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വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ
ഉത്പാദകശക്തികളും മദ്ധ്യയുഗത്തിൽ നിലവിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന ചിരപുരാതനവും ചലനമറ്റതും സുസംസൃഷ്ടവു�
മായ വ്യവസ്ഥെയ ശിഥിലീകരിക്കുകയും കാപ്പിറ്റലിസം
എന്നു വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്ന പുതിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് അടി�
സ്ഥാനമിടുകയും െചയ്തു. ഈ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ
സഹജമായി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള െപാരുത്തേക്കടുകളു�
െട വിശദമായ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടിെക്കാണ്ടു മാർക്സ്
എഴുതുകയുണ്ടായി:

മനുഷ്യവർഗ്ഗം പ്രകൃതിയുെട േമൽ
ആധിപത്യം േനടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
അേത േവഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു
മനുഷ്യർേക്കാ അഥവാ തെന്റത�
െന്ന ദുഷ്കീർത്തിേക്കാ അടിമെപ്പട്ടു
വരുന്നതായി േതാന്നുന്നു. ശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റ ശുദ്ധമായ െവളിച്ചത്തിനു�
േപാലും അജ്ഞതയുെട ഇരുണ്ട
പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലാെത പ്രകാശി�
ക്കാൻ വയ്യാെതയാണിരിക്കുന്നതു്.

നമ്മുെട കാലഘട്ട�
ത്തിൽ, എല്ലാം ൈവ�
രുദ്ധ്യ ഗർഭിതങ്ങളായി�
േത്താന്നുന്നു. മനുഷ്യ�
പ്രയത്നെത്ത ഹ്രസ്വവും
സഫലവുമാക്കുന്നതിനു�
ള്ള അത്ഭുതശക്തിയാ�
ലനുഗ്രഹിതമായ യന്ത്ര�
സാമഗ്രിയുണ്ടു്; ഒപ്പം,
നാം പട്ടിണിയും അമി�

താദ്ധ്വാനവും കാണുന്നു. സമ്പത്തിെന്റ പരിഷ്കൃത േസ്രാത�
സ്സുകൾ അത്ഭുതകരമായ ഏേതാ ആഭിചാരത്താൽ ദുർ�
ഭിക്ഷത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സുകളായിമാറിയിരിക്കുകയാണു്.
ആയുധങ്ങൾെകാണ്ടുണ്ടായ േനട്ടങ്ങൾ സ്വഭാവം നഷ്ട�
െപ്പട്ടു വാങ്ങിച്ചവയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം
പ്രകൃതിയുെട േമൽ ആധിപത്യം േനടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
അേത േവഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു മനുഷ്യർേക്കാ അഥ�
വാ തെന്റതെന്ന ദുഷ്കീർത്തിേക്കാ അടിമെപ്പട്ടു വരുന്നതാ�
യി േതാന്നുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ശുദ്ധമായ െവളിച്ചത്തിനു�
േപാലും അജ്ഞതയുെട ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലാ�
െത പ്രകാശിക്കാൻ വയ്യാെതയാണിരിക്കുന്നതു്. നമ്മുെട
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുേരാഗതിയും ഭൗതികശക്തികൾ�
ക്കു ബൗദ്ധികജീവിതം നൽകുന്നതിലും മനുഷ്യജീവിത�
െത്ത ഭൗതികശക്തിയാക്കിക്കാണിച്ചു കബളിപ്പിക്കുന്ന�
തിലുമാണു് െചന്നു കലാശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. നവീനവ്യവ�
സായവത്കരണവും ആധുനിക വിജ്ഞാനവും േചർന്നു്
ഒരു പക്ഷത്തിലും, ആധുനിക ദുരിതങ്ങളും ദുർഭിക്ഷങ്ങ�
ളും േചർന്നു് എതിർപക്ഷത്തിലും നിന്നുെകാണ്ടുള്ള ഈ
ശത്രുത—നമ്മുെട കാലഘട്ടത്തിെല ഉത്പാദകശക്തിക�
ളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ അമിത്രഭാവം—
അതിസ്പഷ്ടവും അനിേരാധ്യവും നിരാേക്ഷപവുമായ ഒരു
പരമാർത്ഥമാണു്.

കാപ്പിറ്റലിസം എന്ന നൂതന വ്യവസ്ഥ വ്യവസായ സ്ഥാ�
പകെന്റ വ്യക്ത്യർത്ഥപ്രാധാന്യത്തിലും സ്വാർത്ഥമാത്ര�
പരതയിലും മത്സരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ഊന്നൽ
നൽകിയതുെകാണ്ടു് ഫ്യൂഡലിസത്തിൽ മനുഷ്യനനുഭവി�
ച്ചിരുന്ന സീമിതമായ ഭദ്രതെയേപ്പാലും നശിപ്പിച്ചു. വ്യവ�
സായം സമ്പത്തിെന മാത്രമല്ല ദുരിതെത്തയും അരക്ഷി�
താവസ്ഥെയയും സൃഷ്ടിച്ചു. െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാന�
ശക്തിെയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാനും ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം ഉേദ്യാഗദാതാവിനുെണ്ടന്നായി. പേക്ഷ, വർ�
ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്പാദനകശക്തികളുെട അനന്തരഫല�
ങ്ങെള ദീർഘദർശനം െചയ്യുവാൻ അവൻ ശക്തനായി�
ല്ല. തനിക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ അസാധ്യമായ വിധം താൻ
സൃഷ്ടിച്ച സമ്പത്തിെന്റ സമുച്ചയത്തിൽ അവൻ വിസ്മിത�
നായി. െതാഴിലാളിക്കു് തെന്റ പ്രയത്നേശഷിെയ വിൽ�
ക്കുവാനും ഉേദ്യാഗദാതാവിനുേവണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാ�
നും േവതനം വാങ്ങിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അവൻ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുേന്താറും കൂടുതൽ േശാ�
ച്യനായിത്തീരുകയാണു െചയ്തതു്. സ്വതന്ത്രനായ മനു�
ഷ്യവ്യക്തി അവൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു ദാ�
സനായിത്തീർന്നു. അവൻ തെന്റ ശിഥിലമായ അസ്തി�
ത്വെത്തയും കുറിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ േബാധവാനായി.
താൻ തെന്ന സൃഷ്ടിച്ച േലാകത്തിൽ അവൻ ഒരു അപ�
രിചിതനായിത്തീർന്നു. 1844-ൽ തെന്റ ‘എക്കേണാമിക്
ആന്റ് ഫിേലാസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ’ സിൽ മാർക്സ് ഇപ്ര�
കാരം േരഖെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി:

“െതാഴിലാളി തെന്റ െതാഴിലിൽ അവനവെന എത്ര�
േത്താളം കൂടുതൽ അർപ്പിക്കുന്നുേവാ അത്രേത്താളം
തനിക്കു ചുറ്റുപാടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുെട വിരുദ്ധ�
േലാകം കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായിത്തീരുകയാണു്; ഒപ്പം
അവനും അവെന്റ അന്തർേലാകവും കൂടുതൽ ദരിദ്രമാ�
യും തീരുന്നു. അവെന്റ അന്തർേലാകം സ്വന്തമാെണ�
ന്നു പറയുവാനുള്ള സാധ്യതേപാലും ചുരുങ്ങിേപ്പാകു�
ന്നു.” െതാഴിലാളിയും െതാഴിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
“െതാഴിലാളിയും അവെന്റ ജീവേനാപായവും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധ”മാണു്. ജീവേനാപായം എന്ന നിലയിൽ
ആ പ്രവർത്തനം അവനു് അനനുരൂപമാണു്; അവനു
േചർന്നതല്ല. ഇവിെട പ്രവർത്തനം ഒരു യാതനയാ�
ണു്. ഊർജ്ജസ്വലത ദൗർബ്ബല്യമാണു്, ഉത്പാദനക്ഷ�
മത ഷണ്ഡതയാണു്, െതാഴിലാളിയുെട ശാരീരികവും
ബൗദ്ധികവുമായ സ്വന്തം ൈചതന്യം, സ്വന്തം ജീവിതം,
അവനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിനിൽക്കുന്നു; അവേന്റ�
തല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ജീവിതം എന്നാൽ പ്രവർത്ത�
നമല്ലാെത മെറ്റന്താണു്? ആ പ്രവർത്തനം ഇേപ്പാൾ
അവനു േനെര തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യവ്യക്തി
അവൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തു�
ക്കൾക്കു ദാസനായിത്തീർന്നു.
അവൻ തെന്റ ശിഥിലമായ
അസ്തിത്വെത്തയും കുറിച്ചു
കൂടുതൽ കൂടുതൽ േബാധവാ�
നായി. താൻ തെന്ന സൃഷ്ടിച്ച
േലാകത്തിൽ അവൻ ഒരു
അപരിചിതനായിത്തീർന്നു.

കാപ്പിറ്റലിെന്റ ഒന്നാം�
േവാള ്യത്തിൽ മാർക്സ്
എഴുതി: “ഉൽപാദന�
ത്തിെന്റ വികസനത്തി�
നുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും
ഉത്പാദനകരുെട േമൽ
ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കു�
ന്നതിനുള്ള ഉത്പാദക�
െര ചൂഷണം െചയ്യുന്നതി�
നുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി സ്വയം മാറുന്നു. അവ െതാഴിലാളി�
െയ ഒരു മനുഷ്യനുറുങ്ങായി െവട്ടിക്കുറച്ചുകാണുന്നു; ഒരു
യന്ത്രത്തിെന്റ ഉപാംഗത്തിെന്റ തലത്തിേലക്കു തരംതാ�
ഴ്ത്തുന്നു; അവെന്റ െതാഴിലിൽ അവനുള്ള അല്പമായ അഭി�
നിേവശെത്തേപ്പാലും നശിപ്പിച്ചു് അതിെന ജുഗുപ്സാവഹ�
മായ ഒരു െതാഴിലാക്കി മാറ്റുന്നു; അതിൽ സയൻസിെന
ഒരു സ്വതന്ത്രശക്തിയായി എത്രേത്താളം കത്തിക്കയറു�
ന്നുേവാ അതനുസരിച്ചു് അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയയുെട ബുദ്ധിപര�
മായ സംഭാവ്യതകെള അവനിൽനിന്നും അകറ്റിമാറ്റുന്നു;
അവൻ െതാഴിൽ െചയ്യുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികെള വികൃത�
മാക്കുന്നു; െതാഴിലിൽ വ്യാപൃതനായിരിെക്ക, അല്പത്ത�
രം മൂലം കൂടുതൽ െവറുപ്പിനു പാത്രമായ േസ്വച്ഛാപ്രഭുത്വ�
ത്തിനു് അവെന അടിമയാക്കുന്നു; അവെന്റ ജീവിതകാല�
െത്ത അപ്പാെട െതാഴിൽക്കാലമായി മാറ്റുന്നു; അവെന്റ
ഭാര്യേയയും മക്കേളയും കാപ്പിറ്റലിലുള്ള വിശ്വാസമാകു�
ന്ന ചക്രത്തിനടിയിലിട്ടു വലിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.”

കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ അന്യാധീനത്വമാണു് കാതലായ പ്ര�
ശ്നം, ചരക്കുകളും ധനവും മാത്രമല്ല അധികാര സാമഗ്രി�
കൾ, ഉേദ്യാഗസ്ഥ സംവിധാനങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്ര�
ത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും അവെയ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യ�
രുെട നിശ്ചയെത്തക്കാളധികം ശക്തിമത്തായിത്തീരു�
ന്നു. േലാകേത്താടും സഹജീവികേളാടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ
ബന്ധങ്ങൾ ശത്രുതയുെട ബന്ധങ്ങളായി മാറുന്നു. അധി�
കാരത്തിനും ധനത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള, ൈകവശം വയ്ക്കാ�
നും ഭരിക്കാനുമുള്ള േലാഭം അവെന വിമാനുഷീകരിക്കു�
ന്നു. സ്വാർത്ഥപരത്വം, തൃഷ്ണ, അസത്യസന്ധത, ദുരഭിമാ�
നം എന്നിവ മനുഷ്യെന്റ സത്വെത്ത വിരൂപമാക്കുന്നു.

േലാകേത്താടും സഹജീവികേളാ�
ടുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ ബന്ധങ്ങൾ
ശത്രുതയുെട ബന്ധങ്ങളായി മാറു�
ന്നു. അധികാരത്തിനും ധനത്തിനും
േവണ്ടിയുള്ള, ൈകവശം വയ്ക്കാനും
ഭരിക്കാനുമുള്ള േലാഭം അവെന
വിമാനുഷീകരിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥ�
പരത്വം, തൃഷ്ണ, അസത്യസന്ധത,
ദുരഭിമാനം എന്നിവ മനുഷ്യെന്റ
സത്വെത്ത വിരൂപമാക്കുന്നു.

കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ ഭൗ�
തികതാൽപര്യങ്ങൾക്കു�
ള്ള ആശയമാണു് മുഖ്യ�
മായ പ്രേചാദനശക്തി.
ഉടമസ്ഥനിൽ സ്വതഃസ്സി�
ദ്ധമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങെള�
യും സവിേശഷതകെള�
യും നിേക്ഷപിക്കുന്നതി�
നുള്ള ശക്തി ധനത്തി�
നുണ്ടു്. മാർക്സ് തുടരുക�

യാണു്: “ഞാൻ ധനത്തിെന്റ ഉടമയാണു്. ധനം െകാണ്ടു്
എനിക്കു േവണ്ടെതന്തും വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കും—
ധനംെകാണ്ടു് വാങ്ങിക്കാനാവുന്ന ഏതിെനയും എനി�
ക്കു് വാങ്ങിക്കാം. ധനനിമിത്തമായ അധികാരവിസ്തൃതി
എെന്റ അധികാരേമഖലയാണു്. ധനത്തിെന്റ ഗുണധർ�
മ്മങ്ങളും അവശ്യശക്തികളും അതിെന്റ ഉടമയുെട ഗുണ�
ധർമ്മങ്ങളും അവശ്യശക്തികളുമാണു്. തന്മൂലം ഞാൻ
എന്താെണന്നുള്ളതും എനിക്കു് എത്രേത്താളം കഴിവു�
െണ്ടന്നുള്ളതും എെന്റ വ്യക്തിത്വംെകാണ്ടു് ഒരിക്കലും
നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നില്ല. ഞാൻ വിരൂപനാണു്. പേക്ഷ,
ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീെയ എനിക്കു വിലയ്ക്കു വാ�
ങ്ങാം. അതുെകാണ്ടു ഞാൻ വിരൂപനല്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ ൈവരൂപ്യത്തിെന്റ പ്രഭാവം—ൈവരൂപ്യത്തിെന്റ
പ്രതിബന്ധകാരിയായ ശക്തി—ധനത്താൽ നിരസ്തമാ�
കുന്നു. വ്യക്തിഗതലക്ഷണങ്ങളാൽ ഞാൻ മുടന്തനാ�
ണു്; പേക്ഷ, ധനം എനിക്കു് ഇരുപത്തിനാലു കാലുകൾ
ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ മുടന്തനല്ല.
ഞാൻ ചീത്തയാണു്, നുണയനാണു്. െനറിെകട്ടവനാ�
ണു് വിഡ്ഢിയാണു്, പേക്ഷ, ധനം ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നു;
ആകയാൽ അതിെന്റ ഉടമയായ ഞാനും. ധനമാണു്
ഏറ്റവും വലിയ േമന്മ. തന്മൂലം അതിെന്റ ഉടമയായ ഞാ�
നും ഏറ്റവും മികച്ചവനാണു്. േപാെരങ്കിൽ ധനം എെന്ന
അസത്യാേക്ലശത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു; ആയതിനാൽ
ഞാൻ സത്യസന്ധനായി കരുതെപ്പടുന്നു. ഞാൻ അവി�
േവകിയാണു്; എല്ലാറ്റിെന്റയും ശരിയായ ഹൃദയം ധനമാ�
കയാൽ ധനത്തിെന്റ ഉടമയായ ഞാൻ അവിേവകിയാ�
കുന്നെതങ്ങെന? ഇവെയ്ക്കല്ലാം പുറേമ ധനികനു സമർ�
ത്ഥരായ ജനങ്ങെള ആവശ്യത്തിനു വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴി�
യും. സമർത്ഥരുെട േമൽ ആധിപത്യമുള്ളവൻ അവെര�
ക്കാളും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനേല്ല? ധനികനായ എനിക്കു്
മനുഷ്യൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഏെതാന്നിനും കഴിവുള്ളതു�
െകാണ്ടു്—ധനത്തിനു നന്ദി—ഞാൻ എല്ലാ മാനുഷികശ�
ക്തികളും ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളവനേല്ല? ആകയാൽ ധനം
എെന്റ അശക്തികെള മുഴുവനും ശക്തികളാക്കിമാറ്റുന്നി�
േല്ല?” (Economic and Philosophical Manuscripts of
1844).

ധനമാണു് ഏറ്റവും വലിയ േമന്മ.
തന്മൂലം അതിെന്റ ഉടമയായ
ഞാനും ഏറ്റവും മികച്ചവനാണു്.
േപാെരങ്കിൽ ധനം എെന്ന അസ�
ത്യാേക്ലശത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നു;
ആയതിനാൽ ഞാൻ സത്യസ�
ന്ധനായി കരുതെപ്പടുന്നു. ഞാൻ
അവിേവകിയാണു്; എല്ലാറ്റിെന്റയും
ശരിയായ ഹൃദയം ധനമാകയാൽ
ധനത്തിെന്റ ഉടമയായ ഞാൻ
അവിേവകിയാകുന്നെതങ്ങെന?

കാപ്പിറ്റലിസം സ്വാർത്ഥ�
പരതേയയും അഹന്ത�
േയയും സത്യഹാനിേയ�
യും മനുഷ്യസത്വത്തി�
നു് അപകർഷേത്തയും
ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതു മനു�
ഷ്യെന അശുദ്ധീകരി�
ക്കുന്നു. വിമാനുഷീകരി�
ക്കുന്നു. സത്യസന്ധത,
ഭാവസ്ഥിരത, േസ്നഹം,
അനുകമ്പ, സഹകരണം
എന്നീ ആദർശങ്ങെളല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്രാപ്യ�
ങ്ങളായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ചില യാന്ത്രിക മാർക്സിസ്റ്റ്
ചിന്താഗതിക്കാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയാറുള്ളതുേപാെല അത്ത�
രം നന്മകൾക്കു് കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥാ�
നവുമിെല്ലന്നു് ഇതിനർത്ഥമില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
ഒരു കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെന്റ സ്വഭാവംതെന്ന അതി�
നകത്തു കാപ്പിറ്റലിസവിരുദ്ധാംശങ്ങെള വികസിപ്പി�
ക്കുക എന്നുള്ളതാണു്. കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ അന്തർഗ�
തങ്ങളായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയ�
വുമായ സമരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ധാർമ്മികവും ആത്മീയ�
വുമായ തലത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു. കാപ്പിറ്റലിസവ്യവ�
സ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ വിപണിയിൽ െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്കു�
ള്ള ഒരു ചരക്കായി മാറുന്നു. സമൂഹം ആകമാനം സർ�
വസംേശ്ലഷകമായ ഒരു മാർക്കറ്റാണു്. അതിൽ ജീവ�
നില്ലാത്ത ചരക്കുകൾ മാത്രമല്ല—നന്മ, േസ്നഹം, ദൃഢവി�
ശ്വാസം, അറിവു്, മനഃസാക്ഷി എന്നിങ്ങെന, ഒരു കാ�
ലത്തു് വിതരണം െചയ്യെപ്പടുകയല്ലാെത ഒരിക്കലും വി�
നിമയം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, ദാനം െചയ്യെപ്പടുകയ�
ല്ലാെത ഒരിക്കലും വിൽക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, ആർജ്ജി�
ക്കെപ്പടുകല്ലാെത ഒരിക്കലും വിലയ്ക്കു വാങ്ങെപ്പട്ടിട്ടില്ലാ�
ത്തതുമായ എല്ലാം കച്ചവടചരക്കുകളായി രൂപംെകാള്ളു�
ന്നു. അതു് പരെക്ക ദൂഷിതവൃത്തിയുെടയും സാർവത്രിക�
മായ ധനതൃഷ്ണയുെടയും കാലഘട്ടമാണു്; രാഷ്ട്രീയ സമ്പ�
ദ്  വ്യവസ്ഥയുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതു്, ധാർമ്മി�
കവും ശാരീരികവുമായെതന്തും കച്ചവടച്ചരക്കാകുകെകാ�
ണ്ടു് ശരിയായ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി
വിപണിയിേലക്കു നയിക്കെപ്പടുന്ന കാലഘട്ടമാണു്.
(Poverty of Philosophy).

കാപ്പിറ്റലിസവ്യവസ്ഥയിൽ ചരക്കുകൾ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്ക�
െപ്പടുന്നതു് മാനുഷികാവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടല്ല.
പ്രത്യുത, ചരക്കുകളുെട ഉത്പാദനത്തിനനുസരിച്ചു് ആവ�
ശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും യുക്തിപൂർവ്വം ൈകകാ�
ര്യം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ പ്രവണതയുെട പ്രാരം�
ഭരൂപങ്ങെളപ്പറ്റി മാർക്സ് ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുകയു�
ണ്ടായി: “ഓേരാരുത്തനും തെന്റ സഹജീവിെയ പുതിയ
ത്യാഗത്തിനു നിർബന്ധിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി അവനിൽ
പുതിയ ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപായം കണ്ടുപിടി�
ക്കുന്നു. അതു് അവനിൽ ഒരു പുതിയ ആശ്രിതഭാവം
ജനിപ്പിക്കുവാനും നൂതനസുഖസൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാ�
ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി വിചിത്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പിക്കു�
വാനും തദ്വാരാ അവെന സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയിേല�
ക്കു തള്ളിയിടുവാനും കൂടിയാണു്.” ഉപേഭാക്താക്കളുെട
മിക്ക ആവശ്യങ്ങളും ശരിയായ മാനുഷികാവശ്യങ്ങള�
ല്ല; െപാതുജനമാധ്യമരൂപീകരണ കുശലന്മാരായ വ്യാ�
പാരികളുെട കൃത്രിമസൃഷ്ടികളാണു്. ൈകവശാവകാ�
ശത്തിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും അഭിമാനത്തിലുമുള്ള
ആഗ്രഹം മനുഷ്യെന ഭൗതിേകാത്പന്നങ്ങളുെട അടിമ�
യാക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ, അവെനന്താേണാ അതല്ല; അവ�
െനന്തുേണ്ടാ എന്തിെന്റ ഉടമയാേണാ അതായിത്തീരു�
ന്നു. അവെന്റ വിലയളക്കുന്നതു് അവനിലുള്ള മാനുഷി�
കമൂല്യങ്ങൾ െകാണ്ടല്ല, േനെരമറിച്ചു് അവെന്റ ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട്, ജീവിതരീതി—ഗൃഹം, അതിെന്റ അന്തരല�
ങ്കാരങ്ങൾ, േവഷവിധാനം, കാർ, െടലിവിഷൻ െസറ്റ്,
ഗൃഹത്തിലുപേയാഗിക്കുന്ന സാധാരണങ്ങളും പരിഷ്കൃത�
ങ്ങളുമായ ഉപകരണങ്ങൾ—എന്നിവെകാണ്ടാണു്. കൂടു�
തൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ േശഖരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും സ്വാ�
യത്തമാക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാണു് അവെന്റ വ്യക്തിമഹത്വം
രൂപവത്കരിക്കെപ്പടുന്നതു്.

ഉപേഭാക്താക്കളുെട മിക്ക
ആവശ്യങ്ങളും ശരിയായ മാനുഷി�
കാവശ്യങ്ങളല്ല; െപാതുജനമാധ്യ�
മരൂപീകരണ കുശലന്മാരായ വ്യാ�
പാരികളുെട കൃത്രിമസൃഷ്ടികളാണു്.
ൈകവശാവകാശത്തിലും സുഖസൗ�
കര്യങ്ങളിലും അഭിമാനത്തിലുമുള്ള
ആഗ്രഹം മനുഷ്യെന ഭൗതിേകാ�
ത്പന്നങ്ങളുെട അടിമയാക്കുന്നു.

ഉടമസ്ഥതയുെടയും
ആധിപത്യത്തിെന്റയും
േലാകത്തിെന്റ സ്ഥാന�
ത്തിൽ സദ്ഭാവത്തിെന്റ
േലാകെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കു�
വാനാണു് മാർക്സ് ലക്ഷ്യം
വച്ചതു്. അേദ്ദഹം പറ�
ഞ്ഞു, ക്യാപിറ്റലിസ�
ത്തിൽ സദ്ഭാവം ഉടമാ�

വകാശത്തിനു കീെഴ്പട്ടു കഴിയുന്നു എന്നു്. “നിങ്ങൾ എത്ര�
േത്താളം കുറഞ്ഞവനാേണാ, സ്വജീവിതെത്ത അത്ര�
േത്താളം നിങ്ങൾ കുറച്ചു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; എത്രേത്താ�
ളമധികം നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ, അത്രേത്താളം കൂടുതൽ നി�
ങ്ങൾ അവെന്റ അന്യാധീന സദ്ഭാവെത്തക്കുറിച്ചു േകൾ�
ക്കുന്നു… വസ്തുക്കളുെട േലാകത്തിനു വില കൂടുേന്താറും
മനുഷ്യേലാകത്തിെന്റ വില ചുരുങ്ങുന്നു” അത്തരം പരി�
തസ്ഥിതികളിൽ വിമാനുഷീകരണത്തിെന്റ വിവിധ വശ�
ങ്ങേളാടുള്ള സമരം—േസ്നഹം, യാഥാർത്ഥ്യം, സൗന്ദര്യം,
സഹകരണം, സത്യസന്ധത, സ്വാഭാവസ്ഥിരത എന്നി�
വയ്ക്കായുള്ള സമരം—കാപ്പിറ്റലിസേത്താടുതെന്നയുള്ള
സമരവുമായി പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യനും മനു�
ഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങെള ആധാരമാക്കി സദാചാ�
രപരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുെട സംപ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടി െചയ്യു�
ന്ന സമരവും മനുഷ്യെന്റ ൈവയക്തിക മഹത്വം വികസി�
പ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി െചയ്യുന്ന സമരവും ചൂഷണത്തിനും
മർദ്ദനത്തിനും എതിരായുള്ള സമരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം �
തെന്നയാണു്.

കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിെനതിരായുള്ള മാർക്സിെന്റ വി�
മർശനം മുതലാളി, െതാഴിലാളിെയ സാമ്പത്തികമായി
ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിെനതിെര മാത്രമുള്ളതായിരുന്നില്ല;
െതാഴിലാളികേളയും മുതലാളിേയയും അധഃപതിപ്പിക്കു�
ന്ന ഉത്പാദനസമ്പ്രദായത്തിെനതിരായും കൂടിയുള്ളതാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി: “സമൂഹെത്ത സ്വ�
കാര്യസ്വത്തിൽ നിന്നും ദാസ്യത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുക
എന്നതു് െതാഴിലാളികളുെട സമുദ്ധാരണമായി രാഷ്ട്രീയ�
രൂപം ൈകെക്കാള്ളുന്നു. ഇതിെന്റ അർത്ഥം െതാഴിലാ�
ളികളുെട മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റതെന്ന െമാത്തം
സമുദ്ധരണം ഇതിൽ ഉൾെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണു്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ െതാഴിലാളിക്ക് ഉത്പാദനേത്താ�
ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളും ഉൾെപ്പടുന്നു�
ണ്ടു്; എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അടിമത്തങ്ങളും ഈ ബന്ധ�
ത്തിെന്റ രൂപാന്തരങ്ങളാണു് അഥവാ അനന്തരഫലങ്ങ�
ളാണു്.” (capital).

മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജന�
വർഗ്ഗങ്ങൾ അവരുെട രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ�
ക്കായിട്ടു മാത്രമല്ല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ തെന്ന േമാച�
നത്തിനുേവണ്ടിയും സമരം െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ
സമരപ്രക്രിയയിലാണു് അവർ സമൂഹത്തിെന്റ േനതൃ�
ത്വം ഏെറ്റടുക്കുന്നതു്. ഈ സമരത്തിെന്റ വിജയം സർ�
േവ്വാപരി ആശ്രയിക്കുന്നതു് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയമായ പക്വതെയയും ഭാവദാർഢ്യെത്തയും ജാഗ്ര�
തെയയും ആത്മേബാധെത്തയും ആത്മത്യാഗെത്തയും
വിപ്ലവാത്മകമായ ഐക്യെത്തയുമാണു്.

മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങെള ആധാരമാക്കി സദാ�
ചാരപരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുെട സം�
പ്രാപ്തിക്കുേവണ്ടി െചയ്യുന്ന സമര�
വും മനുഷ്യെന്റ ൈവയക്തിക മഹ�
ത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
െചയ്യുന്ന സമരവും ചൂഷണത്തിനും
മർദ്ദനത്തിനും എതിരായുള്ള സമര�
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം തെന്നയാണു്.

യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യ�
സമൂഹനിർമ്മാണത്തി�
െന്റ ദിശയിലുള്ള ആദ്യ�
െത്തപ്പടി െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ�
മായ േമാചനം തെന്ന�
യാണു്. സ്വകാര്യ ഉടമാ�
വകാശത്തിെന്റ സ്ഥാ�
നത്തു് കൂട്ടുടമാവകാശം
ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടതാണു്; അതിലൂെട ഓേരാ വ്യക്തിയു�
െടയും താത്പര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായ മനുഷ്യസമൂഹത്തി�
െന്റ താൽപര്യങ്ങളുമായി ഇണക്കിേച്ചർക്കെപ്പടുന്നു. ഒരു
സാമൂഹ്യജീവിെയന്ന നിലയിലുള്ള തെന്റ യഥാർത്ഥ പ്ര�
കൃതി മനുഷ്യനു് അങ്ങെന ആദ്യമായി അറിയുവാനിടവ�
രുന്നു. പിന്നീടു് വ്യക്തിയുെട നന്മയും സമൂഹത്തിെന്റ നന്മ�
യും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സംഘട്ടനം സംഭവിക്കുന്നി�
ല്ല. ഓേരാ വ്യക്തിയുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹസ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ആവശ്യനിബന്ധനയായിത്തീരുകയും െച�
യ്യുന്നു.

ഒരു വർഗ്ഗം മറ്റുവർഗ്ഗങ്ങളുെട േമധാവിത്വത്തിൽ നിന്നു്
േമാചനം ലഭിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്നിടേത്താ�
ളം കാലം അതു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതു് താൻ മനുഷ്യ�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്നു
എന്നാണു്. ‘ക്രിട്ടിക് ഓഫ് െഹഗൽസ് ഫിേലാസഫി
ഓഫ് ൈററ്റ് ’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിെന്റ അവതാരികയിൽ
മാർക്സ് എഴുതി:

“തന്നിലും ബഹുജനങ്ങളിലും ആേവശത്തിെന്റ നിമിഷ�
ങ്ങൾ ഉണർത്തിവിടുകയും വിശാലമായ സമൂഹവുമായി
ബന്ധെപ്പടുകയും സേമ്മളിക്കുകയും താദാത്മ്യം പ്രാപി�
ക്കുകയും ആ സമൂഹത്തിെന്റ െപാതുപ്രതിനിധിയായി
അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യാത്ത സിവിൽ സമൂഹ�
ത്തിെല ഒരു വർഗ്ഗത്തിനും േമൽ പ്രസ്താവിച്ച പങ്കു വഹി�
ക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതിെന്റ ലക്ഷ്യവും താത്പര്യവും
സമൂഹത്തിെന്റ തെന്ന ലക്ഷ്യവും താത്പര്യവുമായിത്തീര�
ണം; അതു വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹത്തിെന്റ മസ്തിഷ്കവും ഹൃ�
ദയവുമായി പ്രവർത്തിക്കണം. െപാതുതാത്പര്യത്തിെന്റ
േമൽവിലാസത്തിൽ മാത്രേമ ഒരു പ്രേത്യക വർഗ്ഗത്തിനു്
െപാതുവായ മികവു് അവകാശെപ്പടുവാൻ സാദ്ധ്യമാവുക�
യുള്ളൂ.” (Early Writing)

കാപ്പിറ്റലിസെത്ത തൂെത്തറിയുന്നതു്
ചൂഷിതരും മർദ്ദിതരുമായ ഒരു
ജനതെയ ചൂഷകരും മർദ്ദകരുമായ
മെറ്റാരു വർഗ്ഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ
േവണ്ടിയല്ല; സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗെത്ത മെറ്റാരു ഭാഗത്തിെനതി�
രായി തിരിച്ചുവിടുന്നതിനല്ല; അതു്
സ്വയം േമാചിതമാകുന്നേതാെടാപ്പം
മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത ആകമാനം
േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണു്.

ജർമ്മൻ വിചാരൈശ�
ലിയിൽ പറഞ്ഞാൻ,
“മുമ്പു ഭരിച്ചിരുന്ന വർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ സ്ഥാനം സ്വയം
പിടിെച്ചടുക്കുന്ന പുതിയ
വർഗ്ഗം അതിെന്റ ലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകിട്ടുന്ന�
തിനായി സ്വന്തം താൽ�
പര്യെത്ത സമൂഹത്തി�
െല എല്ലാവരുെടയും

താൽപര്യമായി പ്രതിനിധാനം െചയ്യുവാൻ നിർബദ്ധ�
മാണു്. തെന്റ ആശയങ്ങൾക്കു് സാർവലൗകികതയുെട
രൂപം നൽേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു് കുെറക്കൂടി മികച്ച
ൈശലിയിൽ പറയാം. വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വർഗ്ഗം പ്രാ�
രംഭം മുതൽക്കുതെന്ന ഒരു വർഗ്ഗമായിട്ടല്ല സമഗ്രമായ
സമൂഹത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന�
തു്.” (The German Ideology).

ഉദാഹരണമായി ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർ�
ക്കു് ഓേരാ മർദ്ദിത ജനത്തിെന്റയും ഹൃദയാന്തർഗതമായ
സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സൗഭ്രാത്രം എന്നീ ആദർശങ്ങെള
ഇളക്കിവിടുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുജനം അവരു�
െട പിന്നിൽ അണിനിരന്നു; തങ്ങളുെട പ്രിയെപ്പട്ട ആദർ�
ശങ്ങൾക്കു േവണ്ടി നിസ്വാർത്ഥത്യാഗങ്ങളനുഭവിക്കുക�
യും െചയ്തു. പേക്ഷ, വിജയം മിഥ്യാനുഗതമായിരുന്നു.
ജനങ്ങെള അണിനിരത്തിയ ബൂർഷ്വാവർഗം മർദ്ദകരിൽ
നിന്നു േമാചനം േനടിയേതാെട സ്വയം മർദ്ദകവർഗ്ഗമാ�
യി രൂപാന്തരെപ്പടുകയുണ്ടായി.

ചൂഷകർെക്കതിെര െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നടത്തുന്ന സമ�
രങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങൾ നടത്തിയ സമ�
രങ്ങളിൽ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുെമന്നു് മാർ�
ക്സ് സിദ്ധാന്തിച്ചു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തെന്നയാണു്. കാപ്പിറ്റലിസ�
െത്ത തൂെത്തറിയുന്നതു് ചൂഷിതരും മർദ്ദിതരുമായ ഒരു
ജനതെയ ചൂഷകരും മർദ്ദകരുമായ മെറ്റാരു വർഗ്ഗമാക്കി
മാറ്റുവാൻ േവണ്ടിയല്ല; സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെത്ത
മെറ്റാരു ഭാഗത്തിെനതിരായി തിരിച്ചുവിടുന്നതിനല്ല;
അതു് സ്വയം േമാചിതമാകുന്നേതാെടാപ്പം മനുഷ്യവർ�
ഗ്ഗെത്ത ആകമാനം േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണു്.
അങ്ങെന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിജയം െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗം അടക്കമുള്ള എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുെടയും തിേരാധാ�
നത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അവരുെട സാ�
മ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണു് സമരം െച�
യ്യുന്നതു്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക േനട്ടങ്ങളിലുള്ള േനാട്ടം
മാത്രമാണു് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േപ്ര�
രകശക്തി എന്നു മാർക്സ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. െതാഴിലാ�
ളികൾ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങെള മുൻനിർത്തി െചയ്യുന്ന
സമരം സമഗ്രമായ സമൂഹത്തിെന്റ അതായതു മനുഷ്യ�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ തെന്ന താൽപര്യസംരക്ഷണത്തിനുള്ള
സമരമാണു്. േസാഷ്യലിസം എന്നതു് െവറും വർഗ്ഗതാൽ�
പര്യസംരക്ഷണമല്ല; വർഗ്ഗരഹിതസമൂഹെത്ത സൃഷ്ടിച്ചു്
സമൂഹത്തിെല വർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങെള മായ്ച്ചുകളയലാണു്.
ഈ അർത്ഥത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ ഭാവിെയ പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന വർഗ്ഗം േപ്രാളി�
േറ്ററിയറ്റ് എന്നതുെകാണ്ടർത്ഥമാക്കുന്ന െതാഴിലാളിക�
ളുെട വിശ്വജനീനമായ വർഗ്ഗമാണു്. അതിെന്റ സമരം
സദാചാരപരവും ആത്മീയവുമായ വികാസത്തിെന്റ നൂ�
തനവും ഉന്നതതരവുമായ േശ്രണിയിേലക്കു കയറുന്നതി�
നുള്ള മാനവജാതിയുെട അഭിലാഷങ്ങെള പ്രകാശനം
െചയ്യലാണു്.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം വികാ�
സം സാധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ
പഴയ സിവിൽ െസാൈസറ്റിയു�
െട സ്ഥാനത്തു് വർഗ്ഗങ്ങെളയും
അവയുെട പരസ്പര ശത്രുതക�
െളയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു
സമൂഹെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുകത�
െന്ന െചയ്യും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം
എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്ന ഒന്നു് പി�
ന്നീടു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥമായ (ചാരി�
ത്രികമായ) താത്പര്യങ്ങ�
ളും അതിസന്നിഹിത താ�
ത്പര്യങ്ങളും (സാമ്പത്തി�
കം) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
മാർക്സ് കാണാൻ വിട്ടു�
േപായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥ
താൽപര്യങ്ങെള അതി�
സന്നിഹിത താൽപര്യ�
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ബലികഴിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം ഇഷ്ടെപ്പ�
ട്ടിരുന്നില്ല. അതിസന്നിഹിതവർത്തമാനകാലത്തിെന്റ
കർത്തവ്യങ്ങളും ചാരിത്രിക പ്രക്രിയയുെട സാകല്യവും
തമ്മിലും, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ അതിസന്നിഹിത
ൈദനംദിനാവശ്യങ്ങളും സമരങ്ങളും അതിെന്റ ചാരി�
ത്രിക ലക്ഷ്യവും തമ്മിലും, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാ�
നത്തിലുള്ള അതിെന്റ സങ്കുചിത ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റായിൽ ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തിയി�
ട്ടുണ്ടു്:

“മറ്റു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സംഘടനകളിൽ നിന്നു് കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകൾ േവർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു് ഇതിൽ മാത്ര�
മാണു് (1) വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റുകളുെട
േദശീയസമരങ്ങളിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും
ഉന്നയിക്കുന്നതും സമഗ്രമായ േപാളിേറ്ററിയറ്റിെന്റ െപാ�
തുതാൽപര്യങ്ങളാണു്. (2) െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ബൂർഷ്വാ�
സിെക്കതിെര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമരത്തിനു് അതി�
െന്റ വളർച്ചയിൽ കടന്നുേപാേകണ്ടുന്ന വിവിധ ഘട്ട�
ങ്ങളിലും അവർ എേപ്പാഴും എവിെടയും സമഗ്രമായ പ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റ താത്പര്യങ്ങെളയാണു് പ്രതിനിധാനം
െചയ്യുന്നതു്.”

കാപ്പിറ്റലിെന്റ േമധാവിത്വത്തിൽ നിന്നു െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗെത്ത സമുദ്ധരിച്ചു് തദ്വാരാ െമാത്തം മനുഷ്യസമൂഹ�
െത്ത േമാചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമരം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള
ഒന്നാണു് ഈ പ്രസ്ഥാനം. ഈ അന്തിമലക്ഷ്യത്തിെന്റ
സാകല്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രേമ െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ഭാഗികാംശങ്ങൾ വിപ്ലവാത്മക�
പ്രാധാന്യം ൈകവരിക്കുകയുള്ളൂ. ലൂക്കാച്ച് ഇപ്രകാരം
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്:

“ഈ അന്തിമലക്ഷ്യം പ്രക്രിയേയാടു െപാരുത്തമില്ലാത്ത
അമൂർത്തമായ ഒരാശയമല്ല, സത്യത്തിെന്റയും വസ്തുത�
യുെടയും ഒരംശം തെന്നയാണു്. എത്തിയ ഓേരാ ഘട്ട�
ത്തിെന്റയും മൂർത്തമായ അർത്ഥമാണതു്; മൂർത്തമായ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അേഭദ്യമായ ഒരു ഭാഗം തെന്നയാണു്
അതു്. സമഗ്രമായ പ്രക്രിയയുെട പക്ഷംപിടിച്ചു പറയുന്ന�
തായാൽ, അതു് പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ശരിയായ മാർഗ്ഗം
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന േനതൃത്വെത്ത അറിയു�
വാൻ േവണ്ടിയുള്ള ഒന്നാണു്.” (George Lukacs; History
and Class Consciousness)).

പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ െപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിെന്റ വർഗ്ഗസമരം
േവതനം, േബാണസ് തുടങ്ങിയ സാധാരണ ഭൗതിക�
പരിഗണനകളാൽ സീമിതമാണു്. എന്നാൽ മാർക്സ്
തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിെന്റ സംഭാവ്യവും
യഥാർത്ഥവുമായ പ്രതിേബാധം അതിെന്റ ‘സാധാര�
ണപ്രതിേബാധ’ത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണു്. അവ്യക്തത�
യുെട മൂടുപടങ്ങളിലൂെട അതു നിരീക്ഷിക്കുകയും ആത്മ�
േബാധത്തിേലക്കു് െചെന്നത്തുകയും െചയ്യും. േലാക�
ത്തിൽ തെന്റ കർത്തവ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള േബാധമാണു്
അതിെന്റ ആത്മേബാധം. “ആധികാരികസമൂഹമാകു�
ന്ന, തേന്നാടു േചർന്ന നിര മുഴുവനും േമേല്പാട്ടുയരാെത
തനിക്കു േമേല്പാട്ടു െപാങ്ങുവാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്നു്” അതി�
നറിയാം. “െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം സ്വന്തം വികാസം സാധി�
പ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ പഴയ സിവിൽ െസാൈസറ്റിയുെട
സ്ഥാനത്തു് വർഗ്ഗങ്ങെളയും അവയുെട പരസ്പര ശത്രുതക�
െളയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുക�
തെന്ന െചയ്യും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്ന
ഒന്നു് പിന്നീടു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം എന്നതു് സിവിൽ സമൂഹത്തി�
ലുള്ള െപാരുത്തേക്കടുകളുെട ആധികാരികപ്രകാശനം
തെന്നയാണു്.”

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിനു് േലാ�
കചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ഒരു പങ്കു കൽപിച്ചുെകാടു�
ത്തിട്ടുള്ളതു് അവർ േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിെന ൈദവമായി
കരുതുന്നതുെകാണ്ടല്ല. വസ്തുത അതിൽ നിന്നും എത്ര�
േയാ വിദൂരത്താണു്. േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റ് അതിെന സ്വയം
േമാചിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമാണു്; േമാചിപ്പിക്കുക തെന്ന
േവണം താനും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ േപ്രാളിേറ്ററിയ�
റ്റ് തികച്ചും വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതിെല മാനുഷ്യക�
വും മാനുഷ്യകത്തിെന്റ ആകാരംേപാലും പൂർണ്ണമായും
അമൂർത്തമായിത്തീരുന്നു; അതിെന്റ ജീവിതസാഹചര്യ�
ങ്ങളിൽ സമകാലികസമൂഹത്തിെന്റ എല്ലാ ജീവിതസാ�
ഹചര്യങ്ങളും അപ്പാെട പൂർത്തീകരിക്കെപ്പട്ടതായി ദർശി�
ക്കുന്നു. േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം അവസ്ഥ
കാര്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളവനാെണന്ന അവസ്ഥ നഷ്ട�
െപ്പടുന്നു. എന്നാൽ അേത സമയം ഈ നഷ്ടെത്തക്കുറി�
ച്ചു് അവൻ സിദ്ധാന്തപരമായ ഒരു േബാധം േനടുകയും
െചയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും നിരസിക്കുവാേനാ െവള്ളയടിച്ചു�
കാണുവാേനാ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്വന്തം ദുർദ്ദശയുെട
തികച്ചും അവിശങ്കനീയമായ ആജ്ഞകളാൽ അതിെന്റ
മനുഷ്യത്വരാഹിത്യത്തിെനതിെര െവല്ലുവിളിക്കുവാൻ േപ്ര�
രിതനാകുന്നു. എന്നാലും േപ്രാളിേറ്ററിയറ്റിനു് അതിെന്റ
തെന്ന ജീവിതപരിസ്ഥിതികെള നശിപ്പിക്കാെത സ്വയം
േമാചിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പേക്ഷ, അതു സാധിപ്പി�
ക്കണെമങ്കിൽ സമകാലീന സമൂഹത്തിെല, േപ്രാളിേറ്റ�
റിയത്തിനകത്തുതെന്ന സാന്ദ്രീകൃതരൂപത്തിൽ നിലവി�
ലുള്ള, എല്ലാ മനുഷ്യജീവിത പരിസ്ഥിതികെളയും നശി�
പ്പിക്കാെത പറ്റുകയുമില്ല എന്നു് മാർക്സ് േഹാളി ഫാമിലി
എന്ന കൃതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

സ്വകാര്യ സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥ ൈകവശാവകാശേബാധ�
െത്ത ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. എത്രേത്താളം അതു
കൂടുതലുണ്ടാകുന്നുേവാ അത്രയും നല്ലതു് എന്നതാണു
നില. ഭൗതികച്ചരക്കുകളുെട പരമാവധി ഉത്പാദനവും
പരമാവധി ഉപേഭാഗവും മനുഷ്യെന്റ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി�
ത്തീരുന്നു. ഭൗതിക േനട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തൃഷ്ണ മനുഷ്യനിൽ
മുഖ്യ േപ്രരകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാർക്സ് അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു്:

കച്ചവടക്കാരുെട സ്വത്തുബന്ധ�
ങ്ങളനുസരിച്ചു് അധ്വാനം മാത്രമല്ല
അധ്വാനിക്കുന്ന ആളും അന്യാധീ�
നെപ്പട്ടുേപാകുന്നു. ആകയാൽ
സ്വകാര്യസ്വത്തവകാശെത്ത ഇല്ലാ�
താക്കുക എന്നതു് ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല.
െതാഴിലിെന്റ അന്യാധീനത്വ�
െത്ത ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള
മാർഗ്ഗമാണു്. ഇതു് ഒരു പുതിയ
സാമൂഹ്യവ്യസ്ഥെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

“സ്വകാര്യസ്വത്തു് നെമ്മ
അവിേവകികളും പക്ഷ�
പാതികളുമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.
ഒരു വസ്തു നമ്മുെട ൈക�
യിലുെണ്ടങ്കിൽ മാത്ര�
േമ, നമുക്കു് അെതാരു
കാപ്പിറ്റൽേപാെലയാകു�
േമ്പാൾ മാത്രേമ, അതു്
േനരിട്ടു ഭക്ഷിക്കെപ്പടുക�
േയാ പഠനം െചയ്യെപ്പ�

ടുകേയാ ധരിക്കെപ്പടുകേയാ അധിവസിക്കെപ്പടുകേയാ
മേറ്റാ െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്രേമ, ചുരുക്കത്തിൽ വല്ല വിധ�
ത്തിലും പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതായാൽ മാത്രേമ നമ്മു�
േടതാെണന്ന േബാധം നമുക്കുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ…” ഇങ്ങെന
ശാരീരികവും ബൗദ്ധികവുമായ േബാധങ്ങളുെട സ്ഥാന�
ത്തു് ഈ േബാധങ്ങളുെടെയല്ലാം നിരാസം പ്രതിഷ്ഠിക്ക�
െപ്പടുന്നു; മനുഷ്യൻ തനിക്കു് ആന്തരമായ സമ്പത്തു സൃ�
ഷ്ടിക്കുന്നതിനു ശക്തനാകുവാൻ േവണ്ടി ഇത്തരെമാരു
നിേശ്ശഷ ദാരിദ്ര്യത്തിേലക്കു് അധഃപതിക്കുവാനിടയാേക�
ണ്ടിവരുന്നു.

സ്വകാര്യസ്വത്തു് ഒരു വസ്തുവല്ല. േനേരമറിച്ചു് അതു് മറ്റുള്ള�
വരുെട അധ്വാനത്തിേന്മൽ തീരുമാനെമടുക്കുന്നതിനു�
ള്ള അധികാരമാണു്. കച്ചവടക്കാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തു്
സാരാംശത്തിൽ െതാഴിലാളിയുെട അദ്ധ്വാനേശഷിെയ
വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും ചൂഷണം െചയ്യുവാനുമുള്ള
കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ അധികാരം തെന്നയാണു്. കച്ചവട�
ക്കാരുെട സ്വത്തുബന്ധങ്ങളനുസരിച്ചു് അധ്വാനം മാത്ര�
മല്ല അധ്വാനിക്കുന്ന ആളും അന്യാധീനെപ്പട്ടുേപാകുന്നു.
ആകയാൽ സ്വകാര്യസ്വത്തവകാശെത്ത ഇല്ലാതാക്കുക
എന്നതു് ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. െതാഴിലിെന്റ അന്യാധീനത്വ�
െത്ത ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണു്. ഇതു് ഒരു
പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യസ്ഥെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ�
യിൽ സ്വതന്ത്രമായി സംഘടിച്ച വ്യക്തികൾ സാമൂഹ്യവ�
ത്കരിക്കെപ്പട്ട ഉത്പാദനമാർഗ്ഗങ്ങെള സ്വന്തമാക്കുന്നു,
നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഭരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലുമുള്ള ആത്മൈവശിഷ്യ�
െത്ത നിേഷധിക്കുന്നതും, ‘സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ ന്യായ�
മായ പ്രകാശനെത്ത’ നിേഷധിക്കുന്നതുമായ പരുക്കൻ
കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ മാർക്സിനു് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. എല്ലാവർക്കുമുള്ള െപാതുസ്വത്തായി അവകാശെപ്പ�
ടുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഏെതാന്നിെനയും നശിപ്പിക്ക�
ലാണു പരുക്കൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. “ഉടനടി
മൂർത്തമായി ൈകവശം വയ്ക്കുക എന്നതാണു ജീവിതത്തി�
െന്റയും അസ്തിത്വത്തിെന്റയും ഏകലക്ഷ്യമായി അതിനു
േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.”

മാർക്സ് വിചാരിച്ചു, വർഗ്ഗരഹിത�
മായ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം
ൈവയക്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ
താത്പര്യങ്ങെള പുനഃപ്രതിഷ്ഠി�
ക്കുെമന്നു്, സ്വകാര്യസ്വത്തിെന
ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിനു്
അേദ്ദഹം നൽകിയ അർത്ഥം ‘മനു�
ഷ്യെന്റ എല്ലാ വികാരങ്ങെളയും,
വിേശഷഗുണങ്ങെളയും സമ്പൂർണ്ണ�
മായി സമുദ്ധരിക്കുക’ എന്നാണു്.

ഈ സിദ്ധാന്തെത്ത വി�
മർശിച്ചുെകാണ്ടു് മാർ�
ക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി:
“സാർവത്രികമായ അഭ്യ�
സൂയ ഒരു ശക്തിയായി
ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നതു് അതിേലാഭത്തി�
െന്റ ഒരു പ്രച്ഛന്നരൂപം
മാത്രമാണു്; അതിേലാ�
ഭം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിതമാ�
വുകയും േവെറാരുവിധത്തിൽ സ്വയം സംതൃപ്തമാവുകയു�
മാണു് അതു്. ഓേരാ ൈവയക്തിക സ്വകാര്യ സ്വത്തിെന�
ക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകെള എല്ലാ സമ്പന്നതരസ്വകാര്യസ്വ�
ത്തിനുെമതിെരയുള്ള അഭ്യസൂയയുെടയും ഏതിെനയും
സാമാന്യതലത്തിേലക്കു വലിച്ചിറക്കിെക്കാണ്ടുവരുവാ�
നുള്ള അഭിവാഞ്ഛയുെടയും രൂപത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുക
എന്നതു തെന്നയാണു് അതു്. അങ്ങെന മത്സരത്തിെന്റ
സാരാംശം ഈ അഭ്യസൂയയും തട്ടിനിരപ്പാക്കലുമായി
കലാശിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഈർഷ്യയും, ഒരു കുറ�
ഞ്ഞ അളവിെനക്കുറിച്ചു മുൻകൂട്ടിയുള്ള ധാരണയനുസരി�
ച്ചു് എല്ലാം താേഴാട്ടു നിരപ്പാക്കലും, ഉച്ഛാവസ്ഥെയ പ്രാ�
പിക്കുക എന്നുമാത്രമാണു് പരുക്കൻ കമ്മ്യൂണിസം. സ്വ�
കാര്യസ്വത്തിെന ഇപ്രകാരം തുടച്ചുനീക്കുന്നതുെകാണ്ടു്
യഥാർത്ഥമായ ആത്മസാത്കരണെത്ത എത്ര ചുരുക്ക�
മായിട്ടു മാത്രമാണു് പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു് എന്നു്
സംസ്കൃതിയുെടയും നാഗരികതയുെടയും േലാകത്തിെന്റ
േകവലനിേഷധത്തിൽനിന്നും, സ്വകാര്യസ്വത്തു് പരിധി�
യിലധികമിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കിഞ്ചനരു�
െടയും നിരീഹരുെടയും കൃത്രിമമായ സാരള ്യത്തിേലക്കു�
ള്ള അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമാണു്.

ഉത്പാദനരീതികളുെട സാമൂഹ്യവത്കരണം എന്നാൽ
മൂർത്തമായ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന്റ സ്ഥാനത്തു് േസ്റ്ററ്റിെന്റ രൂ�
പത്തിൽ അമൂർത്തമായ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിെന പ്രതിഷ്ഠിക്കു�
കയല്ല, അന്യാധീനത്തിലാക്കെപ്പട്ട അധ്വാനത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്തു് സ്വതന്ത്രവും സംഘടിതവുമായ അധ്വാന�
െത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണു്.” (Earlier works)

അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ വിഭജനവും തന്മൂലം സമൂഹത്തിലുണ്ടാ�
യിട്ടുള്ള വർഗ്ഗവിഭജനവും ഉണ്ടായേതാടുകൂടി മനുഷ്യൻ
ഒരു അന്യഥാത്വേബാധത്താൽ ബാധിതനായിരിക്കുക�
യാണു്. അവെന്റ അന്തരംഗത്തിൽ െപാതുവിലുള്ള മനു�
ഷ്യവർഗ്ഗേക്ഷമത്തിെനതിെര േപാരടിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ�
േമഖലയും, അഹന്തെയയും സ്വാർത്ഥത്തയും അതിലം�
ഘിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിെന്റ സജീവഭാഗമായിത്തീ�
രുന്നതിനും പരിശ്രമിക്കുന്ന സാർവലൗകികതാേമഖല�
യും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അകൽച്ച�
യുെട അനന്തരഫലമാണു് അന്യഥാത്വേബാധം. മാർക്സ്
വിചാരിച്ചു, വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം
ൈവയക്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ താത്പര്യങ്ങെള പുനഃ�
പ്രതിഷ്ഠിക്കുെമന്നു്, സ്വകാര്യസ്വത്തിെന ഇല്ലാതാക്കുക
എന്നതിനു് അേദ്ദഹം നൽകിയ അർത്ഥം ‘മനുഷ്യെന്റ
എല്ലാ വികാരങ്ങെളയും, വിേശഷഗുണങ്ങെളയും സമ്പൂർ�
ണ്ണമായി സമുദ്ധരിക്കുക’ എന്നാണു്.

മാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി; “സ്വകാര്യസ്വത്തിെന ഇല്ലാ�
താക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യജീ�
വിതെത്ത അന്യാധീനെപ്പടുത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത
സമ്പത്തായി മാറ്റുക എന്നതാണു്. പ്രാേയാഗിക മനുഷ്യ�
ത്വം രൂപംെകാള്ളുക എന്നതാണു്.” (Earlier works).

മാർക്സ് അന്യാധീനത്വം എന്ന പദം ഉപേയാഗിക്കുന്ന�
തു് സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സിെന വിശദീകരിക്കു�
ന്ന സീമിതമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുെട അർത്ഥ�
ത്തിൽ മാത്രമല്ല, സത്താമീമാംസാപരമായ വിപുലമായ
അർത്ഥത്തിലും കൂടിയാണു്.

“അന്യാധീനെപ്പട്ട അധ്വാനത്തിെന്റയും െതാഴിലാളിക്കു
പ്രകൃതിേയാടും തേന്നാടുതെന്നയുമുള്ള ബാഹ്യബന്ധ�
ത്തിെന്റയും ഉത്പന്നമാണു്, പരിണതിയാണു്, അവശ്യ�
ഫലമാണു് സ്വകാര്യസ്വെത്തന്നതു്. അങ്ങെന സ്വകാ�
ര്യസ്വത്തു് എന്നതു് വിശകലനത്തിൽ അന്യാധീനെപ്പ�
ട്ട അധ്വാനം അതായതു് അന്യാധീനെപ്പട്ട മനുഷ്യൻ—
അപരക്തമായ അധ്വാനം—അപരക്തമായ ജീവിതം—
അപരക്തനായ മനുഷ്യൻ എന്ന ആശയത്തിെന്റ ഫല�
ങ്ങളാണു്. ശരിയാണു്, സ്വകാര്യസ്വത്തു പ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ ഫലമായിട്ടാണു് രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥാപരമായി
അന്യാധീനാധ്വാനം (അന്യാധീനജീവിതം) എന്ന ആശ�
യം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ, ഈ ആശയത്തിെന്റ
വിശകലനത്തിൽ നിന്നു് വിശദമാകുന്നുണ്ടു് സ്വകാര്യസ്വ�
ത്തു് അന്യാധീനാധ്വാനത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സായി, കാര�
ണമായി, േതാന്നുന്നുെണ്ടങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു്
ഇതിെന്റ അനന്തരഫലമാണു് എന്നു്.”

ഈ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലേത്ര മാർക്സ് മനുഷ്യെന്റ
സകലവിധത്തിലുള്ള േബാധങ്ങളുെടയും ൈവശിഷ്ട്യങ്ങ�
ളുെടയും സമ്പൂർണ്ണമായ സമുദ്ധാരണത്തിേലക്കു് വഴി�
െയാരുക്കുന്ന സ്വകാര്യസ്വത്തവകാേശാന്മുലനെത്തക്കു�
റിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്.

സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റയും വർഗ്ഗവി�
ഭജനത്തിെന്റയും ഉന്മൂലനത്തിലും
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന്റ സേഹാദ�
രനാെണന്നും സുഹൃത്താെണ�
ന്നുമുള്ള േബാധേത്താടുകൂടിയ
മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റ വികാ�
സത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ
സമൃദ്ധിയുെട േലാകമാണു് അതു്.
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുേവണ്ടി രാ�
ഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമപ്പുറത്തു
െചന്നു് യഥാർത്ഥമനുഷ്യപ്ര�
കൃതിെയ സ്വായത്തമാക്കുക
എന്നതാണു് മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം.

“സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ
സാക്ഷാത്തായ ഉല്ലംഘ�
നം മനുഷ്യെന്റ സത്തി�
െന, ജീവിതെത്ത വാ�
സ്തവിക മനുഷ്യെന മനു�
ഷ്യ േനട്ടങ്ങെള, മനു�
ഷ്യനുേവണ്ടി മനുഷ്യൻ,
ൈകവശെപ്പടുത്തലാ�
ണു്, അതു് അപ്രത്യക്ഷ�
വും, ഏകപക്ഷീയവുമായ
സന്തർപ്പണത്തിെന്റ
അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം—

ൈകവശംവയ്ക്കു, ഉടമയാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാ�
ത്രം—ഗ്രഹിച്ചാൽ േപാരാ, മനുഷ്യൻ അവെന്റ സമഗ്ര�
മായ സത്വെത്ത സമഗ്രമായ രീതിയിൽ—അതായതു
സമ്പൂർണ്ണമനുഷ്യെന—ൈകവശെപ്പടുത്തലാണു് അതു്.
ആകയാൽ സ്വകാര്യസമ്പത്തിെന്റ ഉല്ലംഘനം സമ്പൂർ�
ണ്ണമായ മാനുഷിക േബാധങ്ങെളയും സവിേശഷതക�
െളയും സാകേല്യന സമുദ്ധരിക്കൽ തെന്നയാണു്. ഈ
േബാധങ്ങളും സവിേശഷതകളും വിഷയപരമായും, വി�
ഷയീപരമായും മാനുഷികമായിത്തീരുന്നതു നിമിത്തം
ഇതു തികച്ചും സമുദ്ധാരണമാണു്. കണ്ണു് ഒരു മനുഷ്യെന്റ
കണ്ണായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ ലക്ഷ്യം സാമൂഹ്യ�
വും മാനുഷികവുമാണു്—മനുഷ്യനിൽനിന്നു മനുഷ്യനുേവ�
ണ്ടി ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാണു് അതു്.”

ഉത്പാദേനാപകരണങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാ�
േശാന്മൂലനവും അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു് കൂട്ടുടമാവകാശ
പ്രതിഷ്ഠാപനവും ഈ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്വ�
കാര്യ സമ്പദുലംഘനത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത പടി മാത്രമാ�
ണു—അന്യാധീനതെമാഴിവാക്കുന്നതിെന്റയും മനുഷ്യ�
െന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ േമാചനത്തിെന്റയും ആരംഭം മാത്ര�
മാണു്. പൂർണ്ണ വളർച്ചെയത്തിയ മനുഷ്യത്വെമന്ന നില�
യിൽ കമ്മ്യൂണിസെമന്നതു് “മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മി�
ലും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള മാത്സര്യത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥമായ വിേച്ഛദനമാണു്; അസ്തിത്വവും സത്തും
തമ്മിലുള്ള വിഷയവത്കരണവും സ്വപ്രമാണീകരണവും
തമ്മിലുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള
വ്യക്തിയും വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപത്തിയുെട വാ�
സ്തവികമായ വിേച്ഛദനമാണു്.”

യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഈ േലാകം മധ്യ�
കാല ദാർശനികന്മാർക്കും പുണ്യവാളന്മാർക്കും പാരി�
ത്യാജ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സിെന്റ വീക്ഷ�
ണം നിേഷധാത്മകമായിരുന്നില്ല; മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യക�
തകളുെട നിരാകരണമായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്തിെന്റ�
യും വർഗ്ഗവിഭജനത്തിെന്റയും ഉന്മൂലനത്തിലും മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യെന്റ സേഹാദരനാെണന്നും സുഹൃത്താെണന്നുമു�
ള്ള േബാധേത്താടുകൂടിയ മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റ വികാ�
സത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ സമൃദ്ധിയുെട േലാകമാണു്
അതു്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുേവണ്ടി രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവ�
സ്ഥയ്ക്കുമപ്പുറത്തു െചന്നു് യഥാർത്ഥമനുഷ്യപ്രകൃതിെയ
സ്വായത്തമാക്കുക എന്നതാണു് മാർക്സിെന്റ ലക്ഷ്യം.

മനുഷ്യെന്റ േമാചനവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട മാനുഷി�
കീകരണവുമാണു് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യ�
െന മനുഷ്യൻ ചൂഷണം െചയ്യാത്തതും ഓേരാ വ്യക്തിയു�
െടയും ബഹുമുഖേശഷികെള സ്വതന്ത്രമായി വികസിക്കു�
വാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഒരു മനുഷ്യസമൂഹമാണു്—
മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യെന്റ ശത്രുവായി പ്രവർത്തി�
ക്കുന്നവേനാ മനുഷ്യേനാടു മത്സരത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്ന�
വേനാ അല്ലാത്ത—മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന്റ സേഹാദരനും
സുഹൃത്തുമായ ഒരു സമൂഹമാണു്—േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം. േസാഷ്യലിസം അതിെന്റ ഉയർന്ന മാനുഷിക
മൂല്യമാനദണ്ഡംെകാണ്ടും മനുഷ്യവ്യക്തിത്വബഹുമാനം�
െകാണ്ടും മനുഷ്യൻതെന്നയാണു് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാ�
മൂഹ്യമൂല്യം എന്ന ദൃഢനിശ്ചയംെകാണ്ടാണു കാപ്പിറ്റലി�
സെത്ത എതിർക്കുന്നതു്. ഈ ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്ന�
തിനു് െതാഴിലാളികൾ േബാധപൂർവ്വം സമരം െചയ്തു് സമൂ�
ഹത്തിൽ നിലവിലുള്ള ചൂഷണ സംവിധാനങ്ങെളയും
മർദ്ദന വ്യവസ്ഥകെളയും തൂെത്തറിയുകതെന്ന േവണം.
അവകാശം തട്ടിെയടുത്തവരിൽ നിന്നു് അവകാശം ഒഴി�
പ്പിച്ചു വാങ്ങിയതുെകാണ്ടു മാത്രേമ ജനങ്ങളുെട ജീവിത�
നിലവാരമുയർത്തിയതുെകാണ്ടു മാത്രേമ എല്ലാ പൗര�
ന്മാർക്കും െതാഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും ൈവദ്യസഹായവും
ലഭ്യമാക്കുന്നതുെകാണ്ടു മാത്രേമ േസാഷ്യലിസം താേന
പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുെമന്നുള്ള വ്യാേമാഹം ശരിയല്ല. സാമൂ�
ഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും സാേങ്കതികശാസ്ത്രപരവുമായ പരി�
വർത്തനങ്ങളിലൂെട ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികവും സാംസ്കാരി�
കവുമായ അഭിവൃദ്ധി േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�
നുള്ള ഒരു നിബന്ധനം മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളൂ. േസാഷ്യ�
ലിസം എന്നതു് സർേവാപരി ഓേരാ മനുഷ്യെന്റയും സ്വാ�
തന്ത്ര്യെത്തയും ആത്മമഹത്വെത്തയും വികസിപ്പിക്കുന്ന�
തിനുതകുന്ന സമുചിതസാമൂഹ്യസംഘടനകളും സാമൂഹ്യ�
വ്യവസ്ഥകളും നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഒരു
മനുഷ്യസമൂഹമാണു്. സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്ത�
നങ്ങൾ മനുഷ്യസമൂഹത്തിെന്റ സമഗ്രമായ േമാചനത്തി�
നു േവണ്ടിയുള്ള, മനുഷ്യെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ സമുദ്ധരണ�
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമേത്ര.

മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിെലന്ന�
േപാെല വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി ഇനിെയാ�
രിക്കലും വികൃതങ്ങളാകാത്തവിധം സമൂഹത്തിെന പു�
നഃസംഘടിപ്പിക്കുകയാണു് േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ മുഖ്യ�
ലക്ഷണം. േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയം സാമ്പത്തി�
കാസൂത്രണങ്ങളുെട വിജയെത്തയും ജീവിത നിലവാര�
ങ്ങളുെട ഉയർച്ചെയയും മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്;
തങ്ങളുെട സഹജീവികേളാടു തങ്ങൾക്കുള്ള കർത്തവ്യ�
ങ്ങെളയും കടമകെളയും കുറിച്ചു േബാധമുള്ളവരും വിശാ�
ലതരമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ അേഭദ്യഘടകങ്ങളാണു
തങ്ങെളന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ മനുഷ്യജീവികളുെട
പരിപക്വതെയയാണു് അതു മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന�
തു്. കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള സ്വകാര്യസമ്പത്തി�
െന്റയും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന ചൂഷണം െചയ്യുന്നതിെന്റ�
യും ഉന്മൂലനം മാത്രമല്ല േസാഷ്യലിസം; ഓേരാ വ്യക്തിയു�
െടയും ആത്മമഹത്വത്തിെന്റ വികസനം സമൂഹത്തിെന്റ
സമഗ്രമായ വികസനത്തിെന്റ അവശ്യനിബന്ധനമാ�
യി അംഗീകരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സാമൂഹിക-മാനുഷിക
ബന്ധങ്ങളുെട പ്രഫുല്ലനവും കൂടിയാണു് അതു്.

ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 1)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 2)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 3)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 4)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 5)
ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ് (അദ്ധ്യായം 6)

(തുടരും…)
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െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തിെല
സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർക്സി�
സ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമാ�
യിരുന്നു െക. ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി
25, 1904–ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജി�
ല്ലയിെല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദ�
ശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പന്ന നായർ
കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും
കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാ�
ദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷി�
പ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെട�
യും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേള�
ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ�
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
നവയുഗം വാരികയുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർ�
ന്നേപ്പാൾ സി.പി.ഐ.യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാന�
കാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാ�
റാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു് അന്തരിച്ചു.
പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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