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െതാഴിലാളികളുെട സാർAേദശീയ സംഘടനയായിരുI ക"യൂണി'(റ് ലീഗിെJ 1847
നവംബറിൽ ലMനിൽ േചർI േകാൺPQിെJ ആവശയSകാരം STുത
പാർVിയുെട താതവികവും Sാേയാഗികവുമായ ഒരു വിശദ പരിപാടി
തYാറാZുIതിന് കാറൽ മാർ3ിേനയും െ4ഡറിക് എംഗ\ിേനയും
ചുമതലെ]ടു^ി. ഇSകാരം 1847 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിa് 1848 െഫbുവരി 21-ന്
മാർ3ും എംഗ\ും േചർI ്ജർ"ൻ ഭാഷയിൽ എഴുതി Sസിfീകരിa കൃതിയാണ്
ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റാ. 1850-ൽ മിസ്. െഹലൻ മാiഫർെലയിൻ അതിെJ
ആദയ ഇംkീഷ് പരിഭാഷ തYാറാZി. സർA രാജയെതാഴിലാളികേള ഏേകാപിZുവിൻ
എI മുlാവാകയേ^ാെട അവസാനിZുI ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റായിൽ,
വർm സമര^ിെJ ചരിnപരവും കാലികവുമായ ചിnീകരണം,
മുതലാളി^Zുഴ]oളും ക"യൂണിസ^ിെJ ഭാവി രൂപoളും സംബpിa
SവചനoൾെZാ]ം അവതരി]ിaിരിZുIു. േലാക^ ്ഏ(റവുമധികം സവാധീനം
െചലു^ിയ രാsീയ രചനകളിെലാIാണ് ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റാ. 



ആമുഖം

ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റാ

യൂേറാ]ിെന ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിZുIു - ക"യൂണിസെമI ഭൂതം. ഈ
ഭൂത^ിെJ ബാധെയാഴിZാൻേവMി പഴയ യൂേറാ]ിെJ ശvികെളലലാം -
മാർ]ാ]യും, സാർചxവർ^ിയും, െമ(റർനിഹും, ഗിേസായും,23 4yു റാഡിZൽ
കzിZാരും, ജർ"ൻ േപാലീസ് ചാര{ാരുെമലലാം - ഒരു പാവനസഖയ^ിൽ
ഏർെ]VിരിZുകയാണു്.

അധികാര^ിലിരിZുI എതിരാളികൾ ക"യൂണി'(റ് എIു വിളിaു്
അധിേzപിZാ^ Sതിപz]ാർVി എവിെടയാണു|തു്? തoേളZാൾ
പുേരാഗമനവാദികളായ Sതിപz]ാർVികളുെട േനർെZIേപാെലതെI
പി}ിരി]{ാരായ തoളുെട Sതിേയാഗികളുെട േനർZും ക"യൂണിസെമI
മുlയടിZുI ശകാരം തിരിaറി~ിVിലലാ^ Sതിപzം എവിെടയാണു|തു്?

ഇതിൽ നിIും രMു സംഗതികൾ വയvമാകുIുMു്:

ക"യൂണിസംതെI ഒരു ശvിയാെണIു യൂേറാ]ിെല എലലാ ശvികളും
അംഗീകരിaുകഴി~ിരിZുIു.

ക"യൂണി'(റുകാർ തoളുെട അഭിSായoളും ലzയoളും ആശയഗതികളും
പരസയമായി േലാകസമzം SഖയാപിZുകയും, ക"യൂണി'(റ് ഭൂതെ^Zുറിaു|
ഈ മു^�ിZഥെയ പാർVിയുെട സവ}മാെയാരു മാനിെഫ'േ(റാവഴി േനരിടുകയും
െചേYM കാലം അതിxമിaിരിZുIു.

ഈ ഉേ�ശേ^ാടുകൂടി നാനാേദശZാരായ ക"യൂണി'(റുകാർ ലMനിൽ
സേ"ളിZുകയും ഇംkീഷ്, 4yു്, ജർ"ൻ, ഇ(റാലിയൻ, ഫെ്ളമിഷ്, ഡാനിഷ് എIീ
ഭാഷകളിൽ SസിfീകരിZുIതിനുേവMി താെഴ െകാടുZുI മാനിെഫ'േ(റാ
തYാറാZുകയും െച�ിരിZുIു. 



I: ബൂർഷവാകളും െതാഴിലാളികളും

നാളിതുവെര നിലനിIിVു| എലലാ സമൂഹoളുേടയും ചരിnം[2]

വർmസമരചരിnമാണു്.

സവത�നും അടിമയും, പ�ീഷയനും െ�ബിയനും, ജ{ിയും അടിയാനും, ഗിൽഡ്
മാ'(ററും[3] േവലZാരനും - ചുരുZി]റ~ാൽ മർ�കനും മർ�ിതനും -
തീരാൈവരികളായി നിലെകാ|ുകയും ചിലേ]ാൾ ഒളി~ും ചിലേ]ാൾ െതളി~ും
ഇടതടവിലലാെത േപാരാVം നട^ുകയും െച�ു. സമൂഹ^ിെJയാെകയു|
വി�വകരമായ പുനQംഘടനയിേലാ മ\രിZുI വർmoളുെട
െപാതുനാശ^ിേലാ ആണു് ഈ േപാരാVം ഓേരാ അവസര^ിലും
അവസാനിaിVു|തു്.

ചരിn^ിെJ ആദികാലഘVoളിൽ വിവിധേ�ണികളായി, സാമൂഹയപദവിയുെട
ഒേVെറ ഉaനീചതVുകളായി, തരംതിരിZെ]Vതും സ�ീർ�വുമായ ഒരു
സാമൂഹസംവിധാനമാണു് ഏെറZുെറ എവിെടയും കാണുIതു്.
പൗരാണികേറാമിൽ പ�ീഷയ{ാരും(കുലീനർ), ൈന(റുകളും(േയാധ{ാർ),
െ�ബിയ{ാരും(േ��{ാർ) അടിമകളും ഉMായിരുIു. മfയയുഗ^ിലാകെV,
ഫയൂഡൽ SഭുZ{ാരും മാട�ികളും ഗിൽ�മാ'(റർമാരും േവലZാരും
അSMീസുകളും അടിയാ{ാരും ഉMായിരുIു, കൂടാെത മിZവാറും ഈ എലലാ
വർmoളിലും പല പല അവാ}രവിഭാഗoളും ഉMായിരുIു.

ഫയൂഡൽ സമൂഹ^ിെJ ന�ാവശി�oളിൽനിIും മുളെയടു^ ഇIെ^
ബൂർഷവാസമൂഹം വർmൈവരoെള ഇലലാ�മ െച�ിVിലല. പഴയവയുെട �ാന^ു്
പുതിയ വർmoേളയും പുതിയ മർ�നസാഹചരയoേളയും പുതിയ
സമരരൂപoേളയും Sതി�ിZുക മാnമാണു െച�ിVു|തു്.

എIാൽ ന"ുെട കാലഘV^ിനു് - ബൂർഷവാസിയുെട കാലഘV^ിനു് - ഈെയാരു
സവിേശഷസവഭാവമുM്: അതു് വർmൈവരoെള കൂടുതൽ ലളിതമാZിയിരിZുIു.
സമൂഹമാെക^െI രMു് ഗംഭീരശnുപാളയoളായി, പര�രം അഭിമുഖമായി
നിൽZുI രMു് വലിയ വർmoളായി, കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
പിളർIുെകാMിരിZുകയാണു്: ബൂർഷവാസിയും െതാഴിലാളിവർmവുമാണ് അവ.

മfയയുഗ^ിെല അടിയാളരിൽനിIു് ആദയെ^ നഗരoളിെല സവത�രായ



നഗരവാസികൾ ഉയർIുവIു. ഈ നഗരവാസികളിൽ നിIാണു് ബൂർഷവാസിയുെട
ആദയഘടകoൾ വളർIുവികസിaതു്.

അേമരിZൻ വൻകര കMുപിടിaതും ആ4ിZൻ മുന�് ചു(റാൻ കഴി~തും
ഉയർIുവരുI ബൂർഷവാസിZു് പുതിയ തുറകൾ തുറIുെകാടു^ു.
ഇ}യയിെലയും ൈചനയിേലയും കേ�ാളoൾ, അേമരിZയിേലZു| കുടിേയ(റം,
േകാളനികളുമായു| കaവടം, വിനിമേയാപാധികളിലും വി�നaരZുകളിലും
െപാതുവിലുMായ വർfന - ഇെതലലാം വയാപാര^ിനും, ക]ൽഗതാഗത^ിനും
വയവസായ^ിനും മുെ�ാരിZലും ഉMായിVിലലാ^ വിധം Sേചാദനം നൽകി.
അതു് അടിതകർIു് ആടിയുലയുI ഫയൂഡൽ സമൂഹ^ിനക^ു|
വി�വശvികളുെട സതവരമായ വികാസ^ിനും കാരണമായി^ീർIു.

ഫയൂഡലിസ^ിൻകീഴിൽ വയാവസായിേകാ�ാദനം, അനയർZു Sേവശനമിലലാ^
ഗിൽഡുകളുെട കു^കയായിരുIു. പുതിയ കേ�ാളoളുെട വർfിaുവരുI
ആവശയoൾ നിറേവ(റാൻ ഈ സ�ദായം ഇേ]ാൾ അപരയാ�മായി. ഇതിെJ
�ാന^ു് നിർ"ാണെ^ാഴിൽ സ�ദായം വIു. നിർ"ാണെ^ാഴിലുടമകളായ
ഇട^രZാർ ഗിൽഡുേമ�ീമാെര ഒരു ഭാഗേ^Zു ത|ിനീZി. ഓേരാ െതാഴിൽ
ശാലZക^ുമു| െതാഴിൽവിഭജന^ിെJ മു�ിൽ വയതയT സംഘടിത
ഗിൽഡുകൾ ത"ിലു| െതാഴിൽ വിഭജനം അSതയzമായി.

ഇതിനിടയിൽ കേ�ാളoൾ വളർIുെകാേMയിരുIു. ആവശയoൾ അനുസയൂതം
വർfിaുെകാേMയിരുIു. നിർ"ാണെ^ാഴിൽ സ�ദായം േപാലും
അപരയാ�മായി. അേ]ാഴാണ് ആവിശvിയും യേ�ാപകരണoളും
വയാവസായിേകാ�ാദന^ിൽ വി�വകരമായ മാ(റം വരു^ിയതു്. അേതാടുകൂടി
ഇIെ^ പടുകൂ(റൻ വയവസായoൾ നിർ"ാണെ^ാഴിലിെJ �ാനം പിടിaു;
േകാടീശവര{ാരായ വയവസായേമധാവികൾ, വയവസായ]ടകളുെടയാെക
േനതാZ{ാർ, ആധുനിക ബൂർഷവാ വയവസായികളായ ഇട^രZാരുെട �ാനം
കര�മാZി.

ആധുനികവയവസായം േലാകകേ�ാളം �ാപിaിരിZുIു. അേമരിZ
കMുപിടിZെ]Vതാണ് അതിനു് വഴിെതളിയിaതു്. ഈ കേ�ാളം വയാപാര^ിനും
കടൽമാർേmണയും കരമാർേmണയുമു| ഗതാഗത^ിനും വ�ിa വികസനം
നൽകി. ഈ വികാസമാകെV വയവസായ^ിെJ വിപുലീകരണെ^ സഹായിaു.
മാnമലല, വയവസായവും വയാപാരവും ക]ൽഗതാഗതവും െറയിൽേവകളും വളർI



േതാതിൽ^െI ബൂർഷവാസിയും വളർIു: അതിെJ മൂലധനം െപരുകി;
മfയയുഗ^ിെJ സ}തികളായ എലലാ വർmoേളയും അതു് പിേIാZം
ത|ിനീZി.

അേ]ാൾ, ഇIെ^ ബൂർഷവാസിതെI ദീർഘകാലെ^ വികാസ^ിെJ,
ഉ�പാദനവിനിമയരീതികളിലുMായ വി�വപര�രകളുെട, സ}ാനമാെണIു നാം
കാണുIു.

ബൂർഷവാസിയുെട വികാസ^ിെല ഓേരാ കാൽവേ�ാടും കൂടി ആ വർmം
അതിനനുസരിa് രാsീയമായും മുേIറി. ഫയൂഡൽ SഭുZ{ാരുെട
വാ�യിൻകീഴിൽ ഒരു മർ�ിതവർmമായും, മfയകാല ക"യൂണുകളിൽ[4]

ആയുധേമ}ിയതും സവയംഭരണാവകാശമു|തുമായ ഒരു സമാജമായും, ചിേലട^്
(ഉദാ: ഇ(റലി, ജർ"നി )സവത�മായ നഗരറി]�ിZുകളായും, മ(റു ചിേലട^് (ഉദാ:
4ാൻസിൽ) രാജവാ�യിൻകീഴിൽ കരം െകാടുZുI "മൂIാം േ�ണിയാ"യും
പിIീട് ശരിയായ നിർ"ണെ^ാഴിലിെJ കാലഘV^ിൽ Sാേദശിക
SഭുZൾെZതിരായ ഒരു മറുമരുെIേIാണം അർfഫയൂഡേലാ
േസവ�ാധിപതയപരേമാ ആയ രാജവാ�െയ േസവിaും, വാTവ^ിൽ സാമാനയമായി
പടുകൂ(റൻ രാജവാ�കളുെട െനടുംതൂണായി നിIും ബുർഷവാസി അവസാനം -
ആധുനിക വയവസായ^ിെJയും േലാകകേ�ാള^ിെJയും �ാപനെ^
തുടർI ്- രാsീയാധികാരം മുഴുവനും ആധുനിക ജനSതിനിധി ഭരണകൂട^ിെJ
രൂപ^ിൽ സവായ^മാZി. െമാ^^ിൽ ബൂർഷവാസിയുെട െപാതുZാരയoൾ
നട^ുI ഒരു ക"(റി മാnമാണ് ആധുനികഭരണകൂടം.

ചരിnപരമായി േനാZുേ�ാൾ ബൂർഷവാസി ഏ(റവും വി�വകരമായ ഒരു പ�്
വഹിaിVുM.്

ബൂർഷവാസി അതിന് Sാബലയം ലഭിa Sേദശoളിെലലലാം തെI, എലലാ ഫയൂഡൽ,
പിതൃത�ാ�ക, അകൃnിമPാമീണബpoൾZും അറുതിവരു^ി. മനുഷയെന
അവെJ " സവാഭാവിക േമലാള{ാരുമായി" കൂVിെZVിയിരുI
നാടുവാഴി^aരടുകളുെട നൂലാമാലെയ അതു് നി�രുണം കീറി]റിaു. മനുഷയനും
മനുഷയനും ത"ിൽ, ന മായ സവർ¡െമാഴിെക, ഹൃദയശൂനയമായ "െരാZം
ൈപസ"െയാഴിെക, മെ(റാരു ബpവും അതു ബാZിെവaിലല. മത^ിെJ േപരിലു|
ആേവശ^ിേJയും നിസവാർ¡മായ വീരശൂരപരാxമoളുേടയും,
ഫിലി'ൈ(റനുകളുെട വികാരപരതയുേടയും ഏ(റവും ദിവയമായ



ആന¢നിർവൃതികെള അതു സവാർ¡പരമായ കണZുകൂVലിെJ
മ~ുെവ|^ിലാ£^ി. വയvിേയാഗയതെയ അതു വിനിമയമൂലയമാZി മാ(റി.
അനുവദിaുകിVിയതും േനടിെയടു^തുമായ അസംഖയം സവാത}¤യoളുെട
�ാന^ു് അതു്, മനQാzിZു നിരZാ^ ഒെരാ(റ സവാത}¤യെ^ -
സവത�വയാപാരെ^ - Sതി�ിaു. ഒ(റവാZിൽ പറ~ാൽ, മതപരവും
രാsീയവുമായ വയാേമാഹoളുെട മൂടുപടമിV ചൂഷണ^ിനു പകരം ന വും
നിർല¥വും Sതയzവും മൃഗീയവുമായ ചൂഷണം അതു നട]ാZി.

ഇIുവെര ആദരിZെ]ടുകയും ഭയഭvികേളാെട വീzിZെ]ടുകയും
െച�ുേപാI എലലാ െതാഴിലുകളുേടയും പരിേവഷെ^ ബൂർഷവാസി ഉരി~ുമാ(റി.
ഭിഷഗവരേനയും അഭിഭാഷകേനയും പുേരാഹിതേനയും കവിേയയും
ശാ�¦േനയുെമലലാം അതു സവ}ം ശ�ളം പ(റുI കൂലിേവലZാരാZി മാ(റി.

ബൂർഷവാസി കുടുംബ^ിെJ ൈവകാരികമൂടുപടം പിaിaീ}ുകയും
കുടുംബബpെ^ െവറും പണ^ിെJ ബpമാZി ചുരുZുകയും െച�ിരിZുIു.

Sതിേലാമവാദികൾ അn വളെരേയെറ പാടി]ുക£^ാറു| മfയകാലoളിെല
ഊർ¥സവലതയുെട മൃഗീയSകടനoളുെട ഉചിതമായ മറുവശം എേIാണം
ഏ(റവും കർ"വിമുഖമായ ആലസയം നടമാടാൻ കാരണെമ}ാെണIു് ബൂർഷവാസി
െവളിെ]ടു^ിയിVുMു്. മനുഷയെJ Sവർ^നoൾZു് എെ}ലലാം
േനടാനാകുെമIു് ആദയമായി കാണിaതു് ബൂർഷവാസിയാണു്. ഈജി�ുകാരുെട
പിരമിഡുകേളയും, േറാമാZാരുെട ജലസംഭരണ-വിതരണപfതികേളയും േഗാഥിZ്
േദവാലയoേളയും വളെരേയെറ അതിശയിZുI മഹാ¨ുതoൾ അതു
സാധിaിVുMു്. പMെ^ കുരിശുയുfoേളയും27 േദശീയജനതകളുെട
കൂV]ലായനoേളയും നി(©ഭമാZുI സാഹസികസംരംഭoൾ അതു
നട^ിയിVുMു്.

ഉ�ാദേനാപകരണoളിലും തദവാരാ ഉ�ാദനബpoളിലും അേതാെടാ]ം
സാമൂഹയബpoളിെലാVാെകയും നിര}രം വി�വകരമായ പരിവർ^നം
വരു^ാെത ബൂർഷവാസിZ് നിലനിൽZാനാവിലല. േനേരമറിaു്, ഇതിനു
മു�ുMായിരുI എലലാ വയാവസായികവർmoളുേടയും നിലനി�ിെJ ആദയെ^
ഉപാധി, പഴയ ഉ�ാദനരീതികെള യാെതാരു മാ(റവും കൂടാെത
നിലനിർ^ുകെയIതായിരുIു. ഉ�ാദന^ിൽ നിര}രം വി�വകരമായ
പരിവർ^നം, എലലാ സാമൂഹയബpoേളയും ഇടതടവിലലാെത ഇളZിമറിZൽ,



ശാശവതമായ അനിªിതാവ�യും Sേzാഭവും - ഇെതലലാം
ബൂർഷവാകാലഘVെ^ എലലാ പഴയ കാലഘVoളിൽ നിIും േവർതിരിZുIു. ഉറaു
കVപിടിaതും നിªലവുമായ എലലാ ബpoളും അവയുെട കൂട]ിറ]ായ
പുരാതനവും ആദരണീയവുമായ മുൻവിധികളും അഭിSായoളും
തുടaുനീZെ]ടുIു. തൽ�ാന^,് പുതുതായി ഉMാകുIവ«്
ഉറaുകVിയാവാൻ സമയം കിVുIതിനുമു�ു് അവ പഴyനായി^ീരുIു.
കVിയായെതലലാം വായുവിൽ ഉരുകി ലയിZുIു, വിശുfമായെതലലാം
അശുfമായി^ീരുIു. അoിെന അവസാനം മനുഷയൻ തെJ
ജീവിതയാഥാർ¡യoേളയും സഹജീവികളുമായു| തെJ ബpoേളയും
സമചി^തേയാെട േനരിടാൻ നിർബpിതനാകുIു.

ഉ�IoൾZു് അനുസയൂതം വിപുലെ]ടുI ഒരു കേ�ാളം കMുപിടിേZMതിെJ
ആവശയം ബൂർഷവാസിെയ ഭൂമ¬ലെമoും ഓടിZുIു. അതിനു് എലലായിട^ും
കൂടുെകVണം. എലലായിട^ും പാർ]ുറ]ിZണം, എലലായിട^ും ബpoൾ
�ാപിZണം.

േലാകകേ�ാളെ^ ചൂഷണം െചYുIതിലൂെട ബൂർഷവാസി ഓേരാ രാജയ^ിേലയും
ഉ�ാദന^ിനും ഉപേഭാഗ^ിനും ഒരു സാർAലൗകികസവഭാവം നൽകിയിVുMു്.
Sതിേലാമവാദികെള വളെരേയെറ േവദനി]ിaുെകാMു് വയവസായ^ിെJ
കാൽZീഴിൽ നിIു് അതു നിലയുറ]ിaിരുI േദശീയാടി^റെയ ബൂർഷവാസി
വലിaുമാ(റി. എലലാ പര�രാഗത േദശീയവയവസായoേളയും അതു നശി]ിaു,
അഥവാ Sതിദിനം നശി]ിaുവരികയാണു്. തൽ�ാനം പുതിയ വയവസായoൾ
ഏെ(റടുZുIു. അവ ഏർെ]ടുേ^Mതു് എലലാ പരി�ൃതരാജയoൾZും ഒരു
ജീവ{രണSമായി^ീരുIു; ഈ പുതിയ വയവസായoൾ ഉപേയാഗിZുI
അസം'കൃതസാധനoൾ തേ�ശീയമലല - അതിവിദൂരേദശoളിൽനിIു
െകാMുവരുIവയാണു്; അവയുെട ഉ�IoളാകെV, അതാതു നാVിൽ മാnമലല,
േലാക^ിെJ ഏതു േകാണിലും ഉപേയാഗിZെ]ടുIുമുMു്. സവ}ം രാജയെ^
ഉ�IoൾെകാMു് നിറേവറിയിരുI പഴയ ആവശയoളുെട �ാന^ു്
വിദൂര�oളായ രാജയoളിേലയും കാലാവ�കളിേലയും
ഉ�IoൾെകാMുമാnം തൃ�ിെ]ടു^ാൻ കഴിയുI പുതിയ ആവശയoൾ നാം
കാണുIു. Sാേദശികവും േദശീയവുമായ ഏകാ}തയുേടയും
സവയംപരയാ�തയുേടയും �ാന^ു് രാsoൾ ത"ിലു| നാനാമുഖമായ
ബpoളും സാർAnികമായ പര�രാ�ിതതവവുമാണു് ഇIു|തു്.



ഭൗതിേകാ�ാദന^ിെലIേപാെല, ബുfിപരമായ ഉ�ാദന^ിലും ഇേത
മാ(റoളുMാകുIു. Sേതയകരാsoളുെട ബുfിപരമായ സൃ�ികൾ
െപാതുസവ^ായി^ീരുIു. േദശീയമായ ഏകപzീയതയും
സ�ുചിതമനഃ�ിതിയും അധികമധികം അസാധയമാകുIു; േദശീയവും
Sാേദശികവുമായ നിരവധി സാഹിതയoളിൽനിIു് ഒരു വിശവസാഹിതയം
ഉയർIുവരുIു.

എലലാ ഉ�ാദേനാപകരണoേളയും അതിേവഗം െമaെ]ടു^ിെZാMും
ഗതാഗതമാർmoൾ അേoയ(റം സുഗമമാZിെZാMും, ബൂർഷവാസി എലലാ
രാsoേളയും, ഏ(റവും അപരിഷ്കൃതoളായവെയേ]ാലും, നാഗരികതിേല«ു
െകാMുവരുIു. എലലാ ൈചനീസ് മതിലുകേളയും ഇടിaു നിര]ാZുIതിനും,
വിേദശീയേരാടു് അപരിഷ്കൃതജനoൾZു| വിടാ]ിടിയായ െവറു]ിെന
കീഴടoാൻ നിർബpിZുIതിനും ബൂർഷവാസി SേയാഗിZുI കന^ പീര�ി
സവ}ം ചരZുകളുെട കുറ~ വിലയാണു്. ബൂർഷവാ ഉ�ാദനരീതി സവീകരിZാൻ
അതു് എലലാ രാsoേളയും നിർബpിZുIു. അെലല�ിൽ അവ«് സവയം
നശിZുകേയ ഗതിയു|ു. നാഗരികതെയIു് അതു വിളിZുIതിെന
തoൾZിടയിലും നട]ാZാൻ - അഥവാ സവയം ബൂർഷവായാവാൻ - എലലാ
രാsoേളയും ബൂർഷവാസി നിർ¯pിZുIു. ഒ(റ വാZിൽ പറ~ാൽ, അതു്
സവ}ം Sതി�ായയിലു| ഒരു േലാകം സൃ�ിZുIു.

ബൂർഷവാസി നഗരoളുെട വാ�«ു് Pാമoെള കീഴ്െ]ടു^ിയിരിZുIു. വ�ിa
നഗരoൾ സൃ�ിZുകയും Pാമീണജനതെയ അേപzിa് നഗരoളിെല ജനസംഖയ
ഗണയമായി വർfി]ിZുകയും െച�ിരിZുIു; അoിെന ജനസംഖയയിൽ
വലിെയാരു വിഭാഗെ^ Pാമീണജീവിത^ിെJ മൗഢയ^ിൽ നിIും
രzിaിരിZുIു. Pാമoെള നഗരoൾZു വിേധയമാZിയതുേപാെലതെI
ബൂർഷവാസി അപരിഷ്കൃതവും അർfപരിഷ്കൃതവുമായ രാജയoെള
പരിഷ്കൃതരാജയoൾZും, കർഷകSധാനമായ ജനതകെള ബൂർഷവാ
ജനതകൾZും, പൗരTയെര പാªാതയർZും വിേധയമാZിയിരിZുIു.

ജനസംഖയയുേടയും ഉ�ാദേനാപാധികളുേടയും സവ^ുZളുേടയും
ഛിIഭിIാവ�െയ ബൂർഷവാസി കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ഇലലാതാZിെZാMിരിZുകയാണു്. അതു് ജനസംഖയെയ ഒIിaു
കൂVിേaർ^ിരിZുIു; ഉ�ാദേനാപാധികെള േക²ീകരിZുകയും, സവ^ു് ഒരുപിടി



ആളുകളുെട ൈകകളിൽ സവരൂപിZുകയും െച�ിരിZുIു. ഇതിെJെയലലാം
അനിവാരയഫലം രാsീയാധികാര^ിെJ േക²ീകണമായിരുIു. Sേതയകം
Sേതയകമായ താ�രയoളും, നിയമoളും, ഭരണxമoളും,
നികുതിസ�ദായoളുമു|, സവത�േമാ അഥവാ അയ~ ബpoൾ
മാnമു|േതാ ആയ Sവിശയകെള ബൂർഷവാസി ഒെരാ(റ ഗവെ³Jും, ഒെരാ(റ
നിയമസംഹിതയും, ഒെരാ(റ േദശീയ വർmതാ�രയവും, ഒെരാ(റ അതിർ^ിയും,
ഒെരാ(റ ചു�വയവ�യുമു|, ഒെരാ(റ േദശീയരാs^ിൽ കൂVിേaർ^ു.

ക�ിaു് ഒരു നൂ(റാMുകാലെ^ വാ�«ിടയിൽ ബൂർഷവാസി സൃ�ിaിVു|
ഉ�ാദനശvികൾ, കഴി~ുേപാല എലലാ തലമുറകളും േചർIു്
സൃ�ിaിVു|തിേനZാൾ എnേയാ വ�ിaതാണു്, ഭീമമാണു്! Sകൃതിയുെട
ശvികെള മനുഷയനു കീഴ്െ]ടു^ൽ, യ�സാമPികൾ, വയവസായ^ിലും
കൃഷിയിലും രസത�^ിെJ ഉപേയാഗം, ആവിZ]ലും തീവMിയും
ക�ി^പാലും, ഭൂഖ¬oെളയാെക കൃഷിZുേവMി െവVിെ^ളിZൽ, നദികെള
ചാലു കീറി ഉപേയാഗേയാഗയമാZൽ, ഇ²ജാലSേയാഗ^ാെലIേപാെല വലിയ
ജനസyയoെള മ�ിനടിയിൽ നിIു് ഉണർ^ിെZാMുവരൽ -
സാമൂഹയാfവാന^ിെJ മടി^Vിൽ ഇ^രം ഉ�ാദനശvികൾ
ഉറoിZിടZുIുെMIു് മുേ�െതാരു നൂ(റാMിനാണു് ഒരു
സംശയെമ�ിലുമുMായിVു|ത?്

അേ]ാൾ നാം കാണുIു: ബൂർഷവാസി സവയം പടു^ുയർ^ിയതു്
ഏെതാരടി^റയിേ{ലാേണാ ആ ഉ�ാദന - വിനിമേയാപാധികൾ ഉടെലടു^തു്
ഫയൂഡൽ സമൂഹ^ിലാണു്. ഈ ഉ�ാദന - വിനിമേയാപാധികളുെട വികാസം ഒരു
SേതയകഘV^ിെല^ിയേ]ാൾ, ഫയൂഡലിസ^ിൻകീഴിൽ ഉ�ാദനവും വിനിമയവും
നട^ിയിരുI സാഹചരയoൾ, കൃഷിയുേടയും വയവസായ^ിേJയും ഫയൂഡൽ
സംഘടന, ചുരുZി]റ~ാൽ ഫയൂഡൽ സവ^ുടമബpoൾ, വളർIുകഴി~
ഉ�ാദനശvികളുമായി െപാരു^െ]ടാ^ നില വIു. അവ ചoലെZVുകളായി
മാറി. അവെയ േഭദിേZMതായി വIു. അവ േഭദിZെ]ടുകയും െച�ു.

അവയുെട �ാനേ^«ു് സവത�മ\രം കടIുവIു, അേത^ുടർIു് അതിനു്
അനുേയാജയമായ ഒരു സാമൂഹയ - രാsീയസംവിധാനവും ബൂർഷവാവർm^ിെJ
സാ�^ിക - രാsീയാധിപതയവും �ാപിതമായി.

ത^ുലയമായ ഒരു നീZം ന"ുെട കൺമു�ിൽ^െI നടIുെകാMിരിZുIു.



ഉ�ാദന^ിേJയും വിനിമയ^ിേJയും സവ^ുടമ�തയുേടയും ബൂർഷവാ
ബpoേളാടുകൂടിയ ആധുനിക, ഇnയം വ�ിa ഉ�ാദന - വിനിമേയാപാധികെള
ആവാഹിaുവരു^ിയ ഒരു സമൂഹം, സവ}ം മ�ശvിെകാMു്
പാതാളേലാക^ിൽനിIു് വിളിaുെകാMുവI ശvികെള നിയ�ിaുനിർ^ാൻ
കഴിയാതായ ഒരു മ�വാദിെയേ]ാെലയാണു്, കഴി~ പല ദശാ´oളിേലയും
വയാപാര^ിേJയും വയവസായ^ിേJയും ചരിnം ആധുനിേകാ�ാദനശvികൾ
ആധുനിേകാ�ാദനബpoൾെZതിരായി, ബൂർഷവാസിയുെട നിലനി�ിേJയും
ഭരണ^ിേJയും ഉപാധികളായ സവ^ുടമബpoൾെZതിരായി, നട^ുI
കലാപ^ിെJ ചരിnമാണു്. വയാപാരSതിസpികളുെട
ഉദാഹരണെമടു^ുേനാZിയാൽ മതി. ആനുകാലികമായി ആവർ^ിZുI ഈ
Sതിസpികൾ ഓേരാ തവണയും മു�െ^Zാൾ കൂടുതൽ ഭീഷണമായ രൂപ^ിൽ
ബൂർഷവാസമൂഹ^ിെJയാെക നിലനി�ിെന SതിZൂVിൽ കയ(റുIു. ഈ
Sതിസpികളിൽ നിലവിലു| ഉ�Ioളുെട മാnമലല, മു�് ഉMായിVു| ഉ�ാദന
ശvികളുെട തെI ഒരു വലിയ ഭാഗം ആനുകാലികമായി നശി]ിZെ]ടുIു.
മുൻകാലഘVoളിെലലലാം അസംബpമായി േതാIിേയZാവുI ഒരു പകർaവയാധി
- അമിേതാ�ാദനെമI പകർa വയാധി - ഈ Sതിസpികളിൽ െപാVി]ുറെ]ടുIു.
സമൂഹം െപെVI ്zണികമായ കാട^^ിെJ ഒരു �ിതി വിേശഷ^ിേല«്
സവയം പുറേകാVു പിടിaുത|െ]Vതായി കാണുIു. ഒരു zാമേമാ
സർAസംഹാരിയായ സാർAലൗകികയുfേമാ എലലാ ഉപജീവനമാർmoേളയും
കവർIടു^തായും, വയവസായവും വയാപാരവും നശിZെ]Vതായും
േതാIിേ]ാകുIു. എ}ുെകാM ്? വളരം കൂടുതൽ നാഗരികതയും വളെര
കൂടുതൽ ഉപജീവനമാർmoളും വളെര കൂടുതൽ വയവസായoളും വളെര കൂടുതൽ
വയാപാരവും വളർIു വIതുെകാM്. സമൂഹ^ിെJ െചാൽ]ടിയിലു|
ഉ�ാദനളvികൾ ബൂർഷവാ സവ^ുടമബpoളുെട വികാസെ^ ഇനിയും
മുേIാVു െകാMുേപാകാനു| Sവണത കാVാതായിരിZുIു. േനേരമറിaു, അവ
ഈ ബpoൾZ് താoാനാവാ^വിധം കരുേ^റിയതായി^ീർIിരിZുIു.
അവ ഈ ചoലെZVുകെള കീഴടേZM താമസം, ബൂർഷവാ സമൂഹ^ിലാെക
കുഴ]മുMാZുIു, ബൂർഷവാ സവ^ിെJ നിലനി�ിെന അപകട^ിലാZുIു.
ബൂർഷവാ സമൂഹ^ിെല ബpoൾ അവ സൃ�ിaിരിZുI സ�^ിെന
ഉൾെZാ|ാൻ കഴിയാ^ വിധം സ�ുചിതമാണ്. എoിെനയാണ് ബൂർഷവാസി ഈ
Sതിസpികളിൽ നിI ്കരകയറുIത ്? ഒരു വശ^ ്ഉ�ാദനശvികളിൽ
വലിെയാരു ഭാഗെ^ ക�ിaുകൂVി നശി]ിaിV്, മറുവശ^് പുതിയ കേ�ാളoൾ



െവVി]ിടിaിVും പഴയവെയ കൂടുതൽ സമPമായി ചൂഷണം െച�ിVും; എIുവaാൽ,
കൂടുതൽ വയാപകവും കൂടുതൽ വിനാശകാരിയുമായ SതിസpികൾZ്
വഴിെതളിaുെകാMും Sതിസpികെള തടയാനു| മാർmoൾ അധികമധികം
അടaുെകാMും.

ഫയൂഡലിസെ^ െവVിവീ£^ാൻ ബൂർഷവാസി ഉപേയാഗിa അേത
ആയുധoൾതെI ഇI ്ബൂർഷവാസിയുെട േനർZ് തിരി~ിരിZുIു.

എIാൽ സവ}ം മരണെ^ വിളിaുവരു^ാനു| ആയുധoൾ ഊVിയുMാZുക
മാnമലല ബൂർഷവാസി െച�ിരിZുIത് ; ഈ ആയുധoെളടു^് SേയാഗിZാനു|
ആളുകെളZൂടി - ആധുനിക െതാഴിലാളി വർmെ^ - അത ്സൃ�ിaിVുM.്

ബൂർഷവാസി - അതായത ്മൂലധനം - വികാസം SാപിZുI അേത
അനുപാത^ിൽ^െI ആധുനികെതാഴിലാളിവർmവും വളരുIു. േജാലി കിVാൻ
കഴിയുI കാലേ^ാളം മാnം ജീവിZുകയും തoളുെട അfവാനം മൂലധനെ^
വർfി]ിZുI കാലേ^ാളംമാnം േജാലി കിVുകയും െചYുI പണിZാരുെട ഒരു
വർmമാണ് െതാഴിലാളി വർmം. അ�ാ�മായി സവയം വിൽേZMിവരുI ഈ
േവലZാർ വയാപാരസാമPിേയയും േപാെല ഒരു ചരZാണ്; തൽഫലമായി,
മ\ര^ിെJ എലലാ ഗതിവിഗതികൾZും കേ�ാള^ിെല എലലാ ചാyാVoൾZും
അവർ ഇരയായി^ീരുIു.

വിപുലമായ േതാതിൽ യ�oൾ ഉപേയാഗിZുIതുെകാMും െതാഴിൽ വിഭജനം
നിമി^വും െതാഴിലാളിെയ സംബpിaിടേ^ാളം എലലാ ആകർഷകതവവും
നശിaിരിZുIു. അവൻ യ�^ിെJ െവറുെമാരു അനുബpമായി^ീരുIു.
ഏ(റവും ലളിതവും ഏ(റവും മുഷി]നും ഏ(റവും എളു]^ിൽ േനടാവുIതുമായ
സാമർ¡യം മാnം അവനുMായാൽ മതി. അതുെകാM് ഒരു െതാഴിലാളിയുെട
ഉ�ാദനെaലവ് അവെJ നിലനിൽ]ിനും വംശവർfനവിനും േവM
ഉപജീവനമാർmoളിൽ ഒVുമുZാലും പൂർ�മായി ഒതുoിനിൽZുIു. പേz, ഒരു
ചരZിെJ വിലയും അതുെകാM് അfയാന^ിെJ വിലയും28 അതിെJ
ഉ�ാദനെaലവിനു സമമാണേലലാ. അേ]ാൾ െതാഴിവാെJ അനാകർഷതവം
എnേ^ാളം വർfിZുIുേവാ, അേത േതാതിൽ കൂലി കുറയുIു. മാnവുമലല,
യ�oളുെട ഉപേയാഗവും െതാഴിൽ വിഭജനവും വർfിZുI േതാ^ിൽ^െI
അfവാന^ിെJ ഭാരവും കൂടി വരുIു- ഒIുകിൽ െതാഴിൽ സമയം നീVിയിV്,
അെലല�ിൽ നിªിതസമയ^ിനു|ിൽ ഈടാZുI അfവാനം വർfി]ിaിV്



അതുമെലല�ിൽ യ�oളുെട േവഗത കൂVിയിV്, മ(റു തര^ിലും.

പിതൃത�ാ�കയജമാനെJ െചറിയ െതാഴിൽശാലെയ ആധുനികവയവസായം
വയവസായികമുതലാളിയുെട കൂ(റൻ ഫാµറിയായി മാ(റിയിരിZുIു. ഫാµറിയിൽ
ത|ി നിറ«െ]VുI െതാഴിലാളികെള പVാളZാെരേ]ാെളയാണ്
സംഘടി]ിaിരിZുIത.് വയവസായൈസനയ^ിെല സാധാരണപടയാളികളായ
ഇവെര ഓഫീസർമാരുേടയും സാർജJുമാരുേടയും ഒരു പിശക(റ േ�ണി
നിയ�ിZുIു. അവർ ബൂർഷവാ വർm^ിേJയും ബൂർഷവാ ഭരണകൂട^ിേJയും
അടിമകളാെണIു മാnമലല, ഫാµറിയിെല യ�വും അവിടുെ^ േമ�ിയും,
സർേAപരി ഫാµറി ഉടമ�നായ മുതലാളിതെIയും അവെര ഓേരാ ദിവസവും,
ഓേരാ മണിZൂറും അടിമെ]ടു^ുIു. ലാഭമാണ് സവ}ം പരമലzയെമI് ഈ
േസവ�ാധികാരം എnേ^ാളം കൂടുതൽ പരസയമായി SഖയാപിZുIുേവാ,
അnേ^ാളം അതു കൂടുതൽ zുlവും കൂടുതൽ ഗർഹണീയവും കൂടുതൽ
തിvവുമായി^ീരുIു.

കായികാfവാന^ിലുൾേVർIിVു| സാമർ¡യവും അതു െചYാനാവശയമായ
കരു^ും ചുരുoിവരുേ}ാറും, അതായത ്ആധുനിക വയവസായം കൂടുതൽ
വികസിതമാകുേ}ാറും, പുരുഷ{ാർZു പകരം �ികെളെZാMു
പണിെയടു]ിZുകെയI രീതി വർfിaുവരുIു. െതാവിലാളിവർmെ^
സംബpിaിടേ^ാളം Sായവയതയാസ^ിേനാ, �ീപുരുഷേഭദ^ിേനാ യാെതാരു
സാമൂഹയസാധുതയുമിലലാതായി^ീരുIു. എലലാവരും അfവാേനാപകരണoളാണ്;
Sായേഭദമനുസരിaും, �ീപുരുഷേഭദമനുസരിaും െചലവു കൂടുകേയാ
കുറയുകേയാ െചYുെമIുമാnം.

വയവസായമുതലാളിയുെട അതുവെരയു| ചൂഷണം അവസാനിZുകയും,
െതാഴിലാളികൾZ് അവരുെട കൂലി െരാZം പണമായിVുകിVുകയും െചേYM
താമസം, ബൂർഷവാസിയുെട മ(റുവിഭാഗoൾ, വീVുടമ�നും േഷാ]ുടമ�നും
ഹുMികZാരനും മ(റും മ(റും, അവരുെടേമൽ ചാടിവീഴുകയായി.

െചറുകിടവയവസായികൾ, െചറിയ േഷാ]ുടമ�ർ, െപാതുവിൽ പറ~ാൽ,
േജാലിയിൽ നിIും പിരി~ െചറുകിട വയാപാരികൾ, ൈകേവലZാർ, കൃഷിZാർ
തുടoി ഇട^രZാരിൽ^െI കിേഴ^Vിൽ ഉ|വെരലലാം xേമണ
െതാഴിലാളിവർmമായി അധ:പതിZുIു. കാരണം, ഭാഗികമായി, അവരുെട
ചുരുoിയ മൂലധനം ആധുനികവയവസായം നട^ിെZാMുേപാകാൻ



അപരയാ�മാണ്, വൻകിടമുതലാളികളുമായു| മ\ര^ിൽ അത ്മുoിേ]ാകുIു.
ഭാഗികമായി, പുതിയ ഉ�ാദനരീതികൾ അവരുെട Sേതയകൈവദ¶യ^ിനു
വിലയിലലാതാZിയിരിZുIു. ഇoെന ജനസംഖയയിെല എലലാ വിഭാഗoളിൽ നിIും
െതാളിലാളിവർm^ിേലZ് ആളുകൾ േചർIുെകാMിരിZുIു.

െതാഴിലാളിവർmം വികാസ^ിെJ പല ഘVoളിലൂെട കടIുേപാകുIു.
ബൂർഷവസിയുമായു| സമരം അതിെJ പിറവിേയാടുകൂടി ആരംഭിZുIു,
ആദയെമാെZ ഈ േപാരാVം നട^ുIത ്െതാഴിലാളികൾ ഒ(റ«ാണ്, പിIീട് ഒരു
ഫാµറിയിെല െതാഴിലാളികെളലലാം േചർIും, തുടർI ്ഒരു Sേദശ^ു| ഒരു
വയവസായ^ിെല െതാഴിലാളികെളലലാം േചർI ്തoെള േനരിV് ചൂഷണം െചYുI
മുതലാളിെZതിരായും. ഉ�ാദന^ിെJ ബൂർഷവാബpoൾെZതിരായിVിലല.
ഉ�ാദേനാപകരണoളുെട േനർZാണ് അവർ അവരുെട ആxമണം
തിരിaുവിടുIത്. തoളുെട അfവാനവുമായി മ\രിZുI ഇറZുമതി
സാധനoെള അവർ നശി]ിZുIു, യ�oൾ തലലി^കർZുIു; ഫാµറികൾ
െകാ|ിവ«ുIു, മfയകാല^ിെല െതാഴിലാളിയുെട മൺമറ~ മാനയ�നം
ബലാൽZാരമായി വീെMടുZാൻ അവർ �മിZുIു.

ഈ ഘV^ിൽ െതാഴിവാളികൾ അേ]ാഴും രാജയ^ാകമാണം
ചിIിaിതറിZിടZുIതും അേനയനയമു| കിടമ\ര^ാൽ പിളർIതുമായ,
െകVുറ]ിലലാ^ ഒരു കൂVമാണ്. എവിെടെയ�ിലും അവർ കൂടുതൽ ഭlമായ
സംഘoൾ ഉMാZാൻ ഏേകാപിaുെവ�ിൽ അത ്ഇനിയും അവരുെട സവ}ം
സജീവസഹകരണ^ിെJ ഫലമലല, േനേരമറിa്, ബൂർഷവാസിയുെട
ഏകീകരണ^ിെJ ഫലമാണ്. കാരണം, സവ}ം രാsീയലzയoൾ
േനടുIതിനുേവMി, െതാഴിലാളി വർmെ^ ആകമാനം ഇളZിവിടാൻ ബൂർഷവാസി
നിർബpിതമാവുIു. അവർZ് അേ]ാഴും അoിെന െചYാൻ കഴിയുകയും
െചYുIു. അതുെകാM് ഈ ഘV^ിൽ െതാഴിലാളിവർmം തoളുെട
ശnുZേളാടലല, ശnുZളുെട ശnുZേളാടാണ്- േസവ�ാSഭുതവപരമായ
രാജവാ�യുെട അവശി�oളുേടയും ജ{ികളുേടയും വയവസായികളലലാ^
ബൂർഷവാകളുേടയും െപ(റിബൂർഷവാകളുേടയും േനർZാണ് - സമരം നട^ുIത.്
അoിെന ചരിnപരമായ S�ാനമാെക ബൂർഷവാസിയുെട ൈകകളിൽ
േക²ീകരിaിരിZുIു; ആ മ\ര^ിൽ േനടുI ഓേരാ വിജയവും
ബൂർഷവാസിയുെട വിജയമാണ്.



പേz, വയവസായ^ിെJ വികാസേ^ാടുകൂടി െതാഴിലാളിവർmം എ�^ിൽ
െപരുകുക മാnമലല െചYുIത്; കൂടുതൽ വലിയ സyയoളിൽ
േക²ീകൃതമായി^ീരുകയും അവരുെട കരു^ു വളരുകയും, ആ കരു^ിെന](റി
അവർZു കൂടുതൽ േബാധമുMാവുകയും െചYുIു. യേ�ാപകരണoൾ
െതാഴിലുകൾ ത"ിലു| വയതയാസoെളേതaുമാaുകളയുകയും മിZവാറും
എലലായിട^ും കൂലിനിരZ് ഒേര താ£I നിലവാര^ിേലZു ചുരുZുകയും
െചYുIതിനനുസരിa് െതാഴിലാളിവർm^ിെJ അണികൾZു|ിലു|
വിവിധതാ�രയoളും വയതയT ജീവിതസാഹചരയoളും അധികമധികം
സമീകരിZെ]ടുIു. മുതലാളികൾ ത"ിൽ മൂ^ുവരുI കിടമ\രവും
തൽഫലമായ വയാപാരSതിസpികളും െതാഴിലാളികളുെട കൂലി അധികമധികം
അ�ിരമാZി^ീർZുIു. അധികമധികം േവഗ^ിൽ വികസിaു െകാMിരിZുI
യേ�ാപകരണoളുെട അവിരാമമായ അഭിവൃfി െതാഴിലാളികളുെട
ഉപജീവനെ^ വർfമാനമായ അളവിൽ അപകട^ിലാZുIു. മുതലാളിയും
െതാഴിലാളിയും ത"ിൽ ഒ(റ«ാ(റ«ുMാവുI സംഘVനoൾ രMു വർmoൾ
ത"ിലു| സംഘVനoളുെട സവഭാവം അധികമധികം ൈകെZാ|ുIു. അേതാെട
െതാഴിലാളികൾ ബൂർഷവാസിെZതിരായി സംഘoൾ (േ�ഡ് യൂണിയനുകൾ)
രൂപീകരിZാൻ തുടoുIു, കൂലിനിരZു നിലനിർ^ാൻ േവMി അവർ ഒIിaു
േചരുIു. ഇട«ുMാവുI ഈ കലാപoൾ നട^ാൻ മുൻകൂVി
തYാെറടുZുIതിനുേവMി അവർ �ിരം സംഘoൾ രൂപീകരിZുIു. ചിേലട^്
ഈ സമരoൾ ലഹളകളായി െപാVിപുറെ]ടുIു.

ചിലേ]ാൾ െതാളിലാളികൾ വിജയിZും; പേz, തൽZാലേ^Zുമാnം. അവർ
നട^ുI േപാരാVoളുെട യഥാർ¡ഫലം കിടZുIത ്അടിയ}ിരേനVoളിലലല,
േനേരമറിa് െതാഴിലാളികളുെട നിേതയന വിപുലെ]ടുI ഏകീകരണ^ിലാണ്.
ആധുനികവയവസായം സൃ�ിZുIതും, വിഭിISേദശoളിെല െതാഴിലാളികൾZ്
പര�രം ബpം വ«ാൻ സൗകരയമുMാZുIതുമായ െമaെ]V
ഗതാഗതമാർmoൾ ഈ ഏകീകരണെ^ സഹായിZുIു. ഒേര സവഭാവ^ിലു|
അേനകം Sാേദശികസമരoെള വർmoൾ ത"ിലു| ഒെരാ(റ േദശീയസമര^ിെJ
രൂപ^ിൽ േക²ീകരിZാൻ ഈ ബpം തെIയാണ് േവMിയിരുIത.് എIാൽ
ഓേരാ വർmസമരവും രാsീയസമരമാണ്. ദയനീയമായ െപരുവഴികേളാടുകൂടിയ
മfയയുഗ^ിൽ നഗരനിവാസികൾZ് ഇ^രെമാരു ഏകീകരണം േനടാൻ
നൂ(റാMുകൾ േവMിവIേ]ാൾ ഇIെ^ െതാഴിലാളിവർmം െറയിൽേവയുെട
സഹായ^ാൽ ഏതാനും െകാലലംെകാM് അത ്േനടി.



ഒരു വർmെമI നില«ും ത{ൂലം ഒരു രാsീയ]ാർVിെയI നില«ുമു|
െതാഴിലാളികളുെട ഈ സംഘടന, െതാഴിലാളികൾZിടയിൽ^െIയു| മ\രം
കാരണം തുടർaയായി തകിടംമറിZെ]ടുIു. പേz, അത ്എേ]ാഴും വീMും
ഉയിർെ^ഴുേI·ZുIു - കൂടുതൽ ഊേZാടുകൂടി, ഉറേ]ാടുകൂടി,
കരുേ^ാടുകൂടി. ബൂർഷവാസിZിടയിൽ^െIയു| ഭിIി]ുകെള
ഉപേയാഗിaുെകാM ്െതാഴിലാളികളുെട ചില താ�രയoൾZ് നിയമനിർ"ാണം വഴി
അംഗീകാരം നൽകാൻ അത ്നിർ¯pിZുIു. ഇoെനയാണ് ഇംkMിൽ
പ^ുമണിZൂർ ബിൽ (Sവൃ^ിസമയം പ^ു മണിZൂറായി ചുരുZുI ബിൽ)
പാQായത്.

ആക]ാെട േനാZുേ�ാൾ പഴയ സമൂഹ^ിെല വർoൾത"ിലു| ഏ(റമുVലുകൾ
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ വികാസഗതിെയ പലSകാര^ിലും സഹായിZുIു.
ബൂർഷവാസി നിര}രമായ ഒരു സമര^ിൽ സവയം െചIുെപVിരിZുIു. ആദയം
Sഭുവർmേ^ാട;് പിIീട് വയവസായപുേരാഗതിZു വിരുfമായ താ�രയoളു|ം
ബൂർഷവാസിയുെടതെI ചില വിഭാഗoേളാട്; എലലാ സമയ^ും അനയരാജയoളിെല
ബൂർഷവാസിേയാട.് ഈ സമരoളിെലലലാം തെI െതാഴിലാളിവർmേ^ാട്
അഭയർ¡ിZാനും, അതിെJ സഹായം േതടാനും അoിെന അതിെന
രാsീയെരഗ^ിേലZും വലിaുെകാMുവരാനും ബൂർഷവാസി സവയം
നിർബpിതമായി^ീരുകയും െചYുIു. അതുെകാM് െതാഴിലാളിവർm^ിന്
രാsീയവും സാമാനയവുമായ വിദയാഭയാസ^ിെJ സവ}ം ആദയപാഠoൾ
നൽകുIതു ബൂർഷവാസിതെIയാണ്. മെ(റാരു വിധ^ിൽ പറയുകയാെണ�ിൽ,
ബൂർഷവാസയാണ് അെനതിരായി േപാരാടാൻ ആവശയമായ ആയുധoൾ
െതാഴിലാളിവർm^ിന് നൽകിയത.്

ഇതിനുപുറേമ, നാം കMുകഴി~തുേപാെല , വയവസായപുേരാഗതി
ഭരമവർmoളിൽ ചില വിഭാഗoെള ഒIട�ം െതാഴിലാളി വർm^ിേലZു്
ത|ിവിടുIു, അഥവാ അവരുെട നിലനി�ിനു| സാഹചരയoെള
ഭീഷണിെ]ടു^ുകെയ�ിലും െചYുIു. ഈ വിഭാഗoളും െതാഴിലാളി
വർm^ിനു് പുേരാഗതിയുേടയും വി¦ാന^ിെJയും നവബീജoൾ Sദാനം
െചYുIു.

അവസാനമായി, വർmസമര^ിെJ നിർ�ായകഘVം ആസIമാകുേ�ാൾ ,
ഭരണവർm^ിനക^ു്-വാTവം പറ~ാൽ , പഴയസമൂഹ^ിലടിമുടി - നടZുI



ശിഥിലീകരണSxിയ Sതയzവുംഅതിരൂzവുമായ രൂപം ൈകെZാ|ുകയും ,
ത·ഫലമായി ആ വർm^ിെല ഒരു െചറിയ വിഭാഗം അതിൽനിIു സവയം
േവർെപVുേപാകുകയും , വി�വകാരിയായ വർm^ിെJ ഭാവി യുെട ഭാഗേധയം
സവ}ം കരoളിൽ വഹിZുI വർm^ിെJ ഭാഗ^ു േചരുകയും െചYുIു.
അതുെകാMു് മുെ�ാരു ഘV^ിെJ Sഭുവർm^ിൽ ഒരു വിഭാഗം
ബൂർഷവാസിയുെട ഭാഗ^ു് േചർIതുേപാെലതെI ബൂർഷവാസിയിൽ ഒരു വിഭാഗം
- വിേശഷിaും; ചരിnപരമായ ഈ S�ാനെ^െയാVാെക താതവികമായി
PഹിZാൻ കഴിവുMാZ^Z നിലയിേലZു് സവെയ ഉയർIിVു| ബൂർഷവാ
Sതയശാ�¦{രിൽ ഒരു വിഭാഗം - െതാഴിലാളി വർm^ിെJ ഭാഗേ^Zു
േപാകുIു.

ഇIു് ബൂർഷവാസിZു് അഭിമുഖമായി നി·ZുI എലലാ വർmoളിലുംെവaു്
യഥാർ¡^ിൽ വി�വകാരിയായ ഒേരെയാരു വർmം െതാഴിലാളിവർmമാണു്.
ആധുനികവയവസായ^ിെJ മു�ിൽ മ(റു വർmoെളലലാം zയിZുകയും , ഒടുവിൽ
തിേരാഭവിZുകയും െചYുIു. െതാഴിലാളിവർmമാണു് അതിെJ സവിേശഷവും
സാര^ുമായ ഉ�Iം .

ഇട^രവർm^ിെJ വിഭാഗoെളI നില«ു| തoളുെട നിലനി�ിെന
നാശ^ിൽനിIും രzിZാൻേവMി താേഴZിടയിലു| ഇട^രZാരായ
െചറുകിടവയവസായികൾ , േഷാ]ുടമകൾ , ൈകേവലZാർ , കൃഷിZാർ
തുടoിയവെരലലാം തെI ബൂർഷവാസിെZതിെരായി േപാരാടുIു. അതുെകാMു്
അവർ വി�വകാരികൾ അലല, യാഥാ�ിതിക{ാരാണു് , േപാരാ , പി}ിരി]{ാരാണു്.
കാരണം , അവർ ചരിn^ിെJ ചxം പുറേകാVു തിരിZാനാണു് �മിZുIതു്.
ഇനി സംഗതിവശാൽ അവർ വി�വകാരികൾ ആെണ�ിൽ അതിനു| കാരണം
അവർ താമസിയാെത െതാഴിലാളിവർm^ിേലZു മാറുെമI വTുത മാnമാണു്.
അേ]ാൾ തoളുെട ഭാവിതാ�രയoെളയാണു് , ഇIെ^ താ�രയoെളയലല , അവർ
സംരzിZുIതു്. െതാഴിലാളിവർm^ിെJ നിലപാടിൽ നിലെകാ|ാൻേവMി
അവർ അവരുെട സവ}മായ നിലപാടു് ഉേപzിZുIു.

ആ ആപൽZാരിയായ വർmെ^, സമൂഹ^ിെല െച(റകെള , പഴയ സമൂഹ^ിെJ
ഏ(റവും അടി^Vിൽ നിIും എടുെ^റിയെ]Vവരും നി(�ിയമായി
നശിaുെകാMിരിZുIവരുമായ കൂVെ^ , െതാഴിലാളിവി�വം അവിടവിെട
S�ാന^ിേലZു് അടിaുെകാMുവIു എIു വരാം. എIാൽ അവരുെട



ജീവിതസാഹചരയoൾ പി}ിരി]{ാരുെട ഉപജാപoൾZുേവMി
കൂലിെZടുZാവുI ചVകമായി Sവർ^ിZാനാണു് അവെര കൂടുതലായും
സ¥മാZുIതു്.

െതാഴിലാളി വർm^ിെJ ജീവിതസാഹചരയoളിൽ , പഴയ സമൂഹ^ിെJ
ജീവിതസാഹചരയoെളലലാം ഇേ]ാൾ^െI ഫല^ിൽ മുoിേ]ായിരിZുIു.
െതാഴിലാളിZു് സവ^ിലല, ഭാരയയും കുVികളുമായു| അവെJ ബp^ിനു
ബൂർഷവാ കുടുംബബpoളുമായു| അവെJ ബp^ിനു ബൂർഷവാ
കുടുംബബpoളുമായി യാെതാരു സാദൃശയവുമിലലാതായി^ീർIിരിZുIു.
ആധുനികവയവസായoളിെല അfവാനം , മൂലധന^ിൻകീഴിലു| ആധുനിക
അടിമ^ം , 4ാൻസിെലIേപാെല ഇംkMിലും , ജർ"നിയിെലIേപാെല
അേമരിZയിലും ഒIുതെIയാണു്. അതു് െതാഴിലാളിയിൽനിIു്
േദശീയസവഭാവ^ിെJ എലലാ ലാ¹നയും തുടaുമാ(റിയിരിZുIു. അവെന
സംബpിaടുേ^ാളം , നിയമവും സദാചാരവും മതവുെമലലാം ബൂർഷവാ
മുൻവിധികൾ മാnമാണു്. അവയുെട ഓേരാIിെJയും പിIിൽ അnതെI
ബൂർഷവാ താ�രയoൾ പകിയിരിZുIതായിVാണു് അവൻ കാണുIതു്.

ഇതിനുമു�് ആധിപതയം േനടിയിVു| എലലാ വർmoളും , തoൾ േനടിZഴി~
പദവിെയ ഉറ]ിaുനിർ^ാൻ േവMി സമൂഹെ^ ആെക തoെള
ധനസ�ാദേനാപാധികൾZു് കീ£െ]ടു^ാൻ േനാZി. തoളുെട സവ}ം പഴയ
ധനസ�ാദനരീതിേയയും തദവാരാ അതിനുമു�ു| മെ(റലലാ
ധനസ�ാദനരീതികേളയും നിർ"ാർ¥നം െചYുIതിലൂെടയലലാെത
െതാഴിലാളിവർm^ിനു് സമൂഹ^ിെJ ഉ�ാദനശvികളുെട നാഥ{ാരാകാൻ
സാധിZുകയിലല. േനടിെയടുZാേനാ , കാ^ുരzിZാേനാ അവർZു്
തoളുേടതായി യാെതാIും തെIയിലല. വയതvിപരമായ സവ^ിനുേവMിയു|
എലലാ രzാവയവ�കേളയും ഉറ]ുകേളയും നശി]ിZുകയാണു് അവരുെട
െദൗതയം.

ഇതുവെര ചരിn^ിലുMായിVു| എലലാ S�ാനങങളും
നയൂനനപzoളുേടേതാ , നയൂനപzതാ�രയoൾZുേവMിയു|േതാ ആയ
S�ാനoളായിരുIു. െതാഴിലാളി S�ാനമാകെV , ബഹൂഭൂരിപz^ിെJ
താ�രയ^ിനുേവ»ടിയു|, ബഹുഭൂരിപz^ിെJ സവത�വും
േബാധപൂർAവുമായ S�ാനമാണു്. തoളുെട മുകളിലു|



ഔേദയാഗികസമൂഹ^ിെJ എലലാ അVികേളയും വായുവിേലZു് എടുെ^റിയാെത ,
ഇIെ^ ന"ുെട സമൂഹ^ിെJ ഏ(റവും താ£I തVായ െതാഴിലാളി വർm^ിനു്
അനoാനാവിലല , സവയം എഴുേIൽZാനാവിലല.

െതാഴിലാളിവർmം ബൂർഷവാസിെZതിരായി നട^ുI സമരം , ഭാവ^ിെല�ിലും
രൂപ^ിൽ ആദയം ഒരു േദശീയ സമരമാണു്. ഒേരാ രാജയ^ിേലയും െതാഴിലാളി
വർm^ിനു് ആദയമായി സവ}ം ബൂർഷവാസിയുമായി കണZു തീർേZMതുMേലലാ.

െതാഴിലാളിവർm^ിെJ വികാസ^ിെല ഏ(റവും സാമാനയമായ ഘVoെള
വിവരിZുI അവസാര^ിൽ , ഇIെ^ സമൂഹ^ിനക^ു്
നീറി]ിടിaുെകാMിരിZുIതും ഏറിയ േതാതിേലാ കുറ~ േതാതിേലാ
മൂടിവaിരിZുന് തുമായ ആഭയ}രയുfെ^ , അെതാരു തുറI വി�വമായി
െപാVി]ുറെ]ടുI ഘVംവെര, ബൂർഷവാവാസിെയ ബലാൽZാേരണ
അVിമറിZുIതിലൂെട െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ആധിപതയ^ിനു|
അടി^റയിടുകെയI ഘVംവെര , നാം വരaുകാണിaുകഴി~ു.

ഇതുവെരയുMായിVു| സമൂഹ^ിെJ എലലാ രൂപoളുേടയും അടി�ാനം
മർ�കവർmoളും മർ�ിതവർmളും ത"ിലു| ശnുതയാെണIു നാം
കMുകഴി~ുവേലലാ. എIാൽ ഒരു വർmെ^ മർ�ിZണെമ�ിൽ ,
അടിമയായിെV�ിലും ജീവിതം തുടർIുേപാേകേവMി ചില ഉപാധികൾ അതിനു്
ഉറ]ുവരു^ണം. അടിയാ�മയുെട കാലഘV^ിൽ , അടിയാൻ നഗരസഭാംഗമായി
സവയം ഉയയർIു, അതുേപാെല തെI ഫയൂഡൽ - േസവ�ാSഭുതവ^ിെJ
നുക^ിൻകീഴിൽ െപ(റിബൂർഷവാ«ു് ബൂർഷവായായി വളരാൻ കഴി~ു. േനേരമറിaു്
ഇIെ^ െതാഴിലാളിയാകെV , വയവ�ായം പുേരാഗമിZുIേതാെടാെ]
ഉയരുIതിനു പകരം സവ}ം വർm^ിെJ ജീവിതസാഹചരയoളിനിIുേപാലും
അധികമധികം അഃധപതിZുകാണു െചYുIതു്. അവർ പാSായി^ീരുIു.
ജനസംഖയെയZാളും സ�^ിെനZാളും എnേയാ കൂടുതൽ േവഗ^ിൽ
പാ]ര^ം വലരുIു. േമലിൽ സമൂഹ^ിെല ഭരണവർmമായി നിലനിൽZാനും
അതിെJ ജീവിേതാപാധികെള ഒരു പരേമാIതനിയമെമേIാണം സമൂഹ^ിെJ
േമൽ അടിേaൽ]ിZാനും ബൂർഷവാസിZു് േയാഗയതയിെലലIു് അoിെന
െതളിയുIു. അതിനു ഭരിZാൻ അർഹതയിലല, കാരണം അതിെJ അടിമ«ു് ആ
അടിമ^^ിൻകീഴിൽേ]ാലും ഉപജീവന^ിനു് ഉറ]ുനൽകാൻ അതിനു കഴിവിലല.
അടിമ ബൂർഷവാസിെയ തീ(റിേ]ാ(റുIതിനുപകരം , അടിമെയ



തീ(റിേ]ാേ(റMിവരുI ഗതിേകടാണു് ബൂർഷവാസിZു് വIുേചർIിVു|തു് .
അnയും ആഴ^ിേലZു് അവൻ ആMുേപാകുIതിെന തട~ുനിർ^ാൻ
ബൂർഷവാസിZ് സാധിZാതായിരുIു. ഈ ബൂർഷവാസിയുെട കീഴിൽ സമൂങ^ിനു
ജീവിZാൻ ഇനി സാfയമലല. മെ(റാരു വിധ^ിൽ പറ~ാൽ , അതിെJ നിലനി�ു്
സമൂഹവുമായി െപാരു^െ]ടാതായിZഴി~ു.

ബൂർഷവാസിയുെട നിലനി�ിനും ആധിപതയ^ിനുമു| അനുേപzണീയമായ
ഉപാധി മൂലധന^ിെJ രൂപീകരണവും വർfനവുമാണു്. മൂലധന^ിെJ
ഉപാധിയാകെV , കൂലിേവലയും കൂലിേവല െതാഴിലാളികൾZിടയിലു| മ\രെ^
മാnമാണു് ആ�യിaിരിZുIതു്. വയവസായ^ിെJ മുേI(റം - ഇതിെന
അറിയാെത േSാ\ാഹി]ിZുIതു് ബൂർഷവാസിയാണു്- മ\രം നിമി^മായ
െതാഴിലാളികളുെട ത"ിൽത"ിലു| അകൽaയുെട�ാന^ു് ,
സഹകരണ^ിെJ ഫലമായുളവാകുI വി�വകരമായ കൂVുെകVിെന
െകാMുവരുIു. അതുെകാMു് ബൂർഷവാസി ഉ�ാദി]ിZുകയും ഉ�Ioൾ
സവായvമാZുകയും െചYുIതിെJ അടി�ാനെ^
ആധുനികവയവസായ^ിെJ വികാസം തVിമാ(റുIു. അതുെകാMു് ബൂർഷവാസി
സൃ�ിZുIതു് , സർേAാപരി അതിെJ സവ}ം ശവZുഴി േതാMുIവെരയാണു്.
അതിെJ പതനവും െതാഴിലാളിവർm^ിെJ വിജയവും ഒരുേപാെല
അനിവാരയമാണു്.

കുറി]ുകൾ

1↑ സാമൂേഹയാ�പാദേനാപാധികളുെട ഉടമകളും, കൂലിേവല എടു]ിZുIവരുമായ
ആധുനികമുതലാളികളുെട വർmെ^യാണു് ബൂർഷവാസി എI പദംെകാMു്
ഇവിെട ഉേ�ശിZുIതു്. ഉ�ാദേനാപാധികെളാIും സവ}മായി ഇലലാ^തിനാൽ
ഉപജീവനാർ¡ം തoളുെട അfവാനശvി വിൽZാൻ നിർ¯pിതരായ
ആധുനിക കൂലിേവലZാരുെട വർmെ^യാണു് െതാഴിലാളിവർmം
എIതുെകാMു് ഉേ�ശിZുIതു്. (1888-െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു| എംഗ\ിെJ
കുറി]ു്.)

2↑ അതായതു്, ലിഖിതചരിnം മുഴുവനുെമIർ¡ം. മനുഷയസമൂഹ^ിെJ
ലിഖിതചരിn^ിനു മു�ു| സാമൂഹയഘടനെയ സംബpിa വിവരoൾ 1847-ൽ
മിZവാറും അ¦ാതമായിരുIു. പിIീടു് ഹi'�ഹൗസൻ24

െപാതുഭൂവുടമസ�ദായം റഷയയിൽ ഉMായിരുIതായി കെM^ി. ചരിn^ിൽ



ടയൂേVാണിക് വംശoളുെടെയലലാം ഉ¨വം ഈ െപാതുവുടമെയI
സാമൂഹയാടി^റയിൽ നിIാെണIു െമൗറർ25 െതളിയിaു. കാലxേമണ ഇ}യ
മുതൽ ഐർലMുവെര എലലാരാജയoളിലും സമൂഹ^ിെJ അതിSാചീനരൂപം
PാമസമുദായoളാെണേIാ ആയിരുIുെവേIാ െതളി~ു. വംശ^ിെJ(genus)
യഥാർ¡സവഭാവേ^യും േഗാnവുമായി(tribe) അതിനു| ബpേ^യും
സംബpിa േമാർഗെJ26 വിജയകരമായ കMുപിടു^ം ഈ Sാചീനക"യൂണി'(റ്
സമൂഹ^ിെJ ആഭയ}രഘടനെയ, അതിെJ മാതൃകാരൂപ^ിൽ അനാവരണം
െച�ു. ഈ Sാചീനസമുദായoളുെട ശിഥിലീകരണേ^ാടുകൂടി സമൂഹം
വയതയToളും പിIീടു പര�രശnുZളുമായ വർmoളായി േവർപിരിയാൻ
തുടoുIു. "കുടുംബം, സവകാരയസവ^ു്, ഭരണകൂടം എIിവയുെട ഉ¨വം" എI
P¾^ിൽ ഞാൻ ഈ ശിഥിലീകരണSxിയെയ വരaുകാണിZാൻ �മിaിVുMു്.
(1888-െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു| ഏംഗൽസിെJ കുറി]ു്.)

3↑ ഗിൽ�മാ'(റർ അഥവാ ഒരു ഗിൽഡിെല പൂർ�െമ�ർ, ഗിൽഡിനകെ^ ഒരു
േമ�ി, ഗിൽഡിെJ തലവനലല. (1888-െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു| ഏംഗൽസിെJ
കുറി]ു്.)

4↑ 4ാൻസിൽ നഗരoൾ രൂപെ]VുവI കാലെ^ അവയുെട േപരാണു് ക"യൂൺ.
ഫയൂഡൽSഭുZളിൽനിIും യജമാന{ാരിൽനിIും 'മൂIാം േ�ണി' എI നിലയിൽ
തoളുെട Sാേദശികസവയംഭരണവും, രാsീയാവകാശoളും
പിടിെaടുZുIതിനുമു�ുതെI അവ ആ േപർ ൈകെZാMിരുIു. െപാതുവിൽ
പറ~ാൽ, ബൂർഷവാസിയുെട സാ�^ികവികാസ^ിനു് മാതൃകാരാജയമായി
ഇംkMിേനയും രാsീയവികാസ^ിനു മാതൃകാരാജയമായി 4ാൻസിേനയുമാണു്
ഇവിെട ൈകെZാMിVു|തു്. (1888-െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു| ഏംഗൽസിെJ
കുറി]ു്)

ഫയൂഡ(�ഭുZളിൽനിIു് ആരംഭ^ിൽ തoളുെട സവയംഭണാവകാശoൾ വിലZു
വാoുകേയാ, പിടിെaടുZുകേയാ െച�തിനുേശഷം ഇ(റലിയിേലയും
4ാൻസിേലയും നഗരവാസികൾ തoളുെട നഗരസമുദായoൾZു നൽകിയ
േപരാണു് ക"യൂൺ.(1890-െല ജർ"ൻ പതി]ിനു| ഏംഗൽസിെJ കുറി]ു്)



II: െതാഴിലാളികളും ക"യൂണി'(റുകാരും

െമാ^^ിൽ െതാഴിലാളികളുമായു| ബp^ിൽ ക"യൂണി'(റുകാർ എവിെട
നിൽZുIു ?

മ(റു െതാഴിലാളിവർm]ാർVികൾെZതിരായ ഒരു Sേതയക പാർVിയായലല
ക"യൂണി'(റുകാർ നിലെകാ|ുIതു്.

െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ഒVാെക താ�രയoളിൽനിIു് വിഭിIവും വയതയTവുമായ
യാെതാരു താ�രയവും അവർZിലല.

െതാഴിലാളിവർmS�ാനെ^ രൂപെ]ടു^ുIതിനും വാർെ^ാടുZുIതും
എെ}�ിലും വിഭാഗീയതതവoൾ അവർ �ാപിZുIിലല.

ക"യൂണി'(റുകാെര മ(റു െതാഴിലാളിവർm]ാർVികളിൽ നിIു് േവർതിരിZുIതു്
ഇതു മാnമാണു് :

1. വിവിധരാജയoളിലു| െതാഴിലാളികളുെട േദശീയസമരoളിൽ, േദശേഭദം
േനാZാെത, െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ആകമാനമു| െപാതുതാ�രയoെള അവർ
ചൂMിZാണിZുകയും മുേIാVു് െകാMുവരികയും െചYുIു.

2. ബൂർഷവാസിെZതിരായി െതാഴിലാളിവർmം നട^ുI സമര^ിെJ
വിവിധഘVoളിൽ S�ാന^ിെJ ഒVാെകയു| താ�രയoെള എoും എIും
അവർ Sതിനിധാനം െചYുIു.

അതുെകാMു്, ഒരു വശ^ു്, ക"യൂണി'(റുകാർ Sാേയാഗികമായി ഏെതാരു
രാജയ^ും െതാഴിലാളിവർm]ാർVികളിൽെവaു് എ(റവും മുIണിയിൽ
നിൽZുIതും, എ(റവും നിªയദാർഢയമു|തും മ(റു|വെരെയലലാം മുേIാVു്
ത|ിനീZുIതുമായ വിഭാഗമാണു്. മറുവശ^ാകെV ൈസfാ}ികമായി
െതാഴിലാളിവർmബഹുജനoൾZിലലാ^ െമaം അവർZുMു്.
െതാഴിലാളിവർmS�ാന^ിെJ മുേIാVു േപാകാനു| വഴി, ഉപാധികൾ,
പരമമായ െപാതുഫലoൾ എIിവെയ](റി അവർZു് വയvമായ ധാരണയുMു്.

ക"യുണി'(റുകരുെട അടിയ}രലzയം മെ(റലലാ
െതാഴിലാളിവർm]ാർVികൾZുമു| ലzയംതെIയാണു്. അതായതു്,
െതാഴിലാളികെള ഒരു വർmമായി സംഘടി]ിZുക, ബൂർഷവാ േമൽേZാ�മെയ



മറിaിടുക, െതാഴിലാളിവർmം രാsീയാധികാരം പിടിaുപ(റുക.

ക"യൂണിÀ്കാരുെട ൈസfാ}ികനിഗമനoൾ
സർAേലാകപരിÁZർ^ാവാകാനാPഹിZുI ഏെത�ിലുെമാരാൾ
ക�ിaുMാZിയേത കMുപിടിaേതാ ആയ ആശയoെളേയാ Sമാണoെളേയാ
ആ�ദമാZിയു|തലല.

നിലവിലു| ഒരു വർmസമര^ിൽനിIു്, ന"ുെട കൺമു�ിൽ നടZുI
ചരിnപരമായ ഒരു S�ാന^ിൽനിIു്, െപാ}ിവരുI യഥാർ¡ബpoൾZ്
സാമാനയരൂപം നൽകുകയാണ് ആ നിഗമനoൾ െചYുIത്. നിലവിലു|
സവ^ുടമബpoെള അവസാനി]ിZുകെയIത ്ക"യൂണിസ^ിെJ ഒരു Sേതയക
സവഭാവവിേശഷെമാIുമലല.

ചരിnപരമായ �ിതിഗതികളിൽ മാ(റം വരുIതിെJ ഫലമായി എലലാം
സവ^ുടുമബpoളും കഴി~ കാല^ ്തുടർaയായി ചരിnപരമായ മാ(റ^ിനു
വിേധയമായിVുM.്

ഉദാഹരണ^ിനു് 4yുവി�വം ബൂർഷവാസവ^ിനുേവMി ഫയൂഡൽസവ^ിെന
ഉaാടനം െച�ു.

െപാതുവിൽ സവ^ിലലാതാZുകയലല, ബൂർഷവാ സവ^് ഇലലാതാZുകയാണ്
ക"യൂണിസ^ിെJ സവിേശഷസവഭാവം, എIാൽ, വർmൈവരoളുെട, കുറaുേപർ
വളെരേ]െര ചൂഷണം െചYുIതിെJ, അടി�ാന^ിൽ ഉ�ാദനം നട^ുകയും
ഉ�Ioൾ സവായ^മാZുകയും െചYുക എI സ�ദായ^ിെJ ഏ(റവും
പൂർ�വും അ}ിമവുമായ രൂപമാണ് ആധുനിക ബൂർഷവാ സവകാരയസവ^്.

ഈ അർ¡^ിൽ ക"യൂണി'(റുകാരുെട സിfാ}െ^ ഒെരാ(റ വാചക^ിൽ
ഇoെന ചുരുZി]റയാം സവകാരയസവ^് ഇലലാതാZൽ.

ഒരാൾZ് സവ}ം SയÂ^ിെJ ഫലം എI നിലയിൽ സവ}മായി സവ^ു
സ�ാദിZാനു| അവകാശെ^-വയvിപരമായ എലലാ സവാത}¤യ^ിെJയും
Sവർ^നoളുെടയും സവാ�യതവ^ിെJയും അടി^റയാണ് ഈ സവെ^Iു
പറയുIു.-നശി]ിZാനാPഹിZുIു എIു ക"യൂണി'(റുകാരായ ഞoെള
കു(റെ]ടു^ാറുM.്



ക�െ]Vു േനടിയ, സവയമാർ¥ിa, സവ}മായി സ�ാദിZുI സവ^്! സവ^ിെJ
ബൂർഷവാരൂപ^ിനു മു�ുMായിരുI, െചറിയ ൈകേവലZാരെJയും
െചറുകർഷകെJയും സവ^ിെന](റിയാേണാ നിoൾ പറയുIത് ? അതു
നശി]ിേZM ആവശയമിലല. വയവസായ^ിെJ വികാസം അതിെന ഒരു വലിയ
പരിധിവെര നശി]ിaുകഴി~ിരിZുIു. ദിവസംSതി ഇIും
നശി]ിaുവരുകയാണ്.

അേതാ, ആധുനിക ബൂർഷവാ സവകാരയസവ^ിെന](റിയാേണാ നിoൾ പറയുIത് ?

പേz കൂലിേവല െതാഴിലാളികൾZു വലല സവ^ും ഉMാZിെZാടുZുIുേMാ ?
ഇലല , ഒVുമിലല. അതുMാZുIത ്മൂലധനമാണ് - കൂലിേവലെയ ചൂഷണം
െചYുIതും പുതുതായി ചൂഷണം െചYാൻ പുതിയ കൂലിേവലZാെര
ഉ�ാദി]ിZുIതിെJ അടി�ാന^ിൽ മാnം വർfിZുIതുമായ ഒരുതരം
സവ^ാണത്. മൂലധനവും കൂലിേവലയും ത"ിലു| ൈവരെ^ ആ�യിaാണ്
ഇIെ^ രൂപ^ിലു| സവ^് നിൽZുIത.് നമുZ് ഈ ൈവര^ിെJ
ഇരുവശവും ഒIു പരിേശാധിZാം.

ഒരു മുതലാളിയാവുക എIുവaാൽ ഉ�ാദന^ിൽ െവറും വയvിപരമായി മാnമലല
സാമൂഹയമായിZൂടി ഒരു പദവിയുMാകുക എIർ¡മാണ്. മൂലധനം ഒരു
സാമൂേഹയാ�Iമാണ്. വളെരേ]ർ ഏേകാപിaു Sവർ^ിaാൽ മാnേമ , േപാരാ.
അവസാനെ^ അപPഥന^ിൽ, സമൂഹ^ിെല അംഗoെളലലാം േചർIു
Sവർ^ിaാൽ മാnേമ , അതിെന ചലി]ിZാൻ സാധിZൂ.

അതുെകാM് മൂലധനം വയvിപരമായ ഒരു ശvിയലല, ഒരു സാമൂഹയശvിയാണ്.

അതുെകാM്, മൂലധനെ^ െപാതുസവ^ാZി, സമൂഹ^ിെല എലലാം
അംഗoളുേടയും സവ^ാZി മാ(റുേ�ാൾ, വയvിപരമായ സവ^് ത{ൂലം
സമൂഹ^ിെJ സവ^ായി മാറുIിലല. സവ^ിെJ സാമൂഹയസവഭാവ^ിനു മാnേമ
മാ(റം വരുIു|ു. സവ^ിനു് അതിെJ വർmസവഭാവം ഇലലാതാകുIു.

ഇനി നമുZ് കൂലിേവലയുെട കാരയെമടുZാം.

കൂലിേവലയുെട ശരാശരി വില ഏ(റവും ചുരുoിയ കൂലിയാണു്- അതായത ്ഒരു
െതാഴിലാളിെയ െതാഴിലാളി എI നില«് നിലനിർ^ാൻ േകവലം ആവശയമായ
ഉപജീവനാംശമാണ്. അേ]ാൾ ഒരു കൂലിേവലZാരൻ തെJ അfവാനംെകാMു



സ�ാദിZുIത് ക�ിa് അവെJ ജീവിതെ^ നിലനിർ^ാനും
പുനരു�ാദി]ിZാനും മാnേമ മതിയാകുIു|ു. സവ}ം അfവാന^ിെJ
ഉ�Ioെള ഇoെന വയvിപരമായി സവായ^മാZുIതു നിർ^ലാZാൻ
ഞoൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉേ�ശിZുIിലല. മനുഷയജീവിതം നിലനിർ^ാനും
Sതയു�ാദി]ിZാനുംേവMിയാണ് ഇതു നട^ുIത.് മ(റു|വരുെട അfവാനെ^
സവ}ം വരുതിയിൽ െകാMുവരാൻ യാെതാരു മിaവും അതിൽനിIു്
അവേശഷിZുIിലല. െതാഴിലാളി മൂലധനം വർfി]ിZാൻ േവMി മാnം
ജീവിZുകയും ഭരണാധികാരിവർm^ിെJ താ�രയം ആവശയെ]ടുI കാലേ^ാളം
മാnം അവെന ജീവിZാൻ അനുവദിZുകയും െചYുI ഈ സവായ^മാZലിെJ
ദയനീയസവഭാവം ഇലലാതാZണെമേI ഞoൾ ആPഹിZുIു|ു.

ബുർഷവാസമൂഹ^ിൽ, സേചതനമായ അfവാനം സyിതമായ അfവാനെ^
വർfി]ിZാനു| ഒരു ഉപാധി മാnമാണ്. ക"യൂണി'(റ് സമൂഹ^ിലാകെV,
സyിതമായ അfവാനം െതാഴിലാളിയുെട ജീവിതെ^ വിശാലമാZാനും
സംപു�മാZാനും വികസി]ിZാനുമു| ഒരുപാധിയാണു്.

അതുെകാM് ബൂർഷവാ സമൂഹ^ിൽ ഭുതകാലം വർ^മാനകാലെ^ ഭരിZുIു.
ബുർഷവാ സമൂഹ^ിൽ മൂലധനം സവത�മാണ്. അതിനു വയvതവമുM ്,
അേതസമയം ജീവിZുI മനുഷയൻ പരാ�യനാണ് , അവനു് യാെതാരു
വയvതവവുമിലല.

ഈ �ിതിവിേശഷെ^ നിർ"ാർ¥നം െചYുIത് വയvിതവെ^
നശി]ിZലാെണIും സവാത}¤യെ^ നശി]ിZലാെണIും പറ~ു് ബൂർഷവാസി
അധിേzപിZുIു ! അതു ശരിയാണു്. ബൂർഷവാവയvിതവവും ബൂർഷവാ
സവാത}¤യവും ബൂർഷവാസവാ�യതവവും നശി]ിZുകതെIയാണ് ലzയം.

എIാൽ xയവിxയം തിേരാഭവിZുേ�ാൾ, സവത�മായ xയവിxയവും
തിേരാധാനം െചYുIു. സവത�മായ xയവിxയെ^Zുറിaു| ഈ പറaിലിനും
െപാതുവിൽ സവാത}¤യെ^ സംബpിaു| ന"ുെട ബൂർഷവാസിയുെട മെ(റലലാ
വീ�ുകൾZും വലല അർ¡വുമുെM�ിൽ അത ്മfയകാലെ^ കൂaുവിലoിV
വയാപാരികളുേടയും കടി~ാണിVുപിടിa xയവിxയ^ിെJയും �ിതിയുമായി
തVിaുേനാZുേ�ാൾ മാnമാണ്. എIാൽ xയവിxയ^െJയും ബൂർഷവാ
ഉ�ാദനബpoളുേടയും ബൂർഷവാസിയുെട തെIയും ക"യൂണി'(റ്
നിർ"ാർ¥നവുമായി താരതമയെ]ടു^ുേ�ാൾ, അവ«് യാെതാരു അർ¡വുമിലല.



സവകാരയസവ^് ഇലലാതാZാൻ ഞoൾ ഉേ�ശിZുIു എIു േകൾZുേ�ാൾ
നിoൾ െഞVുIു. പേz നിലവിലു| നിoളുെട സമൂഹ^ിൽ ജനസംഖയയുെട
പ^ിെലാ�തു േപരുേടയും സവകാരയസവ^് നശി]ിZെ]VിരിZുIു.
പ^ിെലാ�തു േപരുെട ൈകവശം സവകാരയസവ^ിലലാ^തുെകാMു മാnമാണ്
ഒരുപിടിയാളുകൾZ് അതുMാവുIത.് അതുെകാM് സമൂഹ^ിെല
ബഹുഭൂരിപzം ജനoൾZും യാെതാരുതരം സവ^ും ഇലലാതിരിZുIത ്ഒരു
അവേശയാപാധിയായിVു| , സവ^ിെJ Sേതയകരൂപം ഇലലാതാZാൻ ഞoൾ
ഉേ�ശിZുIു എIു|താണ് നിoളുെട ആേzപം.

ഒ(റവാZിൽ, നിoളുെട സവ^് നശി]ിZാൻ ഉേ�ശിZുIതിനു് നിoൾ ഞoെള
ആേzപിZുIു. വളെര ശരിയാണ് , അതുതെIയാണ് ഞoളുെട ഉേ�ശം.

മൂലധനമായി, പണമായി , പാVമായി , ചുരുZ^ിൽ കു^കയാZിവ«ാവുI ഒരു
സാമൂഹയശvിയായി, അfവാനെ^ േമലിൽ രൂപാ}രെ]ടു^ാൻ കഴിയാ^
നിമിഷംമുതൽ , അതായത,് വയvികളുെട സവ^ിെന ബൂർഷവാ സവ^ാZി ,
മൂലധനമാZി, മാ(റാനാവാ^ നിമിഷംമുതൽ, വയvിതവം അTമിZുIുെവI്
നിoൾ പറയുIു.

അതുെകാM് 'വയvി' എIുെവaാൽ നിoൾ ഉേ�ശിZുIത ്ബൂർഷവാെയ,
ഇട^രZാരനായ സവ^ുടമെയ , അലലാെത മ(റാെരയുമെലലIു നിoളും തുറIു
സ"തിZണം. തീർaയായും അയാെള വഴിയിൽനിI ്അടിaുതുടaുമാ(റണം,
അoിെന ഒരാൾ ഉMാവുIത ്അസാfയമായി^ീരണം.

സമൂഹ^ിെJ ഉ�Ioെള സവ}മാZാനു| അധികാരെ^ ക"യൂണിസം
ആർZും ന�െ]ടു^ുIിലല , അ^രം സവ}മാZൽ െകാM ്മ(റു|വരുെട
അfവാനെ^ അടിമെ]ടു^ാനു| അധികാരം മാnേമ എടു^ു കളയുIു|ു.

സവകാരയസവ^് േവെMIുവaാൽ എലലാ േജാലിയുെട നില«ുെമIും
സാർAലൗകികമായ ആലസയം നെ" പിടികൂടുെമIും ഒരു തടQവാദം
ഉIയിZെ]ടുIുM്.

ഈ വാദമനുസരിa് ബൂർഷവാ സമൂഹം െവറും ആലസയം നിമി^ം എnേയാ
മു�ുതെI തുല~ുേപാേകMതായരിIു. കാരണം, ആ സമൂഹ^ിെല
പണിെയടുZുI അംഗoൾ യാെതാIും സ�ാദിZുIിലല , എെ}�ിലും
സ�ാദിZുIവർ യാെതാരു പണിയുെമടുZുIിലല. മൂലധനെമIത്



ഇലലാതായിZഴി~ാൽ കൂലിേവല സാധയമലലാതാവും എI പുനരുvിയുെട
മെ(റാരു Sകടരൂപമാnമാണ് ഈ ആേzപമാെക^െI. ഭൗതിേകാ�Ioൾ
ഉ�ാദി]ിZുകയും സവ}മാZുകയും െചYുIതിെJ ക"യൂണി'(റ്
രീതിെZതിരായി െകാMുവIിVു| എലലാ തടQവാദoളും അതുേപാെല
ബുfിപരമായ ഉ�Ioൾ ഉ�ാദി]ിZുകയും സവ}മാZുകയും െചYുIതിനു|
ക"യൂണി'(റ് രീതികൾെZതിരായും ഉIയിZെ]ടുIുM്. ബൂർഷവായുെട
ദൃ�ിയിൽ വർmസവ^ിെJ തിേരാധാനം ഉ�ാദന^ിെJ തെI
തിേരാധാനമാകുIതുേപാെലതെI അയാളുെട ദൃ�ിയിൽ
വർmസം'Zാര^ിെJ തിേരാധാനം എലലാ സം'Zാര^ിെJയും
തിേരാധാന^ിനു തുലയമാണ്.

ഏെതാരു സം'Zാര^ിെJ നാശെ^െaാലലിയാേണാ അയാൾ
ക�ീർവാർZുIത ്, ആ സം'Zാരം ബഹുഭൂരിപzം ജനoൾZും െവറും
യ�മായി പണിെയടുZാനു| ഒരു പരിശീലനം മാnമാണ്.

എIാൽ സവാത}¤യം , സം'Zാരം , നിയമം മുതലായവെയ സംബpിa
നിoളുെട ബൂർഷവാ ധാരണകളുെട മാനദ¬ംെവa്, ബൂർഷവാസവ^്
ഇലലാതാZാനു| ഞoളുെട ഉേ�ശെ^ അളIുേനാZുIിടേ^ാളം കാലം
നിoൾ ഞoളുമായി വഴZടിZാൻ വേരM. നിoളുെട വർm^ിെJ അഭീ�െ^-
അതിെJ സ^ായ സവഭാവേ^യും ദിശാമുഖേ^യും നിർ�യിZുIത്
നിoളുെട വർm^ിെJ നിലനി�ിെJ സാ�^ിേകാപാധികളാണ്-
എലലാവർZുംേവMിയു| നിയമമായി മാ(റിയതാണ് നിoളുെട നീതിനയായശാ�ം.
അതുേപാെലതെI നിoളുെട ആശയoൾ നിoളുെട ബൂർഷവാ
ഉ�ാദനബpoളുേടയും ബൂർഷവാ സവ^ുടമബpoളുേടയും സ}തി
മാnമാണ്.

നിoളുെട ഇIെ^ ഉ�ാദനരീതിയിൽനിIും സവ^ുടമയുെട രൂപ^ിൽനിIും
ഉടെലടുZുI സാമൂഹയരൂപoെള-ഉ�ാദന^ിെJ പുേരാഗതിയിൽ
ഉയർIുവരികയും തിേരാഭവിZുകയും െചYുI ചരിnപരമായ ബpoെള-
Sകൃതയുേടയും യുvിയുേടയും സനാതനിയമoളാZി മാ(റാൻ നിoെള
േSരി]ിZുI സവാർ¡പരമായ ഈ അബfധാരണ നിoളുെട മുൻഗാമികളായ
എലലാ ഭരണാധികാരിവർmoൾZുമുMായിരുIതാണ്. Sാചീന സവ^ിെJ
കാരയ^ിൽ നിoൾ വയvമായി കാണുIത,് ഫയൂഡൽസവ^ിെJ കാരയ^ിൽ



നിoൾ തുറIു സ"തിZുIത് , നിoളുെട സവ}ം സവ^ിെJ ബൂർഷവാരൂപെ^
സംബpിaിടേ^ാളം തുറIു സ"തിZാൻ തീർaയായും നിoൾZു
അനുവാദമിലലേലലാ.

കുടുംബെ^ ഇലലാതാZുക ! ക"യൂണി'(റുകാരുെട ഈ നികൃ�മായ നിർേ�ശം
േകVാൽ അേoയ(റെ^ സമൂലപരിവർ^നവാദികൾZുകൂടി കലികയറും.

ഇIെ^ കുടുംബ^ിെJ , ബൂർഷവാകുടുംബ^ിെJ അടി�ാനെമ}ാണ് ?
മൂലധനം , സവകാരയലാഭം. പൂർ�വളർaെയ^ിയ രൂപ^ിൽ ഈ കുടുംബം
നിലനിൽZുIത ്ബൂർഷവാസിZിടയിൽ മാnമാണ്. എIാൽ ഈ �ിതിയുെട
മറുവശം െതാഴിലാളികൾZിടയിലു| കുടുംബജീവിത^ിെJ Sാേയാഗികമായ
അഭാവ^ിലും പരസയമായ വയഭിചാരവൃ^ിയിലും കാണാം.

ഈ മറുവശം അSതയzമായാൽ ബൂർഷവാകുടുംബവും സവാഭാവികമായി
അSതയzമാവും. മൂലധനം അSതയzമാവുIേതാെട രMും അSതയzമാവും.

മാതാപിതാZങ കുVികെള ചൂഷണം െചYുIത് അവസാനി]ിZാൻ
ഞoളാPഹിZുIുെMI് നിoൾ ഞoളുെട േമൽ കു(റമാേരാപിZുIുേMാ ?
ഈ കു(റം ഞoൾ സ"തിZുIു.

പേz നിoളുമായി വിദയാഭയാസേമാ ? അതും സാമൂഹയമേലല ? നിoൾ
വിദയയഭയസി]ിZുI സാമൂഹയസാഹചരയoളേലല-'Zൂൾ വഴിZും മ(റുമു|
Sതയzേമാ പേരാzേമാ ആയ ഇടെപടലേലല-അതിെന നിർ�യിZുIത ്?
വിദയാഭയാസ^ിൽ സമൂഹം ഇടെപടുIത ്ക"യൂണി'(റുകാരുെട
കMുപിടു^െമാIുമലല , ആ ഇടെപടലിെJ സവഭാവം മാ(റാനും
ഭരണാധികാരിവർm^െJ സവാധീന^ിൽനിIു് വിദയാഭയാസെ^ രzിZാനും
മാnമാണ് അവർ �മിZുIത്.

ആധുനികവയവസായ^െJ Sവർ^നംമൂലം െതാഴിലാളികൾZിടയിലു| എലലാ
കുടുംബബpoളും പിaിaീ}െ]ടുIതും അവരുെട മZൾ െവറും
വയാപാരസാമPികളും അfവാേനാപകരണoളുമായി മാ(റെ]ടുIതും
എnേ^ാളം കൂടുതലാവുIുേവാ , കുടുംബേ^യും വിദയാഭയാസേ^യും,
മാതാപിതാZളും മZളും ത"ിലു| പാവനബpoേളയും കുറിaു| ബൂർഷവാ
ച]ടാaി അnേ^ാളം കൂടുതൽ മനംമടു]ിZുIതായി^ീരുIു.
സവാഭാവികമായി എലലാവർZും െപാതുവിലു|തായി^ീരുകെയI ഗതി



�ീകൾZും വIുേചരുെമI നിഗമന^ിെല^ാേന അയാൾZു കഴിയുIു|ു.

െവറും ഉ�ാദേനാപകരണoളായിരിZുകെയI �ീകളുെട ഇIെ^ നില
അവസാനി]ിZുകയാണ് യഥാർ¡ലzയെമIു് ഒരു േനരിയ സംശയംേപാലും
അയാൾZിലല.

േപാെര�ിൽ, ക"യൂണി'(റുകാർ �ീകെള പരസയമായും ഔേദയാഗികമായും
െപാതുവായുപേയാഗിZാന േപാവുകയാെണI ഭാവ^ിൽ ന"ുെട ബൂർഷവാകൾ
Sകടി]ിZുI ധാർ"ികേരാഷെ^Zാൾ പരിഹാസയമായി മെ(റാIുമിലല.
�ീകളുെട േമൽ െപാതുവുടമം ഏർെ]ടുേ^M യാെതാരാവശയവും
ക"യൂണി'(റുകാർZിലല. ഒVുമുZാലും അനാദികാലം മുതൽേZ അതു
നിലനിIുേപാIിVുM.്

സവ}ം കീഴിലു| െതാഴിലാളികളുെട ഭാരയമാേരയും പുnികേളയും െകാMു
സംതൃ�രാവാെത-െപാതുേവശയകളുെട കാരയം േപാകെV-ന"ുെട ബൂർഷവാകൾ
അേനയാനയം ഭാരയമാെര വയഭിചരിZുIതിൽ അേoയ(റം ആന¢ംെകാ|ുIു.

ബൂർഷവാ വിവാഹം വാTവ^ിൽ െപാതുഭാരയാതവസ�ദായമാണ്. അേ]ാൾ
കപടനാടയേ^ാെട ഒളിaുവaിVു|, �ീകെള െപാതുവായി ഉപേയാഗിZുI
ഏർ]ാടിെJ �ാന^ ്അതിെന പരസയമായി നിയമവിേധയമാZാൻ
ആPഹിZുIു എIു മാnേമ േവണെമ�ിൽ ക"യൂണി'(റുകാെര](റി
ആേzപിZാൻ കഴിയുകയു|ു. ഏതായാലും , ഇIെ^ ഉ�ാദനസ�ദായം
അവസാനി]ിaാൽ, ആ സ�ദായ^ിെJ സ}തിയായ െപാതുഭാരയാതവവും-
അതായത ്രഹസയവും പരസയവുമായ വയഭിചാരവും-അവസാനിZുെമI്
സവയംവയvമാണ്.

ക"യൂണി'(റുകാെരZുറിaു| മെ(റാരു ആേzപം , അവർ രാജയoേളയും
േദശീയജനസമുദായoേളയും ഇലലാതാZാൻ ആPഹിZുIു എIതാണ്.

െതാഴിലാളികൾZു രാജയമിലല. അവർZിലലാ^ത ്അവരിൽനിIും നമുZ്
എടുZാനാവിലല. െതാഴിലാളിവർm^ിനാദയമായി രാsീയാധിപതയം
േനേടMതു|തുെകാM് , രാs^ിെJ േനതൃതവവർmമായി
ഉയേരMതു|തുെകാM ്, സവയം രാsമായി^ീേരMതു|തുെകാM ്, അത്
അnേ^ാളം േദശീയമാണ്-പേz, ആ വാZിെJ ബൂർഷവാ അർ¡^ിലലല.



ബൂർഷവാസിയുെട വളർaയുെട വയാപാരസവാത}¤യ^ിെJ , േലാകകേ�ാള^ിെJ,
ഉ�ാദനരീതിയിലും , തദനുസൃതമായി ജീവിതസാഹചരയoളിലും ഉMായിVു|
ഐകരൂപയ^ിെJ ഫലമായി േദസേഭദoളും ജനതകൾ ത"ിലു| ൈവരoളും
ദിനംSതി അധികമധികം അSതയzരായിെZാMുവരികയാണ്.

െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ആധിപതയം , അവ ഇനിയും കൂടുതൽ േവഗ^ിൽ
അSതയzമാവാൻ ഇടയാZും. െതാഴിലാളിവർm^ിെJ േമാചന^ിനു|
ആദയെ^ ഉപാധികളിെലാIു് , മുIണിയിൽ നിൽZുI
പരി�ൃതരാജയoെള�ിലും ഏേകാപിaു Sവർ^ിZണെമIതാണ്.

ഒരു വയvി മെ(റാരു വയvിെയ ചൂഷണംെചYുIതിനു അറുതിവരു^ുI അേത
േതാതിൽ^െI ഒരു രാsം മെ(റാരു രാsെ^ ചൂഷണംെചYുIതിനും
അറുതിവരും. ഒരു രാs^ിനകെ^ വർmoൾ ത"ിലു| ൈവരമിലലാതാകുI
അേത േതാതിൽ^െI ഒരു രാs^ിനു് മെ(റാരു രാsേ^ാടു|
ശnുതയുമിലലാതാകും.

മതപരവും ദാർശനികവും െപാതുവിൽ Sതയയശാ�പരവുമായ നിലപാടിൽനിIു്
ക"യൂണിസ^ിെനതിരായി െകാMുവIിVു| ആേzപoൾ കാരയമായ
പരിേശാധന അർഹിZുIിലല.

മനുഷയെJ ഭൗതികജീവിത^ിൽ , അവെJ സാമൂഹയബpoളിലും
സാമൂഹയജീവിത^ിലും , ഉMാവുI ഓേരാ മാ(റേ^ാടുംകൂടി അവെJ
ആശയoളും അഭിSായoളും ധാരണകളും - ഒ(റ വാZിൽ പറ~ാൽ, അവെJ,
േബാധം-മാറുIുെMIു മനQിലാZാൻ അഗാധമായ അ}ർ¦ാനം
ആവശയമാേണാ ?

ഭൗതിേകാ�ാദനം മാറുIതനുസരിaു് , ബുfിപരമായ ഉ�ാദന^ിെJ സവഭാവവും
മാറുIുെMIേലല ആശയoളുെട ചരിnം െതളിയിZുIത് ? ഓേരാ
കാലഘV^ിേലയും ഭരിZുI ആശയoൾ എലലാേ�ാഴും അIെ^
ഭരണാധികാരവർm^ിെJ ആശയoളായിരുIു.

സമൂഹ^ിൽ വി�വകരമായ മാ(റoളുMാZുI ആശയoെ^](റിയു|
ആശയoൾ വി¦ാന^ിെJ തുറയിഷ സവത�മായ മ\ര^ിെJ വാ�«ു
Sകടരൂപം നൽകുക മാnമാണ് െച�ത്.



"തീർaയായും മതപരവും സദാചാരപരവും ദാർശനികവും നീതിശാ�പരവുമായ
ആശയoൾ ചരിnപരമായ വികാസ^ിനിടയിൽ മാറിയിVുM്. പേz , മതവും
സദാചാരവും ദർശനവും രാsമീമാംസയും നിയമവും ഈ മാ(റെ^ നിര}രം
അതിജീവിaിVുമുM ്" എIു പറയുമായിരിZും.

"േപാെര�ിൽ സമൂഹ^ിെJ എലലാ അവ�കൾZും സാമാനയമായ ചില
സനാതനസതയoളുM.്-സവാത}¤യം , നീതി മുതലായവ. എIാൽ ക"യൂണിസം
അവെയ പുതിെയാരടി�ാന^ിൽ പുനസംഘടി]ിZുIതിനു പകരം
സനാതനസതയoെള ഇലലാതാZുIു. എലലാ മതേ^യും എലലാ സദാചാരേ^യും
നശി]ിZുIു. അതുെകാM് മു�ു| എലലാ ചരിnാനുഭവoൾZും
വിരുfമായിVാണതു Sവർ^ിZുIത.് "

ഈ ആേരാപണ^ിെJ രÂaുരുZെമ}ാണ് ? എലലാ ഭൂതകാലസമൂഹ^ിേJയും
ചരിnം വർmൈവരoളുെട , വിവിധകാലഘVoളിൽ വിവിധരൂപoൾ
ൈകെZാMിVു| ൈവരoളുെട വളർaയിലടoിയിരിZുIു.

എIാൽ അവ ൈകെZാMിVു| രൂപം എ}ുതെIയായിരുIാലും കഴി~
കാലഘVoൾെZലലാം ഒരു െപാതുസവഭാവമുM്-സമൂഹ^ിെJ ഒരു വിഭാഗം മേ(റ
വിഭാഗെ^ ചൂഷണം െച�ിരുIു എI വTുത. അേ]ാൾ പMുകാലoളിെല
സാമൂഹയേബാധ^ിനു് എnതെI ബാഹുലയവും ൈവവിfയവുമുMായിരുIാലും ,
അത ്െപാതുരൂപoളുെട അഥവാ സാമാനയ ആശയഗതികളുെട,
അതിരുകൾZു|ിൽ ഒതുoിനിIുെകാMാണു Sവർ^ിaിരുIെതIതിൽ
അ¨ുതമിലല. വർmൈവരoൾ പൂർ�മായും തിേരാധാനം െച�ാലലലാെത ആ
ആശയoൾ തികaും അSതയzമാവുകയിലല.

പര�രാഗതമായ സവ^ുടമബpoളിൽനിIു| ഏ(റവും സമൂലമായ
വിേ�ദനമാണ് ക"യൂണി'(റ് വി�വം. ആേ]ാൾ അതിെJ വളർaയിൽ
പര�രാഗതമായ ആശയoളിൽനിIു് ഏ(റവും സമൂലമായ
വിേ�ദനമുMാവുIതിൽ അ¨ുതമിലല.

ക"യൂണിസേ^ാടു| ബൂർഷവാ ആേzപoെള](റിയു| പരമാർശം നമുZ്
അവസാനി]ിZാം.

െതാഴിലാളിവർmെ^ ഭരണാധികാരിവർm^ിെJ നിലയിേലZുയർ^ുക.
ജനാധിപതയ^ിനുേവMിയു| സമര^ിൽ വിജയം േനടുക-ഇതാണു്



െതാഴിലാളിവർm^ിെJ വി�വ^ിെല ആദയെ^ പടിെയIു് നാം മുകളിൽ കMു.

ബൂർഷവാസിയുെട പZൽനിIു് എലലാ മൂലധനവും പടിപടിയായി പിടിെaടുZാനും
ഭരണകൂട^ിെJ - അതായത ്, ഭരണാധികാരിവർmമായി സംഘടിaിVു|
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ-ൈകകളിൽ എലലാ ഉ�ാദേനാപകരണoളും
േക²ീകരിZാനും ആവുInം േവഗം ഉ�ാദനശvികളുെട ആക^ുക
വർfി]ിZാനുംേവMി െതാഴിലാളിവർmം അതിെJ രാsീയാധിപതയെ^
ഉപേയാഗിZും.

സവ^വകാശoളിേ{ലും ബൂർഷവാ ഉ�ാദനബpoളിേ{ലും
േസവ�ാധിപതയപരമായി ൈകകട^ാെത, അതുെകാMുതെI, സാ�^ികമായി
അപരയാ�വും അസവീകാരയവുമായി േതാIുെമ�ിലും , S�ാനം
വളരുIേതാടുകൂടി സവയം വളരുIതും പഴയ സാമൂഹയxമ^ിേലZു്
അധികമധികം ൈകകട^ൽ ആവശയമാZി^ീർZുIതും ഉ�ാദനരീതിയിൽ
സമൂലപരിവർ^നം വരു^ാനു| ഉപാധി എI നില«് അനുേപzണീയവുമായ
നടപടികെളടുZാെത, തീർaയായും ഇതു തുടZ^ിൽ േനടാനാവിലല.

ഈ നടപടികൾ പല രാജയ^ും പല തര^ിലായിരിZുെമIതിൽ സംശയമിലല.

എ�ിലും ഏ(റവും പുേരാഗമിaിVു| രാജയoളിൽ താെഴ െകാടുZുI നടപടികൾ
ഏെറZുെറ സാമാനയമായി ബാധകമാവുIതാണ് :

1. ഭൂമിയിെല സവകാരയസവ^ ്ഇലലാതാZുകയും ഭൂമിയിൽ നിIും പാVമായി കിVുI
വരുമാനെമലലാം െപാതു ആവശയoൾZു വിനിേയാഗിZുകയും െചYുക.

2. അനുxമം വർfിaുവരുI കന^ ആദായനികുതി.

3. എലലാ പി}ുടർaാവകാശoളും റ�ാZുക.

4. അനയരാജയoളിേലZു കുടിേയറി]ാർ^വരും കലാപകാരികളുമായ
എലലാവരുേടയും സവ^് കMുെകVുക.

5. 'േ(റ(റിെJ മൂലധനേ^ാടുകൂടിയതും അതിെJ പൂർ�മായ കു^കയിൻകീഴിൽ
ഉ|തുമായ ഒരു േദശീയബാ�ുമുേഖന വാ�ാവയവ�െയ 'േ(റ(റിെJ ൈകകളിൽ
േക²ീകരിZുക.



6. ഗതാഗത^ിെJയും വാർ^ാവിനിമയ^ിേJയും ഉപാധികൾ 'േ(റ(റിെJ
ൈകകളിൽ േക²ീകരിZുക.

7. 'േ(റ(റുടമയിലു| ഫാµറികളും ഉ�ാദേനാപകരണoളും വിപുലീകരിZുക. ഒരു
െപാതുപfതിയനുസരിaു് തരിശുനിലoൾ കൃഷിZുപേയാഗെ]ടു^ുകയും
െപാതുവിൽ മ�ിെJ ഗുണം വർfി]ിZുകയും െചYുക.

8. പണിെയടുZാൻ എലലാവർZും തുലയമായ ബാfയത.
വയാവസായിേകാ�ാദന^ിനും , വിേശഷിaു കൃഷിZും െതാഴിൽ]ടകൾ
ഏർെ]ടു^ുക.

9. കാർഷിേകാ�ാദനെ^ വയാവസായിേകാ�ാദനവുമായി കൂVിയിണZുക ,
രാജയ^ിെല ജനസംഖയാവിതരണം കുെറZൂടി സമീകരിaിV് നാടു നഗരവും
ത"ിലു| വയതയാസം xേമണയിലലാതാZുക.

10. െപാതുവിദയാലയoളിൽ എലലാ കുVികൾZും സൗജനയമായ വിദയാഭയാസം
നൽകുക. ഇIെ^ രൂപ^ിൽ കുVികെളെZാM് ഫാµറിയിൽ
പണിെയടു]ിZുIതു നിർ^ുക. വയവസാേയാ�ാദനവും വിദയാഭയാസവും
കൂVിയിണZുക , മുതലായവ.

ഈ വികാസഗതിയിൽ വർmവയതയാസെമലലാം ഇലലാതാവുകയും ഒരു
വിപുലസമാജമായി സംഘടി]ിaിVു| രാs^ിെJ ൈകകളിൽ ഉ�ാദനെമലലാം
േക²ീകരിZ]ടുകയും െചYുേ�ാൾ ഭരണാധികാര^ിനു് അതിെJ
രാsീയസവഭാവം ന�െ]ടും. രാsീയാധികാരം , ശരിയായി പറ~ാൽ, മെ(റാരു
വർmെ^ മർ�ിZാനു| ഒരു വർm^ിെJ സംഘടിതശvിമാnമാണ്.
ബൂർഷവാസിയുമായു| േപാരാV^ിനിടയിൽ, പരിത�ിതകളുെട
നിർബpംെകാM ്െതാഴിലാളിവർm^ിനു് ഒരു വർmെമI നില«് സവയം
സംഘടിേZMിവരുIുെM�ിൽ, ഒരു വി�വം മൂലം ത ്സവയം
ഭരണാധികാരിവർmമായി^ീരുകയും ആ നില«് ഉ�ാദന^ിെJ പഴയ
ബpoെളബലം Sേയാഗിaു തുടaുനീZുകയും െചYുIുെവ�ിൽ , ഈ
ബpoേളാെടാ]ം വർmൈവരoളുേടയും െപാതുവിൽ വർmoളുേടയും
നിലനി�ിനു| സാഹചരയoേളയും അതു തുടaുനീZുIതായിരിZും. അoിെന
ഒരു വർmെമI നില«ു| സവ}ം ആധിപതയേ^യും അത്
അവസാനി]ിZുIതായിരിZും.



വർmoളും വർmൈവരoളുമു| പഴയ ബൂർഷവാ സമൂഹ^ിെJ �ാന^,്
ഓേരാരു^രും സവത�മായി വളർIുവIാൽ മാnം എലലാവരും സവത�മായി
വളരുI ഒരു സമൂഹം നമുZു ലഭിZുIതായിരിZും. 



III: േസാഷയലി'(റ ്സാഹിതയവും ക"യൂണി'(റ്
സാഹിതയവും

1. പി}ിരി]ൻ േസാഷയലിസം

എ) ഫയൂഡൽ േസാഷയലിസം

ചരിnപരമായ തoളുെട സവിേശഷ�ാനം കാരണം, ആധുനിക ബൂർഷവാ
സമൂഹ^ിെനതിരായ ലഘുേലഖകൾ എഴുതുക എIത് 4ാൻസിേലയും
ഇംkMിേലയും SഭുZ{ാരുെട േജാലിയായി^ീർIു. 1830 ജൂൈലമാസ^ിൽ
നടI 4yുവി�വ^ിലും ഇംkMിെല ഭരണപരിÁZാരSേzാഭ29^ിലും ഈ
SഭുZ{ാർ െവറുZെ]V പു^ൻപണZാരുെട മു�ിൽ വീMും മുVുകു^ി.
അേതാടുകൂടി ഗൗരവേ^ാടുകൂടിയ ഒരു രാsീയസമരം ഇനി തീെര
സാfയമെലലIുവIു. ഈ സാഹിതയേപാരാVം മാnേമ ഇനി സാfയമായിരുIു|ു.
എIാൽസാഹിതയരംഗ^ുേപാലു െറ'േ(റാേറഷൻ കാലഘV^ിെല[1] പഴയ
മുറവിളി സാfയമലലാതായിരുIു. അനുക� ഉണർ^ാൻേവMി സവ}ം
താ�രയoെള അവഗണിZുIതായും ചൂഷിതരായ െതാഴിലാളിവർm^ിെJ മാnം
താ�രയം മുൻനിർ^ി ബൂർഷവാസിെZതിരായ കു(റപnം തYാറാZുIായും
ഭാവിZാൻ Sഭുവർmം നിർബpിതമായി. അoിെന തoളുെട പുതിയ
യജമാനെന](റി പരിഹാസ]ാVുപാടിെZാMും ആസIമായ വിപ^ിെനZുറിa്
അയാളുെട െചവിയിൽ ദുരുേ�ശപൂർ�മായ Sവചനoൾ മ�ിaുെകാMും അവർ
പകവീVാൻ തുടoി.

ഇoെനയാണ് ഫയൂഡൽ േസാഷയലിസം ആവിർഭവിaത്. അത ്പകുതി വിലാപമാണ്,
പകുതി പരിഹാസമാണ്. പകുതി ഭൂതകാല^ിെJ Sതിfവനിയാണു്, പകുതി
ഭാവിെയ](റിയു| ഭീഷണിയും. ചിലേ]ാെഴാെZ അത ്അതിെJ രൂzവും
സരസവും മൂർaേയറിയതുമായ വിമർശനംവഴി ബൂർഷവാസിയുെട ഹൃദയ^ിെJ
മർ"^ിൽ^െI ആ~ടിZIുെM�ിലും , ആധുനികചരിn^ിെJ ഗതി
മനQിലാZാനു| തിക~ കഴിവുേകടുനിമി^ം അത ്ഫല^ിൽ എIും
പരിഹാസയമായിരുIു.

ജനoെള സവ}ം ഭാഗ^ ്അണിനിര^ാൻേവMി Sഭുവർmം െതാഴിലാളികളുെട
പിa]ാളയാണ് പതാക«ു പകരം മു�ിൽ പിടിaത്. പേz ജനoൾ അവരുെടകൂെട
േചർIേ]ാെഴലലാം നാടുവാഴിSഭുതവ^ിെJ പഴയകുലചിÃoൾ അവരുെട



പിIാ�ുറ^ു കാണുകയാൽ, തീെര അനാദരേവാെട ഉറെZ ചിരിaുെകാM്
അവെര ഉേപzിZുകയാണുMായത.്

4y് "െലജിമി(റിമി'(റു"കാരിൽ ഒരു വിഭാഗവും "യo് ഇംkM്"30 കzിZാരും
ഈ കാ� Sദർശി]ിaു.

തoളുെട ചൂഷണരീതി ബൂർഷവാസിയുേടതിൽനിIു് വയതയTമാെണIു
ചൂMിZാണിZുേ�ാൾ, തികaു വയതയTവും ഇIു കാലഹരണം വIിVു|തുമായ
സാഹചരയoളിലും പരിത�ിതികളിലുമാണ് തoൾ ചൂഷണം
നട^ിയിരുIെതIു് ഫയൂഡലുകൾ വിÄരിZുIു. തoളുെട ഭരണ^ിൻകീഴിൽ
ആധുനികെതാഴിലാളിവർmം ഒരിZലും ഉMായിരുIിെലലIു
ചൂMിZാണിZുേ�ാൾ, തoളുെട സാമൂഹയxമ^ിെJ അവശയസ}തയാണു്
ആധുനികബൂർഷവാസിെയI ്അവർ വിÄരിZുIു.

ഇnയും കഴി~ാൽ]ിെI, അവരുെട വിമർശന^ിെJ പി}ിരി]ൻ സവബാവെ^
അവർ വളെര കുറaുമാnേമ മറaുവ«ുIു|ു. പഴയ സാമൂഹയxമെ^ േവേരാെട
പിഴുെതറിയാൻ വിധിZെ]V ഒരു വർmം ബൂർഷവാ ഭരണ^ിൻകീഴിൽ
വളർIുെകാMിരിZുIുെവIു|താണ് ബൂർഷവാസിയുെട േപരിലു| അവരുെട
മുഖയമായ ആേരാപണം.

അതുെകാM്, SാേയാഗികരാsീയSവർ^ന^ിൽ അവർ
െതാഴിലാളിവർm^ിെനതിരായ എലലാ മർ�നനടപടികൾZും കൂVുനിൽZുIു.
അവർ വയവസായവൃz^ിനൽനിIു് ഉതിർIുവീഴുI സവർ�ഫലoൾ
െപറുZിെയടുZാനും ക�ിളിയുേടയും പyസാരയുേടയും
വാ(റുചാരായ^ിേJയും വയാപാര^ിനായി സതയവും േÅഹവും മാനവും
വിൽZാൻ മടിZുIിലല[2].

പുേരാഹിതൻ എIും ജ{ിയുെട ൈക േകാർ^ുപിടിaു
നടIിVു|തുേപാെലതെI, പൗേരാഹിതയേസാഷയലിസം എIും ഫയൂഡൽ
േസാഷയലിസ^ിെJ കൂെടയാണ്.

xിTയൻ സനയാസ^ിനു് ഒരു േസാഷയലി'(റ് നിറം െകാടുZുIതിലും എളു]മായി
മെ(റാIിലല. xിTുമതം സവകാരയസവ^ിേനയും വിവാഹേ^യും ഭരണകൂടേ^യും
അധിേzപിaിVിേലല? ഇവ«ു പകരം ദാനധർ"ാദികളും ദരിlജീവിതവും
bÆചരയവും ഇ²ിയനിPഹവും ആ�മവൃ^ിയും തിരുസഭാമാതാവും േവണെമI്



അത ്SസംഗിaിVിേലല? SഭുവിെJ ഹൃദയേവദനകെള ശുfീകരിZാൻ പുേരാഹിതൻ
തളിZുI തീർ¡ജലംമാnമാണ് xിTയൻ േസാഷയലിസം.

ബി) െപ(റിബൂർഷവാ േസാഷയലിസം

ഫയൂഡൽ Sഭുവർmം മാnമലല ബൂർഷവാസി നിമി^ം നാശമട~ത,് ആ
വർm^ിെJ ജീവിേതാപാധികൾ മാnമലല ആധുനികബൂർഷവാ സമൂഹ^ിെJ
അ}രീz^ിൽ വാടി നശിaത.് മfയകാലെ^ സവത�നഗരവാസികളും െചറുകിട
കൃഷിയുടമ�രുമാണ് ആധുനിക ബൂർഷവാസിയുെട പൂർAികർ.
വയാവസായികമായും വയാപാരപരമായും കുറaുമാnം വളർIിVു| രാജയoളിൽ,
ഉയർIു വരുI ബൂർഷവാസിേയാെടാ]ം ഈ രMു വർmoളും ഇIും
ജീവിaുേപാരുIുM.്

ആധുനിക നാഗരികത പൂർ�മായി വളർIുകഴി~ിVു| രാജയoളിൽ,
പുതിെയാരു െപ(റിബൂർഷവാവർmം രൂപം െകാMിVുM.് െതാഴിലാളി വർm^ിനും
ബൂർഷവാസിZുമിട«് ആടിZളിZുകയും ബൂർഷവാവർmസമൂഹ^ിെJ ഒരു
അനുബpെമേIാണം സദാ സവയം പുതുZുകയും െചYുI ഒരു വർmമാണിത്.
എIാൽ മ\ര^ിെJ Sവർ^നം െകാM ്ഈ വർm^ിൽെ]V വയvികൾ
നിര}രം െതാഴിലാളിവർm^ിെJ അണികളിേലZ് പിടിaുത|െ]ടുIുM്.
മാnമലല, ആധുനികവയവസായം വളർa SാപിZുIേതാടുകൂടി ഇIെ^
സമൂഹ^ിെല ഒരു സവത�വിഭാഗെമI നില«് തoൾ തീെര നശിaു േപാവുകയും,
വയവസായ^ിലും കൃഷിയിലും വയാപാര^ിലും മ(റും ആവശയമായ േമ�ിമാരും
കാരയ�{ാരും വി�നZാരും തoളുെട �ാനം കര�മാZുകയും െചYുI ആ
സ¢ർഭം അടു^ുവരുIത ്അവർ കാണുകേപാലും െചYുIുM.്

ജനസംഖയയുെട പകുതിയിലും എnേയാ കൂടുതൽ കൃഷിZാരായ
4ാൻസിെനേ]ാലു| രാജയoളിൽ, ബൂർഷവാസിെZതിരായി
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ പz^ുേചർI എഴു^ുകാർ ബൂർഷവാ
ഭരണ^ിെനതിരായ അവരുെട വിമർശന^ിൽ കൃഷിZാരുെടയും
ഇട^രZാരുെടയും മാനദ¬ം ഉപേയാഗിaു എIതും ഈ ഇട^രവർmoളുെട
നിലപാടിൽ നിI ്െകാM ്െതാഴിലാളിവർm^ിനുേവMി വാെളടു^ു എIതും
സവാഭാവികമായിരുIു. ഇoെനയാണ് െപ(റിബൂർഷവാ േസാഷയലിസം
ആവിർഭവിaത്. 4ാൻസിെലIലല, ഇംkMിലും സിെÄാMി33 ആയിരുIു ഈ
ചി}ാഗതിയുെട േനതാവ.്



ഈ േസാഷയലി'(റ് ചി}ാഗതിZാർ ആധുനിേകാ�ാദനബpoളിലടoിയിVു|
ൈവരുfയoെള അതിതീzണതേയാെട വിശകലനം െച�ു. ധനശാ�¦{ാരുെട
കാപടയം നിറ~ നയായീകരണoെള അവർ തുറI് കാVി.
യ�വൽZരണ^ിെJയും െതാഴിൽവിഭജന^ിെJയും കുറaുേപരുെട കYിൽ
ഭൂമിയും മൂലധനവും േക²ീകരിaിVു|തിെJയും അമിേതാ�ാദന^ിെJയും
Sതിസpികളുെടയും വിനാശകരമായ ഫലoൾ അവർ അനിേഷധയമായി
െതളിയിaു. ഇട^രZാരുെടയും കർഷകരുെടയും ഉ�ാദന^ിെJ
അരാജകാവ�യിേലZും സ�^ിെJ വിതരണ^ിെല S��മായ
അസമതവoളിേലZും രാsoൾ ത"ിൽ നട^ുI സർAസംഹാരകoളായ
വയവസായിക യുfoളിേലZും പഴയ ധാർ"ിക െകVുപാടുകളുെടയും പഴയ
കുടുംബബpoളുെടയും പഴയ േദശീയജനവിഭാഗoളുെടയും
ശിഥിലീകരണ^ിേലZും അവർ വിരൽ ചൂMി.

പെz, േസാഷയലിസ^ിെJ ഈ രൂപ^ിെJ xിയാ�കമായ ലzയം, ഒIുകിൽ
പഴയ ഉ�ാദന-വിനിമേയാപാധികേളയും അേതാെടാIിa് പഴയ
സവ^ുടമബpoേളയും, പഴയ സമൂഹെ^യും പുനഃ�ാപിZുക, അെലല�ിൽ
ഇIെ^ ഉ�ാദന-വിനിമേയാപാധികെള പഴയ സവ^ുടമ-ബpoളുെട - ഈ
ഉപാധികൾ തകർ^ു കഴി~തും തകർZാതിരിZുവാൻ തരമിലലാ^തുമായ
സവ^ുടമബpoേളേതാ അവയുെട - ചVZൂടിനു|ിൽ െഞZിെഞരുoി
നിർ^ുക, എIതാണ്. രMായാലും അത ്പി}ിരി]നും ഉേVാപയനുമാണ്.

അതിെJ അവസാനവാZുകളിവയാണ്. വയവസാ^ിൽ പMെ^ ഗിൽഡുകൾ,
കൃഷിയിൽ പിതൃത�ാ�കബpoൾ, അവസാനം കടു^ ചരിnവTുതകൾ
ആ�വpനയുെട ഈ മ^ുപിടിa ഫലoെളെയലലാം അടിaിറZിയേ]ാൾ ഈ
േസാഷയലിസം ൈനരാശയ^ിെJ ദയനീയമായ ഒരു അപÄാരവികൃതിയിൽ െചI്
കലാശിaു.

സി) ജർ"ൻ അഥവാ 'സതയ' േസാഷയലിസം

ജർ"നിയിെല ബൂർഷവാസി അവിടെ^ ഫയൂഡൽ േസവ�ാSഭുതവവുമായി
േപാരാടുവാൻ തുടoുക മാnം െചയ്തിരുI സ¢ർഭ^ിലാണ് 4ാൻസിെല
േസാഷയലി'(റ് - ക"യൂണി'(റ് സാഹിതയoൾ - അധികാര^ിലിരിZുI
ബൂർഷവാസിയുെട സ"ർ�^ിൻ കീഴിൽ ജ{ം െകാ|ുകയും ആ
അധികാര^ിെനതിരായു| സമരെ^ െവളിെ]ടു^ുകയും



െചയ്തസാഹിതയoൾ - ജർ"നിയിേലZ് കടIു െചIത്.

ജർ"ൻ തതവ¦ാനികളും തതവ¦ാനികളാകുവാൻ ആPഹിZുIവരും
സു¢രീൈശലീ Sണയികളും ഈ സാഹിതയെ^ ആേവശേ^ാെട ആേÇഷിaു.
പേz, ഈ സാഹിതയം 4ാൻസിൽ നിIും ജർ"നിയിേലZ് കുടിേയറിെaIേ]ാൾ,
അേതാെടാIിa് അവിടെ^ സാമൂഹയ സാഹചരയoളും ജർ"നിയിേലZ്
കുടിേയറുകയുMായിെലലI വസ്തുത അവർ വിസ്മരിaു എI് മാnം. ജർ"ൻ
സാമൂഹയ�ിതിഗതികളുമായി ഇടപഴകിയേ]ാൾ ഈ 4yു സാഹിതയ^ിെJ
അടിയ}ിരവും Sാേയാഗികവുമായ Sാധാനയെമലലാം നഷ്ടെ]Vു. അതിെJ െവറും
സാമൂഹയവശം മാnം അവേശഷിaു. അത ്മനുഷയസ^യുെട
സാzാൽZരണെ^Zുറിaു| കഴ�ിലലാ^ േവദാ}ം പറaിലാവാെത
തരമിലലായിരുIു. അoിെന പതിെനVാം നൂ(റാMിെല ജർ"ൻ തതവ¦ാനികളുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ഒIാം 4yുവി�വ^ിെJ ആവശയoളിൽ 'Sാേയാഗികയുvിയുെട'
സാമാനയവശoളിൽ കൂടുതെലാIുമുMയിരുIിലല. അവരുെട ദൃ�ിയിൽ ശുfമായ
ഇ�യുെട, െപാതുവിൽ പറ~ാൽ യഥാർ¡മായ മനുേഷയ�യുെട,
നിയമoളായിരുIു, വി�വകാരിയായ 4yു ബൂർഷവാസിയുെട ഇ�യിൽ
Sകടമായത്.

തoളുെട പൗരാണിക ദാർശനികേബാധെ^ ഈ പുതിയ 4y് ആശയoളുമായി
െപാരു^െ]ടു^ുക, അഥവാ സവ}ം ദാർശനിക വീzണം ൈകവിടാെത 4y്
ആശയoെള പിടിെaടുZുക - ഇn മാnമാണ് ജർ"ൻ എഴു^ുകാർ െചയ്തത.്ഒരു
വിേദശീയഭാഷെയ പരിഭാഷയിലൂെട സവായ^മാZുIെതoിെനേയാ അേത
രീതിയിലാണ് ഈ െവVി]ിടു^വും നടIത.്

പൗരാണിക വിPഹാരാധകരുെട ഇതിഹാസകൃതികളടoുI
കെYഴു^ുേരഖകളുെട മീെത കൃസ്തയൻ സIയാസിമാർ
കേ^ാലിZാപുണയവാള{ാരുെട കഥയിലലാ^
ജീവചരിnoെളഴിതിേaർ^െതoിെനെയI് സുവിദിതമാണ്. എIാൽ 4y്
നിഷിfസാഹിതയ^ിെJ കാരയ^ിൽ ജർ"ൻ എഴു^ുകാർ േനെര മറിaാണ്
െച�ത്. അവർ 4yുമൂലധന^ിെJ ചുവെട തoളുെട സവ}ം ദാർശനിക
വിÈി^oെളഴുതിേaർ^ു. ഉദാഹരണം പറയുകയാെണ�ിൽ, പണ^ിെJ
സാ�^ികധർ"െ^](റിയു| 4yുവിമർശന^ിെJ ചുവെട അവർ
"മനുഷയസ^യുെട അനയവൽZരണം" എെIഴുതി. ബൂർഷവാ



ഭരണകൂടെ^](റിയു| 4y് വിമർശന^ിെJ ചുവെട "സാമാനയഗണ^ിെJ
�ാനÉംശം" എIുെമഴുതിേaർ^ു.

4yുകാരുെട ചരിnവിമർശനoളുെട പിൻവശ^ ്ഈ
ദാർശനികപദSേയാഗoൾ എഴുതി വaതിന് "കർ"മീമാംസെയIും", "സതയ
േസാഷയലിസെമIും", "േസാഷയലിസ^ിെJ ജർ"ൻ ശാസ്nെമIും"
"േസാഷയലിസ^ിെJ ദാർശനികാടി�ാനെമIും" അവർ നാമകരണം െച�ു.

ഇoെന 4y് േസാഷയലി'(റ് - ക"യൂണി'(റ് സാഹിതയെ^ നിേശഷം
ഹതവീരയമാZി. േപാെര�ിൽ, ജർ"ൻകാരെJ കYിൽ കിVിയേതാടു കൂടി ഈ
സാഹിതയം ഒരു വർmം മെ(റാരു വർm^ിെനതിരായി നട^ുI സമരെ^
Sകാശി]ിZാ^ായത ്െകാM,് "4yുകാരെJ ഏകപzീയത"െയ
കീഴടZിയിരിZുIുെവIും, താൻ Sതിനിധാനം െചYുIത് സതയമായ
ആവശയoെളയലല, സതയ^ിെJ ആവശയoെളയാെണIും, െതാഴിലാളീ
വർm^ിെJ താ�രയoെളയലല, മനുഷയ സവഭാവ^ിെJ - ഒരു വർm^ിലും
െപടാ^വനും യഥാർ¡മലലാ^വനും ദാർശനികസ��^ിെJ മൂടൽമ~്
നിറ~ േലാക^ിൽ മാnം ജീവിZുIവനുമായ സാമാനയമനുഷയെJ -
താ�രയoെളIും അയാൾ വിശവസിZുവാനിടയായി.

സ്കൂൾ കുVികൾZ് േയാജിa തoളുെട അഭയാസoെള ഗൗരവതരവും
Sാധാനയമു|തുമായി കരുതുകയും വിലെകV സവ}ം ചരZിെJ മാഹാ�യെ^](റി
മുറിൈവദയെJ മVിൽ SസംഗിZുകയും െച� ഈ ജർ"ൻ േസാഷയലിസ^ിന്
അതിെJ പാ¬ിതയപരമായ നിഷ്കള�ത xേമണ നഷ്ടെ]Vു.

ഫയൂഡൽ ദു(©ഭുതവ^ിനും േസവ�ാധിപതയപരമായ രാജവാഴ്ചയ്Zും എതിരായ
ജർ"നിയിേലയും, വിേശഷിaു Sഷയയിേലയും, ബൂർഷവാസിയുെട സമരം, അതായത്
ലിബറൽ S�ാനം കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായി^ീർIു.

േസാഷയലി'(റാവശയoൾ ഉIയിaുെകാM ്രാഷ്�ീയ S�ാനെ^
േനരിടുവാനും, ലിബറലിസ^ിനും Sതിനിധി ഭരണ^ിനും ബൂർഷവാമ\ര^ിനും
ബൂർഷവാ പnസവാത}¤യ^ിനും ബൂർഷവാനിയമനിർ"ാണ^ിനും
ബൂർഷവാസമതവസവാത}¤യoൾZുെമതിരായി പര�രാഗതമായ ശാപവചനoൾ
വർഷിZുവാനും, ഈ ബൂർഷവാ S�ാനം നിമി^ം സർAതും
നഷ്ടെ]ടാെമIലലാെത യാെതാIും േനടാനാവിെലലIതും



ബഹുജനoൾZിടയിൽ Sചരണം നട^ുവാനും, "സതയ" േസാഷയലിസം
ആ(റുേനാ(റുെകാMിരുI അവസരം അതിന് അത ്മൂലം ലഭിaു. അതിെJ
നിലനി�ിനാവശയമായ സാ�^ിക �ിതിഗതികേളാടും അതിനനുേയാജയമായ
രാഷ്�ീയഭരണഘടനേയാടും കൂടിയ ഒരാധുനിക ബൂർഷവാ സമൂഹം
നിലനിൽZുIുെMI അടി�ാന^ിലാണ് - ഇേത സംഗതികൾ
േനടുകെയIതായിരുIു ജർ"നിയിലാസIമായിരുI സമര^ിെJ ലzയം -
4yു വിമർശനം ഉയർIു വIെതI ്അതിെJ ബാലിശSതിfവനി മാnമായ
ജർ"ൻ േസാഷയലിസം, സമയം വIേ]ാൾ മറI് കള~ു.

പുേരാഹിത{ാരുെടയും െSാഫസർമാരുെടയും യു�ർമാരുെടയും
ഉേദയാഗ�രുെടയും അനുചരവൃ¢േ^ാടുകൂടിയ േസവ�ാധിപതയ ഗവൺെമJുകെള
സംബpിaിടേ^ാളം, തoെള ഭീഷണിെ]ടു^ുവാൻ തുടoിയിരുI
ബൂർഷവാസിെZതിരായി ഉപേയാഗിZുവാനു| സവാഗതാർഹമായ ഒരു
ഇ�ാaിയായി അതുപകരിaു.

അZാല^ ്നടI ജർ"ൻ െതാഴിലാളിവർm^ിെJ കലാപoെള േനരിടുവാൻ
ഇേത ഗവൺെമ(ന് തെI ഉപേയാഗിaചാVവാറടികളുെടയും െവടിയുMകളുെടയും
കേ�റിയ ഗുളികയ്Z് േശഷം, ഇത ്മധുരേമറിയ ഒരു പരയവസാനമായിരുIു.

ഇoെന ഈ ‘സതയ േസാഷയലിസം ’ അIെ^ ഗവൺെമJുകൾZ് ജർ"ൻ
ബൂർഷവാസിേയാട ്േപാരാടുവാനു| ഒരായുധമായി ഉപകരിaേ]ാൾ തെI, അത്
ഒരു പി}ിരി]ൻ താ�രയെ^യാണ്, ജർ"ൻ ഫിലി'ൈ(റനുകളുെട
താ�രയെ^യാണ്, േനരിV് Sതിനിധാനം െചയ്തത.് ജർ"നിയിൽ നിലവിലു|
�ിതിഗതികളുെട സാമൂഹയാടി�ാനം െപ(റി ബൂർഷവാവർmമാണ്. 16-ആം
നൂ(റാMിെJ അവശി�മായ ഈ വർmം പിIീട് പല രൂപ^ിലും കൂെടZൂെട തല
െപാZിെZാMിരുIു.

ഈ വർmെ^ െവaുപുലർ^ുകെയI ്െവaാൽ ജർ"നിയിെല നിലവിലു|
�ിതിഗതികെള വaുപുലർ^ുകെയIർ¡മാണ്. ബൂർഷവാസിയുെട
വയാവസായികവും രാഷ്�ീയവുമായ ആധിപതയം ഈ വർm^ിെJ മു�ിൽ
നിQംശയമായ വിനാശ^ിെJ ഭീഷണിയുയർ^ി. ഒരു ഭാഗ^്
മൂലധനേക²ീകരണ^ിൽ നിIും മറുഭാഗ^് വി�വകാരിയായ െതാഴിലാളി
വർm^ിെJ ആവിർഭാവ^ിൽ നിIും ഉളവായതായിരുIു ആ ഭീഷണി. "സതയ"
േസാഷയലിസം ഒെരാ(റ െവടിZ് ഈ രMു പzികെളയും െകാലലുെമI ്േതാIി. അത്



ഒരു പകർaവയാധി േപാെല പടർI ്പിടിaു.

വാഗ്േധാരണിയുെട പു©oൾ തുIി]ിടി]ിaതും നിർ¥ീവവികാരoളുെട
മ~ുതു|ികളിൽ മുZിെയടു^തുമായ ഊഹാേപാഹ ചില}ിവലയുെട
പVുടയാട - െവറും എലലും േതാലുമായി^ീർIിVു| തoളുെട ദയനീയ
‘സനാതനസതയoെള’ െകVിെ]ാതിയുവാൻ ജർ"ൻ േസാഷയലി'(റുകാർ
ഉപേയാഗിa ആfയാ�ിക പVുടയാട - അ^രZാരായ െപാതുജനoൾZിടയിൽ
അവരുെട ചരZിെJ െചലവു വർfി]ിZുവാൻ അ¨ുതകരമാം വിധം സഹായിaു.

അേതാെടാ]ം, െപ(റിബൂർഷവാ ഫിലി'ൈ(റൻ വർm^ിെJ വാചമടിZുI
Sതിനിധിയായി Sവർ^ിZുകയാണ് സവ}ം ധർ"െമI ്ജർ"ൻ േസാഷയലിസം
അധികമധികം അംഗീകരിZുകയും െച�ു.

ജർ"ൻ രാഷ്�മാണ് മാതൃകാരാഷ്�െമIും, അ�നായ ജർ"ൻ ഫിലി'ൈ(റനാണ്
മാതൃകാമനുഷയെനIും അത ്Sഖയാപിaു. ഈ മാതൃകാമനുഷയെJ അധമമായ എലലാ
അ�^^ിനും, അതിെJ യഥാർ¡ സവഭാവ^ിന് വിപരീതമായി, നിഗൂഢവും
കൂടുതൽ ഉയർIതുമായ ഒരു േസാഷയലി'(റ് വയാഖയാനം അത ്നൽകി.
ക"യൂണിസ^ിെJ "മൃഗീയമാംവിധം നശീകരണാ�കമായ" Sവണതകെള
േനരിെVതിർZുകയും എലലാ വർmസമരoേളാടും അതിനു| അതി കഠിനവും
നിzപ്zവുമായ അവ¦ SഖയാപിZുകയും െചYുകെയI അേoയ(റെ^
നിലവെര അത ്േപായി. േസാഷയലി'(റ് സാഹിതയെമIും ക"യൂണി'(റ്
സാഹിതയെമIും േപര് പറ~ിI് (1847) ജർ"നിയിൽ Sചരിa് വരുI
Sസിfീകരണoളിൽ അ�ം ചിലെതാഴിa് ബാZിയു|െതലലാം തെI നാറിപുളിaും
ചുണെകVതുമായ ഈ സാഹിതയശാഖയിൽ െപVതാണ്.[3]

2. യാഥാ�ിതിക അഥവാ ബൂർഷവാ േസാഷയലിസം

ബൂർഷവാ സമൂഹ^ിെJ തുടർaയായ നിലനിൽ] ്സുരzിതമാZുIതിനുേവMി
ബൂർഷവാസിയിൽ ഒരു വിഭാഗം സാമൂഹയമായ അവശതകൾ പരിഹരിZണെമI്
ആPഹിZുIു.

ധനശാ�¦ൻമാർ, പേരാപകാരികൾ, മനുഷയേÅഹികൾ, െതാഴിലാളിവർm^ിെJ
�ിതി േഭദെ]ടു^ുIവർ, ധർ"�ാപന സംഘാടകർ, ജ}ുഹിംസാ നിവാരണ



സംഘZാർ, മദയവർ¥നÉാ}{ാർ, എലലാ തര^ിലുംെപV തVി]ുകാരായ
പരി�രണവാദികൾ എലലാം ഈ വിഭാഗ^ിൽെ]Vവരാണ്. മാnമലല, ഈ
രൂപ^ിലു| േസാഷയലിസെ^ സ�ൂർ� വയവ�കളായി രൂപെ]ടു^ുകയും
െച�ിVുM്.

ഈ േസാഷയലി'(റ് രൂപ^ിെJ ദൃ�ാ}മായി ന"ുZ് SുേദാെJ 'ദാരിദ¤യ^ിെJ
ത^വശാ�'െമടുZാം.

ആധുനിക സാമൂഹയ�ിതികളുെട ഫലമായുMാകുI സമരoളും ആപ^ുകളും
ഇലലാെത അവയുെട ഗുണoെളലലാം കിVണെമIാണ് േസാഷയലി'(റ്
ബൂർഷവാകളുെട േമാഹം. നിലവിലു| സമൂഹ^ിെല വി�വശvികേളയും
ശിഥിലീകരണഘടകoേളയും ഒഴിaുനിർ^ിെZാM് ഈ സമൂഹെ^
നിലനിർ^ണെമI ്അവർ ആPഹിZുIു. െതാഴിലാളിവർmമിലലാ^ ഒരു
ബൂർഷവാസിZുേവMിയാണ് അവർ ആശിZുIത.് തoൾ
പരമാധികാരികളായിVു| േലാകമാണ് ഏ(റവും െമaെ]VെതI് ബൂർഷവാസി
സവാഭാവികമായും ധരിZുIു. സുഖകരമായ ഈ ധാരണെയ ബൂർഷവാേസാഷയലിസം
ഏതാM ്സ�ൂർ�മായ വിവിധവയവ�കളാZി വളർ^ിയിVുM.് ഇ^രെമാരു
വയവ� നട]ാZണെമIും അoെന പുതിെയാരു സാമൂഹയയരൂശലമിേലZ്
േനരിVു മാർaു െചYണെമIും അതു െതാഴിലാളി വർmേ^ാട,്
ആവശയെ]ടുേ�ാൾ, െതാഴിലാളിവർmം നിലവിലു| സമൂഹ^ിെJ
നാലതിരുകളിൽ ഒതുoി നിൽZണെമIും ബൂർഷവാസിെയ സംബpിa എലലാ
ഗർഹണീയാഭിSായoളും വലിെaറിയണെമIും ആവശയെ]ടുക മാnമാണ് അതു
വാTവ^ിൽ െചYുIത്.

ഈ േസാഷയലിസ^ിെJ ഇn തെI സംഘടിതമെലല�ിലും കൂടുതൽ
Sാേയാഗികമായ രMാമെതാരു രൂപം, െവറും രാsീയമായ പരി�ാരoൾ
െകാെMാIും ഗുണമിെലലIും ഭൗതികജീവിതസാഹചരയoൾZ്,
സാ�^ികബpoൾZ്, മാ(റം വIാൽ മാnേമ െമaമു|ൂെവIും
െതളിയിaുെകാM് െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ക�ിൽ എലലാ
വി�വS�ാനoേളയും കരിേതaു കാണിZുവാൻ �മിaു. എIാൽ, ഈ
േസാഷയലിസ^ിെJ വിവzയിൽ, ഭൗതിക ജീവിത സാഹചരയoളിൽ മാ(റം
വരു^ുകെയIതിെJ അർ¡ം, ബൂർഷവാ ഉ�ാദനബpoെള
അവസാനി]ിZുകെയIലല - അതിന് ഒരു വി�വം തെI േവണമേലലാ - േനെരമറിaു,



ഈ ബpoൾ തുടർI ്നിലനിർ^ിെZാMു| ഭരണപരി�ാരoളാണ്;
അതായത,് മൂലധനവും അfവാനവും ത"ിലു| ബpoെള ഒരു വിധ^ിലും
ബാധിZാ^തും, കവി~പzം ബൂർഷവാഗവൺെമJിെJ െചലവു
ചുരുZുവാനും ഭരണ നിർAഹണ േജാലിെയ ലഘൂകരിZുവാനും മാnം
ഉതകുIതുമായ പരി�ാരoൾ.

െവറുെമാരു അല�ാരശ´മായി തീരുേ�ാൾ മാnമാണ്,
ബൂർഷവാേസാഷയലിസ^ിന് മതിയായ Sകടരൂപം ലഭിZുIത്.

സവത�വയാപാരം - െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ഗുണ^ിനു േവMി, സംരzണ
ചു�oൾ - െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ഗുണ^ിനു േവMി, സംരzണ ചു�oൾ -
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ഗുണ^ിനു േവMി, ജയിൽ പരി�ാരം -
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ഗുണ^ിനു േവMി. ഇതാണ്
ബൂർഷവാേസാഷയലിസ^ിെJ അവസാനവാZ്, കാരയമായി പറ~ിVു| ഒേരെയാരു
വാZ്.

ഇത ്ഇoെന ചുരുZി]റയാം. ബൂർഷവാ ബൂർഷവയായിരിZുIത ്-
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ഗുണ^ിനുേവMിയാണ്.

3. വിമർശനാ�ക-ഉേVാപയൻ േസാഷയലിസവും ക"യൂണിസവും

മഹ^ായ ഓേരാ ആധുനിക വി�വ^ിലും, ബേബഫും34 മ(റും െച�ിVു| േപാെല,
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ആവശയoെള എIും ഉയർ^ി]ിടിaിVു|
സാഹിതയെ^](റിയലല ഞoളിവിെട സൂചി]ിZുIത്.

ഫയൂഡൽ സമൂഹെ^ അVിമറിaുെകാMിരുI ഘV^ിെല സാർAnിക
േകാളിളZ^ിനിടയിൽ സവ}ം ലzയoൾ േനടുവാൻ െതാഴിലാളിവർmം നV^ിയ
ആദയെ^ Sതയzസംരഭoൾ അനിവാരയമായ പരാജയ^ിൽ കലാശിaു.
ഇതിനു| കാരണം, െതാഴിലാളിവർm^ിെJ അവിക�ിതിയും അതിെJ
േമാചന^ിനാവശയമായ സാ�^ിേകാപാധികളുെട അഭാവവുമായിരുIു. ഈ
ഉപാധികൾ ഇനിയും സൃ�ിZെ]േടMതായിVാണിരുIത്. ആസIമായ ബൂർഷവാ
യുഗ^ിനു മാnേമ അവെയ സൃ�ിZുവാൻ കഴിയുമായിരുIു|ൂ. െതാഴിലാളി
വർm^ിെJ ഈ Sഥമസംരംഭoെള അനുഗമിaുMായ വി�വ സാഹിതയ^ിന്
അവശയം ഒരു പി}ിരി]ൻ സവഭാവമുMായിരുIു. സാർAnികമായ
സർAസംഗപരിതയാഗവും ഏ(റവും Sാകൃതമായ രൂപ^ിലുമു|



സാമൂഹയസമീകരണവുമാണ് അതു പഠി]ിaത്.

േസാഷയലി'െ(റIും, ക"യൂണി'െ(റIും ശരിZു വിളിZാവുI സംഹിതകൾ -
അതായത,് െസൻ-സിേമാൻ, ഫേരയ, ഓവൻ35 തുടoിയവരുെട സംഹിതകൾ -
നിലവിൽ വരുIത ്െതാഴിലാളിവർmവും ബൂർഷവാസിയും ത"ിലു| (ബൂർഷവാകളും
െതാഴിലാളിയും എI ഒIാം അfയായം േനാZുക) സമര^ിെJ മുൻവിവരിa
SാരംഭഘV^ിലാണ്.

ഈ സംഹിതകളുെട �ാപക{ാർ വർmൈവരoളും നിലവിലു|
സാമൂഹയxമ^ിെല വിനാശകശvികളുെട Sവർ^നoളും കാണുIുെവIത്
പരമാർ¡മാണ്. എIാൽ അI ്ൈശശവാവ�യിൽ മാnമായിരുI
െതാഴിലാളിവർmം ചരിnപരമായ മുൻൈകേയാ സവത�മായ ഏെത�ിലും
രാsീയS�ാനേമാ ഇലലാ^ ഒരു വർmമാYിVാണ് അവരുെട കാ�യിൽ െപVത്.

വർmൈവര^ിെJ വികാസം വയവസായ^ിെJ വികാസവുമായി ചുവെടാ]ിaു
നീoുIതുെകാM് അIെ^ സാ�^ിക�ിതിയിൽ െതാഴിലാളിവർm^ിെJ
േമാചന^ിനാവശയമായ ഭൗതിേകാപാധികൾ അവർZു കാണുവാൻ
കഴി~ിരുIിലല. അതുെകാM് അവർ ഈ ഉപാധികളുെട സൃ�ിZ് ആവശയമായ ഒരു
പുതിയ സാമൂഹയശാ�േ^യും പുതിയ സാമൂഹയ നിയമoേളയും േതടിേ]ാകുIു.

ചരിn^ിെJ Sവർ^നം അവർ സവ}മായി കMുപിടിZുI Sവർ^ന^ിന്
വഴoിെZാടുZണം, ചരിnപരമായി സൃ�ിZെ]ടുI േമാചേനാപാധികൾ
സ��ിതoളായ ഉപാധികൾZ് വഴി മാറിെZാടുZണം. xേമണ സവേമധയാ
വളരുI െതാഴിലാളിവർm^ിെJ വർmസംഘടന ഈ കMുപിടു^Zാർ Sേതയകം
െകVിaമaുMാZുI ഒരു സമൂഹ^ിെJ സംഘടന«് വഴoണം. തoളുെട
സാമൂഹയപfതികൾZു േവMി Sചാരേവല നട^ുകയും അവ നട]ിൽ
വരു^ുകയും െചYുക - ഇതു മാnമാണ് അവരുെട ദൃ�ിയിൽ ഭാവിചരിn^ിെJ
രÂaുരുZം.

ഏ(റവും ക�തയനുഭവിZുI വർmെമI നില«് െതാഴിലാളിവർm^ിെJ
താ�രയoെള മുഖയമായും �fിZണെമI േബാധേ^ാടുകൂടിയാണ് അവർ
അവരുെട പfതികൾ രൂപീകരിaിVു|ത്. ഏ(റവും ക�തയനുഭവിZുI വർmെമI്
നില«് മാnേമ അവെര സംബpിaിടേ^ാളം െതാഴിലാളി വർmം
നിലനിൽZുIു|ൂ.



വർmസമര^ിെJ അവികസിത�ിതിയും അതുേപാെല സവ}ം പരിത�ിതികളും
മൂലം തoൾ എലലാ വർmൈവരoൾZും എnേയാ ഉപരിയാെണI ്ഇ^രം
േസാഷയലി'(റുകൾ സവയം കരുതുIു. സമൂഹാംഗoളിൽ ഓേരാരു^രുെടയും,
ഏ(റവും സുഖസൗകരയoൾ അനുഭവിZുIവരുെട േപാലും, �ിതി
നIാZണെമI ്അവർ ആPഹിZുIു. തൽഫലമായി വർmവയതയാസം
േനാZാെത സമൂഹേ^ാെടാVാെക, േപാരാ, ഭരണാധികാരിവർmേ^ാട്
Sേതയകിaും, അവർ എേ]ാഴും അഭയർ¡ിZുIു. കാരണം, തoളുെട സംഹിതെയ
ജനoൾ ഒരിZൽ മനQിലാZിZഴി~ാൽ, സാfയമായതിൽ ഏ(റവും നലല
സമൂഹ^ിനു| ഏ(റവും നലല പfതി അവർ അതിൽ എoെന
ദർശിZാെതയിരിZും?

അതുെകാM് അവർ എലലാ രാsീയSവർ^നേ^യും, വിേശഷിa് എലലാ
വി�വSവർ^നേ^യും, നിരസിZുIു. സമാധാനപരമായ മാർmoളുപേയാഗിa്
സവ}ം ലzയം േനടുവാൻ അവർ ആPഹിZുIു. പരാജയെ]ടാെതയിരിZുവാൻ
നിർAാഹമിലലാ^ െചറുപരീzണoൾ നട^ിയും മാതൃക കാണിaുെകാടു^ും
ഈ പുതിയ സാമൂഹയ സുവിേശഷ^ിേലZു വഴി െതളിZുവാൻ അവർ �മിZുIു.

െതാഴിലാളിവർmം അേ]ാഴും വളെര അവികസിതമായ ഒരു നിലയിൽ കഴിയുകയും
സവ}ം നിലെയ](റി ഒരു കാ�നികേബാധം മാnം വaു പുലർ^ുകയും െചYുI
കാല^,് ഭാവി സമൂഹെ^സംബpിa് വരaു കാVുI ഇ^രം സാ��ിക
ചിnoൾ സമൂഹെ^ െപാതുവിൽ പുതുZി]ണിയണെമIു| ആ വർm^ിെJ
ൈനസർmികമായ അഭിലാഷoൾZ് അനുരൂപമാണ്.

എIാൽ ഈ േസാഷയലി'(റ്-ക"യൂണി'(റ് Sസിfീകരണoളിൽ വിമർശന^ിെJ
ഒരംശവും അടoിയിVുM.് നിലവിലു| സമൂഹ^ിെJ എലലാ Sമാണoേളയും
അവ എതിർZുIു. അതുെകാM് െതാഴിലാളി വർm^ിെJ ഉൽബുfത«് ഏ(റവും
വിലപിടിa സംഗതികൾ അവയിൽ നിറെയ ഉM്. Pാമവും നഗരവും ത"ിലു|
വയതയാസേ^യും കുടുംബേ^യും സവകാരയവയvികളുെട ഗുണ^ിനുേവMി
വയവസായം നട^ുIതിേനയും കൂലി സ�ദായേ^യും ഉaാടനം െചYുക;
സാമൂഹയൈമnി SഖയാപിZുക; ഭരണകൂട^ിെJ കർ^വയoൾ ഉ�ാദന^ിെJ
േമൽേനാVം വഹിZൽ മാnമായി മാ(റുക മുതലായ അവയിൽ നിർേ�ശിaിVു|
Sാേയാഗിക നടപടികെളലലാം വർmൈവരoളുെട തിേരാധാന^ിേലZു മാnമാണ്
വിരൽ ചൂMുIത.് അZാല^ ്െപാVി]ുറെ]ടുവാൻ തുടoുക മാnം െച�ിരുI



ഈ ൈവരoെള അവയുെട അവയvവും അനിർAചിതവുമായ ആദയരൂപoളിൽ
മാnേമ ഈ Sസിfീകരണoൾ അംഗീകരിaിVു|ൂ. അതുെകാM് ഈ
നിർേ�ശoൾ തനി ഉേVാപയൻ സവഭാവേ^ാടുകൂടിയതാണ്.

വിമർശനപരവും ഉേVാപയനുമായ ഈ േസാഷയലിസ^ിെJയും
ക"യൂണിസ^ിെJയും Sാധാനയ^ിനു ചരിnവികാസവുമായി ഒരു
വിപരീതബpമാണു|ത.് ആധുനിക വർmസമരം എnേ^ാളം വളർI്
വയvരൂപം ൈകെZാ|ുIുേവാ അnേ^ാളം തെI, ആ സമര^ിൽ നിI്
അയഥാർ¡മായി ഒഴി~ു നിൽZുകയും അതിെന അയഥാർ¡മായി
എതിർZുകയും െചYുIതിെനാരു Sാേയാഗികമൂലയേമാ താതവികനയായീകരണേമാ
ഇലലാതാവുIു. അതുെകാM്, ഈ സംഹിതകളുെട SേണതാZൾ പല നില«ും
വി�വകാരികളായിരുIുെവ�ിൽZൂടി, അവരുെട ശിഷയ{ാർ ഒെIാഴിയാെത
െവറും പി}ിരി]ൻ സംഘoൾ രൂപീകരിZുകയാണുMായത.് െതാഴിലാളി
വർm^ിെJ പുേരാഗമനപരമായ ചരിnവികാസ^ിെJ ഘടകവിരുfമായി അവർ
തoളുെട ഗുരുനാഥ{ാരുെട മൂലSമാണoെള മുറുെക പിടിaു നിൽZുIു.
അതുെകാM് അവർ വർmസമരെ^ മരവി]ിZുവാനും വർmൈവരoെള
അനുരÊി]ിZുവാനും നീZുേപാZിലലാെത �മിZുIു. പരീzണം വഴി
തoളുെട സാ��ികേലാകoൾ സാzാൽZരിZാെമI,് ഒ(റെ]V
'ഫലൻേTറുകൾ' നിർ"ിZുകയും 'േഹാം േകാളനികൾ' ഒരു 'െചറു
ഇZാറിയ'[4] പടു^ുയർ^ുകയും െചYാെമI് - പുതിയ യരൂശേലമിെJ
െകാaുപതി]ുകൾ �ാപിZാെമI ്- അവർ ഇേ]ാഴും സവËം കാണുIു. മാnമലല,
ഈ ആകാശേZാVകൾ സാzാൽZരിZുവാൻ ബൂർഷവാകളുെട വികാരoേളയും
മടി�ീലേയയും അവർZു ശരണം SാപിേZMി വരുIു. മുൻവിവരിa പി}ിര]ൻ
അഥവാ യാഥാ�ിതിക േസാഷയലി'(റുകാരുെട ഗണ^ിേലZ് അവർ xേമണ
അധഃപതിZുകയും െചYുIു. പേz, അവരിൽ നിIും ഒരു വയതയാസം
ഇവർZുM്. കൂടുതൽ ചിVേയാെട കൂടിയ പാ¬ിതയഗർAും തoളുെട
സാമൂഹയശാ�^ിെJ അ¨ുതസിfിയിലു| Éാ}ുപിടിa അpവിശവാസവും
പി}ിരി]ൻ േസാഷയലി'(റുകാരിൽ നിI ്ഇവെര േവർതിരിZുIു.

അതുെകാM് ഇവർ െതാഴിലാളിവർmം നട^ുI എലലാ
രാsീയSവർ^നoേളയും രൂzമായി എതിർZുIു. ഇ^രം
Sവർ^നoൾZ് കാരണം തoളുെട പുതിയ സുവിേശഷ^ിലു|
അവിശവാസമാെണIെn അവരുെട അഭിSായം.



ഇംkMിെല ഓവൻ പzZാരും 4ാൻസിെല ഫുേരയ പzZാരും യഥാxമം
ചാർVി'(റ് S�ാന36 Zാേരയും റിേഫാർമി'(റ് S�ാന37 Zാേരയും
എതിർZുIു.

കുറി]ുകൾ

1 ↑ 1660-1689-ൽ ഇംkMിൽ നടI രാജവാ�യുെട പുന�ാപനമലല. 1814-1830-ൽ
4ാൻസിൽ നടI രാജവാ�യുെട പുന�ാപനം(1888 - െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു|
എംഗൽസിെJ കുറി])്

2 ↑ ഇതു Sധാനമായും ജർ"നിZാണു് ബാധകമാകുIത.് അവിെട ഭുവുടമകളായ
SഭുZളും യു�ർമാരും32 തoളുെട എ'േ(റ(റുകളുെട വലിയ ഭാഗoൾ
ആ�ിത{ാെരെZാM് കൃഷിെചYിZുIതിനും പുറേമ വൻേതാതിൽ
പyസാരയു�ാദനവും മദയവയവസായവും നട^ിവരുIു. കൂടുതൽ ധനികരായ
bിVീഷ് SഭുZ{ാരാകെV ഇനിയും അnേ^ാളം അധപതിaിVിലല. എ�ിലും
ഏെറZുെറ സംശയകരമാംവ�ം േജായJ'്േ(റാZ് ക�നികൾ നട^ുIവെര
തoളുെട േപരുപേയാഗിZാൻ അനുവദിaുെകാM് പാV^ിൽ വരുI കുറവ്
പരിഹരിേZMെതoിെനയI് അവർZും അറിയാം. ( 1888-ഇംkീഷ് പതി]ിനു|
ഏംഗൽസിെJ കുറി])്

3 ↑ 1848-െല വി�വെകാടു�ാ(റു് ഈ വൃ^ിെകV Sവണതെയ മുഴുവൻ
അടിaുമാ(റുകയും അതിെJ ഉപ¦ാതാZൾZു് വീMും േസാഷയലിസ^ിൽ
കൂടുതൽ ൈകകട^ാനു| ആPഹം ഇലലാതാZുകയും െച�ു. ഈ Sവണതയുെട
SമുഖSതിനിധിയും വിശി�മാതൃകയും മി.കാറൽ ഗ¤യുൻ33 ആണു്. (1890-െല
ജർ"ൻ പതി]ിനു| എംഗൽസിെJ കുറി]ു്.)

4 ↑ 'ഫലൻേTറുകൾ' എIതു് ഷാറൽ ഫുേരയയുെട പfതിയനുസരിaു|
േസാഷയലി'(റ് േകാളനികളാണു്. കേ� തെJ സ��േലാക^ിനും പിIീടു് തെJ
അേമരിZൻ ക"യൂണി'(റ് േകാളനിZും െകാടു^ിVു| േപരാണു് 'ഇZാറിയ' (1888-
െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു| എംഗൽസിെJ കുറി]ു്.)

തെJ ക"യൂണി'(റ് മാതൃകാസമുദായoെളയാണു് ഓവൻ 'േഹാംേകാളനികൾ'
എIു വിളിaിരുIതു്. ഫുേരയ ആസൂnണം െച�ിരുI െപാതുജനമാളികകളുെട
േപരു് 'ഫലൻTറുകൾ' എIായിരുIു. ഒരു സ��േലാക^ിെJ-അതിെല
ക"യൂണി'(റ് �ാപനoൾ കേബ ചിnീകരിaിVുMു്-േപരാണു് 'ഇZാറിയ'(1890-െല



ജർ"ൻ പതി]ിനു| എംഗൽസിെJ കുറി]ു്.)



IV: നിലവിലു| വിവിധ Sതിപz
പാർVികേളാടു| ക"യൂണി'(റുകാരുെട നിലപാട്

ഇംkMിെല ചാർVി'(റ് S�ാനZാർ, അേമരിZയിെല
കാർഷികപരി�രണവാദികൾ തുടoിയ നിലവിലു| െതാഴിലാളി വർm]ാർVികളും
ക"യൂണി'(റുകാരും ത"ിലു| ബpം രMാം അfയായ^ിൽ വയvമാZിയിVുM.്

െതാഴിലാളി വർm^ിെJ അടിയ}ിരലzയoൾ േനടുവാനും അവരുെട
താൽZാലിക താ�രയoൾ നട]ിലാZുവാനും േവMി ക"യൂണി'(റുകാർ
െപാരുതുIു. എIാൽ വർ^മാനകാലെ^ S�ാന^ിൽ, ആ
S�ാന^ിെJ ഭാവിേയയും അവർ Sതിനിധാനം െചYുകയും
കാ^ുരzിZുകയും െചYുIുM.് 4ാൻസിൽ യാഥാ�ിതികരും
സമൂലപരിവർ^നവാദികളുമായി ബൂർഷവാസിെZതിരായി ക"യൂണി'(റുകാർ
േസാഷയൽെഡേമാxാ(റുകzി[1]യുമായി സഖയമുMാZുIു. പെz, മഹ^ായ
4yു വി�വ^ിെJ ൈപതൃകെമേIാണം ൈകമാറി വIിVു| വാZുകളുെടയും
വയാേമാഹoളുെടയും കാരയ^ിൽ വിമർശനപരമായ ഒരു നിലപാെടടുZുവാനു|
അവകാശം ക"യൂണി'(റുകാർ ൈകവിടുകയിലല.

സവിÌസർലMിൽ അവർ റാഡിZൽ കzിെയ അനുകൂലിZുIു. പെz, ആ
കzിയിൽ വിരുfശvികൾ - ഭാഗികമായി െഡേമാxാ(റിക് േസാഷയലി'(റുകാരും
(4y് അർ¡^ിൽ) ഭാഗികമായി റാഡിZൽ ബൂർഷവാകളും - അടoിയിVുെMI
യാഥാർ¡യം അവർ വിÄരിZുIിലല.

േദശീയേമാചന^ിനു| Sാഥമികമായ ഉപാധി എI നിലയിൽ കാർഷിക
വി�വ^ിൽ ഊIി]റയുI പാർVിെയയാണ്, 1846-ൽ xേZാവിെല
സായുധകലാപം ഇളZിവിV പാർVിെയ39യാണ്, േപാളMിൽ ക"യൂണി'(റുകാർ
പി}ാoുIത.്

േസവ�ാധിപതയപരമായ രാജവാ�«ും ഫയൂഡൽ ദുഷ്Sഭുതവ^ിനും
െപ(റിബൂർഷവാസിZുെമതിരായി വി�വകരമായ രീതിയിൽ ജർ"നിയിെല
ബൂർഷവാസി എേ]ാെഴലലാം Sവർ^ിZുIുേവാ അേ]ാെഴലലാം ക"യൂണി'(റുകാർ
അവേരാെടാ]ം േപാരാടുIു.

എIാൽ ബൂർഷവാസിZ് ആധിപതയം കിVുIേതാടുകൂടി അത ്നിലവിൽ



വരു^ാതിരിZുവാൻ നിർAാഹമിലലാ^ സാമൂഹയ-രാsീയ സാഹചരയoെള
ഉടൻതെI ബൂർഷവാസിെZതിരായി അnയും ആയുധoളായി മാ(റുവാനും
ജർ"നിയിൽ പി}ിരി]ൻ വർmoൾ നിലംപതിaു കഴി~ാൽ ഉടനടി
ബൂർഷവാസിെZതിരായ േപാരാVം ആരംഭിZുവാനും േവMി ബൂർഷവാസിയും
െതാഴിലാളിവർmവും ത"ിലു| വർmൈവരെ^Zുറിa് സാfയമായn ഏ(റവും
വയvമായ േബാധം െതാഴിലാളിവർm^ിൽ ഉളവാZുIതിന് അവർ അനവരതം
Sവർ^ിZും.

യൂേറാപയൻ നാഗരികതയുെട കൂടുതൽ വികസിa സാഹചരയoളിലും 17-ആം
നൂ(റാMിെല ഇംkMിേലയും 18-ആം നൂ(റാMിെല 4ാൻസിേലയും
െതാഴിലാളിവർmേ^Zാൾ എnേയാ അധികം വളർIിVു| ഒരു
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ പിൻബലേ^ാടുകൂടിയും നടZുെമIുറ]ിZാവുI ഒരു
ബൂർഷവാവി�വ^ിെJ വZ^ ്ജർ"നി എ^ിേaർIിരിZുIതുെകാMും
ജർ"നിയിെല ബൂർഷവാ വി�വം അേത^ുടർI ്ഉടനടിയുMാZുI െതാഴിലാളി
വർmവി�വ^ിെJ നാ¢ി മാnമായിരിZുെമIതുെകാMും ക"യൂണി'(റുകാർ
തoളുെട �f Sധാനമായും ജർ"നിയിൽ േക²ീകരിZുIു.

ചുരുZ^ിൽ ക"യൂണി'(റുകാർ എലലായിട^ും നിലവിലു| സാമൂഹയ-
രാsീയxമoൾെZതിരായ എലലാ വി�വS�ാനoേളയും പി}ാoുIു.

ഈ S�ാനoളിെലലലാം തെI ക"യൂണി'(റുകാർ സവ^ുടമയുെട Sെ^ - ആ
സമയ^് അത ്എnേ^ാളം വളർIിVുെMI് േനാZാെത - Sമുഖ Sമായി
മുേIാVുെകാMു വരുIു.

അവസാനമായി അവർ എലലാ രാജയoളിലുമു| ജനാധിപതയപാർVികൾ ത"ിൽ
േയാജി]ും ധാരണയും ഉMാZുIതിനുേവMിയാണ് എലലായിട^ും
പരി�മിZുക.

സവാഭിSായoേളയും ലzയoേളയും മൂടിവ«ുIതിെന ക"യൂണി'(റുകാർ
െവറുZുIു. നിലവിലു| സാമൂഹയ വയവ�െയയാെക ബലം Sേയാഗിa് മറിaിVാൽ
മാnേമ തoളുെട ലzയoൾ േനടാനാവൂ എI് അവർ പരസയമായി
SഖയാപിZുIു. ക"യൂണി'(റ് വി�വെ^ ഓർ^ ്ഭരണാധികാരിവർmoൾ കിടിലം
െകാ|െV. െതാഴിലാളികൾZ് സവ}ം ചoലെZടുകളലലാെത മെ(റാIും
ന�െ]ടുവാനിലല. അവർZു േനടുവാേനാ ഒരു േലാകമുMുതാനും.



സർAരാജയെതാഴിലാളികേള,

ഏേകാപിZുവിൻ!

1847 ഡിസംബർ-

1848 ജനുവരിയിൽ

എഴുതിയതു്. ആദയമായി

1848 െഫbുവരിയിൽ

ലMനിൽനിIു് ജർ"ൻ

ഭാഷയിൽ Sസിfീകരിaു. മൂലപാഠം ജർ"നിൽ

കുറി]ുകൾ

1 ↑ പാർലെമMിൽ െലlു-േറാേളനും സഹിതയരംഗ^ു് ലൂയി�ാനും38
പnേലാക^ു് 'െല റിേഫാം' പnവുമാണു് ഈ കzിെയ Sതിനിധാനം െചYുIതു്.
േസാഷയൽെഡേമാxസിെയI േപരു് അതു കMുപിടിa ഇവെര
സംബpിേaടേ^ാളം, െഡേമാxാ(റിZ് അഥവാ റി]�ിZൻ കzിയുെട
ഏെറZുെറ േസാഷയലിസ^ിെJ നിറം കലർI ഒരു വിഭാഗെ^ കുറിZുIു. (1888-
െല ഇംkീഷ് പതി]ിനു| എംഗൽസിെJ കുറി]ു്.)

അZാല^ു് 4ാൻസിൽ േസാഷയൽ-െഡേമാxാ(റിZ് എIു സവയം വിളിaിരുI
കzിെയ രാsീയരംഗ^ു് െലlു-േറാേളനും സാഹിതയരംഗ^ു് ലൂയി �ാനുമാണു്
Sതിനിധാനം െച�ിരുIതു്. അoിെന ഇIെ^ ജർ"ൻ േസാഷയൽ-
െഡേമാxസിയിൽനിIു് അതു തികaും വിഭിIമായിരുIു. (1890-െല ജർ"ൻ
പതി]ിനു| എംഗൽസിെJ കുറി]ു്.)



അനുബpം: 1872-െല ജർ"ൻ പതി]ിനു| മുഖവുര 

െതാഴിലാളികളുെട ഒരു സാർAേദശീയസംഘടനയായ ക"യൂണി'(റു് ലീഗു് -
അIെ^ സാഹചരയoളിൽ അതു് നിªയമായും ഒരു രഹസയസംഘടനയാവാേന
വഴിയുMായിരുIു|ു - STുതപാർVിയുെട താതവികവും Sാേയാഗികവുമായ ഒരു
വിശദപരിപാടി Sസിfീകരണാർ¡ം തYാറാZുIതിനു് 1847 നവം�റിൽ
ലMനിൽ േചർI േകാൺPQിൽവaു് ഈ മുഖവുര എഴുതിയവെര
ചുമതലെ]ടു^ുകയുMായി. ഈ മാനിെഫ'േ(റായുെട ഉ¨വം അവിെട
നിIാണു്. െഫbുവരി വി�വ^ിനു്1 ഏതാനുമാ�കൾZു് മു�ു് അതിെJ
ൈകെയഴു^ു് Sതി മുlണ^ിനായി ലMനിെല^ിേaർIു. ആദയെ^ പതി]ു്
ജർ"ൻ ഭാഷയിലായിരുIു. അതിനു് േശഷം ജർ"നിയിലും, ഇംkMിലും,
അേമരിZയിലുമായി ആ ഭാഷയിൽ തെI കുറ~തു് പ�Mു് വിവിധപതി]ുകൾ
പുറ^ിറoിയിVുMു്. 1850-െല മിQ് െഹലൻ മാക് ഫർെലയിൽ അതു് ആദയമായി
ഇംkീഷിേലZു് വിവർ^നം െചYുകയും ലMനിെല 'െറഡ് റി]�ിZ'നിൽ
Sസിfെ]ടു^ുകയും െച�ു. പിIീടു് 1871-ൽ അേമരിZയിൽ അതിനു്
കുറ~തു് മൂIു് വിവർ^നoളുMായി. 1848-െല ജൂൺ കലാപ2^ിനു്
അ�ംമു�ു് പാരീസിലും, ഈയിെടയായി നയൂേയാർZിെല 'െല േസാസയലി'(റി'ലും
അതിെJ 4yുപരിഭാഷകൾ Sതയzെ]Vു. ഒരു പുതിയ വിവർ^നം
തYാറാZെ]VുെകാMിരിZുകയാണു്. ജർ"ൻ ഭാഷയിലു| ആദയെ^
പതി]ിെന^ുടർIു് ലMനിൽ ഒരു േപാളിഷ് വിവർ^നവും അറുപതുകളിൽ
ജനീവയിൽ ഒരു റഷയൻ വിവർ^നവും പുറ^ിറoി. കൂടാെത ആദയം പുറ^ുവI
ഉടൻ ഡാനിഷ് ഭാഷയിേലZും അതു് വിവർ^നം െചYെ]VിരുIു.

കഴി~ കാൽനൂ(റാMിനിടയിൽ �ിതിഗതികൾെZnതെI മാ(റം
വIിVുെM�ിലും ഈ മാനിെഫ'േ(റായിൽ ആവി�രിaിVു| െപാതുതതവoൾ
അIെ^േ]ാെലതെI ഇIും ശരിയാണു്. വിശദാംശoളിൽ അoുമിoും ചില
േഭദഗതികൾ വരു^ാമായിരിZാം. മാനിെഫ'േ(റായിൽതെI
STാവിaിVു|തുേപാെല, എവിേടയും എേ]ാഴും ഈ തതവoൾ Sേയാഗ^ിൽ
വരു^ുI കാരയം അതാതു് സമയ^ു്, നിലവിലു| ചരിnപരമായ
�ിതിഗതികെള ആ�യിaാണിരിZുക. അതു് െകാMാണു് രMാം ഭാഗ^ിെJ
അവസാന^ിൽ നിർേ�ശിaിVു| വി�വനടപടികളുെട കാരയ^ിൽ Sേതയകം
ഊIൽ െകാടുZാതിരുIിVു|തു്. ഇIായിരുIുെവ�ിൽ ആ ഭാഗം പല
Sകാര^ിലും വയതയTരീതിയിലാവും എഴുതുക. കഴി~ കാൽനൂ(റാMിനിടയിൽ



ആധുനികവയവസായ^ിലുMായിVു| വ�ിa പുേരാഗതി, അതിെന^ുടർIു്
െതാഴിലാളി വർm^ിെJ പാർVിസംഘടന«ു് ൈകവIിVു| അഭിവൃfിയും
വികാസവും, ആദയം െഫbുവരിവി�വ^ിൽ നിIും, പിIീടു്, അതിലുമുപരിയായി,
െതാഴിലാളി വർm^ിനു് ചരിn^ിലാദയമായി രMുമാസം തികaും
രാsീയാധികാരം ൈകവശംെവZാനിടയാZിയ പാരീസ് കമയൂണിൽ3 നിIും ലഭിa
Sാേയാഗികാനുഭവoൾ - ഇെതലലാംവaു് േനാZുേ�ാൾ, ഈ പരിപാടി ചില
വിശദാംശoളിൽ പഴyനായി^ീർIിVുMു്. പാരീസ് കമയൂൺ Sേതയകിaും
െതളിയിaതു് ഒരു സംഗതിയാണു്. : "മു�ു|വർ തYാർെച�ുവaിVു|
ഭരണയ�െ^ െവറുെതയoു് ൈകവശെ]ടു^ി സവ}ം ആവശയoൾZുേവMി
ഉപേയാഗിZാൻ െതാഴിലാളിവർm^ിനു് സാfയമലല." ("4ൻസിെല ആഭയ}രയുfം.
ഇJർനാഷനൽ വർZിംഗു് െമൻസ് അേസാസിേയഷെJ ജനറൽ െകൗൺസിൽ
ആഹവാനം", ലMൻ, �ൂലവ്, 1871, േപജു് 15, എIതിൽ ഈ സംഗതി കൂടുതൽ
വിശദീകരിaിVുMു്) ഇതിനും പുറേമ, േസാഷയലി'(റ് സാഹിതയെ^](റിയു|
നിരൂപണം, ഇIെ^ �ിതി വaുേനാZുേ�ാൾ, അപൂർ�മാെണIതു്
സവയംസിfമാണു്. കാരണം 1847 വെരയു| നിരൂപണേമ അതിലു|ു. കൂടാെത,
ക"യൂണി'(റുകാരും വിവിധ Sതിപz]ാർVികളും ത"ിലു| ബpെ^
സംബpിa STാവoൾ (നാലാം ഭാഗം) താതവികമായി ഇIും ശരിയാെണ�ിലും,
Sേയാഗികമായി കാലഹരണെ]VുേപായിരിZുIു. കാരണം, രാsീയ�ിതി ഇIു്
പാേട മാറിയിരിZുIു, മാnമലല, അതിൽ പറ~ിVു| രാsീയ]ാർVിയിൽ
അധികവും ചരിn^ിെJ പുേരാഗതിയിൽ ഭൂമുഖ^ുനിIും
െതറിaുേപായിരിZുIു.

ഇoെനെയാെZയാെണ�ിൽZൂടി, ഈ മാനിെഫ'േ(റാ ചരിnSധാനമായ ഒരു
േരഖയായി^ീർIിVുMു്. അതിെന മാ(റാൻ ഞoൾZു് ഇനിേമൽ
യാെതാരധികാരവും ഇലല. 1847 മുതൽ ഇIുവെരയു| വിടവു് നിക^ിെZാMു|
മുഖവുരേയാടുകൂടിയ ഒരു പതി]ു്, ഒരു പേz പിIീടു് SസിfീകരിേaZാം. ഈ
പതി]ിൽ അതിനു| സമയം ഞoൾZു് ലഭിaിലല. അn അSതീzിതമായിരുIു
അതു്.

ലMൻ, ജൂൺ 24, 1872 കാൾ മാർ3,്

െഫഡറിZ് എംഗൽസു്



അനുബpം:1882-െല റഷയൻ പതി]നു| മുഖവുര

ബകൂനിൽ തർ¥മെച� ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റായുെട ആദയെ^ റഷയൻ
പതി]ു് അറുപതുകളുെട ആരംഭ^ിൽ4 േകാെലെZാൽ5 അaടിശാല മുlണം
െച�ു. അIു് പാªാതയരാജയoൾZു് സാഹിതയപരമായ കൗതുകവTുവാേയ
അതിെന ( മാനിെഫ'േ(റായുെട റഷയൻ പതി]ിെന) കാണുവാൻ കഴി~ു|ു.
അ^രെമാരഭിSായം ഇIു് അസാfയമായിരിZും.

അIു്, 1847 ഡിസംബറിൽ, െതാഴിലാളിS�ാന^ിെJ പരിധി എnമാnം
പരിമിതമായിരുIുെവIു് മാനിെഫ'േ(റായുെട അവസാനഭാഗം -
വിവിധരാജയoളിെല വിവിധ Sതിപz പാർVികേളാടു| ക"യൂണി'(റുകാരുെട
നിലപാടിെന](റി പരാമർശിZുI ഭാഗം - തികaും വയvമാZുIുMു്.
റഷയയുേടയും, അേമരിZയുേടയും േപരുകൾ അതിൽ ഇലലതെI. റഷയ യൂേറാപയൻ
പി}ിരി]^^ിെJയാെക അവസാനെ^ വലിയ കരുതൽ ശvിയായി
നിലനിൽZുകയും, അേമരിZ യൂേറാ]ിെല അധിക](റായ െതാഴിലാളികെള
കുടിേയറി]ാർ]ുവഴി ഉൾെZാ|ുകയും െച�ിരുI കാലമായിരുIു അതു്.
ഇരുരാജയoളും യൂേറാ]ിെJ ആവശയ^ിനു് േവMതായ
അസം'കൃതസാധനoൾ ഒരുZിെZാടുZുകയും അേതസമയം, അതിെJ
വയവസായിേകാ�Ioൾ െചലവഴിZുവാനു| കേ�ാളമായി വർ^ിZുകയും
െച�ു. അതുെകാMു്, അIു് ആ രMു് രാജയoളും ഒരു നില«െലല�ിൽ മെ(റാരു
നില«ു്, അIെ^ യൂേറാപയൻ വയവ�യുെട െനടുംതൂണുകളായിരുIു.

ഇേIാ? �ിതി എn വയതയാസെ]VിരിZുIു! യൂേറാ]ിൽ നിIു|
കുടിേയറി]ാർ]ുതെIയാണു് വടെZ അേമരിZയിൽ ബൃഹ^ായ
കാർഷിേകാ�ാദന^ിനു് വഴിവaതു്. അതിൽനിIു് േനരിേടMിവരുI
മ\രംെകാMു് യൂേറാ]ിെല വലുതും െചറുതുമായ ഭൂവുടമാവയവ�യുെട
അടി^റതെI കുലുoിെZാMിരിZുകയാണു്. ഇതിനു് പുറേമ, പടി~ാറൻ
യൂേറാ]ിെJ, Sേതയകിaു് ഇംkMിെJ, ഇേതവെര നിലനിനിIുവIിരുI
വയവസായകു^കെയ താമസംവിനാ െപാളിZുമാറ്, അേമരിZ«് അതിെJ
വയാവസായികവിഭവoെള ഊർ¥ിതമായും വിപുലമായ േതാതിലും
ചൂഷണംെചYാൻ തൽഫലമായി കഴി~ു. ഈ രMു സാഹചരയoളും
വി�വകരമായ രീതിയിൽ അേമരിZയിൽ^െI ചില
SതയാഘാതoളുളവാZുIു. െചറുകിടയും ഇട^രവുമായ ഭൂവുടമാസ�ദായം -



അവിടെ^ രാsീയഘടനയുെടയാെക അടി^റയിതാണു് - xേമണ പടുകൂ(റൻ
കൃഷിZള^ിെJ മ\ര^ിെJ മു�ിൽ കീഴടoുIു. അേതാെടാ]ം
വയവസായSേദശoളിലാകെV, ആദയമായി, വ�ിa െതാഴിലാളിവർmവും ഭീമമായ
മൂലധനേക²ീകരണവും വളർIുവരുIു.

പിെI റഷയ! 1848-1849-െല വി�വകാല^ു് യൂേറാ]ിെല രാജാZൻമാെരIലല,
ബൂർഷവാസിേപാലും, ഉണർIുതുടoുകമാnം െച�ിരുI
െതാഴിലാളിവർm^ിൽനിIു|, തoളുെട ഒേരെയാരു േമാzമായി
ഇ(റുേനാZിയിരുIതു് റഷയൻ ഇടെപടലിെനയാണു്. സാർ യൂേറാപയൻ
Sതിേലാമശvികളുെട നായകനായി വിളംബരം െചYെ]Vു. എIാൽ ഇIാകെV
അയാൾ വി�വ^ിെJ യുf^ടവുകാരനായി ഗാത്ചിനയിൽ കഴിയുകയാണു്.6
റഷയ യൂേറാ]ിെല വി�വSവർ^ന^ിെJ മുIണിയായി^ീർIിരിZുIു.

ആധുനിക ബൂർഷവാസവ^ുടമാസ�ദായ^ിെJ വിനാശം അനിവാരയവും,
ആസIവുമാെണIു് SഖയാപിZുകെയIതായിരുIു ക"യൂണി'(റ്
മാനിെഫ'േ(റായുെട ലzയം. എIാൽ അതിേവഗം െപരുകിവരുI
മുതലാളി^െZാ|«ും വളരുവാൻ തുടoുകമാnം െചYുI
ബൂർഷവാഭൂവുടമാവയവ�«ും അഭിമുഖമായി പകുതിയിേലെറ നിലവും
കൃഷിZാരുെട െപാതുവുടമയിലാെണI വTുത നാം റഷയയിൽ കാണുIു.
അേ]ാൾ േചാദയമിതാണു്: സാരമായി േകാVം തVിയിVുെMIിരിZിലും Sാചീന
െപാതുഭൂവുടമയുെട ഒരു രൂപമായ റഷയൻ "ഒÍÁചിന"«ു് (Pാമസമുദായം)
ക"യൂണി'(റ് െപാതുവുടമെയI ഉയർI രൂപ^ിേലZു് േനരിVു് നീoുവാൻ
കഴിയുേമാ, അേതാ േനേരമറിaു്, പാªാതയരാജയoളുെട ചരിn
പരിണാമ^ിലുMായേപാെല അതിനും അേത വിഘടനSxിയയിലൂെട ആദയം
കടIുേപാേകMിവരുേമാ?

ഇIെ^ നില«ു് ഇതിനു് ഒെരാ(റ ഉ^രേമ സാfയമായിVു|ു: റഷയൻ വി�വം
പാªാതയരാജയoളിെല െതാഴിലാളിവർm വി�വ^ിെJ മുേIാടിയാവുകയും, അവ
രMും അേനയാനയം പൂർണമായി ഭവിZുകയും െചYുകയാെണ�ിൽ റഷയയിൽ ഇIു്
കാണുI െപാതുഭൂവുടമാസ�ദായം ക"യൂണി'(റ് രൂപ^ിേലZു|
വികാസ^ിെJ തുടZമായി^ീരാനിടയുMു്.

ലMൻ



ജനുവരി 21, 1882 കാൾ മാർ3,്

െഫഡറിZ് എംഗൽസു് 



അനുബpം:1883-െല ജർ"ൻ പതി]ിനു| മുഖവുര

ഈ പതി]ിനു| മുഖവുര, ഹാ ! ഞാൻ ഒ(റÎ് എഴുേതMിവIിരിZുIു. മാർ3 ്-
യൂേറാ]ിെലയും അേമരിZയിെലയും മുഴുവൻ െതാഴിലാളിവർmവും
മ(റാേരാടുെമIതിേനZാൾ അേ�ഹേ^ാട ്കടെ]VിരിZുIു - ഇI ്ൈഹേഗ(റ്
െസമിേ^രിയിൽ അ}യവി�മം െകാ|ുകയാണ്. അേ�ഹ^ിെJ
ശവകുടീര^ിേ{ൽ ആദയെ^ പുൽെZാടികൾ മുളaുകഴി~ിരിZുIു.
അേ�ഹ^ിെJ മരണാന}രം മാനിെഫ'േ(റായിൽ എെ}�ിലും
കൂVിേaർZുകേയാ തിരു^ുകേയാ െചYുIതിെന](റി
ഇതുവെരയുMായിരുIn േപാലും ചി}ിZാനാവിലല. Sേതയകിaും താെഴപറയുI
കാരയം അസIിÏധമായി വീMും STാവിേZMത ്ആവശമാെണI് ഞാൻ
കരുതുIു

ഓേരാ ചരിnകാലഘV^ിേലയും സാ�^ിേകാ�ാദനവും അതിൽനിI്
അവശയമുയരുI സാമൂഹയവയവ�യുമാണ് ആ കാലഘV^ിെJ രാsീയവും
ബുfിപരവുമായ ചരിn^ിെJ അടി^റ; അതിനാൽ (Sാചീനമായ
െപാതുഭൂവുടമവയവ�യുെട നാശ^ിനുേശഷമു|) ചരിnമാെക
സാമൂഹയവികാസ^ിെJ വിവിധദശകളിൽ നടIിVു| വർmസമരoളുെട
ചരിnമാണ്, ചൂഷകരും ചൂഷിതരും, േമലാളരും കീഴാളരുമായ വർmoൾ ത"ിൽ
നടIിVു| സമരoളുെട ചരിnമാണ്. എIാൽ ചൂഷിതരും മർ�ിതരുമായ
വർm^ിന് (െതാഴിലാളി വർm^ിന്) ചൂഷണ^ിൽ നിIും മർ�ന^ിൽ നിIും
വർmസമര^ിൽനിIും സമൂഹെ^യാെക എെIേI«ുമായി േമാചി]ിZാെത
ചൂഷകരിൽ നിIും മർ�കരിൽ നിIും (ബൂർഷവാസിയിൽ നിI)് സവയം േമാചനം
േനടാൻ കഴിയുകയിലല എെIാരു ഘV^ിൽ ഇI ്ആ വർmസമരം
എ^ിേaർIിരിZുIു- മാനിെഫ'േ(റായിലുടനീളം SസരിaിVു| ഈ
മൗലികചി}ാഗതി മാർകസ്ിേJതു മാnമാണ്, മ(റാരുേടയുമലല.[1]

ഞാൻ ഇതു പലതവണ പറ~ു കഴി~ിVു|താണ്. എ�ിലും അതിന്
മാനിെഫ'േ(റായുെട മുഖവുരയിൽ^െI �ാനമുMാകണെമIത ്തിVമായും
ഇI ്ഒരാവശയമാണ്.

ലMൻ

ജൂൺ 28, 1883 എഫ.് എംഗൽസ്



കുറി]ുകൾ

1 ↑ ഇംkീഷ് പരിഭാഷയിലു| മുഖവുരയിൽ ഞാെനഴുതിയിരുIു: ജീവശാ�^ിൽ
ഡാർവിെJ സിfാ}ം7 എെതാരു പ�ാേണാ നിർAഹിaിVു|ത ്ആ പ�് ചരിnെ^
സംബpിaിടേ^ാളം നിറേവ(റാൻ പരിക�ിതമാണ് ഈ Sേമയം എIാണ് എെJ
അഭിSായം. 1845-നുമു�ു| ഏതാനും െകാലലoളിലായി ഞoളിരുേപരും ഈ
Sേമയ^ിെല^ാൻ തുടoിയിVുMായിരുIു. ഞാൻ സവ}മായി, സവത�മായി
അതിേലെZnകMു പുേരാഗമിaിVുMായിരുIുെവIത ്ഞാെനഴുതിയിVു|
'ഇംkMിെല െതാഴിലാളി വർm^ിെJ �ിതി ' എI പുTക^ിൽ നിIും
��മാകും. എIാൽ 1845-െല വസ}^ിൽ bസൽസിൽ വa് ഞാൻ മാർകസ്ിെന
വീMും കMേ]ാേഴ«ും അേ�ഹം അത ്നിർAചിaുകഴി~ിരുIുെവIു മാnമലല,
ഞാൻ മുകളിൽ STാവിa രീതിയിൽ മിZവാറും അnതെI വയvമായ വിധ^ിൽ
അത ്എെJ മു�ിൽ വ«ുകയും െച�ു. (1890 െല ജർമൻ് പതി]ിനു| എംഗൽസിെJ
കുറി])്. 



അനുബpം:1888-െല ഇംkിഷ് പതി]ിനു| മുഖവുര

തികaുെമാരു ജർ"ൻസംഘടനയായാരംഭിaു് പിIീെടാരു സാർAേദശീയ
സംഘടനയായി വളരുകയും 1848-നുമു�ു| യൂേറാപയൻരാsീയപരി�ിതിയിൽ
ഒരു രഹസയസംഘമായിVുമാnം Sവർ^ിZാൻ നിർബpിതമാകുകയും െച�ിVു|
ക"യൂണി'(റ് ലീഗ ്എI െതാഴിലാളി സംഘ^ിെJ പരിപാടിയായിVാണു് ഈ
മാനിെഫ'േ(റാ SസിfീകരിZെ]VിVു|തു്. പാർVിയുെട താതവികവും
Sാേയാഗികവുമായ ഒരു സ�ൂർ�പരിപാടി Sസിfീകരണ^ിനുേവMി
തYാറാZാൻ 1847-ൽ ലMനിവaു േചർI ക"യൂണി'(റ് ലീഗിെJ േകാൺPQ്
മാർ3ിേനയും എംഗൽസിേനയും ഭരണേമ�ിaു. ജർ"ൻ ഭാഷയിൽ 1848
ജനുവരിയിൽ എഴുതെ]V ആ പരിപാടിയുെട കെYഴു^ുSതി െഫbുവരി 24-നു
നടI 4yുവി�വ^ിനു്8 കുറaാ�കൾZുമു�ു ലMനിലു| ഒരു SQിേലZു്
അയaുെകാടു^ു. 1848 ജൂണിെല സായുധകലാപ^ിന�ം മു�ായി പാരീസിൽ
ഇതിെJ ഒരു 4yുപരിഭാഷ പുറ^ുവIു. മിQ് െഹലൻ മാiഫർേലയിെJ
ആദയെ^ ഇംkീഷ് പരിഭാഷ 1850-ൽ േജാർ¥് ജൂലിയൻ ഹാർണിയുെട െറഡ്
റി]�ിZൻ എI ലMൻ പn^ിൽ SസിfീകരിZെ]Vു. അതുേപാെല ഡാനിഷ്
പതി]ും േപാളിഷ് പതി]ും SസിfീകരിZെ]ടുകയുMായി.

1848 ജൂണിൽ പാരീസിൽ നടI സായുധകലാപം-െതാഴിലാളിവർmവും
ബൂർഷവാസിയും ത"ിൽ നടI ആദയെ^ ഗംഭീര േപാരാVം-
പരാജയെ]Vതിെന^ുടർIു് യൂേറാപയൻ െതാഴിലാളി വർm^ിെJ രാsീയ-
സാമൂഹയാഭിലാഷoൾZു് ഒരിZൽZൂടി ത·Zാലേ^Zു് ഒരു
പിേIാVടിയുMായി. അIുമുതൽ അധികാര^ിനുേവMിയു| സമരം വീMും
പഴയപടി, െഫbുവരി വി�വ^ിനുമു�ുMായിരുIതുേപാെലതെI,
സവ^ുടമവർm^ിെJ വിവിധഭാഗoൾ ത"ിൽ മാnമായി^ീർIു.
രാsീയSവർ^നസവാത}¤യ^ിനുേവMി േപാരാടാനും ബൂർഷവാസിയുെട
തീÐപz^ു നിലെകാ|ാനും െതാഴിലാളിവർmം നിർ¯pിതമായി. സവത�
െതാഴിലാളിS�ാനoൾZു് എവിെടെയ�ിലും ജീവൻ െതലലു േശഷിaിVുെMIു
കMാൽ അവെയ േതടി]ിടിaു നിർ�യം നശി]ിaിരുIു. അoെന Sഷയൻ േപാലീസ്
അIു െകാേളാനിൽ �ിതിെച�ിരുI ക"യൂണി'(റ് ലീഗിെJ േക²േബാർഡിെന
േവVയായി]ിടിaു; അതിെJ അംഗoെള അര'(റ് െച�ു. 18 മാസം തടവിൽ
പാർ]ിaതിനുേശഷം 1852 ഒേµാബറിൽ അവെര വിചാരണെച�ു. Sസിfമായ ഈ
"െകാേളാൺ ക"യൂണി'(റ് വിചാരണ" ഒേµാബർ 4-ആം നു-മുതൽ നവംബർ 12-ആം



-നു- വെര നീMുനിIു. തടവുകാരിൽ ഏഴുേപെര 3 െകാലലം മുതൽ 6 െകാലലം
വെരയു| ജയിൽശിzZു വിധിaു. വിധിപറ~ ഉടെനതെI േശഷിa െമ�റ{ാർ
ഔപചാരികമായി ലീഗു പിരുaുവിVു. മാനിെഫ'േ(റാെയQംബpിaാെണ�ിൽ ,
അതു് അIുമുതൽ വിÄൃതിയിേലZു് ത|െ]VുെവIതാണു് േതാIിയതു്.

ഭരണാധികാരിവർmoളുെട േനർZു മെ(റാരാxമണം നട^^Z കരു^ു്
യൂേറാപയൻ െതാഴിലാളിവർm^ിനു വീMുകിVിയേ]ാൾ സാർAേദശീയെതാഴിലാളി
സംഘടന(ഇJർനാഷണൽ വർZിo് െമൻസ് അേസാസിേയാഷൻ) െപാ}ിവIു.
എIാൽ , യൂേറാ]ിേലയും അേമരിZയിേലയും സമരസIfരായ
െതാവിലാളിവർmശvികെളയാെക കൂVിയിണZി ഒെരാ(റെZVായി നിർ^ണെമI
Sഖയാപിേതാേ�ശേ^ാടുകൂടി രൂപീകരിZെ]V ഈ സംഘട«ു് ഈ
മാനിെഫ'േ(റായിലടoിയിVു| തതവoൾ െപVIoെന SഖയാപിZാൻ
സാധിZാെത വIു. ഇംkMിെല േ�ഡ്യൂണിയനുകൾZും 4ാൻസിലും
ബൽജിയ^ിലും ഇ(റലിയിലും െ�യിനിലുമു| SുേദാനിെJ അനുയായികൾZും9,
ജർ"നിയിെല ലQാലി10െJ അനുയായികൾZും[1] സവീകാരയമാവ^Zവ�ം
വിപുലമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് , അതിവിപുലമായ ഒരു പരിപാടിയാണു് , ഈ
ഇJർനാഷണലിനു് (സാർAേദശീയ സംഘടന«ു് - പരിഭാഷകൻ) അവശയം
േവMിയിരുIതു്. എലലാ കzികൾZും തൃ�ികരമായ നില«ു് ഈ പരിപാടി
തYാറാZിയ മാർ3 ്കൂVായ Sവർ^ന^ന^ിേJയും പര�ര ചർaകളുേടയും
ഫലമായി െതാഴിലാളി വർm^ിനു സംശയെമേനയ ൈകവIിരിേZM
ബുfിപരമായ വികാസ^ിൽ തികaും വിശവസിaു. മുതലാളി^^ിെനതിരായു|
േപാരാV^ിെJ ഗതിയിൽ നിIും ജയാപജയoളിൽനിIും - ജയേ^Zാേളെറ
പരാജയ^ിൽനിIും - ജനoൾZു് ഒരു കാരയം േബാfയമാവാെത തരമിെലലIു
വIു. അതായതു് , തoൾZു ഹൃദയമായി േതാIിയിരുI പല ഒ(റമൂലികളും
അപരയാ�മാെണIും െതാഴിലാളി വർm^ിെJ േമാചന^ിനു| യഥാർ¡
ഉപാധികെള](റി കൂടുതൽ കൂല�ുഷമായി പരിേശാധിേZMതുെMIും അവർZു
േബാധയെ]Vു. മാർത3ിെJ കാ�]ാടു് ശരിയായിരുIു. 1864-ൽ ഇJർ നാഷണൽ
�ാപിaേ]ാഴുനൃMായിരുI െതാഴിലാളി വർmം 1874-ൽ അതു
പിരി~േ]ാേഴZു തീെര മാറിയിVുMായിരുIു. 4ാൻസിെല
Sുേദാൻവാദഗതിയും ജർ"നിയിെല ലQാെലയൻവാദഗതിയും അ}യശവാസം
വലിZാൻ തുടoിയിVുMായിരുIു. മാnമലല ഇംkMിലം യാഥാ�ിതികേ�ഡ്
യൂണിയനുകൾേപാലും , അവയിൽ മിZതും ഇJർനാഷമലുമായി
പMുമുതൽZുതെI ബpം വിടുർ^ിർയിVുMായിരുെI�ിൽകൂടി, യൂേറാപയൻ



വൻകരയിെല േസാഷയലിസെ^ ഞoൾZു േപടിയിലലാതായിരിZുIു എIു്
കഴി~ വർഷം സവാൻസിയിൽ നടI േകാൺPQിൽെവa് അതിെJ അfയzനു്
അവയുെട േപരിൽ STാവിZാൻ കഴി~ നിലയിേലZു xേമണ നീoി.
വാTവ^ിൽ മാനിെഫ'േ(റായിലടoിയിVു| തതവoൾZു് എലലാ
രാജയoളിലുമു| െതാഴിലാളികൾZിടയിൽ SചുരSചാരം സിfിaിരുIു.

അoെനയാണു് ഈ മാനിെഫ'േ(റാ വീMും അരo^ു വIതു്. അതിെJ
ജർ"ൻപതി]ുതെI 1850-നു േശഷം സവിÌസർലMിലും ഇംkMിലും
അേമരിZയിലും എnേയാ തവണ അaടിaിറZി. 1872-ൽ നയൂേയാർZിെവaു്
അതിെJ ഇംkീഷ് പരിഭാഷ വി�ഹാൾ ആ(ന് ÑാÒിൻസ് വീZിലി യിൽ
SസിfീകരിZെ]Vു. ഈ ഇംkീഷ് പരിഭാഷയിൽ നിIും ഒരു 4yുപരിഭാഷ
നയൂേയാർZിെല െല േസാഷയലി'(റ് Sസിfീകരിaു. അതിനു േശഷം അേമരിZയിൽ
ചുരുoിയതു രMു് ഇംkീഷ് പരിഭാഷകൾകൂടി പുറ^ുവരികയുMായി. രMും
ഏെറZുേറ വികതoളായിരുIു. അവയിെലാIു് ഇംkMിൽ വീMും
അaടിaിറZിയിVുMു്. ബുZൂനിനാണ് ഇതിനു് ഒIാമതാെയാരു റഷയൻ
പരിഭാഷയുMാZിയതു്. ആ പരിഭാഷ സുമാർ 1863-ൽ ജനീവയിൽ െവaു്
െഹർ\െJ േകാെലാേZാൽ പnമാഫീസിനിIും Sസിfീകരിaു. രMാമെ^
റഷയൻ വിവർ^നം വീരവനിതയായ േവര സസൂലിaിേJതായിരുIു. അതും 1882-ൽ
ജനീവയിൽ^െI Sസിfീകരിaു. 1885- ൽ ഇതിെJ പുതിെയാരു ഢാനിഷ് പതി]ു്
േകാ]ൻേഹഗനിൽ േസാഷയൽ െഡേമാxാ(റിസ് ബി�ിെയാേ^Zിൽ
Sസിfീകരിaതായി കാണുIുMു്. മെ(റാരു പു^ൻ 4yുപരിഭാഷ 1886-ൽ
പാരീസിൽ നിIു പുറെ]ടുI െല േസാഷയലി'(റ് Sസിfീകരിaു. ഈ ഒടുവിൽ
പറ~ 4yുവിവർ^ന^ിൽനിIു് ഒരു �ാനിഷ് പരിഭാഷ 1886-ൽ മാÓിഡിൽ
Sസിfീകരിaു. ജർ"ൻ ഭാഷയിൽ എnപുതിയ പതി]ുകളാണുMായിVു|െതIു്.
എ�ിZണZാZാൻ സാfയമലല- ചുരുoിയതു് ഒരു ഡസനുMാവണം.
േകാൺ'(റാJിേനാ]ിളിൽ ഒരു ആർമിനിയൻ പരിഭാഷ കുറaു മാസംമു�്
SസിfീകരിZെ]ടാനിരുെI�ിലും അതു പുറ^ു വIിലല. മാർ3ിെJ േപരുെവa
ഒരു പുTകം SസിfീകരിZാൻ Sസാധകനു| ഭയവും , ഈ കൃതി
തേJതാെണIു പറയാൻ പരിഭാഷകനു| ൈവമനസയവുമാണു് ഇതിനു|
കാരണെമIാണു് ഞാനറി~തു്. മ(റു പല ഭാഷകളിലും ഇതിെJ പരിഭാഷ
വIിVുെMIു ഞാൻ േകVിVുMു്. പേz , ഞാൻ അവെയാIും കMിVിലല. ഇoെന
ഈ മാനിെഫ'േ(റായുെട ചരിnം ഒരു വലിയ പരിധിവെര ആധുനിക
െതാഴിലാളിവർmS�ാന^ിെJ ചരിnെ^യാണു് Sതിഫലി]ിZുIതു്;



ഇIെ^ േസാഷയലി'(റ് സാഹിതയoളിൽെവaു് ഏ(റവും Sചാരമു|തും ഏ(റവും
സാർAേദശീയസവഭാവമു|തുമായ SസിfീകരണമിതാെണI കാരയ^ിൽ
യാെതാരു സംശയവുമിലല. ൈസബീരിയെതാVു് കാലിേഫാർണിയവെരയു|
േകാടാനുേകാടി െതാഴിലാളികൾ ഇതിെന തoളുെട െപാതുപരിപാടിയായി
അംഗീകരിaിVുെMIു|തു് നിQംശയമാണു്.

എ�ിലും അെതഴുതിയ കാല^ു് അതിെന േസാഷയലി'(റ് മാനിെഫ'േ(റാെയIു്
നാമകരണം െചYാൻ ഞoൾZു നിർAാഹമുMായിരുIിലല. 1877- ൽ
േസാഷയലി'(റുകാർ എI േപരിൽ അറിയെ]VിരുIവർ രMുതരZാരായിരുIു.
ഒരു ഭാഗ^ു് വിവിധ തര^ിലു| സാ�ൽ]ിക സിfാ}Zാർ - ഉദാഹരണ^ിനു്
ഇംkMിെല ഓവൻ11പzZാരും 4ാൻസിെല ഫുേരയ12 പzZാരും ; രMു കൂVരും
xേമണ നാമാവേശഷമാകാൻ തുടoിയിVു| െചറുസംഘoളായി അIുതെI
േശാഷിaുകഴി~ിരുIു. മറുഭാഗ^ാെണ�ിൽ എ�ിയാെലാടുoാ^
സാമൂഹയമുറിൈവദയൻമാർ. മൂലധന^ിനും ലാഭ^ിനും ഹാനിതVിZാ^
എലലാ^രം കുരുVുവിദയകളും SേയാഗിaുെകാM ്സർAവിധ സാമൂഹയപീഡകളും
ശമി]ിZാെമIുപറയുIവരാണിZൂVർ. ഇരുകൂVരും െതാഴിലാളിS�ാന^ിെJ
പുറ^ാണ് നിലZുIത;് 'അഭയTവിദയ' വർmoളുെട േനർZാണു്
സഹായ^ിനു(റുേനാZുIതു്. െവറും രാsീയവി�വoൾ െകാMുമാnം
മതിയാവിെലലIും സമൂഹ^ിെJ സമൂലപരിവർ^നം കൂടിേയ കഴിയൂെവIും
േബാfയംവI െതാഴിലാളിവിഭാഗoെളലലാം സവയം ക"യൂണി'(റ് എI േപർ
ൈകെZാMു. െവറുെമാരുവാസനാവിേശഷ^ിെJ സ}തിയായ, ഒരു തരം
അസം'കൃതവും പരുZൻ മVിലു|തുമായ ക"യൂണിസമായിരുIു അതു് ;
എ�ിൽZൂടി അതു് കാരയ^ിെJ കാതൽ �ർശിaുെവIു് തെIയലല 4ാൻസിൽ
കേബയുേടയും ജർ"നിയിൽ ൈവറÔലിoി13െJയും സാ��ിക ക"യൂണിസം
ഉളവാZ^Z ശvി അതിനു് െതാഴിലാളി വർm^ിനിടയിൽ സിfിaു. അoിെന
1847-ൽ േസാഷയലിസം ഇട^രZാരുേടതായ ഒരു S�ാനവും ക"യൂണിസം
െതാഴിലാളുവർm^ിേJതായ ഒരു S�ാനവുമായിരുIു; േസാഷയലിസ^ിനു
യൂേറാ]ിെല�ിലും 'മാനയത' ഉMായിരുIു; ക"യൂണിസ^ിെJ കാരയമാകെV
േനെരമറിaായിരുIു. മാnമലല , 'െതാഴിലാളി വർm^ിെJ േമാചനം ,
െതാഴിലാളിവർmംതIം സാധിേZM ഒരു കൃതയമാെണ'Iു| േബാfയം
ആദയംമുത·േZ ഞoൾZുMായിരുIതുെകാMു് ഈ രMു േപരുകളിൽ ഒതാMു്
സവീകരിേZMെതI കാരയ^ിൽ ഞoൾZു സംശയേമ ഇലലായിരുIു. ഞoൾ
അതു പിIീെടാരിZലും നിരാകരിaിVുമിലല. 



ഈ മാനിെഫ'േ(റാ ഞoൾ രMുേപരും േചർIു തYാറാZിയതാെണIിരിെZ,
ഇതിെJ ഉൾZാ�ായി നി·ZുI െമൗലികSേമയം മാർ3ിേJതാെണIു| വTുത
ഇവിെട STാവിേZMതു് എെJ കർ^വയമായി ഞാൻ കരുതുIു. ആ
Sേമയമിതാണു്: ചരിn^ിെJ ഓേരാ കാലഘV^ിലും അIIു നിലവിലു|
സാ�^ിേക�ാദനവിനിമയoളുെട രീതിയും അതിൽനിIു് അനിവാരയമായി
ഉടെലടുZുI സാമൂഹയഘടനയുമാണു് അതാതു കാലഘV^ിെല രാsീയ-
സാം'Zാരികചരിn^ിെJ അടി^റയായി^ീരുIതു്. ഈ അടി^റ
കMറി~ാൽ മാnേമ അIIെ^ ചരിn^ിെJ അർ¡വും
മനQിലാവുമക|ു. (ഭൂമി െപാതുസവ^ാZി നിറു^ിയിരുI പMെ^
Sാകൃതസ�ദായoളുെട സാമൂഹയഘടന അവസാനിaതിനു േശഷമുMായിVു|)
മനുഷയവംശചരിnമാെക^െI വർmസമരoളുെട ചരിnമാണു്; ചൂഷകരും
ചൂഷിതരും , ഭരിZുIവരും മർ�ിതരും , ത"ിലു| േപാരാV^ിെJ ചരിnമാണു്;
ഈ വർmസമരചരിnം പലപല പരിണാമoളിലൂെടയും കടIുേപാIു് ഇIു് ഒരു
SേതയകഘV^ിെല^ിയിരിZുകയാണു്. ഈ ഘV^ിെJ സവിേശഷത ഇതാണു്;
തoേളാെടാ]ംതെI സമൂഹെ^യാെക സർAവിധചൂഷണ^ിൽനിIും
മർ�ന^ിൽനിIും വർmവയതയാസ^ിൽനിIും വർmസമരoളിൽ നിIും
എIേIZുമായി േമാചി]ിZാെത, ചൂഷണവും മർ�നവും നട^ുI വർm^ിെJ
- ബൂർഷവാസിയുെട-പിടിയിനിIു് ചൂഷണവും മർ�നവുമനുഭവിZുI വർm^ിനു്-
െതാഴിലാളി വർm^ിനു് - രz േനടാനാവിലല.

ജീവശാ�^ിൽ ഡാർAിെJ സിfാ}ം14 എെ}ാരു പ�ാേണാ നിർAഹിaിVു|തു്,
ആ പ�ു് ചരിnെ^ സംബpിaടുേ^ാളം നിറേവ(റാൻ പരിക�ിതമാണു് ഈ
Sേമയം എIാണു് എെJ അഭിSായം. 1845-നുമു�ു| ഏതാനും െകാലലoളായി
ഞഞoളിരുേപരും ഈ Sേമയ^ിേലെZ^ാൻ തുടoിയിVുMായിരുIു. ഞാൻ
സവ}മായി , സവത�മായി ,
അതിേലെZnകMുപുേരാഗമിaിVുMായിരുIുെവIതു് ഞാെനഴുതിയിVു|
'ഇംkMിെല െതാഴിലാളി വർm^ിെJ �ിതി' എI പുTക^ിൽനിIു്
��മാകും. എIാൽ , 1845-െല വസ}^ിൽ bസൽസിെവaു ഞാൻ മാർ3ിെന
വീMും കMേ]ാേഴZും അേ�ഹം അതു് നിർAഹിaുകഴി~ിരുെവIു മാnമലല,
ഞാൻ മുകളിൽ STാവിa രീതിയിൽ , മിZവാറും അnതെI വയvമായ
വിധ^ിൽ , അതു് എെJ മു�ിൽ െവ«ുകയും െച�ു.



1872-ൽ Sസിfീകരിa ജർ"ൻ പകി]ിനു ഞoൾ കൂVാെയഴുതിയ
മുഖവുരയിൽനിIു ഞാൻ താെഴ കാണുI ഭാഗം ഉfരിaുെകാ|ുIു:

'കഴി~ കാൽനൂ(റാMിനിടയിൽ �ിതിഗതികൾZു് എnതെI മാ(റം
വIിVുെM�ിലും ഈ മാനിെഫ'േ(റായിൽ ആവിÁZരിaിVു|തുേപാെല,
എവിെടയും എേ]ാഴും ഈ തതവoൾ Sേയാഗ^ിൽ വരു^ുI കാരയം അതാതു
സമയ^ു് നിലവിലു| ചരിതnപരമായ �ിതിഗതികെള ആ�യിaാണിരിZുക.
അതുെകാMാണു് രMാം ഭാഗ^ിെJ അവസാന^ിൽ നിർേ�ശിaിVു|
വി�വനടപടികളുെട കാരയ^ിൽ Sേതയകം ഊIൽ െകാടുZാതിരുIിVു|തു്.
ഇIായിരുIുെവ�ിൽ ആ ഭാഗം പല Sകാര^ിലും വയതയTരീതിയിലാവും
എഴുതുക. കഴി~ നാ�തു വർഷ^ിനിടയിൽ
ആധുനികവയവസായ^ിലുMായിVു| വ�ിa പുേരാഗതി, അതിെന^ുടർIു്
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ പാർVിസംഘടന«ു ൈകവIിVു| അഭിവൃദിധിയും
വികാസവും, ആദയം െഫbുവരിവി�വ^ിൽവനിIും പിIീടു്,
അതിലുമുപരിയായി, െതാഴിലാളിവർm^ിനു ചരികn^ിലാദയമായി രMു മാസം
തികaും രാsീയാധികാരം ൈകവശംെവ«ാനിടയാZിയ പാരീസ് ക"യൂണിൽ15
നിIും ലഭിa Sാേയാഗികാനുഭവoൾ- ഇെതലലാം െവaുേനാZുേ�ാൾ ഈ
പരിപാടി ചില വിശദാംശoളിൽ പഴyനായി^ീർIിVുMു്. പാരീസ് ക"യൂൺ
Sേതയകിaും െതളിയിaതു് ഒരു സംഗതിയാണു്: 'മു�ു|വർ തYാർ െച�ുവaിVു|
ഭരണയ�െ^ െവറുെതയoു് ൈകവശെ]ടു^ി സവ}ം ആവശയoൾZുേവMി
ഉപേയാഗിZുവാൻ െതാഴിലീളിവർm^ിനു സാfയമലല.' ('4ാൻസിെല
ആഭയ}രയുfം. ഇ(ന്ർനാഷമൽ വർZിo് െമൻസ് അേസാസിേയഷെJ ജനറൽ
െകൗൺസിലിെJ ആഹവാനം ,' ലMൻ, �ൂലവ്, 19871, േപജ് 15, എIതിൽ ഈ
സംഗതി കൂടുതൽ വിശദീകരിaിVുMു്.) ഇതിനുപുറേമ േസാഷയലി'(റ്
സാഹിതയെ^](റിയു| വിമർശനം ഇIെ^ �ിതി െവaുേനാZുേ�ാൾ
അപൂർ�മാെണIതു് സവയംസിfമാണു്. കാരണം, 1847 വെരയു| വിമർശനേമ
അതിലു|ൂ. കൂടാെത ക"യൂണി'(റുകാരും വിവിധ Sതിപzകzികളും ത"ിലു|
ബpെ^ സംബpിa STാവo(നാലാം ഭാഗം) താതവകമായി ഇIും
ശരിയാെണ�ിലും Sാേയാഗികമായി കാലഹരമെ]VിരിZുIു. കാരണം,
രാsീയ�ിതി ഇIു പാേട മാരിയിരിZുIു; മാnമലല , അതിൽ പറ~ിVു|
രാsീയ കzികളിൽ അധികവും ചരിn^ിെJ പുേരാഗതിയിൽ ഭൂമുഖ^ുനിIും
െതറിaുേപായിരിZുIു.



'ഇoെനെയാെZയാെണ�ിൽZൂടി, ഈ മാനിെഫ'േ(റാ ചരിnSധാനമായ ഒരു
േരഖയായി^ീർIിVുMു്. അതിെനമാ(റാൻ ഞoൾZു് ഇനിേമൽ
യാെതാരധികാരവുമിലല.'

മാർ3ിെJ 'മൂലധന'^ിെJ അധികഭാഗവും പരിഭാഷെ]ടു^ിയ മി.സാമുവൽ
മൂറാണു് ഈ വിവർ^ന^ിെJ കർ^ാവു്. ഞoൾ രMുേപരുംകൂടി അതിെന
പുനഃപരിേശാധിZുകയും ചരിnവിഷയകമായ ഏതാനും വിശദീകരണZുറി]ുകൾ
ഞാൻ കൂVിേaർZുകയും െച�ിVുMു്.

ലMൻ,

ജനുവരി 30, 1888 െഫഡറിZ് എംഗൽസു്

കുറി]ുകൾ

1 ↑ താൻ മാർ3ിെJ ശിഷയനാെണIും ആ നില«ു് മാനിെഫ'േ(റായുെട
അടി�ാന^ിൽ നിലെകാ|ുIുെവIും ലQാൽതെI േനരിVു് ഞoേളാടു്
എലലാേ�ാഴും STാവിaിVുM്. എIാൽ അേ�ഹം 1862-64 -ൽ നട^ിയ
െപാതുSേzാഭoളിൽ ഗവെ³Jുവാ�യുെട സഹായേ^ാടുകൂടി നട^ുI
ഉ�ാദനസഹകരണസംഘoൾ േവണെമI ആവശയ^ിന]ുറം കടIിVിലല.
(എംഗൽസിെJ കുറി]ു്). 



അനുബpം:1890-െല ജർ"ൻ പതി]ിനു| മുഖവുര

മുകളിൽ െകാടു^ിVു|ത ്എഴുതിയേശഷം മാനിെഫ'േ(റായുെട ഒരു പുതിയ
ജർ"ൻ പതി]് വീMും ആവശയമായി^ീർIിരിZുIു. അതിനിടയിൽ
മാനിെഫ'േ(റാ«ു പലതും സംഭവിaിVുM.് അവ ഇവിെട േരഖെ]ടുേ^MതുMു്.

രMാമെതാരു റഷയൻ പരിഭാഷ-േവര സസൂലിa് െച�തു്- 1882-ൽ ജനീവയിൽ
SസിfീകരിZെ]Vു. ഞാനും മാർ3ും കൂടിയാണ് അതിനു മുഖവുര എഴുതിയത്
നിർഭാഗയവശാൽ ജർ"ൻ ഭാഷയിലു| അതിെJ ൈകെയഴു^ുSതി
ന�െ]VിരിZുIു. അതുെകാM് ഞാനതിെന റഷയയിൽ നിIു ജർ"നിയിേലZു
തിരിെക പരിഭാഷെ]ടുേ^MിയിരിZുIു. യാെതാരുതര^ിലും മൂലേ^Zാൾ
െമaമാവിലലാ^ അതിSകാരമാണ്.

ബZൂനിൻ തർ¥മ െച� ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റായുെട ആദയെ^
റഷയൻപതി]് അറുപതുകളുെട ആരംഭ^ിൽ േകാെലാെZാൽ Sസിfീകരണ ശാല
Sസിfെ]ടു^ി. അIു പാªാതയ രാജയoൾZ് സാഹിതയപരമായ ഒരു
കൗതുകവTുവാേയ അതിെന (മാനിെഫ'േ(റായുെട റഷയൻ പതി]ിെന) കാണാൻ
കഴി~ു|ൂ. അ^രെമാരഭിSായം ഇI ്അസാfയമായിരിZും.

അI ്, 1847 ഡിസംബറിൽ , െതാഴിലാളി S�ാന^ിെJ പരിധി എnമാnം
പരിമിതമായിരുIുെവI് മാനിെഫ'േ(റായുെട അവസാനഭാഗം -
വിവിധരാജയoളിെല വിവിധ Sതിപzകzികേളാടു| ക"യൂണി'(റുകാരുെട
നിലപാടിെനZുറിaു SതിപാദിZുI ഭാഗം- തികaും വയvമാZുIുM്.
റഷയയുെടയും അേമരിZയുേടയും േപരുകൾ അതിൽ ഇലലതെI. റഷയ യൂേറാ]യൻ
പിൻതിരി]^^ിെJയാെക അവസാനെ^ വലിയ കരുതൽ ശvിയായി
നിൽZുകയും അേമരിZ് യൂേറ]ിെല അധിക](റായ െതാഴിലാളികെള
കുടിേയറി]ാർ]ുവഴി ഉൾെZാ|ുകയും െച�ിരുI കാലമായിരുIു അതു്.
ഇരുരാജയoളും യൂേറാ]ിെJ ആവശയ^ിനു േവMതായ അസം'കൃത
സാധനoൾ ഒരുZിെZാടുZുകയും അേതസമയം അതിെJ
വയവസാേയാൽ]Ioൾ െചലവഴിZാനു| കേ�ാളമായി വർ^ിZുകയും
െച�ു. അതുെകാM് അI ്ആ രMു രാജയoളും ഒരു നില«െലല�ിൽ മെ(റാരു
നില«്, അIെ^ യൂേറാപയൻ വയവ�യുെട െനടുംതൂണുകളായിരുIു.

ഇേIാ? �ിതി എn വയതയാസെ]VിരിZുIു! യൂേറാ]ിൽ നിIു|



കുടിേയറി]ാർ]ുതെIയാണ് വടേZ അേമരിZയിൽ ബൃഹ^ായ
കാർഷിേകാ�ാദന^ിനു വഴിെവaതു്. അതിൽ നിIു േനരിേടMിവരുI മ\രം
െകാMു് യൂേറാ]ിെല വലുതും െചറുതുമായ ഭൂവുടമവയവ�യുെട അടി^റതെI
കുലുoിെZാMിരിZുകയാണ്. ഇതിനു പുറേമ പടി~ാറൻ യൂേറാ]ിെJ
Sേതയകിa് ഇംkMിെJ, അേതവെര നിലനിIു വIിരുI വയവസായZു^കെയ
താമസംവിനാ െപാളിZുമാറ് അേമരിZ«് അതിെJ വയവസായിക വിഭവoെള
ഊർ¥ിതമായും വിപുലമായ േതാതിലും ചൂഷണം െചYാൻ തൽഫലമായി
കഴി~ു. ഈ രMു സാഹചരയoളും വി�വകരമായ രീതിയിൽ
അേമരിZയിൽ^െI ചില SതയാഘാതoളുളവാZുIു. െചറുകിടയും
ഇട^രവുമായ ഭൂവുടമസ�ദായം -അവിടെ^ രാsീയഘടനയുെടയാെക
അടി^റയിതാണ്-xേമണ പടുകൂ(റൻ കൃഷിZളoളുെട മ\ര^ിെJ മു�ിൽ
കീഴടoുIു; അേതാെടാ]ം വയവസായSേദശoളിലാകെV, ആദയമായി, വ�ിa
െതാഴിലാളിവർmവും ഭീമമായ മൂലധനേക²ീകരണവും വളർIുവരുIു.

പിെI റഷയ! 1848-49-െല വി�വകാല^ു് യൂേറാ]ിെല രാജാZ{ാെരIലല,
ബൂർഷവാസിേപാലും, ഉണർIുതുടoുകമാnം െച�ിരുI െതാഴിലാളിവർm^ിൽ
നിIു| തoളുെട ഒേരെയാരു േമാzമായി ഉ(റുേനാZിയിരുIതു് റഷയൻ
ഇടെപടലിെനയാണ് . സാർ യൂേറാപയൻ Sതിേലാമ ശvികളുെട നായകനായി
വിളംബരം െചYെ]Vു. എIാൽ ഇIാകെV അയാൾ വി�വ^ിെJ
യുf^ടവുകാരനായി ഗാ�ചിനയിൽ കഴിയുകയാണ്. റഷയ യൂേറാ]ിെല
വി�വSവർ^ന^ിെJ മുIണിയായി^ീർIിരിZുIു.

ആധുനിക ബൂർഷവാസവ^ുടമസ�ദായ^ിെJ വിനാശം അനിവാരയം
ആസIവുമാെണIു SഖയാപിZുകെയIതായിരുIു ക"യൂണി'(റ്
മാനിെഫ'േ(റായുെട ലzയം. എIാൽ അതിേവഗം െപരുകിവരുI
മുതലാളി^െZാ|«ും വളരാൻ തുടoുകമാnം െചYുI
ബൂർഷവാഭൂവുടമവയവ�«ും അഭിമുഖമായി പകുതിയിേലെറ നിലവും
കൃഷിZാരുെട െപാതുവുടമയിലാെണI വTുത നാം റഷയയിൽ കാണുIു.
അേ]ാൾ േചാദയമിതാണ്: സാരമായി േകാVംതVിയിVുെMIിരിZിലും Sാചീന
െപാതുഭൂവുടമയുെട ഒരു രൂപമായ റഷയൻ 'ഒÍÁചിന'«് (Pാമസമുദായം)
ക"യൂണി'(റ് െപാതുവുടമെയI ഉയർI രൂപ^ിേലZു് േനരിV് നീoാൻ
കഴിയുേമാ; അേതാ, േനേരമറിaു്, പാªാതയരാജയoളുെട
ചരിnപരിണാമ^ിലുMായേപാെല അതിനും അേത വിഘടനSxിയയിലൂെട



ആദയം കടIുേപാേകMിവരുേമാ?

ഇIെ^ നില«ു് ഇതിന് ഒെരാ(റ ഉ^രേമ സാfയമായിVു|ൂ: റഷയൻ വി�വം
പാªാതയരാജയoളിെല െതാഴിലാളിവർm വി�വ^ിെJ മുേIാടിയാവുകയും അവ
രMും അേനയാനയം പൂർ�മായി ഭവിZുകയും െചYുകയാെണ�ിൽ റഷയയിൽ ഇIു
കാണുI െപാതു ഭൂവുടമ സ�ദായം ക"യൂണി'(റ് രൂപ^ിേലZു|
വികാസ^ിെJ തുടZമായി തീരാനിടയുMു്.

ലMൻ

ജനുവരി 21, 1882 കാറൽ മാർ3്

െഫഡറിZ് എംഗൽസു്

ഏതാM ്അേത കാല^ു് ജനീവയിൽ 'മാനിേഫ'(റ് ക"യൂണി'(റിa്നി' എI
പുതിെയാരു േപാളിഷ് പതി]് പുറ^ിറoുകയുMായി. കൂടാെത 1885-ൽ
േകാ]േഹഗനിെല 'േസാഷയെഡേമാxാ(റി3 ്ബി�ിെയാേ^Z്' പുതിെയാരു
ഡാനിഷ് പരിഭാഷ Sസിfം െച�ു. നിർഭാഗയവശാൽ അതു തികaും പൂർ�മലല.
പരിഭാഷക, Sയാസം േതാIിയതുെകാMാവണം, ചില Sധാന ഭാഗoൾ
വിVുകള~ിരിZുIു. പുറേമ അ�fയുെട സൂചനകളും അoിoായുMു്.
അവയാെണ�ിൽ അസുഖകരമാംവ�ം മഴaു നി·ZുIുമുM.് കാരണം
പരിഭാഷകൻ അ�ംകൂടി �fിaിരുെI�ിൽ പരിഭാഷ
ഒIാ}രമാകുമായിരുIുെവI ്െചേ�ടേ^ാളംെകാMു െതളിയുIു.

1886-ൽ പാരീസിൽ നിIു പുറെ]ടുI 'െല േസാഷയലി'(റി'ൽ ഒരു പുതിയ
4yുവിവർ^നം പുറ^ുവIു. ഇതുവെര കMതിൽെവaു് ഏ(റവും നലലതാണ്
അതു്.

STുത 4yു പതി]ിൽനിI ്അേത െകാലലംതെI �ാനിഷിേലZ്
പരിഭാഷെ]ടു^ുകയും അതു് ആദയം മാÓിഡിെല 'എൽ േസാഷയലി'(റാ'യിലും
പിIീട് ഒരു ലഘുേലഖയായും SസിfീകരിZുകയുമുMായി:'മാനിെഫ'േ(റാ
െഡൽപാർVി െഡാ ക"യൂണി'(റ്' , േപാർ കാർേലാസ് മാർ3 ്യ് എഫ.്ഏംഗൽസ് ,



മാÓിഡ് , അ�മിനി�േസയാൺ ഡി എൽ േസാഷയലി'(റ് , െഫർനാൻ േകാർെVസ്-8.

ഒരു രസമു| സംഭവംകൂടി ഞാനിവിെട പറയാം. 1887-ൽ മാനിെഫ'േ(റായുെട
ആർമിനീയൻ പരിഭാഷയുെട ഒരു കെYഴു^ുSതി േകാൺ'(റാJിേനാ]ിളിെല ഒരു
Sസാധകന് നÕുകയുMായി. എIാൽ ആ നലല മനുഷയന് മാർ3ിെJ േപരു് െവa്
എെ}�ിലും SസിfീകരിZാൻ ൈധരയമിലലായിരുIു. P¾കർ^ാവിെJ
�ാന^ു് പരിഭാഷകെJ േപരു െവ«ണെമI അേ�ഹ^ിെJ നിർേ�ശം
പരിഭാഷകൻ നിരസിZുകയാണുMായത.്

ഇംkMിൽ ഏെറZൂേറ പിഴകളു| അേമരിZൻ പരിഭാഷകൾ ഒIിനു പുറെക
മെ(റാIായി പലതവണ മുlണം െചYെ]Vതിനു േശഷം അവസാനം 1888-ൽ
വിശവസനീയമായ ഒരു പരിഭാഷ SസിfീകരിZെ]Vു. പരിഭാഷെ]ടു^ിയതു് എെJ
േÅഹിതൻ സാമുവസൽ മൂറായിരുIു. ഞoൾ രMുേപരും േചർIു് ഒരിZൽZൂടി
പരിേശാധിaതിനുേശഷേമ ൈകെYഴു^ുSതി SQിേലZയaു|ൂ. അതിെJ
േപരിതാണു്: 'ക"യൂണി'(റ് പാർVിയുെട മാനിെഫ'േ(റാ- കാറൽമാ3ും 4ഡറിക്
എംഗൽസും കൂടി എഴുതിയതു്. എംഗൽസ് പരിേശാധിZുകയും
കുറി]ുകെളഴുതുകയും െച�ിVു| അധികൃത ഇംkീഷ് പരിഭാഷ. 1888, ലMൻ,
വിലലയം റീÖസ്, 185 Òീ(റ് '�ീ(റ്, ഇ.സി.' ആ പതി]ിനു ഞാൻ തയാറാZിയ
കുറി]ുകളിൽ ചിലതു് ഇതിലും േചർ^ിVുMു്.

മാനിെഫ'േ(റാ«ു് അതിേJതായ ഒരു ചരിnമുMു്. ശാ�ീയേസാഷയലിസ^ിെJ
മുIണി.- അIതു് തുേലാം പരിമിതമായിരുIു.- മാനിെഫ'േ(റായുെട പിറവിെയ
ആേവശേ^ാെട സവാഗതം െച�ു. (ആദയെ^ മുഖവുരയിൽ പരാമർശിaിVു|
പരിഭാഷകളിൽ നിI ്ഈ സംഗതി െതളിയുIുMു്.) എIാൽ അധികം
താമസിയാെത, 1848 ജൂണിൽ പാരീസിെല െതാഴിലാളികൾZു് േനരിV
പരാജയ16േ^ാടുകൂടി തുടoിയ പി}ിരി]{ാരുെട മുേI(റ^ിെJ ഫലമായി
മാനിെഫ'േ(റാ പി}|െ]ടുകയും. അവസാനം 1852 നവംബറിൽ െകാേളാൺ
ക"യൂണി'(റുകാർ ശിzിZെ]Vതിെന17^ുടർI ്'നിയമSകാരം തെI'
É�ാZെ]ടുകയും െച�ു. അoിെന െഫbുവരി വി�വേ^ാടുകൂടി
ഉയർIുവI െതാഴിലാളിS�ാനം െപാതുരംഗ^ുനിI ്അSതയzമായേതാെട
മാനിെഫ'േ(റാ«ും പിേIാVടി സംഭവിaു.

ഭരണവർmoളുെട അധികാര^ിെനതിരായി പുതിെയാരു ആxമണം
നട^^Zകരു^ു് യൂേറാപയൻ െതാഴിലാളിവർmം വീMും



സംഭരിaുകഴി~േ]ാൾ ഇJർനാഷണൽ വർZിo് െമൻസ് അേസാസിേയഷൻ
ഉടെലടു^ു. യൂേറാ]ിേലയും അേമരിZയിേലയും സമരസIfരായ
െതഴിലാളിവർmശvികെളയാെക ഒെരാ(റ വ�ിa േസനാനിരയിൽ
ഒIിaണിനിര^ുക എIതായിരുIു അതിെJ ലzയം. അതുെകാM് ആ
സംഘടന«് ആരംഭ^ിൽ മാനിെഫ'േ(റായിലടoിയിVു| തതവoളുെട
അടി�ാന^ിൽനിIു Sവർ^നം തുടoാൻ നിർAാഹമുMായിരുIിലല.
ഇംkീഷ് േ�ഡ് യൂണിയനുകൾ, 4ൻസ് , ബൽജിയം, ഇ(റലി, െ�യിൻ
എIിവിടoളിെല Sുേദാൻ അനുയായികൾ , ജർ"നിയിെല ലQാലിെJ
അനുയായികൾ[1] എIിവരുെട േനർZ് വാതിൽ െകാVിയട«ാ^ ഒരു
പരിപാടിയാണ് അതിനുMാേകMിയിരുIതു്. കൃതഹTതേയാെടയാണ് മാർ3 ്ഈ
പരിപാടി - അതായതു്, ഇJർനാഷണലിെJ നിയമാവലിയുെട18 ആമുഖം-
തYാറാZിയതു്. ബZൂനിനും അരാജകവാദികളും കൂടി ഈ വTുത
അംഗീകരിZുIുMു്. മാനിെഫ'േ(റായിെല ആശയoളുെട അ}യ വിജയ^ിന്
മാർ3 ്പൂർ�മായും ആ�യിaത ്, കൂVായ Sവർ^ന^ിേJയും ചർaകളുേടയും
ഫലമായി െതാഴിലാളിവർm^ിനു് അവശയം ൈകവIിരിേZM ബുfിപരമായ
വികാസെ^യാണ്. മുതലാളി^^ിെനതിരായ േപാരാV^ിെJ
ഗതിവിഗതികളിൽനിIും- സമരം െചYുI ജനoൾZു് ഒരുകാരയം
േബാfയമാവാെത തരമിെലലIു വIു- തoൾ വിശവസിaുേപാIിരുI
സാർAnികമായ ഒ(റമൂലികൾ അപരയാ�മാെണIും െതാഴിലാളിവർm^ിെJ
േമാചന^ിനു| യഥാർ¡ ഉപാധികെള](റി തിക~ ധാരണ
ആവശയമാെണIു| സംഗതി. മാർ3ിെJ ഈ കാ�]ാടു ശരിയായിരുIു. 1864-
ഇJർനാഷണൽ �ാപിaേ]ാഴുMായിരുI െതാഴിലാളിവർmം 1874-ൽ അതു
പിരി~േ]ാേഴZും തീെര മാറിയിVുMായിരുIു. ലാ(റിൻ രാജയoളിെല Sുേദാൻ
വാദഗതിയും ജർ"നിയിൽ നിലനിIിരുI SേതയകലQാലിയവാദഗതിയും
അ}യശവാസം വലിZാൻ തുടoിയിVുMായിരുIു. മാnമലല , ഇംkMിെല മൂർ^
യാഥാ�ിതിക േ�ഡയൂണിയനുകൾേപാലും , 'യൂേറാ]ിെല േസാഷയലിസെ^
ഞoൾZു േപടിയിലലാതായിരിZുIു' എIു് അവരുെട സവാൻസിേകാൺPQിെല
െചയർമാന്[2] അനധികൃതമായി STാവിZാവുI ഒരു നിലയിേലZ് സാവധാനം
നീoി^ുടoിയിരിZുIു. എIാൽ, വാTവ^ിൽ 1887 ആയേ]ാേഴZും
യൂേറാ]ിെല േസാഷയലിസെമIാൽ മാനിെഫ'േ(റായിൽ Sഖയാപിതമായ
മിZവാറും അേത തതവസിംഹിതതെIയായിരുIു. ഇoെന മാനിെഫ'േ(റായുെട
ചരിnം ഒരതിർ^ിവെര 1848 -നുേശഷമു| ആധുനിക



െതാഴിലാളിവർmS�ാന^ിെJ ചരിnെ^യാണ് Sതിഫലി]ിZുIതു്. ഇI്
േസാഷയലി'(റ് സാഹിതയoളിൽവa് ഏ(റവും Sചാരമു|തും ഏ(റവും
സാർAേദശീയസവഭാവമു|തുമായ Sസിfീകരണം ഈ മാനിെഫ'േ(റാ
ആെണIതിൽ യാെതാരു സേ¢ഹവുമിലല. ൈസബീരിയെതാVു്
കാലിേഫാർണിയവെരയു| രാജയoളിെല േകാടാനുേകാടി െതാഴിലാളികൾ ഇതിെന
തoളുെട െപാതുപരിപാടിയായി അംഗീകരിaിVുെMIു|ത് നിQംശയമാണ്.

എ�ിലും അെതഴുതിയ കാല^ു് അതിെന േസാഷയലി'(റ് മാനിെഫ'േ(റാ എI്
വിളിZാൻ ഞoൾZു നിർAാഹമിലലായിരുIു. 1847-ൽ രMുകൂVർ
േസാഷയലി'(റുകാരായി ഗണിZെ]VിരുIു: ഒരു ഭാഗ^ു് പല തര^ിലു|
ഉേVാപയൻ േസാഷയലി'(റ് സിfാ}oളുെട അനുയായികൾ- അവരിൽ Sധാനികൾ
ഇംkMിെല ഓവൻപzZാരും 4ാൻസിെല ഫേരയപzZാരുമാണു്. രMു
കzികളും xേമണ നാമാവേശഷമാകാൻ തുടoിയിVു| െചറു സംഘoളായി
അIുതെI േശാഷിaുകഴി~ിരുIു. മറുഭാഗ^ാെണ�ിൽ വിവിധതരം
സാമൂഹയമുറിൈവദയ{ാർ , മൂലധന^ിനും ലാഭ^ിനും െതലലും ഹാനി തVിZാെത
പലതര^ിലു| ഒ(റമൂലികളും െപാടിവിദയകളും Sേയാഗിa് സാമൂഹയേരാഗoൾ
മാ(റാൻ അവർ ആPഹിaു. ഈ രMുകൂVരും െതാഴിലാളിS�ാന^ിനു പുറ^ു
നി·Zുകയും സഹായ^ിനായി അഭയTവിദയരുെട വർmoളുെട േനർZു്
ഉ(റുേനാZുകയുമാണു െച�തു്. െവറും രാsീയ വി�വoൾ മാnം
േപാെരIേബാfയെ]Vു് സമൂഹ^ിെJ സമൂലപുനർനിർ"ാണം ആവശയെ]V
െതാഴിലാളിവിഭാഗം സവയം ക"യൂണി'(റ് എI് വിളിaു. െച^ിമിനുZാ^, െവറും
വാസനാവിേശഷ^ിെJ സ}തി മാകnമായ, പലേ]ാഴും അസം'കൃതവും
പരുZൻമVിലു|തുമായ ക"യൂണിസമായിരുIു അതു്. എ�ിലും രM് തര^ിലു|
ഉേVാപയൻ ക"യൂണി'(റ് സിfാ}oൾ-4ാൻസിൽ കേബയുെട 'ഇZാറിയൻ'
ക"യൂണിസവും ജർ"നിയിൽ ൈവറÔലിoി19െJ ക"യൂണിസവും - സൃ�ിZ^Z
ശvി അതിന് ഉMായിരുIു. 1847-ൽ േസാഷയലിസം ഒരു ബൂർഷവാS�ാനവും
ക"യൂണിസം െതാഴിലാളിവർmS�ാനവുമായിരുI.് യൂേറാ]ിെല�ിലും
േസാഷയലിസ^ിനു തിക~ 'മാനയത'യുMായിരുIു. ക"യൂണിസ^ിെJ
കാരയമാകെV േനെരമറിaായിരുIു. മാnമലല, 'െതാഴിലാളിവർm^ിെJ േമാചനം
െതാഴിലാളിവർmംതെI സാധിേZMതായ ഒരു കൃതയമാെണ'I ഉറa േബാfയം
ആദയം മുതൽേZ ഞoൾZു് ഉMായിരുIതുെകാMു് ഈ രM് േപരുകളിൽ
ഏതാM ്സവീകരിേZMെതI കാരയ^ിൽ ഞoൾZു സംശയേമ ഇലലായിരുIു;
പിIീടു് ഈ േപർ നിരാകരിZണെമI ്ഞoൾZ് ഒരിZലും േതാIിയിVുമിലല.



'സർAരാജയെതാഴിലാളികേള, ഏേകാപി]ിൻ!' നാ�^ിരMു വർഷംമു�ു്,
െതാഴിലാളിവർmം സവ}മായ ആവശയoളുമായി ആദയമായി മുേIാVുവI ആ
പാരീസ് വി�വം തുടoുIതിനു െതാVുമു�്, ഞoൾ ഈ വാZുകൾ
േലാകസമzം Sഖയാപിaേ]ാൾ കുറaുേപെര അതു് ഏ(റുപറയാൻ
ഉMായിരുIു|ു. എIാൽ 1864 െസ�ംബർ 28-ആം ന-മിZ പാªാതയയൂേറാപയൻ
രാജയoളിെല െതാഴിലാളികളും മഹനീയÄരണകളുണർ^ുI ആ ഇJർനാഷണൽ
വർZിംെ×ൻസ് അേസാസിേയഷെJ കീഴിൽ ഏേകാപി]ിaുനിIു. ശരിയാണ്,
ഇJർനാഷണൽ ഒ�തുെകാലലമേലല ജീവിaിരുIു|ൂ. എIാൽ അതു സൃ�ിa
േലാകെതാഴിലാളികളുെട ശാശവൈതകയം ഇIും ജീവിZുIു, മുെ�Iെ^Zാളും
ഓജേQാടുകൂടി ജീവിZുIു. ഇZാലം അതിന് ഏ(റവും നലല സാzയം വഹിZുIു.
എ}ുെകാെMIാൽ, ഇIു ഞാൻ ഈ വരികൾ കുറിaുെകാMിരിZുേ�ാൾ
യൂേറാ]ിേലയും അേമരിZയിേലയും െതാഴിലാളിവർmം തoളുെട
സമരശvികെളZുറിaു് പുനരവേലാകനം െച�ുെകാMിരിZുകയാണ്. ആ
സമരശvികൾ ഇIാദയമായി ഒേര ഒരു അടിയ}ിരാവശയ^ിനുേവMി ഒേര ഒരു
െകാടിZീഴിൽ നിIു െപാരുതുI ഒേര ഒരു ൈസനികവയൂഹമായി
സംഘടിZെ]VിരിZുIു. എVുമണിZൂർ െതാഴിൽദിവസം നിയമനിർ"ാണം വഴി
നട]ാZമെമIതാണു് അവരുെട അടിയ}ിരാവശയം. 1866-ൽ കൂടിയ
ഇJർനാഷണലിെJ ജനീവാേകാൺPQും വീMും 1889-െല പാരീസ്
െതാഴിലാളിേകാൺPQും ഈ ആവശയം SഖയാപിaിVു|താണ്. എലലാം
രാജയoളിേലയും െതാഴിലാളികൾ ഇI ്ഏേകാപിaിരിZുIുെവI
അനിേഷധയയാഥാർ¡യ^ിെJ േനർZു് ഇIെ^ ഈ കാ� മുതലാളികളുേടയും
ഭൂവുടമകളുേടയും ക�ുതുറ]ിZുIതാണ്.

സവ}ം ക�ുെകാMുതെI ഈ കാ� കാണാൻ മാർ3ുകൂടി എേIാെടാ]ം
ഉMായിരുIുെവ�ിൽ!

ലMൻ,

േമയ് 1, 1890 എഫ.്എംഗൽസ്

കുറി]ുകൾ

1 ↑ താൻ മാർ3ിെJ 'ശിഷയ'നാെണIും ആ നില«് മാനിെഫ'േ(റായുെട



അടി�ാന^ിൽ നിലെകാ|ുIുെവIും ലQാൽതെI േനരിV് ഞoേളാടു്
എലലാേ�ാഴും STാവിaിVുM.് എIാൽ അേ�ഹ^ിെJ അനുയായികളിൽ ചിലർ
ഒVും അ^ര^ിലു|വരായിരുIിലല. ഗവെ³(ന് വാ�യുെട സഹായേ^ാടുകൂടി
നട^ുI ഉ�ാദകസഹകരണസംഘoൾ േവണെമI അേ�ഹ^ിെJ
ആവശയ^ിന]ുറം അവർ കടIിരുIിലല. മാnമലല, അവർ
െതാഴിലാളിവർmെ^യാെക ഗവെ³(ന് സഹായെ^ അനുകൂലിZുIവരും
സവയംസഹായെ^ - സവാ�യശvിെയ- അനുകൂലിZുIവരുെമI രMു
വിഭാഗമായി തിരിZുകയും െച�ു. (എംഗൽസിെJ കുറി].്)

2 ↑ ഡ�ിയു. ബീവനു്.-എഡി 



അനുബpം: 1892-െല േപാളിഷ ്പതി]ിനു| മുഖവുര

ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റായുെട പുതിെയാരു േപാളിഷ് പതി]്
ആവശയമായിരിZുIുെവI സംഗതി പല നിഗമനoളിലുെമ^ാൻ
സഹായിZുIു.

ഒIാമത് മാനിെഫ'േ(റാ ഈയിെടയായി യൂേറാ]ിെല വൻകിട
വയവസായ^ിനുMായിVു| വളർaയുെട ഒരു സൂചികെയIവ�ം
ആയി^ീർIിVുെMIത ്�േfയമാണ്. ഏെതാരു രാജയ^ും വൻകിട
വയവസായ^ിെJ വളർa«് ആനുപാതികമായി, ഉടമവർmoളുമായു|
ബp^ിൽ െതാഴിലാളിവർmെമI നില«് തoളുെട
�ാനെമ}ാെണIതിെനZുറിa് അറിയണെമI ്ആവശയം ആ രാജയെ^
െതാഴിലാളികളികൾZിടയിൽ വർfിaുവരുIു, േസാഷയലി'(റ് S�ാനം
അവർZിടയിൽ പടർIുപിടിZുIു, അേതാെട മാനിെഫ'േ(റായുെട ആവശയം
വർfിZുകയും െചYുIു. അoിെന ഓേരാ ഭാഷയിലും SചരിZുI
മാനിെഫ'േ(റായുെട Sതികളുെട എ�^ിൽനിIും അതാത ്രാജയെ^
െതാഴിലാളി S�ാന^ിെJ �ിതി മാnമലല അവിടെ^
വൻകിടവയവസായ^ിെJ വികാസ^ിെJ നിലവാരം കൂടി ഏെറZുെറ കൃതയമായി
അളIു തിVെ]ടു^ാവുIതാണ്.

ഇതനുസരിa് േനാZുേ�ാൾ ഈ പുതിയ േപാളിഷ് പതി]് േപാളിഷ്
വയവസായ^ിെJ നിTർZപുേരാഗതിെയ സൂചി]ിZുIു.
പ^ുെകാലല^ിനുമു�് Sസിfീകൃതമായ കഴി~ പതി]ിനുേശഷം ഈ
പുേരാഗതിയുെMIതിൽ യാെതാരു സംശയവുമിലല. േപാളിഷ് രാജയം, േകാൺPQ്
േപാളM്20 , റഷയൻ സാØാജയ^ിെല വ�ിa വയവസായേമഖലയായിരിZുIു.
റഷയയിെല വൻകിട വയവസായം അoിoായി ചിIിaിതറിയാണ് കിടZുIത:് ഒരു
ഭാഗം ഫിIിഷ് ഉൾZടലിനും ചു(റിലും, മെ(റാരു ഭാഗം മfയഭാഗ^ും (േമാസ്േകാ,
വള്ദീമിർ എIിവിടoളിൽ) മൂIാമെതാI് കരി�ടലിേJയും ആേസാവ്
കടലിേJയും തീരoളിലും ഇനിയും േവെറ ചിലതു മ(റിടoളിലായും
�ിതിെചYുIു. േപാളിഷ് വയവസായoളാകെV, താരതേമയന ഒരു െചറിയ
Sേദശ^ ്ഇടതൂർI ്നിൽZുകയും അ^രം േക²ീകരണ^ിൽ നിIുMാകുI
ന{തി{കൾ ഒരു േപാെല അനുഭവിZുകയും െചYുIു. അവയുമായി മ\രിZുI
റഷയൻ വയവസായികൾ േപാളMുകാെര റഷയZാരായി മാ(റാൻ അതിയായി



ആPഹിZുI അേത സമയ^ുതെI േപാളMിെനതിരായി സംരzണaു�ം
ആവശയെ]ടുകയും അoിെന േപാളിഷ് വയവസായ^ിനു| െമaoൾ
അംഗീകരിZുകയും െചYുIു. േക²ീകരണ^ിെJ േദാഷoൾ - അവ േപാളിഷ്
വയവസായികേളയും റഷയൻ ഗവൺെമJിേനയും ഒരുേപാെല ബാധിZുIു -
േസാഷയലി'(റാശയoൾ േപാളിഷ് െതാഴിലാളികൾZിടയിൽ അതിേവഗം
SചരിZുIതിലും അവിടെ^ െതാഴിലാളികൾ മാനിെഫ'േ(റാ കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ആവശയെ]ടുIതിലും െതളി~ുകാണാവുIതാണ്.

എIാൽ റഷയയുേടതിെന കവaുവ«ുമാറ് േപാളിഷ്
വയവസായ^ിനുMായിരിZുI ഈ lുതപുേരാഗതി, മെ(റാരുതര^ിൽ, േപാളിഷ്
ജനതയുെട അzയമായ ഓജQിെJ പുതിെയാരു െതളിവും അവരുെട
േദശീയസവാത}¤യ^ിെJ പുനഃ�ാപനം ആസIമാെണIതിന് പുതിെയാരു
ഉറ]ുമാണ്. േപാളM് വീMും സവത�വും സുശvവുമാകുകെയIത്
േപാളMുകാെര മാnമലല, നെ"െയലലാവേരയും ബാധിZുI കാരയമാണ്. യൂേറാപയൻ
രാsoളിേലാേരാIിനും സവ}ം ഗൃഹ^ിൽ പരിപൂർ� സവയംഭരണാധികാരം
സിfിaാേല അവ ത"ിൽ ആ�ാർ¡മായ സാർAേദശീയസഹകരണം സാfയമാകൂ.
1848-െല വി�വം വാTവ^ിൽ െചയതത്, െതാഴിലാളിവർm^ിെJ െകാടിZീഴിൽ,
െതാഴിലാളിേ]ാരാളികെളെZാM് ബൂർഷവാസിയുെട േജാലി നട^ിZുക
മാnമായിരുIു. അേതസമയം ആ വി�വ^ിെJ വിൽ]nം നട]ിലാZാൻ
ചുമതലെ]Vവരായ ലൂയി േബാണ]ാർVും ബിÄാർZും വഴി അത ്ഇ(റലിZും21

ജർ"നിZും ഹംഗറിZും സവാത}¤യം േനടിെZാടു^ു. എIാൽ 1792 മുതൽ ഈ
മൂIു രാജയoളുംകൂടി െച�തിേലെറ വി�വ^ിനുേവMി Sയത്നിa േപാളMിന്
1863-ൽ അതിേനZാൾ പതി{ടo് ശvിയു| റഷയയുെട മുൻപിൽ കീഴടേoMി
വIേ]ാൾ22 അത ്സവ}ം കഴിവിെന മാnം ആ�യിZാൻ നിർബpിതമായി,
Sഭുവർm^ിനു േപാളMിെJ സവാത}¤യെ^ നിലനിർ^ാേനാ,
വീെMടുZാേനാ കഴി~ിലല. ബൂർഷവാസിZ് ഇI ്ഈ സവാത}¤യ^ിെJ
കാരയ^ിൽ തീെര താ�രയമിലല എIുപറ~ാൽ ഒVും അധികമാവിലല. എ�ിലും
യൂേറാപയൻ രാജയoളുെട ഹൃദയംഗമമായ സഹകരണ^ിന് അത ്അതയാവശയമാണ്.
േപാളMിെല യുവെതാഴിലാളി വർm^ിന് മാnേമ സവാത}¤യം വീെMടുZാൻ
സാfയമാകൂ, അവരുെട ൈകകളിൽ അത ്സുരzിതവുമാണ്. േപാളിഷ്
െതാഴിലാളികൾെZIേപാെലതെI, യൂേറാ]ിെല മ(റുെതാഴിലാളികൾZും
േപാളMിെJ സവാത}¤യം ആവശയമാണ്.



ലMൻ,

െഫbുവരി 10, 1892 എഫ.്എംഗൽസ്

 



അനുബpം:1893-െല ഇ(റാലിയൻ പതി]ിനു|
മുഖവുര

ഇ(റാലിയൻ വായനZാേരാടു്

മിലാനിേലയും ബർലിനിേലയും വി�വoൾ നടI ഏതാMേത ദിവസം
തെIയാണു് - 1848 മാർa് 18നു - ക"യൂണി'(റ് മാനിെഫ'േ(റാ
SസിfീകരിaെതIു പറയാം. ഈ സായുധകലാപoൾ നട^ിയ രാsoളിൽ
ഒIു യൂേറാപയൻ വൻകരയുേടയും മേ(റതു് മfയധരണയാഴിയുേടയും മfയ^ിലാണ്
�ിതി െചYുIതു്. ആഭയ}രകലഹവും വിഭജനവും നിമി^ം അവശരായിരുI
ഈ രMു രാsoളും വിേദശേമധാവിതവ^ിൻകീഴിൽ കഴിയുകയായിരുIു. ഇ(റലി
ആ'�ിയൻ ചxവർ^ിZു കീ£െ]െV�ിൽ ജർ"നി കൂടുതൽ പേരാzെമ�ിലും
അnതെI ഫലSദമായ റഷയൻ സാർചxവർ^ിയുെട നുക^ിൻകീഴിലാണ്
അടിെ]Vതു്. 1848 മാർa് 18-െJ അന}രഫലoൾ ജർ"നിേയയും ഇ(റലിേയയും
ഈ അപമാന^ിൽ നിIു വിമുvമാZി. 1848-നും 1871-നും ഇട«ു് ഈ രMു
മഹാരാജയoളും പുനQംഘടി]ിZെ]ടുകയും ഏെത�ിലും തര^ിൽ വീMും
സവ}ം കാലുകളിേ{ൽ നിൽZുമാറാകുകയും െച�ുെവ�ിൽ, അതിനു കാരണം,
കാൾ മാ3് പറയാറു|തുേപാെല, 1848-െല വി�വെ^ അടിaമർ^ിയ അേത
ആളുകൾതെI വാTവ^ിൽ , അവരുെട ഉേ�ശ^ിനു വിപരീതമായി , ആ
വി�വ^ിെJ വിൽ]nം നട]ിലാZാൻ ബാfയതെ]VവരായിരുIുെവIതാണു്.

ആ വി�വം എലലായിട^ും െതാഴിലാളിവർm^ിെJ Sവർ^ിയായിരുIു.
ബാരിേZഡുകൾ ഉയർ^ിയതും സവ}ം ജീവരvം നൽകിയതും അവരായിരുIു.
ഗവെ³Jിെന മറിaിടുേ�ാൾ ബൂർഷവാ ഭരണെ^^െI അVിമറിZണെമI
വയvമായ ലzയം പാരീസിെല െതാഴിലാളികൾZു മാnേമ ഉMായിരുIു|ൂ.
തoളുെട വർmവും ബൂർഷവാസിയും ത"ിലു| അനിവാരയമായ
ൈവരുfയെ^Zുറിaു| േബാധവും അവർZുMായിരുIു.
എIിരുIാൽ^െIയും സാമൂഹയപുനഃനിർ"ാണം സാfയമാക^Z നിലയിൽ
രാജയ^ിെJ സാ�^ികപുേരാഗതിേയാ 4yു െതാഴിലാളികളുെട
സാം'കാരികവളർaേയാ എ^ിയിVുMായിരുIിലല. അതുെകാMു് വി�വ^ിെJ
ഫലമനുഭവിaതു് മുതലാളിവർmമായിരുെII ്അവസാനവിശകലന^ിൽ
കാണാം. മ(റു രാജയoളിൽ, ഇ(റലി, ജർ"നി, ഓ'�ിയ എIിവിടoളിൽ,
െതാഴിലാളികൾ ആദയംമുതൽZ് തെI ബൂർഷവാസിെയ അധികാര^ിേല(റുക



മാnേമ െച�ിVു|ൂ. എIാൽ േദശീയസവാത}¤യം കൂടാെത ബൂർഷവാസിZു് ഒരു
രാജയ^ിലും ഭരിZാൻ സാfയമലല. അതുെകാM് ഇ(റലി, ജർ"നി, ഹംഗറി എIീ
രാജയoൾZു് 1848-െല വി�വെ^^ുടർIു് അതുവെര ഇലലാതിരുI ഐകയവും
സവയംഭരണാധികാരവും ൈകവരാെത തരമിെലലIുവIു, േപാളMും അേത മാർmം
പി}ുടരുIതാണു്.

അേ]ാൾ 1848-െല വി�വം ഒരു േസാഷയലി'(റ് വി�വമായിരുIിെലല�ിലും അതിനു
വഴിതുറZുകയും കളെമാരുZുകയും െച�ു. എലലാ രാജയoളിലും
വൻകിടവയവസായoൾZ് േSാ\ാഹനം നÕിയതു നിമി^ം കഴി~നാ�^yു
വർഷoൾZിടയിൽ ബൂർഷവാ ഭരണം എവിെടയും വിപുലവും േക²ീകൃതവും
Sബലവുമായ ഒരു െതാഴിലാളിവർmെ^ സൃ�ിaിരിZുകയാണു്. അoിെന
ബൂർഷവാസി, മാനിെഫ'േ(റായുെട ഭാഷയിൽ പറ~ാൽ, അതിെJതെI
ശവZുഴി േതാMുIവെര വളർ^ിെZാMുവIു. സവയംഭരണാവകാശവും
ഐകയവും ഓേരാ രാs^ിനും വീMുകിVാെത, െതാഴിലാളിവർm^ിനു്
സാർAേദശീൈയകയം േനടാേനാ ഈരാsoൾZു് െപാതുലzയെ^ മുൻനിർ^ി
സമാധാനപരവും ബൂfിപൂർAകവുമായി സഹകരിZാേനാ സാfയമലല. ഇ(റലി,
ഹംഗറി, ജർ"നി, േപാളM്, റഷയ എIിവിടoളിെല െതാഴിലാളികൾZ്
സാർAേദശീയമായി േയാജിaുെകാM് എെ}�ിലും Sവർ^ിZുവാൻ 1848-നു
മു�ു| രാsീയപരി�ിതിയിൽ സാധിZുമായിരുIുേവാ എെIാIു വിഭാവനം
െച�ുേനാZുക!

അതുെകാM് 1848-ൽ നട^ിയ സമരoൾ നിÁഫലമായിVിലല. ആ
വി�വകാലഘV^ിൽനിIു നെ" േവർതിരിZുI നാ�^yു െകാലലoൾ
െവറുെത വIുേപായവയുമലല. അവയുെട ഫലoൾ പകവമായിവരികയാണു്. ഈ
മാനിെഫ'േ(റായുെട SഥമSസിfീകരണം സാർAേദശീയവി�വ^ിനു്
എoിെനയായിരുIുേവാ അതുേപാെല ഈ പരിഭാഷയുെട Sസിfീകരണം
ഇ(റലിയിെല െതാഴിലാളിവർm^ിെJ വിജയ^ിനു| ശുഭശകുനമായിതീരെV
എIു മാnേമ എനിZാശംസിZാനു|ൂ.

കഴി~കാല^ു് മുതലാളി^ം നിർവഹിa വി�വകരമായ പ�ിേനാടു്
മാനിെഫ'േ(റായിൽ തികaും നീതി കാണിaിVുMു്. ഒIാമെ^ മുതലാളി^
രാsം ഇ(റലിയായിരുIു. ഇ(റലിZാരനായ ഒരു അതികായകനാണു് -
മfയകാലകവികളിൽ അവസാനേ^തും ആധുനികകവികളിൽ ആദയേ^തുമായ



ദാേ}യാണു് - ഫയൂഡൽമfയകാല^ിെJ അ}യവും ആധുനികമുതലാളി^^ിെJ
ആരംഭവും കുറിaതു്. 1300-െലIേപാെല ഇIു പുതിെയാരു ചരിnകാലഘVം
ആസIമായിരിZുIു. ഈ പുതിയ െതാഴിൽവർmകാലഘV^ിെJ
ഉദയമുഹൂർ^ം കുറിZുI പുതിെയാരു ദാേ}െയ ഇ(റലി നമുZു Sദാനം
െചYുേമാ?

ലMൻ,

െഫbുവരി 1, 1893 െഫഡറിZ് എംഗൽസ് 



അനുബpം: കുറി]ുകൾ
1 4ാൻസിൽ നടI 1848-െല െഫbുവരി വി�വെ^യാണ് ഇവിെട
പരാമർശിZുIത.് - 5.

2 1848 ജൂൺ 23-നും 26-നുമിടZ് പാരീസിെല െതാഴിലാളി വർmം നട^ിയ
കലാപെ^Zുറിaാണ് പരാമർശം. യൂേറാ]ിെല 1848-49 കാലെ^ വി�വ^ിെല
വികാസപാരമയെ^ കുറിZുIതായിരുIു ജൂൺകലാപം. -5.

3 1871-െല പാരീസ്ക"യൂൺ - പാരീസിെല െതാഴിലാളിവർmവി�വം രൂപീകരിa
െതാഴിലാളിവർmവി�വസർZാർ. ചരിn^ിലാദയമായി
െതാഴിലാളിവർmസർAാധിപതയം �ാപിZുIതിെJ അനുഭവമായിരുIു അതു്.
1871 മാർa് 18 മുതൽ േമയ് 28 വെര 72 ദിവസZാലം പാരീസ് ക"യൂൺ നിലനിIു. -6.

4 ഇവിെട പരാമർശിZുI പതി]ു് 1869-ലാണു് പുറ^ുവIതു്. 1888-െല ഇംkീഷ്
പതി]ിനു| ഏംഗൽസിെJ മുഖവുരയിലും ഈ റഷയൻവിവർ^നം Sസിfീകരിa
വർഷം െത(റായിVാണു് െകാടു^ിരിZുIതു്. (ഈ പുTക^ിെJ 14-ആം േപജ്
േനാZുക).-8.

5 േകാെലാെZാൽ("മണി”) - 1857-67-ൽ അല3ാMർ െഹർ\േJയും നിെZാലായ്
ഒഗേറയാവിേJയും Sസാധകതവ^ിൽ ആദയം(1865 വെര) ലMനിൽനിIും പിIീടു്
ജനീവയിൽനിIും പുറെ]ടുവിaിരുI, റഷയൻ വി�വജനാധിപതയവാദികളുെട
പnം.-8.

6 നാേറാÙനിക ്ഭീകരSവർ^കരുെട ഒരു രഹസയരാsീയസംഘടനയായിരുI
"നാേറാÙനയ േവാലയ” (ജനഹിതം) എI സംഘ^ിെല അംഗoൾ 1881 മാർa് 1-ആം
നു് സാർ അല3ാMർ രMാമെന വധിaതിെന^ുടർIു് റഷയയിലുളവായ
സാഹചരയെ^](റിയാണു് ഇവിെട SതിപാദിZുIതു്. പുതിയ സാർ അല3ാMർ
മൂIാമൻ ആ സമയം വി�വSവർ^നoേളയും "നാേറാÙനയ േവാലയ”യുെട
ഭാഗ^ുനിIു| കൂടുതൽ ഭീകരനടപടികേളയും ഭയIു് െസ(ന്
പീേ(റ£'ബർmിനു സമീപ^ു| ഗാതചിനയിൽ കഴിയുകയായിരുIു.-9.

7 ഡാർവിൻ, ചാർ\് േറാബർV് (Darwin, Charles Robert, 1809-1882)- ഭൗതിക
ജീവശാ�^ിെJ �ാപകനായ ഇംkീഷ് ശാ�¦ൻ. Sകൃതി സമൃfമായി
SദാനംെചYുI വTുതകളുപേയാഗിaുെകാMു്, സേചതനSകൃതിയുെട



വികാസെ^Qംബpിa സിfാ}ം ആദയമായി �ാപിaതു് അേ�ഹമാണു്.
സേചതനേലാക^ിെJ വളർa താരതേമയന കുറaു സ�ീർ�മായ
രൂപoളിൽനിIും കൂടുതൽ സ�ീർ�മായവയിേലZാെണIും പുതിയ
രൂപoളുെട ആവിർഭാവം പഴയവയുെട തിേരാധാനെ^േ]ാെലതെI Sകൃതയാ
സംഭവിZുI ചരിnപരമായ വളർaയുെട ഫലമാെണIും ആദയമായി െതളിയിaതു്
അേ�ഹമാണു്. Sകൃതിനിർfാരണവും കൃതകനിർfാരണവും മുേഖനയു|
ജീവികളുെട ഉൽ]^ിെയQംബpിa സിfാ}മാണു് ഡാർവിെJ മുഖയ ആശയം.
പരിവർ^നzമതയും വംശപാര�രയവും ൈജവവTുZളിൽ
അ}ർലീനമാെണIും ജ}ുZളായാലും സസയoളായാലും ജീവിതസമര^ിൽ
അവ«ു് അനുഗുണമായ മാ(റoൾ പര�രാഗതമായി അവ ആർ¥ിZുIുെMIും
പുതിയ ജ}ുZളുെടയും സസയoളുെടയും ആവിർഭാവ^ിനു് ഇതാണു്
േഹതുെവIും ഡാർവിൻ സമർ¡ിZുകയുMായി. തെJ സിfാ}^ിെJ
മുഖയതതവoൾ െതളിവുകളടZം "ജീവികളുെട ഉൽപ^ി” (1859) എI P¾^ിൽ
ഡാർവിൻ വിവരിaിVുM.്-7.

8 1-ആമെ^ കുറി]ു േനാZുക.

9 Sുേദാൻ, പിെയർ-േജാസഫ ്(Proudhon, Pierre-Joseph, 1809-1865) - 4y്
സാമൂഹയകാരയേലഖകനും ധനശാ�¦നും സാമൂഹയശാ�¦നും. ഇേ�ഹം
െപ(റിബൂർഷവാസിയുെട തതവശാ�¦നും അരാജകവാദ^ിെJ
�ാപകരിെലാരാളുമായിരുIു. െചറുകിടസവകാരയസവ^ുടമ�ത ചിരകാലം
നിലനിർ^ണെമIു് Sുേദാൻ സവËംകMിരുIു. വൻകിട
മുതലാളി^സവ^ുടമ�തെയ ഇട^രZാരെJ നിലപാടിൽ നിIുെകാMു്
അേ�ഹം വിമർശിZകയും െച�ിരുIു. "സൗജനയവാ�"യുെട സഹായേ^ാെട
സവ}ം ഉൽപാദേനാപകരണoൾ വാoി കരകൗശലZാരാകാൻ
െതാഴിലാളികൾZു് സാധിZ^Zവ�ം ഒരു Sേതയക "ജനകീയബാ�"്
�ാപിZണെമIു് അേ�ഹം നിർേ�ശിaു. തoളുെട SയÂഫലമായുMാZുI
ഉ�Ioളുെട വി�ന "നയായമായി" സംഘടി]ിZാൻ െതാഴിലാളികൾZു
കഴിയുകയും അേതസമയം ഉൽപാദേനാപകരണoളും ഉപാധികളും
സുരzിതമായി മുതലാളികളുെട കYിലിരിZുകയും െചYുമാറു് Sേതയക
"വിനിമയബാ�ുകൾ" �ാപിZണെമI SുേദാനിെJ മേനാരാജയവും അതുേപാെല
തെI പി}ിരി]ിZുനായിരുIു. െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ചരിnപരമായ
പെ�}ാെണIു് Sുേദാൻ മനQിലാZിയിലല. വർmസമരേ^ാടും



െതാഴിലാളിവർmവി�വേ^ാടും െതാഴിലാളിവർmസർAാധിപതയേ^ാടുമു|
അേ�ഹ^ിെJ നിലപാടു് നിേഷധാ�കമായിരുIു. ഭരണകുട^ിെJ
ആവശയകതെയ അരാജകവാദപരമായ നിലപാടിൽ നിIു് അേ�ഹം നിേഷധിaു.
തoളുെട വീzണoൾ ഒIാം ഇJർനാഷനലിൽ അടിേa�ിZാനു|
Sുേദാനി'(റുകളുെട ഉദയമoൾെZതിരായി മാർ3ും എംഗൽസും നിര}രം
െപാരുതി. “തതവശാ�^ിെJ ദാരിദ¤യം" എI കൃതിയിൽ മാർ3 ്Sേദാനിസെ^
അതിനിശിതമായി വിമർശിaിVുM.്-13.

10 ലാQലിെJ അനുയായികൾ - ജർ"ൻ െപ(റിബൂർഷവാ േസാഷയലി'(റായിരുI
െഫർഡിനാൻഡ് ലQാലിെJ പzZാരും അനുയായികളും. 1863-ൽ ൈലÚിmിൽ
േചർI െതാഴിലാളിസമാജoളുെട േകാൺPQിൽ വaു് രൂപീകൃതമായ "ജർ"ൻ
െതാഴിലാളികളുെട െപാതുസംഘടന" യിെല (ജനറൽ അേസാസിേയഷൻ ഓഫ്
ജർ"ൻ വർേZ£സ്) അംഗoളായിരുIു ഇവർ. സംഘടനയുെട ആദയെ^
Sസിഡ(ന് ലQലായിരുIു. അതിെJ പരിപാടികളും മൗലികമായ അടവുകളും
ആവി�രിaതു് അേ�ഹമാണു്. െതാഴിലാളിവർm^ിേJതായ ഒരു
ബഹുജനരാsീയ]ാർVിയുെട രൂപീകരണം ജർ"നിയിെല
െതാഴിലാളിS�ാന^ിെJ വികാസ^ിൽ നിQംശയമായും മുേIാVു| ഒരു
കാൽവ�ായിരുIു. എIാൽ സിfാ}^ിേJയും നയ^ിേJയും
അടി�ാനSoളിൽ ലQാലും കൂVരും അവസരവാദപരമായ നിലപാടാണു
ൈകെZാMതു്. സാമൂഹയSoൾZു പരിഹാരം കാണുI കാരയ^ിൽ Sഷയൻ
'േ(റ(റിെന Sേയാജനെ]ടു^ാൻ കഴിയുെമIു് ലQാലിയ{ാർ വിചാരിaു. Sഷയൻ
ഗവ³ിJിെJ തലവനായ ബിÄാർZുമായി കൂടിയാേലാചന നട^ാൻ അവർ
�മിaു. ജർ"ൻ െതാഴിലാളിS�ാന^ിെല ഒരു അവസരവാദSവണതെയI
നില«ു് ലQാനിയനിസ^ിെJ സിfാ}േ^യും അടവുകേളയും
സംഘടനാSമാണoേളയും മാർ3ും എംഗൽസും മൂർaേയറിയ ഭാഷയിൽ
ആവർ^ിaു വിമർശിaിVുMു്.-13.

11 ഓവൻപzZാർ - bVീഷ് ഉേVാപയൻ േസാഷയലി'(റായ േറാബർV് ഓവെJ (1771-
1858) പzZാരും അനുയായികളും. ഓവൻ മുതലാളി^വയവ�െയ നിശിതമായി
വിമർശിെa�ിലും മുതലാളി^^ിെJ ൈവരുfയoളുെട യഥാർ¡ അടിേവരുകൾ
അനാവരണം െചYാൻ അേ�ഹ^ിനു കഴി~ിലല. മുതലാളി^പരമായ
ഉ�ാദനരീതിയലല, പിെIേയാ, വിദയാഭയാസ^ിെJ കുറവാണ് സാമൂഹയ
അസമതവ^ിെJ മുഖയകാരണെമIു് അേ�ഹം കരുതി.



വി¦ാനSചാരണ^ിലൂെടയും സാമൂഹയപരി�ാരoളിലൂെടയും ഈ
അസമതവെ^ ഉaാടനം െചYാൻ കഴിയുെമIു് വിശവസിaുെകാMു് അ^രം
പരി�ാരoളടoുI വിപുലമാെയാരു പരിപാടി അേ�ഹം മുേIാVുവaു.
െചറുെചറു സവയംഭരണക"യൂണുകളുെട ഒരു സവത�െഫഡേറഷനായിVാണു്
അേ�ഹം "യുvിയിൽ അധി�ിതമായ" ഭാവി സമൂഹെ^ വിഭാവനം െച�തു്.
എIാൽ തെJ ആശയoെള സാzാൽZരിZാനു| അേ�ഹ^ിെJ എലലാ
�മoളും വിഫലമായി.-15.

12 ഫുേരയപzZാർ - 4y് ഉേVാപയൻ േസാഷയലി'(റായ ഷാറൽ ഫുേരയ (1772-
1837)യുെട പzZാരും അനുയായികളും. ബൂർഷവാവയവ� ഫുരയയുെട നിശിതവും
അവഗാഢവുമായ വിമർശന^ിനു പാnമായി. മാനുഷികവികാരoെളZുറിaു|
സം¦ാനെ^ അടി�ാനെ]ടു^ിയ "സമÊസമായ" ഒരു മനുഷയസമൂഹെ^
അേ�ഹം വരaുകാVി. പലSേയാഗ^ിലൂെടയു| വി�വ^ിനു് അേ�ഹം
എതിരായിരുIു. േസവ�ാനുശൃതവും ഹൃദയവുമായ അfവാനം മനുഷയെJ
ആവശയമായി^ീരുI മാതൃകാപരമായ "ഫലൻ'േ(ററുകെള" (െതാഴിലാളി
സമാജoെളZുറിaു| സമാധാനപരമായ Sചാരേവലയിലൂെട ഭാവിയിെല
േസാഷയലി'(റ് സമൂഹ^ിേലZു| പരിവർ^നം സാfയമാെണIു് അേ�ഹം
വിശവസിaു. എIാൽ സവകാരയസവ^ു് ഇലലാതാZാൻ ഫുേരയ ആPഹിaിലല.
അേ�ഹ^ിെJ ഫലൻ'േ(ററുകളിൽ പണZാരും പാവെ]VവരുമുMായിരുIു.-15.

13 കേബ, എേതയൻ (Cabet, Etienne, 1788-1856) - 4ാൻസിെല ഒരു
െപ(റിബൂർഷവാSചാരകനും ഉേVാപയൻ ക"യൂണിസ^ിെJ ഒരു
SമുഖവvാവുമായിരുIു ഇേ�ഹം. സമൂഹ^ിെJ സമാധാനപരമായ
പരിവർ^നം വഴി ബൂർഷവാവയവ�യുെട കുറവുകൾ നീZാൻ കഴിയുെമIു് കേ�
വാദിaു. തെJ അഭിSായoൾ "ഇZാറിയായിെല യാnകൾ" (1840) എI
P¾^ിൽ അേ�ഹം വിവരിaിVുM.് അേമരിZയിൽ ക"യൂണുകൾ
സംഘടി]ിaുെകാM ്അവ Sേയാഗ^ിൽ വരു^ാൻ അേ�ഹം �മിെa�ിലും ആ
പരീzണം പരാജയമടoുകയാണുMായതു്.

ൈവ(റ്ലിo്, വിൽഹം (Weitling, Wilhelm, 1808-1871) - ജർ"ൻ
െതാഴിലാളിS�ാന^ിെJ Sാരംഭദിശയിെല ഒരു Sമുഖേനതാവു്.
സമതവീകരണവാദപരമായ ഉേVാപയൻ ക"യൂണിസ^ിെJ ൈസfാ}ികരിെലാരാൾ.
“ജർ"ൻ െതാഴിലാളിവർm^ിെJ സവത�മായ ആദയെ^ ൈസfാ}ിക



S�ാന" െമI നി·«ു് ൈവറÔലിലിoിെJ വിzണoൾ xിയാ�കമായ ഒരു പ�ു
വഹിെaIു് എംഗൽസ് ചൂMിZാVിയിVുM.്-16.

14 7-ആമെ^ കുറി]ു േനാZുക.

15 3-ആമെ^ കുറി]ു േനാZുക.

16 2-ആമെ^ കുറി]ു േനാZുക.

15 1852 ഒേµാബർ 4 മുതൽ നവംബർ 12 വെര Sഷയൻഗവെ³(ന് നട^ിയ
Sേകാപനപരമായ വിചാരണെയയാണു് ഇവിെട പരാമർശിZുIതു്. ക"യൂണി'(റ്
ലീഗ ്(1847-52) എI സാർAേദശീയ ക"യൂണി'(റ് സംഘടനയിെല പതിെനാIു്
അംഗoൾെZതിരായി ഗുരുതരമായ രാജയേlാഹZു(റം ആേരാപിZെ]Vു.
ക|േരഖകളുേടയും വയാജമായ െതളിവുകളുേടയും അടി�ാന^ിൽ Sതികളിൽ
ഏഴുേപെര മൂIു വർഷം െതാVു് ആറു വർഷംവെരയു| കാലയളവിേലZു്
േകാV«ു|ിൽ തടവിലിടാൻ വിധിaു-22.

18 കാറൽ മാർ3 ്എഴുതിയ "ഇJർനാഷനൽ വർZിംഗ്െമൻസ് അേസാസിേയഷെJ
െപാതുനിയമാവലി" േനാZുക.-23.

19 13-ആമെ^ കുറി]ു േനാZുക.

20 1814-15-െല വിയIാ േകാൺPQിെJ തീരുമാനമനുസരിaു് േപാളിഷ് രാsം എI
ഔേദയാഗികേപരിൽ റഷയയുമായി േചർI, േപാളMിെJ ഭാഗെ^യാണു് ഇവിെട
പരാമർശിZുIതു്.-27.

21 ലൂയി െബാണ]ാർV് (Louis Bonaparte), െനേ]ാളിയൻ ഒIാമെJ ഭാഗിേനയൻ,
രMാം റി]�ിZിെJ (1848-51) Sസിഡ(ന്, 4ാൻസിെല ചxവർ^ി(1852-70).

ഓേVാ ബിÄാർZ് (Bismarck, Otto, 1815-1898) - Sഷയയിേലയും ജർ"നിയിേലയും
രാജയത�¦നും നയത�¦നും. ആഭയ}ര-ൈവേദശികനയoളിൽ
യു�ർമാരുേടയും വൻകിടബൂർഷവാസിയുേടയും താ�രയoെള മുൻനിർ^ി
Sവർ^ിaു. അപഹരണയുfoളിലൂെടയും വിജയകരമായ
നയത�നടപടികളിലൂെടയും 1871-ൽ Sഷയയുെട േനതൃതവ^ിൽ ജർ"നിയുെട
ഏകീകരണം നട]ാZി. 1871 മുതൽ 1890 വെര ജർ"ൻ സാØാജയ^ിJ ചാൻസലർ.



“നിരവധി മുൻഗാമികെളേ]ാെലതെI 1848-െല വി�വ^ിനും അതിേJതായ
സഹയാnികരും പി}ുടർaാവകാശികളുമുMായിരുIു. കാറൽ മാർ3്
പറയാറുMായിരുIതുേപാെല, അതിെന അടിaമർ^ിയവർതെI അതിെJ
വിൽ]n^ിെJ നട^ി]ുകാരായി^ീർIു. സവത�മായ ഒരു ഏകീകൃത ഇ(റലി
�ാപിZാൻ ലൂയി േബാണ]ാർV് നിർബpിതനായി. അVിമറി എIു പറയാവുI
ഒIു് ജർ"നിയിൽ നട^ാനും ഹംഗറിZു് സവാത}¤യം മടZിെZാടുZാനും
ബിÄാർZ് നിർബpിതനായി...”. ("bVനിെല െതാഴിലാളിവർm^ിെJ �ിതി”
എI കൃതിയുെട ഇംkീഷ് പതി]ിനു് എംഗൽസ് എഴുതിയ മുഖവുരയിൽനിIു്).-28.

22 റഷയൻ സാØാജയ^ിെJ ഭാഗമായിരുI േപാളിഷ് ഭൂSേദശ^ു് 1863 ജനുവരിയിൽ
ആരംഭിa േദശീയവിേമാചനകലാപെ^Zുറിaാണു് പരാമർശം. സാറിെJ പVാളം
കലാപെ^ മൃഗീയമായി അടിaമർ^ി. പªിമയൂേറാപയൻഗവെ³Jുകൾ
ഇടെപടുെമIു് കലാപ^ിെJ േനതാZളിൽ ചിലർ Sതീzിെa�ിലും അവ
നയത�നടപടികളിൽ ഒതുoി നിൽZുകയും ഫല^ിൽ കലാപകാരികെള
വyിZുകയുമാണു് െച�തു്.-28.

23 േപാ]ു്, പയസ് ഒ�താമൻ - 1846-ൽ മാർ]ാ]യായി തിരെ~ടുZെ]Vു. ഒരു
"ഉ�തിÛു"വായി അZാല^ു് കരുതെ]VിരുെI�ിലും, 1848-െല വി�വ^ിനു
മു�ുതെI യൂേറാ]ിെല സായുധേപാലീസുകാരെJ പ�ു വഹിaിരുI റഷയൻ സാർ
നിേZാലാസ് ഒIാമേനാളംതെI േസാഷയലിസേ^ാടു് ശnുത പുലർ^ി.

െമൈ(റർനിZ് - ആ'�ിയൻ സാØാജയ^ിെJ ചാൻസലർ; യൂേറാ]ിെല മുഴുവൻ
പി}ിരി]^^ിേJയും അംഗീകൃതേനതാവു്; ഗിേസായുമായി അZാല^ു്
വിേശഷിaും ഗാഢമായ ബpം പുലർ^ി.

ചരിnകാരനും 4y് മ�ിയുമായിരുI ഗിേസാ ഫിനാൻസ് SഭുZളും
വയവസായികളുമായ 4ാൻസിെല വൻകിടബൂർഷവാസിയുെട Sതയയശാ�¦നും
െതാഴിലാളിവർm^ിെJ ബfശnുവുമായിരുIു. Sഷയൻ ഗവ³JിെJ
ആവശയSകാരം ഗിേസാ മാർ3ിെന പാരിസിൽ നിIു് ബഹി�രിaു. ജർ"ൻ
േപാലീസു് ജർ"നിയിെലIലല 4ാൻസിലും ബൽജിയ^ിലും
സവി(റസർലMിൽേപാലും ക"യൂണി'(റുകാെര േlാഹിZുകയും അവരുെട
Sചാരേവലെയ എലലാ വിധ^ിലും തടQെ]ടു^ാൻ സർAകഴിവുകളും
SേയാഗിZുകയും െച�ു. -33.



24 ഹi'�െഹൗസൻ, ഓഗ'(റ് (Haxthausen, August, 1792-1866) - 1843-44 കാല^ു്
റഷയയിൽ വIു് അവിടെ^ കാർഷികവയവ�െയZുറിaും റഷയൻ കർഷകരുെട
ജീവിതെ^Zുറിaും പഠനം നട^ാൻ സാർ നിെZാലാസ് ഒIാമനിൽനിIു്
അനുമതി ലഭിa ഒരു Sഷയൻ Sഭു. റഷയയിെല ഭൂവുടമബpoളിലു|
െപാതുവുടമസ�ദായ^ിെJ അവശിഷoെളZുറിa് ഒരു
പുTകെമഴുതിയിVുMു്.-34

25 െമൗറർ, ഗിേയാർm് ലുദവ്ിഗ ്(Maurer, Georg Ludwig, 1790-1872) - Sാചീന-
മfയകാലികജർ"നിയിെല സാമൂഹയവ�െയZുറിaു ഗേവഷണം നട^ിയിVു|
ജർ"ൻ ചരിnകാരൻ. മfയകാലികക"യൂണിെJ ചരിnെ^Zുറിaു| പഠന^ിനു്
സുSധാനസംഭാവനകൾ നൽകി�VുMു്. -34.

26 േമാർഗൻ ലൂയിസ് െഹൻറി (Morgan, Lewis Henry, 1818-1881) - അേമരിZൻ
നരവംശശാ�¦നും പുരാവTുഗേവഷകനും ചരിnകാരനും. അേമരിZൻ
ഇ}യാZാരുെട സാമൂഹയവയവ�േയയും ൈദനംദിനജീവിതേ^യും കുറിaു|
പഠന^ിനിടയിൽ വിപുലമായ േതാതിൽ േശഖരിa നരവംശശാ�വTുതകളുെട
അടി�ാന^ിൽ Sാകൃതക"യൂൺവയവ�യുെട െമൗലികരൂപം
േഗാnവർm^ിെJ വികാസമാെണI സിfാ}ം അേ�ഹം ആവി�രിaു. വർmoൾ
രൂപംെകാ|ുIതിനു മു�ുMായിരുI സമൂഹ^ിെJ ചരിnെ^ പല
കാലഘVoളായി േവർതിരിZാനും അേ�ഹം ഒരു �മം നട^ി. മാർ3ും
എംഗൽസും േമാർഗെJ കൃതികെള വളെരേയെറ വിലമതിaിരുIു. അേ�ഹ^ിെJ
"Sാചീനസമൂഹം"(1877) എI പുTക^ിെJ വിശദമാെയാരു സംPഹം മാർ3്
തYാറാZുകയുMായി. “കുടുംബം, സവകാരയസവ^ു്, ഭരണകൂടം, എIിവയുെട
ഉ�^ി" എI കൃതിയിൽ എംഗൽസ് േമാർഗൻ േശഖരിa വTുതകെള
പരാമർശിaിVുMു്.-34.

27 കുരിശുയുfoൾ - യരുശേലമിലും മ(റു പുണയ�ലoളിലുമു| xിTുമത
ആരാധനാവTുZെള മുÜീം ആധിപതയ^ിൽ നിIു േമാചി]ിZുകെയI
മുlാവാകയ^ിന് കീഴിൽ 11 - 13 നൂ(റാMുകളിൽ പടി~ാറൻ യൂേറാ]ിെല വൻകിട
ഫയൂഡൽ SഭുZളും മാട�ിമാരും കിഴേZാVുനട^ിയ പടനീZoൾ

28 "അfവാനശvിയുെട മൂലയം", “അfവാനശvിയുെട വില" -മാർ3 ്നിർേ�ശിa,
കുേറZൂെട സൂÝമായ ഈ പദoളാണു് "അfവാന^ിെJ മൂലയ" ^ിനും.
“അfവാന^ിെJ വില"«ും പകരം മാർ3ും എംഗൽസും തoളുെട പിIീടു|



കൃതികളിൽ Sേയാഗിaതു്.-43.

29 bിVനിെല തിരെ~ടു]ുനിയമപരി�രണെ^Zുറിaാണു് പരാമർശം.
ജനസ"ർ�^ിെJ ഫലമായി തൽസംബpമായ ഒരു ബിലലു് 1831-ൽ േകാമൺസ്സഭ
പാQാZുകയും 1832 ജൂണിൽ Sഭുസഭ �ിരീകരിZുകയും െച�ു.
ഭൂSഭുZളുേടയും ഫിനാൻസ് SഭുZളുേടയും രാsീയകു^കെ«തിരായി
ലാZാZിയിരുI STുതപരി�രണം വയാവസായികബൂർഷവാസിയുെട
SതിനിധികൾZു് പാർലെമMിേലZു| വഴി തുറIു െകാടു^ു.
പരി�രണ^ിനുേവMിയു| സമര^ിെല മുഖയശvികളായിരുI
െതാഴിലാളിവർmേ^യും െപ(റിബൂർഷവാസിേയയും ലിബറൽ ബൂർഷവാസി വyിaു.
അവർZു് േവാVവകാശം ലഭിaിലല.-64.

304y് െലജി(റിമി'(റുകാർ-പര�രാഗതമായി^െI വ�ിa
ഭൂസവ^ുടമകളായിരുI Sഭുവർm^ിെJ താ�രയoെള Sതിനിധാനം
െച�ിരുIതും 1830-ൽ �ാനÉമശംവIതുമായ ബുർേബാൻ രാജവംശ^ിെJ
പzZാർ. ഫിനാൻസ് SഭുZേളയും വൻകിടബൂർഷവാസിേയയും
ആ�യിaുെകാMു് ഭരണാധികാര^ിലിരുI ഓർലിയൻസ്
രാജവംശ^ിെനതിരായ സമര^ിൽ െലജി(റിമി'(റുകാരിൽ ഒരു വിഭാഗം
പലേ]ാഴും േസാഷയൽ ച]ടാaി SേയാഗിZുകയും ബൂർഷവാസിയുെട
ചൂഷണ^ിൽനിIു പണിയാളെര സംരzിZുIവരായി നടZുകയും െച�ു.

യo് ഇംkM് (“Young England”)-bിVനിെല േടാറി കzിയിൽെ]V
രാsീയSവർ^കരുേടയും സാഹിതയകാര{ാരുേടയും ഒരു Pൂ]ു്. 1840-കളുെട
ആരംഭ^ിലാണു് അതു് രൂപെമടു^തു്. ബൂർഷവാസിയുെട വർfിaുവരുI
സാ�^ിക-രാsീയZരു^ിൽ ഭൂSഭുZൾZുMായിരുI അസംതൃ�ിെയ
Sകാശി]ിZുേ�ാൾ^െI െതാഴിലാളിവർmെ^ പാVിലാZാനും
ബൂർഷവാസികൾെZതിരായ തoളുെട സമര^ിെല കരുZളാZാനുംേവMി "യo്
ഇംkM്" േനതാZൾ ച]ടാaി Sേയാഗിaു.-65.

31സിസ്െമാMി, ഴാൻ-ഷാറൽ സിേമാM് ഡി (Sismondi, Jean-Charles Simonde de, 1773-
1842)- സവിQ് ധനശാ�¦നും ചരിnകാരനും. െപ(റിബൂർഷവാ
േസാഷയലിസ^ിെJ Sതിനിധി.വൻകിട മുതലാളി^ ഉ�ാദന^ിെJ
പുേരാഗമനപരമായ Sവണതകെള സിസ്െമാMിZു മനQിലായിലല. പഴയ
സാമൂഹയxമoളിലും പാര�രയoളിലും - മാറിയ സാ�^ികപരിത�ിതികൾZു്



ഒVും േയാജിZാ^ ഗിൽഡ് രൂപ^ിലു| വയവസായികസംവിധാന^ിലും
പിതൃത�ാ�ക കൃഷിസ�ദായ^ിലും- മാതൃകകൾ കെM^ാൻ അേ�ഹം
�മിaു.-67.

32യു�ർമാർ(Junkers)-ഭൂസവ^ുടമകളായ Sഷയയിെല Sഭുവർmം.-

33ഗ¤യൂൻ കാറൽ (Grun, Karl, 1817-1887)-ജർ"ൻ െപ(റി ബൂർഷവാ
സാമൂഹയകാരയേലഖകൻ.-72

34ബേബഫ്, PാZസ് (Babeuf, Gracchus); യാഥാർ¡ നാമം: 4ൻസവാ-േനാെയൽ
(Erancois-Noel, 1760-1797)-4yു വി�വകാരിയും ഉേVാപയൻ ക"യൂണിസ^ിെJ
SമുഖSതിനിധിയും. അേ�ഹം സംഘടി]ിa രഹസയസംഘടന ബഹുജനoളുെട
താൽപരയസംരzിണാർ¡ം വി�വസർAാധിപതയം �ാപിZുIതിേലZായി ഒരു
സായുധകലാപ^ിെനാരുZുകൂVി. ഗൂഢാേലാചന
കMുപിടിZെ]Vതിെന^ുടർIു് 1797 െമയ് 27-നു് ബേബഫിെന
വധിZുകയുMായി.-73.

35െസൻ-സിേമാൻ, അൻരി േÑാഡ് (Saint-Simon, Henri Clodt, 1760-1825)- 4y് ഉേVാപയൻ
േസാഷയലി'(റ്. മുതലാളി^വയവ�െയ വിമർശിZുകയും തൽസമയ^ു്
സഹകരണ തതവoളിലധി�ിതമായ ഒരു സമൂഹം �ാപിZാനു| ഒരു പരിപാടി
മുേIാVുവ«ുകയും െച�ു. പുതിയ സമൂഹ^ിൽ എലലാവരും
പണിെയടുZണെമIും മനുഷയരുെട പ�് അവരുെട
അfവാനവിജയoൾZനുസൃതമായിരിZണെമIും അേ�ഹം കരുതി.
വയവസായവും ശാ�വും ത"ിലു| സഹകരണം, േക²ീകൃതവും
ആസൂnിതവുമായ ഉ�ാദനം, എIീ ആശയoൾ അേ�ഹം മുേIാVുവaു. എ�ിലും
സവകാരയസവ^ുടമ�തയിലും മൂലധന^ിേ{ലു| പലിശയിലും െസൻ സിേമാൻ
ൈകവaിലല. രാsീയസമരേ^യും വി�വേ^യും സംബpിa അേ�ഹ^ിെJ
വീzണoൾ നിേഷധാ�കമായിരുIു. െതാഴിലാളി വർm^ിെJ ചരിnപരമായ
െദൗതയം അേ�ഹം മനQിലാZിയിലല. ഭരണപരി�ാരoൾ ഏർെ]ടു^ുകയും
പുതെയാരു മത^ിെJ േചതനയിൽ സമൂഹ^ിനു് ദാർ"ികാഭയാസം നൽകുകയും
െച�ാൽ വർmൈവരുfയoൾ ഇലലാതാZാൻ കഴിയുെമIു് അേ�ഹം വിശവസിaു.

ഫൂരയേയയും ഓവെനയും കുറിa് 11-ഉം 12-ഉം കുറി]ുകൾ േനാZുക.-74

36ചാർVി'(റ് S�ാനം("ചാർVർ" എI പദ^ിൽനിIു്) - സാ�^ികേÑശoളും



രാsീയാവകാശനിേഷധവും മൂലം ഇംkMിെല െതാഴിലാളികൾZിടയിൽ
വളർIുവI ബഹുജനവി�വS�ാനം. വ�ിa െപാതുേയാഗoേളാടും
Sകടനoേളാടും കൂടി 1830-കളുെട അവസാന^ിൽ ആരംഭിa ഈ S�ാനം
ഇടവിVു് 1850-കളുെട തുടZംവെര നീMുനിIു. - 77.

37"െല റിേഫാർമ"് (Le Rēforme) എI പn^ിെJ (പാരീസ്. 1843-50)
അനുകൂലികെളയാണു് ഇവിെട പരാമശിZുIതു്. ഒരു റി]�ിZ്
�ാപിaുകിVുIതിനും സാമൂഹയരംഗ^ു് ജനാധിപതയപരമായ പരിÁZാരoൾ
നട]ാZുIതിനും േവMിയാണു് അവർ നിലെകാMതു്. - 77.

38െലlു-േറാേളൻ, അല3ാMർ-ഒഗയൂ'(റ്-(Ledru-Rollin, Alexandre-Aguste, 1807-1874)-
4y് സാമൂഹയകാരയേലഖകനും രാsീയേനതാവും; െപ(റിബൂർഷവാ
ജനാധിപതയേനതാZളിെലാരാൾ; "െല റിേഫാർമ"് എI പn^ിെJ പnാധിപർ;
1848-ൽ താൽZാലികഗവെ³Jിെല ഒരംഗമായിരുIു.

ലൂയി �ാൻ(Blanc, Luois, 1811-1882)-4y് െപ(റിബൂർഷവാ േസാഷയലി'(റ്
ചരിnകാരനും; 1848-49-െല വി�വ^ിൽ സജീവമായി പെ�ടു^ു;
ബൂർഷവാസിയുമായി സpിെചYണെമIു വാദിaു. -78.

39േപാളMിെJ േദശീയവിേമാചനെ^ ലzയമാZിെZാMു് 1846 െഫbുവരിയിൽ
േപാളിഷ് ഭൂSേദശെ^ാVാെക കലാപ^ിെനാരുZുകൂVുIതിൽ മുഖയമായും
മുൻകെYടു^തു േപാളിഷ്വി�വജനാധിപതയവാദികളായിരുIു. -79. 



അണിയറയിൽ

മലയാളം വിZിP¾ശാലയിേലZ് സംഭാവന െച� േലാകെമ�ാടുമു| നിരവധി
മലയാളം വിZിP¾ശാല Sവർ^കരാണു് ഈ ഇ-പുTക^ിെJ പിIിൽ.
ഓേരാരു^െരയായി േപെരടു^് പറയാൻ സാേ�തിക പരിമിതിയും ഈ ഇ-പുTകം
നിർ"ിZാെനടു^ കുറ~ സമയവും അനുവദിZുIിലല. വിZിP¾ശാല
Sവർ^കർZ് പുറെമ, മലയാളം വിZിP¾ശാലയുെട Sാധാനയം കMറി~്
പുTകoളുെട ഡിജി(റൽ പകർ] ്പ�ു െവaവർ, കൃതികൾ P¾ശാല«് അക^ും
പുറ^ും സംേശാധനം (Sൂഫ് റീഡ്) െച�വർ, അoെന നിരവധി േപരുെട
സംഭാവന ഈ ഇ-പുTക^ിെJ പിറകിൽ ഉM്. ഓേരാ കൃതി«ും പിറകിൽ
Sവർ^ിaവർ ആെരാെZെയI് കാണാൻ വിZിP¾ശാലയിൽ ഈ കൃതിയുെട
സംവാദം താൾ േനാZുകേയാ, STുത കൃതിയിൽ ഉൾെ]ടുI താളുകളുെട
നാൾവഴി കാണുകേയാ െചYുക.

മലയാളം വിZിP¾ശാലയുെട ആദയെ^ ഇ-പുTകം പുറ^ിറZുIതിൽ
സഹകരിa എലലാവർZും അകമഴി~ ന¢ി േരഖെ]ടു^ുIു.

മലയാളം വിZിP¾ശാല ഉപേയാvൃസമൂഹം 
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ഈ ഇ-പുTക^ിെJ പകർ]വകാശം

ഈ ഇ-പുTക^ിെJ ഉ|ടZം െമാ^മാേയാ ഭാഗികമാേയാ xിേയ(റീവ്
േകാമൺസ് ആ�ിബയൂഷൻ െഷയർ-എൈലക് അൺേപാർVഡ് 3.0 അനുവാദപnം
Sകാരം പകർെ]ടുZാനും, വിതരണം െചYാനും, പ�ു് െവZാനും താ�ൾZു്
അനുമതിയുMു്. 



ബാfയതാ നിരാകരണം

ഈ ഇ-പുTക^ിെJ പിIിൽ Sവർ^ിaവർ സാധുത സംബpിa യാെതാരു
ഉ^രവാദി^വും വഹിZുIിലല

മലയാള ഭാഷയിേലാ ലിപിയിേലാ െപാതു സyയ^ിലു| പുTകoൾ, മ(റ്
സവത� കൃതികൾ എIിവ െപാതുേശഖരം എI ഉേ�ശേ^ാെട
സIfേസവകരായ വയvികൾ സഹകരിaു് സൃ�ിaു െകാMിരിZുI സവത�
ഓൺൈലൻ P¾േശഖരമാണു് വിZിP¾ശാല. വിZിP¾ശാലയിെല സവത�
P¾േശഖര^ിെല ഒരു പുTകം മാnമാണ് ഭാഗമാണ് ഇത.് ഇJർെന(റ്
സൗകരയമു| ആർZും തിരു^ാവുI വിധ^ിലാണ് വിZിP¾ശാലയുെട ഘടന.
അതുെകാM് ഇതിലു| P¾oൾ വിദ¶ർ പരിേശാധിa പൂർ�വും, സൂÝവും,
വിശവാസേയാഗയവുമായ വിവരoളായിരിZണെമIിലല.

േമൽ]റ~ിരിZുIതിനർ¡ം ഇതിൽ നിIു് താ�ൾZ് മൂലയമു|തും
കൃതയവുമായ വിവരoൾ ലഭിZുകയിലല എIലല; മറിa് താ�ൾZാവശയമായ
വിവരoളnയും ഇവിെട നിI ്ലഭിZാനുമിടയുM്. എIിരുIാലും ഈ
പുTക^ിെJ ഡിജിൈ(റേസഷനു പിIിൽ Sവർ^ിa മലയാളം വിZിP¾ശാല
സമൂഹം ഈ പുTക^ിലു| വിവരoളുെട യാെതാരു ഗുണേമ{ാ
ഉ^രവാദി^വും വഹിZുIതലല. ഈ പുTക^ിലു| വിവരoൾ താ�ൾZ്
ഉപേയാഗെ]ടുIുെM�ിൽ നലലത,് ഇെലല�ിൽ അതിനു് ആരും ഉ^രവാദികളലല.
മ(റ് സമാന സംരംഭoളും ഇേതേപാലു| നിരാകരണoൾ നൽകുIുെMIു്
�fിZുക.  
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