സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IX
െക. ദാേമാദരൻ

13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം IX
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം)

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി. എൻ. ജയേദവൻ
• എം. പി. അച്യുതൻ
• ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്
© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.
Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.
First published in print media 2009.
The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം

13 ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
വളരുന്ന േസാഷ്യലിസവും തകരുന്ന മുതലാ
ളിത്തവും . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
രണ്ടു വ്യത്യസ്തേലാകങ്ങൾ . . . . . .
3
3
രണ്ടു പ്രവചനങ്ങൾ . . . . . . . . .
4
4
േസാഷ്യലിസം പരന്നുപിടിക്കുന്നു . . .
5
5
അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക് 6

13
ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും

















1 വളരുന്ന േസാഷ്യലിസവും തകരുന്ന

മുതലാളിത്തവും

110 െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, 1847-ൽ, കാറൽ മാർക്സ് എെന്നാ
രു മനുഷ്യൻ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റാ’ എെന്നാരു
െകാച്ചുപുസ്തകത്തിൽ “മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയവും ഒരുേപാെല അനി
വാര്യമാണ്” എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചേപ്പാൾ ഒരുപിടി െതാഴി
ലാളികെളാഴിെക മറ്റാരും അതു വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാ
ക്കിയില്ല. എങ്ങിെന വിശ്വസിയ്ക്കും! സ്വന്തം ശക്തിയിൽ
ആഹ്ളാദിച്ചുമദിച്ചുപുളച്ചുെകാണ്ട് മുതലാളിത്തം വളരുക
യും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമാ
യിരുന്നു അത്. വളരുകയും ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന
മുതലാളിത്തം തളരുകയും തകരുകയും െചയ്യുെമന്നു വി
ശ്വസിയ്ക്കുന്നെതങ്ങിെനയാണ്?

പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ചിന്തകന്മാർ ആശിച്ച
തിന് വിപരീതമായി, മാർക്ലിസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴി
യ്ക്ക് േലാകം മുേന്നറി. ഏഴു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു േശഷം,
1917-ൽ, േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗം വരുന്ന
റഷ്യയിൽനിന്ന് മുതലാളിത്തം എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി തു
ടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃത്വ
ത്തിൽ ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ലാത്ത പുതിെയാരു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥ—േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ—
ഉയർന്നുവന്നു. അങ്ങിെന, 17 േകാടി ജനങ്ങെള സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളെമങ്കിലും മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും

















2 രണ്ടു വ്യത്യസ്തേലാകങ്ങൾ
പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ! രണ്ടു
േലാകങ്ങൾ ! ഒരു ഭാഗത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ്
യൂണ്ടിയൻ; മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്തേലാകം.
1. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി

െന്റ അധികാരശക്തിെയ തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ട്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം ഭരണാധികാരം സ്ഥാ
പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണാധി
കാരം മുതലാളികളുെട ൈകയിലാണ്.

2. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഫാക്ടറിയും കമ്പനി

യും േതാട്ടവും നിലവും ബാങ്കും മറ്റുല്പാദേനാപകരണ
ങ്ങളും െതാഴിലാളികളുേടയും അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന കൃഷി
ക്കാരുേടയും ൈകയിലാണ്; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ
യിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെളല്ലാം ചൂഷകവർ
ഗ്ഗക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാണ്.

3. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തു
ന്നത് മുതലാളിയുെട ലാഭത്തിനു േവണ്ടിയല്ല, അധ്വാ

നിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു
മായ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനാണ്; മുതലാ
ളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് ജന
ങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുേവണ്ടിയല്ല, മുതലാളികൾക്കു
ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.

4. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ധനികവർഗ്ഗക്കാെര

കൂടുതൽ വലിയ ധനികന്മാരാക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയ
ല്ല, ജനങ്ങളുെട ജീവിതനിലവാരമുയർത്താൻേവണ്ടി
യാണ്, േദശീയവരുമാനം പങ്കിടെപ്പടുന്നത്. മുതലാ
ളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളുെട േക്ഷമത്തിനുേവ
ണ്ടിയല്ല, മുതലാളികളുെട പണെപ്പട്ടി വീർപ്പിയ്ക്കാൻ
േവണ്ടിയാണ് േദശീയവരുമാനം പങ്കിടെപ്പടുന്നത്.

5. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനാഭിവൃദ്ധി

േയാെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തിയും വളരുന്ന
തുെകാണ്ട്, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും െതാഴിലില്ലായ്മ
യുമില്ല; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാദനവർദ്ധ
നേവാെടാപ്പം െതാഴിലാളികളുെട ക്രയശക്തി കുറ
ഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നതുെകാണ്ട് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പ
വും െതാഴിലില്ലായ്മയും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിത്തെന്ന പണിെയടുക്കുന്നു; മുതലാളിത്തവ്യ

വസ്ഥയിൽ മർദ്ദിതരായ െതാഴിലാളികളും കർഷക
രും ചൂഷണവർഗ്ഗക്കാർക്കുേവണ്ടി അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്നു.

7. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ബഹു

ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാ
ധിപത്യാവകാശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. മുതലാളി
ത്തവ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുെട ചൂ
ഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യാ
വകാശങ്ങൾ മാത്രേമയുള്ളു.

8. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധികാരത്തിലിരി

ക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് പണിമുടക്കങ്ങേളാ
മറ്റു സമരങ്ങേളാ നടേത്തണ്ട ആവശ്യം േനരിടുന്നി
ല്ല; മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിത്തത്തി
െന്നതിരായ പണിമുടക്കങ്ങളും സമരങ്ങളും അനി
വാര്യമായിത്തീരുന്നു.

9. ഒരു ഭാഗത്ത് സാർവ്വത്രികവും സർവ്വേതാന്മുഖവു
മായ അഭിവൃദ്ധി; മറുഭാഗത്ത് അധഃപതനം, കുഴപ്പം,
െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, കഷ്ടപ്പാട്!

















3 രണ്ടു പ്രവചനങ്ങൾ
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ആദ്യമായി റഷ്യയിലാണുട
െലടുത്തത്. പേക്ഷ, അത് സാർവ്വേദശീയമായ പ്രത്യാ
ഘാതങ്ങളുളവാക്കി. േലാകത്തിെലാട്ടുക്കും ഉറങ്ങിക്കി
ടന്നിരുന്ന എല്ലാ ജനാഭിലാഷങ്ങേളയും അതു തട്ടിയു
ണർത്തി. മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ജീ
വിതത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള െവമ്പലുകെള എല്ലായിടത്തും
അത് ആളിക്കത്തിച്ചു. േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാ
ഗത്തുനിന്ന് മർദ്ദനങ്ങേളയും ചൂഷണങ്ങേളയും എെന്ന
േന്നയ്ക്കുമായി പിഴുെതറിഞ്ഞ റഷ്യൻ വിപ്ളവം വാസ്തവ
ത്തിൽ േലാകമുതലാളിത്തത്തിെന്റതെന്ന മരണമണിയ
ടിയ്ക്കാറായി എന്നതിെന്റ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. െല
നിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
“നമുക്ക് അഭിമാനംെകാള്ളാനും സന്തുഷ്ടരാവാനും
അവകാശമുണ്ട്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഭൂമിെയ േചാ

രയിൽ മുക്കുകയും മനുഷ്യസമുദായെത്ത പട്ടിണിയിലും
കാടത്തത്തിലുമിട്ടു െഞരുക്കുകയും െചയ്ത മുതലാളിത്ത
െമന്ന കാട്ടുമൃഗെത്ത ആദ്യമായി േലാകത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗത്ത് നമ്മളാണു കീഴടക്കിയത്. ആ കാട്ടുമൃഗത്തി
െന്റ മരണക്കളിയുെട മൃഗീയതകൾ എത്രതെന്ന അതി
രുകവിഞ്ഞതായിെക്കാള്ളെട്ട, അതു നാശമടയുെമന്ന
കാരണത്തിൽ യാെതാരു സംശയവുമില്ല.”

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അതു വിശ്വസി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാറും സാറിനയും മുതലാളിയും
ജന്മിയും െക്രംലിനിൽ വീണ്ടും ഉയിർെത്തഴുേനല്ക്കുന്ന ദി
വസെത്തപ്പറ്റി അവർ മധുരസ്വപ്നം കാണുകയായിരു
ന്നു. റഷ്യയിൽേപ്പാലും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വി
ജയം താൽക്കാലികം മാത്രമാെണന്നു അവരുറപ്പിച്ചു
പറഞ്ഞു. േസാവിയറ്റുയൂണിയൻ ജനിച്ചിട്ട് മൂന്ന് െകാല്ലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അതായത് 1920 ഒേക്ടാബറിൽ ‘േമാർ
ണിങ്ങ് േപാസ്റ്റ്’ എന്നു മുതലാളിത്തപത്രെമഴുതി:
“േബാൾെഷവിക്കുഭരണം തകരാൻ േപാവുകയാെണ
ന്നതിന് എല്ലാ െതളിവുകളുമുണ്ട്; അതിെന്റ അന്ത്യം

വളെര ദൂരെത്താന്നുമല്ല എന്നു വിശ്വസിയ്ക്കാൻ ന്യായ
മുണ്ട്.”

പേക്ഷ, ‘േമാർണിങ്ങ് േപാസ്റ്റ്” പത്രാധിപർ വിശ്വസി
ച്ചതുേപാെലയല്ല, െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയ്ക്കാണ്
േലാകം മുേന്നാട്ടുനീങ്ങിയത്. പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ഷീണിയ്ക്കാനും ക്ഷയിക്കാനും തുട
ങ്ങി. പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ അനുദിനം വളരുകയും
ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്തു. പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ക്ഷ
യിയ്ക്കുംേതാറും പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുെട സ്വാധീ
നം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാ
ദനം വളരുകയല്ല തകരുകയാണ് െചയ്യുക എന്നു മു
തലാളിത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രചാരേവല െചയ്തു.
എന്നാൽ, ആ പ്രചാരേവലകെളല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തി
െന്റ പാറേമൽ തട്ടി െപാളിയുകയാണ് െചയ്തത്. േസാ
വിയറ്റുയൂനിയനിെല ഉല്പാദനം കഴിഞ്ഞ നാല്പതു െകാ
ല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ 30 ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ
അേമരിക്കയിെല ഉല്പാദനം രണ്ടിരട്ടി മാത്രവും. ബ്രിട്ടൻ,
ഫ്രാൻസ് എന്നീ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട ഉല്പാദനം
ഒന്നര ഇരട്ടി മാത്രവുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. മുെമ്പാരിക്കലു
മുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത േതാതിലും മുതലാളിത്തത്തിന് തീ
െര അസാദ്ധ്യമായ രീതിയിലും ഉല്പാദനശക്തികളുെട
വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തിയ േസാഷ്യലിസം മുതലാളി
ത്തേത്തക്കാൾ എത്രേയാ ഉയർന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയാെണന്ന് കഴിഞ്ഞ 40 െകാല്ലെത്ത അനുഭവങ്ങൾ
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

















4 േസാഷ്യലിസം പരന്നുപിടിക്കുന്നു
ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങേളയും
െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകയും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം,
െതാഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, നിരക്ഷരത തുടങ്ങിയ സാമൂ
ഹ്യേരാഗങ്ങെള എെന്നേന്നക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കുകയും
കർഷകെതാഴിലാളികളിൽ നിന്ന് സാഹിത്യനായക
ന്മാേരയും കന്നുകാലിപ്പിേള്ളരിൽനിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ
േരയും ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരികയും െചയ്ത േസാവിയ
റ്റുയൂനിയെന ഭൂമിയിൽനിന്നു പിഴുെതറിയാൻേവണ്ടി
സാമ്രാജ്യേമധാവികൾ പഠിച്ച പണി പതിെനട്ടും പയ
റ്റിേനാക്കി. ഇന്ന് േസാവിയറ്റ് ശാസ്ത്രത്തിെന്റ തിങ്കൾക്കി
ടാവ് ആകാശത്തിലുള്ള അമ്പിളി അമ്മാവെന േനാക്കി
പുഞ്ചിരിതൂകുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ സ്വാധീനശ
ക്തി ഭൂമിയിെലാതുങ്ങാൻ വയ്യാത്തവിധം വളരുകയാ
ണ്!
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നുമുമ്പ് േസാവിയറ്റ് യൂനി
യനിലല്ലാെത മെറ്റാരിടത്തും േസാഷ്യലിസം പ്രാേയാ
ഗികമെല്ലന്നു വാദിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്റ നാടായി േസാവിയറ്റ് യൂനിയൻ മാത്രേമ ഉണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധക്കാലെത്ത സം
ഭവവികാസങ്ങൾ ഈ സ്ഥിതിെയ്ക്കാരു മാറ്റംവരുത്തി.
ഭൂപടമാെക മാറ്റിവരയ്ക്കെപ്പട്ടു. 60 േകാടിേയാളം വരുന്ന
യൂേറാപ്പിെല ജനസംഖ്യയുെട പകുതി, അതായത്, 30
േകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േചരി
യിേലയ്ക്കു കാെലടുത്തുെവച്ചു. ഏഷ്യയുെട സ്ഥിതിേയാ?
ഏഷ്യയിലാെക 140 േകാടി ജനങ്ങളാണുള്ളത്. അവ
രിൽ പകുതി, അതായത് എഴുപതുേകാടി ജനങ്ങൾ, മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നു കുതറി പുറത്തുചാടി.
അങ്ങിെന, േസാവിയറ്റ് യൂനിയൻ മാത്രമല്ല, േപാളണ്ട്,
ബൾേഗരിയ, റൂേമനിയ, െചേക്കാേസ്ലാവാക്കിയ, ഹങ്ക
റി, യൂേഗാസ്ലാവിയ, ആൽേബനിയ, കിഴക്കൻ ജർമ്മ
നി, ൈചന, മംേഗാളിയ, വടക്കൻെകാറിയ, വിയറ്റ്നാം
എന്നിങ്ങിെന യൂേറാപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമുള്ള മറ്റു പന്ത്രണ്ടു
രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസം പ്രാേയാഗികമാെണന്നു െത
ളിയിച്ചു.
ഇന്ന് േസാഷ്യലിസം മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളാൽ ചുറ്റ
െപ്പട്ടുെകാണ്ടും ആക്രമണഭീഷണികൾക്കിരയായിെക്കാ
ണ്ടും കിടക്കുന്ന ഒെരാറ്റെപ്പട്ട വ്യവസ്ഥയല്ല. അെതാരു
േലാകസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ്. രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധത്തിന്നുമുമ്പ് സാമ്രാജ്യശക്തികളുെട കഴുത്തറു
പ്പൻ മത്സരങ്ങളുേടയും െകാള്ളലാഭങ്ങളുേടയും താവള
ങ്ങളായിക്കിടന്നിരുന്ന പല പിന്നണി രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന്
മുതലാളിത്തേലാകത്തിെല ഉല്പാദനശക്തികെള െവ
ല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് മുേന്നറിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. േലാ
കത്തിെലാട്ടാെകയുണ്ടാകുന്ന കൽക്കരിയുെട 38 ശത
മാനവും ഉരുക്കിെന്റ 25 ശതമാനവും പരുത്തിയുെട 30
ശതമാനവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േലാകത്തിലാണ് ഉല്പാദിപ്പി
യ്ക്കെപ്പടുന്നത്. സാേങ്കതികജ്ഞാനം, സംസ്കാരം, വിദ്യാ
ഭ്യാസം മുതലായവെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ്േലാകം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന മുതലാളിത്തേലാക
െത്ത കവച്ചുകടന്നിരിയ്ക്കുന്നു.
രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ, രണ്ടു വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളായ േലാകമാർക്കറ്റുകൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളായ േലാകങ്ങൾ—ഇത് സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ
അന്ത്യെത്ത കൂടുതൽ ത്വരിതെപ്പടുത്തി.
ജനങ്ങളുെട കൂടിക്കൂടിവരുന്ന െഭൗതികവും സാംസ്കാരി
കവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങേളയും പരമാവധി തൃപ്തിെപ്പ
ടുത്തുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരി അനുദിനം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാണ്ട്
േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കും കമ്യൂണിസത്തിേലയ്ക്കും മുേന്ന
റുന്നു. കുത്തകമുതലാളികളുെട പരമാവധി ലാഭത്തിന്നു
േവണ്ടി ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന മുതലാളിത്തേച്ചരി ക്ഷയി
ച്ചു ക്ഷയിച്ച് തകർച്ചയിേലയ്ക്കും നാശത്തിേലയ്ക്കും നീങ്ങു
ന്നു.
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരസഹാ
യത്തിൻേറയും പരസ്പര സൗഹാർദ്ദത്തിൻേറയും പരസ്പ
രബഹുമാനത്തിൻേറയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാധാ
നപരമായ സാർവ്വേദശീയാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമി
ച്ചുെകാണ്ട് സാമൂേഹ്യാല്പാദനെത്ത േമൽക്കുേമൽ വളർ
ത്തുന്നു; ജനങ്ങളുെട സാംസ്കാരികവും ശാസ്ത്രീയവും വി
ദ്യാഭ്യാസപരവുമായ നിലവാരങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ഉയർത്തുന്നു. ഉല്പാദനേത്താെടാപ്പം ജനങ്ങളുെട ജീവി
തനിലവാരവും ഉയരുന്നതുെകാണ്ട് േസാഷ്യലിസത്തി
െന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽ യാെതാരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാകുന്നി
ല്ല. േനെര മറിച്ച്, ചൂഷണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ േലാകമാർക്കറ്റിൽ അരാജകത്വ
വും മത്സരവും കുഴപ്പവും നടമാടുന്നു.

















5 അടിമത്തത്തിൽനിന്ന്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്ക്

േസാഷ്യലിസത്തിൻേറയും മുതലാളിത്തത്തിൻേറയും
ബലാബലത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അടിമരാജ്യങ്ങ
ളുെട േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുെമ്പാരി
യ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആേവശവും പ്രേചാദനവും നൽ
കി. േകാളണിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു േനരിട്ട തകർച്ച േലാകമുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ െപാതുകുഴപ്പെത്ത പതിന്മടങ്ങു മൂർച്ഛിപ്പി
ച്ചു.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്നു മുമ്പ് ഏഷ്യയിേലയും
ആഫ്രിക്കയിേലയും േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ
ഒരു പിടി മുതലാളിത്തരാഷ്ട്രങ്ങളുെട ചവിട്ടടിയിൽ കിട
ന്നു െഞരങ്ങുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധ
ത്തിന്നു േശഷമുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചരിത്രത്തി
െന്റ ഗതിെയ എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി മാറ്റി മറിച്ചു. േകാള
ണികളിേലയും അർദ്ധേകാളണികളിേലയും ജനങ്ങൾ
പഴയപടി ജീവിയ്ക്കാൻ തയ്യാറിെല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കി.
അടിമത്തത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും ആണ്ടുകിടന്നി
രുന്ന പിന്നണി രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കും െവളി
ച്ചത്തിേലയ്ക്കും കാെലടുത്തുെവച്ചു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
പിടിയിൽനിന്ന് പരിപൂർണ്ണമായ േമാചനം േനടുകയും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല അംഗങ്ങളായി മാറുകയും
െചയ്ത ൈചന, വിയറ്റ്നാം, വടക്കൻ െകാറിയ എന്നീ
രാജ്യങ്ങൾക്കു പുറേമ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്താൻ, ഇൻെഡാ
േണഷ്യ, സിേലാൺ എന്നിങ്ങിെന 70 േകാടിയിലധികം
ജനങ്ങൾ നിവസിയ്ക്കുന്ന ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യ
ത്വത്തിെന്റ നുകങ്ങൾ െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രേസ്റ്ററ്റു
കളായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടു. അടിമത്തത്തിലാണ്ടുകിടക്കു
ന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾ
പൂർവ്വാധികം ശക്തിെപ്പട്ടു.
വ്യത്യസ്തരീതിയിലും വ്യത്യസ്തനിലവാരത്തിലുമുള്ള മാറ്റ
ങ്ങളാണുണ്ടായത്. പേക്ഷ, എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടായി എന്നതാണ് പ്രധാനം. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
കുഴപ്പം മൂർച്ഛിച്ചതിെന്റ ഫലമായി േലാകത്തിെലല്ലായി
ടത്തും സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിെന്റ പിടി അയഞ്ഞു
എന്ന കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്.

















െ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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

