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மத்னமர
மனாரிகஸ மனாஹபரும மனாயமனமத எதகிறை சிிதுரும ஹபாதுப்ப்ிதுதய்லயயே இதறு
ஏற்கப்படுகிறை ஒனதறு. அவரித வுரச்சி, மனகிழ்ச்சி, துதபும, யபாராட்டங்கள,
டுுமபிததாரகள- உறைவுகமு யபணுதல், அவரித ணங்கள, ஹபரமமன- மறைகள றிதது
ஆங்கி்லும மனற்றுும பிறை ஹமனாககளில் ஏராு ஆு வு ப்ிததகங்கள ஹவளிவந்துளுனை. இனியுும
வர்லாும. அுல் காணப்படுும ப்ல ஹன்ு ுகள தமிழ் வான்கரகமு ஹன்தறைமடயேவில்ம்ல.
மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ தங்கள சூழ்நிம்லதல் படிிதத இமுஞரகுாக, ன்மக அவ்லங்கமு
எுரிதது நியோயேும யகட் ும ஆயவன் யபாராளிகுாக, வரங்கா்ல ன்மகும யன்ான்லின் ன்மகமனாக
கட்டமமனிககப்படயவண்டுும எனை அவரகளுிக மதப் யபசியே ப்லரித கரிததாிககிதமத
வுப்படுிது அதற்கானை நமடமமறை ுட்டும ஒனதமறை அளிிக ுமவமர எப்படிஹயேல்்லாும
வாழ்ந்தாரகள- அவரகள மனமறையுுமயபாது இரந்த சூழல் எதனை எதபமத இிககட்டுமரகள
யபசுகிதறைனை.
மனாரிகமன் ஹது வநிம்லிக உயேரிததுும மனயனைாபாவும ஹகாண்டவரகளுிக இுமமனாுரியோனை
எழுிததுிககள ன்ற்று வலிமயேிததரும அவ்வமக எழுிததாுரகள றிதது வமன்ப்பாடித
யதாதறுும. நுமமமனயபாதறை ன்க மனனிதத 200 ஆண்டுகளுிக மதனைர பிறைந்து தனைிக
மந்ுயே கா்லிதுத அறமவஹயேல்்லாும யன்கரிிதது ஜீரிதிதத மனனிதத, பிற்கா்லும றிதத
கனைவுகமு வன்ப்படுிதத தனைிக ன்ரி எனை உணரந்த வகமயே அழுிததமனாக ஹதரிவிிதத மனனிததஹகாண்டாடப்படயவண்டியே மனனிதத எதகிறை நிதானை பாரமவ இரந்தால் இுமமனாுரி
ப்ிததகங்கள பயேதபடுவதாக இரிக ும.
மனனித ்ல மயேற்சிதல் மற்றைானைது மடிந்து யபானைது எனை எதுவுும இல்ம்ல.
கடிககயவண்டுும- ஒனவ்ஹவாதமறையுும கடந்தாக யவண்டுும. மனாரிகஸிக அவரிக மந்ு
இரந்த எவரும மற்றைானைவராக யதாதறைவில்ம்ல. மனாரிகசியேிதுதபடி மனாரிகஸ மற்றைானைவர
அல்்ல. ஆனைால் இதத ஹபாரள எுரமனமறையோனை ஒனதறைல்்ல. மனாரிகஸ யதமவப்படுகிறைார
எதபமத மறைிக ும அரிததிதுல் அல்்ல. இந்ுயோவில் மனாரிகஸ உடத ஹபரியோர,
அுமயபிதகார, காந்ு எனை சிந்தமனை யன்ரமனானை க்லமவ (- chemistry of ideas) நடந்து
ஹகாண்டுதாத இரிககிறைது. யோர விருமபினைாலுும, வி்லகினைாலுும இந்ுயே ன்மகிதுத
எதாரிததங்களில் மனாரிகசியேும ஊடாடயவண்டிதரிககிறைது.
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ன்மக யமனுமபாடு றிதத விகப்ப்ணரவுும சுயே சிந்தமனையுும ஹகாண்ட எவரும மனாரிகசியேிதமத
ஒனதுிககிவிடமடியோது. ஆனைால் வாழ்ிகமகதத ஓட்டும றிதத த
ள யமனப் ஆகத
மனாரிகசியேிதமத வறைட்டுிததனைமனாக பாரிககவுும டாது.. ஹன்யேலுிக ும, சிந்ுிக ும
பாங்கிற் மனானை ஹபாதுவானை வககாட்டல் எதபுல் கவனைும யதமவப்படுகிறைது. அட்ன்ரும
பின்காமனல் யமனற்யகாளகமு ஹகாண்டு வாழ்ிகமகமயே அுிககயவா ஹன்ப்பனிடயவா
மடியோது எதகிறை அ்னபவிதமத ப்றைிககிதிககமடியோது. இந்ுயே ன்மகிதுல் மனிககமு
ஒனதறுபடுிதத விமழயுும பிறை சிந்தமனைகமு னு-ஆிகஷனைரி எதறு மிதுமர ிது
அப்ப்றைப்படுிததுவதற் மதனைர ப்லமமறை யயோசிிககயவண்டுும. அச்சிந்தமனைகள யதாழமமன
ஹகாளுிததிககமவயோ- இல்ம்ல எுரி பிககும தளுப்படயவண்டியேமவயோ எதறு.
தமிழ் வான்க பரப்பில் ஹஹெகல், ப னித றிதத ஹன்ு ுகள மிகவுும மறைவுதாத. மனாரிகஸ
பற்ற அறயுுமயபாது ஹஹெகல் றிதது சி்ல வாரிதமதகள ஹன்ால்்லப்படுும. அதுவுும ஹஹெகம்ல
மனாரிகஸ ுரிது யநராிககினைார எதகிறை அுவில்தாத இரிக ும. ஹஹெகலியே ஹமனாக
கடினைமனானைது. ஹஹெகல் றிதத ப்ல அறஞரகளித ப்ிததகங்களுிக ள யபாவதுும எனைிக
கடினைமனாகயவ இரிககிறைது. இங் அவர றிதத நீள கட்டுமர ஒனதறுும தரப்படுகிறைது.
அவரது வாழ்ிகமக றிதத சிிதுரும, சிந்தமனைகள யபன்ப்படுகிறைது. கடினைமனானை ஒனதறுதாத
மயேற்சி ஹன்ு யேப்பட்டுளுது எதயறை ஹன்ால்்லயவண்டுும. சுவாரசியேமனற்றை எழுிததுிககளில் உள
நிதறு வாசிப்பது ஹபாதுவாக கடினைமனாகிததாத இரிக ும. ஆனைால் அவசியேும
ப்ரிபடுுமயபாது அமவ தரும பயேமனை அ்னபவிிகக மடியுும. தமிகல் நாத பாரிதுராத
ஹஹெகல் றிதத ஹன்ு ுகள சி்லவற்மறை யதடிப்பிடிிதது இிககட்டுமரதல் ஹன்ால்்ல
மயேற்சிிததுளயுத.
மனாரிகசித துபு எனை அமழிககப்பட்ட யதாழர எங்ஹகல்ஸ றிதது நீள கட்டுமர ஒனதறுும
இங் தரப்பட்டுளுது. தமிழ் வான்கரகளுிக ப்ல ஹன்ு ுகள ப்ுதாக இரிக ும எனை
நுமப்கியறைத. ப்ல மனிதயநர உமழப்மப இிககட்டுமரகள விழுங்கினை. மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ
பற்ற ஹதாடரந்து யதடல் ஹகாண்ட யதாழரகளுிக தமிகல் இவற்மறை கிமடிகக
ஹன்ு துளயுத எதகிறை அுவில் சிறயே மனகிழ்ச்சி. மனாரிகஸ தனைது motto ’Doubt Everything’
எதறைார. எங்ஹகல்யன்ா Take it Easy’ எதயறை ஹன்ாதனைார. அப்படியயே வாழ்ந்தார எதபமத
எங்ஹகல்ஸ றிதத கட்டுமரமயே படிிக ும ஒனரவரால் ப்ரிந்து ஹகாளுமடியுும.
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ப னித றிததுும தமிகல் யபாதுமனானை ஹன்ு ுகள இல்ம்ல. மனாரிகமன் எுரிததவர எதறை
எளியே ப்ரிதல் மனட்டுயமன ஹபாதுவாக நி்லவுகிறைது. ப னித அவர அுவில் ஹபரும
துனைபங்கமு சிிதுரவமதகமு அ்னபவிிததவர. தாத உணரந்தவற்மறை உரிககப்யபசியேவர.
மனாரிகஸ உடத மனரியோமத க்லந்த எுரப்மப தந்துஹகாண்யடதரந்தவர. ப னித கட்டுமர
அவமர ன்ரியோக அறமகப்படுிததுும எனை நுமப்கியறைத.
இவ்வாிககிதுல் இடும ஹபற்றுளு 6 கட்டுமரகளுும ஏயதா ஒனரவமகதல் மனாரிகமன்
சுற்றயயே யபசுவமத பாரிககமடியுும. ஆனைால் அமவ மனாரிகமன் மனட்டுயமன யபன்வில்ம்ல
எதபமதயுும உணரமடியுும. ஆழமனானை விவாதங்களுிக தமிழ் உ்லகும ததமனை
பழிககிிகஹகாளுவுும, ஆராதமனைகளுிக அப்பாற்பட்டு வுரச்சி நிம்லதல் கரிததுிககமு
ப்ரிந்துஹகாளவதற் ும இிககட்டுமரகள ஓருவிற்காவது பயேதபடுும எனை நுமப்கியறைத.

ஆர.பட்டாபிராமனத
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ஹஹெகல் வாழ்வுும சிந்தமனையுும

ஹஹெகல் ஹதற் ஹஜரமனனிதல் உட்டதபரிக எதறை ப ுதல் யதாதற ப்கழ்ஹபற்று
இதறைுவுும மனாரிகசியேர உ்லகிலுும திததுவ உ்லகிலுும தனைிகஹகனை தனி இடிதமத
பிடிிததுிகஹகாண்டவர.
உரட்ஹடுமபரிக இுவரன்ர காரல் அயுகத அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டப்படி மடியோட்சி
எதபதற் 1770 ல் இணிககும ஹதரிவிிததார. அவரது அரமன்மவதல்தாத ஹஹெகலித தந்மத
ஜாரஜ் லுிதவிிக ஹஹெகல் பிதயோற்றனைார . ஹஹெகலித தாயோர ஹபயேர மனரியோ மனிகடய்லனைா
ய்லான்ா ஹஹெகல். ஆகஸட் 27, 1770 அதறு பிறைந்த தங்கள ழந்மதிக ஜாரஜ் வில்ஹஹெல்ும
பிரஹடரிிக ஹஹெகல் எனை ஹபற்யறைார ஹபயேரிட்டனைர. ஹன்ல்்லமனாக வில்ஹஹெல்ும எனை ஹஹெகல்
அமழிககப்பட்டார.
யராமன ன்ாுமராஜ்யேும எதயறைா, ஹஜரமனனி எதயறைா உணரப்படமடியோத ப ுயோக
உரஹடுமபரிக இரந்தது. தந்மத ஹஹெகல் துபிங்கத பல்கம்லிககழகிதுல் ன்ட்டும பததறைவர.
அரன்மவதல் வரவாு ிததுமறை அுகாரி ஹபாறுப்பில் இரந்தவர. அவரித மதாமதயேரகள
200 ஆண்டுகளுிக மதனைர ஆஸுரியோ ப ுதலிரந்து உரஹடுமபரிக ிக
ப்்லுமஹபயேரந்தவரகள. மதயனைாரகள பிராஹடஸஹடண்ட் ஆயேரகுாக அப்ப ுதல்
இரந்தனைர. தாு  மனரியோவித தந்மத அங் உயேரநீுமனதறை நீுபுயோக இரந்தவர. தாயோர
வக டுுமபிதுனைர நறைாண்டுகுாக ஸடட்கரட் ப ுதல் வாழ்ந்து வந்தனைர.
உட்ஹடதபரகில் சிதனைுமமமன தாிக தலுிக அப்யபாது உளுானைது. ழந்மதகள ப்லர
இறைந்தனைர. ஹஹெகல் டுுமபிதுலுும இழப்ப் ஏற்பட்டது. மதறு ழந்மதகயு மிிஞசினை.
தாயோர மனரியோ வதற்றுப்யபாிக வாந்ு யநாயோல் 1781 ல் இறைந்தார. தாதத மனமறைவிற்
பிதனைர டுுமப ஒனட்டுதல் வில்ஹஹெல்ும ஹஹெகலுிக
மறைந்தது. ன்யகாதரி கிறஸடியோனைா
தந்மதமயே பராமனரிப்புல் கவனைமனானைார. ன்யகாதரத ஜாரஜ் ராணுவயன்மவிக
ஹநப்யபாலியேனித கட்டுப்பாட்டிற் ஹன்தறைவர எதனைவானைார எனை ஹதரியோமனல் யபானைது.
வுரந்த ஹஹெகலுிக கல்லரி கா்லிதுல் தந்மதயுடத பிணிக ஏற்பட்டது. பிரிஞசு ப்ரட்சி
றிததுும அவரகள கரிதது மனாறுபட்டனைர. ஹஜரமனத, ்லித்தத பளளிகளுிக ஹஹெகல்
அ்னப்பப்பட்டார. வீட்டில் தனியோக கிததும ஹன்ால்லிிததர ஆசிரியேர அமனரிததப்பட்டார.
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ஹஹெகல் படிப்பில் மழுமமனயோக கவனைும ஹன்லுிதுனைார. மதல் மனாணவனைாக இரந்தார.
ஏராு ப்ிததகங்கமு படிிதது மடரி எழுத துவங்கினைார. வீட்டிற் வந்த மற்யபாிக
இதழ்கள ம்லும காண்ட் றிதது அறந்தார. யஷிகஸபியேமர ஹகாடுிதது தப்ரியோவிட்டாலுும
படி-. பிதனைர ஹதரிந்துஹகாளவாு த எனை பளளி ஆசிரியேர அவரிக இ்லிககியேும
அறமகப்படுிதுனைார. துபிங்ஹகத பல்கம்லகழகிதுல் ப்ிததகங்களுடயனையயே ஹஹெகல்
இரந்தததால் நண்பரகள தகிழட்டுப்பயேல்த எனை யகலி ஹன்ு தனைர. ததமனைப்பற்ற அுகும
யபன்ாதவராக, றப்ப்கள எழுதாதவராக அவர இரந்தார.
ஹஹெகல் வீட்டிற் மிக அரகாமமனதல் வசிிதத யஜ யஜ யமனான்ர அப்யபாது அப்ப ு ஹீயரா.
அவமர ரசிப்பவராக ஹஹெகல் இரந்தார. மனிககள உரிமமனகள றிதது யபன்ிக டியேவராக
யமனான்ர இரந்தார. பல்கம்லதல் திததுவயபராசிரியேராக இரந்த ஹவாத அஹபல் எதபார
ஹஹெகல்மீது தாிககும ஹன்லுிதுனைார, காண்ட் றிதத விவாதங்களில் அஹபல் பங்யகற்றைவர.
ஹ்லஸஸிங் (Lessing) எழுிததுிககள ஹஹெகலுிக அறமகமனாதற்று. அமனைிதது மனதங்களுும
உளுாரந்த நிம்லதல் ஒனதயறை எனை ஹ்லஸஸிங்கித பாிதுரும யபசியேது. தனைது
குமயூனிட்டியுும க்லாச்ன்ாரமும எவ்வுவு ஹபரமிதமனானைதாக இரந்தாலுும பிறைர
க்லாச்ன்ாரிதமத அங்கீகரிிககாமனல் தளளி ஹவளியயேற்றை யவண்டியேுல்ம்ல எதகிறை கரிதது
ஹஹெகலுிக ப்்லப்பட்டது.
ஹஹெகலித மனாணவப்பரவ நாட் றப்ப்கள - எழுுப்பாரிதத கட்டுமரகள அமனைிதுலுும
யதடல்கள இரந்தனை. அவர மடிவானை எமதயுும அமடந்ததாக இல்ம்ல. நமடமமறை
அ்னபவிததுடத வாழ்ிகமகமயே ப்ரிந்துஹகாளதல் எதபதுும, ரூயன்ாவித தாிககமும
அவற்றல் ஹதரிந்தனை. மனதும றிதது யநரமனமறையோனை அணு மமறைமயே ஹஹெகல்
ஹகாண்டிரந்தார. பில்டங் (Bildung) எதபதற் ஹஜரமனத ஹமனாகதல் மனிககளுிக
கற்பிப்பவர எதகிறை ஹபாரள- தாத அவ்வாறு ஆகயவண்டுும எதறை எண்ணும அவரிடும
படரந்தது. பட்டமனளிப்ப்விழாவில் உமர நிகழ்ிததுும மனாணவராக அவர
யதரந்ஹதடுிககப்பட்டார. The abortive state of Art and scholarship at Turkey" எதகிறை
ஆு வுமரமயே அவர நிகழ்ிதுனைார. ஹஜரமனத நாட்டில் கிமடிதத நல்்ல கல்வி சூழம்ல
துரிககிதத யமனான்மனானை சூழலுடத ஒனப்பிடுவதாக அவர உமர இரந்தது.

9

இமறைதயேலில் ப்ுயே அறஹவாளிமயே தரயவண்டுும எனை இுுமவயேது ஹஹெகல் விருமபினைார.
துபிங்கத பல்கம்லிககழகும 1477 ல் துவிககப்பட்ட ப்கழ்வாு ந்த கல்விிக டும. 300
ஆண்டுகள பழமமன எதபதாய்லயயே அதற்கானை யகடுகளுும, ஊழல்களுும யன்ரந்தனை.
யபராசிரியேரகயு சீருரிததங்கமு தடுப்பவரகுாகவுும இரந்தனைர. கல்லரிிக நுமழந்த
ஹஹெகல் ஆருமபிதுல் கரவும பிடிிததவர எனை ஹபயேர வாங்கினைார. தனைது மதல் மனாணவத
அந்தஸமத இழந்தார. பிரஹடரிிக யஹொல்ஹடரலித (பிறை ஹபரும கவியோனைவர),
வில்ஹஹெல்ும யஜான்ப் ஹஷல்லிங் யபாதறைவரகள ஹஹெகலுிக நண்பரகள ஆதனைர.
Pastors எ்னும யபாதகர ஆவுல்ம்ல எனை மவரும மடிஹவடுிததனைர. ஹஹெகல் கவனைும
திததுவிதுதபாற் ுருமபியேது. 1789 பிரிஞசு ப்ரட்சி மவரித மீதுும ஹபரும தாிககிதமத
உரவாிககியேது. ஹஜரமனனி அப்படிஹயோர ப்ரட்சிமயே காணயவண்டுும எனை அவரகள
விருமபினைர. ஹன்ல்வந்தரகள தங்கள ழந்மதகளுிக தனிவாிதுயோர மவிதது கற்பிிக ும
பழிககும அிககா்லிதுல் இரந்தது. ஹஹெகல் அவ்வாறு கற்பிிக ும யவம்லதல் ஈடுபட்டார.
ஹஷல்லிங்கிற் இங்கி்லாந்து, பிராதஸ நாடுகளுிக தாத கற்பிிக ும டுுமபிததாரகளுடத
சுற்றுும யவம்ல கிமடிததது.
ஹஜரமனனிதலுும யமனான்மனானை பழிககும இரந்தது. ட்யூஷத வாிதுயோமர டுுமபிததாரடத
அமனரமவிதது ன்ாப்பிட ஹன்ு வதா அல்்லது யவம்லிககாரரகளுடத அமனரிததுவதா எதகிறை
ன்மக அந்தஸது பிரச்ன்மனை இரந்தது. ஹஹெகல் யமனுமபட்ட டுுமப சூழலில் வந்தததால்
ததமனை அவ்வீட்டார நடிதுயேவிதிதுல் அுரப்ுயுற்றைார. அயதயநரிதுல் அவரகள
வீட்டில் இரந்த ஏராு நல்கள நிமறைந்த தந்லகுமத ஹஹெகலுிக பயேத தந்தது.
ஹஹெகலித யன்ாரமவ அறந்து அவர நண்பர யஹொல்ஹடரலித பிராங்ிகபரட்டில் தஒனதத
ஹபரவிதகரத டுுமபிதுல் வாிதுயோர யவம்லிக அமழிததார. தரமனானை மரத்லாந்ித
ஒனதத, பிராதஸ ஒனதத எல்்லாும கிமடிக ும எனை எழுுனைார. ஹஹெகல் காண்ட்டித திததுவ
கரிததுிககமு எளிமமனப்படுிது மனிககளிடும ஹகாண்டு ஹன்ல்வது றிதது யயோசிிகக்லானைார.
யயேசுவித ஜீவிதும எதகிறை தனைது இுமமனிககா்ல கட்டுமரதல் அவர ஏசுமவ காண்ட்டியே
ஹீயராதாத எனை நிறுவ மயேதறைார.
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1796 ல் பிராங்ிகபரட் யபாவதற் மதனைர ஹஹெகல் தத ஹன்ாந்த வீட்டிற் ஸடட்கரட்
வந்தார. அங் அவரது ன்யகாதரிதத யதாக நயனைட்யட எண்டல் (Nanete Endel)
எதபவரடத சுற்றித ுரிந்தார. அவரகள கிதயதாலிிகக- பிராஹடஸடண்ட் றிதத
ன்ச்ன்ரவுகளில் ஒனரவமர ஒனரவர சீண்டிிகஹகாண்டனைர. தந்மத ஜனைவரி 15, 1799 ல் மனரணும
அமடந்தார எதகிறை ஹன்ு ுமயே ஹஹெகலுிக ன்யகாதரி கிறஸடியோனைா அ்னப்பினைார.
பிராங்ிகபரட்டிலிரந்து ஸடட்கரட் ஹன்தறு டுுமப கடமமனகமு ஹஹெகல் பாரிகக
யவண்டியேதானைது. தந்மததத ஹன்ாிததுிககமு ன்யகாதரர இரவரிக ும மனட்டுமில்்லாமனல்
ன்யகாதரிிக ும டுத்லாக கிமடப்பதுயபால் பிரிிதுட நடவடிிகமக எடுிததார ஹஹெகல்.
அதறைாட உறைவிலுும உமரயோடலிலுும ஹநரிககமனாக இரந்த திததுவ நண்பர யஹொல்டரலித
வாழ்ிகமக ஹநரிககடிிக உளுானைது. சிந்தமனைதத ன்ாம்லதல் இனி தனிிதத பயேணும எதறை
சூழல் ஹஹெகலுிக உதவியோகயவ அமமனந்தது. அவரித பமழயே நண்பர ஹஷல்லிங் மிக
உயேரிதுற் ஹன்தறுவிட்டார. ஹஹெகல் 1801 ல் ஹஜனைா வந்து யன்ரந்தார. ததனைால்
ஹவளிிதஹதரியுும எப்பமடப்ப்கமுயுும ஹகாணரமடியேவில்ம்லயயே எதகிறை வரிததும
அவரிக இரந்தது. ஹஜனைாவில் மதலில் தனியோர ஆசிரியேர அந்தஸுல்தாத இரந்தார.
தனிிதுறைத யபராசிரியேர எதகிறை கனைவு ஆருமப ஆண்டுகளில் அவரிக மக டவில்ம்ல.
1817 ல் அவரது 47 ஆும வயேுல்தாத அவரிக மமறையோனை பல்கம்லிககழக யபராசிரியேர
பதவியயே கிமடிககிறைது. பிஷ்டா(Fichte) ஹன்ல்வாிக ஹஜனைாவில் இரந்தது.
The Difference between Fichte's and Schelling's systems of Philosophy எதகிறை சிறு
ஹவளியீட்மட 1801 இறுுதல் ஹஹெகல் ஹகாணரந்தார. பிதனைர அப்யபாது ப்கழுடத
விுங்கித துவங்கியே ஹஷல்லிங் டத இமணந்து திததுவ விமனரன்னை ஏடு ஒனதமறை
ஹகாணரந்தார. ஹஷல்லிங் மனற்றுும அவரது துமணவியோரடத ஹஹெகலுிக
கரிததுயவறுபாடுகள ஏற்பட்டனை. அவரவர நண்பரகளுிக எழுுயே கடிதங்களில்
விமனரன்னைங்கமு மதமவிககிததுவங்கினைர.
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The Spirit of Christianity and its Fate எதகிறை கட்டுமரமயே ஹஹெகல் எழுுனைார.
கிறஸதுவும உண்மமனதல் நவீனை மனதுமதானைா- மனிககளித மனதமனா எதகிறை யகளவிகள அவமர
உறுிதுிகஹகாண்டிரந்தனை. அதமப அது யபாுப்பதால் அுல் யமன்லாண்மமன இரிககாது
எதகிறை கரிதுற் வந்தார. அதப் தபமகமமனகமுத எப்படி ன்ரி ஹன்ு துஹகாளகிறைது எதகிறை
யகளவியுும அவரிக எழுந்தது. நதஹனைறகளித மனுப்ப் அதபில்தாத இரிககிறைது.
காண்ட்டித சுயே ததனிம்லதல் இல்ம்ல எதபமத ஹஹெகல் உணரந்தார. அதபிதபாற்பட்ட
மனிககள ஹகாண்ட யதன்ும எதபமதவிட அழகானை யவறு உயேர சிந்தமனைதல்ம்ல எதகிறை
கனைமவயுும அவர ஹவளிப்படுிதுனைார. நவீனை வாழ்வித ப்ல சிிகக்லானை பிரச்ன்மனைகளுிக
தத கட்டுமர பும்ல தந்துவிட்டதாக அவரால் உணரமடியேவில்ம்ல.
The German Contitution எதகிறை கட்டுமர ஒனதமறை அவர அடுிதது எழுுனைார. ஹஜரமனத ஓர
அரன்ாகவில்ம்ல எதகிறை விுிககிதமத அுல் அவர தந்தார. அரசு றிதத யகளவிகுாகவுும
அிககட்டுமர இரந்தது. அரசுவாதும எதகிறை வமகதல் அவர எழுதவில்ம்ல. டிமனிககமு
ஹபாது ுட்டும ஒனதறல் இணப்பதுதாத அரசு எதகிறை ஹபாரளில் ஹஹெகல் விுிககினைாரபிராதஸ யதன்ும தனைது மனிககமு ப்ரட்சி எதகிறை ஹன்யேல் யநாிககி ஒனதறமணிததது. அதாவது
காரணகாரியேிததுடத அமடயோுப்படுிதுிகஹகாளதல் எதகிறை அரிததிதுல் அவர யபசினைார.
ன்ட்டும இயேற்றுவுல் மனிககள தங்கள பங்மக உணரயவண்டுும. அரசித மிக மிககியே
பிரச்சிமனைகளில் நிரவாக பங்யகற்மப உணரயவண்டுும. அவ்வமகயோனை பிருநிுிததுவ
மமறைமயே மனிககள ஹபறைவில்ம்லஹயேனில் சுதந்ுரும எதபமத நிமனைிததுப்
பாரப்பதற்கில்ம்ல. . இமத ப்ரிந்து ஹஜரமனானியேர தங்கள அமடயோுிதமத கண்ஹடடுிதது
ஒனதறுபடயவண்டுும எதகிறை விமழமவ ஹஹெகல் ஹதரிவிிததார. தங்களுிக ரியே
பிருநிுிததுவ அமமனப்மப கண்டமடயோமனல் சுதந்ுரும இல்ம்ல எதறைார.
ஹஷல்லிங் பிஷ்யட றிதத சிறு ஆு வில் மதல்நிம்ல யகாட்பாட்டில் ததனிம்ல,
ப்றைநிம்லகள மததமமனயோவது றிததுளு யவறுபாட்மட அவர ஆராு கிறைார. இ்லிக
மனற்றுும எதாரிததும எதபுத யவறுபாடு உணரவில் உளு ஒனதறு எதறைார ஹஹெகல் .
ப ிததறவு ப்ரிதல் எதபனை றிதது விவாுிததுல் காரணகாரியே அறவு எதபமத
ப்ரிந்துணரதல் எதபமதிக ஹகாண்டு ஹஹெகல் மனாறுபட்டார. ப்ரிதல் எதபது உ்லக
நிம்லமமனகளிலிரந்து ஹபறைப்படுும ஒனதறு. ஆனைால் ப ிததறவு ஹபறைப்பட்ட ப்ரிதம்ல
உ்லகஹவளிிக ள கட்டுபாட்டு நிரணயேிதுற் உளுாகதவற்றுட்னும இமணிதது
பாரப்பதாக இரிககிறைது எதறைார ஹஹெகல்.
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1803 ல் தSystem of Ethical Life’ நதஹனைற மமறைமமனகள றிதத ஹன்ாற்ஹபாகவுகமு
அவர ஆற்றனைார.. உ்லக ஆதமனா எதபது அதத எவ்வடிவிதுலுும ததமனை மனகிழ்வுடத
ஹகாண்டாடிிகஹகாளளுும ஆற்றைல் ஹகாண்டது. எந்த ன்ட்டும, பழிகக வழிககும எதபுலுும,
அதத ஹன்ாந்த ன்ாரிதமத ஹகாண்டாடிிகஹகாளளுும எனை எழுுனைார. ஆதமனா எதபது அதத
சுயே உளஹுாளிதாத எதறைார. அதத அுவில் அது மழுமமனயோனைது எதறைார.
1804-5 களில் கயதவுடத அவர கடிதப்யபாிக வரிதது மவிதுரந்தார. யமனலுும Logic,
Metaphysics, Philosophy of Nature எதபமத அவர எழுுிகஹகாண்டிரந்தார.. ஹது வீக
இயேல்ப் எதபது மனனித இயேல்ப்தாத- கடவுள எ்னும சுயேும மனனிதததாத எனை அவர
வந்தமடந்தார. The phenomenology of Spirit ல் ஹஹெகல் தனைது ரம்ல
காணிததுவங்கியேதாக ஹஹெகல் றிதது எழுுயே பிங்காரட் ஹதரிவிிககிறைார
கயதவித உதவியுடத 1806 ல் ஹஹெகல் ஊுயேும 100 தா்லரகுாக மனாற்றைப்பட்டது. ஆனைால்
மிக மறைந்த வன்ுகளுடத வாழிக ட அப்யபாது 200 தா்லர யதமவயோக இரந்தது. தனைது
நிுநிம்ல கண்டு கடுமமனயோனை வரிததிதுல் அவர இரந்தார. அறவியேல் நாட்டும ததமனை
இவ்வாறு துனைபிதுல் மவிததுளுது- அயத அறவியேல் ததமனை உயேரிததுும எனைவுும
நுமபினைார. 1806-07 ல் பியனைாமனனை்லாஜி ப்ிததகிதமத மடிிகக அவர அருமபாடுபட
யவண்டியேதாதற்று. ஹன்்லவிற்
ட பணமனற்றை சூழல் நி்லவியேது. அவர டிதரந்த
வீட்டுப்ஹபண்மனித கிறஸடியோனைா யஜாகனைாவுடத உறைவு இரந்ததால் லுிதவிிக எதகிறை
ழந்மதிக அவர தந்மதயோனைார.
II
ஹஜனைா ப ு பிரிஞசு ஹநப்யபாலியேத ஆிகரமிப்பிற் உளுானைது. கயதவித எழுிததுிககமு
ப்லமமறை வாசிிததவராக ஹநப்யபாலியேத இரந்தார. அவரகள மனிதுதல் ன்ந்ுப்ப்
நிகழ்ந்தமத அறயேமடிகிறைது. Botany- Philosophy இரண்டிற் மனானை ஹன்ாற்ஹபாகவு
விரிவுமரயோுர பிதமயே ததனைால் ஹன்ு யேமடியுும எனை கயதவிற் ஹஹெகல் ஹதரிவிிததுும
அவரிக அப்பித கிமடிககவில்ம்ல .நண்பர நியேிததுமமனர எதபவர உதவியுடத ஹஹெகல்
பாுமஹபரிககில் பிதரிிகமக பிததல் யன்ரந்தார. பாுமஹபரஹஜர ஹஜு டுங் எதகிறை
பிதரிிகமகிக ஹஹெகல் ஆசிரியேராகிறைார. பாுமஹபரிக பிதரிிகமக ஹநப்யபாலியேத ஆதரவு
ரம்ல ஹவளிதட்டு வந்தது. ரஷ்யோமவ தாிககி எழுுவந்தது. ஹஹெகலிடும ன்ற்று
பணப்ப்ழிககும ஏற்பட்டது. தாத நிுமமனுயோக ன்ாப்பிடவுும, டிிககவுும மடிந்தது எனை புவு
ஹன்ு கிறைார. அவரிக ருமயபாரட் காபி மீது ஹபரும விரப்பும இரந்தது. தத அறவியேல்
பிதகளில் காபி ஹபரும பங்காற்றயேதாக அவர றப்பிடுகிறைார.
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ஹஷல்லிங் டத கரிததுயவறுபாடுகள ஏற்பட்ட பிதனைரும அவரகள ன்ந்ுப்ப்கள இரந்தனை.
அவரகள திததுவும றிதது யபசுவமத தவிரிததுிகஹகாண்டனைர. ஹஹெகலித பினைாமனனை்லாஜி
ப்ிததகும ஆதரமவயுும எுரப்ப் விமனரன்னைங்கமுயுும கண்டது. பாிகமனத எதபார ஹஷல்லிங்
தநவீனை திததுவிதுத பிுாட்யடாத எனில், ஹஹெகல் தஹஜரமனத அரிஸடாட்டில்த எனை
இரவமரயுும ஒனப்பிட்டு எழுுனைார. நியேிததமனர தனைது நண்பர ஹஹெகலுிக உதவுகிதறை
வமகதல் பயவரியோ பல்கம்லகழகிதுற் தரிககவியேல் றிதத பாடப்ிததகும ஒனதமறை
ஹகாணரயவண்டினைார. இந்தப்பித பிதனைர தரிகக அறவியேல் Science of Logic எனை
ஹவளியோனைது ஹரிகடாரஷப் எதகிறை நுஹருமபரிக பல்கம்லகழிக பிதிக ஹஹெகல் அிகயடாபர
1808 ல் யன்ரந்ுட நியேிததமனர உதவுகிறைார.
நுஹருமபரிககில் கல்வி இ்லாகாவித கமிஷனைராக இரந்தவர ஹஹெகல் நண்பரானைார. அவர
ஹன்ு யேவிருமப்ும சீருரிததப்பிதகளுிக ஹஹெகல் ஒனிததுமழிககயவண்டுும எதகிறை
யவம்லயுும அவரிக
டியேது. ஜிுமனைாசியேும எதகிறை கல்விிக ட தம்லமமன ஆசியேராகவுும
ஹஹெகல் ஆிககப்பட்டார.
1810 இறுுதல் உயேரதட்டு நண்பரகள ன்ந்ுிக ும கிுப் ஒனதமறை நுஹருமபரிககில்
உரவாிககினைர. ஹஹெகலுிக ப்ுயே நண்பரகளித பழிககும ஏற்பட்டது. ஹஹெகலித மதனைாள
மனாணவரகள சி்லரும இரந்தனைர. யமனரி ஹஹெலினைா சூன்தனைா (Marie Helena susanna Von
Tucher) எதகிறை ஹஹெகம்லவிட 20 வயேது மறைந்த ஹபண்மனிதமயே அவர 1811
ஹன்ப்டுமபரில் மனணப்பது எதறு மடிஹவடுிததார. ஹபண்ிதத வாத டிககர டுுமபும
ன்ுமமனதும தரவில்ம்ல. 1810 ஏப்ரல் துவங்கி அவர தனைது காதம்ல ஹவளிப்படுிததுும
கவிமதகமு, கடிதங்கமு யமனரிிக அ்னப்பிவந்தார. ுரமனணும, வாழ்ிகமக றிதது தனைது
எுரகா்ல கணவத ஹகாடுிததுவந்த ஹன்ாற்ஹபாகவுகள யமனரி வாத டிககரிக உவப்பாக
இல்ம்ல.
உயேரபிரப்ிததுவ டுுமபிததுடத காதல்வயேப்பட்டுளு ஹஹெகல் நிம்லகண்டு நியேிததமனர
யபாதறை நண்பரகள கவம்ல அமடந்தனைர. ஏற்கனையவ ஹஹெகலுிக லுிதவிிக பிஷர எதகிறை
மனகத இரிககிறைாத எதபது யமனரி வாத டிககரிக ஹதரியேவந்தது. பணஹநரிககடி,
மனனைஹநரிககடி எதகிறை தமடகமு தாண்டி அவரகள ுரமனணும 1811 ல் நடந்தது. 1812 ல்
ஹபண் ழந்மத பிறைந்து மனமறைந்தது டுுமபிதுல் துிககிதமத ஏற்படுிதுயேது. 1813 ல் காரல்
பிரஹடரிிக வில்ஹஹெல்ும எதகிறை ஆண் ழந்மத பிறைந்தது. 1814 ல் தாமனஸ இுமமனா்னயவல்
எதகிறை அடுிதத ழந்மதயுும பிறைந்தது. 1816 ல் மஹெஹடல்பரகில் ஹஹெகல் டுுமபும
இரந்தயபாது தனைது மதல் மனகனைானை லுிதவிிகமகயுும டுுமபிதுல் அமழிததுிகஹகாளவது
எதகிறை மடிமவ ஹஹெகல் எடுிததார.
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மஹெஹடல்பரிககில் யபராசிரியேரகளுடத மனட்டுயமன தனைது ன்மக ஹதாடரப்கமு ஹஹெகல்
மவிததுிகஹகாண்டிரந்தார. இமறைதயேல் ஆு வாுரகள, இமன் கம்லஞரகள சி்லரடத நட்ப்
பாராட்டினைார. அரசியேல் திததுவும றிதத ஹபாது ஹன்ாற்ஹபாகவுகமு நடிதுவந்தார. அவர
ஹபரலித ஹன்தறை பிறை அமவ ன்ரிபாரிககப்பட்டு 1820 ல் உரிமமனதத திததுவும எனை
ஹவளிதடப்பட்டது. ஹஹெகல் அரன்ாங்க ஆதரவு அரசியேல் கட்டுமரகள அவரித ஹநரங்கியே
நண்பரகளுிக கன்ப்மப உரவாிககியேது. மனிககமுப்பற்றயுும, ஜனைநாயேகும றிததுும
கவம்லப்படாமனல் அரன்ர பிககும நிற்பது ன்ரியேல்்ல எனை அவரகள கருனைர.
1817 நவுமபரில் காரல் சிிகமனண்ட் அல்ஹடதஸமடத எதபவர க்லாச்ன்ார அமமனச்ன்ர
ஹபாறுப்ப் ஏற்றைார. அவர ஹஹெகல் வயேது ஒனிததவர. ஹஹெகல் பற்ற அறந்த அவர ஹஹெகல்
ஹபரலித வரவது ன்ரியோனைது மனற்றுும தனைிக துமணயோக இரிக ும எனை கருனைார.
ஹபரலித ஹஹெகல் வந்து பிதப்ரிந்தால் அவர மஹெடல்ஹபரிககில் ஹபறுவமத யபால்
இரமனடங் ஊுயேும கிமடிக ும எதறைார அமமனச்ன்ர. ஆனைால் ஹபரநகரும எதபதால் அங்
ஹன்்லவுும டுும எதறை நிம்ல இரந்தது. அதற்யகற்றை ஈடு யதமவ எனை ஹஹெகல் கருனைார.
பிரஷ்யோ அறவியேல் கழகிதுல் அவர யன்ரயவண்டுும. ஹஹெகல் துமணவியோர யமனரிிக
ஹபரலித இடும ஹபயேர தயேிககும இரந்தது. யமனரிதத தாு  ழந்மதகளித எுரகா்லிதுற்
நல்்லது எனை அறவுமர ஹன்ால்லி ஏற்க ஹன்ு தார.
மஹெடல்ஹபரிககிலிரந்து கிுுமபி பிராங்ிகபரட், ஹஜனைா நண்பரகளிடும தங்கி ஒனரமனாதும
பயேண கமுப்ப்டத அிகயடாபர 1818 ல் ஹஹெகல் டுுமபும ஹபரலித ஹன்தறு யன்ரந்தது.
ஹநப்யபாலியேத தாிக த்லாலுும சி்ல ப ுகமு பிரிஞசு மகப்பற்றதரந்ததாலுும ஹபரலித
கடுமமனயோனை ஹநரிககடிதல் இரந்தது. ழந்மதகள இறைப்ப் 70 ன்தமனாக இரந்த கா்லமனது.
அரன்ாங்க கடத 200 மில்லியேத தா்லரகள எனை உயேரந்தது. அரன்ர ப்ல ஆட்சியோுரகமு
மனாற்ற நிம்லமமனகள யமனுமபட நடவடிிகமககள எடுிததுவந்தார.
ஹபரலித பல்கம்லகழகிதமத அதத ப்கழுிக மீட்பது ஹபரும ன்வா்லாக ஹஹெகலுிக
அமமனந்தது. அவர திததுவும மனற்றுும அரசியேல் உரிமமனகள ன்ாரந்த பாடங்கமு மனாம்லயநர
வ ப்ப்ிககுாக எடுிகக துவங்கினைார. ஹஹெகல் வாழ்ிகமகிததரும யமனுமபட்டு வன்ுயுும
டியேது. தரமனானை ஒனததகள பாட்டில்களில் வரவதற் புல் பாரல்களில் வரிததுவங்கியேது
எனை ஹடரி றப்பிடுகிறைார. வாரந்யதாறுும ுயயேட்டர, இமன்நாடகங்களுிக ஹஹெகல்
டுுமபிததாரடத ஹன்தறு வந்தார. ழந்மதகளுிக வீட்டில் இமன்ப்பதற்சி ஹகாடுிததனைர.
காம்ல காபியுடத ுனைன்ரிகமு படிிதது தனைது கஹமனண்ட்கமு அவ்வப்யபாது தரபவராக
இரந்தார எனை அவரது மனகத அவமர நிமனைவு ரகிறைார.
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Philosophy of Right எதறை ஆிககிதுற்காக அவர கடுமமனயோக உமழிததார. 1829 ல் அது
ஹவளிவந்தது. அவரிக ஹநரிககமனானைவரகள மனிதுதல் அவர ப்கழ் டியேது. எது
விமுவுண்டாிகக டியேயதா (efficacious) அது ப ிததறவுிக ரியேது எதகிறை கரிதது
அவரிடும இரந்தது. அவரித ப்கழ்வாு ந்த எது ப ிததறவிற் ரியேயதா அது
உண்மமனயோனைது- எது உண்மமனயோனையதா அது ப ிததறவிற் ரியேது (what is rational is
actual and what is actual is rational) எதபமத அவர எழுுனைார. இமத எது இரிககிறையதா
அது ன்ரி எதறுும, எது ன்ரியயோ அது இரிககிறைது எதறுும சி்லர நீட்டிிதது யபசினைர. அவர
ஆளபவரடத அிதயன்ரந்துவிட்டர யபாதறை விமனரன்னை ரல்களுும வராமனல் இல்ம்ல.
பிரஷ்யே மழுமதல்வாதிதுற்கானை மனதனிப்ப் எதகிறை விமனரன்னைும எழுந்தது.
1820-21 ஷால்ஸ (Schulze) எதபவரடத ஹஹெகல் நட்ப் பண்டார. கயதவுடத
ஹதாடரப்கமு மீண்டுும ஏற்படுிதுிகஹகாண்டார. ஷால்ஸதாத ஹஹெகல் மனமறைவிற்
பிதனைர அவரது நல்ஹதாமககமு எடிட் ஹன்ு பவராக இரந்தார. இுும யபராசிரியேராக
வந்த ஆரதர யஷாபதஹொர தனைது விரிவுமரிககானை யநரும ஹஹெகலுிக ரியே அயத யநரமனாக
இரிககயவண்டுும எதபுல் பிடிவாதமனாக இரந்தார. யகாரியேயநரும யஷாபதஹொரிக
ஒனதுிககப்பட்டது. யஷாபதஹொரித கரவமனானை அணு மமறையோல் அவரால் ஹபரலினில்
நீடிிககமடியேவில்ம்ல. அவரித பதவிஉயேரவு வாு ப்ப்கமு ஹஹெகல் தடுிததார எதறை
விமனரன்னைமும ஹஹெகல் மீது இரந்தது.
ஹபண்களுிக
டுுமபுமதாத ஹபாறுப்ப் மனமனைவி- அுமமனா எதகிறை ஹபாறுப்ப் எதபமத
ஹஹெகல் ஆழமனாக நுமபினைார. சிவில் ன்மக வுரச்சிிக சுதந்ுர ன்ந்மத எதபதுும அவரது
கரிததாக இரந்தது. அமனைிததுும ன்மக பண்ப்கமு ஹபறுகிதறைனை. ஆமட, உணவு பழிககும
எனை வழிககங்கங்கள நமடமமறைகள உளுனை. இுல் மனற்றைவர நடந்துஹகாளவது யபா்லயவ
நடப்பது உசிதமனானைது எதறுும ஹஹெகல் கருனைார. ப்விமனாவட்ட அடிப்பமடதல்
வாிககளிிக ும ஜனைநாயேகும எதபமத அவர ஏற்கவில்ம்ல. அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டப்படி
மடியோட்சி எதபமத அவர ஏற்றைார.
Philosophy of History எதபது அவரது நண்பர எட்வரட் காதஸ மனற்றுும அவரது மனகத
காரல் ஆகியேவரகுால் ஹகாணரப்பட்டது. உ்லக வர்லாறு மனா்னடிதுத வர்லாறு- உ்லக
ஆதமனாவித வர்லாறு எனை ஹஹெகல் கருனைார. அயதயபால் உ்லக வர்லாறு கிழிககிலிரந்து
யமனற் யநாிககி பயேிதிககிறைது. ஆசியோ துவிககும எனில் அதத மழுமதல் மடிவாக
அு யராப்பா இரிககிறைது எதறைார. அவரிடும அு யராப்பியேமமனயேவாதும இரந்தது எதகிறை
விமனரன்னைும எழுந்தது. மனனித ்லும எதபயத ப ிததறவு வாு ந்தது. அுல் ன்மனிததுவ
உரிமமனகள எதகிறை வாு ப்ப் இரிககிறைது. இறுிககமனானை உயேரந்த தாழ்ந்த இனைும - உரிமமன
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உளுவர, இல்்லாதவர எதபஹதல்்லாும இல்ம்ல எனை எழுுனைார ஹஹெகல். இதறுளு
கா்லிதயதமவ மனதிதுற் ும ப ிததறவிற் ும யதமவப்படுும இணிககயமன. அமத திததுவும
ம்லும ஹன்ு யே்லாும எனை நிமனைிததார ஹஹெகல். மனதும தனிமனனிதத ஹகாளளுும உணரச்சி
எதறைால், நாு ிக
டிததாத உணரச்சியுும, ுரப்ுயுும இரிககிறைது. அமத சிறைந்த
கிறஸதுவராக ஏற்க்லாமனா எனைிக யகளவியுும எழுப்பியேவர ஹஹெகல்.
தனைது உடல்ந்லும 1822 ல் பாுிககப்பட்டயபாது அவர டுுமப உறுப்பினைரகள றிதது
கவம்லயுற்றைார. மனமனைவி யமனரிிக மனாதும 300 தா்லராவது ஹபதஷத நிு ஒனதறற் ஏற்பாடு
ஹன்ு வுல் மமனைந்தார. தனைது அதறைாட வாழ்விலுும அறவு வாழ்ிகமகதலுும கயதவித
மிககியேிததுவும றிதது நதற பாராட்டி கயதவிற் கடிதும எழுுனைார ஹஹெகல். ப்ல
நகரகளுிக சுற்றுப்பயேணும ஹன்ு வுல் ஆரவும காட்டினைார. அங்ஹகல்்லாும
யதவா்லயேங்களுிக ஹன்தறைார. ஹொ்லந்ுல் யதவா்லயேங்களித யநரிதுமயே வியேந்தார. டச்சு
காபி, யூதரகளித சினைாகாிக வகபாட்டுிக டங்கள பற்ற ஹபரமிதமனாக யபசினைார.
III
ஆண்டுப்ிததகும (Yearbook) எதகிறை வமகதல் ஆிககங்கமு ஹகாணரவதற் எட்வரட்
காதஸ, ஹஹெகல் மயேற்சிிததனைர. ’Le Globe’ எதகிறை பிரிஞசு தாராுவாத பிதரிிகமக
பாிததல் ஹகாணரயவண்டுும எதபமத காதஸ வற்ப்றுிது வந்தார. இுமமயேற்சிதல்
அவரகள யபாதுமனானை அுவு ன்ந்தா யன்ராமமனயோல் ஹவற்ற ஹபறைமடியேவில்ம்ல.
1827 ல் ஹஹெகல் டாிகடரகளித அறவுமரப்படி ஆயராிககியேவான்ஸத்லும
ஹன்ல்்லயவண்டிவந்தது. ஹபரலித விட்டு ஹவளியயேறயே சூழலில் பாரிஸ வர்லாமனா எனை
நண்பரகளுிக அவர கடிதும எழுுனைார. மனாரிகசித ஊரானை டிரியேர நகரிக அப்ப ுதல்
ப்கழ்வாு ந்த ஒனதத அரந்துவதற்காகயவ ஹஹெகல் ஹன்தறைார. 1827 ஹன்ப்டுமபரில் அவர
பாரிஸ ஹன்ல்கிறைார. ஹபரலிமனைவிட பாரிஸ அரமமனயோக இரிககிறைது எனை அவர வியேந்தார.
அங் தம்லசிறைந்த யஷிகஸபியேர நாடக ழுவினைமர ன்ந்ுிததார. ப்ரட்சிதத மழு
ஒனழுங்கீனைிதமதயுும ததனைால் காணமடிகிறைது எனை யமனரிிக எழுுனைார. பிரிஞசு அறவியேல்
கழகும அவமர வரயவற்று உபன்ரிிததது. அங் நிருமபிதரந்த அறவுஜீவிகளுடத
உமரயோடினைார ஹஹெகல். பாரிசிலிரந்து ுருமப்மகதல் கயதமவ ன்ந்ுிதது உமரயோடிவிட்டு
வரகிறைார. ஹஹெகல் மீது கயதவிற் மனாரியோமத டிதரந்ததாக ஹடரரி புவு ஹன்ால்கிறைது.
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இயேற்மகதத திததுவும றிதது ப்ல ஹன்ாற்ஹபாகவுகமு ஹபரலினில் ஹஹெகல்
ஹன்ு துவந்தார. நியுட்டத, ஹகப்ுர எனை எந்ுரவியேல் றிதது உமரயோடிதரந்தாலுும
ஆரகனின்ும எதபுல் அவர அழுந்த நிதறைார. ஹபாரள எதபது கா்லஹவளின்ாரபில் நமனது
கரிததுரவாிககும. இயேற்மக றிதத ப ிததறவு விுிககும எதறைார. ஒனளி - இயேற்பியேல்
பற்றயுும அவர விுிககும அளிிககிறைார. வானியேல் நிகழ்வில் உதர உரவா ும வாு ப்ப்கமு
ஹபற்று ததனைுவில் அடங்கிிகஹகாளளுும ஒனதறைாக பமி றிதது அவர இயேற்மகதத
திததுவிதுல் ஹன்ால்கிறைார. உதரினைங்கள தங்களுிக ஹபாரட்கள/ விஷயேங்கள யவண்டுும
எதபமத உணரகிதறைனை. தூண்டலுிக து்லங்கல் எதபதுடத சூழலுிக உரியே
எுரவிமனையோகவுும இமத உணரகிதறைனை. எனை விுிக கிறைார.
Philosophy of Religion றிதது அவர யபசினைார. அதறைாட வகபாட்டுமமறைகமு
மகஹகாண்டவர அல்்லர ஹஹெகல். அவரது துணவியோர அுல் மி ந்த ஈடுபாடு
ஹகாண்டிரந்தார. ஹஹெகல் மனமறைவிற் பிதனைர மனத நுமபிிகமக யமனரிிக
டுத்லாதற்று..
கடவுள உ்லமக பமடிததார- அமனைிதமதயுும வகநடிததுகிறைார எதபது யபால் அல்்லாமனல்
உ்லக இரப்பில் கடவுள இரிககிறைார, அதத உளுாரந்த விுவுகுால் வடிவங்குாக
உ்லகும எதகிறை வமகதல் எனை அந்த கரிததாிககிதமத ஹஹெகல் விுிககினைார.
தூயே இதயேும பமடிததவர ஆசிரவுிககப்பட்டவர, அவரகள கடவுமு காண்பர எதகிறை
மனாிதயூ வன்னைும (Blessed are the pure in heart, for they shall see God- Mattthew 5:8)
ஹஹெகலுிக பிடிிதத மபபிள வான்கும எனை யமனரி ஹன்ால்கிறைார. மனதும ஒனவ்ஹவாரவரிக ும
உரியேது. திததுவும அப்படியோனைதல்்ல. மனனிதரகள அமனைவரும தங்களுிககனை உண்மமனகமு
கண்டறயே உதவுும வக மனதமனா ும எனை யபசிவந்தார ஹஹெகல். கடவுமு உ்லக
ஹகாளமகதலிரந்துதாத காணமடியுும எதபமத அவர கரிததாக நாும ஹகாளு்லாும.
கடவுமு உ்லக நடப்ப்களில்தாத கண்ஹடடுிககயவண்டுும எதபயத ஹஹெகல் தரும
அழுிததும.
1827 ல் கீமழிதயதயே மனதங்கள றிததுும ஹஹெகல் ஹன்ாற்ஹபாகவுகள தந்தார. த்லாு ்லாமனா
பற்றிக ட யபசுகிறைார. ஒனதறு தாத எல்்லாும ( 'one' that is 'all') எதபமத அமவ
ஹவளிிககாட்டுவதாக ஹஹெகல் றனைார. அமவ அமமனு, பிதவு, நிதானைும யபாுிககிதறைனை
எதறைார. ’இறைவாமமனத எதபமத அவர ஏற்கவில்ம்ல. மனனித ்லும இறைவாமனல் நீடிிககிறைது
எதறை ஒனதயறை நாும நமனது அறவாற்றைல் துமணயுடத ஹன்ால்வதுதாத எனை எழுுனைார.
யயேசுவித மனரணும எதபுல் கடவுள மனரணும எதகிறை ஹபரும பிரச்ன்மனைமயே நாும
எுரஹகாண்யடாும. ஆனைால் ப்ிததுதரப்ப் (Resurrection ) எதபதத ம்லும மீளகியறைாும
எதறைார.
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கம்ல, நவீனை கம்ல றிததுும அவர யபசினைார. மதபிரந்தமமனிக ும நவீனை
உ்லகிதுற் மனானை மறவித ஹவளிப்பாடு கம்ல எதறைார. வில்ஹஹெல்ும ஹெுமயபால்ட்
(Wilhelm Von Humbolt) எதகிறை ப்கழ்வாு ந்த சிந்தமனையோுர இந்ுயே பகவிதகீமதமயே
பற்ற எழுுனைார. இதற் 1827 ல் ஹஹெகல் தனைது விமனரன்னை ஆு மவ எழுுயேதாக பிங்காரட்
றப்பிடுகிறைார. ஹஷல்லிங், அஹ்லிகன்ாண்டர ஹெுமயபால்ட் யபாதறைவரகள ஹஹெகம்ல
கடுமமனயோக தாிககி ஹன்ாற்ஹபாகவாற்றனைர. யபராசிரியேர கிரிக எதபார சிந்தமனைகளித
விுயோட்டு எனை ஹஹெகல் சிந்தமனைகளமீது தாிக தல் ஹதாடுிததார. ப்ல பிககங்கள காலி
பிககங்கயு எதபது யபாதறை தாிக தல் ட அவரமீது எழுந்தது.
ஹஹெகல் 1829 ல் ஹநிஞசுவலியோல் அவுப்பட்டார. மகும ஹவளுிதது இரிததயன்ாமக
ஏற்பட்டது. 1830 ல் ஹபரலித பல்கம்லகழகிதுத மழு தம்லமமன ஹபாறுப்ப்ும
ஹஹெகலிடும வந்தது. ஒனரவரிகஹகாரவர கடுமமனயோக யமனாுிகஹகாண்டிரந்த
ஹஷல்லிங் டத 1830 களில் மீண்டுும அவரால் நட்ப் பாராட்ட மடிந்தது. இரவரும
கரிததுயவறுபாடு உரவாிக ும ததிததுவுமத றிதது யபசுவமத தவிரிததனைர. ஹஹெகல்
மனமறைவிற் பிதனைர ஹஷல்லிங் ும ஹஹெகல் மனக்னடத நதறைாக பழகினைார. ஹஹெகல்
மனகனைானை இுமமனா்னயவல் ஹஷல்லிங்கித விரிவுமரகளுிக ஹன்ல்்லிததுவங்கினைார. ஹஹெகல்
மனகத ம்லும பமழயே ஹஹெகல் உறைவுகமு தாத காணுவதாக ஹஷல்லிங் றப்பிட்லானைர.
1830 ல் அரன்மவிக ஹஹெகல் அமழிககப்பட்டு ஹகுரவும ஹன்ு யேப்பட்டார. இுவரன்ர,
இுவரசியுடத யபராசிரியேரிக விரந்து எதபது நமடஹபற்றைது. 1830 அவர உடல்நிம்ல
கடுமமனயோக பாுிககப்பட்ட சூழலில் அவர தனைது ஹபரலித பல்கம்ல ஹபாறுப்மப
அடுிததவரிக மனாற்றிக ஹகாடுிததார. ஹஜரமனனிதல் யவறு எங் மில்்லாத அுவு
மனாணவரகள 1909 யபர அங் படிிததமத அவர ஹபரமமனயுடத சுட்டிிககாட்டினைார.
யபராசிரியேர ஹன்ாற்ஹபாகவுகமு யகட்யபார யன்ரிததால் எண்ிதிகமக 2200 மயே தாண்டியேது
. ஏமழ மனாணவரகளுிக கல்வி உதவிிதஹதாமகமயே தரமடியுும எதறைால் நாும யமனலுும
உயேரயவாும எனை அவர தனைது விமடஹபறுும ஹன்ாற்ஹபாகவில் றப்பிட்டார..
On the English Reform Bill எதபதத மீதானை விமனரன்னை கட்டுமரமயே அவர ஏப்ரல் 1831 ல்
எழுுனைார. வரிிகஹகாடுமமன, ஊழல்கள, விவன்ாயேும பாுப்ப் யபாதறைவற்மறை அவர
சுட்டிிககாட்டினைார. ப்ல யதவா்லயேங்களில் யன்ரந்த தனியோர ஹன்ாிதது மனதவிவகாரங்களில்
ஊழல் மனலியே காரணமனாதற்று. தனியோர ஹன்ாிததுரிமமனமயே பயேதபடுிது நாடாளுமனதறைிதுல்
ன்ிகுமிிகக வரிககும ஹன்யேல்படுகிறைது எதறைார ஹஹெகல். அரசியேம்ல ஹபரும வியோபாரமனாக
அவரகள ஆிககிவிட்டனைர எதறுும எழுுனைார.. கட்டமுதடுவது எ்னும உரிமமன சி்லர
ஹபறுவதத ம்லும மனனித ன்மனிததுவும நிம்ல ம்லிககப்படுகிறைது எதறைார.
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1830 ல் ரஷ்யோவில் துவங்கியே கா்லரா யநாு  அு யராப்பா மழுமமனயுும தாிககிததுவங்கியேது.
1831 ல் பிரஷ்யோ அரசு மத எச்ன்ரிிகமகயோக பளளிகள, இமறைச்சி டங்கமு மடியேது.
வீடுகளுிக வரயவார கட்டுப்படுிததப்பட்டனைர. இறைந்தவரகமு கால்சியேும யுாமரடில்
அமிழ்ிதுிததாத எடுிதது ஹன்ல்்லயவண்டுும எதகிறை கட்டமு பிறைப்பிிககப்பட்டது.
1831 ஆகஸடில் கா்லரா ஹபரலி்னிக பரவியேது. அங் ன்ாிககமட ககவுநீர வன்ுகள
யமனுமபடாமனல் ஹதரவில் ஓடுும நிம்லதாத இரந்தது. இதனைால் ஹதாற்றுிககிரமிகள
யவகமனாக பரவியேது.
ஹஹெகல் 1831 ல் வதற்று வலியோல் அவுப்பட்டார. வாந்ு ஹதால்ம்லயுும டியேது.
ுயயேட்டர ஹபாழுதுயபாிக கள எனை எுலுும அவரால் ஈடுபட மடியேவில்ம்ல.
ஹபருமபாலுும யதாட்டிதுய்லயயே இரந்தார. சி்ல யநரும தங்கள டுுமபிததாரடத ஹன்ஸ
விமுயோடினைார. சி்ல மனாணவரகள மனட்டுும அவமர பாரிதது ஹன்தறைனைர. அரகாமமனதல்
டிதரந்யதார ப்லர கா்லராவிற் பயேந்து ஹவளியயேறனைர. 1831 நவுமபர ஆருமபிதுல்
அவர ஹன்ாற்ஹபாகவுகள தந்தார. அவரித உடல் ப்லவீனைும உணரப்பட்டது. நவுமபர 13
அதறு அவரிக டாிகடர சிகிட்மன் அளிிததனைர. அவர இரிதத வாந்ு எடுிததார. நவுமபர 14
அதறு மனுயேும அவரால் மச்சுவிட மடியேவில்ம்ல. அதறு மனாம்ல டாிகடரகள வந்து அவர
கா்லரா தாிககி மனமறைந்துவிட்டார எனை உறுுப்படுிதுனைர.
எட்வரட் காதஸ ஹஹெகல் மனமறைமவ நண்பரகளுிக அறவிிததார. கா்லரா எனை தவறைாக
டாிகடரகள ஹதரிவிிததுவிட்டனைர எதபமதயுும ஹடரரி புவு ஹன்ு கிறைார. நவுமபர 16 1831
அதறு மனாஹபரும ஊரவ்லமனாக அவரது உடல் பிஷ்யட யபாதறைவரகள மவிககப்பட்ட
இடுகாட்டிற் எடுிதது ஹன்ல்்லப்பட்டது. மனாணவரகள ுருாக வந்ுரந்தனைர.. ஹஹெகல்
மனமறைவிற் பிதனைர ஒனயர மனாதிதுல் அவரது ன்யகாதரி கிறஸடியோனை நுதல் மழ்கி
தற்ஹகாம்ல ஹன்ு துஹகாண்டார. ஹஹெகல் நண்பரகள அவரது ஆிககங்கமு ஹகாணரவது எனை
மடிஹவடுிததனைர.
ஹஹெகல் மனமறைந்த பிததாும ஆண்டில் 1841 நவுமபர 15 ல் ஹஷல்லிங் உமர யகட்க ப னித,
எங்ஹகல்ஸ, யன்ாரத கீரிகயககாரட் அமனரந்ுரந்தனைர. இவரகள பிதனைாட்களில்
அனைாரிககின்ும, மனாரிகசியேும, எிகசிஸஹடதசியேலின்ிதுத அமடயோுமனாகி யபானைாரகள.
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IV
எதாரிததமனானைது அமனைிததுும ப ிததறவிற் உகந்தது. ப ிததறவிற் உகந்தது
எதாரிததமனானைது - தனைது வுரச்சி யபாிககில் யேதாரிததமனானைது அவசியேமனானைஹததறு
நிரூபிிததுிகஹகாளகிறைது. எதகிறை ப்கழ்வாு ந்த கரிதமத மதமவிததார ஹஹெகல்.
ஹஹெகல் பமடப்பாற்றைல்மிிகக யமனமத மனட்டுமனல்்ல, பல்துமறைகளித அறவுகுிஞசியேும அவர
எனை எங்ஹகல்ஸ அவமர ப்கழ்ந்து எழுுனைார. ஒனவ்ஹவார துமறைதலுும ப்ுயே ன்காப்திதமத
ுறைந்துவிடுும பாிதுரும வகிிததவர அவர. தரிககவியேல், இயேற்மக, மனனைும, வர்லாறு, உரிமமன,
ன்மனயேும பற்றயே திததுவஞானைங்கமு அவர தந்தவர. ஹவவ்யவறு துமறைகளித வுரச்சிிக ரியே
வககமு கண்டுபிடிிதது நிரூபிிகக பாடுபட்டவர ஹஹெகல்.
ஹஹெகல் அமமனப்ப்மமறை ஒனதமறை உரவாிக ும கட்டாயேிதுல் இரந்தார. அமத
ஏயதாஹவார மமனைிக ஹகாண்டுவந்து மடிிகக யவண்டியேதாதற்று. அவரித அந்த
மழுமதல் கரிததானைது (absolute Idea)- எந்த அுவிற் அமதப்பற்ற அவரால் ஒனதறுும
ஹன்ால்வதற் இல்ம்லயயோ அந்த அுவிற் ிததாத பரமனநிம்லதல் இரந்தது எனை
எங்ஹகல்ஸ றனைார.
திததுவஞானைிதுற் வ ிததளிிககப்படுும பிதிக அரிததும, மனனித ்லும மழுவதுும தனைது
மற்யபாிக வுரச்சிதல் ன்ாுிகக மடிவமத ஒனர தனி திததுவ ஞானி ன்ாுிதது ்தரயவண்டுும
எதபதுதாத எதறைால் இதற்காக நாும ஹஹெகலுிக தாத நதறிககடதபட்டிரிககியறைாும.
அறயோமனய்லயயே ஹஹெகல் அமமனப்ப்மமறைகளித மகப்பாமதகளிலிரந்து ஹவளிவந்து
உ்லகிதமதப்பற்றயே உண்மமனயோனை யநர உறுுயோனை அறவுகாணுும பாமதமயே நமனிக
காட்டினைார எதறைார எங்ஹகல்ஸ.
ஹஹெகலுிக வுரச்சிதத யபாிககில் மதப் எதாரிததமனாக இரந்தது அமனைிததுும
எதாரிததமனற்றைதாகிவிடுகிறைது. எதாரிததமனானைது அமனைிததுும ப ிததறவிற் ரியேது எ்னும
ற்று நடப்பில் இரந்து வரவதமனைிததுும ன்ாகிததிககயத எதகிறை ற்றைாக மனாறவிடுகிறைது
எதறைார எங்ஹகல்ஸ. எந்த திததுவ ஞானைிதமதயுும ஹபாு  எனை அடிிதது யபசுவதால் மனட்டுயமன
அமத ஒனகிததுவிடமடியோது, ஹஹெகலித வலுமிிகக, அறவுவுரச்சிததமீது ஹன்ல்வாிக
ஹன்லுிதுயே நல்கமு ப்றைிககிதப்பததம்லும அவமர ஒனதுிககிவிடமடியோது. அதத ஹன்ாந்த
அரிததிதுல் தாத அவற்மறை அகற்றை யவண்டிதரந்தது எதபார எங்ஹகல்ஸ.
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ஹஹெகல் கரிததுப்படி ்தமமன எதபது வர்லாற்று வுரச்சிதத உந்துன்ிகு- ததமனை
ஹவளிப்படுிதுிகஹகாளளுும வடிவும. மனனிதத இயேற்மகயோக நல்்லவத எதபமதவிட
மனனிதத இயேற்மகயோக ஹகட்டவத எதபதுதாத ஆழமனானைதாக இரிககிறைது எதறைவர
ஹஹெகல். யபராமன், அுகார யவட்மட வரிககப் பமகமமனகள யதாதறயே கா்லிதுலிரந்து,
வர்லாற்று வுரச்சிிக ஹநுமப்யகால்குாக பயேதபட்டுவரகிதறைனை எனை எங்ஹகல்ஸ இமத
விுிககி ஹன்ால்கிறைார.
ன்ரவபளளி டாிகடர இராதாகிரஷ்ணத தம்லமமனதல் பல்யவறு யபராசிரியேரகள இமணந்து
யமனற் - கீமழ திததுவங்கள றிதத வர்லாற்று நல் ஒனதமறை ஹகாணரந்தனைர.. அப்ல்க்லாும
ஆன்ாித எடுிதத மயேற்சியோல் இந்ுயே வான்கரகளுிக ப்ரியேமவிககயவண்டுும எதகிறை
ஹபாறுப்பில் பல்யவறு மனாநி்ல ஹமனாககளிலுும இப்ஹபரும நல் ஹமனாகஹபயேரிககப்பட்டு
திததுவிததுமறைிக மனகிததானை பங்களிப்ப் ஹன்ு யேப்பட்டுளுது. அுல் பிரஹடரிிக ஹஹெகல்
றிதத ப ுமயே யபராசிரியேர ராஷ்பிகாரிதாஸ எதபார எழுுதரிககிறைார. யபராசிரியேர
ராஷ்பிகாரி தரும ஹஹெகல் றிதத விுிககிதமத சுரிககமனாக பாரிகக்லாும.
ஹஹெகம்லப் ஹபாறுிததவமர திததுவும விிஞஞானையமன. டயே்லிகடிிகஸ எதகிறை
மரண்தரிககமமறையோனை தஇயேிககவியேல்தாதத ஆு வுமமறையோ ும. உடதபாடானை ஒனதறு
மனறுப்பிமனை காணுுமயபாது மரண்நிம்ல யதாதறுும. மனறுப்மப மனறுிததல் நடிக ும.
இதனைால் மதலில் இரந்த நிம்ல வரவுல்ம்ல. மதறைாவது நிம்ல உரவாக்லாும. தனிிதத
நிம்லதல் ப்்லப்படுும ஒனதறு உளுாரந்த நிம்லதல் மரண்பாடுகமு ப்்லப்படுிததுகிறைது.
இங் நாுமயபசுும ஹதா ிததுிககாண்பது எதபது யவறுபடுும நிம்லமயே காணாதது அதறு.
ஹஹெகல் Science of Logic, Philosophy of Nature, Philosophy of Spirit எனை தரிககவியேல்,
இயேற்மகதத ஹமனு ப்ஹபாரளியேல்,ஆதமனாவித ஹமனு ப்ஹபாரளியேல் எனை ப்ல நட்கள
வகயோக யபசுகிறைார.
மதலில் உளுது எதகிறை உடதபாட்டு நிம்லதலுும, வமரயேமறை பண்பி்லாததால்
இதமமனயோகவுும Being- nothing எதகிறை தஉுது—இஇதமமனத எனை எுரமனமறை இமணவுகளில்
ஹஹெகலித அுமவதயேல் ஹன்ல்கிறைது. ஆ ுமயபாது உளுநிம்லதலிரந்து இதமமன
நிம்லிக ஹன்ல்கிறைது. Becoming எதகிறை ஆ தல் இமடயேறைாது யதாதறுும மனாறுதல் ஆ ும.
உுவாவது ஆ தல், இல்்லாது நீங் தல் ஆகியே நிம்லகமு இமடயேறைாது ஹகாளவயத ஆதல்
எதகிறை விுிககும ஹஹெகலிடும கிமடிககிறைது. உளுது எதகிறை நிம்லமயே அறகியறைாும.
மனற்றைவற்றலிரந்து தஅதுத யவறுபடுகிறைது. இிக ணும ஹபாரமு எல்ம்ல ட்படுிததுகிறைது.
எல்ம்லிக உட்பட்ட ஒனதறு மனற்றை ஒனதறைால் வமரயேமறைிக உட்படுகிறைது. இது மடிவிதற
ஹதாடரந்து நமடஹபறுகிறைது.
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ஹஹெகல் theory of being, theory of essence, theory of concept எதகிறை இரப்ப் , ன்ாரும,
கரிததாிகக ஹகாளமகப்பற்ற விுிக கிறைார. கரிததமமனவு எ்னும ஹபாதுமமனிக தமனாறுத
தனிநிம்ல. ஹபாதுப்பண்ப் தனிநிம்லதல் விுங் பவனைற்றைால் உணரிததல் ஹபறுகிறைது.
அறவா்னும அறஹபாரளுும ஒனதமறை ஒனதறு எுரிதது எதபதுடத இமயேந்து
ஒனரமமனப்பட்டுும விுங் கிதறைனை. ஹஹெகல் கரிதுல் எண்ணமனானைது மற்றலுும
உண்மமனயுமடயேயத. மழுமமனயோனை எண்ணும வருமபி்லாதது. மற்றலுும ததமனையயே தாத
வமரயேமறை ஹன்ு து ஹகாளவது. எண்ணமனானைது ஹன்யேலுரிமமன ஹபறுகிறையபாது
ததமனைிததாயனை பமகிததுிகஹகாளகிறைது. அயே்லானைதாக ஆகிறைது. இயேற்மகயோனைது
இயேற்மகயேல்்லாத ஆதமன வடிவிதுல் மீளகிறைது எனை ஹஹெகல் விுிககி ஹன்ல்கிறைார.
ஹஹெகல் தூயே அறவிற் இயேற்மகமயே எுரநிம்லயோக ஹகாளகிறைார. எண்ணமனானைது
எுரநிம்லதல் விுங் கிறையபாது இயேற்மகயோ ும. பண்ப்களுும எுரமனமறை நிம்லதய்லயயே
விுங் கிதறைனை. அறவு்லகில் தூயேப் ஹபாதுப்பண்ப்கள இயேற்மகதல்
தனிநிம்லப்பண்ப்குாக விுங் கிதறைனை. எண்ணும ப்றைவடிவிதமத ஏற்கிறையபாது தத
இயேல்யபாடு மரணுறுகிறைது. இயேற்மகதல் அறவானைது உறைங்கிிககிடிககிறைது எதகிறைார
ஹஹெகல். அறவாற்றைல், இயேற்மகத்னள ஹன்யே்லற்று விுங்கி, பிதனைர உதராக அல்்லது
ஆதமனாவாக விகிதஹதழுகிதறைது. இயேற்மக அவரிக அறவு பிறைழ்ந்தநிம்ல யபாதறைது.
அறவுநிம்ல பிறைழ்ந்து விுங்கி்னும அல்்லது உறைங்கி்னும இயேற்மகத்னள அறவாற்றைல்
விுங்காமனல் இல்ம்ல எனைவுும அவர விுிக கிறைார. இயேற்மகயோனைது எவ்வாறு பல்வமக
நிம்லகமுிககடந்து ததனிம்ல உணரமவ ஆதமீகிதததமமனமயே அமடகிறைது எதபமதயுும
அவர யபசுகிறைார.
ஹஹெகலித கரிததுமமறைிக அுமவதயேல் அடிிததுும எனில் அவரது ஆதமனாவித
ஹமனு ப்ஹபாரளிதல் philosophy of spirit மடிநிம்ல எதகிறைார ராஷ்பிகாரி. ஆதமனாவித
வாழ்விய்ல கரிததானைது நிமறைவுறுவதுடத இயேற்மகயுும தத உண்மமனமயேிக காண்கிறைது.
அவர அகநிம்ல ஆதமனா எதபமத மனானிடவியேல், உுவியேலில் விுிக கிறைார. ஆதமனா
உணரவு ஹபறுவமத phenomenology யதாற்றைநிகழ்வுஹகாளமகிததுமறை எதகிறைார.
ஹன்யேலுரிமமன அல்்லது கட்டற்றை நிம்லமயே உணரவது எதபது ஹன்யேலுரிமமனமயே
ப்றைநிம்லதல் உளுதாக அமமனிதது அறதய்லயோ ும. உ்லகாக ஆதமனா ததமனையயே
அமமனிததுிக ஹகாளகிறைது. ஹன்யேலுரிமமன அல்்லது கட்டற்றைநிம்ல எண்ணயமன இவ்வு்லகா ும.
இதுதாத ப்றைநிம்ல ஆதமனா எதகிறை விுிககும நமனிக கிமடிககிறைது. இுல் உரிமமன
ஹமனு தயேல், அரசியேல் திததுவும, வர்லாறு ஹமனு ப்ஹபாரளியேல் வரவதாக ராஷ்பிகாரி
ஹன்ால்கிறைார. கடவுள மனனைும எதபது பமடப்ப் மனனைங்களில்தாத உண்மமனயோகிறைது எனை
எழுுனைார ஹஹெகல்..
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வர்லாறு பற்றயே ஒனரமமனவாதிதுத வுரச்சி எதகிறை நம்ல யதாழர பிுிககாயனைாவ்
எழுுனைார. அுல் ஹஜரமனத திததுவும றிதது விவாுிககிறைார. மரண்தரிககயமன வாழ்ிகமக
அமனைிதுத திததுவமனாக இரிககிறைது. வாழ்வு மனரணிதுத விமதகமுயுும தத்னள
ஹகாண்டிரிககிறைது. எந்த ஒனர நிகழ்வுும அண்மமனதய்லா யன்ு மமனதய்லா தனைது இரப்பிற்
மடிவு கண்டு அதத எுராகயவ அமத மனாற்றுும அுமன்ங்கமு ததனிடமிரந்யத
உரவாிககிிகஹகாளகிறைது எனை ஹஹெகல் விுிககியேதாக ஹதரிவிிககிறைார. இமத யமனலுும
விரிவாிககி பிுிககாயனைாவ் எழுதுகிறைார.
ஒனவ்ஹவாரநிகழ்வுும அதத இரப்மப நிரணதிக ும அயத ன்ிகுகளித ஹன்யேலினைால்
தவிரிககமடியோதபடி அதத ஹன்ாந்த எுரமனமறையோக மனாற்றைப்படுகிறைது. இரப்பில் ஏற்படுும
மனாற்றைங்கள ஓர அுமவ மனற்ஹறைார அுவாக மனாற்றுகிறைது. அதுமனட்டுமில்்லாமனல் பண்ப்
அுவாகவுும, அுவு பண்பாகவுும மனாறுவமதயுும அது உளுடிககியேது- ன்ாிதுயேமனானை
எுரமனமறை கரிததுிககள அமனைிதுத யபாராட்டிதுத விமுவாகயவ உண்மமன யதாதறைவுும
ஹன்ு கிறைது எனை ஹஹெகலித தரிககவியேம்ல பிுிககாயனைாவ் எடுிததுமரிககிறைார.
எதுவுும உ்லகில் நிரந்தரமனாக இரப்புல்ம்ல. அமனைிததுும ஒனதறுடத ஒனதறு
ஹதாடரப்ஹகாண்டமவ. உ்லகும மழுமமனயோனை ஒனதறு. ஒனவ்ஹவார துகளுும மடிவில்்லாத
எண்ணற்றை ஹதாடரப்கள உமடயேது- அமனைிதது இயேிககங்களுும, ஒனவ்ஹவாதறுும தமனிக ளயு
மரண்பாடுகமுிக ஹகாண்டுளுனை எதபமத ஹஹெகலிடும மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ கண்டனைர.
ஆனைால் ஹஹெகலித இயேிககவியேல் உணரவில் துவங் கிறைது. நடப்பமவ சிந்தமனைதத
மழுமதல் கரிதுத பிருபலிப்ப் எனைிக கருனைார ஹஹெகல். இயேற்மக, மனனிதவர்லாற்மறை
அதற் உட்படுிதுனைார. இப்யபாதுளு அறவு, யபாதமனை அச்ன்மகிதுத உச்ன்கட்டும
எதறைார. பருமஹபாரள எனை ஹன்ால்லி கரிததுமதல்வாதமனாக சுரங்கிவிட்டார ஹஹெகல் எனை
மனாரிகஸ அவமர விமனரசிிததார. ஹஹெகலித இயேிககவியேம்ல தம்லயமனல் எழுுமபடி கால்களில்
நிறுிததயவண்டியுளுது எதறைார மனாரிகஸ.
மனாரிகஸ ஹஹெகம்ல கரிததூதற கற்றைார. ஆனைால் அவமர ஹது வமனாிககவில்ம்ல எனை
ஹஹெதற யவால்காவ் றப்பிட்டார. திததுவ ஞானைும தனைது ஹபாருாயேத ஆயுதங்கமு
பாட்டாளி வரிககிதுல் காண்பதுயபால், பாட்டாளிவரிககும தனைது ஆதமீக ஆயுதங்கமு
திததுவ ஞானைிதுல் காண்கிறைது எதறைார மனாரிகஸ. மனாரிகஸ எழுுயே ஹஹெகல் விமனரன்னை நல்
ன்ற்று கடினைமனானைது. அதற் ஹஹெகலியே ஹமனாக ஹதரிந்ுரிககயவண்டுும எதறைார யவால்காவ்.
மனாரிகசித காபிடம்ல ஹஹெகம்ல விுங்கிிக ஹகாளுாமனல் ன்ரியோக ப்ரிந்துஹகாளுமடியோது
எதறைார ஹ்லனித..
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அரன்ர ன்ரவவல்்லமமன பமடிததவரா- மனிககுா எதகிறை யகளவிமயே ஹஹெகல் றிதத
விமனரன்னைிதுல் மனாரிகஸ எழுப்பினைார. ஹபாதுநதமமன எதபதத பிதனைால் தனியகாஷ்டிதத
ந்லத இரிககிறைது- அது காரப்பயரஷத உணரச்சி எதறைார. இரகசியே அரிததும அங்
மனமறைிததுமவிககப்படுவதாக மனாரிகஸ விுிககினைார. பாயேரபாிக ஹன்ல்வாிக மனாரிகசிடும
ஏற்பட்டாலுும ஹஹெகம்லவிட பாயேரபாிக தாழ்ந்யத இரிககிறைார எதறைார.. ஹஹெகலிடும
எல்்லா அந்நியேமனாதலுும கரிதுத அந்நியேமனாத்லாக இரந்தது. அந்நியேமனாதம்ல ஒனகப்பது,
தனிஹன்ாிததுமடமமனமயே ஒனகப்பமத ஹபாறுிததது எனை மனாரிகஸ மதயனைறையவண்டிதரந்தது
எதறு ஹன்ால்கிறைார யவால்காவ்.
யபராசிரியேர ஜாரஜ் தாுமன்த தனைது மனனித ன்மக ன்ாரும எ்னும ப்ிததகிதுல் ஹஹெகல்- மனாரிகஸ
பற்ற விுிக கிறைார. ம்லதனைிதுல் தனைது இயேிககவியேல் ஹஹெகலிடமிரந்து எப்படி
மனாறுபடுகிறைது எதபமத மனாரிகஸ ஹன்ால்கிறைார. ஹஹெகல் சிந்தமனைதத இயேிககப்யபாிகமக
கரிதது எதறை ஹபயேரில் தனியோனை பிரிவாக மனாற்றவிடுகிறைார. எதாரிதத உ்லமக
கரிதுலிரந்து யதாதறுும ஹவளிப்ப்றை நிகழ்வுயபாிககித வடிவமனாக காண்கிறைார. மனாறைாக
ஹபாரளியேல் உ்லகித நிகழ்ச்சி யபாிக கமு மனனிதமமு பிருபலிப்பயத கரிதுயேல்
எதபதா ும. இதுதாத தனைது இயேிககவியேல் எனை மனாரிகஸ றப்பிடுவதாக தாுமன்த
எழுதுகிறைார.

V
இஸதவாத ஹமனஸன்ாரஸ (Istavan Meszaros) ஹஹெகலிடும மனாரிகசித உறைவு எ்னும கட்டுமர
ஒனதமறை எழுுனைார. அுல் ஹ்லனித றப்பிட்டு ஹன்ால்வமத நிமனைவுபடுிததுகிறைார.
காபிடல் ப்ரியே ஹஹெகல் அவசியேும. ஹஹெகம்ல ப்ரிந்துஹகாளுாததால்தாத ப்லர மனாரிகமன்
தவறைாக ப்ரிந்துஹகாண்டுளுனைர எதறைார ஹ்லனித. மனாரிகஸ தனைது கிராதரிஸய்ஸ,
காபிடலில் ஹஹெகல் றிதது யபசுகிறைர. ஹஹெகல் மனாரிகஸ உறைமவ திததுவ உறைவாக
இயேிககவியேல் உறைவாக ப்ரிந்துஹகாளுயவண்டுும எதபார இஸதவாத. ஹஹெக்லது
டயே்லிகடிிகஸ அடிப்பமடயோனைது எதபார மனாரிகஸ. ஹஹெகலித ன்ாரிதுல் துவிககும mystical
result எதகிறை ப்ுரநிம்ல ஆிககப்பட்டது எதறைார மனாரிகஸ. மனாரிகசித இயேிககவியேல்
ஹஹெகம்ல தாண்டி ஹன்தறைது எதபமத ஏற் ும ஹமனஸன்ாரஸ இரவமரயுும எுர எுர
நிறுிததுவது இரவரித மிககியேிததுவிதமதயுும மறைிததுவிடுும எதறைார. ஹஹெகம்ல
மனாரிகசித ஹபயேரால் தாிக வது மனாரிகமன் மறைிததுவிடுும எனை எச்ன்ரிிததார.

25

காண்ட்டித மீதானை விமனரன்னைும எதகிறை வமகதல் ஹஹெகல் சிந்தமனைகள மனாரிகசிற்
மிககியேமனாதனை. ஹஹெகலித இயேிககவியேல் மரண்தரிககமமறை மனாரிகஸிற் உதவியேது. அவர
மத்லாளிிததுவ வுரச்சி அதத உற்பிதுமமறை ஆு விற் அதமனை பயேதபடுிதுிக
ஹகாண்டார. ஹஹெகல் வர்லாறு எதபமத ஹன்யேலுரிமமன அல்்லது சுதந்ுரும றிதத விகப்பித
வுரச்சி எதறைார. ன்மக நிறுவனைங்கள அமதப்ஹபாறுிதயத அமமனவதாகவுும ஹதரிவிிததார.
உணரவு இரப்மப ்தரமனானிப்பதாக அவர வந்து யன்ரந்தார. கிறஸதுவும, பிரிஞசுப்ரட்சி,
அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டப்படியோனை மடியோட்சி எனை மனனித வர்லாறு வுரகிறைது. மனதிதுல்
ஏற்படுும வுரச்சி, திததுவ கரிததுிககளுிக ஏற்ப ன்மக நிறுவனைங்கள, அரசியேல் வுரச்சி
எனை அவர நிறுவிட மயேற்சிிததார.
ஹஹெகல் மனாரிகஸ எதகிறை இரஹபயேரகள ஏற்ப் மனறுப்ப் எதகிறை இரண்டுமனானை ஹபயேரகள
எதறைார சிட்னி ஹெூிக. ஹஹெகலியே றுகள மனாரிகசித சிஸடிதுல் ஒனரங்கிணந்தமவயயே
எதறைார ஹெூிக. ஹஹெகலித மமறைதயேல் மனற்றுும யகாட்பாட்டியேல் தாிககும மனாரிகசிடும
ஹன்ல்வாிக ஹன்லுிதுயேது. காரணகாரியே இமறைதயே்லாக(Rational Theology) நாும ஹஹெகம்ல
எடுிததுிகஹகாளு்லாும. உரவும- உளுடிககும, ஆதமனா-ஹபாரள, தனி- ன்மகும, மனனைன்ாட்சின்ட்டும எதபனை யபாதறை இரமமனகமு கடிகக விருமபினைார ஹஹெகல். அமவஹயேல்்லாும
நிகழ்தலித ஹதாடரிகள எதறைார. உ்ல இல்ம்லஹயேனில் கடவுள இல்ம்ல (Without the
world, God is not God) எனை ஹஹெகல் விுிககினைார. கடவுள ததமனை உ்ல வகயோக
விவரிிததுிகஹகாளகிறைார எனை அவர யபசியேமத நும வன்ுிககாக ப்ரிந்துஹகாளு்லாும.
மனனிதரகளித ஹமனு யோனை இரிததல் எதபது அவரகுது ஹமனு யோனை வாழ்ிகமக
நிகழ்ச்சியபாிககா ும எனை மனாரிகஸ ஹஜரமனத சிிததாந்திதுல் றப்பிட்டார. விண்ிதலிரந்து
மனண்ணுிக இறைங் ும ஹஜரமனத திததுவஞானைிதுற் பு்லாக நாும மனண்ிதலிரந்து
விண்ணுிக ஏறுகியறைாும. அதாவது உடலுரவில் விுங் ும மனனிதரகமு
வந்தமடவதற்காக எதறைார.
ஹஹெகலித தஆதமனா கரிதுயேல்வாதுமத எதகிறை இ்லிகமக மனாரிகஸ ஏற்கவில்ம்ல. Whatever
is real is reasonable, and whatever is reasonable is real எதபது ஹஹெகலித ப்கழ்வாு ந்த
யமனற்யகாளகளில் ஒனதறு. அவரது மமறைமமனதல் காரணும யேதாரிததிததுடத
அமடயோுமனாகிறைது. ஹஹெகல் ‘உளுததகண் அமமனுத எதபமத அரசியேலில் தாத
உணரிததவில்ம்ல எனை பிற்கா்லிதுல் யகளவி ஒனதறற் விுிககமனாக தந்தார. இரிககிதறை
பிரஷ்யோ அரசு பிஹரடரிிக வில்லியேும III அவரகளித ஆட்சி எந்த அுவு யநரியே நியோயேும
ஹகாண்டது எதகிறை யகளவி ஹஹெகம்லப் பாரிதது எழுந்தது.
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தரிககப்படி ன்மகிதுற் அரசு மத்லானைது எதறுும நதஹனைறகள மனற்றுும தூ்லமனானை
விடுதம்லதத ஹவளிப்பாடாக அரசு எனை ஹஹெகலுிக யதாதறயேது. அரசு எதபயத
இல்்லாமனல் ன்மகங்கள இரந்துளுனை. எனையவ தரிககப்படி பாரிததால் ன்மகுமதாத மதல்.
அுல் மிககியே அமமனப்பாக அரசு எதபது ஹன்யேல்படுகிறைது எனை மனாரிகஸ விுிககும
அமமனயுும. -ஹபாருாதார வமகப்பட்டு வரிககங்கள உளுவமர அரசு இரிக ும எதபது
சிட்னிஹெூிக தரும மனாரிகசியே விுிககும. ஹஹெகலித அரசியேல் திததுவும அவரித
மனதஹமனு ப்ஹபாரளியேலித றைாக உளுது எதகிறைார ஹெூிக. ஹஹெகம்லப் ஹபாறுிததவமர
திததுவும the thinking view of things- சிந்தனைதத ஹன்யேல்பாடு. அமனைிதது
ஹபாரட்களுிக ும தனிிததனியோகவுும அதத ழுவாகவுும அரிததும இரிககிறைது.
திததுவவாு அதமனை கண்டுணரயவண்டுும. ஹஹெகலிடும உ்லமக எவ்வாறு
மனாற்றடயவண்டுும எதபமத நாும யதடமடியோது எதகிறைார ஹெூிக..
அமனைிதது உண்மமனகளுும தூ்லமனானைமவ (All Truth is concrete) எதறைார ஹஹெகல்.. அமவ
கரிதது தரிககவியேல்பட்டமவ எதறைார. சிந்தமனை சிந்ுப்பதால் உண்மமனமயே அந்த
சிஸடிதுல் கண்டுணரகிறைது எதறைார. மனாரிகசிற் தூ்லமனானைமவ தஇரப்பமவத
சிந்தமனைிக ரியேவமகதல் உளுமவ எதறைாகிறைது.. ஹன்யேல் மனற்றுும சிந்தமனைதத
ஒனற்றுமமனமயே அுகமனாக வலியுறுிதுனைார மனாரிகஸ. ன்மக யகாட்பாடுகள எமத
உரவாிக கிதறைனை எதபதால் ்தரப்பிடப்படுகிதறைனை. உதனைதமனானை ன்மகும ஒனதமறைப் பற்ற
யகாட்பாட்டாிககும ஹன்ு யுுமயபாது இதறுளு ன்மகிதமத உதனைதமனாக மனாற்றட மயேற்சி
எடுிககாமனல் இரப்பது எதபது இதறுளுமத ஏற்பதாகயவ ஆ ும எதகிறை மனாரிகஸ
பாரமவமயே சிட்னி விவரிிககிறைார. மனாரிகசித திததுவ மமறைதயேல் விமனரன்னைாபரவமனானைது.
ன்மகவியேல் வின்ாரிப்ப்கள ஹகாண்டது- Sociaology not axiology ன்மகவியேல் விழுமனவியேல்
அல்்ல எதபார சிட்னி. பாட்டாளிவரிககும திததுவிதுல் அறவாரந்த ஆயுதங்கமுயுும,
திததுவும பாட்டாளிவரிககிதுடும தனைது ஹபாரண்மமன கரவிகமுயுும கண்டாகயவண்டுும
எதறைார மனாரிகஸ.
உ்லகும மனனித பமடப்பிற் மதனைரானை கடவுமு அவரது எதமறைிக மனானை நிரந்தர
ன்ாரிதுல் ஹவளிப்படுிததுவது தனைது திததுவும எதகிறை உரிமமனயகாரல் ஹஹெகலிடும இரந்தது.
உண்மமனயோனை எண்ணும எதபது அமனைிதது அரவ அுமன்ங்கமுயுும சீராக ஒனதறைாிககி அமத
தூ்லமனாிக ும. அந்த ஒனதறுபட்டமத தாண்டி ஹதளிவானைது ஏதுமில்ம்ல எதபது ஹஹெகலித
ரல் . இரிக ும ஒனதறு அமத கண்டறயுுமயபாதுதாத ஹதளிவாகிறைது. இரப்பது நாும
எப்படி அறந்துஹகாளகியறைாும எதபமத ஹபாறுிதது இரப்புல்ம்ல எதபது மனாரிகசித
ரல்.
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வர்லாறு எதபது கடவுளித ன்ரிமதயோ-இல்ம்லயயேல் மனனித மயேற்சிகளுிககானை மடிவுகுா
எதகிறை யகளவி ஹஹெகலிடமிரந்து மனாரிகமன் பிரிிககிறைது எனை வமரயேறுிககிறைார சிட்னி.
வர்லாற்மறை மமறைமமனப்படுிததுவது எதபமதயயோ, ்தரமனானைகரும எதபமதயயோ மனாரிகஸ
மனறுிககவில்ம்ல. ’விுவாதுமத எதபமத அவர ஏற்கவில்ம்ல. மனா்னடமில்்லாத ன்ிகுகுால்
வர்லாறு உரவாிககப்படுவுல்ம்ல. மனனிதரகளதாத வர்லாற்மறை உரவாிக கிறைாரகள
எதறைார மனாரிகஸ. மனாரிகஸ மனனித வர்லாற்மறை ன்மக வர்லாறைாக பாரிககிறைார. தனிமனனிதர
எதனை ஹன்ு கிறைார எதபமதவிட வரிககும அுல் உறுப்பினைர எதகிறைவர எதனை ஹன்ு கிறைார
எதபமத அவர விவாுிககிறைார. எனையவதாத வர்லாறு எதபது வரிகக எழுச்சி , வீழ்ச்சி,
மயேற்சிகுாக அவரித எழுிததுிககளில் ஹவளிப்படுகிறைது எனை நாும ப்ரிந்துஹகாளு
யவண்டியுளுது.
ஹஹெல்கலுிக வர்லாறு மதயனைற்றை மமறைதல் சுதந்ுரிதமத அமடவதா ும. மனாரிகசிற்
வாழ்வித ன்ாதனைங்கள எந்த அுவு ன்மகமனயேபடுிததப்படுகிறைது- அப்படிதல்்லாத நிம்லதல்
சுதந்ுரும ஏது எதறை ப்ரிதல் இரந்தது எனை சிட்னி யமனலுும ஹதளிவாிக கிறைார. யேதாரிததும
எதபது ஆதமீகமனானைது-மமறைதயே்லானைது- ப ிததறயேிக டியேது எதபது ஹஹெகலியே
மதமவப்ப்கள. ன்மகும மனனித மனந்மத (Society as a human herd ) எதபார ஹஹெகல்.
மழுமமனமயே உணரும தனிிததுவும அவரிக யதமவப்படுகிறைது. சிஸடும உு ரந்து ஹன்ல்்ல
ஹன்ல்்ல தஉண்மமன தனிநபரத ஹவளிப்படுவார எதபது அவர பாரமவ. தனிநபரகள
யபசிிகஹகாளவதற் ும விவாுப்பதற் ும மதனைர மனனிதரகள இரந்து ஒனரவரிகஹகாரவர
யதமவப்படுகிதறைனைர. எனையவ உணரவு எதபது ன்மகவயேப்பட்டது எதபது மனாரிகஸ
பாரமவ.
எது நடந்தயதா அமத நடிககயவண்டியேபடிிததாத நடந்தது எதபார ஹஹெகல். (possibilities
must be grounded in the nature of actual). மனாரிகஸ ஹபாறுிததவமர ஹநறமமறைகள
(Ethics) எதபது வரிககும ன்ாரந்ததுதாத. வரிககும தனைது யதமவகமுயயே உரிமமனகுாக
பிரகடனைப்படுிததயவண்டியுளுது. நாங்கள உ்லக யகாட்பாடுகளுிக எுராக எங்கமு
நிறுிதுிகஹகாண்டு, நாங்கள ஹன்ால்வதுதாத உண்மமன, மனண்டிதடுங்கள எனைிக
யகாரவில்ம்ல. இரிககிதறை யகாட்பாடுகளிலிரந்துதாத எங்குது ப்ுயே யகாட்பாடுகள
ஹபறைப்பட்டு மதமவிககப்படுகிதறைனை. உ்லகும தத விரப்பிதுற் மனாறைாக எதனை
இரிககிறையதா அமத ஹபறையவண்டியே அவசியேிதமத நாங்கள எடுிததுிககாட்டியுளயுாும எனை
மிக அடிககமனாக ஆனைால் உறுுயோக தங்கள சிந்தமனைிக ரியே இடிதமத மனாரிகஸ ரூயகவிற்
எழுுயே கடிதும ஒனதறல் ஹதளிவுபடுிததுகிறைார. வகமமறை எதபதத வாழ்வு
நமடமமறைிக ளுாதல் எதபுல்தாத இரிககிறைது.
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VI
The Cambridge Companion to Hegel and Nineteenth-Century Philosophy எதறை
ப்ிததகிதுற் ஒனர விமனரன்னைும எதபமத அஹ்லிகன்ாந்தர பாங்ிகயமனத (Alexander Fangmann)
எழுுனைார. அுல் அவர ஹஹெகல் சிந்தமனைதத ன்ாரமனாக சி்லவற்மறை றப்பிடுகிறைார.
ஹஹெகலியே கரிததுிககமு ஏமனையே சிந்தமனையோுரகள ( றப்பாக மனாரிகஸ) உளவாங்கியேமத
ஆராயோமனல் ஹஹெகம்ல ஒனரவர ப்ரிந்து ஹகாளவஹததபது அரிததமனற்றைதுும, பிதயனைாிககியே
வீழ்ச்சியுயமன ஆ ும. ஹஹெகலுமடயே கரிததுிககள ஹவறுமனயனை ஒனர தனிமமனப்படுிததப்பட்ட
யமனமததத மகவண்ணிதுல் வந்தமவ அல்்ல; அமவ உளவாங்கப்பட்டவிதும மனற்றுும
அவற்றத அபிவிரிது ஆகியேவற்றைால் மனட்டுும தாத அவற்றத உண்மமனயோனை
மிககியேிததுவிதமதயுும, அரிததிதமதயுும அுவிட மடியுும. மனாரிக்ஸூும, ஏங்கல்்ஸூும
ஹஹெகலியே மமறைமயேிக றிதது மிக பிரகான்மனானை விமனரன்னைங்கமு மனட்டுும அளிிககவில்ம்ல.
ஹஹெக்லால் ஹன்ு யேப்பட்ட திததுவாரிதத அபிவிரிதுகமுப் பாராட்டியே மனற்றுும அவற்மறை
ஒனர விிஞஞானை ன்டவாத அடிிததுிதுல் ஹகாண்டு யபாு  நிறுிதுயே மதல்
சிந்தமனையோுரகுாகவுும அவரகள இரந்தாரகள.
உண்மமனதல் சிந்ுப்பதற் ஏயதாஹவாதறு இரந்து ஹகாண்யட இரிககிறைது எதறு சிந்தமனை
எடுிததுிக ஹகாளகிறைது. ஆனைால் தரிககும மழு ஆழமமடயேதாக இரப்பதற்காக, அமத
ஆராு வதற்காக, இந்த ஏயதாஹவாதறு எதபது எந்தவிதமனானை பண்ப்ந்லனிலுும இரிகக்லாும
எதபமத ஏற்க மடியோது. இதுவமரதல் அது இரிக ும ததமமனதலிரந்து தாத அமத
எடுிததாு மடியுும..
இவ்வித ஆராு ச்சிதல் தஇரப்பிதத இந்த ஹதாடிகக வமகப்பாடு, அதத மிகவுும
மனமறைஹபாருாக உளு ததமமனதலுும மனற்றுும வமரயேறுிகக மடியோதததமமனதலுும, “அது
நும கண் மதனைாய்லயயே ஒனதறுமில்்லாததற் ள (nothing) மனமறைந்துவிடுகிறைது.” எந்தவித
யவறுபட்ட பண்ப்ந்லமனையுும ஹகாண்டிரிககாமனல், சுிததமனானை இரப்பித சிந்தமனை
மற்றலுும ஹவறுமமனயோக இரிககிறைது எதபதுடத, அது நமடமமறைதல் ஒனதறுமில்்லாத
சிந்தமனைிக ச் ன்மனமனாக இரிககிறைது. ஆனைால் இந்த ஒனதறுமில்்லாத ததமமனமயேயுும
ஓருவிற் உளுவாயறை ஏயதாஹவாதறைாக மனட்டுயமன இரிகக மடியுும. ஆகயவ
ஒனதறுமில்்லாத ததமமன இரப்பிற் ள தாத மீண்டுும வந்து விழுகிறைது. ஓர ஒனதறுமில்்லாத
ததமமனயயே சிந்தமனையோக இரிகக மடியுும எதபதால், அது ஒனதறுமில்்லாத ததமமனயோக
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இரிகக மடியோது, மனாறைாக அது இரப்பாக இரிககிறைது. இிததமகயே தூு மமனதத
வமகப்பாடுகள ஒனவ்ஹவாதறுும "தரிககனுுயோக ஸுரமிதமமனிக ித ுருமப்கிதறைனை
எதபதுடத அதத எுரதரப்பிற் ள ஹன்தறு அதுயவ காணாமனல் யபாகிதறைனை...
ஒனவ்ஹவாதறுும ஒனதறுமில்்லாததாக இரப்பமதயுும, ஆனைால் அதத ஹன்ாந்த காணாமனல்
யபா ும ததமமனதத நிகழ்மமறைமயேயுும எடுிததுிககாட்டுகிதறைனை.” உண்மமனதல்,
அமவஹயேல்்லாும எதனைவாக இரிககிதறைனை எதறைால் "மனாறிகஹகாண்யட இரப்பதாக"
இரிககிதறைனை எனை ஹஹெகலியே சிந்தமனை பயேிதிககிறைது.
“இயேங்கியேல் எதபது இவ்வாறு ஹஹெகலினைால் உரவாிககப்பட்ட ஒனர மமறையயோ அல்்லது
அது வமகப்பாடுகளிதமீது ஹவளிதரந்து ஹபறைப்பட்டயதா அல்்ல, மனாறைாக அது இந்த
வமகப்பாடுகளுிகயக ஹன்ாந்தமனானைதா ும (யமனலுும அது இரப்பித விஷயேங்கமுப்
ஹதாடரப்படுிதுிகஹகாளகிறைது). "அதமனை அதற் ளயுயயே ஹகாண்டிரிக ும இயேங்கியேல்
உளுடிககிதுத உட்ததமமனயோக இரிககிறைது."
ஆண்டி பிுண்டத (Andy Blunden) ஹஹெகல் றிதது ஹமனல்யபாரத ஹன்ாற்ஹபாகவுகள
ஆற்றனைார. ஹநப்யபாலியேத யபானைபாரட் ஹஹெகல் பிறைந்த ஆண்டில்தாத பிறைந்தார. 1821 ல்
மனமறைந்தார. அவமர ுமரதத மீது அமனரந்ுரிக ும உ்லக ஆதமனா எதபார ஹஹெகல்.
பிரிட்டிஷ் ன்ாரட்டிஸட் இயேிககும ஹஹெகலித மனமறைவிற் (1830 ிக ) பிதனைரதாத
வலுப்ஹபற்றைது. ஹஹெகலுிக பரஷ்வா மத்லாளிிததுவமமறை ஹகாணரந்த துயேரங்கள
ஹதரிந்தது. ஆனைால் அமத எுரிதத ஒனடுிககப்பட்டவரகளித ர்லாக யன்ான்லின்ும எனை
யபன்ப்பட்டமத அவர ஹதரிந்துஹகாளு வாு ப்பில்ம்ல.
ஹஜரமனனிதல் மனாற்றைும - எழுச்சி எதறைால் அது துப்பாிககிதலிரந்து எதபமதவிட
திததுவப்ரட்சி ம்லும எனை ஹஹெகல் கருனைார எதகிறைார ஆண்டிபிுண்டத. 300 ிக ும
யமனற்பட்ட சிறுதுண்டுகுாக பல்யவறு ஆட்சியோுரகளித பிடிதல் இரந்த ஹஜரமனனிதத
ப ுகள 1815 ல் யராமனத ன்ாுமராஜ்யே மடிவில் 38 ப ுகுாக ஹஜரமனத ஹபடயரஷத
ஆனைது. இது ஹஹெகலுிக வன்ுயோகவுும ஆனைது. அவரிக டாரவிமனை ஹதரிந்ுரிகக
மடியோது. ஹஹெகல் மனமறைவிதயபாது டாரவித 20 வயேது இமுஞர. மனனிதத
மிரகங்களிலிரந்து மனனிதத வுரவில்ம்ல. தாவரங்களிலிரந்து மிரகும வுரவில்ம்ல.
அமவ எப்படியோனைமவயயோ அப்படியயே ஒனயர நிகழ்வில் வந்ுரிகக்லாும எனை எழுுனைார
ஹஹெகல்.
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தனிநபர சுதந்ுரும, தாராுவாத சிந்தமனைகளுடத அவர நிற்கவில்ம்ல. குமயூனிட்டி
வலிமமன எனை யபசியேவர. அவரிக அரசு எதபது வரிகக ஆட்சி எதகிறை கரிதது இல்ம்ல.
மனாற்றைும ஏற்படுிததுவுல் தனிநபரிக பங் இரப்பமத அவர ஏற்றரந்தர. System of
Ethical Life எதகிறை அவரித துவிகக 1802-3 எழுிததுிககளில் ன்ாதாரண மனிககளதாத தங்கமு
தாங்கயு உரவாிககிிகஹகாளகிறைாரகள - ன்மகிதமத கட்டமமனிககிறைாரகள எதகிறை
கரிததுிககள காணப்பட்டது - பிற்கா்லங்களில் இல்ம்ல எனைவுும ஆண்டி ஹதரிவிிககிறைார.
1805-06 Philosophy of spirit ஆதமனா றிதது யபன்ிததுவங்கிவிட்டார. மனனிதரகளித
நடவடிிகமககளில் ஆதமனா ஹதாகற்பட்டு விுமடிிதது அடுிததவரகளிடும நகரந்து எனை
யபசினைார. ஒனட்டுஹமனாிதத மனனிதஜீவிகளித இயேல்ப் ஆதமனா எதறைார ஹஹெகல்.
அமனைிததுப்றைநிம்ல அுமன்ங்களுும , ஹபாரளவமகப்பட்ட க்லாச்ன்ாரும, ஹமனாக, விவன்ாயேும
எல்்லாயமன ஹஹெகலுிக சிந்தமனை ஹபாரட்கள. எனையவதாத அவர ப்றைநிம்ல
கரிததுமதல்வாு எனை பாரிககப்படுகிறைார.. நாும ஹபாரளவமகப்பட்ட உ்லகில் அல்்ல,
சிந்தமனை ஹபாரளில் ன்ாவி ‘ன்ாவி எனை அறயேப்படுவது‘ அதற் பட்டு இரப்பதால் எதகிறை
வமகதல் வாழ்கியறைாும எதகிறை கரிதுல் அவர இரந்தார.
காண்ட் 1724 ல் பிறைந்தவர. அவர மனமறையுுமயபாது நல்்ல ஹன்ல்வாிககில் இரந்தவர. ஹஹெகல்
காண்டியேனைாகிததாத இுும வயேுல் இரந்தார. காண்ட் இமுஞராக இரந்தயபாது யடவிட்
ஹ்யூும ஹன்ல்வாிக ும ஹபரமனுவு இரந்தது . காண்ட் மனாறைா ததனிம்ல ஒனதமறை
உரவாிககினைார. ஹஹெகல் இந்த ததனிம்லமயே க்லாச்ன்ாரும, வர்லாற்றத ப ுயோக
விமுஹபாருாக, அதற் ஹவளியயே நிறுிததாமனல் ஹகாணரந்தார (Hegel replaced Kant's
transcendental individual subject with cultural- historical subject) எனை விுிக கிறைார
ஆண்டி.
மனிககள தாவரங்களுட்னும, மிரகங்களுட்னும, எந்ுரங்களுட்னும தனைது பிதமயே
எுரஹகாளகிறைாத. வாரிதமதகமுயுும, ஹமனாகமயேயுும கட்டமமனிககிறைாத. இமவ
ன்ரவாுமன்மனானைமவயோக இரண்டாவது இயேற்மகயோகிறைது எனை உமழப்மப ன்ரவாுமன்ததமமன
ஹகாண்டு க்லாச்ன்ார கட்டுமனானைமனாக ஹஹெகல் விுிக கிறைார. ஹநற வாழ்வித மமறைதயேலில்
அவர கரதுயகாள மனற்றுும உளளுணரவு றிதது யபசுகிறைார. அமவ ஒனதறுிக ள ஒனதறு
உளவாங்கிிகஹகாளதம்ல ஹன்ால்கிறைார.. தனிநபரித வுரச்சி ன்மகிதுத க்லாச்ன்ாரிதுத
வுரச்சியுடத பிதனைப்பட்டிரிககிறைது. அது இல்்லாமனல் தனிநபர வுரச்சிதல்ம்ல
எதகிறைார ஹஹெகல்.
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காண்ட்மடவிட கயத இமுயேவர எதறைாலுும கயதவிடுமதாத ஹஹெகலுிக அுக ஈரப்ப்
இரந்தது. ஆனைால் கயதவிற் ஹஹெகல் எதனை யபசுகிறைார எனை ப்ரியேவில்ம்ல எதகிறை கரிதது
இரந்தது. ஹஹெகலுிக எடுிதது விுிக வுல் உளு சிிககல் எனை கயத கருனைார எதபமத
ஆண்டி தத ஹன்ாற்ஹபாகவில் ஹகாணரகிறைார. ஹஹெகலுிக அறவியேலித யநாிககும அதத
ஆு வு இ்லிககிற் ரியே ஹபாரளித ன்ட்டபரவமனானைமதயுும ஹதளிமவயுும கண்டறவயத
ஆ ும. இ்லிக ப்றைநிம்ல அவ்வப்யபாது மனாறுும. அது ததனிம்லயோல் கட்டப்படுகிறைது.
டயவ ததனிம்லயுும ப்றைநிம்லயோல் கட்டப்படுகிறைது எதபது அவரது விுிககும.
ஆருமப ஆண்டுகளில் தத ுறைமமன ஏற்கப்படாமனல் இரந்ததற் வரந்ுயே ஹஹெகல், தனைது
வாழ்நாளிய்லயயே கிமடிககப்ஹபற்றை அங்கீகாரும றிதது ஹபரமிதும உமடயேவராக
இரந்தார. ஓவியேரகள வமரயேிக டியேவரகுாகவுும, சிற்பிகள வடிிககிக டியேவனைாகவுும
நாத இரிககியறைத எனை ஹபரமிதும ஹபாங்கிட ஹஹெகல் தனைது ன்யகாதரிிக 1831 ல்
எழுுனைார.
நவீனைிததுவிதமத ஆு படுஹபாருாிககியே மதல் திததுவ அறஞர ஹஹெகல். நவீனை திததுவ
ஆு வாுரகள எந்த எந்த வககமு கண்டு நுமழயே மயேதறைாலுும அமவ மடிந்த
ன்ாம்லகுாக அயத யநரிதுல் ஹஹெகல் அங் சிரிிததுிகஹகாண்டு அமனரந்ுரப்பமத காண்பர
எதபது ஏற்கப்பட்ட ற்றைானைது. ஹஹெகல் மனறைிககப்பட்டாலுும மனாரிகசியேிதுற் ள
ஹவளிச்ன்மனாக இரிககிறைார.
Ref:
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மனாரிகசித அரசியேல் பரிணாமனும

உ்லகித பல்யவறு நாடுகளுிக சி்ல ்தரிககதரிசிகள ஹபயேரும , அவரகளித ஹபயேரால்
ஹன்ால்்லப்படுும விஷயேங்களுும யபாு  யன்ரந்துளுனை. ப்ிததர, ஏசுபிராத, நபிகள எனை மனதும
ன்ாரந்த அமடயோுங்களுடத இவரகள அமனைிதது நாடுகளிலுும உணரப்படுகிறைாரகள.
அவரகளித ஹபயேரால் வகபாட்டுிக டங்களுிக மனிககள ஏராு ஹபாரமு யநரிதமத உதர
ுயோகிதமத ஹன்ு துளுனைர. அயதயபால் சி்ல இ்லிககியே யமனமதமமனகள றிதத
ஹன்ால்்லாடல்கள, அவரகளித ஹபயேரால் இ்லிககியே அமமனப்ப்கள எதறு அமவ உ்லக
அுவிற் ஹன்தறுளுனை. பிரிஞசு ப்ரட்சிதத மனகிததானை மழிககும சுதந்ுரும,
ன்யகாதரிததுவும, ன்மனிததுவமும ப்ல நாடுகளித இயேிககங்கமு கவ்வி பிடிிததது. ஆனைால்
அரசியேல் ஆளுமமன எதகிறை வமகதல் யவறு எவரிக ும கிமடிககாத இடும மனாரிகஸிற்
உ்லகும மழுவதுும கிமடிததுளுது. அவரித ஹபயேரால்- சிந்தமனையோல்- வககாட்டல்
எதகிறை மமறைதல் மனாரிகஸ ஹன்ல்்லாத நாடு இல்ம்ல எனை்லாும.
மனாரிகஸ எ்னும தனிநபர தனைது பமடப்ப்ிககள ம்லும இன்மனாகி ஹதாக்லாுர இயேிககங்களில்
ஏற்கப்பட்டு குமயூனிஸட் இயேிககங்குாக ஹபரகி, யன்ாவியேித- சீனைா யபாதறை நாடுகளித
ப்ரட்சிகர அரன்சுகுாக உரஹவடுிதது கடந்த 100 ஆண்டுகுாக உ்லகித ஹபரும
ஹபாருாயேத ன்ிகுயோகியுளுார. உ்லகும, மத்லாளிிததுவும ஹநரிககடிகளில்
சிிக ுமயபாஹதல்்லாும அவர யபன்ப்படுகிறைார. யமனல் அுகமனாக உணரப்படுகிறைார. அந்த
மனகிததானை ஆளுமமனதத பரிணாமனும றிதது அறமக சுரிககும தரப்பட்டுளுது. .
மனாரிகஸ தத இுமமனிககா்லும துவங்கி தனிப்பட்ட மனனித உறைவுகளிய்ல அதப்டத
இரந்தவர. அயதயநரிதுல் பிரச்ன்மனைகளில் கறைாராக, உறைவு மறந்தாலுும அமத
ஹபாரட்படுிததாதவராக இரந்தவர. தந்மதயுடத விவாுிக ும தரணமனாக இரந்தாலுும,
இறுுவமர தந்மததத யபாட்யடா ஒனதமறை தத்னடத மவிததுிகஹகாண்டிரந்ததாக
இரந்தாலுும, தாயுடத கன்ப்ப்கமு ன்ந்ுிததயபாதுும அவர இவ்விதும ததமனை
ஹவளிப்படுிதுிக ஹகாண்டார. ன்யகாதரிகளுடத ஆனைாலுும. பளளிகளில்
ன்கமனானைவரகளுட்னும றுுமப்ும யகலியுும ஹகாண்ட சீண்டுும சிறுவனைாக மனாரிகஸ
இரந்தார.
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எந்த யவம்லிக எுரகா்லிதுல் ஹன்ல்்லயவண்டுும எதகிறை கனைவு றிதத ஹஜரமனத கட்டுமர
எழுுயேயபாது அவரிக வயேது 17. ஹபாதுந்ல்னிக ும அுல் நாும ஹபறுும மழுமமனிக ும
எச்சிந்தமனை நுமமனால் நுமபிிகமகயுடத ஏற்கப்படுகிறையதா - எப்பித அமழிதது ஹன்ல்கிறையதா
அப்பிதிக அரப்பிதிததுிகஹகாளவது எனை மனாரிகஸ அுல் றப்பிட்டிரந்தார.
தனைது பட்டப்படிப்பில் 32 மனாணவரகளில் அவர 8 வது யரங்கில் வந்தார. அவரிக
‘Excellent promise’ எதபது ஹகாடுிககப்பட்டிரந்தது. பாத பல்கம்ல கா்லிதுல்
இமுஞரகளுிகயக உரியே ணிததுடத பணச்ஹன்்லவு ஹன்ு பவராக கடதபட்டவராக
இரந்தார. தந்மதயுும, ன்யகாதரியுும கவம்ல ஹதரிவிிக ும கடிதங்கமு அவரிக
அ்னப்பினைர. ’காரலிதத பாராமகும டுுமபிதுல் வரிததிதமத ஏற்படுிதுயேது. பிககிதது
வீட்டு அழகியே ஹபண் ஹஜதனியுடத மனாரிகசிற் 18 வயேுய்லயயே காதல் ஏற்பட்டது.
மனணமடிிகக்லாும எனை ரகசியே உடதபாடுும ஏற்பட்டது.
இுும காரல் ஹபரலினில் யநாு வாு ப்பட்டு இரந்தயபாது அவர தந்மத யமன 10 1838 ல்
மனமறைகிறைார. இரிககிறை தகவல்கள அடிப்பமடதல் பாரிததால் தந்மததத இறுு ன்டங்கிற்
அவர வந்ததாக ஹதரியேவில்ம்ல . 1839 ல் அவர டிரியேர வரகிறைார. 1842 ல் ுருமப ஊரவந்த
மனாரிகஸ ஹஜதனி டுுமபிததாரடந்தாத தங் கிறைார. 1842 ஜூம்லதல் தாயோரடத
தந்மததத எஸயடட் பணும யகட்டுல் பிரச்ன்மனை வரகிறைது. டுுமபிததார அவரிக
பணுமதர மனறுிததனைர.
ஹபரலித கல்வி சூழல் ன்ட்டும, திததுவும, வர்லாறு, ஹமனாகதயேல் கற்க தூண்டியேது.
ஹஹெகலியே தாிககும ஏற்பட்டது. ஆறுமனாதும யநாு வாு பட்டிரந்த அிககா்லிதமத மனாரிகஸ
மழுமமனயோக ஹஹெகம்ல படிிகக பயேதபடுிதுிகஹகாண்டார. டிரியேர நகரிதது கரப்பாண்டி
(Dark fellow from Trier) எனை கல்லரி வுாகிதுல் ன்க மனாணவரகள, யபராசிரியேரகள
மனிதுதல் அவர அறயேப்பட்லானைார. அவர ஏராு கவிமதகள எழுுயே கா்லமனது. ’ஃபாிகடரி
ஆஃப் ஐடியோஸத எனை நண்பரகள அவமர றப்பிட துவங்கினைர. – வால்டர ,ஹஹெகல்,
ஹ்லஸஸிங், மஹெத யபாதறை பிருமமனாண்டங்களித க்லமவ மனாரிகஸ எதறைார யமனான்ஸ
ஹஹெஸ. யநரமமனயோக ஒனரவமர திததுவவாு எனை அமழிககயவண்டுஹமனனில் அது
மனாரிகஸதாத எதறைார ஹஹெஸ. ஹஹெஸ பிதனைாட்களில் மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ உடத
நட்ப்ட்னும, மரண்பட்டுும இரந்தவர.
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ஹபரலித டாிகடர கிுப்பில் இுும இடது ஹஹெகலியேரகளுடத மனாரிகஸ யன்ரகிறைார. A
comparision of Natural Philosophy of Democcritus and Epicurus எதபமத ஆு விற்
எடுிதது 40 பிகக கட்டுமர- 6 பிகக சுரிககும ஒனதமறை அவர தந்தார. ்தரமனானைகரும- விரப்ப்றுு
(Determinism and free will) எதகிறை இரமமன நிம்லகள எபி ரஸ ஆு விய்லயயே
மனாரிகஸிற் துவங்கிவிட்டதாக ஹபலிிகஸ றப்பிடுகிறைார.
பிதுரிமக ஆசிரியேர ஹபாறுப்மப 24 வயேுய்லயயே மனாரிகன்ால் எடுிகக மடிந்தது.
’டாிகடரகிுப்த எதகிறை சுதந்ுர மனனிதர ழாமில் அனைாரிககின்ும, நிகிலின்ும, குமயூனின்ும
எதகிறை ப்ல கதுமப வாதங்கள இரந்தனை. மனாரிகஸ தனைது எடிட்யடாரியேல் ஹகாளமகமயே
இவரகளிடமிரந்து ன்ற்று வி்லிககி மவிததுிகஹகாண்டார. அதறுளு பிதுரிிகமக ன்ட்ட
சூழலில் அவரகளித கரிததுிககள ஹபாரிததமில்்லாதமவ எனை இுும மனாரிகஸ கருனைார.
ஹரதனிஸ ஹஜு டுங் (RZ) பாரிஸ நிரபராக யமனான்ஸ ஹஹெஸ குமயூனின் சிந்தமனைகமு
அ்னப்பிிகஹகாண்டிரந்தார. யவறு பிதுரிிகமககள அவற்மறை விமனரசிிததயபாது மிக
கவனைமனாக மனாரிகஸ தஅதத ஹகாளமககள இதறு ஹன்ால்்லப்படுும வடிவிதுல் இத்னும
யன்ாுிககப்படாதமவகுாகயவ இரிககிதறைனை, எனையவ நமடமமறைதல் தயதமவ
மறைவானைத ஒனதறைாகயவ படுவதாக எடிட்டர எதறை மமறைதல் மனாரிகஸ அதறு கருனைார.
ஹஜு டுங் பிதரிிகமக ஆருமபிதுல் அதத தாராுவாத சிந்தமனைகுால்
ஹபாறுிததுிகஹகாளுப்பட்டாலுும ஹன்தன்ார ஹதால்ம்லகளுிக உளுானைது. ’தனியோர
ஹன்ாிததுரிமமன நியோயேமனற்றைதுத எனை மிக ன்ாதரணமனாக இதறு நாும கரதமடிந்த ஒனதமறை அதறு
பிசினைஸ வட்டாரங்கள ஏற்காமனல் யகாபமனமடந்தனை. யமனாயன்ல் ுராட்மன் யதாட்ட
உரிமமனயோுரகள றிதது மனாரிகஸ எழுுயே 4 ப ு கட்டுமர அரன்ாங்கிதமதயுும ற்றைிதுற்
உளுாிககியேது. மனாரிகஸ ஹபாறுப்யபற்றைபித ஹரதனிஸ ஹஜு டுங் பிருகள 1000 லிரந்து
3300 ஆக விற்பமனைதல் உயேரந்தது. மிக மிககியே பிதரிிகமகயோக கரதப்பட்லானைது. ஜார
பற்ற எழுுயே கட்டுமரயோல் ரஷ்யோவித யபரரன்ர நியகா்லஸ1 யகாபமனமடந்தார. பிதனைர
பிரஷ்யோவித அமமனச்ன்ரமவ டி பிதுரிிகமக தமடமயே ஹதரிவிிததது. மனாரிகசித
புல்குால் அரன்ாங்கும ுரப்ுயேமடயேவில்ம்ல. அவர தனைது எடிட்டர ஹபாறுப்மப மனாரச்
17 1843 ல் ராஜினைாமனா ஹன்ு தார. மனாரிகஸ ஆறுமனாத அுவு எடிட்டர ஹபாறுப்பில்
இரந்ுரப்பார. பிதரிிகமக துமறைதத யமனான்மனானை, சுதந்துரிதமத பாுிக ும சூழம்ல அவர
உணரகிறைார. கபடங்குால் தாத யன்ாரந்துவிட்டதாக ஹதரிவிிககிறைார.
பிரிஞசு ப்ரட்சிதத அரசியேல், இங்கி்லாந்ுத ஹதாகற்ப்ரட்சிதத தாிககங்கள, ஹஜரமனத
சிிததாந்தங்களித மதயனைற்றைும ஆகியேமவ மனாரிகமன் ப்ரட்சிகர சிந்தமனைகள யநாிககி அதத
ப்ுயே உரவாிககங்கமு யநாிககி அமழிதது ஹன்தறைனை.
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மப்பது மில்லியேத மனிககள வாழ்ந்த பிராதசில் லத பிலிப் அரன்ர வாிக ரிமமனமயே ன்ற்று
விரிவுபடுிதுனைர. லத பிுாங் யன்ான்லிஸட் கரிததுிககமு வர்லாற்றுணரவுடத யபசியுும
எழுுயுும வந்தார. மனிககள நண்பரகள ன்மக அமமனப்ப் 1830 ஹன்ப்டுமபரில் ஹபரும
ஹபாதுிக ட்ட அமழப்மப விடுிததது. இதத காரணமனாக தம்லவரகள மகது
ஹன்ு யேப்பட்டனைர. சி்லர தம்லமனமறைவாகினைர. பிதனைர மனனித உரிமமன ஹன்ாமன்ட்டி
அமழப்பில் 1834 களில் யபாராட்டங்கள நடந்தனை. Society of families, Society of seasons
எனை இயேிககங்கள நடந்தனை. 1839 ல் palace of Justice மயே யபாராளிகள 300 யபர சூழ்ந்து
பிடிிததனைர. ஆனைால் அிகக்லகும நீடிிதது நிற்கவில்ம்ல. தம்லவரகள மகது ஹன்ு யேப்பட்டனைர.
யதால்விமயே தழுவியே க்லகங்குால் ஆகஸட் பிுாங்கி 33 ஆண்டுகள
சிமறைிததளுப்பட்டார.
1789 பிரிஞசு ப்ரட்சி கா்லிதுல் பாஹபஃப் (Babeuf ) யன்ான்லின் சிந்தமனைகள ம்லும ‘நி்லும
ன்மக உமடமமன, உணவுத பிரச்ன்ாரங்கமு யமனற்ஹகாண்டார. அவரித க்லகும காரணமனாக
கில்்லட்டித மமறைதல் அவர ஹகால்்லப்பட்டார. ஹன்தண்ட் மன்மனத ஹபாருாதார
நாடாளுமனதறைும(’Economic parliament’) எதகிறை கரிதமத ்தரவாக மதமவிததார.
மத்லாளிகள தம்லமமனதல்- விிஞஞானிகள, இ்லிககியேவாுகள அறவுமரதல்
நாடாளுமனதறைும எதறைார. ன்ார்லஸ ஃபரியேர குமயூதகள வாழ்ிகமக எதறைார. ராபரட் ஓவத
தமனாுரி ன்மகும ஒனதமறைத நிறுவி யன்ாுிததார. காயப (Cabet) ப்ிததகும 1839 ல் ஹவளியோகி
ஹன்ல்வாிக ஹபற்றைது. வறுமமனிக எுராக எனை அவர ரல் ஒனலிிததாலுும வதமமறையேற்று
எனை யபசினைார. லத பிுாங்ிக (Louis Blanc) பிரிஞசு ப்ரட்சிமயே உயேரிதுப் பிடிிதது அதத
வர்லாற்மறையுும, அயதயபால் அரன்ாங்க கடத உதவிகளித ம்லும ஹதாக்லாுரகளித
ஒனரிகஷாப் யகாரிிகமகயுும மவிததார. ப்ரதாத (Proudhan) ஹன்ாிதது எதபது ுரட்டு எதறைார.
அனைாரிககின் யன்ான்லின்ும எதகிறை க்லமவமயே அவர யபசினைார. இமவ அமனைிதமதயுும
மனாரிகஸ கற்று விமனரன்னைபரவமனாக எுரஹகாளுயவண்டிதரந்தது.
1760-1840 பிரிட்டனித ஹதாகல்வுரச்சி அபாரமனாக 20 மனடங் வுரந்து உயேரந்தது.
அடுிதத 20 ஆண்டுகளில் இரமனடங்காக உயேரந்தது. ஹஜரமனத திததுவ சிந்தமனைமயே அடுிதத
உயேரிதுற் எடுிதது ஹன்தறரந்தார ஹஹெகல். அவரித பியனைாமனனை்லாஜி ஆஃப் மமனண்ட்
ஹவளியோனைது. அவர World Spirit எதகிறை உ்லக ஆதமனா சிந்தமனைதலிரந்து தனைது
இயேிககவியேல் கரிததுிககமு பிதனினைார. அவரது திததுவும தஇரிககிதறை ன்மகிதுத ஹன்றவு
(solidity of established society’) எதபதாக அமமனந்தது. ப்ரயனைா பாயேர கிறிததுவும றிதத
யகளவிகமு எழுப்பினைார. ஃபாயேரபாிக உ்லக ஆதமனா எதபஹதல்்லாும இல்ம்ல எதறைார.
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இுும ஹஹெகலியேரகளில் சி்லர யநரடி அரசியேல் நடவடிிகமக எதறைனைர. கடுமமனயோனை
வமததல் ஆறு ஆண்டுகள சிமறைதல் இரந்து ஹவளிவந்த ஆரனைால்ட் ரூகா பிதரிிகமக
ஒனதமறை துவங்கினைார. இது அரசியேல் கா்லும (The age has become political) எனை ஆரனைால்ட்
ரூகா யபசிவந்தார. 1843 த துவிககிதுல் ரூகா தத்னடத இமண ஆசிரியேராக பிதரிிகமகதல்
பிதப்ரியே மனாரிகமன் அமழிததார.
மனாரிகசித மீதுும அவரித ஆற்றைலிலுும மி ந்த நுமபிிகமகமவிதது ஹஜதனி 7 ஆண்டுகளுிக
யமனல் காிதுரந்தார. இந்த ஹபாறுமமன வியேிககிததிககது எதறைாலுும சி்ல யநரும
மனனைிதஹதாு வுகமு காட்டுவதாகவுும இரந்தது. அமமனுயோகிவிடுவது, மறைகமு
எழுதுவது, தற்ஹகாம்ல மனயனைாபாவிதமத ஹவளிதடுவது யபாதறை அழுிததங்கமுயுும
மனாரிகசிற் அவர தந்ததாக யடவிட் ஹபலிிகஸ ( பிக 26 marx as politician david felix)
றப்பிடுகிறைார. ுரமனணிதுற் பிதனைர மனாரிகஸ ஹஜதனியுடத அவரது தாயோர வீட்டில்
ட்ரியேரிக அரகில் யராததஷா (Kreuznach) எ்னும ஊரில் தங் கிறைார.. Philosophy of
Rights எதகிறை அரசியேல் ன்மக பிரச்ன்மனைகமு விவாுிககிதறை ஹஹெகல் ஆிககிதமத மனாரிகஸ
கற்கிறைார. அது றிதது கட்டுமர ஒனதமறை எழுதுகிறைார..
பாரிஸ எதறைால் ப்ரட்சி எதகிறை ஈரப்ப் மனட்டுயமன அவரிக ஹதரிகிறைது. அதத க்லாச்ன்ார
யமனதமமன அழ எதபஹதல்்லாும அவமர பாுிககவில்ம்ல. ப்ரட்சிகர கரிததுிககமு யதடி
விிததுிகஹகாண்டிரந்தார. 1843-45 ல் பாரிசில் இரந்தார. Deutsch Jahrbucher
பிதரிிகமகதல் ரூகா உடத இர கட்டுமரகள மனாரிகஸ எழுுனைார. பிதனைர வரவிரந்த
அவரித தப்னித டுுமபும, ஹபாருாதார திததுவ மகயயேடுகளத ஆகியேவற்றற்கானை
ஹவளிப்பாடுகமு இிககட்டுமரகள ஹகாண்டிரந்தனை.
1840 களில் அரசியேல் அகுகளித ஹபரும ப்கலிடமனாக பிராதஸ இரந்தது. 20000
எதிதிகமகதல் அவரகள இரந்ததாகவுும அுல் பாரிசில் மனட்டுும 12000 யபர
இரந்ததாகவுும ஹபலிிகஸ ஹன்ால்கிறைார. ப்ரட்சிகரவாுகமுிததவிர ஹஜரமனானியேரகள 15000
யபர அங் வாழ்ந்து வந்தனைர. ஹஜரமனத மனிககள மனதறைும, ன்மக ஒனதுிககலுிக
உளுானைவரகளித அமமனப்ப் யபாதறைவற்றல் ஹஜரமனத மகவிமனைஞரகள இரந்தனைர.
இிககா்லிதுல் ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர தம்லவர காரல் ஷாப்பர (karl Schapper) ்தவிரமனாக
ஹன்யேல்பட்டுவந்தார. 1837 ல் சி்ல ஹதாக்லாுரகமு ுரட்டித லிக ஆப் ஜஸட் த
உரவாிககினைார. அவர மகது ஹன்ு யேப்பட்டு விடுவிிககப்பட்ட பிதனைர ்லண்டத ஹன்தறு
1840 ல் ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர கல்வி எதபதற்கானை ஹன்ாமன்ட்டிமயே துவிககினைார.
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பாரிஸ வந்த மனாரிகஸிக ும ஹஜதனிிக ும ஹபாது ன்மமனயேல் அமறை ஹகாண்ட- நாத
டுுமபங்கள யன்ரந்து ஒனதறைாக வசிிக ுமபடியோனை குமயூனில் தங்க இடும ஹகாடுிககப்பட்டது.
சி்லவாரங்களில் இுும ஹஜரமனாதயே இயேிகக ப்ரட்சிகர கவிஞர ஜாரஜ் ஹஹெரயவவித
துமணவியோர தனி இடும எனை ஹன்ால்லி ஹவளியயேறனைார. ரூகா துமணவியோரித ஹதால்ம்ல
ஹஜதனிிக ஏற்பட்டது. அயத ப ுதல் யவறு இடிதுற் ஹஜதனியுடத மனாரிகஸ
டியயேறனைார. பிரிஞசு ப்ரட்சிகர தம்லவரகளிடமிரந்து கட்டுமரகள ரூகாவிற்
வரவில்ம்ல. வந்த சி்ல கட்டுமரகளுும மி ந்த நாிதுக ஹநடி ஹகாண்டிரந்தனை .பாரிசில்
லத பிுாங், பியேரி ஹ்லராிகஸ, ப்ரதாத யபாதறைவரகமு ன்ந்ுிகக மனாரிகசிற் வாு ப்ப்
கிமடிததது. ரூகாவிற் பிராதஸ ப்ரட்சிகர ன்ிகுகள அங்கீகாரும தங்களுிக
கிமடப்புல்ம்ல, ஹவளிநாட்டிலிரந்து வரயவார தனிிததுவிடப்படுகிதறைனைர எதகிறை
எதணும உரவானைது. ப்ரதாத மனமறைந்தயபாது ஒனரவமர ஒனரவர காயேப்படுிதுஹகாண்ட
விவாத இரவுகமு ரூயக றப்பிடுகிறைார. ப்ரதாத மடரிகளில் மனாரிகஸ பற்றயே றப்ப்
இல்ம்ல எனை ஹபலிிகஸ ஹன்ால்கிறைார.
ரூகா 1844 பிப்ரவரிதல் யநாு வாு பட்டதால் மனாரிகஸ பிதரிிகமகமயே எடிட் ஹன்ு து
ஹகாணரந்தார. மனாரிகஸ, எங்ஹகல்ஸ, ஹஹெததரிச் ஹஹெதத யபாதறைவரகளித
ஆிககங்கங்கள இடுமஹபற்றைனை. ன்ரிக ய்லஷத மிக மறைவாக இரந்தது. கப்பல் வகயோக
மரத்லாந்ித ப ுிக அ்னப்பப்பட்ட 100 பிருகளுும மகப்பற்றைப்பட்டனை. ஆண்டுிக 550
பிரஷ்யேத தா்லர எதகிறை ஊுயேும மனாரிகசிற் தரவதாக ஹன்ால்லிிததாத ரூகா (Arnold Ruge)
அமழிதுரந்தார. அதறுளு நிம்லதல் மனிதுயேதர வாழ்ிகமகிக ரியே ஊுயேமனது. ஆனைால்
பிதரிிகமக யபாகாததால் மனாரிகசிற் ஊுயேும தரப்படவில்ம்ல. தனைது கய்லாத பணிககார
நண்பரகள ம்லும 1000 தா்லரகள ஹபற்றுிததாத மனாரிகஸ டுுமபிதமத நடிதத
யவண்டிதரந்தது.
ப்ிததகும ஒனதமறை எழுதுவதற்காக மதபணும 1500 பிராங்ிகஸ ஹபற்று கஷ்டிதமத மனாரிகஸ
திதிததுிக ஹகாண்டதாக அறயே மடிகிறைது. Vorwarts பிதரிிகமக ழு ஒனதறு வுரந்தது.
மனாரிகஸ, ப னித, ஹஹெதத, ஹஹெரயவ எனை எழுதுபவரகள யன்ரந்தனைர. ப னித
தங்கிதரந்த சிறு அமறைதல் 14 யபர அுவில் டுவதுும விவாுப்பதுும நடந்தது. மகும
ஹதரியோத அுவு ப்மக மனண்ட்லும சூழ அவரகள விவாுிததாக ஹபலிிகஸ தனைது ஆு வில்
றப்பிடுகிறைார. நண்பரகள ழு விவாதிதுல் ரூகா அந்நியேப்பட்டுப்யபாக மனாரிகஸ
அிக ழுவிற் ஏற்ப்ிக ரியேவரானைார. ரூகா ஹதாக்லாுர பிரச்ன்மனை றிதது எழுுயே
கட்டுமரிக அவரித மத்லாளிிததுவ சிந்தமனைமயே தாிககி மனாரிகஸ விமனரன்னைும எழுுனைார.
எுரபடுபவரகமுஹயேல்்லாும மனாரிகஸ ஹகாதறுவிடுவார எனை ரூயக புல் விமனரன்னைும
தந்தார.
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II
1842 களில் மனாரிகஸ இரந்த பிதரிிகமக அலுவ்லகிதுற் எங்ஹகல்ஸ வந்து ஹன்ல்பவராக
இரந்தார. 1844 களில் அவர யன்ான்லின் சிந்தமனைகளில் உறுு ஹகாண்டவராக மனாறதரந்தார.
பிரிட்டிஷ் ஹதாகல்கள றிதது கட்டுமரகள எழுுனைார. பாரிசில் அவரகள காபி
யடபிளகளில் ன்ந்ுப்பதுும நடிகக துவங்கியேது. ஹஜதனி பிளமுப்யபறுிககாக மரத்லாந்ித
ஹன்தறை அிககா்லிதுல் எங்ஹகல்ஸ தனைது ன்ந்ுப்மப மனாரிகஸ வீட்டில் யமனற்ஹகாளுித
துவங்கினைார. ஹதாடரந்த 10 நாட்கள விவாதங்கள அவரகுது யதாழமமனமயே
உறுுப்படுிதுயேது. வாழ்நாள நட்பாக அவரகள யதாழமமன உச்ன்ும ஹன்தறைது.
எுரபடுும அமனைிதது றிததுும தயேவுதாட்ன்ண்யேமனற்றை விமனரன்னைும (‘Ruthless criticism of
everything existing, less be afraid of struggle with the powers that be’) எதகிறை
சிந்தமனைிக மனாரிகஸ வந்து யன்ரகிறைார. மரிககிததுடத டியே யமனதமமனமயே அவர
இிககா்லிதுல் ஹவளிப்படுிது வந்தார மனாரிகஸ எனை ஹபலிிகஸ றுகிறைார. Jewish question,
The philosophy of Right விமனரன்னை கட்டுமரகமு மனாரிகஸ எழுதுகிறைார.. மந்ுயே
ப்ரட்சிகள நமடமமறைப்படுிதத தவறயே மனத அகிதஹதாகப்ப், ஹன்ாிதது பறமதல் பற்ற
மனாரிகஸ யபசுகிறைார. நிரந்தர ப்ரட்சி (Permanent Revoultion) எதகிறை கரிதுற் ும அவர
வரகிறைார . பிதனைாட்களில் டிராட்ஸகி இமத பயேதபடுிது யபன்ிததுவங்கினைார. பாட்டாளி
வரிககிதமத யுனிவரன்ல் கிுாஸ எதறைார மனாரிகஸ- the class that would mean the end of all
classes அமனைிதது வரிககங்கமுயுும மடிவிற் ஹகாணரும வரிககும எனைவுும றப்பிட்டார.
1844 யமன மனதிதுல் ஆரனைால்ட் ரூகா பாயேரபாிககிற் எழுுயே கடிதும ஒனதறல் மனாரிகசித
யமனதாவி்லான்ும ப்ிது ரமமனமயே றப்பிட்டு விமனரசிிககிறைார மனாரிகஸ அன்ாதரண
்தவிரிததுடத ஹன்யேல்படுகிறைார. ப்ிததும ப்து அறவுிதுறைனைது. அதனைால் கரவிததுடனைானை
ஹபரும விுிககமனாக யபாகிறைது. கமர ஹததபடாத கடல் மனாுரியோனை ப்ிததகங்களில் அவர
ஆழ்ந்து விடுகிறைார. எமதயுும மடிிககாமனல் அப்படியயே விட்டுவிடுகிறைார எதகிறை மனாரிகஸ
பற்றயே தனைது அபிப்ராயேிதமத ரூகா ஹவளிப்படுிதுனைார.
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பாரிஸ மனா்னஸகிரிப்ட்ஸ எதகிறை ஹபாருாதார திததுவ மகயயேடுகள எதபுல் மனாரிகஸ
ஈடுபட்டிரந்தார. ஆடுமஸமிித, ரிிககாரயடா ஆகியே ஹபாருாதார வல்லுனைரகள மீது
மனரியோமத ஹகாண்டிரந்தாலுும மனாரிகஸ அவரகுது கரிததுிககமு விமனரசிிததுவந்தார.
யதன்ங்கள ஒனரிகஷாப் ஆகிவிட்டனை. மனனிதரகள உற்பிதுயுும நுகரவுும ஹகாண்ட ஹமனஷதகள
ஆிககப்பட்டுவிட்டனைர. மனனித வாழ்ிகமக ம்லதனைமனாகிவிட்டது. கண்மடிிததனைமனாக
ஹபாருாதார விுகள உ்லமக ஆளகிதறைனை எதகிறை ரிிககாரயடா எழுுயேமத சுட்டிிககாட்டி
மனாரிகஸ விவாுிககிறைார. மனாரிகமன் ஹபாருாதாரவாு எனை ஹன்ால்வமதவிட அவமர
ஹபாருாதார விமனரன்கர எனை பாரப்பயத ன்ரியோக இரிக ும எதகிறை கரிதமத ராபரட் டிககர
ஹகாண்டிரிககிறைார.
மனனிதனித அறவாரந்த ழப்பிதுத விமுவாக கடவுயு தவிர , கடவுள மனனித
பமடப்பிற் காரணகரிததா அல்்ல எதறைார மனாரிகஸ. மனனிதமனை அந்நியேமனாிக ும
தனிஹன்ாிததுரிமமனமயே கடப்பது குமயூனின்ும. மனனித ன்ாரிதமத மீட்டுித தரவது- மனனிதமனை
மனனிதனைாிக வது, மனனித்னிக ும இயேற்மகிக ும, மனனித்னிக ும மனனித்னிக மனானை
மரண்கமு மிக யநரமமனயோனை வமகதல் ்தரப்பது எதறைார. வர்லாற்றத ப்ுமர குமயூனின்ும
விடுவிிககிறைது எதகிறை அற்ப்த விுிககிதமத மனாரிகஸ நல்கினைார. இந்த ஸயடட்ஹமனண்ட்டில்
ஹன்யேல்வமகப்பட்ட விுிககும ஏதுும அவர தரவில்ம்ல. ஹபாரளதாத மத்லானைது (The
world's materialist character was its First cause ) எதகிறை ஆழமனானை நுமபிிகமகமயே அவர
வந்தமடந்தார.
ப்ரயனைா பாயேமர விமனரசிிதது அவரது மதல் ப்ிததகமனாக ப்னித டுுமபும வந்தது.. யடவிட்
ஹபலிிகஸ தப்னித டுுமபுமத ப்ிததகும எதகிறை வமகதல் யதால்விதாத எதகிறை கரிதமத
றுகிறைார. 1845 பிப்ரவரிதல் ஹவளியோனை இப்ப்ிததகும ப்ரயனைா பாயேரித ஹன்ல்வாிகமக
ன்ற்று மறைிததது எனை்லாும. பாரிசில் நீடிிதது இரிககமடியோத சூழலில் மனாரிகஸ, ப னித,
ரூகா , மஹெத ஹவளியயேற்றைப்பட்டனைர. 1846 பிப்ரவரிதல் மனாரிகஸ பிரஸ்ஸல்ஸ ஹன்தறைார.
இரிககிறை வீட்டு ன்ாமனாதகமு விற்றுவிட்டு பிதனைர ஹஜதனி யபாு  மனாரிகசுடத
யன்ரந்துஹகாண்டார.
பாயேரபாிக ஆு வுகள ்தன்ஸ 11 ல் (Theses on Feuerbach) ப்கழ்வாு ந்த ுருமப ுருமப
ஹன்ால்்லப்படுும அவரது யமனற்யகாுானை– உ்லமக வியோிககியோனைப்படுிது
ஹகாண்டிரப்பதல்்ல, மனாற்றுவது எதபதுதாத மிககியேமனானைது(’ The philosophers have only
interpreted the world in various ways, the point is to change it’) எதபமத ஹன்ால்கிறைார.
இந்த நிம்லதல் அ்ததமனாக மனாரிகஸ ததமனை மனாறுும உ்லக நடவடிிகமககளுிககானை
தம்லமமனயோக (’to be chief of operations in changing world’) எனை கருிகஹகாண்டு
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விட்டதாக ஹபலிிகஸ விமனரன்னைும ஹன்ு கிறைார. 1845 ஹன்ப்டுமபர மதல் 1846 ஆகஸட்
வமரதல் எங்ஹகல்ஸ உடத அவர ஹஜரமனத திததுவும எழுதுவுல் கவனைும விிககிறைார.
திததுவிதுத வறுமமன ஏப்ரல் 1847 லுும, குமயூனிஸட் அறிகமக ஜனைவரி 1848 லுும
எழுதப்படுகிறைது. 1850 களித இறுுதல்தாத அவர ததமனை மழுமமனயோக நிம்லநிறுிதுிக
ஹகாளுமடிந்தது.
வாழ்நிம்லதாத உணரமவ ்தரமனானிிககிறைது (It is not consciousness that determines life,
but life that determines consciousness) எதபமத உறுுபட மனாரிகஸ நிறுவுகிறைார. தனைது
ஹபாருாதார ஆு வுகளித ம்லும மனாரிகஸ ப்ரட்சிமயே பாட்டாளிமனயேப்படுிததலிலுும
ன்ரவயதன்மனயேப்படுிததலிலுும நகரிதுவிட்டார . 1846 System of Economic contradictions
or The philosophy of Misery எதபமத ப்ரதாத இரண்டு வால்யூுமகளில் ஹகாணரந்தார.
இதமனை விமனரசிிததுதாத மனாரிகஸ திததுவிதுத வறுமமன எனை யமனற்ஹன்ாதனை ப்ிததகிதமத 1847
ல் ஹகாணரகிறைார. ப்ரதானித அனைாரிககின் யன்ான்லின் ஹபாருாதாரும இுல் விமனரன்னைிதுற்
உளுானைதாக ஹபலிிகஸ ஹன்ால்கிறைார. ஹபாருாதாரிதுத ன்ாரும அரசியேல்தாத,
உண்மமனயோனை அரசியேல் ப்ரட்சிதாத எதபது எுஹராலிிககப்படுகிறைது.
ஏறைிததாழ அவர குமயூனிஸட் அறிகமகமயே இறுு ஹன்ு ுட்ட கா்லிததுடத பிரஸ்ஸல்ஸ
வாழ்ிகமக மடிவிற் வரகிறைது. அகாடமிிக வட்டாரங்களுிக ஹபரும ப்ிததகங்கமு எழுு
தரவதல்்ல, ப்ரட்சிகர இயேிககங்கமு உந்ு எழுப்ப்வது, அவரகளிடிதுல் கரிததுிககமு
எடுிதது ஹன்ல்வது எங்களித யநாிககமனாக இரந்தது எனை எங்ஹகல்ஸ இிககா்லிதுல் தங்கள
சிந்தமனைதல் ஏற்பட்ட மிககியே மனாற்றைிதமத ஹவளிப்படுிததுகிறைார. 1844-45 களில்
எங்ஹகல்ஸ அவரது மரத்லாந்து ஹபரமனத மனற்றுும எல்ஹபரஃஹபல்ட் ப ுகளில் 200
யபரகள பங்யகற்றை குமயூனிஸட் ழு ட்டங்கள மதமறை நடிதுவிட்டதாக ஹதரிவிிககிறைார.
யவடிிகமகயோக ஒனரமமறை அவர அங் ஹதாக்லாளிதாத இல்ம்ல (’only the proletariat
was missing’) எனை றப்பிடுகிறைார. ஹநரிககடிகள ஏற்பட்டதால் அதற் யமனல் ட்டங்கள
நடிததமடியோமனல் யபானைது.
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எங்ஹகல்ஸ இங்கி்லாந்ுல் ஹதாக்லாுர வரிககிதுத நிம்ல (The condition of working
class in England) எழுு மனாரிகசிடும ஹதரிவிிதுரந்தார. 1845 ல் லப்சிிககில் ஹவளியோனை
அப்ப்ிததகும மனாரிகசித ப்ிததகங்கமுவிட அந்யநரிதுல் அுகும விற்றைதாக ஹபலிிகஸ
ஹன்ால்கிறைார. 1845 ல் மனாரிகமன் ்லண்டத அமழிதது ஹன்தறு ஆறுவாரும மனாதஹன்ஸடரில்
தங்கமவிதது காரல் ஷாப்பர யபாதறைவரகமு எங்ஹகல்ஸதாத அறமகும ஹன்ு து
மவிககிறைார. நாரிதஹதரத ஸடார எதபது ன்ாரட்டிஸட்களித பிதரிிகமக. அதத எடிட்டராக
இரந்த ஜூலியேத ஹொரயனை அறமகும மனாரிகசிற் கிமடிககிறைது. 1846 ல் அமமனப்ப்
வடிவிதுல் குமயூனிஸட் கரஸபாண்டதஸ கமிட்டி ஒனதமறை மனாரிகஸ ஏற்படுிததுகிறைார.
மனாரச் 30 1846 ல் மனாரிகஸ, எங்ஹகல்ஸ, ரஷ்யேிதயதாழர பாவல் அதஹனைதகாவ் ,
மதயேற்கம்லஞராக இரந்து ஹஜரமனத ஹதாக்லாுரகளிடும யவம்ல ஹன்ு த மவட்லிங்
உளளிட்டவரகள ட்டும ஒனதறு நடந்தது. ஹதாக்லாுர இயேிககங்கள றிதது
விவாுப்பதற்காக அவரகள டினைாரகள. எங்ஹகல்ஸ தம்லமமனயுமரதல் ப்ல யதாழரகள
பல்யவறு வமககளில் ஹதாக்லாுரகளிடும யவம்லஹன்ு து வரகிறைாரகள. அவரகளுிக
ஹகாளமககமு உரவாிகக யநரமில்்லாமனல் இரிகக்லாும. ஹபாதுவானை யகாட்பாடு (doctrine)
ஒனதமறை ஏற்று ஹன்யேல்படுிததுவதற்காக நாும டிதரிககியறைாும எனை அறமகும ஹன்ு தார.
ஏராு யதாழரகளிடும குமயூனின்ும எனை யபசி யவம்ல ஹன்ு யுும மவட்லிங் ஹன்ால்்லட்டுும
எிததமனையபரிக அவரகுால் தயவம்லத யபாதரிக ும எதபமத மனாரிகஸ யகலியோக
ஹன்ால்லிட மவட்லிங் கடுமமனயோனை பும்ல தந்தார. மனாரிகஸ தனைது படிப்பறமவ (bookish
theory) உண்மமனயோனை ஹதாக்லாுரகளிடும ுிதிகக பாரிககிறைார எதறைார மவட்லிங் .
அறயோமமனயோல் எவரிக ும ப்லனிரிககயபாவுல்ம்ல எனை மனாரிகஸ தனைது யகாபிதமத
ஹவளிப்படுிதத யவண்டியேதானைது.
1846 CCC எதகிறை குமயூனிஸட் கரஸபாண்டண்ட் ழுவிற் பாரிஸ நிரபராக இரிகக
யவண்டி ப்ரதா்னிக மனாரிகஸ எழுுனைார. அுல் ப்ரதாத ப்ிததக ஹஜரமனத
ஹமனாகஹபயேரப்பாுர ஹஹெர ிகரண் பற்ற மனாரிகஸ விமனரசிிதுரந்தார. ப்ரயதானிடமிரந்து
மனாரிகஸ பும்ல ஹபற்றைாலுும பாரிஸ நிரபர எதபதற்கானை இமன்மவ ஹபறைவில்ம்ல.
குமயூனின் கரிததுிககமு பகிரந்து ஹகாளு விவாுிகக பரந்த ப்ல நாடுகளித பிருநிுகள
அடங்கியே ன்ரவயதன் அமமனப்ப் ஒனதறத யதமவ றிதது ஷாப்பர - மனாரிகஸ கடிதங்கள
எழுுஹகாண்டனைர. ஷாப்பர அமத அமல்படுிததுுமவமகதல் உரியே ுட்டஹமனதனை எனை
மனாரிகமன் யகட்டிரந்தார.
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மனாரிகசித ஆய்லான்மனையோனை தகுமயூனிஸட் காங்கிரஸத எதபமத ஷாப்பர ஏற்றைார. அயத
யநரிதுல் பிரஸ்ஸல்ஸிலிரந்து ஹன்யேல்படுும மனாரிகஸ ழுமவ பற்ற யபராசிரியேிததனைமனானை
கரவும எதறு விமனரசிிதது ( " you proletarians of Brussels still have the professor's
arrogance in a high degree" ) ஷாப்பர எழுுனைார. புல் தரும வமகதல் பாரிசிலிரந்து
எங்ஹகல்ஸ த்லண்டத ஷாப்பர ழுவினைமரத விமனரசிிதது கடிதும எழுுனைார. இவரகளுடத
யவம்ல ஹன்ு வது கடினைுமதாத, ஹபாறைாமமனயுடத யபராசிரியேர எனை ற்றைும ஹன்ால்வது
நுமமமன ஆரவமிழிகக ஹன்ு கிறைது எதறைார எங்ஹகல்ஸ.
ஜனைவரி 20 1847 ல் தலிக ஆப் ஜஸடிஸத யஜான்ப் யமனால் எதபவமர பிரஸ்ஸல்ஸ
அ்னப்ப்கிறைது. சி சி சி மயே தங்களுடத வந்து இமணயுமனாறு யவண்டுயகாள விடுிககிறைார
யமனால். மனாரிகஸ அிக ழுவினைரித கற்பனைாவாத சிந்தமனைகள றிதது யகளவி எழுப்ப்கிறைார.
மனாரிகஸ தனைது சிந்தமனைகுால் லிக உறுப்பினைரகமு ன்ரி ஹன்ு து ஏற்கமவிகக மடியுும எனை
யமனால் ஹதரிவிிகக லிக ஆப் ஜஸடிஸ உடத ஹன்ல்வது எனை மனாரிகஸ யதாழரகள
மடிஹவடுிககிதறைனைர.
’லிக ஆப் ஜஸடிஸத ஜூத 2 - 9 1847 ல் டுகிறைது. மனாரிகஸ வரவில்ம்ல. எங்ஹகல்ஸ
பாரிஸ பிருநிுயோக பங்யகற்றைார. குமயூனிஸட் லிக எனை ஹபயேமர மனாற்றை
மடிஹவடுிககிதறைனைர. அமனைவரும ன்யகாதரரகள(All men are Brothers) எதபதற்
பு்லாக அமனைிததுப்ப ு பாட்டாளிகயு ஒனதறுயன்ரங்கள(Proletarians of all lands,
Unite) எதபதுும ஏற்கப்படுகிறைது. பிரஸ்ஸல்ஸ சி சி சி குமயூனிஸட் லகித கிமுயோக
ஆகஸட் 5 1847 ல் மனாற்றைப்பட்டு தம்லவர மனாரிகஸ எனை அறவிிககிதறைனைர. குமயூனிஸட் லிக
உறுப்பினைரகள யவறு எந்த அரசியேல் அமமனப்ப்ட்னும ஹதாடரப் ஹகாளுிக டாது எதகிறை
்லண்டத ஹன்ண்ட்ரல் கமிட்டிதத வககாட்டம்ல பிரஸ்ஸல்ஸ கமிட்டியோல் ஏற்கமடியோது
எதகிறைார மனாரிகஸ. அவரகளித அரசியே்லற்றை பாரமவமயேயுும மனற்றை ழுிககளுடத
ஹதாடரப்ஹகாண்டு விவாதும ம்லும தங்கள கரிததுிககமு ஏற்க ஹன்ு ுடுும மயேற்சிமயே
கட்டுப்படுிததுவதாகவுும மனாரிகஸ றனைார.
குமயூனிஸட் லகித இரண்டாவது காங்கிரஸ அவசியேும எனை மனாரிகஸ கருனைார. ்லண்டனில்
நவ 30 - டின்ுமபர 8 1947 வமர அிக ட்டும நடந்தது. மனாரிகஸ பங்யகற்றைார. மத்லாளிிததுவ
மமறைத்லானை ஆட்சிமயே தூிககி எறவது, தனியோர ஹன்ாிததுரிமமனயேற்றை, வரிககயபதமனற்றை
ன்மதாயேும அமமனப்பது, பாட்டாளிகளித ஆட்சி எதபமத லிக ஏற்றைது. குமயூனிஸட்
அறிகமக எழுதுும ஹபாறுப்ப் மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸிக தரப்படுகிறைது.
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III
பிரஸ்ஸல்ஸில் ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர கல்விமமனயேும ஒனதமறை மனாரிகஸ நண்பரகளுடத
அமமனிககிறைார. அங் வில்ஹஹெல்ும உல்ஃப், யமனான்ஸ ஹஹெஸ வ ப்ப்கள எடுிககிதறைனைர.
மனாரிகஸ ஹபாருாதார றப்ப்கள பற்ற வ ப்ப்கள எடுிதது வந்தார. ்லண்டத கமிட்டி
உடனைடியோக குமயூனிஸட் அறிகமகமயே அ்னப்பிடயவண்டுும எதறை தாிககீமத மனாரிகஸிற்
அ்னப்பியேது. 1848 பிப்ரவரிதல் ஹவளிதட ஏதுவாக மனாரிகஸ அறிகமகமயே அ்னப்பினைார.
இவ்வறிகமக எழுுயேததம்லும தகா்லங்கமு கடந்த ப்ரட்சிகர ன்ிகுகளித மனாஸடர ஆனைார
மனாரிகஸத எனை யடவிட் ஹபலிிகஸ பாராட்டுடத றப்பிடுகிறைார. அயதயநரிதுல் "A spectre
is haunting Europe- the spectre of communism " அு யராப்பாமவ குமயூனின்ும எ்னும
ஹபருமபதும ஆட்டிப்பமடிககிறைது எதறு அவர எழுுயேமத தboastful lie’
ஹவற்றுப்ஹபரமமன எனை ஹபலிிகஸ விமனரசிிககிறைார. அமனைிததுவமகப்பட்ட யன்ான்லின்
சிந்தமனைகமுயுும கடுமமனயோக விமனரசிிதது மனாரிகஸ ஹதாக்லாளி வரிகக குமயூனிஸட் கட்சி
எதபமத உயேரிது பிடிிததார. அதத ்தரமனானைகரமனானை ப்ரட்சிகரமனானை பாிதுரிதமத
அழுிததமனாக ஹவளிப்படுிதுனைார.
ஹபல்ஜியேிதுல் தாதடமிரந்து ஹபற்றை 6000 பிராங்ிகஸ பணிதுல் 2100 எடுிதது ஹபல்ஜியேும
ழு ஒனதறு ஆயுதும வாங்கிட மனாரிகஸ உதவினைார எதகிறை யபாலஸ தகவல் ஹன்தறைது.
ஹபல்ஜியேும ஹடமனாிகரடிிக அயன்ாசியயேஷத எதபதற் மனாரிகஸ துமணிததம்லவராக
இரந்தார. பிப்ரவரி 27 அதறு ஆரப்பாட்ட அமறை வல் விடப்பட்டது. 1848 மனாரச் 3 அதறு
மனாம்ல 24 மனிதயநரிதுற் ள மனாரிகஸ ஹபல்ஜியேுமவிட்டு ஹவளியயேறையவண்டுும எதகிறை
உிததரவு பிறைப்பிிககப்பட்டது. மனாரச் 4 காம்லதல் அவர மகது ஹன்ு யேப்படுகிறைார. மனாரிகசுும
சி்ல ஹவளிநாட்டினைரகளுும ச்ன்லுடத பிரிஞசு ப்ரட்சிமயே காபி கிமுப்பில்
ஹகாண்டாடிஹகாண்டிரந்தாரகள, அங் யபாலின்ாரடத நடந்த வாிக வாதிதுல் மனாரிகஸ
மகது ஹன்ு யேப்பட்டார எனை யபாலிஸ தரப்ப் றயேது. மனாரிகஸ வீடு ப் ந்து அவரகளிடும
யபாலின்ார யமனான்மனாக நடந்துஹகாண்டனைர எதகிறை ஹபாதுவானை புமவ ப்லர தந்துளுனைர.
நிுுரட்டி ப்ுயே ஹரதனிஷ் ஹஜு டுங் பிதரிிகமகமயே மனாரிகஸ மனற்றுும யதாழரகள
ஹகாணரந்தனைர. மிக கவனைமனாக குமயூனிஸட் பிதரிிகமக எனை அறவிிககாமனல் ஜனைநாயேக இதழ்
எனை அறவிிததனைர. பிரியேமடியோத ஒனதறுபட்ட ஹஜரமனனிிககாக எதறை மழிககும தந்தனைர.
இதறுளு நிம்லயபால்தாத அதறுும.. ப்ல ஹதாக்லாுரகள யவறு பிதரிிகமககமுயயே
அுகும படிிதது வந்தனைர. ஆனைாலுும மனாரிகஸ உமழப்பால் 6000 எண்ிதிகமகதல்
ஹவளியோகி அப்பிதரிிகமக கவனைிதமத ஈரததது. 1848 ஏப்ரலில் கய்லாத வந்தார மனாரிகஸ.
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கய்லானில் அந்யநரிதுல் லமக துவங்கி நடிதுயேவர டாிகடர காட்ன்ால்ிக. 1848 மனாரச்சில்
நடிதுயே ஆரப்பாட்டிததால் அவரகள மகது ஹன்ு யேப்பட்டனைர. காட்ன்ால்ிக ஹதாக்லாுர
அமமனப்பில் 5000 உறுப்பினைரகமு மவிதுரந்தார, மனிதுயேதர வரிககிதுலிரந்து ்தவிரமனாக
இயேங்கிவந்த சி்லரடத தநகர ஜனைநாயேக கழகுமத ஒனதமறை மனாரிகஸ துவங்கினைார. சிறு
வரிததகர சி்லரும அுல் இமணந்தனைர. அரசியேல் நிகழ்வாக ஹஜரமனத 38 சிறுப ுகளிலுும,
பிரஷ்யோவுும யன்ரந்து பிராங்கபரட் நாடாளுமனதறைும அமமனந்தது. அதற் மனாரிகசித சி்ல
நண்பரகளுும யதரந்ஹதடுிககப்பட்டிரந்தனைர.ஆரனைால்ட் ரூகாவுும உறுப்பினைர.
1848 ஜூம்லதல் மனாரிகசித ஆய்லான்மனைப்படி மதறு மிககியே ஜனைநாயேக அமமனப்ப்களித
ஒனரங்கிமணப்ப்ிக ழு, அமத இயேிககிட ஆறுயபர கமிட்டி அமமனிககப்பட்டது. ஆனைால்
யபாலின்ார காட்ன்ால்ிகமக மகது ஹன்ு தனைர. வதமமறை ம்லும டியேரசு நிறுவ மயேற்சி
எதகிறை வழிக அவரமீது யபாடப்பட்டது. இச்சூழலில் மனாரிகஸ தம்லமமன பாிதுரும
எடுிதது ஜனைநாயேகவாுகளித கய்லாத காங்கிரஸ எதபமத ஆகஸடில் அமமனிததார.
ஹன்ப்டுமபரில் ஹதாக்லாுர பாதுகாப்ப் கமிட்டி எனை ஒனதமறை எங்ஹகல்ஸ, உல்ஃப்
யபாதறைவர அமமனிததனைர. இிககமிட்டி கய்லா்னிக 10 கிமீ தூரிதுல் உரிங்கத
எ்னமிடிதுல் 10000 மனிககமு ுரட்டி ஹபாதுிக ட்டும நடிது பிராங்கபரட் நாடாளுமனதறை
நடவடிிகமககமு தாிககியேது. ஷாப்பர தம்லமமனதல் எங்ஹகல்ஸ உட்பட உமரயோற்றனைர.
மனாரிகஸ பங்யகற்கவில்ம்ல.
ஹன்ப்டுமபர 25 அதறு எங்ஹகல்ஸ, உல்ஃப் உளளிட்டவரகமு மகது ஹன்ு யே அரன்ாங்கும
உிததரவிட்டது. ஷாப்பர சிமறைத்லமடிககப்பட்டார. எங்ஹகல்ஸ தப்பி ஹபல்ஜியேும
ஹன்தறுவிட்டார. மனாரிகஸ பிதரிிகமகதல் ஹதாடரந்து அரன்ாங்கிதமத தாிககி மனிககள
ஆயுத ழுிககமு அமமனயுங்கள எனை எழுுவந்தார. வரிஹகாடா இயேிககும யமனற்ஹகாளவீர
எதறைார. 1849 பிப்ரவரி வழிககில் ததமனை தற்காிததுிகஹகாளளுும வமகதல் கரிததுிககமு
அவர மதமவிததார- ”கனைவாதகயு! உ்லகித ஹபரும பிரச்ன்மனைகள றிதத ஆு விற்யக
நாத மத்னரிமமன தரபவத. மனாநி்லங்களில் யோர எதனை எதபமதவிட, வர்லாற்று இயேிககும
றிதயத ஆு வு ஹன்ு கியறைத. எனையவ வாழ் இடிதுல் உளு யபாலஸ, நீுமனதறைும
எதபதுடனைானை யமனாதம்ல விட எத ஆு வுப்பிதிகயக அுக மத்னரிமமன எனை உறுு
தரகியறைத" எனை தனைது தற்காப்ப் வாதங்கமு மவிததார. அயத யநரிதுல் ஆளுபவரகள
எுரப்ரட்சிமயே மகஹகாளளுுமயபாது மனிககள ப்ரட்சி எ்னும தங்கள உரிமமன ம்லும பும்ல
தராமனல் இரிககமடியோது எதபமதயுும தத வாதமனாக மதமவிததார

46

நியுஹரதனிஷ் ஹஜு டுங் (NRZ) பிதுரிிகமகதல்தாத மனாரிகஸ லி-உமழப்ப்- ம்லதனைும
பற்ற ஹதாடர எழுுவந்தார. யமன18 ல் அதத கமடசி இதழ் சிவப்ப் மமனதட்டு வந்தது.
20000 காப்பி ஹன்தறைது. உங்குது ஆயுதிதுற் விமடஹகாடுங்கள எனை அவர உரிககமனாக
எழுுதரந்தார . ப்ுயே வலுவானை ஆயுதங்கள தரிிதது மீண்டுும எழுயவாும எதகிறை
நுமபிிகமகமயேயுும ஹவளிப்படுிதுதரந்தார. ஹபல்ஜியேிதுலிரந்து பாரிஸ ஹன்தறு
அங்கிரந்து ஆகஸட் 23 1849 ல் அவர ்லண்டத ஹன்ல்கிறைார. எங்ஹகல்மன்யுும அங்
அமழிககிறைார. 1850 மனாரச்சில் அரன்ாங்கிதுற் இமணயோக ஹதாக்லாுர தங்குது
ப்ரட்சிகர அரன்ாங்கிதமத அமமனிததுிகஹகாளுயவண்டுும எதறைார மனாரிகஸ. நிரந்தர ப்ரட்சி
உங்கள யுிதத மழிககமனாகட்டுும எதறு யபசினைார.
ப்ரட்சிகர குமயூனின் உ்லக ஹன்ாமன்ட்டி (World Society of Revoultionary Communism)
எதபமத மனாரிகஸ, எங்ஹகல்ஸ, வில்லிிக, பிுாங்கிதத சீடரகள, ன்ாரட்டிஸட் இயேிககிதுனைர
்லண்டனில் நிறுவினைர. பாட்டாளிவரிகக ன்ரவாுகாரும, நிரந்தர ப்ரட்சி எதகிறை
கரிததாங்கங்கமு அிக ழு யபசியேது. வில்லிிக , ஷாப்பர ஆகியேவரகளுடத மனாரிகசிற்
கரிததுயவறுபாடு ஏற்பட்டது. ்லண்டனில் அரசியேல் ஹபாருாதார ரிவ்யூ பிதரிிகமக ம்லும
1850 மனாரச்- யமன கா்லிதுல் பிராதசில் வரிகக யபாராட்டங்கள றிதது மனாரிகஸ எழுுனைார.
சி்ல மனாதங்களுிக பிதனைர 1852 ல் 18 வது ப்ரமனர லதஹநப்யபாலியேத ஹவளியோனைது.
மிக மறைவானை யதாழரகளுடத இரப்பயத நல்்லது எனை மனாரிகஸ இிககா்லிதுல் கருனைார.
பிப்ரவரி 11, 1851 ல் அவர எங்ஹகல்ஸிக தமிகப் பிரப்லமனானை யநரமமனயோனை நமனது
தனிமமனதல் நீங்களுும நா்னும நுமமமன கண்டறகியறைாும. நமனது ஹகாளமகிக
மிக
உகந்ததுதாத இிததனிமமனத எனை எழுுனைார. டிஹபயேரந்யதார ன்ாரபில் ட்டும ஒனதறு
1848 த பிரிஞசுப்ரட்சி றிதது யபசிட டியேயபாது மனாரிகசித ன்ாரபில் ஹன்தயறைாமர
அிக ட்டிதுனைர ஏற்காமனல் ஒனற்றைரகள எனை விமனரசிிதது ஹதாந்ுரவு ஹன்ு து
அ்னப்பிவிட்டனைர.
1850 நவுமபரில் எங்ஹகல்ஸ தந்மததத ஹதாகம்ல கவனிிகக மனாதஹன்ஸடர ஹன்தறைார.
1851 ல் நியுயோரிக டிரிப்யூத எடிட்டரும, ஃபரியேரிஸட் எனை அறயேப்பட்ட ன்ார்லஸ ஹஜரமனத
நிகழ்வுகள றிதது மனாரிகமன் எழுத ஹன்ாதனைார. எங்ஹகல்ஸ உதவியுடத கட்டுமரகமு
மனாரிகஸ எழுுனைார. மதல் இரண்டு ஆண்டுகளுிக மனாரிகசித ஹஜரமனத கட்டுமரகள
எங்ஹகல்ஸித ஆங்கி்ல ஹமனாகஹபயேரப்ப்டத ஹன்தறைாலுும, 1853 மதல் மனாரிகயன்
ஆங்கி்லிதுல் எழுத ஆருமபிிததார.
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மனாரிகஸ ்லண்டத வந்தயபாது அவரிக வயேது 31. பிரஷ்யோ யபாலஸ உுவாளி ஒனரவர
மனாரிகஸ மிக யமனான்மனானை மனலிவானை வாடமகப்ப ுதல் தங்கிதரந்தமதயுும, வீட்டு
துவாட ன்ாமனதகள பமழயேனைவாக அழுிககாக இரந்தமதயுும, யோர வ்ந்தாலுும ஹஜதனி
உபன்ரிிதது வரவமதப்பற்றயுும ஹன்ு ு அ்னப்பிதரந்தார. மதலில் ஹன்ல்ஷ்ஸி எதகிறை
ன்ற்று யமனுமபட்ட ப ுதல் மனாரிகஸ தங்கினைார. வாடமக ஹகாடுிககமடியேவில்ம்ல.
அததபிதனைர டீத ஹதர எதபுல் 6 ஆண்டுகள இரந்தார. மதல் ஹபண் ஹஜதனி பாரிசில்
பிறைந்தார. ்லாராவுும, எட்கரும பிரஸ்ஸல்ஸில் பிறைந்தனைர.
்லண்டத வந்தவுடத எட்ஹமனண்ட் , பிதனைர மகயடா எதகிறை ழந்மதகள பிறைிககிதறைனை.
1851 மனாரச்சில் பிராதசிஸகா எதறை ஹபண் ழந்மத பிறைிககிறைது. மகயடா, பிராதசிஸயகா
ழந்மதகள இறைிககிதறைனைர. பிராதசிஸயகாமவ ப்மதிககிததாத பணமில்்லாமனல் யபாு 
பிராதசிலிரந்து டியயேறயே ஒனரவரிடும கடதஹபற்று இறுு ன்டங் மடிகிறைது. 1855
ஏப்ரலில் 7 வயேுல் எட்கர மனரிதிககிறைாத. 1855 ஜனைவரிதல் எலியேனைார ஹபண் பிறைிககிறைாள.
1857 ஜூம்லதல் மனற்ஹறைார ஹபண் ழந்மத மனரிிதயத பிறைந்தது.
மனாரிகஸ டுுமபிதுல் யஹொமனர, யன்ாபாிககிளஸ, தாந்யத, யன்ிகஸபியேர, கயத, பால்ன்ாிக
ன்ாரந்த இ்லிககியே யபச்சுிககள மிக ன்ாதரண உமரயோடல்களில் ட மிளிரும எதபமத நாும
அறயேமடிகிறைது. மனாரிகஸ ஹபரும நமகசுமவயோுரும ட. யகலியபச்சுும கிண்டலுும
ஹபயேரமவிதது க்லாு ப்பதுும நடிக ும. உணரச்சிகமு ஹவளிப்படுிததுவுல்
ழந்மதமயேயபால் அடும பிடிப்பவராக மனாரிகஸ இரந்தார . யமனான்மனானை ுமபல்(Vulgar
Mob) எதறைால் அவரகளித அறயோமமன கண்டு அவர யகாபும ஹகாளபவராகவுும இரந்தார.
வறுமமனமயே, டுுமப சுமமனமயே எுரஹகாண்டு ன்மனாளிப்பவராக ஹஜதனி வாழ்ந்து
மனமறைந்தார. ஆனைால் அவரகளித இரமனகளகள தற்ஹகாம்ல ஹன்ு துஹகாண்டு தங்கள
வாழ்ிகமகமயே துறைந்தனைர. மிதத மனகள ஹஜதனி்லாங்யக ட 39 வயேுல் உடல்
சுகவீனைமனற்றைவராகயவ மனமறைந்தார.
எங்ஹகல்ஸ மனாதஹன்ஸடரில் ஹதாக்லாுர ஹபண்மனித யமனரிபரதஸ உடத
மனணவாழ்ிகமகதல் இரந்தார. அவர மனமறைவிற் பிதனைர அவரது தங்மக லிஸஸி உடத
வாழ்ந்தார. ஹஜதனி மனாரிகஸ யமனரிபரனைமன் வரயவற்பவராக இல்ம்ல எதகிறை புமவ
ஹபலிிகஸ தரகிறைார. யமனரி இறைந்தயபாது மனாரிகஸ எழுுயே கடிதும ட எங்ஹகல்ஸிக
வரிததமனளிிததது. அிககடிதிதுல் மனாரிகஸ யகட்ட பண உதவிமயே எங்ஹகல்ஸ தரவில்ம்ல.
உடனைடியோக ஹன்ு யே இயே்லாது எனை எங்ஹகல்ஸ புல் எழுுனைார.. பணும யகட்க அது
ன்ரியோனை யநரமனா எதறை யகளவி எங்ஹகல்ஸ இடும இரந்தது. இமதயேறந்த மனாரிகஸ தனைது
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வரிததிதமத உடத ஹதரிவிிககிறைார. எங்ஹகல்ஸ அமனைிதமதயுும மனறைந்து குமஹபனி
பணிதுலிரந்து 100 பவுண்ட் அ்னப்பினைார. எங்ஹகல்ஸ 1851 மதல் மனாரிகஸ
டுுமபிதுற் நிு உதவி ஹன்ு பவராக இரந்தார. மனாரிகஸ-எங்ஹகல்ஸ மனாஸயகா ஆு வு
நிறுவனைப்படி ஏறைிததாழ மனாரிகஸிற் எங்ஹகல்ஸ ஹன்ு த உதவி 7500 பவுண்ட் ஆ ும.
அதமறையே கா்லிதுல் ஹபரியே ஹதாமகயோகயவ அமத கரதமடியுும.
்லண்டத வந்த ஆருமப ஆண்டுகளில் மனாரிகஸ டுுமபும மிக வறுமமனதல் இரந்தது. மதறுநாத ஆண்டுகளில் மனாத வரவாு  150 பவுண்ட் எதறை நிம்ல ஏற்பட்டது.. அடிிததட்டு
மனிதுயேதர வாழ்ிகமக வாழிக டியே அுவு இரந்தது. 1869 ல் மனாரிகஸ கடதகமு
ஹபருமபாலுும அமடிததார. எங்ஹகல்ஸ மனாரிகசிற் ஆண்டிற் 350 பவுண்ட் வரவாு 
ஒனதறற் ும ஏற்பாடு ஹன்ு தார. தாயோர இறைப்பிற் பிதனைர 700 பவுண்ட், வில்லியேும உல்ஃப்
உதல் ம்லும 824 பவுண்ட் எனை ஹபற்றைதால் டுுமபிதமத வறுமமனதலிரந்து சிறது சிறதாக
மீட்க மடிந்தது.
மனாரிகஸ டுுமபும ஹொுமப்ஸஹடட் ப ுிக ன்ற்று வின்ா்லமனானை 7 அமறைகள ஹகாண்ட
வீட்டிற் ஹன்ல்கிறைது. 1867 ல் காபிடல் மடியுும தரவாதல் அவரிக ஹகாப்ப்ுங்கள
வரிததுவங்கினை. கண்பாரமவ பாுப்ப், பசிததமமன, வதற்று உபாமதகள, லிவர பாுப்ப்
தம்லவலி, மட்டுவலிகுால் அவுப்பட்டார. பிதரிிகமக விமனரன்னைும எதபமத தாண்டி
கனைமனானை ப்ிததகங்கமு மனாரிகஸ எழுதயவண்டுும எதகிறை விமழமவ எங்ஹகல்ஸ
1850 களிய்லயயே ஹன்ால்லி வந்தார. காபிடல் மதல்பாகும ஹவளிதடுவதற் 16 ஆண்டுகள
மனாரிகஸ கடுமமனயோக உமழிதுரந்தார. இுமமனதலிரந்து மதுமமனவமர (AdolesecenceSenescence) மனாரிகசிடும காபிடலுிக ஆனை றுகள வுரந்து ஹகாண்யடதரந்தது எனை
ஹபலிிகஸ மனுப்பிடுகிறைார. மனாரிகஸ மனமறைந்த பிதனைர 1885, 1894 ல் அடுிதத பாகங்கள
வந்தனை. மனாரிகஸித றப்ப்கமு மவிததுிகஹகாண்டு அவற்மறை ன்ரிஹன்ு து ஹவளிதட்டதாக
எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிககிறைார. மதல்பாகும மனாரிகசித தம்லசிறைந்த பமடப்பாக அமனைவராலுும
ஏற்கப்பட்டுளுது.
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IV
The production process of capital, The Process of Circulation of Capital, The process of
Capitalistic production எனை காபிடலித மதறு பாகங்களுிக ும ஹபயேரிடப்பட்டது. இதற்
மதனைர 1857-58 ல் மனாரிகஸ எழுுயே அரசியேல் ஹபாருாதார விமனரன்னைிதுற்
அடிப்பமடகள எதபமத யன்ாவியேித எடிட்டரகள 1939-41 ல் ஹவளிதட்டனைர.
கிராண்ரிஸயன் (Grundrisse) எதகிறை ஹஜரமனத மடட்டிலில் அது அறயேப்படுகிறைது. மனாரிகஸ
1859 ல் அரசியேல் ஹபாருாதார விமனரன்னைங்கள ஹவளிதட்டார. காரல் காட்ஸகி
யதடிப்பிடிிதது உபரிமனுப்ப் யகாட்பாடுகள எதபமத 1905-10 கா்லிதுல்
ஹவளிிகஹகாணரகிறைர. யடவிட் மனிகஹ்லல்்லத கிராண்ரிஸய்ஸ றிதத ஆு வுகமு
ஹன்ு துளுார.
காபிடலில் ய்லபர எதபது ய்லபர, ய்லபர பவர எனை விுிககப்படுும. தனியோர ஹன்ாிததுரிமமன
எதபது உற்பிது- மனறு உற்பிது எனைவுும, மனுப்ப் எதபது உபரிமனுப்ப்வமர விுிககப்படுும.
Relative Surplus value, Absoulte surplus எனைவுும மனாரிகஸ யபசுகிறைார. அவர ஆு வுகள
விரிவமடயே அவரது எழுிததுும விரிந்து ஹன்ல்்லயவண்டியேதானைது. அரிஸடாட்டில் மதல்
ரிகாரயடாவமர கற்பது எதபது எவ்வுவு கடினைமனானை யவம்லயோக இரந்தாலுும அவர
விரிவாக கற்க தவறைவில்ம்ல. உமழப்ப்மனுப்ப் யகாட்பாடு மனாரிகசித மமனயேமனானை
யகாட்பாடானைது. ஆடுமஸமிித எடுிததுமரிதத மனுப்ப் யகாட்பாட்மட யதமவ- வழங்கல்
எதபுல் பாரிககயவண்டிதரந்தது. மனாரிகசித மனுப்ப் யகாட்பாட்மட ப்ரட்சிகர
றுிககல்வாதும எனை விமனரசிப்யபாரும உண்டு.
யவம்லநாள எதபது பற்றயே விுிககயமன காபிடலில் 75 பிககங்கள வரவதாக ஹபலிிகஸ
றப்பிடுகிறைார. ஆம்ல ஹமனஷனைரி எதபது 140 பிககங்களில் யபன்ப்படுகிறைது. It is a cold
work எனை ஹபலிிகஸ விமனரசிிததாலுும மனனித ்லிதுத மீதானை மனகிததானை பிடிப்பில்்லாமனல்
இவ்யவம்ல ன்ாிதுயேமில்ம்ல எனைவுும ஹபலிிகஸ மனுப்பிடாமனல் இல்ம்ல. காபிடலித
மமனயேயமன அுகாரும பற்றயேதுதாத. பாட்டாளிவரிககும எதகிறை ப்ுயே வமகப்பட்ட
வரிககிதுத அுகாரும யநாிககி மனாரிகஸ மனனித ்லிதமத நகரிதத விருமபினைார.
மனாரிகசியேரகுால், குமயூனிஸட் கட்சியோல் ஹதாக்லாளிவரிககிததால் இது ன்ாிதுயேுமதாத
எதபதுும நுமபப்படுகிறைது. காபிடல் உ்லகித ஹபாருாதார விுிககிதுற்காக வரவில்ம்லப்ரட்சிகர ஆட்சி அுகார மனாற்றைும எதபதற்கானை விுிககும – அரசியேல் எனை அமத
விமனரசிப்யபார உண்டு.
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1868 ல் பிரஸ்ஸல்ஸ நடந்த அகி்லிதுத ட்டிதுல் காபிடல் எ்னும ம்லதனைும றிதத
மதல் அறவியேல் ஆு மவ உ்லகிற் தந்த ஹபாருாதார அறஞர காரல் மனாரிகஸ எதகிறை
்தரமனானைிதமத மனாரிகஸ ஆதரவாுரகள ஹகாணரந்தனைர. ம்லதனை ப்ிததகும அுகாரிதுற்கானை
கரவி- ஆக உயேர ப்ரட்சிகர அரசியேம்ல அது பமடிககிறைது எனை தனைது ஆு வித மடிவாக
ஹபலிிகஸ றப்பிடுகிறைார.
பாட்டாளிகளித யதசியேும (Proletarian Nationalism) எதபது அமனைிததுவமக யதசியே
பமகமமனகமுயுும மடிவிற் ஹகாணரும (end of all national hostilities) எதகிறை
கரிதுற் ும மனாரிகஸ வந்தார. பாட்டாளிகள தங்கள அரசியேல் உயேர அுகாரும ஹபறை யதசியே
வரிககமனாக ததமனை அமமனிததுிகஹகாளு யவண்டுும. இமத.பரஷ்வாிககள ஹபாரளில்
தாங்கள யபன்வில்ம்ல எதறைார மனாரிகஸ. இந்துஸதாத அதுவமரபட்ட
துதபங்கமுஹயேல்்லாும விிஞன்ிக டியே துயேரகமு பிரிட்டத அதத மீது சுமனிதுயுளுது எனை
மனாரிகஸ எழுுனைார. அயதயநரிதுல் ஆசியே ன்மகும தனைது விுமயே மனாற்றிகஹகாளு
இங்கி்லாந்து நிமனைவற்றை வமகதல் வர்லாற்றத கரவி (unconscious tool of history)
எனைவுும மனாரிகஸ றப்பிட்டார.
பிராதசில் லத ஹநப்யபாலியேத உறைவினைர விிகடர ஹநப்யபாலியேத ஹதாகற்ன்ங்க
இயேிககிதுற் ன்ற்று உதவிகரமனாக இரந்தார. அரசிற் எுரானை ஹதாகற்தகராறுகமு
மனட்டுப்படுிதத விமழந்தார. 1862 ல் அவர 750 பிராதஸ ஹதாக்லாுர ்லண்டத ஹன்தறு
ஹதாகல் கண்காட்சி காண ஏற்பாட்மடயுும நிு உதவிமயேயுும ஹன்ு தார. ்லண்டத ட்யரட்ஸ
கவுதசில் யதாழரகளுடத பிராதஸ யதாழரகள க்லந்துயபசி நிரந்தர அமமனப்ப் ஒனதமறை ஹன்ப்
28 1864 ல் துவங்கினைர. இது மதல் அகி்லும எனை வர்லாற்றல் அமழிககப்படுகிறைது.
இிக ட்டிதுற் மனாரிகஸ அமழிககப்பட்டு அவர உட்பட 34 உறுப்பினைர பதனைாட்டு
பிருநிுகள கமிட்டி ஒனதமறை அமமனிககிதறைனைர. அுல் 9 யபர ஹகாண்ட
துமணிககமிட்டிதல் மனாரிகஸ இடுமஹபற்றைார. மனாரிகசித ஆளுமமனயோலுும
அறவாற்றை்லாலுும விமரவில் அதத தம்லமமன பாிதுரிதமத அவரால் எடுிகக மடிந்தது.
ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர கல்வி ஹன்ாமன்ட்டிதத (German workers Educational Society)
கரஸபாண்ஹடண்ட் ஹன்ிகரட்டரி ஆக மனாரிகஸ இரந்தார. 1864 ல் ஜாரஜ் ஓட்ஜர எதபார
ன்ரவயதன் ஹதாக்லாுர அமமனப்பித தம்லவராக யதரந்ஹதடுிககப்பட்டார. 1866 ல் மனாரிகஸ
ஹபயேர வந்தயபாது அவர மனறுிதது ஓட்ஹஜமரயயே தம்லவராக இரிகக ஹன்ாதனைார. ட்டாக
விவாுிதது மடிவு (Collective Decision) எதபமத மனாரிகஸ வற்ப்றுிது வந்தார.
விவாதங்களுிக பிதனைர மனாரிகசித கரிததுிககயு மடிவாக வரிததுவங்கினை. அகி்லும
துவங்கியே இரண்யட ஆண்டுகளில் நற்றுிககணிககானை ஹதாகற்ன்ங்கங்கள, ஹன்ாமன்ட்டிகள,
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கில்ட்கள, இ்லிககியே கழகங்கள, ஹமனாகப்யபாராளிகள எனை அவ்வமமனப்ப் விரிவமடந்தது.
அதனைால் பல்யவறு ப்ுயே பிரச்ன்மனைகளுும வரிததுவங்கினை. யவம்லநிறுிதத கா்லங்களில்
அகி்லும யபாராளிகளுடத நிதறு உதவியேது. எட்டுமனிதயநர யவம்ல எதபமத
்தரமனானைமனாிககியேது. அகி்லும வகயோக சிந்தமனைமயேயுும அமமனப்பித ஹன்யேல்பாட்மடயுும
ஒனரங்கிமணிகக மனாரிகஸ மயேதறைார.
ழந்மத ஹதாக்லாுர மமறை ஒனகப்ப் எதகிறை மழிககும எடுபடவில்ம்லஹயேனி்னும அதற்
ன்ட்ட மமறைகள அவசியேும எனை அகி்லும ன்ாரந்தவர யகாரினைர. ்லயன்த 1867, பிரஸ்ஸல்ஸ
1868, பான்ல் 1869 மனாநாடுகளில் மனாரிகசித ஹன்ல்வாிக
டியேது.
குமயூத எதபது பாரிசில் மனிசிபல் நிரவாகிதமத றிததது. 1870 ஹன்ப்டுமபரில் லத
ஹநப்யபாலியேத ன்ரணமடந்தார. பரஷ்வாிககளித அரசியேல்வாுகள தற்காலிக அரன்ாங்கும
அமமனிததனைர. பாரிசில் ப்ரட்சியோுரகள அவன்ரப்பட்டு இந்த அரன்ாங்கிதுற் எுராக
யபாு விடயவண்டாும எனை மனாரிகஸ உட்பட அகி்லிதுனைர கருனைர. குமயூத எழுச்சி 72
நாட்கள நீடிிததது. இரந்த நாட்களில் மற்யபாிககானை நடவடிிகமககமு, ஹபாருாதார
நடவடிிகமககமு ப்ரட்சியோுரகள எடுிததனைர. ஆறுமனாத நி்லவாடமக தளளுபடி,
வங்கிகடத தவமணகள அுகரிப்ப், கிதயதாலிிகக மனதப்பிடிதலிரந்து கல்விமமறைதமனை
விடுவிிகக மயேற்சி யபாதறைமவகமு அறவிிததனைர. கிதயதாலிிகக ஹபற்யறைார சி்லர பளளி
ப் ந்து ப்ுயே மமறைகமு மறயேடிிகக மயேதறைதுும நடந்தது. வீட்டு ன்ாமனாதகள விம்ல
மறைப்ப், அுகாரிகள அலுவ்லர ன்மனபுிதமத கட்டுிக ள ஹகாணரதல்,
ஹதாக்லாுரகளுிக
ட்டுறைவு நிறுவனைங்கள, 34 ப்ுயே ஹதாகற்ன்ங்கங்கமு அமமனிததுிக
ஹகாடுிததல், ஹராட்டி ஹதாக்லாுர இரவுப்பிதிக தமட, ப்ரட்சிகர நீுமனதறைும நிறுவுதல்
யபாதறைமவயுும அமலுிக வந்தனை.
1871 யமன 21- 28 ஆகியே இர ஞாதறுிக ள பாரிஸ இரிதத ஹவளுிதுல்
மழ்கடிிககப்பட்டது. 20000 குமயூனைாரட்ஸ உதர பறயபானைது. மப்பதாதரிதுற் ும
யமன்லானைவர சிமறைபிடிிககப்பட்டனைர. ஆதரிககணிககாயனைார நாடு கடிததப்பட்டனைர. ப்லர
சிிதுரவமத டிதுற் அ்னப்பபட்டனைர. மனாரிகஸிற் பாரிஸ குமயூத ஹவற்ற றிதது
ன்ந்யதகங்கள இரப்பி்னும அதமனை அற்ப்த வர்லாற்று மதமயேற்சி, மனாஹபரும ுயோகும எனை
வரிதிதுரந்தார. குமயூத வீழ்ச்சிமயே அடுிதது மனாரிகஸ The Civil war in France
எழுுனைார.
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ஹன்ப்டுமபர 4 1870 எழுச்சிமயே ஹதாக்லாுரகள, அவரகளித பிருநிுகளித அரன்ாங்கும
எதயறை மனாரிகஸ அங்கீகரிிததார. குமயூத நாடாளுமனதறைும மனட்டுமனல்்லாமனல், எிகஸி யுட்டிவ்
ஹ்லஜிஸய்லட்டிவ் அமமனப்பாகவுும உரவானைது எதறைார. குமயூனில் ஹபருமபாதமமன
யன்ான்லிஸட்கள இல்ம்ல எதபமதயுும மனாரிகஸ றப்பிடாமனல் இல்ம்ல. பாரிஸ எழுச்சி
ப்ுயே ன்மகிதுத கட்டியேங்காரத எதறு ஹகாண்டாடப்படுும (working men's paris, with its
commune, will be forever celebrated as the glorious harbinger of a new society) எதகிறை
அங்கீகாரிதமத மனாரிகஸ அதற் வழங்கினைார. மனாரிகஸ பாரிஸ குமயூமனை உற்ன்ாகப்படுிது
எழுுயேமத இமன்யோ ஹபரலித எதறை சிந்தமனையோுர revoultionary hagiography
ப்ரட்சியோுரகளித ுரிதஹதாண்டு வர்லாறு எனை றப்பிட்டார.
நியுயோரிக யவரல்ட் பிதரிிகமகிக மனாரிகஸ ஹகாடுிதத யபட்டி ஜூ்ல 18 1871 ல் ஹவளியோனைது.
அுல் அவர அகி்லும எதபது ஹதாக்லாுரகள இமணந்து உரவாிககிிகஹகாண்ட ஒனதறு.
அதத யநாிககும அரசியேல் அுகாரிதமத மகப்பற்ற ஹதாக்லாுரிக ஹபாருாதார
விடுதம்லமயே ஹபற்றுிததரவது எனை விுிக கிறைார. 1871 ஜூனில் பிரிஞசு அரன்ாங்கும
ன்ாரபில் அகி்லிதமத கடுமமனயோக விமனரசிிதது அறிகமக ஹவளிதட்டது. நாிதுக, குமயூனின்
ஹன்ாமன்ட்டி , ஹவ ஜனைங்களித மிரகிததனைமனானை ன்ிகுயேது எதறைது அவ்வறிகமக.
அகி்லிதுத ்லண்டத காங்கிரஸ ஹன்ப்டுமபர 17-23 1871 ல் நடந்தது. ப னி்னடத கரிதது
யவறுபாடுகள அுகரிிதுரந்தது. 1872 ஹன்ப்டுமபரில் அடுிதத காங்கிரஸ யஹெகில் நடந்தது.
மனாரிகஸ பங்யகற்றைார. ன்ாரபாுர அ்னமனு மற்றலுமனாக மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ வன்ும
இரந்தது. அ்னமனுிககப்பட்ட 61 ன்ாரபாுரகளில் ஹபருமபாதமமன மனாரிகமன் ஏற்பவரகள..
உடல்நிம்ல பாுிககப்பட்ட ப னித காங்கிரஸிற் வரவில்ம்ல.
சி்லர கதல் அுகாரமனா- சுதந்ுர ஹபஹடயரஷனைா (Centralisation of power in the hands of
few or free federation) எதகிறை இர சிந்தமனைகளித யமனாதல் குமனாக அகி்லிதுத
காங்கிரஸ இரந்தது எனை பிருநிு ஒனரவர றப்பிட்டார. மனாரிகஸ எுரப்பாுரகள சி்லர
இயேிககும ஒனயர ஒனர மமுதத பிருநிுயோகிக டாது( The movement cannot represent the
conception of a single brain ) எனை விமனரசிிததனைர. அகி்லிதுற் வியராதமனாக
நடப்பவரகமு நீிகக்லாும எதகிறை ்தரமனானைிதுல் மனாரிகன்ால் ஹபருமபாதமமன ஹபறை
மடிந்தது. அயதயநரிதுல் எங்ஹகல்்ஸால் மதஹமனாகயேப்பட்ட ்தரமனானைமனானை அகி்லிதமத
நியுயோரிககிற் மனாற்றுவது எதபதற்
டுதல் எுரப்ப் வந்தது. இறுுதல் அித்தரமனானைமும
மடிவானைது. ப னித மீதானை வின்ாரமணிக ழு மடிவுகள நிரபணமனானைது எனை அகி்லும
அவமர ஹவளியயேற்றயேது.
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ஹதாக்லாுர தம்லவர ஃஹபரடினைாண்ட் ்லயன்ல் மனாரிகசித கரிததுிககமு எடுிதது
ஹன்ல்பவராக இரந்தார. அரசியேல் ஹபாருாதார விமனரன்னைங்கள 1859 ல் ஹவளிவர
உதவினைார. 1860 களித துவிகக ஆண்டுகளில் இரவரிக ும இமடயயே அடிிககடி கடித
பரிமனாற்றைங்கள , ன்ந்ுப்ப்கள நடந்தனை. AGWA எதகிறை அமனைிதது ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர
ன்ங்கிதமத ்லயன்ல் 1863 யமன மனாதும உரவாிககினைார. அமத யன்ான்லிஸட் ஹதாக்லாுர கட்சி
யபாதறைது எதறைார. AGWA மதல் ஆண்டிய்லயயே 5000 உறுப்பினைரகமு ஹபற்றைது. அரசித
உதவியுடனைானை ஹதாக்லாுர ட்டுறைவுகள எதபமத ்லயன்ல் யபசினைார.
மத்லாளிிததுவிதுற் ள சி்ல ந்லதகள எதகிறை அவரது நடவடிிகமக மனாரிகசித ப்ரட்சிம்லும
மத்லாளிிததுவிதமத தூிககி எறதல் எதபதுடத மனாறுபட்டது.
GWA எதகிறை ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர அமமனப்பிமனை ்லயன்லுிக எுரானைவரகள
பிராங்கபரட்டில் துவங்கினைர. ஆகஸட் ஹபபல் லப்சிிககில் ்லயன்லுடத யன்ராமனல் இரந்தார.
லப்ஹனைிகட் ஹபபலுடத இமணந்தார. ்லாயன்ல் மனமறைந்தபித, ஸவிட்ன்ர தம்லமமன
வி்லகலுிக பிதனைர 1875 ல் இர அமமனப்ப்களுும இமணந்து யன்ாசியேல் ஜனைநாயேக
ஹதாக்லாுர கட்சிமயே 1875 ல் உரவாிககினைர. இமணப்ப் றிதது லப்ஹனைிகட்
மத ட்டியயே மனாரிகசுடத விவாுிககவில்ம்ல எதறுும, பிதரிிகமக ஹன்ு ு ம்லயமன மனாரிகஸ
இமத அறந்தார எனைவுும ஹபலிிகஸ றுகிறைார. யகாதா ுட்டும றிதத மனாரிகசித
விமனரன்னைங்கமுயுும லப்ஹனைிகட் ஹவளியயே ஹதரிவிிககாமனல் பிதனைர 1891 ல்தாத
ஹவளியோனைது எனைவுும ஹபலிிகஸ றுகிறைார.
ரஷ்யோ ஹன்தண்ட்  பட்டரஸபரகில் ஏப்ரல் 1872 ல் ம்லதனைும மதல் வால்யூும 900
காப்பிகள விற்றைனை. 1870 ல் ப னி்னடத ஹதாடரப் இல்ம்ல எனை ஹதரிவிிதது நிஹகா்லாு 
உுத மனாரிகசுடத ஹதாடரப்கமு யமனற்ஹகாண்டார. ப னிமனை எுரிதது மனாரிகசுடத
நியகா்லாு  நிதறைார.
பதமக யன்ான்லின்ும (Eclectic Socialism) எதகிறை கரிததுிககளுடத பாரமவதல்்லாத
நிம்லதலுும டூரிங் சுற்றவந்தார. அவமர பாராட்டி கட்டுமரகமு ஹபபல் பிதரிிகமகதல்
எழுுனைார. மனாரிகஸ அமர மறை விிஞஞானைிதமதயுும மறையுளு திததுவிதமதயுும
பயேதபடுிததுகிறைார எதகிறை கரிதமத டூரிங் ஹன்ால்லிவந்தார. 1877-78 ல் டூரிங்கிற் பும்ல
எங்ஹகல்ஸ எழுு டூரிங்கிற் மனறுப்ப் ப்ிததகமனாக வந்தது. 1880 ல் யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரடிிக
கட்சிதத பிதரிிகமக ஹபாறுப்மப காரல் ர்ரச் எதபவரிக தரயவண்டுும எனை மனாரிகஸ
நிமனைிததார. ஹபபலுும லப்ஹனைிகட்டுும ஹபரதஸமட்னிக ஹகாடுிகக விருமபினைர.

54

யன்ான்லின் ஜனைநாயேக கட்சி (SDP) 1880 களில் ஹபரிதாக வுரந்தது. அுக வாிக கமுயுும
ஹபறைிததுவங்கியேது. மனாரிகஸ மனமறைந்தாலுும எங்ஹகல்ஸ இமத கண்ணுற்றைார. 1878 ல்
அிககட்சிதத ஹபயேரால் 75 பிதரிிகமககள வந்தனை. 1896 ல் ஹபரதஸமடத Evoultionary
Socialism எதபமத எழுத துவங்கினைார. ஹபபல் இமத விமனரசிிததார. ப்ரட்சி எதபது
யநாிககும எதபுலிரந்து பிகு (as object to piety) எனை யபாு விட்டதாக ஹபலிிகஸ
றப்பிடுகிறைார.
1860 ல் ஹஜதனிமனாரிகஸ தனைது 46 ஆும வயேுல் சிதனைுமமமன யநாயோல் தாிககப்பட்டார.
மனாரிகசிற் நகல் எழுு தரவுல் துமணயோக இரந்தாலுும சி்ல கா்லும ஓு விற்காக தனியயே
ஹன்தறைார. இிககா்லங்களில் மனகள உதவியோக மனாரிகசிற் இரந்தார. மனகள
ஹஜதனி்லாங்யகவிற் ஆஸிதமனா ஹதாந்ுரவு மனட்டுமனல்்லாமனல், சி்ல யநரங்களில் மனாமியோர
ஹதாந்ுரவுகளுும இரந்தது. மனகள ்லாராவிற் மதறு ழந்மதகள இறைந்த துிககும இரந்தது.
1911 ல் அவர தனைது கணவரடத தற்ஹகாம்ல ஹன்ு துஹகாண்டார. இறுு ன்டங்கில் ஹ்லனித
பங்யகற்றை ஹன்ு ுமயே பாரிககமடிகிறைது. அடுிதத மனகள எலியேனைார தனைது 43 ஆும வயேுல்
1898 ல் விஷும அரந்ு மனமறைந்தார. 1881 டின்ுமபர 2 அதறு லிவர காதன்ரால்
பாுிககப்பட்டு ஹஜதனி மனாரிகஸ இறைந்தார. ஹஜதனிதத இழப்ப் மனாரிகசித உடம்ல
யமனலுும ப்லவீனைப்படுிதுயேது. 1883 ஜனைவரி 10 அதறு 5 ழந்மதகளித தாயோனை மனாரிகசித
மனகள ஹஜதனி்லாங்ஹக ப்ற்றுயநாு  தாிககி மனரணும அமடந்தார. மனாரிகஸ தனைது
இரிகமகதல் அமனரந்தபடியயே மனாரச் 14 1883 ல் மனமறைந்தார.
மனாரிகஸ கா்லிதுல் ப்கழ்வாு ந்த ஆட்சியோுரகுாக பிஸமனாரிக, கிுாட்ஸயடாத, டிஸயரலி
இரந்தனைர. ஆனைால் எுரகா்லிதுற்கானை மனகிததானை ுட்டமிடலில் மனாரிகஸ இரந்தார. அவர
யபசியே ன்ரவயதசியேும, பாட்டாளிவரிககும அவமர உ்லகித தம்லவராக மனாற்றனை. அவரித
ஹபயேரால் எழாத இயேிககஹமனனை உ்லகில் எங் ும இல்ம்ல எதறை நிம்ல அவரித பிறைந்த 125
ஆண்டுகளிய்லயயே ஏற்பட்டுவிட்டது. அவர உ்லகித ன்ரவ இடங்கமுயுும ஹன்தறைமடந்தார.
மனாரிகஸ ப்ரட்சிகர இயேிககங்களித உந்துவிமன்யோக ஹதாடரந்து வாழ்ந்து ஹகாண்டிரிககிறைார.
இதறுும உ்லகித மமனயேமனானை விவாதும அவமர சுற்றயயே நடந்து வரகிறைது.
Ref:
Marx as Politician- Prof David Felix, Newyork
Marx- Engels An introduction to their Lives and work- David Riazanov
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்லண்டனில் காரல் மனாரிகஸ
பிரிட்டிஷ் யன்ான்லின் சூழல்

மனாரிகசித ்லண்டத ஹதாடரப்ும அவர அங் வாழ்ந்த கா்லிதுலுும மனமறைந்த சி்ல
ஆண்டுகளிலுும நி்லவிவந்த யன்ான்லின் கரிததுிககள மனற்றுும சூழல் பற்றயே சி்ல றப்ப்கள
இங் தரப்படுகிதறைனை.
1847 ஜூம்ல- ஆகஸடில் பிரிட்டனில் நாடளுமனதறை யதரதல் நடந்தது. ன்ாரட்டிஸட்
இயேிககும யவட்பாுரகமு நிறுிததுகிறைது. ராபரட் ஓவத மனரில்யபாத எதகிறை இடிதுல்
அரசியேல் சீருரிததும எதகிறை மழிககிததுடத யவட்பாுராக நிதறைார.
ஹவற்றஹபறைமடியேவில்ம்ல. 1844 ஹன்ப்டுமபரில் ஹஜரமனத, யபா்லந்து, இிததாலிதலிரந்து
டியயேறயே அகுகள தங்கமு இங்கி்லாந்து ன்மகிதுனைரடத இமணிததுிகஹகாண்டு
இரிககிததிகக வமகதல் ்லண்டனில் ன்யகாதரிததுவ ஜனைநாயேக ன்மகும எதபமதித
துவங்கினைர. தங்கள ட்டங்கமு ஹஜரமனத குமயூனிஸட் ஹதாக்லாுர கிுப்பில்
(கட்சிகளுிக அப்யபாது கிுப் எனை ஹபயேரிட்டனைர) நடிது வந்தனைர. அவரகள ன்ாரட்டிஸட்
இயேிககிததாரகமுயுும இிக ட்டங்களுிக வரமனாறு அமழிததனைர.
மனாஜினிிக யநரடியோக ன்ாரட்டிஸட்களுடத ஹதாடரபில்ம்ல எதறைாலுும ்தவிரமனாக
இயேங்கிவந்தார.. காரல் ஷாப்பர (Karl Schapper) எதகிறை ஹஜரமனத ப்ரட்சியோுரிக
ன்ாரட்டிஸட்கள மனிதுதல் ஹன்ல்வாிக இரந்தது. பிரஹடரிிக எங்ஹகல்ஸிக ன்ாரட்டிஸட்
அறவுவட்டித ஹதாடரப்ும , நாரிதஹதத ஸடார எடிட்டரகளுடத ஹதாடரப்ும இரந்தது. 1845
ல் ஹஜரமனத விஷயேங்கள றிதது அவர எழுதவுும ஹன்ு தார. 1846 ல் மனாரிகஸிக
ன்ாரட்டிஸட்கள ஹதாடரப் இரந்தமத பாரிககியறைாும. ஹபல்ஜியேிதுல் இரந்த ஹஜரமனானியே
குமயூனிஸட்கள ன்ாரட்டிஸட் தம்லவரகமு பாராட்டி மனாரிகஸ எங்ஹகல்ம்ஸ எழுத
ஹன்ால்கிதறைனைர. அவரகுது பாராட்டு ஹன்ு ு நாரிதஹதரத ஸடார ஜூம்ல 25 1846 ல்
ஹவளியோகிறைது.
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1847 ல் குமயூனிஸட் அறிகமக ஹதாடரபானை ட்டிதுற் ்லண்டத வந்த மனாரிகஸ,
எங்ஹகல்ஸ உளளிட்டவரகள ன்ாரட்டிஸட் ஹபாதுிக ட்டும ஒனதறல் பங்யகற்று யபன்
மவிககப்படுகிதறைனைர. பிரஸ்ஸல்ஸ ஹடமனாிகரட்ஸ இயேிககும ததமனை அ்னப்பியேதாகவுும
அவரகள ன்ாரபில் தாத யபசுவதாகவுும மனாரிகஸ றப்பிடுகிறைார. ்லண்டத
ன்ாரட்டிஸட்களுும தாங்களுுமதாத உண்மமனயோனை ஜனைநாயேகவாுகள எனை மனாரிகஸ
அிக ட்டிதுல் யபசினைார. இங்கி்லாந்ுத உமழிக ும மனிககயு எனை விளிிதது நீங்கள உ்லக
ரட்ன்கரகள எனை ப்கழ்ஹபறுவீரகள எதறைார. அவரது உமர ஹஜரமனத ஹமனாகதல்
நிகழ்ிததப்பட்டிரந்தது
லிக ஆப் ஜஸட் றிதது சி்ல மனாறுபட்ட ஹன்ு ுகமு ஹவவ்ஹவறு ஆு வாுரகள
தரகிதறைனைர. யடவிட் ரியோஸனைாவ் அவ்வமமனப்ப் பாரிசில் துவங்கப்பட்டு 1839 ல்
பிுாங்கிஸட்கள எழுச்சி யதால்வியுடத ப்லவீனைமனமடந்தது எதறுும அுல் பிதயோற்றயே
ஷாப்பர, மவட்லிங் யபாதறைவரகள பிதனைாட்களில் ்லண்டனில் ப்துப்பிிகக
மயேற்சிிதததாகவுும றப்பிடுகிறைார. ஷாப்பர 1840 ல் ்லண்டத வந்து ஹதாக்லாுர
கல்விிககானை ஹன்ாமன்ட்டி ஒனதமறை நிறுவுகிறைார. மனற்றைவரானை வில்லியேும மவட்லிங்
மதயேற்கம்லஞர. அவர ஸவிட்ன்ர்லாந்ித ஹன்தறைார. பல்யவறு பிரசுரங்கங்கமு
ஹவளிதட்டார. பாட்டாளிவரிககும எனை தனிிதத வரிககப்பாரமவ ன்ரியேல்்ல எதறைார.
உுரிபாட்டாளிகள, ுரடரகள, பிச்மன்ிககாரரகளதாத ப்ரட்சியோுரகள எதறைார மவட்லிங்.
ஆருமபிதுல் மனாரிகஸ மவட்லிங்மக பாராட்டி யபசிதரந்தாலுும அவரித அறயோமமனமயே
கண்டு ஹவ ளகிறைார.
பிரஸ்ஸல்ஸில் தங்கிதரந்த மனாரிகஸ 1846 இறுுதல் குமயூனிஸட் கரஸபாண்டதஸ
கமிட்டி ஒனதமறை அமமனிககிறைார. ப்ல நாடுகளித ப்ரட்சியோுரகளுடத ஹதாடரப்ிககானை
கமிட்டியோக அது ஹன்யேல்பட்டது. பாரிசில் எங்ஹகல்ஸ, பிரஸ்ஸல்ஸிலிரந்து வில்லியேும
உல்ஃப், ்லண்டனில் ஷாப்பர எனை ஹதாடரப் ஏற்பட்டு பிருநிுகள ன்ந்ுப்ப் ட்டும லிக
ன்ாரபில் ்லண்டனில் ஏற்பாடு ஹன்ு யேப்படுகிறைது. மதல் அமனரவிற் மனாரிகஸ வரவில்ம்ல.
ட்டிதுல் மத்லாளிிததுவிதமத தூிககி எறதல், சுரண்ட்லற்றை தனியோர ஹன்ாிததுரிமமனயேற்றை
பாட்டாளிவரிககிதுத ஆட்சிமமறை எனை லகில் பிரகடனைப்படுிததுகிதறைனைர. அமமனப்ப்
”டிஸடிரிிக பாடி” எதகிறை வமகதல் ஏற்கப்பட்டு மமனயேும ்லண்டத கமிட்டிதடும
ஹகாடுிககப்பட்டிரந்தது. மமனயேிக ழுமவ குமயூத எதறைனைர. இிக ட்டிதுல்
அமமனப்ப்விுயோக ஹடமனாிகரடிிக ஹன்தட்ரலின்ும ஹன்ால்்லப்பட்டது. இுமமமறைதாத பிதனைர
வந்த குமயூனிஸட் கட்சிகளித அமமனப்ப் மமறையோக மகிகஹகாளுப்பட்டது.
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இரண்டாவது ட்டும 1847 த இறுுதல் ்லண்டனில் நடந்தது. ்லண்டனில் இரந்து யமனால்
எதபவர பிரஸ்ஸல்ஸ வந்து லிக ட்டிதுற் மனாரிகமன் அமழிததார. அுல் மனாரிகஸ
பங்யகற்றைார. மதனைதாக எங்ஹகல்ஸ பாரிசிலிரந்து communist catechism எதகிறை யகளவிபுல் றப்ப்கமு அ்னப்பிதரந்தார. மனாரிகஸ மனாநாட்டிற் வருமயபாது மழுமமனயோனை
தயோரிப்ப்களுடத வந்தார. விவாதங்களில் ப்லவற்மறை ஹதளிவுபடுிதுனைார. இிக ட்டிதுல்
குமயூனிஸட் அறிகமகப் பித மனாரிகசிடும தரப்பட்டதாக யடவிட் ரியோஸனைாவ் ஹன்ால்கிறைார.
மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ இரவரிடமும ட்டாக எனை சி்ல ஆு வாுரகள எழுதுகிதறைனைர.
ஆனைால் பிரஸ்ஸல்ஸ கமிட்டிதடும எதபதால் மனாரிகசிடும எதகிறைார ரியோஸனைாவ். 1847
டின்ுமபரில் குமயூனிஸட் அறிகமக எழுதுவதற் இமன்வு ஹதரிவிிதத மனாரிகசிடமிரந்து
அவ்வறிகமக வராததால் ்லண்டத கமிட்டி ஜனைவரிதல் டி ஹகடு றிதது ்தரமனானைும
இயேற்ற கடிதமும எழுுயேது..
இிககடிதும ஷாப்பர, யமனால் யபாதறைவரகுால் மகஹயேழுிதது இடப்பட்டு ஜனைவரி 26
1848 ல் அ்னப்பப்பட்டது. ஏற்றுிகஹகாண்டபடி சிட்டின்த மனாரிகன்ால் பிப்1, 1848 ிக ள
குமயூனிஸட் அறிகமக அ்னப்பப்படாவிட்டால் யமனல்நடவடிிகமக எனை மனிதுயே கமிட்டி
பிரஸ்ஸல்ஸ மனாவட்ட கமிட்டி ம்லும எச்ன்ரிிகமக விடுிககிறைது. மனாரிகஸ
எழுதவில்ம்லஹயேனில் எங்களிடும காங்கிரசிதயபாது எடுிதது ஹன்தறை ஆவணங்கமு
உடனைடியோக அ்னப்பி மவிககயவண்டுும எதறைனைர.
மனாரிகஸ நிதானைமனாக ஆழ ஆு ந்து யதரந்த வமகதல் கரிததுிககமு மதமவிக ும பழிககும
ஹகாண்டவர. ஆனைாலுும கடிதும அறந்தவுடத பாரிஸ ப்ரட்சிிக மதனைதாகயவ தனைது ப்கழ்
வாு ந்த குமயூனிஸட் அறிகமக எதகிறை குமயூனிஸட் மனானிஹபஸயடாமவ ஹகாடுிககிறைார.
இதறு உ்லகில் மிக அுகமனானை ஹமனாககளில் யபன்ப்படுும ஆதரிககணிககானை
அமமனப்ப்களுிக வககாட்டுும அறிகமகயோக இதறுும அங்கீகாரிததுடத அவ்வறிகமக
ுகழ்கிறைது.
பிப்ரவரி 1848 ல் பிரிஞசு ப்ரட்சி எழுந்தது. ்லண்டனிலுும, மனாதஹன்ஸடரிலுும ப்ல
இடங்களிலுும ஏராு ட்டங்கள ஆரப்பாட்டங்கள எழுந்தனை. யவம்லதல்்லா
இமுஞரகள ஹராட்டி அல்்லது ப்ரட்சி எனை ஊரவ்லும ஹன்தறைனைர. பிரிட்ஜ்டனில் துப்பாிககி
சூடு நடந்து ஏராு உதரப்பலிகள ஆகினை. ஓ கானைர (o' Connor) ன்ாரட்டிஸட் தம்லவர
யகாரிிகமககளில் ஒனதமறைிக ட விட இயே்லாது ன்ாகவுும தயோர எனை ட்டங்களில் யபசினைார.
பிராதமன்யுும பிரஸயோமவயுும பாரங்கள. அங் ளு எழுச்சிமயே காணுங்கள எனை அவர
தட்டி எழுப்பினைார. நி்ல சீருரிததும யகாரினைார. இங்கி்லாந்து மனிககயு யவம்ல மனற்றுும
நி்லும மழிககிததுடத அதற்கானை ஹபட்டிஷத இயேிககிதுல் யன்ரங்கள எதறைது அவ்வியேிககும.
58

விவன்ாயே மனற்றுும ஜனைநாயேக டியேரசு எதபதற்கானை அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டிதமதயுும
அவரகள தயோரிிததனைர. ஏப்ரல் 10, 1848 ல் ஹபரும ஊரவ்லும நடிது யகாரிிகமக ன்ான்னைிதமத
நாடாளுமனதறைிதுல் வழங் வது எதபது மடிவானைது. அமனைிதது ஹன்ல்வங்களுிக ும
உமழப்யப ஆதாரும. ”அமமனுயோனை வகதல் வாு ப்பிரந்தால்- இல்ம்லயயேல் ஆயுதும
தாங்கி கட்டாயேமனாக” யபாதறைமவ மழிககமனாக இரந்தனை. ஆயுதங்களுும இரகசியேமனாக
யன்கரிிககப்பட்டனை. யபாலன்ார ஹபரமனுவு விிககப்பட்டனைர. இங்கி்லாந்து வங்கிிக
சிறைப்ப் பாதுகாப்ப் யபாடப்பட்டது. கமடகள அமடிககப்பட்டனை. மம்லிக மம்ல
யபாலின்ார நடமனாட்டும உறுு ஹன்ு யேப்பட்டது. எத சி ஏ (National Charter Association)
தம்லவரகள ுமரகள பட்டப்பட்ட வண்டிதல் தம்லமமனதாங்கி வந்தனைர. கானைர,
மனிககிராித யபாதறை தம்லவரகளிடுமும யபாலஸ கமிஷனைர அமமனுயோக ட்டும
நடிததுங்கள - நாடாளுமனதறைிதுற் ள ஊரவ்லும ஹன்ல்்ல அ்னமனுதல்ம்ல எதறைார.
நாடாளுமனதறை வாதம்ல தாண்டி உளயு உமடிததுிகஹகாண்டு யபாயவாும எதகிறை உணரச்சி
யபச்சுிககள எல்்லாும நிற்க யவண்டிதரந்தது. தாங்கள 57 ்லட்ன்ும மனிககளித மகஹயேழுிதமத
ஒனப்பமடப்பிகக யபாகியறைாும எதறைனைர தம்லவரகள. ஆனைால் 20 ்லட்ன்ும ட இல்ம்ல.
ுருமப ுருமப ஹபயேரகள வந்துளுஹதனை அவரகள யகலி யபன்ப்பட்டனைர. கானைர
தம்லமமனதத ப்லவீனைும உணரப்பட்டது. நாடாளுமனதறைும 15 மனாதங்களுிக ன்ாரட்டமர
எடுிததுிகஹகாளுவில்ம்ல. ஜூம்ல 3, 1849 ல் அதற் ஆதரவாக 17 யபரும எுரிதது 222
உறுப்பினைரகளுும வாிககளிிதது ஹபட்டிஷத ப்மபிக யபானைது.
1848 யமன மதல் அிகயடாபரவமர ன்ாரட்டிஸட் தம்லவரகள ப்லர இரண்டு
ஆண்டுகளுிக யமனல் சிமறைிததளுப்பட்டனைர. எரஹனைஸட் யஜாதஸ எதறை மிககியே தம்லவர
கிரிமினைல் யபால் நடிததப்பட்டார. ஹொரயனை யபாதறை தம்லவரகள தனியோக ஹரட்
ரிபப்ளிிககத, ஹடமனாிகரடிிக ரிவ்யூ யபாதறை பிதரிிகமககமு துவிககினைர. நாரிதஹதரத ஸடார
ஹன்ல்வாிக டத 15 ஆண்டுகள இரந்துவிட்டு நிதறுயபானைது. 1848-50 களில் இங்கி்லாந்து
ஹதாக்லாளிிக பிறை நாடுகுானை பிரிஞசு, பிரஷ்யோ, ஆஸுரியோ, ஹெங்யகரி எனை அந்நாட்டு
ப்ரட்சியோுரகள ஹபயேரகள ஹதரியேிததுவங்கியேது.
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1855 ஓ கானைர இரண்டு ஆண்டுகள மனனைந்ல காப்பகும ஒனதறல் இரந்து இறைந்து யபானைார.
அவரித ஹன்ல்வாிக காரணமனாக அவரது இறுு ஊரவ்லிதுல் 50000 ஹதாக்லாுரகள
பங்யகற்றைனைர. மனாரிகசித இறுு ன்டங் டத ஒனப்பிட்டால் மனாரிகஸ அவர வாழ்ந்த கா்லிதுல்
எவ்வுவு ப்றைிககிதிககப்பட்டுளுார அல்்லது ஒனதுங்கிதரந்துளுார எதபது ப்்லனைா ும.
ஆனைால் இதறு ஹபர ஸ கானைர எதறை அிததம்லவமர ்லண்டத ட நிமனைிதுரிக மனா எனைித
ஹதரியேவில்ம்ல. உ்லகும மழுதுும மனாரிகம்ஸ நிமனைிககிறைது, ஆராு கிறைது. சிந்ுிககிதறை
யபாராடுகிதறை யோராலுும மனாரிகமன் விடமடியேவில்ம்ல.
ராபரட் ஓவ்னும அடுிதத 3 ஆண்டுகளில் மனமறைகிறைார. மனத ரமனார அவர ன்ா ும தரவாதல்
மனத ஆறுதல் நிகழ்விற் அரயக வந்தயபாது ஓவத அமத மனறுிததுவிடுகிறைார. நாத பயேனைற்றை
வாழ்ிகமக வாழவில்ம்ல. ப்ல உண்மமனகமு உ்லகிற் ஹன்ால்லியேவத. ப்ரிதல்
இல்்லாததால் அமவ ஏற்கப்படாமனல் யபாதரிகக்லாும. நாத கா்லிதுற்
மந்ுயேவனைாகிததாத இரந்துளயுத எதறைார ஓவத.
அதறரந்த இங்கி்லாந்ுத ஹதாக்லாுர நிம்லப்பற்ற எங்ஹகல்ஸ எழுுதரந்தார. ப்ல
ப்கழ்வாு ந்தவரகள, நாவ்லாசிரியேரகள ட எழுுனைர. ப்லரிக யகால்ரிட்ஜ் தாிககும
இரந்ததாக அறஞர மில் றப்பிடுகிறைார. ஹபததாும மனற்றுும யகால்ரிட்ஜ் ஆகியேவரகமு
சுற்றயயே மனனிதாபிமனானை சிந்தமனைகள யபன்ப்பட்டனை. யதவா்லயேும மனற்றுும பழமமனவாதும
யபசுும உிககிர கவிமதகளுும, லிபரல் மத்லாளிிதது ஆதரவு ரல்களுும ஒனரயன்ர இரந்தனை.
பிரஹடரிிக ஹடனின்த ஹமனுரிஸ யபாதறைவரகள கிறஸதுவ யன்ான்லின்ும எனை
யபன்ிததுவங்கினைர.
இந்ுயோவில் பிதனைாட்களில் நாும யகட்க இரந்த ராமன ராஜ்யேும எதபமத யபாதறை
மழிககிதமத மதயப அங் அவர ஏசுவித ராஜ்யேும(Kingdom of Christ) எனை யபசினைர.
ராஜ்யேவாுகளுிக மபபிளதாத மனா்னவல் எதறைனைர. கிறஸதுவ யன்ான்லின்ும கடவுளித
ஆமணயோ ும. அங் நீு எதபது மதல் ஹகாளமகயோ ும. அங் மனனித பமகமமன இராது
எதறைனைர. ஹமனுரிஸ கிறஸதுவரகமு யன்ான்லின்மனயேமனாிக - யன்ான்லிஸட்கமு
கிறஸதுமனயேமனாிக எதறை மழிககிதமத மவிததார. அவரகள ன்ாரட்டிஸட்கமு எுரிததனைர.
ஓவதவாுகளுடத ட உடதபடமடியுும எதறைனைர. மனிககளுிககாக அரசியேல் எ்னும
வாரப்பிதரிிகமகமயே அவரகள ஹகாணரந்தனைர. கிறஸடியேத யன்ான்லிஸட் எதகிறை வார
இதமழ 1850 நவுமபரில் துவிககினைர . யன்ான்லின்ும இல்்லாத கிறஸதுவமும, கிறஸதுவாக
இல்்லாத யன்ான்லிஸட்டுும பாழ் எனை எழுுனைர. ஆனைால் 5 ஆண்டுகளுிக ள அதத
ஹன்ல்வாிக ன்ரிந்தது. அவரகள ்லண்டத ஹதாக்லாுர கல்லரி யபாதறை சி்ல நல்்ல
ஹன்யேல்கமுயுும ஹன்ு தனைர.
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ஹபாருாதார அறஞர மில் யபாதறைவரகள மத்லாளி- ஹதாக்லாளி நிரந்தர யபாராட்டும
கண்டு கவம்லமயே ஹதரிவிிகக துவங்கினைர. மில் தடுமனாறயேதாக யன்ான்லிஸட்கள விமனரன்னைும
மவிததனைர. மஹெய்லபரிதல் அரசியேல் ஹபாருாதாரிததுமறைிக மனால்தூஸிக பிதனைர
ரிச்ன்ரட் யஜாதஸ ஹபாறுப்யபற்றைார. மில் யபா்ல அவர அுகும எழுதாவிட்டாலுும
மத்லாளி, ஹதாக்லாளி உறைவுகள, அரசியேல் ஹபாருாதாரிதுல் ன்மக உறைவுகமுயுும
காணயவண்டுும எதகிறை கரிதமத எழுுனைார.
குமயூனிஸட் லகில் கரிதது யவறுபாடுகள வந்தனை. ன்ாகன்மிிகக சி்லரும பணமும இரந்தால்
ப்ரட்சி- அதற்காக அஹமனரிிககாவில் கடத ஹபறை்லாும எனை ஷாப்பர ழுவினைர யபசினைர.
மனாரிகஸ இமத ஏற்கவில்ம்ல. 1852 ல் குமயூனிஸட்லிக கம்லந்தது. ஆனைால் அதத ன்ாரபில்
மனாரிகஸ எழுுயே குமயூனிஸட் அறிகமக இதறுும விவாுிககப்படுும வககாட்டிடுும மிககியே
ஆவணமனாக ுகழ்கிறைது.
ன்ாரட்டிஸட் இயேிககும பாிகடரி ன்ட்டும, சுரங்க ன்ட்டும, ழந்மதகள, ஹபண்கள பாதுகாப்ப்
ன்ட்டும, 1847 ல் 10 மனித யவம்ல ன்ட்டும, யகாதுமமன இறைிக மனு பிரச்ன்மனை (Anti Corn
Laws) ஆகியேவற்றற்கானை ்தவிரிதமத காட்டியேது. உமழப்பாுர பிரச்ன்மனைமயே இனி ன்மகும
ஒனதுிககமடியோது எதகிறை கட்டிதுற் அது நகரிதுயேது எனை்லாும.

II
பிரிட்டத ஹதாகல்களித உ்லகப் பட்டமறையோக இரந்தது. சுதந்ுர வரிததகும யபச்ன்ானைது.
யபாட்டி ம்லும வுரச்சி எதறைனைர. தனிநபர லிபரட்டி எதகிறை யபச்சு ஹபரகியேது.
பிரிட்டனித தாராுவாதும உ்லமக கவ்விப்பிடிிததது. ஹதாகற்ன்ங்கவாதும, லிபரல்
கட்சிதத ஜூனியேராக ஹதாகற்ன்ங்கங்கள ஹன்யேல்படுவது எதபனை நடந்யதறனை.
அயதயனைரிதுல் இப்யபாிக குால் யவம்ல நிறுிததங்கள நமடஹபறைாமனல் தடுிகக
மடியேவில்ம்ல . சுதந்ுர வரிததகும , யபாட்டி சூழல் எதபது ஹவளிரித துவங்கியேது,
மீண்டுும நி்லசீருரிததும, யன்ான்லின்ும எதகிறை மழிககங்கள ஹபரக்லாதனை. யன்ாசியேல்
ஹடமனாிகரடி ஃஹபஹடயரஷத உரவானைது. உரவாிககியே மஹெண்ட்யமனத(H M Hyndman)
மனாரிகசியே ஹகாளமககமு , வரிககப்யபாராட்டிதமத யபசினைார. சிட்னிஹவப் யபாதயறைார
மதநிதறு பாபியேத யன்ான்லி்ஸும உரவாிககினைர
61

லிபரல் ய்லபரின்ும எதபமத வலியுறுிது கிுாட்ஸயடாத(Gladstone) யபாதறைவரகள
அமமனச்ன்ரமவ யநாிககி உமழப்பாுர (Labour to Cabinet) மழிககும மவிததனைர.
ஹதாக்லாுர தம்லவரகள, யன்ான்லிஸட்கள அமமனச்ன்ரகுாகட்டுும எதறைனைர. 1886
ஹஹெதற பிராட்ஹெரஸட்(Henry Broadhurst) எதபவர கிுாட்ஸயடானித வ்லிககரும எனை
அறயேப்பட்டவர அரன்ாங்கிதுத உதவி ஹன்யே்லர(Under Secretary) , 1892 ல் தாுமஸ பரட்
நாடாளுமனதறை ஹன்யே்லர, 1906 ல் ஜாத பரதஸ அமமனச்ன்ரமவிக ளளுும மதயனைற
ஹன்தறைனைர.
மனாரிகஸ ்லண்டத வந்தவுடயனையயே அவர டுுமபும துயேரகமு அ்னபவிிததது. ழந்மதகள
மனாண்டனைர. வறுமமன வாட்டியேது. எங்ஹகல்ஸ தந்மதயுடத ஹகாண்ட கரிதது யவறுபாட்டில்
ஹதாகம்ல நாு  யவம்ல எனை விமனரசிிதது ஹவறுப்ப்டத யபசி வந்தார. ஆனைால் சூழல்
அவமர மனாதஹன்ஸடர யவம்லிக அ்னப்பியேது. மனாரிகம்ஸ அறந்ுரந்த நியுயோரிக
டிரிப்யூத ஆசிரியேர அவமர ஹதாடரந்து எழுதுமனாறு பிதிததார, ஆருமபிதுல் எங்ஹகல்ஸ
உதவியுடத ஆங்கி்ல யபாதாமமன உணரந்து கட்டுமரகள அ்னப்பியே மனாரிகஸ
ஓராண்டிய்லயயே தாயனை எழுு அ்னப்ப்லானைார. கட்டுமர ஒனதறற் 10 டா்லர ஹபறை மடிந்து
டுுமபிதமத ஒனட்ட யவண்டிதரந்தது. ஆனைால் 1857 ஹநரிககடியோல் பாுிககப்பட்ட
டிரிப்யூத ஹவளிநாட்டு நிரபரகமு எழுிததாுரகமு நிறுிதுயேது.
பிறை நாட்டு எழுச்சிகளுிக தங்கள பரிவுும ஆதரவுும உண்டு எதறை அுவில் ்லண்டத
ஹதாக்லாுரகள நிதறைனைர. இிததாலிதத கரிபால்டி ்லண்டத வந்தயபாது அவரகள நல்்ல
வரயவற்மப ஹகாடுிததனைர.. பிரிஞசு ஹதாக்லாுர இயேிககும தனைது ன்ரவயதன்ிதததமமனதல்
ன்ற்று ்தவிரமனாக இரந்தது. ஆஸுரியோவிலிரந்து இிததாலிமயே விடுவிிக ும பிரச்ன்மனைதல்,
ஆருமபிதுல் மனாரிகசித சீடராக இரந்த ்லஸய்ஸல் மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ உடத 1859 ல்
மரண்பட்டார. ்லஸய்ஸல் பிரஷ்யோவிலிரந்து இயேங்கி வந்தார, ஹஜரமனத ஹதாக்லாளி
வரிககிதமத கட்டியே ஹபரமித உணரவுபட்டவராக அவர இரந்தார. தாத நமடமமறை
அரசியேல்வாு எதறுும மனாரிகஸயபால் யகாட்பாட்டாுத (doctrinaire) இல்ம்ல எனைவுும
யபசினைார. மனாரிகசித பல்யவறு கரிததுிககமு அவர ஹதாக்லாுர ட்டங்களில்
அறமகப்படுிததுுமயபாது ஹபாருாதார அறஞர எனை மனாரிகமன் றப்பிடுவமத வழிககமனாக
ஹகாண்டார. ப்ரட்சிகரவாு, குமயூனிஸட் எதஹறைல்்லாும ஹன்ால்லி ஹதாக்லாுரகமு
பயேமறுிதத மடியோது எதறைார ்லஸய்ஸல். உற்பிதுயோுர ட்டுறைவுமமறை எதபதற்
்லஸய்ஸல் அழுிததும ஹகாடுிததார. அமனைவரிக ும வாிக ரிமமன எனை ஹபற்றுவிட்டால் 90
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ன்த நாடாளுமனதறை இடங்களுிக ஹதாக்லாுர பிருநிுகள யபாகமடியுும எதகிறை
பிரமமனமயே பரப்பினைார. இிககரிததுிககளில் கண்டிப்பாக மனாரிகசிற் யவறுபாடுகள வராமனல்
இரிகக மடியோது. ்லஸய்ஸம்ல ஏமனாற்று எனை மனாரிகஸ விமனரசிிததார. ்லஸய்ஸல்
பிஸமனாரிக டத உறைவு ஹகாண்டுளுார எதகிறை ஹன்ு ு பரவி அவரித ஹன்ல்வாிக
வீழிததுவங்கியேது.
1860 களில் ்லண்டத டியரட்ஸ கவுதசில் ஹதாக்லாுரகளித ஹன்ல்வாிகமக ஹபற்றை
அமமனப்பாக இரந்தது. ஓட்ஜர, கீனுமனர, யஹொஹவல் (Odger, Creamer, Howel)l
யபாதறைவரகள மிககியேமனானைவரகுாக ஹன்யேல்பட்டனைர. ன்ரவயதன் உறைவுகமு
வுரிததுிகஹகாளதல் எதபமத ்லண்டத பிரிஞசு ஹதாக்லாுர உணரந்தனைர. யபா்லந்ுத
விடுதம்ல எதகிறை பிரச்ன்மனை யதாற்றுப்யபானைாலுும அதற்கானை இயேிககங்கமு
இிததம்லவரகள யபராசிரியேர  பஸலியுடத எடுிததனைர. பாரிசில் ப்ரதாத ஹன்ல்வாிககில்
ஹதாக்லாுர இயேிககங்கள இரந்தனை. அவர ஹதாக்லாளிவரிககிதுத அரசியேல் ுறைத
(political capacity of working class) எதறை நம்ல எழுுயேதாகவுும ஆனைால் அது
ஹவளியோவதற் மதனைர ப்ரதாத மனமறைந்துவிட்டார எதகிறை ஹன்ு ுமயே யடவிட்
ரியோஸனைாவ் தரகிறைார. 1861 ஹன்ப்டுமபரில் இரநாட்டு ஹதாக்லாுர பிருநிுகள
ன்ந்ுப்ப்ும அுல் ம்லதனை சுரண்டல் பிரச்ன்மனை, உ்லகிதஹதாக்லாுரகயு ஒனதறு யன்ரங்கள
மழிககமும எஹதாஹராலிிதததாக யடவிட் புவு ஹன்ு கிறைார.
1862 ல் பாரிஸ ஹதாக்லாுரகள ன்ரவயதன் கண்காட்சி ஒனதறற் வருமயபாது இங்கி்லாந்ுல்
ஹதாக்லாுர இயேிககும பற்ற யநரடி அ்னபவங்கமு ஹபறை விருமபினைர.. மனாநாடு
ஒனதறதம்லும ன்ரவயதன் ஹதாக்லாுர அமமனப்ப் ஒனதமறை நிறுவுகிதறை மடிவுும வந்தது.
இதற்கானை மனாநாடு 1864 ஹன்ப்டுமபர 28 ல் நடந்தது. ஜாரஜ் ஓட்ஜர ஹன்ப்28 1864 ட்டிதமத
ட்டிதரந்தார. ஹபாதுிக ட்டும ஒனதறற் ும ஏற்பாடு ஹன்ு யேப்பட்டு ்லண்டதவாழ்
தம்லவரகள யபன்வுும அமழிககப்பட்டனைர. இதற்கானை அமழப்மப கினுமனர எதபார காரல்
மனாரிகஸிக அ்னப்ப்கிறைார. மனாரிகஸ அவரகளுும அமழப்மப ஏற்று வரகிறைார..
யபராசிரியேர எட்வரட் ஸஹபதன்ர  பஸலி தம்லமமன ஏற்றைார. அமமனப்பிற் ஓட்ஹஜர
தம்லவர, கினுமனர ஹபாது ஹன்யே்லர எனை யதரந்ஹதடுிககப்பட்டனைர.
மதலில் மனாஜினி ஆதரவாுரகுாலுும, ஓவனித ஆதரவாுரகளுும எழுதப்பட்ட
அறிகமககள ஏற்கப்படவில்ம்ல. மனாரிகஸ எழுுயே ஹதாக்லாளிவரிககிதுற் எதகிறை
அறிகமக (Address to the working classes) ஒனரமனனைதாக ஏற்கப்பட்டது. ஏறைிததாழ ன்ரவயதன்
ஹதாக்லாுர அமமனப்பிற் அவ்வறிகமகமயே (IWMA) ன்ாரடிஸட்கள பாிததல்தாத
மனாரிகஸ எழுுதரந்ததாக  பர றப்பிடுகிறைார. அவரித ்தரிககமனானை ஹதாக்லாுர வரிகக
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ஹபாருாதார அறவித ம்லும தம்லமமன பாிதுரும எடுிகக அவரால் மடிந்தது. நவுமபர 1,
1864 ல் மனாரிகஸ எழுுயே அறிகமக சி்ல ுரிததங்களுடத இவ்வமமனப்பினைரால்
ஏற்கப்பட்டது. மதலில் ஹபயேர ட இல்்லாமனலிரந்த அமமனப்பிற் ஹதாக்லாுரகள
எிககாரியேஸ, விட்்லாிக (Eccarius, Whitlock) வற்ப்றுிதத்லால் அு  டபிளயூ எும ஏ
(International working Men Association) எதகிறை ன்ரவயதன்ஹதாக்லாுர ன்ங்கும, அகி்லும
எதகிறை ஹபயேரிடப்பட்டதாக அதத மினிட்ஸகமு ஆு ந்த யடவிட் ரியோஸனைாவ்
றப்பிடுகிறைார.
பிரிட்டிஷ் மனிககளபாற் உளு வறுமமன, அமத ஒனகப்பதாக யபசியே நாடாளுமனதறை யபச்சுகள,
ஹபரகியே அரசு கஜானைா, அுகரிிததுவரும சுரண்டல், நி்லமும ம்லதனைமும சி்லர மகதல்
எப்படி விந்து வரகிறைது யபாதறை ப்ல அுமன்ங்கமு மனாரிகஸ தத உமரதல்
ஹகாண்டுவரகிறைார. பட்டினி ன்ாவு யநரந்தமத றப்பிடுகிறைார. ன்ாரட்டிஸட்கள இயேிககும
ஹபற்றை ஹவற்றகமுயுும தாண்டி மதயனைறையவண்டுும எதகிறை அமறை வம்லிக
ஹகாடுிககிறைார. 10 மனிதயவம்ல ன்ட்டும மக டியேமத வரயவற்றைார. அமனைிதமதயுும விிஞசி
ஹதாக்லாுர வரிககும தனைிககானை அரசியேல் அுகாரிதமத ஹபற்றைாக யவண்டுும . அரசு
எந்ுரிதமத தங்கள ந்ல்னிககானை கரவியோிககிடயவண்டுும எதறை இ்லிகமக மதமவிததார.
உ்லக ஹதாக்லாுரகயு ஒனதறுபடுங்கள எனை மழங்கினைார மனாரிகஸ. வரிகக ஆட்சிமமறைமயே
ஒனகிததுிககட்டுவதத ம்லும தங்குது விடுதம்லமயே தாங்கயு ஹபறை யவண்டுும(The
Emancipation of the working class must be achieved by the working class themselves..
for the abolition of class rule) எதறு மனாரிகஸ அவ்வுமரதல் எழுுதரந்தார.
மனாரிகஸ ்லண்டனில் வாழ்ந்த கமடசி 15 ஆண்டுகளில் அவரது ஆங்கி்லும அற்ப்தமனாக
மனாறயேது எதகிறைார ஆு வாுர  பர. சி்ல யநரங்களில் தாு ஹமனாக ஹஜரமனமனைவிட அவரது
ஆங்கி்லும யமனுமபட்டு இரந்ததாகவுும அவர றப்பிடுகிறைார. ஹதாக்லாுர ஏதுும ஹன்ு யே
இயே்லாத வமகயேற்றை ஹவறுும ட்டமனல்்ல. அவரகள வரங்கா்ல சுரண்ட்லற்றை ன்மகிதுத
கட்டுமனானை மனாஸடரகள எனை மனாரிகஸ எழுுவந்தமத  பர றப்பிடுகிறைார.
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ம்லதனைும எதபது ன்மக ன்ிகுகளித யன்கரும ுரட்சி ஹகாண்ட ன்ிகுயுமடயேது. ஆனைால்
ஹதாக்லாுர தங்களித தனிமனனித ன்ிகுமயே மனட்டுயமன ஹகாண்டுளுனைர. அவரகளித
எண்ிதிகமக மனட்டுயமன அவரகளித ன்மக ன்ிகு. யவற்றுமமனகுால் அமதயுும அவரகள
ப்லவீனைமனாக மவிததுிகஹகாண்டுளுனைர எதறைார மனாரிகஸ. உடனைடி பிரச்ன்மனைகளில் கவனைும
ஹன்லுிததுும அவரகள அடிப்பமடயோனை உற்பிதுமமறை றிதத கவனைும ஹன்லுிததவில்ம்ல.
இதனைால் ஹபாதுவானை ன்மக அரசியேல் யபாராட்டங்களிலிரந்து அவரகள வி்லகி
நிற்கிறைாரகள எனை பிரிட்டிஷ் ஹதாகற்ன்ங்கங்களித ஹன்யேல்பாட்மட கண்ணுற்றை
அ்னபவிதுலிரந்து ஹபாதுமமனப்படுிது விுிககினைார.ஹதாகற்ன்ங்கங்கள
ஹதாக்லாளிவரிககிதுத விமமனயேமனாக ஹன்யேல்பட கற்கயவண்டுும எதறைார மனாரிகஸ.
ஹதாக்லாுர வரிககும தங்களுிக எனை தனிிதத கட்சிமயே துவிக வதுும உற்பிதுமயே
யதசிமனயேமனாிக வதுும அரசியேல் அுகாரும ஹபறுுமவமர வரிககப்யபாமர நீடிிதது
நடிததுவதுும அவசியேும எதகிறை அறவுமரமயே ன்ரவயதன் ஹதாக்லாுர ன்ங்கிதுற் மனாரிகஸ
தந்தார. அகி்லும எனைப்படுும ன்ரவயதன் ஹதாக்லாுர ன்ங்கிதுத மனாநாடுகள 1865 ்லண்டத,
1866 ஹஜனிவா, 1867 ்லன்ாதயனை, 1868 பிரஸ்ஸல்ஸ, 1869 பா்ஸல், 1872 யஹெிக
ப ுகளில் நடந்தது. ஆருமபிதுல் பிரிட்டிஷ் ஹதாகற்ன்ங்கிததம்லவரகள ப்லர
பங்யகற்றைாலுும பிதனைர அவரகள வி்லகிிகஹகாளுித துவங்கினைர. ஹபாதுிக ழு
உறுப்பினைரகுாக பிரிட்டிஷ் யதாழரகள ப்லர இரந்தனைர. அங் பிரிஞசு, ஸவிஸ, ஹஜரமனத,
ஹபல்ஜியேும, ரஷ்யோ எனை ப்ல நாட்டுப் பிருநிுகள விவாதும கரிதது யமனாதல்கள
அுகமனாதனை.
ம்லதனைும ப்ிததகிதமத மடிிக ும யவம்லதல் ்தவிரமனாக இரந்ததால் மனாரிகஸ 1866 ல்
ஹஜனிவாவிற் யபாகவில்ம்ல எனை ரியோஸனைாவ் ஹதரிவிிககிறைார. இங்கிலஷ் பிருநிுகள
மனாரிகசித நிம்லப்பாட்மட உயேரிதுப் பிடிிதததாகவுும அவர றப்பிடுகிறைார. 1868
பிரஸன்ல்ஸ அமனரவில் ம்லதனைும நல் மி ந்த பாராட்மட ஹபற்றைது . அமனைிதது நாட்டு
ஹதாக்லாளி வரிககமும அமத படிிதது அறயேயவண்டுும எனை ்தரமனானைமும நிமறையவறயேது.
1869 பாசில்(Basle) காங்கிரசில் ப னித பங்யகற்றைார. ஹதாக்லாளி வரிககும எதபதற்
அ்தத மிககியேிததுவும மனாரிகஸ தரகிறைார. மனாணவர, அறவுஜீவிகள, மனிதுயேதர வரிகக
ஜனைநாயேகவாுகள ப்ரட்சிகர ன்ிகுகள எதறைார ப னித. ன்மக ட்டிமணவு (Social
alliance) எதகிறை தங்களித தனி ன்ரவயதன் அமமனப்மபயுும கடவுள மனற்றுும அரசுிக எுராக
யுிததும(War against God and State) மழிககிதமதயுும அவரகள வலியுறுிது வந்தனைர.
ப னித மனாரிகஸிற் எழுுயே கடிதும ஒனதறல் தாத அவரித சீடத எதபுல் ஹபரமமன
ஹகாளவதாக எழுுனைாலுும அவர றிதத விமனரன்னைங்கமு சுற்றைறிகமகயோக
விநியயோகிிததார.
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பாரிஸ குமயூனித மனாரச் 18-யமன 29, 1871 எழுச்சிதத யதால்வி அ்னபங்கமு ஹபறை
உதவியேது . ப னித குமயூதகமு உரவாிக யவாும எனை மழங்கினைார. பாசில் காங்கிரஸ
கரிதது யவறுபாடுகமு ஹதாடரந்து ்லண்டனில் 1871 ல் அகி்லும டியேது. ப னிஸட்கள
மறயேடிிககப்பட்டனைர. 1872 யஹெிக மனாநாட்டில் மனாரிகஸ பங்யகற்றைார. ப னித
வரவில்ம்ல. அவமர ஹவளியயேற்றுும ்தரமனானைும நிமறையவற்றைப்பட்டது. எங்ஹகல்ஸ
அகி்லிதுத ஹஜனைரல் கவுதசில் நியூயோரிககிலிரந்து ஹன்யேல்படுும எதகிறை ்தரமனானைிதமத
மதஹமனாகந்தார. 1876 ல் நியூயோரிககில் அகி்லும கம்லிககப்பட்ட அறவிப்ப் ஹவளியோனைது.
அகி்லிதுல் 300 உறுப்பினைரகள இரந்தனைர.
ஓவத ஆதரவாுரகள, ப்ரதாத ஆதரவாுரகள மனற்றுும சி்ல அனைாரிககிஸட்கள
ஆகியேவரகளுடத மனாரிகஸிக கரிதது யவறுபாடு ஏற்பட்டது. ன்ரவயதன் அமமனப்ப்
ப்லவீனைமனாக துவங்கியேது. 1872 ல் பிரிட்டிஷ் ஹதாகற்ன்ங்க தம்லவரகள 1864 மனாரிகஸ
உமரயுடத சி்ல கரிததுிககமுயுும இமணிததனைர. வயேது வந்யதார வாிக ரிமமன, விகிதாச்ன்ார
பிருநிுிததுவும, மனதன்ாரபற்றை இ்லவன் கல்வி, அரன்ாங்க ன்ரச்சுகள எதகிறை மமறை டாது.
பட்டங்களுும ன்லுமககளுும உளு மமறை ஒனகப்ப், அயேர்லாந்ிதுல் சுயே ஆட்சி, நி்லும,
சுரங்கும மனரறுும உற்பிதுமமறைகமு யதன்உமடமமன ஆிக தல், நாணயே பரிவரிததமனைிக
ஸயடட்பாங்ிக மமறை எனை பல்யவறு யகாரிிகமககமு பிரிட்டிஷ் அமமனப்ப்கள மவிததனை.
அ்னபவங்கள தம்லவரகளுிக யன்ாரமவ தந்தனை. ஹதாக்லாுரகள சிந்ுிகக மனறுிககிதறைனைர
எனை 1850 களில் அவரகள மதயனைற்றைிதுற்காக யபாராடியே மிதத தம்லவரகள 1860
இறுுகளில் வரிததமறை துவங்கினைர. ஹதாக்லாுரகளித ஹபாருாதார வாழ்ிகமக ன்ற்று
யமனுமபட்டுளுதாக தம்லவரகள கரிதது ஹதரிவிிகக துவங்கினைர.
ஹதாக்லாுர ட்டு அமமனப்ப்கள சி்ல(London working Men Union , Labour Electoral
Association, Labour Representation League) ஹன்ல்வாிக நிமறைந்த அமமனப்ப்குாக
மனாறனை. நாடாளுமனதறைிதுல் ஹதாக்லாுர பிரச்ன்மனைகமு ஹகாண்டுயபாு  ்தரிகக மடியுும
எனை அவ்வமமனப்ப்கள ஹன்ால்்லிததுவங்கினை. எல் ஆர எல் எதகிர லிக அகி்லிதமத (IWMA)
ஏற்காமனல் விமனரசிிததது. அதற் ப்கழ்வாு ந்த யஜ எஸ மில் யபாதறைவரகளித ஆதரவுும
கிட்டியேது. மனாரிகஸ யநாு வாு ப்பட்டு ஹவளிஉ்லக நிகழ்வுகளில் பங்யகற்க மடியோத 188283 களில் யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரடிிக ஃஹபஹடயரஷத, பாபியேதகள, யன்ான்லிஸட் லிக
யபாதறைவரகள இமணந்து யன்ான்லின் ஹகாளமககள எனை யபாராடிவந்தனைர.
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எங்ஹகல்ஸ தனைது பாிகடரி ஹதாடரப்கமு விடுவிிததுிகஹகாண்டு 1870 ஹன்ப்டுமபரில்
்லண்டத வந்து யன்ரகிறைார. அமமனப்ப் யவம்லகளில் மனாரிகசித பளுமவ மறைிககிறைார.
அப்யபாது ஹஜரமனனிதல் யபராசிரியேர டூரிங் சிந்தமனைகள ஹன்ல்வாிக ஹபற்று வந்தனை.
கண்பாரமவ இல்்லாதமதயுும கடந்து ப்ல ஊரகளில் அரசியேல் ஹபாருாதாரும, திததுவும
றிதது அவர உமர நிகழ்ிதுனைார. அவரிக மனறுப்ப் எழுதயவண்டியே கடமமன
எங்ஹகல்ஸிக வந்தது. எங்ஹகல்ஸ ஆருமபிதுல் தயேங்கினைாலுும மனாரிகசித துமணயுடத
யவாரவாரட்ஸ ஹஜரமனத பிதரிிகமகதல் 1877 ல் ஹதாடரகுாக எழுு பிதனைர 1878 ல்
டூரிங் ிக மனறுப்ப் ஹவளியோனைது. ஹபரதஸமடத உளளிட்டவர எங்ஹகல்ம்ஸ
விமனரசிிததனைர . மனாரிகசியேிதுற் ும யகபிடலுிக ும மிக சிறைந்த அறமகும அப்ப்ிததகும எனை
ரியோஸனைாவ் றப்பிடுகிறைார.

III
ன்மக திததுவ ஆு வுகளிலிரந்து மனாரிகஸ ஹபாருாதார ஆு வுகள யநாிககி தனைது கவனைிதமத
ஹன்லுிதத ஆருமபிிததார. கடுமமனயோக 15 ஆண்டுகள ஹன்ால்்லணாித துயேர சூழ 1867 ல்
காபிடல் மதல் வால்யூும ஹவளிதடப்பட்டது. மனற்றை இர வால்யூுமகளுும ன்ரிபாரிககப்பட்டு
யநர ஹன்ு யேப்பட்டால் ஹவளிதட மடியுும எதறை நிம்ல இரந்தது. அவர மனமறைவிற் பிதனைர
எங்ஹகல்ஸ அப்பிதமயே ஹன்ு கிறைார.
மத்லாளிிததுவிதுலிரந்து யன்ான்லின்ும யநாிககி மனாறுும கட்டிதுற் பாட்டாளிவரிகக
ன்ரவாுகாரும எ்னும அரசியேல் கரவிதத அவசியேும றிதது மனாரிகஸ பரிந்துமரிததார.
அதறு நி்லவியே மிககியே மறை மனாரிகசித எழுிததுிககமு மழுமமனயோக உளவாங்க
யவண்டுஹமனனில் ஆங்கிய்லயேரகளுிக ஹஜரமனத பிரிஞசு ஹதரியே யவண்டிதரந்தது.
அவ்வாறு அறந்தவரகள மிக மறைவாக இரந்தனைர. ஹபல்யபாரட் பாிகஸ, மஹெண்ட்யமனத
(Belfort Bax, Hyndman )யபாதறை சி்லரதாத மனாரிகஸ இரிக ுமயபாயத ஆங்கி்ல
இதழ்களில் அவரது கரிததுப்பற்ற கட்டுமரகள எழுுனைர.
நவீனை சிந்தமனைதத தம்லவரகள எதறை ஆிககிதுல் ஹபல்பாரட் பாிகஸ டின்ுமபர 1881 காரல்
மனாரிகஸ றிததுும அவரது காபிடம்ல அறமகப்படுிதுயுும எழுுனைார. இந்த நற்றைாண்டித
மிக மிககியே பமடப்ப் ம்லதனை ப்ிததகும. இங்கி்லாந்ுத ஹதாக்லகும அதத விவரங்கமுப்
யபசுும அப்ப்ிததகும ஆங்கி்லிதுல் இதுவமர இல்்லாதது ஆச்ன்ரயேிதமத எனைிக ித தரகிறைது.
மனாரிகசித நமடமயே ஒனயர ஒனரவரடத தாத ஒனப்பிடமடியுும. யஷாபதஹொரடந்தாத
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ஒனப்பிடமடியுும. ஆங்கிய்லயேரிக பிரிஞசு ஹஜரமனத ஹதரியோததால் இப்ப்ிததகும அப்படியயே
கிடிககிறைது. மிகமிக சிிகக்லானை அரூப பிரச்ச்மனைகமு மி ந்த நமகச்சுமவ ததுுமப மனாரிகஸ
ஹவளிிகஹகாணரதுளுார இப்படிப்பட்ட அரமமனயோனை மிக மிககியே ப்ிததகும இங்கி்லாந்ுத
ஹதாகம்ல யபன்ிக டியே ப்ிததகும ஆங்கி்லிதுல் வராமனல் இரிககிறையத எதகிறை கவம்லமயே
அவர ஹதரிவிிதுரந்தார. பிதனைால் தகாபிடல்த ஆங்கி்லிதுல் வந்துவிட்டது.
மஹெண்ட்யமன்னிக கதன்ரயவடிவ் கட்சி ன்ாரந்த நாடாளுமனதறை உறுப்பினைரகள ம்லுமதாத
மனாரிகஸ றிதத அறமகும கிமடிததது. அவர மனாரிகமன் ன்ந்ுிதது உமரயோடி வந்தார.
அவரித யமனதாவி்லான்ிததால் கவரப்பட்டார.  பஸலி (IWMA அமனரவிற்
தம்லமமனயயேற்றைவர) மனாரிகஸ றிதது ஹபரமிதும ஹகாண்டவராக இரந்தார. மனாரிகமன்
நடமனாடுும எதமன்ிகயுா படியோ- அரசியேல், திததுவும வர்லாறு மனற்றுும ஹபாருாதாரிதுல்
நிகரவற்றை அறவுிக ரமமன ஹபற்றைவர எனை யபராசிரியேர எட்வரட்  பஸலி மனாரிகமன்ப்பற்ற
மனுப்பிடு ஹன்ு தார.
ன்ாகன் வாழ்வித புவுகள (Record of an Adventurous Life) எதபுல் மஹெண்ட்யமனத
மனாரிகச்- எங்ஹகல்ஸ நட்ப், யவறுபாடுகள றிதது எழுுயுளுார. மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ
இரவரும 1881 களில் அவமர நுமப மனறுிக ும சூழல் ஏற்பட்டது. ததனிடும வந்து ஹன்ு ு
வாங்கிிகஹகாண்டு அமத தவறைாக பயேதபடுிதுிகஹகாளளுும மனனிதத எதகிறை கரிதது
உரவானைது. The Historical Basis of Socialism எதகிறை ப்ிததகிதமத மனாரிகஸ மனமறைந்த
ஆண்டானை 1883 ல் மஹெண்ட்யமனத எழுுனைார. இங்கி்லாந்ித ஃபார ஆல் எதபது மதனைர
எழுதப்பட்டு அது மனாரிகசுடத கரிதது யவறுபாட்டிற் காரணாமனாதற்று. மனாரிகசித
மதறைாவது மனகள எலியேனைார சி்ல ஆண்டுகள மஹெண்ட்யமனத கட்சிதல் இமணந்து
பிதயோற்றனைார. எங்ஹகல்ஸிக எப்யபாதுும மஹெண்ட்யமனத றிதது நல்்ல அபிப்ராயேும
இல்்லாமனல் இரந்தது. ன்ாரடிஸட் வமகப்பட்ட இயேிககிதமத ப்துப்பிிதது ஹடமனாிகரடிிக
ஃஹபஹடயரஷத எனை மஹெதண்ட்யமனத துவிககினைார. மனாரிகசிடும இது றிதது அவர
விவாுிதததாகவுும அதத ஹவற்ற ன்ந்யதகயமன எனை மனாரிகஸ கருயேதாகவுும  பர
ஹதரிவிிககிறைார.
ஹபாருாதார அறஞர மில் ஆங்கிய்லயேரகளுிக காுமயடமவ அறமகப்படுிதுனைார.
மனாரிகஸ மனமறைந்த 6 ஆண்டுகளில் சிட்னிஹவப் எழுுயே இங்கி்லாந்ுல் யன்ான்லின்ும
ஹவளியோகிறைது. அரசியேல் ஹபாருாதார வமகப்பட்டு யன்ான்லின் சிந்தமனைகள எவ்வாறு
வுரந்தனை எதபது றிதது அவர அுல் எழுதுகிறைார. மில்லித 1848 அரசியேல்
ஹபாருாதாரும பற்ற ஹவப் றப்பிடுகிறைார. இங்கி்லாந்ுத யன்ான்லிஸட்கள ஹபாருாதார
வர்லாற்றல் மனாரிகசித மிககியே பங்களிப்மப பாராட்டினைாலுும கண்மடிிததனைமனாக
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மனாரிகசிடும யபாகவில்ம்ல எதகிறை புமவ ஹவப் தரகிறைார. மனாரிகசித ம்லதனை ஆங்கி்ல
புப்ப் ஹவளிவந்தவுடத விற்று ்தரந்தது . மனாரிகஸ மனமறைந்த சி்ல மனாதங்களில் ஜனைவரி
1884 ல் பாபியேத ஹன்ாமன்ட்டி நிறுவப்படுகிறைது. பாபியேஸ எதகிறை யராமனத ஹஜனைரலித
ப்கழ்வாு ந்த அறவுமரதல் வன்ப்பட்டு (For the Right Moment you must wait ) பாபியேத
எதகிறை ஹபயேமர அவரகள பயேதபடுிதுிக ஹகாண்டனைர. ஹபரனைாரட் ஷா, சிட்னி ஹவப்,
அதனிஹபன்ண்ட் யபாதறைவர இுல் பிதயோற்றனைர. யன்ான்லின்ும ஜனைநாயேகிதமத
தழுவயவண்டுும (Socialism had to be adapted to democracy) எதபது
மனாரிகசியேிதுலிரந்து பாபியேனின் மனாற்றைும எதறைனைர.
Socialism Critical and Constructive எதகிறை ப்ிததகும ராுமயன்மனாிகடானைல்ட்(Ramsay
Macdonald ) எழுு 1921 ல் ஹவளியோனைது. ன்மகிதுல் எந்த பிரிவுும
யவலிதட்டுிகஹகாண்டு நிற்கமடியோது எதபமதயயே ஓவத அ்னபவங்கள நுமிக
உணரிததுகிதறைனை. மனாரிகஸதாத குமயுனிஸட் அறிகமக ம்லும, காபிடல் ம்லும தனைது பிர
எழுிததுிககள ம்லும யன்ான்லின்ிதுற் யகாட்பாட்டு வடிவும தந்தார. அதற்காக தத
வாழ்நாமு ஹன்்லவு ஹன்ு தார- அமவ யபாராட்டங்குாகவுும மரண்பாடுகமுயுும
யன்ரிததனை எனை மனாரிகஸ றிதது மனாிகடானைல்ட் எழுுனைார. மனாரிகஸ இதறு கிறஸது மகமனது
மனாுரி ஆிககப்பட்டுளுார. அவரது ஹபாருாதார ஹகாளமககள றிதத ன்ந்யதகங்கள
இரிககிதறைனை. அவரது வர்லாற்று திததுவமும அப்படிிததாத. ஆனைால் அவர இதறு மனத
தம்லவரகள யபால் வந்தமடந்துளு நிம்லிக காரணங்கள இல்்லாமனல் இல்ம்ல எதறைார
ராுமயன்.
இிகஹகாளமககமு பிதபற்றனைால் ஹதாக்லாளிவரிககும அரசியேல் அுகாரும ஹபறைமடியுும
எதகிறை நுமபிிகமகமயே மதலில் ஏற்படுிதுயேவர மனாரிகஸதாத. வரிககஎுரிகள எனை ன்ரியோக
ஹதாக்லாுர மனனைுல் படியேமவிதது ஆளுுமவரிககும எுரிதத உறுுயோனை யபாராட்டும
எதபுல் மனனைும ஒனதறை ஹன்ு தவர மனாரிகஸ எனை அற்ப்த சிிதுரும ஒனதமறை ராுமயன்
மனாிகடானைல்ட் வழங்கிதரந்தார
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மனாரிகசித உபரிமனுப்ப் யகாட்பாட்மட ன்ந்யதகிதுற் ரியே ஹபாருாதார பாரம்லா எதறைார
ராுமயன். ஹபாருாதார விமனரன்னை பிருகள எதபமத யபாராடுும வாழுும இயேிககமனாக
மனாற்றனைார மனாரிகஸ. ஹதாக்லாளிவரிககிதுனைரிககானை மழு உரவும மனாரிகஸயன்ான்லின்ிதுற்கானை உறுுயோனை யபாராளி எனை ராுமயன் மனாரிகஸிககானை மனரியோமதயுும தந்தார.
மனாரிகசின்ும வாழ்கிறைதா எனைிகயகட்டால் மனாரிகசின்ிதமதவிட மனாரிகயன் வாழ்கிறைார எதகிறை
நதனைமனானை கரிதமத ராுமயன் மனிகடானைல்ட் 95 ஆண்டுகளுிக மதனைர மனாரிகஸ மனமறைந்து 28
ஆண்டுகளில், யன்ாவியேித ப்ரட்சிதத 5 ஆண்டுகளில் ஹவளிப்படுிதுனைார. ராுமயன்
மனிகடானைல்ட் பிரிட்டிஷ் ய்லபர கட்சிதத மதல் பிரதமனராக 1924 ல் வந்தவர. ய்லபர
கட்சிதத மிககியே ஹகாளமகயோுராக இரந்தவர.
யன்ாவியேித ப்ரட்சி நடந்த கா்லிதுல் கில்ட் யன்ான்லின்ும எதபது இங்கி்லாந்ுல்
வுரிததுவங்கியேது, அதத ஹகாளமககள றிதது ஜி டி எச் யகால் எழுுயே சுயே அரன்ாங்கமும
ஹதாக்லகமும (self Govt and Industry )எதபுல் நாும அறயேமடியுும. ஆளுும வரிககிதுத
ஹன்யேற் ழு அரசு (State as the Executive of Ruling class )மனாரிகசியே பாரமவதலிரந்து
மனாறுபட்டு டிமனிககள மனற்றுும நுகரயவாரித அரசியேல் அரன்ாங்க நிறுவனைும அரசு (State as
the political and governmental institution of citizens and consumers) எனை கில்ட்
யன்ான்லிஸட்கள யபசி வந்தனைர. 1880 துவங்கி 30 ஆண்டுகள பல்யவறு ஹபயேரகளில்
யன்ான்லின்ும யபசினைாலுும பிரிட்டிஷ் யன்ான்லிஸட்கள நி்லங்கமு யதசியேமனயோமனாிககல்
எதபமத வலியுறுிதுனைர.
யபராசியேர ரின்ரட் ஏலி (prof Richard T Ely) 1883 ல்நவீனை கா்லிதுல் பிரிஞசு ஹஜரமனத
யன்ான்லின்ும ( French and German socialism in Modern Times) எழுுனைார. இப்பமடப்ப்
நியூயோரிககில் ஹவளியோனைது. மனாரிகஸ இறைந்த ஆண்டில் வந்த ப்ிததகும.. மனாரிகஸ எழுுயே
காபிடல் யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரட்களுிக மபபிள யபா்ல ஆகியுளுது எதகிறைார ரிச்ன்ரட்.
அப்படி ஹன்ால்வதற் அது ஹபாரிததமனானை ஒனதறுும ட எதறைார. ரிகாரயடாவிற்
இமணயோனை பமடப்பது. அதத ஆழும காரணாமனாக படிப்பதற் ன்ற்று கடுமமனயோக
இரிககிறைது எதறைார ன்ாதாரண மனிககமுயுும அறஞரகமுயுும ஒனரயன்ர கவ்விப்பிடிிதது ஈரிதத
அரசியேல் ஹபாருாதார ப்ிததகும காபிடல் யபால் யவறு ஏதுமில்ம்ல எதறு அவர தனைது
ப்ிததகிதுல் 135 ஆண்டுகளுிக மதனைர றப்பிட்டுளுார. மனாரிகஸ மனமறைந்தயபாது
அஹமனரிிககாவில் நடந்த இரங்கல் ட்டங்கமு றப்பாக ப்பர ன்ாரபில் நடிததப்பட்ட
ஹபரும நிமனைவாிஞன்லிமயே அவர றப்பிடுகிறைார. மனாரிகசித ஹன்ல்வாிககில் நடந்த ன்ரவயதன்
ஹதாக்லாுர அமமனப்ப் மடிந்துவிட்டதாக நிமனைிகக மடியோது எதறுும அு யராப்பா
அரன்ாங்கங்களில் அவ்வமமனப்ப் ஹன்லுிதுயே ஹன்ல்வாிகமக மறைிதது மனுப்பிட மடியோது
எதறுும அவர புவு ஹன்ு துளுார.
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மனாரிகசித துணவியோர ஹஜதனி மனமறைவு, அடுிதது மனகள மனமறைவு அவமர உலுிககினை. அவர
உடல்ந்லும தறப்யபானைார. எமதயுும ஆழ்ந்து ஹன்ு யேமடியோத நிம்ல ஏற்பட்டது. மனாரச் 14
1883 மனுயேிதுல் தனைது ன்ாு வு நாற்காலிதல் அமனரந்தபடியயே மனாரிகஸ மனரிதிதத ஹன்ு ுமயே
எங்ஹகல்ஸ அறவிிததார.
யன்ான்லின் சிந்தமனைகள றிதது ப்லர யபசிதரந்தாலுும அமத ப்ரட்சிதத ம்லும
நமடமமறைப்படுிததுவுல் ஹதாக்லாளி வரிககிதுத பிரதானை பாிதுரிதமத மதலில்
அழுிததமனாக ஹவளிப்படுிதுயேவர மனாரிகஸ எதறை ப்கழ் அவரிக கிட்டியேது. ராுமயன்
மனிகடானைல்ட் ஹன்ால்வது யபால் உ்லகும மனாரிகசியேிதமத ப்ரிந்து ஹகாண்டயதா இல்ம்லயயோ
மனாரிகமன் ஹகாண்டாடுவமத அவரது 200 வது பிறைந்த நாளில் காணமடிகிறைது. காந்ுமயே
ஹகாண்டாடிவிட்டு காந்ுயே ன்ாரங்கமு மகவிட்டதுயபால் மனாரிகசியேும ஆகிவிடிக டாது
எதகிறை கவம்லமயே ப்லரும ஹவளிப்படுிததாமனல் இல்ம்ல. 2017 ஆும ஆண்டு யன்ாவியேித
யபால்ஷ்விிக அ்னபவிதுத நற்றைாண்டு மனட்டுமனல்்ல, காபிடல் ஹவளிவந்த 150
ஆண்டுகளுும ஆ ும. அரசியேல் ஹபாருாதாரும றிதத விரிவானை கற்மககளித
ஆண்டாகவுும இது அமமனந்தால் அ்னபவங்களுும அறவுும ஹன்ழுமமனயேமடயுும.
Ref:
1. History of British Socialism- BEER
2. Life of Marx, Engels- David Riaznov
3. British Trade Unionism- Works of Sidney, G D H Cole
4. Hyndman - Record of an Adventurous Life
5. Socialism Critical and Constructive- Ramsay Mcdonald
6. French and German socialism in Modern Times- prof Richard T Ely
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மனாரிகஸ மனமறைவித யபாது….

(At The Time of Death of Karl Marx)
மனாரிகஸ - மனாரிகசியேும றிதது ஏராு ப்ிததகங்கள பல்யவறு ஹமனாககளில் வந்து
ஹகாண்யடதரிககிதறைனை, மனாரிகஸ எதனை ஹன்ாதனைார எதபமத றிதயத ஆதரிககணிககானை
ப்ிததகங்கள வந்துவிட்டனை. மனாரிகசித 200 ஆண்டுகள எதபதால் யமனலுும ப்ுயேமவகள
ஏராுும வர்லாும. மனாரிகஸ மனமறைந்த மனாரச் 14 1883 யநரிதுல் அடுிதத சி்ல நாட்களில்மனாதங்களில் நடந்தமவ, ஹவளிவந்த பிதரிிகமக ஹன்ு ுகள, ப்றைிககிதப்ப்கள பற்றயுும
நிமறையே தகவல்கள கிமடிக ும கா்லிதுல் நாும இரிககியறைாும. மனாரிகசித கமடசி 10
ஆண்டுகள, கமடசி ஆண்டு எதபமத பற்ற கட்டுமரகள, நல் அிதுயோயேங்கள
எழுதப்பட்டுளுனை. அச்சூழம்ல ஹதா ிதது ப்ிததகங்கள வந்துளுனை. அவர மனமறைந்த
சூழல்- ஹவளிவந்த ஹன்ு ுகள இங் தரப்பட்டுளுனை.
மனாரிகஸ மனமறைந்த இரவாரிதுல் தமடதல் இரந்த ஹஜரமனத யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரடிிக
கட்சிதத யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரட் பிதரிிகமக அவரிக ஹன்லுிததப்பட்ட பல்யவறு
இயேிககங்களித நிமனைவு இரங்கல் ஹன்ு ுகமு ஹதா ிதது சிறைப்ப் இதழ் ஒனதமறை
ஹவளிதடுும எதறைது. ஆனைால் அப்படி ஏதுும வரவில்ம்ல. மத்லாண்டு நிமனைவானை மனாரச்
14 1884 ல் ட எங்ஹகல்ஸ நிகழ்ிதுயே உமரமயே மனட்டுும சி்லர ஹவளிதட்டனைர.
1933 ல் மனாரிகசித 50 வது நிமனைவாண்டில் யன்ாவியேிதயூனியேனித மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸஹ்லனித இதஸடிட்யூட் பல்யவறு ஹமனாககளில் எங்ஹகல்ஸ நிகழ்ிதுயே மனாரிகஸ
நிமனைவாிஞன்லி உமரமயே சிறு பிரசுரமனாக ஹவளிதட்டது.1968 ஜி டி ஆர எனைப்பட்ட
ஹஜரமனத ஜனைநாயேக டியேரசில் சி்ல இரங்கல் ஹன்ு ுகள, பிதரிிகமககள எழுுயே அிஞன்லி
மனற்றுும தம்லயேங்கங்கள ஹவளிதடப்பட்டனை. மனாஸயகா புப்பகும மனாரிகஸஎங்ஹகல்ஸிக நிமனைவு றப்ப் ப்ிததகும ஒனதமறை தமிழ் உட்பட ப்லஹமனாககளில்
ஹவளிதட்டது.
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தற்யபாது மனாரிகஸ பிறைப்பித 200 ஆண்டுகள எதபமத ஹகாண்டாடாத நாடுகயு இல்ம்ல அவமரப்பற்ற பாராட்டியயோ தூற்றயயோ யபன்ாத நாடுகயு இல்ம்ல எனை ஹன்ால்்லமடியுும.
ஆனைால் அவர இறைந்த மனாரச்14 1883 -அமத ஒனட்டியே மனாதங்களில் அவரது மனமறைமவ
பல்யவறு அஹமனரிிகக, அு யராப்பியே மிககியே பிதரிிகமககள ஹன்ு ுயோகிக ட தரவில்ம்ல.
ஹதாடரந்து யன்ான்லின்ும றிதது கட்டுமரகமு ஹவளிதட்ட அட்்லாண்டிிக மனதிதலி, நாரித
அஹமனரிிககத ரிவ்யூ, ்லண்டத காண்டுமபரரி ரிவ்யூ யபாதறைமவ அிகிககட்டுமரகளித
ஊடாக ட மனாரிகஸ மனமறைமவ ஹன்ால்்லவில்ம்ல.
்லித்தத அஹமனரிிககாவில் ப்கழ்வாு ந்த தாராுவாத சிந்தமனை பிதரிமககளிலுும ஹதாடரந்த
நாட்களில் ஹன்ு ு இல்ம்ல. ப்கழ்வாு ந்த யஜாஸ மனாரட்டிதத அ்னதாப ஹன்ு ு அஹமனரிிகக
ப்பர ன்ங்க நிமனைவு ட்டும ஒனதறல் ஹன்ால்்லப்பட்டது. ஹவளிவந்த சி்ல ஹன்ு ுகளிலுும
வாழ்ிகமக றப்ப்கள தவறைாக இரந்துளுனை. ப்ல ஹன்ு ுகள காரல்மனாரிகஸ மனமறைவு எதகிறை
தம்லப்பிய்லயயே இரந்தனை. பல்யவறு இடங்களுிக ும ஹன்தறு கிமடிதத அமனைிததயுும
ஹதா ிதது தரிக டியே கடினைமனானை யவம்லமயே யபராசிரியேர பிலிப் ஃயபானைர Philip S Foner
ஹன்ு தார. அந்த ஹதா ப்ப் மனாரிகசித 90 ஆும ஆண்டு நிமனைமவ யபாற்றுும வமகதல்
1973 ல் வந்தது. 1983 ல் மனாரிகசித மனமறைவு நற்றைாண்டில் இந்ுயோவில் இிதஹதா ப்ப்
கல்கிததாவில் ஹவளிதடப்பட்டது.
ஆிகஸயபாரடு வர்லாற்றைாசிரியேர அன்ா பிரிிகஸ அவரகளித மயேற்சியோல் பி பி சி 1981 ல்
காரல் மனாரிகஸ ஹதாடர ஒனதமறை ஒனளி பரப்பியேது. அன்ா பிரிிகஸ ப்ிததகும த்லண்டனில்
காரல்மனாரிகஸத எனை ஹவளிவந்தது. பிலிப் ஃயபானைர ஹபதசில்யவனியோ லிங்கத
பல்கம்லிககழக வர்லாற்றுிததுமறை யபராசிரியேராக இரந்தவர.
மனாரிகஸ மனமறைந்த யநரிதுத சி்ல நிமிடங்களில் எங்ஹகல்ஸ துரிதமனாக ஹன்யேல்பட்டார.
யகபிள ம்லும மனாரச் 14 1883 ல் ப்ரஹடரிிக அடால்ப் யன்ாரயக அவரகளுிக , நியுஹஜரசிிக
ஹன்ு ுமயே எங்ஹகல்ஸ அ்னப்ப்கிறைார. அுல் மனாரிகஸ இதறு மனமறைந்தார எதபது தந்ு
வான்கும.
லப்ஹனைிகட்டுிக (Liebknecht) அதயறை எங்ஹகல்ஸ கடிதும எழுதுகிறைார. எதனிடும இரந்த
ஒனயர மகவரிிக அ்னப்பியே ஹடலிகிராும ம்லும மனாரிகஸ மனமறைமவ அறந்ுரப் பரகள.
மனாரிகஸ உணவு எடுிததுிகஹகாண்டால் யதற வந்துவிட்லாும எனை கடந்த வாரும ்லண்டனில்
உளு ப்கழ் வாு ந்த டாிகடர ஹதரிவிிதுரந்தார. பசிிதது ன்ாப்பிட துவங்கிதரந்தார மனாரிகஸ.
ஆனைால் இதறு மனுயேும வீடு கண்ணீரால் சூழ்ந்தது. அவர ப்லவீனைமனாக இரிககிறைார எனை
ஹன்ால்லி மனாடிிக அமழிததனைர. ஹடமித இர நிமிடும மனட்டுயமன அங் இல்ம்ல. மனாரிகஸ
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அமரதூிககிதுல் இரப்பது யபா்ல இரந்தது. மனாடிிக ஹன்தறு பாரிதயதத. அது நிரந்தர
உறைிககும எனை ஹதரிந்தது. நமனது நற்றைாண்டித பிற்ப ுிக ரியே ஹபரும மமு சிந்ுப்பமத
நிறுிதுிக ஹகாண்டுளுது (The greatest mind of the second half of our century had ceased
to think). மனரிததுவரகள கரிதமதப் ஹபறைாமனல் ஏத இப்படி ுடிஹரனை மடிவுவந்தது
எதபமத ஹன்ால்்லமடியோது. கடந்த 6 வாரிதுல் நாத யபாதுமனானை அுவு பாரிததுவிட்யடத.
ஹஜதனிதத இறைப்ப் இறுு ஹநரிககடிிக காரணமனாகாமனல் இல்ம்ல. பாட்டாளிகளித
இதறுளு இயேிககிதுற் அவர ம்லகரிததா. நாும அவரிக கடதபட்டுளயுாும எதறை
வமகதல் அிககடிதும ஹன்தறைது.
எட்வரட் ஹபரதஸடி்னிக ும எங்ஹகல்ஸ கடிதும அயத நாளில் எழுதுகிறைார. எனைது தந்ு
கிமடிதுரிக ும. ுடிஹரனை ஹகாடுமமனயோக அது நடந்துவிட்டது. அவர இரண்டு
நிமிடங்களில் சிந்ுப்பமத நிறுிதுவிட்டார. அவர யதறவரவார எனை டாிகடரகள
ஹதரிவிிததனைர. ஹகாளமக, நமடமமறைகளில் எவ்வுவு மனுப்ப்மிிகக மனனிதர அவர.
அவரடத நீண்டகா்லும உடத இரந்தவரகுால்தாத இமத உணரமடியுும. அவர
ப்லவீனைமனாகி இதறு காம்ல இறைந்துவிட்டார ( இிககடிதிதுல் மனாரனிங் எனை எங்ஹகல்ஸ
மனித றப்பிடாமனல் எழுதுகிறைார) அவரித ப்லமனானை பாரமவ ்தரிககும வரகிறை
ஆண்டுகளுிககாக அவரடத யன்ரந்யத ப்மதிககப்படுும. நாும யோரும அந்த அுவு
ுறைமமனயோனைவரகள அல்்லர. இயேிககும இரிக ும. ஆனைால் அந்த யமனுமபட்ட மமுதத
வககாட்டுதல் இல்்லாமனல் இரிக ும. அவர ப்ல தவறுகளிலிரந்து அவ்வப்யபாது
ஹகாளமகமயே விடுவிிததவராக காப்பாற்றயேவராக இரந்தார. இப்யபாது மனித நளளிரமவ
ஹநரங்கப்யபாகிறைது. மனுயேமும மனாம்லதலுும யதமவயோனைமத ஹன்ு துவிட்டு கடிதும
எழுுிகஹகாண்டிரிககியறைத எனை அுல் எங்ஹகல்ஸ றப்பிட்டிரந்தார.
பிலிப் ஹபிககரிக (Johann Philip Becker) மனாரச் 15 1883 ல் எங்ஹகல்ஸ கடிதும எழுுனைார.
கடந்த இம்லயுுரகா்லிதுல் மனாரிகமன் பாரிதது ஹன்தறைதற் நதற. யநற்று மனுயேும 2.45 ிக
அவமரவிட்டு இரண்டு நிமிடும மனட்டுயமன இல்்லாுரந்யதாும. அவர தனைது ன்ாு வு
நாற்காலிதல் ஆழிததுதல் ஹகாண்டார. நமனது கட்சிதத மிகச்சிறைந்த மமு சிந்ுப்பமத
நிறுிதுிகஹகாண்டது. வலிமமனயோனை இதயேும துடிப்பமத நிறுிதுிகஹகாண்டது. Internal
Hemorrahage எ்னும இரிததிககசிவாக இரிகக்லாும. நீங்களுும நா்னுமதாத 1848 த பமழயே
ன்காிககள. ப்ல்்லட்ட்டுகள ன்ப்தமிடுகிதறைனை. நுமமில் ஒனரவமரயுும தாிகக்லாும. ஆனைால் அது
நுமமமன ஹவ நாள வலிதல் கிடிததாமனல் வரட்டுும எதபனை அுல் இடுமஹபற்றை வான்கங்கள.
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அடால்ப் யன்ாரயகிக (Frideric Adolp Sorge) மனாரச் 15 அதறு கடிதும எழுுனைார
எங்ஹகல்ஸ. தங்கள தந்ு இதறு மனாம்ல கிமடிததது. மனாரிகஸ உடல்நிம்லப்பற்ற
ஹதாடரந்து தங்களுிக ஹதரிவிிககமடியேவில்ம்ல. அது மனாறிகஹகாண்யடதரந்தது. அவரது
துமணவியோர மனரணிதுற் மதனைர அிகயடாபர 1881 ல் மனாரிகஸ ப்ளுரசியோல்
தாிககப்பட்டார. 1882 பிப்ரவரிதல் அவர அல்ஜியேரஸ அ்னப்பப்பட்டார. ஆனைால்
பயேணிதுல் கடுும ளிரால் மனறுபடியுும அவரிக யநாு  ஏற்பட்டது. பிதனைர யகாமட
ஹவப்பிதுலிரந்து அவமர காிதுட அவர மனாண்யடகரய்லா மனயனைாயகா அ்னப்பப்பட்டார.
பிறை பாரிஸ அரகில் அரஹஜண்டில் ப ுதல் அவர மனகள யமனடும ்லாங்யக
(Longuet)வீட்டிற் ஹன்தறைார. பிராங்காடிஸ (Bronchitis) ஹதால்ம்லகளிலிரந்து
ணப்படுிதத மயேதறைனைர. ணும அமடந்து வந்தார. ஆறுவாரங்கள ஹவயவ ப ுதல்
இரந்துவிட்டு ணமனாகி ஹன்ப்டுமபர 1882 ல் ுருமபினைார. இங்கி்லாந்ுத ஹதத
கடற்கமரப்ப ுதல் அவர ளிரகா்லிதுல் இரிகக அ்னமனுிககப்பட்டார. பனிிககா்லும
வந்தவுடத மவட் ்தவு ப ுதல் இரந்தார. ஆனைால் அங் மனமழதத காரணமனாக அவர
பாுிககப்பட்டார. ஹஜதனிதத மனரணிதமத அடுிதது பிராங்காட்டிஸ ஹதால்ம்லகள
ஹதாடரந்தது. நுமரயீரல் யநாு  (Lung Abscess) காரணமனாக உடல் ப்லவீனைமனாகியேது.
்லண்டனில் தம்லசிறைந்த மனரிததுவர அவமர யர ்லங்ஹகஸடர அமழிதது ஹன்ல்்ல
பரிந்துமரிததார. தற்யபாது ஆறுவாரமனாக ஹகாடுமமனயோனை பயே உணரவுகள. அவமர பாரிகக
உகந்தயநரமனானை மனுயேும 2.30 ிக வந்யதத. வீடு கண்ணீரில் இரந்தது. இரிததிககசிவால்
ப்லவீனைமனாக இரந்தார எதறைனைர. அவமர தாத்னும யமன்லாக பாரிதது வந்த ஹஹெ்லத ஹடமித
அமரிததுிககிதுல் இரிககிறைார எனை ஹதரிவிிததார. நாங்கள அமறைிக ள நுமழந்யதாும.. அவர
மீண்டு எழாத தூிககிதுல் இரந்தார. அந்த இரண்டு நிமிடிதுல் அவர அமமனுயோக
வலியயேதுமிதற யபாு விட்டார. அவர நாடிிததுடிப்ப்ும மச்சுும நிதறரந்தது. எவ்வுவு
ஹகாடுமமனயோனைதாக இரந்தாலுும சுயே யதற்றைல் இயேற்மகயோனைது. மற்றுப்ஹபறைாத
யவம்லகமு மடிிககயவண்டுும எதகிறை தவிப்ப்டத இரந்து ஒனதறுும ஹன்ு யேமடியோது
எதறை நிம்லயோனைது ஹஜண்டி்லானை இறைப்மப விட ஆதரும மனடங் கன்ப்பானைது.
Death is not a misfortune for him who dies but for him who survives எதறைார எபி ரஸ.
அற்பவாுகமு நிரம்லமனாிககியே அவர இரண்டு நாட்களில் அவரது மனமனைவிதத
கல்்லமறைிக அரகில் அமமனுயோக அடிககமனாவார. மனா்னடிதுற் தம்ல ஒனதறு
மறைந்துவிட்டது, நமனது கா்லிதுத ஹபரும தம்லயேது. பாட்டாளிகளித இயேிககிதுல்
பிரிஞசுகாரரகள, ரஷ்யேரகள, அஹமனரிிககர, ஹஜரமனானியேர எனை அமனைவரும அிததமனை
ஹநரிககடிதலுும அவரிடும வககாட்டம்லப் ஹபற்றைனைர. ஆனைால் எதனை இனி, த்லமனட்ட
ஒனளிவட்டங்கள, சிறு மமுகள எல்்லாும சுதந்ுரமனாக இரிக ும. நாும எதற்
இரிககியறைாும. மதரியேிதமத இழிககாமனல் இரப்யபாும
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பிரஹடரிிக ஹ்லஸ்ஸனைரிக (Friedrich Lessener) எங்ஹகல்ஸ மனாரிகஸ இறைப்ப் றிதது
கடிதும எழுுனைார. அிககடிதமும மனாரச் 15, 1883 ல் எழுதப்பட்டது. நமனது பமழயே நண்பர
யநற்று மதறு மனிதிக ஹமனதமமனயோக அமமனுயோக நிரந்தர தூிககிதுல் ஆழ்ந்தார. உடனைடி
காரணும உள இரிததிககசிவாக இரிகக்லாும. இறுு ன்டங் ன்னிிககிழமமன மனித 12 ிக
நமடஹபறுும. Tussy (மனாரிகசித மனகள எலியேனைார) உங்கமு வரச் ஹன்ால்கிறைார. அவன்ரிதுல்
இிககடிதும எழுதப்படுகிறைது.
ஹடர யன்ாசியேல்ஹடமனாிகரட் (Der Sozialdemokrat, Zurich) பிதரிிகமகிக யமன 3 1883 ல்
மனாரிகஸ இறைப்ப் றிதது ஹதளிவுபடுிது எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார. நமனது மனாஹபரும
யகாட்பாடுகளித ஆன்ாத பற்ற தவறைானை ஹன்ு ுகள ஹவளிதடப்பட்டுளுனை. சி்ல
விவரங்கமு ஹதளிவுபடுிததயவண்டியுளுது. மனாரிகஸ லிவர ஹதால்ம்லிக மனரிததுவும
தரப்பட்டது. அவரிக வதற்றுவலி, தம்லவலி, இதயன்ாுமனியோ அவு இரந்தது.
ஹதாடரந்த இரமனல் காரணமனாக ஹதாண்மட வலியோலுும தூிககமில்்லாமனல் அவுப்பட்டார.
பிராங்காட்டிஸ தாிககிதமத அவர ஹபரிதுபடுிதுிக ஹகாளுவில்ம்ல. இமவ அவரது
மனரணிதுற் காரணமனாதனை. ஹஜதனிதத மனரணிதுற் 4 அல்்லது 5 வாரங்களுிக
மதபாக ப்ளுரசி ஹதால்ம்ல. ஆருமப நியமனானியோ அற றகள இரந்தனை. அவர மவட் ்தவு,
அல்ஜீரியோ ப ுகளுிக
ணமனமடயே ஹன்தறைார. ஆனைால் ஹதாடர ளிர மனமழயோல்
ணமனமடயே மடியோமனல் நிம்லமமன யமனான்மனானைது. மனாண்யட காரய்லா ஹன்தறு பிறை மனகள
்லாங்ஹக வீட்டில் அரஹஜண்டில் பாரிஸ ப ுதல் யகாமடமயே ககிததார. கடுமமனயோனை
பிராங்காடிஸ யநாதலிரந்து ணமனாகி வரகிறைார எனை டாிகடரகள கருனைர.
பிறை ஹவயவ எதகிறை ஹஜனிவா ஏரிப்ப ுிக ும அதத பிதனைர (்லண்டனில் யவண்டாும
எதறு) ஹதத கடய்லாரப்ப ுதலுும அவர இரந்தார. ஹன்ப் 1882 ல் ணமனாகி ்லண்டத
ுருமபினைார. 300 அடி உயேர ஹொுமஸஹடட் தமறைிக ட எத்னடத சிரமனும இல்்லாமனல்
ஏறனைார. நவுமபர பனிமட்ட பயேிததால் அவர மவட் ்தவு அ்னப்பப்பட்டார. அங் ும ளிர
, இரமனல் அவுயோல் ப்லவீனைமனானைார. படுிகமகதல் ஓு வு எடுிக ும நிம்ல ஏற்பட்டது.
மனாரிகசித மனகள ுரமனு ்லாங்யக மனமறைந்த ஹன்ு ுயோல் மனறுநாள ஜனைவரி 12,(1883) அதறு
மனாரிகஸ ்லண்டத வந்தார. ஆகாரும எடுிககமடியேவில்ம்ல. பால் தாத டிிகக மடிந்தது.
Lungs Tumor பிப்ரவரிதல் ஏற்பட்டது. கடந்த 15 மனாதங்குாக மனரந்துகள ட
ப்லனைளிிககவில்ம்ல. பிராங்கடிஸ ஹதாம்லதலிரந்து விடுவிிகக டாிகடரகள மயேற்சி
ப்லனைளிிததது. ஆகாரும விழுங்கிக டியே மதயனைற்றைும ஏற்பட்டது. ஆனைால் அதறு 2
மனிதிக வீடு கண்ணீரால் சூழ்ந்தது.
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மனாரச் 14 1883 அதறு காம்ல அவர பால், சூப் சிறது ஒனதத எடுிததுிகஹகாளு மடிந்தது.
அவரித விசுவான் ஹடமித, மனாரிகசித அமனைிதது ழந்மதகமுயுும 40 ஆண்டுகுாக உடத
தங்கி வுரிததவர, அவர அமரதூிககிதுல் இரிககிறைார, வாரங்கள பாரப்யபாும எனை
அமழிககிறைார. நாங்கள உளயு ஹன்தறு அவர நிரந்தர துதல் ஹகாண்டமத பாரிதயதாும.
இமதவிட அமமனுயோனை ன்ாு வுநாற்காலிதல் அமனரந்தபடியோனை ஹமனதமமனயோனை ன்ாவு வராது.
காபிடல் இரண்டாும வால்யூும 1000 ஃயபாலியயோ பிககங்கள மடியுும நிம்லதல் உளுது ..
மனாரிகஸ எதமனையுும மனகள எலியேனைாமரயுும அவரது நிரவாகிகள (literary Executors) எனை
ஹன்ால்லி இரிககிறைார. (யமனற்கண்ட விுிககும ஏப்ரல் 28, 1883 ல் ்லண்டனில் எங்ஹகல்ஸ
எழுு யமன 3 ல் பிரசுரிிககப்படுகிறைது.)

II மனாரிகசித இறுு ன்டங்
மனாரிகச் மஹெயகட் இடுகாட்டில் மனாரச் 17 1883 அதறு ப்மதிககப்படுகிறைார. ஜாரஜ் எலியேட்
யபாதறைவர கல்்லமறைகள மஹெயகட்டில் இரந்தனை. ஹஹெரபரட் ஸஹபதன்ர நிமனைவகும
அங் தாத. மனாரிகஸ, ஹஜதனி, மனாரிகசித யபரத, ஹடமித ஆகியேவ்ரகளுும அங் தாத
ப்மதிககப்பட்டனைர. 4 வயேது யபரத மனாரிகஸ இறைந்து 6 நாளில் இறைிககிறைாத. ஹடமித 1890
நவுமபர 4 ல் தனைது 67 ஆவது வயேுல் இறைிககிறைார.
. ஆகஸட் ஹபபல் மனாரிகஸிற் நிமனைவு சிதனைும ஒனதமறை அமமனிககயவண்டுும எதறைார.
டுுமபிததாரகளுிக விரப்பமில்ம்ல எனை எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிததார. மில்லியேத கணிககானை
ஹதாக்லாுர இதயேிதுல் மமுதல் உதரப்ப்டத வாழ்பவர மனாரிகஸ - நிமனைவு
சிதனைிதமத மனாரிகயன் விருமபியேுல்ம்ல எதறைார லப்ஹனைிகட். 1956 ல் பிரிட்டிஷ்
குமயூனிஸட் கட்சி மனாரிகஸ ப்மதிககப்பட்ட இடிதுற் அரகில் இடும ஹபற்று 10 அடி
உயேரிதுல் கிராமனைட்டில் அமனைிததுப ு ஹதாக்லாுரகயு ஒனதறு யன்ரங்கள எனை
ஹபாறிககப்பட்டு மனாரிகசித மனாரபுவு சிம்ல மவிககப்பட்டது.
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மனாரிகஸ ப்மதிககப்படுவதற் மதனைதாக இறுுயோக அவமர பாரிகக டிதரந்தவரகள
பாரிதுட அ்னமனுிககப்படுகிறைாரகள. எங்ஹகல்ஸ, எலியேனைார மனாரிகஸ, ன்ார்லஸ ்லாங்யக,
பால் ்லபாரிக, வில்லியேும லப்ஹனைிகட், பிரஹடரிிக ஹ்லஸ்ஸனைர, காரல்
ஸகாரஹ்லுமமனர,எட்வித யர ்லாங்ஸடர வந்தனைர. இடுகாட்டில் யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரட்
பிதிதரிிகமக ன்ாரபில் சிவப்ப் ரிப்பத கட்டியே இர மன்லர வமுயேங்கமு ஹ்லுமயக மவிததார.
ஹ்லஸ்ஸனைர கய்லாத குமயூனிஸட் வழிககில் 1852 ல் 5 ஆண்டுகள சிமறைபிடிிககப்பட்டவர.
யர ்லாங்ிகஸடர வி்லங்கியேல் யபராசிரியேர. ஸகாரஹ்லுமஹமனர யவுயேல் யபராசிரியேர.
இரவரும ்லண்டத ராயேல் ஹன்ாமன்ட்டி உறுப்பினைரகள.
ப்லமமறை பிரசுரமனாகியுளு எங்ஹகல்சித ப்கழ்வாு ந்த உமர அங் நிகழ்ிததப்பட்டது.
டாரவி்னடத ஒனப் படு, ப்ரட்சிகர இயேிககங்களுிக அுவிடமடியோத நட்டும, உபரி மனுப்ப்
றிதத அவரது கண்டுபிடிப்ப் , அவரித அறவியேல் பாரமவ, ப்ரட்சிகர ணும,
மத்லாளிிததுவ மமறைமயே தூிககி எறந்து பாட்டாளிகளித விடுதம்லிககானை
பாமத.,ஹதாடரந்த பிதரிிகமக பிதகள றிதது எங்ஹகல்ஸ எடுிததுமரிததார. நாடுகள
அவமர துரிதுனை, கடுமமனயோக ஹவறுிககப்பட்ட மனனிதராக அுகும யபன்ப்பட்ட
மனனிதராகவுும அவர இரந்தார. அவரிக ப்ல எுராளிகள இரந்ுரிகக்லாும தனிப்பட்ட
பமகவத யோரும இல்ம்ல எதறைார எங்ஹகல்ஸ.
ரஷ்யே யன்ான்லிஸட்களித இரங்கல் ஹன்ு ுமயே மனாரிகசித மனரமனகத ்லாங்யக பிரிஞசில்
வாசிிககிறைார. ம்லதனைிதுத ரஷ்யே ஹமனாகஹபயேரப்ப்ப் மடிந்துவிட்டது. ரஷ்யே
பல்கம்லிககழக மனாணவரகள மனாரிகசித மனகிததானை ஹகாளமகமயே அறயுும வாு ப்ப்
கிமடிததுளுது எதபதுும ஹன்ு ுயோக அங் படிிககப்பட்டது. பிரிஞசு ஹதாக்லாுர கட்சி,
ஸபானிஷ் ஹதாக்லாுர கட்சி தந்ு வாசிிககப்படுகிறைது.
ஹஜரமனத ஹமனாகதல் லப்ஹனைிகட் உமரயோற்றனைார. மனாரிகசித நீண்டகா்ல ன்கா எங்ஹகல்ஸ
தமனாரிகஸ ப்லரால் ஹவறுிககப்பட்டவரத எதபமத றப்பிட்டார. ஆமனாும அயதயபால்
ப்லரித அதப்ிக ரியேவராகவுும அவர இரந்தார. சுரண்டப்பட்டவரகளுும
ஒனடுிககப்பட்டவரகளுும அவமர யநசிிததனைர. அவர மனகிததானை இதயேமும மமுயுும
ஹகாண்டவராக இரந்தார. அவமர அறந்தவரகள இமத உணர மடியுும. அவரித
மனாணவராக, நண்பராக மனட்டுமில்்லாமனல் ஹஜரமனத யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரடிிக கட்சி ன்ாரபிலுும
தாத யபசுவதாக லப்ஹனைிகட் றப்பிட்டார. விிஞஞானைும ஹஜரமனனிிக மனட்டுும
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ஹன்ாந்தமனானைதல்்ல. அதற் யதசியேும எதகிறை வமரயேமறை இல்ம்ல. அயதயபால்தாத
காபிடல் ன்ரவயதன் ஹதாக்லாுரிக ரியேது. மனாரிகஸ யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரசி எதபமத ஹன்ிகட்
எதபுலிரந்து கட்சியோிககி தந்துளுார. அது யதாற்காமனல் யபாராடுும. இது ஹஜரமனனிிக
மனட்டுமனானைதல்்ல. மனாரிகஸ பாட்டாளிகள மழுமமனிக மனானைவராகியுளுார. அவரது
நினைவுகள மனமறையோது. அவரது பாடங்கள ப்ல வட்டங்கமு பாுிக ும எதறைார லப்ஹனைிகட்.
ரஷ்யே ஹபண் மனாணவரகள மனற்றுும  பட்டரஸபரிக மனாணவரகள ன்ாரபில் மன்லர வமுயேும
மவிதுட பணவிமட (எும ஓ) அ்னப்பிதரந்தனைர. அரகாமமன ப ுகளிலிரந்து மன்லர
வமுயேங்கள வந்து ஹகாண்டிரந்த ஹன்ு ுமயே எங்ஹகல்ஸ தரகிறைார.
மனாரிகஸ இறைந்தவுடத இர மிககியே வாழ்ிகமக வர்லாற்று றப்ப்கள
ஹவளிதடப்படுகிதறைனை. ஒனதறு எலியேனைார அவரது மனகள எழுுயேது. மனற்றைது ப்ரஹடரிிக ஏ
யன்ாரஜ். எலியேனைார தத கணவர எட்வரட் ஏவ்லிங்கித ப்ராிகரஸ பிதரிிகமகதல் யமன, ஜூத
1883 ல் எழுுனைார. மதல் இரண்டு ன்யகாதரிகள (மனாரிகசித ஹபண்கள) பிரிஞசு
யன்ான்லிஸட்குானை ்லபாரிக, ்லாங்யகமவ மனணமடிிதுரந்தனைர. மதறு ஹபண்களுயமன
மனாரிகசுடத படிப்பது, ஹன்ு ுிததாள படிிததுிககாட்டுவது உளளிட்ட உதவிகமு
ஹன்ு துவந்தனைர..
ப்ஹராிகரஸ இதழ்களில் தனைது தந்மததத மனகிததானை பமடப்பானை காபிடல் றிதது எழுத
அவரித உிதயதன்ும பற்ற எலியேனைார ஹதரிவிிததார. மனாரிகசித பிறைப்ப், பளளிிககா்லும,
ஹஜதனி காதல், பிதரிிகமக பிதகள- அதத கன்ப்பானை அ்னபவங்கள, ஹஹெகல் றிதத
ஆு வுகள, யன்ான்லின் எழுிததுிககள, எங்ஹகல்ஸ உடத ப்னித டுுமபும எழுுயேது, ப்ரதாத
உடத திததுவிதுத வறுமமன விவாதும, குமயூனிஸட் லிக அமமனிததது.- அதத ம்லும
மததமத்லாக ன்ரவயதன் யன்ான்லின் இயேிககும உரவாிககப்பட்டது, 1848 ல் குமயூனிஸட்
அறிகமக பிதனைர ப்ல அு யராப்பியே ஹமனாககளில் ஹமனாகமனாற்றைும ஹபறுவது யபாதறை
பல்யவறு மனாரிகசித பிதகமு எலியேனைார ஹதா ிதது ஹன்ால்கிறைார. ஹன்தறு தங்கியே நாடுகள,
அப்பிரயதன்ங்களிலிரந்து ஹவளியயேற்றைப்படுவது பற்றயுும ஹன்ால்கிறைார.
1853 கய்லாத வழிககிற் பிதனைர ்தவிர அரசியேல் நடவடிிகமகதலிரந்து மனாற
ஹபாருாதார ஆு வுகமு மனாரிகஸ யமனற்ஹகாண்டார எதகிறைார எலியேனைார. 1859 ல் மனுப்ப்
ஹகாளமக பற்ற 1859 ிக வந்தமடகிறைார. 1867 ல் ஹொுமபரகில் தனைது தம்லயோனை
பமடப்பானை காபிடல் ஹவளிதடுகிறைார. மதனைதாக 1864 ஹன்ப்டுமபரில் ன்ரவயதன்
ஹதாக்லாுர ன்ங்கும அமமனிககப்பட்டு மனாரிகஸ துவிககவுமர ஆற்றுகிறைார. 1873 ல் ஹஜனைரல்
கவுதசில் ்லண்டனிலிரந்து நியுயோரிககிற் அவரது ஆய்லான்மனைப்படி மனாற்றைப்படுகிறைது.
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அவர உடல்நிம்ல பாுப்பால் ஹதாடர யவம்லகள நிதறு யபாதனை. அவரது இரண்டாவது
வால்யூும அவரித உண்மமனயோனை, பமழயே நண்பர எங்ஹகல்்ஸால் ஹகாணரப்பட இரிககிறைது.
அடுிதத வால்யூுமகள உளுனை. அவரித ஆளுமமன, மனகிததானை அறவு, நமகச்சுமவ உணரவு,
அதப், பரிவு அமனைிததுும க்லந்த மனனிதத இயதா எனை இயேற்மக எழுந்து நிதறு ஹன்ால்லுும
எனை எலியேனைார அிககட்டுமரதல் றப்பிட்டிரந்தார.

III அஹமனரிிககாவில் மனாரிகஸ மனமறைவு றிதது
அஹமனரிிகக நியுயோரக டிரிப்யூத வான்கரகளுிக மனாரிகஸ ஹதரியேதவர அல்்லர. 1851-62 களில்
அுல் எழுுவந்தார. அப்பிதரிிகமக அவரது மனமறைமவ மனாரச் 17 1883 ன்னி அதறு
ஹன்ு ுயோக ஹவளிதட்டது. அவரது பிதரிிகமக ஹதாடரப் றிதயதா அவரது பங்களிப்ப்
றிதயதா ஏதுும ஹன்ால்்லவில்ம்ல. அவரது கட்டுமரகள அப்பிதரிிகமக விற்பமனையோனை 2
்லட்ன்ும வான்கரகளிடும ஹன்தறைமடந்த கா்லமனது.
மனாரிகசித காபிடல் ஆங்கி்ல புப்ப் 1887 ல் தாத வந்தது. ய்லபர ஸடாண்டரட் பிதரிிகமக
1876-78 ல் சி்ல றப்ப்கமு ஹவளிதட்டது. அட்யடா ஹவு ஹடயமனயேர அமத
ஆங்கி்லிதுல் ஹமனாகஹபயேரிதது மனகிததானை பங்களிப்மப ஹன்ு தார. பாரிஸ குமயூத 1871 ல்
கா்லிதுல் மனாரிகஸ ஹபயேர அஹமனரிிககாவில் நதறைாகயவ பரவியேது. மனாரிகசித கரிததுிககமு
தவறைாக ுரிிதது ஹவளிதட்ட நியுயோரிக ஹஹெரால்ட் மனாரிகசித பு்லாக எழுுயே விுிககிதமத
யபாட மனறுிததது. அயத யநரிதுல் நியுயோரிக யவரல்ட் எ்னும பிதரிிகமக பாரிஸ குமயூத
பற்றயே மனாரிகஸ யபட்டிமயே ஜூம்ல 18 1871 ல் ஹவளிதட்டது. ஜனைவரி 5 1879 சிகாயகா
டிரிப்யூத மனாரிகசித யபட்டிமயே ஹவளிதட்டது. 1880 ல் நியுயோரிக ன்த பிதரிிகமக நிரபர
அவரித ஆளுமமனமயே வியேந்து யபசினைார. அஹமனரிிககாவித சிறைந்த யன்ான்லின் தம்லவரகள
யஜான்ப் ஹவு ஹடு மனர, பிரஹடரிிக யன்ாரஜ் ஆகியேவரகளுடத மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ ஹதாடரப்
இரந்தது. ்லாயன்ல் ஹன்ல்வாிக ஹதாகற்ன்ங்கங்களில் ஹபரமனுவு இரந்தது. மனாரிகசித
கரிததுிககமு ஹகாண்டு ஹன்ல்வுல் யன்ான்லிஸட் தம்லவரகள மதநிதறைனைர.
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ன்ரவயதன் சிகரட் ஹதாக்லாுர ன்ங்கிதுத தம்லவர ன்ாமயவல் யகாுமஸ யபாதறைவர ஏ எஃப்
எல் எதகிறை ன்ங்கிதமத துவங்கிதரந்தனைர. அயத யபால் சி எல் யு எதபதுும மனாரிகஸ மனமறைந்த
கா்லிதுல் ஹன்ல்வாிக டத நியுயோரிககில் இரந்தது. இுல் யன்ான்லிஸட்கள ஹன்ல்வாிக டத
இரந்தனைர. வரிககப் யபாராட்டிதுற் ஹதாகற்ன்ங்கும மனற்றுும அரசியேல் அமமனப்ப்களுும
அவசியேும எதபமதயுும மனாரிகசித சிந்தமனைகமுயுும இவரகள ஹகாண்டு ஹன்தறைனைர.
யமனுனை ுயோகிகள விஷயேிதுல் அவரகுது வாழ்ிகமக றப்ப்கமு ஹவளிிகஹகாணரந்த
Knights of Labour பிதரிிகமக ழுவினைர மனாரிகஸ மனமறைந்தயபாது அவர றிதது
தம்லயேங்கும வராமனல் பாரிததுிகஹகாண்ட ஹன்ு ுமயே நாும காணமடிகிறைது.
நியுயோரிக ன்த பிதரிிகமக A vigorous and Fruitful Thinker எதகிறை கட்டுமரமயே மனாரச் 16
1883 ல் ஹவளிதட்டது. ப னித, ்லாயன்ல் எதபவரகமுஹயேல்்லாுமவிட நுமபற் ரியே
ஹதாக்லாளிவரிககிதுற் வககாட்டி எனை மனாரிகஸ பற்ற அது யபசியேது. மனாரிகசித மனகிததானை
காபிடல் பமடப்மப பற்ற மிக உயேரவானை மனுப் படுகமு மதமவிததது. New Yorker
Volkszeitung மனாரச் 15 1883 ல் மனாரிகஸ மனமறைவு றிதது எழுுயேது. மனா்னடரகளித
துயேரிதுற்காத சிகிட்மன்மயே கண்டுபிடிிததவர மனாரிகஸ எதறைது. மழுமமனயோக காபிடம்ல
மடிப்பதற் மத அவர மக அமன்வற்று நிதறைது. ஈடுஹன்ு யேமடியோ யபரிழப்ப். அவர
சிந்தமனையோுர மனட்டுமனல்்ல. யபாராடுபவர. ன்ரவயதன் ஹதாக்லாுர அமமனப்ப் எதகிறை
நமடமமறைமயே அவர துவங்கிமவிததவர எதறு ப்கழாரும சூட்டியேது. நவீனை யன்ான்லின்ிதுத
உரவும அவர எனை ப்கழ் அிஞன்லி ஹன்ு தது.
நியுயோரிககித Freiheit பிதரிிகமக மனாரச் 24 மனற்றுும ஏப் 14 1883. தனைது நற்றைாண்டித
மனகிததானை சிந்தமனையோுர எனை எழுுயேது. நவீனை யன்ான்லின்ிதுத தந்மத எனை ப்கழாரும
சூட்டியேது. உ்லக பாட்டாளிகயு ஒனதறுயன்ரங்கள எதபது வலிமமனயோக பரவி மனந்ுர
ஹன்ால்்லாகியுளுது. அு ரிஷ் ஹதாக்லாுர பிதரிிகமக, காரஹபண்டர அவரது மனமறைவு
ஹன்ு ுமயே தந்து அவரிக ப்கழ் அிஞன்லி ஹன்ு தனை.
Progress பிதிதரிிகமக அவர தனைது நாட்டிற்காக மனட்டுயமனா, அதத ப்கழுிககாக மனட்டுயமனா
மனாரிகஸ நிற்கவில்ம்ல. தாு மனண் அவமர விரட்டியேது. உ்லகும அவரது நாடாதற்று. அவர
எந்த பதவிிககாகவுும ஏங்கவில்ம்ல. அப்பாவி உமழிக ும ஏமழகளித விடியேலுிககாக
நிதறைார. இதறு பிதரிிகமககள அவமர கண்டுஹகாளுாமனல் இரிகக்லாும. ஆனைால் அவர
ஆருமபிிததுளு இயேிககிதுத அடிகள ஒனவ்ஹவார ப ுதலுும ப்ரட்சிதத ப்யேம்ல
ஆருமபிிக ும. கமர யநாிககி தங்கள கப்பம்ல ஆளபவரகள ுரப்ப யவண்டிதரிக ும எதறு
எழுுயேது.
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நியுயோரிக Voice of the people மனாரச் 18 1883 ல் மனாஹபரும மனாரிகஸ மனமறைந்தார ஹன்ு ுமயே
ஹவளிதட்டது. கலிலியயோ, நியூட்டத, வால்யடர வரிமன்தல் மனாரிகஸ ப்கழ் எ்னும
யகாதலில் நிரந்தரமனாக இனி இரப்பார எதறைது. Springfield massachusetts Republican
மனாரச் 17 1883 ல் கற்றைல் ஹன்யேல்பாடுகள நிமறைந்த மனனிதர எனை மனாரிகம்ஸ சிிததரிிததது.
சிதசினைாட்டி அஹமனரிிககத இஸயரலியேட் பிதரிிகமக யன்ான்லிஸட்கள தங்கள மனனிதமர
இழந்துவிட்டனைர எதறு எழுுயேது. Chicago Tribune யபரறஞர ஹபரும சிந்தமனையோுர
மனமறைவு எதறு மனாரச் 17 1883 ல் ஹன்ு ு தந்தது.
Chicago Arbeiterzeitung மனாரிகஸ எ்னும சிந்தமனையோுர யபாராளி எனை எழுுயேது.
இிககா்லிதுல் அகஸடஸ ஸ பஸ யமனுனை ுயோகிகளுள ஒனரவர இப்பிதரிிகமகயுடத
ஹதாடரப்ளுவராக ஹன்யேல்பட்டுிக ஹகாண்டிரந்தார. தத கா்லிதுத மிகப்ஹபரியே வர்லாற்று
ஆன்ாத மனாரிகஸ. குமயூனிஸட் மனானிஹபஸயடா, அகி்லும ம்லும பாட்டாளிகளித
விடுதம்லிக வககாட்டியேவர. மத்லாளிிததுவும வீழ்ிததப்படிக டியேயத எதறை உறுுமயே
தந்தவர. உ்லகிதஹதாக்லாுரகயு ஒனதறுயன்ரங்கள எதகிறை ன்ாவிமயேயுும அவர தந்துளுார
எதறைது அப்பிதரிிகமக. Daily Alta California இதழ் His Life was not Success எதகிறை
தம்லப்பிட்டு மனாரச்18 1883 ல் எழுுயேது. வாழ்நாள மழுிகக நாடு ஹபயேரந்து
ஹகாண்டிரந்தமத அது றப்பிட்டது. தனைது கடுமமனயோனை பிதகள தத கா்லிதுல் ஹவற்ற
ஹபறைாதமத அவர கண்ணுற்றைார எதறைது. அகி்லிதுல் தம்லமமன பாிதுரும அவரிடிதது
வந்தது றிதத ஹபரமிதிதமத அது பகிரந்துஹகாண்டது.
மனாரச் 20 1883 ப்பர ஹதாக்லாுர ன்ங்கும ஏற்பாடு ஹன்ு த மனாஹபரும ன்ரவயதன் அிஞன்லி
ட்டும பற்றயே ஹன்ு ுமயே நியுயோரிக ன்த ரியபாரட் ஹன்ு தது. அஹமனரிிககர, ஹஜரமனானியேர,
ரஷ்யேர, பிரிஞசுகாரர, ஹபாகிமியேர எனை ட்டும வகந்தது. ஏராு ஹபண்கள வந்தனைர.
ட்டும மனாரச் 19 1883 ல் நடந்தது. அனைாரிககிஸட், யன்ான்லிஸட், அஹமனரிிககத
ஹபஹடயரஷத எனை அமனைவமரயுும அிக ட்டும ஒனரங்கிமணிததது. குமயூனிஸட்
மனானிஹபஸயடாமவ ஆங்கி்லிதுல் ஹகாணரந்து அமத ஹதாக்லாுர மனிதுதல் ஹகாண்டு
ஹன்ல்வது எனை ப்பர ன்ங்கும மடிஹவடுிததது. ஹமனாகஹபயேரப்ப் அவ்வுவு ன்ரியோக இல்ம்ல
எனை எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிதததாக ஹன்ு ுயுும உளுது. மதல்நாள ப்ரிகளித ஹதாக்லாுர
ஹகாடி இறைிககி அிஞன்லி ட்டும நடிதுதரந்தனைர. பாரிஸ குமயூத பங்யகற்றை யதாழரகள
கிளிவ்்லாந்து ப ுதல் மனாரச் 18 அதறு இரங்கல் ட்டும நடிதுனைர. Paul Grottakau
பாரிஸ குமயூத வீரர யன்ான்லிஸட் தம்லவர மனாரிகமன் ஹகப்ுர, டாரவித ஆகியயோரடத
ஒனப்பிட்டு யபசினைார.
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யஜாகத யமனாஸட் (Johann Most) ்தவிர அனைாிகிகசின்வாு.. மனாரிகஸ இரங்கல் ட்டிதுல்
தனைிக மனாரிகம்ஸ ்லண்டனில் ன்ந்ுிதது ஆசி ஹபறை வாு ப்ப் கிமடிதததாகவுும அவரது
காபிடம்ல ஹஜரமனத மழுிகக ஹகாண்டு ஹன்தறைதாகவுும யபசியேது ன்ரச்மன்யோனைது. அவ்வுமர
றிதது அஹமனரிிகக யன்ான்லிஸட்கள எங்ஹகல்ஸிக கடிதும எழுுனைர.
மனாரிகஸ அனைாரிககின்ிதுற் ஆதரவாக இரந்தாரா எதபமத ஹதளிவுபடுிததிக யகாரினைர. Van
Patten எதபார அமத எழுுதரந்தார. கடிதிதுற் எங்ஹகல்ஸ ஏப்ரல் 18 1883 ல் புல்
எழுுனைார. அனைாரிககின்ிதுற் ும மனாரிகசியேிதுற் ும ஹபாதுவானைமவ ஏதுமில்ம்ல எதறைார
எங்ஹகல்ஸ. அரசு எதகிறை அரசியேல் வடிவிதமத ஒனகிததுவிட்டுிததாத பாட்டாளி ப்ரட்சி
எதகிறை அனைாரிககின்ிதமத ப னித எழுப்பியேயபாயத மனாரிகஸ எுரிதது நிராகரிிததார. 1872
ஹன்ப்டுமபரில் அனைாரிககிஸட்கள அகி்லிதுலிரந்து ஹவளியயேற்றைப்பட்டனைர.
அனைாரிககிஸட் எனை ஹன்ால்லிிகஹகாண்டு மனாரிகசிடமிரந்து உதவிமயே யமனாஸட்
ஹபற்றரிககமடியோது அவ்வாறு ஹன்ால்வது ஏமனாற்று. யமனாஸட் காபிடலித சி்ல ப ுகமு
பாப்ப்்லர ன்ுமமனரி எனை ஹமனாகஹபயேரப்ப் ஹன்ு தயபாது அமத ன்ரி ஹன்ு யே மனாரிகஸ
ஒனப்ப்ிகஹகாண்டயத தத ஹபயேமர யமனாஸட் எங் ும பயேதபடுிதத டாது எதகிறை
நிபந்தமனைதல்தாத எனை எங்ஹகல்ஸ றப்பிட்டார. இந்த யமனாஸட் எதபார அஹமனரிிகக
அனைாரிககிஸட்கள தங்களுிககானை ன்ரவயதன் அமமனப்மப நடிதுயேவரகளில் ஒனரவர.. சிகாயகா
யமன ுனை ுயோகிகள ட இவரித அு்தவிரிதமத ஏற்காமனல் இரந்தனைர.
CLU மனிதுயே அமமனப்ப் நியுயோரிககில் மனாரச் 25 1883 ல் ட்டும நடிது மனாரிகஸிற் ப்கழ்
அிஞன்லி ஹன்ு தது. பல்யவறு அமமனப்ப்களித பல்யவறு யதசியே இனைும ன்ாரந்த தம்லவரகள
அமழிககப்பட்டு உமரயோற்றனைர. ஜாத ஸவிண்டத எதபார மனாரிகமன் இங்கி்லாந்து
ஹன்தறையபாது ன்ந்ுிதத அ்னபவிதமத விவரிிததார. அங் இர தம்லமமறைகளுடத
மனகிழ்வாக சிந்மத ஹபாங்கிட மனாரிகஸ வாழ்ந்தமத பற்ற அவர றப்பிட்டார. அவரடத
உமரயோடியேயபாது அவர ன்ாிகரடிஸ யபா்ல யபசுவதாக தாத உணரந்ததாக ஜாத
ஹதரிவிிததார. ப னித, ்லாயன்ல் பற்றயுும ட அவரடத உமரயோட மடிந்தது.
கடற்கமரதல் உ்லாவியேயபாது அங் வந்த ழந்மதகளுடத அவர து ்லமனாக யபசினைார.
ழந்மதகமு பிடிிக ும யநசிிககியறைத எதறைார மனாரிகஸ. அஹமனரிிகக நண்பனைாகியே எதமனை
ரதல்யவ நிம்லயேும வந்து ஹகாண்டுவிட்டு அமரமனிதயநரும காிதுரந்து நமகச்சுமவ
ஹபாங்கிட உமரயோடியேமதயுும ஜாத நிமனைவு ரந்தார.
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மனாஜினி ஒனதறுபட்ட இிததாலி கனைமவ 40 ஆண்டுகள மவிதுரந்து யபாராடி ஹவற்ற
கண்டார. ஹவண்டல் பிலிப்ஸ நீிகயராிககள விடுதம்லிககாக 40 ஆண்டுகள உமழிதது அமத
காணமடிந்தது. விிகடர ஹ்யுயகா 400 அண்டுகள பிரிஞசு டியேரசு கனைமவ கண்டார.
பாரிககமடிந்தது. காரல் மனாரிகஸ யதன் விடுதம்லமயே தாண்டி சிந்ுிததார. அவர மனாஹபரும
மனனித ்ல விடுதம்லிககாக யபாராடி வாழ்ந்தார. தனைது ஹன்ாந்த வாழ்ிகமகமயே எதுவுும
எுரபாரிககாமனல் ஹதாம்லிததுிகஹகாண்டார. அவர மனமறைந்ுரிகக்லாும மனனித ்லிதுத
மனனைுல் வாழ்ந்துஹகாண்யடதரப்பார எனை ஜாத உமர அமமனந்தது.
ப்கழ்வாு ந்த ஸபானியே கவிஞரும கியுபாவித அயபாஸத்லர எனை ஹன்ால்்லப்பட்டவரமனானை
யஜாஸமனாரரட்டி தனைது உமரமயே தந்தார. உமழப்ப் அழ ட்டிக டியேது.
அயேருரப்ப்வரகமு உசுப்பி விகப்ப்நி்ல உயேரந்ிதுயேவர மனாரிகஸ. அவரகளித
யபாராட்ட ணிதமத கண்ஹடடுிததவர அவர எனை மனாரட்டி உமரயோற்றனைார.

IV இங்கி்லாந்ுல் மனாரிகஸ மனமறைவு றிதது
1849 மதல் அவர மனமறைவுிககா்லுமவமர மனாரிகஸ இங்கி்லாந்துவாசியோகயவ இரந்தார.
1849-56 களில் அவர டிதரந்த டீத ஹதரவிலிரந்து 10 நிமிட நமடதல் பிரிட்டிஷ்
ுமயூசியேும இரந்தது. .
்லண்டத பிதரிிகமககளுும ஹபரமனுவு ஹன்ு ு ஹவளிதடவில்ம்ல. ்லண்டத Annual
Register ஆண்டு இதழ் மனாரிகஸ யன்ான்லின் தம்லவரகளுள மததமமனயோனைவர, காபிடல்
யன்ான்லின்ிதுத பாடப்ப்ிததகும எனை ஹதரிவிிததது. Guardian, Jewish Chronicle யபாதறைமவ
எச்ஹன்ு ுயுும மனாரிகஸ மனமறைவு றிதது யபாடவில்ம்ல. Illustrated London News Obituary
ப ுதல் மனாரிகஸ மனமறைவு இடும ஹபறைவில்ம்ல. ்லண்ட்னிக ஹவளியயே மனாதஹன்ஸடர
காரடியேனில் ஹன்ு ு கட்டுமர இடும ஹபற்றைது. ்லண்டத ஹடு லி நியுஸ ஹவளிதட்ட
தவறைானை தகவம்ல றிதது மனாரிகசித ப்தல்வி எலியேனைார ஆசிரியேரிக கடிதும மனாரச் 19, 1883
ல் எழுுனைார.
்லண்டனில் ஹவளியோனை மடுமஸ மனாரச் 17 1883 ல் அதத பாரிஸ நிரபர ம்லும வந்த
மனாரிகஸ மனமறைவு ஹன்ு ுமயே ஹவளிதட்டது. மத்லாளிிததுவும மீது தாிக தல் தரும மிக
மிககியே காபிடம்ல அவர எழுுனைார. சி்லகா்லமனாக அவர யநாு வாு பட்டு ப்லவீனைமனாக
இரந்தார எதகிறை ஹன்ு ுமயே தந்தது மடுமஸ. யமனற் றிதத பிதரிிகமககளில் அவர காபிடல்
எழுுயேது யன்ான்லின் இயேிககிதுற் க்லங்கமர விுிகககமனாக இரந்தது, ப்ரதா்னடத
வாுட்டது யபாதறைமவ ஹதரிவிிககப்பட்டு இரந்தனை.
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ஹஜரமனனிதல் காரல்காட்ஸகி நடிதுயே நியு ஹஜதட் மனற்றுும இர பிதரிிகமககள ஹன்ு ு
ஹவளிதட்டனை. ப்டாஹபஸட்டில் அரஹபு ட்ட்ர யவாஹஷத கிரானிிககிளில் பாரிஸ குமயூத
தம்லவரகளுள ஒனரவரானை லியயோ ஃப்ராங்கல் மனாரிகஸ றிதது அிஞன்லி கட்டுமர
எழுுதரந்தார. பிரிஞசு பிதரிிகமககள சி்ல தம்லயேங்கும எழுுதரந்தனை. மனாரிகசித
மனரமனகத ன்ார்லஸ ய்லாங்யக ஹதாடரப்மடயே பிதரிிகமக ்லா ஜஸடிஸ எழுுயேது. சி்ல
அனைாரிககிஸட்கள யன்ான்லிஸட்கமு எரிச்ன்ல் படுிதுயே இரங்கல் ஹன்ு ுகமு தந்ததாக
அறயே மடிகிறைது. Vossische Zeitung ஹபரலித பிதரிிகமக யன்ான்லிஸட்கள தங்கள
தந்மதமயே இழந்துவிட்டனைர எனை அிஞன்லி ஹன்ு தது. காரல்மனாரிகஸ எ்னும ஹபரும
சுரங்கிதுலிரந்து நாணயேங்கமு உரவாிகக யவண்டியே கடமமன ஹபபல், லப்ஹனைிகட்
யபாதறைவரிக இரப்பதாக அப்பிதரிிகமக சுட்டிிககாட்டியேது.
Scholarly heaven star எனை அமழிதத ப்டாஹபஸட் பிதரிிகமக அவர பமிதல் நடந்த சிறைந்த
மனனிதர எதறைது. ஹதாக்லாுர விடுதம்ல எ்னும ்லட்சியேும ன்ாரந்து தத வாழ்ிகமகமயே
அற்ப்தமனாிககி ஹகாண்டவர அவர எதறைது. அவர தத பமடப்பித உச்ன்ங்கமு
ஹதாட்டுிகஹகாண்டிரிக ுமயபாயத மனரணமனமடந்துவிட்டார. La proletaire மனாரச் 24
1883 ல் மனாரிகஸ இமணயேற்றை விமனரன்னைாவாு, சிந்தமனையோுர எதறைது. அவர கடவுள
இல்ம்ல . ஆனைால் ஓவத, ஹன்தண்ட் மன்மனத, பரியேர , ப்ரதாத யபால் விிஞசி நிற்கிறைார
எதறு எழுுயேது. மனாரிகசித உற்றைார வரிததப்படுும அுவிற் கரிததுதமனை தற்யபாது
ஹன்ால்்ல விருமபவில்ம்ல எனைவுும எழுுயேது.
அந்யநரிதுல் இிததாலிதல் மனாரிகசித ஹன்ல்வாிகமகவிட ப னித ஹன்ல்வாிக தாத
டுத்லாக இரந்ததாக எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிததார. மி்லாத யராமில் இரந்து வந்த ஜனைநாயேக
யன்ான்லின் பிதரிிகமககள ஹன்ு ுகமு ஹவளிதட்டு இரந்தனை. சி்ல மிககியே ப னிஸட்கள
பிதனைர மனாரிகசியேரகுாகவுும மனாறனைர. டுரித ப ு யபராசிரியேர ய்லாரியோ மனாரிகசுடத
உமரயோடல் நடிதுதரந்தார. ஜாரித ரஷ்யோவில் மனாரிகஸ மனமறைவு ஹன்ு ு ஹபரமனுவு
ஹவளிதடப்பட்டிரந்தது. மனாஸயகா நியூஸ, வாரன்ா மடரி, யவால்கா மனாயனைஜர , வீிக
யபாதறை ப்லவமகப்பட்ட அரசியேல் சிந்தமனைகள உளு பிதரிிகமககள காபிடலித ஆசிரியேர,
சிறைந்த யன்ான்லிஸட் எனை ப்கழாரும சூட்டினை.
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மனாஸயகா ்லா ஹன்ாமன்ட்டி ன்ாரபில் மனாரச் 28 அதறு நிமனைவாிஞன்லி ட்டும
நடிததப்பட்டது. மனாஸயகா பல்கம்லகழக ஹபாருாதார யபராசிரியேர சுப்யராவ் அுல்
உமரயோற்றனைார.  பட்டரஸபரிக ஹன்ண்ட்ரல் பல்கம்லகழக மனாணவர வட்டும மதயப
குமயூனிஸட் அறிகமகமயே ஹவளிதட்டு இரந்தனைர. மனமறைமவ அறந்த அவரகள
மனாரிகஸிற் மன்லரவமுயேும எதகிறை கட்டுமரமயே ஹவளிதட்டிரந்தனைர. ரஷ்யே
யன்ான்லிஸட்குானை பிுிககாயனைாவ், அிகன்ல்ராடு , ஹவரா ன்சூலிச் ஜூரிச் யன்ாசியேல்
ஹடமனாிகரட் பிதரிிகமகதல் ட்டாக இரங்கல் ஹன்ு ு தந்ுரந்தனைர. நிு ுரட்டி அவரது
ஆிககங்கங்கமு மனிககளமத ஹகாண்டுஹன்ல்யவாும எதறைனைர. மனாஸயகா பிதரிிகமககள
மனாரிகமன் அற்ப்தமனானை நவீனை ஹபாருாதார அறஞர மனற்றுும பிருநிு எனை அமழிதுரந்தனை.
ஹகாளமுதல் வரவயத ம்லதனைும எதகிறை கிண்டல் ஹதானிதல்  பட்ட்டரஸபரிக பிதரிிகமக
சிட்டின்த ஹன்ு ு யபாட்டிரந்தது.இந்த ப்ிதுன்ாலி கல்விமனாத ப்ுரானை,
விுங்கிிகஹகாளுமடியோத, பிுவுபட்ட ஹபாருாதார எுரகா்லிதமத எந்த
வண்ணமனயேமனானைுல்்லாமனலுும மவிககிறைார எதகிறை விமனரன்னை பாரமவயுடத மனாரிகஸ
மனமறைமவ ஹவளிதட்டது.
சுவிட்ஜர்லாந்ித பிதரிிகமக யன்ாசியேல்ஹடமனாிகரட் மனாரிகஸ யன்ான்லின்ிதுற் விிஞஞானை
அடிப்பமடகமு உரவாிககியேவர எதறைது. அவரித அறவுப்ப்மதயேலுும
விமனரன்னை ரமமனயுும நிகரற்றைமவ எதறைது. தனைது மனகிததானை பமடப்ப்களம்லும அவர
அவரிக ரியே நிமனைவு சிதனைிதமத ஏற்படுிதுிக ஹகாண்டுவிட்டார எதறைது.
மனாரிகஸ றிதது இிததாலிதல் ய்லாரியோ எழுுதரந்தவற்மறைப்பற்ற பிதனைர கிராுமசி
யபாதறைவரகள விமனரசிிததனைர. ய்லாரியோ historical Economism எதறு யபசியேமத ஹகாச்மன்
மனாரிகசியேும எனை கிராுமசி விமனரசிிததார. ஆனைால் மனாரிகஸ றிதது ய்லாரியோ இிததாலிதல்
ஹன்ல்வாிக ஹபற்றை நுவா அண்ஹடாஹ்லாஜி பிதரிிகமகதல் எழுுயேமத யபராசிரியேர பிலிப்
யபானைர பாராட்டி ஹன்ால்கிறைார.
NewYorker Volkszeitung பிதரிிகமகதல் மனாரச் 18 1883 ல் மனாரிகசுும ரஷ்யே
யன்ான்லிஸட்களுும எதகிறை கட்டுமரமயே ஹன்ரஜியேஸ எதபார எழுுனைார. N G
Chernishevsky எதகிறை மிதத ரஷ்யே யன்ான்லின் சிந்தமனையோுரதாத மனாரிகசித
எழுிததுிககளுடத 1850 களில் ஹதாடரப் மவிதுரந்தார. 1860 களில் ரஷ்யே பிதரிிகமக
சுதந்ுரும ன்ற்று துரிததப்பட்டயபாது காபிடம்ல ஹமனாகமனாற்ற ஹகாணரயவண்டுும எனை
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ரஷ்யே யன்ான்லிஸட்கள மயேற்சி எடுிததனைர. ரஷ்யே ப்ரட்சிகரவாுகளிடமும மனாரிகசிஸட்கள,
ப னிஸட்கள எதகிறை உமடவு ஏற்பட்டது. ஆனைால் ரஷ்யோவிற் மனாரிகஸ அந்நியேர
அல்்லர, நுமமனவர எதகிறை அுவு ஹன்ல்வாிக ஹபரகியேது எனை அப்பிதரிிகமக எழுுயேது.
பிுிககானைாவ் யபாதறை மிததவரகள ட ப னித ஹன்ல்வாிககிலிரந்து விடுபட்டு
மனாரிகசியேும யநாிககி வந்தவரகளதாத.
ஆுமஸடரடாமில் வந்த டாத பிதரிிகமக கட்டுமரதல் ன்மகிதுத ந்லதகமு ஒனதறணிக ும
மனகிததானை மனனிதரகள வரிமன்தல் மனாரிகஸ இமணந்துவிட்டதாக எழுுயேது. நுமமமடயே
கா்லிதுத ஈடு இமணயேற்றை ஹபாருாதார யமனமத எதறைது.ஹபாரட்படுிததயவண்டியே மிக
மிககியே மனனிதர எதபமத எழுுயே Kerdijk எதபார குமயூனிஸட் அறிகமகமயே விமனரசிிதது
தனைது மனாரிகஸ றிதத ஹன்ு ுமயே தந்ிதுரந்தார. அவரது விமனரன்னைும குமயூனிஸட்
மனானிஹபஸயடா மனனைன்ாட்சியேற்றை வாரிதமத ஜா்லும (Communist Manifesto the language of
demagogue without conscience) எதபதாக இரந்தது.
Achille Loria எழுுயேுல் காரல் மனாரிகஸ யவறுநாடுகளுிக
டியயேறயேது அவரித
சிந்தமனைமயே யபாரிக ணிதமத ஆற்றைம்ல யமனுமபடுிதுவிட்டது. யன்ான்லின்ிதுத தாந்யத
மனாரிகஸ எதறைார ய்லாரியோ. ்லாயன்லுும மனாரிகசுும ஹஹெகலிடமிரந்து எடுிததுிகஹகாண்ட
விிதுயோன்ப்பட்ட அுமன்ங்கமு அிககட்டுமரதல் ய்லாரியோ விுிக கிறைார. ஹபாருாதார
காரிதகளுிக அழுிததிதமத மீட்ட ப்்லமமனவாு ந்த யன்ான்லின்ும, அழுதுதூங்கிவகந்த
அரசியேம்ல காபிடல் ம்லும உசுப்பி எழுப்பியேவர மனாரிகஸ எனை ய்லாரியோ எழுுனைார.
மனாரிகசித Theory of Value அறமகப்படுிது அவரது மனகள எலியேனைார மனாரச்- ஜூத 1883 ல்
ப்ராிகரஸ இதகல் எழுுனைார.
Chicago Tribune ஜனைவரி 5 1879 ல் மனாரிகஸ ஹகாடுிதத யபட்டிதல் கட்சி அல்்ல, யதன்ுமதாத
ப்ரட்சி ஹன்ு யேயவண்டுும எதறை கரிதமத ஹதரிவிிததார. அயதயபால் காபிடம்ல
ஆங்கி்லிதுல் ஹஜரமனத ம்லிதுலிரந்து ஹகாண்டுவரவது கடினைும எதறுும பிரிஞசு
ஹமனாகதல் வந்துளு ஹமனாகஹபயேரப்பிலிரந்து ஹகாண்டுவர்லாும எனைவுும மனாரிகசிடும
(1880) கரிதது இரந்தது.
மனாரிகசித மனகள ்லாரா ்லபாரிக எங்ஹகல்ஸிக எழுுயே கடிதிதுல் எங்ஹகல்ஸ, எலியேனைார
இரவரும literary Executors எனை ஹன்ாதனைமத யகளவிிக உட்படுிதுயேதாகவுும
அறயேமடிகிறைது. எங்ஹகல்ஸ அது தனைது ஹன்ாற்ஹறைாடரதாத எனை அவரிக புல்
எழுுயேதாகவுும ஹதரிகிறைது.
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எங்ஹகல்ஸ சி்ல றப்ப்கள

ஹஜரமனனிதத மரத்லாந்ித தாதுப்ஹபாரட்கள நிமறைந்த பமி. மரத்லாந்ித 1795.ல் பிரிஞசு
ஆுிககப்ப ுயோக மனாற்றைப்பட்டது. விவன்ாயேிதமத காவுஹகாடுிதது மத்லாளிிததுவும
வுரவதற்கானை மயேற்சிகள அங் நடிககித துவங்கினை. உப்பரடால் எ்னும ப ு
ஹஜரமனனிதத மனாதஹன்ஸடர எனை கரதப்பட்டது. எங்ஹகல்ஸ டுுமபும பரஹமனனில் வாழ்ந்து
வந்தது. தந்மத பிஞன்ாம்ல ஹதாகலில் ஈடுபட்டிரந்தவர.
எங்ஹகல்ஸ 1820 நவுமபர 28 ஆும நாள ஹன்வ்வாு  இரவு 9 மனிதிக பிறைந்தார. அவரித
தந்மத ப்ஹரஹடரிிக எங்ஹகல்ஸ. தாு  எலிசி. எங்ஹகல்ஸ உடத பிறைந்தவரகள 4
ன்யகாதரரகள, 4 ன்யகாதரிகள. அிக டுுமபும பரமனத, மரத்லாந்து ப ுதல் இரண்டு
தம்லமமறையோக வரிததக டுுமபமனாக ஹன்கிதது வந்தது . ஹகாளளுதாிததா யஜாகத காஸபர
(1717-87) விவன்ாயேிதுலிரந்து ன்ாயேிதஹதாகலுிக மனாறனைார. தாிததா காஸபர 1808 ல்
அப்ப ுதல் மனிசிபல் கவுதசி்லராக இரந்தார. அங் பிராஹடஸடண்ட் ன்ரச் வரவதற்
காரணமனாகவுும இரந்தார. தந்மத எங்ஹகல்ஸ தனைது உறைவுிககாரர எரமன்னடத யன்ரந்து
ஹடிகஸமடல் வரிததகிதமத உளளூரிலுும மனாதஹன்ஸடரிலுும ஹன்ு துவந்தார. 1810 ல் 16000
மனிககள ஹதாமகயுடத இரந்த பரமனத 30 ஆண்டுகளில் ஹபரியே நகரமனாக 40 ஆதரும மனிககள
வாழுும ப ுயோக விரிந்தது..
தந்மத கண்டிப்பானைவர எதபதால் ஹபாதுவாக அமனைவரும பிதந்து ஹன்ல்லுும பழிககும
இரந்தது. வீட்டிற் வந்துஹகாண்டிரந்த ஆங்கி்லும, டச்சு, பிரிஞசு ஹமனாககளில்
பிதரிிகமககமு எங்ஹகல்ஸ படிிகக துவங்கினைார . படிிக ும கா்லிதுல் வர்லாறு, ஹமனாக
ஆு வுகள, இ்லிககியேும, இமன் றிதத நாட்டும அவரிடிதுல் வுரந்தது. தனைது
நண்பரகளுிக அவர எழுுயே கடிதிதுல் ததனைால் ்லித்தத, கியரிககும, இிததாலி, ஸபானிஷ்,
யபாரிததுகீசியேும யபாதறை ஹமனாககளிலுும படிிகக மடிவதாக ஹதரிவிிததார. தமட
ஹன்ு யேப்பட்ட ப்ல ப்ிததகங்கமு யதடி அவற்மறை படிிகக்லானைார. வரிததக நாட்டிதமதவிட
படிப்புல், ஹமனாககமு அறவுல் விரப்பும அுகும இரப்பதாகவுும தாத ஏறைிக மறையே
25 ஹமனாககமு கற்றரப்பதாகவுும தனைது ன்யகாதரிிக எழுுயே கடிதும ஒனதறல் ஹதரிவிிததார
எங்ஹகல்ஸ. நண்பரகளுிக ப்ல ஹமனாககளில் கடிதும எழுத்லானைார. ுயயேட்டரகளுிக
ஹன்ல்வது, இமன் நிகழ்வுகளுிக ஹன்ல்வது எதபுல் ஆரவும காட்டினைார. தந்மதயயோ
வரிததகிதுல் மனகத கவனைும ஹன்லுிது வுரயவண்டுும எனை விருமபினைார.
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அுமமனாவக மதனைவரகள வரிததகும எதபமதவிட இ்லிககியேிதுல் ஆரவமனாக இரந்தனைர.
தாிததா மனாணவத எங்ஹகல்ஸிக கயதமயே படி எனை அறமகப்படுிதுனைார. கியரிகக
ஹதாதமனிககமதகமு அறமகப்படுிதுனைார. ன்ாகன் கமதகமு ஹன்ால்லிிததந்தார. தந்மதயயோ
கயத கடவுள மனறுப்பாுத, எனையவ வீட்டிற் ள நுமழயேிக டாது எதபமத
வலியுறுிதுனைார. படிப்பில் கவனைும ஹன்லுிது மனகத ததமனைப்யபால் ஹபரியே மத்லாளியோக
வரயவண்டுும எதபுல் கறைாராக இரந்தார. 1837 ல் அவரித 17 ஆும வயேுல் அவர
கல்விிக டிதுலிரந்து நிறுிததப்பட்டு ஹடிகஸமடல்ஸ வரிததக ஹவளிிக
அ்னப்பப்படுகிறைார. தந்மதயுடத 1838 ல் மனாதஹன்ஸடர ஹன்ல்கிறைார.. சி்ல மனாதங்கள ஊர
அரகில் ஹதாகல் கல்விிக அப்பரண்டிஸ ஆக அ்னப்பப்படுகிறைார.
1800 களித துவிககிதுல் ஹஷல்லிங், பிச்யட தாிககிதுல் இல்்லாத மனாணவரகள
பிரஷ்யோவில்- ஹபரலினில் இல்ம்லஹயேதறை நிம்ல இரந்தது. ஹநப்யபாலியேத யதால்விிக
பிதனைர ஹஜனைாவில் தஅரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டப்படி ஆட்சித மழிககும மனாணவரகுால் மத
எடுிககப்பட்டது. பிஹரமனனில் இரந்த கா்லிதுல் நாட்டியே பளளிதல் யன்ரதல்,  பர டிப்பது,
ப்ிததக கமடகமு யமனு வது- வாங் வது, படிப்பது எனை யநரும ஹன்ல்வதாக தத ன்யகாதரிிக
எங்ஹகல்ஸ கடிதும ம்லும ஹதரிவிிதுரந்தார.
எங்ஹகல்ஸ பி பி ஹஷல்லி, மபரத, யகால்ரிட்ஜ் ஆகியேவரகளித கவிமதமயே விருமபி
படிிததார. ஹஷல்லிதத க்லகிக ரல் அவமர வசிகரிிததது. ராித மனாப் யபாதறை த டியேரமன்,
மனதிதததமமனயேற்றை, லிபரல் ன்மகிதமதத கட்டியேமமனிக ும ரலில் ஈரப்ப் ஏற்பட்டது.
ஹஷல்லிதத விடுதம்ல பாடல் யபாதறு எழுுப்பாரிததார. விடுதம்ல றிதத ரல்
யகட்டுிகஹகாண்யடதரிககிறைது- எதனைால் தூங்க மடியேவில்ம்ல எதறு ன்யகாதரிிக
எழுுனைார எங்ஹகல்ஸ. அந்நியே க்லாச்ன்ார ஊடுரவ்லால் தடுமனாறப்யபானை ஹபயடாதத
மனிககள பற்றயே கவிமத ஹதா ப்மப மதலில் ஹவளிதட்டார. இுகான் வமகப்பட்ட
நாடகும ஒனதமறை ஹஜரமனனிதத பழமமனயோனை நாட்டுப்ப்றை கதாநாயேகமனை மவிதது எழுத
மயேற்சிிதது பாுதய்லயயே மகவிட்டார.
ஹஹெகலித டயே்லிகடிிகஸ எங்ஹகல்சிடும யவரபிடிிகக துவங்கியேது. நிரந்தரமனானை நீடிிதத
கா்லாகா்லிதுற் மனானை உண்மமன- ப்னிதும எதபஹதல்்லாும இல்ம்ல. அமனைிததுும
மனாறைிக டியே கட்டங்கமுிகஹகாண்டுதாத இரிககிதறைனை எதபது அவரது உளுிதுல்
ஆழப்புந்தது. கிறஸதுவும அல்்லது மனதும எதபது இனி காரணகாரியே விமனரன்னைிதுற்
அப்பால் மவிககப்படமடியோதது எதகிறை கரிததுும அவமர கவ்விப்பிடிிததது. ஹபரலினில்
யநரடி மனாணவனைாக இல்்லாதயபாதுும கல்லரி வுாகிதுல், படிப்ப்ிக டங்களில்
கிுப்களில் நடிக ும அறவு விவாதங்களில் எங்ஹகல்ஸ ததமனை ஈடுபடுிதுிகஹகாண்டார.
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1840 ல் ஹஜரமனத குமயூனிஸட் பிரஹடரிிக ஹ்லஸ்ஸனைர எங்ஹகல்மன் பற்ற ஆறு அடி உயேரும.
ஒனல்லியோனை ுயரகும. உடனைடியோக எமதயுும ஹன்ு யுும ஆற்றைல், சுரிககமனாக அழுிததமனாக
யபசுும பாித, நிமிரந்து நிதறு பாரிதது யபசுும பழிககும ஹகாண்டவர எனை வரிதிககிறைார. ‘ பர
இ்லிககியேிக ழுத எதகிறை ஹபயேரில் ப்ரயனைா பாயேர, மனாிகஸ ஸடிரனைர, ப்ிதத அறஞர
காரல்யகாப்பத, காரல் ஹநுரிிக, எட்ஹவரட் யமனயேத எதகிறை ழாமடத எங்ஹகல்ஸ
இமணந்தார, ஹன்ிகஸ, ஒனழுிககும எதபது றிதஹதல்்லாும இமுஞத எங்ஹகல்சிடும
தாராுவாத சிந்தமனைகள இரந்தனை.
1842 நவுமபரில் அவர ஹரதனிஷ் ஹஜு டுங் பிதரிிகமக அலுவ்லகிதுல் மததமதலில்
மனாரிகமன் ன்ந்ுிககிறைார. மனாரிகஸ பாயேர ன்யகாதரரகளுிக எுரானை நிம்ல எடுிதத யநரமனது.
பாயேரகளுடத ஹதாடரபில் இரந்த எங்ஹகல்ஸிக மனாரிகஸ றிதத ன்ந்யதகங்கமு அவரகள
ஏற்படுிது இரந்ததாக அப்யபாமதயே சூழலில் எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிதுரந்தார. ஆனைால்
அச்ன்ந்ுப்ப்ும, ஹதாடர உமரயோடல்களுும இரவரிக ும வாழ்நாள யதாழமமன எ்னும
பந்திதமத உரவாிககினை.
இங்கி்லாந்ுல் வுரந்துவரும மத்லாளிிததுவும ஹதாக்லாுரகமு விஞசிிககிறைது எதகிறை
உணரவில் ன்ாரட்டிஸட் இயேிககும உரவாகி வுரிததுவங்கியேது. 1835-45 ஆண்டுகளில்
ஹபரும எுரப்ப் இயேிககங்கள கட்டப்பட்டனை. ஹஹெகலியே இடதுன்ாரிகள திததுவ உ்லகில்
மதனிம்லதல் இரந்தனைர. அமனைிததுும மனாறைிக டியேமவ எதபது யபாராடுபவரகளுிக
நுமபிிகமகமயேித தந்தது. இரிககிறை அரன்ாங்கும இ்லட்சியே அரன்ாங்கும எதகிறை ஹஹெகலித
ரம்ல ஏற்க மடியோவிட்டாலுும அவரித இயேிககவியேல் ஈரப்மப ஏற்படுிதுயேது. 1840
களித துவிககிதுல் தாத ுனைும மனாம்ல ஹஹெகல் ப்ிததகங்களுடயனையயே இரந்ததாக
எங்ஹகல்ஸ றனைார. ஹஹெகல் ன்ாம்லதல் நாத பயேிதிததுவரகியறைத எனை தத
நண்பரகளுிக எழுுனைார. கிறஸதுவ மனதும றிதது விமனரன்னைபரவமனாக ஹவளிவந்த
எழுிததுிககள அவரமீது தாிககிதமத ஏற்படுிதுனை. மபபிள மரண்பாடுகளித ஹதா ப்ப்
எதறு நண்பரகளிடும யபன்்லானைார. தந்மதிக கவம்ல அுகரிிததது.
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ஹெுமபரிக ஹடலிகிராப் எதகிறை மற்யபாிக இ்லிககியே பிதரிிகமக ஒனதறல் எங்ஹகல்ஸ எழுத
துவங் கிறைார.. சி்ல ஹஜரமனானியே கவிஞரகமு அவர விமனரசிிதது எழுுனைார. ’இரவித
ஹகாடுமமன எவ்வுவு நாட்களுிக த, ’ ரட்டு மனனிதரகுாக இரட்டில் உழல்கியறைாுமத
யபாதறை கவிமத வரிகமுயுும அவர தந்தார. தனைிக கவிிததுவ நமட வாு ிககவில்ம்ல
எதபமத அவர உணராமனல் இல்ம்ல. உப்பரடால் கடிதங்கள எதகிறை புமவ அவர
ப்மனைஹபயேரில் எழுுனைார. பிரஹடரிிக ஆஸபால்ட் எதகிறை ஹபயேரிலுும சி்ல எழுுயேதாக
அறயேமடிகிறைது. பிரஷ்யோ அரன்ர றிதது கடுும விமனரன்னை பாரமவ அவரிடும
வரிததுவங்கியேது இுவரன்ர எனை ஹன்ால்லிவரும எவ்னிக ும மனரணதண்டமனை தரயவண்டுும
எதகிறை யகாபமனானை கரிதமத அவர ஹவளிப்பமடயோக அவர ஹகாண்டிரந்தார.

II
1841 ல் எங்ஹகல்ஸ ராணுவயன்மவிக ஹன்தறைார. இராணுவகம்ல றிதது அறயே்லானைார.
ஹபரலினில் அவர பல்கம்லிககழக ஹவளி மனாணவர எதகிறை வமகதல் நட்ப்வட்டும
கிமடிததது. 1842 களில் எட்கர பாயேரடத இமணந்து மநயோண்டிகவிமதகள
எழுுவந்தார.. அயத ஆண்டில் மனாரிகஸ ஹபாறுப்பில் வந்த ஹரு னிஷ் ஹஜு டுங்கில்
எங்ஹகல்ஸ கட்டுமர எழுுனைார. ஹஷல்லிங்- ஹஹெகல் ஒனப் படு ஒனதமறை ஹன்ு தார. ஹஹெகலித
மற்யபாிககானை அுமன்ங்கமு அவர உயேரிதுப்பிடிிததார. ஹஹெகலியேரகளில் நாித்தகும
எதபமத மதலில் யபசியேவராக எங்ஹகல்மன் றப்பிட்டு ஹன்ால்்லமடியுும எதகிறைார
ஆு வாுர ஸஹடப்பயனைாவா.
ஹஷல்லிங் றிதது எங்ஹகல்ஸ எழுுயேமத ஆரனைால்ட் ரூயக பாராட்டினைார. டாிகடர பட்டும
ஹபற்றை ஒனரவரால்தாத இவ்வுவு சிறைப்பாக எழுதமடியுும எனை எங்ஹகல்ஸ பற்ற
அறயோமனய்லயயே உயேரவாக ரூயக எழுுனைார . எங்ஹகல்ஸ யநரமமனயோக நாத டாிகடர பட்டும
ஹபற்றைவனைல்்ல- ஆகவுும மடியோது எதறு புல் எழுுனைார. தாத விதகத எதகிறை
உண்மமனமயே ஹதரிவிிததார. திததுவிதமத சுயேமனாக கற்று வரபவத- அதத ட்ராவல்
ஏஹஜண்ட் எதறுும யன்ாதமனை ஓட்டமனாக எழுுவரவதாகவுும நமகச்சுவயுடத புல்
தந்தார.
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எங்ஹகல்ஸித ராணுவபிதிககா்லும மடிந்து ஊர வந்தவுடத தந்மத மனாதஹன்ஸடர ஹன்ல்்ல
பிதிததார. தந்மதயோர பாரட்னைராக இரந்த ஹடிகஸமடல்ஸ பரும யவம்லிக அவர
ஹன்ல்வதற்காக 1842 நவுமபரில் ்லண்டத வந்தார. இங்கி்லாந்து பிரஷ்யோமவவிட
ப்லவிதிதுல் மனாறுபட்டு இரப்பமத எங்ஹகல்ஸ உணரந்தார. பாட்டாளிகள தங்கி இரிக ும
ப ுகளுிக ஹன்ல்்லிததுவங்கினைார. அங் அவரகளித யமனான்மனானை வாழ்ிகமக றிதது
்தவிரமனாக கற்றைார. இங்கி்லாந்ுல் ஹதாக்லாளிவரிகக நிம்ல எதபமத அவர எழுுனைார.
இவ்வாிககிதுல் மனனைும ்லதிதததால் மனிதுயேதர வரிககிதுத ஆமன்கள யகளிிகமககளில்
ஈடுபடவில்ம்ல எனை எழுதுகிறைார எங்ஹகல்ஸ. இச்சூழலில்தாத யமனரிபரதஸ எதகிறை
அு ரிஷ் ஹபண் ஹதாக்லாுரடத அவர காதல் வயேப்பட்டு வாழிததுவங்கினைார. மற்யபாிக
இ்லிககியே கவிஞரகளித நட்ப் மனாதஹன்ஸடரில் கிமடிததது.
ன்ாரட்டிஸட் இயேிககிததாரடத நட்ப் ஹகாண்டு அவரகுது பிதரிிகமககளில் எழுத
துவங்கினைார. 1844 ல் ஹநன்வாுர யபாராட்டும பற்ற எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார. ராபரட் ஓவத
ஆதரவாுரகளுடத ஹதாடரப்கமு வுரிததுிகஹகாண்டார. அவரகளித பிதரிிகமகயோனை நியு
மனாரல் யவரல்ட் எதபுலுும எழுுனைார.. ஹஜரமனத திததுவஞானிகள எனைப்பட்ட காண்ட்,
பிச்யட, ஹஷல்லிங், ஹஹெகல் றிதத அறமகங்கங்கமு அவர தர்லானைார. பிரிஞசு திததுவும
றிததுும எழுுனைார. பிப்ரவரி 1844 ல் மனாரிகஸ- ரூயக ஹகாணரந்த பிதரிிகமகதலுும
எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார. அவுட்ம்லதஸ ஆப் ஹபாலிட்டிகல் எகானைமி அுல் வந்தது.
எங்ஹகல்ஸ நத பழிககமனாவதற் மதயப மனாரிகஸ இந்த கட்டுமரமயே பாராட்டி
தபிரில்லியேண்ட் எஸய்ஸத எதறைார. ன்மக விிஞஞானைும எதகிறை துமறைிக எங்ஹகல்ஸ
இவ்வாறு நுமழந்தார எனை்லாும.
மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸிக மதபாகயவ ஹஜரமனனிதல் ்தவிர யன்ான்லின், குமயூனின்
கரிததுிககமு வில்ஹஹெல்ும மவட்லிங், யமனான்ஸ ஹஹெஸ யபசிவந்தனைர. வரிததகும
மத்லாளிிததுவமனயேமனாகி வரவுத ன்மக யகடுகள பற்றயுும ஹஹெஸ எழுு வந்தார.
்லங்காஷ்யேரில் ஊுயே ஹவட்டு எுரப்ப் இயேிககங்கள நடந்தனை. மனாதஹன்ஸடர மில்களிலுும
ஹதாக்லாுர பிரச்ன்மனைகள பரவ்லாக எழுந்தனை. பிததாதரும ஹதாக்லாுரகள மில்கமு
சூழ்ந்துஹகாண்டு தாிககிததுவங்கினைர. மனாரிகசியேிதுத துவிககப்ப்ளளிகமு எங்ஹகல்ஸ
1840 களித மனிதுதல் வந்தமடகிறைார. 1845 ல் இங்கி்லாந்ுல் ஹதாக்லாளிவரிககிதுத
நிம்ல எதகிறை ஆிககிதமத எழுுனைார.
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ராபரட் ஓவத தனைது ஸகாட்்லாந்ித நியு ்லனைாரிக பிஞன்ாம்லமயே ஹதாகல் உறைவித மனாுரியோக
மனாற்றட மயேற்சிிதது வந்தார. ட்டுறைவு கமடகமு அவர நிறுவினைார. யன்ான்லின்
அயன்ாசியயேஷதகமு நடிதுனைார. அுல் 400 ிக ும யமனற்பட்ட உறுப்பினைரகள யன்ரந்தனைர.
1830 களில் ஒனவத ஆதரவாுரகள ஹன்ல்வாிக
மறைந்து ன்ாரட்டிஸட்கள ஹதாக்லாுர
மனிதுதல் ஹன்ல்வாிக டத இரந்தனைர. அவரகுது ஆறு அுமன் யகாரிிகமககள
அமனைவரிக ும வாிக ரிமமன, இரகசியே வாிகஹகடுப்ப், ஆண்டு யதரதல், ன்மன எண்ிதிகமக
வாிக ஹதா ுகள, ன்ுமபுபட்டுவாடா மமறைப்படுிததல், ஹன்ாிதது இரந்தால் மனட்டுயமன
யதரதலில் எதகிறை நிபந்தமனை நீிககும ஹதாக்லாுரகளிடும பரவியேது. எங்ஹகல்ஸ
ன்ாரட்டிஸட்கள இயேிககிதமத தவரிகக இயேிககுமத, ’ ட்டு வரிகக உணரவிற் த துமணயோகிறைது
எனை கருனைார.. காரம்லல் தாிககமும அவரிடும ஏற்பட்டது. மனாதஹன்ஸடர நகரும றிதது
அவர நண்பரகள எரிச்ன்ல் அமடந்து யபசுவர. ்லண்டத யபால் அங் ன்மக வாழ்ிகமக,
யகளிிகமக வன்ுகள இல்ம்ல. ஊர மழுதுும பிஞன்ாம்லிதஹதாக்லாுர, ஊயர அழுிக எனை
ஹதரிவிப்பர.
எங்ஹகல்சித மதல் காதல் அு ரிஷ் ஹபண்மனித யமனரிபரதஸ வன்ும ஏற்பட்டது. பிஞன்ாம்லித
ஹதாக்லாுர டுுமபும. மமறையோனை கல்வி கிமடயோது. எழுதவுும படிிககவுும ஹகாிஞன்ும
மனட்டுயமன ஹதரிந்த நல்்ல ஹபண்மனித எதகிறை புவு நமனிக கிமடிககிறைது. எங்ஹகல்ஸ
தந்மததத பாிகடரிதல் அப்ஹபண்மனித யவம்ல பாரிததார எதகிறை தகவலுும, அவர
ஆரிஞசு விற்றைவர எதறு சி்லரும யவறுபட்ட தகவல்கமு தரகிதறைனைர.. அவரகள யன்ரந்து
வாழிததுவங்கினைர. . 1843-44 களில் இரவரும யன்ரந்து ஹன்தறு ப்ல ஹதாக்லாுர
டிதரப்ப்கமு பாரிததனைர. 1845 இங்கி்லாந்ுல் ஹதாக்லாுர நிம்ல ப்ிததகும வரவதற்
யமனரி பரதஸ பங்களிப்மப ஊகிிதது உணரமடியுும.
ப்ரதாத ப்ிததகும பற்ற ஓவத பிதரிிகமகயோனை நியு மனாரல் யவரல்டில் எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார.
தனியோர ஹன்ாிததுரிமமன றிதத விமனரன்னை பாரமவ அவரிடும யமனுமபடிததுவங்கியேது.
ஹதாக்லாுர ப ுகளுிக மகதல் யநாட்டுப்ிததகிததுடத ஹன்தறு யமனான்மனானை
நிம்லமமனகமு றப்ஹபடுிததுிகஹகாண்டு வரும பழிககும மவிதுரந்தார எங்ஹகல்ஸ.
அவுட்ம்லதஸ ஆப் கிரிட்டிிக ஆப் ஹபாலிடிகல் எகானைமிதல் எங்ஹகல்ஸ அந்நியேமனாதல்
கரிததாிககிதமத ஹவளிப்படுிதுனைார. நமடமமறை ஹன்யேல்தாத யதமவப்படுகிறைது.
ன்ாரட்டின்மும யன்ான்லின்மும இமணந்து குமயூனின்ும யநாிககியே பயேணும வர்லாற்றல்
யதமவப்படுகிறைது. அமமனுயோனை ்தரவு எனைப் யபசுவுல் கா்லும கடந்துவிட்டது. ப்ரட்சி
எழயவண்டுும எனை எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார.
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இமுஞனைாக இரந்தயபாயத மிக மிககியே அுமன்மனானை வதமமறை றிதது அவர ஹதளிவாக
யபசிதரந்தார. எவ்வுவு அுக ஹதாக்லாுரகள குமயூனின்ிதமத ஹகாளமக எனை ப்ரிந்து
வுரகிறைாரகயுா அந்த அுவு வதமமறை இரிதத குற மறைவாகயவ இரிக ும எனை
றப்பிட்டார எங்ஹகல்ஸ. குமயூனின் ப்ரிதல் யநாிககி ுரள ஹவ ஜனை இயேிககும
வுரிதஹதடுிககப்படயவண்டுும எனை இமத நாும எடுிததுிகஹகாளு்லாும. குமயூனின்ும எதபது
மனா்னடிதுற்கானை யகளவியோ ும. அது ஹதாக்லாுரகளுிக மனட்டுமனானை ஒனதறைல்்ல எனை
எங்ஹகல்ஸ விரிந்த ஹபாரள தந்து எழுுனைார. எங்ஹகல்ஸ ததமனை ஹஹெகல்நீிககும
ஹன்ு துஹகாண்டுவிட்டார எனை ிதரிஸட்ராும றப்பிடுகிறைார. அவரித இங்கி்லாந்ுல்
ஹதாக்லாுர நிம்லயுும, அவுட்ம்லத ஆிககமும குமயூனின் ஹகாளமகிக மிக மிககியே
பங்களிப்மப தந்துளுதாகவுும ிதரிஸட்ராும ஹெண்ட் ஹதரிவிிககிறைார.
’கயப ஹட ்லா ஹரஹஜதஸத ஒனரகா்லிதுல் வால்யடர, ஹநப்யபாலியேத, ஹபிஞன்மித
பிராங்ிகலித யபாதயறைார வந்து யபானை பாரகிுப். அங் தாத எங்ஹகல்ஸ மனாரிகஸ, மனற்றை
ஹஹெகலியேரகள பாரிசில் ன்ந்ுப்ப்கமு மவிதுரந்தனைர. ஹஜதனியுடத மனாரிகஸ 1843 ல்
பாரிஸ வந்தார.. இரவரும இமணந்து பாயேமர விமனரசிிதது ப்னித டுுமபும எழுுனைர.
பிதனைர ஊர ுருமபி அங் குமயூனின் விுிகக ட்டங்கமு எங்ஹகல்ஸ
நடிதுிகஹகாண்டிரந்தார. உுவுிததுமறை அறிகமக ஹன்தறைது. எல்ஹபரஃஹபல்ட்- பரமனத
பிககிதுல் குமயூனிஸட் ட்டங்களுிக தமட வந்தது. எங்ஹகல்சித தந்மதிக கடுமமனயோனை
வரிததும ஏற்பட்டது. மனாரிகஸ ஹபல்ஜியேிதுல் இரப்பமத அறந்து எங்ஹகல்ஸ அங்
ஹன்தறைார. இரவரும யன்ரந்து மனாதஹன்ஸடர ஹன்தறைனைர. அங் ந்லகிதமத மழுமமனயோக
பயேதபடுிதுிகஹகாண்டனைர.
பரஷ்வா உற்பிதுமமறை, ஹபாருாதார ஏற்பாடுகள றிதத விமனரன்னைங்கள எங்ஹகல்ஸ
எழுிதுல் காணப்பட்டனை. மனால்ிதயூஸ, காரம்லல் ஆகியேவரகள றிததுும அவர விமனரன்த
பாரமவ ஹகாளுிததுவங்கினைார. ஹபாரளமதல்வாதும யநாிககி நகரந்து தனைது குமயூனின்
பாரமவமயே ப்லப்படுிதுிக ஹகாண்டிரந்தார எங்ஹகல்ஸ. இங்கி்லாந்ுத ஹதாக்லாுர
யபாராட்டங்களித வரிககிதததமமனகமு யபன் ஆருமபிிததார. யடாரி கட்சிதனைமர
பிரப்ிததுவாுகள, சீர ம்லவாுரகள யபாதறை விமனரன்னைங்குால் தாிககினைார. லிபரல்
கட்சிமயே வியோபாரி எதறைார. ஹதாக்லாுரகளுிக வாிக ரிமமன இல்்லாதமத கண்டிிததார.
இங்கி்லாந்மத ஹன்ாிததுதாத ஆளகிறைது எதறைார.
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மனாரிகசுடத உமரயோடியே பிதனைரதாத தனைது இங்கி்லாந்ுல் ஹதாக்லாுர நிம்ல ப்ிததகிதமத
லப்சிிககில் ஹவளிதட்டார எங்ஹகல்ஸ. மத்லாளிிததுவிதமத வீழ்ிதத பாட்டாளிகளித
அமமனப்ப்னுுயோனை ுரட்சி அவசியேும எதபமத எங்ஹகல்ஸ வலியுறுிதுனைார. அப்யபாது
அவரிக ன்ாரட்டிஸட் இயேிககிததார மீது நுமபிிகமக அுகும இரந்தது. யன்ான்லின்ுமன்ாரட்டின்ும இமணப்யபாும எனை யபசிவந்தார.
III
1844 ல் பாரிசில் மனாரிகமன் ன்ந்ுிதது உமரயோடினைார எங்ஹகல்ஸ. ஹகாளமகபரவமனாக
இரவரிக ும ஒனிததநிம்லப்படுகள இரப்பமத உணரந்தனைர. தங்கள யவம்லகமு
அதற்யகற்ப இமன்வுடத உரவாிககிிகஹகாண்டனைர. மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ இமணந்து
ப்ரயனைா பாயேமர விமனரசிிதது தங்குது ப்னித டுுமபும எதகிறை ப்கழ்வாு ந்த பமடப்மப
எழுுனைர. ஹவ மனிககளதாத வர்லாற்மறை உரவாிக பவரகள எனை இரவரும உரிகக
அறவிிததனைர. பாயேரபாிககித தாிககும அவரகளுிக இரந்தது. பாட்டாளிகளித விடுதம்ல
இ்லிக
றிதது யபசினைர.
தனைது குமயூனின் கரிததுிககுால் தந்மததடமிரந்து தாத ஹதால்ம்லிக ஆுாவதாக
எங்ஹகல்ஸ மனாரிகஸிற் 1845 மனாரச்சில் கடிதும எழுதுகிறைார. வீட்டிலுும ஹவளிதலுும ஏதுும
ஹன்ு யேமடியேவில்ம்ல எதகிறை தனைது யன்ாரமவ ஹவளிப்படுிதுனைார. பிதனைர இரவரும
பிரஸ்ஸல்சில் ன்ந்ுிககிதறைனைர. பாயேரபாிக ்தசிஸ எதகிறை ஆழமனானை சிறயே பமடப்மப
மனாரிகஸ எழுுிகஹகாண்டிரந்தார. உ்லமக விுிக வதல்்ல, மனாற்றுவயத யவம்ல எதகிறை
ப்கழ் வாு ந்த மனாரிகசித வான்கும அுல்தாத எழுதப்பட்டது. இரவரும யன்ரந்து பிரிட்டத
ஹன்தறைனைர, மனாதஹன்ஸடரில் தங்கினைர. காரல் ஷாப்பர, பாயேர, யஜான்ப் யமனால்
ஆகியேவரகளுடத உமரயோடினைர. ஜனைநாயேகவாுகளித ன்ரவயதன் அமமனப்ப் ஒனதறு யதமவ
எதகிறை மடிவிற் வந்தனைர.
பாட்டாளிவரிகக ன்ரவயதசியேும எனைப் ஹபாரளதரிக டியே கட்டுமர ஒனதமறை ஹபஸடிவல் ஆப்
யநஷதஸ எதபுல் எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார. அமனைிதது நாடுகளித பாட்டாளிகளுிக ும
இ்லிக ஒனதயறை, ஒனயர எுரி, ஒனயர யபாராட்டும எதறைார எங்ஹகல்ஸ. உமழப்பவரகளுிக
றுகியே யதசியே ஹவற இல்ம்ல. ப்ல நாடுகளித ன்யகாதரிததுவிதமத அவரகுால்
உணரமடியுும எதறைார. மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ இமணந்து ஹஜரமனத திததுவும எழுுனைர.
ஆனைால் பிரசுரிிககவில்ம்ல. 1932 ல்தாத அது வான்கரகளுிக கிமடிததது. அவரகள வரிகக
யபாரட்டும எதபமத அுல் வலியுறுிதுதரந்தனைர. ப்ரட்சிதத அவசியேிதமத
யபசிதரந்தனைர. தங்குது பாரமவமயே வின்ா்லப்படுிதுிகஹகாளுயவ நாங்கள ஹஜரமனத
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திததுவும எழுுப்பாரிததுிகஹகாண்யடாும. ன்மக ஹபாருாதார மனாற்றைங்கள,
வரிககப்யபாராட்டும வர்லாற்றத உந்துன்ிகு, குமயூனின் ன்மகும எதபமத பற்றயே தங்கள
பாரமவமயே மனாரிகஸ - எங்ஹகல்ஸ அவ்வாிககும ம்லும யமனுமபடுிதுிகஹகாண்டனைர.
எங்களுிக ப்ரிதல் கிமடிததுளுது, அந்த ஹஜரமனத திததுவ ஏடுகமு எலிகள ன்ாப்பிடட்டுும
எதறைனைர நண்பரகள.
1845 யகாமடதல் அவரகள பிரஸ்ஸல்ஸ ுருமபினைர. அரகாமமன வீடுகளில் தங்கினைர.
மனாம்ல யநரும மழுதுும  பர கிுப்களில் யமனான்ஸ ஹஹெஸ, ஜாரஜ் வீரித, ஹபஹரதல்கிராித,
ப னித, எங்ஹகல்ஸ, மனாரிகஸ ன்ந்ுிதது உமரயோடுவமத வழிககமனாக ஹகாண்டிரந்தனைர.
யமனரிபரதஸ உடத ுரமனணும இல்்லாமனல் எங்ஹகல்ஸ வாழ்வது சி்ல யன்ான்லிஸட்களுிக
பிடிிககாமனல் இரந்தது. ஆனைால் விமனரன்னைங்களுிக அிஞன்ாமனல் அவரகள வட்டிதுற்
எங்ஹகல்ஸ யமனரிமயே அமழிதது வந்துளுார.
ஹஜரமனத ஹதாக்லாுர கல்வி மமனயேும நிறுவியே ஷாப்பர, யமனால், ஹஹெததரிச் பாயேர
ஆகியயோரடத எங்ஹகல்ஸ நட்ப் ஏற்படுிதுிகஹகாண்டார. அவரகளுிக பிுாங்கிதஸட்கள
ஹதாடரப் இரந்தது. 1843 வமர எங்ஹகல்ஸ லகில் யன்ரவில்ம்ல. அவரகளுடத 1845 ல்
மனாரிகஸ விவாுிததுிக ஹகாண்டிரந்தார. பிரஸ்ஸல்ஸில் குமயூனிஸட் கரஸபாண்டதஸ
கமிட்டி ஒனதமறை மனாரிகஸ ஏற்படுிதுதரந்தார. 1845-48 ஆண்டுகளில் மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ
இரவரும பரஷ்வா அரன்ாங்கிதமத உரவாிக வது, தாராு ஜனைநாயேகிதமத ஏற்படுிததுவது,
அவசியேும எனில் ப்ரட்சி வதமமறை ம்லும ட இமத ன்ாுிகக்லாும எதகிறை கரிதுல்
உறுுயோக இரந்ததாக ஹெண்ட் ஹதரிவிிககிறைார.
மனாரிகஸ பிரஸ்ஸல்ஸ மமனயேும அமமனிதது ஹன்யேல்பட்டுிகஹகாண்டிரந்தார. அங் வில்லியேும
உல்ப், ஹஜதனிதத ன்யகாதரர எட்கர ஆகியயோர உடத இரந்தனைர. ஜனைவரி 1846 ல்
குமயூனிஸட் கஹரஸபண்டாதஸ கமிட்டி ம்லும ப்ல நாடுகளித யன்ான்லின்
ப்ரட்சியோுரகளித ஹதாடரப்கமு மனாரிகஸ உரவாிககினைார. ்லண்டனில் லிக,
ன்ாரட்டிஸட்கள ஹதாடரப்ும இரந்தது. சிதறகிடிக ும ஹஜரமனத யன்ான்லிஸட்கமு
ுரட்டுவது, ்லண்டத, பிரிஞசு ழுிககளுடத உறைவுகள எனை மடிஹவடுிததனைர.
பிராதசில் ஆகஸட் பிுாங்கிதத இயேிககும யதாற்றைது. 1839 ல் ப்லர மகதாகினைர. 1840 ல்
்லண்டத ஹதாக்லாுர ன்ங்கும எதபமத பிராதசிலிரந்து ஹன்தறை நண்பரகள துவங்கினைர.
வில்ஹஹெல் மவட்லிங் மதயேற்கம்லஞர. குமயூனின் கரிததுிககளுடத ஆயுதும தாங்கியே ப்ரட்சி
எனை யபசிவந்தவர. மவட்லிங் தண்டமனை ஹபற்றை 40 ஆதரும யபரகமு ஹகாண்டு குமயூனின்
ப்ரட்சி எனை வலியுறுிது வந்தமத எங்ஹகல்ஸ கடுமமனயோக கிண்ட்லடிிதது விமனரசிிததார.
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மவட்லிங் பாிகஹகட்டில் தயோராக யன்ான்லின்ும உட்காரந்துளுது . அமத நாும யோயரா
ுரடிிகஹகாண்டு யபாு விடப்யபாகியறைாும எனை அுமமனனிதர அிஞசுவது யவடிிகமக எனை
எங்ஹகல்ஸ விமனரசிிததார. குமயூனின்ும எதபது இனி கட்டுிககமதயோக இரிககமடியோது.
இ்லட்சியே ன்மகும எதகிறை கற்பமனையோக இரிககமடியோது. ஹதாக்லாுர யபாராட்டிதுத
நிம்ல சூழல் றிதத ஒனதறைா ும எனை எங்ஹகல்ஸ புல் உமரிததார..
ப்ரதானித வறுமமனதத திததுவிதமத விமனரசிிதது மனாரிகஸ திததுவிதுத வறுமமன எதபமத
ஹகாணரந்தார. எங்ஹகல்ஸ ப்ல ழுிககமு ன்ந்ுிதது தனியோர ஹன்ாிததுரிமமன ஒனகிததல்,
பாட்டாளி வரிககந்லத, ப்ரட்சி யபாதறை ஹபாது கரிததாங்கமு ஏற்க
மவிததுிகஹகாண்டிரந்தார. 1847 ல் லகில் யன்ரயவண்டி யஜான்ப் மனால் மனாரிகசுடத
யபச்சுவாரிதமத நடிதுனைார. லிக காங்கிரஸ 1847 ஜூனில் நடந்தது. மனாரிகஸ பங்யகற்க
இயே்லவில்ம்ல. எங்ஹகல்ஸ பாரிஸ பிருநிுயோக பங்யகற்றைார. எங்ஹகல்ஸ யகளவி- புல்
மமறைதல் ஆவணும ஒனதமறை தயோரிிதது எடுிதது வந்ுரந்தார. லமக குமயூனிஸட் லிக எனை
ஹபயேரிட்டு அமழப்பது எதபதுும, அமனைிதது நாடுகளித பாட்டாளிகயு ஒனதறுபடுங்கள
எதகிறை மழிககமும ஏற்கப்பட்டனை. பிரஸ்ஸல்சில் மனாரிகஸ தம்லமமனதல் குமயூனிஸட் லிக
மனாவட்டும ஒனதறு ஹன்யேல்பட துவங்கியேது.
அடுிதத காங்கிரஸிற் மதனைர ன்ந்ுிதது யபன்யவண்டுும எதகிறை கடிதும ஒனதமறை எங்ஹகல்ஸ
மனாரிகசிற் நவுமபர 23, 1847 ல் எழுதுகிறைார. மழுமமனயோக நமனது கரிததுப்படி மனாநாடு
அமமனயேயவண்டுும எதகிறை விரப்பும அுல் ஹதரிவிிககப்பட்டது. நமனது ஆவணிதமத
குமயூனிஸட் மனானிஹபஸயடா எனை அமழிகக்லாும எதறைார எங்ஹகல்ஸ. எதனிடும
உளுவற்மறை எடுிததுவரகியறைத ன்ரிபாரிததுிகஹகாளு்லாும எனைவுும றப்பிட்டிரந்தார.
எங்ஹகல்சித நகல் குமயூனின்ிதுத அடிப்பமட ஹகாளமககள (principles of communism)
எதறரந்தது. அுல் அவர மிக மிககியே யகளவி ஒனதமறை எழுப்பிதரந்தார. அமமனுயோனை
வககளில் தனியோர ஹன்ாிததுரிமமனமயே அகிககமடியுமனா? வாு ப்பிரிகக்லாும அது நும
விரப்பும ட எதகிறை புலுும அுல் இரந்தது. ஆனைால் பாட்டாளிகள
ஒனடுிககப்படுவதுதாத அ்னபவமனாக இரிககிறைது. ப்ரட்சிமயே காப்பாற்றையவண்டாமனா எதகிறை
புல் யகளவிமயேயுும அவர எழுப்பினைார. அயத யபால் ஒனர நாட்டில் யன்ான்லின்ும ஹவல்லுமனா
எதகிறை யகளவிமயேயுும அவர எழுப்பிதரந்தார. இங்கி்லாந்து, அஹமனரிிககா, பிராதஸ,
ஹஜரமனனிதல் ஒனயர யநரிதுல் ப்ரட்சி எழ்லாும எதகிறை பும்ல மவிதுரந்தார. இந்த
யகளவிகள அவரகள பிதனைர எழுதப்யபா ும குமயூனிஸட் அறிகமகதல் இடும
ஹபறைவில்ம்ல.
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குமயூனிஸட்லகித இரண்டாவது காங்கிரஸ நவுமபர 9- டின்ுமபர 8 வமர 1847 ல்
்லண்டனில் நடந்தது. பிரஸ்ஸல்ஸ ன்ாரபில் மனாரிகஸ, பாரிஸ ன்ாரபில் எங்ஹகல்ஸ
பங்யகற்றைனைர. பரஷ்வா ஆட்சிமயே தூிககி எறந்து பாட்டாளிகளித ஆட்சி எதபது மனாரிகஸ
றயேபடி ஏற்கப்படுகிறைது. ஹவளிப்பமடயோனை யபாராட்டும- ப்ரட்சி எதபதுதாத
அவசியேும, ன்ு கவிழ்ப்பல்்ல எதறை நிம்லமயே மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ எடுிததனைர. 1848 ல்
அவரகளுிக ஹகாடுிககப்பட்ட பிதததபடி பிப்ரவரிதல் குமயூனிஸட் அறிகமக
எழுதப்பட்டு ஹவளியோனைது. 1848 மனாரச் 3 ல் மனாரிகஸ பிரஸ்ஸல்சிலிரந்து 24 மனிதயநரிதுல்
ஹவளியயேறை அரன்ாங்க உிததரவு பிறைப்பிிககப்பட்டது.
ஹஜரமனனிிக வலுவானை யபரரசு மமறையோ, ஒனதறுபட்ட ஜனைநாயேக டியேரன்ா எது யதமவ
எதகிறை விவாதும ஹபரகியேது. மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ பாட்டாளிவரிகக எழுச்சி ம்லும
ஜனைநாயேக ஹஜரமனனி எதபமத யபசிவந்தனைர. அவரகள ஹஜரமனத குமயூனிஸட்களுிக
யகாரிிகமககள எதகிறை நகம்லயுும தயோரிிததனைர. பிரிிககமடியோத ஒனற்மறை ஹஜரமனானியே
டியேரசு எனை மழங்கினைர. 21 வயேது நிமறைந்த அமனைவரிக ும வாிக ரிமமன, நி்ல உமடமமன
ஒனகப்ப், விவன்ாதகமு சுமமனகளிலிரந்து விடுவிிததல், அரன் டுுமப ஹன்ாிததுிககள
பறமதல், தனியோர வங்கிகமு ஒனகிதது அரசு வங்கிகள, தாது சுரங்கும- வாரிகள அரசு
உமடமமன, தகவல் யபாிக வரிதது அரசுமடமமன, அமனைவரிக ும கல்வி யபாதறைமவ
யகாரிிகமககள. பாட்டளிவரிகக ப்ரட்சிிக இமவ மகவுமர எதறைனைர. கய்லாமனை மமனயேமனாக
மவிதது அவரகள ஹன்யேல்பட்டனைர. அங் ஜனைநாயேக ஹன்ாமன்ட்டிதனைரடத யன்ரந்து மனாரிகஸ
பிதயோற்றவந்தார.
ப்ுயே ஹரதனிஷ் ஹஜு டுங்மக 1848 ல் கடுும யபாராட்டங்களுிக பிதனைர அவரகள
ஹகாணரந்தனைர. எங்ஹகல்ஸ நடமனாடுும எதமன்ிகயுா படியோ எனை அமழிககப்பட்டார.
பிதரிிகமகிககாக ஹபரும யநரும ஒனதுிககி ஹன்யேல்பட்டார. ஹகாளமக பிரச்ன்மனைஹயேனில்
இறுுதல் மனாரிகசித ன்ரவாுகாரயமன ஹவல்லுும எனை எங்ஹகல்ஸ ஆசிரியேர ழு விவாத
புவுதமனை ஹன்ு கிறைார. ஒனடுிககப்பட்ட யதசியே இனைங்கள எழுச்சி றிதது எங்ஹகல்ஸ
எழுுனைார. அப்ப ுதல் காட்ன்ால்ிக எ்னும தம்லவரடத கரிததுயவறுபாடு ஏற்பட்டது.
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1848 ல் பிராதஸ ப்ரட்சியோுரகளித யதால்வி ப்ரட்சிகர இயேிககங்களுிக ப்ல ப ுகளிலுும
பிதனைமடமவ தந்தது. பாரிஸ கிுரச்சி றிதது எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார. உரிங்டத எ்னும
இடிதுல் ஆதரிககணிககானைவரகமு ுரட்டி ஹபாதுிக ட்டும ஒனதறற் ஹன்ப்டுமபர 17,
1848 ல் ஏற்படு ஹன்ு யேப்பட்டது. மனாரிகஸ பங்யகற்கவில்ம்ல. எங்ஹகல்ஸ ஜனைநாயேக
யன்ான்லின் ஹன்ங் டியேரசு எனை உமரயோற்றனைார. இிக ட்டிதுல் பங்யகற்று பிரஷ்யே அரசிற்
எுராக யபசியே ஷாப்பர யபாதறைவரகள மகதாகினைர. எங்ஹகல்ஸ தப்பி ஹன்தறைார. பாரிஸ
வகயயே 15 நாட்கள நடந்யத ஹஜனிவா ஹன்தறைார. அப்யபாது அவரிக வயேது 28.
IV
ஹரதனிஷ் பிதரிிகமகதல் நற்றுிககணிககானை கட்டுமரகளில் தனைது இராணுவ அறவு றிதத
அுமன்ங்கமு எங்ஹகல்ஸ பரிமனாறிகஹகாண்டார. ஆயுதப்யபாராட்டும றிதது எழுுயே
கட்டுமரகுால் அவரகள நீுமனதறைிதுற் அமழிககப்பட்டனைர. பிராங்பரட்மட மகப்பற்றை
ராணுவிதுட்டும எனை எங்ஹகல்ஸ எழுுயேமவயுும பிரச்ன்மனைிக ரியேதானைது. மரத பிரயதன்
எழுச்சிதல் 500 ிக ும யமனற்பட்டவரிக ஆயுத பதற்சி மகாமும எங்ஹகல்ஸ உதவியுடத
நடந்ததாக அறயேமடிகிறைது. மகது ஹன்ு யேப்பட்டு சிிதுரவமதிக ஆட்படாமனல் ததமனை
யன்ான்லிஸட் ஹதாக்லாுரகளதாத காிததனைர எனை எங்ஹகல்ஸ புவு ஹன்ு துளுார.
பிதரிிகமகதத எடிட்யடாரியேல் அலுவ்லகிதுல் அவரகள ஆயுதங்கள மவிதுரந்த
ஹன்ு ுயுும ஹவளியோனைது. நிம்லமமனகள யமனான்மனாகி யமன 19, 1849 உடத பிதரிிகமக
நிறுிததப்பட்டது. மனாரிகஸ பாரிஸ ஹன்ல்்ல யநரந்தது
பிரஷ்யோவில் மடியோட்சி ப்லவீனைப்பட்ட நிம்ல உரவானைது. மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ
நிம்லமமனகள மற்றைட்டுும எனை கருனைர. யகாட்்ஸால்ிக எழுச்சி ஒனடுிககப்பட்டு மகது
ஹன்ு யேப்பட்டார. ஏப்ரல் 1848 யதரதலில் யன்ான்லிஸட்கள 876 ிக 100 ஹதா ுகமுிததாத
மகப்பற்றைமடிந்தது. கதன்ரயவடிவ்களித பிடி மீண்டுும ஓங்கியேது. 1849 யமன மனாதும
எல்ஹபர பல்ட்டில் ஆயுத எழுச்சி ஏற்பட்டு யமனயேர ஓடயவண்டிவந்தது. எங்ஹகல்ஸ
தம்லமமன எதறைனைர. ஹரட் ரிபப்ளிிக எதறைனைர . ஹொஸ ப்லர பா்லிதுல் ஆயுதங்தாங்கியே
ழுவுடத மனகத நிற்கிறைாத எதகிறை ஹன்ு ு எங்ஹகல்ஸ தந்மதமயே எட்டியேது. ழுவில்
சி்லர எங்ஹகல்ஸ கனைவு அுகமனாக காண்கிறைார எனை விமனரசிிததனைர. ஹன்ங்ஹகாடி
ஏற்றதரிககிக டாது எதறை விமனரன்னைும எழுந்தது. நிம்லமமன விவனுதமனாகியேதால், கமிட்டி
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டி எங்ஹகல்ஸ பங்களிப்ப் பாராட்டுிக ரியேது எதறைாலுும அவரது ஹதாடர இரப்ப்
இயேிககிதுற் நல்்லதல்்ல எனை ஹன்ால்லி அவர ஹவளியயேறை யவண்டுயகாள விடப்பட்டது.
சி்ல ஹதாக்லாுரகள எங்கள உதமரவிட்டு எங்ஹகல்மன் காப்யபாும எனை மதநிற்காமனல்
இல்ம்ல. சுவிட்ஜர்லாந்ித ஹன்தறைார எங்ஹகல்ஸ. அங் மனாரிகசித அறவுமரப்படி ஹஜரமனத
இும பரியேல் அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டும பரப்ப்மர எதபதத அ்னபவிதமத எழுுனைார..
பாரிசிலிரந்து மனாரிகஸ ஹவளியயேற்றைப்பட்டதால் ஆகஸட் 1849 ல் ்லண்டத ஹன்ல்வதாக
எங்ஹகல்ஸிக அவர ஹன்ு ு அ்னப்பினைார. எங்ஹகல்ம்ஸயுும ்லண்டத வர யவண்டுயகாள
விடுிததார. எங்ஹகல்ஸ சுவிட்ஜர்லாந்ுலிரந்து இிததாலி வகயோக இங்கி்லாந்து வந்து
யன்ரந்தார. 1849 நவுமபரில் எங்ஹகல்ஸ வந்தவுடத ்லண்டத குமயூனிஸட் லமக
சீரமமனிததனைர. ப்ல ப்ரட்சிகர ழுிககளுடத ஹதாடரப்கமு வலுப்படுிதுிகஹகாண்டார
எங்ஹகல்ஸ. 1850 ல் ஷாப்பரடத கரிதது யவறுபாடு ஏற்பட்டது. இிககா்லிதுல் பிராதசில்
வரிககப்யபாராட்டங்கள, 18 வது ப்ரமனர யபாதறைவற்மறை மனாரிகஸ எழுுனைார. எங்ஹகல்ஸ
ஹஜரமனத இும பரியேல் ன்ட்டும, விவன்ாயே யபாரகள, ப்ரட்சி- எுரப்ரட்சி றிதது எழுுனைார.
இிககா்லிதுல்தாத அவரகளிடும மனாரிகசியேும எனை ஹன்ால்்லிதத ந்த ஒனரங்கிமணந்த
யகாட்பாட்டாிககங்கள உரவானைதாக ஸஹடப்பாயனைாவா ஹதரிவிிககிறைார.
1848 ல் பாரிசில் 3.5 ்லட்ன்ும ஹதாக்லாுர இரந்தனைர. இுல் 20 ன்தும ஹஜரமனானியேரகள.
அவரகள தங்கியே இடங்களில் ஒனர பிரிஞசு வாரிதமதிக ட யபன்யவண்டியே அவசியேும
இல்்லாமனல் இரந்தது. ஹஜரமனானியேரகள மனட்டுும எதகிறை அுவில் யன்ரந்து தங்கிதரந்தனைர.
வந்யதற ஹஜரமனானியேரகள றிதது பிரஷ்யோ உுவு பாரிததுிகஹகாண்யடதரந்தது. மனாரிகஸ
பாரிசிலிரந்து பிராதஸ அரன்ால் ஹவளியயேற்றைப்பட பிரஷ்யே அரசித ஹநரிக தல் காரணமனாக
இரந்தது.
பாரிசில் யன்ான்லிஸட்கள, ப்ரட்சிகரவாுகளுடத எங்ஹகல்ஸ விவாுப்பது, கிுப்களுிக
ஹன்ல்வது, ப்ல ஹபண்களுடத ஹன்ிகஸ உறைவுஹகாளவது எதபமத வழிககமனாக
மவிதுரந்தார எனை ஹெண்ட் தனைது ப்ிததகிதுல் புவிடுகிறைார. எங்ஹகல்ம்ஸ பாரிஸ
யபாலஸ கண்காிதிதது வந்தமதயுும றப்பிடுகிறைார. ஹன்ிகஸிக ஹன்்லவிடுவது றிதது
அவர ற்றைவுணரவற்றைவராக இரந்தார எதகிறை ஹன்ு ுயுும நமனிக தரப்படுகிறைது. எனைிக
5000 பிராங்ிக வரவாு  வந்தால் நாத எந்த யவம்லயுும ஹன்ு யேயவண்டியேுல்ம்ல.
ஹபண்களுடத மனகிழ்ச்சியோக ஹபாழுமத இற்றுவீழுுமவமர ககிககமடியுும. பிரிஞசு
ஹபண்கள இல்்லாத வாழ்வு எதனை வாழ்வு. பிரிஞசு உமழிக ும ஹபண்கள இரிக ுமவமர
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நல்்லதுதாத எதகிறை தனைது மனனைநிம்லமயே எதறு அவர மனாரிகசிற் எழுுனைார. மனாரிகஸ
எங்ஹகல்ஸ யதாழராக இரந்த யமனான்ஸ ஹஹெஸ எதபவரித துமணவிிக ும எங்ஹகல்ஸிக ும
உறைவு எதகிறை ன்ரச்மன்யுும ஏற்பட்டு அவரகள நட்ப் மறந்ததாகவுும ஹன்ு ு தரப்படுகிறைது.
எங்ஹகல்ஸிக ஒனரதாரமனணும, பரஷ்வா மனணவாழ்ிகமக ஹநறகள மீது நுமபிிகமகதல்்லாமனல்
இரந்தது.
லகில் எங்ஹகல்ஸிக மனாற்றைாக யமனான்ஸஹஹெஸ றப்ப்ும வந்தது, மனாரிகஸ உடத
எங்ஹகல்ஸ க்லந்து யபசினைார. அிகயடாபர 1847 ல் தபிரிதஸபில்ஸ ஆப் குமயூனின்ுமத எதகிறை
நகம்ல எழுுனைார எங்ஹகல்ஸ. குமயூனின்ும தனி ஹன்ாிததுரிமமனமயே ஒனகிககிறைது. ன்மகனுுயோக
ழந்மதகள கற்பிிககப்படுவர. ுரமனணும எனை இதுவமர கரதப்படுும மமறைமயே
ஒனகிககிறைது. ஹன்ாிததுரிமமன ம்லும கணவமர நுமபி வாழயவண்டியே மனமனைவி,
ஹபற்யறைாரகமு நுமபியே ழந்மதகள எதபமத ஒனகிககிறைது எனை அுல் எங்ஹகல்ஸ
றப்பிட்டிரந்தார, 1914 வமர தபிரிதஸபில்ஸ ஆப் குமயூனின்ுமத ஹவளியோகவில்ம்ல.
மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸித வர்லாற்று சிறைப்ப்மிிகக குமயூனிஸட் அறிகமகிக அது
அடிப்பமடயோக இரந்தது எனை்லாும.
1850 ல் ஹரட் ரிபப்ளிகனில் குமயூனிஸட் அறிகமகதத ஆங்கி்ல ஹமனாகஹபயேரப்ப் வந்தமத
சி்ல நறு உறுப்பினைரகள படிிதுரிகக்லாும. ஆனைால் அப்பிரசுரும அதமறையே சூழலில் ஹபரியே
அுவில் விற்பமனையோகவில்ம்ல. இங்கி்லாந்து ஹதாக்லாுரகளிடும ஹன்ல்வாிக ும
ஹபறைவில்ம்ல. பிராதசில் மடியோட்சி தகரந்தது டியேரசு நீடுக வாழட்டுும (viva la
republique) எனை எங்ஹகல்ஸ 1848 மனாரச்சில் மனகிழ்ச்சியுடத எழுுனைார. பிரிஞசு எழுச்சி
அு யராப்பாமவ பற்றுும எனை அவர கருனைார. பிராதஸ அரன்ர லத தப்பி
ஓடயவண்டியேதானைது. பிரஸ்ஸல்சில் பிராதஸ எழுச்சி பரவாமனல் தடுிகக அந்நாட்டு அரன்ர
நடவடிிகமக எடுிததார.
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V
்லண்டனில் டியயேறயே மனாரிகஸ அங்கிரந்து தனைது பிதகமு ஹதாடரந்தார. எங்ஹகல்ஸ
தந்மததத ஆம்லப்பிதிககாக மனாதஹன்ஸடர ஹன்தறைார. தாங்கள ஹவளியயேற பரிது
பிரப்வாக ஆவீரகள எதபுல் எனைிக மனகிழ்ச்சி எனை ஹஜதனி மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸிக
எழுுனைார. 1850-70 ல் மனாரிகஸ டுுமபிதமத காிதுட நிு உதவி ஹன்ு வதற் மனாதஹன்ஸடர
கா்லும அவரிக அமமனந்தது. மனாரிகசித தஹன்கண்ட் பிடில் நிம்லமயேத அவர மனனைும உவந்து
ஏற்றைார. ப்ரட்சிகர ழுிககளித அ்னபவங்கள பற்ற எங்ஹகல்ஸ வரிததமனானை புமவ
தந்தார. ப்ல வண்ண கரிததுிககளில் அமமனப்ப்கள உரவாவதுும அமவ
மனண்மடிப்யபாவதுும பற்ற ஹபரும ஏமனாற்றைமனாக இரிககிறைது. ற்றைன்ாட்டுகள விந்து
யபாு  ஹபரும ன்ச்ன்ரவுகளில் மடிவதுும ஏமனாற்றைும அளிிககிறைது எதகிறை வமகதல் அப்புவு
இரந்தது.
குமயூனிஸட் லகில் கரிதது யவறுபாடுகள ஏற்பட்டது. ஷாப்பர மத்லானைவரகளித
அவன்ரிதமத tin pot terrorism and a premature threat tothe communist cause எனை மனாரிகஸ
எங்ஹகல்ஸ கருனைர. அரசியேல் தனிமமனவான்ும எதபது எங்ஹகல்மன் உறுிதுயேது.
எங்களுிக எிககட்சிதத ஆதரயவா விுுமபரயமனா யதமவதல்ம்ல எனை அவர
யகாபப்பட்டார. குமயூனிஸட் உறுப்பினைரகள மீதானை கய்லாத வழிக ஒனதறு 1850
அிகயடாபர- நவுமபரில் நடந்தது. நவுமபர 17, 1850 ல் குமயூனிஸட் லிக அுகாரபரவமனாக
கம்லிககப்பட்டது. அதத ஹன்யேல்பாடுகள மடிவிற் வந்தனை.
1850-70 ஆகியே 20 ஆண்டுகள எங்ஹகல்ஸ மனாதஹன்ஸடரில், மனாரிகஸ ்லண்டனில்
இரந்தாலுும அவரகள ஹநரங்கியே ஹதாடரப்கமு, விவாதங்கமு மவிதுரந்தனைர. 1851 ல்
மனாரிகஸ நியுயோரிக ட்ரிப்யூ்னிக ஆருமபிதுல் எழுுயே ப்ல கட்டுமரகமு எங்ஹகல்ஸதாத
ஹமனாகயோிககும ஹன்ு து அ்னப்பிவந்தார. பிதனைர மனாரிகஸ ஆங்கி்லிதுல் யதரச்சி ஹபற்று
தாயனை எழுத துவங்கினைார. மனாரிகசித கட்டுமரகளில் மதறல் ஒனரப ு எங்ஹகல்்ஸால்
மயேற்சிிககப்பட்டமவ. எங்ஹகல்ஸ இராணுவும, யபாரிககம்ல றிதது ஏராுும
எழுுவந்தார. இதனைால் மனாரிகஸ டுுமபிதுல் அவரது ஹபண்கள அவமர தஹஜனைரல்த எனை
அமழிததனைர. இந்ுயோ றிததுும, சீனைா றிததுும ட எங்ஹகல்ஸ எழுுயுளுார.
1860 களித துவிககிதுல் இராணுவ இதழுிக எழுதிக டியே அுவு யபாரமமறைகள பற்ற
அவர கற்றரந்தார. ப்ரட்சிகரவாுகளித மதல் இராணுவ ஹகாளமகயோுர எனை அவர
கரதப்பட்டார.
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எங்ஹகல்்ஸால் 12 ஹமனாககளில் எழுதமடிந்தது. தங்கள டுுமப உறுப்பினைரகளுிக
ட
ஒனயர கடிதிதுல் ப்ல ஹமனாககளில் ஹன்ு ுகள இடும ஹபற்றரிக ும வமகதல் எழுுனைார.
அவரால் 20 ஹமனாககளில் படிிகக மடிந்தது. இந்த ஹமனாகப்பதற்சி ப்ல நாடுகளித
ப்ரட்சியோுரகமு ஒனரங்கிமணிகக உதவியோக இரந்தது. அயத யநரிதுல் ப்ரட்சியோுரகள
இயேிககிதுல் ஏற்படுும கரிததுயவறுபாடுகமு ுறைுமபட மகயோுவுும அவரால் மடிந்தது.
்லாயன்ல் யபாதறைவரகள பிஸமனாரிக டத ஹநரங்கியேமத மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ கண்டனைர.
வாிக ரிமமன எதபதுடத அவர நிறுிதுிகஹகாளகிறைார- ன்மனரன்ும ஆகிறைார எதகிறை கரிதது
இரவரிக ும ஏற்பட்டது. 1864 ல் ்லாயன்ல் மனமறைந்தாலுும அவரது ஹதாண்டரகள மனிதுதல்
ஹதாடரந்த ஹன்ல்வாிக எுரிதது யபாராட யவண்டிதரந்தது.
மத்லாவது அகி்லும 1864 ல் ்லண்டனில் அமமனிககப்பட்டது. அதத துவிகக நிகழ்வு ஹன்ப் 28
அதறு நடந்தது. மனாரிகஸ அமழிககப்பட்டிரந்தார. ்லஸய்ஸல் எுரிதத யபாராட்டிதுல்
நிதறை லப்ஹனைிகட், ஆகஸட் ஹபபல் இரவரும ஹஜரமனத நாடாளுமனதறைும ஹன்தறைனைர.
ஹஜரமனத ஹதாக்லாளி வரிககிதுத ம்லவர மனாரிகன்ா- ்லஸய்ஸ்லா எதகிறை விவாதிதுல்
மனாரிகசித மனகிததானை பங்களிப்மப எங்ஹகல்ஸ எடுிததுிககாட்டி நிறுவினைார. 1867 ல்
கடுமமனயோனை 20 ஆண்டுகளித உமழப்பிற் பிதனைர மனாரிகசித மனகிததானை பமடப்பானை
ம்லதனைும ஹவளிவந்தது. அகி்லும இப்பமடப்மப பாராட்டி ்தரமனானைும யபாட்டது.
எங்ஹகல்சித ுயோகும இல்ம்லஹயேனில் ம்லதனைும இல்ம்ல எத மனாரிகஸ ஹவளிப்பமடயோக
எங்ஹகல்ஸ றிதத ஹபரமிதிதமத புவு ஹன்ு தார.
மத்லாளிிததுவ ்தங் கள, உற்பிது அராஜகும, ஹபாருாதார ஹநரிககடிகள, விவன்ாயேும
அகவு யபாதறை பல்யவறு அுமன்ங்கள றிதது மனாரிகஸ விரிவாக யபசினைார. உபரிமனுப்ப்
எதகிறை கரிததாிககிதமத உ்லகிற் அவர அளிிததார. ம்லதனை சுரண்டலித இரகசியே மடிச்மன்
மனாரிகஸ அவிழ்ிதததாக அவரித ஹநரங்கியே ன்காிககள ஹபரமிதும ஹகாண்டனைர.
மத்லாளிிததுும வீழ்ிததப்படிக டியே ஒனதறுதாத - பாட்டாளிவரிககும அமத ன்ாுிகக இயேலுும
எதகிறை நுமபிிகமக மததமத்லாக மதஹமனாகயேப்பட்டது. பாட்டாளிகளித ஹபரும
ஆயுதமனாக மனாரிகஸ மனாறனைார. மனாரிகசியேும தனைது வலுவானை அடிிததுிதமத ம்லதனைும ம்லும
உ்லகில் யபாட்டது. வழிககுமயபால் உதாசீனைும ஹன்ு து அமத கண்டுஹகாளுாமனல்
ப்றைிககிதப்ப்களுும நடந்தனை. ஆனைால் எங்ஹகல்ஸ ஹபரும ன்வா்லாக எடுிததுிகஹகாண்டு
பல்யவறு ப்மனைஹபயேரகளில் ம்லதனைிதமத தாிககி எழுதுும கட்டுமரகமு ஹகாணரந்து
அதற் விவாத பரப்மப உரவாிககினைார. ம்லதனைும றிதது எப்படியோவது
யபன்மவிததுவிடுயவத எதகிறை ஹபரும மயேற்சிதல் எங்ஹகல்ஸ இறைங்கினைார.
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எங்ஹகல்ஸ மனாதஹன்ஸடர பிததல் கவனைும ஹன்லுிததயவண்டியே சூழல் இரந்தது.. அவரது
தந்மத 1864 ல் மனமறைந்தபிறை ஆம்லதத பங் தாரராக ஆனைார. அங் வில்ஹஹெல்ும உல்ப்,
ன்ாமயவல்மர, ஸகாரஹ்லுமமனர யபாதறைவரகளுும, ன்ாரட்டிஸட்களுும யதாழரகுாதனைர.
அங் யமனரிபரதஸ உடத யன்ரந்து எங்ஹகல்ஸ வாழ்ந்தார.. ஜனைவரி 6, 1863 ல் பரதஸ
மனமறைந்தமத ஹபரும இழப்பாக எங்ஹகல்ஸ உணரந்தார. தனைது இுமமன ப்மதயுண்டதாக
எழுுனைார. வாழ்ிகமக யதாகதத மனரணும றிதது அவர மனாரிகசிற் ஹதரிவிிததார.
அதபானை மர
யமனரி மனரணும அமடந்தார. இரவு படுிகமகிக யநரிதுற் மதபாகயவ யமனரி ஹன்தறைார.
லிஸஸி நளளிரவில் பாரிததயபாது யமனரி இறைந்துவிட்டமத உணரமடிந்தது. இதயே
யகாுாறைாக இரிகக்லாும. காம்லதல் நதறைாக இரப்பதாக யமனரி ஹன்ாதனைார. எத
உணரவுகமு எதனைால் ஹவளிப்படுிதத இயே்லவில்ம்ல. அந்தப் ஹபண் எதமனை
இதயேபரவமனாக காதலிிதது அதப் ஹன்லுிதுனைாள எதறை கடிதிதமத எங்ஹகல்ஸ மனாரிகசிற்
எழுுனைார.
இந்த யநரிதுல் மனாரிகசித புல் கடிதும அவரிக யபாுயே ஆறுதம்ல தராமனல் மனனைும
ப்ண்படுிததமவிததுவிட்டது. அமத சுட்டிிககாட்டி எங்ஹகல்ஸ அது ன்ரியோனை தரணமனா
உங்களித யமன்லானைவத எதகிறை ததமமனமயே இப்யபாதுதாத காட்டயவண்டுமனா எதகிறை
வமகப்பட்ட யகாபிதமத எங்ஹகல்ஸ ஹவளிப்படுிதுனைார.. மனாரிகஸ தனைது வரிததிதமத
ஹதரிவிிதது மிகவுும யநன்ிததுடத கடிதும எழுத நண்பரகள மனனைதால் ஆரிததழுவுும
கடிதங்கமு எழுுிகஹகாண்டனைர. உடத நிு உதவிமயேயுும எங்ஹகல்ஸ ஹன்ு யேித
தவறைவில்ம்ல. அடுிதது யமனரிபரதஸ ன்யகாதரி லிஸஸியுடத எங்ஹகல்ஸ
வாழிததுவங்கினைார. பிதனைர எழுுயே கடிதங்களில் யமனடும லிஸஸி எனை விளிிதது வின்ாரிிதது
எழுத்லானைார மனாரிகஸ. மனாரிகசித மனகள எலியேனைார எ்னும டஸஸிிக அவரகள அங்கிளஆண்ட்டியோதனைர. எங்ஹகல்சித உற்றை நண்பர உல்ப் 1864 ல் மனரணமனமடந்தார. உல்ப்
தனைது மனமறைவிதயபாது மனாரிகசிற் நிுமயே ஏற்பாடு ஹன்ு து மனமறைந்ுரந்தார.
அவரிக ிததாத மனாரிகஸ தனைது ம்லதனைும மதல் ஹதா ுமயே அரப்பிதிதுரந்தார.
தனைது மனாதஹன்ஸடர வியோபார உ்லகிலிரந்து விடுபட எங்ஹகல்ஸ விமழந்தார. ஜூம்ல1,
1869 தாத சுதந்ுர மனனிதனைாகிவிட்டதாக அறவிிககிறைார. சுமமனதலிரந்து விடுபட்ட
மனகிழ்ச்சிதல் மனாரிகசித கமடசி மனகள எலியேனைார உட்பட நண்பரகளுடத
ஹகாண்டாடுகிறைார. ஹபரும ஷாுமஹபதத பாரட்டிதல் ுமுிதயதாும எதகிறைார எலியேனைார.
தனைிக 10 வயேது மறைந்துவிட்டது- யமனலுும அுகும இனி உமழிகக்லாும எதறைார
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எங்ஹகல்ஸ. லிஸஸி பரதஸ, எலியேனைாரடத அயேர்லாந்ித சுற்றுப்பயேணும ஹன்ல்கிறைார.
அயேர்லாந்ித பிரச்ன்மனைகமு யநரில் கற்கிறைார. வர்லாற்று பிதப்்லிததுடத கற்கயவண்டியே
அவசியேிதமத அவர உணரந்ததால் இப்பயேணிதமத யமனற்ஹகாண்டார. அு ரிஷ் விடுதம்லிக
இங்கிலஷ் ஹதாக்லாளிவரிககும மழுமமனயோக நிற்கயவண்டுும எதகிறை அறவுமரமயே
தந்தார. யமனரிபரதஸ இரந்தயபாது சி்ல அு ரிஷ் யபாராளிகமு தத வீட்டில் எங்ஹகல்ஸ
தங்க மவிதுரந்தார. மனாரிகசித மதல் ஹபண் ஹஜதனி தசிதபிதத அு ரிஷ் இயேிககும பற்ற
எழுுனைார எதபமத அறந்த யமனரிபரதஸ ஹபரமிதும அமடந்ததாக எங்ஹகல்ஸ
றப்பிடுகிறைார. ஆனைால் சித பித இயேிககிதுத ன்ு நடவடிிகமககள உதவாது எதகிறை
கரிதது எங்ஹகல்சிடும இரந்தது.
VI
மனாதஹன்ஸடர வாழ்ிகமகமயே மடிிததுிகஹகாண்டு 1870 ல் மனாரிகஸ வீட்டிற் மிக
அரகாமமனதல் ்லண்டனில் எங்ஹகல்ஸ டியயேறனைார. ுனைந்யதாறுும ன்ந்ுப்ப்கள,
விவாதங்கள, றுிக ும ஹநடுிக மனாக நடந்துஹகாண்டு அடுிதது ஹன்ு யேயவண்டியே
யவம்லகள எனை நாட்கள அங் நகரந்தனை. யமன மனாதும 1871 ல் பிராதசில் சிவில் யுிததும
றிதது அகி்லிதுல் மனாரிகஸ யபசினைார. பாரிஸ குமயூனித வர்லாற்று மிககியேிததுவிதமத
அவர கவுதசில் உறுப்பினைரகளுிக உணரிதுனைார. ஏற்கயனையவ அடிக மமறை கரவியோக
இரந்த அரசு எந்ுரிதமத தகரிதது பாட்டாளிகளித ந்ல்னிக உகந்த ப்ுதானை ஒனதமறை
கட்டுவது எதபுல் மனாரிகஸ அழுிததும ஹகாடுிதது யபசினைார. ்லண்டத கவுதசில் ன்ாரந்த
ஒனட்ஜர யபாதறைவரகள மனாரிகசித குமயூத கரிதுல் உடதபாடில்ம்ல எதறைனைர. அவரகள
ஹவளியயேறனைர. அயதயபால் ப னித ஆதரவாுரகளுடத கரிததுயவற்றுமமன ஏற்பட்டது,
பாட்டாளிகளித அரசு எதபதுும அடிக மமறை கரவிதாத – அரசு எதபயத டாது எதகிறை
அராஜக வாதும சி்ல நாடுகளில் அு யராப்பாவில் ஹன்ல்வாிக டத இரந்தது.
ப னி்னடத எங்ஹகல்ஸ ஹபரும விவாதும ஒனதமறை யமனற்ஹகாண்டார. மனாரிகசியேிதுத
ஹபாரிததப்பாட்மட அவர எடுிதது விுிககினைார. அரசியே்லற்றை யன்ான்லின்ும (Unpolitical
socialism) எதபமத ஏற்கமடியோது எனை வாுட்டார. அரசியேல் ுட்டிதுல் சி்ல விவரங்கள
நாட்டிற் நாடு யவறுபட்லாும. ஆனைால் ம்லதனைும- உமழப்ப் உறைவுகள அமனைிதது
இடிதுலுும ஒனதறுதாத. யமனம்ல நாடுகளி்லாவது ஹதாக்லாுர வரிககிதுத அரசியேல்
ுட்டும இ்லிக ஒனிததவமகதல் இரிக ும எதபமத அவர ப னிஸட்களுிக
சுட்டிிககாட்டினைார. கட்சி எதபது ப்ரட்சிிக அவசியேும எதபமத அவர அழுிததமனாக
ஹதரிவிிததார. ஹதாக்லாளிவரிககிதுத ட்டானை ன்ிகு அரசியேல் கட்சியோக அவ்வரிககும
ததமனை ஹவளிப்படுிதுிகஹகாளுாமனல் ன்ாிதுயேமனாகாது எனை எங்ஹகல்ஸ விுிககினைார.
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அுகாரும- மனு யேும (Authority Centralisation ) எதகிறை இர கரிததங்கமுயுும ப னித
எுரிததார. இந்த இரண்டுும இல்்லாததால்தாத பாரிஸகுமயூத வீழ்ந்தது எதறைார
எங்ஹகல்ஸ. இந்த இரண்டுும இல்்லாமனல் ப்ரட்சி ன்ாிதுயேமில்ம்ல எதபதற் எங்ஹகல்ஸ
அழுிததும தந்தார. தாத எழுப்பியே நமடமமறை ன்ாரந்த ப்ல யகளவிகளுிக ப னிடிதுல்
ஹமனுனைுமதாத பு்லாக இரிககிறைது எதகிறை விமனரன்னைிதமதயுும எங்ஹகல்ஸ மவிததார.
ப னிஸட்கமு விமனரசிிதது அகி்லும இரகசியே சுற்றைறிகமக ஒனதமறை அ்னப்பியேது.
பாட்டாளிகமு ஆயுதமனற்றைவரகுாிககிட ஹன்ு ுடுும தந்ுரும எனை ப னித கரிததுிககள
அுல் விமனரசிிககப்பட்டிரந்தது.
1872 ல் அகி்லும யஹெகில் டியேது. பிருநிுகளில் ஹபருமபாதமமனயயோர மனாரிகமன்
ஏற்பவரகுாக இரந்தனைர. ப னினித அகி்லிதுற் வியராதமனானை நவடிிகமககமு
வின்ாரிிகக கமிட்டி ஒனதறு யபாடப்பட்டது. அிக ட்டிதுல் அகி்லிதுத தம்லமமனயேகும இனி
நியுயோரிக எதகிறை ்தரமனானைிதமத எங்ஹகல்ஸ ஹகாணரந்தார. ுடுிககிட்ட ப்லர
மனாற்றுிககரிததுிககமு ஹவளிப்படுிதுனைாலுும அது நிமறையவற்றைப்பட்டது. தங்களுிக
ஏராு ஆு வு கடமமனகள இரப்பதால் யநரடி கவனைும, ஹபாறுப்ப் ஏற்க இயே்லாது எனை
மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிததனைர. நியுயோரிககில் பிரஹடரிிக அடால்ப் யன்ாரயக
ஹபாதுச்ஹன்யே்லராக நியேமிிககப்பட்டார. எங்ஹகல்ஸ அகி்லும றிதத விவரங்கமு
யன்ாரயகவிற் அ்னப்பினைார. எங்ஹகல்ஸ ‘On Authority’ ‘The Bakunists at Work’
யபாதறை ஆிககங்கமு எழுுனைார. அகி்லும ஹன்யேல்படமடியோத சூழலில் 1876 ல்
அுகாரபரவமனாக கம்லிககப்பட்டது.
பாட்டாளிவரிகக ன்ரவாுகாரும எதபுல் ஏற்பட்ட ன்ந்யதகங்களுிக புல் தரயவண்டியே
ஹபாறுப்மப எங்ஹகல்ஸ உணரந்தார. 1875 ல் யகாதா யவம்லிதுட்டும விமனரன்னைிதுற்
உளுானைது. மத்லாளிிததுவ ன்மக வீழ்ச்சி- அமமனயுும எுரகா்ல குமயூனின் ன்மதாயேும றிதது
அவ்விமனரன்னைும வககாட்டுகிறைது எனை பித நாட்களில் ஹ்லனித எழுுனைார. மனாரிகஸ
”மத்லாளிிததுவும குமயூனிஸட் ன்மகங்களுிக இமடப்பட்ட கா்லிதுல் ஒனதறு மனற்றைதாக
ப்ரட்சிகர வடிவில் மனாற்றைும ஹகாளகிறைது. இதற் ரியே அரசியேல் மனாற்றைமும இிககா்லிதுல்
நமடஹபறுகிறைது. எனையவதாத இிககா்லிதுல் அரசு எதபது பாட்டாளிவரிககிதுத
ன்ரவாுகாரும எதபமத தவிர யவறைாக இரிககாது” எனை எழுுனைார.
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டூரிங் தனைது சுற்றுப்பயேணும ம்லும ஏராு கரிததுிககமு யபசியுும எழுுயுும வந்தார.
அவரிக ஹபாறுப்பானை எுரவிமனை ஆற்றையவண்டியே கடமமன எங்ஹகல்ஸ வன்ும
ஒனப்பமடிககப்பட்டது. யவாரவாரட்ஸ எ்னும யன்ான்லின் இதகல் ஹதாடராக 1877-78 களில்
டூரிங்கிற் மனறுப்ப் வந்தது. டூரிங்கிற் மனறுப்ப் நல்்ல வரயவற்மப ஹபற்றைது. அரசியேல்,
ஹபாருாதாரும, திததுவும பற்றயே மனாரிகசியே கரிததுிககமு மமறைப்படுிது தரகிதறை
யவம்லமயே எங்ஹகல்ஸ ஹன்ு தார. டூரிங் ஹபாருாதார நிரணயேவாதும, மனிதுயேிததுவும
யபாதறை யகாட்பாடுகமு தாிககி யபசிவந்தார. யன்ான்லின் ஹபாருாதார குமயூதகளசுயயேட்மன்யோனை ஹதாக்லாுர குமயூதகள எனை டூரிங் பரிந்துமரிததார. மனாரிகமன்
யவடிிகமகதத விிஞஞானை மனனிதர எதறு கிண்டல் ஹன்ு தார. மனாரிகஸ- எங்ஹகல்மன்
ன்யோமிஸ ட்விதஸ இமணந்த இரட்மடயேரகள எதறைார..
மனாரிகசித காபிடல் ன்ிகு வாு ந்த பமடப்ப்ிததாத. ஆனைால் டூரிங்கிற் எுரப்ப் ம்லுமதாத
நாும காபிடல் றிதது ப்ரிந்து ஹகாளு மடிந்தது. எங்ஹகல்சித அப்பமடப்ப் எத மீது
ஹபரும ஹன்ல்வாிகமக ஹன்லுிதுயேது எனை காட்ஸகி எழுுனைார. ஆனைால் பித நாட்களில்
லகாச், ன்ாரிததர, அல்தூன்ர யபாதறைவரகள எங்ஹகல்ஸ ஹதா ிததுிக ஹகாடுிததது மனாரிகசின்ும
அல்்ல எதகிறை கரிதமத மவிததனைர. நாரமனத ஹ்லவித மனாரிகசியேிதுத மதல் வி்லகல்
எங்ஹகல்ஸ இடும துவங் கிறைது எதறைார. எங்ஹகலின்ுமதாத வறைட்டுவாதும உரப்ஹபறை
அடிப்ப்மடயோக அமமனந்தது. ஸடாலினித ஹபாரளமதல் இ்லட்சியேவாதும உரவாகவுும
காரணமனாக இரந்தது எதறைார ஹ்லவித.
டூரிங்கிற் மனறுப்ப்ிக பிதனைர கற்பனைாவாத யன்ான்லின்ும விிஞஞானை யன்ான்லின்ும றிதது
எழுுனைார எங்ஹகல்ஸ. பாட்டாளிவரிகக தம்லமமனதல் மனனித ்லும தஅவசியேும எ்னும
ராஜ்யேிதுலிரந்து சுதந்ுரும எ்னும ராஜ்யேும யநாிககித பயேிதப்பர எதறைார எங்ஹகல்ஸ
எங்ஹகல்ஸ அடுிதத துயேமரயுும ன்ந்ுிததார. அவரித இரண்டாவது துமணவியோர லிஸஸி
ஹன்ப் 12 1878 ல் மனமறைகிறைார. கனைவாத உயேர டுுமபிதது ஹபண்களுிக இமணயோக
இிதஹதாக்லாளிவரிகக அு ரிஷ் ஹபண் எனைிக ஹபரும உதவியோக இரந்தார எனை எங்ஹகல்ஸ
வரிததும டியே புமவ தந்தார. தங்களித 15 ஆண்டு தாுமபிதயே வாழ்ிகமக கடவுளுிக
மதனைால் ஏற்கப்படயவண்டுும எனை லிஸஸி பரதஸ விமழந்ததால் தனைது நாிதுக
ஹகாளமககமுயுும மீற ஹன்தண்ட் மனாரிக ன்ரச்சிலிரந்து ஹரவஹரண்ட் காய்லாயவ
பாுரிமனாமர எங்ஹகல்ஸ அமழிததுவந்தார. ன்ரச் ஆப் இங்கி்லாந்ுத ன்டங் ப்படி அவரகள
மனணும மடிிககப்பட்டது.
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எங்ஹகல்ஸ மனாரிகசிற் மனட்டுமனல்்ல அவரித இரண்டாவது மனரமனகத ்லபாரிக
யகட்டயபாஹதல்்லாும பண உதவி ஹன்ு து வந்தார. ஹஜதனி மனாரிகஸ காதன்ரால் கடுும
ஹதால்ம்லிக உளுாகி டின்ுமபர 2 1881 ல் மனமறைந்தார. இறுு வாரங்களில் ஹஜதனி
தனியயே அமறைதல் தங்க மவிககப்பட்டிரந்தார. மனாரிகசித உடல் ப்லவீனைமனானை நிம்லதல்
அவர ஹஜதனிதத இறுுன்டங் நிகழ்வுகளில் பங்யகற்கமடியேவில்ம்ல. மனாரிகஸ
பிராங்காடிஸ ஹதால்ம்லயோல் அவுப்பட்டுிகஹகாண்டிரந்தார. ஜனைவரி 1883 ல் மதல் மனகள
ஹஜதனி்லாங்யகதத மனரணும யநரந்தது. அவமர அது யமனலுும உலுிககியேது. மனாரிகஸ
அவரகளுும எங்ஹகல்ஸ டிதரப்பிற் அரகாமமன மமனதட்்லாந்ித பாரிக ன்ாம்ல
டிதரப்பில் மனாரச் 14 1883 மனுயேும தனைது ன்ாு வு நாற்காலிதய்லயயே உதர துறைந்தார.
எங்ஹகல்சித 122 ரிஜண்ட்ஸ பாரிக ஹதர எதபது ன்ரவயதன் ப்ரட்சிகரவாுகளித ஹமனிககா
எனை அறயேப்பட்லானைது. ஜூம்ல 1870 ல் ஹஜதனிதாத எங்ஹகல்ஸிக உகந்த வீட்டு சூழல்
ஹகாண்ட இடிதமத பாரமவதட்டு அவர வந்து தங்கிட ஏற்பாடு ஹன்ு தார. எங்ஹகல்ஸ
ஹபாறுிததவமர மனாரிகஸ வீட்டிலிரந்து 10 நிமிடிதுல் வீடு எதபயத நிமறைவு எனைிக
கருனைார. இப்யபாதுும ்லண்டனில் அந்த வீட்டிற் மதனைர அரசியேல் திததுவவாு
எங்ஹகல்ஸ வாழ்ந்த இடும எனை யபாடப்பட்டுளுதாக ிதரிஸட்ராும ஹெண்ட் ஹதரிவிிககிறைார.
ஹபரதஸமடத அங் ுனைன்ரி வந்து யபாவார. வா இமுஞயனை எனை எங்ஹகல்ஸ
அமழப்பார. பிராதசித ப்கழ்வாு ந்த ஹபாரடா ஒனதமனை அவயர கிுாசில் எடுிதது
ஹகாடுிக ும அற்ப்த உளுும பமடிததவர எங்ஹகல்ஸ எதபார ஹபரதஸமடத.
பாரிஸ குமயூத கா்லிதுல் தத மனகமனை ஹகடுிததது மனாரிகஸதாத எதகிறை எண்ணிதமத
எங்ஹகல்சித தாயோர மவிதுரந்தார. ஆனைால் மனாரிகமன் மறை ஹன்ால்்லாயத எனை தாயோரிக
எங்ஹகல்ஸ விுிககிதமத தந்துஹகாண்டிரந்தார. எங்ஹகல்ஸ ுமர ன்வாரி பதற்சி
உமடயேவர. ஹன்ாந்த ுமரயுும அவரிடும இரந்தது. யவட்மடயோடுும கம்லமயேயுும
கற்றரந்தார. அவர டுுமபிதுல் ன்யகாதரரகள மனிதுதல் ஹன்ாிதது பிரிவிமனை யநரந்தயபாது
அவர தாயோரிக உனைிககாக அமனைிதமதயுும நாத ஹபாறுிததுிகஹகாளு மடியுும எனை தனைது
மதல் மனகத எதகிறை ஹபாறுப்பில் எழுுனைார. எதனைால் யவறு ப்ல வியோபாரங்கமு
ஹன்ு ுடமடியுும ஆனைால் இரண்டாவது தாு  எதபமத ஹபறை மடியோது எனை ஹநகிழ்ந்துும
அயத யநரிதுல் தனைது வரிததிதமதயுும அவர சுட்டிிக காட்டிதரந்தார..
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VII
ஹஜரமனத யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரடிிக கட்சி ன்ாரபில் யபன்ப்பட்ட தவறுகமு ன்ரி ஹன்ு ுடுும
கடமமனயுும எங்ஹகல்ஸிக வந்தது. மதல் மனாநாட்டிய்லயயே 1880 ல் சி்லர
ஹவளியயேற்றைப்பட்டனைர. 1882 ல் அது உமடமவ ன்ந்ுிததது. எங்ஹகல்ஸ இந்த
அ்னபவிதுலிரந்து எழுுனைார. ஹபரியே நாடுகளில் ஹதாக்லாுர கட்சி உட்கட்சி
யபாராட்டங்களில்தாத வுரகிதறைனை. வுரச்சிதத ஹபாதுவானை விுகளுிக
உட்படுகிதறைனை யபாலுும எனை எங்ஹகல்ஸ ஹதரிவிிதுரந்தார. ஹபாதுவாக ுயேரி எதபுல்
ஹதாக்லாுர விரப்பிததுடத இரப்புல்ம்ல எதபமத மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ
கண்டுணரந்தனைர. 1881 ல் ய்லபர ஸடாண்டரடில் எங்ஹகல்ஸ ப்ல கட்டுமரகமு
எழுுனைார. லி அடிமமன வரிககும- இதுதாத கடுும யபாராடங்களுிக பிதனைரும நாும
ஹபறுும அ்னபவமனா- பிரிட்டிஷ் ஹதாக்லாுரகளித ஆக உயேர ்லட்சியேமும இதுதானைா
எதகிறை வரிததும யதாு ந்த யகளவிகமு எங்ஹகல்ஸ எழுப்பினைார. லிபரல் கட்சிகளித
ஒனட்டுப்யபால் ஹதாக்லாுர இயேிககும இரப்பமத அவர விமனரசிிததார. மத்லாளிகள
இல்்லாமனல் நிறுவனைங்கமு நடிததமடியுும எதறைார.
எங்ஹகல்ஸ இயேற்மகதத இயேிககவியேல் எதகிறை ப்ிததகும எழுதுவுல் கவனைும
ஹன்லுிதுனைார. ஆனைால் அப்ப்ிததகும 1925 ல் யன்ாவியேிதயூனியேனில்தாத ஹவளியோனைது. 1883
ல் மனாரிகசித மனரணிதமத ஹதாடரந்து மனாரிகஸ விட்டு ஹன்தறைமவகமு மமறைப்படுிததுும
ஹபருமபிதமயே அவர ஏற்றுிகஹகாண்டார. ம்லதனை எழுிததுிககமு ன்ரிபாரிதது
ஹவளிிகஹகாணர தனைது 63 ஆும வயேுலுும கமுப்பிதற ஹன்யேல்பட்டார. யநாு 
தாிக த்லால் ஆறுமனாத கா்லும அவர படுிகக யநரந்தது. அப்யபாதுும உதவியோுர ம்லும
தனைது பிதகமு விடாமனல் ஹன்ு தார. மனாரிகசித மகஹயேழுிதமதயுும அவர ஹன்ால்லுும
ஹபாரமுயுும ப்ரிந்துஹகாளளுும யதாழத எதகிறை வமகதல் இப்பிததல் அவர
மழுமமனயோக ததமனை ஈடுபடுிதுிகஹகாளு யவண்டிதரந்தது. மனாரிகமன் எங்ஹகல்ன்ால்
மனட்டுயமன விுிகக இயேலுும எதபது ஹபாதுவாக ஏற்கப்பட்டது.
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எங்ஹகல்ஸ காபிடல் வால்யூும இரண்மட யமன 1885 ல் ஹவளிதட்டார. 1894 ல் மதறைாவது
வால்யூும ஹவளிதடப்பட்டது. அவரித ன்ாரட்டிஸ இயேிகக நண்பர ஜூலியேத ஹொரயனை
எங்ஹகல்சித ததனை்லமனற்றை உமழப்மப பாராட்டினைார. இப்படி ததனை்லமனற்றை நட்பித
அமடயோுிதமத யோரும நவீனை கா்லிதுல் பாரிதுரிகக மடியோது. மனாரிகஸ அமத
எங்ஹகல்சிடும கண்டுஹகாண்டிரிககிறைார எதபதாக அப்பாராட்டு இரந்தது. மனாரகத பற்ற
சி்ல றப்ப்கமு மனாரிகஸ எழுுமவிததது எங்ஹகல்ஸ பாரமவிக வந்தது, ஆகஸட் ஹபபல்
ஹபண்கள- யநற்று, இதறு நாமு எழுுனைார. எங்ஹகல்ஸ டுுமபும, தனிஹன்ாிதது, அரசு
எழுுனைார.
மனாரிகசித வாரிதமத ஒனவ்ஹவாதறுும தங்கிதமதவிட ஜாிககிரமதயோக
மகயோுப்படயவண்டியேமவ எனை எங்ஹகல்ஸ வியேந்து ஹதரிவிிததார. மனாரிகசியேிதுத
அடிப்பமடகமு நிறுவுவுல் எனைிக பங்களிப்ப் இரந்தாலுும மனாரிகஸதாத அதற்கானை
மததமமன பாிதுரும வகிிததவர. நாங்கள ப்ிதுன்ாலிகள.. ஆனைால் மனாரிகஸ ஜீனியேஸ எதறைார
எங்ஹகல்ஸ.
லுிதவிிகபாயேரபாிக- ஹஜரமனத ஹன்வ்வியேல் திததுவ மடிவு எதகிறை ஆிககிதமத 1888 ல்
எங்ஹகல்ஸ எழுுனைார. நியு ஹஜதட் ஹவளிதட்டுவந்தது. வர்லாற்று ஹபாரளமதல்வாதும
ஹகாச்மன்ப்படுிததப்படுவமத விுிககி 1890 ல் யஜான்ப் பிுாிக அவரகளுிக கடிதும
எழுுனைார. வர்லாற்றல் ்தரமனானைகரமனானை அுமன்ும எதாரிதத வாழ்வித உற்பிது மனறு
உற்பிது எதபயத. இமதிததாண்டி மனாரிகயன்ா நாயனைா யவறு அழுிததும எமதயுும தரவில்ம்ல
எதகிறை விுிககும எங்ஹகல்்ஸால் தரப்பட்டது. ஹஜரமனத ஹபாருாதார அறஞர ஹவரனைர
யன்ாுமபாரட்டிடும ”மனாரிகசித சிந்தமனை மமறை எதபது தயோராக உளு வறைட்டு
யகாட்பாடுகள அல்்ல. அமவ ஹதாடரந்து சிந்ுப்பதற் வகவ ிக ும, அப்ப்டி
சிந்ுப்பதற் உதவுும மமறைதயே்லா ும” எனை எங்ஹகல்ஸ தத மனமறைவிற் சி்ல
மனாதங்களுிக மதப் றனைார. 1884 ல் சிட்னி ஹவப் யபாதறை அறவுஜீவிகுால் பாபியேத
ஹன்ாமன்ட்டி நிறுவப்பட்டது. அிககட்சி லிபரல் கட்சி யபாதறைதுதாத எனை எங்ஹகல்ஸ
கருயேதாக எங்ஹகல்ஸ வாழ்ிகமக வர்லாற்மறை எழுுயே ஸஹடப்பயனைாவா றுகிறைார.
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பிரிஞசு ஹதாக்லாுர கட்சி ன்ாரபில் ஜூம்ல 14 1889 ல் ப்ரட்சிதத நற்றைாண்டு
ஹகாண்டாட்டிதுற்காக அமழப்ப் விடப்பட்டது. இரண்டாவது அகி்லும ன்ந்தரப்பவாதும
எுரிதது யபாரிடாமனல் நிம்லஹபறைமடியோது எனை எங்ஹகல்ஸ கருனைார. யமன 1, 1890 மதல்
ன்ரவயதன் யமன ுனைும எதபமத ட்டும அமறை வ்லாக தந்தது. 1891, 93 அமனரவுகளில் இடது
அனைாரிககின்ும எுரிததுும கடுமமனயோக யபாராடயவண்டியே யதமவ இரந்தது. ஜூரிச்சில்
எங்ஹகல்ஸ ஹகுரவிிககப்பட்டார. யன்ான்லின்ும எதபதற்காக 50 ஆண்டுகள
உமழிததுளயுாும. எனைிக பரியன்ா பாராட்யடா யவண்டாும உமழப்பவரித ுரட்சிமயே,
அவரகள அச்ன்மனற்று நிற்பமதயயே நாத விமழகியறைத எனை எங்ஹகல்ஸ யபசினைார.
விவன்ாயே பிரச்ன்மனைகள றிதது பல்யவறு யன்ான்லின் தம்லவரகளித கரிததுிககளுிக ஹதளிவு
தர பிராதஸ, ஹஜரமனனிதல் விவன்ாயே பிரச்ன்மனைகள எதபமத 1894 ல் எங்ஹகல்ஸ
எழுுனைார. நாும ஆட்சி அுகாரிதுல் எதறைால் சிறு விவன்ாதகளித நி்லங்கமு ஈடு
ஹகாடுிதயதா ஹகாடுிககாமனய்லா பறிததுவிடமனாட்யடாும. ஆனைால் நி்லப்பிரப்ிககளிடமிரந்து
பறப்யபாும. சிறுவிவன்ாதகளித தனியோர உமடமமனமயே ஹமனதுவாக ட்டுறைவுமமறைிக
மனாற்றை மயேற்சிப்யபாும. ஆனைால் அது ட கட்டாயே மமறைதல் இரிககிக டாது. மனாுரிகள
ம்லும அமத எடுிததுிககாட்டி ஹன்ு ுடயவண்டுும. எதறு எழுுனைார.விவன்ாயே ஹகாளமகநமடமமறைிக இிககட்டுமர மிக மிககியேமனானைது எதகிறைார ஸஹடப்பயனைாவா.
யன்ாசியேல் ஜனைநாயேக கட்சிித தம்லவரகள காட்ஸகி, ஹபரதஸமடத, லப்ஹனைிகட்
யபாதறைவரகமுவிட ஆகஸட் ஹபபல் மீது ன்ற்றுிக டுதல் நுமபிிகமக எங்ஹகல்ஸிக
இரந்தது. ஆனைாலுும ஹபபலுும ன்ந்தரப்பவாத நிம்லப்பாடுகமு உறுுயோக எுரிதது
யபாராடவில்ம்ல எதகிறை மனுப் படுும இரந்தது. யகாதா ுட்டும மீதானை விமனரன்னைிதமத நியு
ஹஜதட்டில் ஹவளிதடிகயகாரி எங்ஹகல்ஸ காட்ஸகிமயே பிதிததார. ஒனரயவமு தயேிககும
இரந்தால் அமத ஆஸுரியோ தம்லவர விிகடர அட்்லரிக அ்னப்பிவிடுங்கள எனை
எங்ஹகல்ஸ றதரந்தார. ஆனைால் காட்ஸகி தனைது இதகல் யகாதா ுட்ட விமனரன்னைிதுற்
மனாற்று எதபமத ஹவளிதட்டார. லப்ஹனைிகட் கரிததானை நாங்கள ்லயன்ல்வாுகளுமனல்்லரமனாரிகசியேரகளுமனல்்லர யன்ாசியேல் ஹடமனாிகரட்கள எதகிறை கரிததுும அுல் ஹவளியோனைது.
நாடாளுமனதறைும னுச்ஸடாிககில் அிககட்சிதத பிருநிு கிரில்ஹ்லதஹபரகர எதபார மனாரிகசித
பாட்டாளிவரிகக ன்ரவயதசியேும எதபுல் எங்கள கட்சிிக உடதபாடில்ம்ல எதபமத
ஹதரிவிிததார.
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இந்த சூழலில் பிராதசில் வரிகக யபாராட்டங்கள எதபதற் எங்ஹகல்ஸ அறமகவுமர
ஒனதமறை தந்தார. பாரிஸ குமயூத அ்னபவும வழிககிதுல் இரந்த ஒனடுிக மமறை
நிறுவனைங்கமு அகற்ற விடயவண்டியே அவசியேும எதகிறை ஹதளிவு யதமவ எதறைார
எங்ஹகல்ஸ. ஹஜரமனனிதல் அமமனுயோனை ன்ட்டனுுயோனை யன்ான்லின் மனாற்றைும எதபதற்கானை
வாு ப்பில்ம்ல எதறைார. 1888 ல் மனாரிகசித மனகள எலியேனைாரடத அவர அஹமனரிிககா
ஹன்தறைார. பிதனைர நண்பரகளுடத நாரயவ ஹன்தறைார. பல்யவறு நாடுகளித
இயேிககங்களுடத ஹதாடரமப மவிதுரந்தார. ்லண்டனில் அவர வீட்டிற் வரும
தபால்காரர ுனைமும கட்டுிககட்டாக பிதரிிகமககமு ஹகாணரந்து யன்ரப்பார.
அமனைிதமதயுும பாரிகக யநரும ஒனதுிககி எுரவிமனையோற்றைவுும ஹன்ு தார எங்ஹகல்ஸ.
பால் ்லபாரிக அவமரப்பற்ற எழுதுுமயபாது, எங்ஹகல்ஸ தனைது யதமவகமு மிகவுும
மறைிததுிகஹகாண்டு சிிககனைமனாகிவிட்டார. ஆனைால் கட்சிிக , யதாழரகளுிக , பிதரிிகமக
வாங் வதற் அவர தாராுும ஹன்்லவு ஹன்ு தார. அவரிடும அவ்வுவு படிிகக வந்து
ஹகாண்டிரந்தாலுும படிப்பமறை ஒனழுங்காக இரிக ும. கீயழ துண்டு யபப்பர ட கிடிககாது.
அவர வீட்டில் ப்ல ஹமனாககளில் விவாதங்கள நடந்துஹகாண்யடதரிக ும எதறைார. நாயனைா
மனாரிகயன்ா எங்கமு மதமவிததுிகஹகாளுாமனய்ல (no public demonstration) இரிகக
விருமபியனைாும எதறைார எங்ஹகல்ஸ. தனைது 70 ஆும வயேுல் விந்த பாராட்டுகளுிக தனைது
பு்லாக மனாரிகசித ப்கமழ நாத அறுவமட ஹன்ு துஹகாளவது விுவன்யமனயோ ும எதறைார.
நாத யபாராடமடியோதவனைாக எதறு ஆகியறையனைா அதறு நாத ன்ாகயவண்டியேவனைாகியறைத
எதறைார.
VIII
அிகயடாபர 1888 ல் காட்ஸகி தனைது துமணவி லசிமயே விடப்யபாகியறைத எதறையபாது
அப்ஹபண்ிதற் ஏற்படுும துதபும பற்ற கவம்லயுடத எங்ஹகல்ஸ ஹன்ாதனைதாக
ிதரிஸட்ராும ஹெண்ட் தனைது புவில் றப்பிடுகிறைார. ஆனைாலுும விவாகரிதமத ஹன்ு தார
காட்ஸகி. எங்ஹகல்ஸ- காட்ஸகி றிதது டிராட்ஸகி கீழ்கண்ட புமவ தந்துளுார.
டிராட்ஸகிதத புவில்..
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”ஒனடுிககப்பட்ட ஹபண்கள றிதத காரண்யே பாரமவ ஹகாண்டவராக வாழ்நாள மழுதுும
எங்ஹகல்ஸ இரந்தார. இந்த உ்லக டிமனகத எதமன்ிகயுா படியோ மனனிதர மிகச் ன்ாதாரண
அு ரிஷ் ஹதாக்லாு ஹபண்மண மனணந்தார. அவர மனமறைவிற் பிதனைர அவர
ன்யகாதரியுடத வாழ்ந்தார. அவர மனமனைவி இறைந்தயபாது மனாரிகஸ எழுுயே கடிதும உறைவில்
ன்ற்று வரிததிதமத தந்தாலுும அந்த ஒனர யநரும தவிர அவரகளித 40 ஆண்டுகள நட்ப் நீடிிதத
ஒனதறைாக இரந்தது.
மனாரிகசித ப்தல்விகமு தனைது ழந்மதகுாகயவ நடிதுயேவர எங்ஹகல்ஸ. அவரகள
வாழ்ிகமக நிகழ்வுகளில் மனாரிகசிற் அப்யபாது ஆய்லான்மனை வழங்கிக டியேவராகவுும
இரந்தார. றப்பாக எலியேனைார மனாரிகஸ மீது ஹபரும பிரியேிததுடத இரந்தார. எலியேனைார
மனற்றுும அவரது காத்லத நண்பர உறைவுிககா்லிதுல் எலியேனைார ஹபரும உதவியோக
இரந்தார. காட்ஸகி அவரது துணவியோரடத ப்ல ஆண்டுகள எங்ஹகல்ஸ உடத
தங்கிதரிககிறைார. அவர தனைது துமணவிமயே விவாகரிதது ஹன்ு கிறைார எதறை ஹன்ு ு
எங்ஹகல்ஸிக ஹபரும வரிததிதமத உரவாிககியேது. அவர லசி காட்ஸகிமயே தத்னடத
வந்து தங்கி டுுமப நிரவாகிதமத பாரிததுிகஹகாளு ஹன்ு தார. லசி மனறுமனணும
ஹன்ு துஹகாண்டு கணவ்னடத எங்ஹகல்ஸ வீட்டிய்லயயே தங்கவுும ஹன்ு தார. தனைது
வாரிசுகளில் ஒனரவராக லசிமயே அவர அறவிிததார. . லசிதத அிககணவரதாத
எங்ஹகல்ஸிக காதன்ர இரப்பமத மதலில் அறந்து வியேதனைா டாிகடரும யன்ான்லிஸட்
தம்லவரமனானை அட்்லரிக ஹதரிவிிததவர. டிராட்ஸகி இச்ஹன்ு ுகமு யநரமமனயோக புவு
ஹன்ு துளுமத காணமடிகிறைது.
மனாரிகஸ மனமறைவிற் பிதனைர டுுமப உதவியோுர ஹஹெ்லத ஹடமித எங்ஹகல்ஸ வீட்டிற்
அமழிததுவரப்பட்டார. அவர நவுமபர 1890 ல் மனமறைந்தார. அதற் பித எங்ஹகல்ஸ
வீட்மட பராமனரிிகக காட்ஸகிதத விவாகரிதது ஹபற்றை துமணவியோர லசி
அமழிககப்பட்டார. எங்ஹகல்சித இறுு நாட்களில் அவரித தனி உதவியோுராக லசி
சிறைிகக பிதயோற்றனைார. அவரித எழுிததுிககமு மமறைப்படுிததுவது, பிமழ ுரிததுவது
யபாதறைவற்றற் உதவியோக இரந்தார. ஆகஸட் ஹபபல்ிக எங்ஹகல்ஸ மப்பது வயேது லசி
பற்ற எழுுயே கடிதிதுல் வந்த வதந்ுகளுிக புல் ஹன்ால்கிறைார. எங்களுிக இமடதல்
இரிக ும வயேது விிதுயோன்ும ுரமனண உறைவு எனை எமதயுும ஏற்படுிததவில்ம்ல எனை
றப்பிட்டார. மனாரிகஸ ஹபண்கமுப்யபா்ல லசியுும எனைிக ஹபண்தாத எனை அவர
ஹன்ால்்லிததுவங்கினைார.
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1895 மனாரச்சில் எங்ஹகல்ஸிக காதன்ர இரப்பது கண்டுபிடிிககப்பட்டது...வியேதனைா
டாிகடர, யன்ான்லின் தம்லவர அட்்லரடத க்லந்து யபசி ஈஸட்பரத ப ுதல் அவர
ஓு வுிக ரியே ஏற்பாடுகள ஹன்ு யேப்பட்டனை... அவர தனைது இறுு மடிவு வரவமத
உணரிததுவங்கினைார. அதனைால் உதல் தயோரிிததார. அவரது ஹன்ாிததுமனுப்பானை 20378
பவுண்டில் மனாரிகசித மனகள ்லாராவிற் 3 பாகும, அடுிதத மனகள எலியேனைாரிக 3 பாகும, மீு
இரண்டு பாகும காட்ஸகி மதனைாள துமணவியுும அப்யபாது டாிகடர ஃப்யரஹபரகர
துமணவியுமனானை லசிிக ும எதறு பிரிிததார. மனாரிகசித மதல் மனகள ஹஜதனிதத
ழந்மதகளுிக டிரஸட் நிுயோக ஹகாிஞன்ும ஒனதுிககினைார. அயத யபால் ம்லதனைும
ப்ிததகிதுத ராயேல்டிமயே மனாரிகசித மனகளகளுிக ஹன்ல்வதற்கானை ஏற்பாடுகமு ஹன்ு தார..
எங்ஹகல்ஸ துமணவி பரதஸ உறைவினைரஹபண் எங்ஹகல்ஸ உடத இரந்தாளஅப்ஹபண்ிதற் 2230 பவுண்டு எனை எழுுிகஹகாடுிததார.
இவரகள எங்ஹகல்ஸ இடும அவ்வப்யபாது கடத எதறை ஹபயேரில் வாங்கி ஹன்தறை
அமனைிதமதயுும தரயவண்டாும எனை ஹன்ாதனைார. யன்ான்லின் கட்சி யதரதலுிககாக 1000
பவுண்மட ஆகஸட் ஹபபல் வன்ும ஹகாடுிததார. தனைது தந்மததத ஆதல் ஹபதண்ட்
படிதமத ன்யகாதரரிடும ஒனப்பமடிததார. இதறு பாரிகமகதல் ப்ல மில்லியேத டா்லர
மனுப்ப்ளு ஹன்ாிததுிககமு அவர இவ்வாறு தனைது யதாழத டுுமபிதுற்காகயவ
ஹகாடுிததுளுார. தனைது ன்யகாதர ன்யகாதரிகள டுுமபிதமத ன்ாரந்த எவரிக ும
ஒனதுிககவில்ம்ல.
ஆகஸட் 5 1895 இரவு 10.30 ிக அவர மனமறைந்தார. எனைது உடம்ல எரிிதது ன்ாுமபம்ல
கடலில் ஹதளியுங்கள எனை அவர விரப்பும ஹதரிவிிதது இரந்தார. அவரது இறுு நிகழ்வுகள
ஆகஸட் 10 அதறு 80 யதாழரகள சூழ நடந்தது. லப்ஹனைிகட், ஹபபல், ்லபாரிக, எலியேனைார.
ஏவ்லிங் யபாதறைவரகள பங்யகற்றைனைர. பிதனைர அவர விரப்பப்படி அவர ரசிிதத ஈஸட்பரத
கடல் ப ுதல் ஹபரதஸமடத, டஸஸி (எலியேனைார மனாரிகஸ) அவர கணவத எவ்லிங்,
பிரஹடரிிக ஹ்லஸனைர நால்வரும வாடமக பட பிடிிததுிகஹகாண்டு யபாு  இங்கிலஷ்
கால்வாதல் 5 மமனல் ஹன்தறு கடலில் எங்ஹகல்சித அஸுமயே கமரிததனைர. எந்தவித
டுுமப கல்்லமறை (family tomb) ட மனகிததானை அிதயதாழ்னிக இல்ம்ல...
ஆகஸட் 6 1895 இரவில் 11.30 ிக அவர மனமறைந்த ஹன்ு ு கிமடிதததாக காட்ஸகி
எழுுயுளுார. மனுயேும மதல் நிமனைவிதற அவர இரந்தார. அவரிக அவ்வாண்டு
மனாரச்சில் ( cancer in the esophagus ல்) ஹதாண்மடதலிரந்து வதற்றுப்ப ுவமர காதன்ர
இரந்தது எதபது சி்ல ஹநரங்கியே யதாழரகளுிக மனட்டுயமன ஹதரியுும. அது அவமர
ம்லிததுவிட்டது. அவர இறைந்தயபாது யதாழர ஹபரதஸமடத மனட்டுயமன உடத இரந்தார.
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அவர இர மனாதங்கள ஈஸட்யபாரத ப ுிக ஓு விற்காக ஹன்தறரந்தார. சி்ல நாட்களுிக
மதபிலிரந்யத அவர அுகும யபன்மடியோமனல் எழுு காட்டிததுவங்கினைார. அவர தனைது
உமடகமு மனாற்றிகஹகாளுிக ட உதவியவண்டியேவராக இரந்தார. அப்படி உமடமனாற்றை
ஹன்தறை லிஸஸிதாத அவர மனரணமற்றைமத உணரந்து எல்்லாும மடிந்துவிடது எனை
ஹவளியயே வந்து ஹதரிவிிததார.
மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸ ஹதாக்லாளிவரிககிதுத உதனைத தம்லவரகள. ஆயராிககியேமனாக
நுமமிடும இதுநாள வாழ்ந்த எங்ஹகல்ஸ இடுகாட்டில் ப்மதிககப்படுகிறைார. உ்லகும ஹபரும
துயேரில் ஆழ்ந்துளுது. ஹதாக்லாளிவரிககிததுடத யன்ான்லின் இமணப்ப் எதபதத ம்லும
அவரகள நவீனை விிஞஞானை யன்ான்லின்ிதமத நமனிக தந்துளுனைர எதறைார காட்ஸகி.
1850 களித ஆருமபிதுல் இரவரும மற்றலுமனாக ஹஜரமனானியே ஹதாடரபறுந்து இரந்தனைர.
ஹஜரமனத பிதரிிகமககள கட்டுமரகமு ஹவளிதட மனறுிததனை. அவரகள எழுுயேமத
ஹகாண்டுவர ஹவளியீட்டாுரகள மதவரவில்ம்ல எனை காட்ஸகி ஹதரிவிிககிறைார. 1850-70
ஆகியே 20 ஆண்டுகள அவரகள இரவரும ஒனயர இடிதுல் இல்ம்ல எதறைாலுும அறவாரந்த
விவாதங்கமு ஹதாடரந்துஹகாண்டிரந்தனைர. எங்ஹகல்ஸ எழுிததுிககமு விுிககங்கமுப்
படிிததுவிட்டு மனாரிகசித ம்லதனைிதமத படிப்பது உதவிகரமனாக இரிக ும எதபார காட்ஸகி.
மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸிக மதபிரந்த ப்ல யன்ான்லிஸட்கள மனிககளுிக நல்ஹ்லண்ணிதமத
விமதிதது யன்ான்லின்ும எதகிறை அமமனுயோனை கனைமவ மவிதுரந்தனைர. வரிககயபாராட்டும
எதயறைா, பாட்டாளிகள இயேிககும எதயறைா அவரகள அமத ப்ரிந்து மதஹனைடுிககவில்ம்ல.
அரசியேல் ஹதாக்லாுர இயேிககும(Political labour movement) எதறை உரவும
ஹகாடுிததவரகள மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ எதறைார காட்ஸகி.. ததமனைப்யபாதறை ஏராு
இமுஞரகமுஹயேல்்லாுமவிட மிக சுறுசுறுப்பாக 67 வயேுல் எங்ஹகல்ஸ ம்லதனைிதுத
அடுிதத இரபாகங்களித யவம்லதல் ஈடுபட்டமத காட்ஸகி வியேப்ப்டத புவு
ஹன்ு துளுார. நாங்கள எங்கள கா்லிதுற்காக காிதுரந்யதாும. அயதயபால் உங்கள
கா்லிதுற்காக காிதுரங்கள எனை அவர அறவுமர றயேதாகவுும காட்ஸகி ஹன்ால்கிறைார.
கற்றுிகஹகாடுிததல் மனட்டுமனல்்ல நுமயவம்ல- கற்றுிகஹகாளுலுுமதாத எதறைார எங்ஹகல்ஸ.
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எங்ஹகல்ஸ தனைது 73 ஆும வயேுல் லப்ஹனைிகட் மனற்றைவர அமழிதது யபாட்ட ட்டும ஒனதறல்
பங்யகற்றைார. அப்யபாது 50 ஆண்டுகளுிக யமன்லானை எங்ஹகல்சித யன்மவகமு லப்ஹனைிகட்
பாராட்டி ஹன்ால்லிிகஹகாண்டிரந்தார. புல் உமரதல் எங்ஹகல்ஸ நாத சிறைந்த
ஹன்ாற்ஹபாகவாுத அல்்ல, நாடாளுமனதறைவாுயுமனல்்ல. யவறுதுிதுல் ஹன்யேல்பட்டவத.
படிப்ப் ஆு வுகளில் யபனைா ம்லும ஹன்யேல்பட்டவத (You know that I am not an orator or
parliamentarian; I work in a different field, chiefly in the study and with the pen) எனை
மனிககளுிககானை தனைது யபாராட்டமமறைமயே எடுிததுமரிததார.
மனாரிகசித துபு எங்ஹகல்ஸ மனாரிகசுடத இமணந்துும ததனைுவில் தனிிததுவமனாகவுும
மனாரிகசியேும எதகிறை ஹபாது அமடவில் உளுாரந்து நிற்கிறைார. மனாரிகஸ மனமறைந்தயபாது
இடுகாட்டில் நிதறை 11 யதாழரகள மனிதுதல் எங்ஹகல்ஸ ஆற்றயே ப்கழிஞன்லி உமர
இதறுவமர மனங்காமனல் அமனைவராலுும ஹமனச்ன்ப்படுும வமகதல் நிற்கிறைது. யகாடா்னயகாடி
யதாழரகள உ்லகும மழுதுும அவ்வுமரமயே சுட்டிிககாட்டி இதறைுவுும யபசிவரகிதறைனைர.
மனாரிகஸ மனமறைவிற் ப்பித எங்ஹகல்ஸ ஆற்றயே பிதமயே ஹெரால்ட் ்லாஸகி தனைது ஹன்ாந்த
ுறைமமனமயே ஹவளிப்படுிது காட்டிிகஹகாளுாமனல் தனைது யதாழமனை மிக உச்ன்ிதுற்
ஹகாண்டு ஹன்தறை அரமமனயோனை யதாழர எங்ஹகல்ஸ எதறு றப்பிட்டார.. மனாரிகசியேும
காபிட்லால் ஹவளிிதஹதரிந்ிதது எதபுவிட எங்ஹகல்ஸ எழுுயே சிறு பிரசுரங்கள ம்லுமதாத
ப்லரிடும ஹன்தறைமடந்தது எனை ிதரிஸட்ராும ஹெண்ட் மனுப்பிடுகிறைார…

Ref; :
Engels- Yevgenia Stepanova
Engels- Karl Kautsky
Marx's General- Engels Revolutionary Life by Tritsram Hunt
Engels- Kautsky by Trotsky
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ப னித யபாராட்ட வாழ்வுும அனைாரிககின் சிந்தமனையுும

மியஷல் அஹ்லிக்ஸாண்ட்யராவிட்ச் ப னித யமன மனதும 8 ஆும யது 1814 ல் ப்ரமிககினைா
(Premukhino, tver) எதகிறை ப ுதல் பிறைந்தார. இப்ப ு மனாஸயகா-  பட்டரஸபரிக
(ஹ்லனிதகிராடுிக ) இமடதல் இரிககிறைது. ஹன்ல்வந்தர டுுமபமனது. அப்யபாஹதல்்லாும
எவ்வுவு அுக எண்ிதிகமகதல் அடிமமனகள ஒனரவர மவிதுரிககிறைாயரா அந்த அுவு
அவர ஹபரும தனைிககாரர எனை அறயேப்படுவார. அவரகள டுுமபிதுற் 2000 அடிமமனகள
இரந்தனைர. அவரகமு விற்க அவரகள மழு உரிமமன பமடிததவராக இரந்தனைர.
ப னித பாட்டனைார மியஷல் வசிஹ்லவிச் ப னித ரஷ்யோவித அரசியோர இரண்டாும
காிதரித அரன்மவ கவுதசி்லராக இரந்தவர. அவரிக பிறைந்த மதறைாவது மனகத ப னித
தந்மதயோனை அஹ்லிகன்ாந்தர ப னித. ஒனதபதாவது வயேுல் அவரது உடல்நிம்ல கரு
இிததாலி பிுாரதஸிக அ்னப்பப்படுகிறைார. அங் ரஷ்யே தூதரக உறைவுிககாரர வீட்டில்
தங்கமவிககப்படுகிறைார. மீண்டுும 25 ஆண்டுகள ககந்துதாத தனைது 35 ஆும வயேுல்தாத
அவர ரஷ்யோ ுருமபமடிகிறைது . இிததாலிதல் படிிதத அஹ்லிகன்ாந்தர ப னித பதுவா
பல்கம்லதல் திததுவ டாகடர பட்டும ஹபற்றைார. அவரகுது டுுமபும தங்கிதரந்த
ரஷ்யோவித ப்ஹரமகியனைா ப ுதல் தத தந்மத மனமறைமவ ஒனட்டி ன்ரச் ஒனதமறை அிக டுுமபும
கட்டியேது.
அரன்ர மனகா பட்டர யமனற் அு யராப்பியே க்லாச்ன்ாரிதமத அறமகப்படுிது
உயேரதட்டினைரிக பழிக பவராக இரந்தார. ஹபண்கள ஹபாதுஇடங்களுிக வரதல், தாடி
மனகிததல், ப்மக பிடிிததல் யபாதறை பழிககங்கள மனட்டுமனல்்லாமனல் ழந்மதகமு
ஹவளிநாட்டிற் படிிகக அ்னப்ப்தல் எதபதுும ன்மகிதுல் நுமழந்த கா்லமனது. மனகாராித
இரண்டாும காிதரித இ்லிககியே ஆரவும நிமறைந்தவராக இரந்தார. அவர வால்யடர உடத
பரிமனாற்றைங்கமு மவிதுரந்ததாக ஹதரிகிறைது. நாகனுக வுரச்சிதல் நுமபிிகமக
ஹகாண்டிரந்தார காிதனுத. அவரிடும ப னித தந்மததத மனாமனா பிதயோற்றவந்தார.
ப னித தந்மதிக நல்்ல இ்லிககியே திததுவ பிதப்்லும கிமடிகக இச்சூழல் உதவியேது.
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ரஷ்யோ வந்த தந்மதயோர அரன்ாங்க பிதகமு விட்டு வீட்டு சூழலில் ஆரவும காட்டுகிறைார.
வீட்டிற் ஏராு நண்பரகள வந்து யபாதனைர. இரகசியே கழகும ஒனதறற் அவமர
தம்லவராிககிட அவரகள மயேற்சிிததனைர. 1815-25 ஆண்டுகளில் தம்லமமன
எடுிககாவிட்டாலுும இரகசியே கழகிதுல் ப னித தந்மத பிதயோற்றனைார. இயேற்மகமயே
யநசிப்பது, சிந்தமனைதல் ஆழ்வது எதகிறை இர ஹன்யேல்களில் அவர ஹபரவிரப்பும
ஹகாண்டவராக இரந்தார. நீங்கள ஏத சுதந்ுர யவட்மக ஹகாளுிக டாது எனை
அடிமமனகளிடும ுடீஹரனை யபசுவார.
அண்மட வீட்டில் டிவந்த பிரப்ிததுவ டுுமப ஹபண் 18 வயேதானை வரவராமரவீவ்
எதபவரிடும காதல்வயேப்பட்டு 40 வயேுல் அஹ்லிகன்ாந்தர ப னித அப்ஹபண்மண
மனணிககிறைார. அவரகளுிக மதறைாவது ழந்மதயோக ப னித பிறைிககிறைார.. ப னித
யன்ரிதது அவரகளுிக 11 ழந்மதகள பிறைந்தனை. அவரகுது ழந்மதகள ஹபாதுவாக
தாதடும ஒனட்டுத்லாக இல்ம்ல..ஆருமபிதுல் வீட்டில் தாராு கரிததுிககள நி்லவினைாலுும
சூழல் ஜாரிடும விசுவான்மனாக இரப்பமத அவசியேப்படுிதுனை. ஹன்தண்ட்  பட்டரஸபரிககில்
14 வயேுல் ப னித ஆரட்டில்ஹ்லரிிக இராணுவ பதற்சிிக அ்னப்பப்படுகிறைார. ரஷ்யே
ஹமனாக தவிர பிரிஞசு, ஹகாிஞன்ும ஆங்கி்லும, ஹஜரமனனி ஹமனாககள பழிககமனாதனை.
வீட்டிற் பாுரிமனாரகள வந்துயபானைாலுும மனதும றிதத எந்த கட்டாயேமும ப னி்னிக
இல்்லாமனல் இரந்தது. அவர கடவுள மனத நுமபிிகமகயேற்றை ததமமனதல் வுரவதற் வீடு
தமடயோக இல்ம்ல. ப்ல யநரங்களில் அவர உளஹுாளிதலிரந்து யபன்ிததுவங்கினைார.
’பிரிதசிபில்ஸத எதபஹதல்்லாும மவிததுிகஹகாளுாமனல் இரந்தார. அநீு
எனைப்பட்டுவிட்டால் எுரிதது வந்தார. அதற் காரணகாரியேங்கமு யதடவில்ம்ல. தந்மத
அஹ்லிகன்ாந்தர ழந்மதகளிடிதுல் தாத ப்லநாடுகளுிக சுற்றயே கமதகமு ன்ாகன்ங்கமு
அவரகள வியேந்து யகட் ுமபடி ஹன்ால்வார. ப்ுயே உ்லகங்களுிக பயேிதிககயவண்டுும எதறை
ஆரவும ப னி்னிக ும ஏற்பட்டது. வீட்மடவிட்டு ஹவளியயேறையவண்டுும
பயேிதிககயவண்டுும எதகிறை தாகும அவமர விரட்டியேது.
ப னித அுகாரி யரங்கில் ஆரட்டிஹ்லரி பதற்சிதலிரந்து ஹவளியயே வந்தாலுும, தந்மத
மனற்றுும உயேர அுகாரிகளிடும ஏற்பட்ட கரிததுயவறுபாடுகுால் அவர சிறு கிராமனிதுற்
அ்னப்பப்பட்டார. அவரிக எனை டிமன் ஒனதறு ஒனதுிககப்பட்டிரந்தது. அவர
தனிமமனப்படுிததப்பட்டார. அவரித ஒனிததுமழயோமமனயோல் இராணுவ யன்மவதலிரந்து
ராஜினைாமனா ஹன்ு ுட வற்ப்றுிததப்பட்டார. பிதனைர அவர மனாஸயகா வந்தார. அங்
நண்பரகள ழாமடத ஹஹெகல் தாிககிதுற் உளுானைார. இரவு மழுதுும அவரது
ப்ிததகங்கமு வரிிக வரி படிிதது விவாதும நமடஹபறுும.
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பாயேரபாிக எழுிததுிககளுும ப னி்னிக பழகினை. 1827 ல் ஹஹெரன்த எதபார மனாஸயகா
பல்கம்லகழகிதுல் இரந்தார. ஜாரித ஆட்சிதல் ஆசிரியேரகள ன்ந்யதகிததுடத
பாரிககப்பட்டனைர. சுயேசிந்தமனைிக தமடதரந்த சூழல். ஆட்சியோுரகளித ஆமண எ்னும
எல்ம்லிக ள நிதறுதாத ஹன்ாற்ஹபாகவுகள நடந்தனை. வால்யடர, ரூயன்ா யபாதறைவர
சிந்தமனைகள மனாஸயகா கல்லரிிக ள நுமழயேமடியேவில்ம்ல. ஹஹெரன்த மீற எழுுயேதால்
மகதானைார. பிதனைர விடுதம்ல ஹன்ு யேப்பட்டு ப னித ழாமில் யன்ரந்தார. ஹஜரமனத
திததுவஞானைிக ழாும எனை ப னித, பிரிஞசு ப்ரட்சிகர சிந்தமனை ழாும எனை ஹஹெரன்த
ஹன்யேல்பட்டதால் யவறுபாடுகள உரவாதனை. ரஷ்யே ன்மகும ஹஜரமனானியே சிந்தமனைகமு
யமனற்ஹகாளுயவண்டுும, பிரிஞசு சிந்தமனைகமு அல்்ல எதபமத ப னித வலியுறுிது
வர்லானைார.
ப னித ்தவிர கரிததாிககங்கள ஹஹெரன்மனை கவராமனல் இல்ம்ல. கடவுள மனறுப்பில் அவரித
்தவிரும உணரப்பட்டது. 1841 ல் அவர ஹபரலித ஹன்தறைார. அங் தசிவப்பில் அு சிவப்ப்த
எனை ததமனை ஹவளிப்படுிதுனைார. 1842 ல் அவர ரூயகவித பிதரிிகமகதல் The Reaction in
Germany எதறை கட்டுமரமயே எழுுனைார. பிராதசில் ப்ரதாத மீது ப னி்னிக ஈரப்ப்
ஏற்பட்டது. ப்ரதாத ஹன்ாிதது எதபது ுரட்டு எதறைார. ்தரிககதரிசி எதகிறை வமகதலுும
ன்மகிதமத மனறுகட்டுமனானைும ஹன்ு யவத எனை நுமபிிகமக மவிததவர எதகிறை வமகதலுும
அவர ஏசுமவ ஹகாண்டாடியேவர..
இ்லிககியேவாு துரகயனைவ் ப னித நண்பரானைார. ஹஹெகல் மனமறைந்தபித ஹபரலினில்
ப்கழ்வாு ந்த உமரகமு தந்துவந்த யபராசிரியேர ஹவரஹடர, ஹஷல்லிங் வ ப்ப்களுிக
ப னித ஹன்தறைார. ஹவரடர உமரகுால் அவர ஈரிககப்பட்டார. 1843 ல் குமயூனின்
கரிததுிககமு யபசிவந்த மவட்லிங் டத ஏற்பட்ட ன்ந்ுப்ப் அவமர நமடமமறை ப்ரட்சிகர
கரிததுிககளுிக ஹகாண்டுயன்ரிததது. வதமமறை ம்லும மனாற்றைும எதபமத அவர ஏற்றைார.
மவட்லிங் ஏசு றிதது எழுுயேமவ பிரச்ன்மனையோகி மகது ஹன்ு யேப்படுகிறைார. அவரித
றப்ப்களில் ப னித ஹபயேர ப்ல இடங்களில் இரந்தது. இமத அறந்த ரஷ்யே அரன்ாங்கும
1843 ல் ப னித தந்மதிக எந்தவித நிு உதவிமயேயுும ப னி்னிக ஹன்ு யேிக டாது,
மனகமனை உடத ரஷ்யோவிற் அமழிததுவரயவண்டுும எதறைது. தந்மத பிதவுடத தாத
பணும அ்னப்ப்வது இல்ம்ல எதறுும மனகனித நடவடிிகமககமு ஏற்கவில்ம்லஹயேதறுும
மனரியோமதயுடத புல் அ்னப்பினைார.
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1844 துவிககிதுல் ப னித பானுஸ ஹன்தறைார. அங் ஹஹெரயவ, ரூயக, மனாரிகஸ
ஆகியேவரகமு ன்ந்ுிககிறைார. மனாரிகஸ உடத ன்ந்ுப்ப் மதல்மமறையோக மனாரச் 1844 ல்
நடிககிறைது. பாரிசில் அவர பிரிஞசு, இங்கிலஷ் கற்கிறைார. 1845 ல் அவர ப்ரதானைால்
கவரப்படுகிறைார. ஹன்ாிதது எதபது ுரட்டு. கடவுள இல்ம்லஹயேனில் ஹன்ாிததுமடயயோர
இரிககமடியோது. அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்டிதுற் ள நிற்கமடியோது யபாதறை கரிததுிககள
அப்யபாது ப்கழ்ஹபற்று இரந்தனை. ப னித ப்ரதா்னிக ஹஹெகம்ல
அறமகப்படுிததுகிறைார. ப்ரதாத பற்ற நல்்ல மனரியோமதமயே ப னித ஹகாண்டிரந்தார.
யகாட்பாட்டு யன்ான்லிஸட்கமுவிட ப்ரதாத யமன்லானைவர எதபார ப னித.
ஹஹெகலித கட்டுமனானைும எதபுல் அகவு எதபதுும ப ுதாத எதபமத ஏற்றைவர ப்ரதாத.
ன்மக அமமனப்ப் அரசியேல் அமமனப்பித யமனாதல் யவறுபாடுகமு தாமனஸ ஹபதத ஹன்ாதனை
வமகதல் ஏற்றைவர ப்ரதாத. இமவகமு ஹகாண்டு தனைது அனைாரிககின் ன்ாரிதமத
ஹவளிப்படுிதுயேவர. ஆருமபிதுல் ப னித மழுமமனயோக ப்ரதாமனை ப்ரட்சிகரவாு எனை
ஹகாண்டாடினைாலுும மனாரிகமன்யபால் பிதனைாட்களில் விமனரன்னை பாரமவயுடத அவமர
ஐடியேலிஸட், ஹமனடாபிசிசியேத எதகிறை வமகதல் விுிககித துவங்கினைார. 1873 ல் ப்ரதாத
றிதத மனாரிகசித விமனரன்னைிதமத ஏற்பதாகவுும ஹதரிவிிததார.
ஹபாரளமதவாத வர்லாறு மனாரிகசித உதனைத பங்களிப்ப் எனை ப னித இிககா்லிதுல்
யபன்ிததுவங்கினைார. பாரிசில் மனாரிகமன் ன்ந்ுிததபித பாராட்டுிககமு தந்தார. மனாரிகஸ
எதமனைவிட ஹபரமனுவு மதயனைற்றைகரமனானை சிந்தமனைதல் இரந்தார. அுகும கற்றைவராக
இரந்தார. அப்யபாது எனைிக அரசியேல் ஹபாருாதாரும எதனைஹவதறு ட ஹதரியேவில்ம்ல.
எனைது யன்ான்லின்ும உளளுணரவு வன்ப்பட்ட ஒனதறைாகயவ இரந்தது. எதமனைவிட இமுயேவர
எதறைாலுும 1847 ய்லயயே சி்ல அடிப்பமடகமு அவர நிறுவினைார. நாங்கள அடிிககடி
ன்ந்ுிதயதாும. அவரித கற் ும ்தவிரும, உமழப்ப் எதபது மனரியோமதிக ரியேது. சி்லயநரும
தனிப்பட்ட கரவும மனாரிகசிடும ஹதரிந்தாலுும பாட்டாளிகளுிககாக உமழிககிறைார எதகிறை
புமவ மனனைும ுறைந்து ப னித ஹன்ு தார.
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ப னித யபா்லந்து நண்பரகளுடத சுவிட்ஜர்லாந்ித ஹன்தறைார. அங் யன்ான்லிஸட்களித
வழிககில் சிிககி தனைது ரஷ்யோ ராணுவ அுகாரிிக ரியே அமனைிதமதயுும, யநாபிலிட்டி
பிரப்ிக ்ல சிறைப்ப் ன்லுமகமயேயுும இழந்தார. சுவிஸ நாட்டித பல்யவறு உட்கிராமனங்களில்
அம்லந்து ுரிந்தார. நவ 29 1847 யபா்லந்து எழுச்சி வாரன்ாவில் ஏற்பட்டது. ப னித
யபா்லந்து ஆதரவு உமர சிறைப்பாக வரயவற்கப்பட்டது. ரஷ்யேனைாக இரந்தாலுும
யபா்லந்ுத விடுதம்லிககாக க்லகிககாரகளுடத ப னித நிற்பமத ரஷ்யோ கண்ணுற்றைது.
ரஷ்யோவுும ப்ரட்சிமயே காணுும எனை அவர யபசினைார. பிறை தாத பாரிசில் மனாரிகஸ ஹதாடரப்
அவரிக கிட்டியேது..
பாரசிலிரந்து ப னித ஹவளியயேறை யவண்டுும, அவர தம்லமயே ஹகாணரபவரகளுிக 10
ஆதரும ரூபிள எனை ஜார அறவிிததார. ஹவளியயேற்றைப்பட்ட ப னித மனாரிகமன்ப்யபா்லயவ
பிரஸ்ஸல்ஸ ஹன்தறைார. 1848 ஜூனில் அவர ஸய்லாவியேர- யபா்லந்ுனைர காங்கிரஸ
அமனரவிற் ஹன்தறு அவரகளித ுட்டும ஒனதமறை எழுுனைார. ஆங்கி்ல வியோபாரியபா்ல
தனைது தம்லமடிமயே மனாற்ற மனாறுயவடிதுல்தாத அவர ஹன்ல்்லயவண்டிதரந்தது
1847-48 களில் அவர ரஷ்யேத ஏஜண்ட் எதகிறை தாிக தலுிக ஒனரப்றைும உளுானைார.
மனற்ஹறைாரப்றைும ஜார அரன்மனை ஹகால்்ல ஏஹஜண்ட்கமு ஏற்பாடு ஹன்ு து அவரகளுிக
்லிஞன்ும ஹகாடுிததார எதறை ற்றைன்ாட்டுும எழுந்தது. ப னித மகது ஹன்ு யேப்பட்டு அவர
எழுிததுிககளில் ஹஜரமனத, யபா்லந்து ப்ரட்சிகர ஹதாடரப்கள இரப்பதாக உறுு ஹன்ு தனைர.
பிரஷ்யே அரசு அவமர ஹன்ப்டுமபர 1848 ல் ஹவளியயேற்றயேது மனாறுயவடிதுல் அவர
பயேிதிககயவண்டியேதானைது.
II
ப னித ஹபாறுிததவமர அவர ப்ரட்சிமயே ஹபரும சிந்தமனைிக பிதனைர வரும ஒனதறைாக
கரதவில்ம்ல. ததஹனைழுச்சி (Revoultion is instict rather than thought) எதகிறை
ப்ரிதலுடத இரந்தார. அவர ஹஜரமனத ஹமனாகதல் எழுதுவமதவிட பிரிஞசில் எழுதுவமத
எளிதாக கருனைார. ஆருமபகா்ல ரஷ்யே யன்ான்லிஸட்கள ப னினைால் ஈரிககப்பட்டாரகள.
ப்ரதாத அுகாரும எதபது அதுயோர மகதல் இரந்தாலுும ஒனடுிக தம்லயயே ஹன்ு யே
விமழயுும எதறைார. 1848 ல் பிராதசில் நடந்த எழுச்சிமயே ப்ரதாத விவாுிததார..
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அுகாரும எதபது மதமயேற்சியேற்றைது. மதமயேற்சியயோ ன்மக மனாற்றைிதுற் மிக
அவசியேமனானைது. எனையவ அுகாரும ப்ரட்சிகரமனானை ஒனதறைல்்ல எதறைார ப்ரதாத. மனனித
மமுதல் ப்ரட்சி மதலில் பற்றையவண்டுும. ன்மக மனாற்றைிதுற் வதமமறை அவசியேமனற்று
யபாக்லாும எதறைார. ஹஹெரன்த, ப னித இரவரும ப்ரதா்னடத ஹநரிககமனாக
இரந்தாரகள.
ஹஹெரன்த ரஷ்யோ ுருமபினைார. ஹதாடரந்து ஜாரிக எுராக எழுுயேதால் ரஷ்யோவிலிரந்து
மழுமமனயோக 1848 ல் ஹவளியயேறனைார. பமழயே உ்லகும ன்ாகட்டுும! அகவுும ழப்பமும
நீடிிககட்டுும! ழப்பிதுலிரந்து யன்ான்லின்ும பிறைிககட்டுும யபாதறை மழிககங்கமு ஹஹெரன்த
மவிததார. ஹஹெரன்த மனாஸயகாவில்தாத ப்ரட்சி உரவாகயவண்டுும எதறைார. அு யராப்பியே
நாகனுகும வீழயவண்டுும எதறைார. கிராஜவவலின்ும எதகிறை ததமமனமயே அவர ஏற்கவில்ம்ல..
சி்ல யநரங்களில் மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ ப்ரட்சிகர ததமமனகமு நீரிதது யபாக மவிககிறைாரகள
எதகிறை ற்றைன்ாட்மட மதமவிததார ஹஹெரன்த. ப்ரட்சிகர பாராளுமனதறை நிராகரிப்ப்
(Revolutionary negation of parliamentarism) எனை ஹஹெரன்த சிந்தமனைமயே மக ஆல்ட்ஹரட்
மனுப்பிடுகிறைார.
1848 ப்ரட்சிிக பிதனைர ப னித எழுுயே ஸ்லாவியேரகளுிக யவண்டுயகாள எதபது ப்ல
ஆு வாுரகுால் மிககியே ஆிககமனாக ஹன்ால்்லப்படுகிறைது. அுல் அவர பரஷ்வாிககள
எுரப்ரட்சியோுரகள, ஹதாக்லாளிவரிககிதுத மககளில் ப்ரட்சிதத எுரகா்லும,
ஆஸுரியோ ன்ாுமராஜ்யேிதுத தகரவு மனிதுயே கிழிக அு யராப்பியே நாடுகளில் டியேரசிற்
மதநிபந்தமனை யபாதறை கரிததுிககமு தந்ுரந்தார. எங் ஹவ மனிககள யகடுஹகட்ட
வாழ்ிகமக சூழலில் அவுப்படுகிறைாரகயுா, கல்வி மனறுிககப்படுகிறையதா, ஹராட்டிிக
அல்்லாடுகிறைாரகயுா, ஓு வு ட ஹகாடுிககப்படாது சுரண்டப்படுகிறைாரகயுா அங்
சுதந்ுரும எதபஹதல்்லாும ஹபரும ஹபாு  எனை உ்லகும உணரட்டுும. எனையவ சுழம்ல
மற்றலுமனாக மனாற்றை யபாராடயவண்டுும. இந்த ன்மக அமமனப்மப தூிககி வீசுவது எதபது
தம்லயோயே ன்மக பிரச்ன்மனை எனை எழுுனைார ப னித.
1849 ல் இமன்கம்லஞர வாிகனைரடத ப னித தங்கினைார. ஏப்ரல் 1849 ல் ப னித ரிச்ன்ரட்
வாிகனைரித  பயதாவத 9 வது சிுமஹபனி நிகழ்வில் பங்யகற்கிறைார. உ்லகில் அமனைிதது
இமன்களுும அகயுுமயபாது ட அமவ இந்த இமன்மயே காப்பாற்றையவண்டுும எனை
உறுுஹமனாகமயே எடுிததுிகஹகாளுட்டுும எதறு ஹன்ால்லி வாிகனைமர அவர பாராட்டுகிறைார.
நட்ப் ப்லப்பட்டு வாிகனைர இல்்ல விரந்தாளியோக அடிிககடி ப னித ஹன்தறைார. வாிகனைர
துமணவியோர இந்த விரந்தாளி நண்பர இப்படி இமறைச்சிமயே அளளி ன்ாப்பிடுகிறைாயர,
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ஒனத்னிக புல் பிராந்ுயுடத இரிககிறைாயர எனை வியேந்து யபானைார.
காட்டுமிராண்டிப்யபால் இரிக ும அந்த நண்பர விவாதங்களில் ன்ாிகரடிஸ யபால்
பளிச்சிடுகிறைார. அவரதாத வலுவானை வாதங்கமு எப்யபாதுும மவிதது ஹவல்கிறைார எனை
வாிகனைர புவு ஹன்ு துளுார. நண்பரகள உபன்ரிப்பில் அவரகளிடமிரந்து ஹபறுும
உதவிிதஹதாமக கடதகளில்தாத ப னித வாழ்ிகமக நடந்துஹகாண்டிரந்தது.
யமன 10 1849 ல் இரவில் அவர மகது ஹன்ு யேப்படுகிறைார. சிமறை வாழ்ிகமகதல் ஏது
வாழ்ிகமக, சிந்தமனை மனட்டுயமன மிிஞசுகிறைது எதறை அ்னபவும ப னி்னிக ஏற்பட்டது.
யஷிகஸபியேர, பிரிஞசு வர்லாறு யபாதறை ப்ிததகங்கள ஹகாடுிககப்பட்டாலுும , ுனைன்ரி
பிதரிிகமககளுிக தமட விுிககப்பட்டிரந்தது. 1850 ஜூனில் அவர பியரிக சிமறைிக
அமழிததுவரப்பட்டார. நீுமனதறை வின்ாரமணிக ப்பிதனைர அவரிக 1851 ல்
மனரணதண்டமனை எதகிறை ்தரப்மப தந்தனைர. கடுங்காவல் ஆயுள தணடமனையோக பிதனைர
அமத அவரகயு மனாற்றனைர.
ஜாரித அுகாரி கவுண்ட் ஆர்லவ் எதபார ஜூம்ல 1851 ல் சிமறைதல் ப னிமனை ன்ந்ுிதது
மனரணதண்டமனை நிமறையவறைாமனல் பாரிததுிகஹகாளு்லாும. ஆனைால் கரமண யவண்டுயகாள
மன்ன ஒனதமறை நீுமனா்னிக யவண்டுயகாள யபால் அல்்லாமனல் ஆதமீக ஆிதமனாரிதத தந்மதிக
எழுதுவதுயபால் ஜார மனதனைரிக எழுத அறவுறுிதுனைார. ப னினித கரமண மன்ன
ஹன்தறைது . நியகா்லஸ மனதனைர எந்த ஒனர பாவியுும வரந்ு பிராயேசிிததும யகட்டால்
மனதனிிககயவண்டுும. காப்பாற்றைப்படயவண்டுும. ஆனைால் உண்மமனயோனைதாக
இரிககயவண்டுும எனை கரமணமன்னவில் றப்ப் எழுுனைாலுும அவர ப னித விடுதம்ல
றிதது எந்த அவன்ரமும காட்டவில்ம்ல.
ஆறு வரடங்குாக டுுமபிததார பாரிகக மடியோமனல் இரந்த ப னிமனை சிமறைதல்
பாரப்பதற் அவர தந்மத ன்யகாதரிிக அ்னமனுமயே மனதனைர தந்தார. கண்பாரமவ மனங்கியே
83 வயேது தந்மத 3 நாட்கள பயேிதிதது ஹன்தறைால்தாத ப னிமனை பாரிகக இயேலுும எதறை
நிம்லதல் ன்யகாதரர ஒனரவரிக அ்னமனு அளிிததனைர. இரட்டமறை ஹகாடுும
சிமறைவான்ிததால் 1854 ல் ப னித உடல்நிம்ல ஹபரிதுும பாுிககப்பட்டது. சிமறைஉணவு
ம்லவியோுமயே அவரிக உரவாிககியேது. எலுுமப்ரிககி யநாயுும ஏற்பட்டது. எப்யபாதுும
காுல் ன்ிததும யகட்க துவங்கியேது. பற்கள விழிததுவங்கினை. அடிிககடி பாரிககவந்த
ன்யகாதரிதடும அவர மனனைும உமடந்து எழுுயே ஹபதசில் றப்ப்கமு தந்தார. உதரடத
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ப்மதிககப்படுவது யபாதறை நிம்ல. ன்ாகன்ங்கள, ப்ரட்சிகர கனைவுகள இரந்தாலுும நாத
சுவரிக ள அமடப்பட்டு நாத இற்று வீழ்கியறைத . ப்கழ்வாு ந்த ஹநப்யபாலியேனைாக
இரந்தாலுும கரமண வடிவமனாக ஏசுயவ ஆனைாலுும இந்த சிமறைதரட்டில்
மபிதுயேமனாகிவிடுவாரகள. அவரகயு ஆகிப்யபாவாரகள எதறைால் எதனை ப்ிது இரந்தால்
எதனை நாத எுமமனாிதுரும எனை யவதமனை விுமமனல்கள அிக றப்பில் பட்டுிதஹதறிததனை...
ப னித ஆகஸட் 1849 மதல் யமன 1850 வமர ஹகானிஸஹடதத எ்னும சிமறைதல்
மவிககப்பட்டார. அவமர வின்ாரிிதது மனரணதண்டமனை எனை ்தரப்பிடப்பட்டது. அவர
ன்ங்கிலியோல் பிமணிககப்பட்ட நிம்லதல் பியரகிற் அ்னப்பபட்டார. மனரணதண்டமனைிக
பு்லாக.. அங் அவர சுவரகளுடத ன்ங்கிலியோல் ஆறுமனாதும பிமணிககப்பட்டிரந்தார.
அவரிக ஆஸுரியோ அரன்ாங்கும மீண்டுும மனரணதண்டமனை எதறைது. பிறை அமத ஆயுள
தண்டமனை எனை மறைிததனைர. 1851 ல் அவரிக பிமணிககப்பட்டிரந்த மரட்டு ன்ங்கிலிதத
அுவு மறைிககப்பட்டது.
1851 ல் அவர அஹ்லிகசிச் எ்னும யகாட்மடதல் அமடிககப்பட்டார. ஜார மனதனைத தூதத
ஒனரவனித ம்லும ப னித தனைது ப்ரட்சிகர நடவடிிகமககள பற்றயே அறிகமக ஒனதமறை
தரயவண்டுும எனை ஹன்ால்்லப்பட்டது. தனைது அவமனுப்மப ஹபாறுிததுிகஹகாண்டு அமத
ப னித ஹன்ு ததாக ஆல்ட்ஹரட் ஹதரிவிிககிறைார. ப னித தாயோரும இரண்டாும நியகா்லஸ
அஹ்லிகன்ாந்தரிக விண்ணப்பிிததார. உங்கள மனகத உதரடத இரிக ுமவமர அவர
சுதந்ுரமனாக இரிககமடியோது எதறை பும்ல அரன்ாங்கும அ்னப்பியேது.
பிப்ரவரி 4, 1857 ல் ப னித மனறுபடியுும ஹபட்டிஷத யவண்டுயகாள மன்ன அ்னப்பினைார.
அுல் எனைது கடந்தகா்ல வாழ்மவ எதனைஹவதறு ஹன்ால்வது.. ற்றைங்கள தவிர யவறு
எதுவுும நாத ஹன்ு யேவில்ம்ல. அவற்மறை எனைது இரிததிததால் துமடிககவிமழகியறைத. எனைது
ப்லவீனைிதுற்காக நாத ஹவட்கப்படவில்ம்ல. காராிககிரக தனிமமன சிமறைதல் இரப்பது
ன்ாமவவிட பயேங்கரமனாக இரிககிறைது. எனைது இதயேிதுத அடிஆழிதுலிரந்து
யகட்டுிகஹகாளகியறைத. மிக அுகமனானை இிததண்டமனைதலிரந்து எதமனை விடுவிிகக
யவண்டுகியறைத எனை யவண்டிதரந்தார.
ஆகஸட் 1856 ல் அஹ்லிகன்ாந்தர ஜார ப்லமர விடுவிிததார. ஆனைால் ப னித
விடுவிிககப்படவில்ம்ல.. மன் பரியோவிற் கடினை உமழப்ப்மகாமிற் கடிததப்படுதல்,
ஹன்ாிதது பறப்ப் எனை உிததரவு இடப்பட்டது.
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1857 ல் அவர யமனற் மன் பரியேவிற் அ்னப்பபட்டார. அங் உளுாரந்த யதாுமஸ ப ு
ஒனதறல் அவர வசிிகக அரன்ாங்கும அ்னமனு தந்து இடும ஹகாடுிததனைர. மன் பரியோவில்
கடிததப்பட்டு வாழ்ிகமக நடிததுபவரகள ஹபரும அறவுஜீவிகுாகவுும
யபாராட்டிககாரரகுாகவுும இரப்பர. அரசியேல் காரணமனாக அங் அ்னப்பப்பட்டவரகள
ஹன்்லமவ தாங்கயு பாரிததுிகஹகாளுயவண்டுும. கடினைமனானை வாழ்ிகமக சூழம்ல ப னித
ன்ந்ுிககயவண்டிதரந்தது. இந்நிம்லதல் அங் ிகவியோயகாவிஸகி எதகிறை யபா்லந்து
வரிததகர டுுமபிததாரடத நட்ப் ஏற்பட்டது. அவரது ஹபண் அந்யதானியோவுடத காதல்
மன்லரந்து ுரமனணும எனை இரவரும மடிஹவடுிததனைர. அந்யதானியோவிற் வயேது 18.
மனணவாழ்ிகமக எனில் டுுமபும நடிதத பணும யதமவ. அரன்ாங்கும அவரிக அங்
மனாஸதா யவம்ல ஹகாடுிததது. மனாஹபரும ரஷ்யோ ஜார டுுமப உறைவினைர, ராணுவ
அுகாரியோக இரந்தவர, மனரண தணடனை பிறைப்பிிககப்பட்டவர மன்பிரியோவில்
கடிததப்பட்டு மனாஸதாவாக வாழ்ந்துஹகாள எனை ஹன்ால்்லப்பட்டமத யவண்டாும எனை
உதறனைார ப னித. 1858 ல் அந்யதானியோமவ மனணும மடிிததார. 1859 ல் ரஷ்யோ
மகப்பற்றயே அமர எ்னும ப ுதல் தங்கிட ப னித அ்னமனுிககப்பட்டார.
ப னித உறைவுிககாரர கிழிக மன் பரியோவித கவரனைர ஆக வந்தார. அவர வந்தபித வரிததக
நிறுவனைும ஒனதறல் ப னி்னிக யவம்ல கிமடிதது வரிததகும ஹதாடரபாக மன் பரியோ
மழுமமனயுும சுற்றுும வாு ப்ப் கிமடிததது. ப னித தாயோர ஜாரிடும ஹதாடரந்து
விதணப்பிிதது வந்தார. மன் பரியோ கவரனைரும அவமர ரஷ்யோ ுருமபிட ஏற்பாடுகள
ஹன்ு ததாக ஹன்ாதனைார. ப னித உடல்நிம்ல யதறயேது. மீண்டுும ப்ரட்சிகர எண்ணங்கள
அவமர உந்ு தளளினை இிததாலிதல் கரிபால்டி சுதந்ுர ஹகாடிமயே உயேரிதுனைார. ப னித
தனைது ப்ரட்சிகர எதணங்கமு அடிககி ஹகாளு மடியோமனல் ஹவளியயேறை மயேற்சிிததார.
ஜாரிக எழுுயே கரமண மன்னிககமு அவர மனறைந்தார.
குமஹபனிதடமிரந்து இர வரட ஊுயேும எனை 5000 ரூபிளகள ஹபற்றுிகஹகாண்டு
மனமனைவிமயேயுும அமழிததுிகஹகாளகியறைத எனை உறுு தந்துவிட்டு 1861 ஜூனில்
ஹவளியயேறுகிறைார. 2000 மமனல்கள 4 வாரங்களில் அவர பயேிதிததார எனை வர்லாற்று அறஞர
ஈ எச் கார ஹன்ால்கிறைார. ஆகஸட் 4 1861 ல் ஜப்பானியே துமறைமகும ஒனதமறை அமடந்தார.
அிகயடாபர 14 அதறு ன்ாதபிராதசிஸயகா வந்தார. பித நியுயோரிக, யபாஸடத ஹன்தறைார.
லிவரபல் ஹன்தறு டின்ுமபர இறுுதல் ்லண்டமனை வந்தமடந்தார.
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ப னித தத பிரிஞசு நண்பர தரும நிுமயே ஹகாண்டு ்லண்டத வாழ்ிகமகமயே நடிதுனைார.
யபாட்கித எதறை அந்த நண்பர 23 பவுண்ட்கள தரவார. பமழயே நண்பர ஹஹெரன்த 10
பவுண்ட்கள தரவார. துரகாயனைவ் வரடிதுற் 1500 பிராங்கிற் ஏற்பாடு ஹன்ு வதாக
உறுு அளிிததார. ஆனைால் ப னித அமதப்ஹபறை ஆரவும காட்டவில்ம்ல எதகிறைார இ எச்
கார. தாத பாரிசிய்லா கல்கிததாவிய்லா இரிககயவண்டுும எனை ஹஹெரன்த விருமபியேதாக
றப்ப் ஒனதமறை ப னித கடிதும ம்லும அறயேமடிகிறைது. ப னித யபா்லந்து, ரஷ்யோ,
இிததாலி ப்ரட்சிகர ன்ிகுகளுடத ஹதாடரப்ஹகாண்டு ஹன்யேல்படிததுவங்கினைார. யபன்ிக டியே
அுவிற் ஆங்கி்ல ப்்லமமனமயே வுரிததுிகஹகாண்டார. மனாஜினியுடத சிறது கா்லும
ஹநரிககமனானை உறைவுகமு மவிதுரந்தார.
ப னித 1862 ல் தனைது மழுகவனைிதமதயுும ரஷ்யே ரகசியே ழுிககளுடத விிததார. அவர
ஹநறயோுராகவுும ஹஹெரன்த ஹவளியீட்டாுராகவுும ஹன்யேல்படிததுவங்கினைர. அவரகள
பயேதபடுிதுயே ரகசியே ன்மிிகமஞகள யபாலின்ாரால் எளிுல் ப்ரிந்து ஹகாளுிக டியேமவயோக
இரந்தனை. ப னி்னிக பிமரிக்லாவ் எதகிறை ரகசியே ஹபயேரிடப்பட்டிரந்தது. ரஷ்யே
பயேிதகள சி்லமர நுமபி ப னித கரிபால்டி உட்பட ப்லரிக எழுுயே கடிதங்கள ரஷ்யோ
அுகாரிகுால் மகப்பற்றைப்பட்டனை. துரகயனைவ் யபாதறைவரகள  பட்டரபரிககிற் 1863 ல்
வின்ரமணிக அமழிககப்பட்டனைர.
ப னினித ரகசியே ழு மயேற்சிகள ஹவற்றஹபறைவில்ம்ல. ஹஹெரன்னித மழிககமனானை நி்லுமசுதந்ுரும (Land and Liberty) சி்லமர கவ்விப்பிடிிததது. 1862 ஆகஸடில் அவர பாரிஸ
ஹன்ல்லுுமயபாது அவர ஹதாடரந்து ஆதரிிக ும யபா்லந்து ப்ரட்சியோுரகள, மந்ுயே ராணுவ
துபுகமு ன்ந்ுிததார. யபா்லந்து விடுதம்லிக ரியே கட்டுமரகமு ஹஹெரன்த, ப னித
தாங்கள நடிதுயே ு ஹபல் இதகல் இடுமஹபறை ஹன்ு தனைர.
III
1863 ஜனைவரி இறுுதல் யபா்லந்து எழுச்சி ஏற்பட்டது, ஹகாரில்்லா யபாரமமறை
மகயோுப்பட்டது. ப னித எழுச்சி நமடஹபறுும இடங்களில் இரிககயவண்டுும எனை
விமழவுஹகாண்டவர. ரஷ்யே ராணுவும யபா்லந்ுனைமர கடுமமனயோக தாிககி அகிததது.
வாரன்ா ப்ரட்சிகர கமிட்டிிக தனைது யன்மவமயேிததர ப னித மதவந்தார. ரஷ்யேரகமு
பற்றயே அவநுமபிிகமக அந்த ப்ரட்சிகாரரகளிடும இரந்தது.
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ஸவீடத ஹன்தறை ப னி்னிக அங் ளு ்தவிர நண்பரகள சி்லர வரயவற்மப தந்தனைர.
ஸடாிகயஹொமில் அவர ஹபயேர பரவிததுவங்கியேது. ப னித மனற்றுும அவர துமணவியோர
அிகயடாபர 1863 வமர ஸடாிகயஹொமில் இரந்தனைர. பிதனைர அவரகள இிததாலி ஹன்தறைனைர.
கரிபால்டிதத உதவியோுரகள அிக டுுமபிதமத வரயவற்று உபன்ரிிததனைர. இிததாலிதல்
ப னித ஹன்ல்வாிக ஹபறைிததுவங்கினைார. கரிபால்டி தங்கிதரந்த இடிதுற் ஹன்தறு
ன்ந்ுிதது விடுதம்ல இயேிகக நிம்லமமனகள றிதது உமரயோடினைர. பிதனைர பிுாரதசில்
அவரகள தங்க ஏற்பாடு ஹன்ு யேப்பட்டது. கரிபால்டிிக கடவுள நுமபிிகமகயுும மனனித
வர்லாற்று கடமமன உணரவுும இரந்தது. கடவுள இரப்பால் மனனிதத அடிமமனயோக
இரிககிறைாத. மனனிதத சுதந்ுரமனானைவத. எனையவ கடவுள இல்ம்ல. இந்த ழப்பிதுல்
ஹதளிவாக இரிததல் யவண்டுும எதகிறை சிந்தமனைமயே ப னித ஹவளிப்படுிதுனைார.
அகி்லிதுற் மனாரிகஸ உடத இமணந்து ப னித பயேதபட்லாும எதகிறை எண்ணும
சி்லரிக உரவானைது. இமதயேடுிதது நவுமபர 3 1864 ல் 16 ஆண்டுகளுிக பிதனைர
இரவரும ன்ந்ுிகக வாு ப்ப் ஏற்பட்டது. மனாரிகஸ எங்ஹகல்ஸிக எழுுயே கடிதிதுல் இந்த
16 ஆண்டுகளில் மதயனைற்றைும ஹதரியுும வமகதல் அவர மனாறயுளுார. அவமர பிடிிககிறைது
எனை எழுுனைார. பிதனைர ப னி்னிக அடுிதத மனாதங்களில் மதறு கடிதங்கமு மனாரிகஸ
எழுுனைார. அகி்லிதுத அறிகமகமயே கரிபால்டிிக தந்து இிததாலிதல் ஹமனாகஹபயேரிகக
யவண்டினைார. ப னி்னிக இிததாலிதத மனாஜினி, கரிபால்டி ஆகியேவரகளித யதசியேவாதும
ப்ரட்சிகரமனாக யதாதறைவில்ம்ல. அவர தனைது ப்ரட்சிகர ஹதளிவு அறிகமக (Revoultionary
Catechism) ம்லும ததமனை யதசியேவாத எல்ம்லிக ஹவளியயே நிறுிதுிகஹகாண்டார.
இரிககிதறை மனத, அரசியேல், ஹபாருாதார ன்மக மனற்றுும அமனைிததுவமகப்பட்ட
நிறுவனைங்கமுயுும ்தவிரமனாக அகப்பது- மனாற்றைாக சுதந்ுரும , ப ிததறதல், நீு,
உமழப்ப்ஹகாண்ட ன்மகிதமத நிம்லநிறுிததல் அவசியேும எதறைார.
இிததாலிதல் அவர இரந்த 1864-67 கா்லிதுல் அவரிடும அனைாரிககின் கரிததுிககள உயேர
வடிவங்கமு எு ுனை. 1864 ல் அவர ரகசியே ப்ரட்சிகர ன்ரவயதன்ும எதகிறை அமமனப்மப
உரவாிககினைார. அதத ுட்ட அறிகமக 1865-66 கா்லங்களில் உரப்ஹபற்றைது. அவரது
Revoultionary Catechism, National catechism யபாதறைமவ அனைாரிககின் இயேிககிதுத
அடிப்பமடகுாக எனை மனுப்பிடப்படுகிதறைனை.
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1867-72 கா்லங்களில் ததமனை அரசியேல் ப்ரட்சிகர சிந்தமனையோுராக தனைது யபச்சு
எழுிததுிககள ம்லும ப னித ஹவளிப்படுிதுஹகாண்டார. ஜனைநாயேகவாுகயு ுரளுங்கள
எதகிறை அமழப்ப்டத 10 ஆதருமயபரகள மகஹயேழுிதுட்ட 6000 யபர பங்யகற்றை ஹஜனிவா
காங்கிரஸ 1867 ஹன்ப்டுமபர 9 அதறு டியேது, கரிபால்டி பங்யகற்றைார. ப னித ரஷ்யே
பிருநிுயோக வந்தார. ஜாத பிமரட், ஸடூவரட் மில் யபாதறைவரகள ட ஆதரவாக
இரந்தனைர. கரிபால்டி தரிலிஜத ஆப் காட்த எதறைார. சி்லர யன்ான்லின்ும எதறைனைர. ப னித
பிரிஞசு ஹமனாகதல் யபசினைார. ரஷ்யோ காப்பற்றைப்பட அங் ஹபடரலின்ும, யன்ான்லின்ும
யதமவ எதறைார. மமனயேப்படுிததப்பட்ட அரசுகள இரிக ுமவமர உ்லகில் அமமனு நி்லவ
மடியோது. அவற்றத அகமவ நாும விருமபயவண்டுும. கீகலிரந்து ததவிரப்பிதுல்
குமயூதகள ஒனதறு யன்ரந்து பிராந்ுயேங்கள, யதன்ங்கள, அு ிககியே அு யராபியே நாடுகள
யபாதறைமவ உரவாிககப்படயவண்டுும எதறைார. மமனயேப்படுிததப்பட்ட அரசு எனில் அங்
அமமனுிக வாு ப்பில்ம்ல எனையவ அரமன் அகிததல் அவசியேும எதபது அவரது
யகாட்பாடானைது.
1869 ல் ப னித தனைது துமணவியோரடத ஹஜனிவாவில் வசிிததார. அங்
பாட்டாளிவரிககும அரசியேல் ஹதாடரபில் இரந்தார. 1869 ஹன்ப்டுமபர 6 ல் அகி்லிதுத
4 வது காங்கிரஸ டியேது. இுல் ப னித பங்யகற்றைார. மனாரிகசித நுமபற் ரியே யதாழர
எிககாரியேஸ பங்யகற்றைார. யமனான்ஸ ஹஹெஸ தபாய்ல காங்கிரசில் குமயூனிஸட்களுும
கஹ்லிகடிவிஸட்களுுமத எனை கட்டுமர எழுுனைார. ப னித தத மீதானை விமனரன்னைிதுற்
புல் தந்தார. அனைாரிககிஸட்குாகியே தங்கள மீது விமனரன்னை கமணகள வரவதற்
மனாரிகஸதாத ம்ல காரணும எனை ப னித எழுுனைார. அவர எதமனைப்பற்ற எதனை
ஹன்ாதனைாலுும, அகி்லிதுற் அுப்பரியே யன்மவ ஹன்ு து வரகிறைார. நாத மனாரிகஸ மீது
ன்ண்மட ஹதாடுிததால் அகி்லிதுத ஹபருமபாதமமன எதமீது பாயுும. எனைிக யவம்ல ஹன்ு யே
கிமடிததுளு அந்த இடமும இல்்லாமனல் யபாு விடுும எனை எதாரிதத நிம்லமயே எழுுனைார
ப னித. மனாரிகஸ எங்ஹகல்சிடும இந்த ரஷ்யேத அு யராப்பியே ஹதாக்லாளிவரிககிதுத
எயதச்ன்ுகாரியோக எதமனை பாரிககிறைார எனை ஹதரிவிிததார.

129

ரஷ்யே புப்பாுர ஹஜனிவாவில் ப னிமனை ன்ந்ுிதது காபிடம்ல ஹமனாகஹபயேரிகக
ஹன்ாதனைார. ப னித நிு கஷ்டிதமதப்பாரிதது மதபணமனாக 300 ரூபிளுும தரப்பட்டது.
தத நண்பர ஒனரவரிக எழுுயே கடிதும ஒனதறல் 784 பிககமளு காபிடம்ல ுனைும மதறு
பிககும ட ஹமனாகயோிககும ஹன்ு யேமடியேவில்ம்ல எனை ப னித எழுுனைார. விமரவில் 10
பிககும எதறை அுவிற்காவது ஹன்ல்்லயவண்டுும எதறை உறுு அவரிடும ஏற்பட்டது. அவரது
இுும நண்பர நீன்ாவ் (Nechaev) யநரிமடயோக ப்ரட்சிிக பிதயோற்றைாமனல் இப்படிப்பட்ட
ஹன்ிககமனாட்டு யவம்லதலிரந்து ப னித விடுபடயவண்டுும எனை வற்ப்றுிதுனைார.
அந்நண்பர யமனான்டியோனைவர எதபமத ப னித பிதனைர உணரந்தார.
காரய்லா காுமப்ஸஸி எதகிறை இிததாலியே அனைாரிககிஸட் உடத ப னித துமணவியோரிக
உறைவு இரந்து ழந்மத பிறைந்தது. 1871 ஜனைவரிதல் ப னித தத வறுமமனச் சூழல் பற்ற
றப்ப் ஒனதமறை விட்டு ஹன்தறுளுார. மனிதபரஸ காலியோகவுளுது. அந்யதானியோவிற் 5
பிராங்ிக மனட்டுயமன ஹகாடுிகக மடிந்தது. வாங்கியே கடதகள எல்்லாும ஹன்்லவாகிவிட்டது.
வீட்டில் யதநீர யபாடிக ட வகதல்ம்ல. அந்யதானியோ எழுுயே கடிதும ஒனதறலுும
இச்சூழல் உணரிததப்படுகிறைது. எனைிக ும வயேதாகிவிட்டது, எனைது ஹராட்டியேிக ட
ன்ுமபாுிகக மடியோத நி்லதல் இரிககியறைத. நாத ஹராுமப நாள வாழமடியோது.
ஹபாருாதார கஷ்டும ப னிமனை வாட்டுகிறைது. அவர தனைது ன்ிகு மனற்றுும ஹநற
அமனைிதமதயுும இழந்து வரகிறைார. ததமனைப்பற்ற நிமனைிககாமனல் ஒனவ்ஹவார மனனிதனித
விடுதம்லிககாக ததமனை அரப்பிதிதது ஹகாண்டவரித நிம்ல இப்படியோகவுளுது எனை
அந்யதானியோ எழுுயுளுார. ஓரிர மனாதங்களுிக பிதனைர ப னி்னிககாக
இல்்லாவிட்டாலுும அந்யதானியோ ழந்மதகளுிககாக 1000 பிராங்ிகஸ பணிதமத அவரது
காத்லத காுமப்ஸஸி அ்னப்ப்கிறைார. அந்யதானியோ ஹபற்யறைார டுுமபும மனாதும 50 ரூபிள
எனை அ்னப்பிததுவங்கியேது.
1871 நவுமபரில் டுுமபிதுல் இமறைச்சி எதபயத இல்ம்ல. விுிக ஏற்றை
ஹமனழு வரிதுகள இல்ம்ல. அடுப்ஹபரிிகக விறை இல்ம்ல எதறை நிம்ல இரந்ததாக கார
புவு ஹன்ல்கிறைது. வீட்டில் மிிஞசி இரந்த 25 பிராங்ிக அந்யதானியோ ன்யகாதரத இறைந்ததற்
இரங்கல் தந்ு ஹகாடுிகக ஹன்்லவாதற்று. 1872 ல் அந்யதானியோ ழந்மதகளுடத
பிராங்ிகபரட் ஹன்தறைார. பிரிவு எவ்வுவு மனாதங்களுிக அல்்லது நிரந்தரமனா எனை யன்ாகும
ததுுமப்ும ப னித றப்ப் ஒனதறு ஹதரிவிிககிறைது. இிககா்லிதுல் இமுஞர ஆரமனண்ட் ராஸ
எதபவர ப னிிக ஆறுத்லாக இரிககிறைார. 1873 ல் அந்யதானியோ இல்்லாத தனிமமன இரவு
மழுதுும விகப்ப், யவாட்கா அரந்துதல், நண்பரகளுடத விவாதும ன்ச்ன்ரவு எனை ககந்தது,
ஆஸிதமனா யநாு  அவமரித ஹதாற்றயேது.
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1873 ஹன்ப்டுமபர அிகயடாபரில் கடுும யன்ாரவால் ப னித பாுிககப்பட்டார. மனாரிகஸ
உளளிட்டவரகளித தாிக தம்ல அவர ன்ந்ுிகக யவண்டிதரந்தது. அவர மனனைும ஹநாந்து
ஒனதுங்கிவிடுவதாக எழுுனைார. ஹபாதுவாழ்ிகமக ஹவறுப்பாகிவிட்டது. ப்ல
யபாராடங்கமு நடிது கமுப்ப் வந்துவிட்டது. அறுபமத கடந்துவிட்யடத. அதபிற்
ஏங் ும வாழ்ிகமக வயேதாக அுகமனாகிறைது. அடுிதத தம்லமமறை இமுஞரகள இனி
ஹபாறுப்ப்ிககமு ஏற்றுிகஹகாண்டு ஹன்யேல்படட்டுும. சிசிபஸ யவம்லமயே இனியுும
உரட்டிிகஹகாண்டிரிகக எனைிக ஹதுமயபா நுமபிிகமகயயோ இல்ம்ல. இனி பட்டியேலில் நாத
இல்ம்ல. இனி எதமனை அமமனுயோக இரிகக அ்னமனுயுங்கள. நாத ஒனதுங்கிவிடுகியறைத.
ஏச்சு யபச்சுிககள யகட்டு ன்லிிததுவிட்டது எதறை நிம்லிக ப் யபானைார.
நாத பிறைப்பால், வன்ுயோனை டுுமபிதுலிரந்து வந்த பரஷ்வா. உங்கள மனிதுதல் சி்ல
பரப்ப்மரகமு ஹன்ு யதத. கடந்த 9 வரடங்குாக அகி்லிதுல் உ்லக யதமவகளுிக ்தரவு
எதபமதவிட சிந்தமனைகளுிககானை ன்ண்மடதாத அுகமனாக நடந்துளுது எதறுும அவர
எழுுனைார. இந்த உ்லகும சிந்தமனைகுால் காப்பாற்றைபட்டுவிடுும எனில், நாத எவமரயுும
மனறுிதது ப்ுயே ஒனதமறை கண்டுபிடிப்யபத. யகாட்பாட்டு அுமன்ங்களுிககானை ஹபரும
யபச்சுிககள, எழுிததுிககளுிக ரியே கா்லமனல்்ல இது எதபுல் நாத உறுுயோக இரிககியறைத,..
யநரும ஹன்யேலுிககானைது. பாட்டாளிவரிகக அமமனப்ப் பாட்டாளிிக ரியேதாக இரிககயவண்டுும
எதறைார.
IV
ப னித யமனற்யகாள வான்கமனானை (dictum) அகவிற்கானை யபராரவும எதபதுும
பமடப்பிற்கானை தாகயமன (The passion for destruction is also a creative passion) எதபது
ப்கழ் ஹபறைிததுவங்கியேது ஹஹெகலிடமிரந்யத மனாரிகஸ யபா்லயவ ப னித துவங்கினைாலுும
தனுஆிகஷத இத ஹஜரமனனித எதகிறை கட்டுமரதல் பாயேரபாிக தனைது நல்்லாசிரியேர எதகிறைார
ப னித. மனாரிகசித விடுதம்ல றிதத பாரமவ ஒனடுிககப்படுும வரிககிதுத விடுதம்ல
எதபதாக இரந்தது. ப னித அ்தத அுவில் தனிமனனித விடுதம்ல எனை வற்ப்றுிதுனைார.
ன்மக அரசியேல் மமறைதல் தனிிததுவும எதபயத ப னி்னிக ரியே ன்ாரமனானை சிந்தமனையோக
மனாரிகசித மனறுப்பாக இரிககிறைது எதகிறை மனுப் பட்மட வர்லாற்றைாு வாுர கார தரகிறைார.
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1873 ல் வியனைாத மரண்பாட்டில் ப னித சிிககினைார. சுவிஸ நாட்டில் வீடு ஹன்ாிதது
இரந்தால் யதன் உரிமமன ஹபறை்லாும எனை நண்பரகள ஹன்ால்்ல அவர அதற் மயேற்சி எடுிதது
வீடுும வாங் கிறைார. தனிச்ஹன்ாிதது பற்ற ஹபரிதாக யபசியே அவரிக இது யன்ாதமனைதாத
எனை கார எழுதுகிறைார. சி்ல யநரும அடுிததயவமு யன்ாற்றுிகயக வகதல்ம்ல எதறை நிம்லதல்
இரந்த ப னித சி்ல மனாதங்களில் நண்பரகள உதவிட ஹன்ாிதது ஹபறைமடிந்தது. காரய்லா
கபிஹயேயரா (Carlo Cafiero) எதகிறை ஹதற் இிததாலி ன்ாரந்த அனைாரிககிஸட் தம்லவர தனைது
ஹன்ாிததுிககமு விற்று ப னித வாழந்ுட சுவிட்ன்ர்லாந்ுல் வீடு வாங்கிிக ஹகாடுிததார.
அவ்வீடு ப்ரட்சியோுரகளித ப்கலிடமனாக இரிக ும எனைவுும ஹன்ால்்லப்பட்டது. மதலில் 50
ஆதரும ப்ராங்ிக காரய்லா அ்னப்பினைார. அயத யபால் மனற்ஹறைாரமமறையுும
அ்னப்பியேதற்கானை ஹன்ு ுமயே கார தரகிறைார.
1874 ல் அந்யதானியோ தனைது மதறு ழந்மதகளுட்னும, தாயோரட்னும அங் வந்து
யன்ரகிறைார. ஆனைால் ப னி்னிக ராஸ மனற்றுும கபிஹயேயராவுடத ஏற்பட்ட கரிதது
யவறுபாடு ஏற்பட்டது. வீட்மட இரந்த பசுமனாடுகள, ுமரகளுடத கபியயோயரவிற்யக
எழுுிக ஹகாடுிககயவண்டியே நிம்ல ஏற்பட்டது. அந்யதானியோவிற் இந்த விஷயேங்கள
எதுவுும ஹதரியோத நிம்லதல் ப னித மிகவுும அவுிக ளுானைார. அந்யதானியோ வந்த சி்ல
நாட்களில் ப னித ராஸ உடத இிததாலி ஹன்தறைார. அங்கிரந்து அந்யதாஹனைாயோவிற்
அவ்வீடு றிதத விவரங்கமு விுிககி எழுுனைார.
யபால்யகானைா (Bolgona) எதகிறை ப ுதல் க்லகிககாரரகளுடத தப்ரனி எதகிறை ஹபயேரில்
ப னித மனமறைந்து வாழ்ந்தார. அங் க்லகும யதாற்றைவுடத தற்ஹகாம்ல ஹன்ு து
ஹகாண்டுவிட்லாும எனை கருனைார. பிதனைர அவர மழுமமனயோக மக ன்வரும ஹன்ு துஹகாண்டு
மனாறுயவடிதுல் நாட்டுப்ப்றை பாுரியோர யபா்ல ப்ல இடங்களுிக ஹன்தறைார. பிறை அவர
வீடு வாங்கியே சுவிட்ஜர்லாந்ுத ய்லாகாரயனைாவிற் ுருமப நிமனைிததார. ப னித
விுிககும வரவதற் மதனையர அந்யதானியோ ராஸ ம்லும அவ்வீடு ப்ரட்சிிககாரகளுிக
ஹன்ாந்தமனானைது அவரது கணவரிககல்்ல எதபமத ஹதரிந்துஹகாண்டார.
ப னித தாஸதவஸகி சூதாட்டும ஆடியே காசியனைாவிற் ஹன்தறு வரிததுவங்கினைார.
அந்யதானியோ ததமனை ஏற்றுிகஹகாளுாமனல் காத்லத காுமப்ஸிதடும யபாக மடிவானைால்
தற்ஹகாம்ல ஹன்ு து ஹகாளவமத தவிர வகதல்ம்ல எதறை மனனைநிம்ல அவரிக உரவானைது.
ஆனைால் ஹன்ப்டுமபர 1874 ல் தத்னடத லுகாயனைா எ்னும ப ுிக வந்து யன்ருமபடி
அந்யதானியோ கடிதும எழுுனைார. ப னித அிகயடாபர 7, 1874 ல் அந்யதானியோ
இரப்பிடிதுற் ஹன்தறு யன்ரந்தார. சி்ல நாட்களில் அப்ப ுதல் மனாஜினி ஆதரவு
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யபராசிரியேரகளுடத நட்ப் பண்டார. காுமப்ஸி அவ்வப்யபாது அங் வந்து ஹன்தறைார.
லுயகானைாவில் காம்லதல் காபி பிதரிிகமககள படிப்பது, நண்பரகளுடத விவாதும, மனாம்ல
4 மனிததலிரந்து 8 மனிதவமர உறைிககும, சிறது யநரும அந்யதானியோவுடத, பிதனைர இரவு
ஹவ யநரும கண்விகிதது படிிததல், எழுதுதல் எதகிறை மமறைமயே மகயோண்டு வந்தார.
அங் ும அவரிக கடத இல்்லாமனல் இல்ம்ல.
ப னித ஹதாக்லாுரகளுிக அனைாரிககின்ும பற்ற எடுிததுமரிகக துவங்கினைார. நாும நிமறையே
யபசிவிட்யடாும. இனி வயேதானை கா்லிதுல் கற்றுிக ஹகாளவதுதாத உகந்தது எதறை எண்ணும
அவரிக ஏற்பட்டது. ஜாத ஸடூவரட் மில், யஷாபதயஹெர ப்ிததகங்கமு ுனைமும
படிப்பவரானைார. ுருமப காபிடல் ப்ிததகும யவண்டி நண்பர ஆடால்ப் யவாிகட்ிக
எழுுனைார. பரவீக ஊரானை பியரமகியனைாவில் ஹன்ாந்தமனாக இரந்த காடுகமு விற்றைால்
ப னித பங்காக ்லட்ன்ும பிராங்ிக கிமடிக ும எனை ன்யகாதரர மனிதுதல் யபச்சு எழுந்தது.
பிப்ரவரி 1875 ல் 28000 பிராங்ிக ஹகாடுிதது லுகனைாத நகரிக அரகில் வில்்லா ஒனதமறை
அவர வாங்கியேதாக றப்ப் கிமடிககிறைது. தாத இடுகாட்டிற் யபாவதற் மதனைர ஹன்ாந்த
ஊர வந்து உறைவினைர அமனைவமரயுும பாரிகக விருமப்வதாக ப னித எழுுனைார. விவன்ாயேும
எதபுல் ஆரவும ஹகாண்டு உரங்கள றிதது ஹதரிந்து ஹகாளு ஹகமிஸட்ரி படிிததார
ப னித. ப்லவமக விமதகமு தரவிிததார.
ப னித உடல்நிம்ல துரிததுவங்கியேது. ஆஸிதமனா, இதயேயநாு , கால் வீிககும,
காதுயகுமமனயோல் அவுப்பட்டார. இிததாலி ஹதாக்லாுர இரவர காம்ல மனாம்ல வந்து
அவரிக ஆமட அிதவிிதுட உதவினைர. ராஸ, கபிஹயேயரா யபாதறைவரகள
அந்யதானியோவிற் ஹதரியோமனல் ப னிமனை பாரிதது ஹன்தறைனைர. 1876 ல் அஹ்லிகன்ாந்ுர
ஹவபர எ்னும இுும ரஷ்யே ஹபண் ுனைும ப னிமனை பாரிகக வரிததுவங்கினைார.
அவரிககானை தனி சிறுஅமறைதல் பல்யவறு ஹமனாக ப்ிததகங்கள , ுனைன்ரிகள எழுதுயகால்
மனரந்துகள ஆங்காங்யக மமறையேற்று காணப்பட்டனை. ஹவபரிடும அடிிககடி ரஷ்யோ
தற்யபாது எப்படி இரிககிறைது எனைிகயகட்டு அறந்து வந்தார. அவரது ன்யகாதரி திதயோனைா
அடிிககடி ஹன்ால்லுும ன்ாவது எப்படி அரமமனயோக இரிககிறைது எதபது அவரிக அடிிககடி
யகட்கிததுவங்கியேது.
அந்யதானியோ இிததாலி யபாு விட்்லாும எனை வற்ப்றுிதத துவங்கினைார. அரசியேலில்
ஈடுபடயபாவுல்ம்ல எனை ஆட்சியோுரகளுிக ஹதரிவிிதது தங்கிவிட்லாும எதறைார. ஹவபர
கடுமமனயோக இமத ஆட்யன்பிிததார. ப னித தத வர்லாற்மறை, ஹபரமிதிதமத
இழந்துவிடுவார எதறைார அந்த இுும ஹபண் ஹவபர. ஆனைால் அந்யதானியோ யபச்மன்
ப னினைால் தட்ட மடியேவில்ம்லல். தனைது நுமபிிகமக ரியே ஹன்ரப்ப் ஹதாக்லாளியுடத
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அவர ஜூத 1876 ல் லுகாயனைா விட்டு ப்றைப்பட்டார. வகதல் ஹபரயனைவில் அடால்ப்
யவாிகட் அவமர ரதல் நி்லயேிதுல் வந்து மனரிததுவமனமனைிக அமழிதது ஹன்தறைார.
பழுமஹபரும நண்பரகள ப்லர மனரிததுவமனமனை வந்து பாரிததனைர. அவரகளிடும எத
நினைவுகமு நாத எழுுனைால் யோர படிிககப்யபாகிறைாரகள எனை வினைவினைார. யஷாபதஹொர
ப்ிததகங்கமு படிிகக யவண்டினைார.
அவரது உடல்நி்ல ஒனிததுமழிகக மனறுிதது அவர ஜூத 28 1878 ல் யகாமனாவிற் ஹன்தறைார.
மதனைதாக அவமர ுனைமும பாரிதது இமன் றிதது ஹரு ச்யன்ல் டுுமபிதுனைர
யபசிவந்தனைர. ஜூம்ல 1, 1876 ல் ன்னிிககிழமமன மனுயேும அவரகள வந்தயபாது அவர
மனமறைந்த ஹன்ு ுதாத கிமடிததது. உடல் நிறைும மனாறப்யபானைது. ஜூம்ல 3 அதறு அவரித
இறுு ன்டங் கள நமடஹபற்றைனை. நாற்பதுயபரகளுிக
மறைவாக பங்யகற்றைனைர. எவ்வுவு
ஹபரியே ன்வப்ஹபட்டி எனை அவ்யவம்ல ஹன்ு யுும ஹதாக்லாுரகள சிரிிததுிகஹகாண்யட
யபசியேமத கார றப்பிடுகிறைார. மிக எளியே மமறைதல் இறுு ன்டங் கள மடிந்தனை.
வாழ்நாள யபாராளி, அுகாரிதுற் எுரானை ரல் எழுப்பியே யபாரளி எந்த பகட்டுும
இல்்லாமனல் ன்வப்ஹபட்டிிக ள அடங்கிப்யபானைார எதகிறைார கார. அப்யபாது யநப்பிளஸ
நகரில் இரந்த அந்யதானியோ ஹபரத வரகிறைார. அங்கிரந்த நண்பரகளுடத நடந்தது றிதது
யகட்டறகிறைார.
V
அகி்லிதுல் மனாரிகஸ உடத ப னித பிதயோற்றயேயபாது யவறுபாடுகள எழுந்தனை.
மனாரிகஸ ப மனை ஜாரித ஏஹஜண்ட் எனை விமனரசிிததார. ஆனைால் ப னித சிமறைவமதகமு
அறந்த ஹஹெரன்த, மனாஜினி இரவரும மனாரிகஸ தனைது வாரிதமதகமு ுருமப
ஹபறையவண்டுும எனை வற்ப்றுிதுனைர. மனாரிகஸ ுருமபஹபறைவில்ம்ல. ்லண்டனில் வாழ்ந்த
ப னிமனையயே அங்கிரப்பவர அறந்ுரந்தனைர. அவர றிதத ரஷ்யே ஆவணங்கள 60
ஆண்டுகளுிக பிதனைரதாத ஹவளியோதனை.
1847-48 ல் பிரஸ்ஸல்சில் மனாரிகமன் ப னித ன்ந்ுிததார. அவரது நண்பர ஹஹெரயவவிற்
மனாரிகஸ றிதத தனைது எண்ண ஓட்டிதமத ப னித எழுுதரந்தார.. மனாரிகஸ சூழம்ல
விஷமனாிக கிறைார. கரவும, யகாட்பாட்டில் தற்ஹபரமமன- நமடமமறைதல்
பயேங்ஹகாளளிிததனைும, பிறைர றிதது வுமபுப்ப், வாழ்ிகமகதல் இல்்லாமமன எதபனை அவரது
ணங்குாக இரிககிதறைனை எதறை கடுும விமனரன்னைிதமத அுல் அவர மவிததார.
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1862-72 கா்லங்களில் ப னி்னமடயே மிக உயேரந்த கரிததுிககள ஹவளியோதனை.
இிககா்லுமதாத அவரிக சிந்தமனை மனற்றுும உடல்னுுயோக மிககியே கா்லும எதறு
ஹதரிவிிககிறைார ஆல்ட்ஹரட். பிுாங்கி ஹன்ால்வதுயபா்ல ஒனரவமர அவரது யநரடி ரின்ல்ட்
எதபுலிரந்து அல்்லாமனல் அவர ஏற்படுிததுும மனமறைமக விமுவுகளிலிரந்துும
எமடயபாடயவண்டுும. ப னிடும எந்த ஹரடியமனட் பாரம்லாவுும இல்ம்ல. ஒனரவர தனைது
ஹன்ாந்த மமுமயே கன்ிககி ஹகாளுாமனல் அவரது ப்ிததகங்களில்
விமடயதடிிகஹகாண்டிரந்தால் கிமடிககாது எதகிறைார அல்ட்ஹரட்.
1869 ல் ப னித ன்மனாதானைும மனற்றுும விடுதம்ல காங்கிரஸ லகில் உமரயோற்றனைார. சி்லர
மனட்டுும மனுப்ப்மி மனனித வாழ்ிகமக வாழ்ந்ுட ஹபருமபாதமமன உமழப்பாுர
மிரகிததனைமனாக நடிததப்படுும நாகனுகிதமத அவர ன்ாடினைார. தனிநபராகவுும
வரிககங்குாகவுும ஹபாருாதார ன்மக ன்மனிததுவும எனை யபசினைார. தாத கஹ்லிகடிவின்ும எனை
குமயூனின்ிதமத விுிக வதாக றப்பிட்டார. குமயூனின்ும எதகிறை சிந்தமனைமயே நாத
எுரிககவில்ம்ல, மனாரிகசியேர யபசுும அதத அுகாரிதததமமனமயேயயே எுரிககியறைத. ன்மகும
கட்டப்படுவது எதபதானைாலுும, பகிரவு எதறைாலுும யமனலிரந்து அுகாரிததுவிதுலிரந்து
தரப்படுவதாக இல்்லாமனல் கீகலிரந்து நமடமமறை ப்படுிததப்படயவண்டுும. வாரிசு
ஹன்ாிததுரிமமன டாது. அது அரசித விுவுதாத எதறைார. ததமனை அவர குமயூனிஸட் எனை
அமழிததுிகஹகாளவமத விட கஹ்லிகடிவிஸட் எனை அமழிததுிகஹகாண்டார.
1848 த பிரிஞசு எழுச்சி ஒனடுிககப்பட்டுல் மனனைும ஒனடிந்தார ஹஹெரன்த. ரஷ்யோ ஏத
மத்லாளிிததுவிதமத அமடயோமனல் யன்ான்லின் டியேரன்ாக மன்லரிக டாது எதறை யகளவிமயே
அவர எழுப்பினைார. அது ஹதாக்லாுர விவன்ாதகள டியேரன்ாக எழட்டுும எதறைார.
்லண்டனில் இரந்த ப னித உடத ஹதாடரப்கமு ஹதாடரந்தார. காதஸடிட்யூஷத
எதபஹதல்்லாும மனாஸடரிக ும அடிமமனிக ும இமடயயேயோனை ஒனப்ப்ந்தும எதறைார.
யராப்ட்கித ப னித ஹன்ல்வாிகமக அவரது எழுிததுிககமு மனட்டுும மவிதது மனாரிகமன்
எமடயபாடுவதுயபால் யபாடயவண்டாும எதறைார.
ஹதாக்லாுரவரிககும தங்களித உதரப்பானை வரிககப்யபாராட்டிதமத
மனிதுயேப்படுிததப்பட்ட அுகாரவரிககிதுடும ன்ரவாுகாரும எதகிறை ஹபயேரில் ன்ரண்டர
ஹன்ு து ஹகாண்டுவிடிக டாது எதறை எச்ன்ரிிகமகமயே ப னித விடுிததார. அவரித சிறைந்த
பமடப்பாக கடவுளுும அரசுும (God and State) விுங் கிறைது. மனா்னடிதமத
மனறுப்பதுதாத அரசு எதறைார. அரசு எதபமத மவிததுிகஹகாண்டு உ்லக ன்மனாதானைும
எதஹறைல்்லாும யபசுவது அப்பாவிிததனைமனானைது எதபமத அழுிததமனாக ஹதரிவிிததவர
ப னித.
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மனாரிகஸ மனற்றுும அவரது நண்பரகள ததமனைப்பற்ற ஜார ஏற்பாட்டில் ஷாுமஹபதத
பாரட்டி, ஹபண்களுடத ஹகாண்டாட்டமனாக இரப்பதாக எழுதுகிதறைனைர.
சிமறைிகஹகாட்டடிதல் வமதப்மபட்டிரந்த ததமனைப்பற்ற அவ்வாறு எழுுயேமத அவர
மட்டாளதனைமனானைது எதறு விமனரசிிததார. மனாரிகஸ ப னித இரவரும 1864 ல் 16
ஆண்டுகளுிக பிதனைர ன்ந்ுிததுஹகாண்டனைர. ன்ந்ுப்ப் றிதது இரவரும புவிட்டுளளனைர.
மனாரிகஸ ப னித ன்ந்ுப்ப் றிதது எங்ஹகல்ஸிக ஹதரிவிிததார. மனாரிகஸ அவமர எனைது
பமழயே நண்பத எனை றப்பிடுகிறைார. மனாரிகசித அரசியேல் ழாும மனரறுும நண்பரகள
வட்டும பற்ற ப னித தனைது விமனரன்னை மனுப் பட்மட ஹகாண்டிரந்தார. மனாரிகஸ சுயேிககாதல்
ஹகாண்டவர. அவர தற்ஹபரமமனிக சிறயே காயேிதமதிக ட அ்னமனுிககமனாட்டார. அவமர
நீங்கள ஹதாழயவண்டுும. அவரது அதப் கிமடிகக யவண்டுஹமனனில் அவரிடும பயேந்து
நடந்துஹகாளுயவண்டுும. அவமரச்சுற்ற ப்கழ்பாடிகளுும எடுபிடிகளுும இரப்பமதயயே
அவர விருமப்கிறைார எதகிறை கடுும விமனரன்னைிதமத ப னித மவிததார.
மனாரிகசித யமனதாவி்லான்ும மீது ப னி்னிக மனரியோமதயுும இரந்தது. குமயூனிஸட்
அறிகமகமயே ப னித 1862 ல் ரஷ்யேனில் ஹமனாகஹபயேரிததார. காபிடல் படிிததுவிட்டு
பிரமிப்மப ஹவளிப்படுிதுனைார. ஹஹெரன்்னிக எழுுயே கடிதிதுல் ததமனைப்பற்றயே
சுயேவிமனரன்னைிததுடத மனாரிகமன் அங்கீகரிிதது அவர எழுுனைார. கடந்த 20 ஆண்டுகுாக
யன்ான்லின்ிதுற்காக மிகிதுறைமமனயோக ஹபரும உமழப்மப மனாரிகஸ நல்கிவரகிறைார. இுல்
அவர மதநிதறு தம்லமமனதாங்கி வரகிறைார. அவரித பயேந்தரும இச்ஹன்ல்வாிகமக எனைது
சுயேவிரப்பங்களுிககாக மறைிதது அகிகக நிமனைப்பது மனதனிிககமடியோத ஹன்யேல். அவமர
எிதரிதத எனைது யபாராட்டும ஹதாடரும. அவர எதமனை காயேப்படுிதுயேதற்காக அவமர
எிதரிதது நாத யபாராடவில்ம்ல.அவரித அரசு யன்ான்லின்ும எதபுல் எனைிக
உடதபாடில்ம்ல எனை தாத மனாரிகசிடமிரந்து யவறுபடுும இடிதமத ப னித
ஹதளிவுபடுிதுனைார.
ஹஜனிவாவில் பிலிப் ஹபிககர எ்னும குமயூனிஸட் மனாரிகசித காபிடம்ல ப னி்னிக
ஹகாடுிககிறைார. மிக மிககியே, ஆழமனானை, கற்றைறந்த விஷயேங்கள ஹகாண்ட ஆனைால்
ப்்லனைாகாத (abstract) ப்ிததகும எதறு ஹன்ாதனை ப னித தாத மனாரிகசிற் நதற
ஹதரிவிிதயதா பாராட்டியயோ எழுத மனறைந்ததாக ஹன்ால்கிறைார. தனைது மனறைு மனாரிகஸிற்
இமழிககப்பட்ட மனரியோமத மறைவாக பாரிககப்பட்டுவிட்டது எதபமதயுும ப னித
உணரகிறைார. ஹஜதனியுும ப னித ஒனரவாரிதமதிக ட எழுதாமத பற்ற றப்பிட்டு
ரஷ்யேரகமு நுமபயவ மடியோது எனை ஹபிககரிக கடிதும எழுதுகிறைார
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லப்ஹனைிகட், ஹபபல் யபாதறைவரகள தங்கள பிதரிிகமக எழுிததுிககள ம்லும ப னிமனை
விமனரசிிதது ஜாரித மக லி எனை எழுுனைர. அகி்லிதுல் கரிததுயவறுபாடுகள மற்றயே
நிம்லதல் ட நண்பர ஒனரவரிக ப னித ஜனைவரி 28 1872 கடிதிதுல் ஹஜரமனத ழுவித
தம்லவர மனாரிகஸ யபாதறைவரகள ்லண்டனில் அகி்லிதுல் கடுமமனயோக
உமழிததுவரகிறைாரகள எதயறை எழுுனைார. ஆனைால் இந்த மனுப்பிற் ரியே மனனிதரகள
எதமனை பமகவனைாக சிிததரிிககிறைாரகள. அவரகளுிக நாத பமகவத இல்ம்ல எனை
உணராமனல் தவறமழிககிதறைனைர. அவரகுது அறவுிதுறைத, பாட்டாளிகள பிககும நிற் ும
உறுுப்பாடு ஆகியேவற்மறை நாத மனுிககியறைத. நமனது கா்லிதுத ஹபாருாதார மனற்றுும
யன்ான்லின்ிதுல் ஜீனியேஸ மனாரிகஸ எனை றப்பிட்டார ப னித. மனாரிகசித நண்பர
எங்கல்ஸ ட ஹபரும ப்ிதுமனாத எதறைார ப னித. அவரகுது யன்மவமயே
மிககியேிததுவிதமத அங்கீகரிிககாமனல் இரப்பது நதறஹகாதறைமமனிக ன்மனும எதறைார அவர.
ப னித தாத மனாரிகஸ இடமிரந்து யவறுபடுவமத சுட்டிிககாட்டுகிறைார. மனாரிகஸ அரசு
ம்லும நிரவாகும எனை மமனயேப்படுிததப்பட்ட அுகாரிதுற்காக நிற்கிறைார. ன்ரவாுகாரும
எதறு ஹன்ால்கிறைார. நி்லும மனற்றுும அமனைிதது ம்லதனைங்களுும அரசிற்யக ஹன்ாந்தும.
அரன்ாங்க அுகாரிகள, வல்லுனைரகள நிரவாகும ஹன்ு வர எனை அங் நுமபப்படுகிறைது. நாத
ஹன்ால்வதுும அரசியேல் ன்மக ன்மனிததுவுமதாத. ஆனைால் அரசு இல்்லாமனல் எதபதுதாத அுல்
மிககியேமனானைது. நாும கட்டமமனிகக விருமப்ும ன்மகும யமனலிரந்த கட்டமுகுால்
அமமனயேிக டாது- சுதந்ுரமனாக ட்டிமணவு ஹகாண்ட ஹதாக்லாுரகுால் ன்மகும
கட்டமமனிககப்படயவண்டுும எதறைார ப னித.
மனாரிகஸ றிதத மனற்றை விமனரன்னைும அவரது இயேல்ப் றிதததாக இரந்தது. மனாரிகஸ மனற்றைவர
ப்கழ் அமடவமத ன்கிிககாமனல் இரந்தார. ஹபாறைாமமனிக ட ஹகாண்டார. ப்ரதாமனை
யதமவதல்்லாமனல் அவர அமடந்துவந்த ப்கழுிககாகயவ தாிககினைார. மனாரிகஸ எப்யபாதுும
எனைது சிந்தமனை எனை யபசுவார. ideas எதபது ஹபாதுவானைது- அமனைிதது மிகச்சிறைந்த
எண்ணங்களுும ப்லரித ட்டுமழப்பித ஹவளிப்பாடு எதபது தாயனை ன்ரியோனைது எனை
ப னித தனைது வாதிதுத ம்லும மனாரிகமன் விமனரசிிததார. மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ யன்ான்லின்
ஜனைநாயேக அம்லயேதஸ மனற்றுும அகி்லும எ்னும அறிகமக ம்லும ப னிதமீது கடுும
விமனரன்ிதமத மதமவிததனைர. மனாரிகஸ வர்லாற்மறை எழுுயே ஒனட்யடாரூல், ஹமனரரிங் ட
இமத ஏற்கவில்ம்ல எதகிறைார அல்ட்ஹரட். ப னித மனாரிகசித விமனரன்னைிதமத பாரா
மிலிட்டரி வமகப்பட்ட கண்டனைும (gendarme denunciation) எனை ஹன்ால்லிவிட்டு
அகி்லிதுலிரந்து தாத வி்ல வதாக அறவிிததார.
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ப னித மனமறைந்த ஜூம்ல 1, 1876 ல் அகி்லும தனைது ஹன்யேம்லயுும மற்றலுமனாக
இழந்ுரந்தது. ஸஹபதத, இிததாலி, அஹமனரிிககாவில் ட அனைாரிககிஸட்கள ஹன்ல்வாிக ும
யபாராட்டங்களுும ஹதாடரந்தனை. ப னிமனை யதால்விதத பரிதாபகர ஆளுமமனயோக
சிிததரிப்பமத அல்ட்ஹரட் விமனரசிிககிறைார..
வதமமறை ம்லுமதாத ப்ரட்சி எதபுல் அவர மனாரிகஸ உடத நிதறைாலுும மனாரிகஸ
ஹன்ால்லுும ஒனழுங்கமமனந்த வரிகக ுரட்சி ம்லும ப்ரட்சி எதபதற் பு்லாக அப்யபாமதயே
யகாபிதுத ம்லும விவன்ாதகள மனற்றுும மனனித ட்டும ஹகாளளுும எழுச்சிதாத ப்ரட்சி எனை
கருனைார ப னித. உண்மமனதல் ப்ரட்சிிககாரரகள இரிததும சிந்தப்படுவமத
விருமப்வுல்ம்ல- எதனை ஹன்ு வது மடியோட்சிகளுும அரன்ாங்கிதமதயுும பயேமறுிதத
அவ்வாறு ஹன்ால்்ல யவண்டியுளுது எதறுும அவர நண்பரகளுிக எழுதுகிறைார.
அமனைிததுவமகப்பட்ட அுகாரங்களுும விககரிப்ப்கயு- அமனைிததுவமக
பிதந்துயபாதலுும அவமனானைகரமனானைமவயயே (All exercise of authority perverts, and all
submission to authority humiliates) எதபார ப னித.
ஹதாக்லாளிவரிகக அரசியேல் அுகாரும ம்லும ன்ாுிததுவிட்லாும எனை குமயூனிஸட்கள
கரதுகிதறைனைர. ஆனைால் ப்ரட்சிகர யன்ான்லிஸட்குாகியே நாங்கள அரசியே்லற்றை அமமனப்ப்கள
ம்லும அரசியேல் அுகாரும எதபதற் எுரநிம்ல எடுப்பதத ம்லும ஹதாக்லாுரகள
ுருயவண்டுும எனை விமழகியறைாும எனை ப னித எழுுனைார. ப னித இச்சிந்தமனை
அவரது தடுமனாற்றைிதமதிக காட்டுவதாக கார மனுப் படு ஹன்ு கிறைார.
அகி்லிதுல் ஏற்பட்ட யவறுபடுகள காரணமனாக ப னித அவரது ஆதரவாுரகள ஹன்ப்டுமபர
1872 யஹெிக காங்கிரசில் ஹவளியயேற்றைப்பட்டனைர. இது றிதது ஹன்ு ு ஹவளியோனைது.
ப னித லிபரடி பிதுரிமக எடிட்டரிக எழுுனைார. மனாரிகஸ விிஞஞானைபரவமனாக
மழுமதல் உண்மமன ஒனதமறை கண்டுபிடிிதததுயபால் கற்பமனை ஹன்ு து ஹகாளகிறைார எனை
ஹன்ால்லி அவமர நாத கஷ்டப்படுிதத விருமபவில்ம்ல. அரமன் அகப்பது எதறை கரிதுல்
நாங்கள உறுுயோக நிற்கியறைாும. அரசி்னள இரந்து அரசு ம்லும மனிககளுிக
ஹதாக்லாுரகளுிக சுதந்ுரும, விடுதம்ல தரமடியுும எதபமத
ப்ரிந்துஹகாளுமடியேவில்ம்ல. மனாரிகசிஸட்கள கவரஹமனண்டலிஸட்குாக உளுனைர.
ஹவற்றதத களிஹவறதல் மனாரிகஸ இரிகக்லாும. இர அிதகளித கரிதது மரண்பாட்டில்
இுமமி ட ்தரவில்ம்ல எதறைார ப னித. சீரானைதாக இல்்லாவிடி்னும மனாரிகஸ ப்ரட்சிகர
தாகும நிமறைந்தவர. ஆனைால் பாட்டாளிவரிகக ன்ரவாுகாரும எவ்வாறு பிரச்ன்மனைமயே
்தரிக ும எதபமத ஏத அவர காணிததவறனைார . இந்த விஷயேும தனைிக ஆச்ன்ரயேமனாக
இரிககிறைது எதறைார ப னித.
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அகி்லிதுத பிரச்ன்மனைிக மனாரிகயன் காரணும. அவரித ன்ரவாுகாரயமன காரணும. அகி்லிதுத
துவிகக கரிததா மனாரிகஸ எதறைாலுும அதத தந்மத எனை அவர ததமனைிக கருிகஹகாளகிறைார.
அவரித இறுமனாப்ப்தாத பிரச்ன்மனையோகிறைது எனைவுும ப னித மனாரிகமன் விமனரசிிததார. அவர
மனரிததுவச்சியோக இரிகக்லாும அகி்லிதுத ஹபற்யறைார அல்்ல. யஹெிக காங்கிரசிய்லயயே
மனாரிகஸ அகி்லிதமத ஹகாதறுவிட்டார. அுகாரபரவ ஹகாளமக எனை அறவிிததுவிட்டால்
அதற் பிதனைர எதனை விவாதும நமடஹபறைமடியுும. விிஞஞானைபரவமனானை அுகார
உண்மமனமயே அப்ஹபரும மனண்மட தனியோக உமழிதது கண்டுபிடிிதது உ்லகிற்
ஹகாடுிததுவிட்டதாக மனாரிகசிஸட்கள ஹன்ாதனை பிறை ஏது விவாதும. அந்த
கமனாண்ட்ஹமனண்ட்கமு மனனைப்பாடும ஹன்ு யேயவண்டியேதுதாத எனை அவர யகலியோக
யகளவிகமு மதமவிததார.
மனாஜினிமயேயுும மனாரிகமன்யுும ஒனப்பிட்டு ப னித யபசுகிறைார. மனாஜினி கடவுமு நுமபி
அரசு றிதது யபசினைார, மனாரிகஸ கடவுள நுமபிிகமகயோுர அல்்ல. ஆனைால் மனாஜினிதத
கடவுயு பரவாதல்ம்லப்யபால் உளுது எனை விமனரசிிததார. அவ்வப்யபாது அவர
எங்ஹகல்ஸ றிததுும மனாரிகசித வ்லிககரும எனை யபசியுளுார. எங்ஹகல்ஸ, ்லயன்ல் யபாதறை
மனாரிகசியே யன்ான்்லாஜிஸட்கள ஹபாருாதார வுரச்சிதத கட்டங்கள, யன்ான்லின் ப்ரட்சி
எதறு யபசுவது றிதது தனைது கரிததுிககமு ப னித மதமவிததார. தவிரிககமடியோத
ஹபாருாதார கட்டங்கள எனை பிறை அமனைிதமதயுும நீிககிமவிதது யபசுவது எதபுல் எனைிக
ன்ந்யதகும உளுது எனை ப னித எழுுனைார
தற்கா்லிதுல் பிஸமனாரிக எப்படியயோ அப்படி அவரித வகிதயதாதறை்லாக எுரகா்ல
பிஸமனாரிககாக மனாரிகஸ எனைிக ப்படுகிறைார எனைவுும ப னித எழுுனைார. மனாரிகமன் தாத
இகவுபடுிததுவதாக கரதயவண்டாும எனை ஹதரிவிிததுவிட்டு அவ்வாறு எழுுனைார ப னித.
மனாரிகமன் ஒனப்பிடுுமயபாது ப னித ஹன்ல்வாிக மி ந்த ஈரப்ப்ஹகாண்டதாக இரிகக
மடியேவில்ம்ல. ரஷ்யோவில் டால்ஸடாு , ஹராயபாட்கித யபாதறைவரகள வதமமறையேற்றை
அனைாரிகிகசின்ும பிககும நிதறைனைர. ஸஹபதத, இிததாலிதல்தாத ப னித ஹன்ல்வாிக
நீடிிதததாக இரந்தது.
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யன்ான்லின்ும இல்்லாத சுதந்ுரும நீுயேற்றைது. அயதயபால் சுதந்ுரும இல்்லாத யன்ான்லின்ும
மிரகிததனைமனானைது (Liberty without Socialism is privilege, injustice; socialism without
liberty is slavery and brutality) எனை எழுுனைார ப னித. அவர மமறைப்படுிததப்பட்ட
சிந்தமனை எமதயுும தரவில்ம்ல எனை ஹபாதுவாக கரதப்படுகிறைது. யகாட்பாடுகுால்,
ப்ிதிதகங்குால், தயோரிிககப்பட்ட சிஸடும ஒனதறைால் இவ்வு்லமக எவரும
காப்பாற்றவிடமடியோது எதபுல் அவர உறுுயோக இரந்தார. தாத
யதடிிகஹகாண்டிரப்பவத (I am a true seeker) எதபார. யராப்ட்கித ஹன்ால்வது யபா்ல
அவர அறவாரந்த விற்பதனைராக இல்்லாமனல் இரிகக்லாும ஆனைால் தாரமீக
ஆளுமமனிக ரியேவர (moral personality rather than intellectual authority). அவர
எழுிததுிககள அவமர யகாட்பாடற்றை கிுரச்சிிககாரர (undoctrinaire insurrectionist) எனை
அமடயோுப்படுிததுகிதறைனை.
வுரச்சி ஹபறைாத நாடுகளித அடிமனட்ட மனிககளிடமிரந்துதாத ப்ரட்சி எனை அவர கருனைார.
ஹன்ாிதுல்்லாத, அதறைாடயவம்ல இல்்லாத, எதுவுயமன கிமடிககப் ஹபறைாதவரகளதாத
அவரித ப்ரட்சிகரப ு- ஒனழுங்கமமனந்த ஹதாக்லாளிவரிககமனல்்ல. ஆஸுரியே யபரரமன்
அகிதது ப்ல ஸ்லாவியேர டியேரசுகமு உரவாிக தல்தாத அு யராப்பியே ப்ரட்சிதத
நுமபிிகமகயோ ும எனை அவர கருனைார. .
ஹஹெரன்த ப னிமனை அஹமனரிிககா இல்்லாத ஹகா்லுமபஸ மனட்டுமனல்்ல கப்பய்ல இல்்லாதவர
எதபார. மற்றை மடிவானை மனு யேப்படுிததப்பட்ட ஹன்யேற்மக உல் அவரிக
ஏற்ப்மடயேதல்்ல. அுலிரந்து தப்ப விருமப்ும மனனிதனைாக அவர இரந்தார. ஆு வுிக ட
யன்ாதமனைகளித பாரம்லாிககளில் வாழ்ிகமகதல்ம்ல எனைிக கருனைார. அது ஹபரும
ஹகாடுமமனயோனைது எதறைார. உ்லக ராணுவ அரசுகள அடிிததுிகஹகாண்டு அகயுும- ஒனதறு
மனற்றைமத விழுங் ும எனை அச்ன்மற்றைார.
ஒனவ்ஹவார கட்டமுயுும சுதந்ுரிதுத கதனைிதுல் விழுும அமறையயே (Every command
slaps liberty in the face) எதறைார ப னித. அவமரப் ஹபாறுிததவமர இந்த அரன்ாங்கும
யமனான்ும அந்த அரன்ாங்கும நல்்லது எதபஹதல்்லாும இல்ம்ல. அரன்ாங்கும எதபயத
ஆபிததுதாத யமனான்மனானைதுதாத. மனனித ்லயமன சுதந்ுரமனாக ன்மனமதயோக இரந்தால்தாத
எனைிக ும சுதந்ுரும. அதாவது எனைது சுதந்ுரிதமத வமரயேறுிககாத கட்டுப்படுிததாத அடுிதத
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மனனிதரகளித சுதந்ுரும எதபதுமனாக அது இரிககிறைது எதறைார. பிரிந்துயபா ும உரிமமன
இல்்லாத ஃஹபஹடரலின்ும எதபமத ப னித ஏற்கவில்ம்ல. அது உண்மமனயோனை
ஃஹபஹடரலின்ும ஆகாது எதறைார. கண்ணுிக ஹதரியோத ப்ரட்சிகர ழுிககுாக நாும
ஹன்யேல்படயவண்டுும. இரிககிதறை அரமன் அகிககயவண்டுும. ப்ுயே அரமன் அுகாரிதமத
கட்டுவதல்்ல நமனது யவம்ல எதறைார.
பாட்டளிவரிகக ன்ரவாுகாரும உ்லக ப்ரட்சிதல் தம்லமமன ஹபாறயோுராக மனிககமு
ஹநறப்படுிததுும அுகாரமனாக ஹன்யேல்படுும எதபயத அமனைிதது மனிககள இயேிககங்கமுயுும
ுமன் ுரப்ப்ும- ப்ரட்சிமயே ஹகாதறுவிடுும எதபமத மனாரிகஸ பாரிகக தவறவிட்டார. எந்த
வமகதலுும அரசியேல் ன்ரவாுகாரும அரசு மனறுகட்டுமனானைும எனைப்யபசுவது ஆபிததானையத
எதறை பாரமவமயே மவிததார ப னித.
வறுமமனயுும தாழ்வுற்றை நிம்லயுும மனட்டுயமன ப்ரட்சிமயே உரவாிககிவிடாது. த்லமனட்ட க்லகும
எழ்லாும. ஆனைால் மனிககளிடும ன்ரவாுமன் ஹகாளமக பற்றை யவண்டுும. அது உரிமமனிககானை
ஆழமனானை பற்றுறுு தாகமனாக இரிககயவண்டுும. இந்த சிந்தமனையுும ஹவ ஜனை
நுமபிிகமகயுும இமணயுுமயபாது ன்மக ப்ரட்சி அரகாமமனிக வரும எதறைார ப னித.
யவரிககால் ன்மகும தனைது அ்னபவங்களித வகயோக விரப்பங்கமு உணரந்து
வடிவங்ஹகாடுிக ும ப்ுயே ன்மக கட்டுமனானைிதமத ஹன்ு ுடுும. இப்படிிததாத ன்ரியோனை ன்மக
ப்ரட்சி ன்ாிதுயேும எனை ப னித எனை விுிககும அளிிததார . .
ன்மனமதயோனை மனனிதரகள மனிதுதல் மனட்டுயமன மனனிதனித உண்மமனயோனை சுதந்ுரும
ன்ாிதுயேமனா ும. ஒனரவத அடிமமனயோக இரந்தால் ட அமனைவரித விடுதம்ல எதபது
இல்்லாமனல் யபாு விடுும எதபார ப னித. ன்மக ஸதாபனைங்கள அமனைிதுலுும சுதந்ுரும,
தனிநபர சுதந்ுரிதுல் ன்மக ஒனழுங் எனை ஹன்ாதனைார அவர. அமனைிதது வரிககங்கள, யரங்ிக
எதபமத தாண்டி அமனைவரிக மனானை அரசியேல் உரிமமன, ன்ரவஜனை வாிகஹகடுப்ப் எனை அவர
வற்ப்றுிதுனைார. நீுமனாதகள ட ன்மகிததால் யதரந்ிதஹதடுிககப்படுவர. அமனைிதது
மமனயேப்படுிததப்பட்ட அரன்ாங்க நிரவாக நிறுவனைங்கள கம்லப்ப் எதறைார. அடிப்பமட
நிறுவனைும குமயூத. அதத அமனைிததுவமக நிரவாகிகளுும வயேதுவந்த அமனைவராலுும
யதரந்ிதஹதடுிககப்படுவர. குமயூத, பிராவிதஸ, யதன்ும எதகிறை வமகதல் கட்டமமனப்ப்
இரிக ும. சுயயேச்மன்யோனை பிரயதன்ங்களித ன்மனஷ்டியோக யதன்ும இயேங் ும.
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தனிமனனித ன்மனிததுவும எதபதற் அவர விுிககும தந்தார. ஒனவ்ஹவார
தனிநபரிக மிமடயயேயோனை யவறுபாடுகமு ன்ரிப்படுிததுவதல்்ல ன்மனிததுவும. ுறைமமனகளில்,
இனைவகதல், பாலினைிதுல், வயேுல் யவறுபாடுகள விிதுயோன்ங்கள இரிகக்லாும.
பிறைந்துலிரந்து வுரந்து வரும கா்லிதுல் வாு ப்ப்களில் ன்மனிததுவும எனை ஹன்ால்கியறைாும.
கல்விதல் வாழ்வதற் யதமவயோனைவற்றல் ன்ும வாு ப்ப்கள எதகியறைாும.
வகவக ஹன்ாிததுரிமமன ஒனகிககப்படுும எதபமத ப னித ஏற்றைார. உமழப்ப் மனனித
ஹகுரவும எதகிறை உணரதல் இரிக ும. உடல் உமழப்ப், அறவு உமழப்ப் எனை
பா பாடுகள இல்்லாமனல் ட்டு உமழப்ப் எனை ஹன்ால்கிறைார ப னித. டுுமப
இயேற்மகமயே அல்்ல ன்ட்டனுுயோனை ஹன்ாிதது மனரப்ரிமமனமயே ஒனகப்பது பற்றயயே யபசுகியறைாும
எதறைார. மனதனுுயோனை ுரமனணும, சிவில் ுரமனணும எதறல்்லாமனல் சுதந்ுர ுரமனணும எனை
வமரயேறுிததார. ழந்மதகள தஹபற்றைவரிகயகா, ன்மகிதுற்யகா ஹன்ாந்துமத எனை உரிமமன
ஹகாண்டாடமடியோது. அவரகள வுரிககப்பட்ட பிதனைர சுதந்ுரமனானைவரகள. மனதன்ாரபற்றை
கல்விமமறை அ்னன்ரிிககப்படுும. வயேதானைவர, யநாயுற்றைவர, மடியோதவர குமயூனைால்
பராமனரிிககப்படுவர. ஒனவ்ஹவாரவரிக மனானை அரசியேல், ஹபாருாதார ன்மக ன்மனிததுவும
எதபது அவரது கனைவு எனை்லாும.
ன்மனாதானைும மனற்றுும சுதந்ுரிதுற்காத லிக எதபுல் விிகடர ஹ்யுயகா, மில், கரிபால்டி
ஆகியயோர ஆரவும காட்டினைர. ஹஜனிவாவில் அதத மத்லாும காங்கிரஸ 1867 ல் நடந்தது.
அங் ப னித கரிதது ஏற்கப்படாததால் அவர 1868 ல் ஹவளியயேறனைார. ஹபடரலின்ும
எதகிறை மிககியே கரிததாிககும றிதது அவர யபசினைார. யன்ான்லின்ும உரவாிககும எதபதற்
ப்ல நற்றைாண்டுகள பிடிிகக்லாும எதறைார. அு ிககியே அு யராப்பியே நாடுகள அமமனிகக்லாும
எதறைார.
நாத மனட்டுயமன ஆுிதத ு நிமறைந்தவத எதறு நல்்ல மனனிதமனைிக ட அுகாரும
சீரகிததுவிடுும. அவரகளுிக கட்டமுதட நாத பிறைந்துளயுத எதகிறை அரவரப்பானை
பாரமவ ஒனரவரிக ப்லப்பட்டுவிடுும எதறைார ப னித. அுகாரும எதபமதவிட மனனித
மமுமயே இதயேிதமத ஊழல்படுிததுும ஒனதறு யவறல்ம்ல எதறைார.
அனைாரிககின்ும எதபது சுதந்ுரமனமடந்த மனனிதரகளித கட்டற்றை ஹவளிப்பாடு .ன்மனிததுவும
சுதந்ுரும எதபுல் பிறைிக ும ப்ுயே ஒனழுங் . அுகாரும எங்கிரந்து எதபதல்்லயதவா்லயேமனா, மடியோட்சியோ, அரசியேல் அமமனப்ப் ன்ட்ட ஆட்சியோ, மத்லாளிிததுவ
டியேரன்ா, ப்ரட்சிகர ன்ரவாுகாரமனா எங்கிரந்து அுகாரும எதபதல்்ல பிரச்ன்மனை.
அுகாரிதுத அமனைிதது வடிவங்கமுயுும நாங்கள நிராகரிிககியறைாும எதபமத அவர
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உறுுபட ஹன்ால்லிவந்தார. எந்த யதசியே ப்ரட்சியுும ன்மக ப்ரட்சி வடிவும ஹகாளுாது
ஹவற்றஹபறை மடியோது. அயதயபால் அது அரசு எனை ஒனதமறை அகிககாதுும
ஹவற்றஹபறைமடியோது எதறைார ப னித. ஏஹனைனில் அது மனிககுால் மனிககளித ஹநறன்ாரந்து
நமடஹபறுவது. ப்ரட்சி எதறை ஹபயேரால் யமனலிரந்து கட்டமுப்யபாட்டு யதன்ிதமத நடிததுும
அரன்ால் விடுதம்லமயே அமனைிதது மனனிதரகளுிக ும தரமடியோது எதபது அவரது
அழுிததமனானை கரிததாக இரந்தது.

VII
ன்ுமஷ்டி ஆட்சி, யன்ான்லின்ும, இமறைதயேல்மனறுப்ப் (Federalism, Socialism , Anti
Theologism) எதபமத அவர மழிககமனாக தந்தார. 1869 பான்ல் காங்கிரஸ அகி்லிதுத
ட்டிதுல் அரசிடும அமனைிதது ஹன்ாிததுிககளுும எனை வாதாடியே குமயூனிஸட்கள (StateAuthoritarian Communists) மனற்றுும அமனைிதது ஹன்ாிததுிககளுும ஹதாக்லாுர
அமமனப்ப்வன்ும எனை வாதாடியே (anti authoritarian communist federalists- anarchists)
அனைாரிககிஸட்கள எனை இர பிரிவுகள யமனாுிகஹகாண்டதாக அனைாரிககின்
வர்லாற்றைாு வாுரகள ஹதரிவிிககிதறைனைர..
உமழப்பவரகள ட்டாக ஹன்ல்வ உற்பிது ஹன்ு வர. அமத ட்டாக ஹன்ாந்தும
ஹகாண்டாடுவர. அவமரப்ஹபாறுிததவமர படிிதத யகாட்பாட்டு விுிகக
யன்ான்லிஸட்கமுவிட உண்மமனயோனை யன்ான்லிஸட்கள அதறைாட கடுும உமழப்பால் ன்மக
அவ்லங்கமு ன்ந்ுிக ும படிப்பறவற்றை வாழ்ிகமகதல் ஏதுும கிமடிககாதவரகயு.
ஏற்கயனையவ உளளுணரவால் உணரப்பட்ட அவரகளிடிதது யன்ான்லின் சிந்தமனைகள ஹகாண்டு
ஹன்ல்்லப்பட்டு விகப்பமடயே மவிததுவிட்டால் அச்ன்ிகு ஹவற்ற ஹபறுும எதறைார.
1870-71 பாரிஸ குமயூத கா்லிதுல் The letter to Albert Richard எதபுல் ப்ரட்சிகர
சிறுபாதமமனதனைரிக ும ஹவ மனிககளுிக மனானை உறைவு எதபமத ப னித விவாுிததார.
அிககடிதிதுலுும மனாரிகசியேரகள கருயேமமனிக ும தனைிக ும இரந்த தப்ரட்சி அதற்
பிதனைரானை அரசு அமமனிததல்த நடவடிிகமககள றிதத யவறுபாடுகமு அவர
சுட்டிிககாட்டுகிறைார . ததமனைப் ஹபாறுிததவமர பாரிசில்தாத எழுச்சி எதபதல்்ல எங்
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யவண்டுமனானைாலுும எழ்லாும. ஆனைால் அமவ யவரிககால் இயேிகக வலுவால் அவற்றத
யதமவிகயகற்யப எழுுமப்ும எதறைார. . எந்த மமனயேப்படுிதத இடிதுலிரந்து எிககட்டமுயுும
டாது எதபமத பல்யவறு வடிவங்களில் அவர விுிக வமத நுமமனால் உணரமடியுும.
ஒனயர வரிதல் அவர ததமனை விுிககிிகஹகாண்டார. அவ்வரி எந்தஹவார கட்டமுயுும
சுதந்ுரிதுத கதனைிதுல் விழுும அமறையயே எதபதாக இரிககிறைது. .
பிரிஞசுகாரரகளுிக கடிதும எதபதுும அவரது மிககியே ஆிககமனாக அனைாரிககிஸட்குால்
எடுிததுிகஹகாளுப்படுகிறைது. விவன்ாதகளித ப்ரட்சிகர ததமமன எதபமத ப னித
வற்ப்றுிதுனைார. அவரகளிடும அறயோமமன இரந்தாலுும ஹபாது ப்ிது, பாராட்டிக டியே
ுறைமமன ஹவளிப்பாடுகள இரிககிறைது எதறைார.. ப்ரட்சி எனைப் யபசுவமத நாும
நிறுிதுிகஹகாளயவாும. ஹதாடரந்த ஹன்யேல்களில் கவனைும ஹன்லுிததுயவாும. சுதந்ுரிதுற்
உிததரவாதும தராமனல் ஹகாடுங்யகாதமமனமயே ஹகாணரும ப்ரட்சி எப்படி ப்ரட்சியோ ும.
அுகாரிதுத அமனைிதது வடிவங்கமுயுும அரமன்யுும தூிககி எறவதுதாத ப்ரட்சியோக
இரிககமடியுும எனை ததநிம்லப்பாட்மட ஹதளிவுபடுிதுனைார.
அரசு யன்ான்லின்ும எதபமத அவர விுிககினைார. உமழப்மப அரன்ாங்கும
அமனரிதுிகஹகாளளுும. அதுயவ வங்கியோுர- ம்லதனை யன்கரிப்பாுார, ஹநறயோுர,
ப்கிரந்தமுப்பாுர. இதுதாத குமயூனிஸட்கள மதமவிக ும இ்லட்சியே ன்மகும. நவீனை
குமயூனின்ும- அுகாரவரிகக குமயூனின்ும. அரசு யன்ான்லின்ும எனை விமனரசிிததார ப னித. நவீனை
உ்லகித நடப்ப்கள நமனிக ஒனதமறை ஹதளிவுபடுிதுயுளுனை. எந்த வடிவிதுல் அரசு
ஆனைாலுும அது எயதச்ன்ுகாரிதுற்யக யபா ும எனை தனைது கவம்லமயே அவர பகிரந்து
ஹகாண்டார
கடவுளுும அரசுும (God and State) அவரித அற்ப்த கரிததாிககும. தவறமழிககாதவர எனை
எந்த அதாரிட்டி மீதுும தனைிக நுமபிிகமகதல்ம்ல. ஒனர தனிநபரித யநரமமன, உமழப்ப்
அமனைிதுலுும நாத ஹகாளளுும மனரியோமத எதபது அவமர தாண்டி எனைிக நுமபிிகமக
யவறு எங் ும இல்ம்ல எதபதற்கானைதல்்ல எதறைார ப னித. சி்ல தசிறைப்ப்
ுறைமமனயோுரகமுத நாும யபாற்றை்லாும, ஹகாண்டாட்லாும எதபது யவறு. அவரகள மீது
மற்று மழுதானை நுமபிிகமக ஹகாளவது எதபது யவறு எதறைார நாத ஹபறுவது யபா்ல
ஹகாடுிககியறைத. ஒனவ்ஹவாரவரும ஹநறப்படுிததுகியறைாும ஹநறப்படுிததப்படுகியறைாும.
நிரந்தரமனானை மழுமதல் அுகாரும எவரிடிதுலுும இல்ம்ல. ஒனரவரிகஹகாரவர இமன்ந்து
அவ்வப்யபாது ஹபறுும அுகாரும - சுயே விரப்பிதுல் பிததல் மனட்டுயமன அவசியேமனாகிறதறைது
எனை அவர மனனித உறைவுகளித ஊடாட்டிதமத ஹதளிவுபடுிததுகிறைார.
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மனனித மயேற்சிிக ும சுதந்ுரிதுற் ும ன்மகும யவர எதபமத ப னித ஏற்கிறைார. அவனைது
ட்டு ன்மக உமழப்பில்தாத அவத ததமனை சுதந்ுரமனாிககிிக ஹகாளுமடியுும
எதபமதயுும ஹன்ால்கிறைார. மனற்றைவரகள இரந்தால்தாத, அவரகள மதனைரதாத நாத
சுதந்ுரமனானைவத எதகிறை உணரயவ ஹவளிப்படுும எதகிறைார அடிமமன எனை இரந்துவிட்டால்
அதுயவ எத சுதந்ுரிதுற் தமடயோகிவிடுகிறைது.
ன்மகும இயேல்பானைது எனை அவர கருனைார. அரமன் எுரப்பதற் உளு அவசியேும யபால்
ன்மக எுரப்பிற்காத அவசியேும இராது எனை கருனைார. ஹதாகற்ன்ங்க அுகாரும (Union
Bureacracy) எதபது பற்றயுும அவர யபசினைார. ஹதாக்லாளிகமு க்லந்து யபன்ாமனய்ல
மடிஹவடுப்பமத அவர விமனரசிிததார. ஹதாகற்ன்ங்கிததம்லவரகள தாங்கள மழுமதல்
அுகாரும பமடிததவரகுாக தங்கமுிக கருிகஹகாளவமத அவர விமனரசிிததார.
றப்பிட்ட கா்லிதுற்காக மனட்டுயமன அவரகள யதரந்ஹதடுிககப்படுகிறைாரகள எதபமத
அவரகள உணரவுல்ம்ல எதறைார. அகி்லிதமத ஹபாறுிததவமர அது ஏழ்மமனயோனைது. நிு
பற்றைாிக மறை ஹகாண்டது. அங் அவ்வித ஊழலுிக தம்லவரகள இமரயோக மடியோது
ஆனைால் அங் யவறுவமகப்பட்ட ஊழல் மனலிந்துளுது. ஹவற்று ஜுமபும, பகட்டானை
றிகயகாள எனை விமனரசிிததார.
மனனித ்ல வர்லாற்றல் ன்ாிததாத ஒனதறு உளுது எதறைால் அது கட்டமுிகயகாட்பாடுதாத.
ஹவ மனிககளித அறயோமமனயோலுும மட்டாளதனைிததாலுயமன அது வாழ்கிறைது.
இல்ம்லஹயேனில் அது ஹநாடிப்ஹபாழுது ட நிற்காது தனிப்பட்ட தனைது ஹநறமயே
காிததுிகஹகாளுயவண்டுும எனை நிமனைப்பவர அுகாரிதுல் அுக கா்லும இரிகக
மனாட்டாரகள. அவரகள இரந்தால் விகப்பாகவுும எுரகரிததுகளுிக இடமனளிிததுுமதாத
இரிகக யவண்டுும.
அகி்லிதுல் யோர யவம்ல ஹன்ு கியறைாும. ஹதாக்லாுரகள . எதற்காக யன்ான்லின் சிந்தமனைமயே
ஹகாண்டு எனை யகளவியகட்டு தனைது விுிககிதமத அவர தந்தார. ஒனர துமறைன்ாரந்த
ஹதாக்லாளிதடும யபாு  உ்லகும இப்படி இரிககிறைது எனை யபசிிகஹகாண்டு நீங்கள
யபாகமடியோது. அவத யவம்ல பாரிக ும இடிதுல் உளு பிரச்ன்மனைகமு
ப்ரிந்துஹகாண்டுதாத யபன்யவண்டுும. அவனிடும யபாு  நமனது அமனைிதது யன்ான்லின்
ுட்டங்கமுயுும யபசுவது எுர விுவுகமு ட உரவாிககிவிடுும எனை எச்ன்ரிிததார.
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ஹதாக்லாுர இயேிககும இல்்லாமனல் ஹவறுும அகி்லிதுத மமனயேும எதறைால் அது உட்லற்றை
ஹவற்று ஆதமனா யபாதறைாகிவிடுும எதறைார . அமனைிததுவித ன்மக வாழ்வுும மனிககளுரளித
தனிநபரகளித ஒனரஹவாரிக ஒனரவரானை ஹன்யேல் ஊடாட்டயமன. ஆகச்சிறைந்த அறஞர
எதபா்னும ட மனிககள ஹன்யேலித விமுப்பாயட எதறைார ப னித. அகி்லயமன ததமனை
அரன்ாக வடிவமமனிததுிகஹகாளுிக டாது. அரசு எதபமத அகப்பது எதறல்்லாமனல்
அகி்லிதுற் ததமனைப் ஹபாறுிததவமர அரிததும இல்ம்ல எதறைார. அனைாரிககிஸட்கள
பாரிஸ குமயூத றிதது யபசினைர. பாரிஸ குமயூமனை அதாரிட்யடரியேத யன்ான்லின் மனாடலித
யதால்வி எதறைனைர.
நாத அறஞயரா, திததுவவாுயயோ, ஹதாகல்மமறை எழுிததாுயரா அல்்ல. எதமனை
தற்காிததுிகஹகாளு எனை யபசிதரப்யபத, எழுுதரப்யபத. எதமனை அுகும
ஹவளிப்படுிதுஹகாண்டவ்னமனல்்ல. சுதந்ுர ஹவறயேத நாத. ஹபாறுமமனததற
உண்மமனமயே எப்யபாதுும யதடிிகஹகாண்டிரப்பவத. ன்மக ஹபாருாதார ன்மனிததுவிதுற்காக
நிற்பவத எனை மிகச் ன்ரியோக ப்ரிந்துஹகாண்டு ததமனை ஹவளிப்படுிதுனைார ப னித.
அரசுவாதமும அராஜகவாதமும எதகிறை ஆிககிதமத அவர 1873 ல் எழுுனைார. ரஷ்யே
ஹமனாகதல் அது எழுதப்பட்டது. அமனைிததுவமக அரன்ாங்க வடிவங்களுிக ும நாங்கள
வியராுகள எனை அமறை வி ஹன்ால்கியறைாும எனை எழுுனைார. மனாரிகஸ மனற்றுும ்லயன்ல்
ஹன்ால்வது யபால் பாட்டாளிகமு ஆளுுமவரிகிககமனாக உயேரிததுவது- மனிககள அரசு எதபமத
ஏற்பதற்கில்ம்ல. அடிமமனதல்்லாமனல் அரசு எதபமத நிமனைிததுப் பாரிகக மடியேவில்ம்ல
(State without slavery is unthinkable) . அமனைிதது பாட்டாளிகளுும ஆுமடியுமனாஎனையவ அவரகளுிககாக சிறு பிருநிு ழு எதகிதறைனைர. அவரகள யதரந்த அறவாரந்த
யன்ான்லிஸட்கள எதகிதறைனைர. ஆனைால் அவரகள ஹதாக்லாுரகுாக ஹதாடரவுல்ம்ல.
ஆகா அற்ப்தும.. கல்வியேற்றை மனிககள நிரவாக கவம்லகளிலிரந்து
விடுவிிககப்பட்டுவிட்டனைர. அவரகள ஆட்டுமனந்மததனைிதுல் ஒனழுங் படுிததப்படுவாரகள.
ஆகா அழகானை விடுதம்ல எனை யகலி ஹன்ு தார ப னித.
மனிககள அரமன் அகிககாமனல் இரப்பதுடத அமத விரிவுபடுிது வலிமமனயோிககிடவுும
யவண்டுும எனை மனாரிகஸ நிமனைிககிறைார. குமயூனிஸட் கட்சிித தம்லவரகள அதாவது மனாரிகஸ
மனற்றுும யதாழரகள காப்பாுரகுாக, ஆன்ாதகுாக அவரகுது வகதல் மனிககமு
விடுவிப்பாரகுாும. அறயோமமனதல் உளு மனிககளுிக வலுவானை பாதுகாவ்லரகள
எதபதால் அமனைிதது நிரவாக அுகாரங்களுும அவரகளித வலிமமனயோனை கரங்களில்
இரிக மனாும... எனை மிக உிககிரமனானை தாிக தம்ல மனாரிகசியே வமரயேமறைகளித மீது ப னித
ஹதாடுிததார.
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எவ்வுவுதாத பாதுகாப்ப் அரவமணப்ப் தரவதாக ஹதரியுும அரன்ாங்கமனாக இரந்தாலுும
அது எுரப்மப ன்கிிககாது. அதத அரசியேல் யமன்லாண்மமனமயே விட்டுிகஹகாடுிககாது.
அதனிடிதுல் விசுவான்மனாக இரப்பதற் பிதந்து நடப்பதற் அமமனுயோனை, தாஜா
ஹன்ு வது உட்பட ஹன்ு து பாரிக ும. மடியோத யநரிதுல் அடிககி ஒனடுிக ும. நவீனை அரசு
அதத வடிவிதுல் இராணுவ அரசுதாத. அது பமடஹயேடுிக ும- விரிவுபடுிதுிகஹகாளளுும
அரசுதாத எனை ப்ரிந்து ஹகாளுயவண்டுஹமனதறைார ப னித.
யதசியேும எதபது ஏயதா மனனிதாபிமனானை ஹகாளமகதத அமடயோுமனல்்ல. அது வர்லாற்றத
விமுஹபாருாக ஹபாறுிததுிகஹகாளுப்படுும ஹமனு மமனதல் ஒனதறுதாத எதறைார. அரசித
நுகிததடிதலிரந்து விடுபட ஹபாருாதார அரசியேல் விடுதம்ல ஹபறுவது இரிததும சிந்துும
யபாராட்டங்குாய்லயயே ன்ாிதுயேும எனை அவர கருனைார. யன்ான்லின் ன்மகப் ப்ரட்சி அதத
ன்ாரிதுல் ன்ரவயதன்ிதததமமனயோனைதாகவுும இரிககிறைது.
தனைது இறுு ஆண்டுகளில் தனைிக ஹநரங்கியேவரகளுிக தாத ஒனதுங்கிவிடப்யபாவதாக
கடிதும எழுுனைார. ததமீது எழுப்பப்படுும அவதூறுகள கண்டு ன்லிப்பமடந்ததாகவுும
ஹதரிவிிததார. மனாரிகசியேரகளிடமிரந்து அமமனப்மப காப்பாற்றட அனைாரிககிஸட்கள
இிததாலி யபாதறை நாடுகளில் நடிதுவரும யபாராட்டிதமத பாராட்டினைார. ஆனைால்
மனனையன்ாரமவ, நிராமன்மயே, தத கனைவித தகரமவ அவர ஹவளிப்படுிது வந்தார.
ப னித, மனாரிகஸ இரவரித மனமறைவிற் பிதனைரும அவரகுது யவறுபாடுகள ஹதாடரந்த
விவாதங்களுிக இதறைுவிலுும உளுாகிவரகிதறைனை. ப னித சிந்தமனைகமு
மனயனைாராஜ்யே கற்பமனைவாதும எனை மனாரிகசியேரகள விமனரசிிததனைர. சிறு சிறு குமயூத
ப ுகளில் வட்டார அுவில்தாத ஜனைநாயேகும ன்மனிததுவும ன்ாிதுயேும எதகிறை ப னித
சிந்தமனை தவறைானைது மனட்டுமனல்்ல யபாலியோனைது எனை மனாரிகசியேர விமனரன்னைும அமமனந்தது.
அவரித ப்ல கரிததுிககள நமகப்பிற் இடும தரபவனை எனை ட்ராட்ஸகியேவாுகள தாிககினைர.
மமனயேப்படுிததப்பட்ட அுகாரும எுரிதது யபாராடியேதாக ஹன்ால்்லப்பட்ட ப னித தனைது
இரகசியே அமமனப்ப்களில் தனைது அுகாரிதமத ஹன்லுிததுபவராகவுும ததமனை சிட்டின்த பி
எதறுதாத அமழிககயவண்டுும எனை கட்டமு இட்டதாகவுும விமனரன்னைும வந்தது. அரயன்
யவண்டாும எதறைவரகள சி்ல யநரங்களில் பரஷ்வா அரன்ாங்கங்களில் பங்யகற்றைவரகுாக
இரந்தாரகள எதகிறை விமனரன்னைமும அனைாரிகிகசின்வாுகள மீது எழுந்தது.
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1850 ல் எங்ஹகல்ஸ அரமன் ஒனகப்பது எப்யபாது எனை யபசுகிறைார .குமயூனிஸட்கமு
ஹபாறுிததவமர அரமன் ஒனகப்பது எதபதற் அரிததும இரிககிறைது. வரிககங்கள இல்்லாமனல்
யபா ுமயபாது எந்த வரிககிதுத ுரட்டபட்ட அுகாரமும யதமவப்படாதயபாது அரசு
அவசியேமில்்லாமனல் யபா ும. ஒனகந்துயபா ுமத- மனாரிகஸ- எங்ஹகல்ஸ கா்லிதுல் அரசு
ஒனகப்ப் எனை எழுந்த ரம்ல அபிததமனானை இ்லட்சியேவாதும எனை இரவரும கருனைர.
அயதயபால் எங்ஹகல்ஸ தனைது மி்லாத நகர நண்பரிக எழுதுும கடிதிதுல் அரசுதாத
ம்லதனைிதமத உரவாிக வதாக ப னித ஹன்ால்கிறைார. அரசித கரமணயோல்தாத ம்லதனைும
எதகிறைார. அரமன் ஒனகிததுவிட்டால் மத்லாளிிததுவும ஒனகந்துவிடுும எதகிறைார. நுமமமன
ஹபாறுிததவமர சிறு ழாும மகதல் இரிக ும அமனைிதது உற்பிதுவடிவங்கமுயுும,
ம்லதனை வியேம்லயுும ஒனகிககமடியுும எதறைால் அரசுும வீழ்ந்து யபா ும எதகியறைாும எனை
எழுுனைார.
ப னித எழுுயே Statism and Anarchy மயே ரஷ்யே ஹமனாக கற்று மனாரிகஸ படிிதததாகவுும
ஹதரிகிறைது. படிிதத அுமஹமனாகதய்லயயே தனைது யநாட்டு றப்ப்கமு மவிதுரந்ததாகவுும
ஸடீவ் யகால்யமனத எதபாரித 1982 ல் எழுதப்பட்ட கட்டுமர ம்லும அறயே மடிகிறைது.
1846 ல் ப்ரதாமனை விமனரசிிதது மனாரிகஸ அதஹனைதகாவ் எதபாரிக எழுுயே கடிதிதுல்
அனைாரிககிஸட்களு ன்ரியோனை பும்ல மனாரிகஸ தந்ததாக ஸடிவ் ஹன்ால்கிறைார. டிராட்ஸகி
அனைாரிககிஸட்கமு பரஷ்வாிககள சிந்ிதனைாவாுகளுடத ஒனப்பிட்டு யபசினைார.
இரன்ாராரும ஹதாக்லாுமர அரசு அமத ஹதாட்டுவிடாயதத எதபுல் உடதபடுகிதறைனைர.
ஒனரவர அது எங்கள ப்னித கடமமன எனை ஒனதுங்க ஹன்ால்கிதறைனைர. மனற்றைவர ப்ரட்சிகர கடமமன
ஹதாடாயத எதகிதறைனைர. மனாரிகசியேரகுாகியே நாும ஹதாடு, மகப்பற்று எதகியறைாும எனை
எழுுனைார.. மனாரிகசியேர- அனைாரிககிஸட்கள இமடதல் அரசு றிதத விவாதும
மடிந்தபாடில்ம்ல..
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