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5.1
പണ്ട് േകരളത്തിൽ ജന്മിയും രാജാവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏതാനും
വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടാ
യിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ ആ പ്രാചീനജനാധിപത്യ
വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടി. നാടുവാഴികളും രാജാക്കന്മാരും
രംഗപ്രേവശം െചയ്തു. പിന്നീട് േകരളമാെക ബ്രിട്ടീഷു
കാരുെട കയ്യിലായി. മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഫാക്ട
റികളും വ്യവസായങ്ങളുമാവിർഭവിച്ചു. േകരളത്തിെലാ
രു േദശീയപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായി. മുതലാളിയും െതാഴി
ലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുെട കാലംവ
ന്നു. സംഘടിതമായ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗവും കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുമുണ്ടായി.
അങ്ങെന േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളു
മുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതി,
വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, ഭരണവ്യവസ്ഥ, സാമൂഹ്യസ്ഥാപ
നങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ചിന്തകൾ – എല്ലാം മാറിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ
േപാവുകയാണ്.
േകരളത്തിെന്റ മാത്രമല്ല, എല്ലാ നാടുകളുെടയും കഥയി
താണ്. ദശാബ്ദങ്ങളും ശതാബ്ദങ്ങളും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളും
പിന്നിട്ട് കാലം മുേന്നാട്ടുേപാകുേമ്പാൾ സാമൂഹ്യ വ്യവ
സ്ഥകളിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളും വരുന്നു. സാമൂഹ്യാ
ശയങ്ങളിലും ജനങ്ങളുെട ചിന്താഗതികളിലും സാമൂഹ്യ
രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.

ആത്മനിഷ്ഠമായ ചരിത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
എന്താണീ മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണം? ചരിത്രം മാറുകയും
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്ഥാനത്ത് മെറ്റാരു സാ
മൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െപാന്തിവരികയും െചയ്യുന്നെതന്തുെകാ
ണ്ടാണ്? എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ കളികളാെണന്ന് കരു
തുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാം യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളാെണന്നും
വരുന്നത് വരുംേപാെല കാണാെമന്നും കരുതിയിരിക്കു
ന്നവരുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ചില വ്യക്തികളുെട ധീേരാദാ
ത്തങ്ങേളാ മനുഷ്യേസ്നഹപരങ്ങേളാ ആയ പ്രവർത്തന
ങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് ചരിത്രം മാറുന്നത് എന്ന് വിശ്വ
സിക്കുന്ന േവെറ ചിലരുമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടരുെട അഭിപ്രായ
ത്തിൽ മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമകശക്തി.
രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സൗന്ദര്യപ്പിണക്കങ്ങൾ
യുദ്ധത്തിനു വഴിെതളിയിക്കുന്നു; േനതാക്കന്മാരുെട മഹ
ത്വത്തിെന്റ ഫലമായി നാടിെന്റ ചരിത്രം മാറ്റിെയഴുത
െപ്പടുന്നു; െലനിൻ എന്ന ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ പ്രവർ
ത്തനമാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയത്; ഗാന്ധിജിയു
ണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യയിെലാരു േദശീയപ്രസ്ഥാ
നേമാ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്നതിരായ സമരങ്ങേളാ
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല! ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ ബുദ്ധിജീ
വികളിെലാരാളായ ദിദെറാവിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
വീരപുരുഷന്മാരുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെട ഫലം മാത്ര
മാണ് ചരിത്രം. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവി
ച്ചിരുന്ന േഹഗലിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ സർവ്വശക്ത
മായ ‘പരമാത്മാ’വിെന്റ വികാസമാണ് ചരിത്രത്തിെന്റ
വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനം. അദ്ധ്വാനിക്കുകയും ജീവി
ക്കുകയും ജീവിക്കാൻ േവണ്ടി സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും
െചയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ ആ പരമാത്മാവിെന്റ കല്പനകൾ
നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവർ മാത്രമാണ്! മതങ്ങളിലുണ്ടാകു
ന്ന മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചരിത്രം മാറുന്ന
ത് എന്നായിരുന്നു െഫായർേബക്കിെന്റ അഭിപ്രായം.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല യൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ േപാലും, ചരിത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം, ആത്മീയമായ ഒരു നിലപാടാണ് ൈകെക്കാ
ണ്ടത്. മനുഷ്യെന്റ മാനസികപുേരാഗതിയാണ് ചരിത്ര
ത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കടിസ്ഥാനം എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസം െകാണ്ടും പ്രചാരേവലെകാണ്ടും ചൂഷക
വർഗ്ഗക്കാെര പരിഷ്കരിക്കാനും അങ്ങെന സമുദായെത്ത
പുേരാഗമിപ്പിക്കാനും കഴിയുെമന്നായിരുന്നു അവരുെട
വിശ്വാസം.
ആത്മനിഷ്ഠമായ ആശയങ്ങളുെടയും ചിന്താഗതികളുെട
യും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവെരല്ലാം ചരിത്രെത്ത
േനാക്കിക്കാണുന്നത്. വ്യക്തികളുെട ഇച്ഛാശക്തിയാണ്
ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമകശക്തിെയന്ന് അവർ വിശ്വസി
ക്കുന്നു.
അങ്ങെന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലംവെരയും ചരി
ത്രെത്ത ശാസ്ത്രീയമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായും വിശകലനം
െചയ്തു പരിേശാധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
േലാകചരിത്രത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്വതന്ത്ര
ശക്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് ഉയർന്നുവന്നേതാടുകൂടിയാണ്
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനും ചരിത്രത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ
ഒരു പുതിയ വിശകലനം ലഭിച്ചത്.

െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
എല്ലാത്തരം വർഗ്ഗചൂഷണങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് മർദ്ദന
വും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്ത, വർഗ്ഗരഹിതമായ, ഒരു പുതിയ
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ പങ്ക്. മുതലാളിവർഗ്ഗ
ത്തിെനതിരായ സമരങ്ങളിലൂെട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം
സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റി കാര്യമായി ചിന്തി
ക്കാനും അവയുെട പിന്നിലുള്ള ശക്തികെള മനസ്സി
ലാക്കാനും പഠിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുെട പിന്നിൽ
ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുെണ്ടന്ന് – രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുെടെയല്ലാം പശ്ചാത്തലം ഭൗതികതാൽ
പര്യങ്ങൾ മാത്രമാെണന്ന് – അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
അങ്ങിെന സാമൂഹ്യജീവിതെത്തയും ചരിത്രെത്തതെന്ന
യും അവർ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ഇങ്ങെനയാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം ആവിർ
ഭവിച്ചത്.
എംെഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:
“ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ച് ഇേന്നവെര നിലവിലുണ്ടായിരു

ന്ന ധാരണകെളല്ലാംതെന്ന അപ്പടി മാറ്റിമറിക്കത്ത
ക്കവിധം ചരിത്രപ്രധാനമായ പലതും സംഭവിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. 1831ൽ ലിേയാൺസിൽെവച്ചു െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒന്നാമെത്ത കലാപമുണ്ടായി. 1838നും
1848നുമിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചാർട്ടിസ്റ്റുകാരുെട േദശീയ
െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം പൂർണ്ണവളർച്ചയിെലത്തി… ”
“െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസം
ഘട്ടനങ്ങളാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു… പേക്ഷ, നില

വിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ആത്മീയവീക്ഷണരീതിക്ക്
ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർഗ്ഗ
സമരെത്തക്കുറിച്ചാകെട്ട, ഭൗതികതാല്പര്യങ്ങെളക്കുറി
െച്ചങ്കിലുമാകെട്ട, ഒരു ചുക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു…
പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഭൂതകാലചരിത്രെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുനഃപരിേശാധന അത്യന്താേപക്ഷി
തമാക്കിത്തീർത്തു… അേപ്പാഴാണ് ഭൂതകാലചരിത്രം
മുഴുവൻ വർഗ്ഗസമരങ്ങളുെട ചരിത്രമാെണന്നും, ഈ
സമരം െചയ്യുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ അതാതുകാലെത്ത ഉൽ
പ്പാദനവിനിമയ സമ്പ്രദായങ്ങളുെട – സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥയുെട – സൃഷ്ടികളാെണന്നും െവളിവായത്.
അേപ്പാൾ ഓേരാ ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന
രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ സ്ഥാപനങ്ങെളേയാ മത
പരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും മറ്റുമായ ആശയങ്ങേളേയാ
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥമായ അടിസ്ഥാനം
അതാതുകാലെത്ത സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഘ
ടനയാെണന്ന് വ്യക്തമായി”.

അങ്ങെന പുതിെയാരു ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണരീതി ആവ
ശ്യമായി വന്നേപ്പാഴാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
ജന്മെമടുത്തത്.

മഹാന്മാരുെട സ്ഥാനം
മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മനുഷ്യെന്റ പ്ര
വർത്തനങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടാണ് നിലവിലുള്ള സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥ മാറ്റിമറിക്കെപ്പടുകയും പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നത്. പേക്ഷ, മനു
ഷ്യന് തെന്റ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്, ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ,
സമുദായെത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും തെന്റ ആഗ്രഹത്തിെനാ
ത്തപടി പുതിെയാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും
കഴിയുേമാ? ഉദാഹരണത്തിന്, പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു
േകാളനി രാജ്യെത്ത െപെട്ടന്ന്, ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുേമാ? മനുഷ്യൻ
ആഗ്രഹിച്ചാൽ തെന്ന 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ 17-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിേലാ െതാഴിലാളിവിപ്ലവം നടത്തി േസാഷ്യലിസം
സ്ഥാപിക്കുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നുേവാ? 1917 നവംബ
റിലാണ് റഷ്യയിെല െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം െലനിേന്റയും
സ്റ്റാലിേന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടി
ത്തകർത്തത്. സ്വന്തം അധികാരം സ്ഥാപിച്ചത്. അന്നു
തെന്ന, ഒെരാറ്റയടിക്ക്, എല്ലാത്തരം വർഗ്ഗവ്യത്യാസ
ങ്ങളുമവസാനിപ്പിച്ച് ‘ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും കഴിവ
നുസരിച്ച്, ഓേരാരുത്തനും ആവശ്യമനുസരിച്ച്’ എന്ന
തത്വെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദാ
യഘടന െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ അവർെക്കന്തുെകാണ്ടു സാ
ധിച്ചില്ല? ൈചനയിൽ ജനകീയജനാധിപത്യവിപ്ലവം
നടത്താൻ േനതൃത്വം നൽകിയ സഖാവ് മാേവാേസതൂ
ങ്ങ് അവിെട എന്തുെകാണ്ടിനിയും കമ്യൂണിസം നടപ്പിൽ
വരുത്തിയില്ല? ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ൈചന
െയ വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാക്കി മാറ്റണ
െമന്നു സഖാവ് മാേവാ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തെന്നയും അതു
നടക്കുന്ന കാര്യമാേണാ?.
ഇതുേപാെലതെന്ന ആത്മനിഷ്ഠമായ സ്വന്തം ആഗ്രഹ
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചരിത്രെത്ത പിേന്നാട്ടു പിടിച്ച് തി
രിക്കുവാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്
സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയുെട െപാതുഭാഷയായിത്തീരണെമന്ന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്; വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകണെമന്നും അയിത്തം, പാർട്ടി മുതലായ
അനാചാരങ്ങൾ എെന്നന്നും നിലനിർത്തണെമന്നും
മറ്റും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള
ആധുനിക വ്യവസായങ്ങെളാന്നുമില്ലാത്ത ൈകേവലക
ളും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും മാത്രമുള്ള, ഒരു ‘വിേകന്ദ്രീക
രണ’ യുഗത്തിേലക്ക് തിരിച്ചുേപാകണെമന്ന് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവരുണ്ട്. ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതി തിരിച്ചുെവയ്ക്കാനുള്ള
ഈ ആഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം ആർെക്കങ്കിലും നടപ്പിൽ വരു
ത്താൻ സാധിക്കുേമാ?
ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾെക്കല്ലാം മാർക്സിസം അസന്നി
ഗ്ധമായ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുള്ള
േപ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ
മാറ്റി മറിക്കാനാവിെല്ലന്നും മനുഷ്യെന്റ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ
മായ സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികെള കണക്കിെലടുത്തു
െകാണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രേമ ഫലപ്രദമാകൂ
എന്നും മാർക്സിസം തീർത്തുപറയുന്നു. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ
പറയുകയുണ്ടായി:
“മഹാന്മാരായ വ്യക്തികൾ ചരിത്രത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കു

ന്ന പങ്കിെനേയാ മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന
ത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്തേയാ മാർക്സിസം ഒരിക്കലും
നിേഷധിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: തങ്ങളുെട തലയി
ലുണ്ടാകുന്ന, മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിെവയ്ക്കെപ്പട്ട, ഏെതങ്കി
ലും ചില അസംബന്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ചല്ല, മനുഷ്യർ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓേരാ തലമുറ
യും നിശ്ചിതമായ ചില പരിതഃസ്ഥിതികെള അഭിമുഖീക
രിക്കുന്നു. ആ തലമുറ ജനിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന നിലനിൽ
ക്കുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളാണവ. മഹാന്മാരായ മനു
ഷ്യർ മഹാന്മാരാകുന്നത് ആ പരിതഃസ്ഥിതികൾ ശരി
െക്കങ്ങിെനയിരിക്കുന്നുെവന്നും അവെയ എങ്ങെനയാ
ണ് മാേറ്റണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ്”.
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങ
ളുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് രൂപം െകാടുക്കുേന്നട
േത്താളം കാലം മാത്രേമ മഹാന്മാർ അനുസരിക്കെപ്പ
ടുന്നുള്ളൂ.

വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ
പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾെക്കന്നേപാെല സാമൂ
ഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾക്കും ചില സവിേശഷ നിയമങ്ങ
ളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരി
തഃസ്ഥിതികൾ മാറുകയും മനുഷ്യസമുദായം വളരുകയും
െചയ്യുന്നത്. മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്നു സ്വത
ന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളാ
ണവ. എന്നുെവച്ചാൽ, ആ നിയമങ്ങെള ഇഷ്ടംേപാെല
മാറ്റിമറിക്കാേനാ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങളു
ണ്ടാക്കുവാേനാ മനുഷ്യന് സാദ്ധ്യമല്ല.
സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
“മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിലായാലുംശരി, േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലായാലും ശരി, പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തി

െലന്നേപാെല ഇവിെടയും സാമ്പത്തികവളർച്ചയുെട
നിയമങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളാണ്. ജനങ്ങ
ളുെട ഇച്ഛാശക്തിയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഉണ്ടാകു
ന്ന സാമ്പത്തികവളർച്ചെയയാണവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കു
ന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കാം
മനസ്സിലാക്കാം, സമുദായത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി അവെയ ഉപേയാഗിക്കാം, അവയിൽ ചിലതി
െന്റ നശീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങെള മറ്റു വഴികളിേലക്ക്
തിരിച്ചുവിടുകയും അവയുെട പ്രവർത്തന പരിധികെള
നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യാം. പേക്ഷ, അവെയ നശിപ്പി
ക്കുവാേനാ പുതിയ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാേനാ സാ
ദ്ധ്യമല്ല”.

ഇതിെന്റ അർത്ഥം സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളുെട മുമ്പിൽ മനു
ഷ്യൻ നിസ്സഹായനാെണന്നല്ല, സമുദായം ഇന്ന വഴി
യ്ക്കാണ് നീങ്ങുന്നെതന്നും ഇന്ന വഴിേയ്ക്ക നീങ്ങുകയുള്ളുെവ
ന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സാമൂഹ്യപ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ േബാധപൂർവ്വം പെങ്കടുക്കാൻ കഴിയും. സാമൂഹ്യ
വളർച്ചെയ നിർണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കു
കയും മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്താൽ അവെയ ജനങ്ങളു
െടയും ജനകീയവിപ്ലവത്തിെന്റയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി േബാധപൂർവ്വം ഉപേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇതാണ് സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ പഠിയ്ക്കുന്ന
തിെന്റ ആവശ്യം. ഈ നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രത്തിനാണ്
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം എന്നുപറയുന്നത്.

















5.2
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം ആശയങ്ങെളേയാ ആത്മീ
യജീവിതെത്തേയാ നിേഷധിക്കുന്നില്ല. അവ യഥാർ
ത്ഥമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, പ്രാഥമികവും
അടിസ്ഥാനപരവുമായത് ആത്മീയജീവിതമല്ല, ആശ
യങ്ങളുമല്ല; േനെരമറിച്ച്, ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളാണ്.
ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന്റ ആഗ്രഹാഭിലാഷ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനി
ഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആത്മീയജീവിതമാകെട്ട,
ആ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പ്രതി
ഫലനം മാത്രമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ഭൗതിക
പരിതഃസ്ഥിതികളാണ് സാമൂഹ്യാശയങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീ
യസ്ഥാപനങ്ങളുെടയും സ്വഭാവങ്ങെള നിർണയിക്കുന്ന
യഥാർത്ഥമായ അടിത്തറ.
ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികൾ എന്നുെവച്ചാെലന്താണ്?
അതിൽ താെഴ പറയുന്നവെയല്ലാമുൾെപ്പടുന്നു.
1. സമുദായത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി, അതായത് ഭൂമിശാ
സ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ, 2. ജനസംഖ്യ, അതി
ലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവും കുറവും, 3. ജനങ്ങളുെട ജീവിത

ത്തിനാവശ്യമായ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
രീതി.

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ സാമൂഹ്യവളർ
ച്ചയിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നുണ്ട്; സമുദായത്തിെന്റ
വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുകേയാ തടയുകേയാ െചയ്യു
ന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ചില ബൂർഷ്വാ ചരിത്രകാരന്മാർ ഭൂമി
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ സ്വാധീനശക്തിെയ അതിശേയാക്തിപ
രമായി കാണുന്നു. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട സ്വഭാവങ്ങ
െളയും സാമൂഹ്യവളർച്ചെയത്തെന്നയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ത് ഭൂമിശാസ്ത്രമാെണന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. അവിെടനി
ന്നവർ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾെക്കതിരായ പിന്തിരി
പ്പൻ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു.

ചില അശാസ്ത്രീയ വാദങ്ങൾ
ഉദാഹരണത്തിന്, ധാരാളം അസംസ്കൃത സാമഗ്രിക
ളുള്ളതുെകാണ്ടാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ േകാളണി
കളും കാർഷിക രാജ്യങ്ങളുമായി തീർന്നെതന്നു ചില
ആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻ ചരിത്രകാരന്മാർ വാദിക്കുന്നു
ണ്ട്. എന്നാൽ, ചില ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നണി
യിലുള്ള കാർഷിക രാജ്യങ്ങളായി അധഃപതിച്ചു കിട
ക്കുേമ്പാൾ േസാവിയറ്റ് റഷ്യയും ജനകീയ ൈചനയും
വ്യാവസായികമായി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്നെതന്തുെകാണ്ടാ
ണ്? ആദ്യം േകാളനിയായിരുന്ന ഒരു രാജ്യം പിന്നീട്
സ്വാതന്ത്ര്യം േനടുകയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും െചയ്യു
ന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വല്ല പരിണാമങ്ങളുെടയും
ഫലമായിട്ടാേണാ?
ഇരുമ്പു, കൽക്കരി മുതലായ സാമഗ്രികളുെട സാന്നി
ദ്ധ്യമാണ് വ്യാവസായികമായ അഭിവൃദ്ധിക്കും തന്മൂലമു
ണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണെമന്നു ചിലർ
പറയുന്നു. ഇതും ശരിയല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മനി
െയ േനാക്കിയാൽ മതി. ജർമ്മനിയുെട ഭൂമിയ്ക്കടിയിൽ
ഇരുമ്പും കൽക്കരിയും പേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ
രാജ്യം ഒരു വ്യവസായരാജ്യമായി മാറിയത്.
ബ്രിട്ടെന്റ ശക്തിയുെട അടിസ്ഥാനം കടലാെണന്ന്
സ്കൂൾ കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കടൽ ഇേപ്പാഴും അവി
െടത്തെന്നയുണ്ട്. പേക്ഷ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിലും ബ്രിട്ടനുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി
യും പ്രതാപവും ഇെന്നവിെടേപ്പായി? അേപ്പാൾ, പ്രകൃ
തിയും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളും കടലും പർവ്വതങ്ങളും
ചരിത്രത്തിെന്റ നിയമശക്തികളാെണന്ന വാദം തിക
ച്ചും െതറ്റാെണന്ന് സമ്മതിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ, ഭൂ
മിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ നിർണായകമായ
സ്വാധീനശക്തിെയാന്നും െചലുത്തുന്നില്ല. എന്തുെകാ
െണ്ടന്നാൽ, സമുദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിശാ
സ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങേളക്കാൾ എത്രേയാ േവഗത്തിലാ
ണ് സംഭവിക്കുന്നത്. യൂേറാപ്പിൽ 3000 െകാല്ലങ്ങൾക്കി
ടയിൽ ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി പ്രാകൃത കമ്യൂണി
സം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം എന്നിങ്ങ
െന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാലു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളുണ്ടാ
യി. യൂേറാപ്പിെന്റ ഒരു ഭാഗത്ത്, േസാവിയറ്റ് യൂണിയ
നിൽ, അഞ്ചാമെതാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ- േസാഷ്യലി
സം-ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് യൂേറാപ്പിെന്റ
ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നുമുണ്ടായിട്ടി
ല്ല. ഇന്ത്യയിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങേളക്കാൾ
എത്രേയാ േവഗത്തിലാണ് സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടി
ന്നിടയ്ക്കുതെന്ന എെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്?
അേപ്പാൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലല്ല
ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമകശക്തിെയ ആരാേയണ്ടത്.
ജനസംഖ്യയുെട വർദ്ധനവും കുറവും സാമൂഹ്യജീവിത
ത്തിൽ സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യയി
ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ ത്വരിത
െപ്പടുത്താേനാ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാേനാ സാധിക്കും. പേക്ഷ,
ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനശക്തി െച
ലുത്താൻ അതിന് സാധിക്കുന്നുേണ്ടാ? ജനസംഖ്യ വർ
ദ്ധിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും
വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നു ചില ബൂർഷ്വാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര
ജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല, കാരണം,
ജനസംഖ്യയിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നുമില്ലാതിരി
േക്ക ജനങ്ങളുെട ജീവിതരീതിയാെക മാറ്റിമറിക്കുന്ന
തരത്തിൽ ചരിത്രം മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്.
നമ്മുെട അയൽരാജ്യമായ ൈചനയുെട ജനസംഖ്യ 50
േകാടിയിൽ നിന്നു 60 േകാടിയായി വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ,
പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിക്കുകയല്ല, കൃഷി
യും വ്യവസായവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്.
ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റമുണ്ടായതുെകാണ്ടല്ല മുതലാളി
ത്തറഷ്യ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടത്.
രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്ത തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവവി
കാസങ്ങൾക്കും വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല ജനസംഖ്യക്കും
തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത്.
അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യഘടനക
ളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നെതങ്ങിെനെയന്നു മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാധി
ച്ചാൽ േപാരാ, ജനസംഖ്യയല്ല ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമ
കശക്തി.

സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെട അടിസ്ഥാനം
അശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ബൂർഷ്വാചിന്താഗതികെളെയല്ലാം
െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ട് മാർക്സും എംെഗൽസും രൂപവൽ
ക്കരിച്ച ചരിത്രശാസ്ത്രത്തിനു മാത്രേമ സാമൂഹ്യപ്രതി
ഭാസങ്ങേളയും സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങേളയും ശരി
യായി വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സമുദായത്തിെന്റ
വളർച്ചയുെട പിന്നിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ പ്ര
വർത്തിക്കുന്നുെണ്ടന്നും ആശയപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാം
സ്കാരികവുമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സമു
ദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് ഉയർന്നുവരുന്നെതന്നും സമുദായ
ത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതെത്ത നിർണയിക്കുന്നത് അതാ
തു കാലഘട്ടത്തിെല ഉൽപാദനരീതിയാെണന്നും മാർ
ക്സും എംെഗൽസുമാണ് ആദ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയത്.
മനുഷ്യനു ജീവിക്കണെമങ്കിൽ ഭക്ഷണം േവണം; വസ്ത്രം
േവണം; പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ േവണം. പത്രം, പു
സ്തകം, സിനിമ മുതലായവയും ആവശ്യമാണ്. ഈ
ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ േനടണെമങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അദ്ധ്വാ
നിക്കണം. തനിക്കാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ േനരിട്ട്
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
തു കിട്ടിയാലും മതി. രണ്ടായാലും ഉൽപ്പാദനം കൂടിേയ
കഴിയൂ.
പ്രാകൃതമനുഷ്യന് ഇന്നെത്തേപ്പാെല യന്ത്രങ്ങളും മറ്റുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. കല്ലിൻകഷ്ണങ്ങളും മരം െകാണ്ടുള്ള വടി
കളും മാത്രമായിരുന്നു അവെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ. പതു
െക്കപ്പതുെക്ക പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും ആയു
ധങ്ങളും ഉപേയാഗത്തിൽവന്നു. പണിയായുധങ്ങൾ
പരിഷ്ക്കരിക്കുേന്താറും ജീവിതവിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കു
ന്ന രീതിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഉൽപ്പാദനരീതിയിൽ
മാറ്റങ്ങളുണ്ടായേപ്പാൾ മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതിയിലും
മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്, കല്ലുെകാണ്ടുള്ള
ഉപകരണങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് വില്ലും അമ്പും ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ജീവിതത്തിലാെക വമ്പിച്ച
മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായത്. വില്ലുമമ്പും ഉപേയാഗിച്ചു കൂടു
തൽ എളുപ്പത്തിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങെള പിടിക്കാെമന്നാ
യി. അന്നന്നു േവട്ടയാടി ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം മൃഗങ്ങ
െള കൂട്ടേത്താെട പിടിച്ചുെമരുക്കി വളർത്താെമന്നായി.
േവട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്തുന്ന
മനുഷ്യനായി മാറി.
അേപ്പാഴും ഉൽപ്പാദനം വളെര കുറവായിരുന്നു; കൃഷി
വളെര തുച്ഛമായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള കല
പ്പയും മറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചേതാെട കൃഷി പരി
ഷ്ക്കരിച്ചു. സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിനാ
വശ്യമായതിലും കവിഞ്ഞ സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കാ
െമന്നായി. സ്വന്തമായി പണിെയടുക്കുന്നതിന് പകരം
അടിമകെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന് പണിെയടുപ്പിക്കാ
െമന്നായി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഉൽപ്പാദേനാപകര
ണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാരായ ധനികന്മാരും അവരുെട
കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമകളും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗ
സമരമാരംഭിച്ചു.
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ പിെന്നയും പരിഷ്കരിച്ചു.
പലവിധ േലാഹങ്ങളും ഉപേയാഗത്തിൽ വന്നു. പലത
രം ൈകേവലകളുമാരംഭിച്ചു. ഇങ്ങെന അേനകം നൂറ്റാ
ണ്ടുകളിെല വളർച്ചയുെട ഫലമായിട്ടാണ് യന്ത്രങ്ങളും
മറ്റും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്. യന്ത്രങ്ങളുെട
ആവിർഭാവം ഉൽപ്പാദനരീതിയിൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടാക്കി. ൈകത്തറി െനയ്ത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനരീതിയും
പവർലൂം െനയ്ത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനരീതിയും ഒരുേപാെല
യാവാൻ തരമില്ലേല്ലാ. കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വൻകിട
യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾക്ക് വഴി മാറി െകാടുക്കുേമ്പാൾ
സാധനങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും മാറ്റമുണ്ടാ
േയ തീരൂ. ഉൽപ്പാദനരീതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
ഉൽപ്പാദനത്തിേലർെപ്പട്ട ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു; സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാെക മാ
റുന്നു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാ
റ്റങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെട അടിസ്ഥാനം.
അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെട നിയമങ്ങെളന്നുപ
റയുന്നത് ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട നി
യമങ്ങെളയാണ്. ഉൽപ്പാദനരീതിയാണ് സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെളയും ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ
നിന്നു മെറ്റാരു വ്യവസ്ഥയിേലക്കുള്ള സമുദായത്തിെന്റ
വളർച്ചേയയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

















5.3
ഉൽപ്പാദനരീതി എന്നുപറയുേമ്പാൾ അതിൽ രണ്ടു ഘട
കങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു – ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽ
പ്പാദനബന്ധങ്ങളും. ഉൽപ്പാദനത്തിനുപേയാഗിക്കു
ന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവയുപേയാഗിക്കാനുള്ള കഴി
വ്, അനുഭവജ്ഞാനം, ൈവദഗ്ദ്ധ്യം മുതലായവേയാടു
കൂടിയ മനുഷ്യരും – ഇതാണ് ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ.
ഭൗതികമൂല്യങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മനുഷ്യർ
പ്രകൃതിെയ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തയാണ്
കുറിക്കുന്നത്.
ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധവുമുണ്ട്. മനുഷ്യർ പ്രകൃതിെക്കതിരായി സമരം
െചയ്യുകയും ഭൗതികമൂല്യങ്ങളുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി
പ്രകൃതിശക്തികെള ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല, പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാ
ണ്; കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ്. ഉൽപ്പാദനത്തിനു േവണ്ടി മനു
ഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധങ്ങെളയാണ് ഉൽപ്പാദന
ബന്ധങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത്.
മാർക്സ് പറയുന്നു:
“ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി
െയ മാത്രമല്ല രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്; തെന്നത്തെന്നയും
മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഒരു സവിേശഷരീതിയിൽ സഹകരി

ച്ചുനിന്നും തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാനഫലങ്ങെള പരസ്പരം
ൈകമാറിയും മാത്രേമ മനുഷ്യർക്ക് ഉൽപ്പാദനം നട
ത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഉൽപ്പാദനം നടത്തുവാനായി
അവർ വ്യക്തമായ ചില പരസ്പരബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടു
ന്നു. ഈ പരസ്പരബന്ധങ്ങളുെട പരിധിക്കകത്തു നിന്നു
െകാണ്ടു മാത്രേമ അവർ പ്രകൃതിെയ ഉപേയാഗെപ്പടു
ത്തുന്നുള്ളൂ; ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ”.

ഇങ്ങെന ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെടയും, ഉൽപ്പാദനബ
ന്ധങ്ങളുെടയും ഐക്യത്തിെന്റ സജീവസ്വരൂപമാണ്
ഉൽപ്പാദനരീതി.

ചരിത്രശാസ്ത്രത്തിെന്റ കടമ
ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ ഒന്നാമെത്ത സവിേശഷത അത്
എല്ലായ്േപ്പാഴും ഒേരതരത്തിൽ, യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാ
െത, നിലനിൽക്കുകയിെല്ലന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇടവി
ടാെത മാറുകയും വളരുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഉൽപ്പാദന രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥയിലാെക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. സാമൂഹ്യാശയങ്ങളി
ലും രാഷ്ട്രീയചിന്താഗതികളിലും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളി
ലും പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു; അേപ്പാൾ, ചരിത്രെമ
ന്നുെവച്ചാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ ചരിത്രമാണ്, ഉൽപ്പാ
ദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട കഥയാണ്. അതി
നാൽ, രാജാക്കന്മാരുെടയും േസനാനായകന്മാരുെടയും
വീരപരാക്രമങ്ങളും പ്രണയേകാലാഹലങ്ങളും യുദ്ധസ
ന്നാഹങ്ങളും വിജയപരാജയങ്ങളും മാത്രം വിവരിച്ചാൽ
അതു ചരിത്രമാവില്ല. ചരിത്രെമന്നാൽ ജീവിതമൂല്യങ്ങ
ളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരുെട ചരിത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട്
സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിെന്റ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ
െമങ്കിൽ േനതാക്കന്മാരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിേശാ
ധിച്ചാൽ േപാരാ; സമുദായത്തിൽ േമധാവിത്വം വഹിക്കു
ന്നവരുെട ആശയങ്ങളും ചിന്താഗതികളും പരിേശാധി
ച്ചാൽ േപാരാ; േനെരമറിച്ച്, അവെയ്ക്കല്ലാം അടിസ്ഥാന
മായ ഉൽപ്പാദനരീതി പരിേശാധിക്കണം. ചരിത്രശാസ്ത്ര
ത്തിെന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കടമ ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ
വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്; ഉൽ
പ്പാദനശക്തികളുെടയും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെടയും
മാറ്റങ്ങളുെട നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.

ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെട പങ്ക്
ഉൽപ്പാദന രീതിയുെട രണ്ടാമെത്ത സവിേശഷത അതി
ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന ശക്തികളുെട – പ്ര
േത്യകിച്ചും ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട – മാറ്റങ്ങേളാ
ടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ആദ്യം സമു
ദായത്തിെല ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ മാറുന്നു. അേതാ
െട, അതിെന്റ േതാതനുസരിച്ചുതെന്ന, ജനങ്ങളുെട സാ
മ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നു.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായ യാെതാരു
പങ്കുമിെല്ലന്നല്ല. പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽ
പ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചേയയും സഹായിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ എല്ലായ്േപ്പാഴും
പുതിയവയായിത്തെന്ന നിലനിൽക്കുകയില്ല. കാരണം
അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഉൽപാദനശക്തികൾ പിെന്നയും വളരു
കയാണ്. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച ഒരു ഘട്ടംവ
െരെയത്തിയാൽ പിെന്ന അവ നിലവിലുള്ള ഉൽപാദന
ബന്ധങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതാവുന്നു. ഉൽപ്പാദനശക്തികളു
െട വളർച്ചെയ സഹായിക്കുകയും ത്വരിതെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്ത അേത ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ അവ
െയ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നുെവച്ചാൽ,
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ആദ്യം നിർവ്വഹിച്ചിരുന്ന പങ്കും
ഇേപ്പാൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന പങ്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശ
ക്തികളുെട വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്തുകെയന്ന പുേരാ
ഗമനപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പേക്ഷ, പിന്നീട് ഉൽ
പ്പാദനശക്തികൾ ഒരു ഘട്ടംവെര വളരുേമ്പാേഴക്കും
നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ കാലത്തിെനാ
ത്തതല്ലാതായിത്തീരുന്നു; പിന്തിരിപ്പനായിത്തീരുന്നു.
അവ ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടയുകയും
അങ്ങെന ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ
ളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളും സമരങ്ങളും െപാന്തിവ
രികയും െചയ്യുന്നു.
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം മുതലാ
ളിത്തം തുടങ്ങിയ ഓേരാ സാമൂഹ്യഘടനയും ആദ്യകാല
ത്ത് പുേരാഗമനപരമായ പങ്കാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്.
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പങ്കിെനക്കുറിച്ച് സ്റ്റാലിൻ എഴുതു
ന്നതു േനാക്കുക:
‘ബൂർഷ്വാവിപ്ലവെത്ത തുടർന്നുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ,
അതായത്, ബൂർഷ്വാസി ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ നാടുവാ
ഴിത്തബന്ധങ്ങെള തകർക്കുകയും ബൂർഷ്വാ ഉൽപ്പാദ
നബന്ധങ്ങെള സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തതിനുേശഷം;
ബൂർഷ്വാ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തിക
ളുെട സ്വഭാവേത്താടും തികച്ചും െപാരുത്തെപ്പട്ട കാ
ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു തീർച്ചയാണ്. അെല്ല
ങ്കിൽ ബൂർഷ്വാ വിപ്ലവത്തിനു േശഷമുണ്ടായതുേപാ
െല അത്രേവഗത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിനു വളരാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല’.

ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വളരാൻ കഴി
യണെമങ്കിൽ അവയുെട സ്വഭാവത്തിന് പൂർണ്ണമായി
േയാജിച്ചവയും അവയ്ക്ക് വളരാൻ സൗകര്യം നൽകുന്ന
വയുമായ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ. അതു
െകാണ്ടാണ് ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തട
ഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കെപ്പ
ടുകയും പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പടു
കയും െചയ്യുന്നത്.
ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ
െപാരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണെമന്നത് അനിേഷദ്ധ്യമായ
ഒരു സാമ്പത്തികനിയമമാണ്. ഈ നിയമം പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സമുദായത്തിൽ വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ – വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാ
മ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകൾ – പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.

അഞ്ചുതരം ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, നാടുവാഴി പ്രഭുത്വം, മു
തലാളിത്തം, േസാഷ്യലിസം എന്നിങ്ങെന അഞ്ചുതരം
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളാണ് ചരിത്രത്തിലിതുവെര ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ളത്.
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകര
ണങ്ങളും െപാതുവുടമയിലാണ്. വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളില്ല,
വർഗ്ഗചൂഷണങ്ങളില്ല, വർഗ്ഗസമരങ്ങളില്ല.
അടിമത്തവ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണ
ങ്ങളും അടിമയുടമസ്ഥന്മാരുെട നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
അടിമകൾ തെന്നയും അവരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാ
ണ്. പഴയ കൂട്ടുടമവ്യവസ്ഥ തകർക്കെപ്പടുകയും ഉൽപ്പാ
ദകന്മാർ അടിമകളാക്കി മാറ്റെപ്പടുകയും എല്ലാ സാമൂ
ഹ്യവിഭവങ്ങളും ഒരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാ
യിത്തീരുകയും െചയ്തു.
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട
ഉടമസ്ഥൻ നാടുവാഴിയാണ്. ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന
വർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമയല്ല. എങ്കിലും അയാൾ
അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളുെട വലിെയാരുഭാഗം
നാടുവാഴിക്ക് െകാടുക്കണം. അടിമയുടമകളുെട സ്ഥാന
ത്തു പുതിയ േമധാവികൾ – നാടുവാഴി പ്രഭുക്കൾ എന്ന
പുതിയവർഗ്ഗം – ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദക
ന്മാർ ചൂഷണം െചയ്യെപ്പടുകയും ഉൽപ്പാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ എല്ലാ സാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കേളയും
നിയന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ മുതലാളിയാണ് ഉൽപ്പാ
ദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ. ഉൽപ്പാദകെന്റ
കയ്യിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളില്ല. അയാൾ സ്വ
ത്തില്ലാത്ത െതാഴിലാളിയായി മാറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. തെന്റ
അദ്ധ്വാനശക്തിെയ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉട
മസ്ഥനായ മുതലാളിക്ക് വിൽക്കാെത െതാഴിലാളിക്ക്
ജീവിതം പുലർത്താൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം എല്ലാ സാ
മൂഹ്യസ്വത്തുക്കളും മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ നിയന്ത്രണ
ത്തിലാണ്. കമ്യൂണിസത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടമായ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ വീ
ണ്ടും സമുദായത്തിെന്റ െപാതുവുടമയിലാക്കെപ്പടുകയും
മുതലാളികൾ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം
െചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. സമുദായത്തിെന്റ സ്വത്തു
ക്കൾ മുഴുവനും ഉൽപ്പാദകരുെട നിയന്ത്രണത്തിലായതു
െകാണ്ട് ആർക്കും അന്യെന്റ അദ്ധ്വാനത്തിേന്മൽ െകാ
ള്ളലാഭമടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യെന
ചൂഷണം െചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇേതാെട അവസാനി
ക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് സമുദായത്തി
െന്റയാെക നന്മയ്ക്കും പുേരാഗതിക്കും ഉതകത്തക്കവിധം
മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനനുസരിച്ചായിരിക്കും.
പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി
ലും രണ്ടിലും െപാതുവുടമയാണുള്ളത്. ഇതിെന്റ അർ
ത്ഥം രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളും ഒരുേപാെലയാെണന്നല്ല.
പ്രാകൃത കമ്യൂണിസം കമ്യൂണിസത്തിേലക്കുള്ള മടങ്ങി
േപ്പാക്കല്ല. പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശ
ക്തികൾ പ്രാകൃതങ്ങളാണ്, തികച്ചും അപരിഷ്കൃതങ്ങളാ
ണ്. അതുെകാണ്ടാണ് കൂട്ടായ ഉൽപ്പാദനവും കൂട്ടായ
ഉപേഭാഗവും ആവശ്യമായിത്തീർന്നത്. മറിച്ച്, കമ്യൂണി
സ്റ്റ് സമുദായത്തിലാകെട്ട, ‘ഓേരാരുത്തനിൽ നിന്നും
കഴിവനുസരിച്ച്, ഓേരാരുത്തനും ആവശ്യമനുസരിച്ച്’
എന്നതത്വം നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം
ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു.
ഈ അഞ്ചു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളുെട ഉത്ഭവവും വളർ
ച്ചയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുേപാെലയായിെക്കാള്ള
ണെമന്നില്ല. പരിതഃസ്ഥിതികളുെട വ്യത്യാസമനുസരിച്ച്
ഈ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ പല സവിേശഷതകളും
കാണെപ്പട്ടുെവന്നുവരും. പേക്ഷ, ഒന്നു തീർച്ച; സാമൂഹ്യ
പരിവർത്തനങ്ങളുെട ഈ നിയമമനുസരിച്ച് മാത്രമാ
ണ് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നിനുപിറെക
മെറ്റാന്നായി വിവിധ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾ െപാന്തിവ
രുന്നത്. ഇന്ത്യയിെലയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. പ്രാകൃത
കമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം എന്നീ സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥകെള പിന്നിട്ടുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഇന്ത്യാച
രിത്രവും ഇന്നെത്ത ഘട്ടത്തിെലത്തിേച്ചർന്നിട്ടുള്ളത്.

മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പരിമിതി
ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു മെറ്റാരു സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥയിേലക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ ഉൽപ്പാദന
ത്തിനു മൂന്നാമെതാരു സവിേശഷത കാണാം. പഴയ
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള പരിപൂർണമായി നശിപ്പിച്ച
തിനുേശഷമല്ല പുതിയ ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ ഉയർ
ന്നുവരുന്നത്. മറിച്ച്, പഴയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾക്കു
ള്ളിലാണ്, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിലാ
ണ്, അവ വളരുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടാലുമിെല്ല
ങ്കിലും അവ വളർന്നുവരും. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
മനുഷ്യെന്റ മനഃപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഫല
മായിട്ടല്ല, മനുഷ്യെന്റ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിേധയമാകാ
ത്ത രീതിയിലാണ്, ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുന്നത്.
എെന്തന്നാൽ, ഒന്നാമതായി, ഇഷ്ടമുള്ള ഉൽപ്പാദനരീ
തി തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഓേരാ
തലമുറയും അതിെന്റ മുമ്പെത്ത തലമുറകളുെട പ്രയത്ന
ഫലമായുണ്ടായ ഉൽപ്പാദനശക്തികെളയാണ് അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്നത്. ഓേരാ തലമുറയും അതാതുകാലത്തു
നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദനരീതിയുമായി ഒത്തിണങ്ങി പ്ര
വർത്തിേച്ചമതിയാവൂ. രണ്ടാമതായി ഉൽപ്പാദനശക്തി
കളിൽ എെതങ്കിലുെമാരു ഘടകെത്ത വളർത്തുേമ്പാൾ,
അെല്ലങ്കിൽ സാേങ്കതികമായ പുതിെയാരു കണ്ടുപി
ടുത്തം െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ, അതു ഏതുതരത്തിലുള്ള
പരിതഃസ്ഥിതികളിേലക്കാണ് തെന്ന എത്തിേക്കണ്ട
ത് എന്നു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യന് സ്വാത
ന്ത്ര്യമില്ല. ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ
എെന്തല്ലാം സാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങളാണുണ്ടാക്കുകെയ
ന്നു അവൻ ആേലാചിക്കാറില്ല. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“അവർ േലാഹായുധങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ

ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവമാണ് അവയുണ്ടാക്കി
ത്തീർത്തെതേന്നാ കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞാലെത്ത അതി
െന്റ ഭവിഷ്യത്ത് അടിമ സമ്പ്രദായമായിരിക്കുെമേന്നാ
അവരറിഞ്ഞില്ല. അവരുേദ്ദശിച്ചത് തങ്ങളുെട അദ്ധ്വാ
നെത്ത ലഘൂകരിക്കണെമന്നു മാത്രമായിരുന്നു. അവ
രുെട േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം ഈ െവറും വ്യ
ക്തിഗതമായ ൈദനംദിന താൽപ്പര്യത്തിെന്റ സങ്കുചിത
മായ പരിധിെയ ഒരിക്കലും കവച്ചുെവച്ചില്ല.”
“നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ കാലത്ത് യൂേറാപ്പിൽ മുളച്ചു
െപാന്തിയ യുവമുതലാളിവർഗ്ഗം ‘ഗിൽഡു’ സംഘടന
യിൽെപ്പട്ട െചറിയ െതാഴിൽശാലകൾക്കുപുറെമ, വമ്പി

ച്ച ൈകെത്താഴിൽ ശാലകൾകൂടി നിർമ്മിച്ചുവിട്ടേപ്പാൾ
– അങ്ങെന സമുദായത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനശക്തികെള
അവർ മുേന്നാട്ടുതള്ളി വിട്ടേപ്പാൾ – ഈ പുതിയ പരി
ഷ്കാരത്തിെന്റ സാമൂഹ്യപരിണാമങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാ
യിരിക്കുെമന്ന് തീർച്ചയായും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അതിെനപ്പറ്റി ആേലാചിക്കാൻ അവർ മിനെക്കട്ടതുമി
ല്ല. ഈ ‘െചറിയ’ പരിഷ്കാരം സാമൂഹ്യശക്തികെള ഒരു
പുതിയമട്ടിൽ അണിനിരത്തിേയക്കുെമന്നും, ഈ വിപ്ല
വം, ആരുെട സൗജന്യങ്ങൾക്കാേണാ തങ്ങൾ അത്ര
യുമധികം വിലമതിച്ചിരുന്നത്, ആ രാജാക്കന്മാരുെട
അധികാരശക്തിെക്കതിരായും ആരുെട കൂട്ടത്തിൽ കൂ
ടാനാേണാ തങ്ങളിൽെവച്ച് ഏറ്റവും മുന്തിയവർ മിക്ക
േപ്പാഴും െകാതിക്കാറുള്ളത്, ആ പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിെനതിരാ
യുമാണ് പ്രവഹിക്കുക എന്നും േമൽപ്പറഞ്ഞ മുതലാളി
കൾ അറിഞ്ഞില്ല; മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അവരുേദ്ദശിച്ചത്
ചരക്കുകളുെട നിർമ്മാണെച്ചലവ് ചുരുക്കാനും ഏഷ്യ
യുെടയും പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച അേമരിക്കയുെടയും
കേമ്പാളങ്ങളിൽ ഈ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും അങ്ങ
െന കൂടുതൽ ലാഭം തട്ടാനും മാത്രമാണ്. അവരുെട
േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം ഈ െവറും താൽക്കാ
ലികമായ പ്രാേയാഗിേകാേദ്ദശ്യത്തിെന്റ സങ്കുചിതപരി
ധിെയ ഒരിക്കലും കവച്ചുെവച്ചില്ല’.
ഇതുതെന്നയാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുെടയും സ്ഥി
തി. കേമ്പാളങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാനും ആേവാളം ലാഭം
പിഴിെഞ്ഞടുക്കാനും േവണ്ടി വ്യവസായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
നടപ്പിൽ വരത്തുകെയന്നുെവച്ചാൽ േസാഷ്യലിസത്തി
ന് വഴിെതളിയിക്കുക എന്നർത്ഥമാെണന്ന് മുതലാളി
കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരുെട േബാധപൂർവ്വമായ
പ്രവർത്തനം താൽക്കാലിേകാേദ്ദശ്യങ്ങളുെട പരിധിെയ
കവച്ചുെവക്കാറില്ല.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുകയും
സമുദായത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുകയും െചയ്യുന്നത് മനു
ഷ്യെന്റ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹങ്ങെള ആശ്രയിച്ചല്ല,
വളർച്ചയുെടയും മാറ്റങ്ങളുെടയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമ
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്.

















5.4
ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്ന
കാലഹരണംവന്ന ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർ
ക്കുകയും ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട സ്വഭാവത്തിനു് േയാ
ജിച്ച പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്യുക എന്നത് സമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂ
ടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എന്നാൽ, പഴയ ബന്ധങ്ങെള
നിലനിർത്താനാഗ്രഹിക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു
െട േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനങ്ങെള ഈ നിയമം
നിേഷധിക്കുന്നില്ല.

വിപ്ലവെമന്തിന്?
സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
‘പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം കണ്ടുപിടി

ക്കലും അത് പ്രേയാഗത്തിൽ െകാണ്ടുവരലും ഏെറ
ക്കുെറ മയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികനി
യമങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളമാകെട്ട, പ്രകൃതിശാ
സ്ത്രനിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ, ഒരു
പുതിയ നിയമം കണ്ടുപിടിക്കലും പ്രേയാഗത്തിൽ വരു
ത്തലും കാലഹരണം വന്ന പഴയ ശക്തികെള ബാ
ധിക്കുന്നു. അതുകാരണം ആ ശക്തികളുെട വമ്പിച്ച
എതിർപ്പിെന േനരിേടണ്ടിവരികയും െചയ്യുന്നു’.

ഈ ൈവരുദ്ധ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ വർഗ്ഗസമരം എന്നു
പറയുന്നത്.
വർഗ്ഗസഹകരണം െകാേണ്ടാ ഭൂദാനയജ്ഞം െകാ
േണ്ടാ ഹൃദയപരിവർത്തനം െകാേണ്ടാ ഈ ൈവരുദ്ധ്യ
മവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽ
പ്പാദനശക്തികൾക്ക് അനുേയാജ്യമാേണാ എന്നതാ
ണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. പഴയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള
ബലംപ്രേയാഗിച്ച് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിന്തിരി
പ്പൻ വർഗ്ഗങ്ങൾ നീക്കം െചയ്യെപ്പടുകയും പുതിയ വർഗ്ഗ
ങ്ങൾ അധികാരേമെറ്റടുക്കുകയും െചയ്താേല ഈ പ്രശ്ന
ത്തിെനാരു പരിഹാരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങെനയാണ്
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്ത
കർത്ത് ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവമുണ്ടായത്. ഇങ്ങിെനയാണ് മുത
ലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് റഷ്യൻ വിപ്ലവമുണ്ടായ
ത്. ചരിത്രത്തിെല ഓേരാ സാമൂഹ്യവിപ്ലവവും ഇങ്ങെന
യാണുണ്ടായത്. ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട സ്വഭാവത്തി
ന് േയാജിക്കാത്ത ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽ
ക്കുന്നുെവന്നതാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യവിപ്ലവങ്ങളുെടയും
സാമ്പത്തികകാരണം. പഴയ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങെള
തട്ടിത്തകർക്കുകയും പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളുെട
നിലവാരത്തിന് േയാജിച്ച പുതിയ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങ
െള സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് വിപ്ലവം െചയ്യുന്നത്.
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന ശക്തികൾ വളർന്നുവന്ന
െതങ്ങിെനെയന്നും ഫ്യൂഡൽവർഗ്ഗങ്ങെള തട്ടിത്തകർ
ത്ത് മുതലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തിെലത്തുകയും മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് പറ്റിയ പുതിയ ഉൽപ്പാ
ദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തെതങ്ങിെന
െയന്നും മാർക്സ് തെന്റ ‘മൂലധനം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യം
എന്താണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ?
മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള യന്ത്ര
ങ്ങളും ഫാക്ടറികളും മെറ്റല്ലാത്തരം ഉൽപ്പാദേനാപക
രണങ്ങളും മുതലാളിയുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. മുത
ലാളി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയാ
ണ്. തെന്റ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന സാമഗ്രികൾ
ജനങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗകരമാേണാ എന്ന പ്രശ്നേമ
അയാൾക്കില്ല. തുണിയുണ്ടാക്കിയാൽ കൂടുതൽ ലാഭം
കിട്ടുെമങ്കിൽ തുണിയുണ്ടാക്കും. ലാഭമിെല്ലങ്കിൽ തുണി
യുെട ഉൽപ്പാദനം നിർത്തിക്കളയും. േബാംബുണ്ടാക്കു
ന്നത് കൂടുതൽ ലാഭകരമാെണങ്കിൽ േബാംബുണ്ടാക്കും.
വിഷമുണ്ടാക്കി വിറ്റാൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാകുെമങ്കിൽ
വിഷമുണ്ടാക്കും.
എന്തുണ്ടാക്കണെമന്നും എത്രയുണ്ടാക്കണെമന്നും തീരു
മാനിക്കുന്നത് ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥ
നായ മുതലാളിയാണ്. എന്നാൽ, േനരിട്ട് ഉൽപ്പാദനം
നടത്തുന്നത് മുതലാളിയല്ല, െതാഴിലാളികളാണ്. മുത
ലാളി െതാഴിലാളികെളെക്കാണ്ട് കൂലിക്ക് പണിെയടുപ്പി
ക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് മുതലാളിയുെട സ്വകാ
ര്യസ്വത്തായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളുപേയാഗിച്ച് കൂ
ലിക്ക് പണിെയടുക്കാൻ െതാഴിലാളികൾ നിർബന്ധി
തരായിത്തീരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനുള്ള െതാഴിലാ
ളികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നു. എങ്കി
ലും, അങ്ങെനയുണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട േമൽ
അവർക്ക് യാെതാരധികാരവുമില്ല. ഉൽപ്പാദേനാപകര
ണങ്ങെളന്ന േപാെലതെന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മുതലാളിയു
െട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.
അേപ്പാൾ, ഇതാണ് മുതലാളിത്തസമുദായത്തിെല
അടിസ്ഥാനൈവരുദ്ധ്യം: ഉൽപ്പാദനം സാമൂഹ്യമാണ്,
എന്നുെവച്ചാൽ, സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യർ
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല, കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ്. മുതലാളിത്ത
സമുദായത്തിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്ന ഓേരാ വസ്തുവിലും
അേനകം മനുഷ്യരുെട അദ്ധ്വാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
െവന്നർത്ഥം. പേക്ഷ, ഇങ്ങെന കൂട്ടായുണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന
സാധനങ്ങളുെട ഉടമാവകാശം സാമൂഹ്യമല്ല, വ്യക്തിപ
രമാണ്. ജനങ്ങൾ കൂട്ടായി നിർമ്മിക്കുന്ന സാമഗ്രികെള
ല്ലാം ഒരുപിടി മുതലാളിമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്.
സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദനം, വ്യക്തിപരമായ ഉടമാവകാ
ശം – ഈ ൈവരുദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് മുതലാളിസമുദാ
യത്തിെല എല്ലാത്തരം പന്തിേകടുകളും െപാന്തിവരുന്ന
െതന്ന് മാർക്സിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും
ആദ്യകാലത്ത് മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ ഈ ഉൽ
പ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച
യ്ക്ക് സഹായകരമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെതാരു വാസ്ത
വമാണ്. എന്നാൽ, ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച
ഒരു ഘട്ടംവെര എത്തിയേപ്പാൾ അവ നിലവിലുള്ള
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതായി. ഉൽപ്പാദനം
കൂടുതൽ കൂടുതൽ േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും കുത്തകമുതലാ
ളിത്തം ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർ
ച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നെതങ്ങിെനെയന്നും ഉൽ
പ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യം മൂർഛിക്കുന്നെതങ്ങിെനെയന്നും അതിെന്റ
ഫലമായി െതാഴിലാളിവിപ്ലവം ചരിത്രപരമായ ഒരാവ
ശ്യകതയായിത്തീർന്നെതങ്ങിെനെയന്നും സഖാവ് െല
നിൻ ‘സാമ്രാജ്യാധിപത്യം’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
വിവരിക്കുന്നു. ഇതുതെന്നയാണ് സഖാവ് സ്റ്റാലിനും ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്:
‘നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ, പ്രേത്യ
കിച്ചും വ്യവസാേയാൽപ്പാദനശക്തികൾ, സാമൂഹ്യസ്വ
ഭാവേത്താടുകൂടിയവയായിരുന്നു. േനെരമറിച്ച്, ഉടമാവ
കാശത്തിെന്റ രൂപമാകെട്ട, സ്വകാര്യമായിരുന്നു, മുത
ലാളിത്തപരമായിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അനി

വാര്യവും ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട സ്വഭാവേത്താട് േയാ
ജിക്കണെമന്ന ധനശാസ്ത്രനിയമെത്ത അടിസ്ഥാനമാ
ക്കിെക്കാണ്ട് േസാവിയറ്റ് ഗവെണ്മൻറ് ഉൽപ്പാദേനാ
പകരണങ്ങെള സാമൂഹ്യമാക്കിത്തീർത്തു. അവെയ മുഴു
വൻ ജനങ്ങളുെടയും െപാതുസ്വത്താക്കുകയും അങ്ങെന
മർദ്ദനവ്യവസ്ഥെയ അവസാനിപ്പിക്കുകയും േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് സാമ്പത്തികരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ
നിയമമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, േസാവിയറ്റ് ഗവെണ്മൻ
റ് ഈ നിയമെത്ത ആശ്രയിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവർ
ക്ക് തങ്ങളുെട കടമ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായി
രുന്നില്ല’.
ഈ സാമ്പത്തികനിയമം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി േബാധ
പൂർവ്വം ഉപേയാഗിച്ചാൽ മാത്രേമ സാമൂഹ്യപരിവർത്ത
നങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനാവൂ എന്നു സഖാവ് സ്റ്റാ
ലിൻ താക്കീത് നൽകുന്നു.
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽ
പ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കട് അത്യ
ധികം മൂർഛിച്ചിട്ടും ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് േയാജിച്ച
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പടാത്തത് എന്തു
െകാണ്ടാണ്? സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മറുപടി പറയുന്നു:
‘ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഉൽപ്പാദനശ

ക്തികളുെട സ്വഭാവത്തിനനുേയാജ്യമായിരിക്കണെമന്ന
സാമ്പത്തികനിയമം വളെരക്കാലമായി മുതലാളിത്ത
രാജ്യങ്ങളിൽ െകട്ടുെപാട്ടിച്ചു പുറത്തുവരാൻ ശ്രമിച്ചുവരി
കയാണ്. ഇേതവെര അതിന് പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം കാലഹരണംവ
ന്ന സാമൂഹ്യശക്തികളിൽ നിന്ന് വമ്പിച്ച എതിർപ്പുകൾ
അതിന് േനരിേടണ്ടിവരുന്നുെവന്നതാണ്.’
എന്തുെകാണ്ടാണ് റഷ്യയിൽ െതാഴിലാളിവിപ്ലവം വി
ജയിക്കുകയും ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യ
മായ ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ രൂപെമടുക്കുകയും െചയ്ത
ത്? സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ മറുപടി പറയുന്നു:
‘എതിർപ്പുകെള തകർക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള ഒരു ശക്തി,
സാമൂഹ്യശക്തി, ആവശ്യമാണ്. നമ്മുെട രാജ്യത്തിൽ
സമുദായത്തിെല വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷെത്ത പ്രതിനിധീ
കരിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റയും കൃഷിക്കാരു
െടയും സഖ്യെമന്ന രൂപത്തിൽ അത്തരെമാരു ശക്തി
ആവിർഭവിച്ചു. മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ അത്ത
രെമാരു ശക്തി ഇനിയും ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇതാണ് േസാവിയറ്റ് ഗവെണ്മൻറിന് പഴയ സാമൂഹ്യശ
ക്തികെള തകർത്തു നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റയും,
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഉൽപ്പാദന
ശക്തികളുെട സ്വഭാവത്തിനനുേയാജ്യമായിരിക്കണ
െമന്ന സാമ്പത്തികനിയമത്തിന് നമ്മുെട രാജ്യത്തിൽ
പരിപൂർണ്ണമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റയും
രഹസ്യം’.

















5.5
ഇന്ത്യയുെട സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട അടുത്തഘട്ടെമന്താ
ണ്? േസാഷ്യലിസേമാ, അേതാ, ജനകീയജനാധിപ
ത്യേമാ? ഉടൻ േസാഷ്യലിസം േവണെമന്ന് മുറവിളി കൂ
ട്ടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനനുസരി
ച്ച് ഇഷ്ടംേപാെല സമുദായെത്ത മാറ്റാൻ കഴിയുെമന്ന്
അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ധനശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ
െന്റ ഇച്ഛാശക്തിയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളാെണന്ന യാഥാർത്ഥ്യ
െത്ത അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ
ഉൽപ്പാദനശക്തികളുമായി െപാരുത്തെപ്പടണെമന്ന
നിയമം മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പാദ
നബന്ധങ്ങെള മാറ്റാൻേവണ്ടി സമരം െചയ്യുകയാണ്
വിപ്ലവപ്പാർട്ടികളുെട കടമെയന്നും അവർ കാണാൻ കൂ
ട്ടാക്കുന്നില്ല.

വളർച്ചയുെട വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങൾ
ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ
െപാരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന സാമ്പത്തികനിയമം
എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ
അർത്ഥം ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ച എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളിലും ഒേര നിലവാരത്തിലാെണേന്നാ, ഉൽപ്പാദനശ
ക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ െപാരുത്തമു
ണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒേരതരത്തിലുള്ള സാ
മൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാെണേന്നാ, അല്ല.
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിൽ തെന്ന ഉൽപ്പാദനശക്തിക
ളുെട വളർച്ച വ്യത്യസ്തനിലവാരങ്ങളിലാണ്. ഉദാഹര
ണമായി, ബ്രിട്ടനും മറ്റു മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലു
ള്ള വ്യത്യാസം സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ തെന്റ ‘േസാഷ്യലിസ
ത്തിെന്റ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ വ്യവസായത്തിെല
ന്നേപാല കൃഷിയിലും മുതലാളിത്തവും ഉൽപ്പാദനേക
ന്ദ്രീകരണവും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ
ഉൽപ്പാദനശക്തികളിെലാരുവിഭാഗം മാത്രേമ സാമൂഹ്യ
സ്വഭാവം ൈകെക്കാണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഉൾനാടുകളിൽ മുതലാ
ളിത്തം പുേരാഗമിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ കൂടി ധാരാളം െചറുകി
ടക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുമായ സ്വകാര്യകാർഷിേകാൽ
പ്പാദകരുണ്ട്.
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ മുഴുവനുമില്ലാത്ത, അവ
യുെട ഒരുഭാഗം മാത്രം സാമൂഹ്യസ്വഭാവം ൈകെക്കാ
ള്ളുകയും പേക്ഷ, െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് അധികാരം
പിടിെച്ചടുക്കാനുള്ള അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളാവിർഭവി
ക്കുകയും െചയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് െചേയ്യ
ണ്ടത്? െചറുകിടക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുമായ ഉൽപ്പാ
ദകന്മാരുെട എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും പിടി
െച്ചടുത്ത് െപാതു സ്വത്താക്കണെമന്നു വാദിക്കുന്ന ‘മുറി
വാലൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരു’െട അഭിപ്രായെത്ത സഖാവ്
സ്റ്റാലിൻ എതിർക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങെന െചയ്യുക
െയന്നതിെന്റ അർത്ഥം ‘െതാഴിലാളി വിപ്ലവത്തിെന്റ
എല്ലാ വിജയസാദ്ധ്യതകേളയും നശിപ്പിക്കുകയും കൃഷി
ക്കാെര വളെര കാലേത്തക്ക് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ശത്രുക്കളുെട േചരിയിേലക്ക് പിടിച്ചുതള്ളുകയും െചയ്യുക’
എന്നതായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടാണ് അത്തരം രാജ്യ
ങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാെര സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ
സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ട്രാക്ടറുകളും മറ്റു യന്ത്ര
ങ്ങളും ഉദാരമായ വിധത്തിൽ നൽകിെക്കാണ്ട് ഉൽപ്പാ
ദനം വളർത്താൻ സഹായിക്കുകയും അങ്ങെന ക്രമ
ത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും െപാതുസ്വ
ത്താക്കാനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയു
മാണ് േവണ്ടെതന്ന് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ഉൽേബാധിപ്പി
ക്കുന്നത്.
മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെട തെന്ന സ്ഥിതി ഇതാെണ
ങ്കിൽ ഇന്ത്യെയേപ്പാെല പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന രാ
ജ്യങ്ങളുെട സ്ഥിതി പറയാനുേണ്ടാ? ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ
ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും, എല്ലാ വ്യവസായങ്ങെള
ങ്കിലും, ഒറ്റയടിക്ക് െപാതുസ്വത്താക്കി മാറ്റുകെയന്ന പരി
പാടി നടപ്പിൽ വരുത്താെനാരുങ്ങിയാൽ െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗം ഒറ്റെപ്പടുകയും അങ്ങെന ഭാവിയിൽ േസാഷ്യലി
സം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളെരക്കാലേത്ത
ക്ക് നശിക്കുകയുമാണ് െചയ്യുകെയന്ന് ഇനിയും എടുത്തു
പറേയണ്ടതുേണ്ടാ?

ഇന്ത്യയിെല ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുെട ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരാത്തെതന്തു
െകാണ്ടാണ്? വ്യവസായങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാത്ത
െതന്തുെകാണ്ടാണ്? കാർഷികവ്യവസ്ഥ അധഃപതി
ക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട
വളർച്ചെയ ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന കാ
ലഹരണംവന്ന ശക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കു
ന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കാരണം. എതാണാ ശക്തികൾ?
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന ബന്ധങ്ങളാേണാ? തീർച്ചയാ
യുമല്ല. മുതലാളിേത്താൽപ്പാദന ശക്തികൾക്കുതെന്ന
ഇവിെട വളരാൻ സാധിക്കുന്നിെല്ലന്നതാണ് വാസ്തവം.
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയേപ്പാ
ലും തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളാണിന്ത്യ
യിലുള്ളത്.
വളർച്ചമുട്ടിയതും തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ േദ
ശീയ വ്യവസായങ്ങൾ, നിലനിൽക്കാനും വളരാനുമാവ
ശ്യമായ േപ്രാത്സാഹനം ലഭിക്കാെത തകർന്നു തരിപ്പ
ണമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന െചറുകിട വ്യവസാേയാൽ
പ്പാദകന്മാർ, നിലമില്ലാത്ത കർഷകെത്താഴിലാളികളും
ദരിദ്ര കൃഷിക്കാരും, പാട്ടംെകാടുത്ത് മുടിയുന്ന കൃഷി
ക്കാർ, േജാലികിട്ടാെത വിഷമിക്കുന്ന ഇടത്തരക്കാർ,
മുകൾത്തട്ടിൽ ഇന്ത്യയിെല വൻകിട മുതലാളികളുമായും
നാടുവാഴികളുമായും കൂട്ടുകൂടിെക്കാണ്ട് നാട്ടുകാെര ചൂഷ
ണം െചയ്യുന്ന ഒരുപിടി വിേദശമുതലാളികൾ – ഇതാ
ണ് ഇന്ത്യയുെട വസ്തുനിഷ്ഠമായ സ്ഥിതി.
ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ഉൽപാദനബ
ന്ധങ്ങെള ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധ
ത്തിൽ മാറ്റാൻേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്ന മാർക്സിസ്റ്റുകാർ
എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് െപാ
തുസ്വത്താക്കുകെയന്ന ‘മുറിവാലൻ മാർകിസ്റ്റ് നയം’
സ്വീകരിക്കുകയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ രാജ്യത്തിെല
എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും പിടിെച്ചടുത്ത് െപാ
തുസ്വത്താക്കി മാറ്റാൻ കഴിയത്തക്കവിധം വ്യവസായ
ത്തിലും കൃഷിയിലും ഉൽപ്പാദനേകന്ദ്രീകരണം വളർന്നു
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ “മുറിവാലൻ
മാർക്സിസ്റ്റുനയം” സ്വീകരിക്കുക എന്നതിെന്റ അർത്ഥം
പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള െചറുകിടക്കാരും ഇടത്തര
ക്കാരുമായ ഉൽപ്പാദകെര െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
ശത്രുക്കളുെട േചരിയിേലക്ക് പിടിച്ചുതള്ളുക എന്നാണ്.
അതു തീർച്ചയായും േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള വഴിയ
ല്ല എന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
വിേദശീയരായ കുത്തകമുതലാളികളാണ് ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായകമായ പങ്കു
വഹിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാന
മായ പങ്കുവഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട് രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യവ്യ
വസ്ഥയിലും വമ്പിച്ച സ്വാധീനം െചലുത്താനവർക്ക്
സാധിക്കുന്നു.
സാമ്രാജ്യവാദികൾ േകാളനികളിലും പിന്നണി രാജ്യങ്ങ
ളിലും മൂലധനമിറക്കുന്നത് ആ രാജ്യങ്ങെള സാമ്പത്തി
കമായി വളർത്താൻ േവണ്ടിയല്ല, ആ രാജ്യങ്ങളിെല വ്യ
വസായവും കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിയ
ല്ല. പിെന്നേയാ, ആ രാജ്യങ്ങളിെല സാമ്പത്തികാഭിവൃ
ദ്ധിെയ തടഞ്ഞുനിർത്തിെക്കാണ്ട് ജനങ്ങേളയും വിഭവ
ങ്ങേളയും അേങ്ങയറ്റം ചൂഷണം െചയ്യാനും അങ്ങെന
ഏറ്റവുമധികം ലാഭം തട്ടിെയടുക്കാനും േവണ്ടിയാണ്.
സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘േകാളണികേളയും മറ്റു പിന്നണിരാജ്യങ്ങെളയും അടി
മെപ്പടുത്തുകയും മുറയ്ക്ക് െകാള്ളയടിക്കുകയും െചയ്യുക,

ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങെള ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളാ
ക്കി മറ്റുക; പുതിയ യുദ്ധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക – ഇത്
ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രമാണിമാർക്ക് ഏറ്റ
വും കവിഞ്ഞലാഭം പിഴിെഞ്ഞടുക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ
ബിസിനസ്സാണ് – അവസാനമായി, േലാകസാമ്പത്തി
കേമധാവിത്വം േനടാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക.
ഇത്തരം അപായകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലക്ക്
കുത്തകമുതലാളിത്തെത്ത പിടിച്ചുതള്ളുന്നത് ഏറ്റവും
കവിഞ്ഞ ലാഭങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക എന്ന ആവശ്യമ
ല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.’

ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ ലാഭം കിട്ടാൻേവണ്ടിയാണ് 1947നുേശഷവും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള
തങ്ങളുെട സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങേളയും ചൂഷണക്രമ
ങ്ങേളയും നിലനിർത്തുന്നത്. ഏറ്റവും കവിഞ്ഞലാഭം
കിട്ടാൻേവണ്ടിയാണ് അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദി
കൾ ഇന്ത്യയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ഈ ചൂഷണമാണ് ഇന്ത്യയിെല
ഉൽപ്പാദനശക്തികെള തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മുഖ്യമായ
കീറാമുട്ടി.
ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തട
ഞ്ഞുനിർത്തുന്ന മെറ്റാരുശക്തി നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥ
യാണ്. നിലത്തിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും ഒരുപിടി ജന്മിമാരുെട
സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാർ
നിലമില്ലാെത വിഷമിക്കുന്നു. ഇതിൻഫലമായി കൃഷി
യിെല ഉൽപ്പാദനംമാത്രമല്ല അധഃപതിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭൂരി
പക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട പട്ടിണിയും പാപ്പരത്തവും
വ്യാവസായികവളർച്ചെയേപ്പാലും തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു.

േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം
ഇങ്ങെന സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽബന്ധങ്ങളാണ്, മറ്റ്
വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ െകാേളാണിയൽ ബന്ധങ്ങ
ളാണ്, ഇന്ത്യയുെട ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ
തടയുന്നത്. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തി
കൾക്ക് േയാജിച്ച ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക
എന്നതിെന്റ അർത്ഥം സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണ
ങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്; സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂ
ഡൽചൂഷണങ്ങൾക്കിരയാകുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ
േളയും അണിനിരത്തിെക്കാണ്ട് ജനാധിപത്യവിപ്ലവം
നടത്തുക എന്നാണ്. അതുെകാണ്ട്, വിേദശമൂലധനത്തി
ന് നമ്മുെട രാജ്യെത്ത ചൂഷണം െചയ്യാൻ കഴിയാതാ
ക്കുകയും കാർഷികപരിഷ്കാരങ്ങളിലൂെട നിലെമല്ലാം
കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടാറാക്കുകയും െചയ്യുക എന്നതാണ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഇന്നെത്ത ചരിത്രപരമായ
കടമ. ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കാെത, അതായത്, സാമൂ
ഹ്യഘടനയിൽ മൗലികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ മാ
റ്റങ്ങൾ വരുത്താെത, നമ്മുെട രാജ്യത്തിെല ഉൽപ്പാദന
ശക്തികെള വളർത്താനും അങ്ങെന ജനങ്ങെളയാെക
അഭിവൃദ്ധിയിേലക്ക് നയിക്കാനും കഴിയില്ല. ഈ യാ
ഥാർത്ഥ്യെത്ത അവഗണിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഏതു പഞ്ചവ
ത്സരപദ്ധതിയും പരാജയെപ്പടുകേയയുള്ളൂ. വിേദശമൂല
ധനം പിടിച്ചടക്കുകയും നാടുവാഴിബന്ധങ്ങളുെട ചങ്ങല
െക്കട്ടുകൾ െപാട്ടിക്കുകയും െചയ്താൽ ജനങ്ങളുെട ജീവി
തേത്താതുയരുകയും ആഭ്യന്തരമാർക്കറ്റിെന്റ കഴിവുകൾ
വർദ്ധിക്കുകയും വ്യവസായത്തിേലയും കൃഷിയിേലയും
ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് വളരാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുള
വാകുകയും െചയ്യും. ആ സാദ്ധ്യത ൈകവരുത്തിയാൽ
മാത്രേമ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപി
ക്കാനാവശ്യമായ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക
യുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
ജനകീയജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിനുേവണ്ടി ജനങ്ങെള
അണിനിരത്താനുള്ള പരിപാടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

















5.5
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം, അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാ
ളിത്തം, േസാഷ്യലിസം എന്നീ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളി
േലാേരാന്നിനും പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം ഉൽപ്പാദനബന്ധ
ങ്ങളുണ്ട്. പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
കളുണ്ട്. സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയാണ് സമുദായത്തിെന്റ
അടിത്തറ. ആ അടിത്തറയുെടേമൽ ഉയർന്നുവരുന്ന
ഉപരിഘടനയാണ് ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന
ആശയങ്ങളും ചിന്താഗതികളും സാഹിത്യാദികലകളും
ഭരണകൂടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും മതപരവും നിയമപരവും
മറ്റുമായ സ്ഥാപനങ്ങളും. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ, സംഘ
ടനകൾ, യൂണിയനുകൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, നാടകം,
പത്രം, സിനിമ, േറഡിേയാ മുതലായവെയല്ലാം ഉപരി
ഘടനയുെട ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒരടിത്തറ മാറി മെറ്റാരടി
ത്തറയാവിർഭവിക്കുന്നേതാെടാപ്പം ഉപരിഘടനയ്ക്കും
മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. അടിത്തറയാണ് ഉപരിഘടനെയ
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്യൂഡലിസ
ത്തിെന്റ അടിത്തറ തകർക്കെപ്പടുകയും മുതലാളിത്ത
ത്തിെന്റ അടിത്തറയാവിർഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നേതാ
ടുകൂടി രാജവാഴ്ചയും ജാതിവ്യവസ്ഥയും പാർലെമൻററി
ജനാധിപത്യത്തിനു വഴിമാറിെക്കാടുക്കുന്നു. പള്ളിയുെട
സർവ്വാധിപത്യം നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുകയും മുതലാളിത്ത
ബന്ധങ്ങെള ന്യായീകരിക്കുന്ന പുതിയ മതവിശ്വാസ
ങ്ങൾ ഉയർന്നുവരികയും െചയ്യുന്നു. ഫ്യൂഡൽ േമധാവിത്വ
െത്ത െവല്ലുവിളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും പത്രങ്ങളും
ആവിർഭവിക്കുന്നു.

അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും
ചൂഷണെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ വർഗ്ഗസമുദായ
ത്തിൽ ഉപരിഘടനയും വർഗ്ഗസ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും.
അതായത്, ആശയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങൾ,
മതം, നിയമങ്ങൾ മുതലായവ സമുദായത്തിൽ േമധാ
വിത്വം വഹിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുത
കുന്നവയായിരിക്കും. അതുെകാണ്ട് അടിത്തറ മാറ്റാൻ
േവണ്ടിയുള്ള സമരം ഉപരിഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനു
ള്ള സമരംകൂടിയാണ്.
അടിത്തറ ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തട
യാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദ
നബന്ധങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഈ
സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉപരിഘടനയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു.
സമുദായത്തിെന്റ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് പുതിയ
ഉപരിഘടന െപാന്തിവരാൻ തുടങ്ങുന്നു. പുതിയ സാമൂ
ഹ്യാശയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളും ആവിർഭവിക്കു
ന്നു. അവ അധികാരത്തിനുേവണ്ടി െപാരുതുന്ന പുതിയ
വർഗ്ഗത്തിെന്റ കയ്യിൽ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങളായിത്തീ
രുകയും െചയ്യുന്നു.
സാമ്പത്തികാടിത്തറയിലുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും സംഘ
ട്ടനങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ മാനസികമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫ
ലിക്കുേമ്പാളാണ് പുതിയ ആശയങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്ന
തും സമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായിവരുേമ്പാൾ
മാത്രേമ അവയാവിർഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. മെറ്റാരുവിധം പറ
ഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യാവശ്യമാണ് ആശയങ്ങേളയും സ്ഥാ
പനങ്ങേളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഉപരിഘടന അടിത്തറെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുെമന്നു പറ
യുന്നതിെന്റ അർത്ഥം അതിന് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ
ക്രിയാത്മകമായ പെങ്കാന്നുമിെല്ലന്നല്ല. സമുദായത്തിൽ
അടിത്തറയുറപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കു
ന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഉപരിഘടന. അടിത്തറയും ഉപ
രിഘടനയും പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ശക്തിെപ്പടു
ത്തുകയും െചയ്യുന്നു. എംെഗൽസ് േബ്ലാഷിന്നയച്ച ഒരു
കത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ചരിത്ര

ത്തിെന്റ അവസാനെത്ത നിയാമകശക്തി യഥാർത്ഥ
ജീവിതത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനവും പുനരുൽപ്പാദനവുമാണ്.
ഇതിലപ്പുറെമാന്നും ഞാേനാ മാർേക്സാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞി
ട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും ഇതിെന വളെച്ചാടിച്ച്
ചരിത്രത്തിെന്റ നിയാമകശക്തി സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ
മാത്രമാെണന്നു പറയുകയാെണങ്കിൽ അത് ഈ സി
ദ്ധാന്തെത്ത നിരർത്ഥകവും ശൂന്യവുമാക്കിത്തീർക്കും…
രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവും സാഹിത്യ
പരവും കലാപരവുമായ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും സാമ്പ
ത്തികാഭിവൃദ്ധിെയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. പേക്ഷ,
ഇവെയല്ലാം അേന്യാന്യം സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും
സാമ്പത്തികാടിത്തറെയത്തെന്ന ബാധിക്കുകയും െച
യ്യും. ഇതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാറ്റിനും േഹതു സാമ്പത്തി
കപരിതഃസ്ഥിതിയാെണേന്നാ അതുമാത്രേമ ഫലപ്ര
ദമാകൂ എേന്നാ മെറ്റല്ലാം നിർജ്ജീവങ്ങളാെണേന്നാ
അല്ല. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഇവെയല്ലാം അേന്യാന്യം സ്വാധീനം െചലുത്തുകയും
ഒടുവിലവ ചരിത്രത്തിെന്റ നിർണായകശക്തികളായി
ത്തീരുകയും െചയ്യുന്നുെവന്നതാണ് പരമാർത്ഥം’.

ആശയത്തിെന്റ ശക്തി
ആശയങ്ങൾ, സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുത
ലായവെകാണ്ടു മാത്രം സാമ്പത്തികാടിത്തറെയ മാറ്റി
മറിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന വാദെത്ത മാർക്സിസം നിേഷ
ധിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന സാമ്പത്തി
കാടിത്തറെയ മാറ്റിമറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സജീവ
ശക്തികളാണവ എന്നും മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘ആശയങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും സ്ഥാപനങ്ങ
ളുെടയും ഉത്ഭവെത്തക്കുറിച്ചാണ്, അവ എങ്ങെന ഉണ്ടാ
വുന്നുെവന്നാണ്, നാം ഇേതവെര പറഞ്ഞത്. ആശയ

ങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥാനെത്തക്കു
റിച്ചാെണങ്കിൽ, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം അവയു
െട നിലനിൽപ്പിെന നിേഷധിക്കുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല,
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകളിൽ, സാമൂഹ്യചരി
ത്രത്തിൽ, അവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനവും പ്രാധാന്യവും ഊന്നി
പ്രസ്താവിക്കുന്നതുകൂടിയുണ്ട്’.
ആശയങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും പ്രാധാന്യെമ
െന്തന്ന് സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:
‘പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങ
ളുമുണ്ട്. പഴയ, ജീർണ്ണിച്ചുേപായ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി

െല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട താൽപ്പര്യെത്ത സം
രക്ഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂ
ഹ്യവളർച്ചെയ തടയുന്നുെവന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാ
ധാന്യം. സമുദായത്തിെല മുേന്നാട്ടുവന്ന ശക്തികളുെട
താൽപ്പര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്ന, പുതിയ, പുേരാഗമന
പരമായ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യ
വളർച്ചെയ സഹായിക്കുന്നുെവന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള
പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതാവശ്യ
ങ്ങെള എത്രേത്താളം പ്രതിബിംബിക്കുന്നുേവാ അത്ര
യ്ക്കാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം.
‘സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതം വളർന്നുവന്ന്

സമുദായത്തിന് പുതിയ ചില കടമകൾ നിർവ്വഹി
ക്കാനുെണ്ടന്ന് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ പുതിയ
സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുകയു
ള്ളൂ. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ ഉളവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ
ഒരു സജീവശക്തിയായിത്തീരുകയും ഭൗതികജീവി
തത്തിെന്റ വളർച്ചമൂലം പുതിയ കടമകൾ നിർവ്വഹി
േക്കണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള സമുദായെത്ത സഹായിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. അവ സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ സഹായിക്കുന്ന
ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുന്നു. ഇതുതെന്നയാണ് പുതിയ
ആശയങ്ങൾക്കും പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പുതിയ
അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമു
ദായെത്ത സംഘടിപ്പിച്ചു, അണിനിരത്തി മാറ്റിമറി
ക്കാനുള്ള കഴിവുെണ്ടന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം.
പുതിയ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകുന്നത്
സമുദായത്തിന് അവ ആവശ്യമായിവരുന്നതിനാലാ
ണ്; അവയുെട സഹായേത്താടുകൂടി സമുദായെത്ത
സംഘടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും മാറ്റിമറിക്കു
കയും െചയ്യാെത ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ വളർച്ചയാ
വശ്യെപ്പടുന്ന അടിയന്തരകടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ
കഴിയാെതവരുന്നുെവന്നതുെകാണ്ടാണ്. ഭൗതികജീവി
തത്തിെന്റ വളർച്ചയാവശ്യെപ്പടുന്ന പുതിയ കടമകൾ
നിമിത്തം ഉളവായ ഈ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും
മുേന്നാട്ടുേപായി ബഹുജനങ്ങളുെട െപാതുസ്വത്തായി
ത്തീർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, അവ അവെര സമുദായത്തിെല
പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾെക്കതിരായി സംഘടിപ്പിക്കു
കയും അണിനിരത്തുകയും െചയ്തു സമുദായത്തിെന്റ
ഭൗതികജീവിതവളർച്ചെയ തടയുന്ന പിന്തിരിപ്പൻശ
ക്തികെള അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രേയാജനെപ്പടുന്നു’.

മാർക്സ് തെന്ന പറയുകയുണ്ടായി:
‘ഒരു സിദ്ധാന്തം ജനങ്ങെള ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉട
െന അെതാരു ഭൗതികശക്തിയായിത്തീരുന്നു’

േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനം
നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടനെയ മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും മർദ്ദ
നവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത പുതിെയാരു സാമൂഹ്യഘടന
െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരി
കൾക്ക് വിപ്ലവകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം എത്രേത്താ
ളം ആവശ്യമാെണന്നു ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.
സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും ആശയങ്ങളുെടയും കാര്യത്തിൽ
ശ്രദ്ധിക്കാെത, ൈദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം
ഒഴുകുന്ന വിപ്ലവകാരികൾക്ക് സമുദായെത്ത മാറ്റാൻ
െകൽപ്പുള്ള ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ
കഴിയില്ല.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘അതുെകാണ്ട്, സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതെത്ത
നിയന്ത്രിക്കാനും അതിെന്റ പരിതഃസ്ഥിതിയുെട വളർ
ച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താനും കഴിയണെമങ്കിൽ െതാഴി
ലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടി ഭൗതികജീവിതാവശ്യങ്ങെള ശരിയാ
യി പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യസിദ്ധാന്തെത്ത,
സാമൂഹ്യാശയെത്ത, ആധാരമാക്കിപ്പിടിക്കണം. ഇങ്ങ
െനയുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിനും ആശയത്തിനും മാത്ര
േമ േകാടിക്കണക്കിലുള്ള ബഹുജനങ്ങെള ഇളക്കിവിട്ടു
പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികെള അമർത്തിക്കളയുവാൻ കരു
ത്തുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച െതാഴിലാളിപ്പാർട്ടിയുെട പടെയ
ഒരുക്കി അണിനിരത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിന്
മാത്രേമ സമുദായത്തിെല പുേരാഗമനശക്തികൾക്ക്
വഴിെതളിയിച്ചുെകാടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ’.

ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളാണ് മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ത് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നേതാെടാപ്പം പരിതഃസ്ഥി
തികെള സൃഷ്ടിക്കാൻ മനുഷ്യനുള്ള കഴിവിെനപ്പറ്റിയും
മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനാണ് പരിതഃ
സ്ഥിതികെള മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. മനുഷ്യെന്റ േബാധപൂർ
വ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സമുദാ
യത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ ഭൗതി
കസാഹചര്യങ്ങെള കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടും സാമൂ
ഹ്യവളർച്ചയുെട വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങൾ മനസ്സി
ലാക്കിെക്കാണ്ടും േബാധപൂർവ്വം പരിപാടികൾ രൂപ
വൽക്കരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാെണങ്കിൽ മനുഷ്യെന്റ
ശക്തി അജയ്യമായിരിക്കും. അങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്ന
മനുഷ്യന് പ്രകൃതിനിയമങ്ങേളയും സാമൂഹ്യനിയമങ്ങേള
യും സമുദായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്ക് േവണ്ടി ഉപേയാഗി
ക്കാൻ കഴിയും.
ഈ േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വഴികാട്ടി
യാണ് മാർക്സിസം.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. മനുഷ്യൻ
2. മാർക്സിസത്തിന് ഒരു മുഖവുര
3. കമ്യൂണിസം എന്ത്, എന്തിന്, എങ്ങിെന?
4. വർഗ്ഗസമരവും ഭരണകൂടവും
5. മാർക്സിസത്തിെന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം
6. മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം
7. മാർക്സിസവും കുടുംബജീവിതവും
8. േസാഷ്യലിസവും കമ്യൂണിസവും
9. കമ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും
10. മാർക്സിസവും ആധുനികശാസ്ത്രവും

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3x
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

