
സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം I
െക. ദാേമാദരൻ

6. മാർക്സിസത്തിെന്റ
തത്വശാസ്ത്രം



       

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം I
െക. ദാേമാദരൻ
(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം )

െക. ദാേമാദരൻഎഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി.എൻ. ജയേദവൻ
• എം.പി.അച്യുതൻ
• ഐ.വി.ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്

©2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.

Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.

First published in print media 2009.

The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mansu_Hill_Grand_Monument_(33012340231).jpg
https://www.flickr.com/people/28056137@N00
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

6 മാർക്സിസത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം . . . . . . . . . . . . 1

iii



6
മാർക്സിസത്തിെന്റതത്വശാസ്ത്രം

1



       

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നാശവും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വി�
ജയവും അനിവാര്യമാെണന്ന് 1847-ൽതെന്ന,അതാ�
യത്, റഷ്യൻവിപ്ലവം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടതിെന്റഎഴുപ�
തു െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുതെന്ന, മാർക്സും എംെഗൽസും
പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥെയ ഒരു
സവിേശഷരീതിയിൽ വിശകലനം െചയ്തു പരിേശാധിച്ച�
തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് അത്തരെമാരു പ്രവചനം നട�
ത്താനവർക്കുസാധിച്ചത്.

മാർക്സിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുത�
ലാളിത്തെത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ�
ന്ന നിലയ്ക്കാണ് വീക്ഷിച്ചത്. മാർക്സാകെട്ട, മുതലാളിത്ത�
െത്ത ചരിത്രപരമായി പരിേശാധിച്ചു. മുതലാളിത്തം
എങ്ങെനആവിർഭവിച്ചു;അെതങ്ങെന,ഏതുവഴിയ്ക്ക്,
വളരുന്നു, വളർച്ചയുെട മൂർദ്ധന്യത്തിൽഅെതങ്ങെന
ക്ഷേയാന്മുഖമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഒടുവിൽ മുതലാളിത്തം
നാശമടയുകയും അതിെന്റസ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ െപാന്തിവരികയും െചയ്യുന്നെതങ്ങ�
െന—ഇെതല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി േനാക്കിപ്പഠിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണ് മുതലാളിത്തം നശിക്കുെമന്നും േലാകത്തിെലങ്ങും
േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കുെമന്നുംഅേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപി�
ച്ചത്.

മുതലാളിത്തം മാത്രമല്ല,എല്ലാ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളും
ചരിത്രപരമായി ആവിർഭവിച്ചവയാണ്.എല്ലാം മാറി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റമില്ലാത്തതായിട്ടു യാെതാന്നുമി�
ല്ല. പ്രകൃതി മാറുന്നു, ജീവജാലങ്ങൾ മാറുന്നു,സമുദായ�
വും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയും സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയസ്ഥാ�
പനങ്ങളും മാറുന്നു, മനുഷ്യസ്വഭാവം മാറുന്നു, മനുഷ്യൻ�
തെന്ന മാറുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെലല്ലായിടത്തും പരിവർ�
ത്തനങ്ങളുെട ലീലാവിലാസങ്ങളാണ് കാണെപ്പടുന്നത്.
ശാശ്വതമായി എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽഅതു മാറ്റം മാത്ര�
മാണ്.

ഒന്നും മാറുകയിെല്ലന്നും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥതകരുക�
യിെല്ലന്നും മർദ്ദനവും ചൂഷണവും മനുഷ്യനുേള്ളടേത്താ�
ളം കാലം നിലനിൽക്കുെമന്നും സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങളു�
െട മുമ്പിൽ മനുഷ്യർ നിസ്സഹായനാെണന്നും വാദിക്കു�
ന്ന പഴയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
കഴിവിെന നിേഷധിക്കുകയും മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ഭാവി�
െയ േചാദ്യം െചയ്യുകയുമാണ് െചയ്യുന്നത്. മാർക്സിസം,
േനെരമറിച്ച്,എല്ലാം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും പ്ര�
കൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങെള മനു�
ഷ്യെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയുെമന്നും
പഠിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വെത്ത ഒരു പുതിയ പതനത്തി�
േലക്കുയർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗം അതു കാണിച്ചുതരുന്നു.

പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും മാറ്റങ്ങളുെട പി�
ന്നിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ, മനുഷ്യെന്റആഗ്രഹാഭിലാഷ�
ങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ, ചില നിയമങ്ങൾപ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.ആനിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ�
ണ്ടും അവെയ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ്
—െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ വിപ്ല�
വകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനും അങ്ങെന മനുഷ്യജീ�
വിതെത്തഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭൗ�
തികവും മാനസികവുമായഎല്ലാ പുേരാഗതികളുെടയും
പിന്നിലുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്
മാർക്സിസം. സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ നിർവ്വചിക്കുന്നു:

‘മാർക്സിസം പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വി�
കാസനിയമങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്;അത് മർദ്ദിതരും ചൂ�
ഷിതരുമായവരുെട വിപ്ലവത്തിെന്റ,എല്ലാ രാജ്യങ്ങ�
ളിലും േസാഷ്യലിസം വിജയിക്കുന്നതിെന്റ,കമ്യൂണിസ്റ്റ്
സമുദായം പടുത്തുയർത്തുന്നതിെന്റ,ശാസ്ത്രമാണ്’.

മാർക്സിസത്തിൽൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവു�
മായ ഭൗതികവാദം, ധനശാസ്ത്രം,ശാസ്ത്രീയേസാഷ്യലി�
സം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു ഭാഗങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മാർക്സിസ്റ്റ്—െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രപഞ്ചെത്തവീക്ഷി�
ക്കുന്ന രീതിയാണ് ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം.
(ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം). ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റെയന്നേപാെല മാനസികേലാകത്തിെന്റയും വളർച്ച�
യുെട നിയമങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനുംആ നിയമങ്ങെള
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് പ്രകൃതിേയയും സമുദായ�
െത്തയും മാറ്റാനും അത് പാർട്ടിെയ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയുെടയും സമുദായത്തിെന്റയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ ഒരു വിശദീകരണമാ�
ണത് നൽകുന്നത്.അവെയ മനസ്സിലാക്കാൻൈവരു�
ദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരിേശാധനാമാർഗ്ഗമാണുപേയാഗി�
ക്കെപ്പടുന്നത്.അതുെകാണ്ടാണതിനുൈവരുദ്ധ്യാധി�
ഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം എന്നുപറയുന്നത്.

സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

‘ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദെമന്നുെവച്ചാൽ മാർ�
ക്സിസ്റ്റ്—െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രപഞ്ചെത്തവീക്ഷിക്കുന്ന
രീതിയാണ്. പ്രകൃതിയുെട പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങെളസമീ�
പിച്ച് പരിേശാധിക്കുന്നതിൽഅവയിലടങ്ങിയൈവരു�
ദ്ധ്യാത്മകത്വമാണ് (ഡയലക്റ്റിക്സ്)ആധാരമാക്കെപ്പടു�
ന്നത്.അവയുെടഅർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാ�
ക്കി അവെയക്കുറിച്ചു െപാതുതത്വങ്ങൾരൂപവൽക്കരി�
ക്കുന്നതിൽഅവയുെട ഭൗതികത്വമാണ് അടിസ്ഥാന�
മാക്കെപ്പടുന്നത്.അതുെകാണ്ട് ആ രീതിെയൈവരു�
ദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദം (ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയ�
ലിസം)എന്നുപറയുന്നു’.

പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയും പ്രപഞ്ചെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള ഭൗതിക�
വാദപരമായ ധാരണകൾഡയലക്റ്റിക്കൽ പരിേശാധ�
നാമാർഗ്ഗത്തിനാവശ്യമാണ്.അതുേപാെല തെന്ന ഭൗ�
തികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻഡയലക്റ്റിക്സും
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. ഇങ്ങെനഡയലക്റ്റിക്സും
ഭൗതികവാദവും അേഭദ്യമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റ തത്വങ്ങളുപ�
േയാഗിച്ച് സാമൂഹ്യചരിത്രെത്തയും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�
െന്റ വിവിധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങേളയും പരിേശാധി�
ച്ചാൽ, ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദമായി. മനുഷ്യസമു�
ദായത്തിെന്റയും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റയുംആശയ�
ങ്ങളുെടയും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളുെടയും മാറ്റങ്ങളുെട
പിന്നിൽസവിേശഷങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങൾപ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നുെണ്ടന്നുംഅതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സമുദാ�
യം താഴ്ന്ന പതനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പതനത്തിേല�
ക്ക് മുേന്നറുന്നെതന്നുമാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാ�
ദം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികവാ�
ദമാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ താത്വികമായഅടിത്തറ;
അതുതെന്നയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട താത്വികാ�
ടിസ്ഥാനം.



       

ഭൗതികവാദവും ഡയലക്റ്റിക്സും

മാർക്സിന് മുമ്പും ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരിേശാധനാ�
മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 19-ാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േഹഗൽഎന്നജർ�
മ്മൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരി�
േശാധനാമാർഗ്ഗമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചെത്ത
വീക്ഷിച്ചത്. മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ വികാസം യാദൃച്ഛി�
കസംഭവങ്ങെളേയാ ഏതാനും വീരപുരുഷന്മാരുെട പ്ര�
വർത്തനങ്ങെളേയാആശ്രയിച്ചല്ല, േനെരമറിച്ചു, മനുഷ്യ�
ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രീയനിയമ�
ങ്ങെളആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നെതന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.

പേക്ഷ, േഹഗൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നില്ല,ആത്മീ�
യവാദിയായിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ
ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിെന്റയും മനുഷ്യെന്റയുംആവിർഭാ�
വത്തിനു മുമ്പു മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്ന ‘പരമാ�
ത്മാ’വിെനആശ്രയിച്ചാണ് േലാകം നിലനിൽക്കുന്നത്.
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചആത്മാവിെന്റ വളർച്ച�
യുെട പ്രതിഫലനം മാത്രമാെണന്നും മാനസിക വ്യാപാ�
രങ്ങളുെട സൃഷ്ടിയാണ് ഭൗതികപ്രപഞ്ചെമന്നുംഅേദ്ദ�
ഹം വിശ്വസിച്ചു.

തലകുത്തി നിൽക്കുന്നഈെഹേഗലിയൻ തത്വശാസ്ത്ര�
െത്തകാലിേന്മൽ പിടിച്ചുനിർത്തുകയാണ്,എന്നുെവ�
ച്ചാൽ,അതിെന ഭൗതികാടിത്തറയിേന്മൽ പുതുക്കിപ്പ�
ണിയുകയാണ് മാർക്സും എംെഗൽസും െചയ്തത്.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

‘ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരിേശാധനാമാർഗ്ഗെത്ത
വിവരിക്കുേമ്പാൾഅതിെന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾരൂ�
പീകരിച്ച േഹഗലിെനയാണ് മാർക്സും എംഗൽസും,
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളത്.എന്നാൽ, േഹഗലിെന്റ
ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ പരിേശാധനാമാർഗ്ഗം തെന്ന�
യാണ് മാർക്സിെന്റയും എംെഗൽസിെന്റയും പരിേശാ�
ധനാമാർഗ്ഗെമന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ,
േഹഗലിെന്റ ഡയലക്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് അതിെന്റ ‘യുക്തി�
പൂർവ്വമായ കാതൽ’ മാത്രേമ മാർക്സും എംെഗൽസും
എടുത്തുള്ളു.അതിെന്റആത്മീയമായ െതാണ്ട് അവർ
ദൂെര വലിെച്ചറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല,അതിെനആെകെയാ�
ന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു നവീനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു രൂപ�
വും അവരതിനു െകാടുത്തു’.

മാനസികവ്യാപാരങ്ങളുെട പ്രാധാന്യെത്ത മാർക്സും എം�
െഗൽസും നിേഷധിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഭൗതികസാഹച�
ര്യങ്ങളാണ് അവയുെട അടിത്തറെയന്ന് അവർഊന്നി�
പ്പറയുന്നു.ആശയങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽസ്ഥാനമുണ്ട്.
പേക്ഷ,ആശയം ഭൗതികപരിസരങ്ങെള നിർണയിക്കു�
കയല്ല, ഭൗതികപരിസരങ്ങൾആശയെത്തനിർണ�
യിക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. സമുദായത്തിെല സാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥയാകുന്നഅടിത്തറേമൽ ഉയർന്നുവരു�
ന്ന ഉപരിഘടനയാണ് ആശയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപന�
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതം വളർന്നുവന്ന് സമു�
ദായത്തിന് പുതിയ ചില കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാനു�
െണ്ടന്നു വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ പുതിയ സാമൂഹ്യാ�
ശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉളവാകയുള്ളൂ.എന്നാൽ,
അവ ഉളവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ,അവ ഒരുസജീവശ�
ക്തിയായിത്തീർന്ന് ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ വളർച്ച�
മൂലം പുതിയ കടമകൾ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള
സമുദായെത്തസഹായിക്കുന്നു;അവസാമൂഹ്യവളർ�
ച്ചെയസഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുന്നു.
ഇതുതെന്നയാണ് പുതിയആശയങ്ങൾക്കും പുതിയ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പുതിയഅഭിപ്രായങ്ങൾക്കും പു�
തിയസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുംസമുദായെത്തസംഘടിപ്പി�
ച്ചു,അണിനിരത്തി, മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളകഴിവുെണ്ടന്ന്
പറയുന്നതിെന്റഅർത്ഥം.”

ഉദാഹരണത്തിന്,ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവക്കാലത്ത് െപാന്തി�
വന്നസാമൂഹ്യാശയങ്ങെള പരിേശാധിയ്ക്കുക—റൂെസ്സാ,
േവാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുെട ചിന്തകൾഅക്കാ�
ലത്ത് സമുദായെത്ത മാറ്റിമറിയ്ക്കാനുള്ള വിപ്ലവപ്രവർ�
ത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രേചാദനം നൽകുകയുണ്ടാ�
യി.അവസാമൂഹ്യവളർച്ചെയസഹായിക്കുന്ന ഒരു
വലിയ ശക്തിയായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ,പ്രതിഭാശാലി�
കളുണ്ടായതുെകാണ്ടല്ലഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവമുണ്ടായത്. മറിച്ച്,
ഫ്യൂഡൽസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയവസാനിപ്പിച്ചു മുതലാളി�
േത്താല്പാദനവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കുകഎന്നകടമ സമു�
ദായത്തിെന്റ മുമ്പിലാവിർഭവിച്ചേപ്പാൾ മാത്രമാണ് ആ
പ്രതിഭാശാലികൾ രംഗത്തുവന്നത്.അേപ്പാൾ മാത്രമാ�
ണ് അവരുെടആശയങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യപരിവർത്ത�
നങ്ങെള സഹായിക്കുകെയന്നപങ്ക് നിർവ്വഹിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത്.

ശ്രീനാരായണഗുരു േകരളത്തിെല ജാതിേമധാവിത്വ�
ത്തിെനതിരായ ജനകീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് വലിയ
പ്രേചാദനം നൽകുകയുണ്ടായി.എന്നാൽ, മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റയും േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും വളർച്ചയുെട
ഫലമായി ജാതിേമധാവിത്വത്തിെനതിരായി സാമൂഹ്യ
ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നുവന്നേപ്പാൾ മാത്രമാ�
ണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റആശയങ്ങൾ ഒരുസജീവ�
ശക്തിയായിത്തീർന്നത്.

ഇങ്ങെന പരിേശാധിച്ചാൽ ചരിത്രത്തിെന്റ വിവിധഘട്ട�
ങ്ങളിലുണ്ടായസാമൂഹ്യാശയങ്ങൾ, മതങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ�
സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവെയ്ക്കല്ലാം ഭൗതികമായ ഒരടി�
ത്തറയുെണ്ടന്നുകാണാൻസാധിക്കും.

മാർക്സിസത്തിെന്റ കാര്യം തെന്നെയടുക്കുക. 19-ാം നൂ�
റ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യകാലത്ത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരുസ്വ�
തന്ത്രശക്തിയായി തലയുയർത്തുകയും ചരിത്രത്തിൽ
സ്വതന്ത്രമായസ്വാധീനശക്തി െചലുത്താൻ തുടങ്ങുക�
യും െചയ്തേപ്പാൾ മാത്രമാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
തത്വശാസ്ത്രവും ഉയർന്നുവന്നത്. ഭൗതികജീവിതത്തിെന്റ
വളർച്ചമൂലം സമുദായത്തിന് ചില പുതിയ കടമകൾ
നിർവ്വഹിേക്കണ്ടിവന്നേപ്പാൾ മാത്രമാണ് മാർക്സിസം
സാമൂഹ്യവളർച്ചെയസഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി�
ത്തീർന്നത്.

അേപ്പാൾ, മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, മനു�
ഷ്യെന്റ േബാധം സാമൂഹ്യജീവിതെത്തനിർണ്ണയിക്കുക�
യല്ല,സാമൂഹ്യജീവിതം േബാധെത്തനിർണ്ണയിക്കുകയാ�
ണ് െചയ്യുന്നത്.

മാർക്സിന് മുമ്പ് ആത്മീയവാദികൾ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക�
വാദികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചാർവ്വാകൻ,എപ്പിക്യൂരസ്സ് തുട�
ങ്ങിയ പ്രാചീനതത്വജ്ഞാനികൾ ഭൗതികവാദികളായി�
രുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റആരംഭേത്താടുകൂടി,പ്രേത്യ�
കിച്ചും 15-17നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, വളർന്നുവന്നസയൻസ്
ഭൗതികവാദത്തിെന്റ വിജയെത്തയാണുൽേഘാഷിച്ചത്.

േഹഗലിെന്റ തത്വശാസ്ത്രെത്ത ഭൗതികവാദത്തിെന്റ വീ�
ക്ഷണേകാണത്തിലൂെട വിമർശിച്ച് െഫായർേബക്ക്
എന്ന ജർമ്മൻ തത്വജ്ഞാനി (1804-1872) മാർക്സിേന്റ�
യും എംെഗൽസിേന്റയും ചിന്താഗതിയിൽ,പ്രേത്യകി�
ച്ചും ആരംഭകാലത്ത്, വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തുകയു�
ണ്ടായി. േഹഗലിെന്റആത്മീയവാദത്തിൽ നിന്ന് കുത�
റിപ്പുറത്തുകടന്നുെവന്നതിലാണ് െഫായർേബക്കിെന്റ
പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്. പെക്ഷ, േഹഗലിെന്റആത്മീ�
യവാദെത്തനിേഷധിച്ചേതാെടാപ്പം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഡയലക്റ്റിക്സിേനയും െഫായർേബക്ക് വലിെച്ചറിഞ്ഞു.
േഹഗലിൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ‘യുക്തിപൂർവ്വമായ കാ�
തൽ’കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ െഫായർേബക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങെള വീക്ഷിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദ�
ഹം ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. പേക്ഷ,സാമൂഹ്യ�
വളർച്ചയുെട ഭൗതികാടിസ്ഥാനെമെന്തന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹംആത്മീയവാ�
ദത്തിേലക്ക് തെന്ന വഴുതിവീണു. മനുഷ്യസമുദായത്തി�
െന്റ വളർച്ചയുെട വിവിധ ഘട്ടങ്ങെള തരംതിരിക്കുന്നത്
മതങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാെണന്നായിരുന്നുഅേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റഅഭിപ്രായം. മാർക്സും എംെഗൽസുമാകെട്ട,
പ്രകൃതിെയന്നേപാെല തെന്നസാമൂഹ്യകാര്യങ്ങേളയും
ഭൗതികവാദത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിേശാധിച്ചു.
േഫായർേബക്കിെന്റ തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റആത്മീയവും
മതപരവുമായ പുറംെതാണ്ട് വലിെച്ചറിഞ്ഞ് അതിലട�
ങ്ങിയ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ കാതലിെന ശാസ്ത്രീയമായി
വളർത്തുകയാണ് അവർ െചയ്തത്.

തങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നഎല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങേളയും
പരിേശാധിക്കുകയുംഅവയുെട േനട്ടങ്ങെള ഉപേയാ�
ഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടാണ് മാർക്സും എംെഗൽസും
തങ്ങളുെട ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റ തത്വ�
ങ്ങളുന്നയിച്ചത്. പേക്ഷ, മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രം പഴയ
തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുെട ഒരു വികാസം മാത്രമല്ല,തികച്ചും
പുതുതായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ്.



       

പരിതഃസ്ഥിതിയും പരസ്പരബന്ധവും

നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തിയും പിടിച്ചുെകാണ്ട് ഒരാൾ
നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുെവന്ന് വിചാരിക്കുക.
ആകത്തി നിങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്നവികാരെമന്താണ്? നി�
ങ്ങൾക്ക് ഭയേമാ സേന്താഷേമാ എന്താണുണ്ടാകുന്ന�
ത്? കത്തിപിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാരാെണന്നു മനസ്സിലാ�
യാേലഈ േചാദ്യത്തിന് സമാധാനം ലഭിക്കൂ. കത്തി�
യുെട ഉടമസ്ഥൻ ഒരു ഭ്രാന്തേനാ െകാലപാതകിേയാ
ആെണന്നിരിക്കെട്ട. ഭ്രാന്തെന്റ കയ്യിൽ കത്തിആളു�
കെള െകാല്ലാനുള്ള ഉപകരണമാണ്. നിങ്ങെളന്തുെച�
യ്യും? സംശയമില്ല, നിങ്ങളവെന പിടിച്ചുെകട്ടും.

മറിച്ച്,കത്തിപിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത് ഒരു േഡാക്ടറാെണ�
ന്നിരിക്കെട്ട. ഒരു വിഷമം പിടിച്ച ഓപ്പേറഷൻ കഴിച്ച്
ഒരു കുട്ടിയുെട ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനുേശഷംഅേദ്ദഹം
നിങ്ങെള േനാക്കി പുഞ്ചിരിയിടുകയാണ്. നിങ്ങളേദ്ദഹ�
െത്തപിടിച്ചുെകട്ടുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. പകരം, നിങ്ങ�
ളേദ്ദഹേത്താടു നന്ദിപറയും.

അേപ്പാൾ,കത്തിെയ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന് േവർ�
െപടുത്തിെക്കാണ്ട് പരിേശാധിക്കാൻ പാടില്ല. പരിതഃ�
സ്ഥിതികളുമായുള്ളബന്ധമനുസരിച്ച് അത് ഉപേയാഗ�
കരേമാ ഉപദ്രവകരേമാആയിത്തീരുന്നു.

തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വസ്തുക്കൾതമ്മിലുള്ളപര�
സ്പര ബന്ധെത്തസഖാവ് സ്റ്റാലിൻ തെന്റ ‘മാർക്സിസ�
വും ഭാഷാശാസ്ത്രവും’എന്നപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ െകാണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയും
ചിന്തയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നെതങ്ങി�
െനെയന്ന് അേദ്ദഹം വിവരിക്കുന്നു. ഭാഷയ്ക്ക് ചിന്തയില്ലാ�
െതയും ചിന്തയ്ക്ക് ഭാഷയില്ലാെതയും നിലനിൽക്കാനാവി�
ല്ല. ചിന്തയുെട നിലനിൽപു ഭാഷയിലൂെടയാണ് പ്രക�
ടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാഷ ചിന്തകെളൈകമാറാനുള്ള ഉപാ�
ധിയായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്റ്റാലിെന്റ തെന്ന
വാക്കുകളിൽ,

‘ഭാഷയിലൂെട പ്രകടമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തകൾ മനു�
ഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നുെവന്നുപറയെപ്പടുന്നുണ്ട്.
ഭാഷയാകുന്ന പദാർത്ഥമില്ലാെത, ഭാഷയാകുന്ന പുറം�
െതാണ്ടില്ലാെത,അതായത്, ഒരു ഒഴുക്കൻരൂപത്തിൽ,
ചിന്തകളുയരുന്നുെവന്നാണ് പറയെപ്പടുന്നത്.എന്നാ�
ലിത് തികച്ചും െതറ്റാണ്. മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽഎെന്ത�
ല്ലാം ചിന്തകളുദിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഭാഷയാകുന്ന പദാർ�
ത്ഥത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത, വാക്കുകളുെട�
യും ശബ്ദങ്ങളുെടയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെതഅവ�
യ്ക്ക് ആവിർഭവിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല
തെന്ന’.

ചിന്ത ഭാഷയുമായി മാത്രമല്ല, മറ്റു വസ്തുക്കളുമായും ബന്ധ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:

‘ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽബാഹ്യേലാകത്തിെല
പദാർത്ഥങ്ങളുംഅവയുെട അേന്യാന്യബന്ധങ്ങളും
കണ്ണ്, െചവി, മൂക്ക്, നാവ്,ത്വക്ക് എന്നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
വഴിയ്ക്ക് അവരുെട മനസ്സിലുളവാക്കുന്നപ്രതിബിംബം,
വസ്തുേബാധം, ധാരണഎന്നിവയുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ മാത്രേമ അവരുെട ചിന്തകൾ ഉടെലടുക്കുകയും
നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നുള്ളൂ.ഈപ്രതിബിംബം,
വസ്തുേബാധം, ധാരണഎന്നിവേയാടുകൂടാെത ചിന്ത
ശൂന്യവും ഭാവരഹിതവുമാണ്;അതായത്, ചിന്ത ഉണ്ടാ�
കുന്നേതയില്ല’.

ഭാഷയുെട മൂലപദാവലിയും വ്യാകരണവും തമ്മിലും
ഇതുേപാെല ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യാകരണവുമായി
ബന്ധെപ്പടാെത ഒറ്റെപ്പട്ടു കിടക്കുന്ന വാക്കുകൾഅർ�
ത്ഥശൂന്യങ്ങളാണ്. വാക്കുകൾ ഭാഷയല്ല. മൂലപദങ്ങൾ
ഭാഷയുെട അടിത്തറയാണ്;സംശയമില്ല. പേക്ഷ, വ്യാ�
കരണമാണ് അവയ്ക്ക് ഭാഷയുെട രൂപം നൽകുന്നത്.

അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും തമ്മിലുള്ളഅനിവാര്യ�
മായ ബന്ധെത്തക്കുറിച്ചും സ്റ്റാലിൻ വിശദീകരിക്കുന്നു�
ണ്ട്. സമുദായത്തിെന്റസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥെയയാ�
ണ് ഇവിെട അടിത്തറെയന്നുപറയുന്നത്.ഈഅടി�
ത്തറേമൽ ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും മതപ�
രവും കലാപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായആശയസം�
ഹിതകളും രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവും മറ്റുമായസ്ഥാപ�
നങ്ങളുമാണ് ഉപരിഘടനെയന്ന േപരിൽഅറിയെപ്പടു�
ന്നത്. ഓേരാ അടിത്തറയ്ക്കും അതിന് േയാജിച്ച ഉപരിഘ�
ടനയുണ്ട്.അടിത്തറ മാറുേമ്പാൾ ഉപരിഘടനയും മാറു�
ന്നു. സമുദായത്തിെല സാമ്പത്തികാടിത്തറയാണ് ഉപ�
രിഘടനെയ—ആശയങ്ങെളയുംസ്ഥാപനങ്ങെളയും—
നിർണയിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ഉപരിഘടന നിഷ്ക്രിയമല്ല.
അത് അടിത്തറയിേന്മലും സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു.അടി�
ത്തറെയ രൂപെപ്പടുത്താനും ശക്തിെപ്പടുത്താനും അത്
സഹായിക്കുന്നു,സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ഉപരിഘടനഅടിത്തറയിൽ നിന്നുയിെരടുത്തുയരുന്നു.
എന്നാൽ, ഉപരിഘടനഅടിത്തറയുെടയും വർഗ്ഗങ്ങ�
ളുെടയും വികാസത്തിെന്റ ഗതിവിഗതികെളയും സാമൂ�
ഹ്യവ്യവസ്ഥയുെടയും സ്വഭാവെത്തയും സംബന്ധിേച്ച�
ടേത്താളം നിർജ്ജീവവും നിഷ്പക്ഷവും ഉദാസീനവുമാ�
െണന്നുഇതിനർത്ഥമില്ല. േനെരമറിച്ച്, ഉപരിഘടന
ഉയർന്നുവന്നതിനുേശഷം ഒരുസജീവശക്തിയായി�
ത്തീരുന്നു;സ്വന്തംഅടിത്തറെയ പൂർണ്ണരൂപംൈക�
െക്കാള്ളുന്നതിലും ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതിലും സജീവ�
മായി സഹായിക്കുന്നു;പഴയഅടിത്തറേയയും വർഗ്ഗ�
ങ്ങേളയും നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നതിൽ പുതിയ
സമുദായത്തിന് സഹായകരമായ നടപടികെളല്ലാം
എടുക്കുന്നു’.

അേപ്പാൾ,ഏെതങ്കിലുെമാരാശയത്തിെന്റേയാസ്ഥാ�
പനത്തിെന്റേയാ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽ
അതിെന്റഅടിത്തറയായസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമാ�
യി ബന്ധെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുേവണംഅതിെന പരിേശാ�
ധിക്കുക.

മാർക്സിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭൗതികവാദികൾ യാന്ത്രിക�
മായ പരിേശാധനാമാർഗ്ഗെത്തയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന�
ത്. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തവയും സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്ര�
ങ്ങളുമായ വിവിധ വസ്തുക്കളുെട െവറുെമാരു കൂമ്പാരമാ�
യിട്ടാണ് അവർ പ്രകൃതിെയ വീക്ഷിച്ചത്.

എംെഗൽസ് പറയുന്നു:

‘യാന്ത്രികചിന്തകെന്റ േനാട്ടത്തിൽ വസ്തുക്കളും അവ�
യുെട മാനസിക പ്രതിഛായകളായആശയങ്ങളും
അേന്യാന്യം ബന്ധമില്ലാത്തവയാണ്;അവഓേരാ�
േന്നാേരാന്നായി, ഒന്നിെന മെറ്റാന്നിൽനിന്ന് േവർെപ�
ടുത്തി പരിേശാധിക്കെപ്പേടണ്ടവയാണ്;സ്ഥിരമായി
നിൽക്കുന്ന,ഇളക്കമില്ലാത്ത,എെന്നേന്നയ്ക്കുമുള്ള,പരീ�
ക്ഷണവസ്തുക്കളാണവ. ഒരിയ്ക്കലും അേന്യാന്യം കൂട്ടി�
യിണക്കാനാവാത്തപ്രതിഭാസങ്ങളുെട ഭാഷയിലാ�
ണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്… വസ്തുക്കെള െവേവ്വെറ
പരിേശാധിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവ തമ്മിലുള്ളബന്ധം
അയാൾ മറക്കുന്നു.അവയുെട ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച്
പരിേശാധിക്കുന്നതിനിടയിൽആ ജീവിതത്തിന് ഒരാ�
രംഭവും അറുതിയുമുെണ്ടന്ന് അയാൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. നി�
ശ്ചലാവസ്ഥെയപ്പറ്റിയുള്ളആേലാചനയ്ക്കിടയിൽഅവ
ചലിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് അയാൾഓർമ്മിയ്ക്കുന്നില്ല. മരങ്ങൾ
നിറഞ്ഞതുെകാണ്ട് വനെത്തക്കാണാൻഅയാൾക്ക്
കഴിയുന്നില്ല’.

മാർക്സിസ്റ്റ് ഭൗതികവാദമാകെട്ട, േനെരമറിച്ച്, ഒന്ന്
മെറ്റാന്നിെനആശ്രയിച്ചും പരസ്പരം നിയന്ത്രിച്ചും പര�
സ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടും കിടക്കുന്നനാനാരൂപങ്ങളുെട ഒരു
സമഗ്രമായസമുച്ചയെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രകൃതിേയയും
സമുദായേത്തയും വീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലും സമുദാ�
യത്തിലുമുള്ളഎല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു,പരസ്പരംആശ്രയിക്കുന്നു,പരസ്പരം സ്വാധീനം
െചലുത്തുന്നു. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘പ്രകൃതിയുെട ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രതിഭാസം നമുക്ക്
മനസ്സിലാവണെമങ്കിൽഅതിെന്റ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റു പ്രതി�
ഭാസങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പടാത്തരൂപത്തിൽഅതി�
െന ഒറ്റയ്ക്കു പരിേശാധിച്ചാൽ േപാരാ എന്ന് ഡയലക്റ്റി�
ക്കൽ െമറ്റിരിയലിസം പറയുന്നു. പരിതഃസ്ഥിതികളു�
മായി ബന്ധെപ്പടാത്തതരത്തിൽപ്രകൃതിയുെട ഏതു
പ്രതിഭാസെത്ത േനാക്കിയാലും അതിെന്റഅർത്ഥവും
പ്രാധാന്യവും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. േനെരമറിച്ച്, ചുറ്റുപാ�
ടുമുള്ള മറ്റു പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങളുമായി അേഭദ്യമാംവിധം
ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ട്,അവയാൽ നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടുെകാ�
ണ്ട്, ഉള്ളതാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി പരിേശാധിച്ചാൽ
പ്രകൃതിയുെട ഏതുപ്രത്യക്ഷരൂപവും നമുക്ക് മനസ്സിലാ�
ക്കാനും വിവരിക്കാനും കഴിയും’.



       

മാറ്റവും വളർച്ചയും

പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുള്ള വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാ�
സങ്ങളുെമല്ലാം പരസ്പരംആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു
മാത്രം കണ്ടാൽ േപാരാ.എല്ലാം ഇടവിടാെത മാറി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ഇതു
മനസ്സിലാക്കാെത യാെതാരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം
കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒരുദാഹരണെമടുക്കുക:

‘അടിമത്തവ്യവസ്ഥസാമൂഹ്യപുേരാഗതിെയ തടയുക�
േയാ സഹായിക്കുകേയാ െചയ്യുക?’എന്ന് േചാദിച്ചാൽ
നിങ്ങെളന്താണ് മറുപടി പറയുക? ഏതുപരിതഃസ്ഥിതി�
യിെലഅടിമത്തവ്യവസ്ഥെയപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്
എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാേലഈ േചാദ്യത്തിന് മറുപടി
പറയാനാവൂ. പ്രാകൃത കമ്യൂണിസത്തിെന്റഅവസാ�
നത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട ഫല�
മായുണ്ടായസാമൂഹ്യസമത്വങ്ങളും വർഗ്ഗവിഭജനവും
സാമൂഹ്യപുേരാഗതിെയ സഹായിക്കുകയാണ് െചയ്ത�
ത്.അന്ന് അടിമത്തവ്യവസ്ഥെയഎതിർത്തുെകാണ്ട്
പ്രാകൃതകമ്യൂണിസം നിലനിർത്തണെമന്ന് വാദിച്ചവർ
പിന്തിരിപ്പന്മാരായിരുന്നു. പേക്ഷ,അേതഅടിമത്തവ്യ�
വസ്ഥ മെറ്റാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�
െട മെറ്റാരുഘട്ടത്തിൽ, മനുഷ്യപുേരാഗതിക്ക് വിലങ്ങടി�
ച്ചുനിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇതുതെന്നയാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റയുംസ്ഥിതി.ഫ്ര�
ഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്ത് ‘മുതലാളിത്തം നശിക്കെട്ട’എന്ന
മുദ്രാവാക്യം സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയതായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ,പിന്നീട് അേത മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥതെന്ന
ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട വളർച്ചെയ തടയാൻ തുടങ്ങി�
യേപ്പാൾഅതിെന്റ നാശം മനുഷ്യനാവശ്യമായിത്തീർന്നു.

ജനാധിപത്യത്തിെന്റ കാര്യെമടുക്കുക. ബൂർഷ്വാജനാ�
ധിപത്യം ഫ്യൂഡൽഭരണേത്തക്കാൾ പുേരാഗമനപരമാ�
ണ്. പേക്ഷ, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുെകാ�
ണ്ട് ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടി വാദിച്ചാേലാ?
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിൻകീഴിലുള്ള ജനാധിപ�
ത്യം ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യേത്തക്കാൾഎത്രേയാ ഉയർ�
ന്നതാണ്. പേക്ഷ, വർഗ്ഗരഹിതമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദാ�
യത്തിൽനിന്ന് േനാക്കുേമ്പാൾ െതാഴിലാളിസർവ്വാധിപ�
ത്യം േപാലും താഴ്ന്ന പടിയാണ്.

ഇന്ത്യയിെല ഇന്നെത്തഘട്ടത്തിൽ ജനകീയജനാധിപ�
ത്യംസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി മുേന്നാട്ടുെവച്ചിട്ടുള്ളത്. പേക്ഷ േസാഷ്യലിസത്തി�
െന്റ വിജയെക്കാടി നാട്ടിയ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ
ജനകീയാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കാനല്ല,കമ്യൂണിസം െക�
ട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്.അവിെട
ജനകീയ ജനാധിപത്യം േവണെമന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു
പിന്തിരിപ്പൻ മുദ്രാവാക്യമായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ െതാഴിലാളികൾക്ക് പണിമുടക്കാനും ഭര�
ണാധികാരെത്ത മാറ്റാനും സ്വാതന്ത്ര്യം േവണെമന്ന്
വാദിക്കുന്നവർ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല െതാഴിലാ�
ളികൾക്ക് അേതസ്വാതന്ത്ര്യം നിേഷധിക്കുന്നെതന്തു�
െകാണ്ടാണ്? ഇന്ത്യയിെല ഇന്നെത്ത ഭരണവ്യവസ്ഥ
അവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് വാദിക്കുന്നവർ േസാവിയറ്റ്
ഭരണകൂടെത്തതകിടം മറിക്കാൻശ്രമിച്ച െബറിയയുെട
വധശിക്ഷെയഎന്തുെകാണ്ട് ആേക്ഷപിക്കുന്നില്ല’. മൂക്ക�
ത്ത് വിരൽെവച്ചുെകാണ്ട് ഇത്തരെമാെക്ക േചാദിക്കുന്ന
ചലആളുകളുണ്ട് നമ്മുെട നാട്ടിൽ. ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചൂഷണമവസാനിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നവരും ഒരുപിടി ന്യൂനപക്ഷക്കാരുെട താൽ�
പ്പര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചൂഷണം നിലനിർത്താേനാ പുനഃ�
സ്ഥാപിക്കാേനാ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഒരുേപാെലയാെണ�
ന്നാണവരുെട നാട്യം. പേക്ഷ,ഈരണ്ടുപരിതഃസ്ഥി�
തികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട്
ഒരിടത്ത് ശരിയായത് മേറ്റസ്ഥലത്ത് െതറ്റായിരിക്കുെമ�
ന്നും മാർക്സിസംഊന്നിപ്പറയുന്നു.

യുദ്ധങ്ങേളാെടടുേക്കണ്ടനിലപാെടന്താണ്? മാർക്സിസം
എല്ലാം യുദ്ധങ്ങേളയും ഒരുേപാെലയല്ല കണക്കാക്കുന്ന�
ത്. ന്യായമായ യുദ്ധങ്ങളും അന്യായമായ യുദ്ധങ്ങളുമു�
ണ്ട്.അന്യനാടുകെള െവട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ളസാമ്രാജ്യയു�
ദ്ധങ്ങെള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എതിർക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഭൂരിപ�
ക്ഷം ജനങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ളയുദ്ധ�
ങ്ങെളഅവർഅനുകൂലിക്കുന്നു.

ഒേര വർഗ്ഗംതെന്ന നടത്തുന്നയുദ്ധങ്ങൾ ഒരുഘട്ടത്തിൽ
പുേരാഗമനപരവും മെറ്റാരുഘട്ടത്തിൽ പിന്തിരിപ്പനുമാ�
വാം. െനേപ്പാളിയൻ േബാണപ്പാട്ടിെന്റആദ്യകാലെത്ത
യുദ്ധങ്ങെള മാർക്സും എംെഗൽസും ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം,അവനാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിെനതിരായി�
രുന്നു, ജനങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായിരു�
ന്നു. പേക്ഷ,അേത െനേപ്പാളിയൻതെന്ന ഒടുവിെലാടു�
വിൽ ജനങ്ങൾെക്കതിരായി അന്യനാടുകെള െവട്ടിപ്പിടി�
ക്കാൻേവണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി.അവഅന്യായമായ
യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു.

1939-ൽ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധെത്ത േലാക�
ത്തിെലങ്ങുമുള്ളകമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എതിർത്തു.അന്നത്
വ്യത്യസ്തസാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾ തമ്മിൽ രാജ്യങ്ങൾ
െവട്ടിപ്പിടിക്കാൻ േവണ്ടി നടത്തിയ യുദ്ധം മാത്രമായി�
രുന്നു. പേക്ഷ, ഒരുഘട്ടം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ യുദ്ധത്തിെന്റ
സ്വഭാവം മാറി. സാമ്രാജ്യത്വ താൽപ്പര്യങ്ങളില്ലാത്ത,
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ താൽപ്പര്യത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളു�
ന്ന, രാഷ്ട്രവും ജനതയുംആക്രമണത്തിനിരയാവുകെയ�
ന്നഘട്ടംവന്നു. ഫാസിസത്തിെനതിരായ യുദ്ധത്തിലൂ�
െട മാത്രേമ സ്വന്തം രാജ്യത്തിെന്റസ്വാതന്ത്ര്യവും േസാ�
ഷ്യലിസവും േനടാൻ കഴിയൂ എന്നസ്ഥിതിയുളവായി.
അേതാെട യുദ്ധം െവറും സാമ്രാജ്യത്വയുദ്ധെമന്ന നില�
വിട്ടു ജനകീയ യുദ്ധമായി മാറി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ
തങ്ങളുെട നയം മാറ്റുകയും ഫാസിസത്തിെനതിരായ
ആയുദ്ധത്തിൽസജീവമായി പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്തു.
ഫാസിസത്തിെനതിരായ സമരങ്ങളിലൂെടയാണ് മദ്ധ്യ�
യൂേറാപ്പിലും കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിലുമുള്ളഅേനകം രാ�
ജ്യങ്ങൾ രാജകീയഭരണവും പിന്നീട് മുതലാളിത്തവും
അവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസത്തിേലക്ക് മുേന്നറിയ�
ത്;ഫാസിസത്തിെനതിരായ സമരങ്ങളിലൂെടയാണ്
േലാകത്തിെലാട്ടുക്കുമുള്ള െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം കൂടുതൽ
ശക്തിെപ്പട്ടത്.

മാറ്റേത്തയും വളർച്ചേയയും പരിതഃസ്ഥിതിേയയും കണ�
ക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടുള്ളപ്രവർത്തനം മാത്രേമ വിജയ�
പ്രദമാകൂഎന്നാണിെതല്ലാം കാണിക്കുന്നത്.എല്ലാറ്റി�
നും ചില സന്ദർഭങ്ങളും പരിതഃസ്ഥിതികളുമുണ്ട്. സന്ദർ�
ഭങ്ങളിൽ നിന്നും പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും േവർെപ�
ടുത്തിെക്കാണ്ട് യാെതാന്നിെനയും പരിേശാധിക്കാൻ
പാടില്ല. ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക പരിതഃസ്ഥിതി�
യിൽ ശരിയായിേത്താന്നുന്നത് മെറ്റാരു പരിതഃസ്ഥിതി�
യിൽ െതറ്റായിത്തീരുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ�
പുേരാഗതിക്കാവശ്യമായത് മെറ്റാരുഘട്ടത്തിൽഅനാ�
വശ്യവും പിന്തിരിപ്പനുമായിത്തീരുന്നു.

പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുള്ള യാെതാന്നും തെന്ന
നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നില്ല.എല്ലാം മാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നു, വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓേരാന്നിനും
ഉത്ഭവമുണ്ട്, വളർച്ചയുണ്ട്,ക്ഷയമുണ്ട്, നാശമുണ്ട്.എം�
െഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘പ്രകൃതിയാ�
െക,ഏറ്റവും െചറിയ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി ഏറ്റവും വലിയ
വസ്തുക്കൾ വെര, മണൽത്തരി മുതൽസൂര്യൻവെര,പ്രാ�
ഥമികമായ ജീവേകാശം മുതൽ മനുഷ്യൻവെര,എല്ലാം�
തെന്നഅനവരതവും അവിശ്രമവുമായ മാറ്റത്തിെന്റ�
യും ചലനത്തിെന്റയും രൂപത്തിൽആവിർഭവിക്കുകയും
അന്തർഭവിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു’. മാറ്റവും
ചലനവുമില്ലാത്തയാെതാന്നുമില്ല. ‘െനബുല’എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്നപ്രഭാപടലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം
സൂര്യമണ്ഡലവുംഅതിനുേശഷം ഭൂമണ്ഡലവും പിന്നീട്
വിവിധങ്ങളായ ചരാചരങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഒടുവിൽ
മനുഷ്യനും എല്ലാം ഉണ്ടായത്ഈവികാസക്രമത്തിലൂ�
െടയാണ്.അതിപ്രാചീനമായ പ്രാകൃതവ്യവസ്ഥയിൽ
നിന്ന് ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി പലസാമൂഹ്യവ്യവ�
സ്ഥകേളയും പിന്നിട്ടുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ കമ്യൂണിസത്തി�
േലക്ക് പുേരാഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ചലനങ്ങളുെടയും
മാറ്റങ്ങളുെടയും ഫലമായിട്ടാണ്. മാറുന്ന പരിതഃസ്ഥി�
തികളനുസരിച്ച് നയപരിപാടികളും മാറിേയ കഴിയൂ.
ഓേരാന്നിെനയും അതു മാറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുഎന്ന
േബാധേത്താടുകൂടിേവണം പരിേശാധിക്കുകഎന്ന്
ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.



       

വളരുന്നശക്തികളും തകരുന്നശക്തികളും

േലാകം അനസ്യൂതമായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും വിക�
സിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവങ്കിൽ ഒരു കാര്യം
തീർച്ചയാണ്:എെന്നന്നും നിലനിൽക്കുന്നയാെതാരു
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുമില്ല. സ്വകാര്യസ്വത്ത്, ചൂഷണം മു�
തലായവെയസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം യാെതാരുസനാ�
തനനിയമവുമില്ല.അതുെകാണ്ട്,സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നതു�
േപാെല ‘ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം മുതലാളിത്തവ്യ�
വസ്ഥനിലവിൽ വന്നതുേപാെല തെന്ന മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥേയയും മാറ്റി പകരം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ
നിലവിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്’.

ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിെലങ്ങിെനയാേണാഅങ്ങെന�
തെന്ന,അേതപടി അതിെന േനാക്കിക്കാണണെമന്ന്
ഡയലക്റ്റിക്കൽ പരിേശാധനാമാർഗ്ഗംഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ജീവിതം നിശ്ചലമല്ല.അതുചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ട് ചലനാത്മകമായ ജീവിതെത്തപരിേശാ�
ധിക്കുേമ്പാൾഅത് ഇന്ന് എങ്ങെനയിരിക്കുന്നുഎന്നു
മാത്രം േനാക്കിയാൽ േപാരാ, നാെള എങ്ങെനയാ�
വാൻ േപാകുന്നുഎന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം.

ജീവിതത്തിെന്റ മാറ്റത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ നില�
വിലുള്ള ചിലത് നാശമടയുകയും പുതുതായി ചിലത്
ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.എന്നുെവച്ചാൽ,ഇടവി�
ടാെത സൃഷ്ടിയും നാശവും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
പഴയതിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ജന്മെമടുക്കുന്നത്. ഭൂത�
കാലത്തിെന്റ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനകാലവും
വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയും ഉടെലടുക്കുന്നു.
ഈമാറ്റത്തിെന്റസ്വഭാവെത്തഎംെഗൽസ് ഉദാഹര�
ണസഹിതം വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക.

‘ൈദനംദിനാവശ്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു
ജീവി മരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നറിയുവാനും പറയു�
വാനും നമുക്ക് സാധിക്കും.എന്നാൽ,സൂക്ഷ്മമായി പരി�
േശാധിച്ചാൽ,ഇത് മിയ്ക്കേപ്പാഴും അത്യന്തം വിഷമമായ
ഒരു പ്രശ്നമാെണന്ന് െതളിയും. നിയമപണ്ഡിതന്മാർ�
ക്ക് ഇതനുഭവമാണ്. നിയമപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കാവുന്ന
ഏതുഘട്ടം മുതൽക്കാണ് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നശിശുവി�
െന െകാല്ലുന്നത് െകാലക്കുറ്റത്തിലുൾെപ്പടുത്താറാവുക
എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻഎത്രതെന്ന തല പുണ്ണാക്കി�
യിട്ടും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.അതുേപാെലതെന്ന
ഏതുപ്രേത്യക നിമിഷത്തിലാണ് ഒരാൾ മരണമടയു�
ന്നെതന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അത്രതെന്ന വിഷമമാണ്.
ശരീരശാസ്ത്രം െതളിയിക്കുന്നു മരണം െപെട്ടന്നു നടക്കു�
ന്ന ഒരുൈനമിഷിക സംഭവമല്ല, േനെരമറിച്ച് ക്രേമണ
വളർന്നുവരുന്നതും സുദീർഘവുമായ ഒരു പരിണാമമാ�
ണത്.

‘ഇതുേപാെലതെന്ന,ഓേരാ ജീവിയും ഓേരാ നിമിഷ�
ത്തിലുംആ ജീവിതെന്നയാണ് അതല്ല താനും. നിമിഷം�
േതാറും പുറെമനിന്ന് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങെളഅതുൾ�
െക്കാള്ളുന്നു. മറ്റു വസ്തുക്കെളഅത് പുറന്തള്ളുകയും െച�
യ്യുന്നു. ഓേരാ നിമിഷത്തിലും അതിെന്റ ശരീരത്തിൽ ജീ�
വാണുക്കൾ മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു ജീവാണുക്കൾ
സ്വയം ജനിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.അങ്ങ�
െന,കാലക്രേമണഅതിെന്റ ശരീരത്തിെല ഉള്ളടക്ക�
മായ പദാർത്ഥമാസകലം മാറുകയും പുതിയ പദാർ�
ത്ഥത്തിെന്റഅണുക്കൾതൽസ്ഥാനത്തുകയറിക്കൂടു�
കയും െചയ്യുന്നു.അങ്ങെന,ഓേരാ ജീവിയും എല്ലായി�
േപ്പാഴും ആ ജീവിതെന്നയാെണങ്കിലും അതല്ലാത്ത
ചിലതുകൂടിയാണ്’.

ഇതുതെന്നയാണ് മെറ്റല്ലാ വസ്തുക്കളുെടയുംസ്ഥിതി.

പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ, വളരുന്നശക്തികളും
തകരുന്നശക്തികളും തമ്മിൽ ഇടവിടാെത നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നസംഘട്ടനങ്ങളുെടയും സമരങ്ങളുെടയും
ഫലമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലും മാറ്റ�
ങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് എന്നുംഅതുെകാണ്ട് പ്രകൃതിെയേയാ
സമുദായെത്തേയാ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളപരിപാടികൾ
രൂപവൽക്കരിക്കുേമ്പാൾ തകരുന്നശക്തികെളയല്ല,
വളരുന്നശക്തികെളയാണ് ആശ്രയിേക്കണ്ടെതന്നും
മാർക്സിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

പുതുതായി രംഗപ്രേവശം െചയ്യുന്നശക്തികൾആരംഭ�
ത്തിൽ ദുർബ്ബലങ്ങളാെണന്ന് േതാന്നും. പേക്ഷ,അവ�
യ്ക്കാണ് ഭാവിയുള്ളത്. കാരണം,അവയിൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള
കഴിവ് അന്തർലീനമായിക്കിടക്കുന്നു. തളരുന്നശക്തി�
കളാകെട്ട,അനിവാര്യമായും കൂടുതൽ തളരുകയും ഒടു�
വിൽ നാശമടയുകയും െചയ്യുന്നു.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘പുതുതായി ജനിച്ച് ദിനംപ്രതി വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നെതേന്താഅത് അജയ്യമാണ്,അതിെന്റ പുേരാഗതി
അപ്രതിേരാദ്ധ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, െതാഴിലാളി�
കൾ ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഉത്ഭവിച്ചു ദിനംപ്രതി വള�
രാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിെന്ന—ഇന്നെത്തനിലയ്ക്ക് അെത�
ത്രതെന്ന ദുർബ്ബലേമാ നിസ്സാരേമാആയിെക്കാള്ളെട്ട
—കാലക്രമത്തിൽഅത് മെറ്റല്ലാറ്റിേനയും േതാൽപ്പിച്ചു
വിജയിയാവും. കാരണം,അതു വളരുകയാണ്,ശക്തി�
യാർജ്ജിച്ചുെകാണ്ട് മുേന്നാട്ടുേപാവുകയാണ്. േനെരമ�
റിച്ച് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചുെകാണ്ട് ശവക്കുഴിയിേലക്ക്
നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെതന്തും,ഇന്നെത്തനിലയ്ക്ക്
അത് എത്രതെന്ന ഭീമമായ ഒരു ശക്തിെയ പ്രതിനി�
ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നായിെക്കാള്ളെട്ട—അനിവാര്യമായും
േതാൽവിയടയുകേയയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു വർഗ്ഗെമന്ന
നിലയ്ക്ക് അത് ക്ഷയിക്കുകയാണ്,ബലഹീനമാവുകയാ�
ണ്, വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചുെകാണ്ട് സ്വയം ഒരു ഭാരമാ�
യി പരിണമിക്കുകയാണ്’.

പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റഅവസാനത്തിൽ റഷ്യ�
യിൽ സാറിസ്റ്റ് േസ്വഛാധിപത്യം സർവ്വശക്തവും ശാ�
ശ്വതവുമാെണന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു. പേക്ഷ െതാ�
ഴിലാളിവർഗ്ഗ േനതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവം സാർഭരണ�
െത്തകടപുഴക്കിെയറിയുെമന്ന് െലനിനും സ്റ്റാലിനും
പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റ
സഹായേത്താെട, വളരുന്നശക്തിയും തളരുന്നശക്തി�
യും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം േനാക്കിപ്പഠിച്ചതുെകാണ്ടാണ്
അവർക്കിങ്ങെന പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതി:

‘ദിനംപ്രതി വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയും,സദാപി മു�
േന്നാട്ടു മാർച്ചു െചയ്യുകയും,കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഭാവിക്ക്
േവണ്ടി നിരന്തരസമരം നടത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
വർഗ്ഗത്തിനു മാത്രേമ അവസാനംവെര പുേരാഗമനപ�
രമായി തുടരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ,അതിന് മാത്രേമ
അടിമത്തനുകം തകർത്തുകളയാനാവൂ,എന്ന് ൈവരു�
ധ്യാധിഷ്ഠിത പരിേശാധനാമാർഗ്ഗം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.
തുടർച്ചയായി വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയും,എന്നും മു�
േന്നാട്ടു മാർച്ച് െചയ്യുകയും, ഭാവിക്ക് േവണ്ടി സദാപി
സമരം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന ഒേരെയാരു വർഗ്ഗം നാ�
ട്ടിൻപുറങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമുള്ള െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗം മാത്രമാെണന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്.അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന നാം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനുേവണ്ടി പണിെയ�
ടുക്കുകയും നമ്മുെട പ്രതീക്ഷകൾഅവരിലർപ്പിക്കുക�
യും െചേയ്ത തീരൂ’.

1905-െലഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം പരാജയെപ്പട്ടേപ്പാൾ പിന്തി�
രിപ്പന്മാർആഹ്ലാദിച്ചു. പേക്ഷ, െലനിനും സ്റ്റാലിനുമാ�
കെട്ട, വളരുന്നശക്തിയും തളരുന്നശക്തിയും തമ്മിലു�
ള്ള വ്യത്യാസംഊന്നിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് െതാഴിലാളി�
വർഗ്ഗത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനും ഭാവിയുെട േനർക്ക്
ആത്മവിശ്വാസേത്താെട േനാക്കാനും ജനങ്ങെള പഠി�
പ്പിച്ചു.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ദീർഘായുസ്സുള്ളെതന്ന് തൽക്കാലം േതാന്നിേയക്കാ�
െമങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ�
െയയല്ല േനെരമറിച്ച് അൽപ്പായുെസ്സന്ന് തൽക്കാലം
േതാന്നിപ്പിക്കുന്നെതങ്കിലും പുതുതായി ഉയർന്നു വളർ�
ന്നുവരുന്നവെയയാണ് ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത പരിേശാ�
ധനാമാർഗ്ഗം കാര്യമാെയടുക്കുന്നത്. കാരണം,പുതുതാ�
യി ഉയർന്നു വളർന്നു വരുന്നവ മാത്രേമ അജയ്യമായി�
ട്ടുള്ളുഎന്ന് ൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത പരിേശാധനാമാർഗ്ഗം
വിശ്വസിക്കുന്നു’.

ആശയങ്ങൾ,സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുതലായവയുെടസ്ഥിതി�
യും ഇതുതെന്നയാണ്. വളരുന്നശക്തികെള പ്രതിനി�
ധീകരിക്കുന്നആശയങ്ങളും തളരുന്നശക്തികെള പ്ര�
തിനിധീകരിക്കുന്നആശയങ്ങളുമുണ്ട്. വളരുന്നശക്തി�
കെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നആശയങ്ങളാണ് ചലനാ�
ത്മകമായസാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്തതികച്ചും പ്രതി�
ഫലിപ്പിക്കുന്നത്.അതുെകാണ്ടവ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
പരന്നുപിടിക്കുകയും ഒടുവിൽ വിജയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
േനെരമറിച്ച്,തളരുന്നശക്തികെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
ആശയങ്ങൾക്രമത്തിൽ ദുർബ്ബലമായിെക്കാണ്ടുവരുന്നു.

ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം േകരളത്തിൽ
അയിത്തത്തിനും ജാതിക്കും എതിരായആശയങ്ങൾ
പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. തുടക്കത്തിൽ ദുർബ്ബലങ്ങ�
െളങ്കിലും വളരുന്നശക്തികെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ആശയങ്ങളായിരുന്നുഅവ.അവെയഎതിർക്കാനും
അയിത്തവും ജാതിേമധാവിത്വവും നിലനിർത്താനും േവ�
ണ്ടി പിന്തിരിപ്പന്മാർ ഭഗീരഥശ്രമം നടത്തിേനാക്കുകയു�
ണ്ടായി. പേക്ഷ,അവരുെട പരിശ്രമങ്ങെളല്ലാം പരാ�
ജയെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
അയിത്തവും ജാതിേമധാവിത്വവും നിലനിർത്തണെമ�
ന്ന ചിന്താഗതികൾ തകരുന്നശക്തികെള പ്രതിനിധീ�
കരിക്കുന്ന ചിന്താഗതികളായിരുന്നു.

കാൽനൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുേപാലും സാമുദായികവാദം േകര�
ളത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം നടമാടിയിരുന്നു. ഇന്നുംഅത്
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,അതിന് ഭാവിയില്ല. കാര�
ണം,അത് േകരളത്തിെല വളർന്നുവരുന്നശക്തികെള�
യല്ല,തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നശക്തികെളയാണ് പ്ര�
തിനിധീകരിക്കുന്നത്.

പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ െതാഴിലാളികളുെടയും കൃഷി�
ക്കാരുെടയും വർഗ്ഗേബാധെത്തയും വർഗ്ഗസംഘടനക�
േളയും എല്ലാ വിധത്തിലും എതിർത്തുേനാക്കുന്നുണ്ട്.
പേക്ഷ, വർഗ്ഗേബാധവും വർഗ്ഗസംഘടനകളും വളരു�
ന്ന ശക്തികെളയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.അതു�
െകാണ്ട് അവെയ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല.അവകൂടുതൽ
ശക്തിെപ്പടുകേയ ഉള്ളൂ.

മാർക്സിസത്തിെനതിരായി എല്ലാത്തരം എതിർപ്പുകളും
സംഘടിപ്പിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്ന�
ണി’എെന്നാരുസംഘടന തെന്നഅതിനായി ഉടെലടു�
ത്തിട്ടുണ്ട്.എന്നിട്ടും, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാർക്സിസത്തി�
െന്റ സ്വാധീനശക്തിഅധികമധികം പരന്നുപിടിക്കുക�
യാണ് െചയ്യുന്നത്.എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽഏറ്റവും വിപ്ല�
വകാരിയും അനുദിനം വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ
ഒരു വർഗ്ഗത്തിെന്റസിദ്ധാന്തമാണത്.

ൈചനയിെല ജനകീയശക്തികൾ ജപ്പാെനയും അേമ�
രിക്കെയയും േതാൽപ്പിച്ചു വിജയം േനടുകയും ഒരുഅർ�
ദ്ധെകാേളാണിയൽ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലി�
സത്തിേലക്ക് മുേന്നറാനുള്ളസാദ്ധ്യതകൾസൃഷ്ടിക്കുക�
യും െചയ്തു. കാരണം,അവ വളരുന്നശക്തികളാണ്.
സാമ്രാജ്യവാദികളാകെട്ട, േനെരമറിച്ച്, നശിക്കാൻ
േപാകുന്ന ശക്തികളാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സമാധാനത്തി�
നും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന ജനതകളുെട മുേന്നറ്റെത്തതട�
യാൻേവണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദികൾഎല്ലാതരം കുതന്ത്ര�
ങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചുേനാക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,അവസാന�
വിജയം സമാധാനത്തിെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും
ശക്തികൾക്കാെണന്നകാര്യം തർക്കമറ്റ സംഗതിയാ�
ണ്. കാരണം,അവയാണ് വളരുന്ന ശക്തികൾ.

വളരുന്നശക്തികെളപ്പറ്റിയുള്ള േബാധം ഒരു കമ്യൂണി�
സ്റ്റ്കാരെന്റഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങളിെലാന്നായിരിക്കണ�
െമന്നും ഏതുഘട്ടത്തിലായാലും ശരി, വളരുന്നശക്തി�
കെള കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടും ഭാവിയിേലക്ക് േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടുമാണയാൾ പരിപാടികൾ രൂപീകരിേക്ക�
ണ്ടെതന്നും സ്റ്റാലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു.അേദ്ദഹം താക്കീതു�
നൽകുന്നു:

‘നയത്തിൽ െതറ്റു പറ്റാതിരിക്കണെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി�
േന്നാട്ടല്ല, മുേന്നാട്ടാണ് േനാേക്കണ്ടത്’.

വളരുകയും മുേന്നറുകയും െചയ്യുന്നശക്തികളുെട കയ്യിൽ
ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റിരിയലിസം മൂർച്ചേയറിയ ഒരായുധ�
മാണ്. തളരുകയും തകരുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾെക്കതിരായ സമരത്തിൽ
അതവെരആേവശം െകാള്ളിക്കുന്നു.



       

ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെടഐക്യം

പുതിയത് പഴയതിെന്റ േമൽആധിപത്യം േനടുന്നത്
യാെതാരു തടസ്സവും കൂടാെതയല്ല. തളരുന്നശക്തി�
കൾസ്വയം തളരുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. വളരുന്നശക്തി�
കളും തളരുന്നശക്തികളും തമ്മിൽ,ഇടവിടാെത സമ�
രങ്ങൾ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓേരാ വസ്തുവിലുമട�
ങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികളുെട സമരങ്ങളുെടയും സംഘട്ട�
നങ്ങളുെടയും ഫലമായിട്ടാണ് വളർച്ചയും വികസനവുമു�
ണ്ടാവുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ജീവിതത്തിൽഎേപ്പാഴും എെന്തങ്കിലുെമാന്നു മരി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
വസ്തുശാന്തമായി മരണെത്തസ്വാഗതം െചയ്യാെനാ�
രിക്കലും കൂട്ടാക്കില്ല, മറിച്ച്,അത് സ്വന്തംആയുസ്സിന്
േവണ്ടി,സമരം നടത്തും.ഊർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുന്ന
തെന്റ നിലനിൽപ്പിനുേവണ്ടി വാദിക്കും.

എേപ്പാഴും എെന്തങ്കിലും,പുതുതായി ജനിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു.ഈജനിക്കുന്നവയാകെട്ട േലാകത്തിേലക്ക് നി�
ശ്ശബ്ദമായങ്ങെന വരികയല്ല െചയ്യുന്നത്.അത് ചീറി നി�
ലവിളിച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനുേവണ്ടി വാദിച്ചു�
െകാണ്ടാണ് വരുന്നത്.

പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള, നശിക്കുന്നതും കൂെമ്പ�
ടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള,സമരം ഇതാണ് അഭിവൃദ്ധിയുെട
അടിസ്ഥാനം’.

അേപ്പാൾ, ജീവിതം ശാന്തമാെയാഴുകുന്ന ഒരു നദി േപാ�
െലയല്ല. ജീവിതത്തിെന്റ വികാസത്തിന്നടിയിൽ േഘാ�
രമായ സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പഴയതും പുതിയതും
തമ്മിലുള്ളസമരം.ഈസമരത്തിെന്റ ഫലമായി പഴ�
യത്, ജീർണ്ണിച്ചത്, മണ്ണടിയുന്നു. പുതിയത് വിജയിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു. ഓേരാ വസ്തുവിലും രണ്ടു വിരുദ്ധശക്തിക�
ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നു മരണത്തിെന്റ േനർക്കു േനാക്കു�
േമ്പാൾ മേറ്റതു ജീവിതത്തിെന്റേനർക്ക് േനാക്കുന്നു.

പരസ്പരം സമരം െചയ്യുന്ന വിരുദ്ധശക്തികളുെട അവി�
ഭാജ്യമായ ഗതിക്രമം മാത്രമാണ് ജീവിതം. മനുഷ്യശരീ�
രത്തിൽ നിലവിലുള്ള ജീവേകാശങ്ങൾ നശിച്ചുേപാവുക�
യും പുതിയ ജീവേകാശങ്ങൾആവിർഭവിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. സമരത്തിലൂെട ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കെപ്പ�
ടുകയും പുതിയൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ തലയുയർത്തുകയും െച�
യ്യുന്നു.

ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിലടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികളുെട
പ്രവർത്തനങ്ങെളബൂർഷ്വാതത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർഅം�
ഗീകരിക്കുന്നില്ല.അവരുെടഅഭിപ്രായത്തിൽ ഭൗതി�
കപദാർത്ഥം നിശ്ചലവുംസ്ഥിരവുമായ ഒരു ജഡപി�
ണ്ഡം മാത്രമാണ്. ഡലക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസമാകെട്ട,
പദാർത്ഥത്തിെന്റസങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്രമങ്ങ�
െള പരിേശാധിക്കുകയുംഅതിലടങ്ങിയൈവരുദ്ധ്യങ്ങ�
െള വിശകലനം െചയ്യുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് അത് നി�
ലനിൽക്കുകയും മാറുകയും െചയ്യുന്നെതങ്ങിെനെയന്ന്
വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പുറേമക്ക് േനാക്കുേമ്പാൾ പദാർത്ഥം നിശ്ചലമാെണ�
ന്ന് േതാന്നിേയക്കാം. ഏെതങ്കിലുെമാരു വസ്തു ഒറ്റെപ്പ�
ട്ട് ഇളകാെത കിടക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾഅതിലട�
ങ്ങിയൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടാറില്ല.
എന്നാൽ വസ്തുക്കളുെട പരസ്പരബന്ധങ്ങെളയും ചലന�
ങ്ങെളയും മാറ്റങ്ങെളയും വികാസങ്ങെളയും പരിേശാധി�
ക്കുേമ്പാൾഅവയിലടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികെള കണ�
ക്കിെലടുേക്കണ്ടതിെന്റആവശ്യം നമുക്ക് േബാധ്യെപ്പടാ�
തിരിക്കില്ല. ഓേരാ പരമാണുവിനുള്ളിലും ഇലേക്ട്രാണും
പ്രേട്ടാണും ഇടവിടാെത പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു�
െവന്നും വിരുദ്ധശക്തികളുെട സമരങ്ങളുെട ഫലമായി�
ട്ടാണ് പരമാണുവിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് എന്നുമുള്ള
യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കെപ്പേടണ്ടിവരുന്നു.

മാർക്സ് തെന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ മുതലാളി�
ത്തസമുദായത്തിെന്റ വികാസക്രമെത്തപരിേശാധിക്കു�
ന്നതിനിടയ്ക്ക് ഉപേയാഗമൂല്യവും മൂല്യവും തമ്മിലുള്ളൈവ�
രുദ്ധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.അദ്ധ്വാനമാണ് ചരക്കിന്
മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്നത്. ചരക്കുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നവന് ആ
ചരക്കുെകാണ്ട് ഉപേയാഗമില്ല.അതിലടങ്ങിയ മൂല്യമാ�
ണയാൾക്ക് പ്രധാനം. േനെരമറിച്ച് ചരക്ക് ഉപേയാഗ�
കരമായതുെകാണ്ടാണ്,അതിൽ ഉപേയാഗമൂല്യമുള്ളതു�
െകാണ്ടാണ്,ആളുകളത് വാങ്ങുന്നത്. ഉപേയാഗമൂല്യ�
വും മൂല്യവും തമ്മിലുള്ളഈൈവരുദ്ധ്യം ചരക്കിെന ചര�
െക്കന്നും പണെമന്നും രണ്ടാക്കി വിഭജിക്കുന്നു. ചരക്കും
പണവും വിരുദ്ധശക്തികളായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇത്
മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് വഴി െതളിയിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഒരു
സാധനം േവണെമങ്കിൽ മെറ്റാരാൾഅത് വിൽക്കാനു�
ണ്ടാവണം. പേക്ഷ,പണമുെണ്ടങ്കിലും വാങ്ങിേയ കഴി�
യൂ എന്നില്ല. ഇങ്ങെന ചരെക്കന്നും പണെമന്നുമുള്ള വി�
ഭജനത്തിെന്റ ഫലമായി സമുദായത്തിൽസാധനങ്ങ�
ളുെട സ്വതന്ത്രമായ െകാള്ളെക്കാടുക്കുകൾക്ക് തടസ്സം
േനരിടുന്നു. വാങ്ങാനുള്ളവർ പണം െചലവഴിക്കുന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ വിൽപ്പനക്കാർ ദീപാളി കളിക്കും. ചരക്കു നിർമ്മാ�
ണവ്യവസ്ഥയിലടങ്ങിയഈൈവരുദ്ധ്യത്തിലൂെടയാ�
ണ് മുതലാളിത്തസമുദായം വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്
മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മി�
ലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം പരിേശാധിക്കുക. മുതലാളിത്തസമു�
ദായത്തിൽ െതാഴിലാളികൾസ്വന്തം അദ്ധ്വാനശക്തി
വിൽക്കുന്നവരാണ്. മുതലാളികൾഅദ്ധ്വാനശക്തി വി�
ലക്ക് വാങ്ങുന്നപണമുടമസ്ഥന്മാരും സാധാരണ ചര�
ക്കു നിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയിെലൈവരുദ്ധ്യം ഇവിെട കൂടു�
തൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദനം സാമൂഹ്യമാ�
ണ്. ഓേരാ ചരക്കിെന്റയും ഉൽപ്പാദനത്തിൽഅേന�
കമാളുകളുെട അദ്ധ്വാനമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.എന്നാൽ,
ഉടമാവകാശം സാമൂഹ്യമല്ല,സ്വകാര്യമാണ്. സാമൂഹ്യാ�
ദ്ധ്വാനം െകാണ്ടുണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട ഉടമാ�
വകാശം സമുദായത്തിനല്ല,ഫാക്ടറിയുടമയ്ക്കാണ്. ഇതി�
െന്റ ഫലമായി ഉൽപ്പാദനരീതിയും ഉൽപ്പാദനത്തിെന്റ
സാമൂഹ്യഘടനയും തമ്മിൽൈവരുദ്ധ്യമുളവാകുന്നു.ഈ
ൈവരുദ്ധ്യമാണ് വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റ ഉറവിടം. ഇടവി�
ട്ടിടവിട്ടുണ്ടാകുന്നസാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങളിലും പണി�
മുടക്കങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിലും വിപ്ലവത്തിലുെമല്ലാംഈ
ൈവരുദ്ധ്യം പ്രതിഫലിച്ചുകാണാം.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉൽപ്പാദനശക്തികളും
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം രണ്ടു
വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളുെട രൂപത്തിലാ�
ണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം തെന്ന ഉൽ�
പ്പാദനശക്തികളുെട ഒരു ഭാഗമാണ്.ഈസംഘട്ടന�
ത്തിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ് ഉൽപ്പാദനശക്തികെള
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മുതലാളിവർഗ്ഗമാകെട്ട അദ്ധ്വാ�
നശക്തിയുൾെപ്പെടയുള്ള ഉൽപ്പാദനശക്തികളുെട ഉട�
മാവകാശെത്ത,അതായത് ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങെള,
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.അേപ്പാൾ വർഗ്ഗസംഘട്ടനം മുത�
ലാളിത്തസമുദായത്തിെന്റആഭ്യന്തരൈവരുദ്ധ്യത്തി�
െന്റ—ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും
തമ്മിലുള്ളസമരത്തിെന്റ—ബഹിർ പ്രകടനമാണ്.

ഓേരാ വസ്തുവിലുമടങ്ങിയ വിരുദ്ധശക്തികൾ തമ്മിൽ
സമരമുെണ്ടന്നുമാത്രം കണ്ടാൽ േപാരാ.അവതമ്മിൽ
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നുകൂടി കാണണം. വിദ്യുച്ഛക്തി�
യിൽ േപാസിറ്റീവും െനഗറ്റീവുമുണ്ട്.അവതമ്മിൽൈവ�
രുദ്ധ്യമുണ്ട്. പേക്ഷ,അേതസമയത്ത് തെന്നഅവ പര�
സ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. േപാസിറ്റീവ്—െനഗറ്റീവ്
േകന്ദ്രങ്ങളുെടഐക്യമാണ് വിദ്യുച്ഛക്തി.

നിർദ്ദിഷ്ടമായഅളവിൽൈഹഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്താൽ രണ്ടു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും തീെര വ്യത്യ�
സ്തമായ െവള്ളമുണ്ടാകുന്നു.ൈഹഡ്രജൻ,ഓക്സിജൻ
എന്നീ വിരുദ്ധവസ്തുക്കൾ െവള്ളത്തിൽഐക്യം പ്രാപി�
ക്കുന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വിരുദ്ധശക്തികളുെട
ഐക്യമാണ് െവള്ളം.

െതാഴിലാളിയും മുതലാളിയും രണ്ടും മുതലാളിേത്താൽ�
പ്പാദനരീതിയുെട സൃഷ്ടികളാണ്. രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിൽ
സമരങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും നടക്കുന്നു. പേക്ഷ,അേത�
സമയത്തുതെന്ന ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽഅവ
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. െതാഴിലാ�
ളിയുെട അദ്ധ്വാനശക്തിെയ ചൂഷണം െചയ്യുേന്നടേത്താ�
ളം മാത്രേമ മുതലാളിയുെട മൂലധനം മൂലധനമാവൂ. രണ്ടി�
േലെതങ്കിലുെമാരു വർഗ്ഗമിെല്ലങ്കിൽ മുതലാളിേത്താൽ�
പ്പാദന രീതിയില്ല.എന്നുെവച്ചാൽ,പരസ്പരം സമരം
െചയ്യുന്ന വിരുദ്ധശക്തികളുെടഐക്യമാണ് മുതലാളി�
േത്താൽപ്പാദനരീതി.

ഉൽപ്പാദനശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും കൂടിയ�
താണ് സാമൂഹ്യഘടന.ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെടഐക്യമാ�
ണത്.ഈവിരുദ്ധശക്തികളുെട സമരത്തിെന്റ ഫലമാ�
യി സാമൂഹ്യഘടനതെന്ന മാറുന്നു.

എല്ലാൈവരുദ്ധ്യങ്ങളും അനിവാര്യമായും സംഘട്ടന�
ത്തിെലത്തിേച്ചർന്നുെകാള്ളണെമന്നില്ല. ഉൽപ്പാദന
ശക്തികളും ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ളഅടി�
സ്ഥാനപരമായൈവരുദ്ധ്യത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ചില
സവിേശഷഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗ�
സമരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു
പതനത്തിൽഅവഅപ്രത്യക്ഷമാവുകയും െചയ്യും. ഉദാ�
ഹരണത്തിന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ വർഗ്ഗങ്ങളും
വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുമുണ്ടാവില്ല.എങ്കിലും ൈവരുദ്ധ്യം
നിലനിൽക്കും. പേക്ഷ,ആൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾസംഘട്ട�
നങ്ങളിലൂെടയല്ല, മറ്റു രീതികളിലാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുക.
അതുെകാണ്ട്,കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽൈവരുദ്ധ്യാ�
ധിഷ്ഠിതമായ വളർച്ച മറ്റു സമുദായങ്ങളുേടതിൽ നിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെലസ്ഥിതി�
െയന്താെണന്നു േനാക്കുക.അവിെട വർഗ്ഗസമരമില്ല.
െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ,ബുദ്ധിജീവികൾ മുതലായ
ജനവിഭാഗങ്ങൾസംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയല്ല,സഹകര�
ണത്തിലൂെടയാണ്, ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽ പെങ്കടു�
ക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുെടഐക്യം സുദൃഢമാണ്.

ഇതിെന്റഅർത്ഥംൈവരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത നിയമങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബാധകമെല്ലന്നാേണാ?
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാെതയാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ
വളരുകയും വികസിക്കുകയും െചയ്യുന്നത്.എന്നാേണാ?
തീർച്ചയായുമല്ല.അവിെടയുമുണ്ട് പുതിയതും പഴയതും
തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങൾ. ജനങ്ങളുെട വളർന്നുവരുന്ന
ആവശ്യങ്ങളും ഉൽപ്പാദനനിലവാരവും തമ്മിലുള്ളൈവ�
രുധ്യം, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളും പിന്ന�
ണിയിലുള്ളസാേങ്കതികരീതികളും തമ്മിലുള്ളൈവരു�
ധ്യം,പട്ടണവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യം,കാ�
യികാദ്ധ്വാനവും മാനസികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിലുള്ളൈവ�
രുധ്യം, മുതലാളിത്തആശയങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളും
വളർന്നുവരുന്നകമ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുധ്യം,സമുദായവും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ളൈവ�
രുധ്യം—ഇത്തരംൈവരുധ്യങ്ങളിലൂെടയാണ് േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥവളരുകയും വികസിക്കുകയും
െചയ്യുന്നത്. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്:ഈൈവരുധ്യങ്ങൾ
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നത് സംഘട്ടനങ്ങളിലൂെടയല്ല. െല�
നിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,ൈവരുദ്ധ്യവും
(Contradiction)സംഘട്ടനവും (Antagonism) ഒന്നല്ല.
ൈവരുധ്യമുേള്ളടത്ത് സംഘട്ടനമുണ്ടായിെക്കാള്ളണ�
െമന്നില്ല.

‘വിമർശനവും സ്വയംവിമർശനവു’െമന്ന നിയമത്തിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ�
യിെലൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പുറത്തുെകാണ്ടുവരെപ്പടുന്നതും
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നതും. സഖാവ് എ.എ. ഷഡേനാവ്
പറയുന്നു:

‘വിരുദ്ധ താൽപ്പര്യങ്ങേളാടുകൂടി സംഘട്ടനങ്ങൾ നട�
ത്തുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായ�
ത്തിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.അതു�
െകാണ്ട് പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ളസമരവും തൽ�
ഫലമായി താഴ്ന്ന പതനത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്ന പതന�
ത്തിേലക്കുള്ളപുേരാഗതിയും മുതലാളിത്തത്തിൻ കീ�
ഴിേലതുേപാലുള്ള വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങളുെടയും കുഴപ്പ�
ങ്ങളുെടയും രൂപത്തിലല്ല നടക്കുന്നത്. പിെന്നേയാ, വി�
മർശനത്തിെന്റയും സ്വയം വിമർശനത്തിെന്റയും രൂപ�
ത്തിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുെട വളർച്ചയുെട യഥാർത്ഥ�
മായ പ്രേചാദനശക്തി. പാർട്ടിയുെട കയ്യിൽ ഇെതാരു
ശക്തിേയറിയആയുധമാണ്. ഇത് അവിതർക്കിതമാ�
യും ചലനത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ രൂപമാണ്; ഒരു പുതിയ
രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ്; ഒരു പുതിയൈവരുധ്യാധി�
ഷ്ഠിത നിയമമാണ്.’

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും.
മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലായാലും ശരി, േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് സമുദായത്തിലായാലും ശരി,ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂെട�
യാണ് വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. സമരത്തിലൂെടയല്ലാെത
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കെപ്പടുകയില്ല.അതുെകാണ്ട്
സമുദായത്തിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള കാണാതിരിക്കല�
ല്ല,അവെയ ശരിക്ക് വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ട് അവ�
യുെട പരിഹാരത്തിന് ജനങ്ങെളഅണിനിരത്തലാണ്
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട കടമ. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ആഭ്യന്തരൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന് അവയു�
െട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളപരസ്പരസംഘട്ടനങ്ങൾ വഴി
ഈൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളത്തെന്നഇല്ലാതാക്കിെക്കാണ്ടാ�
ണ് വളർച്ചയുണ്ടാവുന്നെതങ്കിൽ, െതാഴിലാളികളുെട
വർഗ്ഗസമരം എത്രയും സ്വാഭാവികവും അനിവാര്യവു�
മായ ഒരുസംഗതിയാെണന്നുവരുന്നു.അതുെകാണ്ട്
മുതലാളിത്തത്തിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള മൂടിെവക്കുക�
യല്ല,അവെയ തുറന്നുകാണിക്കുകയാണ് നാം െചേയ്യ�
ണ്ടത്. വർഗ്ഗസമരെത്തതടയുകയല്ല,അവസാനംവെര
നടത്തുകയാണ് നാം െചേയ്യണ്ടത്.ആകയാൽ നമുക്ക്
നയത്തിൽ െതറ്റുപറ്റാതിരിക്കണെമങ്കിൽ, വിട്ടുവീഴ്ചയി�
ല്ലാത്ത ഒരു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയനയമാ�
ണ് നാം അനുസരിേക്കണ്ടത്. െതാഴിലാളിമുതലാളി
താൽപ്പര്യങ്ങളുെടഐക്യെമന്ന മിതവാദി നയമല്ല, മുത�
ലാളിത്തം േസാഷ്യലിസമായി വളർന്നുവരുന്നസന്ധി�
പ്രിയന്മാരുെടആശയമനുസരിച്ചുള്ള നയമല്ല, നാം പി�
ന്തുടേരണ്ടത്’.



       

അളവു ഗുണമായി മാറൽ

നിങ്ങളുെട േസ്നഹിതെന്റ തലയിൽനിന് കുേറെശ്ശ കു�
േറെശ്ശയായി േരാമം െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നുെവന്നിരിക്ക�
െട്ട.ആദ്യെമാെക്ക ‘േരാമം െകാഴിയുന്നു’എന്നു മാത്രേമ
നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ. പേക്ഷ,അങ്ങെന െകാഴിഞ്ഞു�
െകാഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടെമത്തിയാൽ നിങ്ങള�
യാെള ‘കഷണ്ടി’െയന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും. െമെല്ല�
െമെല്ലയുണ്ടാകുന്ന തുച്ഛങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ െപെട്ടന്ന്
മൗലികമായ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു.അളവിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റം ഗുണാത്മകമായ ഒരു പരിവർത്തനമുളവാക്കുന്നു.
ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെല മെറ്റാരു നിയമ�
മാണിത്.ഈനിയമത്തിന് അളവുഗുണമായി മാറൽ
എന്നുപറയുന്നു.

ഒറ്റെയ്ക്കാരാൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നിരത്തിലൂെട െകാടിയും പിടി�
ച്ച് ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുെകാണ്ടു
േപാകുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക.അയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് സു�
ഖമിെല്ലേന്ന കാണികൾ പറയൂ. ഒരാളുെടസ്ഥാനത്ത്
അമ്പേതാ നൂേറാആളുകൾ േഘാഷയാത്രയായി േപാ�
വുകയാെണങ്കിേലാ?അവർസ്വന്തംആവശ്യത്തിനു�
േവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടുകയാെണന്ന് അൽപ്പം ഗൗരവ�
േത്താടുകൂടി കാണികൾ പറയും. േഘാഷയാത്രയിൽ
നൂറാളല്ല,അയ്യായിരേമാ പതിനായിരേമാആളുകളാ�
ണ് പെങ്കടുക്കുന്നെതങ്കിേലാ?ആവമ്പിച്ച േഘാഷയാ�
ത്രഅതിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവരുെട മാത്രമല്ല,കാണിക�
ളുെടയും ഹൃദയങ്ങളിൽഅഭൂതപൂർവ്വമായ ചില ചല�
നങ്ങളുണ്ടാക്കാതിരിക്കില്ല. വലിയ േഘാഷയാത്രകൾ
കാണുകേയാ അവയിൽ പെങ്കടുക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടുള്ള�
വർെക്കല്ലാം ഇതനുഭവമാണ്.അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം
ഗുണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മെറ്റാരുദാഹരണ�
മാണിത്.

പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുള്ളഓേരാ പ്രതിഭാസ�
വുംആദ്യം െമെല്ല െമെല്ലയാണ് വളരുന്നത്. തുച്ഛവും
അദൃശ്യങ്ങളുമായ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
ന്നതും പേക്ഷ,തുച്ഛവും അദൃശ്യങ്ങളുമായഈ മാറ്റങ്ങൾ
വന്നുവന്ന് ഒരുഘട്ടെമത്തുേമ്പാൾ മൗലികവും െപെട്ട�
ന്നുള്ളതുമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു.അളവിേലാ
വലുപ്പത്തിേലാ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വസ്തുവിെന്റ സ്വഭാവ�
െത്തതെന്ന മാറ്റിത്തീർക്കുന്നു.

െപെട്ടന്നുണ്ടാകുന്നഈപരിവർത്തനം ഒരുസ്ഥിതിവി�
േശഷത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാരുസ്ഥിതിവിേശഷത്തിേലക്കു�
ള്ളഎടുത്തുചാട്ടമാണ്;പഴയസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് തിക�
ച്ചും പുതിെയാരുസ്ഥിതിയിേലക്കുള്ളവിപ്ലവമാണ്.

വലുപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഗുണത്തിലുള്ള മാറ്റമായി�
ത്തീരുന്നത് എങ്ങെനെയന്ന് രസതന്ത്രത്തിൽനിന്നും
പദാർത്ഥഗുണശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ളഅേനകം ഉദാ�
ഹരണങ്ങേളാടുകൂടി എംെഗൽസ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
െവള്ളത്തിലുള്ള ചൂട് ആദ്യെമാന്നും അതിെന്റ ദ്രവാവ�
സ്ഥയിൽ യാെതാരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. പേക്ഷ,
ആചൂട് വർദ്ധിക്കുകേയാ കുറയുകേയാ െചയ്യാൻ തു�
ടങ്ങിയാൽ ഒരു പ്രേത്യകഘട്ടത്തിൽ െവള്ളംആവി�
േയാ മഞ്ഞുകട്ടിേയാആയിത്തീരുന്നു. ഓേരാ േലാഹവും
ഇത്ര ചൂടുണ്ടായാൽ ഉരുകി ദ്രവാവസ്ഥയിെലത്തുെമ�
ന്ന് കണക്കുണ്ട്. ഒരു പ്രേത്യക വ്യാമർദ്ദത്തിൻകീഴിൽ
ഓേരാ ദ്രാവകവും ഒരു നിശ്ചിതേതാതിൽ ചൂടുപിടിപ്പി�
ച്ചാൽആവിയാവുകയും നിശ്ചിതേതാതിൽ തണുത്തു�
േപായാൽ കട്ടിയാവുകയും െചയ്യും. ഓേരാ ബാഷ്പവും
ആവശ്യമായ േതാതിൽ തണുപ്പും വ്യാമർദ്ദവും ലഭിച്ചാൽ
ദ്രവാവസ്ഥയിെലത്തിേച്ചരുന്നു. ഓേരാ വസ്തുവിനും അവ�
സ്ഥാേഭദം വരുന്നു…ഓക്സിജൻ (ജീവവായു)എടുത്തു�
േനാക്കുസാധാരണയായി രണ്ടു പരമാണുക്കളാണേല്ലാ
ഓക്സിജെന്റഓേരാ യൂണിറ്റിലുമുള്ളത്.അത് മൂന്നു പരമാ�
ണുക്കളാക്കുക—ഓേസാൺആയി. സാധാരണഓക്സി�
ജനിൽനിന്ന് ഗന്ധത്തിലും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി കൂടിേച്ച�
രുന്ന രീതിയിലും വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരുസാധ�
നമായി ഓക്സിജേനാട് ൈനട്രജേനാ (യവക്ഷാരവായു)
ഗന്ധകേമാ പല േതാതിലായി കൂട്ടിേച്ചർത്തുണ്ടാവുന്ന
നാനാപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ളഅന്തര�
െത്തപ്പറ്റി പിെന്ന പറേയണ്ടതുേണ്ടാ?

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ഫ്യൂഡ�
ലിസത്തിൽ മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതി െമെല്ലെമ�
െല്ല വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. വ്യവസായം വളരുന്നു,കച്ചവ�
ടം വളരുന്നു, െതാഴിലാളികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. വ്യക്തി�
കളുെട കയ്യിൽ പണംഅധികമധികം േകന്ദ്രീകരിക്കു�
ന്നു. വളർച്ചയുെട ഒരുഘട്ടെമത്തിയാൽ െപെട്ടന്ന്
ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവുകയായി—1789െലഫ്ര�
ഞ്ചുവിപ്ലവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ െപെട്ടന്നുള്ള ഒരു വിപ്ലവ�
മാണ്. പേക്ഷ,അതിെന്റ പിന്നിൽ പരിണാമങ്ങളുെട
ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനശക്തികൾ ഒരുഘട്ടംവെര
വളർന്നേപ്പാഴാണ് വിപ്ലവമുണ്ടായത്. ഇതുതെന്നയാണ്
1917െല റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റയുംസ്ഥിതി. മുതലാ�
ളിത്തവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തി�
കൾ െമെല്ലെമെല്ല വളരുന്നു. ഒരുഘട്ടെമത്തിയാൽ
െതാഴിലാളി വിപ്ലവം അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. മാർക്സ്
പറയുന്നു:

‘സമുദായത്തിെല ഭൗതിേകാൽപ്പാദനശക്തികൾ വളർ�
ച്ചയുെട ഒരു കാലഘട്ടെമത്തിയാൽ നിലവിലുള്ള ഉൽ�
പ്പാദനബന്ധങ്ങളുമായി—അെല്ലങ്കിൽഅതിെന്റ നി�
യമവിേധയരൂപമായസ്വത്തുടമബന്ധങ്ങളുമായി—
സംഘട്ടനങ്ങളാരംഭിക്കുന്നു… പിന്നീടേങ്ങാട്ട് സാമൂഹ്യ�
വിപ്ലവത്തിെന്റ കാലഘട്ടമാരംഭിക്കുകയായി. പേക്ഷ,
ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരാവുേന്നടേത്താളം പൂർണ്ണമാ�
യി വളർന്നതിനു േശഷമല്ലാെത ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�
യും ഒരിക്കലും മണ്ണടിയുകയില്ല’.

അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഗുണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന�
തുേപാെല ഗുണാത്മകമായ മാറ്റം വളർച്ചയുെട േതാതി�
െനയും വസ്തുവിെന്റ പരസ്പരബന്ധങ്ങെളയും മാറ്റിമറി�
ക്കുന്നു.അതുെകാണ്ടാണ്ഈസിദ്ധാന്തത്തിന് അളവു�
ഗുണത്തിലും ഗുണംഅളവിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കുെമന്നസി�
ദ്ധാന്തം എന്നുപറയുന്നത്. മമ്മലുകളുെടയും മനുഷ്യക്കുര�
ങ്ങുകളുെടയും ഘട്ടത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിേലക്കുള്ളപരി�
വർത്തനം ശ്രദ്ധിച്ചുപഠിക്കുക. തലേച്ചാറിലും ഞരമ്പിലും
ശരീരത്തിലാെകയും അദൃശ്യങ്ങളും പരിണാമാത്മകങ്ങ�
ളുമായ െചറുെചറു മാറ്റങ്ങൾ ഒരുഘട്ടംവെരെയത്തിയ�
േപ്പാഴാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുെട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുള�
വായത്.

േസാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റക്കുള്ളകൃഷിപ്പാ�
ടങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് ഗുണാത്മകമായ മാറ്റങ്ങേളാടു�
കൂടിയ കൂട്ടുകൃഷിസ്ഥലങ്ങൾസ്ഥാപിതമായേപ്പാൾ
അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുെട േതാതിലും
കാർഷികാദ്ധ്വാനവും വ്യാവസായികാധ്വാനവും തമ്മിലു�
ള്ളബന്ധത്തിലും മുെമ്പാരിയ്ക്കലുമില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളുളവായി.

പ്രകൃതിയിലും സമുദായത്തിലുമുണ്ടാക്കുന്നവിപ്ലവാത്മ�
കമായ മിക്ക പരിവർത്തനങ്ങളും െപെട്ടന്നുള്ളഎടുത്തു�
ചാട്ടങ്ങളിലൂെടയാണ്, െപാട്ടിെത്തറികളിലൂെടയാണ്,
സംഭവിക്കുന്നത്. പഴയതിെന നശിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പുതി�
യത് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു െപെട്ടന്നാണ്. െവള്ളം ചൂടു�
പിടിപ്പിച്ചു ഒരുഘട്ടെമത്തിയാൽ െപെട്ടന്നാണ് അത്
ആവിയായി മാറുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ച ഒരുഘട്ടം വെര�
െയത്തിയാൽ െപെട്ടന്നാണ് വിപ്ലവമുണ്ടാകുന്നത്.

എന്നാൽ,പഴയതിൽനിന്ന് പുതിയതിേലക്കുള്ളഈ
പരിവർത്തനം എല്ലായിേപ്പാഴും െപാട്ടിെത്തറികളിലൂെട�
യായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. പുതിയതിെന്റഅംശങ്ങൾ
െമെല്ലെമെല്ല,കുേറെശ്ശക്കുേറെശയായി കട്ടികൂട്ടുകയും
പഴയതിെന്റഅംശങ്ങൾ െമെല്ലെമെല്ല ദ്രവിച്ചുനാശമട�
യുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു നീണ്ട കാലം െകാണ്ടും ഗുണാ�
ത്മകമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവാം. ഉദാഹരണമാ�
യി, ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന ഗുണാത്മകപരിവർത്തനങ്ങെള
സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘െപെട്ടന്നുള്ള െപാട്ടിെത്തറിയിലൂെടയല്ല, നിലവിലുള്ള
ഭാഷെയ നശിപ്പിക്കുകയും പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നതിലൂെടയല്ല,പ്രത്യുത,പുതിയ ഗുണത്തിെന്റഘട�
കങ്ങൾക്രമത്തിൽഈട്ടം കൂടിവരികയും തൽഫലമാ�
യി പഴയ ഗുണത്തിെന്റഘടകങ്ങൾക്രമത്തിൽ മാഞ്ഞു�
േപാവുകയും െചയ്യുന്നതിലൂെടയാണ് പഴയ ഗുണത്തിൽ�
നിന് പുതിയതിേലക്കുള്ള ഭാഷയുെട മാറ്റം സംഭവിക്കു�
ന്നത്.അതാണ് മാർക്സിസം’.

െപാട്ടിെത്തറി കൂടാെതഅനുക്രമമായ മാറ്റം വഴിക്കുള്ള
ഗുണാത്മകപരിവർത്തനങ്ങൾ ഭാഷയുെട കാര്യത്തിൽ
മാത്രമല്ല, മറ്റു സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും
സംഭവിക്കുന്നുെണ്ടന്നുകാണാം. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘വിരുദ്ധവർഗ്ഗങ്ങളായിത്തിരിഞ്ഞസമുദായെത്തസംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളംഈനിയമം അലംഘ്യമാണ്;എന്നാൽ,
വിരുദ്ധവർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്തസമുദായം ഒട്ടുംതെന്നഈ
നിയമത്തിൽബദ്ധമല്ല. നാം എട്ടുപത്തു െകാല്ലം െകാ�
ണ്ട് ബൂർഷ്വാസ്വഭാവമുള്ള ഒറ്റതിരിഞ്ഞകൃഷിനടത്തിപ്പു
സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വഭാവേത്താടു�
കൂടിയ കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തിേലക്കുള്ള മാറ്റം സാധി�
ച്ചു. നാട്ടിൻപുറെത്തപഴയബൂർഷ്വാസാമ്പത്തികഘട�
നെയ നശിപ്പിച്ച് പുതിയ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥെയസൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നുഅത്.
െപാട്ടിെത്തറിയിലൂെടയല്ല,അതായത് നിലവിലുള്ള
ശക്തിെയ നശിപ്പിച്ചു പുതു ശക്തിെയസ്ഥാപിക്കുന്ന�
തിലൂെടയല്ല,പിെന്നേയാ, നാട്ടിൻപുറെത്തപഴയബൂർ�
ഷ്വാ വ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു പുതിയ വ്യവസ്ഥയിേലക്കുള്ള
അനുക്രമമായ മാറ്റംവഴിക്കാണ്ഈവിപ്ലവം സാധിച്ച�
ത്. നിലവിലുള്ളഅധികാരശക്തിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ബഹുഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരുെട സഹായേത്താടുകൂടി
നടത്തെപ്പട്ട മുകളിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിപ്ലവമായതിനാ�
ലാണ് ഇതുസാദ്ധ്യമായത്’.

ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. െപെട്ടന്നായാ�
ലും നീണ്ടകാലം െകാണ്ടായാലും പ്രകൃതിയുെടയും സമു�
ദായത്തിെന്റയും വികസനത്തിനിടയിൽ ഗുണാത്മക
പരിവർത്തനങ്ങൾസംഭവിക്കുന്നുെണ്ടന്നകാര്യത്തിൽ
സംശയമില്ല.

അളവു ഗുണമായി മാറുകഎന്നഈസിദ്ധാന്തം െതാ�
ഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാ�
മൂഹ്യവുമായ പ്രാേയാഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ
പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വികാസക്രമത്തിൽ ക്രമപ്ര�
വൃദ്ധവും െമെല്ലെമെല്ലയുള്ളതുമായ മാറ്റങ്ങെളന്നേപാ�
െല തെന്ന െപെട്ടന്നുള്ളപരിവർത്തനങ്ങളുമുെണ്ടങ്കിൽ
ഗുണാത്മകമായി പുതിയഘട്ടങ്ങളാവിർഭവിക്കുെമന്നും
അത്തരംഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ പ്രവർത്തനപദ്ധതികളും
പുതിയ സമരമുറകളുംആവശ്യമായി വരുെമന്നും തീർ�
ച്ചയാണ്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയ
സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങെളസമൂലമായി മാറ്റിമറിക്കുന്ന
വിപ്ലവഘട്ടങ്ങൾഅനിവാര്യമാെണന്ന്ഈസിദ്ധാന്തം
വ്യക്തമാക്കുന്നു.അതുെകാണ്ട് ‘നയത്തിൽ െതറ്റുപറ്റാ�
തിരിക്കണെമങ്കിൽ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കണം; മി�
തവാദിയാവാൻ പാടില്ല’ (സ്റ്റാലിൻ).



       

നിേഷധത്തിെന്റ നിേഷധം

ആഭ്യന്തരമായൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ളതുെകാണ്ട് ഓേരാ
വസ്തുവിലും അതിെന നിേഷധിക്കുന്നശക്തിയും അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ളസമ�
രത്തിൽ പഴയതു നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു,പുറന്തള്ളെപ്പ�
ടുന്നു. മുട്ടെയ നിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് േകാഴിക്കുഞ്ഞ് പുറ�
ത്തുവരുന്നതു േനാക്കുക.അെല്ലങ്കിൽ വിത്തിൽനിന്ന്
െചടിയുണ്ടാകുന്നതു േനാക്കുക. വളർച്ചയുെട ഒരുഘട്ട�
െമത്തുേമ്പാൾ വിത്ത് നിേഷധിക്കെപ്പടുകയും െചടിയാ�
വിർഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. വിത്തിെന്റ നിേഷധമാണ്
െചടി. വളർച്ചയുെട മെറ്റാരുഘട്ടത്തിൽഅേത െചടി�
തെന്ന നിേഷധിക്കെപ്പടുകയും വിത്ത് വീണ്ടുമുണ്ടാവു�
കയും െചയ്യുന്നു. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ നിേഷധം
നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. ഫ്യൂഡൽസമുദായത്തിൽ മുതലാ�
ളിേത്താൽപ്പാദന രീതി വളർന്നുവളർന്ന് ഒരുഘട്ടെമ�
ത്തുേമ്പാൾഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥനിേഷധിക്കെപ്പടുകയും
പുതിയ മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥസിംഹാസനത്തിേലറുക�
യും െചയ്യുന്നു. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥസ്ഥിരമാ�
യി നിൽക്കുന്നില്ല.അതിനുള്ളിൽ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
അംശങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്നു.അവയാണ് മുതലാളിത്ത�
ത്തിെന്റ നിേഷധം. െതാഴിലാളികൾ ചൂഷണം െചയ്യ�
െപ്പടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,അേത െതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണ്
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ശവക്കുഴി േതാണ്ടുന്നത്. ഫ്യൂഡ�
ലിസത്തിെന്റ നിേഷധമാണ് മുതലാളിത്തം. പേക്ഷ,
വളർന്നുവരുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ശക്തികൾ മുതലാളി�
ത്തത്തിെന്റ ചങ്ങലെക്കട്ടുകളിൽ നിന്ന് േമാചനം േനടു�
േമ്പാൾആദ്യെത്തനിേഷധം വീണ്ടും നിേഷധിക്കെപ്പ�
ടുന്നു. േസാഷ്യലിസം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ നിേഷധമാ�
യിത്തീരുന്നു.ഈനിയമത്തിനാണ് നിേഷധത്തിെന്റ
നിേഷധം എന്നുപറയുന്നത്.

ഒരുകാര്യം ഇവിെട ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ട്;പഴയത് ഒരു
ഘട്ടംവെര വളർന്നതിനുേശഷം മാത്രേമ,പഴയതിനു�
ള്ളിൽ പുതിയതിെന്റ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കുമാവ�
ശ്യമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ പരിപക്വമായതിനുേശഷം
മാത്രേമ,പഴയതു നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നുള്ളൂ:എന്നുെവ�
ച്ചാൽ, മനുഷ്യെന്റആത്മനിഷ്ഠമായആഗ്രഹമനുസരിച്ച�
ല്ല, വസ്തുനിഷ്ഠമായ വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങെളആശ്രയി�
ച്ചാണ് പഴുതു നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നത്.ഈനിയമെത്ത
മാർക്സ് വിവരിക്കുന്നതു േനാക്കുക:

‘മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയുെട ഫലമായുണ്ടാകുന്ന
മുതലാളിത്തവിതരണരീതി മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള
സ്വകാര്യസ്വത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥെന്റഅദ്ധ്വാന�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്വകാ�
ര്യസ്വത്തിെന്റആദ്യെത്തനിേഷധമാണിത്.എന്നാൽ
മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനവും പ്രകൃതിനിയമത്താെലന്ന�
േപാെലഅനിവാര്യമായും നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നു. നിേഷ�
ധത്തിെന്റ നിേഷധമാണത്.’

ഇതിെന്റഅർത്ഥം ഉൽപ്പാദകെന്റസ്വകാര്യസ്വത്ത് വീ�
ണ്ടുംസ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നുെവന്നല്ല. മുതലാളിത്തകാലഘ�
ട്ടത്തിെല േനട്ടങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള,അതായ�
ത് സഹകരണം, നിലത്തിേന്മലും ഉൽപ്പാദേനാപകര�
ണങ്ങളിേന്മലുള്ള െപാതുവുടമാവകാശം,എന്നിവെയ
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ, വ്യക്തിപരമായ സ്വത്താണ്
അവന് ലഭിക്കുന്നത്’.

അേപ്പാൾ, നിേഷധത്തിെന്റ നിേഷധംവഴി ൈവരുദ്ധ്യ�
ങ്ങൾ പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നത് പുേരാഗമനപരമായിട്ടാ�
ണ്; മുേന്നാേട്ടക്കുള്ളചലനം വഴിയായിട്ടാണ്.അെതാ�
രിക്കലും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നസ്ഥിതി�
യിേലക്കുള്ളതിരിച്ചുേപാവലാകുന്നില്ല.

വികാസം,അെല്ലങ്കിൽ പുേരാഗമനം,യാെതാരു തടസ്സ�
വുമില്ലാെത കുത്തെന േമൽേപ്പാേട്ടക്കുള്ള ഒരു ചലന�
മാെണന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞുെകാണ്ട്
താൽക്കാലികമായ പലതരം തടസ്സങ്ങേളാടുകൂടിയാ�
ണ് വളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്.എങ്കിലും എംെഗൽസ് പറ�
യുന്നതുേപാെല, ‘താൽക്കാലികമായി എെന്തല്ലാം തട�
സ്സങ്ങളും ദശാസന്ധികളുമുണ്ടായാലും ശരി അവസാനം
പുേരാഗമനാത്മകമായ ഒരു വളർച്ച വന്നുേചരുെമന്നു
തീർച്ചയാണ്’.

പ്രാചീന കമ്യൂണിസം,അടിമത്തം,ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാ�
ളിത്തം എന്നീ ഘട്ടങ്ങെള പിന്നിട്ടുെകാണ്ട് സമുദായം
കമ്യൂണിസത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിനുേശ�
ഷമാവിർഭവിക്കുന്നകമ്യൂണിസം പ്രാചീനകമ്യൂണിസമ�
ല്ല. കൂടുതൽ ഉയർന്നരൂപത്തിലുള്ളകമ്യൂണിസമാണ്.
ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതവും പ്രാകൃതവുമായ ഉൽപ്പാദേനാ�
പകരണങ്ങളുെടസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പരിഷ്കരിച്ച ഉൽ�
പ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു. രണ്ടും
വർഗ്ഗരഹിതസമുദായങ്ങളാണ്. കമ്യൂണിസം എത്രേയാ
ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വർഗ്ഗരഹിതസമുദായമാണ്.

പഴയ വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളുെടആവിർ�
ഭാവേത്താടുകൂടി നിേഷധിക്കെപ്പടുകയും നാമാവേശ�
ഷമാവുകയും െചയ്യുന്നു. പിന്നീട് വർഗ്ഗസങ്കലിതമായ
സമുദായം നിേഷധത്തിെന്റ നേഷധത്തിലൂെട അടിമ�
ത്തം,ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം തുടങ്ങിയഅേനകം
പരിവർത്തനങ്ങളിലൂെട വളർന്നുവന്ന് ഒരുഘട്ടെമത്തു�
േമ്പാൾ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കു�
കയും പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളുെട എല്ലാ േനട്ടങ്ങളുെടയു�
മുൾെക്കാള്ളുന്നപുതിെയാരു വർഗ്ഗരഹിതസമുദായം
െകട്ടിപ്പടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നിേഷധെമന്നുെവച്ചാൽ പഴയതിെനെയല്ലാം അപ്പടി�
നാമാവേശഷമാക്കുകഎന്നർത്ഥമില്ല. പഴയതിനുള്ളി�
ലുള്ളഎല്ലാ േനട്ടങ്ങെളയും ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ടാണ്
പുതിയതാവിർഭവിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിനു, മുത�
ലാളിത്വം നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നേതാെടാപ്പം മുതലാളിത്ത�
ത്താൽ വളർത്തെപ്പട്ട വ്യവസായങ്ങേളാ മുതലാളിത്ത�
കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായസാേങ്കതികൈവദഗ്ധ്യേമാ
ഒന്നും നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നില്ല. പുതിയ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
വ്യവസ്ഥഅവെയ ഉൾെക്കാള്ളുകയും കൂടുതൽ വളർ�
ത്തുകയും െചയ്യുന്നു.

നിേഷധത്തിെന്റ നിയമം ൈവരുധ്യത്തിെന്റഐക്യം
എന്നനിയമെത്തകൂടുതൽസമൂർത്തമായും കൂടുതൽ നി�
ഷ്കർഷമായും പരിേശാധിച്ചു പഠിയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പഴയൈവരുധ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമു�
ണ്ടാവുകയും പുതിയവആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നെത�
ങ്ങിെനെയന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് ൈവരുധ്യത്തിെന്റ
ഐക്യം എന്നനിയമത്തിന് അത് കൂടുതൽ വിശദമായ
ഒരു രൂപം നൽകുന്നു.

ൈവരുധ്യങ്ങളുെടഐക്യം,അളവുഗുണമായി മാറൽ,
നിേഷധത്തിെന്റ നിേഷധം എന്നീ മൂന്നു നിയമങ്ങൾ
ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസത്തിെന്റഅവിഭാജ്യനിയ�
മങ്ങളാണ്.ഈമൂന്നുനിയമങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്നൈവ�
രുധ്യാധിഷ്ഠിത പരിേശാധനാമാർഗ്ഗത്തിലൂെട പ്രകൃതിയു�
െടയും സമുദായത്തിെന്റയും വികാസക്രമങ്ങളുെട െപാ�
തുനിയമങ്ങെളയും വിഭിന്നരൂപങ്ങേളയും നമുക്ക് െവളി�
െപ്പടുത്താൻ കഴിയുന്നു.ഈപരിേശാധനാ മാർഗ്ഗത്തി�
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
നാശവും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ വിജയവും അനിവാര്യ�
മാെണന്നുപെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ�
തെന്ന മാർക്സും എംെഗൽസും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘ജർമ്മൻ
ഐഡിേയാളജി’എന്നപുസ്തകത്തിൽഅവെരഴുതി:

‘ഞങ്ങെളസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,ആജ്ഞവഴിയ്ക്ക്
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരുസ്ഥിതിവിേശഷമല്ല കമ്യൂണി�
സം;യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് സ്വയം എത്തിേച്ചരാനുള്ള ഒരാ�
ദർശലക്ഷ്യമല്ലഅത്.ഞങ്ങൾകമ്യൂണിസെത്തപ്പറ്റി
പറയുേമ്പാൾ,ഇന്നെത്തസ്ഥിതിവിേശഷങ്ങെളഅവ�
സാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനെത്തയാണു�
േദ്ദശിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഉപാധികളിൽ നിന്നാണ്
ഈപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ നിർണ്ണായകശക്തികൾ െപാ�
ന്തിവരുന്നത്’.

മനുഷ്യെന്റ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എന്തുതെന്നയായാ�
ലും കമ്യൂണിസം തനിെയ വന്നുെകാള്ളുെമന്നാേണാ
ഇതിെന്റഅർത്ഥം?അെല്ലന്ന് മാർക്സും എംെഗൽസും
ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനംെകാണ്ട് മാ�
ത്രേമ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായം േനടിെയടുക്കാൻ കഴിയൂ.
എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട്:അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിനു േപ്ര�
രിപ്പിക്കുന്നപരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കു�
ന്നത്. ചരിത്രപരമായി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗംആവിർഭവി�
ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്നഅവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരി�
ക്കാൻ വയ്യ. പ്രവർത്തിക്കുേന്താറും അവർ വളരുന്നു.
അങ്ങെന വളർന്നുവളർന്ന് ഒടുവിൽ വിജയം േനടാനാ�
വശ്യമായ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നു.അേപ്പാൾ മനുഷ്യ�
െന്റ പ്രവർത്തനമാണ് വിപ്ലവെത്തഅനിവാര്യമാക്കു�
ന്നത്. ഒന്നുമാത്രം: വളർച്ചയുെട വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിയമ�
ങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടവിധത്തിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന
വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രേമ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ.
സമുദായത്തിനകത്തുനടക്കുന്നവസ്തുനിഷ്ഠമായൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങളുെടയും സമരങ്ങളുെടയും ബൗദ്ധികമായ പ്ര�
തിഫലനമാണ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം. വളർ�
ച്ചയുെടയും പരിവർത്തനങ്ങളുെടയും നിയമങ്ങെള െവ�
ളിെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സമരത്തിെന്റ ലക്ഷ്യവും നയപരി�
പാടികളും സമുദായത്തിെന്റഡയലക്റ്റിക്സിനനുകൂലമാ�
െണന്ന് അത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് പഠിപ്പിച്ചുെകാ�
ടുക്കുന്നു.ഈേബാധവും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും
അേഭദ്യമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. െതറ്റായ േബാധ�
േത്താടുകൂടി ശരിയായ സമരം നടത്താനാവിെല്ലന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,ഡയലക്റ്റിക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം
വിപ്ലവപരമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ്. പ്രപഞ്ചെത്ത�
പ്പറ്റിയും മനുഷ്യസമുദായെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ളഏറ്റവും ശരി�
യായ ശാസ്ത്രീയവ്യഖ്യാനം മാത്രമല്ല,പ്രപഞ്ചേത്തയും
സമുദായേത്തയും മാറ്റിത്തീർക്കലും അതിലുൾെപ്പടുന്നു.
താത്വികമായ പഠനം മാത്രമല്ല,പ്രാേയാഗികമായ വി�
പ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളുംഅതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.അതു�
െകാണ്ടാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞത്:

“തത്വജ്ഞാനികൾ േലാകെത്തവ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്ര�
േമ െചയ്തിട്ടുള്ളൂ;അതിെന മാറ്റുകഎന്നതാണ് കടമ”.



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

േ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. മാർക്സിസവുംആധുനികശാസ്ത്രവും

െ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
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