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1 ധനശാസ്ത്രം എന്തു്? എന്തിനു്
മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത പല ആവശ്യങ്ങളുമു
ണ്ട്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട് തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ കൂ
ടാെത അവന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇെതാെക്ക േവ
ണെമങ്കിൽ അവൻ പണിെയടുക്കണം, അദ്ധ്വാനിക്ക
ണം. ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കാനും വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനും വീടു
ണ്ടാക്കാനും അതുേപാെലയുള്ള മറ്റാവശ്യങ്ങൾ നിറേവ
റ്റുവാനും അദ്ധ്വാനം കൂടിേയ കഴിയൂ. ഭൂമിക്കടിയിൽ കി
ടക്കുന്ന കൽക്കരിേയാ ഇരുേമ്പാ പുറേത്തക്കു െകാണ്ടു
വന്ന് യന്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സാമഗ്രികളുമുണ്ടാക്കണെമങ്കിൽ
അദ്ധ്വാനിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. കാട്ടിൽ കിടന്ന മരം
െവട്ടിമുറിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന് അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്
ഞാൻ എഴുതാനുപേയാഗിക്കുന്ന േമശ. പ്രകൃതിയിൽ
കാണുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ അദ്ധ്വാനമർപ്പിച്ച് ഉപേയാഗക
രങ്ങളായ സാമഗ്രികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് മനുഷ്യൻ െച
യ്യുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്കാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറ
യുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും
ശരി, ഏത് സമുദായഘടനയിലായാലും ശരി, ഏത് രാ
ജ്യത്തിലായാലും ശരി, ജീവിത നിർവ്വഹണത്തിന് ഉൽ
പാദനം കൂടിേയ കഴിയൂ.
പണിെയടുക്കാൻ പണിയായുധം േവണം. ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് മനു
ഷ്യൻ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. ഈ ഉൽപാദേനാപ
കരണങ്ങളും അവയുപേയാഗിച്ച്, പ്രവൃത്തിയിൽ ൈവദ
ഗ്ധ്യം േനടി, ആ ൈവദഗ്ധ്യെത്ത തങ്ങളുെട സന്താന
പരമ്പരകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന ഉൽപാദ
നം തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാവാൻ സഹായിക്കുകയും െച
യ്യുന്ന മനുഷ്യരും എല്ലാമടങ്ങിയാൽ ഉൽപാദനശക്തി
കളായി.
മനുഷ്യർ ഇങ്ങെന ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റ
യ്ക്കല്ല, കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ്. ഒരു ഖനിേയാ ഫാക്ടറിേയാ
തനിെയ, മറ്റാരുെടയും സഹായം കൂടാെത, ഉപേയാഗി
ക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങെന സാധിക്കും? നൂറ്റുക്കണക്കി
നായി, ആയിരക്കണക്കായി, ആളുകൾ േയാജിച്ചുെകാ
ണ്ടാണ് — സാമൂഹ്യമായിട്ടാണ് — സമുദായത്തിൽ ഉൽ
പാദനം നടത്തുന്നത്. മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽ
പാദനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സാമൂഹ്യബന്ധം കാണ
െപ്പടുന്നത്. കൃഷിക്കാരന് വയലിൽ പണിെയടുക്കാനും
ൈകേവലക്കാരന് പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രവർ
ത്തിക്കാനുെമല്ലാം മറ്റുള്ളവരുെട സഹായമാവശ്യമാണ്.
തങ്ങളുെട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ആവശ്യങ്ങളുെട നിർ
വഹണത്തിനുേവണ്ടി മനുഷ്യർ ഒരു തരത്തിലെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരുതരത്തിലുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നു.
കാറൽമാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘ഒരു സവിേശഷരീതി
യിൽ സഹകരിച്ചുനിന്നും തങ്ങളുെട അധ്വാനഫലങ്ങ
െള പരസ്പരം ൈകമാറിയും മാത്രേമ മനുഷ്യർക്ക് ഉൽ
പാദനം നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളു. ഉൽപാദനം നടത്തു
വാനായി അവർ വ്യക്തമായ ചില പരസ്പരബന്ധങ്ങളി
േലർെപ്പടുന്നു. ഈ പരസ്പരബന്ധങ്ങളുെട പരിധിക്കക
ത്ത് നിന്നുെകാണ്ടുമാത്രെമ അവർ പ്രകൃതിെയ ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തുന്നുള്ളു, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളു.’
ഈ പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ ചിലേപ്പാൾ എല്ലാവരുെടയും
സമ്മതേത്താടുകൂടിയവയായിരിക്കും; മറ്റു ചിലേപ്പാൾ
ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മെറ്റാരു വിഭാഗത്തിെന്റ േമൽ
നടത്തുന്ന നിർബന്ധെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയവ
യായിരിക്കും. ഏതായാലും ഏത് സാമൂഹ്യഘടനയിലും
നിശ്ചിതമായ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുെമന്ന്
തീർച്ചയാണ്. ഈ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദന
ശക്തികളും കൂടിയതിെനയാണ് ഉൽപാദനരീതി എന്നു
പറയുന്നത്.
ഉൽപാദനരീതിയും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഒേര നി
ലയ്ക്ക്, യാെതാരു മാറ്റവും കൂടാെത അധികകാലം നി
ലനിൽക്കുകയില്ല. അവെയല്ലാേയ്പാഴും മാറിെക്കാണ്ടും
വളർന്നുെകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. കല്ലും മരകക്ഷണങ്ങളും
പണിയായുധങ്ങളായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനു
ഷ്യെന്റ ഉൽപാദന സമ്പ്രദായവും ആധുനിക കാലെത്ത
പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉൽപാദന സമ്പ്രദായവും തമ്മിെലാന്നു താ
രതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കിയാൽ ഉൽപാദനശക്തികളി
ലും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിലും എത്ര അത്ഭുതകരങ്ങ
ളായ പരിവർത്തനങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടുള്ളെതന്ന് മനസി
ലാവും. ആദ്യം ഉൽപാദനശക്തികളിൽ-പ്രേത്യകിച്ചും
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. ഉൽപാ
ദനശക്തികൾ മാറുകയും വളരുകയും െചയ്യുന്നേതാെടാ
പ്പം മനുഷ്യരുെട ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾക്കും മാറ്റം സംഭ
വിക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി ഉൽപാദനരീതിയിലാെക മാറ്റം
വന്നുേചരുന്നു. ഇങ്ങെനയാണ് ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ,
നൂറ്റാണ്ടുകളുെട മാറ്റങ്ങളുെടയും വളർച്ചകളുെടയും ഫല
മായി വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങളും വൻകിടവ്യവസായങ്ങ
ളും ആവിർഭവിച്ചത്.
സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരേമർെപ്പടുന്ന
ഈ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്
ധനശാസ്ത്രം. സമുദായത്തിെന്റ നിലനിൽപിനും വളർ
ച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുെട ഉൽപാദനവിതരണ
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങെളപ്പ
റ്റിയുമാണ് ധനശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുെകാ
ണ്ട് ധനശാസ്ത്രം ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാണ്. ഏംെഗൽ
സ് പറയുന്നു: “ധനശാസ്ത്രെമന്നത്, അതിെന്റ ഏറ്റവും വി
പുലമായ അർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യസമുദായത്തിെല ഭൗ
തികമായ ജീവേനാപകരണങ്ങെള ഉൽപാദിപ്പിക്കുക
യും ൈകമാറുകയും െചയ്യുന്നതിനടിസ്ഥാനമായ നിയമ
ങ്ങളുെട ശാസ്ത്രമാണ്.”
ഉൽപാദനവിതരണങ്ങളുെട ഉപാധികൾ ഓേരാ രാജ്യ
ത്തും ഓേരാ മാതിരിയാണ്. കാലം മാറുന്നേതാെടാപ്പം
അവയ്ക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എല്ലാ രാജ്യ
ങ്ങളുെടയും, ചരിത്രപരമായ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളുെടയും
ധനശാസ്ത്രം ഒേര മാതിരിയായിരിക്കില്ല. അതുെകാണ്ട്
ധനശാസ്ത്രം ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ചരിത്രപ
രമായ ഒരു ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ്. ചരിത്രപരമായ, ഇടത
ടവില്ലാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയാ
ണത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. െലനിൻ പറയുന്നതുേപാെല,
“സാമൂേഹ്യാൽപാദനത്തിെന്റ വളർന്നുവരുന്ന ചരിത്ര
പരമായ വ്യവസ്ഥകെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാ
ണ് ധനശാസ്ത്രം.”
എന്നാൽ പ്രാചീന കാലഘട്ടങ്ങളിെല സാമ്പത്തിക
ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ധനശാസ്ത്രം വിപു
ലമായ േതാതിൽ ഇനിയും എഴുതെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടമായേപ്പാൾ മാത്രമാണ് ഈ
ശാസ്ത്രത്തിന് അതർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. പഴയ
ഉൽപാദക ബന്ധങ്ങേളാട് േപാരാടുവാനുള്ള ശക്തി
േയറിയ ഒരായുധെമന്ന നിലയ്ക്ക് ധനശാസ്ത്രം ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത് അേപ്പാൾ മുതൽക്കാണ്.
മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനരീതിയുെട ഉൽഭ
വവും വളർച്ചയുമാണ് അതിെല ഉള്ളടക്കം. ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ്
രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങെള
കർശനമായി വിമർശിക്കുക, പഴയ ഉൽപാദനബന്ധ
ങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള
ഉൽപാദനവിതരണങ്ങെള പ്രതിഷ്ഠാപിേക്കണ്ടതിെന്റ
ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുക — ഇതാണ് മുതലാളിത്ത
കാലഘട്ടത്തിെല ധനശാസ്ത്രം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര
പരമായ പങ്ക്.
പേക്ഷ, മുതലാളിത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട അഭി
പ്രായത്തിൽ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദന
വിതരണങ്ങൾ യുക്തിയുക്തങ്ങളും അധൃഷ്യങ്ങളുമാണ്.
അവയുെട ധനശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യേത്തയ്ക്കും
എല്ലാ കാലേത്തയ്ക്കും പറ്റിയവയാണ്! കാരണം, മുതലാ
ളിത്ത രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന ശാശ്വതമാെണന്ന്
അവർ വിചാരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു സവി
േശഷഘട്ടം മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തെമേന്നാ മുമ്പുണ്ടാ
യിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യഘടനകൾക്കുെമന്നേപാെല
തെന്ന മുതലാളിത്തത്തിനും നാശമുണ്ടാക്കുെമേന്നാ
ആേലാചിക്കുവാൻ േപാലും അവർ തയ്യാറില്ല.
ഈ ധനശാസ്ത്രെത്ത വിമർശനപരമായി പരിേശാധിച്ച്,
യുക്തിയുക്തമായ വിധത്തിൽ മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാ
വുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ധനശാസ്ത്രം െചയ്യുന്നത്. പഴയ
ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യഘടനയുെട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ
നിന്ന് മുതലാളിത്തം ജനിച്ചുവളർന്നെതങ്ങെനെയന്ന്
വിവരിക്കുക, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെന്റ വികാസ
നിയമങ്ങെള വ്യക്തമാക്കുക, മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യ
ഘടനയുെട സ്വഭാവെമന്താെണന്നും ഉൽപാദേനാപ
കരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ ഒരു പിടി മുതലാളി
കൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികെള ചൂഷണം
െചയ്യാൻ സാധിക്കുന്നെതങ്ങെനെയന്നും തുറന്നുകാ
ണിക്കുക, മുതലാളിത്തത്തിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ
അതിെന്റ തെന്ന ശവക്കുഴി േതാണ്ടുന്നെതങ്ങിെനെയ
ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക — ഇതാണ് മാർക്സിയൻ ധനശാ
സ്ത്രം ചരിത്രപരമായി നിർവ്വഹിക്കുന്ന പങ്ക്.
ഇന്ന് മുതലാളിത്തം അതിെന്റ അധഃപതനത്തിെലത്തി
യിരിക്കുകയാണ്. അതുതെന്ന സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട അതിെന്റ
ശത്രുക്കൾ, അതിെന്റ ശവക്കുഴി േതാണ്ടുന്ന െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗം ഒരു പ്രബലവർഗ്ഗമായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. മുതലാളിത്തത്തിെനതിരായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
േലാകെത്തങ്ങും വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. െതാ
ഴിലാളികളുെടയും അവരുെട പാർട്ടിയുെടയും കീഴിൽ
അണിനിരന്നുെകാണ്ട് മനുഷ്യസമുദായം ക്ഷേയാന്മുഖ
മായ മുതലാളിത്തെത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് പുതിയ സാമൂ
ഹ്യഘടനയിേലക്ക് — േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യഘടനയി
േലക്ക് — പ്രയാണമാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ പ്രയാണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരായുധമാ
ണ് ധനശാസ്ത്രം.

















2 മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെല ഉല്പാദന

വ്യവസ്ഥ

മാർക്സ് പറയുന്നു: “മനുഷ്യർ സാമൂഹ്യമായി ഉൽപാദനം
നടത്തുേമ്പാൾ അവർ തങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാ
ത്തതും തങ്ങളുെട ഇച്ഛാശക്തിക്കതീതവുമായ ചില വ്യ
ക്തമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടുന്നു. ഈ ഉൽ
പാദനബന്ധങ്ങൾ അതാത് ഘട്ടത്തിെല ഭൗതികമായ
ഉൽപാദനശക്തികളുെട വളർച്ചയുെട വ്യക്തമായ നി
ലാവരത്തിന്നനുകൂലമായിരിക്കും.”
അടിമസമ്പ്രാദയത്തിെല ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെട
അടിസ്ഥാനം ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥ
ന് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന അടിമകളുെട േമൽ പരിപൂർ
ണമായ ഉടമാവകാശമുെണ്ടന്നുള്ളതാണ്. നാടുവാഴി
വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായ ഉൽപാദേനാപകരണം
— നിലം — നാടുവാഴിയുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. നില
ത്തിെന്റേമലുള്ള ഈ ഉടമാവകാശത്തിെന്റ പിൻബല
േത്താടുകൂടിയാണ് നാടുവാഴി കൃഷിക്കാെര ചൂഷണം െച
യ്യുന്നത്. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഉൽപാദേനാപ
കരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാർ മുതലാളികളാണ്. ഉൽ
പാദനത്തിന് മുതലാളികളും െതാഴിലാളികളും തമ്മിൽ
വ്യക്തമായ ചില ബന്ധങ്ങളിേലർെപ്പടുന്നു. ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമകെളന്ന നിലയ്ക്ക് മുതലാളി
കൾ ഉൽപാദനത്തിെന്റയും ഉൽപന്നങ്ങളുെടയും നി
യന്ത്രണം നടത്തുന്നു. സ്വന്തമായ ഉൽപാദേനാപകര
ണങ്ങളില്ലാത്ത െതാഴിലാളികൾ തങ്ങളുെട പ്രയത്നശ
ക്തി മുതലാളിക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഉൽപാദിപ്പിച്ച ചരക്കുക
ളുെട ഒരു ഭാഗം െതാഴിലാളിക്ക് ‘കൂലി’യായി കിട്ടുന്നു.
മേറ്റഭാഗം ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻ
മാെരന്ന നിലയ്ക്ക് മുതലാളികൾ ൈകക്കലാക്കുന്നു. ഈ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ
ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്.
െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തിയുെട സഹായം കൂ
ടാെത മുതലാളിക്ക് ഉൽപാദനം നടത്തുക സാധ്യമല്ല.
യന്ത്രം, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ ഉൽപാ
ദനസാമഗ്രികളിൽ െതാഴിലാളി തെന്റ അധ്വാനമർപ്പി
ച്ചാൽ മാത്രെമ ചരക്കുകളുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഉൽപാദന
സാമഗ്രികൾ െതാഴിലാളിയുെട അധീനത്തിലല്ല. മുത
ലാളിയുെട സ്വകാര്യ സ്വത്താണവ. ഉൽപാദേനാപകര
ണങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് തെന്റ അധ്വാ
നശക്തിെയ സ്വന്തമായി ഉപേയാഗിക്കാൻ െതാഴിലാ
ളിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന സ്വന്തം ഉപ
ജീവനത്തിന് തെന്റ അധ്വാനശക്തിെയ മുതലാളിക്ക്
വിൽക്കുവാൻ അയാൾ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു.
പേക്ഷ, ചിലർ േചാദിക്കും, മുതലാളിയുെട കയ്യിൽ പണ
മുള്ളതുെകാണ്ടേല്ല അയാൾക്ക് െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാ
നശക്തി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുതലാളിയുെട
കയ്യിൽ മൂലധനമുള്ളതുെകാണ്ടേല്ല അയാൾക്ക് ലാഭമു
ണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എന്താണീ മൂലധനെമന്നുെവ
ച്ചാൽ?
മൂലധനത്തിെന്റ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പല െതറ്റിദ്ധാ
രണകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മൂലധ
നമാെണന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം പണി
യായുധങ്ങളും മൂലധനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുെമന്ന് മറ്റുചിലർ
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രാകൃ
തങ്ങളായ പണിയായുധങ്ങളുപേയാഗിച്ചിരുന്ന കാടൻ
മാരുെട സമുദായത്തിൽ േപാലും മൂലധനമുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ, ഒരു കല്ലിൻ കഷണത്തിെന്റ
േയാ വടിയുെടേയാ സഹായേത്താടുകൂടി എെന്തങ്കിലും
കായകൾ െപാട്ടിച്ചുതിന്നുന്ന കുരങ്ങുകൾേപാലും മുതലാ
ളികളാണ്.
മൂലധനെമന്നുവച്ചാൽ ഭാവിയിേലക്കുേവണ്ടി സംഭരിച്ച്
സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പ്രയത്നം എന്നർത്ഥമാെണന്ന് േവെറ
ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവരുെട അഭിപ്രായം ശരി
യാെണങ്കിൽ േറാക്ക് െഫല്ലറുെടയും േഫാർഡിെന്റയും
ടാറ്റയുെടയും കൂട്ടത്തിൽ ഉറുമ്പുകെളേപ്പാലും ഉൾെപ്പടു
േത്തണ്ടിവരും!
എന്നാൽ സമുദായത്തിെല ഉൽപാദന-വിതരണങ്ങെള
പ്പറ്റിയും അവെയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങെളപ്പറ്റിയും
ഗൗരവമായി പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞ
െന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇെതാന്നും മൂലധനമാവുകയില്ല. യന്ത്ര
ങ്ങൾ, െകട്ടിടങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ മുതലാ
യവയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി മൂലധനെമന്ന്
പറയുന്നത്. ഈ സാമഗ്രികെള വാങ്ങുവാേനാ െതാഴി
ലാളികൾക്ക് കൂലി െകാടുക്കുവാേനാ ഉപേയാഗെപ്പടുന്ന
പണവും മൂലധനത്തിലുൾെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ െകട്ടിടങ്ങ
ളും യന്ത്രങ്ങളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും പണവും മൂല
ധനമാകുന്നത് അവയുെട സഹജമായ ഗുണം െകാണ്ട
ല്ല; പിെന്നേയാ, െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനമുപേയാ
ഗിച്ച് ലാഭത്തിനുേവണ്ടി ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള
ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരുന്നുെവന്നതുെകാണ്ടുമാത്രമാണ്.
ഒരു കരുവാെന്റ കയ്യിലുള്ള ചുറ്റിക മൂലധനമല്ല. കാര
ണം, സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അയാൾ മറ്റുള്ള
വരുെട — െതാഴിലാളികളുെട — അധ്വാനശക്തിെയ
ഉപേയാഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, അേത ചുറ്റിക മുതലാളി
യുെട കയ്യിെലത്തുേമ്പാേഴയ്ക്കും മൂലധനമായിത്തീരുന്നു.
പാട്ടുകാരെന്റ കയ്യിലുള്ള വീണ, മുക്കുവെന്റ വല, കൃഷി
ക്കാരെന്റ പശു, ഉപേയാഗിക്കാെത കിടക്കുന്ന യന്ത്രം,
െപട്ടിയിൽ െവറുെത കിടക്കുന്ന പണം — ഇെതാന്നും മൂ
ലധനമല്ല. മുതലാളിയുെട കയ്യിൽ ലാഭം സമ്പാദിക്കാനു
ള്ള ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരുേമ്പാൾ മാത്രമാണ് ഉൽ
പാദനസാമഗ്രികൾ മൂലധനമായി മാറുന്നത്.
ഉൽപാദനത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങ
ളും മൂലധനമാെണന്ന് പറയുന്നവർ മൂലധനം ശാശ്വത
മാെണന്നും ഉൽപാദനം നടക്കുേന്നടേത്താളം കാലം
മൂലധനം ആവശ്യമാെണന്നും വാദിക്കാൻ േനാക്കുക
യാണ്. ചരിത്രത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ഒരു പ്രേത്യക ഘട്ട
ത്തിൽ മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തം ആവിർഭവിച്ചെതന്നും
സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട മെറ്റാരുഘട്ടത്തിൽ അത് അന്തർ
ദ്ധാനം െചയ്യുെമന്നുമുള്ള വാസ്തവങ്ങെള അവർ മറച്ചുവ
യ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ, മൂലധനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുെട അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്ത് — ഭൂത
ത്തിലായാലും ശരി, ഭാവിയിലായാലും ശരി — മൂലധനം
കാണെപ്പടുകയില്ല. മൂലധനെത്തയും ഉൽപാദേനാപ
കരണങ്ങേളയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത്, അവ തമ്മിലുള്ള വ്യ
ത്യാസം കാണാതിരിക്കുന്നത്, മൂലധനത്തിെന്റ യഥാർ
ത്ഥ രൂപെത്ത മറച്ചുവയ്ക്കലാണ്. അേപ്പാൾ, മൂലധനത്തി
െന്റ പ്രവൃത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കലാെണന്നും ലാഭമുണ്ടാക്കാ
നുപകരിക്കാത്ത യാെതാരുൽപാദേനാപകരണവും മൂ
ലധനമാവിെല്ലന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്ക
ണം.
ഒരു പ്രേത്യക സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അടിമക
െള വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായമുെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട, ഔപ
ചാരികമായി േനാക്കുേമ്പാൾ പണംെകാടുത്ത് അടിമ
െയ വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരണമായ ഒരു െകാള്ള
െകാടുക്കമാത്രമാണ്. പേക്ഷ, അടിമത്ത സമ്പ്രദായം
നിലവിലുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ ഈ െകാള്ളെകാടുക്ക നട
ക്കുകയുള്ളു. അടിമത്ത സമ്പ്രദായം നിലവിലിെല്ലങ്കിൽ
എത്രവലിയ പണക്കാരനും അടിമെയ വാങ്ങാൻ സാ
ധിക്കില്ല. പണം കയ്യിലുള്ളതുെകാണ്ടുമാത്രം നശിച്ചുകഴി
ഞ്ഞ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം മടങ്ങിവരികയില്ലേല്ലാ.
ഇതുതെന്നയാണ് മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാ
ദനത്തിെന്റയും സ്ഥിതി. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു
പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവ
സ്ഥയാരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലായ്േപ്പാഴും എല്ലാ സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥകളിലും, പണെത്ത മൂലധനമാക്കി മാറ്റാൻ
കഴിയുകയില്ല. മൂലധനത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനുമു
മ്പുതെന്ന ഉൽപാദനവും കച്ചവടവും ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടം
വെര വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നല്ല ഉൽപാദ
നഘടകങ്ങൾ തെന്ന ഒരു സവിേശഷരീതിയിൽ വിഭ
ജിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു ഭാഗത്ത് പണ
വും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളും; മറുഭാഗത്ത് ഉൽപാ
ദേനാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റെപ്പട്ട ‘സ്വതന്ത്ര’മായ
അധ്വാനശക്തി. ഈെയാരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ മാത്ര
േമ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ
മുതലാളികൾക്ക് ‘സ്വതന്ത്രരായ’ െതാഴിലാളികളുെട
അധ്വാനശക്തി വിലയ്ക്കുവാങ്ങാനും അവെര ചൂഷണം
െചയ്തുെകാണ്ട് ലാഭമടിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളു. ചരി
ത്രപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ഈ പരിതഃസ്ഥിതി 16-ാം
നൂറ്റാണ്ടിലാണാരംഭിച്ചെതന്ന് കാണാം.

















3 ചരക്കുകൾ
മുതലാളി തെന്റ കമ്പനിയിൽ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു
ന്നത് സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടിയല്ല. ൈകമാറ്റം
െചയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. ൈകമാറ്റത്തിന്
േവണ്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങെള ചരക്കുകൾ എന്നുപ
റയുന്നു.
മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായം ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പും
ചരക്കുനിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നു; ൈകമാറ്റം നടന്നിരു
ന്നു. എന്നാൽ അക്കാലെത്താന്നും ഉൽപാദനത്തിെന്റ
സർവ്വപ്രധാനമായ ഉേദ്ദശ്യം ൈകമാറ്റമായിരുന്നില്ല.
സ്വന്തം ആവശ്യം കിഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതു മാത്രമാണ്
ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃ
ഷിക്കാർ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മിക്ക സാധനങ്ങളും സ്വ
ന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ
സാധിക്കാത്ത അൽപം ചില സാമഗ്രികൾ മാത്രമാ
ണ് അവർ ൈകേവലക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നത്.
െചറിയ െചറിയ ൈകേവലക്കാർ സ്വന്തം പണിയാ
യുധങ്ങളുപേയാഗിച്ച് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നിർ
മ്മിക്കുകയും തങ്ങളുെട സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനുള്ളത്
കിഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ൈകമാറ്റം നടത്തുകയും െചയ്തു
േപാന്നു. ഇേത ൈകേവലക്കാരാണ് ജന്മിമാർക്കുേവ
ണ്ടിയും പണിെയടുത്തിരുന്നത്, ജന്മികൾക്കാവശ്യമായ
സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ൈകമാറ്റം വളെരകുറ
ച്ചു മാത്രേമ നടന്നിരുന്നുള്ളു. പ്രധാനമായ ഉത്പാദനം
ൈകമാറ്റത്തിനു േവണ്ടിയായിരുന്നില്ല.
ഇങ്ങെന ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ ൈകവശമുള്ള
ൈകേവലക്കാരും കുടിൽവ്യവസായക്കാരും അധ്വാനി
ച്ച് ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാക്കി, അതിൽ തങ്ങൾക്കാവശ്യമു
ള്ളെതടുത്ത് ബാക്കിമാത്രം ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്ന സമ്പ്ര
ദായത്തിന് സാധരണ ചരക്കുനിർമ്മാണം (Simple
Commodity Production) എന്നുപറയുന്നു.
സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാണവും മുതലാളിത്ത രീതിയി
ലുള്ള ചരക്കുനിർമ്മാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമന്താ
ണ്? ചരക്കുനിർമ്മാണത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ട
മാണ് മുതലാളിത്തം. മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായത്തിൽ
ചരക്കുനിർമ്മാണം ഏറ്റവും പരിഷ്ക്കരിച്ച നിലയിെലത്തി
യിരിക്കുന്നു. കാരണം, സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ളത് കിഴിച്ച്
ബാക്കിയുള്ളത് ൈകമാറ്റം നടത്തുകയല്ല ഇവിെട െച
യ്യുന്നത്. ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളത്രയും ൈകമാ
റ്റത്തിന് േവണ്ടിയുള്ളവയാണ്; ഉൽപന്നങ്ങൾ മുഴുവനും
ചരക്കുകളാണ്.
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെന്റ മെറ്റാരു പ്രേത്യകത മനു
ഷ്യെന്റ അധ്വാനശക്തിേപാലും ഒരു ചരക്കായിത്തീർ
ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള
സാമ്പത്തികഘടനയുെട ആരംഭം അധ്വാനിക്കുന്നവ
െര ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർ
ത്തലാണ്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമായി
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട അധ്വാനശക്തിെയ സ്വ
ന്തമായി ഉപേയാഗിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
അങ്ങെന നിത്യെപ്പാറുപ്പിന് മറ്റ് യാെതാരു വഴിയുമില്ലാ
െത, തങ്ങളുെട അധ്വാനശക്തി ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ മുതലാളികൾക്ക് വിൽക്കു
വാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു.
അേപ്പാൾ ചരക്കുനിർമ്മിക്കുന്നു എന്നതിൽ ചരക്ക് നിർ
മ്മാണം സർവ്വപ്രധാനമായ ഉൽപാദന സമ്പ്രദായമാ
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മുതലാളിത്ത സമുദാ
യത്തിെന്റ സവിേശഷത.

ഉപേയാഗവിലയും ൈകമാറ്റവിലയും
മനുഷ്യെന്റ ആഗ്രഹങ്ങേളയും ആവശ്യങ്ങെളയും തൃപ്തി
െപ്പടുത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രേമ ൈകമാറ്റം െചയ്യാൻ
പറ്റുകയുള്ളു. താനുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം ഉപേയാ
ഗകരമല്ലാത്ത മെറ്റാരു സാധനത്തിനു േവണ്ടി ആരും
ൈകവിടാറില്ല. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ചരക്കു
കൾക്ക് ഉപേയാഗവില കൂടിേയ കഴിയു. ഉപേയാഗവി
ലയില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നെത
ങ്കിൽ അത് വാങ്ങാനാളുണ്ടാവുകയില്ല. ഏത് സാമൂഹ്യ
വ്യവസ്ഥിതിയായാലും ശരി, എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുെടയും
ഉള്ളടക്കം ഉപേയാഗവിലയാണ്.
എന്നാൽ ഉപേയാഗവിലയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും
ചരക്കുകളായിരിക്കണെമന്നില്ല. ഉൾനാട്ടിെല കൃഷിക്കാ
രൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടിേയാ ജന്മിമാർക്ക്
െകാടുക്കാൻ േവണ്ടിേയാ ഉണ്ടാക്കുന്ന െനല്ല് ചരക്കല്ല.
അതുേപാെല തെന്ന സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി
മുക്കുവനുണ്ടാക്കുന്ന വല ചരക്കാവുകയില്ല. കാരണം
അെതാന്നും ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുന്നില്ല. ൈകമാറ്റത്തി
ന് േവണ്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം മാത്രേമ ചരക്കാവുക
യുള്ളു.
ഒരു ചരക്കിെന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ ഉപ
േയാഗവില, അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ മനുഷ്യപ്രയത്ന
ത്തിെന്റ അളവിെനേയാ സാമൂഹ്യഘടനയുെട സ്വഭാ
വെത്തേയാ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. മാർക്സ് പറഞ്ഞതു
േപാെല, “േഗാതമ്പിെന്റ രുചി േനാക്കി അതുണ്ടാക്കി
യത് റഷ്യൻ െതാഴിലാളിേയാ ഫ്രഞ്ച് കൃഷിക്കാരേനാ
ഇംഗ്ലീഷു മുതലാളിേയാ എന്നു പറയാനാവില്ല.” മനുഷ്യ
െന്റ ഏെതങ്കിലും ആവശ്യങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ ഉപ
കരിക്കുന്നു എന്നതുെകാണ്ടാണ് ഒരു സാധനത്തിന്
ഉപേയാഗവിലയുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ൈകമാറ്റത്തി
നുേവണ്ടി ഉത്പാദനം നടത്തുന്ന സമുദായത്തിൽ സാ
ധനങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗവില മാത്രമല്ല, ൈകമാറ്റവിലയു
മുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സാധനത്തിനു പകരമായി മെറ്റാ
രു സാധനങ്ങൾ എത്രകണ്ടു കിട്ടുെമന്നും ചരക്കുകൾ
ഏതു േതാതനുസരിച്ചാണ് ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുന്നതു
മാണ് ൈകമാറ്റവില കാണിക്കുന്നത്. ഉപേയാഗകര
മായ സാധനം മാത്രേമ ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുകയുള്ളു.
എന്നാൽ, ചരക്കുകൾ േനരിട്ടുൽപാദിപ്പിക്കുന്നവനല്ല
ഉപേയാഗവിലയനുഭവിക്കുന്നത്. ചരക്കിെന്റ ഉപേയാഗ
വില അതുണ്ടാക്കുന്നവനല്ല, വാങ്ങുന്നവനാണ്. ഉൽപാ
ദകൻ തെന്റ ചരക്കിെന്റ ഉപേയാഗെമന്താെണന്നല്ല,
അതുെകാടുത്താൽ പകരം എന്തുകിട്ടും എന്നു മാത്രമാ
ണ് േനാക്കുന്നത്. പത്തുറുപ്പിക വിലപിടിച്ച പരുത്തിയും
പത്തുറുപ്പിക വിലപിടിച്ച ഇരുമ്പും തമ്മിൽ അവനു യാ
െതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഒരു റുപ്പികയുെട കള്ളും ഒരു
റുപ്പികയുെട ഭഗവത്ഗീതയും സമാനമാണ്!
ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റം അവയുണ്ടാക്കുന്നവർ തമ്മിൽ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്. തുണിയു
ണ്ടാക്കുന്നവനു െനല്ലു േവണം. െനല്ലുണ്ടാക്കുന്നവന് തു
ണി േവണം; അെല്ലങ്കിൽ മറ്റു വല്ലതും േവണം. ഓേരാരു
ത്തരും മറ്റുള്ളവർക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണുണ്ടാ
ക്കുന്നത്. ഇങ്ങെന ആളുകൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ ബന്ധ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പലരും പലതരത്തിലുള്ള ചരക്കുകളു
ണ്ടാക്കി പരസ്പരം ൈകമാറുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. അതു
െകാണ്ട് ചരക്കുനിർമ്മാണം ഒരു സാമൂഹ്യബന്ധമാണ്.
ആളുകൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുത്തുന്ന ഒരുപകരണമാണ് ചരക്ക്.
ഒരു ചരക്കിനുതെന്ന ഒന്നിലധികം ൈകമാറ്റവിലകളു
ണ്ടാവാം. എന്നുെവച്ചാൽ, ഒേര ചരക്കു പല ചരക്കുക
ളുമായും ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടാവുന്നതാണ്. ഉദാഹര
ണം: രണ്ടിടങ്ങഴി െനല്ല് = ഒരു വസ്ത്രം = നാല് റാത്തൽ
ഇരുമ്പ് = കാൽ ഉറുപ്പിക തൂക്കം സ്വർണം — ? —

ൈകമാറ്റത്തിെന്റ േതാതു്
രണ്ടിടങ്ങഴി െനല്ല് ഒരു വസ്ത്രത്തിനു സമമാണ് എന്നുപ
റഞ്ഞാൽ, ഗുണം െകാണ്ടും ആകൃതിെകാണ്ടും വ്യത്യസ്ത
മായ ആ രണ്ടു ചരക്കുകളിൽ സമമായ എേന്താ ഒന്ന്
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമാണ്. അെതന്താണ്?
മെറ്റാരു വിധത്തിൽ േചാദിച്ചാൽ, ചരക്കുകളുെട വിനി
മയെത്ത നിയന്ത്രിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
നിയമെമന്താണ്? നമുക്ക് േനാക്കുക:
ഓേരാ ചരക്കുടമസ്ഥനും തെന്റ ചരക്കിനു കൂടുതൽ വില
കിട്ടണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. പേക്ഷ,
അതു സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വസ്ത്രം വിറ്റ് െനല്ല് വാങ്ങാ
നാഗ്രഹിക്കുന്ന െനയ്ത്തുകാരൻ തെന്റ ഒരു വസ്ത്രത്തിനു
തനിക്കിഷ്ടമുള്ളത്ര െനല്ല് — പത്തിടങ്ങഴിേയാ നൂറിട
ങ്ങഴിേയാ ആയിരം ഇടങ്ങഴിേയാ — കിട്ടണെമന്നു വാ
ദിച്ചാൽ അത് കിട്ടുന്നതാേണാ? പണെത്ത അടിസ്ഥാ
നെപ്പടുത്തിയ സമുദായത്തിലാെണങ്കിൽ, അയാൾക്ക്
തെന്റ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് ഒരുറുപ്പികേയാ പത്തു റുപ്പിക
േയാ നൂറു റുപ്പികേയാ ഇഷ്ടം േപാെല കിട്ടുന്നതാേണാ?
ഒരിക്കലുമില്ല അയാൾ ചരക്കിെന്റ ഉടമസ്ഥനാെണന്നു
ള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ, ആ ചരക്കിെന്റ വില നി
ജെപ്പടുത്തുന്നത് അയാളല്ല, മാർക്കറ്റു നിലവാരമാണ്.
കഴിയുന്നിടേത്താളമധികം വില കിട്ടണെമന്നാഗ്രഹിച്ചു
മാർക്കറ്റിൽ േപാകുന്ന െനയ്ത്തുകാരൻ കാണുന്നെതന്താ
ണ്? അയാളിൽ നിന്നു വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വരുന്നവനും
ഒരു ചരക്കിെന്റ ഉടമസ്ഥനാണ്. അയാളുെട കയ്യിലു
ള്ള ചരക്ക് ഒന്നുകിൽ െനല്ലായിരിക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ
പണമായിരിക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ മറ്റു വല്ലതുമായിരിക്കാം.
തെന്റ പണത്തിനു (അെല്ലങ്കിൽ െനല്ലിനു) കഴിയുന്നി
ടേത്താളമധികം വസ്ത്രം കിട്ടണെമന്നാഗ്രഹിച്ചുെകാ
ണ്ടാണ് അയാളും മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. തെന്റ
ഒരു വസ്ത്രത്തിനു 2 രൂപേയാ 10 രൂപേയാ കിട്ടിയാൽ
തരേക്കടിെല്ലന്നു െനയ്ത്തുകാരൻ വിചാരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
വസ്ത്രം രണ്ടണേയ്ക്കാ നാലണേയ്ക്കാ കിട്ടണെമന്നു പണ
ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
മെറ്റാരു ബുദ്ധിമുട്ടു കൂടിയുണ്ട്: നിശ്ചിതമായ ഒരു പ്ലാ
േനാടുകൂടിെയാന്നുമല്ലേല്ലാ നമ്മുെട സമുദായത്തിൽ
ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. ചരക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ മുൻകൂ
ട്ടിയാേലാചിച്ച് ഓേരാരുത്തനും എന്തുണ്ടാക്കണെമന്നും
എത്രയുണ്ടാക്കണെമന്നും തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. അതു
െകാണ്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണമാെയടുത്ത െനയ്ത്തുകാര
െനേപ്പാെലയുള്ള അേനകം െനയ്ത്തുകാർ താന്താങ്ങളു
െട വസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കാൻേവണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടു
ണ്ടാവും. അവർ െകാണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം മുഴുവൻ വാങ്ങാ
നുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിെല്ലന്നുവരാം. അങ്ങെനയാ
െണങ്കിൽ, ചില െനയ്ത്തുകാർക്ക് തങ്ങളുെട വസ്ത്രം വിറ്റ
ഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. െകാണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം വിൽക്കാ
െത മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ അവർ നിർബന്ധരാ
യിത്തീരും. അതിനവർ ഇഷ്ടെപ്പട്ടുെവന്നുവരില്ല. വസ്ത്രം
വിറ്റ് പകരം മറ്റ് വല്ല സാധനങ്ങളും വാങ്ങിേപ്പാകാനാ
ണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ, ഓേരാരുത്തരും
തെന്റ വസ്ത്രം വിറ്റഴിക്കാൻ തെന്ന ശ്രമിക്കുെമന്ന് തീർച്ച
യാണ്. അങ്ങെന വിൽപനക്കാരുെടയിടയിൽ ‘എേന്റ
ത്, എേന്റത്’ എന്ന ഒരു മത്സരം ഉൽഭവിക്കുന്നു. മറ്റു
ള്ളവേരക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംഖ്യെക്കങ്കിലും താൻ െകാ
ണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം വിറ്റഴിക്കണെമന്ന് ഓേരാരുത്തനും വി
ചാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വീട്ടിൽനിന്ന് വസ്ത്രവുമായി പുറ
െപ്പടുേമ്പാളുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും അത്യാഗ്രഹങ്ങളും
അയഥാർത്ഥങ്ങളാെണന്നും തെന്റ ചരക്കിെന്റ വില നി
ജെപ്പടുത്തുവാൻ തനിക്ക് കഴിവിെല്ലന്നും തെന്റ കച്ചവട
പരിശ്രമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുേടതുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണ് കി
ടക്കുന്നെതന്നും െനയ്ത്തുകാരന് േബാധ്യെപ്പടുന്നു. തനിക്കു
നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളാണ്
തെന്റ ചരക്കിെന്റ ൈകമാറ്റവിലെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നെത
ന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ, ചരക്കിെന്റ വിലയുെട അടിസ്ഥാനെമന്താണ്?

ആവശ്യവും ഉപേഭാഗവും
ഒരു ചരക്കിെന്റ വില അതിനുള്ള ആവശ്യെത്ത ആശ്ര
യിച്ചിരിക്കുേമാ? ആവശ്യമാണ് വിലെയ നിയന്ത്രിക്കു
ന്നെതങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായ പല സാധനങ്ങൾക്കും
ആവശ്യം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങേളക്കാൾ അധികം വില
യുണ്ടായിരിക്കണം. പേക്ഷ അങ്ങെനയല്ലേല്ലാ നമ്മൾ
കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഭക്ഷണം മുതലാ
യവയ്ക്ക് അത്രതെന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ൈവരക്ക
ല്ലിേനക്കാളധികം വില കിട്ടുന്നുേണ്ടാ? അേപ്പാൾ, ആവ
ശ്യമാണ് വിലെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നു പറയുന്നത്
ശരിയല്ല.
ഓേരാരുത്തരുെടയും ആവശ്യത്തിെന്റ ആധിക്യമനുസ
രിച്ചാണ് ചരക്കിെന്റ വില നിർണയിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ
ഒേര ചരക്കിനു കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വി
ലയും കുറഞ്ഞ ആവശ്യമുള്ളവൻ കുറഞ്ഞവിലയും െകാ
ടുക്കണെമന്ന സ്ഥിതി വന്നുേചരുമായിരുന്നു. രണ്ടുദിവ
സം പട്ടിണി കിടന്ന ഒരാളും വിശപ്പുലവേലശമില്ലാത്ത
ഒരാളും ഒേര േഹാട്ടലിൽേപായി ഊണുകഴിച്ചാൽ രണ്ടാ
ളും വ്യത്യസ്തമായ സംഖ്യകൾ െകാടുേക്കണ്ടിവരുമായി
രുന്നു.
ഉപേയാഗമാണ് വിലയുെട അടിസ്ഥാനെമങ്കിൽ ഒരു
േപനാക്കത്തിക്ക് ഒരു േമാേട്ടാർകാറിേനക്കാളും വില
യുണ്ടാകുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതുണ്ടാകാത്തതാണ്.
എന്നല്ല, മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ചില സാധ
നങ്ങൾക്ക് — കാറ്റ്, െവളിച്ചം, െവള്ളം മുതലായവ ഉപ
േയാഗവിലയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കു — ൈകമാറ്റവിലേയ
യില്ല.

സൈപ്ലയും ഡിമാന്റും
ഇനി നമുക്കു സൈപ്ലയും ഡിമാൻറുമാണ് വിലെയ നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായെത്ത പരിേശാധിച്ചു
േനാക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കു വരുന്ന ഒരു ചര
ക്കിെന്റ തുകെയയാണ് സൈപ്ല എന്നു പറയുന്നത്.
ഡിമാൻറ് എന്നത് ഒരു ചരക്കു വാങ്ങാൻ എത്ര ആവ
ശ്യക്കാരുെണ്ടന്നു കാണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറ് എന്നാൽ
ചരക്കുവാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം.
പിച്ചക്കാരനു രത്നേമാതിരം വാങ്ങിയാൽെകാള്ളാെമന്ന
ആഗ്രഹമുണ്ടാെയന്നുവരാം. പേക്ഷ, ആ ആഗ്രഹത്തിനു
ഡിമാൻറ് എന്നു പറയാൻ പാടില്ല. ഡിമാൻറ് എന്ന
തിൽ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും: ഒരു ചരക്കു
കിട്ടണെമന്ന ആഗ്രഹം, അതു വാങ്ങുവാനുള്ള കഴിവ്
അെല്ലങ്കിൽ പണം, ആ കഴിവ് അെല്ലങ്കിൽ പണം ഉപ
േയാഗിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത.
ഒരു ചരക്കിെന്റ ഡിമാൻറും സൈപ്ലയും അതിെന്റ മാർ
ക്കറ്റുവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാക്കുെമന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാനിടയില്ല. ഒരു
ചരക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര കിട്ടാനിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ മാർ
ക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളതിേനക്കാളധി
കം വിൽപ്പനക്കുെണ്ടങ്കിൽ വില കുറയുകയും െചയ്യും.
മാർക്കറ്റിൽ 100 വസ്ത്രത്തിെന്റ ആവശ്യമുേള്ളടത്തു 50
വസ്ത്രം മാത്രേമ വിൽപനയ്ക്കുള്ളുെവങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിെന്റ
മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം, ആവ
ശ്യമുള്ളത്ര വസ്ത്രം കിട്ടാനില്ലാത്തതുെകാണ്ട് വാങ്ങാൻ
വരുന്നവരുെടയിടയിൽ ഒരുതരം മത്സരമനുഭവിക്കുക
യും കൂടുതൽപണം െകാടുത്തിെട്ടങ്കിലും ഉള്ളത് വാങ്ങി
െക്കാണ്ടുേപാവാൻ ഓേരാരുത്തനും ആഗ്രഹിക്കുകയും
െചയ്യും. ചരക്കുവിൽപ്പനക്കാർ മാർക്കറ്റിെന്റ ഈ സ്വ
ഭാവെത്ത അതിേവഗം മനസ്സിലാക്കുന്നു: വസ്ത്രത്തിെന്റ
മാർക്കറ്റുവില കൂടുതലാെണന്നു കാണുേമ്പാൾ അവർ
കൂടുതൽ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി വിൽപനയ്ക്കു െകാണ്ടുവരുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വസ്ത്രനിർമ്മാണത്തിേല
ക്കാകർഷിക്കെപ്പടുന്നു. േനെരമറിച്ച്, വസ്ത്രത്തിെന്റ മാർ
ക്കറ്റുവില കുറയുന്നുെവന്നു കണ്ടാൽ വസ്ത്രനിർമ്മാണം
ചുരുക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
യുദ്ധകാലത്തു ജനങ്ങൾക്കത്യാവശ്യമായ പല ചരക്കു
കളുേടയും മാർക്കറ്റുവില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയു
ണ്ടായി. ഒരു പായ കടലാസിനു ഒരു ൈപ വിലയുണ്ടാ
യിരുന്നത് ഒരണയായും ഒരു മുണ്ടിന് ഒരു റുപ്പികയുണ്ടാ
യിരുന്നത് മൂന്നുറുപ്പികയായും വർദ്ധിച്ചു. പേക്ഷ, കടലാ
സിെന്റ വില ഒരണയും മുണ്ടിെന്റ വില മൂന്നുറുപ്പികയും —
ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണെമന്താണ്?
രണ്ടു ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറും സൈപ്ലയും സമെമങ്കിൽ
അവയുെട മാർക്കറ്റുവിലയും സമമായിരിക്കുേമാ? ഉദാ
ഹരണത്തിന്, മാർക്കറ്റിൽ ആെക 1000 േമാേട്ടാർകാറു
കളും നൂറുവസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാൻ ആളുകെളത്തിയിട്ടുെണ്ട
ന്നും രണ്ടു ചരക്കുകളും ആവശ്യമുള്ളത്ര തെന്ന, അതായ
ത് നൂറു േമാേട്ടാർ കാറുകളും നൂറു വസ്ത്രങ്ങളും, വിൽപന
യ്ക്കു വന്നിട്ടുെണ്ടന്നും വിചാരിക്കുക. ഇവിെട രണ്ടു ചരക്കു
കളുേടയും സൈപ്ലയും ഡിമാൻറും സമമാണ്. എന്നിട്ടും
ഒരു േമാേട്ടാർകാറിെന്റ വിലയും ഒരു വസ്ത്രത്തിെന്റ വില
യും തമ്മിൽ എന്തന്തരം!
അേപ്പാൾ സൈപ്ലയും ഡിമാൻറും ചരക്കിെന്റ മാർക്കറ്റു
വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുെമന്നതു ശരിയാെണങ്കിലും ആ
ചരക്കിെന്റ വിലയുെട അടിസ്ഥാനം തെന്ന സൈപ്ലയും
ഡിമാൻറുമാെണന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
മാത്രമല്ല, ഡിമാൻറ് ചരക്കിെന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽ ഏറ്റ
ക്കുറച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നതുേപാെല, പലേപ്പാഴും ചരക്കിെന്റ
മാർക്കറ്റുവില അതിെന്റ ഡിമാൻറിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലു
ണ്ടാക്കിെയന്നു വരും. ഒരു ചരക്കിെന്റ മാർക്കറ്റുവില
ഗണ്യമാംവിധം കുറഞ്ഞാൽ അതു വാങ്ങാനുള്ളവരുെട
എണ്ണം വർദ്ധിക്കും. മാർക്കറ്റുവില കയറിയാൽ ആവശ്യ
ക്കാർ ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യും.

വിലയുെട അടിസ്ഥാനം
ഇെതാന്നുമെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണ് വിലയുെട അടി
സ്ഥാനം? രണ്ടിടങ്ങഴി െനല്ല് = ഒരു വസ്ത്രം — ഈ ൈക
മാറ്റെത്ത നിജെപ്പടുത്തുന്നെതന്താണ്?
മാർക്സ് പറയുന്നു: “ചരക്കുകളുെട ഉപേയാഗവിലകെള
വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ പിെന്ന അവെയ്ക്കല്ലാം െപാതുവായ ഒരു
ഗുണം മാത്രം േശഷിക്കുന്നു — അവെയല്ലാം അധ്വാന
ത്തിെന്റ ഫലമാണ്.”
രണ്ട് ചരക്കുകളുെട വില സമമാണ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ
അവയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം സമമാണ്
എന്നർത്ഥം. ചരക്കുകൾ ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്നത് അവ
യുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിെന്റ േതാ
തിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ്. ഒരു ചരക്കുണ്ടാ
ക്കാൻ കൂടുതൽ മനുഷ്യപ്രയത്നം െചലവഴിച്ചിട്ടുെണ്ട
ങ്കിൽ അതിെന്റ ൈകമാറ്റവില കൂടുതലായിരിക്കും.
അേപ്പാൾ ഓേരാ സാധനവുമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ
അധ്വാനസമയമാണ് അതിെന്റ ൈകമാറ്റവിലെയ നിർ
ണയിക്കുന്നത്.

പ്രേത്യകപ്രയത്നവും െപാതു പ്രയത്നവും
ഒരു കാര്യം ഇവിെട പ്രേത്യകം മനസിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം എന്ന് പറയു
േമ്പാൾ അത് ഏത് പ്രേത്യക തരത്തിലുള്ള അധ്വാനമാ
െണേന്നാ ഏേതതുപകരണങ്ങളാണ് ആ അധ്വാനത്തി
നുപേയാഗിച്ചത് എേന്നാ നമ്മളിവിെട േനാക്കുന്നില്ല.
വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനവും െനല്ലുണ്ടാക്കാ
നാവശ്യമായ അധ്വാനവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തരീതിയിലും വ്യ
ത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലും ഉള്ളവയായിരിക്കുെമന്ന് തീർച്ച
യാണ്. പേക്ഷ, െനയ്ത്തുകാരനുണ്ടാക്കിയതായാലും ശരി,
കൃഷിക്കാരനുണ്ടാക്കിയതായാലും ശരി, ചരക്കുകളുെട
നിർമ്മാണത്തിൽ െപാതുമനുഷ്യപ്രയത്നം-േകവല പ്ര
യത്നം — എത്രകണ്ട് െചലവായിട്ടുെണ്ടന്നുമാത്രേമ ഇവി
െട േനാക്കുന്നുള്ളു.
അേപ്പാൾ അധ്വാനത്തിന് ഒരു ഇരുസ്വഭാവമുണ്ട്. അത്
പ്രേത്യക പ്രയത്നം, െപാതുപ്രയത്നം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു
തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. അധ്വാനത്തിെന്റ ഈ
ഇരട്ടസ്വഭാവം, വാസ്തവത്തിൽ, ചരക്കിലടങ്ങിയ ൈവ
രുദ്ധ്യത്തിെന്റ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. എന്താണ് ചര
ക്കിലടങ്ങിയ ൈവരുദ്ധ്യം? ഓേരാ നിർമ്മാതാവും ഒറ്റ
െയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക്, സ്വതന്ത്രമായി, ചരക്കുനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു.
ഓേരാരുത്തനും പ്രേത്യകരീതിയിലുള്ള അധ്വാനമർപ്പി
ച്ചു പ്രേത്യക രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. െന
യ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രവും െചരുപ്പുകുത്തി െചരുപ്പും കരുവാൻ
േപനാക്കത്തിയുമുണ്ടാക്കുന്നു. െനയ്ത്തുകാരൻ അധ്വാനി
ക്കുേമ്പാൾ ഒരു പ്രേത്യകരീതിയിലാണ് അവയവങ്ങൾ
ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രേത്യകരീതിയിലാണ് ശാരീരിക
വും മാനസികവുമായ ശക്തി െചലവഴിക്കുന്നത്. െചരു
പ്പുകുത്തിയാവെട്ട, മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള അധ്വാനമാണ്
െചലുത്തുന്നത്. വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ തരത്തി
ലുള്ള അധ്വാനം െകാണ്ട് െനേല്ലാ െചരുേപ്പാ ഉണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയില്ലേല്ലാ. ഇങ്ങെന, വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള
ഉപേയാഗവിലകൾ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം
പ്രേത്യകതരത്തിലാണ് െചലവഴിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. ഇതു
ചരക്കിെന്റ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവമാണ്. എന്നാൽ,
ചരക്കുനിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഓേരാരുത്തനും ൈക
മാറ്റത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്.
എന്നുെവച്ചാൽ, ഓേരാ ചരക്കുനിർമ്മാതാവും സമുദാ
യത്തിെനാട്ടാെകയാവശ്യമായ ചരക്കുകളുെട ഒരു ഭാ
ഗമാണുണ്ടാക്കുന്നത്. സമുദായത്തിെനാട്ടാെകയാവ
ശ്യമായ ചരക്കുകളുെട ഒരു ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഓേരാ
ചരക്കിനും ഒരു സാമൂഹ്യസ്വഭാവമുണ്ട്. ഇങ്ങിെന ചരക്ക്
ഒേര സമയത്തുതെന്ന വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യപരവു
മായ സ്വഭാവങ്ങെള ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. ചരക്കിെന്റ ഈ
ൈവരുധ്യാധിഷ്ഠിതമായ സ്വഭാവമാണ് അതുണ്ടാക്കാ
നാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഓേരാ വ്യക്തിയും പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള അധ്വാനം
െചലുത്തി പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കു
ന്നു. പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള അധ്വാനമാണ് (Concrete
Labour) െനല്ല്, വസ്ത്രം, െചരുപ്പു തുടങ്ങിയ ഉപേയാഗവി
ലകെള സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ൈകമാറ്റത്തിനു മാർക്കറ്റിെലത്തുേമ്പാൾ
ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിെന്റ ഈ
പ്രേത്യക സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി ആരും ആേലാചിക്കുന്നി
ല്ല. വസ്ത്രം െകാടുത്തു പകരം െനല്ലുവാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കു
ന്ന ഒരാൾ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള
അധ്വാനം തെന്നയാേണാ െനല്ലുണ്ടാക്കാനും െചലവ
ഴിച്ചത് എന്നു േചാദിക്കുന്നില്ല. െനയ്ത്തുകാരെന്റ അധ്വാ
നം, കൃഷിക്കാരെന്റ അധ്വാനം എന്നിങ്ങെനയുള്ള വ്യ
ത്യാസങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. െപാതുവിലുള്ള മനു
ഷ്യാധ്വാനം മാത്രമാണ് ഇവിെട കണക്കാക്കെപ്പടുന്ന
ത്. വസ്ത്രത്തിലും െനല്ലിലും അധ്വാനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
എന്നുള്ളതാണ് അവയുെട ൈകമാറ്റത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനം. ഓേരാ ചരക്കിലും അടങ്ങിയ മനുഷ്യാധ്വാ
നത്തിൽ സമുദായത്തിെനാട്ടാെകയാവശ്യമായ െപാ
തുമനുഷ്യാധ്വാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം എന്ന സ്ഥാനം
മാത്രേമയുള്ളു. മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, െപാ
തുപ്രയത്നമാണ് (Abstract Labour) ൈകമാറ്റവിലെയ
നിർണയിക്കുന്നത്.
അേപ്പാൾ ചരക്കുനിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയിൽ ഓേരാ പ്ര
യത്നം തെന്ന പ്രേത്യക പ്രയത്നമായും െപാതുപ്രയത്ന
മായും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഉപേയാഗവില കണക്കാക്കു
േമ്പാൾ അതു പ്രേത്യക പ്രയത്നമാണ് ൈകമാറ്റവില
കണക്കാക്കുേമ്പാൾ അേത പ്രയത്നം െപാതുപ്രയത്നവു
മാണ്.
ഉപേയാഗവിലെയന്നും ൈകമാറ്റവിലെയന്നുമുള്ള ഒരി
രട്ടസ്വഭാവം ഓേരാ ചരക്കിനുമുെണ്ടന്നു നമ്മളാദ്യം കാ
ണുകയുണ്ടായി. ഇേപ്പാളിതാ ഒരു ചരക്കിലുമടങ്ങിയ
അധ്വാനത്തിനും ഒരിരട്ടസ്വഭാവമുെണ്ടന്ന് നമ്മൾ മന
സ്സിലാക്കുന്നു. പ്രേത്യക പ്രയത്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപ
േയാഗവിലയുണ്ടാകുന്നത്. ൈകമാറ്റവിലയാകെട്ട െപാ
തുപ്രയത്നത്തിൽനിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്.
ഒരു വസ്ത്രം 4 േപനാക്കത്തിക്ക് സമമാണ് എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്ത്രത്തിലും നാല് േപനാക്കത്തിയിലും
അടങ്ങിയ െപാതുമനുഷ്യപ്രയത്നം സമമാണ് എന്നർ
ത്ഥമേത്ര. ഒരു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സമയം 10
മണിക്കൂറാെണങ്കിൽ 4 േപനാക്കത്തിയുണ്ടാക്കാനാവ
ശ്യമായ അധ്വാനവും 10 മണിക്കൂറായിരിക്കും. െനയ്ത്തുകാ
രെന്റ 10 മണിക്കൂർ േനരെത്ത അധ്വാനത്തിന് സമമാ
ണ് അധ്വാനെത്ത അളക്കാനുള്ള അളവുേകാൽ.
െനയ്ത്തുകാരെന്റ 10 മണിക്കൂർ േനരെത്ത അധ്വാനംെകാ
ണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്ത്രത്തിനുപകരമായി, 4 േപനാക്ക
ത്തികൾ കിട്ടുന്നിെല്ലങ്കിൽ — അതായത്, െനയ്ത്തുകാര
െന്റ 10 മണിക്കൂർ േനരെത്ത അധ്വാനം െകാണ്ടുണ്ടാ
ക്കിയ ചരക്കിന് കരുവാെന്റ 10 മണിക്കൂർ േനരെത്ത
അധ്വാനംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചരക്ക് പകരമായി കിട്ടുക
യിെല്ലങ്കിൽ — എന്താണുണ്ടാവുക? വസ്ത്രമുണ്ടാക്കുന്നവ
രുെട എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങും. അവരിൽ കുേറേപർ
െനയ്ത്തുപ്രവൃത്തിയുേപക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞ അധ്വാനം മാത്രമാ
വശ്യമായ കരുവാൻ പണിയിേലർെപ്പടുവാനും അങ്ങ
െന തങ്ങളുെട 10 മണിക്കൂർ േനരെത്ത അധ്വാനത്തിന്
കൂടുതൽ വില സമ്പാദിക്കുവാനും ശ്രമിക്കും. അതിനാൽ
ഒരു ചരക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയെത്ത അധ്വാ
നം ആവശ്യമാെണങ്കിൽ ആ ചരക്കിന് കൂടുതൽ ൈക
മാറ്റവിലയുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു തീർച്ചയാണ്.
ഇവിെട ഒരു േചാദ്യം െപാന്തിവരാനിടയുണ്ട്. കൂടുതൽ
സമയം െചലവഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചരക്കിന് കൂടുതൽ
ൈകമാറ്റവിലയുണ്ടാകണെമന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാ
െണങ്കിൽ മടിയൻമാരും പ്രവൃത്തിയിൽ ൈവദഗ്ദ്യം കു
റഞ്ഞവരും കൂടുതൽ സമയം െചലവഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന
ചരക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാേകണ്ടതേല്ല?

















4 സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി

പ്രയത്നം

ഒരു െനയ്ത്തുകാരൻ ഒരു വസ്ത്രം 8 മണിക്കൂർ െകാണ്ടും
മെറ്റാരു െനയ്ത്തുകാരൻ അേതതരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം
5 മണിക്കൂർെകാണ്ടും േവെറാരു െനയ്ത്തുകാരൻ 2 മണി
ക്കൂർെകാണ്ടും െനയ്തുണ്ടാക്കുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. മൂ
ന്നുെനയ്ത്തുകാരും താന്താങ്ങളുെട ചരക്കുവിറ്റഴിക്കാൻ േവ
ണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ േപാകുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത
പ്രയത്നം രണ്ടണയ്ക്കു സമമാെണങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ പ്രവൃ
ത്തിെയടുത്ത െനയ്ത്തുകാരന് 1 ക (8ന്ത2 ണ)യും രണ്ടാമ
െത്ത െനയ്ത്തുകാരന് 10 ണയും (5ന്ത2 ണ) മൂന്നാമേത്തവ
നു 4 ണ (2ന്ത2 ണ)യും ആേണാ കിട്ടുക.
സൈപ്ലയും ഡിമാൻറും തുല്യമാെണങ്കിൽ, അതായത്
മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനെയ്ക്കത്തിയ മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങൾ
ക്കും ആവശ്യക്കാരുെണ്ടങ്കിൽ ഒന്നാമെത്ത െനയ്ത്തുകാ
രൻ തെന്റ വസ്ത്രം 1 ക.യ്ക്കു തെന്ന വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
പേക്ഷ, ഒന്നാമെത്ത െനയ്ത്തുകാരൻ ഒരുറുപ്പികയ്ക്കു വസ്ത്രം
വിൽക്കുേമ്പാൾ മറ്റു രണ്ടു െനയ്ത്തുകാർ തങ്ങളുെട വസ്ത്ര
ങ്ങൾക്കും ഒരുറുപ്പിക വീതം കിട്ടണെമന്ന് ആവശ്യ
െപ്പടാതിരിക്കില്ല. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ
ആെക വന്ന െനയ്ത്തുകാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനു തങ്ങ
ളുെട ചരക്കുകെള അവയുെട ൈകമാറ്റവിലേയക്കാൾ
എത്രേയാ കവിഞ്ഞ മാർക്കറ്റുവിലയ്ക്കു വിൽക്കാൻ സാധി
ക്കും. ഈ വമ്പിച്ച ലാഭം െനയ്ത്ത് വ്യവസായത്തിേലക്ക്
ധാരാളം ആളുകെള ആകർഷിക്കും. അതിെന്റ ഫലമാ
യി വസ്ത്രത്തിെന്റ സൈപ്ല ഡിമാൻറിേനക്കാൾ അധി
കമാവുകയും അേതാടുകൂടി വസ്ത്രത്തിെന്റ മാർക്കറ്റുവില
ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യും.
അതുെകാണ്ട് വസ്ത്രത്തിെന്റ മാർക്കറ്റുവില ഒരുറുപ്പികേയ
ക്കാൾ കുറവായിരിക്കുെമന്ന് തീർച്ചയാണ്.
എന്നാൽ, വസ്ത്രത്തിെന്റ മാർക്കറ്റുവില രണ്ടു മണിക്കൂർ
മാത്രം െചലവഴിച്ച െനയ്ത്തുകാരെന്റ അധ്വാനെത്ത ആശ്ര
യിച്ചായിരിക്കുേമാ? അതായത്, വസ്ത്രത്തിെന്റ മാർക്ക
റ്റുവില നാലണ മാത്രമായിരിക്കുേമാ? തീർച്ചയായുമി
ല്ല. കാരണം സൈപ്ലയും ഡിമാൻറും സമമാെണങ്കിൽ
രണ്ടു മണിക്കൂർ േനരം െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന െനയ്ത്തുകാര
െന്റ വസ്ത്രംെകാണ്ടുമാത്രം സമുദായത്തിെന്റ ആവശ്യം
നിറേവറുകയില്ല.
അേപ്പാൾ വസ്ത്രത്തിെന്റ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ േനരം പ്ര
വർത്തിെയടുക്കുന്നവെന്റേയാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞേനരം പ്ര
വർത്തിെയടുക്കുന്നവെന്റേയാ അധ്വാനെത്ത ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുകയില്ല.
ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. ഒരു ചരക്കു
സമുദായത്തിെനാട്ടാെകയാവശ്യമുള്ള ചരക്കുകളുെട
ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട്, അതിെന്റ വില
ഏെതങ്കിലും ഒരാളുെട വ്യക്തിപരമായ പ്രയത്നെത്തയ
ല്ല, സമുദായത്തിലാെകയുള്ള ചരക്കു നിർമ്മാതാക്കളു
െട ശരാശരി പ്രയത്നെത്തയാണ്, ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക.
ഏെതങ്കിലുെമാരു ചരക്കുടമസ്ഥൻ മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെല
അധ്വാനിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം അയാളുെട ചര
ക്കിെന്റ വില കുറയുകയില്ല. വിലെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്
ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യ പ്രയ
ത്നമാണ്. മാർക്സ് പറയുന്നതുേപാെല, “ഉൽപാദനത്തി
െന്റ സാധാരണ പരിതസ്ഥിതികളിൽ, നിലവിലുള്ള
ശരാശരി ഉൽപാദനൈവദഗ്ധ്യവും ശരാശരി ഉൽപാദ
നക്ഷമതയുമുപേയാഗിച്ചു ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ
അധ്വാനസമയമാണ് ചരക്കിെന്റ വില നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവർലൂമുകൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി
യേപ്പാൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള നൂൽ വസ്ത്രമാക്കി
മാറ്റാനാവശ്യമായ പ്രയത്നം ഏതാണ്ട് പകുതികണ്ട് കു
റയുകയുണ്ടായി.
യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുേന്താറും, എന്നുെവച്ചാൽ, ചര
ക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം കുറയുേന്താറും,
സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി പ്രയത്നം കുറയുെമ
ന്നും, അേതാെടാപ്പം ചരക്കുകളുെട വിലയും കുറയുെമ
ന്നും ഇതിൽനിന്ന് മനസിലാക്കാം.
ഓേരാ ഉൽപാദകനും തെന്റ അധ്വാനസമയം അളന്ന്
തിട്ടെപ്പടുത്തിയാണ് ചരക്കിെന്റ വില നിർണയിക്കുന്ന
ത് എന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. പിെന്നേയാ? സമു
ദായത്തിൽ നിരന്തരം നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന െകാള്ള
െക്കാടുക്കൾക്ക് പിന്നിൽ വിലയുെട ഈ നിയമം ഇട
വിടാെത പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു മാത്രമാ
ണ് മനസിലാേക്കണ്ടത്. ഓേരാ ചരക്കിനും കൃത്യമായ
ൈകമാറ്റവില കിട്ടിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. ഡിമാൻറിെന്റ
യും സൈപ്ലയുെടയും ആധിക്യമനുസരിച്ച് ചരക്കിെന്റ
മാർക്കറ്റുവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാെയന്നു വരാം.
എന്നാൽ ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുെട േകന്ദ്രമായ ൈക
മാറ്റവിലെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യ
മായ അധ്വാനസമയമാെണന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

വിലയും ഉല്പാദനക്ഷമതയും
സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി പ്രയത്നം ഉൽപാ
ദനത്തിെന്റ നിലവിലുള്ള സാേങ്കതിക രീതി, അധ്വാന
ത്തിെന്റ പരിതസ്ഥിതികൾ, പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്നവരുെട
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ മുതലായവെയ ആശ്രയിച്ചിരി
ക്കും. എന്നാൽ ഇെതാന്നും സ്ഥിരമായ ഘടകങ്ങളല്ല.
ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു സമുദായത്തി
നാവശ്യമായ ശരാശരി അധ്വാനവും മാറുന്നതായിരിക്കും.
മെറ്റല്ലാ െനയ്ത്തുകാരും, നിലവിലുള്ള സാധാരണയന്ത്ര
ത്തിൽ പണിെയടുത്തുെകാണ്ടിരിേക്ക, ഒരു െനയ്ത്തുകാ
രൻമാത്രം പുതിെയാരു യന്ത്രം ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
തെന്റ അധ്വാനത്തിെന്റ ഉൽപാദനക്ഷമതെയ
(Productivity) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന ചരക്കു
നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ വ്യക്തിപരമായ അധ്വാ
നസമയം ചുരുക്കുകയും െചയ്യുന്നുെവന്ന് വിചാരിക്കുക.
ഒരു െനയ്ത്തുകാരൻ മാത്രം ഈ പുതിയ യന്ത്രം ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം സമുദായത്തിന് ആെക
ആവശ്യമായ അധ്വാന സമയത്തിന് പറയത്തക്ക മാറ്റ
െമാന്നുമുണ്ടാവില്ല. കാരണം, അയാളുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം
മാർക്കറ്റിൽ ആെക വരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുെട എത്രയും
െചറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും. അതുെകാണ്ട്
അയാളുെട അധ്വാന സമയത്തിലുണ്ടായ കുറവ് സമുദാ
യത്തിെനാട്ടാെകയാവശ്യമായി വന്ന അധ്വാനസമയ
െത്ത അത്ര അധികെമാന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. പുതിയ
യന്ത്രമുപേയാഗിക്കുന്ന െനയ്ത്തുകാരെന്റ അദ്ധ്വാനസമ
യം സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി അധ്വാനസ
മയെത്തക്കാൾ കുറവായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണ്.
എങ്കിലും സമുദായത്തിെനാട്ടാെകയാവശ്യമായ ശരാ
ശരി അധ്വാന സമയെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണ്
അയാൾ ചരക്കുവിൽക്കുക. അതിനാൽ, അയാൾക്കു
തെന്റ ചരക്കിനു മെറ്റല്ലാ വസ്ത്രമുടമസ്ഥൻമാെരക്കാളും
അധികവില കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.
ഓേരാ ചരക്കുടമസ്ഥനും തെന്റ ഉൽപാദേനാപകര
ണങ്ങെള കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുവാനും ആ പരിഷ്ക്കരിച്ച
‘െടക്നിക്’ മറ്റുള്ളവരിൽ നിെന്നാളിച്ചുെവയ്ക്കാനും പരിശ്ര
മിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമിതാണ്. കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച
യന്ത്രസാമഗ്രികളുെട ഉടമസ്ഥനു കുറഞ്ഞ അധ്വാനസ
മയം മാത്രം മതിയാകുെമന്നതുെകാണ്ട് മാർക്കറ്റിെല
മത്സരത്തിൽ തെന്റ ചരക്കു മറ്റുള്ളവരുെട ചരക്കുകെള
ക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിറ്റു കൂടുതൽ ലാഭം േനടാൻ
സാധിക്കും. എന്നാൽ, ഈ പുതിയ യന്ത്രം മറ്റു ചര
ക്കുനിർമ്മാതാക്കളുെടയിടയിൽ പ്രചരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
സമുദായത്തിെനാട്ടാെകയാവശ്യമായ അധ്വാനസമയം
കുറയുകയും അങ്ങെന ആ യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ചരക്കു
ടമസ്ഥനു കിട്ടിയിരുന്ന അതിലാഭം കിട്ടാതാവുകയും
െചയ്യും.
അധ്വാനത്തിെന്റ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നേതാ
െടാപ്പം ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനസമയം
ചുരുങ്ങുകയും അതിെന്റ ഫലമായി ചരക്കിെന്റ വില കു
റയുകയും െചയ്യുെമന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അലൂ
മിനിയം എന്ന േലാഹം പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മധ്യകാലം വെരയും െവള്ളിേയക്കാൾ എട്ടു പത്തിരട്ടി
വിലപിടിച്ചതായിരുന്നുവേത്ര. കാരണം, അക്കാലത്ത്
അലൂമിനിയമുണ്ടാക്കാൻ അത്രയധികം അധ്വാനം ആവ
ശ്യമായി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നാകെട്ട, അലൂമിനി
യം ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും സാധാരണക്കാർക്കുേപാ
ലും വാങ്ങിയുപേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു
േലാഹമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട സഹായ
േത്താടുകൂടി കുറഞ്ഞ അധ്വാനംെകാണ്ട് കളിമണ്ണിൽനി
ന്ന് അലൂമിനിയമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിനു
കാരണം.
കഴിഞ്ഞ 80 െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അലൂമിനിയത്തിെന്റ
ഉപേയാഗം 8000 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു െലപ്പിഡ
സ്സ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും അലൂ
മിനിയത്തിെന്റ വില കുറയുകയാണുണ്ടായത്. സൈപ്ല
യും ഡിമാൻറുമനുസരിച്ചാണ് വില നിർണ്ണയിക്കെപ്പടു
ന്നെതങ്കിൽ േനെരമറിച്ചാണേല്ലാ സംഭവിേക്കണ്ടിയിരു
ന്നത്.
െലപ്പിഡസ് മെറ്റാരുദാഹരണം കൂടി എടുത്തു പറയുന്നു
ണ്ട്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പച്ച ഇരുമ്പിൽ നിന്നു (Pig Iron)
ഇരുമ്പുണ്ടാക്കാൻ മൂന്നാഴ്ച േവണ്ടി വന്നിരുന്നു. പെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ െബഡ്നർഫർനസ്
എന്ന ഉപകരണത്തിെന്റ സഹായം ലഭിച്ചേപ്പാൾ 15
ഓ 20ഓ മിനിട്ടുമാത്രം മതിെയന്നായി. ഉൽപാദനത്തി
െന്റ െടക്നിക്കിലുണ്ടായ ഈ പരിവർത്തനം ഉരുക്കിെന്റ
വിലെയ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നതിെന്റ നാലിെലാന്നായി കു
റച്ചു.
രത്നത്തിന് കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം
അതു കണ്ടുപിടിച്ചു കുഴിെച്ചടുക്കാൻ ധാരാളത്തിലധികം
അധ്വാനം ആവശ്യമായി വരുന്നു എന്നതാണ്. മാർക്സ്
പറയുന്നു: “അൽപം മാത്രം അധ്വാനം െചലവിട്ട് കരി
ക്കട്ടയിൽ നിന്ന് രത്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാ
െണങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടികേയക്കാൾ കുറഞ്ഞവിലേയ
ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.” മാർക്സ് തെന്ന മെറ്റാരിടത്തു പറയുന്നു:
”ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവർലൂമുകൾ (ആവിശക്തിെകാണ്ട് നട
ത്തുന്ന തറികൾ) ഉപേയാഗത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ മുമ്പ്
ആവശ്യമായിരുന്നതിെന്റ ഏതാണ്ട് പകുതി അധ്വാനം
െകാണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള നൂൽ വസ്ത്രമാക്കിമാ
റ്റാൻ കഴിയുെമന്നായി. ൈകത്തറി െനയ്ത്തുകാരനാവെട്ട,
ആവിശക്തി ഉപേയാഗത്തിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ആവ
ശ്യമായിരുന്ന അധ്വാനം തെന്ന േവണ്ടിവന്നു. പേക്ഷ,
അയാൾ പഴയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപന്നം പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതി
യിൽ അരമണിക്കൂർ േനരെത്ത ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാ
നത്തിനു സമമായിത്തീർന്നു. അതുെകാണ്ട്, അയാളുെട
ഉൽപന്നത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിെന്റ പകുതി വില
മാത്രേമ ഉണ്ടായുള്ളു.”

വിദഗ്ദ്ധ പ്രയത്നവും സാധാരണ പ്രയത്നവും
വിവിധ േജാലികളിേലർെപ്പട്ട ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന
വരുെട പ്രയത്നം അളക്കുന്നത് സമയെത്ത — ചരക്കുകളു
ണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യ പ്രയത്നെത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കിയാെണന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇവിെട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടിയുണ്ടാവാം. ൈവദഗ്ധ്യം കു
റഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ േവലക്കാരെന്റ ഒരു മണിക്കൂർ
േനരെത്ത അധ്വാനവും വിദഗ്ധനായ ഒരു എഞ്ചിനീയ
റുെട ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത അധ്വാനവും സമമാെണ
ന്ന് പറയാേമാ? വിറകുെവട്ടിയുേടയും വാച്ച്േമക്കറുേടയും
അധ്വാനം സമമായിരിക്കുേമാ?
എഞ്ചിനീയറുെടയും വാച്ചുേമക്കറുെടയും പ്രയത്നം വിദ
ഗ്ധപ്രയത്നമാണ്. ഈ േജാലികൾ പഠിക്കാൻ അത്യ
ധികമായ അധ്വാനവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആവശ്യമായിവ
രുന്നു. പഠിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും
അധ്വാനിക്കണം. ഇത്രയധികം, ബുദ്ധിമുട്ടിയതിനുേശ
ഷം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു സാധാരണ േവലക്കാ
രന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മാത്രേമ കിട്ടുന്നുള്ളുെവങ്കിൽ
എഞ്ചിനീയറുെട പ്രവൃത്തിക്ക് ആരും േപാകാെതവരും.
എഞ്ചിനീയറും വാച്ചുേമക്കറും തങ്ങളുെട വ്യവസായങ്ങ
െളപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ െകാല്ലങ്ങൾ െചലവ
ഴിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിനു തക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടുെമ
ന്ന ആശയുള്ളതുെകാണ്ടു മാത്രമാണ്. അതുെകാണ്ട്
ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത വിദഗ്ധ പ്രയത്നം െകാണ്ടു
ണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കിന് ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത അവി
ദഗ്ധ (സാധാരണ) പ്രയത്നം െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചര
ക്കിേനക്കാളധികം വിലയുണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ഒരു വാച്ചുേമക്കർ വാച്ചുണ്ടാക്കാൻ 20 മണിക്കൂ
റാണ് െചലവഴിച്ചെതങ്കിൽ അതിനു പകരമായി മാർ
ക്കറ്റിൽ 40 ഓ 50 ഓ മണിക്കൂർ േനരെത്ത സാധാരണ
പ്രയത്നം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചരക്കുകൾ കിട്ടുന്നതാണ്.
ഇേപ്പാൾ ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത വിദഗ്ധ പ്രയത്നം
രണ്ടു മണിക്കൂേറാ രണ്ടര മണിക്കൂേറാ േനരെത്ത സാ
ധാരണ പ്രയത്നത്തിന് സമമാെണന്ന് പറയാം.
ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള വിദഗ്ധപ്രയത്നം അതിേന
ക്കാൾ വലിയ അളവിലുള്ള സാധാരണ പ്രയത്നത്തി
ന് സമമായിരിക്കും. അതുെകാണ്ട് ചരക്കുകളുെട വില
നിർണയിക്കുേമ്പാൾ വിദഗ്ധപ്രയത്നെത്ത സാധാരണ
പ്രയത്നമാക്കി മാറ്റണം. വിദഗ്ധപ്രയത്നം സാധാരണ
പ്രയത്നത്തിെന്റ ഇത്ര ഇരട്ടി എന്ന് കണക്കാക്കാവുന്ന
താണ്. ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ പ്രയത്നം എത്ര
തെന്ന വിദഗ്ധമായാലും അത് ഏതളവിലുള്ള സാധാ
രണ പ്രയത്നത്തിന് സമമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാൻ
സാധിക്കും.
കലാകാരെന്റ പ്രയത്നം അളക്കുവാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധി
മുട്ടുണ്ട്. കലാകാരെന്റ അധ്വാനഫലം സവിേശഷമായ
ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം, ഒരാൾ ഒരിക്കൽ നിർമ്മിച്ച
ത് മെറ്റാരാൾേക്കാ ചിലേപ്പാൾ അയാൾക്ക് തെന്നേയാ
അേതപടി വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുെവന്ന് വരി
ല്ല. ഒരു കലാകാരനാവുക എന്നത് വളെര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
ഒരു കാര്യമാണ്. കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽ കാണെപ്പടുന്ന
ചില അപൂർവ്വവസ്തുക്കളുണ്ട്. അവെയ വീണ്ടും അേതപ
ടി ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം വസ്തു
ക്കൾക്ക് പിടിപ്പത് വിലയുണ്ടാെയന്നുവരാം. സമുദായ
ത്തിൽ സാധാരണമായി നിർമ്മിക്കുകയും ൈകമാറ്റം
െചയ്യുകയും വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ചരക്കു
കെളപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവെര വിവരിച്ചത്. അത്ത
രം ചരക്കുകളുെട വിലകെളയാണ് ഈ നിയമം േനരിട്ട്
ബാധിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരിെപ
ണ്ണിന് ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത പാട്ടിന് പ്രതിഫലമാ
യി നൂേറാ അഞ്ഞൂേറാ ഉറുപ്പിക കിട്ടുന്നുെണ്ടന്ന് ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് ഈ നിയമം െതറ്റാെണന്നു വാദിക്കു
ന്നത് അസംബന്ധമാണ്.
വിദഗ്ധപ്രയത്നെത്ത സാധാരണ പ്രയത്നമാക്കി മാറ്റി
അളന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന് പ്രേത്യകമായ ഉപകരണ
െമാന്നുമില്ല. നമ്മൾ മുമ്പു വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞതുേപാെല,
മാർക്കറ്റിൽ ഇടവിടാെത നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കുകളിലൂെടയും പരസ്പരബന്ധങ്ങളിലൂെടയു
മാണ് വിലയുെട ഈ നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മാർക്കറ്റുവില
ഒരു ചരക്കിെന്റ പണക്കണക്കിലുള്ള ൈകമാറ്റവിലെയ
യാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റുവില (Price) എന്നു പറയുന്നത്.
സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സൈപ്ലയും ഡിമാൻറും
സമനിലയിലായിരിക്കുേമ്പാൾ, ഒരു ചരക്കിെന്റ മാർ
ക്കറ്റുവില അതിെന്റ ൈകമാറ്റവിലയ്ക്ക് സമമായിരിക്കുെമ
ന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സമുദാ
യത്തിൽ ഈെയാരു സ്ഥിതി വളെര അപൂർവ്വമാേയ
ഉണ്ടാകാറുള്ളു. എത്ര ചരക്കുകളാണ്, അെല്ലങ്കിൽ ഏത്
തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യമാ
യി വരിക എന്നു മുൻകൂട്ടി തിട്ടെപ്പടുത്തുവാൻ ഉൽപാദ
കൻമാർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ചിലേപ്പാൾ സൈപ്ലയും
മറ്റുചിലേപ്പാൾ ഡിമാൻറും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. സൈപ്ല
യിലും ഡിമാൻറിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചരക്കിെന്റ
മാർക്കറ്റുവിലയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. പണത്തിെന്റ
തുകയിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിേക്ക, ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻ
റ് സൈപ്ലേയക്കാൾ അധികമായാൽ മാർക്കറ്റുവില
വർദ്ധിക്കും. േനെരമറിച്ച് സൈപ്ല ഡിമാൻറിെനക്കാൾ
അധികമായാൽ മാർക്കറ്റുവില കുറയുകയും െചയ്യും.
യുദ്ധകാലത്ത് അസാധാരണങ്ങളായ പല മാറ്റങ്ങളു
മുണ്ടാകാറുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് േജാലി കിട്ടുന്ന
തുെകാണ്ട് പണത്തിനുള്ള ക്ഷാമം താരതേമ്യന കുറ
യുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്കാവശ്യമായ ചര
ക്കുകളുെട ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട്
ഡിമാൻറ് സൈപ്ലെയക്കാൾ എത്രേയാ അധികമായി
ത്തീരുന്നു. മുതലാളികളും കച്ചവടക്കാരും പരിമിതമായ
ചരക്കുകൾ പൂഴ്ത്തിവച്ച് കരിഞ്ചന്ത നടത്തുന്നു. ഈ പരിത
സ്ഥിതിയിൽ മാർക്കറ്റുവില ആളുകെള അമ്പരപ്പിക്കത്ത
ക്കവിധം വർദ്ധിക്കുന്നു.
േനെരമറിച്ചാണ് സാമ്പത്തികകുഴപ്പേമാ മേറ്റാ േനരിടു
േമ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി. ചരക്കുകളുണ്ട്; പേക്ഷ, വാങ്ങാ
നാളില്ല. ഡിമാൻറ് കുറയുേമ്പാൾ മാർക്കറ്റുവിലയും
കുറയുന്നു.
ഇങ്ങെന ചരക്കിെന്റ മാർക്കറ്റുവില കയറിയും ഇറങ്ങി
യും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കയറ്റിറക്കങ്ങളുെട േക
ന്ദ്രം അധ്വാനസമയെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ൈകമാ
റ്റവിലയായിരിക്കുെമന്ന് മറക്കാൻ പാടില്ല.

















5 പണത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
പ്രാചീനകാലത്ത് ഉൽപാദനം വളെര പരിമിതമായിരു
ന്നു: ൈകമാറ്റവും പരിമിതമായിരുന്നു. എന്നുെവച്ചാൽ,
ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഒഴി
ച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാധിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഓേരാ ജനസമൂഹവും ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് മിക്കവാ
റും അവർതെന്ന അനുഭവിച്ചുേപാന്നു. ആവശ്യമുള്ളത്
കഴിച്ച് ബാക്കിവല്ലതും ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ മാത്രം അതു മറ്റു
സാധനങ്ങൾക്കായി ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ൈകമാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നതുവെര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു
ൈകമാറ്റവിലയുണ്ടാവാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. ഉൽപ
ന്നങ്ങൾ െവറും ഉപേയാഗവിലകൾ മാത്രമായിരുന്നു.
ൈകമാറ്റവിലയുള്ള ചരക്കുകളായി അവർ മാറിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രാചീന മനുഷ്യർ ഉപേയാഗകരങ്ങളായ
സാധനങ്ങെള പരസ്പരം ൈകമാറാൻ തുടങ്ങിയേതാടു
കൂടിയാണ് ചരക്കുകൾ ആവിർഭവിച്ചത്.
എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽകവിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ൈകമാറ്റം നടക്കുക
യില്ല. ൈകമാറ്റം നടക്കണെമങ്കിൽ വിഭിന്ന ൈട്രബു
കൾ വിഭിന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക കൂ
ടി േവണം. എല്ലാവരും മീൻപിടുത്തക്കാരാെണങ്കിൽ,
അെല്ലങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാെണങ്കിൽ,
ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ആവശ്യെമന്താണ്? അേപ്പാൾ വി
ഭിന്ന ൈട്രബുകൾ വിഭിന്ന സാമഗ്രികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പി
ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങെന ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാമ
ഗ്രികൾ അതാതു ൈട്രബുകളുെട ആവശ്യത്തിൽക്കവിയു
കയും െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്രമാണ് ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ആവ
ശ്യം േനരിടുന്നത്. മൃഗേവട്ടയിേലർെപ്പട്ട ഒരു ൈട്രബ്
കൃഷിയിേലർെപ്പട്ട ഒരു ൈട്രബിനു മാംസം െകാടുത്ത്
പകരം ധാന്യം വാങ്ങുന്നു. ഈ ൈകമാറ്റം വഴിയായി
വിഭിന്ന ൈട്രബുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പടുകയും െചയ്യു
ന്നു. പേക്ഷ, സ്ഥിരമായ മാർക്കെറ്റാന്നുമില്ല. വിനിമയം
സുസ്ഥിരമായ ഒേരർപ്പാടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യാദൃശ്ചിക
മായി മാത്രേമ ൈകമാറ്റം നടക്കുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ട്
യാദൃശ്ചികമായി മാത്രേമ ൈകമാറ്റം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു
മുള്ളു.
ആഫ്രിക്കയിെല പ്രാകൃതജനങ്ങളുെടയിടയിൽ കഴിച്ചു
കൂട്ടിയ യൂേറാപ്യൻ സഞ്ചാരിയുെട രസകരമായ ഒരനുഭ
വത്തിൽനിന്ന് ഈ പ്രാചീന ൈകമാറ്റ സമ്പ്രദായത്തി
െന്റ ൈവഷമ്യങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കാം. അേദ്ദ
ഹം എഴുതുകയാണ്:“ഞാൻ ഒരു േതാണി കൂലിക്കുവാങ്ങിയത് എങ്ങിെന
െയന്നത് ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ്. ആനെക്കാ

മ്പുപകരം കിട്ടിയാൽ മാത്രേമ േതാണി തരുള്ളുെവന്നു
സാണ്ടിെന്റ ഏജൻറ് എേന്നാടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ,
എെന്റ കയ്യിൽ ആനെക്കാമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദ്
ഇബിൻ സാലിബിെന്റ കയ്യിൽ ആനെക്കാമ്പുെണ്ടന്നും
കുറച്ചുവസ്ത്രം പകരം കിട്ടുകയാെണങ്കിൽ അതു ൈകവി
ടാൻ അയാൾ ഒരുക്കമാെണന്നും ഞാൻ മനസിലാ
ക്കി. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടും പ്രേയാജനമുണ്ടായില്ല.
കാരണം, എെന്റ കയ്യിൽ വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടു
വിൽ മുഹമ്മദുഹാനിബിെന്റ കയ്യിൽ വസ്ത്രമുെണ്ടന്നും
െചമ്പുകമ്പി കിട്ടുന്നപക്ഷം ആ വസ്ത്രം ൈകമാറാൻ
അയാൾ തയ്യാറാെണന്നും മനസിലായി. ഭാഗ്യത്തിന്
എെന്റ കയ്യിൽ െചമ്പുകമ്പിയുണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യ
െപ്പട്ട െചമ്പുകമ്പി ഞാൻ മുഹമ്മദ്ഹാനിബിനു െകാടു
ത്തു. അതിനു പകരമായി അയാൾ തെന്റ കയ്യിലുള്ള
വസ്ത്രം ഇബിൻസാലിബിനു െകാടുത്തു. ഇബിൻസാലി
ബാകെട്ട, തെന്റ പക്കലുള്ള ആനെക്കാമ്പ് സാണ്ടിെന്റ
ഏജൻറിനു െകാടുത്തു. ഈ െകാള്ളെക്കാടുക്കുകെള
ല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം മാത്രേമ േതാണി ഉപേയാഗി
ക്കാൻ ഏജൻറ് എനിക്കു സമ്മതം തന്നുള്ളു.”
എല്ലാവർക്കും െപാതുവിൽ ഉപേയാഗകരമായ ഒരു
സാധനം. ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക്
പ്രാചീന കാടൻമാരുെടയിടയിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് അപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു അവരുെട
ഉൽപാദനരീതി. ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റവും അതിനടി
സ്ഥാനമായ െതാഴിൽവിഭജനവും ൈശശവാവസ്ഥയി
ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്, ഒരു ചരക്കു വിൽക്കാനാഗ്ര
ഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ചരക്കുവാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവ
നും അേത സമയത്തു തനിക്കാവശ്യമായ ചരക്കിനുപക
രം തരാൻ സാധിക്കുന്നവനുമായ മെറ്റാരാെള കണ്ടുകിട്ടു
കെയന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
ഉൽപാദനശക്തികൾ ക്രമത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി.
അേതാെടാപ്പം ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റവും കൂടുതൽ
പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഭിന്ന ൈട്രബുകൾ തമ്മിൽ
തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, ഒേര ൈട്രബിനുള്ളിൽതെന്നയും
ൈകമാറ്റമാവിർഭവിച്ചു. ഇങ്ങെന, ഉൽപാദന ശക്തി
കളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി ഓേരാ ചരക്കും മറ്റു പല
ചരക്കുകളുമായും ൈകമാറ്റം െചയ്യാെമന്നായി. േമാളി
യർ എന്ന യൂേറാപ്യൻ സഞ്ചാരി ആഫ്രിക്കയിെല പടി
ഞ്ഞാറൻ സുഡാനിൽ കണ്ട രസകരമായ വിനിമയ
സമ്പ്രദായം താെഴ െകാടുത്തപ്രകാരമായിരുന്നുെവന്ന്
െഹൽഫരിച്ച് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ ‘പണം’ എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:
ഒരു അടിമ

=

ടി
ടി

=
=

ഇരട്ടക്കുഴലുള്ള ഒരു േതാക്കും
രണ്ടു കുപ്പി കരിമരുന്നും
5 കാളകൾ
100 കഷണം തുണി.

ഈ രൂപത്തിൽ ൈകമാറ്റം യാദൃച്ഛികമായല്ല സാധാ
രണമായിത്തീരുന്നു. ഒരടിമെയെക്കാടുത്താൽ പകരം
േതാേക്കാ, കാളേയാ, തുണിേയാ കിട്ടുെമന്നു വരുന്നു.
ഉൽപാദനശക്തികൾ പിേന്നയും വളരുന്നു. അേതാടുകൂ
ടി ൈകമാറ്റവും വികസിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന പലതരത്തിലു
ള്ള ചരക്കുകളുെട പരസ്പരമുള്ള ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ഫല
മായി ക്രമത്തിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു ചരക്ക് മെറ്റല്ലാ ചര
ക്കുകളുെടയും സമാനരൂപമായി മുേന്നാട്ടുവരുന്നു. താെഴ
െക്കാടുത്ത ഉദാഹരണം േനാക്കുക:

1 േകാട്ട്




10 റാത്തൽ ചായ

= 20 വാര തുണി
15 റാത്തൽ കാപ്പി



അര തൻ ഇരുമ്പ്


കാൽ ഔൺസ് സ്വർണം
ഇങ്ങെന വിലകൾക്ക് ഒരു െപാതുരൂപം ഉത്ഭവിക്കുന്നു.
അതായത് സമുദായത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും
വിലകൾ ഒേര ചരക്കിലൂെട (നമ്മുെട ഉദാഹരണത്തിൽ
തുണിയിലൂെട) പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. അതുെകാണ്ട് തുണി
മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വിലകെള പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്താ
നായി േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നു.
ഈ െപാതുവിലുള്ള ചരക്കിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനടി
സ്ഥാനം ൈകമാറ്റത്തിെന്റ പുേരാഗതിയാണ്. എന്നു
െവച്ചാൽ, സാമൂഹ്യമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങളുെട വളർ
ച്ച. അതുെകാണ്ട്, ഈ െപാതുചരക്കിനു സാമൂഹ്യമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു രൂപം ലഭിക്കുന്നു. ഒേര ചര
ക്കിൽ — ഉദാഹരണത്തിനു തുണിയിൽ — മെറ്റല്ലാ ചര
ക്കുകളുെടയും വിലകൾ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ൈകമാറ്റ വ്യവസ്ഥ ഒരടി കൂടി മുേന്നാട്ട് കടക്കുന്നു. ൈക
മാറ്റത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മിക്കവാറും പരിഹരിക്ക
െപ്പടുന്നു. കാരണം, െപാതുരൂപെമടുക്കുന്ന ചരക്കിെന്റ
സഹായേത്താടൂകൂടി മേറ്റതു ചരക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയും.
െപാതുരൂപെമടുക്കുന്ന ഈ ചരക്കാണ് പണമായി രൂ
പാന്തരെപ്പട്ടത്.
സ്വർണേമാ െവള്ളിേയാ ആണ് ഇങ്ങെന ആദ്യമായി
പണത്തിെന്റ രൂപം ധരിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർ
ത്ഥമില്ല. ഉപ്പ്, േതാൽ, പശു മുതലായ പലതും പണരൂ
പെമടുക്കുകയായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ക്രമത്തിൽ, ക്രമത്തിൽ,
സാമൂഹ്യമായ െകാള്ളെക്കാടുക്കകളുെട അനുഭവങ്ങ
ളിൽ നിന്നു സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും ഈ മാന്യസ്ഥാന
േത്തക്കു കയറിവന്നു. അതു മുതൽക്കു സ്വർണ്ണവും െവ
ള്ളിയും എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും ൈകമാറ്റത്തിനുള്ള
മധ്യവർത്തിയായിത്തീർന്നു. നമ്മുെട ഉദാഹരണത്തിൽ
തുണിയുെട സ്ഥാനത്തു സ്വർണ്ണം വന്നാൽ വിലയുെട
പണരൂപമായി േനാക്കുക.

20 വാര തുണി



1 േകാട്ട്
= കാൽ ഔൺസ് സ്വർണം.
10 റാത്തൽ ചായ 


അര തൻ ഇരുമ്പ്
ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാ
കും. സ്വർണം പണമാകുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന ഒരു ചര
ക്കായിരുന്നു. മറ്റു ചരക്കുകെളന്നേപാെലതെന്ന െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകളിൽ സമാനരൂപെമന്ന പങ്കുവഹിച്ചി
രുന്നു. അക്കാലത്ത് സ്വർണ്ണം ആഭരണങ്ങൾക്കും മറ്റും
േവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. അത് പണ
മായിരുന്നില്ല. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിതാ
തിർത്തിവെര അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേമ്പാൾ മാത്രമാണ് സമു
ദായത്തിൽ പണം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അതുെകാ
ണ്ട് സ്വർണവും െവള്ളിയും പണമായിത്തീരുന്നതിനു
ള്ള കാരണങ്ങൾ ആരാേയണ്ടത് ആ േലാഹങ്ങളുെട
സഹജമായ ഗുണങ്ങളിലല്ല ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളുെട
വളർച്ചയിലാണ്.

സ്വർണ്ണവുംെവള്ളിയും
ആദ്യകാലത്ത് സ്വർണ്ണം, െവള്ളി മുതലായ േലാഹങ്ങ
ളായിരുന്നില്ല പണത്തിെന്റ സ്ഥാനെമടുത്തിരുന്നത്.
നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയും കൂ
ടുതൽ ഉപേയാഗമുള്ളവയും അേതസമയത്തുതെന്ന
എടുത്തുെപരുമാറാൻ എളുപ്പമുള്ളവയുമായ മറ്റു ചില ചര
ക്കുകളാണ് ആദ്യമായി പണത്തിെന്റ രൂപെമടുത്തത്.
പണരൂപം വികസിപ്പിച്ചത് സഞ്ചാരിവർഗക്കാരായ
പ്രാചീനൈട്രബുകളായിരുന്നു എന്ന് മാർക്സ് അഭിപ്രാ
യെപ്പടുന്നു. ചരിത്രത്തിെന്റ ആ കാലഘട്ടമായേപ്പാേഴ
ക്കും ഉൽപ്പാദനവും ൈകമാറ്റവും ഏെറക്കുെറ വികസി
ച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ൈട്രബുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നതു
നിലം മുതലായ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളായിരുന്നില്ല. ഉള്ള
െതാെക്ക വലിയ പ്രയാസം കൂടാെത എടുത്തു െപരുമാ
റാനും ൈകമാറ്റം െചയ്യാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അവരുെട ജീവിതരീതിയാകെട്ട കൂെടക്കൂെട മറ്റു ൈട്രബു
കളുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ഈ ബന്ധമാ
ണേല്ലാ ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റെത്ത സുഗമമാക്കുന്നത്.
പേക്ഷ, അക്കാലത്ത് സ്വർണനാണയങ്ങളും െവള്ളിനാ
ണയങ്ങളും മറ്റും അജ്ഞാതമായിരുന്നു.
പശുവിനു പുറെമ േതാൽ, േരാമം, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ മറ്റു
ചരക്കുകളും പണത്തിെന്റ സ്ഥാനെമടുക്കുകയുണ്ടായി
ട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങെള േപാറ്റിവളർത്താനും കൃഷിെചയ്യാനും
ആരംഭിച്ചേപ്പാഴാണ് കന്നുകാലികൾക്കു പണത്തിെന്റ
സ്ഥാനം കിട്ടിയത്. ആഫ്രിക്കയിെല ചില കാട്ടുജാതി
ക്കാർ തങ്ങളുെട വിേരാധികളായ മറ്റു ൈട്രബുകളിൽനി
ന്നു പിടിെച്ചടുത്ത തടവുകാെര പണമായി ഉപേയാഗി
ക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ആർ ആൻെഡ്ര എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പറ
യുന്നു: “അവിെട കറൻസിയുെട ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ്
ഒരു സുഭഗനായ യുവാേവാ സുന്ദരിയും പുളപുളപ്പുമുള്ളവ
ളുമായ ഒരു യുവതിേയാ ആണ്.” സ്റ്റാൻലി എന്ന മെറ്റാ
രു ഗ്രന്ഥകാരൻ ‘How I found Livingston’ എന്ന പു
സ്തകത്തിൽ താൻ ആഫ്രിക്കയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
കുേറ കമ്പികൂടി കയ്യിെലടുത്തിരുന്നുെവന്ന് പ്രസ്താവിക്കു
ന്നു. കാരണം കമ്പിയായിരുന്നു അവിടുെത്ത പണം.
പേക്ഷ, പരിമിതമായ അതിർത്തിവരമ്പുകെള േഭദിച്ചു
െകാണ്ട് ൈകമാറ്റം കൂടുതൽകൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ െപാതുസമ്മതരൂപമായിത്തീരുന്ന ചര
ക്കിെന്റ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും വിപുലമാകാൻ തുട
ങ്ങി. അേപ്പാളാണ് ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിയാ
വാൻ കൂടുതൽ അർഹതയും പ്രാപ്തിയുമുള്ള സ്വർണ്ണം,
െവള്ളി മുതലായ േലാഹങ്ങൾ പണമായി രംഗപ്രേവ
ശം െചയ്തത്.
സ്വർണ്ണം, െവള്ളി മുതലായ േലാഹങ്ങൾക്ക് പണത്തി
െന്റ രൂപെമടുക്കാൻ കൂടുതൽ അർഹതയും പ്രാപ്തിയും
ഉെണ്ടന്ന് പറയുന്നത് എന്തുെകാണ്ടാണ്.
ഒന്നാമത് അവെയ വളെരക്കാലം േകടുകൂടാെത െപരു
മാറാേനാ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാേനാ കഴിയും. കന്നുകാലികൾ
ചത്തുേപാെയന്നു വരാം. മാത്രമല്ല അവെയ കാത്തുര
ക്ഷിക്കാൻ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധ െചലുത്തുകയും േവണം.
രണ്ടാമത് സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും എത്ര െചറു വിഭാഗ
ങ്ങളായിട്ട് േവണെമങ്കിലും ഭാഗിക്കാം. എന്നു െവച്ചാൽ
സ്വർണ്ണത്തിെന്റ സഹായേത്താടൂകൂടി വ്യത്യസ്ത നില
യിലുള്ള ചരക്കുകെള വിലപിടിച്ചതായാലും ശരി വില
കുറഞ്ഞതായാലും ശരി താരതമ്യെപ്പടുത്താൻ കഴിയും.
േനെരമറിച്ച് മൃഗത്തിെന്റ േതാലാെണങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ
േതാലിന് കിട്ടുന്ന ചരക്കുമാത്രെമ വാങ്ങിക്കാൻ സാധി
ക്കു. േതാൽമുറിച്ച് കഷണമാക്കിയാൽ അതിെന്റ വില
തെന്ന േപാെയന്നു വരും. പശുവാെണങ്കിൽ കൂടുതൽ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു പശു 20 വസ്ത്രത്തിന് സമമാെണന്നി
രിക്കെട്ട. എന്നാൽ ഒരു വസ്ത്രം മാത്രം വാങ്ങാനാഗ്രഹി
ക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തു െചയ്യും? പശുവിെന്റ ഇരുപതിെലാ
രുഭാഗം മുറിച്ചുെകാടുക്കാൻ കഴിയുേമാ?
മൂന്നാമത് സ്വർണ്ണത്തിെന്റയും െവള്ളിയുെടയും വലുപ്പം
താരതേമ്യന കുറവായതുെകാണ്ട് ഇഷ്ടമുേള്ളടത്ത് െകാ
ണ്ടുേപാകാേനാ കയറ്റി അയയ്ക്കാേനാ സാധിക്കും. പരി
മിതമായ അതിർത്തികെള അതിലംഘിച്ചുെകാണ്ട് ചര
ക്കുകളുെട ൈകമാറ്റം പുഷ്ടിെപ്പടുകയും ദൂരേദശങ്ങളുമാ
യുള്ള ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ പണ
ത്തിെന്റ ഈ ഗുണം ഒഴിച്ചൂകൂടാൻ വയ്യാത്തതായിത്തീരു
ന്നു. നാലാമത് സ്വർണ്ണനാണ്യത്തിെന്റ പ്രകാശം നിറം
മുതലായ ഗുണങ്ങൾ അതിെന മറ്റ് ചരക്കുകളിൽ നിന്ന്
എളുപ്പത്തിൽ േവർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു.
പണം െപാതുവിൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ
അതിന് ചില സവിേശഷഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാ
വശ്യമാണ്. വളെരയധികം വിലപിടിച്ച ചരക്കുകെളയും
കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ചരക്കുകെളയും ൈകമാറ്റം െചേയ്യ
ണ്ടതുള്ളതുെകാണ്ട് ഏറ്റവും െചറിയ അംശങ്ങളാക്കി
ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഭാവിയിെല
ഉപേയാഗത്തിനുകൂടി സൗകര്യമുള്ളതായിരിേക്കണ്ടതു
െകാണ്ട് മഴ, െവയിൽ, പുഴുക്കുത്ത്, തുരുമ്പുപിടിക്കൽ
മുതലായവയുെട ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയാവാെത വളെര
ക്കാലം നിലനിൽക്കണം. സമുദായത്തിനാവശ്യമുള്ളത്ര
കിട്ടാൻ സാധിക്കണം. പേക്ഷ, അേതസമയത്തുതെന്ന
വളെര എളുപ്പത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാ
ത്തതുമായിരിക്കണം. എല്ലാറ്റിനുമുപരി സ്വതേവതെന്ന
ഉപേയാഗവിലയുള്ള ഒരു ചരക്കായിരിക്കണം അത്.
ഈ ഗുണങ്ങെളല്ലാമുള്ളതുെകാണ്ടെത്ര സ്വർണ്ണവും െവ
ള്ളിയും പണത്തിെന്റ സ്ഥാനെമടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

പണവും സാമൂഹ്യബന്ധവും
പലരും പലവിധത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതു
െകാണ്ടും ഓേരാരുത്തനും സ്വന്തമാവശ്യത്തിൽക്കവി
ഞ്ഞ് മിച്ചമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന
തുെകാണ്ടും ആണ് ഉപേയാഗകരമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ
ചരക്കുകളായിത്തീരുന്നത്. ഈ വിവിധ വ്യക്തികളുെട
അധ്വാനത്തിെന്റ ആെകത്തുക സാമൂഹ്യമായ അധ്വാന
ത്തിെന്റ ആെകത്തുകയാണ്. ഓേരാ ഉൽപാദകെന്റയും
പ്രയത്നം ഒട്ടാെകയുള്ള സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗം മാത്രമാെണന്നർത്ഥം — എന്നാൽ ൈകമാറ്റം
നടത്തുന്നതുവെര വ്യക്തികളുെട പ്രയത്നത്തിെന്റ ഒരു
സാമൂഹ്യസ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയില്ല. വ്യക്തികളുെട
പ്രയത്നം സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായിത്തീ
രുന്നത് ൈകമാറ്റത്തിലൂെടയുണ്ടാകുന്ന പരസ്പരബന്ധ
ങ്ങളുെട ഫലമായിട്ടുമാത്രമാണ്. ൈകമാറ്റവിലകെളന്ന
നിലയ്ക്ക് ചരക്കുകൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുന്നു. ഇങ്ങെന
ചരക്കുനിർമ്മാതാവിെന്റ വ്യക്തിപരമായ പ്രയത്നവും
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ പ്രയത്നത്തിെന്റ ആെകത്തു
കയും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹികബന്ധം, ചരക്കുകൾ തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധമായിട്ടാണ് െവളിെപ്പടുന്നത്. പേക്ഷ, വാ
സ്തവത്തിൽ ഈ ബന്ധം ഉൽപാദകൻമാർ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധമാണ്. മനുഷ്യരുെട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുെട ഒരു
കണ്ണിയായി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചരക്ക് െചയ്യുന്നത്.
എന്നല്ല, ഉൽപന്നങ്ങൾ ചരക്കുകളായി മാറുന്നതുതെന്ന
ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ്.
ൈകമാറ്റവിലയിലൂെട മാത്രമാണ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക്
സാമൂഹ്യവിലയുണ്ടാകുന്നത്.
അേപ്പാൾ ൈകമാറ്റവിലെയന്നത് ഉൽപന്നങ്ങളടങ്ങിയ
സഹജമായ ഒരു ഗുണമല്ല. പഞ്ചസാരയ്ക്കുള്ള മധുരവും
സ്വർണ്ണത്തിന് നിറവും മറ്റും ആ ഉൽപന്നങ്ങളുെട സഹ
ജമായ ഗുണങ്ങളാണ്. ആ ഗുണങ്ങെള ആ ഉൽപന്ന
ങ്ങളുെട ഉപേയാഗവിലകെള ൈകമാറ്റം കൂടാെതതെന്ന
േനരിട്ടനുഭവിക്കാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യരും സാധനങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രേമ അതിനുള്ളു. േനെരമറിച്ച്
പഞ്ചസാരയുെടയും സ്വർണ്ണത്തിെന്റയും വിലകളാകെട്ട,
ആ ഭൗതികവസ്തുക്കളുെട സഹജമായ സ്വഭാവമല്ല. കാ
രണം, ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായിട്ടുമാത്രേമ, വില പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുകയുള്ളു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വിലെയന്നത്
മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യബന്ധമാണ്, ഭൗതി
കമായ വസ്തുക്കളുെട പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാമൂ
ഹ്യബന്ധം. പണം ഈ സാമൂഹ്യബന്ധത്തിന് മകുടംവ
യ്ക്കുന്നു. കാരണം, വിലയുെട ഏറ്റവും വികസിച്ച രൂപമാ
ണ് പണരൂപം.
ആദ്യം യാദൃശ്ചികമായിരുന്ന ൈകമാറ്റം ക്രമത്തിൽ ക്ര
മത്തിൽ സമുദായത്തിെനാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു
സാധാരണ പ്രവർത്തനമായിത്തീരുന്നു. ഈ ൈകമാ
റ്റങ്ങളുെടയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ഗതിക്രമ
ത്തിനിടയിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു ചരക്കു മെറ്റല്ലാ ചരക്കു
കളുെടയും വിലകൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന െപാതുരൂപെമന്ന
നിലയ്ക്കു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങെന േവറിട്ടു നിൽക്കു
ന്ന ചരക്കിെന്റ പ്രേത്യകസ്വഭാവം െപാതുസാമാന്യരൂപ
മാവുകെയന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമാണ് അത് പണമാവു
ന്നത്. പണരൂപെമടുക്കുന്ന ചരക്ക് മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളു
േടയും വിലകെള അളക്കുകയും താരതമ്യെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യുന്ന ഒരു െപാതുചരക്കാണ്. ഇങ്ങെന പണമായി
ത്തീരുന്ന ചരക്കിന് പുതിെയാരു ഉപേയാഗവില കൂടി
ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. എല്ലാ ചരക്കുകളുേടയും വില പ്രകടി
പ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരുപകരണമായിത്തീരുക, ചരക്കുക
െള പരസ്പരം താരതമ്യെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കത്തക്കവ
ണ്ണം ഒരു െപാതുസമാനരൂപമായി വർദ്ധിയ്ക്കുക — ഇതാ
ണ് ആ പുതിയ ഉപേയാഗവില. ഇത് സ്വർണ്ണത്തിെന്റ
േയാ െവള്ളിയുെടേയാ സഹജമായ ഗുണമല്ല. േനെരമ
റിച്ച്, ഈ പ്രവർത്തനം നിറേവറ്റാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ മാ
ത്രമാണ് സ്വർണ്ണം, െവള്ളി മുതലായ ചരക്കുകൾ പണ
മായിത്തീരുന്നത്.
പണത്തിെന്റ ആവിർഭാവം ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ചരിത്ര
ത്തിൽ പുതിെയാരദ്ധ്യായം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പണത്തിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് എല്ലാ ൈകമാറ്റങ്ങളും നട
ക്കുന്നത്. ഉൽപാദകൻമാർ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധം
പണത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് സ്ഥാപിക്ക
െപ്പടുന്നത്.

















6 പണവും മൂലധനവും
പണത്തിെന്റ ആവിർഭാവം സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പ
ത്തികജീവിതെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തി. പ്രവൃത്തി വിഭ
ജനെത്തയും ചരക്കുകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കകെളയും
അത് സഹായിച്ചു. ചരക്കുകളുെട പ്രചലനം വളരുംേതാ
റും, ഉൽപാദനക്രമവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. പ്രചലനത്തി
െന്റ വളർച്ചയുെട ഒരു പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിലാണ് പണം
മൂലധനമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടത്.
ചരക്ക് െകാടുത്ത് പണം വാങ്ങി അതുെകാണ്ട് ഉപേയാ
ഗകരമായ മെറ്റാരു ചരക്ക് വാങ്ങുക — ഇതായിരുന്നു
ആദ്യകാലത്ത് നടന്നിരുന്നത്. ചരക്ക് — പണം — ചര
ക്ക് (ച-പ-ച) ഇതായിരുന്നു പ്രചലനത്തിെന്റ ഗതിക്ര
മം. ഇവിെട പണത്തിെന്റ പ്രവൃത്തി പ്രചലനത്തിെന്റ
മധ്യവർത്തിയായി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം പണം
ഇവിെട മെറ്റാരു ചരക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഉപകരണം മാത്ര
മാണ്. എന്നാൽ, ക്രമത്തിൽ പണം െകാടുത്ത് ചരക്ക്
വാങ്ങി ആ ചരക്ക് വിറ്റ് വീണ്ടും പണം വാങ്ങുക എന്ന
സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചു. പണം — ചരക്ക് — പണം (പച-പ) ഇവിെട പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഉപേഭാഗസാ
മഗ്രികൾ വാങ്ങി സ്വയം അനുഭവിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നത്.
പിെന്നേയാ? അയാൾ തെന്റ കയ്യിലുള്ള പണം െകാ
ണ്ട് ചരക്കുവാങ്ങി അത് വിറ്റ് വീണ്ടും പണം സമ്പാദിക്കു
കയാണ്. മാർക്സ് പറയുന്നു: “പ-ച-പ എന്ന ഗതിക്രമം
ഒരു ചരേക്കാടുകൂടിയാരംഭിച്ച് മെറ്റാരു ചരേക്കാടുകൂടിയ
വസാനിക്കുന്നു. ഈ ഒടുവിലെത്ത ചരക്ക് പ്രചലനത്തി
െന്റ രംഗത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറുകയും ഉപേഭാഗത്തിെന്റ
രംഗത്തിേലയ്ക്ക് പ്രേവശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ
അതിെന്റ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഉപേഭാഗമാണ്, ആവശ്യ
ങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തലാണ്, ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ
ഉപേയാഗവിലയാണ്. പ-ച-പ എന്ന ഗതിക്രമം േനെര
മറിച്ച്, പണത്തിൽനിന്നാരംഭിക്കുകയും ഒടുവിൽ പണ
ത്തിൽെചന്നവസാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ
അതിെന്റ പ്രധാനമായ ഉേദ്ദശ്യം, അതിെന്റ ലക്ഷ്യം
ൈകമാറ്റവിലയാണ്.
എന്നാൽ, ആദ്യം ചരക്കുവാങ്ങാനിറക്കിയ പണം മാ
ത്രേമ ചരക്ക് വിറ്റതിനുേശഷവും കിട്ടുകയുള്ളുെവങ്കിൽ
പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഇത്തരം െകാള്ളെക്കാടുക്കു
കളിൽ ഏർെപ്പടുകയില്ല. കൂടുതൽ പണം കിട്ടണെമന്ന
ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയാണ് അയാളി പ്രവർത്തിയിേലർ
െപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. വിനിമയത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ഇവിെട ആവ
ശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപേയാഗിക്കുകയല്ല,
കയ്യിലുള്ള പണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ,
പണം െകാടുത്ത് ചരക്ക് വാങ്ങുകയും ആ ചരക്കുവിറ്റ്
വീണ്ടും പണമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്താൽ ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന
പണത്തിെന്റ തുക ആദ്യമിറക്കിയതിേനക്കാൾ ജാസ്തി
യായിരിക്കും. അതായത്, ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി
ആദ്യമിറക്കിയ വിലയും അതിനുപുറെമ ഒരു മിച്ചമായ
വിലയും ഉണ്ടാകുന്നു. 100 ക. െകാടുത്ത് ചരക്കുവാങ്ങി
110 ക.യ്ക്ക് വിൽക്കുകയാെണങ്കിൽ മിച്ചമുണ്ടാകുന്നത്
10ക. യായിരിക്കും. ഈ മിച്ചമായ വിലയ്ക്ക് മാർക്സ് മിച്ച
വില (Surplus) എന്നു പറയുന്നു. മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കാനു
ള്ള ഉപകരണമായിത്തീരുേമ്പാഴാണ് പണം മൂലധനമാ
യി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നത്. ഇങ്ങെന മിച്ചവിലയുണ്ടാക്ക
ണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെട േബാധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കു
ന്ന പണമുടസ്ഥൻ മുതലാളിയായും രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.
മുതലാളിയുെട ലക്ഷ്യം ഉപേയാഗവിലയല്ല. നിരന്തര
മായ, ഇടതടവില്ലാെതയുള്ള ലാഭമുണ്ടാക്കലാണ്. ലാ
ഭെത്ത അെല്ലങ്കിൽ മിച്ചവിലെയ, േവട്ടയാടുന്നവനാണ്
മുതലാളി.

മിച്ചവില എങ്ങെന ഉണ്ടാകുന്നു?
പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുക
യും കവിഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നതുെകാ
ണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ലാഭം അെല്ലങ്കിൽ മിച്ചവില കി
ട്ടിയത് എന്നു േതാന്നിേയക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ സൂ
ക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചാൽ ഈ ധാരണ ശരിയെല്ലന്നു
കാണാം.
സമാനവിലകെളന്ന നിലയ്ക്കാണ് ചരക്കുകൾ ൈകമാ
റ്റം െചയ്യെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ ൈകമാറ്റത്തിനു മുമ്പുണ്ടായി
രുന്ന വിലമാത്രമാണ് ൈകമാറ്റത്തിനു േശഷവും ഉണ്ടാ
വുക. ഒരു ചരക്കിെന്റ സ്ഥാനത്തു മെറ്റാരു ചരക്കുവന്നു
എന്നു മാത്രേമയുള്ളു. ഇനി, സമാനവിലയുെട സ്ഥാന
ത്തു പണമാെണങ്കിലും ഈ സ്ഥിതിക്കു മാറ്റമുണ്ടാവണ
െമന്നില്ല. വിനിമയം വിലെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല, ൈക
മാറുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്; ഒരാളുെട ൈകവശമുള്ള
വില മെറ്റാരാളുെട കയ്യിൽ എത്തിേച്ചരുക മാത്രമാണ്
െചയ്യുന്നത്.
ൈകമാറ്റം െകാണ്ട് വില ഒരിക്കലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
കഴിയിെല്ലന്നു മാർക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നതു േനാക്കുക:
“എ എന്ന ചരക്കുടമസ്ഥൻ ബി, സി, എന്ന ചരക്കുട
മസ്ഥൻമാെര കച്ചവടത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കാൻ സാ
ധിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർത്ഥനായിരിക്കാം. ബി, സി
എന്നിവർക്കാകെട്ട, എത്ര കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചാലും
എ േയാടു കിടപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിെല്ലന്നുവരാം. എ,
ബി യ്ക്ക് 40 പവൻ വിലപിടിച്ച വീഞ്ഞു െകാടുത്തു പക
രം 50 പവൻ വില െകാടുത്ത േഗാതമ്പു വാങ്ങുന്നു. എ
തെന്റ 40 പവൻ 50 പവനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കു
റച്ചു പണത്തിൽ നിന്നു കൂടതൽ പണമുണ്ടാക്കുകയും
അങ്ങെന തെന്റ ചരക്കിെന മൂലധനമാക്കി മാറ്റുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നമുക്കീ
കാര്യം ഒന്നു പരിേശാധിച്ചു േനാക്കുക. ൈകമാറ്റത്തിനു
മുമ്പ് എയുെട കയ്യിൽ 40 പവൻ വിലപിടിച്ച വീഞ്ഞും,
ബി യുെട കയ്യിൽ 50 പവൻ വിലപിടിച്ച േഗാതമ്പുമാ
ണുണ്ടായിരുന്നത്; അതായത്, ആെക 90 പവൻ വില
പിടിച്ച ചരക്കുകൾ. ൈകമാറ്റം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷവും
ചരക്കുകളുെട ആെകയുള്ള വില 90 പവൻ മാത്രമാണ്.
പ്രചലനം െകാണ്ടും വിലയുെട ഒട്ടാെകയുള്ള തുകയിൽ
ഒരു ഫാർദിങ്ങുേപാലും അധികമായിട്ടില്ല. എയും ബിയും
തമ്മിലുള്ള ചരക്കുകളുെട വിതരണത്തിൽ മാത്രമാണ്
വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എ യ്ക്കു മിച്ചമായ വില കിട്ടി
െയങ്കിൽ ബി യ്ക്കു കുറഞ്ഞ വിലയാണുണ്ടായത്. ബി യ്ക്ക്
ഒരു ൈമനസ് (‘കിഴിക്കണം’ എന്നുള്ളത്) ഉെണ്ടങ്കിൽ
എ യ്ക്ക് ഒരു പ്ലസ് (‘കൂട്ടണം’ എന്നുള്ളത്) ഉണ്ട്. ഔപ
ചാരികമായ ഈ ൈകമാറ്റം നടത്താെത തെന്ന (ഈ
ഔപചാരികത യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങെള മറച്ചുവയ്ക്കയാണ്
െചയ്തിട്ടുള്ളത്) എ, ബി യുെട പക്കൽ നിന്നു 10 പവൻ
കെട്ടടുക്കുകയാണുണ്ടായെതങ്കിലും ഇേതമാറ്റം തെന്ന
സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.”
ഒരാൾക്കു മെറ്റാരാെള ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുെവന്നു വരാം.
പേക്ഷ, സമുദായെത്ത ഒന്നായി ചതിക്കാൻ കഴിയില്ല.
െകാള്ളെകാടുക്കെകാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കു താനിറക്കിയ
പണെത്തക്കാളധികം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിെഞ്ഞന്നു
വരാെമങ്കിലും സമുദായത്തിെന്റ സ്വത്തുക്കെള ഒന്നാെയ
ടുത്തുേനാക്കുേമ്പാൾ വില േലശംേപാലും വർദ്ധിച്ചിട്ടി
െല്ലന്നു കാണാം. അതിനാൽ വിനിമയത്തിെന്റ ഗതി
ക്രമത്തിനുള്ളിൽ എത്രതെന്ന തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയാലും
മിച്ചവിലയുെട ഉത്ഭവെത്ത കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനാവിെല്ലന്നു
തീർച്ചയാണ്.
അേപ്പാൾ പിെന്ന മിച്ചവിലയുെട അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപി
ടിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ചരക്കിെന്റ ഉൽപാദനെത്ത പരിേശാ
ധിക്കണം. ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ നിന്നാ
ണ് വിലയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഉൽപാദകൻ എന്ന നിലയ്ക്കു
പണമുടമസ്ഥൻ ഇറക്കിയ വിലേയക്കാളുമധികം വില
ഉൽപാദനത്തിനു േശഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വില വർ
ദ്ധിപ്പിക്കാൻ അയാൾ എന്താണ് െചയ്തത്? ഒന്നു തീർച്ച.
വിലയുണ്ടാക്കുന്നത് എേപ്പാഴും അധ്വാനം െകാണ്ടുമാത്ര
മാണ്. അധ്വാനമുണ്ടാക്കാൻ ഒെരാറ്റ ചരക്കിനു മാത്ര
െമ സാധിക്കുകയുള്ളു. മനുഷ്യെന്റ അധ്വാനശക്തി. പ്ര
കൃതി വിഭവങ്ങളിൽ അധ്വാനമർപ്പിച്ചു വിലകെളയുണ്ടാ
ക്കുന്ന ശക്തി മനുഷ്യെന്റ അധ്വാനശക്തി മാത്രമാണ്.
അധ്വാനശക്തിെയന്നുവച്ചാൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു ഉപ
േയാഗവിലയുണ്ടാക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യൻ ചിലവിടുന്ന ശാ
രീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളുെട ആെകത്തുക
എന്നർത്ഥമാണ്. അേപ്പാൾ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുത
ലാളി ഉപേയാഗിച്ച ഉപകരണം അധ്വാനശക്തിയല്ലാ
െത മെറ്റാന്നുമല്ല.

െതാഴിലാളിയുെട അദ്ധ്വാനശക്തി
യന്ത്രം, അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ സാമഗ്രി
കളിൽ െതാഴിലാളി തെന്റ അധ്വാനം അർപ്പിക്കുേമ്പാ
ഴാണ് ചരക്കുകളുണ്ടാകുന്നത്. െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാ
നശക്തിയുെട സഹായം കൂടാെത മുതലാളിക്കു ചരക്കു
കൾ നിർമ്മിക്കുക സാധ്യമല്ല. െതാഴിലാളിയാകെട്ട യാ
െതാരു പ്രതിഫലവും കൂടാെത മുതലാളിയുെട കമ്പനി
യിൽ േപായി പണിെയടുക്കുകയുമില്ല. പ്രവൃത്തിെയടു
ക്കുേമ്പാൾ അതായത് തെന്റ അധ്വാനെത്ത ബാഹ്യപ്ര
കൃതിയിൽ െചലുത്തുേമ്പാൾ ഒരു നിശ്ചിതേതാതിലുള്ള
തലേച്ചാറിെന്റയും നാഡികളുെടയും മാംസേപശികളുെട
യും ശക്തികെള െതാഴിലാളി െചലവഴിേക്കണ്ടിവരുന്നു.
പ്രവർത്തിെയടുക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ പ്ര
യത്നശക്തിെയ നിലനിർത്തണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളിയ്ക്കു
തെന്റ ജീവിതെത്തയും പ്രയത്നശക്തിെയയും നിലനിർ
ത്താനാവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മറ്റു ജീവിതസാ
മഗ്രികളും കൂടിേയ കഴിയൂ. അയാൾക്കു പാർക്കാൻ ഒരു
വീടുണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, പ്രയത്നശക്തിയുെട പ്ര
വാഹം തുടർച്ചയായി നിലനിന്നു േപാകണെമങ്കിൽ ഒരു
െതാഴിലാളിയുെട മരണത്തിനു േശഷം മെറ്റാരു െതാഴി
ലാളി ആ സ്ഥാനം ഏെറ്റടുക്കാനുണ്ടാവണം. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, െതാഴിലാളിക്കു തെന്റ ജീവിത
െത്ത മാത്രം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ
കിട്ടിയാൽ േപാരാ, തെന്റ ഭാര്യെയയും മക്കെളയും േപാ
റ്റാൻ സാധിക്കുക കൂടി േവണം.
ഈ ജീവിതെച്ചലവുകൾ ഓേരാ രാജ്യത്തിലും ഓേരാ
മാതിരിയായിരിക്കുെമന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇംഗ്ലണ്ട്,
അേമരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ െതാഴിലാളിയുെട
ജീവിതരീതി ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളിയുേടതിെനക്കാൾ
എത്രേയാ ഉയർന്നതാണ്. അതുെകാണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങ
ളിെല െതാഴിലാളികൾക്കു കൂടുതൽ ജീവിതസാമഗ്രി
കൾ ആവശ്യമായിരിക്കും.
െതാഴിലാളിയുെട ജീവിതെത്ത നിലനിർത്താനാവശ്യ
മായ സാമഗ്രികേളാ അവെയ വാങ്ങാനുതകുന്ന പണ
േമാ െകാടുത്ത് അയാളുെട പ്രയത്നശക്തിെയ മുതലാ
ളി വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നു. പ്രയത്നശക്തിക്കു പകരമായി മുത
ലാളി െതാഴിലാളിയ്ക്കു നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിനു കൂലി
(Wages) എന്നു പറയുന്നു. അധ്വാനശക്തി വാങ്ങിക്കഴി
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന അതിെന ഇഷ്ടംേപാെല ഉപേയാഗി
ക്കാൻ മുതലാളിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതിെന്റ സഹാ
യേത്താടുകൂടി ചരക്കുകൾക്കു കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാക്കുക
യും െചയ്യുവാൻ അയാൾക്കു സാധിക്കുന്നു.

അദ്ധ്വാനശക്തിയുെട പങ്കു്
ഉൽപാദനത്തിേലർെപ്പടുന്ന മുതലാളി ആദ്യമായി െച
യ്യുന്നത് തെന്റ കയ്യിലുള്ള പണെത്ത മൂലധനമാക്കി മാ
റ്റുകയാണ്. അതായത്, അയാൾ തെന്റ പണം െകാടു
ത്തു െകട്ടിടം, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മു
തലായ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളും െതാഴിലാളിയുെട
പ്രയത്നശക്തിയും വാങ്ങുന്നു.
ഉൽപാദനം നടത്തണെമങ്കിൽ, ഫാക്ടറി, യന്ത്രങ്ങൾ,
അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ ഉൽപാദനസാമ
ഗ്രികൾ കൂടിേയ കഴിയൂ. എന്നാൽ, മനുഷ്യെന്റ പ്രയത്ന
മിെല്ലങ്കിൽ ഈ ഉൽപാദനസാമഗ്രികെള പ്രവർത്തിപ്പി
ക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യപ്രയത്നം ഉൽപാദന സാമഗ്രി
കളിൽ െചലുത്തുേമ്പാൾ മാത്രമാണ് ഉൽപാദനം ആരം
ഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഉൽപാദനത്തിൽ പ്രയത്നശക്തി
ക്കുള്ള പങ്ക്.

അദ്ധ്വാനശക്തിയുെട വിലയും മിച്ചവിലയും
മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയുെമന്നേപാെല അധ്വാനശക്തി
യുെട വിലയും അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാന
െത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അധ്വാനശക്തി ഉണ്ടാക്കുക
യും നിലനിർത്തുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ െതാഴിലാളി
ക്കു ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം മുതലായ സാമ
ഗ്രികൾ കിട്ടണം. ആ ജീവിതസാമഗ്രികളുെട സഹായ
േത്താടുകൂടി അയാൾക്കു തെന്റ ജീവിതെത്ത മാത്രമല്ല
തെന്റ കുടുംബത്തിെന്റ ജീവിതെത്തയും നിലനിർത്താൻ
സാധിക്കണം. എന്നാെല അയാൾ മരിച്ചാലും അധ്വാന
ശക്തി നിലനിൽക്കുകയുള്ളു. അേപ്പാൾ അധ്വാനശക്തി
യുെട വില അതുണ്ടാക്കാനും നിലനിർത്താനും ആവശ്യ
മായ ജീവിതസാമഗ്രികളുെട വിലയാണ്.
മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയുെമന്ന േപാെല അധ്വാനശക്തി
യുെട മാർക്കറ്റുവിലയും ഡിമാൻറും സൈപ്ലയുമനുസരിച്ച്
അതിെന്റ വിലയുെട േമലും കീഴുമായി കയറിെക്കാണ്ടിരി
ക്കും. അധ്വാനശക്തിയുെട മാർക്കറ്റുവില കഴിയുന്നതും
ചുരുക്കുവാൻ മുതലാളി ശ്രമിച്ചുേനാക്കുെമന്ന് തീർച്ചയാ
ണ്. െതാഴിലില്ലായ്മ െതാഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സ
രം മുതലായവ അയാൾക്കനുകൂലമായ സംഗതികളാ
ണ്. എന്നാൽ േനെരമറിച്ച് െതാഴിലാളികളുെട സംഘ
ടനാേബാധം വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ തങ്ങളുെട അവകാശ
സംരക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി അവർ മുേന്നാട്ട് വരാെതയി
രിക്കില്ല.
ഏതായാലും, ഈ അധ്യായത്തിൽ അധ്വാനശക്തിയു
െട വിലെയ നിർണയിക്കുന്നത് അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യ
മായ ജീവിതസാമഗ്രികളുെട ശരാശരി വിലയാെണന്ന്
നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ജീവിത സാമഗ്രികളുെട വില
എട്ടണയിലടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ െതാഴിലാളിയുെട ‘കൂ
ലി’ എട്ടണയായിരിക്കും. ഈ എട്ടണ അഞ്ച് മണിക്കൂർ
പ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലത്തിന് സമമാെണന്ന് വിചാരി
ക്കുക. അതായത്, െതാഴിലാളിക്ക് തെന്റ അധ്വാന
ശക്തിെയ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ജീവിതസാമ
ഗ്രികളുണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അധ്വാനിക്കണം.
എന്നാൽ െതാഴിലാളി അഞ്ച് മണിക്കൂർ േനെര പണി
െയടുത്താൽ മുതലാളിക്കും താനിറക്കിയ പണം തിരിച്ചു
കിട്ടി എന്നു പറയാം.
പേക്ഷ, പ്രയത്നശക്തിക്ക് ഒരു പ്രേത്യക ഗുണമുണ്ട്. സ്വ
ന്തം നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമായ പ്രയത്നേത്തക്കാൾ കൂ
ടുതൽ പ്രയത്നം ചിലവഴിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അധ്വാനശക്തിക്ക്
അതിെന്റ സ്വന്തം വിലേയക്കാൾ കവിഞ്ഞ വില സൃഷ്ടി
ക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് പ്രയത്നശക്തിയുെട ഉപേയാ
ഗവില.
മാർക്സ് പറയുന്നു: “അധ്വാനശക്തിയുെട വിലയും അധ്വാ
നത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ ആ അധ്വാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വിലയും രണ്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവുകളാ
ണ് (Magnitudes). മുതലാളി അധ്വാനശക്തി വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയേപ്പാൾ അയാളുെട മനസിലുണ്ടായിരുന്നത്
ഈ രണ്ട് വിലകളിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലാെത മെറ്റാന്നു
മല്ല. അധ്വാന ശക്തിക്ക് ഉപേയാഗകരമായ ഒരു സ്വ
ഭാവമുണ്ടായിരിേക്കണ്ടത് ആവശ്യം തെന്ന. നൂേലാ,
ബൂട്ട്േസാ, അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റെന്തങ്കിലുേമാ ഉണ്ടാക്കാൻ
അതിന് കഴിയണം. കാരണം വിലയുണ്ടാക്കണെമ
ങ്കിൽ അധ്വാനം ഒരുപേയാഗകരമായ രൂപത്തിൽ ചി
ലവഴിക്കണം. എന്നാൽ അധ്വാനശക്തിെയന്ന ഈ
ചരക്കിന് ഒരു പ്രേത്യകമായ ഉപേയാഗവിലയാണുള്ള
ത്. അതിൽ നിന്നാണ് വിലയുണ്ടാകുന്നത്. തനിക്കുള്ള
തിേനക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാക്കാൻ അധ്വാനശ
ക്തിക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇതാണ് അതിപ്രധാനമായ കാര്യം.
മുതലാളി അധ്വാനശക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
ഉപേയാഗവും ഇതുതെന്ന.”
മുതലാളി പ്രയത്നശക്തിെയ വാങ്ങുന്നത് അതിെന്റ ഉപ
േയാഗവിലെയ അനുഭവിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്. അതു
െകാണ്ട് പ്രയത്നശക്തിയുെട വിലയ്ക്ക് സമമായ അഞ്ച്
മണിക്കൂർ പ്രയത്നം മാത്രമല്ല അയാൾ െതാഴിലാളി
യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. അയാൾ െതാഴിലാളിെയെക്കാ
ണ്ട് കൂടുതൽ സമയം — പത്തുമണിക്കൂർ എന്നു വിചാ
രിക്കുക — പണിെയടുപ്പിക്കും. ഇങ്ങെന െതാഴിലാളി
യിൽ നിന്നു കൂടുതലായി പിടിെച്ചടുക്കുന്ന പ്രയത്നത്തിന്
മുതലാളി യാെതാരു പ്രതിഫലവും നൽകുന്നില്ല. െതാ
ഴിലാളി തെന്റ അധ്വാനം െകാണ്ട് പ്രയത്നശക്തിയുെട
വിലയ്ക്കു സമാനമായ വിലയല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അയാൾ
മിച്ചമായ അധ്വാനം ചിലവഴിച്ചു മിച്ചമായ വില കൂടിയു
ണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മിച്ചവിലയാണ് ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിയുെട സമ്പാദ്യമായി
തീരുന്നത്.

മിച്ചവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെതങ്ങെന?
െതാഴിലാളിയുെട പ്രവൃത്തിദിവസെത്ത രണ്ടായി ഭാ
ഗിക്കാം: ആവശ്യമുള്ള അധ്വാനസമയവും, മിച്ചമായ
അദ്ധ്വാനസമയവും, ഒന്നാമെത്ത ഭാഗം െതാഴിലാളി
തെന്റ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും രണ്ടാമെത്ത
ഭാഗം മുതലാളിക്ക് മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയുമാ
ണ് അധ്വാനിക്കുന്നത്.
ഒരു സാധാരണ െതാഴിലാളിക്കു തെന്റ ജീവിത സാ
മഗ്രികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് 5 മണിക്കൂർ സമയം
േവണെമങ്കിൽ അയാൾ ദിവേസന 5 മണിക്കൂർ സമയം
തെന്റ അദ്ധ്വാനശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാണ്
പ്രയത്നിക്കുന്നത് എന്നു പറയാം. 5 മണിക്കൂർ സമയ
ത്തിനുേശഷമുള്ള അദ്ധ്വാനഫലെമല്ലാം മുതലാളിക്കു
കിട്ടുന്ന മിച്ചമാണ്. െതാഴിലാളി 6 മണിക്കൂർ അധ്വാനി
ച്ചാൽ മിച്ചമായ അദ്ധ്വാനസമയം ഒരു മണിക്കൂറാണ്.
പത്തുമണിക്കൂറദ്ധ്വാനിച്ചാൽ മിച്ചം 5 മണിക്കൂർ. െതാഴി
ലാളിെയെക്കാണ്ടു കഴിയുന്നിടേത്താളം അധികം സമ
യം പണിെയടുപ്പിച്ച് കഴിയുന്നിടേത്താളമധികം മിച്ച
വില സമ്പാദിക്കുവാൻ മുതലാളി ശ്രമിക്കാതിരിക്കയില്ല.
എത്രതെന്ന െകാണ്ടുപിടിച്ചാലും പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ
24 മണിക്കൂറിലധികം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയിെല്ല
ന്നുള്ള ഒെരാറ്റ വ്യസനേമ അയാൾക്കുള്ളു. െതാഴിലാ
ളിയുെട കഷ്ടപ്പാടിെനപ്പറ്റിെയാന്നും അയാൾക്കാേലാ
ചിേക്കണ്ടതില്ല. എന്ത്? അയാൾ െതാഴിലാളിക്കു കൂലി
െകാടുക്കുന്നിേല്ല? ലാഭെത്തപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അയാൾ
ആേലാചിക്കുന്നത്. ഹൃദയം മടിശീലയാണ്.
പേക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇടവിടാെത 24 മണിക്കൂർ
േനെര പണിെയടുക്കാൻ യാെതാരു മനുഷ്യജീവിക്കും
സാധിക്കുകയില്ല. അയാൾക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കു
റെച്ചാന്നു വിശ്രമിക്കണം. കുറച്ചുസമയെമങ്കിലും കിടന്നു
റങ്ങാൻ സാധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ പിേറ്റദിവസം പണിെയടുക്കു
വാൻ കഴിെഞ്ഞന്നു വരില്ല. നിർഭാഗ്യത്തിന് െതാഴിലാ
ളി ഒരു മനുഷ്യനായിേപ്പായി.
പിെന്ന മെറ്റാന്നു കൂടിയുണ്ട്. െതാഴിലാളിയുെട വർഗ
േബാധം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തെന്റ അവകാശ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അയാൾ െപാരുതുവാൻ തുടങ്ങും. പ്ര
വൃത്തിസമയം ചുരുക്കാൻ േവണ്ടി അയാൾ പ്രേക്ഷാഭം
കൂട്ടും.
പ്രവൃത്തിസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാെതതെന്ന മിച്ചവില വർ
ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളുെട പരിഷ്ക്ക
രണം. കുറഞ്ഞ സമയം െകാണ്ട് കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ
ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്ക
രിക്കെപ്പടുന്നു. പ്രവൃത്തിദിവസം 10 മണിക്കൂർ തെന്ന.
പേക്ഷ, പരിഷ്ക്കരിച്ച യന്ത്രങ്ങൾെകാണ്ട് ചരക്കുകളുണ്ടാ
ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ െതാഴിലാളിയുെട ജീവിതാവശ്യ
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള അദ്ധ്വാനസമയം ചുരുങ്ങും. നമ്മു
െട ഉദാഹരണത്തിൽ ആവശ്യമായ അദ്ധ്വാനസമയം 5
മണിക്കൂറിേനക്കാൾ കുറയും. ഇങ്ങെന മുതലാളി എല്ലാ
വഴിക്കും മിച്ചവില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

മിച്ചവിലയുെട േതാതും ലാഭേത്താതും
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ: — മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യിൽ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാർ
മുതലാളിമാരാണ്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ മുത
ലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തായിതീർന്നതുെകാണ്ടാണ്
അവർക്ക് െതാഴിലാളികളുെട പ്രയത്നശക്തി വാങ്ങാ
നും മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നത്.
അധ്വാനമർപ്പിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ഉപ
കരണങ്ങെളയാണ് ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെളന്ന്
പറയുന്നത്. അവയിൽ പല വിഭാഗങ്ങളും അടങ്ങിയി
ട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി പണിയായുധങ്ങൾ ശരിക്ക് േനാ
ക്കുേമ്പാൾ ൈകേവലക്കാരെന്റ പണിയായുധം മുതൽ
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെല വലിയ വലിയ യന്ത്ര
ങ്ങൾ വെരയുള്ളെതല്ലാം പണിയായുധങ്ങളാണ്. രണ്ടാ
മതായി, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ. വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാൻ
പരുത്തിേവണം. പരുത്തി ഒരസംസ്കൃത പദാർത്ഥമാ
ണ്. ഇവിെട ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. യാെതാരധ്വാന
വും കൂടാെത കിട്ടുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അസംസ്കൃത
പദാർത്ഥങ്ങളല്ല. അധ്വാനമർപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാമഗ്രി
കൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പരുത്തി മുതലായവ, ചരക്കു
കളുണ്ടാക്കാനുതകുന്ന സാമഗ്രികളാെണങ്കിൽ മാത്രേമ
അവെയ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ (Raw Meterial)
എന്നു പറയാൻ കഴിയൂ.
ഉൽപാദനത്തിനു പണിയായുധങ്ങളും അസംസ്കൃതപ
ദാർത്ഥങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായാൽ േപാരാ. എണ്ണ, മണ്ണു മു
തലായ സഹായക സാമഗ്രികളും (Accessory Meterials)
ആവശ്യമായി വരും. എല്ലാറ്റിനും പുറെമ യന്ത്രങ്ങളും
മറ്റും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പണിസ്ഥലവും െകട്ടിടവും േവ
ണം. അതുെകാണ്ട് ഇവയും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങ
ളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.

സ്ഥിരമൂലധനവും വർദ്ധമാന മൂലധനവും
(Constant and Variable Capital)

ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കാനുള്ള
ഉപാധികളാെണന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, െതാഴിലാ
ളികളുെട മിച്ചമായ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് മി
ച്ചവിലയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാൻ പാ
ടില്ല. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട വിലെയ ഉൽപന്ന
ങ്ങളിേലക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുന്നത് അധ്വാനത്തിെന്റ പ്രവൃ
ത്തിയാണ്. അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും സഹായസാമ
ഗ്രികളും യന്ത്രങ്ങളുെട വിലയുെട ഒരു ഭാഗവും രൂപം മാ
റുന്നു. കൽക്കരി സ്റ്റീമായിത്തീർന്നു സ്വയം നശിച്ചുേപാകു
ന്നു. എണ്ണ ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ട് നാമാവേശഷമാകുന്നു.
പേക്ഷ, അവയുെട വിലകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കെപ്പട്ട ചര
ക്കുകളിൽ െചന്നു ലയിക്കുന്നു.
അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ വിറക് മുതലായവയുെട മുഴു
വൻ വിലയും യന്ത്രങ്ങളുെട വിലയുെട ഒരു ഭാഗവും (േത
മാനം) ചരക്കുകളിേലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ
വിലകൾക്ക് ഉൽപാദനത്തിനിടയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിെലാ
ന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഉൽപാദനവിധാനമാരംഭിക്കുേമ്പാ
ഴുള്ള വില മാത്രേമ ചരക്കുകളിൽ പ്രേവശിക്കുന്നുള്ളു.
അതിനാൽ മുടക്കുമുതലിെന്റ ഈ ഭാഗത്തിന് — ഫാ
ക്ടറി, െകട്ടിടങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥ
ങ്ങൾ, വിറക് എന്നിവയ്ക്ക് — മാറാത്ത മൂലധനം അെല്ല
ങ്കിൽ സ്ഥിര മൂലധനം (Constant Capital) എന്നു പറയു
ന്നു.
എന്നാൽ മെറ്റാരു വിലകൂടി ചരക്കിേലക്ക് പ്രേവശി
ക്കുന്നുണ്ട്. െതാഴിലാളികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വില.
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞതുേപാെല, െതാഴിലാ
ളിയുെട പ്രയത്നശക്തിക്ക് അതിെന്റ വിലേയക്കാൾ
വലിയ വിലെയ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. 100 െതാഴിലാ
ളികൾ ദിവസത്തിൽ 10 മണിക്കൂർ വീതം പ്രവൃത്തിെയ
ടുക്കുന്നുെവന്നും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലം
ഒരണയ്ക്കു സമമാെണന്നും വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു
ദിവസത്തിൽ നൂറു െതാഴിലാളികളും കൂടി ആെക ഉൽ
പാദിപ്പിക്കുന്ന വില 1000 ണ. അെല്ലങ്കിൽ 62.50 ക.
യായിരിക്കും.
ഈ 62മ്മ കയുെട ഒരു ഭാഗമാണ് കൂലി എന്ന േപരിൽ
െതാഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുെട ഉദാഹരണ
ത്തിൽ അധ്വാനശക്തിക്കാവശ്യമായ സമയം 5 മണി
ക്കൂറാെണങ്കിൽ ഓേരാ െതാഴിലാളിക്കും കിട്ടുന്ന കൂലി 5
ണ.യായിരിക്കും. നൂറു െതാഴിലാളികൾക്കു കൂടി ഒട്ടാെക
500 ണ. അെല്ലങ്കിൽ 31മ്പ ക. കിട്ടും. അേപ്പാൾ േനാ
ക്കുക, െതാഴിലാളികൾക്കു കൂലിെകാടുക്കാൻ േവണ്ടി
മുതലാളി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന 31മ്പ ക. ഉൽപാദന വിധാന
ത്തിനുേശഷം 62മ്മ ക. യായി വർദ്ധിക്കുന്നു. സ്ഥിരം
മൂലധനത്തിെന്റ ഒട്ടാെകവില 100 ക. യും െതാഴിലാളി
കളുെട കൂലി 31മ്പ ക യുമാെണങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട
വില 162മ്മ ക. യായിരിക്കും. എന്തുെകാണ്ട്? െതാഴിലാ
ളിയുെട അധ്വാനസമയത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം — നമ്മുെട
ഉദാഹരണത്തിൽ ഓേരാ െതാഴിലാളിയുെടയും 5 മണി
ക്കൂർ സമയെത്ത അധ്വാനം — പ്രതിഫലം െകാടുക്കാ
െത ൈകവശെപ്പടുത്താൻ മുതലാളിക്കു സാധിക്കുന്നു,
അതുെകാണ്ട്.
ഇങ്ങെന മൂലധനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം — കൂലിക്കു േവ
ണ്ടി നീക്കിവച്ച ഭാഗം — ഉൽപാദനവിധാനത്തിനു േശ
ഷം വർദ്ധിച്ചതായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ, പ്രയത്നശ
ക്തി വാങ്ങാൻ േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കെപ്പടുന്ന മൂലധനത്തി
െന്റ ഈ ഭാഗത്തിനു വർദ്ധമാന മൂലധനം (Available
Capital) എന്നു പറയുന്നു. ഈ വിഭാഗമാണ് മിച്ചവില
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അതിനാൽ ഏതു േതാതിലാണ് പ്രയത്നശക്തി ചൂഷ
ണം െചയ്യെപ്പടുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ, മിച്ച
വിലെയെന്തന്നു കണക്കാക്കുവാൻ, ഉൽപ്പാദനത്തിലി
റക്കിയ സ്ഥിരമൂലധനം, എത്രെയന്നു േനാേക്കണ്ടതി
ല്ല. വർദ്ധമാന മൂലധനവും (പ്രയത്നശക്തിയുെട വില
അെല്ലങ്കിൽ പ്രയത്നശക്തിക്കാവശ്യമായ സമയം) മി
ച്ചവിലയും (അെല്ലങ്കിൽ മിച്ചമായ സമയം) തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്തയാണ് മിച്ചവിലയുെട േതാത് എന്നുപറയു
ന്നത്. ഇതുതെന്ന സാേങ്കതികാക്ഷരങ്ങെള െകാണ്ടു
കുറിക്കാവുന്നതാണ്. മിച്ചവിലയ്ക്കുപകരം S എന്നും വർ
ദ്ധമാന മൂലധനത്തിനു പകരം V എന്നും എഴുതിയാൽ
ചൂഷണത്തിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ മിച്ചവിലയുെട േതാത് S/V
ആയിരിക്കും. നമ്മുെട ഉദാഹരണത്തിൽ മിച്ചവിലയും
വർദ്ധമാനമൂലധനവും രണ്ടും 31മ്പ ക.യാണ്. അതുെകാ
ണ്ട് മിച്ചവിലയുെട േതാത് 100 ശതമാനമാണ്.
സ്ഥിരമൂലധനെമന്നും വർദ്ധമാനമൂലധനെമന്നുമുള്ള
ഈ വിഭജനരീതി മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെല ചൂ
ഷണ സമ്പ്രദായെത്ത ഏറ്റവും നഗ്നമായ വിധത്തിൽ
തുറന്നുകാണിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് മുതലാളിമാർ സാ
ധാരണമായി മൂലധനെത്ത ഇപ്രകാരമല്ല വിഭജിക്കാറു
ള്ളത്. മുതലാളി തെന്റ ലാഭത്തിെന്റ േതാതു കണക്കാ
ക്കുന്നതു വർദ്ധമാനമൂലധനെത്ത മാത്രം അടിസ്ഥാന
മാക്കിയല്ല. േനെരമറിച്ച്, അയാളിറക്കിയ ഒട്ടാെകയുള്ള
മൂലധനെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതായതു
സ്ഥിരമൂലധനത്തിെന്റയും വർദ്ധമാന മൂലധനത്തിെന്റ
യും തുകയും മിച്ചവിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്തയാണ്
അയാൾ കണക്കാക്കുന്നത്. സ്ഥിര മൂലധനെത്ത ഇ
എന്ന സേങ്കതാക്ഷരം െകാണ്ട് കുറിക്കുകയാെണങ്കിൽ
ലാഭത്തിെന്റ േതാത് ട/(ഇ+ഢ) ആയിരിക്കും. നമ്മുെട
ഉദാഹരണത്തിൽ മിച്ചവില 31മ്പ ക.യും ആെകയിറ
ക്കിയ മൂലധനം 131മ്പ ക.യുമാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ട്
ലാഭത്തിെന്റ േതാത് 31മ്പ/131മ്പ അെല്ലങ്കിൽ സുമാർ
24 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
മിച്ചവിലയുെട തുകയും ലാഭത്തിെന്റ തുകയും ഇവിെട
സമമാണ്. (രണ്ടും 31മ്പ കയാണേല്ലാ) പെക്ഷ, മിച്ചവി
ലയുെട േതാത് 100%മായിരിെക്ക ലാഭേത്താത് 24% മാ
യിട്ടുമാത്രേമ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങെന ലാഭേത്താ
ത് മിച്ചവിലയുെട േതാതിെനക്കാൾ എത്രേയാ കുറഞ്ഞ
തായി കാണെപ്പടുന്നു.

മൂലധനത്തിെന്റ യാന്ത്രികഘടന
സ്ഥിരമൂലധനവും വർദ്ധമാന മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധത്തിന് മൂലധനത്തിെന്റ യാന്ത്രിക ഘടന (Organic
Composition of Capital) എന്നു പറയുന്നു. യാന്ത്രിക
ഘടന വലുതാവുേന്താറും, അതായത്, വർദ്ധമാനമൂല
ധനെത്ത അേപക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമൂലധനം കൂടുതൽ േവഗ
ത്തിൽ വർദ്ധിക്കുേന്താറും ലാഭേത്താത് ചുരുങ്ങിെക്കാ
ണ്ടുവരും. കാരണം, വർദ്ധമാന മൂലധനത്തിെന്റ േതാത്
കുറയുേമ്പാൾ ചൂഷണത്തിെന്റ േതാതും കുറയുന്നതാണ്.
െനയ്ത്തുവ്യവസായത്തിലും യന്ത്രവ്യവസായത്തിലും ഏർ
െപ്പട്ട രണ്ടു മുതലാളികളുെണ്ടന്നും അവരിറക്കിയ മൂ
ലധനവും സമമാെണന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത്
യന്ത്രമുതലാളിയുെട വർദ്ധനമൂലധനം െനയ്ത്തുമുതലാ
ളിയുേടതിേനക്കാൾ തുേലാം കുറവായിരിക്കും. ലാഭം
വർദ്ധമാനമൂലധനെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുെമന്ന് നാം
കണ്ടു. അേപ്പാൾ വർദ്ധമാനമൂലധനം കുറവായതുെകാ
ണ്ട് യന്ത്രമുതലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം െനയ്ത്തുമുതലാളിക്ക്
കിട്ടുന്നതിേനക്കാൾ കുറവായിരിക്കുേമാ? ഉവ്വ്. പെക്ഷ,
മറ്റുചിലതുകൂടി സംഭവിക്കും.
ലാഭേത്താത് കൂടുതലുള്ളതുെകാണ്ട് െനയ്ത്തു വ്യവസായ
ത്തിേലക്ക് കൂടുതൽ മൂലധനം ആകർഷിക്കെപ്പടുന്നു.
എന്നല്ല, നമ്മുെട യന്ത്രമുതലാളിേപാലും, സാധിക്കുെമ
ങ്കിൽ തെന്റ മൂലധനം വീെണ്ടടുത്ത് കൂടുതൽ ആദായം
കിട്ടുന്ന െനയ്ത്തുവ്യവസായത്തിലിറക്കാൻ ശ്രമിെച്ചന്നുവ
രും. അങ്ങെന െനയ്ത്തുവ്യവസായശാലകളുെട എണ്ണം
വർദ്ധിക്കുകയും അതിെന്റ ഫലമായി വസ്ത്രങ്ങളുെട മാർ
ക്കറ്റുവില കുറയുകയും െചയ്യും. ചരക്കുകളുെട മാർക്ക
റ്റുവില കുറയുേന്താറും െനയ്ത്ത് മുതലാളിമാർക്ക് കിട്ടുന്ന
ലാഭത്തിെന്റ േതാതും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരും. യന്ത്രവ്യ
വസായത്തിലാകെട്ട മറിച്ച് ഉൽപാദനം കുറയുകയും
യന്ത്രച്ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറ് സൈപ്ലെയക്കാൾ വർ
ദ്ധിക്കുകയും (െനയ്ത്തുമുതലാളിമാർക്കുേപാലും യന്ത്രങ്ങൾ
േവണ്ടിവരുമേല്ലാ.) അതിെന്റ ഫലമായി അവയുെട മാർ
ക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യും. യന്ത്രങ്ങളുെട മാർക്ക
റ്റുവില വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ യന്ത്രമുതലാളിയുെട ലാഭേത്താ
തും വർദ്ധിക്കും.
െനയ്ത്തുമുതലാളിയുെട ലാഭേത്താത് യന്ത്രമുതലാളിയുേട
തിെനക്കാൾ ചുരുങ്ങുന്നതുവെര ഇത് തുടർന്നുെകാണ്ടു
േപാകും. െനയ്ത്തുമുതലാളിയുെട ലാഭേത്താത് ചുരുങ്ങി
യാൽ മൂലധനം വീണ്ടും കൂടുതൽ ആദായം കിട്ടുന്ന യന്ത്ര
വ്യവസായത്തിേലക്ക് തെന്ന ഒഴുകിേപാകാൻ തുടങ്ങും.
യന്ത്രങ്ങളുെട ഉൽപ്പാദനം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കാൻ തുട
ങ്ങും. യന്ത്രമുതലാളിയുെട ലാഭേത്താത് െനയ്ത്ത് മുതലാളി
യുെട ലാഭേത്താതിെനക്കാൾ കുറയുന്നതുവെര മൂലധനം
യന്ത്രവ്യവസായത്തിേലക്ക് േപായിെക്കാണ്ടിരിക്കും.

ശരാശരി ലാഭേത്താത്:
ഇതാണ് മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായത്തിെന്റ പ്രേത്യകത.
പല ഉടമകളുെടയും കീഴിലായി പലതരത്തിലുള്ള വ്യ
വസായങ്ങളുണ്ട്. ഏത് വ്യവസായത്തിലാേണാ കൂടു
തൽ ലാഭം കിട്ടുക, ആ വ്യവസായത്തിേലക്ക് മൂലധനം
ആകർഷിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യവസായ
ത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു വ്യവസായത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഈ മൂ
ലധനപ്രവാഹം ഇടവിടാെത നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ലാഭത്തിനുേവണ്ടി മുതലാളിമാർ തമ്മിൽതമ്മിൽ നട
ത്തുന്ന ഈ മത്സരം സമമായ മൂലധനത്തിന് സമമായ
ലാഭം എന്ന നിലയുളവാക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ യാന്ത്രികഘ
ടനയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നുെമങ്കി
ലും ലാഭെത്ത േവട്ടയാടുന്ന മുതലാളിമാരുെട പരസ്പര
മൽസരത്തിെന്റ ഫലമായി വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ
നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങൾക്ക് ഒരു െപാതുനിലവാരം —
ഒരു ശരാശരി ലാഭേത്താത് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.

താഴ്ന്ന ലാഭേത്താത്
കിട്ടാവുന്നിടേത്താളമധികം മിച്ചവില സമ്പാദിക്കാനും
മറ്റു മുതലാളിമാരുമായുള്ള മാർക്കറ്റുമത്സരത്തിൽ വിജ
യം േനടാനും ഓേരാ മുതലാളിയും തെന്റ ഉൽപ്പാദേനാ
പാദികെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാൾ
എല്ലാേയ്പാഴും സ്ഥിരമൂലധനത്തിെന്റ േതാത് വർദ്ധമാ
നമൂലധനെത്ത അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വളരുന്നതായിരി
ക്കും. മിച്ചവിലെയന്നത് വർദ്ധമാനമൂലധനത്തിെന്റ പ്ര
വർത്തന ഫലമാണ്. അതുെകാണ്ട് വർദ്ധമാന മൂലധ
നത്തിെന്റ േതാത് കുറയുേന്താറും ലാഭത്തിെന്റ േതാതും
കുറയുന്നതാണ്. കാരണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴി
ഞ്ഞവിധം, ലാഭത്തിെന്റ േതാത് മിച്ചവിലയും വർദ്ധമാന
മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല, േനെരമറിച്ച് മിച്ചവില
യും മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള േതാതാണ്.
വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേന്താറും ലാഭേത്താത് കു
റഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മുതലാളിക
െളയും അവരുെട ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാെരയും അമ്പരപ്പി
ക്കുന്നു. ലാഭേത്താത് താഴാെത കഴിക്കാൻ, സാധിക്കു
െമങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, അവർ എല്ലാ വഴിക്കും പരി
ശ്രമിച്ചുേനാക്കുന്നു. െതാഴിലാളികെള കൂടുതൽ മൃഗീയ
മായി ചൂഷണം െചയ്യുകയാണ് ഒരു വഴി. പേക്ഷ, ഇത്
െതാഴിലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള വർഗസമ
രെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രെമ പര്യാപ്തമാവുകയുള്ളു.
പ്രയത്നശക്തിയും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും ചുരുങ്ങിയ
വിലയ്ക്കും പ്രയാസം കൂടാെതയും കിട്ടുന്ന അപരിഷ്കൃതത
ത്വങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുകയാണ് മെറ്റാരുവഴി. പേക്ഷ,
ഇത് േകാളനികളും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
മത്സരെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു. പിെന്ന
ലാഭേത്താത് കുറയുേമ്പാൾ മുതലാളികൾ തമ്മിൽതമ്മി
ലുള്ള മൽസരത്തിന് മൂർച്ചകൂടുന്നു. സർവ്വനാശത്തിൽ
നിന്ന് രക്ഷേനടാൻ േവണ്ടി ഒടുവിൽ അവർ ട്രസ്റ്റുകളി
ലും കാർട്ടലുകളിലും സംഘടിക്കുന്നു. ഇത്തരം കുത്തക
സ്ഥാപനങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ചരക്കുകളുെട
വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. െതാഴിലാളികളുെട കൂലി െവട്ടിച്ചു
രുക്കാനും അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഈ താൽ
ക്കാലികമായ േയാജിപ്പ് അതിേവഗം െപാട്ടിേപ്പാവുക
യും ഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തിൽ െചന്നവസാനിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.

















7 മുതലാളിത്തവും സാമൂഹ്യവിപ്ലവവും

ഉൽപാദനത്തിെന്റ പ്രേചാദനം
മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യങ്ങളും ആ ആവശ്യങ്ങെള നിർവ്വഹി
ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടായിരി
േക്കണ്ടതു സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തി
നാവശ്യമാണ്. ചരക്കുകളുെട ഉൽപാദനവും ഉപേഭാഗ
വും തമ്മിൽ ഒരു സമനിലയുണ്ടായാൽ മാത്രേമ, ഏതു
സാമ്പത്തിക ഘടനയ്ക്കും േകടുകൂടാെത നിലനിൽക്കാൻ
സാധിക്കൂ. പേക്ഷ, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെല സ്ഥി
തിേയാ?
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഇന്നിന്ന ചരക്കുകൾ
ഇത്രയിത്ര ഉൽപാദിപ്പിക്കണെമന്നും ഇന്നിന്ന വ്യവ
സായങ്ങളിൽ ഇത്രയിത്ര െതാഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തി
െയടുക്കണെമന്നും നിർണയിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ്?
ഉൽപാദനസാമഗ്രികളുെടയും കമ്പനികളുെടയും ഉടമ
സ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളാണ് ഇെതല്ലാം തീർച്ചെപ്പടു
ത്തുന്നത് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ േതാന്നിേപ്പാകും. ഓേരാ
മുതലാളിക്കും തെന്റ സ്വന്തം കമ്പനിക്കകത്ത് എന്ത്
എത്രയുണ്ടാക്കണെമന്നും എന്തുണ്ടാക്കാതിരിക്കണെമ
ന്നും തീരുമാനിക്കാൻ തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യമുെണ്ടന്നുള്ള
തു വാസ്തവം തെന്ന. സ്വന്തം കമ്പനിക്കുള്ളിൽ എന്തു
പ്ലാൻ േവണെമങ്കിലും നടപ്പിൽവരുത്താൻ അയാൾക്കു
കഴിവുണ്ട്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാ
ക്കണം. മുതലാളി ചരക്കുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവെയ
മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിച്ചു ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്.
ഒരു ചരക്കു മാർക്കറ്റിൽെക്കാണ്ടുേപായി വിറ്റാൽ ലാ
ഭം കിട്ടുകയിെല്ലങ്കിൽ ആ ചരക്കിെന്റ ഉൽപാദനത്തിൽ
നിന്നു മുതലാളി വിരമിക്കുന്നതാണ്. ലാഭം കിട്ടുകയിെല്ല
ങ്കിൽ എത്രതെന്ന ഉപേയാഗകരമായ സാധനവും നിർ
മ്മിക്കെപ്പടുകയില്ല. ലാഭമാണ് ഉൽപാദനത്തിെന്റ പ്ര
േചാദനം. അേപ്പാൾ, ഏേതതു ചരക്കുകൾ എത്രെയത്ര
നിർമ്മിക്കണെമന്നു നിർണയിക്കുന്നതു മാർക്കറ്റാണ്.
സമുദായത്തിെന്റ ആവശ്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനനുസരിച്ചല്ല, േനെര മറിച്ചു
മാർക്കറ്റു നിലവാരത്തിെന്റ അന്ധവും അരാജകവുമായ
കയറ്റിറക്കങ്ങളാണ് മുതലാളിയുെട ഉൽപാദനെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

മാർക്കറ്റു മത്സരം
മുതലാളികൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിെന്റ ഫല
മായി ഓേരാ മുതലാളിയും തെന്റ ഉൽപാദനെത്ത വിപു
ലീകരിക്കാനും പുതിയ പുതിയ സാേങ്കതിക രീതികൾ
നടപ്പിൽവരുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ മാർക്ക
റ്റുമത്സരത്തിൽ വിജയം േനടുക, അെല്ലങ്കിൽ മുതലാ
ളി എന്ന നിലനിൽപ്പുതെന്ന ഇല്ലാതാവുക. ഇതാണ്
ഓേരാ മുതലാളിയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം.
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ
േവണ്ടി മിച്ചവിലയുെട ഒരു ഭാഗം മൂലധനേത്താട് കൂട്ടി
േച്ചർക്കുകയാണ് മുതലാളി െചയ്യുന്നത്. വർദ്ധമാനമൂല
ധനവും മിച്ചവിലയുെട ഒരു ഭാഗവും മാത്രേമ ഉപേഭാഗ
ത്തിനുേവണ്ടി െചലവഴിക്കുന്നുള്ളു. ഇങ്ങെന ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുേന്താ
റും ക്രയശക്തിയുെട വളർച്ചയുെട േതാത് ചുരുങ്ങിച്ചുരു
ങ്ങി വരുന്നു.
ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചു വരിക,
മറുഭാഗത്തു ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തി
കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുവരിക. ഉൽപാദനവും ഉപേഭാഗവും
തമ്മിലുള്ള ഈ ൈവരുദ്ധ്യം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ സഹ
ജമായ സ്വഭാവമാണ്. ഈ ൈവരുദ്ധ്യമാണ് ഭയങ്കരങ്ങ
ളും നാശകരങ്ങളുമായ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിലൂെട
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നത്.
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം! എന്തുെകാണ്ട്? ചരക്കുകളുെട
ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞുേപായതുെകാണ്ടല്ല, കൂടുതലായ
തുെകാണ്ട്, പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും കഷ്ടപ്പാടും!
എന്തുെകാണ്ട് സ്വത്തുക്കൾ അമിതമായി ഉൽപ്പാദനം
െചയ്യെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട്?
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം േലാകമഹായു
ദ്ധത്തിനുമിടയിലുള്ള ഇരുപതുെകാല്ലക്കാലെത്ത വ്യവ
സായാഭിവൃദ്ധിെയ പരിേശാധിച്ചുേനാക്കിയാൽ െവറും മൂ
ന്നു െകാല്ലങ്ങളിൽ മാത്രെമ ചരക്കുകളുെട പ്രചലനം ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൂടാെത നടന്നിട്ടുള്ളു എന്നു കാണാം. 1929-െല
സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത്ര
ൈപശാചികതേയാടുകൂടി സമുദായെത്ത മധ്യകാേലാ
ചിതമായ അപരിഷ്കൃതത്തിേലക്കു പിടിച്ചുതള്ളുകയാണ്
െചയ്തത്. ആ ഭയങ്കരക്കുഴപ്പത്തിെന്റ അനന്തരഫലങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് േലാകം ഇനിയും രക്ഷെപ്പട്ടിട്ടില്ല.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യം
അേപ്പാൾ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന
സാർവ്വത്രികമായ പട്ടിണിക്കും ൈപശാചികതകൾക്കും
കാരണെമന്താണ്? കാരണം, ചരക്കു നിർമ്മാണ വ്യവ
സ്ഥയിെല അനിവാര്യമായ ൈവരുദ്ധ്യമല്ലാെത മെറ്റാ
ന്നുമല്ല. െലനിൻ പറയുന്നു:“ശക്തിേയറിയ സാമൂേഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികൾ ലാഭ

മുണ്ടാക്കുകെയന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റു യാെതാരു പണി
യുമില്ലാെത ധനികൻമാരുെട ഒരു ഗ്യാംഗിനു കീഴിലായി
ത്തീർന്നതുെകാണ്ടുമാത്രമാണ് വമ്പിച്ച കുഴപ്പങ്ങളും സം
ഭവ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമായിത്തീർന്നത്.”
സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനം, പേക്ഷ, സ്വകാര്യവ്യക്തിക
ളുെട ഉടമാവകാശം — ഇതാണ്, മുതലാളിത്തത്തിലട
ങ്ങിയ പ്രധാനൈവരുദ്ധ്യം. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട എല്ലാ
ശക്തികെളയും സയൻസിെന്റ എല്ലാ സഹായെത്തയും
ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങളുെട അധ്വാനെത്തയും
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി
െല ഓേരാ വ്യവസായവും സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചരക്കുകെളല്ലാം ഒരു പി
ടി മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. സാമൂഹ്യമായ
ഉൽപാദനം സമുദായത്തിെന്റ നന്മകെളയും അഭിവൃദ്ധി
േയയും ലാക്കാക്കിയല്ല േനെരമറിച്ച്, ഉൽപാദേനാപക
രണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ ലാഭെക്കാതിയൻമാരു
െട സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാ
ണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ൈവരുദ്ധ്യമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ എല്ലാ തകരാറുകളുെടയും അടി
സ്ഥാനം.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഭാവി:
മുതലാളിത്തം വിപ്ലവകരമായ ഒരു പങ്കാണ് ചരിത്ര
ത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. മദ്ധ്യകാേലാചിതങ്ങളും
ജീർണ്ണിച്ചവയുമായ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള
തട്ടിത്തകർക്കുക, ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന സങ്കുചി
തങ്ങളായ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങെള േകന്ദ്രീകരിച്ച്
വിപുലെപ്പടുത്തുക, ഉൽപാദനശക്തികെള, അത്ഭുതക
രമാംവിധം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക, മനുഷ്യെന്റ പുേരാഗ
തിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത സയൻസ്, സംസ്കാരം,
സാഹിത്യം മുതലായവെയ വളർത്തുക, ഇെതല്ലാം മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ മഹത്തായ േനട്ടങ്ങളാണ്. പേക്ഷ,
ഇന്നെത്ത സ്ഥിതിെയന്താണ്? ഇന്നു മുതലാളിത്തം പു
േരാഗമേനാന്മുഖമായ ശക്തിയല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കു
ന്നു. എന്നല്ല, അത് അധഃപതിക്കുകയും നശിക്കാറാവുക
യും െചയ്തിരിക്കുന്നു. മൂത്തുമുരടിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം
എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയുെടയും വിലങ്ങടിച്ചു നിൽക്കാൻ തു
ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സയൻസിെന്റയും െടക്നിക്കിെന്റയും
വളർച്ചെയ അതു ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തു
ന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രൻമാർ പട്ടിണിയിലും കഷ്ട
പ്പാടിലും കിടന്നു നരകിക്കുേമ്പാൾ സ്വത്തുക്കളുെട ഉൽ
പാദനെത്ത െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങെള നശിപ്പി
ക്കുകയുമാണ് മുതലാളികൾ െചയ്യുന്നത്. മുതലാളിത്ത
ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ
ക്ക് ഇനി വളരാൻ വയ്യ. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെല
ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തികെള ചങ്ങല
യ്ക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചങ്ങല െപാട്ടിച്ചാൽ മാത്രേമ,
മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള തട്ടിത്തകർത്താൽ
മാത്രേമ, ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്കു വളരാൻ കഴിയൂ. മു
തലാളിത്ത സാമൂഹ്യഘടനെയ നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രേമ
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും
അവസാനിക്കുകയുള്ളു.
വാസ്തവത്തിൽ മുതലാളിത്ത ഘടനെയ നശിപ്പിക്കാനാ
വശ്യമായ ഉപാധികൾ മുതലാളിത്തം തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചു
വിട്ടിട്ടുണ്ട്. മുതലാളിത്തം നാേശാന്മുഖമായിത്തീരുന്ന
അേതസമയത്തു െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം മുെമ്പാരിക്കലുമു
ണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം, വിപ്ലവേബാധേത്താടുകൂടി മു
േന്നാട്ടു വരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വിപ്ലവത്തിെന്റ കീ
ഴിൽ അഭിവൃദ്ധി അസാദ്ധ്യമാെണന്നു േബാധം വരുന്ന
എല്ലാ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി
െന്റ കീഴിലണിനിരക്കുന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
മുന്നണിവിഭാഗമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി െതാഴിലാളി
കേളയും കൃഷിക്കാേരയും ഇടത്തരക്കാേരയും, ഒറ്റവാ
ക്കിൽ, കഷ്ടെപ്പടുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങെളയും സം
ഘടിപ്പിച്ചു മഹത്തായ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിലൂെട
അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു നയിക്കുന്നു.

േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
ഇത്തരെമാരു വിപ്ലവമാണ് 1917 നവംബറിൽ റഷ്യയി
ലുണ്ടായത്. െലനിനിെന്റയും സ്റ്റാലിെന്റയും േനതൃത്വ
ത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട കീഴിൽ അണിനിര
ന്നുെകാണ്ട് റഷ്യൻ ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ ആ മഹ
ത്തായ വിപ്ലവം േലാകത്തിെന്റ ആറിെലാരു ഭാഗത്തു
നിന്ന് മുതലാളിത്തെത്ത ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും മനുഷ്യ
സമുദായത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്തു. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുെട
േമലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാവകാശം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ
ഫലമായി ഉൽപാദനശക്തികളും ഉൽപാദനബന്ധ
ങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. മുത
ലാളിയില്ലാെത വ്യവസായം നടത്താെമന്നും ജന്മിയി
ല്ലാെത കൃഷി നടത്താെമന്നും േലാകത്തിനു കാണാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഉൽപാദന വിതരണങ്ങളിെല അരാജകത്വം
അവസാനിച്ചു. പ്ലാനനുസരിച്ച് ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാ
െക വളർത്താൻ കഴിയുെമന്നായി. പഞ്ചവത്സര പദ്ധ
തികളും കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങളും ജനങ്ങളുെട ജീവിത
രീതിെയ മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം ഉയർ
ത്തി. സാർവ്വത്രികമായ സാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധി ജന
ങ്ങെള അനുഗ്രഹിച്ചു. പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും
എന്നേന്നക്കുമായി നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. അേമരിക്ക, ബ്രി
ട്ടൻ തുടങ്ങിയ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങെള ഭയങ്കരമായ
സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം തുറിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഈ ഘട്ടത്തിൽ പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും േലാകമു
തലാളിത്ത വ്യവസ്ഥെയയാെക താറുമാറാക്കിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, േസാവിയറ്റു യൂണിയൻ
മാത്രം േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിതജനാവലികൾക്കു
മാർഗ്ഗദർശിത്വം നൽകിെക്കാണ്ട്, അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന്
അഭിവൃദ്ധിയിേലക്ക് കുതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
(ഒന്നാം പതിപ്പ് മംഗേളാദയം, തൃശൂർ 1946.)

















െ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.
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േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. ധനശാസ്ത്ര പ്രേവശിക
2. ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ
3. ഉറുപ്പിക
4. പണം മുതൽ നയാൈപസവെര
5. നാണയപ്രശ്നം
6. മുതലാളിത്തം
7. സാമ്രാജ്യാധിപത്യവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും
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