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Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại 
➢ Là một trong ba nhà kinh tế vĩ đại nhất nhân loại (cùng với A.Smith, J.M. Keynes)

  

➢ Tên tuổi của ông cùng với Friedrich Engels đi vào lịch sử như những người sáng lập ra 
Chủ nghĩa Cộng sản khoa học.

  

➢ Tác phẩm nổi bật nhất: Bộ Tư bản (1867).
 

 
Tiểu sử 

 

• Karl Marx là nhà triết học và lý luận chính trị vĩ đại người Đức ở thế kỷ 19, là nhà 
lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Từ 

nhỏ, Karl Marx nổi tiếng là một đứa trẻ giỏi toàn diện, đặc biệt nổi bật ở những 
lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo, Marx cũng tỏ ra có năng lực về toán học.  

• Năm 1835, Karl Marx theo học trường Đại học Tổng hợp Berlin. Ngoài luật học, 
sử học và ngoại ngữ ông bắt đầu đi sâu nghiên cứu triết học. Vào năm 1841, khi 

mới 23 tuổi, Marx nhận được bằng Tiến sĩ triết học.  
• Năm 1842, Karl Marx lần đầu tiên gặp gỡ Friedrich Engels. Và sau nhiều cuộc nói 

chuyện cởi mở từ những cuộc gặp gỡ này hai ông đã trở thành những người bạn 
cùng chung lý tưởng và quan điểm trong tất cả vấn đề lý luận và thực tiễn.  

• Năm 1844 Marx viết Bản thảo kinh tế - triết học thực chất là phôi thai của những 

tư tưởng hết sức quan trọng mà sau này được phát triển một cách khoa học trong 
Bộ Tư bản.  

• Một số tác phẩm nổi tiếng viết chung của Karl Marx và Friedrich Engels như: Gia 
đình thần thánh (1845); Hệ tư tưởng Đức (1845-1846); Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản (1845).  

• Đặc biệt với Bộ Tư bản (1867), Karl Marx đã vạch rõ quy luật giá trị thặng dư dưới 

hình thái giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối; và quy luật giá trị với 

tư cách là quy luật chung của nền sản xuất hàng hoá được phát triển trong quy luật 

cung và cầu, trong những quy luật của lưu thông tiền tệ, v.v… Trong kết luận của Bộ 

Tư bản, Marx nêu lên sự tất yếu phải thủ tiêu nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và thay 

thế nó bằng một hình thái tổ chức cao hơn của xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

 

Câu nói nổi bật:  
“The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to 
change it. 
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