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4
ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം

പ്രകൃതിയും സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ മനുഷ്യെന്റ
സമൂർത്ത വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ പ്രവർത്തനമാണ് മാർക്സി�
െന്റ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ പ്രാരംഭബി�
ന്ദു മനുഷ്യെന്റ നിലനിൽപ്പിെന്റ പ്രശ്നം അനുേചതനങ്ങ�
ളായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലല്ല അവെന്റ
സൃഷ്ട്യന്മുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ആശയവും
പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം (Praxis) എന്ന നില�
യ്ക്കാണ് കരുതെപ്പടുന്നത്.

പലരും െതറ്റായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, മനുഷ്യെന്റ
ഭൗതികതാൽപര്യങ്ങേളാ സാമ്പത്തിക േനട്ടങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള അവെന്റ ആഗ്രഹങ്ങേളാ ശാരീരിക സുഖ�
സൗകര്യങ്ങേളാ ആണ് അവെന്റ രാഷ്ട്രീയവും, ധാർമ്മി�
കവും അദ്ധ്യാത്മികവുമായ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കു�
ന്നെതന്ന് വാദിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമല്ല ചരിത്രപരമായ
ഭൗതികവാദം. മനുഷ്യനും അവെന്റ ആശയങ്ങളും അഭി�
ലാഷങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും അവസാനവിശകലന�
ത്തിൽ ഭൗതികമായ ഉൽപാദന വിതരണ സമ്പ്രദായ�
ങ്ങളിൽ േവരൂന്നിയിരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിലവിലു�
ള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നെതന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തത്വചിന്തയാണ് ചരിത്രപരമായ
ഭൗതികവാദം. മനുഷ്യെന യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ജീ�
വിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും െചയ്യുന്ന, മാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികെള
അവലംബെപ്പടുത്തി സമൂർത്തമായി പഠിക്കുന്ന രീതി�
യാണിത്.

മനുഷ്യെന്റ നിലനിൽപ്പിന് ഭക്ഷണവും വീടും മറ്റ് ജീവി�
താവശ്യങ്ങളും അത്യന്താേപക്ഷിതമാണ്. സമൂഹത്തി�
െന്റ വികാസേത്താെടാപ്പം അവെന്റ ആവശ്യങ്ങളും
വർധിക്കുന്നു. അവന് ആവശ്യമുള്ളെതല്ലാം സ്വയം ഉൽ�
പാദിപ്പിക്കുകേയാ മറ്റുള്ളവരാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പടു�
കേയാ െചയ്യണം. ജീവസന്ധാരേണാപാധികളുൽപാ�
ദിപ്പിക്കുന്നതുവഴി മനുഷ്യൻ പേരാക്ഷമായി യഥാർത്ഥ�
ഭൗതികജീവിതെത്തയാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. [1]
എന്നാൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ മാത്രേമ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുെട ഉൽപാദന പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ജീവസന്ധാര�
േണാപാധികളുൽപാദിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രാ�
ചീനേഗാത്രജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലായാലും ജാതിവ്യ�
വസ്ഥയുെട മതിൽെക്കട്ടുകൾക്കകത്തു നിന്നുെകാണ്ടാ�
യാലും ആധുനിക വ്യാവസായിക സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ
നിന്നുെകാണ്ടായാലും അവൻ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നു.
മനുഷ്യെന്റ നിലനിൽപ്പിെന്റ രീതിയും അതുേപാെലത�
െന്ന അവെന്റ ആശയങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നത്
അവൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിെന്റ സ്വഭാവവും അന്ന�
െത്ത സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതികളുമാണ്.
മനുഷ്യെന്റ ചിന്താഗതി—അവെന്റ ജീവിതരീതിയിൽനി�
ന്നും അവെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യജീ�
വിതത്തിെല അവെന്റ പങ്കിൽ നിന്നുമാണുരൂപം പ്രാ�
പിക്കുന്നത്. ഉൽപാദനരീതിേയയും അതിനു ആവശ്യമാ�
യി ഉണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യസംഘടനേയയും അടിസ്ഥാന�
െപ്പടുത്തിയുള്ള മനുഷ്യെന്റ യഥാർത്ഥ ഭൗതികജീവിതം
അവസാന വിശകലനത്തിൽ, അവെന്റ ചിന്താസര�
ണിേയയും, ജീവിതത്തിെല സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും
ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്രക്രിയകളുെട െപാതുസ്വഭാവ�
െത്തയും തെന്ന നിർണ്ണയിക്കുന്നുെവന്ന് ചരിത്രപരമായ
ഭൗതികവാദം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
പുരാതനകാലെത്ത ഗുരുകുലവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായ�
ത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും താൻ ഒരു എഞ്ചിനിയേറാ,
ൈപലേറ്റാ, ഐ.എ.എസ്. ഓഫീസേറാ ആയിത്തീരു�
െമന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കില്ല. ആൻഡമാനിെല Ongis
വർഗ്ഗക്കാർ ഇക്കാലത്ത് േപാലും വിേദശനാണയ വി�
നിമയത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നങ്ങെളസംബന്ധിേച്ചാ
ഒരാളുെട ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഏെതല്ലാം കുറുക്കുവഴിക�
ളിൽ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി�
േയാ ചർച്ച െചയ്യാറില്ല. ഉൽപാദനരീതിയും സാമൂഹ്യ�
ബന്ധങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ജീവിതരീതിയും
ആണ് അവസാനമായി മനുഷ്യെന്റ േബാധേത്തയും
ആശയങ്ങേളയും അഭിലാഷങ്ങേളയും അതുേപാെല
സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങേളയും രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. മാർക്സ്
എഴുതി:

“ഏത് വിധത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവസന്ധാരേണാപാ�
ധികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നെതന്ന കാര്യം ആദ്യമായും
ആശ്രയിക്കുന്നത്, നിലവിലുള്ളതും ഇനി ഉണ്ടാേകണ്ടതു�
മായ യഥാർേത്ഥാപാധികെളയാണ്. ഈ ഉൽപാദന�
രീതിെയ മനുഷ്യെന്റ ശാരീരിക നിലനിൽപിനുള്ള പുന�
രുൽപാദന രീതിയായി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. അതി�
േലെറ, ഇത് അവരുെട ജീവിതസാഫല്യത്തിനുള്ള ഒരു
നിശ്ചിതരൂപമാണ്. അവരുെട ഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തമായ
ജീവിതരീതികൂടിയാണിത്. വ്യക്തികൾ ജീവിതസാഫ�
ല്യം ൈകവരിക്കുന്നതുേപാെലയാണ് അവയും െചയ്യു�
ന്നത്. അതുെകാണ്ട്, അവെയന്താെണന്ന് അവയുെട
ഉൽപാദനവുമായിസാമ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഉൽപാദിപ്പിക്കു�
ന്നത് എന്താണ്, എങ്ങിെനയാണു ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്
ഇവയുമായാണു സാമ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വ്യ�
ക്തികളുെട സ്വഭാവം, അവരുെട ഉൽപാദനെത്ത നിർ�
ണ്ണയിക്കുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണി�
രിക്കുന്നത്”.

1885-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിെഫേസ്റ്റായു�
െട മുഖവുരയിൽ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനപ്രേമയങ്ങൾ 1845 ന് മുമ്പു തെന്ന കാറൽ
മാർക്സ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി ഏംഗൽസ് എഴുതിയി�
ട്ടുണ്ട്.

“ആ പ്രേമയം ഇതാണ്: അതായത് ഓേരാ ചരിത്രകാ�
ലഘട്ടത്തിലും നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിേകാൽപാദനവി�
നിമയ രീതിയും ആവശ്യമായും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന
സാമൂഹ്യസംഘടനയും അതിെന്റ അടിത്തറ രൂപെപ്പടു�
ത്തുന്നു. അതിൽകൂടി മാത്രേമ ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ രാ�
ഷ്ട്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ ചരിത്രംവിശദീകരിക്കുവാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളൂ”. [2]

1859-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “A Contribution to the Critique
of Political Economy” യുെട ആമുഖത്തിൽ മാർക്സ് �
എഴുതി:

“എെന്ന കുഴപ്പത്തിലാക്കി സംശയങ്ങളുെട നിവാര�
ണത്തിനായി ഞാൻ ഏെറ്റടുത്ത ആദ്യെത്ത േജാലി
െഹഗലിെന്റ ‘ധർമ്മസിദ്ധാന്ത’ (Philisophy of Right)
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിമർശന പഠനമായിരുന്നു. ഇതി�
െന്റ ആമുഖം 1884-ൽ പാരീസിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ച Deutsch—Franzosische Fahrbricher—ൽ വന്നു.
നിയമബന്ധങ്ങളും അതുേപാെല തെന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യവ�
സ്ഥകളും അതാതിൽ നിന്നുതെന്നേയാ മനുഷ്യമനസ്സി�
െന്റ െപാതുവായ വികാസെമന്ന് പറയെപ്പടുന്നതിൽ
നിേന്നാ അല്ല രൂപെമടുക്കുന്നത്. പിെന്നേയാ ജീവിത�
ത്തിെന്റ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവയുെട േവ�
രുകൾ സ്ഥിതി െചയ്യുന്നത് എന്നതിേലക്കാണ് എെന്റ
അേന്വഷണങ്ങൾ നയിച്ചത്”. [3] ഈ പ്രേമയെത്ത
മാർക്സ് ഇങ്ങെന വിശദീകരിക്കുന്നു.

“മനുഷ്യർ പിന്തുടരുന്ന സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനത്തിൽ,
അപരിത്യാജവും ആഗ്രഹങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമായ
നിശ്ചിത ബന്ധങ്ങളിേലക്ക് അവർ പ്രേവശിക്കുന്നു.
ഈ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ അവരുെട ഭൗതികഉൽ�
പാദനശക്തികളുെട വികസനത്തിെന്റ ഒരു നിശ്ചിത�
ഘട്ടത്തിനു േയാജിച്ചതാണ്. ഈ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങ�
ളുെട ആെകത്തുകയാണ് സമൂഹത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക
ഘടന നിർമ്മിക്കുന്നത്—നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
ഉപരിഘടനകളുയരുന്ന യഥാർത്ഥ അടിത്തറയാണത്.
സാമൂഹ്യാവേബാധത്തിെന്റ നിശ്ചിതരൂപങ്ങൾ അതിനു
സമാന്തരമായുണ്ടാകുന്നു. ഭൗതികജീവിതത്തിെല ഉൽ�
പാദനരീതി, ജീവിതത്തിെന്റ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും
ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്രക്രിയകളുെട െപാതുസ്വഭാവം
നിർണ്ണയിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ േബാധമല്ല അവെന്റ നി�
ലനിൽപ്പിനാധാരം. മറിച്ച് അവെന്റ നിലനിൽപ്പാണ്
അവെന്റ േബാധത്തിനടിസ്ഥാനം. [4]

1849-ൽ മാർക്സ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ “Wage, Labour and
Capital”—ൽ എഴുതി

“വ്യക്തികളുൽപാദനം നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�
ളിെല പരിവർത്തനഫലമായി അതായത്, ഉൽപാദന�
ത്തിെല സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും, ഉൽപാദനത്തിെന്റ
ഭൗതിേകാപാധികളുെട മാറ്റത്തിെന്റയും വികസനത്തി�
െന്റയും ഫലമായി ഉൽപാദനശക്തികൾക്കും മാറ്റങ്ങ�
ളുണ്ടാകുന്നു. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ടാണ് ആ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സമൂഹ�
െമന്നു വിളിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ വികാസത്തിെന്റ
വ്യക്തമായ പരിവർത്തനദശകളുള്ള സമൂഹമാണത്.
പുരാതനസമൂഹം, ഫ്യൂഡൽസമൂഹം, ബൂർഷ്വാസമൂഹം
ഇവെയല്ലാംതെന്ന ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെട സങ്കീർണ്ണ�
തകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടായ ഫലത്തിെന്റ ലളിതമായ
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മാനവസമുദായത്തിെന്റ ചരിത്ര�
പരമായ വികാസത്തിൽ സുപ്രധാനചുവടുകളാണ് ഇവ
ഓേരാന്നും. [5]

ഏംഗൽസ് എഴുതി: ചരിത്രത്തിെന്റ ഭൗതികവീക്ഷണം
ആരംഭിക്കുന്നത്, മനുഷ്യജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഉപാ�
ധികളുെട ഉൽപാദനവും, തദനന്തരമുള്ള, ഉൽപാദിപ്പിച്ച
സാധനങ്ങളുെട വിനിമയവുമാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യഘട�
നയുെടയും അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള പ്രേമയത്തിൽനിന്നു�
മാണ്. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാമൂഹ്യപരി�
വർത്തനത്തിേന്റയുമടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക കാരണ�
ങ്ങളാെണന്ന നിഗമനത്തിെലത്തിേച്ചരുന്നു… ഉൽപാദ�
നവിതരണരീതികളിൽ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനു�
ള്ള കാരണവും സാമ്പത്തികമാണ്”. [6]

ഇപ്രകാരം മാർക്സിേന്റയും ഏംഗൽസിേന്റയും അഭിപ്രാ�
യത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സമൂഹത്തിെല അംഗങ്ങൾ
അവരുെട ജീവിതസന്ധാരേണാപാധികൾ ഉൽപാദി�
പ്പിക്കുകയും ആ ഉൽപന്നങ്ങൾ പരസ്പരം ൈകമാറുക�
യും െചയ്യുന്ന രീതികളാണ് സമൂഹത്തിെന്റ ചരിത്രെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. മാ�
റിമാറി വരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വികാസം
പ്രാപിക്കുന്ന സമൂഹത്തിെന്റ സ്ഥാപനാപരമായ ഘട�
നയാണ് അത്യന്തികമായി മനുഷ്യെന്റ ധാർമ്മികവും,
തത്വചിന്താപരവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ ആശയങ്ങെളയും
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുെട രൂപങ്ങെളയും
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിെല നിർണ്ണാ�
യകഘടകം സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാെണന്നും,
മറ്റുള്ളവെയല്ലാം അപ്രധാനങ്ങളും നിർജ്ജീവങ്ങളുമാ�
െണന്നും ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. എെന്തന്നാൽ, ഭൗ�
തികമായ ഉൽപാദന വിനിമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യനും പ്ര�
കൃതിയും തമ്മിലും, മനുഷ്യനും, മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിപരമായ
ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന സമൂഹവും തമ്മിലും ഉള്ള സജീവ�
മായ ഒരു ബന്ധം കുടിെകാള്ളുന്നുണ്ട്.

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ എന്നതുെകാണ്ട് മാർക്സ് അർത്ഥ�
മാക്കുന്നത് ജനങ്ങളുെടയിടയിലുള്ള സജീവമായ ബന്ധ�
ങ്ങെളയാണ്. സമൂഹം രൂപെപ്പടുത്തുന്ന വ്യക്തികൾ�
ക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വർഗ്ഗങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ
ഇതിലുൾെപ്പടുന്നു.

സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി എന്നു പറയുന്നത്
ഉൽപാദന ശക്തികളുെടയും, നിർദ്ദിഷ്ടസാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെടയും,
ഇവേയാടുേചർന്നുള്ള സാമൂഹ്യഘടനകൾ, സ്ഥാപന�
ങ്ങൾ ധാർമ്മികവും നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആശ�
യങ്ങൾ എന്നിവയുെടയും ആെകത്തുകയാണ്. സമൂഹം
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സം�
വിധാനമാണ്. സമൂർത്തമായ വ്യക്തികളുെട കൂട്ടായ പ്ര�
യത്നങ്ങളാണ് ഈ സംവിധാനെത്ത നിലനിർത്തുന്ന�
ത്. മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് സമൂഹവും
നിലനിൽക്കുന്നത്.

ഒരു പ്രമാണത്തിെന്റ സാമൂഹ്യമായ ഉൽപത്തിയും, രാ�
ഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവും ആയ അതിെന്റ അന്തസ്സത്ത�
യും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ബന്ധമുെണ്ടന്നു മാർക്സ്
കെണ്ടത്തി. മതപരവും, രാഷ്ട്രീയവും, തത്വശാസ്ത്രപര�
വും, ധാർമ്മികവുമായ ആശയങ്ങൾ സാമൂഹ്യജീവിത�
വുമായി അേഭദ്യമായി ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നാ�
ണിതിെന്റ അർത്ഥം. ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ
ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യമാണ് ആശയങ്ങെള ക്രമെപ്പ�
ടുത്തുന്നത്. ഓേരാ സിദ്ധാന്തവും ഉടെലടുക്കുന്നത് ഒരു
നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ്; വ്യക്തമായ സാമൂഹ്യ-
സാമ്പത്തിക പ്രേചാദനത്തിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ നിർജ്ജീവമായ ഒരു പ്രതിഫല�
നെമന്ന് ഇതിെന പറയുകവയ്യ. കാരണം, ഏതു സാമൂ�
ഹ്യസാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു സി�
ദ്ധാന്തം െപാന്തിവേന്നാ, ആ യാഥാർത്ഥ്യെത്തതെന്ന
അതു വിശദീകരിക്കുകയും അതിേന്മൽ േപ്രരണ െച�
ലുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതു പ്രവൃത്തിക്കുള്ള
പ്രേചാദനമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്തതെന്ന മാറ്റിമറിക്കുന്നു. അങ്ങെന വ്യക്തമായ സാ�
മൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രേചാദനത്തിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങ�
െന പുതിയ ആശയങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുെടയും
ആവിർഭാവത്തിനതു വഴിെതളിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇനി
ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആശയങ്ങളും പുതിയ പു�
തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നിയാമക ശക്തികളാ�
യി വർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓേരാ സിദ്ധാന്തവും,
പ്രാേയാഗിക, ദ്വന്ദ്വാത്മക പ്രക്രിയയുെട ഫലപ്രാപ്തിയി�
േലക്കുള്ള ഉപാധിയാണ് മാർക്സിസത്തിെന്റ വരട്ടുവാദ�
ക്കാരായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആത്മീയതയുെടേമൽ ഭൗ�
തികത്തിനുള്ള മുൻതൂക്കെത്ത മാത്രെമ കാണുന്നുള്ളൂ.
േമൽക്കൂരെയ സാമ്പത്തികമായ ‘ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറി’
െന്റ െവറുെമാരു പ്രതിഫലനമായിട്ടും, മനുഷ്യെന, ഭൗ�
തികവും സാംസ്കാരികവുമായ സാധനങ്ങളുെട ഉൽപാദ�
കനും, ഉപേഭാക്താവുമായ ഒരു ‘സാമ്പത്തിക മനുഷ്യ’
നായിട്ടും മാത്രെമ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. ചരിത്രപരമായ
ഭൗതികവാദെത്ത, നിത്യജീവിതത്തിെന്റ ഭൗതിേകത�
രവും, സാമ്പത്തിേകതരവുമായ വശങ്ങെള കണക്കി�
െലടുക്കാത്ത സാമ്പത്തികനിശ്ചിതത്വവാദ (economic
determinism)മായിട്ടാണവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്.

ജീവസന്ധാരേണാപാധികളുെട ഭൗതികമായ ഉൽപാ�
ദനരീതി സാമൂഹ്യവികാസത്തിെന്റ നിർണ്ണായകഘ�
ടകമാെണന്നു പറയുന്നതുെകാണ്ട് ഉൽപാദനശക്തി�
കൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും, ധാർമ്മികവും,
ആത്മീയവുമായ അവസ്ഥെയ യാന്ത്രികമായി നിർണ്ണ�
യിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല. വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിലുള്ള രാ�
ഷ്ട്രീയവും വ്യവസ്ഥാപിതവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ
ഉപരിഘടനകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉപരിഘടനയ്ക്ക് അേധാഘടന (introstructure)യുെട
േമൽ ഒരു പ്രത്യാഘാതവുമുണ്ട്.

അവസാനഘട്ടത്തിലുള്ള ഏംഗൽസിെന്റ ഒരു കത്തിൽ
സാമ്പത്തികശക്തികളുെട പ്രാധാന്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
തെന്റ നിർബന്ധം തെന്റ തെന്ന അനുയായികളിൽ
പലരും െതറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു അേദ്ദഹം
സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികഘടകം പ്രത്യക്ഷമാ�
േയാ പേരാക്ഷമാേയാ മെറ്റല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങ�
െളയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവസാനഘട്ടത്തിൽ മാത്ര�
േമ ആയിരിക്കൂ എന്ന് അേദ്ദഹം ആവർത്തിച്ചു പ്രസ്താ�
വിച്ചു. സാമൂേഹ്യാപരിഘടനയുെട വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ
അവയുെട തെന്ന താരതേമ്യന സ്വതന്ത്രമായ വികാസ
നിയമങ്ങെളയാണ് പിന്തുടരുന്നെതന്നു അേദ്ദഹം വ്യ�
ക്തമാക്കി. ഉൽപാദനശക്തികളുെടയും ഉൽപാദനബ�
ന്ധങ്ങളുെടയും വികാസത്തിേന്മൽ ഇവ പ്രതിപ്രവർത്ത�
നംേപാലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1894-ൽ ഏംഗൽസ് എഴുതി: “സജീവമായ ഏക ഉപാ�
ധി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതി�
യാണു കാരണെമന്നും, മറ്റുള്ളെതല്ലാം നിർജ്ജീവമായ
ഫലങ്ങളാെണന്നും പറയുകവയ്യ. േനെര മറിച്ച്, സാമ്പ�
ത്തികാവശ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവെയല്ലാം
അേന്യാന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണു സത്യം. സാ�
മ്പത്തികാവശ്യം അവസാനഘട്ടത്തിൽ സ്വയം പ്രവർ�
ത്തിച്ച് തീരുകയും െചയ്യുന്നു”.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ സ്ഥിതിഗതികളുെട
പ്രാമാണ്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നേതാെടാപ്പംതെന്ന ആശ�
യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം, മതം, നിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടക�
ങ്ങളുെട പങ്കും മാർക്സിസം ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ചില പ്ര�
േത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യബ�
ന്ധങ്ങെള പരിവർത്തനം െചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ േമൽ�
പ്പറഞ്ഞ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ നിർണ്ണായകമായ പങ്കുേപാ�
ലും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങളു�
െട സൃഷ്ടിയാെണേന്നാ, സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളും പരിശീ�
ലനവുമാണ് അവെന രൂപെപ്പടുത്തുന്നെതേന്നാ വാദി�
ക്കുന്നത് മനുഷ്യെനപ്പറ്റിയുള്ള വികൃതമാക്കെപ്പടുന്നതും
ൈചതന്യമില്ലാത്തതുമായ ധാരണയിലാണധിഷ്ഠിതമാ�
യിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സാഹചര്യങ്ങളുെട സൃ�
ഷ്ടിയാെണന്നു, നിലവിലിരുന്ന ഭൗതികവാദപരമായ
അഭിപ്രായെത്ത ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് 1845-ൽ ഫ്യൂവർബാ�
ക്കിെനപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ തീസിസ്സിൽ മാർക്സ് എഴുതുക�
യുണ്ടായി. മനുഷ്യെന്റ പരിശ്രമംെകാണ്ട് ചുറ്റുപാടുകെള
മാറ്റാൻ കഴിയുെമന്നും അേദ്ദഹം അതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ:

“മനുഷ്യർ പരിതഃസ്ഥിതികളുെടയും പരിശീലനത്തിെന്റ�
യും സൃഷ്ടികളാെണന്നും മാറ്റംവന്ന മനുഷ്യർ മാറിയ
പരിതഃസ്ഥിതികളുെടയും പരിശീലനത്തിെന്റയും സൃ�
ഷ്ടികളാെണന്നുമുള്ള ഭൗതികവാദപരമായ സിദ്ധാന്തം
ഒരു കാര്യം മറക്കുന്നു; അതായത് മനുഷ്യരാണു പരിതഃ�
സ്ഥിതികെള മാറ്റുന്നത് എന്നും, അധ്യാപകനുതെന്ന,
അധ്യയനം ആവശ്യമാെണന്നുള്ള കാര്യം”. [7]

ഉൽപാദനരീതിയല്ല മനുഷ്യെന മാറ്റുന്നത്; േനെര മറിച്ച്
മനുഷ്യൻ ഉൽപാദനരീതിെയ മാറ്റുകയാണു െചയ്യുന്ന�
ത്. ‘തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യ’ െമന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
മാർക്സു തെന്ന പറയുന്നതുേപാെല, “ഉൽപാദനരീതി
മാറ്റുന്നതിൽക്കൂടി മാനവരാശി അതിെന്റ സാമൂഹ്യബ�
ന്ധങ്ങളാെക മാറ്റുകയാണു െചയ്യുന്നത്. ഭൗതികസമ്പ�
ത്തിെന്റ ഉൽപാദനത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധ�
ങ്ങൾ സംസ്ഥാപിക്കുന്ന മനുഷ്യർ തെന്നയാണ് ആ
ബന്ധങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങ�
ളും ഗുണവിഭാഗങ്ങളും (Categories) സ്ഥാപിക്കുന്നത്”.
ഭൗതികപദാർത്ഥങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന യഥാർത്ഥങ്ങ�
ളായ മനുഷ്യെന്റ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വിശ്വാ�
സങ്ങളും മേനാഭാവവും അവെന്റ ജീവിതത്തിെന്റയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും സാരഥ്യശക്തികളാണ്. അവ
ഏേതാ അജ്ഞാതമായ ദിവ്യശക്തിയാൽ ദാനം െച�
യ്യെപ്പട്ടവയല്ല. േനെരമറിച്ച് മനുഷ്യെന്റ ജീവിതരീതി
നിർണ്ണയിക്കുകയും രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്ത സാമൂഹ്യ�
വികാസത്തിെന്റ ഓേരാ പ്രേത്യകഘട്ടത്തിലും അവനും
അവെന്റ സഹജീവികളും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള സാമൂ�
ഹ്യബന്ധങ്ങളുെട രൂപവിേശഷങ്ങൾ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച സ്വ�
ന്തം സൃഷ്ടികളാണ്. സാമ്പത്തികപരിതഃസ്ഥിതികളുെട
യാന്ത്രികമായ പ്രതിഫലനങ്ങളല്ല അവ. അവ വചനാ�
ത്മകസ്വഭാവമുള്ളവയാണ്; സാമൂഹ്യവികാസത്തിെന്റ
സാരഥ്യശക്തികളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.

വ്യക്തി സമൂഹത്തിലാണു ജീവിക്കുന്നത് അതിനാൽ
അവെന്റ സാമൂഹ്യമായ നിലനിൽപ്പിെന്റ വ്യവസ്ഥക�
ളാൽ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ, വർഗം, കുടുംബം, വിദ്യാഭ്യാ�
സം, പരിശീലനം, എന്നിവയാൽ വ്യക്തികൾ സ്വാധീ�
നിക്കെപ്പടുകയും, രൂപെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. സങ്കീർണ്ണ�
മായ സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും രൂപം പ്രാ�
പിക്കുന്ന വിവിധ ചിന്താഗതികളും, പാരമ്പര്യം സാമൂഹ്യ�
വഴക്കം, ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മറ്റു ഘടകങ്ങളും അവ�
യുെട സ്വാധീനം െചലുത്തുന്നു. എങ്കിൽ തെന്ന സ്വന്തം
ഇച്ഛാശക്തിയനുസരിച്ചും മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഇണങ്ങുന്നവി�
ധവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥിതികളും ഘടക�
ങ്ങളും ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം വിധിവിശ്വാസത്തി�
െന്റ (fatalism) സിദ്ധാന്തേമാ തികഞ്ഞ സാമ്പത്തിക
നിശ്ചിതത്വവാദേമാ അല്ല. സാമ്പത്തികവും ചരിത്രപ�
രവും സാമൂഹ്യവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായ സാദ്ധ്യതകെള സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രേമ െചയ്യുന്നുള്ളൂ.
അവെയ മനസ്സിലാക്കുവാനും സ്വന്തം രുചിക്കനുസരിച്ചു�
ള്ള െതരെഞ്ഞടുപ്പു നടത്താനും തീരുമാനങ്ങെളടുക്കാ�
നും, സ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള ചുമതല
മനുഷ്യേന്റതാണ്. സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളാൽ മനു�
ഷ്യൻ സ്വാധീനിക്കെപ്പടുകയും രൂപെപ്പടുകയും െചയ്യു�
ന്നു എന്നുള്ളത് േനരുതെന്ന. എന്നാൽ ചരിത്രെത്തയും
സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികെളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യ�
െന്റ േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനമാെണേന്നാർക്ക�
ണം. സ്വന്തം േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെട
മനുഷ്യൻ തെന്റ ചുറ്റുപാടുകെള രൂപെപ്പടുത്തുകയും സ്വ�
ന്തം േലാകെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയും അതു സൃഷ്ടിക്കുകയും
രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നതിലൂെട സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു.

ഇങ്ങെന സാമ്പത്തികവും സാഹചര്യങ്ങെള സംബന്ധി�
ക്കുന്നതുമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് നൽകിയ പ്രാധാ�
ന്യം അേദ്ദഹെത്ത നിശ്ചിതത്വവാദത്തിേലക്കു നയിച്ചി�
ല്ല. കാരണം അേതാെടാപ്പം തെന്ന സമൂഹവും അതി�
െന്റ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പ�
ട്ടവയാെണന്ന് അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അല്ലാത്തപ�
ക്ഷം സമൂഹെത്ത മാറ്റിമറിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യ�
െന്റ േബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധ്യതയി�
ല്ലാതായിേപാകും.

മനുഷ്യെനന്നത് സമൂഹത്തിെന്റ ഒരു സൃഷ്ടിമാത്രമല്ല;
സ്രഷ്ടാവുംകൂടിയാണ്. ‘പരിശുദ്ധ കുടുംബ’ െമന്ന തെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ മാർക്സ് ഇപ്രകാരെമഴുതി: ‘മനുഷ്യൻ ചുറ്റു�
പാടുകളാൽ രൂപെപ്പടുത്തെപ്പട്ടവനാെണങ്കിൽ മനുഷ്യ�
െന്റ ചുറ്റുപാടുകെള മനുഷ്വത്വപരമാക്കണം. മനുഷ്യൻ
പ്രകൃത്യാ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാെണങ്കിൽ അവെന്റ പ്ര�
കൃതം സമൂഹത്തിൽ മാത്രേമ വികസിപ്പിക്കാനാവൂ”.

മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി വളരാൻ കഴിയണ�
െമങ്കിൽ സാമൂഹ്യവും ൈനസർഗ്ഗികവുമായ ചുറ്റുപാടു�
കൾക്ക് പരിവർത്തനമുണ്ടാകണെമന്നാണിതിെന്റയർ�
ത്ഥം. സാമൂഹ്യവും ഭൗതികവുമായ ചുറ്റുപാടുകേളാടുള്ള
സമരങ്ങളിൽകൂടിയാണ് മനുഷ്യെന്റ മാനുഷികസ്വഭാവ�
വും കഴിവുകളും വികസിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിയാകെട്ട സമൂഹമാകെട്ട നിശ്ചലമല്ല. അവ
രണ്ടും ചരിത്രപരമായ വികാസ പരിണാമങ്ങൾക്കു വി�
േധയമാണ്. അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യനും അതിെന്റ ഒരു
ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചരിത്രത്തിെന്റ ഭാഗം
മാത്രമല്ല; സ്രഷ്ടാവുകൂടിയാണ്. 1852-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയ “18-ാം ബ്രുെമയർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാർക്സ്
ഇപ്രകാരെമഴുതി: “മനുഷ്യർ അവരുെട സ്വന്തം ചരി�
ത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇഷ്ടാനുസരണമല്ല അവര�
തു െചയ്യുന്നത്. അവർ തെന്ന സ്വയം െതരെഞ്ഞടുത്ത
പരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക് കീഴിലല്ല ഇപ്രകാരം െചയ്യുന്ന�
തും. േനെരമറിച്ച് ഭൂതകാലത്തുനിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ,
പ്രദാനം െചയ്യെപ്പട്ടതും, േനരിട്ട് അവർ അഭിമുഖീകരി�
ക്കുന്നതുമായ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് മനുഷ്യർ അവരുെട
സ്വന്തം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മൺമറഞ്ഞുേപായ മുഴു�
വൻ തലമുറകളുെടയും പാരമ്പര്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യരുെട തലേച്ചാറിേന്മൽ മലേപാെല ഭാരമുള്ള
സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തുന്നു”.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ േബാധമുള്ള, സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള
ജീവിയാണ്. മനുഷ്യന് സ്വന്തം യത്നംെകാണ്ട് പരിതഃ�
സ്ഥിതികൾ മാറ്റാനാവും. “ചരിത്രെമന്നു വിളിക്കുന്നതു
മുഴുവൻ” മാർക്സ് എഴുതി, “മനുഷ്യാധ്വാനത്തിെന്റ സൃഷ്ടി�
പരമായ പ്രക്രിയയാണ്. മനുഷ്യനുേവണ്ടി അവൻ നട�
ത്തിയ പ്രകൃതിയുെട വികാസമാണ്. ഇതിെന്റ ഫലമാ�
യി താൻ തെന്ന സ്വയം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ വ്യക്ത�
വും അനിേഷധ്യവുമായ െതളിവ് അവനു ലഭിക്കുന്നു”.

മാർക്സിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ചരിത്രെമന്നത് ഉൽ�
പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉത്ഭവവികാസങ്ങളുെട കഥ�
യായിരുന്നില്ല. അതു മനുഷ്യെന്റ സ്വയം സൃഷ്ടിയുെട
കഥയാണ്. മനുഷ്യെന നിർവ്വചിക്കുന്നത് അവെനന്തു
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കിയല്ല; എന്തു പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു എന്നതിെന ആശ്രയിച്ചാണ്. ആശയവും
പ്രേയാഗവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ്. മനുഷ്യെന്റ സൃ�
ഷ്ട്യന്മുഖമായ പ്രവർത്തനമാണ് അവെന്റ നിലനിൽപ്പി�
നു നിദാനം.

പ്രവർത്തനം എന്നതുെകാണ്ട് മാർക്സ് ഉേദ്ദശിച്ചത് സാ�
മ്പത്തിക പ്രവർത്തനെത്ത മാത്രമല്ല, േലാകസത്തയു�
െട ഭൗതികാടിസ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
െവറും സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങെളക്കാൾ കവിഞ്ഞ ചി�
ലതായിരുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്ര�
വർത്തിയും മനുഷ്യെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടും.
ചിന്ത, വികാരം, േസ്നഹം ഇവെയല്ലാം മനുഷ്യപ്രവർത്ത�
നത്തിെന്റ രൂപങ്ങളാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തുടമാസമ്പ്രദാ�
യെത്ത വിമർശിക്കേവ മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി. ഉടമ
ൈകയ്യാളുകെയന്നത് മാനുഷിക പ്രവർത്തനത്തിെന്റ
ഒരു നിേഷധമാണ് എന്ന്. ഭൗതികസമ്പത്തിെന്റ സൃ�
ഷ്ടിക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഉൽപാദനപ്രവർത്തനത്തിെന്റ വി�
കാസെത്ത മാത്രമല്ല അേദ്ദഹം ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. മനു�
ഷ്യപ്രവർത്തനത്തിെന്റ എല്ലാ രൂപങ്ങെളയും അേദ്ദഹം
ലക്ഷ്യമാക്കി. മനുഷ്യെന്റ അസ്തിത്വെമന്നാൽ അവെന്റ
പ്രവർത്തനത്തിെന്റ രീതിയാണ്. മനുഷ്യെന്റ അസ്തിത്വ�
ത്തിെന്റ പ്രാഥമികഘടകം സാമ്പത്തിക പരിതഃസ്ഥിതി�
കളല്ല, മനുഷ്യപ്രവർത്തനമാണ്. മനുഷ്യെന്റ പൂർണ്ണവി�
കാസത്തിനും യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാനുഷിക
സ്വഭാവത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഇടയാക്കുന്ന�
വിധം സമൂഹെത്തയും പ്രകൃതിേയയും പരിവർത്തനം
െചയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തിെന്റ
ഏറ്റവും പ്രധാനവും വിലെപ്പട്ടതുമായവശം. 1846-ൽ
അന്നേങ്കാവിെനഴുതിയ കത്തിൽ മാർക്സ് പ്രസ്താവിച്ചതു�
േപാെല, മനുഷ്യരുെട സാമൂഹ്യചരിത്രം, അവർ അേത�
പ്പറ്റി േബാധവാന്മാരാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും അവരു�
െട വ്യക്തിത്വവികാസത്തിെന്റ ചരിത്രമല്ലാെത മെറ്റാന്നു�
മല്ല.

മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
1970 മാർച്ച്

1. Karl Marx: German Ideology P. 7
2. മാ ർക്സും ഏംഗൽസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാിെഫേസ്റ്റാ, ആമുഖം, േപ�

ജ് 1883.
3. Karl Marx: A Contribution to the Critigue of Polical

Economy, International Publishers, New York 1864 P. 11.
4. P. 11.
5. Karl Marx: Wage, Labour and Capital.
6. Engles: Socialism—utopian and scientific P. 45.
7. Karl Marx. Thesis III on Feuer bach.
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െ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 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
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6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
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