരു രാജ്യത്തിൽ മാത്ര
മായി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന കടമയാണ്
േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ േനരിട്ടത്. കാരണം വളർച്ചെയ
ത്തിയ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവത്തിനുള്ള സാ
ധ്യതകൾ താൽക്കാലികമായി പിേന്നാക്കം േപായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെനാരു സമൂർത്തവും ജീ
വനുള്ളതുമായ ബദൽ േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ മാത്രമാ
യിരുന്നു.
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േശാഷിപ്പിച്ചു

എന്നാൽ പുതിയ സമൂഹം െകട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന പ്രക്രി
യയുെട നടുവിൽ തെന്ന േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ഉള്ളട
ക്കം സിദ്ധാന്തത്തിലും പ്രേയാഗത്തിലും േശാഷിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടു. സ്റ്റാലിെന്റ അധികാരാേരാഹണം േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെന ഒരു വൻപിച്ച വ്യാവസായികശക്തിയാ
ക്കി ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല െചയ്തത് : അത് ഉേദ്യാഗസ്ഥ
േമധാവിത്വഭരേണാപകരണങ്ങളുെട വളർച്ചയ്ക്കും കാര
ണമാക്കി. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, തീരുമാ
നങ്ങെളടുക്കുന്നതിൽ ബഹുജനങ്ങളുെട പങ്കാളിത്തം
എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള െലനിെന്റ അടിസ്ഥാന
പരമായ ആശയങ്ങൾ വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടു. േസാവിയറ്റു യൂ
ണിയനിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുെട ജനറൽ െസക്രട്ട
റി ആയിത്തീർന്ന േജാസഫ് സ്റ്റാലിൻ െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗസർവ്വാധിപത്യം എന്ന സങ്കൽപെത്ത തെന്ന പുനർ
നിർവചിക്കാൻ അധികം കാലതാമസം വരുത്തിയില്ല.
അേദ്ദഹം എഴുതി : “െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യം
എന്നുെവച്ചാൽ പാർട്ടി നിർേദ്ദശങ്ങളും െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ബഹുജനസംഘടനകൾ നിർേദ്ദശങ്ങൾ
നടപ്പാക്കുന്നതും, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ആെക അവെയ
നടപ്പാക്കുന്നതുംകൂടി േചരുന്നതാണ്.”
സ്റ്റാലിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ െട്രയിഡ് യൂണിയനുകളും സഹ
കരണ സംഘടനകളും യുവജന സംഘടനകളും, സർ
േവ്വാപരി േസാവിയറ്റുകളും ഭരണകൂടത്തിെന്റ നയരൂപീ
കരണത്തിൽ സജിവമായി ഇടെപടുന്ന, തീരുമാനങ്ങ
െളടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഘടകങ്ങളല്ലാതായിത്തീർ
ന്നു. നയങ്ങളിൽ േനതൃത്വം െകാടുക്കുക എന്ന പാർ
ട്ടിയുെട ചുമതല നടപ്പാക്കാനുള്ള “വിനിമേയാപാധി”
(Transmission betts) എന്ന സ്റ്റാലിെന്റ ചിത്രീകരണ
ത്തിനനുസരണമായി ഈ സംഘടനകൾ മാറ്റെപ്പട്ടു.
‘െലനിനിസത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
സ്റ്റാലിൻ ഈ പുതിയ ആശയെത്ത താെഴ പറയുന്നവി
ധത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു :
“ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ േനതൃത്വം െകാടുക്കുക എന്നു

വച്ചാൽ പാർട്ടിനയത്തിെന്റ ശരിെയപ്പറ്റി ബഹുജന
ങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക എന്നാ
ണർഥം : പാർട്ടിയുെട നിലപാടിേലക്ക് ബഹുജനങ്ങെള
നയിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരി
ക്കുകയും ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യുക; ബഹുജനങ്ങെള
സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽക്കൂടി പാർട്ടിനയത്തിെന്റ ശരി
േബാദ്ധ്യെപ്പടുന്നതിന് അവെര സഹായിക്കുക; ബഹു
ജനങ്ങെള പാർട്ടിേബാധത്തിെന്റ നിലവാരത്തിേലക്ക്
ഉയർത്തുക എന്നാണിതിെന്റ അർഥം. ‘അങ്ങിെന പാർ
ട്ടിക്ക് ബഹുജനങ്ങളുെട പിന്തുണ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
അവെര നിർണ്ണായകമായ സമരത്തിന് തയ്യാറാക്കുക
യും െചയ്യുക എന്നാണർഥം.”
ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും എന്ന പുസ്തകത്തിലും പിന്നീടു
ള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും െലനിൻ രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്ര
ത്യക്ഷജനാധിപത്യം എന്ന ആശയത്തിെന്റ വികൃതമാ
ക്കലാണ് ഈ പുതിയ ചിത്രീകരണെമന്ന് വ്യക്തമാണ്.
േസാവിയറ്റുകൾ േശാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ഭരണപരമായ തീ
രുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിേലാ, പാർട്ടിയുെട നയങ്ങൾ
രൂപീകരിക്കുന്നതിേലാ െതാഴിലാളികൾക്കും ഉേദ്യാഗ
സ്ഥ േമധാവിത്വത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പാർട്ടി
േനതൃത്വം തെന്ന ൈകെക്കാണ്ടു. ബഹുജനങ്ങൾ പാർ
ട്ടിനയങ്ങൾെക്കാത്ത് നിൽക്കുകയും അവ നടപ്പാക്കുക
യും െചയ്തുെകാള്ളുകമാത്രം എന്ന സ്ഥിതിയിലായി.
“വാദിച്ചു േബാധ്യെപ്പടുത്തൽ എന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ബഹു

ജനങ്ങെള നയിക്കുന്നതിന് പാർട്ടി അടിസ്ഥാനപരമാ
യി സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം എന്ന് സ്റ്റാലിൻ തെന്റ ‘െലനി
നിസത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഭിപ്രാ
യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ശരിയാണ്. പേക്ഷ, വാദിച്ചു
േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തൽ വളെരേവഗം െവടിയുണ്ടകളും തട
ങ്കൽപാളയങ്ങളുമായി മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം. 1953ൽ സ്റ്റാലിെന്റ മരണേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദീർ
ഘമായ ഭരണകാലം അവസാനിച്ചേശഷം മാത്രമാണ്
ഇതിെന്റെയല്ലാം ദുരന്തഫലങ്ങൾ െവളിവായത്.
പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള െലനിെന്റ സങ്കൽ
പങ്ങളുെട സവിേശഷമായ പ്രാധാന്യെത്ത ഈ വികൃത
െപ്പടുത്തലുകെളാന്നും തെന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. ഒരു
പേക്ഷ ഇന്ന് അവ കൂടുതൽസംഗതമായി തീർന്നിരിക്ക
ണം. എന്നാൽ ഇതിെന്റ അർഥം ഒരാളിനു ശരിയാെണ
ന്നു സ്ഥാപിക്കണെമേന്നാ, െതറ്റാെണന്നു െതളിയിക്ക
ണെമേന്നാ വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യ
െത്ത സംബന്ധിച്ച് തെന്റ അഭിപ്രായഗതിക്കു അനുകൂ
ലമായവിധം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്താവനകൾ ഉദ്ധരിച്ച്
സംതൃപ്തിയടയാം. എന്നല്ല, വിമർശനാത്മകമായ രീതി
യിൽേവണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള ൈക
കാര്യം െചയ്തതു ചരിത്രപരമായ ഏത് സവിേശഷപരി
തസ്ഥിതികളിലാണ് എന്നു േനാക്കിേവണം അങ്ങിെന
െചയ്യാൻ.
താൻ നയിച്ച വിപ്ലവത്തിെന്റ സവിേശഷതകൾ െല
നിൻതെന്ന ഊന്നുകയുണ്ടായി എന്ന കാര്യം നാം വി
സ്മരിച്ചുകൂടാ. റഷ്യയുെട പിേന്നാക്കാവസ്ഥയും മറ്റു ഘട
കങ്ങളും ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്തതാണ് അേദ്ദഹം സ്വീ
കരിച്ച സമരതന്ത്രവും അടവുകളും. അതിനാൽ മറ്റു രാ
ജ്യങ്ങൾക്ക് വിേശഷിച്ചും പുേരാഗമിച്ച മുതലാളിത്ത രാ
ജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവാൻ അവ അനുേയാജ്യമല്ല.
െലനിൻതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുേപാെല വിവിധങ്ങളായ
പാതകളിൽക്കൂടിയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ േസാഷ്യ
ലിസത്തിേലക്ക് മാർച്ചു െചയ്യുന്നത്. എല്ലാ ചൂഷണവും
മർദ്ദനവും അവസാനിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സമൂഹം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇൻഡ്യാക്കാരായ നാം നമ്മു
െട സ്വന്തം പാത സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ െലനിെന്റ
ചിന്തയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കു
വളെരേയെറ പഠിക്കാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, െലനിനിൽ
നിന്നും പഠിക്കുക എന്നതിെന്റ അർഥം അേദ്ദഹെത്ത
ഉദ്ധരിക്കുക, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്താശകലങ്ങൾ ഉരു
വിടുക എന്നല്ല, പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കു
വാനും േസാഷ്യലിസത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ
െപാന്തിവരുന്ന പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യു
വാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമ്പ്രദായം ഉപേയാഗിക്കുക
എന്നാണതിെന്റ അർഥം.
—മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
1970 ഏപ്രിൽ

















െ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

