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i eം esും േകാpും (on്)
(iത് ബൂ ഷ ാ െ പാpഗ ഡയാണ്. aരസികനായ oരു പേരതെനp ി വിരസമായ oരു
കുറിp്.)
തെn േകാpിെനp ി i eം esു തെn പറ ി ു ട്.
[...] eെnp ി ചില വിശി സാഹിതയ്കാര മാ പറയുnത് 'സാഹിതയ്വിഷയ െളാnും
ൈകകാരയ്ം െചyാനുll 'േകാp്' i eം eസിനില' enാണ്. aത് ഞാ സmതിkുnു. aേത
aവസരtില് aവ kിലാt oരു 'േകാp്' eനിkു ട്. ആ േകാെpnാണ്? ഈ നാ ിെല
ജന ളുമായി ുll aടുpം. ഈ നാ ില് മാ തമല േലാകtാെകയുll മാ സിs്
സിdാnവുമായുll aടുpം- ഈ ര ടുംെകാ ട് aവ kിലാt 'േകാp്'
eനിkു ടായി ു ട്. ഈ 'േകാp്' കാണാനവ kു കഴിയുnില.
(i eം eസിെn തിരെ ടുt പസംഗ ള്, ഡി സി ബു സ്, 1996, p 268)
iതില് ആദയ്െt േകാpിെനp ി eനിെkാnും പറയാനില. ര ടാമെt േകാpിെനp ി
ഗഡുkളായി ചിലതു പറയാനുേdശിkുnു. കുറcുകാലം കമയ്ൂണിs് enു പറയുn oരു
പാ ിkാരനായി ുെ ട ിലും പതിേnഴു വയsുമുതലുll oര ചുെകാലം
(പതിന ചുെകാലtിനpുറം) മാ സിs് സാഹിതയ്ം കാരയ്മായി വായിcി ുെ ട ിലും i
eം esിെn രചനകെളാnും ikാലംവെര വായിcി ില ഞാ . ഏതാനും
മാസ ള്kുമു പ് i eം eസ് aരുnതി േറായിെയp ി പറ
ചില aഭി പായ ള്
rediff.com റിേപാ ടു െച തതു വായിcേpാഴാണ് iേdഹെt onു വായിcുേനാkാ
ആദയ്മായി താ പരയ്ം േതാnിയത്. പിnീട് ര ടു പു തക ള് ൈകyില് കി ി. onു
േമലുdരിc തിരെ ടുt പസംഗ ള്. പിെn െതരെ ടുt പബn ളും (i.eം.eസ്
നmൂതിരിpാട്, െതരെ ടുt പബn ള്, േകരള സാഹിതയ് akാദമി,first edition 1990,
reprint 1998). ആദയ്േtത് വിവിധ വിഷയ ളിലുll പസംഗ ളും ര ടാമേtത്
സാഹിതയ്സംബnിയായ േലഖന ളും. aവിെടയിവിെടയായി വായിcുതുട ിയേpാള്
മനsിലായത് i eം eസ് atുത പതിഭാസമാെണnാണ്. i eം esിെn ൈവരുdയ്വാദം
ജീവിcിരിെkതെn പശ തമായിരുnേലാ. aതു സംബnിc് ചിലെരാെk eഴുതിയ
േലഖന ളും മ ും ക ടി ു ട്. മറിcും തിരിcും പറ ് ആേഗാള ഡയല ിഷയ് enു
വെര േപരു സിdിc ഈ രാ ീയkാരെന പ തം വായിkുn ആ kും aറിയാമായിരുnു.
aേത സമയം മാ സിെtp ി iേdഹtിനുll aഗാധ പാ ിതയ്വും പശ തമായിരുnു.
മൂലധനം in adയ്ാtില് in ഖ ിക enു പറയാവുn വിധtില് മനഃപാഠമായിരുnു
aേdഹtിന് eെnാെk േക ി ു ട്. േക െതാnുേമ സതയ്മെലn് ക ടറി േpാഴു ടായ
atുതമാണ് ഈ uദയ്മtിനു കാരണം. i eം esിെn ൈസdാnിക പാരmരയ്വും േപറി
നടkുn മാ സിs് പാ ിയും ഈ പാ ിയുെടയും വിേശഷിc് aതിെn േനതാവിെnയും
ദാസ മാരായ ധാരാളം ബുdിവയ്ായാമkാരും ആണ് iേpാഴും േകരളtിെല ആശയരംഗെt
പബലശkി enതിനാല് ഈ ശമtിനു കുറെcാെk പസkിയുമു ട്. കാരയ്ം ആദയ്േമ
പറയാം. i eം esിനു വിവരമിലായിരുnു. enു െവcാല് മ ും ചാണവും

തിരിcറിയാനുll വിവരമിലായിരുnു. വിവരമില enു പറയുേmാള് i eം esിന്
പപേ ചാ പtിവിjാനം iെലേnാ നാേനാസയ സ് aറിയിെലേnാ aല പറയുnത്. i
eം eസ് en മഹാ മാ സിs് ദാ ശനികന് പരmരാഗത മാ സിസtിെn (i eം eസ്
പിnുട n തരം) പഥമ പാഠ ളായ കൃതികളില് aറിേവാ പലേpാഴും ഗnക tാkെള
പരിചയം േപാലുേമാ iലായിരുnു. eേpാേഴാ eവിെടനിേnാ കി ിയ ക ടംമുറി
വിjാനവിവരേkട് ദശക ള് െകാ ടു നടn് നൂെ ാn് ആവ tിc iേdഹെtയാണ്
മാ സിs് ചിnകനായി േകരളം െകാ ടാടിയത്. പു തകം വായിkാനും eഴുതാനും
aറിയാവുn iടതുപkkാെര aവിെടയുമിവിെടയുെമാെk ക ടി ു ട്. െക. ദാേമാദര ,
പി. േഗാവിnpിll enിവ uദാഹരണം. aവ kിടയിലാണ് മാ സിസെtp ി
നിരkരനായ i eം eസ് ആരിലും മീെത uയ nു നി kുnത്. കമയ്ൂണിs് പsാനtില്
ആദയ്മായല itരം സിdാnനിരkര 'േമധാ'വിത ം sാപിcു കാണുnത്. sാലിനാണ്
iതില് ഏ വും േകമ . േസാവിയ ് യൂനിയനില് പസിdീകൃതമായിരുn eലാ കൃതികളും
വായിcു കാണും iേdഹം en് സി പി േ നാ eഴുതിയി ു ട്. a തയും വിപുലമായി
വായിcയാളാെണ ിലും i ത aരസികനായ eഴുtുകാരനും പഭാഷകനും കമയ്ൂണിs്
പsാനtിെn ചരി തtില് കാണാനിടയില. മാ സിs് സിdാntില് iേdഹtിെn പ ്
ഡയെല ി സിെn aടിsാന പമാണമായി ഏംഗല്സും ശിഷയ് മാരും പറ
negation of
negation en തt െt വി ുകള ു enതാെണn് aല്tൂസ പരിഹസിcി ു ട്.
negation of negation aംഗീകരിkയാെണ ില് മുതലാളിtെt നിേഷധിcുവn
േസാഷയ്ലിസം വീ ടും മുതലാളിtംെകാ ടു നിേഷധിkെpടുെമnു വരുമേലാ
eേnാ tാണ് sാലി i പകാരം വി ുകള െതnും aല്tൂസ കളിയാkുnു ട്.
sാലിെn ശരിയായ ശിഷയ്നാണ് i eം eസ് enു പറയാവുnതാണ്. (മുതലാളിttിനു
ഫയ്ൂഡലിസtിേലkു തിരിcുേപാവാ പ ാtതുേപാെല േസാഷയ്ലിസtില്നിnു
മുതലാളിttിേലkുll തിരിcുേപാk് aസാdയ്മാെണn് േഗാ ബേcവ് ആണിkല്
േതാ ടുn സമയtും i eം eസ് സിdാnിcത് ഓ kുക.) sാലിെn രചനാൈശലിെയ i
eം eസ് വാേനാളം പുക tുnു ട് sാലിെന വിലയിരുtുേmാള് en േപരില്
പസംഗസമാഹാരtില് കാണുn പഭാഷണtില്.
[...] enാണ് െലനിനിസം en് പഠിpിkുnതിനുേവ ടി sാലി തyാറാkിയ വളെര
ലളിതവും enാല് പൌഢവുമായ oരു പസംഗപരmരയു ട്. aതാണ് ഫൌേ ടഷ
ഓഫ് െലനിനിസം [...]. സഖാവ് sാലിെn ഗn ള്kും േലഖന ള്kുെമലാം തനതായ oരു
സവിേശഷതയു ട്. i ത ചുരുktില് i ത ലളിതമായി കാരയ് ള് പറ ുേപാവുക
sാലിെn oരു സവിേശഷതയാണ്.
1979-ല് i eം eസ് െച ത പസംഗമാണ് 'sാലിെന വിലയിരുtുേmാള്' en േപരില്
കാണുnത് ( പസംഗ ള്, 113-131) sാലിെന വിലയിരുtി പസംഗിkാ േപാവുേmാള്
േസാവിയ ് യൂനിയെnയും sാലിെnയും ചരി തെമാn് പരിേശാധിcി ു േപാവാ
iേdഹtിനാവില. aതുെകാ ട് i െനെയാരു മ ടtരം aതില്kാണാം.
aേdഹം േസാവിയ ് പാ ിയുെട ജനറല് െസ ക റിയായത് െലനി മരിcതുമുതല്kാണ്.
( പസംഗ ള്, 115)
iതാണ് i eം eസിെn കമയ്ൂണിs് വിjാനം! െലനി മരിcത് 1924ലും sാലി
െസ ക റിയായത് 1922ലുമാെണn് ഏതാ ട് akാലം മുതേല കമയ്ൂണിs് േനതാവായ i eം
eസിന് aറി ുകൂടാ. ഈ പഭാഷണം eഴുതിതyാറാkി വായിcതാെണnു േവണം
കരുതാ . കാരണം aതില് െലനിെn oസയ്tില്നിnുll a ത െചറുതലാt oരുdരണി
കാണുnു ട്. sാലിെന സംബnിkുn ഭാഗമാണ് i eം eസ് udരിkുnത്. െലനിെn

വില്p തം വായിkുn ആ kും ഏ വും ശേdയമായി േതാnുn കാരയ്ം sാലിെന ജനറല്
െസ ക റി sാനtുനിn് നീkം െചyണെമn നിേ dശമാണ്.
Stalin is too rude and this defect, although quite tolerable in our midst and in dealing
among us Communists, becomes intolerable in a Secretary-General. That is why I suggest
that the comrades think about a way of removing Stalin from that post and appointing
another man in his stead who in all other respects differs from Comrade Stalin in having
only one advantage, namely, that of being more tolerant, more loyal, more polite and
more considerate to the comrades, less capricious, etc.
െലനിെn വില്p തtില്നിn് udരിkുകയും aതിെന വയ്ാഖയ്ാനിkുകയും െചyുn ഈ
sാലിനിs് പേk ആ ഭാഗം വി ുകള ു! i െനയി െനെയാെkയുll
േദാഷ ളുെ ട ിലും aതിെനെയലാം കവcുെവ kുn inിn ഗുണ ളുെ ടnു
പറ ാല് കാരയ്ം eളുpമായേലാ. aേpാള് സിdാnനിരkരതയില് മാ തമല i eം eസ്
sാലിെn ശിഷയ്നാവുnത്. നി ലjം വ തുതകെള മറcുെവ kുnതിലും iേdഹം
sാലിെനേpാെലയാണ്. oരു വിpവവാ ഷിക േവളയില് േ ടാ കിെയ വാ tിെkാ ട്
sാലി eഴുതിയ േലഖനം പിnീട് oരിkലും പസിdീകരിkാെത മൂടിെവc കാരയ്ം E H Carr
eഴുതിയ േസാവിയ ് യൂനിയെn ചരി തtില് പറയുnു ട്. enിന്, െലനി
ആമുഖെമഴുതിയ േജാ റീഡിെn േലാകെt പിടിcു കുലുkിയ പtു ദിവസ ള് en
പു തകം േസാവിയ ് യൂനിയനില് നിേരാധിcാണേലാ sാലി മാ സിസെt
ൈസdാnികമായി േപാഷിpിcത്. വിഷയം മാറിേpാവരുത്. i eം eസിെn ൈസdാnിക
നിലപാടുകളല iവിെട വിഷയം, വിവരേkടാണ്. പബn ള്k് മാ സിs് വീkണം
സാഹിതയ്tില് eെnാരു മുഖവുരയു ട്. aതിലി െന കാണാം.
1937-ല് eഴുതിയ oരു േലഖനേtാെടയാണേലാ ഈ സമാഹാരം തുട ുnത്.aെതഴുതാനുll
േ പരണ വnത് ജീവtാഹിതയ് പsാനtിെനതിരായി വn ആേരാപണ ളില്നിnാണ്.
aതിന് ആശയപരമായ പേചാദനം ന കിയതാകെ , വിശ മഹാസാഹിതയ്കാരനായിരുn
മാ സിം േഗാ kിയുെട േനതൃത tില് നടn േലാക പുേരാഗമന സാഹിതയ് സേmളനtിെn
ആഹ ാനമായിരുnു. ''സം കാരനായക മാേര, നി ള് ഏതു േചരിയില്?'' en
േചാദയ്േtാെടയാണ് ആ ആഹ ാനം uപസംഹരിcത്.
തുട n് ആഹ ാനെt i eം eസ് വയ്ാഖയ്ാനിkുnു. a പം കഴി ് വീ ടും:
1930-കളുെട മധയ്ഭാഗt് ആേഗാളമായി പതയ്kെp ര ട് വിരുd ശkികെള
ചൂ ടിkാണിcാണ് േഗാ kി േലാകtിെല സാം കാരികനായക മാേരാട് നി ള് ഏതു
േചരിയില് enു േചാദിcത്. aതിെn [sic] തെn inയ് രൂപമാണ് 1936-ല് ല നൌവില്
വcു രൂപംെകാ ട inയ് പുേരാഗമന സാഹിതയ് പsാനtിെn ആശയപരമായ aടിtറ.
(വാകയ് ള് േച cേയാെട േകാെ tഴുതുn വിദയ് i eം esിന് aനയ്മാണ്. ac ായി
eഴുതാനറിയില eേn േഗാവിnpിll പറ ുll . eഴുതാേന aറിയില enതാണ്
വാ തവം. kമിേk ടതാണ്, ഔപചാരിക വിദയ്ാഭയ്ാസം
കmിയായിരുnേലാ.)ചുരുktില് പു ക സ യുെടേപാലും aടിേവരു നീളുnത് ഈ
സേmളനtിേലkും aവിെട േഗാ kി നടtിയ ആഹ ാനtിേലkുമാണ് ഈ
ആഹ ാനെtp ി iവിെട മുഖവുരയില് മാ തമല പറ ത് േവെറയിടtും ക ടു. 1981-ല്
നടtിയ oരു പസംഗം മാ സിസവും സൌnരയ്ശാ തവും en േപരില്
( പബn ള്,194- 202) കാണുnു ട്. aതില് i െന പറയുnു.
മ ് സാം കാരിക നായക മാേരാെടാpം േഗാ kിയും ലളിതവും ഋജുവുമായ oരു േചാദയ്ം
േചാദിkുnു. "േലാകെtmാടുമുll സാം കാരി നായക മാേര, നി ള് ആരുെട ഭാഗtാണ്?
മ ു രാജയ് ളിെലnേപാെല inയ്യിലും oരു പുതിയ സാം കാരിക പsാനtിെn തുടkം
കുറിcു iത്.

iനി മെ ാരിടt് i െന കാണുnു:
സാഹിതയ്ം, സം കാരം, രാ ീയം, en വിഷയെtkുറിc് സംസാരിkുേmാള് eെn
ഓ m േപാകുnത് 1930-കളുെട aവസാന വ ഷ ളിേലkാണ്. anാണ് േകരളtില് oരു
ജീവല് സാഹിതയ്സംഘടന രുപം െകാ ടത്.ഈ ജീവല് സാഹിതയ്സംഘടന
aഖിേലnയ്ാതലtിലുll േ പാ ഗസീവ് ൈറേ സ് aേസാസിേയഷെn ഭാഗമായി ാണ് iവിെട
രൂപം െകാ ടത്. ആ aഖിേലnയ്ാതലtിലുll േ പാ ഗസീവ് ൈറേ സ്
aേസാസിേയഷനുതെn ആേവശം കി ിയത് െമാേ കാവിെല്വc് മാ സിം േഗാ kിയുെട
േനതൃത tില് നടn oരു സേmളനtിെn aഭയ് tനയാണ്. ആ aഭയ് tനയില് േഗാ kി
േചാദിcു: "സാം കാരിക നായക മാേര, നി ള് ഏത് േചരിയിലാണ്? നി ള്
സമാധാനtിെnയും ജനാധിപതയ്tിെnയും േചരിയിേലാ aേതാ യുdtിെnയും
ഫാസിസtിെnയും േചരിയിേലാ" (സം കാരം, സാഹിതയ്ം, രാ ീയം, പബn ള്, 287)
െകാllാം. iേpാള് സേmളനം േമാേ കാവിലായി. േഗാ kിെയ udരിcിരിkയാണ്. 1934-ല്
േസാവിയ ് യൂനിയനില് നടn േസാവിയ ് ൈറേ സ് േകാ ഗsാണ് uേdശിcെത ില്
aവിെട േഗാ kി നടtിയ പസംഗം iവിെട കാണാം. aതില് i െന
aഭയ് tനെയാnുമില.
മാ സിം േഗാ kിയുെട േനതൃത tില് നടn േലാക പുേരാഗമന സാഹിതയ് സേmളനം?
a െനെയാnു നടnി ുെ ട ിലേല? 1935-ല് പാരിസില് നടn International Writers'
Conference for the Defense of Culture ആണുേdശിkുnെത ില് aതില് േഗാ kി
പെ ടുtി ില. aതില് പെ ടുt പമുഖെര iവിെട കാണാം. (iതില് േഗാ kി
പെ ടുെtn് inയ്യിെല കമയ്ൂണിsുകാ kിടയില് e െനേയാ oരു ധാരണവnി ു ട്.
കവി സcിദാനn Frontline മാഗസിനിെലഴുതിയ oരു േലഖനവുമായി ബnെp ്
aേdഹേtാട് തിരkിയേpാള് ആ ധാരണയുെട uറവിടം മുല്k്രാജ് ആനnിെn oരു
ഓ mpിശകാെണnാണ് aേdഹം ന കുn സൂചന.) Masters of culture, on whose side you
are? en േഗാ kിയുെട േചാദയ്ം പസിdമാണ്. aതു പേk, പാരിസിേലാ
മെ വിെടെയ ിലുേമാ നടn ഏെത ിലും സേmളനtിെല ആഹ ാനമല. 1932-ല്
പസിdീകരിc േഗാ kിയുെട oരു േലഖനമാണത്. aേമരിk പ ത പവ tക kുll
മറുപടിയായി ആണ് aെതഴുതിയിരിkുnത്. ചാ ലി ചാpിെനയും ജാസ്
സംഗീതെtയുെമാെk നിnിkുn ഈ േലഖനം മ െcകുtാെn നഗരം en േപരിെലാരു
പു തകtിലുെള്pടുtി റാദുഗ പbിേഷ സ് മലയാളtിലും പസിdീകരിcി ു ട്.
നടkാt സേmളനtില് േപാവാt ആളുെട നടtാt ആഹ ാനtിനുേമല് i eം eസ്
eെnാെk ചരി തമാണ് െക ിെpാkുnത്! മാ സിം േഗാ kിെയp ി i eം eസിനുll
ധാരണ വിചി തമാണ്. aതിെനp ി കുറേcെറ പറയാനുllതുെകാ ട് aത് േവെറാരു
േപാsില് പറയാം.
േടാേള്sായിെയp ിേയാ? പു തകം വായിcാല് നmൂതിരിpാടിന് മനsിലാവിെലnതിന് നല
uദാഹരണമാണ് േടാേള്sായിെയp ിയുll iേdഹtിെn ജ പന ള്.aതി െനെയാെk
േപാകുnു:
ആശയപരമായി േനാkിയാല്, വ ഗബntിെn ദൃ ിയില് േനാkിയാല്, േടാേള്sായി oരു
പിnിരിpനായിരുnു. വിpവവിരുdനായിരുnു. ( പബn ള്, 290)
ഈ വ tരെമാnും udരിcു സമയം കളയാ വyാtതുെകാ ടും aതിെn ന mം
ശരിkാസ ദിkണെമ ില് ആ ഭാഗം പൂ
മായി വായിkണെമnതുെകാ ടും ആ േപജ്
iവിെട െകാടുkുnു.

േടാേള്sായിയുെട യുdവും സമാധാനവും en േനാവല് aതയ്ുജ ലമാണ്. aേdഹെമാരു
ഫയ്ൂഡല്വ ഗtിെn പതിനിധിയാണ്. ഫയ്ൂഡല് ബntിേnതായ ആശയ ളാണ്
aേdഹtിനു ടായിരുnത്. aേdഹtിെn സ ല്പ ള്, സ ന ള്, മുതലായെതലാം
ഫയ്ൂഡല് വ gtി െ◌തായിരുnു. പേk, aേdഹം യുdവും സമാധാനവും en ആ
ബൃഹ ഗnം -േനാവല്- eഴുതിയേpാള് aതില് വnത് റഷയ് സമൂഹമാണ്. റഷയ്
സമൂഹtിനകt് വള nുെകാ ടിരുn വിpവശkികളാണ്. aതുെകാ ടാകണം െലനി
േടാേള്sായിയുെട േനാവലുകെള "റഷയ് വിpവtിെn ക ാടി" enു വിളിcത്.
( പബn ള്, 300)
േടാേള്sായിയും aേdഹtിെn യുdവും സമാധാനവും anു ഞ ള് വായിcിരുnില.
പിnീട് വായിcു. aേpാള് കാണാ കഴി ു, റഷയ് സമൂഹെt കാ nുെകാ ടിരിkുn
ഫയ്ൂഡല് സമൂഹെt േടാേള്sായി സതയ്സnമായി ക ടു- ആ ഫയ്ൂഡല് സമൂഹtിനകt്
വള nുവരുn വിpവശkികെള വളെര വയ്kമായി വിവരിkാെനാnും േടാേള്sായിk്
കഴി ി ിെലnത് േനരാണ്. പേk, ആ സമൂഹtിെn തക c aേdഹം ക ടു. aതിനാല്
aേdഹtിെn േനാവല് oരു വിശ പശ ത സാഹിതയ്കൃതിയായി തീ nു. ( പബn ള്,
302)
െലനിെn ക ാടി പേയാഗമാണ് ഈ ഫയ്ൂഡല് പിnിരിp മൂരാcിയില് i eം esിനു
താ പരയ്ം വരാനുll കാരണം. anു ഞ ള് വായിcിരുnില, പിെn വായിcു enതില്
ചിരിkാനുll േകാളു ട്. പിnീടായിരിkും ഈ ഞ ള് aതു ക ാടിയാെണnു
മനsിലാkിയത്. iവിെട െലനി േടാേള്sായിെയp ി പറ
കാരയ്ം ആവ tിkാ
മാ തേമ ഈ വിനയവാ uേdശിcുll . പേk വിവരമിലാtതുെകാ ട് പു തകം
വായിcാല് േപാലും മനsിലാവാtതുെകാ ട് പറ െതാnും െലനി പറ
കാരയ് ളായിെലnു മാ തം.
െലനി േടാേള്sായിെയp ി പറയുnത് െലനി തെn സംേkപിcത് i െന:
Tolstoy is original, because the sum total of his views, taken as a whole, happens to
express the specific features of our revolution as a peasant bourgeois revolution. From
this point of view, the contradictions in Tolstoy’s views are indeed a mirror of those
contradictory conditions in which the peasantry had to play their historical part in our
revolution.
ഈ േലഖനം പൂ
രൂപtില് iവിെട kാണാം.
ബൂ ഷ ാ വിpവെമnു കമയ്ൂണിsുകാ പറയുn സംഗതിയുെട പതിനിധിയാണ് െലനിെn
ദൃ ിയില് i eം esിെn ഈ ഫയ്ൂഡല് മൂരാcി. Landlord enു െലനി
പരിഹാസേtാെട പരാമ ശിcി ു ട്. aതിന tം േടാേള്sായ് ഫയ്ൂഡല്
പിnിരിpനാെണnാണ് െലനി പറ ത് enു മനsിലാkണെമ ില് i eം esിേനാളം
വിവരേkടു േവണം. aേpാള് പിെn മുതലാളിയായ െ ഫെഡറിഹ് ഏംഗേല്സാ?
െലനി തുടരുnു:
On the one hand, centuries of feudal oppression and decades of accelerated post-Reform
pauperisation piled up mountains of hate, resentment, and desperate determination. The
striving to sweep away completely the official church, the landlords and the landlord
government, to destroy all the old forms and ways of landownership, to clear the land, to
replace the police-class state by a community of free and equal small peasants—this
striving is the keynote of every historical step the peasantry has taken in our revolution;
and, undoubtedly, the message of Tolstoy’s writings conforms to this peasant striving far

more than it does to abstract “Christian Anarchism”, as his “system” of views is
sometimes appraised.
െലനിെn ക ില് i തെ kാെk വിpവകരമായ നിലപാടുകള് uെള്kാllുnതാണ്
േടാേള്sായുെട വീkണം. iതാണ് i eം esിന് ഫയ്ൂഡല് പിnിരിp വീkണമാവുnത്!
(ഈ േbാഗ k് െലനിെn വീkണേtാടു താ പരയ്മില. മാ സിsു സാഹിതയ്tില്
വിവരമിലാt i eം esിന് െലനിെn oരു ലഘുവായ േലഖനം േപാലും മനsിലാkാനുll
ബൌdിക നിലവാരമിെലnു കാണിkാനാണ് െലനി uേdശിc a tെtp ി പറ ത്.)
(തുടരും)
തിരുt്
oരു സുഹൃt് ചൂ ടിkാണിc തിരുt്. േസാഷയ്ലിസtില്നിn് മുതലാളിttിേലkു
തിരിcുേപാവുnത് മുതലാളിtില്നിn് ഫയ്ൂഡലിസtിേലkു തിരിcുേപാവുnതിേനാടല
ഗുരുവചനtില് താരതമയ്െpടുtിയത്. മനുഷയ്ന് കുര ാവാ പ ാtതുേപാെല
enായിരുnു െമാഴി.

