காரல் மார்க்ஸ்
(இக்குறிப்பு
லெனின் எழுதிய “காரல்மார்க்ஸ்” என்ற அறிமுக கட்டுரரரய
அடிப்பரையாகக்லகாண்டு தயாரிக்கப்பட்ைது. )
1. வாழ்க்கை
காரல் மார்க்ஸ் லெர்மனியில் ட்ரரயர் நகரில் 1818 மம 5-ம் மததியன்று பிறந்தார். அவரது
தந்ரத ஒரு வழக்கறிஞர். மமற்படிப்பிற்காக முதலில் பான், பின்பு லபர்லின் நகர்களில்
உள்ள பல்கரெக்கழகங்களில் மேர்ந்து தந்ரதயின் விருப்பத்திற்காக ேட்ைம் படிக்கத்
லதாைங்கிய மார்க்ஸ் வரொறு, தத்துவம் ஆகியவற்ரற முக்கிய பாைங்களாகக் கற்றார்.
தத்துவ மமரத எபிக்யூரஸ் பற்றிய ஆய்ரவ ேமர்ப்பித்து முரைவர் பட்ைம் லபற்றார்.
இளம்பருவம்
மாணவப் பருவத்தில் அவர் ஒரு மபராசிரியராக விரும்பிைார். எனினும் அன்றிருந்த
பிற்மபாக்கு அரசின் லகாள்ரக அன்ரறய முன்ைணி இைதுோரிகளாை லுத்விக்
ஃபாயர்பாக், ப்ரூமைா பாயர் மபான்ற மபராசிரியர்கரள பல்கரெக்கழகங்களில்
நுரழவரதத் தடுத்தது. எைமவ ஆசிரியர் கைரவத் துறந்து “புதிய ரரனிஷ்” என்ற
லேய்தித்தாளில் ஆசிரியராகச் மேர்ந்து 1842-ஆம் ஆண்டு அக்மைாபரில் அதன் முதன்ரம
ஆசிரியராக உயர்ந்தார்.
அவரது லபாறுப்பில் இந்த இதழ் லபருமளவிற்கு புரட்சிகரமாை, ெைநாயக
எண்ணங்கரளத் தூண்டுவதாக வளர்ந்து வந்த நிரெயில், அரோங்கம் அரத திைமும்
மூன்று முரற தணிக்ரக லேய்யத் லதாைங்கியது. 1843 ெைவரி -1 அரத முற்றிலுமாக
முைக்கிவிை அரசு திட்ைமிட்டிருப்பரத அறிந்த மார்க்ஸ் பத்திரிக்ரகரய
காப்பாற்றுவதற்காக அதற்கு முன்மப ஆசிரியர் லபாறுப்பிலிருந்து விெகிைார்.
இருப்பினும் அந்தப் பத்திரிக்ரக முற்றிலுமாக நின்று மபாைது.
அரசியல் வாழ்க்கை
கார்ல் மார்க்ஸ், முதொளித்துவ சிந்தரை லகாண்ைவராை ஆர்ைால்ட் ரூஜ்
என்பவருைன் மேர்ந்து லெர்மன்-பிரான்ஸ் லதாகுப்பு என்ற இதரழ பாரீஸ் நகரில்
இருந்து லகாண்டு வர திட்ைமிட்டு அங்கு லேன்றார். முதல் இதமழாடு அது நின்று
மபாைது. அவ்வாறு லவளியாை முதல் இதழ் மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸ் ஆகிமயாரின்
கட்டுரரகரளக் லகாண்ைதாக இருந்தது. அந்த கட்டுரரகள் லபாருள்முதல்வாதம்,
கம்யூனிேம் மபான்ற லகாள்ரககரள விளக்குவதாக அரமந்தை. மார்க்சிய தத்துவம்
உருவாகத் துவங்கிய காெம் அது. ேமூகத்தில் இருந்த அரைத்ரதயும் இரக்கமமயின்றி
விமர்சிப்பதாகமவ மார்க்சின் எழுத்துகள் இருந்தை.
1844 லேப்ைம்பரில் பிரைரிக் எங்கல்ஸ் பாரீஸ் நகரில் தங்கியிருந்த சிெ நாட்களில்
மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸ் இருவருக்குமிரைமய துளிர்விைத் லதாைங்கிய நட்பு, வாழ்நாள்
முழுவதும் நீடித்தது. பாரீஸ் நகரில் அப்மபாதிருந்த பல்மவறு உயர் நடுத்தர
வர்க்கத்திைர் மபசி வந்த, மபாலியாை மோேலிே கருத்துகரள எதிர்த்து இருவரும்
கடுரமயாகப் மபாராடி வந்தைர். 1845-ல் பயங்கரமாை புரட்சியாளர் எை
அறிவிக்கப்பட்ை
மார்க்ஸ்
பாரீஸ்
நகரிலிருந்து
இரமவாடு
இரவாக

லவளிமயற்றப்பட்ைார். லபல்ஜியம் நாட்டின் தரெநகராை ப்ரலேல்ஸ் நகரில் லேன்று
தங்கிைார்.
1847-ல் மார்க்சும் எங்கல்சும் கம்யூனிஸ்ட் லீக் (கம்யூனிஸ்ட் கழகம்) என்ற ரகசிய
பிரச்ோரக் கழகத்தில் இரணந்து லேயல்பட்டு வந்தைர். அந்த ஆண்டு ெண்ைனில்
நரைலபற்ற அதன் இரண்ைாவது காங்கிரசில், கம்யூனிே லகாள்ரககள் பற்றிய பிரசுரம்
ஒன்ரற உருவாக்கும் லபாறுப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ைது.
மார்க்ஸ்-எங்கல்ஸ் இரணந்து உருவாக்கி, 1848 பிப்ரவரியில் லவளியாை கம்யூனிஸ்ட்
அறிக்ரகயாைது ேமூக வாழ்க்ரக பற்றிய புதிய உெகக் கண்மணாட்ைம் அந்த
அறிக்ரகயில் இருந்தது. ேமுகம் எப்மபாதும் இயங்கிக் லகாண்டும் மாறிக் லகாண்டும்
வந்துள்ளது என்ற இயங்கியல் பார்ரவ அதில் இருந்தது. இயற்ரகயின் லபாருள்கள்,
ேமுகம் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி பற்றிய முழுரமயாை, ஆழமாை தத்துவமாை
இயங்கியல் லபாருளாதாரம் அதில் இருந்தது. ேமூகங்களில் உள்ள வர்க்கங்களின்
மபாராட்ைமம வரொற்ரற உந்தித் தள்ளுகிறது என்ற கருத்திரை அது
லகாண்டிருந்ததது. புதியலதாரு கம்யூனிே ேமூகத்ரதப் பரைக்கவிருக்கும் வர்க்கமாை
பாட்ைாளி வர்க்கத்தின் வரொறுரீதியாை, புரட்சிகரமாை பாத்திரத்ரத எடுத்துக் கூறும்
இெக்கிய நயமிக்க ஆவணமாக “கம்யூனிஸ்ட் அறிக்ரக” திகழ்ந்தது.
1848 பிப்ரவரியில் புரட்சி லவடித்லதழுந்தரதத் லதாைர்ந்து லபல்ஜியத்திலிருந்தும்
மார்க்ஸ் லவளிமயற்றப்பட்ைார். அங்கிருந்து பாரீஸ் லேன்ற அவர் மார்ச்சில் அங்கு
நரைலபற்ற புரட்சிக்குப் பிறகு லெர்மனியின் மகாமொன் நகருக்குச் லேன்றார். புரட்சி
கருத்துகளுக்காக அவர் எந்த நாட்டிலும் இருக்க விைாமல் பிற்மபாக்கு அரசுகளால்
லதாைர்ந்து நாடு கைத்தப்பட்ைார்.
1848 ெூன் 1 முதல் 1849 மம 19 வரரயிொை காெத்தில் ‘புதிய ரரனிஷ் லேய்தித்தாள்’
என்ற இதழின் முதன்ரம ஆசிரியராக லேயல்பட்ைார். அங்கு ஆட்சிரயக் ரகப்பற்றிய
எதிர்ப்புரட்சி ேக்தி மார்க்சின் மீது ேதிவழக்கு ஒன்ரற லதாடுத்தது. 1849 பிப்ரவரியில்
இந்த ேதிவழக்கிலிருந்து மார்க்ஸ் விடுதரெ லேய்யப்பட்ைமபாதிலும் லெர்மனியில்
இருந்து அவர் லவளிமயற்றப்பட்ைார். அங்கிருந்து பாரீஸ் லேன்ற மார்க்ஸ் 1849 ெூன்
13-ல்
நரைலபற்ற
ஆர்ப்பாட்ைத்தில்
பங்மகற்றதற்காக
அங்கிருந்தும்
லவளிமயற்றப்பட்ைார். இரதத் லதாைர்ந்து ெண்ைன் நகருக்கு குடிலபயர்ந்த மார்க்ஸ்
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அங்மகமய வசித்து வந்தார்.
கல்லூரிப் பருவத்திமெமய அவரது சிறு பருவத் மதாழியும் காதலியுமாை லென்னிரய
திருமணம் லேய்ய உறுதி லேய்யப்பட்டிருந்தது. மார்க்ஸ் 1843-ல் அவரர திருமணம்
திருமணம் லேய்து லகாண்ைார். லென்னி, அன்ரறய பிரஷ்ய நாட்டின் பிரபுக்
குடும்பத்ரதச் மேர்ந்தவர். அன்ரறய அரசில் அவரது ேமகாதரர் உள்துரற அரமச்ேராக
இருந்தார். மமல்தட்டு குடும்பப் பின்ைணி லகாண்ை லென்னி, மார்க்சின்
அரைத்துவரகயாை ேமூக நைவடிக்ரககளிலும் உற்ற துரணவராய் அவருைமை
இருந்து நாடு நாைாக அரெந்தார். இறுதியில், லென்னி 1881 டிேம்பர் 2-ல் புற்றுமநாயால்
உயிரிழந்தார்.
நிரந்தர மவரெ ஏதுமின்றி வாழ்நாள் முழுவதும் அன்ரறய பிற்மபாக்கு அரசுகளால்
விரட்டியடிக்கப்பட்டு வாழ்ந்த மார்க்ஸ்-லென்னி தம்பதியருக்கு முதலில் பிறந்த

குழந்ரதகள் ெண்ைன் நகரில் சிறுவயதிமெமய உயிர் நீத்தை. வறுரமக்கிரைமய
வளர்ந்த அவர்களுரைய மூன்று மகள்கள் ேமூக சிந்தரையுைன் மார்க்சின் பணிகளில்
பங்மகற்றைர். இவர்கள் மூவருமம அன்ரறய பிரிட்டிஷ், பிரான்ஸ் நாடுகரளச் மேர்ந்த
மோேலிஸ்டுகரள திருமணம் லேய்தைர்.
எங்கல்சின் தன்ைெமற்ற, லதாைர்ச்சியாை நிதியுதவி மட்டும் மார்க்சுக்கு
கிரைக்காமலிருந்தால், அவர் தைது புகழ்லபற்ற நூல்கரள பதிப்பிக்க முடிந்திருக்காது.
அது மட்டுமல்ெ; வறுரமயின் விரளவாக, எண்ணற்ற மநாய்கரள எதிர் லகாண்டு
மிகச் சிெ ஆண்டுகளிமெமய மார்க்ஸ் உயிர் நீத்திருப்பார்.
மார்க்சும் எங்கல்சும் முதொம் அகிெம் எைப்படும், ேர்வமதே லதாழிொளர் ேங்கத்திரை
உருவாக்கி 1864-ம் ஆண்டிலிருந்மத அதன் உயிரும் உைலுமாய் லேயல்பட்டு வந்தைர்.
மார்க்ஸ், தைது தத்துவார்த்த வாசிப்பு, எழுத்துப் பணிகளுக்கு மத்தியில், ேர்வமதே
லதாழிொளர் இயக்கத்தில் தீவிரமாக லேயல்பட்ைார். பாட்ைாளி வர்க்கத்திற்கு
விமராதமாை கருத்துகரள இரக்கமமதுமின்றி எதிர்த்துப் மபாராடுவதிலும், பல்மவறு
நாடுகளிலும் வளர்ந்து வந்த பாட்ைாளி வர்க்க இயக்கத்திற்கு வழிகாட்டுவதிலும்
முன்ைணியில் இருந்தார்.
1872-ல் உெகம் முழுவதிலும் லதாழிொளி வர்க்க இயக்கம் லேழிப்புற்று வளர்ந்து வந்த
நிரெயில், மார்க்ஸ் தைது “மூெதைம்” என்ற மகத்தாை நூலிரை எழுதும் பணியில்
தீவிரமாக ஈடுபட்ைார். அரசியல் லபாருளாதாரம் குறித்து பெ நூல்கரள பரைத்தார்.
மனித ேமூகத்தின் மமன்ரமக்காகமவ தன் வாழ்நாலளல்ொம் சிந்தித்து வந்த மார்க்ஸ்
1883 மார்ச் 14 அன்று நாற்காலியில் அமர்ந்த நிரெயிமெமய சிந்திப்பரத நிறுத்திக்
லகாண்ைார்.
2. மார்க்சியம் என்பது என்ன?
19ம் நூற்றாண்டில் மூன்று முக்கியமாை தத்துவப் மபாக்குகள் இருந்தை. அவற்ரற
இவ்வாறு குறிப்பிைொம்.
1. லெர்மன் தத்துவ ஞாைம்,
2. ஆங்கிமெய அரசியல் லபாருளாதாரம்,
3. பிலரஞ்சு மோேலிேம்
இந்த மூன்று துரறகரளயும் ஆராய்ந்து இந்த மூன்றிலும் தைது லோந்த சிந்தரை
பங்களிப்பிரை லேய்தார் மார்க்ஸ். அவரது கருத்துகள் முழுவதுமாகச் மேர்ந்மத
நவீைகாெ விஞ்ஞாை மோேலிேம் என்ற புதிய ேமுகத்ரத உருவாக்குவதற்காை தத்துவம்
மெர்ந்தது.
பபாருள்முதல்வாதம்
1844-45 ஆண்டுக் காெத்தில் மார்க்சின் கருத்துகள் உருவம் லபற்றை. அக்காெம் முதல்
அவர் ஒரு லபாருள்முதல்வாதி;

அண்ைம் அரைத்தும் லபாருட்களாமெமய ஆைது, லபாருமள அரைத்துக்கும்
ஆதாரம்; அரைத்து இயற்ரக நிகழ்வுகள் லபாருட்களுக்கிரைமய நைக்கும் விரை,
எதிர்விரைகமள எை லபாருள்முதல் வாதம் எடுத்துரரக்கிறது.
மார்க்ஸ் அன்று
பின்பற்றிைார்.

லுத்விக்

ஃபாயர்பாக்

என்பவரின்

லபாருள்முதல்வாதத்ரதப்

ஃபாயர்பாகின் லபாருள்முதல்வாதம் உள்ளிட்ை "பரழய" லபாருள்முதல்வாதம்”
அரைத்திலும் பெ குரறபாடுகள் உள்ளை என்று மார்க்சும் எங்கல்சும் கருதிைார்கள்.
அரவ வருமாறு;
(1) இந்தப் லபாருள்முதல்வாதம் இயந்திரத் தன்ரம லகாண்ைது. லபாருரளப் பற்றி
வளர்ந்து வந்த மவதியியல் துரற, உயிரியல் துரற, பிறகு வளர்ந்த மின்ோரத் துரற
ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டிருக்கிற மிகமிக நவீைமாை முன்மைற்றங்கரள அது கணக்கில்
எடுத்துக் லகாள்ளத் தவறுகிறது;
(2) பரழய லபாருள் முதல்வாதத்தில் வரொற்று வளர்ச்சி பற்றிய ேரியாை புரிதல்
இல்ரெ. லபாருளின் வளர்ச்சி பற்றிய கண்மணாட்ைம் அதில் முழுரம
லபறவிவில்ரெ;
(3) "மானுை ோரம்" எைப்படுவது, ேகெ "ேமுதாய உறவுகளின் ஒரு "லதாகுதிமய" என்று
அது கருதவில்ரெ; உெகத்ரத "மாற்றியரமப்பமத முதன்ரமயாை மவரெ. ஆைால் ,
பரழய லபாருள் முதல்வாதத்தில் உெகத்ரதப் பற்றி ஆராய்ச்சி லேய்து விளக்குவமதாடு
நின்றுவிட்ைது. உெரக மாற்றி அரமப்பதற்காை, "புரட்சிகரமாை நரைமுரறச்
லேயல்பாட்டின்" முக்கியத்துவத்ரத அது புரிந்து லகாள்ளவில்ரெ.
இயக்ைவியல்
மார்க்சிற்கு முந்ரதய தத்துவ மமரத லெகல் ஆவார். அவரது, தத்துவஞாைத்தின்
புரட்சிகரமாை அம்ேத்ரத மார்க்ஸ் ஏற்றுக்லகாண்டு அரத மமலும் வளர்த்தார்.
லெகலுரைய இயக்கவியொைது வளர்ச்சிரயக் குறித்த மிகவும் முழுரமயாை,
உள்ளைக்கத்தில் மிகமிக வளம் நிரறந்த, மிகுந்த ஆழமுள்ள மபாதரை. அந்த இயக்க
இயரெக்
காப்பாற்றி
அதரை
இயற்ரக
பற்றிய
லபாருள்முதல்வாதக்
கருத்மதாட்ைத்திரைக் உருவாக்கியவர்கள் மார்க்சும், எங்கல்சும்தான்.
எங்கல்ஸ் எழுதுகிறார்: "அப்படி அப்படிமய தயார் நிரெயில் உள்ள லபாருட்களின்
லதாகுதியாக உெகத்ரதப் புரிந்து லகாள்ளக் கூைாது, இயக்கப் மபாக்குகளின் ஒரு
லதாகுதியாகத்தான் அரதப் புரிந்து லகாள்ள மவண்டும்; இந்த இயக்கப் மபாக்குகளின்
லதாகுதியிமெ மாற்றம் அரையாதரவ மபால் பார்ரவக்குத் மதான்றுகிற
லபாருட்களும், அமத மபால் அரவ பற்றி மூரளக்குள்மள நிழொடுகிற சிந்தரை
பிம்பங்களும்,
கருத்துருவங்களும்,
மதான்றியபடியும்
மரறந்தபடியும்
இருக்கும்படியாை இரையறாத மாறுதலுக்கு உட்படுகின்றை - இது மகத்தாை
அடிப்பரைக் கருத்தாகும். ”

"இயக்க இயல் வரகத் தத்துவஞாைத்துக்கு இறுதியாைமதா, உயர்வாைமதா,
புனிதமாைமதா எதுவுமம கிரையாது. எல்ொவற்றின் தற்காலிகத் தன்ரமரயயும் அது
லவளிப்படுத்துகிறது. எல்ொவற்றிற்குள்மளயுமுள்ள தற்காலிகத் தன்ரமரயயும் அது
லவளிப்படுத்துகிறது. உருவாகிக் லகாண்டும் மரறந்து லகாண்டும் இருக்கிற, கீழ்
நிரெயிலிருந்து மமல் நிரெக்கு முடிவில்ொமல் ஏறிச் லேன்றபடிமயயிருக்கிற,
இரையறாத இயக்கப் மபாக்கு ஒன்ரறத் தவிர மவறு எதுவும் நிரெத்து நிற்க முடியாது.
“
ேமுகம், லபாருள் வளர்ச்சிரயப் பற்றிய அதிக வளம் லபாருந்திய தத்துவமாக
இயக்கவியல் திகழ்கிறது. அதன் இயல்புகளில் சிெவற்ரற பின்வருமாறு
லதாகுக்கொம்:
• வரொற்றில் ஏற்லகைமவ கைந்துவிட்ை கட்ைங்கமள திரும்ப வந்து
லகாண்டிருப்பது மபாெத் மதான்றிைாலும், அந்தக் கட்ைங்கள் மவறு வரகயில்,
முந்தியரத விை உயர்ந்த நிரெயில், திரும்ப வந்து லகாண்டிருப்பதாை வளர்ச்சி
நிகழ்கிறது. இது "நிரெ மறுப்பின் நிரெ மறுப்பு" எைப்படும்.
• வளர்ச்சி எைப்படுவது, மநர்மகாைாக இல்ொமல் சுழமெணி மபான்று சுழன்று
சுழன்று மமமெறும்.
• திடீர்ப் பாய்ச்ேல்கள், லபருவிபத்துகள், புரட்சிகளின் மூெம் வளர்ச்சி ஏற்படும்;
அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றமாக உருமாறுதல்;
• குறிப்பிட்ை லபாருள், குறிப்பிட்ை நிகழ்வு, குறிப்பிட்ை ேமுதாயத்திற்குள்
லேயல்படுகிற பல்மவறு ேக்திகள், மபாக்குகள் அரைத்தும் உள்ளுக்குள்
முரண்பாடுகள் மமாதல்கள் லகாண்ைரவ; அரவமய
வளர்ச்சிக்காை
உள்தூண்டுதல்கள்;
• எந்தலவாரு நிகழ்வும், அதன் எல்ொ அம்ேங்களும் ஒன்ரறலயான்று ோர்ந்து
நின்று, ஒன்மறாலைான்று மிகவும் லநருக்கமாை, பிரிக்க முடியாத லதாைர்பு
லகாண்டிருக்கின்றை.
வரலாற்கைப் பற்றிய பபாருள்முதல்வாதக் ைருத்ததாட்டம்
பரழய லபாருள்முதல்வாதத்தின் முரண்பாடுள்ள தன்ரமரயயும், முழுரமயற்ற
தன்ரமரயயும், ஒரு ோர்பாை தன்ரமரயயும் உணர்ந்து லகாண்ை பிறகு மார்க்ஸ்
"ேமுதாயத்ரதப் பற்றிய விஞ்ஞாைத்ரத... லபாருள்முதல்வாத அடிப்பரைக்கு
இணக்கமாகக் லகாண்டுவந்து அந்த அடிப்பரை மீது அரத மீண்டும் அமர்த்துவது"
அவசியம் எைக்கண்ைார்.
வரொறு என்பது எண்ணற்ற மவறுபாடுகரளயும் பல்வரக முரண்பாடுகரளயும்
லகாண்டுள்ள ஓர் இயக்கப் மபாக்காக உள்ளது. அரவ திட்ைவட்ைமாை விதிகளால்

இயங்குகிற ஒரு சீராை இயக்கப் மபாக்காக விஞ்ஞாை அடிப்பரையில் பயில்வதற்கு
மார்க்ஸ் வழி காட்டிைார்.
மக்கள் தங்களுரைய வரொற்ரறத் தாங்கமள உருவாக்கிக் லகாள்கின்றைார். ஆைால்
மனிதர்களின், மக்கள் லபருந்திரளின் லேயல் மநாக்கங்கரள நிர்ணயிப்பது எது?
மனிதனின் வரொற்று நைவடிக்ரக அரைத்திற்கும் அடிப்பரையாக அரமவது
லபாருளாயத (Material) வாழ்வின் உற்பத்தி, மற்றும் முதொளி லதாழிொளி மபான்ற
உற்பத்தி உறவுகள்தான்.
அரசியல் லபாருளாதாரம் பற்றிய விமர்ேைத்திற்கு ஒரு பங்களிப்பு என்ற தைது நூலின்
முன்னுரரயில்
மனித ேமுதாயத்ரதயும்
அதன் வரொற்ரறயும்
பற்றிய
லபாருள்முதல்வாதத்தின் அடிப்பரையாை மகாட்பாடுகரளக் குறித்துப் பின்வரும்
லோற்களில் மார்க்ஸ் ஒரு முழுரமயாை வரரயறுப்ரபத் தருகிறார்:
"மனித வாழ்வில் நரைலபற்றுக் லகாண்டிருக்கும் ேமுதாய உற்பத்தியில் திட்ைமிட்ை
உறவுகளில் மனிதர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். இந்த உறவுகள் அத்தியாவசியமாைரவ;
மனிதர்களின் விருப்பத்தின்படி அரமயாமல் சுதந்திரமாக அரமபரவ. இந்த உற்பத்தி
உறவுகள் அவர்களது லபாருளாயத உற்பத்திச் ேக்திகளுரைய வளர்ச்சியின் ஒரு
திட்ைவட்ைமாை கட்ைத்திற்கு லபாருத்தமாக அரமகின்றை. "இந்த உற்பத்தி
உறவுகளின் கூட்டு லமாத்தமம ேமுதாயத்தின் லபாருளாதார அரமப்பாக,
உண்ரமயாை அடித் தளமாக அரமகிறது. அதன் மீதுதான் ேட்ைம், அரசியல்
வரகப்பட்ை மமல் கட்டுமாைங்கள் எழுகிகின்றை.
“அந்த அடித்தளத்துக்குப் லபாருத்தமாகமவ ேமுதாய உணர்வின் சிெ குறிப்பிட்ை
வடிவங்கள் உருவாகின்றை... மனிதர்களின் உணர்வு அவர்களின் வாழ்நிரெரய

வரரயறுப்பதில்ரெ; அதற்கு மாறாக, அவர்களுரைய ேமுதாய வாழ்நிரெதான்
அவர்களின் உணர்ரவ வரரயறுக்கிறது.
“ேமுதாயத்தின் லபாருளாயத உற்பத்திச் ேக்திகள் வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ை
கட்ைத்ரத அரையும்மபாது உற்பத்திச் ேக்திகளின் வளர்ச்சியினுரைய வடிவங்களாக
இருந்த உற்பத்தி உறவுகள், அந்த உற்பத்திச் ேக்திகளுக்மக விெங்குகளாக
மாறிவிடுகின்றை. அதன் பிறகுதான் ேமுதாயப் புரட்சியின் ேகாப்தம் துவங்குகிறது.
லபாருளாதார
அடித்தளத்தின்
மாற்றத்துைன்
கூைமவ
பிரம்மாண்ைமாை
மமல்கட்டுமாைம் முழுவதும் ஏறத்தாழ விரரவாக மாற்றமரைகிறது.
“இத்தரகய மாற்றங்கரளக் கவனிக்கும் மபாலதல்ொம், உற்பத்தியின் லபாருளாதார
நிரெரமகளில் ஏற்படும் லபாருளாயத மாற்றத்ரதயும் - இரத இயற்ரக
விஞ்ஞாைத்திைால் துல்லியமாக வரரயறுக்க முடியும் - ேட்ைம், அரசியல், மதம்,
அழகியல் அல்ெது தத்துவஞாைம் மபான்றவற்றில் - சுருங்கச் லோன்ைால், எந்தச்
சித்தாந்த வடிவங்களில் மனிதர்கள் இந்த மமாதரெ உணர்ந்து மபாராடித்
தீர்க்கிறார்கமளா, அந்தச் சித்தாந்த வடிவங்களில் - ஏற்படும் மாற்றத்ரதயும்
மவறுபடுத்திக் காண மவண்டும்.
வர்க்ைப் தபாராட்டம்

திரகப்பூட்டும் புதிர் மபால், குழப்பமாைதாகத் மதான்றும் மாற்றங்கள் இரையறாது
நிகழ்கின்றை. இதற்கு அடிப்பரையாக இருக்கும் விதிகள் என்ைலவன்பரதக்
கண்டுபிடித்து ஒரு வழிகாட்டுகிறது மார்க்சியம்.
வர்க்கங்களாக ேமுகம் பிளவுண்டிருக்கிறது. ஒவ்லவாரு ேமுதாயத்திலும் ஒவ்லவாரு
வர்க்கத்திற்கும் ஒரு லேயல்படுகிற பாத்திரம் உள்ளது. ேமுகத்தில் வர்க்கங்கள் வகிக்கும்
நிரெரம, வாழ்க்ரக முரற, ஆகியவற்றால் மவறுபாடுகள் பெ ஏற்படுகின்றை.
இதைால்
ஒன்மறாலைான்று முரண்படும் நிரெ ஏற்படுகிறது. உதாரணமாக,
முதொளிக்கு மமலும் மமலும் இொபம் மதரவ; , லதாழிொளிக்கு ஊதியம் உயர்வது
முக்கியம்; இது மபான்ற மாறுபட்ை மவட்ரககள் உள்ளதால் மமாதல்கள்
உருவாகின்றை.
"இதுநாள் வரரயிலுமாை ேமுதாயங்களின் வரொறு அரைத்தும் வர்க்கப்
மபாராட்ைங்களின் வரொமற ஆகும்" என்று கம்யூனிஸ்ட் அறிக்ரகயில் மார்க்ஸ்
எழுதிைார்.
ஒடுக்குமவாரும்
ஒடுக்கப்படுமவாரும்
ஒருவருக்லகாருவர்
தீராப்பரக
லகாண்ைவர்களாக மாறுகின்றைர். சிெ மநரங்களில் மரறவாகவும் சிெ மநரங்களில்
பகிரங்கமாகவும், இரையறாத மபாராட்ைம் நைத்தி வருகின்றைர். இந்தப் மபாராட்ைம்
ேமுதாயம் முழுவதும் புரட்சிகரமாக மாற்றி புதிய அரமப்பிரை உருவாக்குகிறது.
”பிரபுத்துவ ேமுதாயத்தின் இடிபாடுகளிலிருந்து முரளத்லதழுந்துள்ள தற்காெ
முதொளித்துவச் ேமுதாயம் வர்க்கப் பரகரமகளுக்கு முடிவுகட்டிவிைவில்ரெ;
பரழயவற்றின் இைத்தில் புதிய வர்க்கங்கரளயும், புதிய ஒடுக்குமுரற
நிரெரமகரளயும், புதிய மபாராட்ை வடிவங்கரளயும் நிரெநாட்டியிருக்கிறமத தவிர
மவறில்ரெ. ”
“இந்த முதொளித்துவ வர்க்கச் ேகாப்தத்தின் தனி இயல்பு என்ைலவன்றால் வர்க்கப்
பரகரமகரள இது சுருக்கி எளிரமயாக்கியுள்ளது: ேமுதாயம் ஒட்டுலமாத்தமாய்
மமலும் மமலும் லபரும்பரக லகாண்ை இரு முகாம்களாய், எதிரும் புதிருமாை இரு
லபரும் வர்க்கங்களாய் - முதொளித்துவ வர்க்கமும் பாட்ைாளி வர்க்கமுமாய் பிளவுண்டு வருகிறது. "
வரொற்று மாற்றங்கள், வளர்ச்சி பற்றிய மார்க்சின் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் காெம்
காெமாக ஒடுக்கப்பட்டு வரும் உரழக்கும் மக்களுக்கு விடுதரெக்காை பாரதரய
காட்டுகிறது. அடித்தட்டு பாட்ைாளி மக்கள் உன்ைதமாை வாழ்க்ரக வாழ்வதற்காை
மோேலிே ேமுகத்ரத அரமத்திை மார்க்சியம் வழிகாட்டும் ஒளிவிளக்காக திகழ்கிறது.
மார்க்சின் பபாருளாதாரப் தபாதகன
வரொற்றில் குறிப்பிட்ை ஒரு ேமுதாயத்தின் உற்பத்தி உறவுகரள, அவற்றின் மதாற்றம்,
வளர்ச்சி, நலிவு ஆகிய கட்ைங்களிமெ பரிசீெரை லேய்வது - இதுதான் மார்க்சின்
லபாருளாதாரப் மபாதரையின் உள்ளைக்கம்.
மதிப்பு

பண்ைம் என்பது, முதன் முதொக மனிதத் மதரவரய நிரறவு லேய்யும் ஒரு
லபாருளாகும். இரண்ைாவதாக, அது இன்லைாரு லபாருளுைன் பரிமாற்றம் லேய்து
லகாள்ளத்தக்க லபாருளுமாகும். ஒரு லபாருளின் பயனுரைரம அரத பயன் மதிப்பு
லகாண்ைதாக ஆக்குகிறது.
லபாருட்கள் ஒவ்லவான்றும் மவறு மவறாைரவயும் ஒன்றுக்லகான்று ஒப்பிை
முடியாதரவகளாகவும் இருக்கின்றை. அதாவது பயன்மதிப்பு லவவ்மவறு
லகாண்ைரவ. பரிமாற்ற மதிப்பு என்பது எல்ொ வரகயாை பயன் மதிப்புகரள,
முற்றிலும் மவறுபட்ை பயன் மதிப்புகரளக் கூை ஒன்றுைன் ஒன்று ேமப்படுத்துகிறது.
இதரை அன்றாை அனுபவம் நமக்குக் காட்டுகிறது.
ஒன்மறாலைான்று எப்மபாதும் ேமப்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்தப் லபாருட்களுக்குப்
லபாதுவாயுள்ள அம்ேம் எது? அவற்றின் லபாது அம்ேம் என்ைலவன்றால் அரவ
எல்ொம் உரழப்பிைால் உருவாை உற்பத்திப் லபாருட்களாக இருப்பதுதான்.
குறிப்பிட்ை பயன் மதிப்புள்ள ஒரு குறிப்பிட்ை பண்ைத்ரத உற்பத்தி லேய்வதற்குச்
ேமுதாய வழியில் அவசியமாை உரழப்பின் அளரவக் லகாண்டுதான், ேமுதாய
வழியில் அவசியமாை உரழப்பு மநரத்தின் அளரவக் லகாண்டுதான், அம்மதிப்பின்
அளவு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
உபரி மதிப்பு
பண்ை உற்பத்தி வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ை கட்ைத்தில் பணம் மூெதைமாக
மாறுகிறது. பண்ைப் புழக்கத்தின் லபாதுச் சூத்திரம் பின்வருமாறு: C (பண்ைம்)- M
(பணம்)- C (பண்ைம்); அதாவது ஒரு பண்ைத்ரத வாங்குவதற்காக மற்லறாரு
பண்ைத்ரத விற்பது என்பதுதான். இதற்கு மாறாக, மூெதைத்தின் லபாதுச் சூத்திரம் M C - M ; அதாவது (இொபத்துக்கு) விற்பதற்காகமவ வாங்குவது என்பதாகும்.
புழக்கத்திற்குக் லகாண்டுவரும் பணத்தின் ஆரம்ப மதிப்பில் ஏற்படுகிற அதிகரிப்ரப
மார்க்ஸ் உபரி மதிப்பு என்று அரழத்தார்.
பண்ைப் புழக்கத்திலிருந்து உபரி மதிப்பு மதான்ற முடியாது; ஏலைனில், பண்ைப்
புழக்கம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈடு லேய்யும் மதிப்புகளின் பரிமாற்றத்ரதத் தான்
கண்டிருக்கிறது.
விரெரயக் கூட்டிவிடுவதிலிருந்தும் உபரி மதிப்பு மதான்ற முடியாது; ஏலைன்றால்
வாங்குபவர்கள், விற்பவர்களுரைய பரஸ்பர நஷ்ைங்களும் இொபங்களும்
ஒன்ரறலயான்று ேமமாக்கிச் ேரி லேய்துவிடும்.
"மதிப்ரபத் மதாற்றுவிக்கும் ஆதாரமாய் அரமயும் சிறப்பு இயல்புரைய பயன்
மதிப்புள்ள ஒரு பண்ைத்ரதச் ேந்ரதயில் மதடிக் கண்டுபிடிக்க மவண்டும்"
அப்படிப்பட்ை பண்ைம் ஒன்று உண்டு. அது தான் மனிதனின் உரழப்புச் ேக்தி.
உரழப்பு மதிப்ரபப் பரைக்கிறது.

பணத்தின் லோந்தக்காரன் உரழப்புச் ேக்திரய அதன் மதிப்புப்படி வாங்கிக்
லகாள்கிறான், மற்ற ஒவ்லவாரு பண்ைத்தின் மதிப்புப் மபாெமவ இந்த மதிப்பும் இதன்
உற்பத்திக்கு மவண்டிய, ேமுதாய வழியில் அவசியமாை உரழப்பு மநரத்திைாமெமய
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது (அதாவது, அது அந்தத் லதாழிொளியும் அவைது குடும்பமும்
பிரழத்திருப்பதற்கு மவண்டிய லேெவு).
உரழப்புச் ேக்திரய வாங்கிய பணச் லோந்தக்காரருக்கு அரதப் பயன்படுத்திக் லகாள்ள
உரிரமயுண்டு: அதாவது, அந்த உரழப்புச் ேக்திரய நாள் முழுவதும் பன்னிரண்டு
மணி மநரம் பயன்படுத்துவதாக ரவத்துக் லகாள்மவாம். மவரெ வாங்க அவருக்கு
உரிரமயுண்டு. இருந்தாலும், ஆறு மணி மநரத்தில் ("அவசியமாை" உரழப்பு மநரம்)
லதாழிொளி தைது பிரழப்புச் லேெரவச் ேரிக்கட்டுமளவுக்கு உற்பத்திப் லபாருரளச்
லேய்கிறார். அடுத்த ஆறு மணி மநரத்தில் ("உபரி" உரழப்பு மநரம்) "உபரி" உற்பத்திப்
லபாருரள அல்ெது உபரி மதிப்ரபச் லேய்கிறார். இதற்கு முதொளி அந்தத்
லதாழிொளிக்குப் பணம் லகாடுப்பதில்ரெ, எைமவ உற்பத்தியின் இயக்கப்
மபாக்கிலிருந்து பார்க்ரகயில் மூெதைத்தில் காணக்கூடிய இரண்டு பகுதிகரள
மவறுபடுத்துவது அவசியமாகும்;
(இயந்திரங்கள், உரழப்புக் கருவிகள், கச்ோப் லபாருட்கள் முதலிய) உற்பத்திச்
ோதைங்களுக்காகச் லேெவாகிற நிரெயாை மூெதைம்; இதன் மதிப்பு லகாஞ்ேமமனும்
மாறுபைாமல் (ஒமர லமாத்தமாகமவா பகுதியாகமவா) தயாராை உற்பத்திப் லபாருளின்
பால் மாற்றப்படுகிறது; அடுத்தது, மாறுபடும் மூெதைம்: இது உரழப்புச் ேக்திக்காகச்
லேெவழிக்கப்படுகிறது. இந்த மூெதைத்தின் மதிப்பு ஒரு நிரெயாக இருப்பதில்ரெ;
உரழப்பின் இயக்கப் மபாக்கில் அது உபரி மதிப்ரபப் பரைத்த வண்ணம் வளர்கிறது.
மூெதைத்தின் மதாற்றத்திற்கு வரொற்று வழிப்பட்ை முன்மதரவகள் உள்ளை.
முதொவதாக, தனிநபர்களின் ரகயிமெ ஒரு குறிப்பிட்ை அளவுக்குப் பணம் குவிய
மவண்டும். அமத ேமயம் பண்ைங்களின் உற்பத்தி ஒப்பீட்டு அளவில் முன்மைறியிருக்க
மவண்டும். (உற்பத்தி முரறயில் வளர்ச்சி)
இரண்ைாவதாக, இரண்டு அர்த்தங்களில் "சுதந்திரமாை" உரழப்பாளி இருக்க
மவண்டும். அதாவது, தைது உரழப்புச் ேக்திரய விற்பதில் எல்ொ விதமாை
கட்டுப்பாடுகளிலிருந்தும் தரைகளிலிருந்தும் விடுபட்ைவன் என்ற அர்த்தத்திலும்,
நிெத்திலிருந்தும், லபாதுவாக எல்ொ உற்பத்திச் ோதைங்களிலிருந்தும் விடுபட்ைவன்
என்ற அர்த்தத்திலும். யாருைனும், எதமைாடும் இரணக்கப்பைாத கட்ைறுந்த
உரழப்பாளி, அதாவது தைது உரழப்புச் ேக்திரய விற்பரதத் தவிர மவலறந்த
வழியிலும் பிரழக்க முடியாதவராக "பாட்ைாளி" இருக்க மவண்டும்.
இரண்டு அடிப்பரையாை முரறகளின் மூெமாக உபரி மதிப்ரப அதிகப்படுத்த
முடியும்; மவரெ மநரத்ரத அதிகப்படுத்துவது, அவசியமாை மவரெ மநரத்ரதக்
குரறப்பது.
ோர்புநிரெ உபரி மதிப்பின் உற்பத்திரயப் பகுத்தாராய்ரகயில் மார்க்ஸ், மூன்று
வரொற்றுக் கட்ைங்கரளயும் பரிசீலிக்கிறார். அரவ: 1) ோதாரணக் கூட்டுறவு; 2)
உரழப்புப் பிரிவிரையும் பட்ைரறத் லதாழிலும்; 3) இயந்திரங்களும் லபருவீதத்
லதாழிலும்.

மிக மிகப் புதுரமயாைதும் முக்கியமாைதும் மூெதைத்தின் திரட்சி பற்றிய மார்க்சின்
பகுப்பாய்வாகும். மூெதைத்தின் திரட்சி என்றால் உபரி மதிப்பின் ஒரு பகுதி
மூெதைமாக மாற்றப்படுவது; உபரி மதிப்ரப முதொளி லோந்தத் மதரவகரளமயா,
மை விருப்பங்கரளமயா நிரறவு லேய்வதற்காகப் பயன்படுத்தாமல் புதிய
உற்பத்திக்காகப் பயன்படுத்துவது.
உபரி மதிப்பு உற்பத்திச் ோதைங்களுக்கு ஒரு பங்காகவும், மாறு படும் மூெதைத்துக்கு
ஒரு பங்காகவும் பிரிக்கப்படுகிறது. (மூெதைத்தின் லமாத்தத் லதாரகயில்) – இதில்
மாறுபடும் மூெதைம் அதாவது உரழப்பாளிக்கு லகாடுக்கப்படும் பங்கிரை விை,
நிரெயாை மூெதைத்தின் பங்கு அதிகமாக்கப்படுவது முதொளித்துவத்தின் வளர்ச்சிப்
மபாக்கில் முக்கியமாைது. அது மோேலிேத்ரத மநாக்கிய மாறுதலுக்காை
இயக்கப்மபாக்கிலும் உயர் முக்கியத்துவம் லபறுகிறது.
மூெதைத்தின் திரட்சியாைது லதாழிொளர்களுக்குப் பதிொய் இயந்திரங்கரளக்
லகாண்டு மவரெகரள முடித்துக் லகாள்ளும் மபாக்ரக விரரவுபடுத்தி, ஒரு மகாடியில்
லேல்வத்ரதயும் இன்லைாரு மகாடியில் வறுரமரயயும் உண்ைாக்கி " தயார் நிரெயில்
உள்ள லதாழிொளர்களின் பரை" (மவரெயில்ொப் பட்ைாளம்) எை ஒன்ரறத்
மதாற்றுவிக்கிறது.
மமற்கண்ை நிரெரம, உற்பத்திச் ோதைங்கரள வளர்த்லதடுக்கும் மூெதைத் திரட்சி
மற்றும் கைன் ஆகியரவ மூன்றும் - முதொளித்துவ நாடுகளில் அவ்வப்மபாது ஏற்பட்ை
மிரக உற்பத்தி லநருக்கடிகளின் காரண காரியங்கரளப் புரிந்து லகாள்ள உதவுகின்றை.
இந்த லநருக்கடிகள் முதலில் ேராேரியாக பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுரற ஏற்பட்டு
வந்தை; பின்பு, இரதவிை நீண்ை, குறிப்பாகச் லோல்ெ முடியாத காெ இரைலவளியில்
நிகழ்ந்தை.
முதொளித்துவத்தின் கீழ் ஏற்படுகிற மூெதைத் திரட்சி மவறு; புராதை மூெதைத் திரட்சி
என்று லோல்ெப்படுவது மவறு என்பரத இங்கு நிரைவில் இருத்திக் லகாள்ள
மவண்டும். புராதை மூெதைத் திரட்சி என்று லோன்ைால் உற்பத்திச் ோதைங்களிலிருந்து
உரழப்பாளிரயப் பொத்காரமாகப் பிரித்துவிடுவது; நிெத்திலிருந்து விவோயிகரளத்
துரத்திவிடுவது; ேமுதாயப் லபாது நிெங்கரளத் திருடிக் லகாள்வது; காெனிகள்,
மதசியக் கைன்கள், காப்பு வரிகள் முதொை பெ ஏற்பாடுகள் புராதை மூெதைத்
திரட்சியின் முரைப்புக் கூறுகளாகும். "புராதை மூெதைத் திரட்சி" என்பது ஒரு
மகாடியில் "சுமயச்ரேயாை " பாட்ைாளிரயத் மதாற்றுவித்து, மற்லறாரு மகாடியில்
பணத்திற்காை லோந்தக்காரரை, முதொளிரய, மதாற்றுவிக்கிறது.
"முதொளித்துவ மூெதைத் திரட்சியின் வரொற்று வழிப்பட்ை மபாக்ரக" மார்க்ஸ்
விவரிக்கிறார்: "மநரடியாை உற்பத்தியாளர்களின் லோத்ரதப் பறிமுதல் லேய்யும்
மவரெ, ஈவிரக்கமற்ற படு மூர்க்கத்துைன், மிகமிக லவட்கக்மகைாை, மிக மிக
ஆபாேமாை, மிக அற்பத்தைமாை, மிகமிக இழிவாை, அருவருக்கத்தக்க
லவறியுணர்ச்சிகளால் தூண்ைப்பட்டு நிரறமவற்றப்படுகிறது. ”

அதாவது சுமயட்ரேயாை உரழப்பாளி, உரழப்பிைடிப்பரையில் ஒன்றிரணந்து
அதுவரர உருவாக்கிவந்த தனிச் லோத்து முரற அகற்றப்படுகிறது. (விவோயி, ரகத்
லதாழில் லேய்மவார் லோந்தமாகக் லகாண்டிருந்த தனிச் லோத்து நீக்கப்பட்டு) அந்த
இைத்திரை முதொளித்துவ தனிச்லோத்து ரகப்பற்றிக்லகாள்கிறது.
இந்த முதொளித்துவத் தனிச்லோத்து, பிறருரைய, லபயரளவில் சுமயச்ரேயாை,
உரழப்ரபச் சுரண்டுவரத அடிப்பரையாகக் லகாண்டிருக்கிறது. இப்லபாழுது
யாருரைய லோத்து பறிமுதல் லேய்யப்பை மவண்டுலமன்றால் தைக்காகப் பாடுபட்டுக்
லகாண்டிருக்கும்
உரழப்பாளியல்ெ;
பெ
லதாழிொளிகரளச்
சுரண்டிக்
லகாண்டிருக்கிற முதொளிதான்.
வறுரமயும் ஒடுக்குமுரறயும் அடிரமத்தைமும் இழிநிரெயும் சுரண்ைலும்
மரெமபால் வளர்ந்திருக்கின்றை. எனினும், இதமைாடு கூைமவ லதாழிொளி
வர்க்கத்தின் கிளர்ச்சியும் வளர்கின்றது. லதாழிொளி வர்க்கம் எப்மபாதும்
எண்ணிக்ரகயில் லபருகிக் லகாண்மையிருக்கும் வர்க்கமாகும்; மமலும் முதொளித்துவ
உற்பத்திப் மபாக்கு என்ற
ஏற்பாட்ைாமெமய அந்த வர்க்கம் கட்டுப்பாடும்
ஒற்றுரமரயயும் ஒழுங்கரமப்ரபயும் லபற்று வளர்கிறது. எந்த உற்பத்தி முரற
மூெதைத்தின் ஏகமபாகத்துைன் கூைமவ முரளத்து, அதனுைமைமய, அதன்
அடியிமெமய தரழத்துச் லேழித்தமதா, அந்த உற்பத்தி முரறக்கு மூெதைத்தின்
ஏகமபாகமம விெங்காகிவிடுகிறது. உற்பத்திச் ோதைங்கள் ஓரிைத்தில் குவிந்து
கிைப்பதும், உரழப்பு ேமுதாயமயமாகுவதும் இறுதியில் ஒரு நிரெரய எட்டும்மபாது
அவற்றிற்கும் அவற்றின் முதொளித்துவ மமமொட்டுக்கும் லபாருத்தமற்றுப்
மபாய்விடுகிறது. இந்த மமமொடு உரைத்லதறியப்படுகிறது. முதொளித்துவத்
தனிச்லோத்துக்குச் ோவுமணி அடிக்கப்படுகிறது. உரைரம பறித்மதார் உரைரம
நீக்கம் லேய்யப்படுகிறார்கள்" (மூெதைம், லதாகுதி 1)
மூெதைத்தின் இரண்ைாம் லதாகுதியில் லமாத்த ேமுதாய மூெதைத்தின் மறு
உற்பத்திரயப் பற்றி மார்க்ஸ் லேய்யும் பகுப்பாய்வு மிகமிக உயர்ந்த அளவிமெ
புதுரமயாைதாகவும் முக்கியமாைதாகவும் இருக்கிறது.
இங்மகயும்கூை மார்க்ஸ் லபாருளாதாரத்தின் ஏமதா ஒரு சிறு பகுதிரய ஆராயாமல்
அந்தப் லபாருளாதாரம் முழுவரதயுமம ஆராய்கிறார். ேமுதாய உற்பத்தி
முழுவரதயும்: 1) உற்பத்திச் ோதைங்களின் உற்பத்தி, 2) நுகர்வுப் லபாருட்களின்
உற்பத்தி என்று இரண்டு லபரும் பகுதிகளாக மார்க்ஸ் பிரிக்கிறார்.
மதிப்பின் விதிரய அடிப்பரையாகக் லகாண்டு, இொபத்தின் ேராேரி விகிதம் அரமயும்
பிரச்சிரைரய மூெதைத்தின் மூன்றாம் லதாகுதி தீர்த்து ரவக்கிறது.
உபரி மதிப்பின் மதாற்றத்ரத மார்க்ஸ் முதலில் பகுத்தாராய்கிறார்; பிறகு அது
இொபமாகவும், வட்டியாகவும், நிெ வாைரகயாகவும் பிரிவரதக் கவனிக்கப்
புகுகிறார், இொபம் என்பது உபரி மதிப்புக்கும், ஒரு லதாழில் நிரெயத்தில்
மபாைப்பட்ை லமாத்த மூெதைத்திற்கும் இரைமயயுள்ள விகிதமமயாகும்.
ஒரு குறிப்பிட்ை ேமுதாயத்தின் அரைத்துப் லபாருட்களுரைய மதிப்புகளின் லமாத்தத்
லதாரக லபாருட்களுரைய விரெகளின் லமாத்தத் லதாரகமயாடு ஒத்திருக்கிறது;

ஆைால், மபாட்டியின் காரணமாக, தனித்தனி லதாழில் நிரெயங்களிலும் தனித்தனி
உற்பத்திக் கிரளகளிலும் அவற்றின் மதிப்புகளுக்குச் ேமமாகப் லபாருட்கள்
விற்கப்படுவதில்ரெ; அதற்குப் பதிொக அவற்றின் உற்பத்தி விரெகளுக்குச்
ேமமாகத்தான் விற்கப்படுகின்றை. இந்த உற்பத்தி விரெ என்பது லேெவழிக்கப்பட்ை
மூெதைமும் ேராேரி இொபமும் மேர்ந்த கூட்டுத் லதாரகக்குச் ேமமாைதாகும்.
இவ்வாறு விரெகளுக்கும் மதிப்புகளுக்குமிரைமய மவற்றுரமயுள்ளது, இொபங்கள்
ஒன்மறாலைான்று ேமப்படுத்தப்படுகின்றை என்ற மறுக்கமுடியாத, அரைவருக்கும்
லதரிந்த, உண்ரமரய மார்க்ஸ் மதிப்பின் விதிரய அடிப்பரையாகக் லகாண்டு
முழுரமயாக
விளக்கிவிடுகிறார்;
ேந்ரதயால்
மட்டுமம
ஒன்றுக
இரணக்கப்பட்டிருக்கிற தனித்தனி பண்ை உற்பத்தியாளர்கரளக் லகாண்ை
ேமுதாயத்தில், இந்த விதியாைது ேராேரியாை, ேமுதாய அளவிொை, லபரும்பாலும்
வழக்கில் உள்ள விதியாகத்தான் லவளிப்பை முடியும் என்பது மிகமிக
இயல்பாைலதாரு விேயமாகும்;
(இரவயல்ொமல், மூெதைம் நூலின் மூன்றாம் லதாகுதியில் நிெ வாைரகயின்
தத்துவமும் விளக்கப்படுகிறது. )
***
"கிராமப்புற உரழப்பாளிகள் பரவொை பகுதிகளுக்குச் சிதறடிக்கப்படுவது இந்த
உரழப்பாளிகளின் எதிர்ப்புச் ேக்திரய உரைத்லதறிகிறது; ஆைால் நகரத்
லதாழிொளர்களிரைமய உள்ள குவியும் தன்ரமமயா அவர்களுரைய எதிர்ப்புச்
ேக்திரய அதிகப்படுத்துகிறது. நகரத் லதாழில்கரளப் மபாெமவ நவீைகாெ
விவோயத்திலும் ஈடுபடுத்தப்படுகிற உரழப்பின் அதிகரித்த உற்பத்தித் திறனும்
அளவும் உரழப்புச் ேக்திரய வீணடித்து, மநாய்லநாடிகள் மூெமாக நாேப்படுத்தி
உருவாக்கப்படுகின்றை. மமலும், முதொளித்துவ முரறயிொை விவோயத்தில்
ஏற்படும் முன்மைற்றலமல்ொம் உரழப்பாளிரயக் லகாள்ரளயடிக்கும் கரெயில்
மட்டுமல்ெ; விரளநிெங்கரளக் லகாள்ரளயடிக்கும் கரெயிலும் ஏற்படுகிற
முன்மைற்றமாகும்.
ஆகமவ, எல்ொச் லேல்வங்களுக்கும் அேல் ஊற்றுக் கண்ணாயுள்ள விரளநிெத்ரதயும்
உரழப்பாளிரயயும் உறிஞ்சிவிடுவதின் மூெமாக மட்டுமம முதொளித்துவ
உற்பத்தியாைது லதாழில் நுட்பத்ரத வளர்க்கவும், பல்மவறு இயக்கப் மபாக்குகரள
ஒரு ேமுதாய முழுரமயில் இரணத்து ரவக்கவும் லேய்கிறது. " (மூெதைம், லதாகுதி 1,
13ம் அத்தியாயத்தின் இறுதி. )
த ா லி ம்
மமமெ லோன்ைதிலிருந்து லவளிப்பரையாகத் லதரிவது இதுதான். முற்றிலும்
தனிச்சிறப்பாை இன்ரறய ேமுதாயத்தின் லபாருளாதார இயக்க விதியிலிருந்மத
மார்க்ஸ், முதொளித்துவச் ேமுதாயம் மோேலிே ேமுதாயமாக மாற்றமரைவது தவிர்க்க
முடியாததாகும் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்.
இந்த மாற்றத்திற்கு, அறிவுத் துரறயிலும் அறலநறித் துரறயிலும் உந்து ேக்தியாக
விளங்குவதும்,
மநரடியாக
இருந்து
இம்மாற்றத்ரத
நிரறமவற்றும்

லேயல்பாட்ைாளர்களாக விளங்குவதும், பாட்ைாளி வர்க்கமம. இந்த வர்க்கத்துக்கு
முதொளித்துவமம பயிற்சியளிக்கிறது. முதொளி வர்க்கத்ரத எதிர்த்துப் பாட்ைாளிகள்
நைத்துகிற மபாராட்ைம் பல்மவறு வடிவங்களில் லவளிப்படுகிறது; அந்த
வடிவங்களின் உட்லபாருள் வளமும் மமலும் மமலும் அதிகரிக்கிறது; தவிர்க்க முடியாத
முரறயிமெ இந்தப் மபாராட்ைம் பாட்ைாளி வர்க்கம் அரசியல் ஆட்சியதிகாரத்ரத
ரகப்பற்றுவரத மநாக்கமாகக் லகாண்ை அரசியல் மபாராட்ைமாக உருலவடுக்கிறது.
உற்பத்தி ேமுதாய மயமாக்கப்படுவதன் விரளவாக உற்பத்திச் ோதைங்கள் ேமுதாயச்
லோத்தாக மாற்றப்படுவது, "இதுவரர பறித்துக் லகாண்டிருந்தவர்களிைமிருந்து
பறிமுதல் லேய்வது" நிகழ்ந்மத தீரும். உரழப்பின் உற்பத்தித் திறனில் மகத்தாை
அதிகரிப்பு, மவரெ மநரத்ரதக் குரறப்பது, லதாைக்ககாெ, சிதறிய நிரெயிலுள்ள, சிறு
அளவிொை உற்பத்தி அழிந்ததில் எஞ்சிக்கிைக்கும் மிச்ே லோச்ேங்கரள நீக்கிவிட்டு,
கூட்டு முரறயில் அரமந்த, மமம்படுத்தப்பட்ை உரழப்ரப நிரெநாட்டுவது இரவலயல்ொம் இந்த மாற்றத்திைால் ஏற்படும் மநரடி விரளவுகளாகும்.
விவோயத்திற்கும் லதாழிலுக்கும் இரைமயயுள்ள ஒட்டுறரவ முதொளித்துவம்
இறுதியில் லவட்டிவிடுகிறது.
தன்னியல்பாய் வளர்ந்த, லகாடிய முதொளித்துவ வடிவத்தில் - உற்பத்தி மவரெ
முரறக்குத் லதாழிொளி இருக்கிறாமை தவிர, லதாழிொளிக்காக உற்பத்தி மவரெ
முரறயில்ரெ என்ற முதொளித்துவ வடிவத்தில் - அது ஊழலுக்கும்
அடிரமத்தைத்துக்கும், மகடு விரளவிக்கும் அபாயகரமாை மதாற்றுவாயாகிவிடுகிறது
லதாழிொளி வர்க்கம், "தன்ரையும் மதேத்துக்குள் ஒரு பகுதியாக்கிக் லகாள்ளாமல்",
தானும் "மதசியத் தன்ரம" லபறாமல் அது பெம் லபற முடிவதில்ரெ; பக்குவம் லபற
முடியவில்ரெ; உருவாக முடியவில்ரெ. ஆைால் முதொளித்துவத்தின் வளர்ச்சி
மமலும் மமலும் மதசிய ரீதியாை தரைகரள உரைத்லதறிகிறது; மதசியத் தனி
வாழ்ரவ அழிக்கிறது; மதசியப் பரகரமகளுக்குப் பதிொக வர்க்கப் பரகரமகரள
உருவாக்குகிறது.
எைமவ,
வளர்ச்சியுற்ற
முதொளித்துவ
நாடுகளில்,
"லதாழிொளிகளுக்குத் மதேம் ஒன்றும் கிரையாது" என்பது முழுக்க முழுக்க
உண்ரமயாகும்; மமலும், குரறந்தபட்ேம் நாகரிகமரைந்துள்ள நாடுகளிொவது
இருக்கும் லதாழிொளிகளின் "ஒன்றுபட்ை மபாராட்ைம்". . . "பாட்ைாளி வர்க்கத்தின்
விடுதரெக்குத் மதரவயாை முதல் நிபந்தரைகளில் ஒன்றாகும்" என்பதும் முழுக்க
முழுக்க உண்ரம.
அரசு என்பது ஒழுங்கரமக்கப்பட்ை அைக்குமுரறக் கருவியாகும். ேமுதாய
வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ை கட்ைத்தில், ேமரேப்படுத்த முடியாத வர்க்கங்களாகச்
ேமுதாயம் பிளவுண்ைமபாது, லவளிப் பார்ரவக்குச் ேமுதாயத்துக்கு மமமெ நின்று
லகாண்டு, ஓரளவுக்குச் ேமுதாயத்திலிருந்து விெகியும் இருக்கிற "அதிகாரம்"
இல்ொமல் ேமுதாயம் வாழ முடியாத மபாது, அரசு தவிர்க்க முடியாதபடி மதான்றியது.
அரசு என்பது, வர்க்க முரண்பாடுகளுக்கு உள்ளிருந்மத உதித்து, "மிகவும் வலிரம
வாய்ந்த, லபாருளாதாரத்தில் ஆதிக்கம் லேலுத்துகிற வர்க்கத்தின் அரோக ஆகிறது; அந்த
வர்க்கம், அரசின் மூெமாக, அரசியலிலும் ஆதிக்கம் லேலுத்தும் வர்க்கமாக ஆகிறது;
இவ்வரகயில் ஒடுக்கப்பட்ை வர்க்கத்ரத ஒடுக்கி ரவத்து, சுரண்டிக் லகாண்மையிருக்க
அது புதிய ோதைங்கரளப் லபறுகிறது. இவ்வாறுதான் பண்ரைக் காெ அரசு,

அரைத்திற்கும் மமொக, அடிரமகரள ஒடுக்கி ரவத்திருப்பதற்காக அரமந்த
அடிரம உரைரமயாளர்களின் அரோக இருந்தது; அமத மபாெத்தான் நிெப்பிரபுத்துவ
அரசு என்பதும் பண்ரணயடிரமகளாகிய விவோயிகரளயும் லகாத்தடிரமகரளயும்
ஒடுக்கி ரவத்திருப்பதற்காக அரமந்த பிரபு வம்ேத்திைரின் அரோக இருந்தது; அமத
மபாெத்தான், நவீை காெப் பிரதிநிதித்துவ அரசும் கூலியுரழப்ரப மூெதைம்
சுரண்டுவதற்லகை அரமந்த கருவியாகும்.
முதொளித்துவ அரசின் மிகமிகச் சுதந்திரமாை, மிகமிக முற்மபாக்காை வடிவம்
என்றுள்ள ெைநாயகக் குடியரசும் கூை இந்த உண்ரமரய எந்த விதத்திலும்
அழித்துவிைவில்ரெ, ஆைால் லவறுமமை அதன் வடிவத்ரத மாற்றுகின்ற
வர்க்கங்கரள ஒழிப்பதில் லகாண்டு மபாய்விடுவதன் மூெம் மோேலிேமாைது அரரே
ஒழிப்பதிலும் லகாண்டுமபாய் விடும்.
சுருக்கமாக இங்கு விவரிக்கப்பட்ை மார்க்சின் கருத்துகரள மமலும் ஆழமாக பயிெ
மவண்டும். மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ், லெனின் ஆகிமயாரின் கருத்துகரள வாசித்து
உள்வாங்கிை மவண்டும். அப்மபாதுதான் மார்க்சிய லெனினிய தத்துவத்ரத
பயன்படுத்தி இந்தியாவில் சுரண்ைல் இல்ொத மோேலிே ேமுதாயத்ரத பரைக்க
இயலும்.
இந்திய ேமூகச் சூழல், லபாருளாதார உறவுகள், காெனியம் இரவ பற்றிலயல்ொம்
மார்க்ஸ் ஏராளமாக எழுதியுள்ளார். அன்ரறய பிரிட்டிஷ் காெனியாட்சியின்
லகாடூரமாை சுரண்ைல் பற்றியும் ஏராளமாை விபரங்கரளச் மேகரித்து அவர் பதிவு
லேய்துள்ளார். இந்திய மக்கள் காெனி ஆதிக்கத்தின் நுகத்தடியிலிருந்து விடுதரெ
லபறமவண்டும் அதுமவ இந்தியச் சிக்கல்களுக்கு ேரியாை தீர்வாக அரமயும் என்று,
இந்திய விடுதரெக்காக முதல் குரல் லகாடுத்தவர் காரல் மார்க்ஸ்.
மார்க்சிய லெனினிய அடிப்பரையில் இந்தியாவில் மோேலிேத்ரத மநாக்கிச் லேல்ெ
பாட்ைாளி வர்க்கத் தரெரமயில் மக்கள் ெைநாயக அரசு அரமய மவண்டுலமன்று
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திட்ைம் லதளிவாக எடுத்துரரக்கிறது. மக்கள்
ெைநாயக புரட்சிரய முன்லைடுத்துச் லேல்ெ, மார்க்சின் 2௦௦-வது பிறந்த திைத்தில்
உறுதிமயற்மபாம்.
மார்க்சியம் லவல்க. !!
மக்கள் ெைநாயகப் புரட்சி ஓங்குக!!

