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குிகப்பு: நூல் மழதும் துரெ அறக்டெப்புக்
குிககளுக்குள ரகாடுக்கப் படடுளள குிகப்புகள
யோவும் ரமாழிர பயேர்ப் பாளர் எழதியேக்வ.

 பல்யவறு ரமாழிப்  பதிப்புகளுக்கு
எழதியே மகவுக்ரெகள

1872-ஆம் ஆணடின் ரஜஜர்மன்  பதிப்புக்கு எழதியே
மகவுக்ரெ
ரதாழிலாளர்கின் ர்வயதசச ங்கமாகியே
கம்யூனிஸ்டுக் கழகம் (Communist League)[1]
அறக்காலஇததில் நிலவியே சதழநிக்லக்மகில் ர்
் ரெக்சயே அறக்மப் பாகயவ ரயேல் படெ
யவணடியிருந்தது. 1847 நவம் பரில் லணடெனில்
நக்டெர பற்ற காங்கிரெ்சல் ் க்கழகம் கட்சயின்
விரிவான ரகாளக்க மற்றும் நக்டெமக்ற
யவக்லஇததிடடெஇதக்த ரவியிடுவதற்காக
வகுஇததுஇத தருமாறு அறடியில் க்கரயோப் பம்
் டடுளயளாக்ரெப் [மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்க்ஸைக்
குிகக்கிறது]  பணஇததது. ் வ்வாறு
பிறப்ர படுஇததயத பின்வரும் அறிகக்க்க. ் தன்
க்கரயேழஇததுப் பிரெதி, அறசச்சடெப் படுவதற்காக,
பிப்ரெவரி புரெட்சக்கு[2] ஒரு்சல வாரெங்களுக்கு

மன்னால் லணடெனுக்குப்  பயேணஇததது. மதலில்
ரஜஜர்மன் ரமாழியில் ரவியிடெப் படடெது. பிறகு
ரஜஜர்மனி, ் ங்கிலாந்து, அறரமரிக்கா ஆகியே
நாடுகில் குக்றந்தது  பன்னிரெணடு  பதிப்புகில்
ரஜஜர்மன் ரமாழியில் மறுரவியீடு
ரய்யேப் படடுளளது. ஆங்கில ரமாழியில்
மதன்மதலாக 1850-் ல் லணடென் நகரெஇததுசச
்சவப்புக் குடியேரெசுவாதி (Red Republican)[3]
 பஇததிரிக்க்கயில் ரவியோனது. ் ந்த
ரமாழிப்ர பயேர்ப்க் பசச ரய்தவர் மிஸ் ரஹெலன்
மக்ஃ பர்யலன் (Helen Macfarlane). 1871-் ல்,
அறரமரிக்காவில் குக்றந்தது  மன்று ரவவ்யவறு
ஆங்கில ரமாழிர பயேர்ப்புகள ரவிவந்தன.
ஃபிரரெஞ்சு ரமாழிர பயேர்ப்பு மதன்மதலில்,
1848-ஆம் ஆணடு ஜஜூன் எழசச்சக்குசச[4] ்சிகது
காலஇததுக்கு மன் பாகப்  பாரி்சல் ரவியோனது,
அறணக்மயில் நியூயோர்க் நகரெஇதது யாஷலிஸ்டு
(Le Socialiste)[5]  பஇததிரிக்கயிலும்
ரவிவந்துளளது. புதியே ரமாழிர பயேர்ப்பு
ஒன்று தயோரொகி வருகிறது. மதன்மதலில்
ரஜஜர்மன் ரமாழியில் ரவிவந்த ்சிகது

காலஇததியலயயே ய பாலிரு  பதிப்பு ஒன்று
லணடெனில் ரவியோனது. அறறு பதுகில் ருருயே
ரமாழிர பயேர்ப்பு ஒன்று ரஜஜனவாவில்
ரவிவந்தது. மதன்மதலில் ரவியோகியே
குறுகியே காலஇததுக்குளயளயயே யடெனிரு
ரமாழியிலும் ரமாழிர பயேர்க்கப் படடெது.
கடெந்த ் ரு பஇதக்தந்து ஆணடுகில்
நிக்லக்மகள எவ்வளவுதான் மாிகயிருந்த
ய பாதிலும், ் ந்த அறிகக்க்கயில்
வகுஇததுக்ரெக்கப் படடுளள ர பாதுக்
யகாட பாடுகள ஒடடுரமாஇததஇததில்
என்றும்ய பால் ் ன்றும் ரியோனக்வயயே ஆகும்.
ஆங்காங்யக ்சல விவரெங்கக்ளசச
ரம்க்மப் படுஇததலாம். ் ந்தக் யகாட பாடுகின்
நக்டெமக்றப்  பயேன் பாடு என் பது, ் ந்த
அறிகக்க்கயயே குிகப்பிடுவதுய பால, எல்லா
் டெங்கிலும் எல்லாக் காலஇததிலும், அறந்தந்தக்
காலகடடெஇததில் நிலவக்கூடியே வரெலாற்று
நிக்லக்மகக்ளசச ார்ந்ததாகயவ ் ருக்கும்.
் ந்தக் காரெணஇததால்தான், ் ரெணடொம் பிரிவின்

் றுதியில் மன்ரமாழியேப் படடுளள புரெட்சகரெ
நடெவடிக்க்ககள மீது தனிசச்சறப் பான அறழஇததம்
எதுவும் தரெப் படெவில்க்ல. அறந்தப்  பகுதியின்
வாகஇதக்தப்  பல கூறுகில் ் ன்க்றக்கு மிகவும்
யவறு படடெ ராற்கில் எழத
யவணடியிருக்கும். கடெந்த ் ரு பஇதக்தந்து
ஆணடுகில் நவீனஇத ரதாழில்துக்ற மகஇததான
வளர்சச்ச கணடுளளது; அறதனுடென் கூடெயவ
ரதாழிலாி வர்க்கஇததின் யமம் படடெ,
விரிவக்டெந்த கட்ச அறக்மப்பு வளர்சச்ச
ர பற்றுளளது; மதலில் பிப்ரெவரிப் புரெட்சயிலும்,
பிறகு அறதனினும் மக்கியேமாகப்  பாடடொி
வர்க்கம் மதன்மதலாக, மழதாய் ் ரு
மாதங்கள அறரெ்சயேல் ஆட்சயேதிகாரெம் வகிஇதத
 பாரிஸ் கம்யூனிலும்[6] ்சல நக்டெமக்ற
அறனு பவங்கள கிக்டெஇததுளளன; ் வற்க்றரயேல்லாம் கணக்கில் எடுஇததுக்
ரகாளயவாமாயின், ் ந்த யவக்லஇததிடடெம் ்சல
விவரெங்கில் காலங் கடெந்ததாகி விடுகிறது.
கம்யூனானது மக்கியேமாக ஒன்க்ற நிிரபிஇததுக்
காடடியேது. அறதாவது, ’ஏற்ரகனயவ தயோர்

நிக்லயிலுளள அறரெசு எந்திரெஇதக்தஇத ரதாழிலாி
வர்க்கம் ரவறுமயன க்கப் பற்ிக, அறப் படியயே தன்
ராந்த யநாக்கங்களுக்காகப்
 பயேன் படுஇததிக்ரகாளள மடியோது’. ( பார்க்கவும்:
ஃபிரொன்்சல் உளநாடடுப் ய பார் - ர்வயதஇத
ரதாழிலாளர் ங்கப் ர பாதுக்குழவின் ய பருக்ரெ,
லணடென், டிரலவ், 1871.  பக்கம் 15-் ல் ் ந்த
விவரெம் யமலும் விரிவாக விளக்கப் படடுளளது).
தவிரெவும், யாஷலி ் லக்கியேஇதக்தப்  பற்ிகயே
விமர்னம் ் ன்க்றயே காலகடடெஇதக்தப்
ர பாறுஇததவக்ரெ ய பாதுமானதல்ல என் பது
கூறாமயல விளங்கும். ஏரனனில் 1847-ஆம்
ஆணடு வக்ரெதான் அறதில் அறலப் படடுளளது.
அறஇதயதாடு,  பல்யவறு எதிர்க்கட்சகளுடென்
கம்யூனிஸ்டுகின் உறவுநிக்ல  பற்ிகயே
குிகப்புகள (நான்காம் பிரிவு) யகாட பாடடு
அறளவில் ் ன்றும் ரியோனக்வயயே.
என்றாலுங்கூடெ, நக்டெமக்றயில் காலங்
கடெந்தக்வயயே. காரெணம், ் ன்க்றக்கு அறரெ்சயேல்
நிக்லக்ம மற்ிகலும் மாிகவிடடெது. வரெலாற்ிகல்
ஏற் படடுளள மன்யனற்றமானது, அறப்பிரிவில்

 படடியேலிடெப் படடுளள அறரெ்சயேல் கட்சகில்
மிகப் ர பரும் பாலானவற்க்றப்
புவிப் பரெப்பிலிருந்யத துக்டெஇதரதிகந்துவிடடெது.
ஆனாலும் அறிகக்க்கயோனது[7] ஒரு வரெலாற்று
ஆவணமாகிவிடடெது. ் க்தஇத திருஇததுவதற்கான
எந்த உரிக்மைம் ் னி எங்களுக்கு ் ல்க்ல.
1847-லிருந்து ் ன்றுவக்ரெைளள
் க்டெரவிக்யே நிரெப்பும் ஒரு மன்னுக்ரெயயோடு
அறடுஇதது ஒரு  பதிப்பு ரவிவரெக்கூடும். தற்ய பாது
் ந்த மறு பதிப்பு மிகவும் எதிர் பாரொத நிக்லயில்
ரவியோவதால், ் ப் பணக்யேசச ரய்துமடிக்க
எங்களுக்கு அறவகாம் ் ல்லாமல்
ய பாய்விடடெது.

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
லணடென், ஜஜூன் 24, 1872.

1882-ஆம் ஆணடின் ருருயேப்  பதிப்புக்கு எழதியே
மகவுக்ரெ

கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச அறிகக்க்கயின் மதலாவது
ருருயேப்  பதிப்பு,  பக்கூனின் ரமாழி ர பயேர்இததது.
அறறு பதாம் ஆணடுகின் ரதாடெக்கஇததில்
யகாலகல் (Kolokol)[8] ் தழின் அறசசகஇததால்
ரவியிடெப் படடெது. யமக்ல நாடடினரொல்
அறப்ய பாது அறதில் (அறிகக்க்கயின் அறந்த ருருயேப்
 பதிப்பில்) ர் ் லக்கியே ஆர்வஇதக்த மடடுயம
காண மடிந்தது. அறஇததக்கயே ஒரு கணயணாடடெம்
் ன்று ாஇததியேமற்றது.
அறிகக்க்கயில்,  பல்யவறு நாடுகில்  பல்யவறு
எதிர்க்கட்சகள ரதாடெர் பாகக் கம்யூனிஸ்டுகின்
நிக்ல பாடக்டெ எடுஇததுக்கூறும் கக்டெ்சப் பிரிவு,
அறந்தக் காலஇததில் (1847 டிம் பர்)  பாடடொி
வர்க்க ் யேக்கம் ் ன்னும்கூடெ எவ்வளவு
குறுகியே களஇததினில் ரயேல் படுவதாக ் ருந்தது
என் பக்த மிகஇத ரதிவாகயவ எடுஇததுக்
காடடுகிறது. குிகப் பாக ருருயோ, அறரமரிக்க

ஐக்கியே நாடுகள ஆகியேக்வ  பற்ிகயே தகவல்கள
் ப்பிரிவில் விடு படடுளளன. அறக்னஇதது
ஐயரொப்பியேப் பிற்ய பாக்கின் கக்டெ்சப் ர பரும்
யகாடக்டெயோக ருருயோவும், குடியயேற்றஇததின்
 மலம் ஐயரொப் பாவின் உ பரிப்  பாடடொி
க்திகக்ள ஈர்இததுக் ரகாளளும் நாடொக
அறரமரிக்க ஐக்கியே நாடும் ் ருந்துவந்த காலம்
அறது. ் ரு நாடுகளும் ஐயரொப் பாவுக்கு
 மலப்ர பாருளகக்ள வழங்கின. அறயத
யவக்ளயில், ஐயரொப்பியேஇத ரதாழிற்ாக்லகில்
உற் பஇததியோன ர பாருளகின் விற் பக்னசச
ந்க்தகளாகவும் விளங்கின. ஆகயவ அறக்கால
கடடெஇததில் ் ரு நாடுகளும் ஏயதனும் ஒரு
வக்கயில் அறன்க்றயே ஐயரொப்பியே அறக்மப்பின்
ஆதாரெஇத ணகளாகஇத திகழந்தன.
் ன்று நிக்லக்ம எப் படி மாிகவிடடெது!
ஐயரொப்பியேக் குடியயேற்றம்தான் வடெ
அறரமரிக்காவின் மிகப்ர பரும் விவாயேப்
ர பாருளுற் பஇததிக்குக் காரெணமாக அறக்மந்தது.
் ந்த உற் பஇததி உருவாக்கியே ய பாடடியயோ ் ன்று

ஐயரொப் பாவிலுளள ்சிகதும் ர பரிதுமான
நிலவுக்டெக்மயின் அறடிஇததளங்கக்ளயயே உலுக்கி
வருகின்றது. அறஇதயதாடு, ் துநாளவக்ரெ
நிலவிவந்த, யமற்கு ஐயரொப் பாவின், குிகப் பாக
் ங்கிலாந்தின் ரதாழில்துக்ற ஏகய பாகஇதக்த
ரவகுவிக்ரெவில் தகர்இததுவிடும் அறளவுக்கு
அறஇததக்ன ஆற்றயலாடும், அறவ்வளவு ர பரியே
அறளவிலும், அறரமரிக்க ஐக்கியே நாடு தனது
அறளவிலாஇத ரதாழில்துக்ற  மலாதாரெங்கக்ளப்
 பயேன் படுஇததிக் ரகாளவக்த ் ந்தக் குடியயேற்றம்
ாஇததியேம் ஆக்கிைளளது. ் வ்விரு
நிக்லக்மகளும் அறரமரிக்க நாடடின் மீயத
புரெட்சகரெமான மக்றயில் எதிர்விக்ன
ஆற்றுகின்றன. அறரெ்சயேல் அறக்மப்பு
மழக்மக்கும் அறடிப் பக்டெயோக விளங்கும்,
விவாயிகின் ்சிகயே, நடுஇததரெ
நிலவுக்டெக்மகள, மிகப்ர பரும்  பணக்ணகின்
ய பாடடிக்குப்  படிப் படியோகப்  பலியோகின்றன.
கூடெயவ, ரதாழிலகப் பிரெயதங்கில்
ர பருந்திரெளான  பாடடொி வர்க்கமம், வியேஇததகு

 மலதனக் குவிப்பும் மதன்மக்றயோக
வளர்சச்சர பற்று வருகின்றன.
் ப்ய பாது ருருயோக்வப்  பாருங்கள! 1848 – 49
ஆம் ஆணடுப் புரெட்சயின்ய பாது ஐயரொப்பியே
மடியேரெர்கள மடடுமல்ல, ஐயரொப்பியே
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினரும்கூடெ,
அறப்ய பாதுதான் விழிஇதரதழஇத ரதாடெங்கியிருந்த
 பாடடொி வர்க்கஇததிடெமிருந்து தப்பிக்க, ருருயேஇத
தக்லயீடுதான் ஒயரெ ீரர்வு என நம்பினர். ஜஜார்
மன்னர் ஐயரொப்பியேப் பிற்ய பாக்கின்
தக்லவரொகப் பிரெகடெனப் படுஇததப் படடொர்.
் ன்க்றக்கு, அறவர் புரெட்சயின் ய பார்க் க்கதியோக
காட்சனாவில் (Gatchina) ் ருக்கிறார்.[9]
ருருயோயவா, ஐயரொப் பாவில் புரெட்சகரெ
நடெவடிக்க்கயின் மன்னணப்  பக்டெயோகஇத
திகழகிறது.
ரவகுவிக்ரெவில் நிகழவிருக்கும், நவீன
மதலாிஇததுவசச ராஇததுக்டெக்மயின்
தவிர்க்கரவாணணாஇத தகர்விக்னப்

பிரெகடெனப் படுஇததுவக்தயயே கம்யூனிஸ்டு
அறிகக்க்க தனது யநாக்கமாகக் ரகாணடுளளது.
ஆனால் ருருயோவில், அறதியவகமாக
வளர்ந்துவரும் மதலாிஇததுவசச சுரெணடெல்,
் ப்ய பாதுதான் வளரெஇத ரதாடெங்கிைளள
மதலாிஇததுவ நிலவுக்டெக்ம
ஆகியேவற்றுடென்கூடெயவ,  பாதிக்கும் யமற் படடெ
நிலம் விவாயிகின் ர பாது உக்டெக்மயோக
் ருப் பக்த நாம் காணகியறாம். ் ப்ய பாதுளள
யகளவி ் துதான்: ருருயே ஒப்ஷீனா (obshchina)
[கிரொமசச  மகம்] அறக்மப்புமக்ற ரவகுவாகசச
்சக்தவுற்ிகருப்பினும், புரொதன நிலப் ர பாது
உக்டெக்மயின் ஒரு வடிவமான ் து,
யநரெடியோகக் கம்யூனிப் ர பாது உக்டெக்ம
என்னும் உயேர்ந்த வடிவஇததுக்கு வளர்சச்சைறுமா?
அறல்லது அறதற்கு மாறாக, யமற்கு நாடுகின்
வரெலாற்று  ரதியோன  பரிணாம வளர்சச்சயோக
அறக்மந்த, அறயத ்சக்தந்தழிைம்
நிகழசச்சப்ய பாக்க்க மதலில் அறது கடெந்து
ீரரெயவணடுமா?

் தற்கு, ் ன்க்றக்குசச ாஇததியேமாக ் ருக்கும்
ஒயரெ  பதில் ் துதான்: ருருயேப் புரெட்சயோனது
யமற்கு நாடுகில் ஒரு  பாடடொி வர்க்கப்
புரெட்சக்கு மன்யனாடி ஆகி, ் ரெணடும்
ஒன்றுக்ரகான்று துக்ண நிற்குமாயின், நிலஇததின்
மீதான தற்ய பாக்தயே ருருயேப் ர பாது உக்டெக்ம,
கம்யூனி வளர்சச்சக்கான ரதாடெக்கப்
புளியோகப்  பயேன் படெக்கூடும்.

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
லணடென், ஜஜனவரி 21, 1882.

1883-ஆம் ஆணடின் ரஜஜர்மன்  பதிப்புக்கு எழதியே
மகவுக்ரெ
அறந்யதா! தற்ய பாக்தயே  பதிப்பின் ் ந்த
மகவுக்ரெக்கு நான் மடடும் தனியயே
க்கரயேழஇததிடெ யவணடிைளளது.
ஐயரொப் பாக்வைம் அறரமரிக்காக்வைம் யர்ந்த
ரதாழிலாி வர்க்கம் மழக்மைம் யவறு
எவக்ரெைம்விடெ அறதிகமாகக் கடெக்மப் படடுளள
அறந்த மாமனிதர் மார்க்ஸ் க்ஹெயகட
் டுகாடடில் உறங்குகிறார். அறவருக்டெயே
கல்லக்றயின்யமல் மதலாவது  பசும்புல்
ஏற்ரகனயவ அறரும்பிக் ரகாணடிருக்கிறது.
மார்க்்சன் மக்றவுக்குப்பின் அறிகக்க்கக்யேஇத
திருஇததியேக்மப் பதும், புதியேன யர்ப் பதும்
நிக்னஇததுப்  பார்க்கவும் ் யேலாதது.
பின்வருவனவற்க்ற ரவிப் பக்டெயோக மீணடும்
் ங்யக எடுஇததுக்ரெப் பது மன்க்னக் காடடிலும்
அறவ்சயேரமனக் கருதுகியறன்:

அறிகக்க்கயினூயடெ ் க்ழயயோடி நிற்கும்
அறடிப் பக்டெயோன கருஇதது – ஒவ்ரவாரு
வரெலாற்றுக் காலகடடெஇததின் ர பாருளாதாரெ
உற் பஇததிைம், அறதிலிருந்து தவிர்க்க மடியோத படி
எழகின்ற மதாயேக் கடடெக்மப்பும், அறந்தந்தக்
காலகடடெஇததின் அறரெ்சயேல், அறிகவுஇததுக்ற
ஆகியேவற்ிகன் வரெலாற்றுக்கான அறடிஇததளமாக
அறக்மகின்றன. ஆகயவ, (புரொதன நிலப்
ர பாதுவுக்டெக்ம அறக்மப்பு ்சக்தந்துய பான
காலம்ரதாடயடெ) அறக்னஇதது வரெலாறும் வர்க்கப்
ய பாரொடடெங்கின் வரெலாறாகயவ ் ருந்து
வருகிறது. அறதாவது,  மக வளர்சச்சயின்
 பல்யவறு கடடெங்கிலும், சுரெணடெப் படும்
வர்க்கஇததுக்கும் சுரெணடும் வர்க்கஇததுக்கும்,
ஒடுக்கப் படும் வர்க்கஇததுக்கும் ஒடுக்கும்
வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயயேயோன
ய பாரொடடெங்கின் வரெலாறாகயவ ் ருந்து
வருகிறது. எனினும், ் ந்தப் ய பாரொடடெமானது
தற்ய பாது ஒரு மக்கியே கடடெஇதக்த எடடிைளளது.
சுரெணடெப் படடும் ஒடுக்கப் படடும் வரும்
வர்க்கம் ( பாடடொி வர்க்கம்), தன்யனாடு

கூடெயவ மதாயேம் மழவக்தைம்
சுரெணடெலிலிருந்தும், ஒடுக்கு மக்றயிலிருந்தும்,
வர்க்கப் ய பாரொடடெங்கிலிருந்தும் நிரெந்தரெமாக
விடுவிக்க யவணடும். அறவ்வாறு விடுவிக்காமல்,
சுரெணடிைம் ஒடுக்கிைம் வரும்
வர்க்கஇததிடெமிருந்து (மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததிடெமிருந்து) ஒருய பாதும் தன்க்ன
விடுவிஇததுக்ரகாளள ் யேலாது என்கிற
கடடெஇதக்த எடடிைளளது – ் ந்த
அறடிப் பக்டெயோன கருஇதது மற்ிகலும் மார்க்ஸ்
ஒருவருக்கு மடடுயம உரியேதாகும்[ஏ 1].

[ஏ 1] ”என் கருஇததுப் படி, டொர்வினுக்டெயே
ரகாளக்க[10] உயிரியேலுக்கு ஆற்ிகயே அறயத
 பங்கிக்ன, ் ந்த வக்ரெயேறுப்பு வரெலாற்ிகயேலுக்கு
ஆற்றப்ய பாவது நிசசயேம்” என்று, ஆங்கில
ரமாழிர பயேர்ப்பின் மகவுக்ரெயில் நான்
எழதியனன். “நாங்கள ் ருவரும் 1845-க்குசச ்சல
ஆணடுகள மன்பிருந்யத ் ந்த வக்ரெயேறுப்க் ப

யநாக்கிப்  படிப் படியோக ரநருங்கி
வந்துரகாணடிருந்யதாம். நான் சுயயேசசக்யோக
எந்த அறளவுக்கு ் ந்த வக்ரெயேறுப்க் ப யநாக்கி
மன்யனிக ் ருந்யதன் என் பக்த, ‘் ங்கிலாந்தில்
ரதாழிலாி வர்க்கஇததின் நிக்லக்ம’ (Conditions of
the Working Class in England) என்னும் என்னுக்டெயே
நூல் மலம் நன்கு அறிகயேலாம். ஆனால், 1845-ஆம்
ஆணடு வந்த காலஇததில் புருரல்ஸ் நகரில்
மார்க்க்ஸை நான் மீணடும் ந்திஇததய பாது, அறவர்
் ந்த வக்ரெயேறுப்க் பஇத தயோரொக வகுஇதது
க்வஇததிருந்தார். நான் ் ங்கு எடுஇததுக்ரெஇததுளளது
ய பான்ற அறயத அறளவு ரதிவான ராற்கில்
என்மன்யன எடுஇததுக்வஇததார்.” [1890 ஆணடு
ரஜஜர்மானியேப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].

நான் ் தக்ன ஏற்ரகனயவ  பலமக்ற
குிகப்பிடடுளயளன். என்றாலும், மக்கியேமாக

் ப்ர பாழது அறிகக்க்கயின் மகவுக்ரெயியலயயே
குிகப்பிடெ யவணடியேதும் அறவ்சயேமாகும்.

ஃபிரரெரடெரிக் எங்ரகல்ஸ்
லணடென், ஜஜுன் 28, 1883.

1888-ஆம் ஆணடின் ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு
எழதியே மகவுக்ரெ
ரதாழிலாளர்களுக்டெயே ங்கமான
“கம்யூனிஸ்டுக் கழகஇததின்” (Communist League)
யவக்லஇததிடடெமாக ் ந்த அறிகக்க்க
ரவியிடெப் படடெது. மதலில் மற்ிகலும்
ரஜஜர்மன் ரதாழிலாளர்களுக்காகயவ ் ருந்த
கம்யூனிஸ்டுக் கழகம் பின்னாில் ர்வயத
அறக்மப் பாக ஆயிற்று. 1848-க்கு மன்பு
[ஐயரொப் பா] கணடெஇததுள நிலவியே அறரெ்சயேல்
நிக்லக்மகின் காரெணமாக, ் க்கழகம் தவிர்க்க
மடியோதவாறு ர் ் ரெக்சயே அறக்மப் பாகயவ
ரயேல் படடு வந்தது. ரவியிடுவதற்ரகன ஒரு
மழக்மயோன, ரகாளக்க மற்றும் நக்டெமக்ற
ார்ந்த கட்ச யவக்லஇததிடடெஇதக்தஇத தயோரிஇதது
அறிக்கும் படி, 1847 நவம் பரில் லணடெனில்
நக்டெர பற்ற கம்யூனிஸ்டுக் கழக மாநாடடில்
மார்க்ஸைும் ஏங்ரகல்ஸைும்  பணக்கப் படடெனர்.
1848 ஜஜனவரியில் ரஜஜர்மன் ரமாழியில் தயோரிஇதது
அறிஇதத க்கரயேழஇததுப் பிரெதிக்யே, பிப்ரெவரி 24-

் ல் நிகழந்த பிரரெஞ்சுப் புரெட்சக்குசச ்சல
வாரெங்களுக்கு மன்னால் லணடென்
அறசசகஇததாருக்கு அறனுப்பி க்வஇததனர். 1848
ஜஜூனில் நிகழந்த எழசச்சக்குசச ற்று மன்னதாகப்
ஃபிரரெஞ்சு ரமாழிர பயேர்ப்பு ஒன்று  பாரி்சல்
ரவியோயிற்று. மிஸ் ரஹெலன் மாக்ஃ பர்யலன்
(Miss Helen Macfarlane) ரமாழிர பயேர்இதத
மதலாவது ஆங்கில ரமாழிர பயேர்ப்பு, 1850-் ல்
லணடெனில் ஜஜார்ஜ் ஜஜூலியேன் ஹொர்னியின்
(George Julian Harney) ’்சவப்புக் குடியேரெசுவாதி’
(Red Reoublican)  பஇததிரிக்கயில் ரவியோனது. ஒரு
யடெனிரு  பதிப்பும், ஒரு ய பாலிரு  பதிப்பும்கூடெ
ரவியோகிைளளன.
 பாடடொி வர்க்கஇததுக்கும் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயிலான மதலாவது
ர பரும் ய பாரொக, 1848 ஜஜூனில் ரவடிஇதத  பாரிஸ்
எழசச்சக்கு ஏற் படடெ யதால்வியோனது,
ஐயரொப்பியேஇத ரதாழிலாள வர்க்கஇததின்  மக,
அறரெ்சயேல் ஆர்வங்கக்ளசச ்சிகது காலஇததுக்கு
மீணடும் பின்னிக்லக்குஇத தளியேது.

அறதன்பிறகு, யமலாதிக்கஇததுக்கான ய பாரொடடெம்,
பிப்ரெவரிப் புரெட்சக்கு மன்பிருந்தக்தப்
ய பாலயவ, மீணடும் ராஇததுக்டெக்ம
வர்க்கஇததின் ரவவ்யவறு பிரிவுகளுக்கு
் க்டெயியல மடடும் நக்டெர பறும்
ய பாரொடடெமாக ஆனது. ரதாழிலாி வர்க்கம்,
அறரெ்சயேல் புகலிடெஇததுக்காகப் ய பாரொடெ யவணடியே
நிக்லக்கும், நடுஇததரெ வர்க்கஇத ீரவிரெக்
ரகாளக்கயினரின் ீரவிரெவாதப் பிரிவின்
நிக்லக்கும் தாழஇததப் படடெது. சுயயேசசக்யோன
 பாடடொி வர்க்க ் யேக்கங்கள ரதாடெர்ந்து
உயிர்ப்புடென் ் ருக்கும் அறிககுிககள எங்யகனும்
ரதன் படுமாயின், அறக்வ ஈவிரெக்கமின்ிக
நசுக்கப் படடென. ் ப் படிஇததான் பிரெருயேப்
ய பாலார் அறப்ய பாது ரகாயலான் (Cologne)
நகரில் அறக்மந்திருந்த கம்யூனிஸ்டுக் கழகஇததின்
க்மயேக் குழக்வ யவடக்டெயோடினர். க்மயேக்
குழவின் உறுப்பினர்கக்ளக் க்கதுரய்து
்சக்றயில் அறக்டெஇததனர்.  பதிரனடடு மாத
்சக்றவாஇததுக்குப்பின், 1852 அறக்யடொ பரில்
அறவர்களமீது வழக்குஇத ரதாடுஇததனர்.

புகழர பற்ற ் ந்த “ரகாயலான் கம்யூனிஸ்டு
வழக்கு விாரெக்ண”[11] அறக்யடொ பர் 4 மதல்
நவம் பர் 12 வக்ரெ நக்டெர பற்றது. ்சக்றக்
க்கதிகில் ஏழ ய பருக்கு  மன்றுமதல் ஆறு
ஆணடுகளவக்ரெ யகாடக்டெசச ்சக்றஇததணடெக்ன
விதிக்கப் படடெது. தணடெக்ன வழங்கப் படடெ
உடெயனயயே, எஞ்்சயிருந்த உறுப்பினர்கள
கம்யூனிஸ்டுக் கழகஇதக்த மக்றப் படி
கக்லஇததுவிடடெனர். அறதன்பிறகு அறிகக்க்கயின்
கதியயோ, யகட பாரெற்றுக் கிடெந்தழிைம் என்யற
யதான்ிகயேது.
ஆளும் வர்க்கங்கள மீது மற்றுரமாரு
தாக்குதலுக்குப் ய பாதுமான  பலஇதக்த
ஐயரொப்பியேஇத ரதாழிலாி வர்க்கம் மீணடும்
ர பற்றய பாது, ர்வயதஇத ரதாழிலாளர் ங்கம்
[அறகிலம்] உதிஇதரதழந்தது. ஆனால்,
ஐயரொப் பாக்வைம் அறரமரிக்காக்வைம் யர்ந்த
ய பார்க்குணம் மிக்க  பாடடொி வர்க்கம்
மழவக்தைம் ஒயரெ அறக்மப் பாக ஒன்ிகக்ணக்க
யவணடுரமன்ற ரவிப் பக்டெயோன

குிகக்யகாளுடென் நிறுவப் படடெ ் சசங்கஇததால்,
அறிகக்க்கயில் வகுஇததுக்ரெக்கப் படடெ
யகாட பாடுகக்ள உடெனடியோகப்
பிரெகடெனப் படுஇதத ் யேலவில்க்ல. ஆங்கியலயேஇத
ரதாழிற்ங்கங்களும், ஃபிரொன்ஸ், ர பல்ஜியேம்,
் இததாலி, ஸ்ர பயின் ஆகியே நாடுகக்ளசச யர்ந்த
புிரயதான் (Proudhon)[12] ஆதரெவாளர்களும்,
ரஜஜர்மன் நாடடு லஸ்ஸைாலியேர்களும் (Lassalleans)
[ஏ 2] ஏற்றுக் ரகாளளும் அறளவுக்குப்  பரெந்த
யவக்லஇததிடடெம் ஒன்க்றயயே அறகிலமானது
கக்டெப்பிடிக்க யவணடியே கடடொயேம் ் ருந்தது.

[ஏ 2] லஸ்ஸைால் (Lassalle)[13] எங்கிடெம்
தனிப் படடெ மக்றயில் எப்ய பாதும் தம்க்ம
மார்க்்சன் சடெர் என்யற கூிக வந்துளளார்.
அறதன் படி அறவர் அறிகக்க்கயின்
யகாட பாடுகளுக்கு ் ணங்கயவ ரயேல் படடொர்.
ஆனால் 1861-64 ஆணடுகில் அறவர் நடெஇததியே
மக்கள கிளர்சச்சகில், அறரெசுக் கடென் உதவிைடென்

நடெஇததப் படும் கூடடுறவுஇத ரதாழிற்கூடெங்கக்ளக்
(Co-operative Workshops) யகாரியேதற்கு அறப் பால்
ரல்லவில்க்ல. [ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே குிகப்பு].

அறக்னஇததுஇத தரெப்பினரும் மனநிக்றவுரகாளளும்
வக்கயில் ் ந்த யவக்லஇததிடடெஇதக்த வக்ரெந்து
ரகாடுஇதத மார்க்ஸ், ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
அறிகவுநுட ப வளர்சச்சயில் மழக்மயோன
நம்பிக்க்க ரகாணடிருந்தார். அறஇததகு வளர்சச்ச,
ஒன்ிகக்ணந்த ரயேல் பாடு,  பரெஸ் பரெக்
கலந்துக்ரெயோடெல் ஆகியேவற்ிகன் நிசசயேமான
விக்ளவாகும்.  மலதனஇததுக்கு எதிரொன
ய பாரொடடெஇததின் யநரெடி நிகழவுகளும், ாதக
 பாதகசச சதழநிக்லகளும், ரவற்ிககக்ளைம்விடெ
அறதிகமாகஇத யதால்விகளும், மனிதர்கின்
அறபிமானஇததுக்குரியே  பல்யவறு ாக உஇததிகள
ய பாதுமானக்வ அறல்ல என் பக்த அறவர்கின்
மனதில் உக்றக்கும் படி ரதிவாக உணர்இததும்.
அறக்வ ரதாழிலாி வர்க்க விடுதக்லக்குரியே

ரமய்யோன நிக்லக்மகள குிகஇதது, யமலும்
மழக்மயோன உளளார்ந்த புரிதலுக்கு
வழியகாலயவ ரய்ைம் என மார்க்ஸ் கருதினார்.
மார்க்க்ன் எணணம் ரியோகயவ ் ருந்தது.
அறகிலமானது 1874-் ல் கக்லக்கப் படடெய பாது,
அறது [ரதாடெங்கப் படடெ ஆணடொன] 1864-் ல்
கணடெ ரதாழிலாிகிலிருந்து மற்ிகலும்
யவறு படடெ ரதாழிலாிகக்ளயயே விடடுசச
ரன்றது. ஃபிரொன்்சல் புருயதானியேமம்,
ரஜஜர்மனியில் லஸ்ஸைாலினியேமம் மக்றந்து
ரகாணடிருந்தன. ர பரும் பாலான  பக்ழக்மவாத
ஆங்கியலயேஇத ரதாழிற்ங்கங்கள
ரநடுநாடகளுக்கு மன்ய ப அறகிலஇததிலிருந்து
தமது ரதாடெர்க் பஇத துணடிஇததுக்
ரகாணடுவிடடென. என்றாலும், அறக்வைம்கூடெப்
 படிப் படியோக மன்யனிக, கடெந்த ஆணடு
ஸ்வான்்சயில் அறவற்ிகன் தக்லவர் தனது
உக்ரெயில் “[ஐயரொப் பா] கணடெஇதது
யாஷலிஇததிடெம் எமக்கிருந்த அறசசரமல்லாம்
மக்றந்துவிடடெது” என்று, அறவற்ிகன் ார்பில்
அறிகவிக்கஇத துணைம் அறளவுக்கு

வந்திருக்கின்றன. உணக்மயியலயயே
அறிகக்க்கயின் யகாட பாடுகள, அறக்னஇதது
நாடுகின் ரதாழிலாளர்கிக்டெயயேைம்
கணமான அறளவுக்குசச ரல்வாக்குப்
ர பற்றுவிடடென.
அறிகக்க்க, தாயன ் வ்வாறு மீணடும்
மன்னிக்லக்கு வந்தது. ரஜஜர்மன்  பதிப்பு 1850
மதல் சுவிடஸைர்லாந்து, ் ங்கிலாந்து,
அறரமரிக்கா ஆகியே நாடுகில்
மறு பதிப்புகளாகப்  பலமக்ற
ரவியிடெப் படடுளளன. 1872-் ல் நியூயோர்க்கில்
் து ஆங்கிலஇததில் ரமாழிர பயேர்க்கப் படடு
உடஹெல் கிளாஃபிலினின் வாரொந்தரி (Woodhull
and Claflin's Weekly) ் தழில் ரவிவந்தது. ் ந்த
ஆங்கிலப்  பதிப்பிலிருந்து ஒரு ஃபிரெஞ்சு
ரமாழிர பயேர்ப்பு தயோரிக்கப் படடு நியூயோர்க்
நகரின் யாஷலிஸ்டு (Le Socialiste) ் தழில்
ரவியோனது. அறதன்பிறகு, குக்றந்த படம்
யமலும் ் ரெணடு ஆங்கில ரமாழிர பயேர்ப்புகள,
கூடெக்குக்றயேசச ்சக்தக்கப் படடெ வடிவில்,

அறரமரிக்காவில் ரகாணடுவரெப் படடுளளன.
அறவற்றுள ஒன்று ் ங்கிலாந்தில் மறு பதிப் பாக
ரவியோகிைளளது.  பக்கூனின் (Bakounine)
ரமாழிர பயேர்இதத மதலாவது ருருயே
ரமாழிர பயேர்ப் பபு 1863-ஆம்
ஆணடுவாக்கில்[14] ரஜஜனவாவில் ரகர்இதனின்
யகாலகல் (Kerzen’s Kolokol) ் தழின்
அறசசகஇததிலிருந்து ரவியோனது. வீரெமிக்க யவரொ
ஸைசதலிசச (Vera Zasulich) ரமாழிர பயேர்இதத
் ரெணடொவது ருருயே ரமாழிர பயேர்ப்பும்[15]
1882-் ல் ரஜஜனவாவியலயயே ரவியோனது.
புதியே யடெனிரு  பதிப்பு ஒன்க்ற 1885-் ல்
யகா பன்ரஹெகனில் ரவியோன  மக-ஜஜனநாயேக
நூல்திரெடடு (Social-demokratisk Bibliothek) என்னும்
ரதாகுப்பில் காணலாம். 1885-் ல்  பாரி்சல்
யாஷலிஸ்டு (Le Socialiste) ் தழில் ஒரு புதியே
ஃபிரரெஞ்சு ரமாழிர பயேர்ப்பு ரவியோனது.
் திலிருந்து ஸ் பானிரு ரமாழிர பயேர்ப்பு
உருவாக்கப் படடு 1886-் ல் மாடரிடில் (Madrid)
ரவியோனது. ரஜஜர்மன் மறு பதிப்புகளுக்கு
கணக்கில்க்ல. ரமாஇததஇததில் குக்றந்தது

 பன்னிரெணடு ் ருக்கும். ஆர்மீனியே
ரமாழிர பயேர்ப்பு ஒன்று
கான்ஸ்டொன்டியநாப்பிில் ்சல மாதங்களுக்கு
மன்பு ரவிவரெ ் ருந்தது. ஆனால் அறது
ரவிவரெவில்க்ல. மார்க்்சன் ர பயேர்தாங்கியே
ஒரு புஇததகஇதக்த ரவியிடெப்  பதிப் பாளர்
 பயேந்ததும், ரமாழிர பயேர்ப் பாளர் அறக்தஇத தம்
ராந்தப்  பக்டெப் பாகக் குிகப்பிடெ மறுஇதததும்
காரெணரமனக் யகளவிப் படயடென். ் ன்னும்
யவறு பல ரமாழிகிலும்
ரமாழிர பயேர்க்கப் படடுளளது  பற்ிகக்
யகளவிப் படடுளயளன். ஆனால் அறவற்க்ற நான்
 பார்இதததில்க்ல. ் வ்வாறாக, அறிகக்க்கயின்
வரெலாறு, நவீனஇத ரதாழிலாி வர்க்க
் யேக்கஇததின் வரெலாற்க்றப் ர பருமளவுக்குப்
பிரெதி பலிக்கிறது. தற்ய பாது அறிகக்க்கயோனது,
ஐயேஇததுக்கு ் டெமின்ிக யாஷலி ் லக்கியேங்கள
அறக்னஇததினுளளும் மிகப் பரெந்த அறளவில்
ரல்வாக்குப் ர பற்ற, மிகவும் ர்வயதஇத
தன்க்ம ரகாணடெ  பக்டெப் பாகஇத திகழகிறது.
க்பீரியோவிலிருந்து கலிஃய பார்னியோவக்ரெ

யகாடொனு யகாடி உக்ழக்கும் மக்களால் ர பாது
யவக்லஇததிடடெமாக அறங்்ககரிக்கப் படடுளளது.

ஆயினும் அறிகக்க்க எழதப் படடெ காலஇததில்,
் தக்ன நாங்கள யாஷலிஸ்டு அறிகக்க்க என
அறக்ழக்க மடியேவில்க்ல. 1847-் ல்
யாஷலிஸ்டுகள எனப் படயடொர் ஒருபுறம்,
 பல்யவறு கற் பனாவாதக் கருஇததக்மப்புகக்ளஇத
தழவியயோரொக அறிகயேப் படடெனர்: ் ங்கிலாந்தில்
வனியேர்கள (Owenites)[16], ஃபிரொன்்சல்
ஃபூரியயேயேர்கள (Fourierists)[17]. ் வ்விரு
வக்கயினரும் ஏற்ரகனயவ ரவறும்
குறுங்குழக்கள நிக்லக்குஇத தாழந்து,
 படிப் படியோக மக்றந்து ரகாணடிருந்தனர்.
மறுபுறம், மிகப்  பல்யவறு வக்கப் படடெ  மகப்
புரெடடெல்வாதிகள,  மலதனஇததுக்கும்
் லா பஇததுக்கும் எந்தஇத ீரங்கும் யநரொத படி,

எல்லா வக்கயோன ஒடடுயவக்லகள  மலம்,
அறக்னஇதது வக்கயோன  மகக்
குக்ற பாடுகக்ளைம் கக்ளவதாகப்
 பக்றாற்ிகனர். ் ந்த ் ரு வக்கயினரும்
ரதாழிலாி வர்க்க ் யேக்கஇததுக்கு ரவியயே
் ருந்துரகாணடு, ர பரும் பாலும் '' படிஇதத''
வர்க்கங்கின் ஆதரெக்வயயே
எதிர்யநாக்கியிருந்தனர். ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் எந்தப்  பகுதி, ரவறும் அறரெ்சயேல்
புரெட்சகள மடடும் ய பாதாது என் பக்தஇத
ரதிவு படெ உணர்ந்துரகாணடு, ஒரு
மழக்மயோன மதாயே மாற்றஇததின்
யதக்வக்யேப்  பக்றாற்ிகயேயதா, அறந்தப்  பகுதி
அறன்று தன்க்னக் கம்யூனிஸ்டு என்று
அறக்ழஇததுக்ரகாணடெது. அறது  பக்குவமற்ற,
ரழக்மப் படொத, மற்ிகலும் உளளுணர்வு
வக்கப் படடெ கம்யூனிமாகயவ ் ருந்தது.
என்றாலும், அறது  மலாதாரெமான கருஇதக்தஇத
ரதாடடுக் காடடியேது. ஃபிரொன்்சல் காய பயின்
(Cabet)[18], ரஜஜர்மனியில் க்வடலிங்கின்
(Weitling)[19] கற் பனாவாதக் கம்யூனிஇதக்தஇத

யதாற்றுவிக்கும் அறளவுக்குஇத ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் மஇததியில் ஆற்றல் ர பற்றதாக
விளங்கியேது. ் வ்வாறாக, 1847-் ல் யாஷலிம்
என் பது நடுஇததரெ வர்க்க ் யேக்கமாகவும்,
கம்யூனிம் என் பது ரதாழிலாி வர்க்க
் யேக்கமாகவும் ் ருந்தன. யாஷலிம்,
குக்றந்த படம் [ஐயரொப் பா] கணடெஇததில்
”மரியோக்தக்குரியேதாக” விளங்கியேது. ஆனால்,
கம்யூனிம் அறதற்கு மிகவும் யநர்மாறானதாக
் ருந்தது. யமலும், மிகஇத ரதாடெக்கஇததிலிருந்யத
எங்களுக்டெயே கருஇதயதாடடெம், ''ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் விடுதக்ல என் பது ரதாழிலாி
வர்க்கஇததாயலயயே ர பறப் படெ யவணடும்''
என் பதாகும். எனயவ, ் வ்விரு ர பயேர்கில்
[யாஷலிம், கம்யூனிம்] நாங்கள எக்த
எடுஇததுக்ரகாளள யவணடும் என் பதில் எவ்வித
ஐயேமம் ் ருந்திருக்க மடியோது. அறயதாடு,
அறப்ய பாதுமதல் அறப்ர பயேக்ரெ மறுதலிக்கும்
எணணம் எப்ய பாதும் எங்களுக்கு
ஏற் படடெதில்க்ல.

அறிகக்க்கயோனது எங்களுக்டெயே கூடடுப்
 பக்டெப் பாக ் ருக்கும் நிக்லயில், ் தன் க்மயேக்
கருவாக அறக்மந்த அறடிப் பக்டெ வக்ரெயேறுப்பு
மார்க்சுக்யக உரியேது என் பக்தக் குிகப்பிடெ நான்
கடெக்மப் படடுளளதாகக் கருதுகியறன். அறந்த
அறடிப் பக்டெ வக்ரெயேறுப்பு ் துதான்: வரெலாற்ிகன்
ஒவ்ரவாரு காலகடடெஇததிலும், அறப்ய பாது
ர பாதுவாக நடெப்பிலுளள ர பாருளாதாரெ
உற் பஇததி மக்றைம்  பரிவர்இததக்ன மக்றைம்,
அறதிலிருந்து தவிர்க்கவியேலா வக்கயில்
ர பறப் படும்  மக அறக்மப்புமக்றைம்தான்
அறடிஇததளமாக அறக்மகின்றன. அறதன்மீயத
அறக்காலகடடெஇததின் அறரெ்சயேல் மற்றும்
அறிகவுஇததுக்ற வரெலாறு எழப் பப் படுகிறது. அறந்த
அறடிஇததளஇததிலிருந்து மடடுயம அறவற்க்ற
விளக்கவும் மடிைம். ் தன் காரெணமாகயவ,
மனிதகுல வரெலாறு மழக்மைம் (நிலஇதக்தப்
ர பாது உக்டெக்மயோகக் ரகாணடிருந்த புரொதனப்
 பழங்குடி மதாயேம் ்சக்தவுற்ற
காலம்ரதாடயடெ) வர்க்கப் ய பாரொடடெங்கின்
வரெலாறாகயவ ் ருந்துளளது. அறதாவது,

சுரெணடும் வர்க்கங்களுக்கும் சுரெணடெப் படும்
வர்க்கங்களுக்கும், ஆளும் வர்க்கங்களுக்கும்
ஒடுக்கப் படும் வர்க்கங்களுக்கும் ் க்டெயிலான
ய பாரொடடெங்கின் வரெலாறாகயவ ் ருந்துளளது.
் ந்த வர்க்கப் ய பாரொடடெங்கின் வரெலாறானது
 பரிணாமங்கின் ரதாடெர்வரிக்யோக
அறக்மகிறது. அறது, ் ன்க்றயே காலகடடெஇததில்,
ஒரு மக்கியே கடடெஇதக்த எடடிைளளது.
சுரெணடெப் படும், ஒடுக்கப் படும் வர்க்கம் அறதாவது
 பாடடொி வர்க்கம், தன்யனாடு கூடெயவ
மதாயேம் மழவக்தையம எல்லா விதமான
சுரெணடெல், ஒடுக்குமக்ற, வர்க்கப்  பாகு பாடுகள,
வர்க்கப் ய பாரொடடெங்கள ஆகியேவற்ிகலிருந்து
மற்றாகவும் மடிவாகவும் விடுவிக்க யவணடும்.
அறவ்வாறு விடுவிக்காமல், சுரெணடுகின்ற,
ஒடுக்குகின்ற வர்க்கஇததின் அறதாவது
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ஆதிக்கஇததிலிருந்து
தன்னுக்டெயே விடுதக்லக்யேப் ர பற மடியோது
என்கிற கடடெஇதக்த எடடிைளளது.

என் கருஇததுப் படி, டொர்வினுக்டெயே ரகாளக்க
உயிரியேலுக்கு ஆற்ிகயே அறயத  பங்கிக்ன, ் ந்த
வக்ரெயேறுப்பு வரெலாற்ிகயேலுக்கு ஆற்றப் ய பாவது
நிசசயேம். நாங்கள ் ருவரும் 1845-க்குசச ்சல
ஆணடுகள மன்பிருந்யத ் ந்த வக்ரெயேறுப்க் ப
யநாக்கிப்  படிப் படியோக ரநருங்கி
வந்துரகாணடிருந்யதாம். நான் சுயயேசசக்யோக
எந்த அறளவுக்கு ் ந்த வக்ரெயேறுப்க் ப யநாக்கி
மன்யனிக ் ருந்யதன் என் பக்த,
"் ங்கிலாந்தில் ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
நிக்லக்ம" (Conditions of the Working Class in
England) என்னும் என்னுக்டெயே நூல் மலம் நன்கு
அறிகயேலாம். ஆனால், 1845-ஆம் ஆணடு வந்த
காலஇததில் புிரரல்ஸ் நகரில் மார்க்க்ஸை நான்
மீணடும் ந்திஇததய பாது, அறவர் ் ந்த
வக்ரெயேறுப்க் பஇத தயோரொக வகுஇதது
க்வஇததிருந்தார். நான் ் ங்கு எடுஇததுக்ரெஇததுளளது
ய பான்ற அறயத அறளவு ரதிவான ராற்கில்
என்மன்யன எடுஇததுக்வஇததார்.

1872-ஆம் ஆணடு ரஜஜர்மன்  பதிப்புக்கு நாங்கள
் ருவரும் யர்ந்து எழதியே மகவுக்ரெயிலிருந்து
்கழக்காணும்  பகுதிக்யே ் ங்குஇத தருகியறன்:
"கடெந்த ் ரு பஇதக்தந்து ஆணடுகில்
நிக்லக்மகள எவ்வளவுதான் மாிகயிருந்த
ய பாதிலும், ் ந்த அறிகக்க்கயில்
வகுஇததுக்ரெக்கப் படடுளள ர பாதுக்
யகாட பாடுகள ஒடடுரமாஇததஇததில்
என்றும்ய பால் ் ன்றும் ரியோனக்வயயே ஆகும்.
ஆங்காங்யக ்சல விவரெங்கக்ளசச
ரம்க்மப் படுஇததலாம். ் ந்தக் யகாட பாடுகின்
நக்டெமக்றப்  பயேன் பாடு என் பது, ் ந்த
அறிகக்க்கயயே குிகப்பிடுவதுய பால, எல்லா
் டெங்கிலும் எல்லாக் காலஇததிலும், அறந்தந்தக்
காலகடடெஇததில் நிலவக்கூடியே வரெலாற்று
நிக்லக்மகக்ளசச ார்ந்ததாகயவ ் ருக்கும்.
் ந்தக் காரெணஇததால்தான், ் ரெணடொம் பிரிவின்
் றுதியில் மன்ரமாழியேப் படடுளள புரெட்சகரெ
நடெவடிக்க்ககள மீது தனிசச்சறப் பான அறழஇததம்
எதுவும் தரெப் படெவில்க்ல. அறந்தப்  பகுதியின்

வாகஇதக்தப்  பல கூறுகில் ் ன்க்றக்கு மிகவும்
யவறு படடெ ராற்கில் எழத
யவணடியிருக்கும். 1848 மதயல நவீனஇத
ரதாழில்துக்ற மகஇததான வளர்சச்ச கணடுளளது;
அறதனுடென் கூடெயவ ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
யமம் படடெ, விரிவக்டெந்த அறக்மப்பு வளர்சச்ச
ர பற்றுளளது [1872-் ல் எழதப் படடெ
மகவுக்ரெயின் ரஜஜர்மன்  மலஇததில் ் ந்த
வாக்கியேங்கள ற்யற மாறு படடுளளன.  பார்க்க
் ந்நூலின்  பக்கம் 2]; மதலில் பிப்ரெவரிப்
புரெட்சயிலும், பிறகு அறதனினும் மக்கியேமாகப்
 பாடடொி வர்க்கம் மதன்மதலாக, மழதாய்
் ரு மாதங்கள அறரெ்சயேல் ஆட்சயேதிகாரெம் வகிஇதத
 பாரிஸ் கம்யூனிலும் ்சல நக்டெமக்ற
அறனு பவங்கள கிக்டெஇததுளளன; ் வற்க்றரயேல்லாம் கணக்கில் எடுஇததுக்
ரகாளயவாமாயின், ் ந்த யவக்லஇததிடடெம் ்சல
விவரெங்கில் காலங் கடெந்ததாகி விடுகிறது.
கம்யூனானது மக்கியேமாக ஒன்க்ற நிிரபிஇததுக்
காடடியேது. அறதாவது, ’ஏற்ரகனயவ
தயோர்நிக்லயிலுளள அறரெசு எந்திரெஇதக்தஇத

ரதாழிலாி வர்க்கம் ரவறுமயன க்கப் பற்ிக,
அறப் படியயே தன் ராந்த யநாக்கங்களுக்காகப்
 பயேன் படுஇததிக்ரகாளள மடியோது’. ( பார்க்கவும்:
ஃபிரொன்்சல் உளநாடடுப் ய பார் - ர்வயதஇத
ரதாழிலாளர் ங்கப் ர பாதுக்குழவின் ய பருக்ரெ,
லணடென், டிரலவ், 1871.  பக்கம் 15-் ல் ் ந்த
விவரெம் யமலும் விரிவாக விளக்கப் படடுளளது).
தவிரெவும், யாஷலி ் லக்கியேஇதக்தப்  பற்ிகயே
விமர்னம் ் ன்க்றயே காலகடடெஇதக்தப்
ர பாறுஇததவக்ரெ ய பாதுமானதல்ல என் பது
கூறாமயல விளங்கும். ஏரனனில் 1847-ஆம்
ஆணடு வக்ரெதான் அறதில் அறலப் படடுளளது.
அறயதாடு,  பல்யவறு எதிர்க்கட்சகளுடென்
கம்யூனிஸ்டுகின் உறவுநிக்ல  பற்ிகயே
குிகப்புகள (நான்காம் பிரிவு) யகாட பாடடு
அறளவில் ் ன்றும் ரியோனக்வயயே.
என்றாலுங்கூடெ, நக்டெமக்றயில் காலங்
கடெந்தக்வயயே. காரெணம், ் ன்க்றக்கு அறரெ்சயேல்
நிக்லக்ம மற்ிகலும் மாிகவிடடெது. வரெலாற்ிகல்
ஏற் படடுளள மன்யனற்றமானது, அறப்பிரிவில்
 படடியேலிடெப் படடுளள அறரெ்சயேல் கட்சகில்

மிகப் ர பரும் பாலானவற்க்றப்
புவிப் பரெப்பிலிருந்யத துக்டெஇதரதிகந்துவிடடெது”.
”ஆனாலும் அறிகக்க்க ஒரு வரெலாற்று
ஆவணமாக ஆகிவிடடெது, ் க்தஇத
திருஇததுவதற்கான எந்த உரிக்மைம் ் னி
எங்களுக்கு ் ல்க்ல”. மார்க்க்ன் “ மலதனம்”
நூலின் ர பரும் பகுதிக்யே ரமாழிர பயேர்இததவரொன
திரு.ாமயவல்  மர் தற்ய பாக்தயே ் ந்த
ரமாழிர பயேர்ப்பிக்ன உருவாக்கிைளளார்.
நாங்கள ் ருவரும் யர்ந்து ் தக்னஇத
திருஇததியேக்மஇதயதாம். வரெலாற்றுக் குிகப்புகக்ள
விளக்குகின்ற ்சல குிகப்புக்ரெகக்ள நான்
யர்இததுளயளன்.

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
லணடென், ஜஜனவரி 30, 1888.

1890-ஆம் ஆணடின் ரஜஜர்மன்  பதிப்புக்கு எழதியே
மகவுக்ரெ
யமற்கணடெ மகவுக்ரெ [1883-ஆம் ஆணடு
ரஜஜர்மன்  பதிப்புக்குஇத தான் எழதியே
மகவுக்ரெக்யே ஏங்ரகல்ஸ் குிகப்பிடுகிறார்]
எழதப் படடெ பிறகு, அறிகக்க்கயின் ஒரு புதியே
ரஜஜர்மன்  பதிப்பு மீணடும் அறவ்சயேமாகிைளளது.
அறஇததுடென் அறிகக்க்கக்கும் நிக்றயேயவ
நிகழந்துளளன. அறவற்க்றைம் ் ங்குப்  பதிவு
ரய்தாக யவணடும்.
யவரொ ஸைசதலிசச ரமாழிர பயேர்இதத ் ரெணடொவது
ரெருயே ரமாழிர பயேர்ப்பு ஒன்று 1882-் ல்
ரஜஜனவாவில் ரவியோனது. அறந்தப்  பதிப்புக்கு
மார்க்ஸைும் நானும் மகவுக்ரெ எழதியனாம்.
துரெதிர்ருடெவமாக அறம்மகவுக்ரெயின்  மல
ரஜஜர்மன் க்கரயேழஇததுப் பிரெதி காணாமல்
ய பாய்விடடெது[20]. ஆகயவ அறக்த நான் ரெருயே
ரமாழியிலிருந்து திருப்பி ரமாழிர பயேர்இததாக
யவணடும். ் து  மல உக்ரெக்யே எந்த

வக்கயிலும் யமம் படுஇததப் ய பாவதில்க்ல. அறந்த
மகவுக்ரெ வருமாறு:

கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச அறிகக்க்கயின் மதலாவது
ருருயேப்  பதிப்பு,  பக்கூனின் ரமாழி ர பயேர்இததது,
அறறு பதாம் ஆணடுகின் ரதாடெக்கஇததில்
யகாலகல் ஏடடின் அறசசகஇததால்
ரவியிடெப் படடெது. யமக்ல நாடடினரொல்
அறப்ய பாது அறதில் (அறிகக்க்கயின் அறந்த ருருயேப்
 பதிப்பில்) ர் ் லக்கியே ஆர்வஇதக்த மடடுயம
காண மடிந்தது. அறஇததக்கயே ஒரு கணயணாடடெம்
் ன்று ாஇததியேமற்றது. அறிகக்க்கயில்,  பல்யவறு
நாடுகில்  பல்யவறு எதிர்க்கட்சகள
ரதாடெர் பாகக் கம்யூனிஸ்டுகின் நிக்ல பாடக்டெ
எடுஇததுக்கூறும் கக்டெ்சப் பிரிவு, அறந்தக்
காலஇததில் (1847 டிம் பர்)  பாடடொி வர்க்க
் யேக்கம் ் ன்னும்கூடெ எவ்வளவு குறுகியே
களஇததினில் ரயேல் படுவதாக ் ருந்தது
என் பக்த மிகஇத ரதிவாகயவ எடுஇததுக்
காடடுகிறது. குிகப் பாக ருருயோ, அறரமரிக்க
ஐக்கியே நாடுகள ஆகியேக்வ  பற்ிகயே தகவல்கள

் ப்பிரிவில் விடு படடுளளன. அறக்னஇதது
ஐயரொப்பியேப் பிற்ய பாக்கின் கக்டெ்சப் ர பரும்
யகாடக்டெயோக ருருயோவும், குடியயேற்றஇததின்
 மலம் ஐயரொப் பாவின் உ பரிப்  பாடடொி
க்திகக்ள ஈர்இததுக் ரகாளளும் நாடொக
அறரமரிக்க ஐக்கியே நாடும் ் ருந்துவந்த காலம்
அறது. ் ரு நாடுகளும் ஐயரொப் பாவுக்கு
 மலப்ர பாருளகக்ள வழங்கின. அறயத
யவக்ளயில், ஐயரொப்பியேஇத ரதாழிற்ாக்லகில்
உற் பஇததியோன ர பாருளகின் விற் பக்னசச
ந்க்தகளாகவும் விளங்கின. ஆகயவ
அறக்காலகடடெஇததில் ் ரு நாடுகளும் ஏயதனும்
ஒரு வக்கயில் அறன்க்றயே ஐயரொப்பியே
அறக்மப்பின் ஆதாரெஇத ணகளாய்இத திகழந்தன.
் ன்று நிக்லக்ம எப் படி மாிகவிடடெது!
ஐயரொப்பியேக் குடியயேற்றம்தான் வடெ
அறரமரிக்காவின் மிகப்ர பரும் விவாயேப்
ர பாருளுற் பஇததிக்குஇத காரெணமாக அறக்மந்தது.
் ந்த உற் பஇததி உருவாக்கியே ய பாடடியயோ ் ன்று
ஐயரொப் பாவிலுளள ்சிகதும் ர பரிதுமான

நிலவுக்டெக்மயின் அறடிஇததளங்கக்ளயயே உலுக்கி
வருகின்றது. அறஇததுடென், ் துநாளவக்ரெ
நிலவிவந்த, யமற்கு ஐயரொப் பாவின், குிகப் பாக
் ங்கிலாந்தின் ரதாழில்துக்ற ஏகய பாகஇதக்த
ரவகுவிக்ரெவில் தகர்இததுவிடும் அறளவுக்கு
அறஇததக்ன ஆற்றயலாடும், அறவ்வளவு ர பரியே
அறளவிலும், அறரமரிக்க ஐக்கியே நாடு தனது
அறளவிலாஇத ரதாழில்துக்ற  மலாதாரெங்கக்ளப்
 பயேன் படுஇததிக் ரகாளவக்த ் ந்தக் குடியயேற்றம்
ாஇததியேமாக்கியேது. ் வ்விரு நிக்லக்மகளும்
அறரமரிக்க நாடடின்மீயத புரெட்சகரெமான
மக்றயில் எதிர்விக்ன ஆற்றுகின்றன. அறரெ்சயேல்
அறக்மப்பு மழக்மக்கும் அறடிப் பக்டெயோக
விளங்கும், விவாயிகின் ்சிகயே, நடுஇததரெ
நிலவுக்டெக்மகள, மிகப்ர பரும்  பணக்ணகின்
ய பாடடிக்குப்  படிப் படியோகப்  பலியோகின்றன.
கூடெயவ, ரதாழிலகப் பிரெயதங்கில்
ர பருந்திரெளான  பாடடொி வர்க்கமம், வியேஇததகு
 மலதனக் குவிப்பும் மதன்மக்றயோக
வளர்சச்சர பற்று வருகின்றன.

் ப்ய பாது ருருயோக்வப்  பாருங்கள! 1848 – 49
ஆம் ஆணடுப் புரெட்சயின்ய பாது ஐயரொப்பியே
மடியேரெர்கள மடடுமல்ல, ஐயரொப்பியே
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினரும்கூடெ,
அறப்ய பாதுதான் விழிஇதரதழஇத ரதாடெங்கியிருந்த
 பாடடொி வர்க்கஇததிடெமிருந்து தப்பிக்க, ருருயேஇத
தக்லயீடுதான் ஒயரெ ீரர்வு என நம்பினர். ஜஜார்
மன்னர் ஐயரொப்பியேப் பிற்ய பாக்கின்
தக்லவரொகப் பிரெகடெனப் படுஇததப் படடொர்.
் ன்க்றக்கு, அறவர் புரெட்சயின் ய பார்க்க்கதியோக
காட்சனாவில் (Gatchina) ் ருக்கிறார்.
ருருயோயவா, ஐயரொப் பாவில் புரெட்சகரெ
நடெவடிக்க்கயின் மன்னணப்  பக்டெயோகஇத
திகழகிறது.
ரவகுவிக்ரெவில் நிகழவிருக்கும், நவீன
மதலாிஇததுவசச ராஇததுக்டெக்மயின்
தவிர்க்கவியேலாஇத தகர்விக்னப்
பிரெகடெனப் படுஇததுவக்தயயே கம்யூனிஸ்டு
அறிகக்க்க தனது யநாக்கமாகக் ரகாணடுளளது.
ஆனால் ருருயோவில், அறதியவகமாக

வளர்ந்துவரும் மதலாிஇததுவசச சுரெணடெல்,
் ப்ய பாதுதான் வளரெஇத ரதாடெங்கிைளள
மதலாிஇததுவ நிலவுக்டெக்ம ஆகியேவற்றுடென்
கூடெயவ,  பாதிக்கும் யமற் படடெ நிலம்
விவாயிகின் ர பாது உக்டெக்மயோக
் ருப் பக்த நாம் காணகியறாம். ் ப்ய பாதுளள
யகளவி ் துதான்: ருருயே ஒப்ஷீனா (obshchina)
[கிரொமசச  மகம்] அறக்மப்புமக்ற ரவகுவாகசச
்சக்தவுற்ிகருப்பினும், புரொதன நிலப் ர பாது
உக்டெக்மயின் ஒரு வடிவமான ் து,
யநரெடியோகக் கம்யூனிப் ர பாது உக்டெக்ம
என்னும் உயேர்ந்த வடிவஇததுக்கு வளர்சச்சைறுமா?
அறல்லது அறதற்கு மாறாக, யமற்கு நாடுகின்
வரெலாற்று  ரதியோன  பரிணாம வளர்சச்சயோக
அறக்மந்த, அறயத ்சக்தந்தழிைம்
நிகழசச்சப்ய பாக்க்க மதலில் அறது கடெந்து ீரரெ
யவணடுமா?
் தற்கு, ் ன்க்றக்குசச ாஇததியேமாக ் ருக்கும்
ஒயரெ  பதில் ் துதான்: ருருயேப் புரெட்சயோனது
யமற்கு நாடுகில் ஒரு  பாடடொி வர்க்கப்

புரெட்சக்கு மன்யனாடி ஆகி, ் ரெணடும்
ஒன்றுக்ரகான்று துக்ணநிற்குமாயின், நிலஇததின்
மீதான தற்ய பாக்தயே ருருயேப் ர பாது உக்டெக்ம,
கம்யூனி வளர்சச்சக்கான ரதாடெக்கப்
புளியோகப்  பயேன் படெக்கூடும்.

கார்ல் மார்க்ஸ், ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
லணடென், ஜஜனவரி 21, 1882"
ஏறஇததாழ ் யத காலஇததில் ஒரு புதியே ய பாலிரு
 பதிப்பு கம்யூனிஸ்டு அறிகக்க்க (Manifest
Kommunistyczny) என்ற ர பயேரில் ரஜஜனவாவில்
ரவிவந்தது.
் துதவிரெ, ஒரு புதியே யடெனிரு ரமாழிர பயேர்ப்பு
1885-ஆம் ஆணடு  மக-ஜஜனநாயேக நூல்திரெடடு
(Social-demokratisk Bibliothek) என்னும் ரதாகுப்பில்
ரவியோகிைளளது. துரெதிர்ருடெவமாக அறது
மழக்ம ர பற்றதாக ் ல்க்ல. மக்கியேஇததுவம்
ரகாணடெ ்சல வாகங்கள

ரமாழிர பயேர்ப் பாளருக்குக் கடினமாகஇத
யதான்ிகன ய பாலும், எனயவ அறக்வ
விடெப் படடுளளன. அறயதாடுகூடெ, ் ங்கும்
அறங்கும் கவனக் குக்றவின் அறிககுிககளும்
ரதன் படுகின்றன. ரமாழிர பயேர்ப் பாளர்
் ன்னும் ற்யற கூடுதலான அறக்கக்ற
எடுஇததிருந்தால் அறவர் மிகவும் உன்னதமான ஒரு
 பக்டெப்க் பஇத தந்திருக்க மடிைம் என் பக்த
அறவரெது ரமாழிர பயேர்ப்பு புலப் படுஇததுகிறது.
எனயவ, அறவரெது கவனக் குக்றவு வருஇததம்
ரகாளளஇததக்க வக்கயில் மிகவும்
ரவிப் பக்டெயோகஇத ரதரிகின்றது.
1885-ஆம் ஆணடில்  பாரி்சல் யாஷலிஸ்டு (Le
Socialiste) ் தழில் ஒரு புதியே ஃபிரரெஞ்சு
ரமாழிர பயேர்ப்பு ரவிவந்தது. ் ன்றுவக்ரெ
ரவியோனவற்றுள ் துயவ மிகசச ்சறந்த
ரமாழிர பயேர்ப் பாகும். ் திலிருந்து
ரமாழிர பயேர்க்கப் படடெ ஸ் பானிரு  பதிப்பு
ஒன்று அறயத ஆணடில் ரவியோனது. மதலில்
மாடரிடில் யாஷலிஸ்டு (El Socialista) ் தழில்

ரவியோனது. அறதன்பின் பிரெசுரெ வடிவில்
மீணடும் ரவியிடெப் படடெது: Manifiesto del
Partido Comunista por Carlos Marx y F.Engels, Madrid,
Administracion de El Socialista, Hernan Cortes 8.
சுவாரெஸ்யேமான ஒரு விவரெஇதக்தைம் ் ங்குக்
குிகப்பிடெலாம் எனக் கருதுகியறன். 1887-் ல்
ஆர்மீனியே ரமாழிர பயேர்ப்பு ஒன்ிகன்
க்கரயேழஇததுப் பிரெதி கான்ஸ்டொன்டியநாப்பிில்
ஒரு  பதிப் பாளரிடெம் தரெப் படடெது. ஆனால், அறந்த
நல்ல மனிதயரொ மார்க்ஸ் ர பயேக்ரெஇத தாங்கியே ஒரு
 பக்டெப்க் ப ரவியிடும் துணக்வப்
ர பற்ிகருக்கவில்க்ல. நூலா்சரியேர் என
தன்னுக்டெயே ராந்தப் ர பயேக்ரெயயே
ய பாடடுக்ரகாளளுமாறு
ரமாழிர பயேர்ப் பாளருக்கு ஆயலாக்ன
கூிகனார். என்றாலும் ரமாழிர பயேர்ப் பாளர்
அறதற்கு மறுஇததுவிடடொர்.
ஒன்க்றஇத ரதாடெர்ந்து மற்ரறான்று எனக்
கூடெக்குக்றயேஇத துல்லியேமற்ற  பல அறரமரிக்க
ரமாழிர பயேர்ப்புகள ் ங்கிலாந்தில் மீணடும்

மீணடும் மறு பதிப்புகளாக ரவியோனபின்,
ஒருவழியோக 1888-் ல் ஒரு நம் பகமான  பதிப்பு
ரவியோனது. ் தக்ன என் நண பர் ாமயவல்
 மர் ரமாழிர பயேர்இததிருந்தார். அறசசகஇததுக்கு
அறனுப்புமன் நாங்கள ் ருவரும் யர்ந்து
மீணடும் ஒருமக்ற அறதக்னசச ரி பார்இதயதாம்.
் ந்தப்  பதிப்பின் தக்லப்பு: Manifesto of the
Communist Party, by Karl Marx and Frederick Engels.
Authorised English Translation, edited and annotated by
Frederick Engels, 1888, London, William Reeves, 185
Fleet st., E.C. அறந்தப்  பதிப்பின் குிகப்புகள
்சலவற்க்ற தற்ய பாக்தயே ் ந்தப்  பதிப்பில்
யர்இததுளயளன்.
அறிகக்க்கயோனது தனக்யக உரியே ஒரு
வரெலாற்க்றக் ரகாணடுளளது. அறது ரவிவந்த
காலஇததில், ் ன்னும் அறதிக எணணக்க்கக்யேஇத
ரதாடொத, அறப்ய பாதிருந்த [குக்றந்த
எணணக்க்கயிலான] விஞ்ஞான யாஷலி
மன்னணப்  பக்டெயினர் ஆர்வஇதயதாடு அறதக்னக்
ரகாணடொடினர் (மதலாவது மகவுக்ரெயில்

குிகப்பிடடுளள ரமாழிர பயேர்ப்புகின் விவரெம்
் தக்ன உறுதிப் படுஇததுகிறது). 1848 ஜஜூனில்
 பாரிஸ் ரதாழிலாளர்களுக்கு ஏற் படடெ
யதால்விக்யேஇத ரதாடெர்ந்து உருவான
பிற்ய பாக்குசச க்திகளால் மிக விக்ரெவியலயயே
அறிகக்க்க பின்னிக்லக்குஇத தளளப் படடெது.
மடிவாக, 1852 நவம் பரில் ரகாயலான்
கம்யூனிஸ்டுகளுக்குஇத தணடெக்ன
விதிக்கப் படடெதன் காரெணமாக [பிந்க்தயே
மகவுக்ரெ ஒன்ிகல் ரகாயலான் கம்யூனிஸ்டு
வழக்கு  பற்ிக விளக்கமாகக் கூறப் படுகிறது],
”டடெஇததின் படி” அறது ீரணடொஇத தகாததாக தளி
க்வக்கப் படடெது. பிப்ரெவரிப் புரெட்சக்யேஇத
ரதாடெர்ந்து, ரதாழிலாளர்கின் ் யேக்கம் ர பாது
அறரெங்கிலிருந்து மக்றந்தது. அறஇததுடென் கூடெயவ,
அறிகக்க்கைம் பின்னிக்லக்குப் ய பாய்சசயர்ந்தது.
ஆளும் வர்க்கங்களுக்டெயே அறதிகாரெஇததின்மீது ஒரு
புதியே தாக்குதலுக்குப் ய பாதுமான  பலஇதக்த
ஐயரொப்பியேஇத ரதாழிலாி வர்க்கம் மீணடும்
திரெடடியேய பாது, ர்வயதஇத ரதாழிலாளர் ங்கம்

[அறகிலம்] உருப்ர பற்றது. ஐயரொப் பாக்வைம்
அறரமரிக்காக்வைம் யர்ந்த ய பார்க்குணம் மிக்க
ரதாழிலாி வர்க்கம் மழவக்தைம் ஒயரெ
ர பரும்  பக்டெயோக ஒன்ிகக்ணப் பயத
் சசங்கஇததின் குிகக்யகாளாக ் ருந்தது.
ஆக்கயோல், அறிகக்க்கயில் வகுஇததுக்ரெக்கப் படடெ
யகாட பாடுகிலிருந்து ரதாடெங்க
் யேலவில்க்ல. ஆங்கியலயேஇத
ரதாழிற்ங்கங்களுக்கும், ஃபிரொன்சு,
ர பல்ஜியேம், ் இததாலி, ஸ்ர பயின் ஆகியே
நாடுகக்ளசச யர்ந்த புிரயதான் (Proudhon)
ஆதரெவாளர்களுக்கும், ரஜஜர்மன் நாடடு
லஸ்ஸைாலியேர்களுக்கும் (Lassalleans)[ஏ 3] கதக்வ
அறக்டெஇததுவிடொத யவக்லஇததிடடெம் ஒன்க்றயயே
அறகிலமானது கக்டெப்பிடிக்க யவணடியே
கடடொயேம் ் ருந்தது. அறகிலஇததின்

[ஏ 3] லஸ்ஸைால் (Lassalle) எங்கிடெம் தனிப் படடெ
மக்றயில் எப்ய பாதும் தம்க்ம மார்க்்சன் ”சடெர்”

என்யற கூிக வந்துளளார். அறதன் படியயே அறவர்
ர பரும் பாலும் அறிகக்க்கயின் யகாட பாடுகளுக்கு
் ணங்கயவ ரயேல் படடொர். அறவக்ரெப்
பின் பற்ிகயேவர்கக்ளப் ர பாறுஇததவக்ரெ
நிக்ல பாடு மற்ிகலும் யவறாக ் ருந்தது. அறரெசுக்
கடென் உதவிைடென் நடெஇததப் படும் கூடடுறவுஇத
ரதாழிற்கூடெங்களுக்கான (Co-operative Workshops)
லஸ்ஸைாலின் யகாரிக்க்கக்கு அறப் பால் அறவர்கள
ரல்லவில்க்ல. அறவர்கள ஒடடுரமாஇததஇத
ரதாழிலாி வர்க்கஇதக்தைம் அறரெசு உதவியின்
ஆதரெவாளர்கள, சுயே-உதவியின் ஆதரெவாளர்கள
எனப் பிரிஇததுவிடடெனர். [ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].

டடெதிடடெங்களுக்கு மகவுக்ரெயோக அறக்மந்த
் ந்த யவக்லஇததிடடெஇதக்த மார்க்ஸ்,
 பக்கூனினும் அறரொஜஜகவாதிகளும்கூடெ
ஏற்றுக்ரகாளளும் வக்கயில், யமதக்மைடென்
வக்ரெந்து ரகாடுஇததார், அறிகக்க்கயில்

வக்ரெயேறுக்கப் படடுளள ரகாளக்ககின்,
மடிவான ர பரும்ரவற்ிகக்கு, மார்க்ஸ்,
ரதாழிலாி வர்க்கஇததின் அறிகவுநுட ப வளர்சச்ச
ஒன்க்ற மடடுயம மற்றாக நம்பினார்.
ஒன்ிகக்ணந்த ரயேல் பாடு,  பரெஸ் பரெக்
கலந்துக்ரெயோடெல் ஆகியேவற்ிகன் மலம் அறஇததகு
வளர்சச்ச நிசசயேமாய் நிகழந்தாக யவணடும்.
ஆதலால்,  மலதனஇததுக்கு எதிரொன
ய பாரொடடெஇததின் நிகழவுகளும், ாதக  பாதகசச
சதழநிக்லகளும், ரவற்ிககக்ளைம்விடெ
அறதிகமாகஇத யதால்விகளும், கல யநாய்ீரர்க்கும்
ஞ்சவிகள என ் துநாளவக்ரெ ய பாரொிகள
எணணயேக்வ ய பாதுமானக்வ அறல்ல என் பக்த
அறவர்களுக்கு உணர்இததும். ரதாழிலாளர்கின்
விடுதக்லக்கான ரமய்யோன நிக்லக்மகக்ளப்
 பற்ிகயே ஒரு ரதிவான புரிதலுக்கு அறவர்கின்
மனங்கக்ளப் ர பரிதும்  பக்குவமக்டெயேதாக
ஆக்கும் என மார்க்ஸ் கருதினார். மார்க்க்ன்
எணணம் ரியோகயவ ் ருந்தது. அறகிலம்
கக்லக்கப் படடெ 1874-ஆம் ஆணடு ் ருந்த
ரதாழிலாி வர்க்கம், அறகிலம் ரதாடெங்கப் படடெ

1864-ஆம் ஆணடின் ரதாழிலாி
வர்க்கஇததிலிருந்து மற்ிகலும் யவறு படடெதாக
் ருந்தது. லஇதீரனியே நாடுகில்
புிரயதானியேமம், ரஜஜர்மனியில் அறதற்யக உரியே
தனிவக்க லஸ்ஸைாலியேமம் மக்றந்து
ரகாணடிருந்தன. கக்டெந்ரதடுஇதத
 பக்ழக்மவாதப் ய பாக்குளள ஆங்கியலயேஇத
ரதாழிற்ங்கங்களகூடெப்  படிப் படியோக
மன்யனிக, 1887-் ல் அறவற்ிகன் ஸ்வான்்ச
மாநாடடுஇத தக்லவர், “[ஐயரொப் பா] கணடெஇதது
யாஷலிஇததிடெம் எமக்கிருந்த அறசசரமல்லாம்
மக்றந்துவிடடெது” என்று, அறவற்ிகன் ார்பில்
அறிகவிக்கஇத துணைம் அறளவுக்கு
வந்திருக்கின்றன. என்றாலும் [ஐயரொப் பா]
கணடெஇதது யாஷலிமானது, 1887-ஆம்
ஆணடுவாக்கில், ஏறஇததாழ மற்ற மழக்க,
மன்பு அறிகக்க்கயில் கடடியேங்கூிகயே அறயத
ரகாளக்கக்யேக் குிகப் பதாக ் ருந்தது.
் வ்வாறாக, அறிகக்க்கயின் வரெலாறானது 1848ஆம் ஆணடுக்குப் பிறகான நவீனஇத ரதாழிலாி
வர்க்க ் யேக்கஇததின் வரெலாற்க்ற ரெளவுக்குப்

பிரெதி பலிக்கிறது எனலாம். ஐயேஇததுக்கு
் டெமின்ிக, அறிகக்க்கதான், தற்ய பாது யாஷலி
் லக்கியேங்கள அறக்னஇததினுளளும் மிகப் பரெந்த
அறளவில் வினியயோகிக்கப் படடெ, மிகவும்
ர்வயதஇத தன்க்மரகாணடெ  பக்டெப் பாகஇத
திகழகிறது. க்பீரியோவிலிருந்து
கலிஃய பார்னியோவக்ரெைளள அறக்னஇதது
நாடுகின் யகாடொனு யகாடிஇத
ரதாழிலாளர்களுக்டெயே ர பாது
யவக்லஇததிடடெமாக விளங்குகிறது.
் ருந்தய பாதிலும், அறிகக்க்க ரவியோனய பாது,
அறதக்ன நாங்கள யாஷலிஸ்டு அறிகக்க்க என
அறக்ழக்க மடியேவில்க்ல. 1847-் ல் ் ரெணடு
வக்கயினர் யாஷலிஸ்டுகள எனக்
கருதப் படடெனர். ஒருபுறம்  பல்யவறு
கற் பனாவாதக் கருஇததக்மப்புகின்
ஆதரெவாளர்கள ் ருந்தனர். குிகப் பாக,
் ங்கிலாந்தில் வனியேர்கள, ஃபிரொன்்சல்
ஃபூரியயேயேர்கள. ் வ்விரு வக்கயினரும்
அறக்காலஇததியலயயே குறுங்குழக்கள நிக்லக்குசச

சுருங்கிப்  படிப் படியோக மக்றந்து
ரகாணடிருந்தனர். மறுபுறம் மிகப்  பல்யவறு
வக்கப் படடெ  மகப் புரெடடெல்வாதிகள
் ருந்தனர்.  மலதனஇததுக்கும் லா பஇததுக்கும்
் ம்மியேளவும் ீரங்கு யநரொத படி, ் வர்கள தமது
கல யநாய்நீக்கும் ஞ்சவிகள  மலமம்
அறக்னஇததுவக்க ்சல்லக்ற ஒடடு யவக்லகள
 மலமம்  மகக் யகடுகக்ளக் கக்ளயே
விரும்பினர். ் வ்விரு வக்கயினரும்
ரதாழிலாளர் ் யேக்கஇததுக்கு ரவியயே
் ருந்தவர்கள. ' படிஇதத' வகுப் பாரின்
ஆதரெக்வயயே அறதிகமாக நாடியேவர்கள.
என்றாலும் ரதாழிலாி வர்க்கஇததின் ஒரு  பகுதி
மதாயே அறக்மப்க் பஇத ீரவிரெமாக மாற்ிக
அறக்மக்க யவணடுரமனக் யகாரியேது. ரவறும்
அறரெ்சயேல் புரெட்சகள மடடும் ய பாதாது என் பக்த
அறது ீரர்க்கமாக உணர்ந்திருந்தது. ் ப் பகுதி
அறன்று தன்க்னக் கம்யூனிஸ்டு என்று அறக்ழஇததுக்
ரகாணடெது. ் ன்னமம் அறது, ரழக்மப் படொத,
மற்ிகலும் உளளுணர்வு வக்கப் படடெ,  பல
யவக்ளகில் ர பரும் பாலும்  பக்குவமற்ற ஒரு

கம்யூனிமாகயவ ் ருந்தது. என்றாலும் அறது,
ஃபிரொன்்சல் காய பயின் 'ஐயகரியேக்' கம்யூனிம்,
ரஜஜர்மனியில் க்வடலிங்கின் கம்யூனிம் ஆகியே
் ரெணடு கற் பனாவாதக் கம்யூனி
அறக்மப்புகக்ளஇத யதாற்றுவிக்கும் அறளவுக்கு
ஆற்றல் வாய்ந்ததாக விளங்கியேது. 1847-் ல்
யாஷலிம் என் பது மதலாிஇததுவ வர்க்க
் யேக்கஇதக்தைம் [யவரறாரு மகவுக்ரெயில்
நடுஇததரெ வர்க்க ் யேக்கம் எனக்
குிகப்பிடடுளளார்], கம்யூனிம் என் பது
ரதாழிலாி வர்க்க ் யேக்கஇதக்தைம்
குிகப் பனவாக ் ருந்தன. யாஷலிமானது,
குக்றந்த படம் [ஐயரொப் பா] கணடெஇததில்
மிகவும் மரியோக்தக்கு உரியேதாக விளங்கியேது,
ஆனால் கம்யூனியமா அறதற்கு யநர்மாறானதாக
் ருந்தது. நாங்கள மிகஇத ரதாடெக்க
காலம்ரதாடயடெ, 'ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
விடுதக்ல என் பது ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
ரயேல் பாடடொல்தான் ர பறப் படடொக
யவணடும்'[21] என்ற ீரர்மானகரெமான
கருஇதயதாடடெஇதக்தக் ரகாணடிருந்யதாம். எனயவ,

[யாஷலிம், கம்யூனிம் என்கிற] ் ரெணடு
ர பயேர்களுள எக்தஇத யதர்ந்ரதடுஇததுக்ரகாளள
யவணடும் என் பது குிகஇதது அறன்க்றக்கு
எங்கிடெம் எவ்விதஇத தயேக்கமம் ் ருந்திருக்க
மடியோது. அறன்றுமதல் ் ன்றுவக்ரெ
அறப்ர பயேக்ரெ நிரொகரிக்கும் எணணம் ஒருய பாதும்
எங்களுக்கு ஏற் படடெதில்க்ல.
”உலகஇத ரதாழிலாளர்கயள, ஒன்றுயருங்கள!”
[அறடிக்குிகப்பு எண 52 காணக] நாற் பஇதது
் ரெணடு ஆணடுகளுக்கு மன்பு,  பாடடொி
வர்க்கம் தனது ராந்தக் யகாரிக்க்ககக்ள
மன்க்வஇததுஇத திரெணரடெழந்த அறந்த மதலாவது
 பாரிஸ் புரெட்சயின் தறுவாயில், நாங்கள ் ந்த
மழக்கஇதக்த உலகஇததுக்குப் பிரெகடெனம்
ரய்தய பாது, மிகசச்சல ஆதரெவுக் குரெல்கயள
எழந்தன. என்றாலும், 1864 ரப்டெம் பர் 28-் ல்
ர பரும் பாலான யமற்கு ஐயரொப்பியே நாடுகின்
 பாடடொி மக்கள, ர பருக்மமிக்க
நிக்னவுக்குரியே ர்வயதஇத ரதாழிலாளர்
ங்கஇததில் [மதலாவது அறகிலம்] க்கயகாஇதது

நின்றார்கள. ் ந்த அறகிலம் ஒன் பது ஆணடுகயள
நீடிஇததது என் பது உணக்மதான். ஆனால் அறது
உருவாக்கியே, அறக்னஇதது நாடடுப்
 பாடடொிகின் அறழிவில்லா ஐக்கியேமானது
் ன்னும் நிக்லஇதது நிற்கிறது,
எப்ய பாக்தைம்விடெ வலிக்மமிக்கதாக
வாழகிறது என் பதற்கு ் ன்க்றயே நாக்ளவிடெ
யவறு ்சறந்த ாட்ச ஏதுமில்க்ல. காரெணம், ் ந்த
வரிகக்ள நான் எழதிக் ரகாணடிருக்கும்
் ன்க்றயே தினம்[22], ஐயரொப் பாக்வைம்
அறரமரிக்காக்வைம் யர்ந்த  பாடடொி வர்க்கம்
தனது ய பாரிடும் க்திகக்ள யமலாய்வு ரய்து
வருகின்றது. ் ந்தப் ய பாரொடடெ க்திகள
மதன்மதலாகஇத திரெடடெப் படடுளளன. அறதுவும்
ஒயரெ  பக்டெயேணயோக, ஒயரெ ரகாடியின் ்கழ, ஒயரெ
உடெனடிக் குிகக்யகாளுக்காகஇத
திரெடடெப் படடுளளன. 1866-் ல் அறகிலஇததின்
ரஜஜனவா மாநாடடிலும், மீணடும் 1889-் ல்
 பாரிஸ் ரதாழிலாளர் மாநாடடிலும்
பிரெகடெனப் படுஇததியேக்தப்ய பால், ஒயரெ
மாதிரியோன எடடு மணயநரெ யவக்லநாள

என் பக்த மக்றயோகசச டடெம் ் யேற்ிக
நிக்லநாடடெ யவணடும் என் பயத அறந்தக்
குிகக்யகாள ஆகும். ் ன்க்றயே ் ந்தக் காட்ச,
அறக்னஇதது நாடுகின் ரதாழிலாளர்களும்
் ன்க்றக்கு ரமய்யோகயவ ஒன்று
யர்ந்துவிடடொர்கள என்கிற உணக்மக்யே,
அறக்னஇதது நாடுகின் மதலாிகளும்
நிலப்பிரெபுக்களும் காணும் வணணம்
அறவர்கின் கணகக்ளஇத திறக்கும்.

் தக்ன மார்க்ஸ் அறவர்கள தம் கணரகாணடு
யநரில் கணடு கிக்க ் ப்ய பாது என்  பக்கஇததில்
் ருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும்!

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
லணடென், யம 1, 1890.

1892-ஆம் ஆணடின் ய பாலிரு  பதிப்புக்கு
எழதியே மகவுக்ரெ
கம்யூனிஸ்டு அறிகக்க்கயின் ஒரு புதியே ய பாலிரு
 பதிப்புக்குஇத யதக்வ ஏற் படடுளளது என்கிற
உணக்ம  பல்யவறு ்சந்தக்னகக்ள
எழப்பிைளளது.
அறக்னஇததுக்கும் மதலாவதாக, அறணக்மக்
காலமாகயவ, அறிகக்க்கயோனது ஐயரொப் பாக்
கணடெஇததில் ர பருவீதஇத ரதாழில்துக்றயின்
வளர்சச்சக்யேக் காடடும் ஒரு சுடடுக்கய பால
(index) ஆகியிருப் பது குிகப்பிடெஇத தக்கதாகும். ஒரு
குிகப்பிடடெ நாடடில் ர பருவீதஇத ரதாழில்துக்ற
விரிவக்டெைம் அறயத அறளவுக்கு, அறந்நாடடுஇத
ரதாழிலாளர்கிக்டெயயே, உக்டெக்ம வர்க்கங்கள
ரதாடெர் பாகஇத ரதாழிலாி வர்க்கம் என்ற
மக்றயில் அறவர்கின் நிக்ல பாடு குிகஇததுஇத
ரதிவுர பற யவணடியே யதக்வைம்
வளர்கின்றது. யாஷலி ் யேக்கம்
அறவர்கிக்டெயயே  பரெவுகின்றது. அறிகக்க்கக்கான

யதக்வைம் அறதிகரிக்கின்றது. ் வ்வாறு,
ஒவ்ரவாரு நாடடிலும், அறந்த நாடடு ரமாழியில்
வினியயோகமாகின்ற அறிகக்க்கயினுக்டெயே
பிரெதிகின் எணணக்க்கக்யேக் ரகாணடு,
அறந்நாடடுஇத ரதாழிலாளர் ் யேக்கஇததின்
நிக்லக்யே மடடுமன்ிகப் ர பருவீதஇத
ரதாழில்துக்றயின் வளர்சச்ச நிக்லக்யேக்கூடெப்
ர பருமளவு துல்லியேமாக அறளவிடடுவிடெ
மடிைம்.
அறதன் படி, புதியே ய பாலிரு  பதிப் பானது,
ய பாலிரு ரதாழில்துக்ற குிகப்பிடெஇததக்க
மன்யனற்றம் கணடிருப் பக்தசச சுடடிக்
காடடுகிறது. யமலும்,  பஇதது ஆணடுகளுக்கு
மன்பு மந்க்தயே  பதிப்பு ரவிவந்த பிறயக
் ந்த மன்யனற்றம் ஏற் படடுளளது என் பதில்
எவ்வித ஐயேமம் ் ல்க்ல. காங்கிரெஸ்
ய பாலந்து[23] எனப் படும் ருருயேப் ய பாலந்துப்
 பகுதி, ருருயேப் ய பரெரெ்சன் ர பரியே ரதாழில்துக்ற
மணடெலமாக மாிகைளளது. ருருயோவின்
ர பருவீதஇத ரதாழில்துக்ற அறங்குமிங்குமாகசச

்சதறுணடு கிடெக்கிறது. ஒரு  பகுதி பின்லாந்து
வக்ளகுடொக்வசச சுற்ிகலும், யவரறான்று
க்மயேப்  பகுதியிலும் (மாஸ்யகா, விளாதிமீர்),
 மன்றாவது, கருங்கடெல், அறயஸைாவ்கடெல்
கக்ரெயயோரெங்கிலும், மற்றும்்சல யவறு
 பகுதிகிலும் அறக்மந்துளளன. அறயத
யவக்ளயில், ய பாலந்தின் ரதாழில்துக்ற,
ஒப்பீடடெளவில் ஒரு ்சிகயே  பரெப்புக்குள
ரநருக்கமாக அறக்மந்துளளது. அறஇததக்கயே
ஒருங்குகுவிப்பினால் விக்ளகின்ற ாதக,
 பாதகங்கக்ள ஒருயரெ அறனு பவிக்கிறது.
ய பாடடியிடும் ருருயேஇத ரதாழிலதி பர்கள,
ய பாலிரு மக்கக்ள ருருயேர்களாக மாற்றுவதில்
ஆர்வம்மிக்க விக்ழவு ரகாணயடொரொக
் ருப்பினும் அறதக்னைம் மீிக, ய பாலந்துக்கு
எதிரொகக் காப்புசச சுங்கவரிகள சுமஇதத
யவணடுரமனக் யகாரியேதன்  மலம், அறதன்
ாதகக் கூறுகக்ள உறுதி ரய்கின்றனர்.
ய பாலிரு ரதாழிலதி பர்களுக்கும், ருருயே
அறரொங்கஇததுக்கும் ் ருக்கின்ற  பாதகக் கூறுகள,
ய பாலிரு ரதாழிலாளர்கிக்டெயயே யாஷலிக்

கருஇததுகள அறதியவகமாகப்  பரெவுவதிலும்,
அறிகக்க்கயின் வளர்ந்துவரும் ரல்வாக்கிலும்
ரவிப் படுகின்றன.
ருருயேஇத ரதாழில்துக்ற வளர்சச்சக்யே விஞ்்சசச
ரல்லும் ய பாலிரு ரதாழில்துக்றயின்
அறதியவக வளர்சச்சயோனது, அறதனளவில்
ய பாலிரு மக்களுக்டெயே வற்றாத உளளாற்றலின்
ஒரு புதியே நிிர பணமாகும். விக்ரெவில்
நடெந்யதறப் ய பாகும் ய பாலந்தின் யத்சயே
மீட்சக்கு ஒரு புதியே உஇததரெவாதமம் ஆகும்.
யமலும், ஒரு சுதந்திரெமான வலுமிக்க ய பாலந்து
மீணரடெழவது ய பாலிரு மக்களுக்கு
மடடுமன்ிக, நம் எல்யலாரின் அறக்கக்றக்கும்
உரியே விஷயேமாகும். ஐயரொப்பியே
நாடுகிக்டெயயே உளப்பூர்வமான ர்வயத
ஒஇததுக்ழப்பு என் பது, அறந்நாடுகள
ஒவ்ரவான்றும் தன்னளவில் மழக்மயோகஇத
தன்னாட்ச ர பற்ிகருந்தால் மடடுயம
ாஇததியேமாகும்.  பாடடொி வர்க்கப்
 பதாக்கயின்்கழ நக்டெர பற்ற 1848-ஆம் ஆணடுப்

புரெட்சயோனது, மிஞ்்சப் ய பானால்,  பாடடொி
வர்க்கப் ய பாரொிகக்ள ரவறுமயன
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் யவக்லக்யேசச
ரய்யேக்வஇததது. புரெட்சயின் ் றுதி விருப் ப
ஆவண நிக்றயவற்றாளர்களான (testamentary
executors) லூயி ய பானப் பார்ட[24], பிஸ்மார்க்[25]
் வர்கள  மலமாக ் இததாலி, ரஜஜர்மனி,
ஹெங்யகரி ஆகியே நாடுகளுக்குசச சுதந்திரெம்
ர பற்றுஇத தந்தது. ் ம் மன்று நாடுகளும் யர்ந்து
ரய்தக்தவிடெப் புரெட்சக்காக 1792 மதயல
ய பாலந்து நாடு அறதிகமாகசச ரய்துளளது.
ஆனால், 1863-் ல் தன்னிலும்  பஇதது மடெங்கு
ர பரிதான ருருயேப்  பக்டெயிடெம் யதாற்றய பாது,
ய பாலந்து நாடு அறதன் ராந்தப்
 பக்டெ பலஇதயதாடு மடடுயம களஇததில்
விடெப் படடெது.[26] ய பாலிரு பிரெபுக்குலஇததால்
ய பாலந்தின் சுதந்திரெஇதக்தப் ய பணக்
 பாதுகாக்கயவா, [ பிகய பானபின்]
மீடரடெடுக்கயவா மடியேவில்க்ல.
குக்றந்த படமாகசச ரால்வரதனில், ் ன்று
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு ் ந்தசச சுதந்திரெம்

ஒரு ர பாருடடென்று. என்றய பாதிலும்,
ஐயரொப்பியே நாடுகின் ் ணக்கமான
ஒஇததுக்ழப்புக்குப் ய பாலந்தின் சுதந்திரெம்
் ன்ிகயேக்மயோதது. ய பாலந்தின் ் ளம்
 பாடடொி வர்க்கஇததால் மடடுயம ் ந்தசச
சுதந்திரெஇதக்தப் ர பற்றுஇததரெ மடிைம். அறதன்
க்ககில் ் ந்தசச சுதந்திரெம்  பாதுகாப் பாக
் ருக்கும். ய பாலந்தின் சுதந்திரெம் ய பாலந்துஇத
ரதாழிலாளர்களுக்கு எந்த அறளவுக்குஇத
யதக்வயயோ அறயத அறளவுக்கு அறது
ஐயரொப் பாவின் மீதமளள  பகுதிகள
அறக்னஇததிலுமளள ரதாழிலாளர்களுக்கும்
யதக்வயோனதாகும்.

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்
லணடென், பிப்ரெவரி 10, 1892.

1893-ஆம் ஆணடின் ் இததாலியேப்  பதிப்புக்கு
எழதியே மகவுக்ரெ
் இததாலியே வாகருக்கு

கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச அறிகக்க்க ரவியோன
நிகழவு, மிலானிலும் ர பர்லினிலும் புரெட்சகள
நக்டெர பற்ற 1848, மார்சச 18-ஆம் நாளுடென்
ஒன்ிகப் ய பானதாகசச ரால்லலாம்.
அறப்புரெட்சகள, ஒன்று ஐயரொப் பாக் கணடெஇததின்
க்மயேஇததிலும் மற்ரறான்று மஇததியேதக்ரெக்
கடெற் பகுதியின் க்மயேஇததிலுமாக அறக்மந்த ் ரு
யதங்கின் ஆைதம் ஏந்தியே எழசச்சகளாகும்.
் ரு யதங்களும் அறதுநாளவக்ரெ
பிரிவிக்னயோலும் உடபூலாலும் நலிவுற்று,
அறதன் காரெணமாக அறந்நியே ஆதிக்கஇததின்்கழ
விழந்து கிடெந்தன. ் இததாலியோனது ஆஸ்திரியேப்
ய பரெரெருக்கு அறடிக்மப் படடுக் கிடெந்தது.
ரஜஜர்மனியயோ அறக்னஇதது ருருயே ஜஜார் மன்னரின்
நுகஇததடியில் ்சக்குணடு கிடெந்தது. [ரஜஜர்மனியின்
அறடிக்மநிக்ல ் இததாலியின் நிக்லக்யேவிடெ]
அறதிக மக்றமகமானது எனினும்,
ரயேல்விக்ளவில் அறக்தவிடெக் குக்றந்ததில்க்ல.

1848 மார்சச 18-் ன் விக்ளவுகள ் இததாலி,
ரஜஜர்மனி நாடுகக்ள ் ந்த அறவக்யகடடிலிருந்து
விடுவிஇததன. ் ந்த மார பரும் யதங்கள
் ரெணடும், 1848 மதல் 1871 வக்ரெயிலான
காலப் பகுதியில் மீடடெக்மக்கப் ர பற்று,
எப் படியயோ அறக்வ மீணடும் தம் ராந்தக்
காலில் நிற்க மடிந்தது. அறதற்குக் காரெணம், கார்ல்
மார்க்ஸ் அறடிக்கடி கூிகவந்ததுய பால், 1848-ஆம்
ஆணடுப் புரெட்சக்யே ஒடுக்கியேவர்கயள,
அறவர்கக்ளைம் மீிக, அறந்தப் புரெட்சயினுக்டெயே
் றுதி விருப் ப ஆவணஇததின்
நிக்றயவற்றாளர்களாகவும் (testamentary executors)
் ருந்தயத ஆகும்.
எங்ரகங்கும் அறந்தப் புரெட்ச ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் ரயேலாகயவ ் ருந்தது, வீதிகில்
தடுப் பரெணகள அறக்மஇதது, உயிர்க்குருதி ்சந்திப்
ய பாரொடியேது ரதாழிலாி வர்க்கம்தான். ஆனால்,
 பாரிஸ் ரதாழிலாளர்கள மடடும்தான்
அறரொங்கஇதக்த வீழஇததுக்கயில் மதலாிஇததுவ
ஆட்சயேக்மப்க் பஇத தகர்இததிடும் மிகஇத

திடடெவடடெமான யநாக்கஇதக்தக்
ரகாணடிருந்தனர். தம் ராந்த வர்க்கஇததுக்கும்
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயில்
நிலவும் ரஜஜன்மப்  பக்கக்யே அறவர்கள
உணர்ந்திருந்தனர். ஆனாலும்கூடெ, நாடடின்
ர பாருளாதாரெ மன்யனற்றயமா, ர பருந்திரெளான
ஃபிரரெஞ்சுஇத ரதாழிலாளர்கின் அறிகவுார்
வளர்சச்சயயோ மதாயேப் புனர்நிர்மாணஇதக்தசச
ாஇததியேமாக்கும் கடடெஇததிக்ன ் ன்னும்
எடடெவில்க்ல. எனயவ, மடிவில் புரெட்சயின்
 பலன்கக்ள மதலாிஇததுவ வர்க்கம் அறறுவக்டெ
ரய்துரகாணடெது. ் இததாலி, ரஜஜர்மனி,
ஆஸ்திரியோ ய பான்ற பிற நாடுகில், மிகஇத
ரதாடெக்கஇததிலிருந்யத, ரதாழிலாளர்கள
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்த ஆட்ச
அறதிகாரெஇததுக்கு உயேர்இததியேக்தஇத தவிரெ
யவரறதுவும் ரய்யேவில்க்ல. ஆனால், யத
விடுதக்ல ் ல்லாமல், எந்த நாடடிலும்
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ஆட்ச
ாஇததியேமன்று. எனயவ, 1848-ஆம் ஆணடுப்
புரெட்ச, அறதுவக்ரெயில் ஐக்கியேமம்

தன்னாட்சைம் ர பறாதிருந்த யதங்களுக்கு
அறவற்க்றப் ர பற்றுஇத தரெயவணடியிருந்தது.
் இததாலி, ரஜஜர்மனி, ஹெங்யகரி ஆகியேக்வ
் வ்வாயற அறவற்க்றப் ர பற்றன. அறந்த
வரிக்யில் ய பாலந்தும் பின்ரதாடெரும்.
் வ்வாறாக, 1848-ஆம் ஆணடுப் புரெட்ச,
யாஷலிப் புரெட்சயோக ் ருக்கவில்க்ல.
என்றாலும், அறது யாஷலிப் புரெட்சக்குப்  பாக்த
அறக்மஇததுக் ரகாடுஇததது; அறதற்கான
அறடிப் பக்டெக்யே உருவாக்கிஇத தந்தது. அறக்னஇதது
நாடுகிலும் ர பருவீதஇத ரதாழில்துக்றக்கு
ஊக்கம் அறிஇதததன்  மலம், மதலாிஇததுவ
ஆட்சயேக்மப்பு, கடெந்த நாற் பஇதக்தந்து
ஆணடுகில், எணணறந்த, ஒன்றுதிரெணடுளள,
க்திமிக்க  பாடடொி வர்க்கஇதக்த எங்ரகங்கும்
யதாற்றுவிஇததுளளது. ் வ்வாறாக,
மதலாிஇததுவ வர்க்கம், அறிகக்க்கயின்
ரமாழியில் ரால்வரதனில், தனக்குசச வக்குழி
யதாணடுயவாக்ரெஇத தாயன
வளர்இதரதடுஇததுளளது. ஒவ்ரவாரு யதஇததுக்கும்

தன்னாட்சக்யேைம் ஐக்கியேஇதக்தைம்
மீடடெிக்காமல்,  பாடடொி வர்க்கஇததின்
ர்வயத ஒற்றுக்மக்யேைம், ர பாதுவான
லட்சயேங்கக்ள யநாக்கியே, ் ந்தஇத யதங்கின்
மாதான வழிப் படடெ அறிகவார்ந்த
ஒஇததுக்ழப்க் பைம் ரவன்ரறடுப் பது
ாஇததியேமாக ் ருக்காது. 1848-ஆம் ஆணடுக்கு
மன்பு நிலவியே அறரெ்சயேல் நிக்லக்மகில்
் இததாலியே, ஹெங்யகரியே, ரஜஜர்மானியே, ய பாலிரு,
ருருயேஇத ரதாழிலாளர்கள கூடடொன ர்வயத
நடெவடிக்க்கக்யே எடுஇததிருக்க மடிைமா
என் பக்தசச ற்யற எணணப்  பாருங்கள!
ஆகயவ, 1848-் ல் புரியேப் படடெ மர்கள
வீணய பாகவில்க்ல. அறந்தப் புரெட்சகரெ
காப்தஇததுக்குப் பின் கடெந்துய பான
நாற் பஇதக்தந்து ஆணடுகளும்  பயேனின்ிகக்
கழிந்துவிடெவில்க்ல. அறவற்ிகன்  பலன்கள
கனிந்து வருகின்றன. நான் விரும்புவரதல்லாம்,
 மலப்  பதிப்பின் ரவியீடு ர்வயதப்
புரெட்சக்குக் கடடியேங் கூிகயேக்தப்ய பால, ் ந்த

் இததாலியே ரமாழிர பயேர்ப்பின் ரவியீடு,
் இததாலியேப்  பாடடொி வர்க்கஇததின்
ரவற்ிகக்குக் கடடியேங் கூறுவதாக.
மதலாிஇததுவம், கடெந்த காலஇததில் ஆற்ிகயே
புரெட்சகரெப்  பங்கிக்ன அறிகக்க்க நியோயேஇததுடென்
எடுஇததுக்ரெக்கிறது. ் இததாலியயே மதலாவது
மதலாிஇததுவ யதம் ஆகும். நிலப்பிரெபுஇததுவ
மஇததியே காலஇததின் மடிக்வைம், நவீன
மதலாிஇததுவ காப்தஇததின் பிறப்க் பைம்
குிகஇததுக் காடடியே மாமனிதன் ர்
் இததாலியேயன. அறவயன மஇததியே காலஇததின்
கக்டெ்சக் கவிஞனும் நவீன காலஇததின் மதற்
கவிஞனுமான தாந்யத (Dante) ஆவான். 1300-ஆம்
ஆணடில் நிகழந்தது ய பான்யற ் ன்று ஒரு புதியே
வரெலாற்றுசச காப்தம் ரநருங்கி வருகின்றது.
் ந்தப் புதியே,  பாடடொி வர்க்கசச காப்தஇததின்
பிறப்க் பக் குிகஇததுக்காடடும் ஒரு புதியே
தாந்யதக்யே ் இததாலி நமக்குஇத தருமா?

ஃபிரரெரடெரிக் ஏங்ரகல்ஸ்

லணடென், பிப்ரெவரி 1, 1893.

அறடிக் குிகப்புகள
[1] கம்யூனிஸ்டுக் கழகம் (Communist Leaguge):
மார்க்ஸ், எங்ரகல்ஸ் யதாற்றுவிஇதத மதல்
ர்வயதக் கம்யூனிஸ்டு அறக்மப்பு. ் து 1847
மதல் 1852 வக்ரெ நிலவியேது.
[2] பிப்ரெவரிப் புரெட்ச: ஃபிரொன்ஸ் நாடடில் 1848
பிப்ரெவரியில் நக்டெர பற்ற புரெட்சக்யேக்
குிகக்கிறது. அறயத ஆணடு ஜஜூன் மாதம்
ரதாழிலாளர்கள தக்லக்மயில் ் ன்யனார்
எழசச்ச நக்டெர பற்றதால் ் து ‘பிப்ரெவரிப்
புரெட்ச’ என அறக்ழக்கப் படுகிறது.
[3] ்சவப்புக் குடியேரெசுவாதி (The Red Republician):
ஜஜார்ஜ் ஜஜுலியேன் ஹொர்னி என் பவர் 1850 ஜஜுன்
மதல் நவம் பர் வக்ரெ லணடெனில் ரவியிடடெ
’ான ் யேக்க’ (Chartist Movement) வாரெ ் தழ.
1850 நவம் பர் மாதம் ் தன் 21-24 ் தழகில்
'கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச அறிகக்க்க' சுருக்கமான
வடிவில் ரவியோனது.

[4] ஜஜூன் எழசச்ச: ஃபிரொன்ஸ் நாடடில்  பாரிஸ்
நகரில் 1848 ஜஜுன் 23-26 யததிகில் நக்டெர பற்ற
ரதாழிலாளர்கின் வீரெஞ்ரிகந்த புரெட்சகரெ
எழசச்சக்யேக் குிகக்கிறது. ் க்த ஃபிரரெஞ்சு
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் மிகவும்
மிருகஇததனமான மக்றயில் ரகாடுக்மயோக
அறடெக்கியேது. ் ந்தப் புரெட்சகரெ எழசச்சதான்
 பாடடொி வர்க்கஇததுக்கும் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயிலான மதல் மார பரும்
உளநாடடுப் ய பாரொகும்.
[5] 'யாஷலிஸ்டு’ (Le Socialiste) வாரெ ் தழ:
நியூயோர்க்கில் 1871 அறக்யடொ பர் மதல் 1873 யம
வக்ரெ ஃபிரரெஞ்சு ரமாழியில் ரவிவந்த
 பஇததிரிக்க்க. அறகிலஇததின் வடெ அறரமரிக்கக்
கூடடெக்மப்பில் ஃபிரரெஞ்சுப் பிரிவுகின் ஏடொக
் து விளங்கியேது. யஹெக் மாநாடடுக்குப் பிறகு
் து அறகிலஇததில் ் ருந்து விலகிக் ரகாணடெது.
் ந்த நூலில் குிகப்பிடெப் படும் ஃபிரரெஞ்சு
ரமாழிர பயேர்ப்பு 'யாஷலிஸ்டு'

 பஇததிரிக்க்கயின் 1872 ஜஜனவரி – மார்சச
் தழகில் ரவியோனது.
[6]  பாரிஸ் கம்யூன்: 1871-ஆம் ஆணடு ஃபிரொன்சு
நாடடின் தக்லநகர்  பாரி்சல் நிறுவப் படடெ,
உலகின் மதலாவது  பாடடொி வர்க்கப் புரெட்ச
அறரெசு. மார்சச 18 மதல் யம 28 வக்ரெ ரமாஇததம் 72
நாடகயள நீடிஇததது. 1871 மார்சச 18-் ல் நடெந்த
 பாடடொி வர்க்கப் புரெட்சைம், அறக்தஇத
ரதாடெர்ந்து ஏற் படடெ  பாடடொி வர்க்கசச
ர்வாதிகாரெமம் சுருக்கமாகப் ‘ பாரிஸ் கம்யூன்’
என்று அறக்ழக்கப் படுகிறது. 'ஃபிரொன்்சல்
உளநாடடுப் ய பார்' என்னும் நூலில் மார்க்ஸ்,
 பாரிஸ் கம்யூனின் வரெலாற்க்ற எடுஇததுக் கூிக,
அறதன் ாரெஇதக்த விளக்கி வக்ரெந்துளளார்.
[7] அறிகக்க்க: மகவுக்ரெகில் தடிஇதத எழஇததில்
அறிகக்க்க எனக் குிகப்பிடெப் படுவது கம்யூனிஸ்டு
அறிகக்க்கக்யேயயே குிகக்கிறது.

[8] யகாலகல் (Kolokol) ் தழ: அறரலக்ாந்தர்
ரஹெர்இதன், நிக்கலாய் ஒகர்யயோவ் ஆகியே
் ருவரும் ரவியிடடு வந்த புரெட்சகரெஜஜனநாயேகசச ரய்திப்  பஇததிரிக்க்க. ’மண’
என்னும் ர பாருளுக்டெயே ‘யகாலகல்’ ் தக்ழ
'சுதந்திரெ ருருயேன் அறசசகம்' அறசச்சடடு வந்தது.
ரஹெர்இதன் யதாற்றுவிஇதத ் ந்த அறசசகம் 1865
வக்ரெ லணடெனில் ் யேங்கியேது. பிறகு
ரஜஜனவாவுக்கு மாற்றப் படடெது. 1869-் ல் ் ந்த
அறசசகம் கம்யூனிஸ்டு அறிகக்க்கயின் மதல்
ருருயேப்  பதிப்க் ப ரவியிடடெது.
[9] 1881 மார்சச 1-ஆம் யததியேன்று ருருயேப்
ய பரெரெர் ் ரெணடொம் அறரலக்ாந்தர் 'நயரொஇதனயோ
யவால்யோ' ('மக்கள விடுதக்ல') என்னும் ரெக்சயேப்
 பயேங்கரெவாதக் குழவினரொல் ரகாக்ல
ரய்யேப் படடொர். அறவருக்குப் பின்  படடெஇததுக்கு
வந்த ஜஜார் மன்னர்  மன்றாம் அறரலக்ாந்தர்,
'நயரொஇதனயோ யவால்யோ' குழவினர் யமலும்
 பயேங்கரெசச ரயேல்கில் ் றங்கக்கூடும் என்று
அறஞ்்ச காட்சனாவியலயயே தங்கிவிடடொர்.

் தக்னயயே மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ் ் ங்குக்
குிகப்பிடுகின்றனர்.
[10] டொர்வினுக்டெயே ரகாளக்க (Darwin’s Theory):
ார்லஸ் ரொ பர்ட டொர்வின் (1809-1882) புகழர பற்ற
ஆங்கில விஞ்ஞானி ஆவார். ர பாருளமதல்வாத
உயிரியேக்லைம், உயிரினங்கின் யதாற்றம்
 பற்ிகயே  பரிணாமக் ரகாளக்கக்யேைம்
உருவாக்கியேவர். அறங்கக உலகின் வளர்சச்ச
குக்றந்த ்சக்கல்ரகாணடெ வடிவங்கிலிருந்து
ரதாடெங்கி, அறதிகசச ்சக்கலான வடிவங்களுக்கு
மாிகசசரல்கிறது என்றும்,  பக்ழயே வடிவங்கள
மக்றவதும், புதியே வடிவங்கள யதான்றுவதும்
் யேற்க்க வரெலாற்று வளர்சச்சயின் விக்ளயவ
என்றும் மதன்மதலில் ஆதாரெஇதயதாடு
நிிரபிஇததவர் ் வயரெ. தமது யகாட பாடுகக்ளைம்,
ஆய்வுகக்ளைம், ான்றுகக்ளைம்
உயிரினங்கின் யதாற்றம் (The Origin of Species)
என்னும் நூலில் டொர்வின் விளக்கிைளளார்.

[11] ரகாயலான் கம்யூனிஸ்டு வழக்கு:
கம்யூனிஸ்டுக் கழகஇததின் 11 உறுப்பினர்கள மீது
பிரெருயே அறரொங்கம் ரதாடுஇதத வழக்கு. ய பாலி
ஆவணங்கள, ர பாய்யோன ாட்சயேங்கின்
அறடிப் பக்டெயில் யதஇததுயரொகக் குற்றம்
புரிந்ததாகப்  பழிசுமஇததினர். ஏழ ய பருக்கு
 மன்றுமதல் ஆறு ஆணடுகளவக்ரெ யகாடக்டெசச
்சக்றயில் அறக்டெக்குமாறு தணடெக்ன
விதிக்கப் படடெது. ர்வயதஇத ரதாழிலாி
வர்க்கஇததுக்கு எதிரொன பிரெருயேன் ய பாலாரின்
் ந்த ஆஇததிரெ மடடும் ரயேக்ல மார்க்ஸ்,
ஏங்ரகல்ஸ் அறம் பலப் படுஇததிைளளனர்.
[12] புிரயதான் (Proudhon, 1809-1865): பியயேர்யஜஜாரஸைய் புிரயதான் என் பது ் வரெது
மழப்ர பயேர். ஃபிரொன்சு நாடடெவர்.
ர பாருளாதாரெ அறிகஞரொகவும்,  மகவியேல்
ஆய்வாளரொகவும் அறிகயேப் படு பவர். குடடி
மதலாிஇததுவக் ரகாளக்கவாதியோக
அறக்டெயோளங் கணப் படடெவர்.
அறரொஜஜகவாதஇதக்தஇத (Anarchism)

யதாற்றுவிஇததவர்களுள ஒருவர். ்சறு தனியோர்
உக்டெக்மக்யே என்றும் நிக்லயோக க்வஇததிருக்க
யவணடும் என்று விரும்பினார். ர பரு
மதலாிஇததுவஇதக்தக் குடடி மதலாிஇததுவக்
கணயணாடடெஇததுடென் விமர்்சஇததார். 1846-் ல்
தம்மக்டெயே குடடி மதலாிஇததுவஇத தஇததுவக்
கருஇததுகக்ள விளக்கிப் “ர பாருளாதாரெப்
 பக்கக்மகின் ரதாகுப்பு அறல்லது வறுக்மயின்
தஇததுவம்” என்னும் நூக்ல ரவியிடடொர்.
மார்க்ஸ், “தஇததுவஇததின் வறுக்ம” என்னும்
புகழர பற்ற நூலில் புிரயதானின் கருஇததுகக்ளக்
கடுக்மயோக விமர்்சஇதது, அறக்வ விஞ்ஞான
அறடிப் பக்டெ அறற்றக்வ என் பக்த நிறுவினார்.
[13] லஸ்ஸைால்: ர பர்டினாணடு லஸ்ஸைால்
ரஜஜர்மன் ர பாதுஇத ரதாழிலாளர் ங்கஇததின் மதல்
தக்லவர். ் வக்ரெ ஒரு குடடி மதலாிஇததுவ
யாஷலிஸ்டு என வக்ரெயேறுக்கலாம். ் வக்ரெப்
பின் பற்ிகயயோர் ‘லஸ்ஸைாலியேர்’ என
அறக்ழக்கப் படடெனர். ் வரும் ் வக்ரெப்
பின் பற்ிகயயோரும் மதன்க்மயோன தஇததுவ,

அறரெ்சயேல் பிரெசச்சக்னகில் ந்தர்ப் பவாத
நிக்ல பாடக்டெ யமற்ரகாணடெனர். மதாயேப்
பிரெசச்சக்னகளுக்குஇத ீரர்வுகாணப் பிரெருயே
அறரெக்ப்  பயேன் படுஇததிக்ரகாளவது ாஇததியேம்
எனக் கருதினர். பிஸ்மார்க் அறரெசுடென் ய பசசசு
வார்இதக்தகக்ளைம் யமற்ரகாளள மயேன்றனர்.
[14] மதலாவது ருருயே ரமாழிர பயேர்ப்க் ப
‘யகாலகல்’ ் தழின் அறசசகம் 1869-ஆம்
ரவியிடடெது. ஆனால் ஏங்ரகல்ஸ் கவனக்
குக்றவாக ’1863-ஆம் ஆணடுவாக்கில்’ எனக்
குிகப்பிடடுளளார்.
[15] உணக்மயில் ் ரெணடொவது ருருயே
ரமாழிர பயேர்ப்க் ப ஆக்கியேவர்
ஜி.வி.பிளக்கானவ் (G.V.Plekhanov). பின்னாில்
ஏங்ரகல்ஸ், 1894-் ல் ர பர்லினில் ரவியோன
‘ருருயோவில்  மக உறவுகள’ (Social Relations in
Russia) என்னும் தன்னுக்டெயே கடடுக்ரெயின்
பின்னுக்ரெயில், ஜி.வி.பிளக்கானவ் எனசச
ரியோகக் குிகப்பிடடுளளார்.

[16] வனியேர்கள (Owenites): ் ங்கிலாந்தின்
கற் பனாவாத யாஷலிஸ்டொன ரொ பர்ட வனின்
(Robert Owen, 1771-1858) ஆதாரெவாளர்கள. ரொ பர்ட
வன் மதலாிஇததுவ அறக்மப்க் பக்
கடுக்மயோகக் கணடிஇததார். ஆனால்
மதலாிஇததுவ மரெண பாடுகின்  மல
காரெணங்கக்ள அறவரொல் விளக்கிக்காடடெ
மடியேவில்க்ல. கல்வி,  மக சர்திருஇததம்
 மலமாகசச  மக ஏற்றதாழவுகக்ள அறகற்ற
மடிைம் என நம்பினார். அறதற்குரியே ஒரு
விரிவான யவக்லஇததிடடெஇதக்த மன்க்வஇததார்.
தம் யவக்லஇததிடடெஇதக்த நக்டெமக்றயில்
ரயேல் படுஇதத அறவர் யமற்ரகாணடெ மயேற்்சகள
யதால்வி கணடென. ‘கற் பனாவாத யாஷலிமம்
விஞ்ஞான யாஷலிமம்’ என்னும் நூலில்
ஏங்ரகல்ஸ், வனின் யகாட பாடுகள  பற்ிக
விரிவாக எழதிைளளார்.
[17] ஃபூரியயேயேர்கள (Fourierists): ஃபிரரெஞ்சுக்
கற் பனாவாத யாஷலிஸ்டொன ஷார்ல்
ஃபூரியயேயின் (Sharl Fourier, 1772-1837)

ஆதரெவாளர்கள. ஃபூரியயே மதலாிஇததுவ
அறக்மப்க் பக் கடுக்மயோகசச ாடினார்.
வருங்கால ’் க்வான’ மதாயேம் மனிதனின்
உளளஇதது உணர்சச்சகக்ள அறிகந்து ரகாளவதன்
அறடிப் பக்டெயில் அறக்மைம் என்றார். எல்யலாரும்
தாயன மனமவந்து யவக்ல ரய்ைம் ‘யவக்லக்
கூடடெக்மப்புகக்ள’ உருவாக்கி, யாஷலி
மதாயேஇதக்தசச மாதான மக்றயில் நிறுவ
மடிைம் என நம்பினார்.  பலாஇதகாரெப் புரெட்சக்யே
எதிர்இததார். ஃபூரியயே தனியோர்
ராஇததுக்டெக்மக்யே எதிர்க்கவில்க்ல.
[18] கய ப (Cabet, 1788-1856): எஇததியயேன் கய ப
என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர். ஃபிரரெஞ்சுக்
குடடி மதலாிஇததுவக் கடடுக்ரெயோளர்.
கற் பனாவாதக் கம்யூனிக் ரகாளக்கயின்
பிரெ பலப் பிரெதிநிதி. மதாயேஇதக்த அறக்மதியோன
மக்றயில் மாற்ிக அறக்மப் பதன்  மலம்,
மதலாிஇததுவ அறக்மப்பின் குக்றகக்ளக்
கக்ளயே மடிைம் என நம்பினார். ஐயகரியோவில்
 பயேணம் என்னும் நூலில் அறவர் தம் கருஇததுகக்ள

விளக்கிைளளார். அறரமரிக்காவில் கம்யூன்
அறக்மப்க் ப நிறுவிஇத தம் கருஇததுகக்ள
நக்டெமக்றப் படுஇதத மயேன்றார். ஆனால்
அறவரின் யாதக்னகள அறடியயோடு யதால்வி
கணடென.
[19] க்வடலிங் (Weitling, 1808-1871): வில்லியேம்
க்வடலிங் என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர்.
ரஜஜர்மன் ரதாழிலாளர் வர்க்க ் யேக்கஇததின்
ரல்வாக்குப் ர பற்ற ரதாடெக்க காலஇத தக்லவர்.
கற் பனாவாத, மஇததுவவாதக் கம்யூனிக்
யகாட பாடக்டெ வளர்இதரதடுஇததவர்களுள ஒருவர்.
ரஜஜர்மானியேப்  பாடடொி வர்க்கஇததின்
மதலாவது சுயயேசசக்யோன தஇததுவார்இதத
் யேக்கமாக க்வடலிங்கின் யகாட பாடுகள
ஆக்கமக்றயில்  பங்காற்ிகன என ஏங்ரகல்ஸ்
குிகப்பிடடுளளார். ஆனால் விஞ்ஞானக்
கம்யூனிம் மன்க்வக்கப் படடெபின் கய ப,
க்வடலிங் ஆகியயோரின் கருஇதயதாடடெங்கள
 பாடடொி வர்க்க உணர்வின் வளர்சச்சக்குஇத
தக்டெயோக அறக்மந்தன.

[20] அறிகக்க்கயின் ருருயேப்  பதிப்புக்கு மார்க்ஸ்,
ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே மகவுக்ரெயின்
ரதாக்லந்துய பான ரஜஜர்மன்  மலக்
க்கரயேழஇததுப் பிரெதி கணடுபிடிக்கப் படடு,
மாஸ்யகாவிலுளள மார்க்்ச-ரலனினி
நிறுவனஇததின் ஆவணசச யமிப் பகஇததில்
 பாதுகாக்கப் படடுளளது.
[21] மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ் 1840-கில் ரதாடெங்கிஇத
தாம் எழதிவந்த  பல நூல்கிலும்
அறடிப் பக்டெயோன ் இததஇததுவக் கூற்ிகக்ன
விரிஇததுக்ரெஇததுளளனர். ் ங்கு மக்றப் படுஇததி
மன்க்வக்கப் படடுளள வடிவில் ் து,
'ர்வயதஇத ரதாழிலாளர் ங்கஇததின்’ விதிகில்
் ருக்கக் காணலாம்.
[22] ் ந்த மன்னுக்ரெக்யே ஏங்ரகல்ஸ் 1890 யம
மாதம் மதல்யததி எழதினார். 1889 ஜஜூக்லயில்
நக்டெர பற்ற ் ரெணடொம் அறகிலஇததின்  பாரிஸ்
மாநாடடு மடிவுப் படி, அறன்க்றயே நாில் (யம 1் ல்)  பல ஐயரொப்பியே, அறரமரிக்க நகரெங்கில்

மக்கள திரெின் கூடடெங்கள, ஆர்ப் பாடடெங்கள,
யவக்ல நிறுஇததங்கள நக்டெர பற்றன. மாநாடடில்
மன்க்வக்கப் படடெ எடடுமணயநரெ யவக்லநாள
மற்றும் பிற யகாரிக்க்ககக்ள மன்னிடடுஇத
ரதாழிலாளர்கின் ய பாரொடடெம் அறக்மந்தது.
அறந்த நாளமதல் அறக்னஇதது நாடுகக்ளைம்
யர்ந்த ரதாழிலாளர்கள ஒவ்ரவாரு ஆணடும்
யம மதல்யததிக்யே ’யமதினம்’ என்ற ர பயேரில்,
 பாடடொி வர்க்கஇததின் ர்வயத
ஒருக்மப் பாடடுஇத தினமாகக் ரகாணடொடி
வருகின்றனர்.
[23] காங்கிரெஸ் ய பாலந்து: 1814 – 1815 ஆம்
ஆணடு வியேன்னா காங்கிரெஸ் மடிவின் படி
ருருயோவில் யர்இததுக் ரகாளளப் படடெ
ய பாலந்தின்  பகுதியோகும்.
[24] லூயி ய பானப் பார்ட (Louis Bonaparte, 18081873): ் வர்  மன்றாம் ரநப்ய பாலியேன் (18081873). மதல் ரநப்ய பாலியேனின் மருமகன்.

் ரெணடொவது குடியேரென் தக்லவர் (1848-1851).
ஃபிரரெஞ்சுப் ய பரெரெர் (1852-1870).
[25] பிஸ்மார்க் (Bismark, 1815-1898): எடுவார்ட
லியயோப் பால்டு ஒடயடொ பிஸ்மார்க் என் பது
் வரெது மழப்ர பயேர். பிரெருயோவின் அறரெ்சயேல்
விஇததகர். ் வருக்டெயே ரகாளக்ககள பிரெருயே
நிலவுக்டெக்மயோளரின் நலன்களுக்கும் ர பரு
மதலாிகின் நலன்களுக்கும் யக்வ புரிந்தன.
1871-் ல் பிரெருயோவின் தக்லக்மயில்
ரஜஜர்மனிக்யேப்  பலவந்தமாக ஒன்று படுஇததினார்.
1871 மதல் 1890 வக்ரெ ரஜஜர்மன் ய பரெரெ்சன்
அறதி பரொக ் ருந்தார். ரதாழிலாி வர்க்க
் யேக்கஇததின் கடும்  பக்கவர். 1878-் ல்
யாஷலி எதிர்ப்புசச டடெம் ஒன்க்ற
நிக்றயவற்ிகனார்.
[26] ஜஜாரின் ஆதிக்கஇதக்த எதிர்இதது 1863-1864 ் ல்
ய பாலந்து மக்கள யமற்ரகாணடெ யத விடுதக்ல
எழசச்ச ் ங்குக் குிகப்பிடெப் படுகிறது. புரெட்சகரெ
மன்மக்னப்க் பஇத தவற விடடுவிடடெ ்சறு

நிலப்பிரெபு வர்க்கக் ('்சவப்பு' – ீரவிரெக்) கட்சயின்
மரெணான ய பாக்குக் காரெணமாகப் புரெட்சயின்
தக்லக்ம ர பரியே நிலப்பிரெபுக்கள, ர பரியே
மதலாிகின் க்ககளுக்கு மாிகசசரன்றது.
அறவர்கயளா ஜஜார் அறரெசுடென் ஒரு லா பகரெமான
உடென் பாடு ரய்துரகாளவக்த யநாக்கமாகக்
ரகாணடு ரயேல் படடொர்கள. 1864 யகாக்டெக்கு
மன் பாக ் ந்த எழசச்ச ஜஜார் மன்னரின்
 பக்டெகளால் மிகவும் ரகாகொரெமாக
ஒடுக்கப் படடெது.
(மகவுக்ரெகளுக்கான அறடிக்குிகப்புகள மற்றும்)

ஒரு பூதம் ஐயரொப் பாக்வப் பிடிஇதது ஆடடிக்
ரகாணடிருக்கிறது – அறதுதான் கம்யூனிம்
என்னும் பூதம். ய பாப் பாணடெவரும்[27] ஜஜார்
அறரெனும்[28] , ரமடடெர்னிக்கும்[29]
கியஸைாவும்[30] , பிரரெஞ்சுஇத ீரவிரெக்
ரகாளக்கயினரும் (radicals) ரஜஜர்மன் ய பாலஸ்
ஒற்றர்களும் எனப்  பக்ழயே ஐயரொப் பாவின்
அறதிகாரெ க்திகள அறக்னஇததும் ் ந்தப் பூதஇதக்த
விரெடடுவதற்காக ஒரு புனிதக் கூடடெணக்யே
அறக்மஇததுளளன.
ஆட்சயிலுளள எதிரொிகளால் கம்யூனிஸ்டு
என்று  பழி ற்றப் படொத எதிர்க்கட்ச
எங்யகனும் உணடொ? தன்னிலும் மற்ய பாக்கான
எதிர்க் கட்சகள மீதும், தனது பிற்ய பாக்கான
எதிரொிகள மீதும் கம்யூனிஸ்டு எனப்  படடெம்
சதடடி, அறவ றுசச யற்க்ற அறளி வீாத
எதிர்க்கட்சதான் எங்யகனும் ் ருக்கிறதா?
் ந்த உணக்மயிலிருந்து ் ரெணடு மடிவுகள
ர பறப் படுகின்றன:

1. கம்யூனிம் அறதனளவில் ஒரு தனிப்ர பரும்
க்தி என் பக்த ஐயரொப்பியே க்திகள அறக்னஇததும்
ஏற்ரகனயவ ஏற்றுக் ரகாணடுவிடடென.
2. கம்யூனிஸ்டுகள தம் கருஇததுக்கக்ளைம், தம்
் லட்சயேங்கக்ளைம், தம் ய பாக்குகக்ளைம்
அறக்னஇததுலகும் அறிகைம் வணணம்  பகிரெங்கமாக
ரவியிடெவும், [கம்யூனிஸ்டுக்] கட்சக்யக உரியே
ர் அறிகக்க்க  மலம், கம்யூனிப் பூதரமன்னும்
் ந்தக் குழந்க்தக் கக்தக்யே எதிர்ரகாளளவும்
யவணடியே தருணம் வந்துவிடடெது.
் ந்த யநாக்கஇததுடென்,  பல்யவறு யத்சயே
் னங்கக்ளசச யர்ந்த கம்யூனிஸ்டுகள
லணடெனில் கூடி, ஆங்கிலம், ஃபிரரெஞ்சு,
ரஜஜர்மன், ் இததாலி, ஃபிரளமிரு, யடெனிரு
ஆகியே ரமாழிகில் ரவியிடுவதற்ரகன
பின்வரும் அறிகக்க்கக்யே வக்ரெந்தனர்.

அறஇததியோயேம்-1
மதலாிகளும்  பாடடொிகளும் [ஏ 4]

் துநாள வக்ரெயில் நிலவி வந்துளள
மதாயேஇததின் வரெலாறு அறக்னஇததும்[ஏ 5]
வர்க்கப் ய பாரொடடெங்கின் வரெலாயற ஆகும்.

[ஏ 4] மதலாிஇததுவ வர்க்கம் (Bourgeoisie)
என் பது [் ன்க்றயே] நவீன மதலாிகின்
வர்க்கஇதக்தக் குிகக்கிறது. ் ந்த வர்க்கஇததினர்
 மக உற் பஇததிசச ாதனங்கின்
உக்டெக்மயோளர்கள; கூலி உக்ழப் பாிகக்ள
யவக்லக்கு அறமர்இததிக் ரகாளகிறவர்கள.
 பாடடொி வர்க்கம் (Proletariat) என் பது
[் ன்க்றயே] நவீனக் கூலிஇத ரதாழிலாளர்கின்
வர்க்கஇதக்தக் குிகக்கிறது. ் ந்த வர்க்கஇததினர்
தமக்ரகனசச ராந்தமாக உற் பஇததிசச ாதனங்கள

ஏதும் ் ல்லாதவர்கள; வாழக்க்கக்யே
நடெஇததுவதற்காகஇத தம் உக்ழப்புசச க்திக்யே விற்க
யவணடியே நிக்லக்குஇத
தாழஇததப் படடிருப் பவர்கள. [1888-ஆம் ஆணடின்
ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].
[ஏ 5] அறதாவது, எழதப் படடெ வரெலாறு
அறக்னஇததும் என்று ர பாருள. வரெலாற்றுக்கு
மந்க்தயே மதாயேம்  பற்ிக, அறதாவது, எழஇததில்
 பதிவாகிைளள வரெலாற்றுக்கு மன்பு நிலவியே
 மக ஒழங்கக்மப்பு  பற்ிக, 1847-் ல்
அறயனகமாக எதுவுயம அறிகயேப் படெவில்க்ல.
அறதன்பிறகு, ஹொக்ஸ்தவுரன்[31] (Haxthusen)
ருருயோவில் நிலம் ர பாது உக்டெக்மயோக
் ருப் பக்தக் கணடுபிடிஇததார். டியூடடொனியே
(Teutonic) ் னங்கள அறக்னஇததும், அறஇததக்கயே
நிலப் ர பாது உக்டெக்மக்யேசச  மக
அறடிஇததளமாகக் ரகாணடுதான் வரெலாற்ிகல் தம்
வாழக்வஇத ரதாடெங்கின என்று மவுரெர் (Maurer)
[32] நிிரபிஇததார். ் ந்தியோவிலிருந்து

அறயேர்லாந்துவக்ரெ எங்குயம [நிலஇதக்தப் ர பாது
உக்டெக்மயோகக் ரகாணடெ] கிரொமசச  மகங்கள
(Village Communities) மதாயேஇததின் புரொதன
வடிவமாக ் ருக்கின்றன அறல்லது ் ருந்துளளன
என் பது காலப்ய பாக்கில் அறிகயேப் படடெது. ் ந்தக்
கணடுபிடிப்புகளுக்கு எல்லாம் மகுடெம்
சதடடியேதுய பால, கணம் (gens) என்னும்
[் னக்குழ] அறக்மப்பின் உணக்மயோன
தன்க்மக்யேைம், பூர்வகுடியயோடு (tribe)
அறதற்குளள உறக்வைம் கணடுபிடிஇதது, ் ந்தப்
புரொதனக் கம்யூனி மதாயேஇததின்
உளளக்மப்க் ப அறதன் மன்மாதிரியோன
வடிவஇததில் மார்கன் (Morgan)[33] ரவடடெ
ரவிசசமாக்கினார். ் ந்தப் புரொதனசச
 மகங்கள ்சக்தந்தழிந்தவுடென், மதாயேம்
தனிஇததனியோன, ் றுதியில்  பக்கக்ம  பாரொடடும்
வர்க்கங்களாகப் பிளவு படெஇத ரதாடெங்குகிறது.
“குடும் பம், தனிசசராஇதது, அறரெசு ஆகியேவற்ிகன்
யதாற்றம்” (் ரெணடொம்  பதிப்பு, ருடுடகார்ட,
1886) என்னும் நூலில் [புரொதனசச  மகங்கள
்சக்தந்தழிந்த] ் ந்த நிகழசச்சப் ய பாக்க்கஇத

ரதாடெக்கஇததிலிருந்து மீணடும் வக்ரெந்து காடடெ
நான் மயேன்றுளயளன். [1888-ஆம் ஆணடின்
ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].

சுதந்திரெமானவனும் அறடிக்மைம், உயேர்குலசச
சமானும் (patrician)  பாமரெக் குடிமகனும் (plebeian),
நிலப்பிரெபுவும்  பணக்ணயேடிக்மைம்,
க்கவிக்னக் குழம எஜஜமானும் (guild-master)[ஏ 6]
க்கவிக்னப்  பணயோளனும் (journeyman),
சுருங்கக் கூிகன், ஒடுக்குயவாரும்
ஒடுக்கப் படுயவாரும் ஒருவருக்ரகாருவர் ீரரொப்
 பக்கக்ம ரகாணடிருந்தனர். ்சல யநரெம்
மக்றவாகவும், ்சல யநரெம்
ரவிப் பக்டெயோகவும், ் க்டெயேறாத
ய பாரொடடெஇதக்த நடெஇததி வந்தனர். ஒவ்ரவாரு
மக்றைம் ் ந்தப் ய பாரொடடெம் மதாயேம்
மழவக்தைம் புரெட்சகரெமாக
மாற்ிகயேக்மப் பதியலா அறல்லது ய பாரொடும்

வர்க்கங்கின் ர பாதுவான அறழிவியலாதான்
மடிந்திருக்கிறது.

[ஏ 6] க்கவிக்னக் குழம எஜஜமான் (guild-master),
அறதாவது, க்கவிக்னக் குழமஇததின் மழ
உறுப்பினன், க்கவிக்னக் குழமஇததுக்கு
உட படடெ எஜஜமான், க்கவிக்னக் குழமஇததின்
தக்லவன் அறல்ல. [1888-ஆம் ஆணடின்
ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].

வரெலாற்ிகன் ரதாடெக்ககாலசச காப்தங்கில்,
அறயனகமாக எங்கும்,  பல்யவறு அறடுக்குகள
ரகாணடெ, ்சக்கலான ஒரு மதாயே ஏற் பாடக்டெக்
காணகியறாம்.  மக அறந்தஸ்தில்  பல்யவறு
 படிநிக்ல அறக்மப்புகள ் ருக்கக் காணகியறாம்.
 பணக்டெயே யரொமாபுரியில் உயேர்குலசச சமான்கள,

வீரெ மறவர்கள,  பாமரெக் குடிமக்கள, அறடிக்மகள
எனவும், மஇததியே காலஇததில் நிலப்பிரெபுக்கள,
மானியேக்காரெர்கள (vassals), க்கவிக்னக் குழம
எஜஜமானர்கள, க்கவிக்னப்  பணயோளர்கள,
 பயிற்்சப்  பணயோளர்கள,  பணக்மயேடிக்மகள
எனவும்  பல்யவறு வர்க்கப் பிரிவினர் ் ருக்கக்
காணகியறாம். யமலும், அறயனகமாக ் ந்த
வர்க்கங்கள அறக்னஇததிலும் ஒன்றன்்கழ ஒன்றான
உடபிரிவுகள ் ருந்தக்தைம் காண மடிகிறது.
நிலப்பிரெபுஇததுவ மதாயேஇததின் அறழிவிலிருந்து
மக்ளஇதரதழந்துளள நவீன மதலாிஇததுவ
மதாயேம் வர்க்கப்  பக்கக்மகக்ள
ஒழிஇததுவிடெவில்க்ல. ஆனால்,
 பக்ழயேவற்றுக்குப்  பதிலாகப் புதியே
வர்க்கங்கக்ளைம், புதியே ஒடுக்குமக்ற
நிக்லக்மகக்ளைம், புதியே ய பாரொடடெ
வடிவங்கக்ளைம் உருவாக்கி க்வஇததுளளது.
எனினும், நமது காப்தமான மதலாிஇததுவ
வர்க்கசச காப்தம் ஒரு தனிஇதத  பணபியேல்க் பக்

ரகாணடுளளது: வர்க்கப்  பக்கக்மகக்ள அறது
எிக்மப் படுஇததிைளளது. ஒடடுரமாஇதத
மதாயேமம், ் ருர பரும்  பக்க மகாம்களாக,
ஒன்க்றரயோன்று யநருக்குயநர் எதிர்இதது நிற்கும் மதலாிஇததுவ வர்க்கம்,  பாடடொி வர்க்கம்
என்னும் - ் ருர பரும் வர்க்கங்களாக, யமலும்
யமலும் பிளவு படடு வருகிறது.
ஆதி நகரெங்கின் சுதந்திரெமான நகரெஇததார், மஇததியே
காலஇததுப்  பணக்ணயேடிக்மகிலிருந்து
உதிஇதரதழந்தார்கள. ் ந்த நகரெஇததாரிலிருந்யத
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ரதாடெக்கக் கூறுகள
வளர்ந்தன. அறரமரிக்காக்வக் கணடுபிடிஇதததும்,
நன்னம்பிக்க்க மக்னக்யேசச சுற்ிகசச ரல்லும்
கடெல்வழி அறிகயேப் படடெதும், வளர்ந்துவந்த
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்குப் புதியே
வாய்ப்புகக்ளஇத திறந்துவிடடென. கிழக்கிந்தியே,
சனசச ந்க்தகள, அறரமரிக்கக் காலனியோக்கம்,
காலனிகளுடெனான வியோ பாரெம்,  பரிவர்இததக்னசச
ாதனங்கிலும் ர பாதுவாக விற் பக்னப்
 பணடெங்கிலும் ஏற் படடெ ர பருக்கம் - ஆகியே

் க்வரயேல்லாம், வணகஇததுக்கும் கப் பல்
ய பாக்குவரெஇததுக்கும் ரதாழில்துக்றக்கும்
் தற்குமன் என்றும் கணடிரொத அறளவுக்கு
உஇதயவகம் ஊடடின. தளளாடிக் ரகாணடிருந்த
நிலப்பிரெபுஇததுவ மதாயேஇததில் புரெட்சகரெக் கூிகன்
அறதிவிக்ரெவான வளர்சச்சக்கும் அறதன் மலம்
ணடுதல் அறிஇததன.
நிலப்பிரெபுஇததுவம் ார்ந்த ரதாழில்துக்ற
அறக்மப்புமக்றயின்்கழ, ரதாழில்துக்ற
உற் பஇததியோனது, குிகப்பிடடெவர் மடடுயம
அறங்கம் வகிக்கும் க்கவிக்னக் குழமங்கின்
ஏகய பாகமாக ் ருந்தது. ் இததக்கயே
ரதாழில்துக்ற அறக்மப்புமக்றயோல்,
தற்ய பாக்தயே சதழலில், புதியே ந்க்தகின்
வளர்ந்துவரும் யதக்வகக்ள ் னியமலும்
நிக்றவு ரய்யே ் யேலவில்க்ல. அறதன் ் டெஇததில்
 படடெக்றஇத ரதாழில் அறக்மப்புமக்ற வந்தது.
 படடெக்றஇத ரதாழில்ார்ந்த நடுஇததரெ வர்க்கம்
க்கவிக்னக் குழம எஜஜமானர்கக்ளப்
புறந்தளியேது. ரதாழில்மக்றயில் ் க்ணந்து

ரயேல் படடெ ரவவ்யவறு க்கவிக்னக்
குழமங்களுக்கு ் க்டெயயே நிலவியே உக்ழப்புப்
பிரிவிக்ன, ஒவ்ரவாரு தனிஇதத  படடெக்றயிலும்
ஏற் படடெ உக்ழப்புப் பிரிவிக்னக்கு மன்யன
மக்றந்ரதாழிந்தது.
் தற்கிக்டெயயே, ந்க்தகள யமலும் யமலும்
விரிவக்டெந்து ரகாணயடெ ் ருந்தன. யதக்வயயோ
யமலும் யமலும் அறதிகமாகிக் ரகாணயடெ
் ருந்தது.  படடெக்றஇத ரதாழில்மக்றைங்கூடெ
் ப்ய பாது ஈடுகடடெ ் யேலாமல் ய பானது. ் ந்த
சதழநிக்லயில்தான் நீரொவிைம் எந்திரெங்களும்
ரதாழில்துக்ற உற் பஇததிக்யேப்
புரெட்சகரெமானதாக ஆக்கின.  படடெக்றஇத
ரதாழில்மக்றயின் ் டெஇதக்தப் பிரெம்மாணடெ
நவீனஇத ரதாழில்துக்ற பிடிஇததுக் ரகாணடெது.
 படடெக்றஇத ரதாழில் ார்ந்த நடுஇததரெ
வர்க்கஇததாரின் ் டெஇததில் யகாடீஸ்வரெஇத
ரதாழிலதி பர்கள, ஒடடுரமாஇததஇத
ரதாழில்துக்றப்  பக்டெயேணகின் தக்லவர்கள,

அறதாவது நவீன மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினர்
உருவாயினர்.
நவீனஇத ரதாழில்துக்ற உலகசச ந்க்தக்யே
நிறுவிைளளது. அறரமரிக்காக்வக் கணடுபிடிஇதத
ரயேல் ் தற்குப்  பாக்தயேக்மஇததுக் ரகாடுஇததது.
உலகசச ந்க்தயோனது, வர்இததகஇததுக்கும், கப் பல்
ய பாக்குவரெஇததுக்கும், தக்ரெவழிஇத தகவல்
ரதாடெர்புக்கும் அறளப் பரும் வளர்சச்சக்யேஇத
அறிஇததது. ் ந்த வளர்சச்ச தன்  பங்குக்குஇத
ரதாழில்துக்றயின் விரிவாக்கஇததுக்கு
விஇததிடடெது. ரதாழில்துக்ற, வர்இததகம், கப் பல்
ய பாக்குவரெஇதது, ரெயில் ய பாக்குவரெஇதது ஆகியேக்வ
எந்த அறளவுக்கு விரிவக்டெந்தனயவா அறயத
அறளவுக்கு மதலாிஇததுவ வர்க்கமம்
வளர்சச்சயேக்டெந்தது. அறது தனது  மலதனஇதக்தப்
ர பருக்கியேது. மஇததியே காலம் விடடுசச
ரன்ிகருந்த ஒவ்ரவாரு வர்க்கஇதக்தைம்
பின்னிக்லக்குஇத தளியேது.

் வ்வாறு, நவீன மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
என் பயத, நீணடெரதாரு வளர்சச்சப் ய பாக்கின்
உடென்விக்ளவு - உற் பஇததி மக்றகிலும்
 பரிவர்இததக்ன மக்றகிலும் ரதாடெர்சச்சயோக
நிகழந்த புரெட்சகின் உடென்விக்ளவு – என் பக்த
நாம் காணகியறாம்.
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் வளர்சச்சயில்
ஒவ்ரவாரு  படிநிக்லயிலும் அறவ்வளர்சச்சக்கு
ஏற் ப அறவ்வர்க்கஇததின் அறரெ்சயேல் மன்யனற்றமம்
யர்ந்யத வந்தது. நிலப்பிரெபுஇததுவசச சமான்கின்
ஆதிக்கஇததின்்கழ அறது ர் ஒடுக்கப் படடெ
வர்க்கமாக ் ருந்தது. மஇததியே காலக்
கம்யூனியலா[ஏ 7] ஆைதயமந்தியே, சுயோட்ச
நடெஇததும் ங்கமாக ் ருந்தது. ் ங்யக
(் இததாலியிலும் ரஜஜர்மனியிலும் காணப் படடெது
ய பால) சுதந்திரெமான நகர்ப்புறக் குடியேரொகவும்,
அறங்யக (ஃபிரொன்்சல் காணப் படடெது ய பால) வரி
ரலுஇததும் ' மன்றாவது வக்கயின' (third estate)
[34] மக்கள குழவாகவும் விளங்கியேது.
அறதன்பின்னர்  படடெக்றஇத ரதாழில்

யமயலாங்கியே காலகடடெஇததில், பிரெபுஇததுவசச
சமான்களுக்கு எதிரொன ஈடுகடடும் க்தியோக
் ருந்துரகாணடு, அறக்ரெ நிலப்பிரெபுஇததுவ
மடியோட்சக்கு அறல்லது ஏயதசசதிகாரெ
மடியோட்சக்குசச யக்வ ரய்தது. ர பாதுவாகப்
 பார்இததால், உணக்மயில் மார பரும்
மடியோட்சகின் ஆதாரெஇத ணாக விளங்கியேது.
மடிவாக, மதலாிஇததுவ வர்க்கம், நவீனஇத
ரதாழில்துக்றைம் உலகசச ந்க்தைம்
நிறுவப் படடெ பின்னர், நவீன காலப்
பிரெதிநிதிஇததுவ அறரெக்மப்பில் ஏகய பாக
அறரெ்சயேல் ஆதிக்கஇதக்தஇத தனக்ரகன ரவன்று
ரகாணடெது. நவீன கால அறரெ்சன் நிர்வாக
அறக்மப் பானது, ஒடடுரமாஇதத மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின் ர பாது விவகாரெங்கக்ள
நிர்வகிப் பதற்கான ஒரு குழயவ அறன்ிக
யவறல்ல.

[ஏ 7] ”கம்யூன்” என் பது ஃபிரொன்்சல் புதிதாக
உருவாகி வந்த நகரெங்களுக்கு ் டெப் படடெ
ர பயேரொகும். நிலப்பிரெபுஇததுவசச
சமான்கிடெமிருந்தும் எஜஜமானர்கிடெமிருந்தும்,
“ மன்றாவது வக்கயினம்” (Third Estate) என்ற
மக்றயில் வடடொரெ சுயோட்சக்யேைம், அறரெ்சயேல்
உரிக்மகக்ளைம் ரவன்ரறடுப் பதற்கும்
மன்ய ப, அறந்நகரெங்கள ் ப்ர பயேக்ரெ ஏற்றன.
ர பாதுவாகக் கூறுவரதனில், மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின் ர பாருளாதாரெ வளர்சச்சக்கு
் ங்கிலாந்தும், அறதன் அறரெ்சயேல் வளர்சச்சக்கு
ஃபிரொன்சும், மாதிரி நாடுகளாக ் ந்த
அறிகக்க்கயில் எடுஇததுக் ரகாளளப் படடுளளன.
[1888-ஆம் ஆணடின் ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு
ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே குிகப்பு].
் இததாலி, ஃபிரொன்சு ஆகியே நாடுகின்
நகரெவா்சகள, அறவர்கின் நிலப்பிரெபுஇததுவசச
சமான்கிடெமிருந்து சுயோட்சக்கான ரதாடெக்க
உரிக்மகக்ள விக்லரகாடுஇதது அறல்லது
ய பாரொடிப் ர பற்ற பிறகு, தங்கின் நகர்ப்புற

 மகங்களுக்கு [“கம்யூன்” என்னும்]
் ப்ர பயேக்ரெ ் டடுக் ரகாணடெனர். [1890-ஆம்
ஆணடின் ரஜஜர்மானியேப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ்
எழதியே குிகப்பு].

மதலாிஇததுவ வர்க்கம் வரெலாற்று  ரதியோக,
மிகவும் புரெட்சகரெமான  பாஇததிரெம் வகிஇததுளளது.
எங்ரகல்லாம் மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
யமலாதிக்கம் ர பற்றயதா, அறங்ரகல்லாம் அறது
அறக்னஇதது நிலப்பிரெபுஇததுவ உறவுகளுக்கும்,
தந்க்தவழிசச மதாயே உறவுகளுக்கும்,  பழம்
மரெபுவழி உறவுகளுக்கும் மடிவு கடடியேது.
”் யேற்க்கயோகயவ தன்க்னவிடெ
யமலானவர்கிடெம்” மனிதன் கடடுணடு
கிடெக்கும் படி ரய்த, ரவவ்யவறு வக்கப் படடெ
நிலப்பிரெபுஇததுவஇத தக்ளகக்ள ஈவிரெக்கமின்ிக
அறறுஇதரதிகந்தது. மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும்
் க்டெயயே அறப் படடெமான சுயேநலம் தவிரெ,  பரிவு

உணர்சச்சயேற்ற ” பணப்  படடுவாடொ” தவிரெ,
யவரறந்த உறவும் ் ல்லாமல் ரய்துவிடடெது.
மத உணர்சச்ச யவகம், ய பரொணக்மயின்
வீரொயவம், ய பாலிப்  பணபுவாதிகின்
(philistines) உணர்சச்சவயேம் ஆகியேவற்றால்
ஏற் படும் அறதி ரதய்வீக ஆனந்தப்
 பரெவங்கக்ளஇத தன்னகங்காரெக் கணக்்கடு
என்னும் உக்ற பனி நீரில்  மழக்கடிஇததுவிடடெது.
மனித மாணபிக்னப்  பரிவர்இததக்ன மதிப் பாக
மாற்ிகவிடடெது. துறக்கரவாணணாத, எழதி
க்வக்கப் படடெ, எணணற்ற சுதந்திரெங்களுக்குப்
 பதிலாகசச சுதந்திரெமான வணகம் என்னும்
ஒயரெரவாரு நியோயேமற்ற சுதந்திரெஇதக்த உருவாக்கி
க்வஇததுளளது. சுருங்கசச ரால்லின்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கம், மதம் மற்றும் அறரெ்சயேல்
பிரெக்மகளால் திக்ரெயிடடு மக்றக்கப் படடிருந்த
சுரெணடெலுக்குப்  பதிலாக, அறப் படடெமான,
ரவடகமற்ற, யநரெடியோன, ரகாகொரெமான
சுரெணடெக்ல ஏற் படுஇததிைளளது.

் துநாள வக்ரெயில், மரியோக்தக்கு உரியேதாக
் ருந்த,  பயே பக்திைடென்  பார்க்கப் படடு வந்த,
வாழக்க்கஇத ரதாழில் ஒவ்ரவான்க்றைம்
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் மகிக்ம ் ழக்கசச
ரய்துவிடடெது. அறது, மருஇததுவக்ரெைம்
வழக்குக்ரெஞக்ரெைம், மதகுருக்வைம்
கவிஞக்ரெைம், விஞ்ஞானிக்யேைம் தன்னிடெம்
ஊதியேம் ர பறும் கூலி-உக்ழப் பாளர்களாக
ஆக்கிவிடடெது. மதலாிஇததுவ வர்க்கம்,
குடும் பஇததிடெமிருந்து அறதன் உணர்சச்சபூர்வ
உறவுஇததிக்ரெக்யேக் கிழிஇதரதிகந்துவிடடெது.
குடும் ப உறக்வ ரவறும்  பண உறவாகக்
குறுக்கிவிடடெது.
பிற்ய பாக்காளர்கள ய பாற்ிகப்  பாரொடடும் மஇததியே
காலஇததுசச ரயேல்வீரெப்  பகடடுஇததனம், எவ்வாறு
யாம் பல் நிக்றந்த ரயேலின்க்மக்யே உற்ற
துக்ணயோக்கி உறவாடிக் கிடெந்தது என் பக்த
மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
அறம் பலப் படுஇததிவிடடெது. மனிதனின்
ரயேல் பாடு என்னரவல்லாம் ாதிக்க வல்லது

என் பக்த மதன்மதலாக எடுஇததுக் காடடியேது
மதலாிஇததுவ வர்க்கம்தான். எகிப்தியேப்
பிரெமிடுகக்ளைம், யரொமானியே
 மடுகால்வாய்கக்ளைம், யகாதிக்
யதவாலயேங்கக்ளைம் ர பரிதும் மிஞ்க்கூடியே
அறதியேங்கக்ள அறது ாதிஇததுக் காடடிைளளது.
மற்காலஇததில் நிகழந்த யதங்கின்
ர பருந்திரெளான குடிர பயேர்ப்புகக்ளைம்,
்சலுக்வப் ய பார்கக்ளைம்[35] மிகசச
ாதாரெணமாகஇத யதான்றசச ரய்ைம் மார பரும்
 பக்டெரயேடுப்புகக்ள அறது நிகழஇததிைளளது.
உற் பஇததிக் கருவிகக்ளைம், அறதன் மலம்
உற் பஇததி உறவுகக்ளைம், அறவற்யறாடு கூடெயவ
ஒடடுரமாஇதத மதாயே உறவுகக்ளைம்
் க்டெயேறாது புரெட்சகரெமாக மாற்ிக
அறக்மஇததிடொமல் மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
உயிர்வாழ மடியோது. ் தற்கு மாறாக,  பக்ழயே
உற் பஇததி மக்றகக்ள மாற்றமில்லா வடிவில்
அறப் படியயே  பாதுகாஇததுக் ரகாளவதுதான்
மந்க்தயே ரதாழில்துக்ற வர்க்கங்கள

அறக்னஇததுக்கும் வாழவுக்குரியே மதல்
நி பந்தக்னயோக ் ருந்தது. உற் பஇததிக்யே
் க்டெயேறாது புரெட்சகரெமாக மாற்ிகயேக்மஇததலும்,
 மக நிக்லக்மகள அறக்னஇததிலும் ் க்டெயேறாத
குழப் பமம், மடியவ ் ல்லாத நிசசயேமற்ற
நிக்லக்மைம், ரகாந்திப்புயம மதலாிஇததுவ
காப்தஇதக்த அறதற்கு மந்க்தயே காப்தங்கள
அறக்னஇததிலிருந்தும் யவறு படுஇததிக்
காடடுகின்றன. நிக்லஇதத, ் றுகிப்ய பான எல்லா
உறவுகளும், அறவற்றுடென் ் க்ணந்துளள
 பயே பக்தி மிக்க  பணக்டெயே தப்ர பணணங்களும்
கருஇததுகளும் துக்டெஇதரதிகயேப் படுகின்றன.
புதிதாக உருவானக்வ அறக்னஇததும் நிக்லஇததுக்
ரகடடியோகும் மன்ய ப காலாவதி
ஆகிவிடுகின்றன. கடடியோனக்வ அறக்னஇததும்
கக்ரெந்து காற்ிகயல கலக்கின்றன,
புனிதமானக்வ யோவும் புனிதம்
ரகடுக்கப் படுகின்றன. ் றுதியோக, மனிதன்
தனது வாழக்க்கயின் எதார்இதத
நிக்லக்மகக்ளைம், க மனிதர்களுடென்
தனக்குளள உறவுகக்ளைம் ரதிந்த அறிகவுடென்

எதிர்ரகாளள யவணடியே கடடொயேஇததுக்கு
உளளாகிறான்.
மதலாிஇததுவஇததின் உற் பஇததிப்
ர பாருளகளுக்குஇத ரதாடெர்ந்து விரிவக்டெந்து
ரல்லும் ந்க்த யதக்வப் படுகிறது. ் இதயதக்வ
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்தப் புவியின்  பரெப்பு
மழவதும் விரெடடியேடிக்கிறது. அறது எல்லா
் டெங்களுக்கும் ரன்று கூடு கடடிக்ரகாளள
யவணடும்; எல்லா ் டெங்கிலும் குடியயேற
யவணடும்; எல்லா ் டெங்கிலும்
ரதாடெர்புகக்ள ஏற் படுஇததிக்ரகாணயடெ ஆக
யவணடும்.
உலகசச ந்க்தக்யே நன்கு  பயேன் படுஇததிக்
ரகாளவதன் மலம் மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
ஒவ்ரவாரு நாடடிலும் ர பாருள உற் பஇததிக்கும்
நுகர்வுக்கும் ர் உலகஇத தன்க்மக்யே (cosmopolitan
character) அறிஇததுளளது. பிற்ய பாக்காளர்கள
கடுங்யகா பம் ரகாளளும் வக்கயில், [ஒவ்ரவாரு
நாடடிலும்] ரதாழில்துக்ற எழம்பி நின்றுளள

அறதன் யத்சயே அறடிஇததளஇதக்த அறகற்ிகவிடடெது.
ரநடுங்காலமாக நிக்லர பற்ிகருந்த யத்சயேஇத
ரதாழில்கள யோவும் அறழிக்கப் படடுவிடடென
அறல்லது நாளயதாறும் அறழிக்கப் படடு
வருகின்றன. புதியே ரதாழில்களால் அறக்வ
ஒழிஇததுக்கடடெப் படுகின்றன. ் ந்தப் புதியே
ரதாழில்கக்ள நிறுவுவது, நாகரிகமக்டெந்த
நாடுகள அறக்னஇததுக்கும் வாழவா ாவா என்னும்
பிரெசச்சக்னயோகி விடுகிறது. ் ந்தப் புதியே
ரதாழில்கள மந்க்தயே ரதாழில்கக்ளப்ய பால்
உளநாடடு  மலப் ர பாருளகக்ளப்
 பயேன் படுஇததுவதில்க்ல. ் வற்றுக்கான  மலப்
ர பாருளகள ரதாக்ல ரெப் பிரெயதங்கிலிருந்து
தருவிக்கப் படுகின்றன. ் வற்ிகன் உற் பஇததிப்
ர பாருளகள உளநாடடில் மடடுமன்ிக,
உலகஇததின் ஒவ்ரவாரு  பகுதியிலும்
நுகரெப் படுகின்றன. உளநாடடு உற் பஇததிப்
ர பாருளகளால் நிக்றவு ரய்யேப் படடெ  பக்ழயே
யதக்வகின் ் டெஇததில் புதியே யதக்வகள
எழந்துளளக்தக் காணகியறாம். அறவற்க்ற
நிக்றவு ரய்யேஇத ரதாக்ல ரெ நாடுகிலும்

பிரெயதங்கிலும் உற் பஇததியோகும் ர பாருளகள
யதக்வப் படுகின்றன. யதங்களும்
வடடொரெங்களும் தனிஇதரதாதுங்கி நின்றும்,
தன்னிக்றவு கணடும் ் ருந்த நிக்ல மாிக,
ஒவ்ரவாரு திக்யிலும்  பரெஸ் பரெப் பிக்ணப்பும்,
யதங்களுக்கிக்டெயயே ஒன்க்றரயோன்று ார்ந்து
நிற்கும் உலகளாவியே ார்புஇத தன்க்மைம் நிலவக்
காணகியறாம். நுகர்ர பாருள உற் பஇததியில்
எப் படியயோ அறிகவுஇததுக்ற உற் பஇததியிலும் அறயத
நிக்லதான். தனிஇததனி நாடுகின் அறிகவுார்
 பக்டெப் பாக்கங்கள அறக்னஇதது நாடுகின்
ர பாதுசச ராஇததாகின்றன. யத்சயே
ஒருதக்லப் படப்  பார்க்வைம் குறுகியே
மனப் பான்க்மைம் யமலும் யமலும்
ாஇததியேமின்ிகப் ய பாகின்றன. எணணற்ற யத்சயே,
வடடொரெ ் லக்கியேங்கிலிருந்து ர் உலக
் லக்கியேம் உதயேமாகிறது.
அறக்னஇதது உற் பஇததிக் கருவிகின் அறதியவக
யமம் பாடடின்  மலமம், தகவல் ரதாடெர்பு
ாதனங்கின் பிரெம்மாணடெ மன்யனற்றஇததின்

 மலமம் மதலாிஇததுவ வர்க்கம் அறக்னஇததுஇத
யதங்கக்ளைம், மிகவும் அறநாகரிகக் கடடெஇததில்
் ருக்கும் யதங்கக்ளைம்கூடெ, நாகரிக
வடடெஇததுக்குள ் ழக்கிறது. மதலாிஇததுவ
வர்க்கம் தன்னுக்டெயே  பணடெங்கின் மலிவான
விக்லகள என்னும் வலிக்ம மிக்க
பீரெங்கிகக்ளக் ரகாணடு, சன மதிக்லரயோஇதத
தக்டெசசசுவர்கக்ள எல்லாம் தகர்இதரதிககின்றது;
அறதன் மலம், அறநாகரிக மக்களுக்கு அறந்நியேர் பால்
உளள மரெடடுப் பிடிவாதமான ரவறுப்க் பக்
க்கவிடடுப்  பணந்துய பாகக்
கடடொயேப் படுஇததுகிறது. மதலாிஇததுவ உற் பஇததி
மக்றக்யே ஏற்காவிடில் அறழியே யநருரமன்ற
அறசசஇததின் காரெணமாக அறக்னஇததுஇத யதங்களும்
அறம்மக்றக்யேஇத தழவிடெ நிர்ப் பந்திக்கிறது.
அறக்னஇதது யதங்கக்ளைம் நாகரிகம் என்று தான்
கருதுவக்த ஏற்கும் படி, அறதாவது, அறக்வ
தாமாகயவ மதலாிஇததுவமாக மாறக்
கடடொயேப் படுஇததுகிறது. சுருங்கக் கூிகன்,
தன்னுக்டெயே பிரெதிபிம் பமான ர் உலக்கப்
 பக்டெக்கிறது.

மதலாிஇததுவ வர்க்கம் நாடடுப்புறஇதக்த
நகரெங்கின் ஆட்சக்கு உட படுஇததிவிடடெது.
மார பரும் நகரெங்கக்ள உருவாக்கிைளளது.
நாடடுப்புற மக்கள ரதாக்கைடென்
ஒப்பிடுக்கயில் நகர்ப்புற மக்கள ரதாக்கக்யேப்
ர பருமளவு அறதிகரிக்கசச ரய்துளளது.
் வ்வாறாக, மக்கள ரதாக்கயில் கணமான
ஒரு  பகுதியினக்ரெக் கிரொம வாழக்க்கயின்
மடெக்மயிலிருந்து மீடடுளளது. நாடடுப்புறம்
நகரெங்கக்ளசச ார்ந்திருக்குமாறு ரய்துளளக்தப்
ய பான்யற, அறநாகரிக நிக்லயிலும் அறக்ரெ-நாகரிக
நிக்லயிலுமளள நாடுகள நாகரிக நாடுகக்ளசச
ார்ந்திருக்குமாறும், விவாயிகின் நாடுகள
மதலாிஇததுவ நாடுகக்ளசச ார்ந்திருக்குமாறும்,
கிழக்கு நாடுகள யமற்கு நாடுகக்ளசச
ார்ந்திருக்குமாறும் ரய்துளளது.
மக்கள ரதாக்கைம், உற் பஇததிசச ாதனங்களும்,
ராஇததுகளும் ்சதறுணடு கிடெக்கும் நிக்லக்யே
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் யமலும் யமலும்
ஒழிஇததுக்ரகாணயடெ வருகிறது. மக்கள

ரதாக்கக்யே ஆங்காங்யக குவிஇதது க்வஇததுளளது.
உற் பஇததிசச ாதனங்கக்ள க்மயேப் படுஇததிைளளது.
ராஇததுகக்ள ஒரு்சலர் க்கயில் குவியே
க்வஇததுளளது. ் தன் தவிர்க்கவியேலாத விக்ளவு
அறரெ்சயேல் அறதிகாரெம் க்மயேப் படுதலாகும்.
தமக்ரகன தனியோன நலன்கள, டடெங்கள,
அறரொங்கங்கள, வரிவிதிப்பு மக்றகக்ளக்
ரகாணடெ, சுயயேசசக்யோன அறல்லது தளர்ந்த
் க்ணப்புக் ரகாணடிருந்த மாநிலங்கள, ஒயரெ
அறரொங்கம், ஒயரெ டடெஇத ரதாகுப்பு, ஒயரெ யத்சயே
வர்க்க நலன், ஒயரெ யத எல்க்ல, ஒயரெ சுங்கவரி
மக்றரகாணடெ ஒயரெ யதமாக
ஒன்ிகக்ணந்துவிடடென.
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் நூறாணடுகளகூடெ
ஆகாத அறதன் ஆட்சக் காலஇததில், ் தற்கு
மந்க்தயே தக்லமக்றகள அறக்னஇததும் யர்ந்து
உருவாக்கியேவற்க்றக் காடடிலும் மிகப்ர பரியே
அறளவில் மிகப் பிரெம்மாணடெமான உற் பஇததி
க்திகக்ள உருவாக்கி க்வஇததுளளது.
் யேற்க்கயின் க்திகக்ள மனிதனுக்கு

அறடி பணயேசச ரய்தல், எந்திரெ ாதனங்கள,
ரதாழில்துக்றக்கும் விவாயேஇததுக்கும்
் ரொயேனஇதக்தப்  பயேன் படுஇததல், நீரொவிப் கப் பல்
ய பாக்குவரெஇதது, ரெயில்  பாக்தகள, மின்ாரெஇத தந்தி,
கணடெங்கள மழவக்தைம் திருஇததிசச
ாகு படிக்குஇத தகவக்மஇததல், கால்வாய்கள
ரவடடி நதிகக்ளப்  பயேன் படுஇததல், மனிதனின்
காலடி  படொத ் டெங்கிலும் மாயேவிஇதக்தய பால்
ர பருந்திரெளான மக்கக்ளக் குடியயேற்றுவிஇததல் –
் இததக்கயே உற் பஇததி க்திகள  மக உக்ழப்பின்
மடியில் துயில் ரகாணடிருக்குரமன ் தற்கு
மந்க்தயே நூற்றாணடு கற் பக்னயோவது
ரய்திருக்குமா?
ஆக நாம் காண பது என்னரவனில்:
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் தன்க்னக் கடடி
அறக்மஇததுக்ரகாளள அறடிஇததளமாக ் ருந்த
உற் பஇததிசச ாதனங்களும்,  பரிவர்இததக்னசச
ாதனங்களும் நிலப்பிரெபுஇததுவ மதாயேஇததில்
உருவாக்கப் படடெக்வ. ் ந்த உற் பஇததி மற்றும்
 பரிவர்இததக்னசச ாதனங்களுக்டெயே வளர்சச்சயின்

குிகப்பிடடெ ஒரு கடடெஇததில், நிலப்பிரெபுஇததுவ
மதாயேம் எஇததக்கயே  மக நிக்லக்மகின்்கழ
உற் பஇததிைம்  பரிவர்இததக்னைம் ரய்து வந்தயதா
அறந்தசச  மக நிக்லக்மகளும், விவாயேம்,
 படடெக்றஇத ரதாழில் ஆகியேவற்ிகல் நிலவியே
நிலப்பிரெபுஇததுவ ஒழங்கக்மப்பும், சுருங்கக்
கூிகன், நிலப்பிரெபுஇததுவசச ராஇததுக்டெக்ம
உறவுகள, ஏற்ரகனயவ வளர்சச்சர பற்றுவிடடெ
உற் பஇததிசச க்திகளுக்கு ் னியமலும்
ஒவ்வாதக்வ ஆயின. அறக்வ, [உற் பஇததிக்யேக்
கடடிப்ய பாடும்] கால் விலங்குகளாக மாிகன.
அறந்த விலங்குகக்ள உக்டெஇதரதிகயே
யவணடியிருந்தது; அறக்வ
உக்டெஇதரதிகயேப் படடென.
அறவற்ிகன் ் டெஇததில் தக்டெயேற்ற ய பாடடிைம்,
அறதனுடென் கூடெயவ அறதற்கு ஏற்றாற் ய பான்ற
 மக, அறரெ்சயேல் அறக்மப்புசச டடெமம்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ர பாருளாதாரெ,
அறரெ்சயேல் ஆதிக்கமம் வந்து அறமர்ந்து
ரகாணடென.

் யதய பான்ற ர் ் யேக்கம் [் ப்ய பாது] நம்
கணரணதியரெ நக்டெர பற்று வருகிறது. தனக்யக
உரியே உற் பஇததி உறவுகக்ளைம்,  பரிவர்இததக்ன
உறவுகக்ளைம் ராஇததுக்டெக்ம உறவுகக்ளைம்
ரகாணடுளள நவீன மதலாிஇததுவ மதாயேம் ் வ்வளவு பிரெம்மாணடெ உற் பஇததிசச
ாதனங்கக்ளைம்  பரிவர்இததக்னசச
ாதனங்கக்ளைம் மாயேவிஇதக்தய பால்
யதாற்றுவிஇததுளள ் ந்த மதலாிஇததுவ
மதாயேம் – தனது மந்திரெஇததின் வலிக்மயோல்
 பாதாள உலகிலிருந்து தடடிரயேழப்பி வந்த
க்திகக்ள ் னியமலும் கடடுப் படுஇதத
மடியோமல் திணறும் மந்திரெவாதியின் நிக்லயில்
் ருக்கிறது. கடெந்த ்சல  பஇததாணடுகளது
ரதாழில்துக்ற, வணகம் ஆகியேவற்ிகன்
வரெலாறானது, நவீன உற் பஇததி உறவுகளுக்கு
எதிரொகவும், மதலாிஇததுவ வர்க்கமம் அறதன்
ஆட்சயேதிகாரெமம் நிலவுதற்கு அறடிப் பக்டெயோக
விளங்கும் ராஇததுக்டெக்ம உறவுகளுக்கு
எதிரொகவும், நவீன உற் பஇததி க்திகள நடெஇததும்
கலகஇததின் வரெலாயற ஆகும். ் தக்ன

உறுதிப் படுஇதத, குிகப்பிடடெ கால
் க்டெரவியில் ஏற் படும் வணக
ரநருக்கடிகக்ளக் குிகப்பிடடொயல ய பாதும்.
் ந்த ரநருக்கடிகள ஒவ்ரவாரு மக்ற
வரும்ய பாதும் மன்க்னவிடெ அறசச மடடும்
வக்கயில், ஒடடுரமாஇதத மதலாிஇததுவ
மதாயேஇததின் ் ருப்க் பயயே யகளவிக்கு
உளளாக்குகின்றன. ் ந்த
ரநருக்கடிகின்ய பாது, ் ருப்பிலுளள
உற் பஇததிப் ர பாருளகின் ர பரும் பகுதி
மடடுமன்ிக, ஏற்ரகனயவ உருவாக்கப் படடெ
உற் பஇததி க்திகில் ஒரு ர பரும் பகுதிைம்
ரதாடெர்ந்து அறழிக்கப் படுகிறது. ் தற்கு மந்க்தயே
காப்தங்கள அறக்னஇததிலும் அற பஇததமானதாகக்
கருதப் படடிருக்கும் ஒரு ரகாளக்ள யநாய் –
யதக்வக்கு அறதிகமான உற் பஇததி என்னும்
ரகாளக்ள யநாய் - ் ந்த ரநருக்கடிகின்ய பாது
ரதாற்றுகிறது. மதாயேம், தான் திடீரரெரனஇத
தற்காலிக அறநாகரிக நிக்லக்குப் பின்யனாக்கிஇத
தளளப் படடுளளக்தக் காணகிறது. ஏயதா ஒரு
ர பரும்  பஞ்ம் அறல்லது உலகளாவியே ஒரு

ர்வநாப் ய பார் ஏற் படடு வாழவாதாரெப்
ர பாருளகள அறக்னஇததின் வினியயோகமம்
நிறுஇததப் படடெதுய பால் யதான்றுகிறது;
ரதாழிலும் வணகமம்
அறழிக்கப் படடுவிடடெதாகஇத யதான்றுகிறது; ஏன்
் ப் படி? காரெணம், ் ங்யக மிதமிஞ்்சயே
நாகரிகம், மிதமிஞ்்சயே வாழவாதாரெப்
ர பாருளகள, மிதமிஞ்்சயே ரதாழில்கள,
மிதமிஞ்்சயே வணகம் ் ருப் பதுதான்.
மதாயேஇததின் வமளள உற் பஇததி க்திகள,
மதலாிஇததுவசச ராஇததுக்டெக்ம உறவுகின்
வளர்சச்சக்யே மன்ரனடுஇததுசச ரல்ல
் னியமலும் உதவப் ய பாவதில்க்ல. மாறாக,
அறந்த உறவுகக்ள மீிக உற் பஇததி க்திகள வலிக்ம
மிக்கக்வ ஆகிவிடடென. மதலாிஇததுவ
உக்டெக்ம உறவுகள, உற் பஇததி க்திகின்
வளர்சச்சக்குஇத தக்ளகளாகிவிடடென. உற் பஇததி
க்திகள ் ந்தஇத தக்ளகக்ளக் தகர்இதரதிகயேஇத
ரதாடெங்கியேதுயம அறக்வ மதலாிஇததுவ
மதாயேம் மழக்மயிலும் குழப் பம்
விக்ளவிக்கின்றன; மதலாிஇததுவசச

ராஇததுக்டெக்ம நிலவுதற்யக ஆ பஇதக்த
ஏற் படுஇததுகின்றன. தாம் உற் பஇததி ரய்ைம்
ரல்வஇதக்தஇத தம்மள ் ருஇததி க்வக்க ் டெம்
ய பாதாத அறளவுக்கு, மதலாிஇததுவ மதாயே
உறவுகள மிகவும் குறுகலாக ் ருக்கின்றன.
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் ் ந்த ரநருக்கடிகக்ள
எவ்வாறு மாிக்கிறது? ஒருபுறம், உற் பஇததி
க்திகில் ர பரும் பகுதிக்யே வலிந்து
அறழிப் பதன்  மலமம், மறுபுறம் புதியே
ந்க்தகக்ள ரவன்ரறடுப் பதன்  மலமம்,
 பக்ழயே ந்க்தகக்ள ் ன்னும் ஒடடெசச
சுரெணடுவதன்  மலமம் ் ந்த ரநருக்கடிகக்ளசச
மாிக்கிறது. அறதாவது யமலும் விரிவான,
யமலும் நாகரெமான ரநருக்கடிகளுக்கு வழி
வகுப் பதன்  மலமம், ரநருக்கடிகக்ள
மன்தடுப் பதற்கான வழிமக்றகக்ளக்
குக்றப் பதன்  மலமம் ் ந்த ரநருக்கடிகக்ளசச
மாிக்கிறது.
எந்த ஆைதங்கக்ளக் ரகாணடு மதலாிஇததுவ
வர்க்கம் நிலப்பிரெபுஇததுவஇதக்த வீழஇததிஇத

தக்ரெமடடெம் ஆக்கியேயதா, அறயத ஆைதங்கள
் ப்ய பாது மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு
எதிரொகஇத திருப் பப் படுகின்றன. ஆனால்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் தனக்யக அறழிக்வஇத
தரெப்ய பாகும் ஆைதங்கக்ள மடடும்
வார்இதரதடுக்கவில்க்ல; அறந்த ஆைதங்கக்ளக்
க்கயோளப்ய பாகும் மனிதர்கக்ளைம், அறதாவது
நவீனஇத ரதாழிலாி வர்க்கமாகியே
 படடொிகக்ளைம் உருவாக்கி
உலவவிடடுளளது.
மதலாிஇததுவ வர்க்கம், அறதாவது  மலதனம்
எந்த அறளவுக்கு வளர்கிறயதா, அறயத அறளவுக்கு
நவீனஇத ரதாழிலாி வர்க்கமாகியே  பாடடொி
வர்க்கமம் வளர்கிறது. ் ந்த வர்க்கஇதக்தசச
யர்ந்த ரதாழிலாளர்கள தமக்கு யவக்ல
கிக்டெக்கும் வக்ரெதான் வாழ மடிைம்;
் வர்கின் உக்ழப்பு  மலதனஇதக்தப்
ர பருக்கும் வக்ரெதான் ் வர்களுக்கு யவக்லைம்
கிக்டெக்கும். தம்க்மஇததாயம ரகாஞ்ம்
ரகாஞ்மாக விக்லக்கு விற்றாக யவணடியே

நிக்லயிலுளள ் ந்தஇத ரதாழிலாளர்கள, ஏக்னயே
பிற விற் பக்னப் ர பாருளகக்ளப் ய பான்று ஒரு
 பரிவர்இததக்னப்  பணடெமாகயவ ் ருக்கிறார்கள.
அறதன் விக்ளவாக, வணகப் ய பாடடியின்
அறக்னஇதது வக்கயோன ாதக  பாதகங்களுக்கும்,
ந்க்தயின் ஏற்ற ் றக்கங்கள அறக்னஇததுக்கும்
் லக்காகிறார்கள.
 பரெந்த அறளவில் எந்திரெங்கின்  பயேன் பாடு,
உக்ழப்புப் பிரிவிக்ன ஆகியேவற்ிகன்
காரெணமாக,  பாடடொிகின் யவக்லயோனது
அறதன் தனிஇததன்க்ம மழவக்தைம்
் ழந்துவிடடெது. அறதன் விக்ளவாக,
ரதாழிலாிக்கு தன் யவக்ல மீதிருந்த ஈர்ப்பு
மழவதும் ் ல்லாமல் ய பானது. அறவர்
எந்திரெஇததில் ர பாருஇததப் படடெ ஒரு
துக்ணைறுப் பாக ஆகிவிடுகிறார். அறவரெது
யவக்லக்யேசச ரய்யே அறவருக்குஇத
யதக்வப் படுவரதல்லாம் மிகவும் எிக்மயோன,
மிகவும் லிப்பூடடும் படியோன, மிகவும்
எிதாகக் கற்றுக்ரகாளளக்கூடியே ாமர்இததியேம்

மடடுயம. எனயவ ஒரு ரதாழிலாியின்
உற் பஇததிசச ரலவு என் பது, அறயனகமாக
மற்ிகலும் அறவருக்டெயே  பரொமரிப்புக்காகவும்,
அறவருக்டெயே ் ன விருஇததிக்காகவும், அறவருக்குஇத
யதக்வப் படுகின்ற பிக்ழப்புசச ாதனங்கின்
அறளவுக்குக் குறுகிவிடுகிறது. ஆனால் ஒரு
 பணடெஇததின் விக்ல – ஆகயவ உக்ழப்பின்
விக்ல[36] – அறதன் உற் பஇததிசச ரலவுக்குசச மம்
ஆகும். எனயவ, யவக்லயின் ரவறுப்பூடடும்
தன்க்ம அறதிகரிக்கும் அறளவுக்கு கூலி
குக்றகிறது. அறதுமடடுமல்ல, எந்திரெங்கின்
 பயேன் பாடும், உக்ழப்புப் பிரிவிக்னைம் எந்த
அறளவுக்கு அறதிகரிக்கின்றனயவா, அறந்த
அறளவுக்கு யவக்லப்  பளுவும் அறதிகமாகிறது.
யவக்ல யநரெஇதக்த நீடடிப் பதன்  மலயமா,
குிகப்பிடடெ யநரெஇததில் வாங்கப் படும்
யவக்லக்யேக் கூடுதலாக்குவதன்  மலயமா,
அறல்லது எந்திரெங்கின் யவகஇதக்த
அறதிகரிப் பதன்  மலயமா, ் ன்னபிற
வழிகியலா ் து நடெந்யதறுகிறது. நவீனஇத
ரதாழில்துக்றயோனது, தந்க்தவழிக் குடும் ப

எஜஜமானனின் மிகசச்சிகயே ரதாழில்கூடெஇதக்தஇத
ரதாழில் மதலாியின் மிகப்ர பரியே
ரதாழிற்ாக்லயோக மாற்ிகைளளது.
ரதாழிற்ாக்லயினுள குவிக்கப் படடுளள
திரெளான ரதாழிலாளர்கள
 பக்டெவீரெர்கக்ளப்ய பால்
ஒழங்கக்மக்கப் படடுளளனர். ரதாழில்துக்ற
ரொணுவஇததின்  பக்டெவீர்ர்கள என்ற மக்றயில்
் வர்கள, அறதிகாரிகக்ளைம்
அறணஇததக்லவர்கக்ளைம் (officers and sergeants)
ரகாணடெ, ஒரு துல்லியேமான  படிநிக்ல
அறக்மப்பினுக்டெயே அறதிகாரெஇததின்்கழ
க்வக்கப் படுகிறார்கள. ் வர்கள மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுக்கும் மதலாிஇததுவ அறரெசுக்கும்
அறடிக்மகளாக ் ருப் பது மடடுமல்ல,
நாளயதாறும் மணயதாறும் எந்திரெஇததாலும்,
யமலாளர்களாலும், அறக்னஇததுக்கும் யமலாகஇத
தனிப் படடெ மதலாிஇததுவஇத ரதாழிலதி பரொலும்
அறடிக்மப் படுஇததப் படுகிறார்கள. லா பயம தன்
் றுதி லட்சயேம், குிகக்யகாள என ் ந்தக்
ரகாடுங்யகான்க்ம, எந்த அறளவுக்கு அறதிக

ரவிப் பக்டெயோகப் பிரெகடெனம் ரய்கிறயதா
அறந்த அறளவுக்கு அறது யமலும் அறற் பமானதாக,
யமலும் ரவறுக்கஇததக்கதாக, யமலும்
கப்பூடடுவதாக ் ருக்கிறது.
உடெலுக்ழப்புக்கான திறக்ம மற்றும் உடெல்
வலிக்ம எந்த அறளவுக்குக் குக்றவாகஇத
யதக்வப் படுகின்றயதா, அறதாவது நவீனஇத
ரதாழில்துக்ற எந்த அறளவுக்கு யமலும் யமலும்
வளர்சச்ச ர பறுகின்றயதா, அறந்த அறளவுக்கு
யமலும் யமலும் ஆணகின் உக்ழப்புப்
ர பணகின் உக்ழப் பால் அறகற்றப் படுகிறது.
ரதாழிலாி வர்க்கஇததுக்கு வயேது யவறு பாடும்,
ஆண, ர பண என்கிற  பால் யவறு பாடும்
் னியமல் எவ்வித தனிஇதத  மக
மக்கியேஇததுவஇதக்தைம் ரகாணடிருக்கவில்க்ல.
அறக்னவருயம உக்ழப்புக் கருவிகளதாம்.
அறவர்கக்ளப்  பயேன் படுஇததிக் ரகாளவதற்கு
ஆகும் ரலவு மடடும் அறவர்கின் வயேதுக்கும்
 பாலினஇததுக்கும் தக்கவாறு அறதிகமாகயவா
குக்றவாகயவா ் ருக்கிறது.

ஆக்ல மதலாியோல் குிகப்பிடடெ மணயநரெம்
சுரெணடெப் படடெ ரதாழிலாி, மடிவில் தன்
கூலிக்யேப்  பணமாகப் ர பற்றுக் ரகாணடெ
மறுகணம், மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் பிற
 பகுதியினரொன வீடடுசச ராந்தக்காரெர்,
கக்டெக்காரெர், அறடெகுக்காரெர், மற்றும் ் ன்ன
பிறரெரிடெம் அறகப் படடுக் ரகாளகிறார்.
நடுஇததரெ வர்க்கஇததின் ்கழஇததடடுகக்ளசச
யர்ந்தவர்களான ்சிகயே வணகர்கள,
கக்டெக்காரெர்கள, ர பாதுவாகப்  பரெந்த வணகஇத
ரதாடெர்புகின்ிகக் குறுகியே அறளவில் வணகம்
ரய்யவார், க்கவிக்னஞர்கள, விவாயிகள
் வர்கள அறக்னவரும்  படிப் படியோகஇத
தாழவுற்றுப்  பாடடொி வர்க்கஇததில்
கலந்துவிடுகின்றனர். அறவர்கின் ராற் ப
 மலதனம் நவீனஇத ரதாழில்துக்றயின் வீசசசுக்கு
ஈடுரகாடுஇததுஇத ரதாழில்நடெஇததப் ய பாதாமல்,
ர பரியே மதலாிகளுடெனான ய பாடடியில்
 மழகிப் ய பாய்விடுவது ஒரு பாதிக்
காரெணமாகும். அறவர்களுக்டெயே தனிசச்சறப் பான

திக்றக்மகள புதியே உற் பஇததி மக்றகளால்
மதிப் பற்றதாகி விடுவது மறு பாதிக்
காரெணமாகும். ் வ்வாறாக, மக்கள ரதாக்கயின்
அறக்னஇதது வர்க்கங்கிடெமிருந்தும்  பாடடொி
வர்க்கஇததுக்கு ஆடகள யர்கின்றனர்.
 பாடடொி வர்க்கம்  பல்யவறு வளர்சச்சக்
கடடெங்கக்ளக் கடெந்து ரல்கிறது. பிறந்தவுடெயன
அறது மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுடெனான தனது
ய பாரொடடெஇதக்தஇத ரதாடெங்கிவிடுகிறது.
மதலாவதாக, ் ந்தப் ய பாரொடடெஇதக்தஇத
தனிஇததனிஇத ரதாழிலாளர்களும், அறடுஇதது ஒரு
ரதாழிற்ாக்லக்யேசச யர்ந்த ரதாழிலாளர்களும்,
பிறகு ஒரு வடடொரெஇததில் ஒரு ரதாழிற்பிரிக்வசச
யர்ந்த ரதாழிலாளர்களும், தம்க்ம யநரெடியோகசச
சுரெணடும் தனிஇததனி மதலாிகளுக்கு எதிரொக
நடெஇததுகின்றனர். ரதாழிலாளர்கள,
மதலாிஇததுவ உற் பஇததி உறவுகளுக்கு எதிரொகஇத
தங்கின் தாக்குதல்கக்ளஇத ரதாடுக்கவில்க்ல.
உற் பஇததிக் கருவிகக்ள எதிர்இதயத தாக்குதல்
ரதாடுக்கின்றனர். அறவர்கின் உக்ழப்ய பாடு

ய பாடடியிடும் ் றக்குமதிப் ர பாருளகக்ள
அறவர்கள அறழிக்கின்றனர்; எந்திரெங்கக்ளசச சுக்கு
நூறாக உக்டெஇதரதிககின்றனர்;
ரதாழிற்ாக்லகக்ளஇத ீரக்வஇததுக்
ரகாளுஇததுகின்றனர்; மக்றந்துய பாய்விடடெ,
மஇததியே காலஇததுஇத ரதாழிலாியின் அறந்தஸ்க்தப்
 பலாஇதகாரெஇததின்  மலம் மீடடெக்மக்க
மயேல்கின்றனர்.
் ந்தக் கடடெஇததில் ரதாழிலாளர்கள, ் ன்னமம்
நாடு மழக்மைம் ்சதிகக் கிடெக்கின்ற,
தமக்குளயள ஒஇததிக்வில்லாத ஒரு
கூடடெமாகயவ உளளனர். அறவர்களுக்கிக்டெயயே
நிலவும்  பரெஸ் பரெப் ய பாடடியோல்
பிளவு படடுளளனர். அறவர்கள எங்காவது
மிகவும் கடடுக்யகாப் பான அறக்மப்புகில்
ஒன்று படடுளளார்கள எனில், அறந்த ஒற்றுக்ம
் ன்னமம்கூடெ அறவர்கள தாமாக மன்வந்து
ஒன்று படடெதன் விக்ளவாக ் ல்லாமல்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ஒற்றுக்மயோல்
ஏற் படடெ விக்ளவாகயவ உளளது.

மதலாிஇததுவ வர்க்கம் தன் ராந்த அறரெ்சயேல்
லட்சயேங்கக்ள அறக்டெைம் ர பாருடடு,
ஒடடுரமாஇததப்  பாடடொி வர்க்கஇதக்தக்
களஇததில் ் றக்கும் கடடொயேஇததுக்கு ஆளாகிறது.
யமலும், ்சிகது காலஇததுக்கு அறவ்வாறு ரய்யேவும்
அறதனால் மடிகிறது. எனயவ, ் ந்தக் கடடெஇததில்
 பாடடொிகள அறவர்கின்  பக்கவர்கயளாடு
ய பாரொடெவில்க்ல;  பக்கவர்கின்
 பக்கவர்களாகியே எயதசசாதிகாரெ மடியோட்சயின்
மிசசமீதங்கள, நிலவுக்டெக்மயோளர்கள,
ரதாழில்துக்ற ாரொத மதலாிகள, குடடி
மதலாிகள ஆகியயோக்ரெ எதிர்இததுஇததான்
ய பாரொடுகின்றனர். ் வ்வாறாக, வரெலாற்று
 ரதியோன ் யேக்கம் மழக்மைம் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின் க்ககில் குவிந்துளளது;
் வ்வக்கயில் ர பறப் படும் ஒவ்ரவாரு
ரவற்ிகைம் மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்யக
ரவற்ிகயோக அறக்மகிறது.
ஆனால் ரதாழில்துக்றயின் வளர்சச்சக்யேஇத
ரதாடெர்ந்து ரதாழிலாி வர்க்கம்

எணணக்க்கயில் அறதிகமாவது மடடுமின்ிக,
ர பருந்திரெளகளாகவும் குவிக்கப் படுகிறது; அறதன்
வலிக்ம வளர்கிறது; அறந்த வலிக்மக்யே அறது
அறதிகம் உணரெவும் ரய்கிறது. எந்த அறளவுக்கு
எந்திரெ ாதனங்கள உக்ழப்பின்  பாகு பாடுகள
அறக்னஇதக்தைம் துக்டெஇதரதாழிஇதது, அறயனகமாக
எல்லா ் டெங்கிலும் கூலி விகிதங்கக்ள
ஒயரெமாதிரிக் ்கழமடடெஇததுக்குக் குக்றக்கிறயதா
அறந்த அறளவுக்குப்  பாடடொி வர்க்க
அறணகளுக்குளயள  பல்யவறு நலன்களும்,
வாழக்க்க நிக்லக்மகளும் யமலும் யமலும்
மன் ஆக்கப் படுகின்றன. மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததாரிக்டெயயே வளர்ந்துவரும் ய பாடடிைம்,
அறதன் விக்ளவாக எழகின்ற வணக
ரநருக்கடிகளும் ரதாழிலாளர்கின் கூலிகக்ள
எப்ய பாதும் ஏற்ற ் றக்கஇததுக்கு
உளளாக்குகின்றன. ரதாடெர்ந்து அறதியவக
வளர்சச்ச காணும் எந்திரெ ாதனங்கின்
மடிவுறாத யமம் பாடு, அறவர்களுக்டெயே
பிக்ழப்க் ப யமலும் யமலும்
நிக்லயேற்றதாக்குகிறது. தனிப் படடெ

ரதாழிலாளர்களுக்கும் தனிப் படடெ
மதலாிகளுக்கும் ் க்டெயயேயோன யமாதல்கள,
யமலும் யமலும் ் ரு வர்க்கங்களுக்கு
் க்டெயிலான யமாதல்கின் தன்க்மக்யேப்
ர பறுகின்றன. உடெயன ரதாழிலாளர்கள
மதலாிகளுக்கு எதிரொகக் கூடடெக்மப்புகக்ள
(ரதாழிற் ங்கங்கக்ள) அறக்மஇததுக்ரகாளளஇத
ரதாடெங்குகின்றனர். கூலிகின் விகிதஇதக்தஇத
[குக்றந்து ய பாகாமல்] தக்கக்வஇததுக்ரகாளள
அறவர்கள ஒன்று யர்கிறார்கள. அறவ்வப்ய பாது
 மளும் ் ந்தக் கிளர்சச்சகளுக்கு மன்யனற் பாடு
ரய்து ரகாளளும் ர பாருடடு, நிரெந்தரெமான
ங்கங்கக்ள நிறுவிக்ரகாளகின்றனர். ் ங்கும்
அறங்கும் [்சல ் டெங்கில்] ் ந்தப் ய பாரொடடெம்
கலகங்களாக ரவடிக்கிறது.

அறவ்வப்ய பாது ்சல யவக்ளகில்
ரதாழிலாளர்கள ரவற்ிக ர பறுகின்றனர்.
ஆனாலும் அறது தற்காலிக ரவற்ிகயயே.

அறவர்களுக்டெயே ய பாரொடடெங்கின் ரமய்யோன
 பலன் அறவற்ிகன் உடெனடி விக்ளவில்
அறடெங்கியிருக்கவில்க்ல. எப்ய பாதும்
விரிவக்டெந்து ரல்லும் ரதாழிலாளர்கின்
ஒற்றுக்மயில் அறடெங்கிைளளது. நவீனஇத
ரதாழில்துக்ற உருவாக்கிைளள யமம் படடெ
தகவல் ரதாடெர்புசச ாதனங்கள ் ந்த
ஒற்றுக்மக்குஇத துக்ணபுரிகின்றன. ரவவ்யவறு
வடடொரெங்கக்ளசச யர்ந்த ரதாழிலாளர்கள
ஒருவயரொரடொருவர் ரதாடெர்புரகாளள ் க்வ
உதவுகின்றன. யோவும் ஒயரெ தன்க்ம ரகாணடெ,
எணணற்ற வடடொரெப் ய பாரொடடெங்கக்ள
வர்க்கங்களுக்கு ் க்டெயயேயோன ஒயரெ யத்சயேப்
ய பாரொடடெமாக க்மயேப் படுஇதத ் ந்தஇத
ரதாடெர்புதான் யதக்வயோக ் ருந்தது. ஆனால்,
ஒவ்ரவாரு வர்க்கப் ய பாரொடடெமம் ர் அறரெ்சயேல்
ய பாரொடடெயம ஆகும். மஇததியே காலஇதது நகரெஇததார்,
அறவர்களுக்டெயே  படுயமாமான ாக்லகின்
துக்ணரகாணடு, எந்த ஒற்றுக்மக்யேசச ாதிக்கப்
 பலநூறு ஆணடுகள யதக்வப் படடெனயவா அறந்த
ஒற்றுக்மக்யே, நவீனப்  பாடடொிகள

ரெயில் பாக்தகின் துக்ணரகாணடு ஒரு்சல
ஆணடுகியலயயே ாதிஇததுவிடடெனர்.
தங்கக்ள ஒரு வர்க்கமாகவும், அறதன் மலம் ர்
அறரெ்சயேல் கட்சயோகவும் ஆக்கிக் ரகாளளும்
 பாடடொிகின் ் ந்த ஒழங்கக்மப் பானது,
ரதாழிலாளர்களுக்கு உளயளயயே நிகழம்
ய பாடடியின் காரெணமாகஇத ரதாடெர்ந்து
சர்குக்லந்து வருகிறது. எனினும்
 பாடடொிகின் ் ந்த ஒழங்கக்மப்பு
மன்னிலும் வலிக்ம மிக்கதாக, உறுதி மிக்கதாக,
க்தி மிக்கதாக மீணடும் வீறுரகாணடு
எழகிறது. ் து மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின்
மஇததியியலயயே நிலவும் பிளவுகக்ளப்
 பயேன் படுஇததிஇத ரதாழிலாளர்கின் குிகப்பிடடெ
நலன்களுக்குசச டடெ அறங்்ககாரெம் வழங்கக்
கடடொயேப் படுஇததுகிறது. ் வ்வாறுதான்
் ங்கிலாந்தில்  பஇதது மணயநரெ யவக்லநாள
மயாதா டடெமாக்கப் படடெது.

ரமாஇததமாகப்  பார்க்குமிடெஇதது,  பக்ழயே
மதாயேஇததின் வர்க்கங்களுக்கு ் க்டெயயே
நிகழம் யமாதல்கள,  பாடடொி வர்க்கஇததின்
வளர்சச்சப் ய பாக்குக்குப்  பல வழிகிலும்
உதவுகின்றன. மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
் க்டெயேறாத ஒரு ய பாரொடடெஇததில்
்சக்கிக்ரகாணடுளளது. மதலில் பிரெபுக்
குலஇததுடென் ய பாரொடெ யவணடியிருந்தது;
அறதன்பிறகு, மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்தசச யர்ந்த
்சல  பகுதிகின் நலன்கள ரதாழில்துக்ற
மன்யனற்றஇததுக்கு எதிரொகிவிடும்ய பாது, அறந்தப்
 பகுதிகளுடென் ய பாரொடெ யவணடிைளளது; எந்தக்
காலஇததிலும் அறன்னியே நாடுகின்
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுடென் அறது ய பாரொடெ
யவணடிைளளது. ் ந்தப் ய பாரொடடெங்கள
அறக்னஇததிலும் மதலாிஇததுவ வர்க்கம்,
 பாடடொி வர்க்கஇததுக்கு யவணடுயகாள
விடுக்கவும், அறதன் உதவிக்யே நாடெவும்,
அறப் படியயே அறதக்ன அறரெ்சயேல் அறரெங்குக்கு
் ழஇததுவரெவும் யவணடியே கடடொயேஇததுக்கு
உளளாகிறது. ஆக, மதலாிஇததுவ வர்க்கயம,

 பாடடொி வர்க்கஇததுக்குஇத தன் ராந்த அறரெ்சயேல்
கல்வியின் கூறுகக்ளைம், ர பாதுக் கல்வியின்
கூறுகக்ளைம் வழங்குகிறது. யவறு ராற்கில்
கூறுவரதனில், மதலாிஇததுவஇதயதாடு
ய பாரிடுவதற்கான ஆைதங்கக்ளப்  பாடடொி
வர்க்கஇததுக்கு மதலாிஇததுவயம வழங்குகிறது.
யமலும், நாம் ஏற்ரகனயவ அறிகந்த படி,
ரதாழில்துக்ற மன்யனற்றஇததின் விக்ளவாக
ஆளும் வர்க்கங்கில்  பல பிரிவுகள
மழக்மயோகப்  பாடடொி வர்க்கஇததுக்குள
தளளப் படுகின்றன. அறல்லது, குக்றந்த படம்
அறவற்ிகன் வாழவாதாரெ நிக்லக்மகள
ஆ பஇததுக்கு உளளாக்கப் படுகின்றன. ் ந்தப்
பிரிவுகளும்  பாடடொி வர்க்கஇததின்
ஞாயனாதயேஇததுக்கும் மன்யனற்றஇததுக்குமான
 பல புஇததம் புதியே கூறுகக்ள வழங்குகின்றன.
் றுதியோக, வர்க்கப் ய பாரொடடெம்
ீரர்மானகரெமான நிக்லக்யே ரநருங்கும்
யநரெஇததில், ஆளும் வர்க்கஇததினுளயள,

ரால்லப்ய பானால்  பக்ழயே மதாயேம்
மழக்மயினுளளும், நக்டெர பறுகின்ற
கக்ரெந்துய பாகும் நிகழவுப் ய பாக்கானது, ரவகு
உக்கிரெமான,  பகிரெங்கமான நிக்லக்யே
எடடுகிறது. ஆளும் வர்க்கஇததின் ஒரு ்சறு பிரிவு
தன்க்னஇத தனியயே துணடிஇததுக் ரகாணடு,
எதிர்காலஇதக்தஇத தன் க்கப்பிடிக்குள
க்வஇததிருக்கும் புரெட்சகரெ வர்க்கஇததுடென் யர்ந்து
ரகாளகிறது. ஆக, மந்க்தயே காலகடடெஇததில்,
எவ்வாறு பிரெபுக்கில் ஒரு பிரிவு மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின்  பக்கம் ரன்றயதா, அறயதய பால
் ப்ய பாது மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ஒரு
 பகுதி  பாடடொி வர்க்கஇததின்  பக்கம் ரல்கிறது.
அறதிலும் குிகப் பாக மதலாிஇததுவசச
்சஇததாந்தவாதிகளுள, வரெலாற்று ் யேக்கஇததின்
மழப்  பரிமாணஇதக்தைம் தஇததுவ  ரதியில்
புரிந்துரகாளளும் அறளவுக்குஇத தம்க்ம
உயேர்இததிக்ரகாணடெ ஒரு பிரிவினர்  பாடடொி
வர்க்கஇததின்  பக்கம் ரல்கின்றனர்.

் ன்க்றக்கு மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்த
யநருக்குயநர் எதிர்இதது நிற்கும் வர்க்கங்கள
அறக்னஇததிலும்  பாடடொி வர்க்கம் ஒன்று
மடடுயம உணக்மயில் புரெட்சகரெமான
வர்க்கமாகும். பிற வர்க்கங்கள நவீனஇத
ரதாழில்துக்றயின் மன்யன ்சக்தவுற்று
மடிவில் மக்றந்து ய பாகின்றன.  பாடடொி
வர்க்கம் மடடும்தான் நவீனஇத ரதாழில்துக்றயின்
தனிசச்சறப் பான, ாரெமான விக்ளர பாருளாகும்.
அறடிஇததடடு நடுஇததரெ வர்க்கஇததினர், ்சறு
 படடெக்றயோளர், கக்டெக்காரெர், க்கவிக்னஞர்,
விவாயி ் வர்கள அறக்னவரும், நடுஇததரெ
வர்க்கஇததின் ஒரு  பகுதியோகஇத தம் ் ருப்க் ப
அறழிவிலிருந்து காஇததுக்ரகாளள மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇதக்த எதிர்இததுப் ய பாரொடுகிறார்கள.
எனயவ, ் வர்கள  பழக்மவாதிகயள அறன்ிகப்
புரெட்சகரெமானவர் அறல்லர். யமலும் ் வர்கள
வரெலாற்றுசச க்கரெஇதக்தப் பின்யனாக்கிசச ரலுஇதத
மயேல்வதால், ் வர்கள பிற்ய பாக்காளரும்
ஆவர். ் வர்கள ஏயதா தற்ரயேலாகப்

புரெட்சகரெமாக ் ருக்கிறார்கள எனில், அறவ்வாறு
் ருப் பதற்கு ் வர்கள  பாடடொி வர்க்கமாக
மாிகவிடும் தறுவாயில் உளளனர் என் பது
மடடுயம காரெணம் ஆகும். ் வ்வாறாக,
் வர்கள தமது நிகழகால நலன்கக்ள அறல்ல,
எதிர்கால நலன்கக்ளயயே  பாதுகாஇததுக்
ரகாளகின்றனர். அறவர்கள  பாடடொி
வர்க்கஇததின் கருஇததுநிக்லயில் தம்க்ம
க்வஇததுக்ரகாளளும் ர பாருடடு, தமது ராந்தக்
கருஇததுநிக்லக்யேயயே க்கவிடுகின்றனர்.
 பக்ழயே மதாயேஇததின் மிகமிக அறடிமடடெ
அறடுக்குகிலிருந்து க்கி எிகயேப் படடுசச
ரயேலற்று அறழகிக் ரகாணடிருக்கும்  மகக்
கழிவாகியே ”ஆ பஇததான வர்க்கம்” ் ங்குமங்கும்
ஒரு்சல ் டெங்கில்  பாடடொி வர்க்கப்
புரெட்சயோல் ் யேக்கஇததுக்குள ் ழக்கப் படெலாம்.
எனினும், அறந்த வர்க்கஇததின் வாழக்க்க
நிக்லக்மகள, பிற்ய பாக்குசச சதழசச்சயின் லஞ்ம்
ர பற்ற க்கக்கூலியோகசச ரயேலாற்றயவ
அறதக்னப் ர பரிதும் தயோர் ரய்கின்றன.

ஏற்ரகனயவ  பாடடொி வர்க்க வாழக்க்க
நிக்லக்மகில்,  பக்ழயே மதாயேஇததின்
ஒடடுரமாஇதத வாழக்க்க நிக்லக்மகள
அறயனகமாகப் புக்தைணடு ய பாயின.
 பாடடொிக்குசச ராஇததுக் கிக்டெயோது; மக்னவி
மக்கிடெம் அறவனுக்குளள உறவுக்கும்,
மதலாிஇததுவக் குடும் ப உறவுகளுக்கும்
் க்டெயயே ர பாதுவான கூறுகள எதுவும்
் னியமல் ் ல்க்ல. ஃபிரொன்்சல்
் ருப் பதுய பாலயவ ் ங்கிலாந்திலும்,
ரஜஜர்மனியில் ் ருப் பதுய பாலயவ
அறரமரிக்காவிலும், நவீனஇத ரதாழில்துக்ற
உக்ழப்பும்,  மலதனஇததுக்குக் ்கழப் படும் நவீன
கால அறடிக்மஇததனமம்,  பாடடொியிடெமிருந்து
யத்சயேப்  பணபின் அறக்னஇதது
அறக்டெயோளங்கக்ளைம்
துக்டெஇதரதிகந்துவிடடென. டடெம், ஒழக்கரநிக,
மதம் என்ரறல்லாம்  பாடடொிக்கு எஇததக்ன
மதலாிஇததுவஇத தப்ர பணணங்கள
உளளனயவா அறஇததக்ன மதலாிஇததுவ நலன்கள

அறவற்ிகன் பின்னால்  பதுங்கி மக்றந்து
ரகாணடுளளன.
யமலாதிக்கம் ர பற்ற மந்க்தயே வர்க்கங்கள
யோவும், [உற் பஇததிப் ர பாருளகக்ளக்]
க்கயேகப் படுஇததலில் தம்மக்டெயே
நி பந்தக்னகளுக்கு ஒடடுரமாஇததசச
மதாயேஇதக்தைம் உட படுஇததுவதன்  மலம்,
அறக்வ ஏற்ரகனயவ ர பற்ிகருந்த அறந்தஸ்துக்கு
அறரெண அறக்மஇததுக்ரகாளள மற் படடென. ஆனால்
 பாடடொிகள அறவர்களுக்யக உரியே மந்க்தயே
க்கயேகப் படுஇததும் மக்றக்யேைம், அறதன் மலம்
மந்க்தயே பிற க்கயேகப் படுஇததும் மக்றகள
அறக்னஇதக்தைம் ஒழிஇததிடொமல், மதாயேஇததின்
உற் பஇததி க்திகளுக்கு எஜஜமானர்கள ஆக
மடியோது. அறவர்கள  பாதுகாஇதது க்வக்கவும்
அறரெணக்மஇததுக் ரகாளளவும் ராந்தமாக ஏதும்
ர பற்ிகருக்கவில்க்ல. தனிந பர்
ராஇததுக்டெக்மக்கான மந்க்தயே
 பாதுகாப்புகக்ளைம், அறதன் காப்புறுதிகக்ளைம்

தகர்இதரதிகவயத  பாடடொிகின் லட்சயேப்
 பணயோகும்.
் தற்குமன் நக்டெர பற்ற வரெலாற்று  ரதியோன
் யேக்கங்கள அறக்னஇததும் ்சறு பான்க்மயினரின்
் யேக்கங்களாகயவா, அறல்லது
்சறு பான்க்மயினரின் நலனுக்கான
் யேக்கங்களாகயவா ் ருந்தன. ஆனால்
 பாடடொி வர்க்க ் யேக்கயமா மிகப்
ர பரும் பான்க்மயினர்  பங்குர பறும், மிகப்
ர பரும் பான்க்மயினரின் நலனுக்காக நடெக்கும்,
தன்னுணர்வுடென் கூடியே சுயயேசசக்யோன
் யேக்கமாகும். ் ன்க்றயே நமது மதாயேஇததின்
மிகக் ்கழான அறடுக்காகவுளள  பாடடொி
வர்க்கம், அறதிகாரெப்பூர்வ மதாயேஇததின்
யமலக்மந்துளள அறடுக்குகள மழவக்தைம்
விணணல் க்கி வீ்ச எிகயோமல், தன்னால்
[்சிகதும்] அறக்யே மடியோது; தன்க்ன உயேர்இததிக்
ரகாளளவும் மடியோது.

மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுடென்  பாடடொி
வர்க்கம் நடெஇததும் ய பாரொடடெம், உளளடெக்கஇததில்
் ல்லாவிடடொலும், வடிவஇததியலனும், மதலில்
அறதுரவாரு யத்சயேப் ய பாரொடடெமாகயவ
் ருக்கிறது. ரால்லப் ய பானால், ஒவ்ரவாரு
நாடடின்  பாடடொி வர்க்கமம் மதலில் தன்
நாடடின் மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுடென்
கணக்குஇத ீரர்இததாக யவணடும்.
 பாடடொி வர்க்க வளர்சச்சயின் மிகப்
ர பாதுவான கடடெங்கக்ளசச ்சஇததரிக்கும்ய பாது,
தற்ய பாக்தயே மதாயேஇததின் உளயளயயே
ஏறக்குக்றயேஇத திக்ரெமக்றவாக
நக்டெர பற்றுவரும் உளநாடடுப் ய பாக்ரெ, அறது
ரவிப் பக்டெயோன புரெட்சயோக ரவடிக்கும்
கடடெம்வக்ரெயில் - மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
 பலவந்தமாக வீழஇததப் படடு,  பாடடொி வர்க்க
ஆட்சயேதிகாரெஇததுக்கு அறடிஇததளம் ் டெப் படும்
கடடெம்வக்ரெயில் - நாங்கள வக்ரெந்து
காடடிைளயளாம்.

் துநாளவக்ரெயில் ஒவ்ரவாரு  மக
அறக்மப்புமக்றைம், நாம் ஏற்ரகனயவ
 பார்இததவாறு, ஒடுக்கும் வர்க்கஇததுக்கும்
ஒடுக்கப் படும் வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயிலான
 பக்கக்மக்யேயயே அறடிஇததளமாகக்
ரகாணடிருந்தது. ஆனால் ஒரு வர்க்கஇதக்த
ஒடுக்க யவணடுமானால், அறந்த வர்க்கம்
குக்றந்த படம் அறதன் அறடிக்ம நிக்லயிலாவது
ரதாடெர்ந்து நீடிஇததிருப் பதற்குரியே ்சல
நி பந்தக்னகக்ள அறதற்கு உஇததரெவாதம் ரய்திடெ
யவணடும். நிலப்பிரெபுஇததுவ எயதசசாதிகாரெ
ஒடுக்குமக்றயின்்கழ, குடடி மதலாிஇததுவப்
பிரிவினர் ஒருவாறு மதலாியோக வளரெ
மடிந்தது. அறதுய பாலயவ,  பணக்ணயேடிக்ம
மக்ற நிலவியே காலஇததில்  பணக்ணயேடிக்ம,
நகரெஇததார்  மக உறுப்பினனாகஇத தன்க்ன
உயேர்இததிக் ரகாணடொன். ் தற்கு மாறாக,
[் ன்க்றயே] நவீன காலஇததுஇத ரதாழிலாி,
ரதாழில்துக்றயின் மன்யனற்றஇதயதாடு கூடெயவ
தானும் மன்யனறுவதற்குப்  பதிலாக, தன்
ராந்த வர்க்கம் நிலவுதற்குரியே [வாழவாதாரெ]

நிக்லக்மகளுக்கும் ்கயழ யமலும் யமலும்
தாழந்து ய பாகிறான். அறவன்  பரெம ஏக்ழ
ஆகிறான்.  பரெம ஏழக்ம மக்கள ரதாக்கக்யேைம்
ரல்வஇதக்தைம்விடெ அறதியவகமாக வளர்கிறது.
் ங்குதான் ஒன்று ரதிவாகிறது –
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் ் னியமலும்
மதாயேஇததில் ஆளும் வர்க்கமாக நீடிக்கவும்,
தான் நிலவுதற்குரியே நிக்லக்மகக்ள
அறக்னஇததுக்கும் யமலான டடெவிதியோகசச
மதாயேஇததின் மீது திணக்கவும் தகுதியேற்றது.
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் ஆட்சயேதிகாரெம்
ரலுஇததவும் தகுதியேற்றது. ஏரனனில், அறதன்
அறடிக்ம, அறவனுக்டெயே அறடிக்ம நிக்லயியலயயே
ரதாடெர்ந்து வாழவதற்குக்கூடெ வக்கரய்யே
அறதற்கு வக்கில்க்ல. யமலும், அறதன்
அறடிக்மயிடெமிருந்து தான் வாழவாதாரெங்கக்ளப்
ர பறுவதற்குப்  பதிலாக, அறந்த அறடிக்மக்கு
வாழவாதாரெங்கக்ள வழங்கியோக யவணடியே
நிக்லக்கு, அறவன் தாழந்து ய பாவக்த அறதனால்
தடுக்க மடியேவில்க்ல என் பதும் காரெணமாகும்.
மதாயேம் ் னியமலும் ் ந்த மதலாிஇததுவ

வர்க்கஇததின்்கழ வாழ மடியோது. யவறு
ராற்கில் கூறுவரதனில், மதலாிஇததுவ
வர்க்கம் நிலவுவது ் னியமலும் மதாயேஇததுக்கு
ஒவ்வாததாகிவிடடெது. மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
நிலவுவதற்கும் ஆதிக்கம் ரலுஇததுவதற்கும்
் ன்ிகயேக்மயோத நி பந்தக்ன,  மலதனம்
உருவாதலும் வளர்ந்து ர பருகுதலும் ஆகும்.
 மலதனஇததுக்கு ் ன்ிகயேக்மயோத நி பந்தக்ன
கூலி உக்ழப் பாகும். கூலி உக்ழப்ய பா
மற்ிகலும் ரதாழிலாளர்களுக்கு ் க்டெயிலான
ய பாடடிக்யே மடடுயம ார்ந்துளளது.
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் அறனிசசக்யோக
வளர்இதரதடுக்கும் ரதாழில்துக்றயின்
மன்யனற்றமானது, அறஇததக்கயே ய பாடடியின்
காரெணமாக ரதாழிலாளர்கிக்டெயயே ஏற் படும்
தனிக்மப் பாடக்டெ, அறவர்கள [ங்க
அறக்மப்பில்] ஒன்றுயர்தலின் காரெணமாக
ஏற் படும் புரெட்சகரெப் பிக்ணப்பின்  மலம்
நீக்குகிறது. எனயவ, நவீனஇத ரதாழில்துக்றயின்
வளர்சச்சயோனது, எந்த அறடிப் பக்டெயில்
மதலாிஇததுவ வர்க்கம், ர பாருளகக்ள உற் பஇததி

ரய்தும் க்கயேகப் படுஇததிைம் வருகிறயதா, அறந்த
அறடிப் பக்டெக்யக உக்ல க்வக்கிறது. ஆக,
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் அறக்னஇததுக்கும்
யமலாகஇத தனக்குசச வக்குழி
யதாணடுயவாக்ரெயயே உற் பஇததி ரய்கிறது.
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் வீழசச்சைம்,
 பாடடொி வர்க்கஇததின் ரவற்ிகைம் ம அறளவில்
தவிர்க்கவியேலாதக்வ ஆகும்.
(அறஇததியோயேம்-1 மற்றும்)
அறடிக் குிகப்புகள
[27] ய பாப், ஒன் பதாம்  பயேஸ் (Pius): 1846-் ல்
யதர்ந்ரதடுக்கப் படடெவர். மிதவாதியோகசச
கருதப் படடெவர். ஆனால், யாஷலிஇததின்
எதிரியோகசச ரயேல் படடு வந்தார்.
[28] ஜஜார், மதலாம் நிக்கலாய்: 1948-ஆம்
ஆணடுப் புரெட்சக்கு மன்பிருந்யத
ஐயரொப் பாவின் ய பாலஸ் அறடெக்குமக்ற

அறதி பரொகசச ரயேல் படடெவர். யாஷலிஇததின்
எதிரியோக விளங்கினார்.
[29] ரமடடெர்னிக் (Metternich), கிளரமன்ஸ் (17731859): ஆஸ்திரியே நாடடு ் ளவரெர். அறரெ்சயேல்
விஇததகர். 1809 மதல் 1821 வக்ரெ ஆஸ்திரியோவின்
அறயேல்துக்ற அறக்மசசரொகப்  பதவி வகிஇததார். 1821
மதல் 1848 வக்ரெ ஆஸ்திரியோவின் அறதி பரொக
் ருந்தார். ரவிகரகாணடெ பிற்ய பாக்காளார்.
ஐயரொப்பியேப் பிற்ய பாக்கின் அறங்்ககரிக்கப் படடெ
தக்லவரொக ் ருந்தார். ஃபிரரெஞ்சு நாடடுப்
பிற்ய பாக்காளர் கியஸைாவுடென் கூடடுசச யர்ந்து
ரகாணடு யாலிஸ்டுகளுக்கும்,
கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் எதிரொகசச ரயேல் படடொர்.
[30] கியஸைா (Guizot, 1787-1874): பிரொன்ஸைுவா
பியயேர் கியயோம் கியஸைா என் பது ் வரின்
மழப்ர பயேர். ் வர் ஃபிரரெஞ்சு வரெலாற்று
ஆ்சரியேர். மதலாிஇததுவக் கருஇதயதாடடெம்
ரகாணடெவர். அறரெ்சயேல் விஇததகர்.
அறக்மசசரொகவும் ரயேலாற்ிக உளளார். 1840

மதல் 1848 வக்ரெ ஃபிரொன்சு நாடடின் உளநாடடு,
ரவிநாடடுக் ரகாளக்ககக்ள நக்டெமக்றயில்
் யேக்கியேவர். அறக்வ ர பரும் மதலாிகின்
நலன்கக்ளப் ய பணும் ரகாளக்ககளாக
் ருந்தன.  பாடடொி வர்க்கஇததின் ீரரொப்
 பக்கயோியோகசச ரயேல் படடொர். பிரெருயே
அறரொங்கஇததின் யவணடுயகாளுக்கு ் ணங்க
கார்ல் மார்க்க்ஸை  பாரி்சலிருந்து
ரவியயேறும் படி ஆக்ண ் டடெவர்.
[31] ஹொக்ஸ்தவுரன் (Haxthausen, 1792-1866):
ஆகுஸ்இத ஹொக்ஸ்தவுரன் என் பது ் வரெது
மழப்ர பயேர். பிரெருயோக்வசச யர்ந்த பிரெபு,
எழஇததாளர். அறரொங்க அறதிகாரியோகசச
ரயேல் படடெவர். ருருயோவின் நிலவுக்டெக்ம
உறவுகில் கிரொமசச மதாயே அறக்மப்பின் மீத
மிசசங்கக்ள விளக்கி ஒரு நூல் எழதிைளளார்.
[32] மவுரெர் (Maurer, 1790-1872): கியயோர்க் லுஇதவிக்
மவுரெர் என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர்.
ர பயேர்ர பற்ற ரஜஜர்மன் வரெலாற்று அறிகஞர்.

மதலாிஇததுவக் கருஇதயதாடடெம் ரகாணடெவர்.
ரதான்க்மக் கால, ் க்டெக்கால ரஜஜர்மனியின்
 மக அறக்மப்க் ப ஆரொய்ந்தவர்.
[33] மார்கன் (Morgan, 1818-1881): லூயிஸ்
ரஹென்ிக மார்கன் என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர்.
அறரமரிக்க நாடக்டெசச யர்ந்தவர். ர பயேர்ர பற்ற
் னப் பரெப்பு விளக்கவியேல் அறிகஞர்.
ரதால்ர பாருள ஆரொய்சச்சயோளர். ரதாடெக்க காலசச
 மகம்  பற்ிகயே வரெலாற்று ஆ்சரியேர். ் யேல் பான
ர பாருளமதல்வாதி.
[34]  மன்றாவது வக்கயினம் (The Third Estate):
மடியோட்ச மன்னர் காலஇததில் ஃபிரரெஞ்சு
அறரெ்சயேல் களஇததில்  பயேன் படுஇததப் படடு வந்த
ரால்லாக்கம்.  மகம்  மன்று வக்கயினமாகப்
பிரிக்கப் படடெது. மதலாவது வக்கயினம் (The
First Estate) மதகுருமார்கக்ளைம் (Clergy),
் ரெணடொவது வக்கயினம் (The Second Estate)
பிரெபுக்கக்ளைம் (Nobility) ரகாணடெது.
 மன்றாவது வக்கயினம் ாதரெணப்

ர பாதுமக்கக்ளக் (Commeners) ரகாணடெது.
மடிமன்னர் எந்த வக்கயினஇததிலும் யரொதவர்.
 மன்று வக்கயினஇததுக்கும் அறப் பாற் படடெவர்.
 மன்றாவது வக்கயினம் மதலாிகள,
விவாயிகள, ரதாழிலாளர்கள, நடுஇததரெ
வர்க்கஇததினர் ஆகியே அறக்னவக்ரெைம்
உளளடெக்கியேது. ் வர்கள அறக்னவருக்கும் உரியே
ர பாதுவான தன்க்ம என்னரவனில், ் வர்கள
ர பருஞ்ரல்வம்  பக்டெஇததவர்கள அறல்ல.
ஆனாலும், மற்ற ் ரு வக்கயினஇததவருக்கும்
கடுக்மயோன வரிப் பணம் ரலுஇதத யவணடும்.
[35] ்சலுக்வப் ய பார்கள: 11-13 ஆம்
நூற்றாணடுகில் யமற்கு ஐயரொப்பியே
நிலப்பிரெபுக்களும், உயேர்குடி வீர்ர்களும் கிழக்கு
நாடுகள மீது நடெஇததியே ் ரொணுவ- காலனி
பிடிக்கும்  பக்டெரயேடுப்புகக்ளக் குிகக்கிறது.
ரஜஜிரலஇததிலும் மற்றும் பிற ”புனிதஇத
தலங்கிலும்” உளள கிிகஸ்துவப் புனித
்சன்ன்ங்கக்ள மஸ்லிம்கின்
ஆதிக்கஇததிலிருந்து மீடடெல் என்னும் மதப்

 பதாக்கயின்்கழ ் ந்தப்  பக்டெரயேடுப்புகள
நடெஇததப் படடென.
[36] உக்ழப்பின் விக்ல: மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ்
பின்னாில் எழதியே நூல்கில், “உக்ழப்பின்
மதிப்பு”, “உக்ழப்பின் விக்ல” என்னும்
ரால்ரதாடெர்களுக்குப்  பதிலாக, மிகவும்
துல்லியேமான ”உக்ழப்புசச க்தியின் மதிப்பு”,
“உக்ழப்புசச க்தியின் விக்ல” என்னும்
ரால்ரதாடெர்கக்ளப்  பயேன் படுஇததிைளளனர்.
(அறஇததியோயேம்-1 அறடிக்குிகப்புகள மற்றும்)

அறஇததியோயேம்-2
 பாடடொிகளும் கம்யூனிஸ்டுகளும்

ஒடடுரமாஇததப்  பாடடொிகளுடென்
கம்யூனிஸ்டுகள ரகாணடுளள உறவு
எஇததக்கயேது?
கம்யூனிஸ்டுகள ஏக்னயே ரதாழிலாி வர்க்கக்
கட்சகளுக்கு எதிரொன ஒரு தனிக் கட்சயோக
அறக்மயேவில்க்ல.
கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஒடடுரமாஇததப்  பாடடொி
வர்க்கஇததின் நலன்கக்ளஇத தவிரெ யவறு
தனிப் படடெ நலன்கள கிக்டெயோது.
 பாடடொி வர்க்க ் யேக்கஇதக்த வடிவக்மக்கவும்
வார்இதரதடுக்கவும் அறவர்கள தமது ராந்தக்
குறுங்குழவாதக் யகாட பாடுகள எவற்க்றைம்
வகுஇததுக் ரகாளளவில்க்ல. கம்யூனிஸ்டுகக்ள

ஏக்னயே ரதாழிலாி வர்க்கக் கட்சகிடெமிருந்து
யவறு படுஇததிக் காடடு பக்வ பின்வருவன
மடடும்தாம்: (1) ரவவ்யவறு நாடுகில்
நக்டெர பறும்  பாடடொிகின் யத்சயேப்
ய பாரொடடெங்கில், கம்யூனிஸ்டுகள எந்தரவாரு
யத்சயே ் னஇதக்தைம் ாரொமல்,  பாடடொி
வர்க்கம் மழக்மக்கும் உரியே ர பாதுவான
நலன்கக்ளசச சுடடிக்காடடி, மன்னணக்குக்
ரகாணடு வருகின்றனர். (2) மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுக்கு எதிரொன ரதாழிலாி வர்க்கப்
ய பாரொடடெம் கடெந்து ரல்ல யவணடியே
 பல்யவறு வளர்சச்சக் கடடெங்கிலும், எங்கும்
எப்ய பாதும் கம்யூனிஸ்டுகள ஒடடுரமாஇதத
் யேக்கஇததின் நலன்கக்ளயயே
மன்க்வக்கின்றனர்.
எனயவ, கம்யூனிஸ்டுகள ஒருபுறம் நக்டெமக்ற
 ரதியில், ஒவ்ரவாரு நாடடிலுமளள ரதாழிலாி
வர்க்கக் கட்சகில், மிகவும் மன்யனிகயே,
மிகவும் உறுதி வாய்ந்த பிரிவாக, மற்றவர்கள
அறக்னவக்ரெைம் மன்யனாக்கி உந்திஇத

தளளுகின்ற பிரிவாக உளளனர். மறுபுறம் தஇததுவ
 ரதியில், கம்யூனிஸ்டுகள  பாடடொி வர்க்கஇததின்
ர பருந்திரெினருக்கு ் ல்லாத ர்
அறனுகூலஇதக்த, அறதாவது,  பாடடொி வர்க்க
் யேக்கஇததின் திக்வழிக்யேைம்,
நிக்லக்மகக்ளைம், ் றுதியில் ஏற் படும்
ர பாதுவான விக்ளவுகக்ளைம் ரதிவாகப்
புரிந்து ரகாளளும் அறனுகூலஇதக்தப்
ர பற்றுளளனர்.
கம்யூனிஸ்டுகளுக்டெயே உடெனடி யநாக்கம்,
மற்ரறல்லாப்  பாடடொி வர்க்கக் கட்சகின்
உடெனடி யநாக்கம் எதுயவா அறதுயவதான்.
 பாடடொிகக்ள ஒரு வர்க்கமாகக்
கடடியேக்மஇததல், மதலாிஇததுவ
யமலாதிக்கஇதக்த வீழஇததுதல்,  பாடடொி வர்க்கம்
அறரெ்சயேல் அறதிகாரெஇதக்த ரவன்ரறடுஇததல்
ஆகியேக்வதாம்.
கம்யூனிஸ்டுகின் தஇததுவ மடிவுகள, யோயரொ
ஒரு வருங்கால உலகளாவியே சர்திருஇததவாதி

யதாற்றுவிஇதத அறல்லது கணடுபிடிஇதத
கருஇததுகக்ளயயோ யகாட பாடுகக்ளயயோ எந்த
வக்கயிலும் அறடிப் பக்டெயோகக்
ரகாணடிருக்கவில்க்ல.
நடெந்துவரும் வர்க்கப் ய பாரொடடெஇததிலிருந்தும்,
நம் கணரணதிரியலயயே நிகழந்து
ரகாணடிருக்கும் வரெலாற்று
் யேக்கஇததிலிருந்தும், கிளர்ந்ரதழம் ரமய்யோன
உறவுகக்ளயயே ் ந்தஇத தஇததுவ மடிவுகள
ர பாதுப் பக்டெயோன வாகங்கில்
எடுஇததுக்ரெக்கின்றன. நிலவிவரும்
ராஇததுக்டெக்ம உறவுகக்ள ஒழிப் பரதன் பது
கம்யூனிஇததின் தனிஇததுநிற்கும் ஒரு கூயற அறல்ல.
வரெலாற்று நிக்லக்மகில் ஏற் படும் மாற்றஇததின்
விக்ளவாக, கடெந்த காலஇததில் ராஇததுக்டெக்ம
உறவுகள யோவும், ரதாடெர்ந்தாற்ய பால் வரெலாற்று
 ரதியோன மாற்றஇததுக்கு உட படயடெ வந்துளளன.
எடுஇததுக்காடடொக, ஃபிரரெஞ்சுப் புரெட்ச
நிலப்பிரெபுஇததுவசச ராஇததுக்டெக்மக்யே ஒழிஇததுக்

கடடி, மதலாிஇததுவசச ராஇததுக்டெக்மக்கு
வழிவகுஇததது.
கம்யூனிஇததின் தனிஇதது விளங்கும் ்சறப்புக்கூறு,
ர பாதுப் பக்டெயோகசச ராஇததுக்டெக்மக்யே
ஒழிப் பதன்று, மதலாிஇததுவசச
ராஇததுக்டெக்மக்யே ஒழிப் பயத ஆகும். ஆனால்,
நவீன மதலாிஇததுவஇத தனியோர் ராஇததுக்டெக்ம
என் பது, வர்க்கப்  பக்கக்மகக்ளைம், ்சலர்
 பலக்ரெசச சுரெணடுவக்தைம் அறடிப் பக்டெயோகக்
ரகாணடு, ர பாருளகக்ள உற் பஇததி ரய்து,
க்கயேகப் படுஇததிக் ரகாளளும்
அறக்மப்புமக்றயின் மடிவான, மிகவும்
மழக்மயோன ரவிப் பாடொகும்.
் ந்தப் ர பாருில், கம்யூனிஸ்டுகின்
ரகாளக்கக்யேஇத ’தனியோர் ராஇததுக்டெக்ம
ஒழிப்பு’ என்னும் ஒயரெ வாக்கியேஇததில் சுருக்கிக்
கூிகவிடெலாம்.

ஒரு மனிதன் தன் ராந்த உக்ழப்பின்  பலக்ன
அறவனுக்டெயே தனிப் படடெ ராஇததாக்கிக்
ரகாளளும் உரிக்மக்யேக் கம்யூனிஸ்டுகளாகியே
நாங்கள ஒழிக்க விரும்புவதாகப்
 பழிஇததுக்ரெக்கப் படுகியறாம். ் ந்தஇத தனிப் படடெ
ராஇததுதான் தனிந பர் சுதந்திரெம், ரயேல் பாடு,
தற்ார்பு ஆகியேக்வ அறக்னஇததுக்கும் அறடிப் பக்டெ
என்றும் ரால்லப் படுகிறது.
 பாடு படடுப் ர பற்ற, சுயேமாகசச யர்இதத, சுயேமாகசச
ம் பாதிஇதத ராஇதது! மதலாிஇததுவசச ராஇதது
வடிவஇததுக்கு மன்பிருந்த ராஇதது வடிவமான
்சறு க்கவிக்னஞர், ்சறு விவாயி ஆகியயோரின்
ராஇததிக்னயோ குிகப்பிடுகிுர்கள? அறக்த
ஒழிக்க யவணடியே யதக்வ ் ல்க்ல.
ரதாழில்துக்ற வளர்சச்சயோனது அறக்தப்
ர பருமளவுக்கு ஏற்ரகனயவ அறழிஇதது விடடெது,
் ன்றுவக்ரெ நாளயதாறும் ரதாடெர்ந்து அறழிஇததுக்
ரகாணடிருக்கிறது.

அறல்லது, நவீன கால மதலாிஇததுவஇத தனியோர்
ராஇததிக்னக் குிகப்பிடுகிுர்களா?
ஆனால், கூலிைக்ழப்பு ரதாழிலாிக்கு
ஏயதனும் ராஇததிக்ன உருவாக்கிைளளதா?
துிைம் கிக்டெயோது. கூலிைக்ழப்பு
 மலதனஇதக்தப்  பக்டெக்கிறது.  மலதனம் என் பது
ஒருவக்கயோன ராஇததுக்டெக்ம ஆகும்.
அறதாவது, ் ந்தவக்கசச ராஇததுக்டெக்ம
கூலிைக்ழப்க் பசச சுரெணடுகிறது. யமலும்,
அறதற்கு, மறு படிைம் சுரெணடெப் புதிதாகக்
கூலிைக்ழப்பு கிக்டெக்கின்ற நிக்லக்ம நிலவ
யவணடும், ் ல்க்லயயேல் அறது தன்க்னப்
ர பருக்கிக் ரகாளள மடியோது. ராஇததுக்டெக்ம
அறதன் ் ன்க்றயே வடிவில்,  மலதனஇததுக்கும்
கூலிைக்ழப்புக்கும் ் க்டெயயேயோன
 பக்கக்மக்யே அறடிப் பக்டெயோகக்
ரகாணடெதாகும். ் ந்தப்  பக்கக்மயின் ் ரெணடு
 பக்கங்கக்ளைம்  பரிசலிப்ய பாம்.

மதலாியோக ் ருப் பதற்கு உற் பஇததியில்
தனக்யக உரியே ராந்த அறந்தஸ்க்த மடடுமின்ிக,
ஒரு  மக அறந்தஸ்க்தைம் ர பற்ிகருக்க
யவணடும்.  மலதனம் என் பது கூடடுசச
ரயேல் பாடடின் விக்ளவுப் ர பாருள.
மதாயேஇததின்  பல உறுப்பினர்களது ஒன்று படடெ
ரயேலால் மடடுயம, ் ன்னும் ரால்லப்
ய பானால், மதாயேஇததின் அறக்னஇதது
உறுப்பினர்களது ஒன்று படடெ ரயேலால்
மடடுயம  மலதனஇதக்த ் யேங்க க்வக்க மடிைம்.
ஆக,  மலதனம் என் பது ஒருவரின் தனிப் படடெ
க்தியேல்ல; அறது ஒரு  மக க்தியோகும்.
எனயவ,  மலதனம் ர பாதுசச ராஇததாக,
மதாயேஇததின் அறக்னஇதது உறுப்பினர்கின்
ராஇததாக மாற்றப் படும்ய பாது, அறதன் மலம்
தனிந பர் ராஇதது  மகசச ராஇததாக
மாற்றப் படெவில்க்ல. ராஇததுக்டெக்மயின்
 மகஇத தன்க்ம மடடுயம மாற்றப் படுகிறது. அறது
தன் வர்க்கஇத தன்க்மக்யே ் ழந்து விடுகிறது.

் னி கூலிைக்ழப்க் ப எடுஇததுக் ரகாளயவாம்.
கூலிைக்ழப்பின் ரொரி விக்லதான்
குக்றந்த படக் கூலியோகும். அறதாவது,
ரதாழிலாிக்யேஇத ரதாழிலாியோகக்
குக்றந்த பட வாழக்க்க நிக்லக்மயில்
ரதாடெர்ந்து வாழக்வக்க அறஇததியோவ்சயேமாகஇத
யதக்வப் படும் பிக்ழப்புசச ாதனங்கின் அறந்த
அறளயவ குக்றந்த படக் கூலியோகும். ஆக, கூலிஇத
ரதாழிலாி தன் உக்ழப்பின்  மலம் ஈடடுவது,
ரதாடெர்ந்து உயிர்வாழவும், குக்றந்த பட
வாழவாதாரெஇதக்த மறுஉற் பஇததி ரய்வதற்கும்
மடடுயம ய பாதுமானது. ் வ்வாறு உக்ழப்பின்
உற் பஇததிப் ர பாருளகக்ளஇத தனிந பர்
க்கயேகப் படுஇததிக் ரகாளளும் ் ந்த
மக்றயோனது, மனித வாழவின்
 பரொமரிப்புக்காகவும் மறுஉற் பஇததிக்காகவும்
யவணடியேக்த மடடுயம அறிக்கிறது; உ பரி
எக்தைம் விடடுக்வப் பதில்க்ல; அறதனால் பிறர்
உக்ழப்பின்மீது அறதிகாரெம் ரலுஇததிடெ
மடிகிறது. ் ந்தஇத தனிந பர் க்கயேகப் படுஇததல்

மக்றக்யே ஒழிக்க நாங்கள ஒருக்காலும்
விரும் பவில்க்ல. நாங்கள ஒழிக்க
விரும்புவரதல்லாம் ் ந்தக் க்கயேகப் படுஇததல்
மக்றயிலுளள ் ழிவான தன்க்மக்யேஇததான்.
் ந்த மக்றயின்்கழ,  மலதனஇதக்தப்
ர பருக்குவதற்காக மடடுயம ரதாழிலாி
வாழகிறான். ஆளும் வர்க்கஇததின் நலனுக்குஇத
யதக்வப் படும்வக்ரெ மடடுயம ரதாழிலாி
வாழ அறனுமதிக்கப் படுகிறான்.
மதலாிஇததுவ மதாயேஇததில், உயிருளள
உக்ழப்பு என் பது [அறதாவது வாழகின்ற
ரதாழிலாி என் பவன்] திரெடடி
க்வக்கப் படடுளள உக்ழப்க் பப்
ர பருக்குவதற்கான ஒரு ாதனம் மடடுயம.
கம்யூனி மதாயேஇததில், திரெடடி
க்வக்கப் படடுளள உக்ழப்பு என் பது
ரதாழிலாியின் வாழக்க்கக்யே விரிவாக்கவும்,
வளமாக்கவும், யமம் படுஇததுவுமான ஒரு ாதனம்
மடடுயம.

ஆக, மதலாிஇததுவ மதாயேஇததில் கடெந்த காலம்
நிகழகாலஇததின் மீது ஆதிக்கம் ரலுஇததுகிறது.
கம்யூனி மதாயேஇததில் நிகழகாலம் கடெந்த
காலஇததின் மீது ஆதிக்கம் ரலுஇததும்.
மதலாிஇததுவ மதாயேஇததில்  மலதனம்
சுயயேசசக்யோனதாக, தனிஇததன்க்ம ரகாணடெதாக
விளங்குகிறது. அறயத யவக்ளயில், உயிருளள
மனிதன் சுயயேசசக்யேற்றவனாக, தனிஇததன்க்ம
் ல்லாதவனாக ் ருக்கிறான். யமலும், ் ந்த
நிக்லக்மக்யே ஒழிப் பக்தஇததான்
தனிஇததன்க்மக்யேைம், சுதந்திரெஇதக்தைம்
ஒழிப் பதாக மதலாிஇததுவவாதிகள
கூறுகின்றனர்! அறதுவும் ரியயே. மதலாிஇததுவஇத
தனிஇததன்க்மக்யேைம், மதலாிஇததுவ சுயயேசசக்
நிக்லக்யேைம், மதலாிஇததுவ சுதந்திரெஇதக்தைம்
ஒழிப் பதுதான் [கம்யூனிஸ்டுகின்] குிகக்யகாள
என் பதில் ஐயேமில்க்ல.
தற்ய பாதுளள மதலாிஇததுவ உற் பஇததி
உறவுகின்்கழ, சுதந்திரெம் என் பதற்கு
சுதந்திரெமான வணகம், சுதந்திரெமான

விற் பக்னைம் வாங்குதலும் என்யற
ர பாருளாகும்.
ஆனால், விற் பக்னைம் வாங்குதலும்
மக்றைமாயின் சுதந்திரெமான விற் பக்னைம்
வாங்குதலும்கூடெ மக்றந்து ய பாகும்.
சுதந்திரெமான விற் பக்ன, வாங்குதல்  பற்ிகயே
் ந்தப் ய பசசசுக்கும், ர பாதுவாகசச சுதந்திரெம்
குிகஇதது நமது மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினர்
ய பசும் ஏக்னயே ”வடொல் வனங்களுக்கும்”
ஏயதனும் ர பாருள ் ருக்குமாயின், அறது மஇததியே
காலஇததுக் கடடுப் படுஇததப் படடெ விற் பக்ன,
வாங்குதலுடெனும், கடடுணடெ
வணகர்களுடெனும் யவறு படுஇததிப்
 பார்க்கும்ய பாது மடடும்தான். ஆனால்,
விற் பக்னக்யேைம் வாங்குதக்லைம்,
மதலாிஇததுவ உற் பஇததி உறவுகக்ளைம்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்தையம கம்யூனி
வழியில் ஒழிப் பதற்கு எதிரொக க்வஇததுப்
ய பப் படும்ய பாது ் ந்தப் ய பசசசுகளுக்கு
ர பாருயளதும் கிக்டெயோது.

தனியோர் ராஇததுக்டெக்மக்யே ஒழிஇததுக்கடடும்
எங்கள யநாக்கம் கணடு நீங்கள
திகிலக்டெந்துளளீர்கள. ஆனால், ் ப்ய பாக்தயே
உங்கள மதாயேஇததில், மக்கள ரதாக்கயில்
 பஇததில் ஒன் பது  பங்கினரின் தனிசச
ராஇததுக்டெக்ம ஏற்ரகனயவ ஒழிக்கப் படடு
விடடெது. ஒரு்சலரிடெம் தனிசசராஇதது
் ருப் பதற்கு ஒயரெ காரெணம் ் ந்தப்  பஇததில்
ஒன் பது  பங்கினரின் க்ககில் அறது ் ல்லாமல்
ஒழிந்ததுதான். ஆக, மதாயேஇததின் மிகப்
ர பரும் பான்க்மயினருக்கு எந்தசச ராஇததும்
் ல்லாத நிக்லக்யேஇத தான் நிலவுதற்குரியே
அறவ்சயே நி பந்தக்னயோகக் ரகாணடெ ஒரு
ராஇததுக்டெக்ம வடிவஇதக்த ஒழிக்க
எணணைளயளாம் என்று எங்கக்ளப்
 பழிஇததுக்ரெக்கிுர்கள.
சுருங்கக் கூிகன், உங்களுக்டெயே
ராஇததுக்டெக்மக்யே ஒழிக்க விரும்புகியறாம்
என்று  பழிஇததுக்ரெக்கிுர்கள. ஆம், அறது மிகசச

ரியயே. உணக்மயில் அறதுயவதான் நாங்கள
எணணைளளது.
உக்ழப்க் ப  மலதனம்,  பணம் அறல்லது
வாடெக்கயோகயவா, ஏகய பாகமாக்கிக்
ரகாளவதற்குஇத தகுதிைக்டெயே ஒரு  மக
க்தியோகயவா ் னி மாற்ற மடியோமல்
ய பாகின்ற கணம் மதற்ரகாணடு, அறதாவது,
தனிந பரின் ராஇததிக்ன மதலாிஇததுவசச
ராஇததாக,  மலதனமாக, ் னி மாற்ற மடியோமல்
ய பாகின்ற கணம் மதற்ரகாணயடெ [ஒரு
தனிந பரின்] தனிஇததன்க்ம மக்றந்துவிடுவதாக
நீங்கள கூறுகிுர்கள. எனயவ, ”தனிந பர்” என்று
நீங்கள குிகப்பிடும்ய பாது, மதலாிக்யேஇத தவிரெ,
நடுஇததரெ வர்க்கசச ராஇததுக்டெக்மயோளக்ரெஇத தவிரெ,
யவரறவக்ரெைம் குிகப்பிடெவில்க்ல என் பக்த
நீங்கள ஒப்புக் ரகாணடொக யவணடும்.
உணக்மயில் ் ந்தஇத தனிந பர்
துக்டெரதிகயேப் படெஇததான் யவணடும்; ் இததக்கயே
தனிந பர் உருவாக மடியோத படி ரய்யேஇததான்
யவணடும்.

கம்யூனிம் எந்த மனிதனிடெமிருந்தும்
மதாயேஇததின் உற் பஇததிப் ர பாருளகக்ளஇத
க்கயேகப் படுஇததிக் ரகாளளும் அறதிகாரெஇதக்தப்
 பிகக்கவில்க்ல. கம்யூனிம் ரய்வரதல்லாம்,
அறந்தக் க்கயேகப் படுஇததல்  மலமாக மற்றவரின்
உக்ழப்க் ப அறடிக்மப் படுஇததும்
அறதிகாரெஇதக்தஇததான் அறவனிடெமிருந்து  பிகக்கிறது.
தனியோர் ராஇததுக்டெக்மக்யே ஒழிஇததவுடென்
அறக்னஇதது யவக்லகளும் நின்றுவிடும் என்றும்,
உலகளாவியே ஒரு யாம் பல்தனம் நம்க்மப்
பீடிஇததுவிடும் என்றும் ஆடய பக்ண
எழப் பப் படுகிறது. ் க்கூற்று உணக்மரயேனில்,
மதலாிஇததுவ மதாயேம் ரநடுநாடகளுக்கு
மன்ய ப மழசச யாம்ய பிகஇததனஇததில்  மழகி
மடிந்திருக்க யவணடும். ஏரனனில்,
மதலாிஇததுவ மதாயேஇததின் உறுப்பினர்கில்,
உக்ழப் பவர்கள ராஇதது எதுவும்
யர்ப் பதில்க்ல, ராஇததுகக்ளசச யர்ப் பவர்கள
உக்ழப் பதில்க்ல. ் ந்த ஆடய பக்ண
மழவதுயம, ‘எப்ய பாது எந்த  மலதனமம் ் னி

் ல்க்ல என்று ஆகிறயதா, அறப்ய பாது எந்தக்
கூலிைக்ழப்பும் ் ருக்க மடியோது’ என்கிற ஒயரெ
விஷயேஇதக்தஇத திரும் பஇத திரும் ப ரவவ்யவறு
ராற்கில் கூறுவதன் ் ன்ரனாரு வடிவயம
ஆகும்.
வாழவாதாரெப் ர பாருளகில் கம்யூனி
மக்றயிலான உற் பஇததிக்கும், ஒதுக்்கடடுக்கும்
எதிரொக வலிைறுஇததப் படும் அறக்னஇதது
ஆடய பக்ணகளும், அறவ்வாயற, அறிகவுார்
 பக்டெப்புகில் கம்யூனி மக்றயிலான
உற் பஇததிக்கும், ஒதுக்்கடடுக்கும் எதிரொகவும்
எழப் பப் படுகின்றன. மதலாிஇததுவவாதிக்கு
வர்க்கசச ராஇததுக்டெக்ம மக்றந்துய பாவது
உற் பஇததியயே மக்றந்துய பாவதாக ஆகிறது;
அறக்தப்ய பாலயவ வர்க்கக் கலாாரெம்
மக்றந்துய பாவது அறவருக்கு அறக்னஇததுக்
கலாாரெமம் மக்றந்துய பாவதற்கு
ஒப் பாகின்றது.

எந்தக் கலாசசாரெஇததின் ் ழப்புக்காக அறவர்
அறழது புலம்புகிறாயரொ, அறந்தக் கலாாரெம், மிகப்
ர பரும் பான்க்மயினருக்கு, ரவறுமயன ர்
எந்திரெம்ய பால் ரயேல் படுவதற்கான
 பயிற்்சயோகயவ ் ருக்கிறது. ஆனால், சுதந்திரெம்,
கலாசசாரெம், டடெம் ய பான்றக்வ
 பற்ிகரயேல்லாம் நீங்கள ரகாணடுளள
மதலாிஇததுவக் கருதுயகாளகின்
அறளவீடுகக்ளக் ரகாணடு, நாங்கள கருதிைளள
மதலாிஇததுவசச ராஇததுக்டெக்ம ஒழிப்பிக்ன
நீங்கள மதிப்பீடு ரய்ைம்வக்ரெ எங்களுடென்
ர்சசக்க்கு வரெ யவணடொம். உங்கள வர்க்கஇததின்
எணணஇதக்த அறக்னவருக்குமான டடெமாக
ஆக்கி ் ருப் பயத உங்களுக்டெயே டடெரநிகயோக
உளளது. . அறந்த எணணஇததின் ாரெமான  பணபும்
திக்வழிைம் உங்கள வர்க்கம் நிலவுதற்குரியே
ர பாருளாதாரெ உறவுகளால்
ீரர்மானிக்கப் படுகின்றன. அறதுய பான்யற,
உங்களுக்டெயே கருஇததுகள எல்லாயம
உங்களுக்டெயே மதலாிஇததுவ உற் பஇததி
உறவுகிலிருந்தும், மதலாிஇததுவசச

ராஇததுக்டெக்ம உறவுகிலிருந்தும்
கிக்ளஇதரதழகின்றக்வதாம்.
உங்களுக்டெயே ் ன்க்றயே உற் பஇததி
மக்றயிலிருந்தும், ராஇததுக்டெக்ம
வடிவிலிருந்தும் உதிஇதரதழம்  மக அறக்மப்பு
வடிவங்கள, உற் பஇததியின் மன்யனற்றப்
 பாக்தயில் யதான்ிக மக்றைம் வரெலாற்று
 ரதியோன உறவுகளாகும். ் வற்க்ற, என்றும்
நிரெந்தரெமான ் யேற்க்க விதிகளாகவும்
 பகுஇததிகவு விதிகளாகவும் மாற்றும் படி,
உங்கின் தன்னலம் ார்ந்த தவறான
கருஇதயதாடடெம் உங்கக்ளஇத ணடுகிறது.
உங்களுக்கு மன்பிருந்த ஆளும் வர்க்கங்கள
அறக்னஇததும் ரகாணடிருந்த அறயத தவறான
கருஇதயதாடடெஇதக்தயயே நீங்களும்
ரகாணடுளளீர்கள.  பணக்டெக்காலசச
ராஇததுக்டெக்ம விஷயேஇததில் நீங்கள ரதிவாகக்
காண பக்த, நிலப்பிரெபுஇததுவசச ராஇததுக்டெக்ம
விஷயேஇததில் நீங்கள ஒப்புக்ரகாளவக்த,
உங்கின் ராந்த மதலாிஇததுவ வடிவசச

ராஇததுக்டெக்ம விஷயேஇததில் ஒப்புக்ரகாளள
மடியோத படி தடுக்கப் படடுளளீர்கள என் பது
உணக்மயயே.
குடும் ப ஒழிப்பு! கம்யூனிஸ்டுகளுக்டெயே ் ந்த
் கழமிக்க மன்ரமாழிவு குிகஇதது, அறதிீரவிரெக்
ரகாளக்கயினரும்கூடெக் ரகாதிஇதரதழகின்றனர்.
மதலாிஇததுவக் குடும் பமாகியே ் ன்க்றயே
குடும் பம், எந்த அறடிஇததளஇததின் மீது
எழப் பப் படடுளளது?  மலதனஇததின் மீது,
தனியோர் ் லா பஇததின் மீது
[எழப் பப் படடுளளது]. ் ந்தக் குடும் பம்,
மழதும் வளர்சச்ச ர பற்ற வடிவில்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததார் ் க்டெயில் மடடுயம
நிலவுகிறது. ஆனால் ் ந்த நிக்லக்மயின்
நிரெப்புக் கூறாக (complement)  பாடடொிகள
் க்டெயில் அறயனகமாகக் குடும் ப அறக்மப்பு
் ல்லாதிருப் பக்தைம், [மதாயேஇததில்]
ரவிப் பக்டெயோன வி பசசாரெஇதக்தையம காண
மடிகிறது.

மதலாிஇததுவக் குடும் பஇததின் நிரெப்புக் கூறு
மக்றைம்ய பாது, மதலாிஇததுவக் குடும் பமம்
் யேல் பாகயவ மக்றந்து ய பாகும்.  மலதனம்
மக்றைம்ய பாது ் ரெணடுயம மக்றந்து ய பாகும்.
குழந்க்தகக்ள அறவர்கின் ர பற்யறார்
சுரெணடுவக்தஇத தடுஇதது நிறுஇதத விரும்புகியறாம்
என்றா எங்களமீது குற்றம் ாடடுகிுர்கள?
[அறவ்வாரறனில்] ் ந்தக் குற்றஇதக்த நாங்கள
ஒப்புக் ரகாளகியறாம். ஆனால், நாங்கள வீடடுக்
கல்விக்குப்  பதிலாகசச  மகக் கல்விக்யேப்
புகுஇததும்ய பாது, [மனித] உறவுகியலயயே
மிகவும் புனிதமானவற்க்ற நாங்கள
அறழிப் பதாகக் கூறுவீர்கள.
உங்களுக்டெயே கல்வி மடடும் என்னவாம்?
அறதுவும்  மகக் கல்விதாயன? எந்தசச  மக
நிக்லக்மகின்்கழ நீங்கள கல்வி
ய பாதிக்கிுர்கயளா அறந்த நிக்லக்மகளாலும்,
 பளிக்கூடெங்கள மற்றும் ் ன்னபிறவற்ிகன்
வழியோக மதாயேம் யமற்ரகாளளும் யநரெடி

அறல்லது மக்றமகஇத தக்லயீடடொலும் அறக்கல்வி
ீரர்மானிக்கப் படெ வில்க்லயோ? கல்வியில்
மதாயேஇததின் தக்லயீடு என் பக்தக்
கம்யூனிஸ்டுகள புதிதாகக்
கணடுபிடிஇததுவிடெவில்க்ல. அறந்தஇத
தக்லயீடடின் தன்க்மக்யே மாற்றவும், ஆளும்
வர்க்கஇததின் ரல்வாக்கிலிருந்து கல்விக்யே
மீடகவுயம கம்யூனிஸ்டுகள மயேல்கின்றனர்.
நவீனஇத ரதாழில்துக்றயின் ரயேல் பாடடொல்
 பாடடொிகிக்டெயயே குடும் பப் பிக்ணப்புகள
அறக்னஇததும் அறறுஇதரதிகயேப் படுகின்றன;
 பாடடொிகின் குழந்க்தகள ாதாரெண வணகப்
ர பாருளகளாகவும், உக்ழப்புக் கருவிகளாகவும்
மாற்றப் படுகின்றனர். ் ந்தப் ய பாக்கு எந்த
அறளவுக்கு அறதிகரிக்கிறயதா அறந்த அறளவுக்கு,
குடும் பம், கல்வி  பற்ிகைம், ர பற்யறார், குழந்க்த
் க்டெயிலான புனித உறவு  பற்ிகைம்
மதலாிஇததுவவாதிகள ய பசும்  பகடடொன
ய பசசசுகள அறதிகமாக அறருவருப்பூடடுகின்றன.

ஆனால், கம்யூனிஸ்டுகளாகியே நீங்கள
ர பணகக்ளப் ர பாதுவாக்கி விடுவீர்கள என்று
ஒடடுரமாஇதத மதலாிஇததுவ வர்க்கமம் ஒயரெ
குரெலில் கூக்குரெலிடுகிறது.
மதலாிஇததுவவாதி தன் மக்னவிக்யே ரவறும்
உற் பஇததிக் கருவியோகயவ  பார்க்கிறான்.
உற் பஇததிக் கருவிகள அறக்னவருக்கும்
ர பாதுவாகப்  பயேன் படெப் ய பாகின்றன என்று
யகளவிப் படுகிறான். அறக்னவருக்கும்
ர பாதுவாகிப் ய பாகும் அறயத கதி,
ர பணகளுக்கும் யநரும் என்கிற மடிவுக்கு
வருகிறான். ் யேல் பாகயவ, ் ந்த மடிக்வஇத
தவிரெ யவரறந்த மடிவுக்கும் அறவனால் வரெ
் யோலாது.
ர பணகள ரவறும் உற் பஇததிக் கருவிகளாக
் ருக்கும் நிக்லக்யே ஒழிஇததுக் கடடுவதுதான்
உணக்மயோன யநாக்கமாக ் ருக்கும் என்று ர்
ஐயேமாகக்கூடெ அறவனுக்கு எழவில்க்ல.

மற்ற படி, கம்யூனிஸ்டுகள  பகிரெங்கமாகவும்
அறதிகாரெபூர்வமாகவும் ர பணகக்ளப்
ர பாதுவாக்கப் ய பாகிறார்கள எனப்  பாாங்கு
ரய்து, நமது மதலாிஇததுவவாதிகள தார்மீகசச
சற்றம் ரகாளவக்தக் காடடிலும் நக்கக்கஇத
தக்கது யவரறான்றும் ் ல்க்ல. கம்யூனிஸ்டுகள
ர பணகக்ளப் ர பாதுவாக்கஇத யதக்வயில்க்ல.
அறயனகமாக நீணடெ ரநடுங்காலந்ரதாடயடெ அறது
நிலவி வந்துளளது.
நமது மதலாிஇததுவவாதிகள ாதாரெண
வி பாரிகிடெம் ய பாவக்தசச ரால்லயவ
யவணடொம். அறவர்கள தமது பிடியிலுளள
 பாடடொிகின் மக்னவிகள, மகளகள
ஆகியயோருடென் திருப்தி அறக்டெயோமல், தமக்குள
ஒருவர் மக்னவிக்யே ஒருவர் ர பணடொளுவதில்
ஆகப்ர பரும் ் ன் பம் காணகிறார்கள.
மதலாிஇததுவஇத திருமணம் என் பது
நக்டெமக்றயில் மக்னவியேக்ரெப்
ர பாதுவாக்கிக்ரகாளளும் ஒரு மக்றயயே ஆகும்.

எனயவ, மிஞ்்சப் ய பானால், களளஇததனமாக
திக்ரெமக்றவில் ர பணகக்ளப் ர பாதுவாக்கும்
நக்டெமக்றக்குப்  பதிலாக, ரவிப் பக்டெயோன
டடெபூர்வமான மக்றக்யே அறிகமகப் படுஇதத
விரும்புகிறார்கள எனக் கம்யூனிஸ்டுகள மீது
 பழிசுமஇததுவது ாஇததியேம். மற்ற படி, ் ன்க்றயே
உற் பஇததி அறக்மப்புமக்ற ஒழிக்கப் படும்ய பாது,
அறந்த அறக்மப்பிலிருந்து உதிஇதரதழந்த,
ர பணகக்ளப் ர பாதுவாக்கும் மக்றைம்,
அறதாவது ர பாதுவான வி பாரெம், தனிப் படடெ
வி பாரெம் ் ரெணடும், கூடெயவ ஒழிந்தாக
யவணடும் என் பது கணகூடு.
அறடுஇதத படியோக, நாடுகக்ளைம் யத்சயே
் னங்கக்ளைம் ஒழிக்க விரும்புவதாகக்
கம்யூனிஸ்டுகள மீது குற்றம் ாடடெப் படுகிறது.
ரதாழிலாளர்களுக்கு நாடு கிக்டெயோது. அறவர்கள
ர பற்ிகருக்காத ஒன்க்ற அறவர்கிடெமிருந்து
நாங்கள  பிகஇததுக்ரகாளள மடியோது.  பாடடொி
வர்க்கம் அறக்னஇததுக்கும் மன்னதாக, அறரெ்சயேல்

யமலாதிக்கம் ர பற்றாக யவணடும். யதஇததின்
தக்லக்ம வர்க்கமாக உயேர்ந்தாக யவணடும்,
தன்க்னயயே யதமாக அறக்மஇததுக் ரகாளள
யவணடும். அறந்த அறளவுக்குப்  பாடடொி வர்க்கம்
யத்சயேஇத தன்க்ம ரகாணடெதாகயவ ் ருக்கிறது,
் ந்தசச ரால்லுக்கான மதலாிஇததுவப்
ர பாருில் ் ல்லாவிடினும்.
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் வளர்சச்ச, வணகசச
சுதந்திரெம், உலகசச ந்க்த, [மற்றும்] உற் பஇததி
மக்றயிலும் அறம்மக்றக்யக உரியே வாழக்க்க
நிக்லக்மகிலும் ஒருசரொன தன்க்ம
ஆகியேவற்ிகன் காரெணமாக, மக்கள
் னங்கிக்டெயயே நிலவும் யத்சயே
யவறு பாடுகளும்  பக்கக்மகளும் நாளயதாறும்
யமலும் யமலும் மக்றந்து வருகின்றன.
 பாடடொி வர்க்க யமலாதிக்கம் ் வற்க்ற
் ன்னும் யவகமாக மக்றயேசச ரய்ைம்.
குக்றந்த படம் தக்லக்மான்ற நாகரிக
நாடுகின் ஒன்று படடெ நடெவடிக்க்க,  பாடடொி

வர்க்கஇததின் விடுதக்லக்கான தக்லயோயே
நி பந்தக்னகளுள ஒன்றாகும்.
ஒரு தனிந பர் ் ன்ரனாரு தனிந பக்ரெசச
சுரெணடுவதற்கு எந்த அறளவுக்கு
மடிவுகடடெப் படுகிறயதா, அறந்த அறளவுக்கு ஒரு
யதம் ் ன்ரனாரு யதஇதக்தசச சுரெணடுவதற்கும்
மடிவு கடடெப் படும். ஒரு யதஇததினுள
வர்க்கங்களுக்கு ் க்டெயிலான  பக்கக்ம எந்த
அறளவுக்கு மக்றகிறயதா, அறந்த அறளவுக்கு ஒரு
யதம் ் ன்ரனாரு யதஇததுடென் ரகாணடுளள
 பக்கக்மைம் மடிவுக்கு வரும்.
மத  ரதியோன, தஇததுவ  ரதியோன, ர பாதுவாகசச
்சஇததாந்த  ரதியோன யநாக்குநிக்லயிலிருந்து,
கம்யூனிஇததுக்கு எதிரொகக் கூறப் படும்
குற்றசசாடடுகள ீரவிரெமாகப்  பரிசலிக்கஇத
தகுதியேற்றக்வ.
மனிதனினுக்டெயே ர பாருளாயேத வாழவின்
நிக்லக்மகிலும், அறவனுக்டெயே  மக

உறவுகிலும், அறவனுக்டெயே  மக வாழவிலும்
ஒவ்ரவாரு மாற்றம் ஏற் படும்ய பாதும்,
மனிதனுக்டெயே எணணங்களும்,
கணயணாடடெங்களும், கருஇததுருவாக்கங்களும்,
சுருங்கக் கூிகன், மனிதனுக்டெயே உணர்வும்
மாற்றம் அறக்டெகிறது என் பக்தப். புரிந்து
ரகாளள ஆழந்த ஞானம் யதக்வயோ, என்ன?
ர பாருள உற் பஇததியில் எந்த அறளவுக்கு மாற்றம்
ஏற் படுகிறயதா அறந்த அறளவுக்கு அறிகவுஇததுக்ற
உற் பஇததியின் தன்க்மயிலும் மாற்றம்
ஏற் படுகிறது என் பக்தஇத தவிரெ கருஇததுகின்
வரெலாறு யவறு எக்த நிிரபிக்கிறது? ஒவ்ரவாரு
காப்தஇததிலும் ஆதிக்கம் ரலுஇததியே கருஇததுகள,
அறந்தந்தசச காப்தஇததின் ஆளும் வர்க்கஇததுரியே
கருஇததுக்களாகயவ எப்ய பாதும் ் ருந்துளளன.
மதாயேஇதக்தப் புரெட்சகரெமாக்கும் கருஇததுகள
 பற்ிக மனிதர்கள ய பசும்ய பாது,  பக்ழயே
மதாயேஇததுக்குளயளயயே புதியேரதாரு
மதாயேஇததின் கூறுகள உருவாக்கப் படடுளளன

என்கிற உணக்மக்யேைம்,  பக்ழயே வாழக்க்க
நிக்லக்மகள கக்ரெந்தழிைம் அறயத யவகஇததில்
 பக்ழயே கருஇததுகளும் கூடெயவ கக்ரெந்தழிகின்றன
என்கிற உணக்மக்யேைந்தான் அறவர்கள
ரவிப் படுஇததுகின்றனர்.
 பணக்டெயே உலகம் அறதன் மரெணகால
யவதக்னயில் உழன்றய பாது,  பணக்டெயே
மதங்கக்ளக் கிிகஇததுவ மதம் ரவற்ிகரகாணடெது.
18-ஆம் நூற்றாணடில் கிிகஇததுவமதக் கருஇததுகள
 பகுஇததிகவுவாதக் கருஇததுகளுக்கு அறடி பணந்து
அறடெங்கியேய பாது, நிலப்பிரெபுஇததுவ மதாயேம்
அறப்ய பாக்தயே புரெட்சகரெ மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுடென் தன் மரெணப் ய பாரொடடெஇதக்த
நடெஇததியேது. மத விடுதக்ல, மனாட்ச சுதந்திரெம்
 பற்ிகயே கருஇததுகள யோவும் ரவறுமயன, அறிகவுக்
களஇததினுளயள கடடெற்ற ய பாடடியினுக்டெயே
ஆதிக்கஇததின் ரவிப் பாடொகயவ அறக்மந்தன.
”வரெலாற்ிகன் வளர்சச்சப் ய பாக்கில், மதம்,
ஒழக்கரநிக, தஇததுவம், டடெரநிக ார் பான

கருஇததுகள ஐயேஇததுக்கு ் டெமின்ிக மாற்றம்
அறக்டெந்துளளன. ஆனால் மதம், ஒழக்கரநிக,
தஇததுவம், அறரெ்சயில் விஞ்ஞானம், டடெம்
ஆகியேக்வ ் ந்த மாற்றஇததினால்
 பாதிக்கப் படொமல் ரதாடெர்ந்து
நிக்லர பற்றுளளன” என்று கூறப் படுவதுணடு.
”் க்வதவிரெ, சுதந்திரெம், நீதி என் பன ய பான்ற
நிரெந்தரெ உணக்மகள ் ருக்கின்றன. அறக்வ
மதாயேஇததின் அறக்னஇததுக் கடடெங்களுக்கும்
ர பாதுவானக்வ. ஆனால் கம்யூனிம் நிரெந்தரெ
உணக்மகக்ள ஒழிஇததுவிடுகிறது. மதம்
அறக்னஇதக்தைம், ஒழக்கரநிக அறக்னஇதக்தைம்
புதியே அறடிப் பக்டெயில் கடடெக்மப் பதற்குப்
 பதிலாக அறவற்க்ற ஒழிஇததுக்கடடுகிறது. ஆக,
கம்யூனிம், கடெந்த காலஇததின் வரெலாற்று
 ரதியோன அறனு பவம் அறக்னஇததுக்கும் மரெணாகசச
ரயேல் படுகிறது.”
் ந்தக் குற்றசசாடடின் ாரெமாக மிஞ்சுவது
என்ன? ரவவ்யவறு காப்தங்கில் ரவவ்யவறு

வடிவங்கக்ள யமற்ரகாணடெ வர்க்கப்
 பக்கக்மகின் வளர்சச்சயில்தான் கடெந்தகால
மதாயேம் அறக்னஇததின் வரெலாறும்
அறடெங்கிைளளது என் பயத.
ஆனால், ் ந்த வர்க்கப்  பக்கக்மகள எந்த
வடிவஇதக்த ஏற்ிகருந்தாலும், மதாயேஇததின் ஒரு
 பகுதி மற்ரறாரு  பகுதிக்யேசச சுரெணடியேது என் பது,
கடெந்தகாலசச காப்தங்கள அறக்னஇததுக்கும்
ர பாதுவான உணக்மயோகும். எனயவ
கடெந்தகாலசச காப்தங்கின்  மக உணர்வு
 பல்யவறு படடெதாகவும்,
 பல்வக்கப் படடெதாகவும் காட்சயேிஇதத
ய பாதிலும், குிகப்பிடடெ ்சல ர பாது வடிவங்கள
அறல்லது ர பாதுவான கருஇததுகளுக்கு
உளயளதான் ் யேங்கி வந்துளளது என் பதில்
வியேப்ய பதும் ் ல்க்ல. வர்க்கப்  பக்கக்மகள
மழக்மயோக மக்றந்தாரலாழியே
அறவ்வடிவங்களும் கருஇததுகளும் மற்ிகலுமாக
மக்றந்துய பாக மடியோது.

 பாரெம் பரியேசச ராஇததுக்டெக்ம உறவுகிலிருந்து
மிகவும் ீரவிரெமாக மிகஇததுக் ரகாளவயத
கம்யூனிப் புரெட்சயோகும். எனயவ, அறதன்
வளர்சச்சயின்ய பாது  பாரெம் பரியேக்
கருஇததுக்கிலிருந்து மிகவும் ீரவிரெமாக மிகஇததுக்
ரகாளள யநர்வதில் வியேப்ய பதும் ் ல்க்ல.
ய பாதும், கம்யூனிஇததுக்கு எதிரொன
மதலாிஇததுவ ஆடய பக்ணகக்ள ் இததுடென்
மடிஇததுக் ரகாளயவாம்.
 பாடடொி வர்க்கஇதக்த ஆளும் வர்க்க நிக்லக்கு
உயேர்இததுவதும், ஜஜனநாயேகஇததுக்கான ய பாரில்
ரவற்ிக ஈடடுவதும், ரதாழிலாி வர்க்கம்
நடெஇததும் புரெட்சயில் மதல்  படியோகும் என் பக்த
யமயல கணயடொம்.
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததிடெமிருந்து
 படிப் படியோக  மலதனம் மழவக்தைம்
க்கப் பற்றவும், உற் பஇததிக் கருவிகள
அறக்னஇதக்தைம் அறரெ்சன் க்ககில், அறதாவது

ஆளும் வர்க்கமாக ஒழங்கக்மந்த  பாடடொி
வர்க்கஇததின் க்ககில் ஒருயரெ
க்மயேப் படுஇததவும், உற் பஇததி க்திகின் ரமாஇதத
அறளக்வ மடிந்தவக்ரெ அறதியவகஇததில்
ர பருக்கவும்,  பாடடொி வர்க்கம் தனது அறரெ்சயேல்
யமலாதிக்கஇதக்தப்  பயேன் படுஇததும்.
ரதாடெக்கஇததில் ் ந்தப்  பணக்யே,
ராஇததுக்டெக்ம உரிக்மகிலும், மதலாிஇததுவ
உற் பஇததி உறவுகிலும் ர்வாதிகாரெ மக்றயில்
தக்லயிடுவது தவிரெ யவறுவிதமாக நிக்றயவற்ற
் யேலாது என் பது உணக்மயயே. ் தற்கான
நடெவடிக்க்ககள ர பாருளாதாரெ  ரதியோகப்
ய பாதாதக்வயோகவும், ஏற்றுக் ரகாளளஇத
தகாதக்வயோகவும் யதான்றும். ஆனால், அறக்வ
் யேக்கஇததின் ய பாக்கில் தம்க்மஇத தாயம மிஞ்க்
கூடியேக்வயோக ் ருக்கும்.  பக்ழயே  மக
அறக்மப்பின்மீது யமலும் தக்லயிடுவக்த
அறவ்சயேமாக்கும். உற் பஇததி மக்றக்யே மற்ிகலும்
புரெட்சகரெமாக்கும் வழிமக்றகள என்ற

வக்கயில் ் ந்த நடெவடிக்க்ககள தவிர்க்க
மடியோதக்வ.
் ந்த நடெவடிக்க்ககள ரவவ்யவறு நாடுகில்
ரவவ்யவறாக ் ருக்கும் என் பது உணக்மயயே.
என்ற ய பாதிலும், மிகவும் மன்யனிகயே
நாடுகில் ர பாதுவாகப் ர பருமளவு
நக்டெமக்றப் படுஇததக்கூடியே நடெவடிக்க்ககள
பின்வருமாறு:
1. நிலஇததில் ராஇததுக்டெக்மக்யே ஒழிஇததல்.
நிலவாடெக்ககள அறக்னஇதக்தைம் ர பாது
யநாக்கங்களுக்குப்  பயேன் படுஇததல்.
2. [அறதிக வருமானஇததுக்கு அறதிக வரிவிகிதம்
என்ற வக்கயில்] கடுக்மயோன வளர்வீத அறல்லது
 படிநிக்லயோன வருமான வரிவிதிப்பு.
3.  பரெம் பக்ரெ வாரிசு வழியோன உரிக்ம
அறக்னஇதக்தைம் ஒழிஇததல்.

4. [நாடக்டெவிடடுக்] குடிர பயேர்ந்தவர்கள,
[நாடடுக்கு எதிரொன] கலகக்காரெர்கள ஆகியயோர்
அறக்னவரின் ராஇததுகக்ளைம்  பிகமதல்
ரய்தல்.
5. அறரெசு  மலதனஇததுடென் கூடியே, தனிைரிக்ம
ஏகய பாகம் ரகாணடெ யத்சயே வங்கியின்  மலம்,
கடென் ரலாவணக்யே அறரெ்சன் க்ககில் ஒருயரெ
க்மயேப் படுஇததல்.
6. தகவல் ரதாடெர்பு, ய பாக்குவரெஇததுசச
ாதனங்கக்ள அறரெ்சன் க்ககில் ஒருயரெ
க்மயேப் படுஇததல்.
7. அறரெசுக்குசச ராந்தமான
ரதாழிற்ாக்லகக்ளைம், உற் பஇததிக்
கருவிகக்ளைம் விரிவு படுஇததல்; ஒரு ர பாதுவான
திடடெஇததின் படிஇத தரிசு நிலங்கக்ளசச
ாகு படிக்குக் ரகாணடுவருதல், ர பாதுவாக
மணவளஇதக்த யமம் படுஇததல்.

8. உக்ழப்க் ப அறக்னவருக்கும் உரியே மமான
கடெக்மயோக்குதல். ரதாழிலகப்  பாதுகாப்புப்
 பக்டெகக்ளக் குிகப் பாக விவாயேஇததுக்ரகன
நிறுவுதல்.
9. விவாயேஇதக்தஇத ரதாழில்துக்றைடென்
் க்ணஇததல்; மக்கள ரதாக்கக்யே யமலும் சரொன
மக்றயில் நாரடெங்கும்  பரெவலாகக்
குடியேமர்இததுவதன்  மலம், நகரெஇததுக்கும்
கிரொமஇததுக்கும் ் க்டெயிலான  பாகு பாடக்டெப்
 படிப் படியோக அறகற்றுதல்.
10. அறக்னஇததுக் குழந்க்தகளுக்கும் ர பாதுப்
 பளிக்கூடெங்கில் ் லவக் கல்வி அறிஇததல்.
ஆக்லகில் குழந்க்தகள உக்ழப்பின்
் ன்க்றயே மக்றக்யே ஒழிஇததல். கல்விக்யேஇத
ரதாழில்துக்ற உற் பஇததிைடென் ் க்ணஇததல்.
் ன்ன பிற, ் ன்னபிற.
வளர்சச்சயின் ய பாக்கில், வர்க்க யவறு பாடுகள
மக்றந்தவுடென், ஒடடுரமாஇததஇத யதஇததின் ஒரு

 பரெந்த கூடடெக்மப்பின் க்ககில் உற் பஇததி
அறக்னஇததும் ஒருயரெ
க்மயேப் படுஇததப் படடெவுடென், ர பாது
ஆட்சயேதிகாரெம் அறதன் அறரெ்சயேல் தன்க்மக்யே
் ழந்துவிடும். அறரெ்சயேல் ஆட்சயேதிகாரெம் என் பது
அறதன் ரியோன ர பாருில், ஒரு வர்க்கம்
் ன்ரனாரு வர்க்கஇதக்த ஒடுக்குவதற்கான
ஒழங்கக்மந்த அறதிகாரெஇதக்தயயே குிகக்கிறது.
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுடெனான அறதன்
ய பாரொடடெஇததின்ய பாது,  பாடடொி வர்க்கம்
சதழநிக்லக்மகின் க்தியோல், தன்க்னஇததாயன
ஒரு வர்க்கமாக ஒழங்கக்மஇததுக்ரகாளள
நிர்ப் பந்திக்கப் படுமாயின், ஒரு புரெட்சயின் மலம்
தன்க்னஇததாயன ஆளும் வர்க்கமாக
ஆக்கிக்ரகாணடு, அறந்தஇத தகுதியில்,  பக்ழயே
உற் பஇததி உறவுகக்ளப்  பலவந்தமாகஇத
துக்டெஇதரதிகைமாயின், அறந்த உற் பஇததி
உறவுகளுடென்கூடெயவ, வர்க்கப்  பக்கக்மகள
நிலவுதற்குரியே, ர பாதுவில் வர்க்கங்கள
நிலவுதற்குரியே நிக்லக்மகக்ளைம்
துக்டெஇதரதிகந்ததாகிறது. அறதன் மலம் ஒரு

வர்க்கம் என்ற மக்றயில் தன் ராந்த
யமலாதிக்கஇதக்தைம் ஒழிஇததிடுவதாகிறது.
வர்க்கங்கக்ளைம் வர்க்கப்  பக்கக்மகக்ளைம்
ரகாணடெ  பக்ழயே மதலாிஇததுவ
மதாயேஇததுக்குப்  பதிலாக, ஒவ்ரவாருவரின்
சுதந்திரெமான வளர்சச்சக்யேயயே அறக்னவரின்
சுதந்திரெமான வளர்சச்சக்கு நி பந்தக்னயோகக்
ரகாணடெ ஒரு கூடடெக்மப்க் ப நாம் நிசசயேம்
ர பறுயவாம்.
(அறஇததியோயேம்-2 மற்றும்)

அறஇததியோயேம்-3 யாஷலி ் லக்கியேமம்
கம்யூனி ் லக்கியேமம்

1. பிற்ய பாக்கு யாஷலிம்
(அற) நிலப்பிரெபுஇததுவ யாஷலிம்
ஃபிரொன்க்ைம் ் ங்கிலாந்க்தைம் யர்ந்த
பிரெபுக் குலஇதயதாருக்கு, அறவர்கின் வரெலாற்று
நிக்ல காரெணமாக, நவீன மதலாிஇததுவ
மதாயேஇதக்த எதிர்இததுப் பிரெசுரெங்கள எழதுவது
அறவர்களுக்டெயே வாழக்க்கஇத ரதாழில் ஆனது.
1830 ஜஜூக்லயில் நக்டெர பற்ற ஃபிரரெஞ்சுப்
புரெட்சயிலும், ் ங்கிலாந்து சர்திருஇததக்
கிளர்சச்சயிலும்[37] ் ந்தப் பிரெபுக் குலஇதயதார்,
ரவறுக்கஇததக்க திடீர்ப்  பணக்காரெர்கிடெம்
மீணடும் யதாற்றுப் ய பாயினர். அறதன்பிறகு, ீரவிரெ
அறரெ்சயேல் ய பாரொடடெஇததுக்குக் ரகாஞ்மம்
வழியில்லாமல் ய பாய்விடடெது. ் னி
் லக்கியேப் ய பார் ஒன்றுதான் ாஇததியேமானதாக

் ருந்தது. ஆனால், ் லக்கியேஇத துக்றயிலுங்கூடெ
மீட்சக் காலஇததின்[ஏ 8]  பக்ழயே கூப் பாடுகள
ாஇததியேமற்றுப் ய பாயின.

[ஏ 8] 1660-க்கும் 1689-க்கும் ் க்டெயயே
நக்டெர பற்ற ் ங்கிலாந்து [மடியோட்சயின்]
மீட்சயேல்ல, 1814-க்கும் 1830-க்கும் ் க்டெயயே
நக்டெர பற்ற ஃபிரரெஞ்சு [மடியோட்சயின்]
மீட்சயயே [் ங்குக் குிகப்பிடெப் படுகிறது]. [1888ஆம் ஆணடின் ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ்
எழதியே குிகப்பு].

அறனுதா பஇதக்தப் ர பறும்ர பாருடடுப் பிரெபுக்
குலஇதயதார், ரவிப் பார்க்வக்காவது தம் ராந்த
நலன்கக்ள மறந்துவிடடு, சுரெணடெப் படும்
ரதாழிலாி வர்க்கஇததின் நலக்ன மடடுயம
கருஇததிற்ரகாணடு, மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு

எதிரொகஇத தம் குற்றசசாடக்டெ வகுஇததுக் ரகாளளக்
கடெக்மப் படடிருந்தனர். ் வ்வாறாகப் பிரெபுக்
குலஇதயதார் தங்கின் புது எஜஜமானர் மீது
வக்மாரி ர பாழிந்தும், வரெப்ய பாகும் ய பரெழிவு
குிகஇதது அறசச மடடும் ீரர்க்க தரினங்கக்ள அறவர்
காதுகில் மணுமணுஇததும் வஞ்ம் ீரர்இததுக்
ரகாணடெனர்.
் வ்வாறுதான் நிலப்பிரெபுஇததுவ யாஷலிம்
உதயேமானது:  பாதி புலம் பல்,  பாதி
வக்ப் பாடடு;  பாதி கடெந்த காலஇததின்
எதிரரொலி,  பாதி எதிர்காலம்  பற்ிகயே
அறசசசுறுஇததல்; ்சல யநரெங்கில் அறதன் கப் பான,
கிணடெலான, சுருக்ரகனஇத க்தக்கும்
விமர்னஇததின்  மலம் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின் ரநஞ்க்குக்ல மீயத தாக்குவதாக
் ருந்தது. ஆனாலும், நவீன வரெலாற்ிகன்
மன்யனற்றஇதக்தப் புரிந்து ரகாளளும் திறன்
ரகாஞ்மம் ் ல்லாத காரெணஇததால்,
எப்ய பாதுயம அறதன் விக்ளவு  பரிக்சக்கஇத
தக்கதாகயவ ் ருந்தது.

பிரெபுக் குலஇதயதார், மக்கக்ளஇத தம்  பக்கம்
திரெடடும்ர பாருடடு,  பாடடொியின் பிசசக்ப்
 பாஇததிரெஇதக்தப்  பதாக்கய பால் தமக்கு மன்னால்
உயேர்இததிப் பிடிஇததனர். ஆனால் மக்கயளா
அறவர்கயளாடு யர்ந்தய பாரதல்லாம்,
அறவர்கின் மதுகுப் புறஇததில்  பக்ழயே
நிலப்பிரெபுஇததுவப்  படடெயேங்கள ் ருக்கக்
கணடெனர். உரெஇதத, மரியோக்தயேற்ற ்சரிப்புடென்
மக்கள அறவர்கக்ளவிடடு விலகிசச ரன்றனர்.
ஃபிரரெஞ்சு மரெபுவழி மடியோட்சவாதிகள (French
Legitimists)[38], '் ளம் ் ங்கிலாந்து'[39]
அறக்மப்பினர் ஆகியயோரில் ஒரு பிரிவினர் ் ந்தக்
யகலிக்கூஇதக்த அறரெங்யகற்ிகனர்.
தங்கின் சுரெணடெல் மக்ற, மதலாிஇததுவ
வர்க்கசச சுரெணடெல் மக்றயிலிருந்து யவறு படடெது
என் பக்தசச சுடடிக்காடடும்
நிலப்பிரெபுஇததுவவாதிகள, மற்ிகலும் யவறு படடெ
சதழநிக்லக்மகிலும் உறவு நிக்லக்மகிலும்
அறவர்கள சுரெணடினர் என் பக்தைம், அறந்த
நிக்லக்மகள தற்ய பாது காலாவதியோகிவிடடென

என் பக்தைம் மறந்துவிடுகின்றனர்.
தங்களுக்டெயே ஆட்சயின்்கழ நவீனப்  பாடடொி
வர்க்கம் ஒருய பாதும் ் ருந்ததில்க்ல என் பக்த
எடுஇததுக்ரெக்கும் அறவர்கள, அறவர்தம் மதாயே
அறக்மப்புமக்றயிலிருந்து தவிர்க்க மடியோத படி
கிக்ளஇதரதழந்தயத நவீன மதலாிஇததுவ
வர்க்கம் என் பக்த மறந்து விடுகின்றனர்.
மற்ற படி, அறவர்கள தங்கள விமர்னஇததின்
பிற்ய பாக்குஇத தன்க்மக்யே  மடிமக்றக்க
மயேலவில்க்ல. மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு
எதிரொன அறவர்கின் பிரெதான குற்றசசாடயடெ
் துதான்: அறதாவது,  பக்ழயே மதாயே
அறக்மப்புமக்றக்யே யவயரொடும், யவரெடி
மணயணாடும் ரவடடி வீழஇததுவதற்ரகன்யற
விதிக்கப் படடெ ஒரு வர்க்கம் மதலாிஇததுவ
ஆட்சயின்்கழ வளர்க்கப் படடு வருகிறது
என் பதுதான்.  பாடடொி வர்க்கஇதக்த
உருவாக்குகிறது என் பதற்காகக்கூடெ அறல்ல,
புரெட்சகரெமான  பாடடொி வர்க்கஇதக்த
உருவாக்குகிறது என் பதற்காகயவ அறவர்கள

மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்தக் குற்றம்
ாடடுகிறார்கள.
எனயவ, அறரெ்சயேல் நக்டெமக்றயில், ரதாழிலாி
வர்க்கஇததுக்கு எதிரொன அறடெக்குமக்ற
நடெவடிக்க்ககள அறக்னஇததிலும் அறவர்கள
க்கயகாஇததுக் ரகாளகின்றனர்; அறவர்களுக்டெயே
 பகடடொன வாய்ப்ய பசசசுகள ஒருபுறமிருக்க,
அறன்றாடெ நக்டெமக்ற வாழக்க்கயில் அறவர்கள
தரெம் தாழந்துய பாய், ரதாழில்துக்ற
மரெஇததிலிருந்து விழகின்ற ர பாற்கனிகக்ளப்
ர பாறுக்கிஇத தின்னவும், கம் பி, பீடிரடர்க்கக்ரெ, உருக்ளக்கிழக்கு ாரொயேம்
ஆகியேவற்ிகன் டடெவியரொத வணகஇததில்
 பணடெமாற்றாக வாய்க்ம, அறன்பு, கவுரெவம்
ஆகியேவற்க்ற விக்லய பவும் தயோரொக
உளளனர்.[ஏ 9]

[ஏ 9] ் து மதன்க்மயோக ரஜஜர்மனிக்குப்
ர பாருந்தும். அறங்கு நிலவுக்டெக்மப்
பிரெபுக்களும் (Landed Aristocracy),  பணக்ண
உக்டெக்மயோளர்களும் (Squirearchy) தம்  பணக்ண
நிலங்கில் ர பரும் பகுதிக்யேக்
கணகாணயேர்கக்ளக் ரகாணடு, அறவர்கின்
ராந்த ஆதாயேஇததுக்காகசச ாகு படி ரய்தனர்.
யமலும், அறவர்கள ர பரியே அறளவிலான பீடிரடர்க்கக்ரெ உற் பஇததியோளர்களாகவும்,
உருக்ளக்கிழங்கு ாரொயேம் காய்சசசும்
ரதாழிலதி பர்களாகவும் ் ருந்தனர்.
் வர்கக்ளவிடெ அறதிகசச ரல்வம்  பக்டெஇதத
் ங்கிலாந்துப் பிரெபுக்கள ் ன்னும் அறந்த
அறளவுக்கு ் றங்கவில்க்ல. ஆனால்,
அறவர்களும்கூடெசச ரிந்துரகாணயடெ ய பாகும்
நிலவாரெஇத ரதாக்கக்யே எப் படி ஈடுகடடுவது
என் பக்த அறிகந்து க்வஇததுளளனர்.
ர பரும் பாலும் யநர்க்மயேற்ற மக்றயில்
் யேங்கும் கூடடுப்- பங்கு நிறுவனங்கக்ளஇத (jointstock companies) ரதாடெங்குயவார்க்குஇத தம்
ர பயேர்கக்ளக் கடெனாகக் ரகாடுப் பதன் மலம்

அறசசரிக்வ ஈடுகடடுகின்றனர். [1888-ஆம்
ஆணடின் ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ்
எழதியே குிகப்பு].

மதகுரு எப்ய பாதும் நிலப்பிரெபுவுடென்
க்கயகாஇததுசச ரயேல் படடெக்தப் ய பான்யற,
மதவாத யாஷலிம் நிலப்பிரெபுஇததுவ
யாஷலிஇததுடென் க்கயகாஇததுக் ரகாணடெது.
கிிகஸ்துவஇத துறவு மனப் பான்க்மக்கு
யாஷலிசச ாயேம் பூசுவக்தவிடெ எியேது
எதுவும் ் ல்க்ல. கிிகஸ்துவ மதம், தனிசச
ராஇததுக்டெக்மக்கு எதிரொகவும், திருமணஇததுக்கு
எதிரொகவும், அறரெசுக்கு எதிரொகவும்
மழக்கமிடெவில்க்லயோ? அறவற்றுக்குப்  பதிலாக
அறது தர்மஇதக்தைம் தரிஇததிரெஇதக்தைம்,
பிரெம்மசசரியேஇதக்தைம் புலனடெக்கஇதக்தைம்,
மடொலயே வாழக்க்கக்யேைம், புனித மாதா
ஆலயேஇதக்தைம் பிரெசசாரெம் ரய்யேவில்க்லயோ?

கிிகஸ்தவ யாஷலிம் என் பது, சமான்கின்
மனப்புக்கசசக்லப் புனிதப் படுஇதத மதகுரு
ரதிக்கும் புனித நீரென்ிக யவறல்ல.
(ஆ) குடடி மதலாிஇததுவ யாஷலிம்
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததால் நாமக்டெந்தது
நிலப்பிரெபுஇததுவசச சமான்கின் வர்க்கம்
மடடுயம அறல்ல; நவீன மதலாிஇததுவ
மதாயேஇததின் சதழலில் வாழவாதாரெ
நிக்லக்மகள வாடிசச ்சக்தந்தது ் ந்தரவாரு
[நிலப்பிரெபுஇததுவ] வர்க்கஇததுக்கு மடடுயம
அறல்ல. மஇததியே கால நகரெஇததாரும் ்சறு விவாயே
நிலவுக்டெக்மயோளர்களுயம நவீன
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் மன்யனாடிகளாக
் ருந்தனர். ரதாழில்  ரதியோகவும் வணக
 ரதியோகவும் ராற் ப வளர்சச்சயயே ர பற்றுளள
நாடுகில் உதிஇதரதழந்துவரும் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின்  பக்கஇததியலயயே, ் வ்விரு
வர்க்கங்களும் [மஇததியே கால நகரெஇததார்
வர்க்கமம், ்சறு விவாயே நிலவுக்டெக்ம

வர்க்கமம்] ரயேலிழந்த நிக்லயில் ் ன்னமம்
காலந் தளளுகின்றன.
நவீன நாகரிகம் மழக்மயோக வளர்ந்துநிற்கும்
நாடுகில் குடடி மதலாிகின் புதியே
வர்க்கரமான்று உருப்ர பற்றுளளது. அறது
 பாடடொி வர்க்கஇததுக்கும் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயயே ஊலாடிக்
ரகாணடிருக்கிறது; மதலாிஇததுவ
மதாயேஇததின் வால் பகுதியோக எப்ய பாதும்
தன்க்னப் புதுப்பிஇதது வருகிறது. என்ற
ய பாதிலும், ் ந்த வர்க்கஇததின் தனிப் படடெ
உறுப்பினர்கள, வணகப் ய பாடடியின்
ரயேல் பாடடொல்,  பாடடொி வர்க்கஇததினுள
ரதாடெர்ந்து க்கி எிகயேப் படடு வருகின்றனர்.
நவீனஇத ரதாழில்துக்ற வளர்வக்தஇத ரதாடெர்ந்து,
நவீன மதாயேஇததின் ஒரு சுயயேசசக்யோன
பிரிவாக நீடிக்க மடியோமல் மற்ிகலும்
மக்றந்துய பாகும் காலம் ரநருங்கி
வருவக்தைம்,  படடெக்றஇத ரதாழிலிலும்,
விவாயேஇததிலும், வணகஇததிலும் அறவர்களுக்குப்

 பதிலாக யமற் பார்க்வயோளர்களும், ம் பள
அறலுவலர்களும், கக்டெ ஊழியேர்களும்
நியேமிக்கப் படெப் ய பாவக்தைம் அறவர்கள [குடடி
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினர்] கணகூடொகக்
காணகின்றனர்.
மக்கள ரதாக்கயில்  பாதிக்கும் யமற் படயடொர்
விவாயிகளாக ் ருக்கும் ஃபிரொன்சு ய பான்ற
நாடுகில், மதலாிஇததுவ வர்க்கஇதக்த
எதிர்இததுப்  பாடடொி வர்க்கஇததின்  பக்கம் நின்ற
எழஇததாளர்கள, மதலாிஇததுவ ஆட்சக்கு
எதிரொன அறவர்கின் விமர்னஇதக்த
விவாயிகள, குடடிமதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினர்
ஆகியயோரின் தரெஇததில் மன்க்வப் பதும், ் ந்த
் க்டெஇததடடு வர்க்கங்கின் யநாக்கு
நிக்லயிலிருந்து ரதாழிலாி வர்க்கஇததுக்காகப்
 பரிந்து ய பசுவதும் ் யேல்ய ப ஆகும்.
் வ்வாறுதான் குடடி மதலாிஇததுவ
யாஷலிம் உதயேமானது. ஃபிரொன்்சல்
மடடுமன்ிக ் ங்கிலாந்திலும் ் இததக்கயே

கருஇதயதாடடெஇததுக்கு ்சஸ்யமாணடி (Sismondi)[40]
தக்லக்ம தாங்கினார்.
் ந்த வக்கப் படடெ யாஷலிம் நவீன உற் பஇததி
உறவுகிலுளள மரெண பாடுகக்ள மிகஇத
துல்லியேமாகப்  பாகு படுஇததிக் காடடியேது. குடடி
மதலாிஇததுவ யாஷலிம், ர பாருளாதாரெ
வல்லுனர்கின் க படெமான நியோயேவாதங்கக்ளஇத
யதாலுரிஇததுக் காடடியேது. எந்திரெ ாதனங்கள,
உக்ழப்புப் பிரிவிக்ன ஆகியேவற்ிகன் நாகரெ
விக்ளவுகக்ளைம்,  மலதனமம் நிலமம்
ஒரு்சலரின் க்ககில் குவிவக்தைம், யதக்வக்கு
அறதிகமான உற் பஇததிக்யேைம், [வணக]
ரநருக்கடிகக்ளைம் அறது மறுக்க மடியோத
வக்கயில் ரமய்ப்பிஇததுக் காடடியேது. குடடி
மதலாிஇததுவப் பிரிவினர், விவாயிகள
ஆகியயோரின் தவிர்க்க மடியோத அறழிக்வைம்,
 பாடடொி வர்க்கஇததின் கடுந்துயேக்ரெைம்,
உற் பஇததியில் நிலவும் அறரொஜஜகஇதக்தைம், ரல்வ
வளஇததின் வினியயோகஇததில் காணப் படும்
 படுயமாமான ஏற்றஇத தாழவுகக்ளைம்,

யதங்களுக்கு ் க்டெயிலான ர்வநாஇத
ரதாழில்துக்றப் ய பாக்ரெைம் குடடி
மதலாிஇததுவ யாஷலிம் சுடடிக் காடடியேது.
 பக்ழயே ஒழக்கரநிகப் பிக்ணப்புகளும்,  பக்ழயே
குடும் ப உறவுகளும்,  பக்ழயே யத்சயே
் னங்களும் குக்லந்து ய பாவக்தைம் அறது
சுடடிக் காடடியேது.
எனினும், ் ந்த வக்கப் படடெ யாஷலிம் அறதன்
உறுதியோன குிகக்யகாளகக்ளப் ர பாறுஇததவக்ரெ,
 பக்ழயே உற் பஇததி ாதனங்கக்ளைம்,
 பரிவர்இததக்ன ாதனங்கக்ளைம், அறவற்றுடென்
கூடெயவ  பக்ழயே ராஇததுக்டெக்ம
உறவுகக்ளைம்,  பக்ழயே மதாயேஇதக்தைம்
மீடடெக்மக்க விரும்புகிறது. அறல்லது, நவீன
உற் பஇததி ாதனங்கக்ளைம்  பரிவர்இததக்ன
ாதனங்கக்ளைம், அறவற்றால்
தகர்இதரதிகயேப் படடெ, தகர்இதரதிகயேப் படயடெ
ஆகயவணடியே,  பக்ழயே ராஇததுக்டெக்ம
உறவுகின் கடடுக்யகாப்புக்குள அறடெக்கி
க்வக்கயவ விரும்புகிறது. ் வ்விரெணடில் அறதன்

குிகக்யகாள எதுவாயினும், ் ந்த வக்கப் படடெ
யாஷலிம் பிற்ய பாக்கானதும் கற் பனாவாத
தன்க்ம ரகாணடெதுயம ஆகும்.
அறதன் மடிவான மழக்கங்கள ் க்வ: ரதாழில்
அறரெங்கில் ஒருங்கிக்ணந்த க்கவிக்னக்
குழமங்கள, விவாயேஇததில் தந்க்தவழிசச  மக
உறவுகள.
மடிவில், தன்க்னஇததாயன ஏமாற்ிகக்
ரகாளவதால் ஏற் படும் மதிமயேக்க விக்ளவுகள
அறக்னஇதக்தைம், விடொப்பிடியோன வரெலாற்று
உணக்மகள ்சதறடிஇததய பாது, ் ந்த
வக்கப் படடெ யாஷலிம்  பரிதா பமான மன
உளசசலில்  மழகி மடிந்து ய பாயிற்று.
(் ) ரஜஜர்மானியே யாஷலிம் அறல்லது
“ரமய்யோன'” யாஷலிம்
ஃபிரொன்சு நாடடு யாஷலி, கம்யூனி
் லக்கியேம் என் பது ஆட்சயேதிகாரெஇததிலிருந்த

மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ஒடுக்குமக்றயில்
யதான்ிகயேயதார் ் லக்கியேமாகும். ் ந்த
ஆட்சயேதிகாரெஇததுக்கு எதிரொன ய பாரொடடெஇததின்
ரவிப் பாடொக அறது விளங்கியேது. ரஜஜர்மனியில்
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் நிலப்பிரெபுஇததுவ
ஆதிக்கஇதயதாடு தன் ய பாரொடடெஇதக்த
அறப்ய பாதுதான் ரதாடெங்கியிருந்த யநரெஇததில்
அறந்த நாடடில் ் ந்த ் லக்கியேம்
அறிகமகப் படுஇததப் படடெது.
ரஜஜர்மானியேஇத தஇததுவவாதிகளும், கற்றுக்குடடிஇத
தஇததுவவாதிகளும், வாய்சசவடொல்
ய பசசாளர்களும் (beaux esprits) ் ந்த
் லக்கியேஇதக்த ஆவலுடென் தம் வப் படுஇததிக்
ரகாணடெனர். ஆனால் ் ந்த எழஇததுகள
ஃபிரொன்்சலிருந்து ரஜஜர்மனிக்குள
குடியயேிகயேய பாது, அறவற்யறாடு கூடெயவ
ஃபிரரெஞ்சு  மக நிக்லக்மகளும்
ரஜஜர்மனிக்குள குடியயேறவில்க்ல என் பக்த
மடடும் அறவர்கள மறந்துவிடடெனர். ரஜஜர்மன்
 மக நிக்லக்மகில் க்வஇததுப்  பார்க்க்கயில்

் ந்த ஃபிரரெஞ்சு ் லக்கியேம் அறதன் உடெனடி
நக்டெமக்ற மக்கியேஇததுவம் அறக்னஇதக்தைம்
் ழந்துவிடடெது; மழக்கவும் ் லக்கியேஇத
தன்க்ம ரகாணடெ ஒரு ய பாக்காகயவ
நிக்லர பற்றது. ் வ்வாறாக,  பதிரனடடொம்
நூற்றாணடின் ரஜஜர்மானியேஇத
தஇததுவவாதிகளுக்கு, மதலாவது ஃபிரரெஞ்சுப்
புரெட்சயின் யகாரிக்க்ககள, ர பாதுயநாக்கில்
ரவறும் ”நக்டெமக்றப்  பகுஇததிகவின்”
யகாரிக்க்ககயள; அறதற்கு யமலான
மக்கியேஇததுவம் எதுவுமில்க்ல. புரெட்சகரெ
ஃபிரரெஞ்சு மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினுக்டெயே
எணணஇததின் ரவிப் பாடு, யே எணணஇததின்
விதிகளாக, ் யேல் பாக ் ருக்க யவணடியே
எணணஇததின் விதிகளாக, ர பாதுவாக
உணக்மயோன மனித எணணஇததின் விதிகளாக
அறவர்கின் கணகளுக்குப்  படடெது.
ரஜஜர்மானியே ் லக்கியே வல்லுனர்கின் (literati)
 பண, புதியே ஃபிரரெஞ்சுக் கருஇததுகக்ளஇத
தங்கின்  பணக்டெஇத தஇததுவ மனசசாட்சக்கு

் க்வானதாக வளர்இதரதடுப் பதில் மடடுயம
அறடெங்கியிருந்தது. அறல்லது ் ன்னும் ரியோகசச
ரால்வதாயின், தம் ராந்தஇத தஇததுவக்
கணயணாடடெஇதக்தக் க்கவிடொமல், ஃபிரரெஞ்சுக்
கருஇததுகக்ளஇத தமதாக்கிக் ரகாளவதில் மடடுயம
அறடெங்கியிருந்தது.
் வ்வாறு தமதாக்கிக்ரகாளளல், ர் அறயேல்
ரமாழிக்யேஇத க்கயேகப் படுஇததிக் ரகாளளும் அறயத
வழியில், அறதாவது ரமாழிர பயேர்ப்பு  மலமாக,
நடெந்யதிகயேது.
 பணக்டெக்காலப்  பலகடெவுள மதஇததாரின்  மலசச
்சறப்புளள ் லக்கியேங்கள ீரடடெப் ர பற்ிகருந்த
க்கரயேழஇததுப் பிரெதிகின் யமல், கஇதயதாலிக்க
மதகுருக்கின் அறற் பமான வாழக்க்கக்
குிகப்புகக்ள மடொலயேஇத துறவிகள
எழதிக்வஇததக்த நாம் நன்கிகயவாம். ரதய்வ
நிந்தக்ன ரகாணடெ ஃபிரரெஞ்சு ் லக்கியேஇதக்தப்
ர பாறுஇததமடடில், ரஜஜர்மானியே ் லக்கியே
வல்லுனர்கள (literati)் யத ரயேல்மக்றக்யேஇத

தக்ல்கழாகசச ரய்து மடிஇததார்கள. ஃபிரரெஞ்சு
 மலஇததுக்குக் ்கயழ தங்கின் தஇததுவ
அற பஇததஇதக்த எழதிக்வஇததனர்.
எடுஇததுக்காடடொக,  பணஇததின் ர பாருளாதாரெசச
ரயேல் பாடுகக்ளப்  பற்ிகயே ஃபிரரெஞ்சு
விமர்னஇததுக்கு அறடியில் அறவர்கள,
”மானுடெஇததின் அறந்நியேமாதல்” (Alienation of
Humanity) என்று எழதினர். மதலாிஇததுவ அறரெசு
 பற்ிகயே ஃபிரரெஞ்சு விமர்னஇததுக்கு அறடியில்,
”ர பாதுக்ம என்னும் வக்கயினஇததின் ஆட்ச
் றக்கம்” (Dethronement of the Category of General)
என்று எழதினர். ் ன்னும் ் துய பால.
ஃபிரரெஞ்்சன் வரெலாற்று  ரதியோன
விமர்னங்களுக்குப் பின்னால் ் இததக்கயே
தஇததுவவியேல் ரால்ரதாடெர்கக்ளப் புகுஇததும்
 பணக்கு அறவர்கள, ”ரயேல் பாடு  பற்ிகயே
தஇததுவம்” (Philosophy of Action), ”ரமய்யோன
யாஷலிம்” (True Socialism), ”ரஜஜர்மானியே
யாஷலி விஞ்ஞானம்” (German Science of
Socialism), ”யாஷலிஇததின் தஇததுவ அறடிப் பக்டெ”

(Philosophical Fountation of Socialism), ் ன்னும்
் துய பாலப்  பலவாறாகப் ர பயேர்சதடடிக்
ரகாணடெனர்.
் வ்வாறாக, ஃபிரரெஞ்சு யாஷலி, கம்யூனி
் லக்கியேஇதக்த மழக்மயோக ஆணக்மயிழக்கசச
ரய்தனர். அறந்த ் லக்கியேம் ரஜஜர்மானியேன்
க்கக்கு வந்தபின், ஒரு வர்க்கஇததுக்கு எதிரொக
் ன்ரனாரு வர்க்கம் நடெஇததும் ய பாரொடடெஇதக்த
ரவிப் படுஇததும் தன்க்மக்யே ் ழந்துவிடடெது.
அறதனாயலயயே அறவன் [ரஜஜர்மானியேன்]
”ஃபிரரெஞ்சுக்காரெரின் ஒருதக்லப் படப்
 பார்க்வயிலிருந்து” தான் மீணடுவிடடெதாகக்
கருதிக் ரகாணடொன். உணக்மயோன
யதக்வகக்ள அறல்ல, உணக்மயின் யதக்வகக்ள
எடுஇததுக்ரெப் பதாகவும்,  பாடடொி வர்க்கஇததின்
நலன்கக்ள அறல்ல, மனித ் யேல்பின் நலன்கக்ள,
ர பாதுவாக மனிதனின் நலன்கக்ள
எடுஇததுக்ரெப் பதாகவும் கருதிக் ரகாணடொன்.
அறவன் கருதும் மனிதயனா எந்த வர்க்கஇதக்தைம்
யரொதவன், எதார்இதத ் யேல்பு ் ல்லாதவன்,

தஇததுவார்இததக் கற் பக்னயின்  பனி மடியே
ாம்ரொஜ்யேஇததில் மடடுயம நிலவக் கூடியேவன்.
் ந்த ரஜஜர்மானியே யாஷலிம், ஒரு  பளிக்கூடெ
மாணவன் ரய்யேக்கூடியே யவக்லக்யே
அறவ்வளவு ீரவிரெஇததுடெனும்  பயே பக்திைடெனும்
எடுஇததுக்ரகாணடெது. பிறக்ரெ நம் பக்வஇதது
ஏமாற்றும்  பாணயில், தன்னுக்டெயே அறற் பமான
கருஇததுகக்ள வானளாவப் புகழந்துரகாணடெது.
் தற்கிக்டெயயே அறதன்  பகடடுப் புலக்ம வாய்ந்த
அறப் பாவிஇததனஇதக்தப்  படிப் படியோக
் ழந்துவிடடெது.
ரஜஜர்மானியே மதலாிஇததுவ வர்க்கம்,
குிகப் பாகப் பிரெருயே மதலாிஇததுவ வர்க்கம்,
நிலப்பிரெபுஇததுவசச சமான்கக்ளைம் எயதசசதிகாரெ
மடியோட்சக்யேைம் எதிர்இதது நடெஇததியே
ய பாரொடடெம், அறதாவது மிதவாத ் யேக்கம்,
யமலும் ஊக்கம் ர பற்றது.

் தன் மலம், [ரஜஜர்மானியே] ”ரமய்யோன”
யாஷலிஇததுக்கு, நீணடெ நாடகளாக விரும்பிக்
காஇததிருந்த வாய்ப்புக் கிடடியேது; யாஷலிஸ்டுக்
யகாரிக்க்ககளுடென் அறரெ்சயேல் ் யேக்கஇதக்த
எதிர்ரகாளள வாய்ப்புக் கிக்டெஇததது;
மிதவாதஇததுக்கு எதிரொகவும், பிரெதிநிதிஇததுவ
அறரொங்கஇததுக்கு எதிரொகவும், மதலாிஇததுவப்
ய பாடடி, மதலாிஇததுவப்  பஇததிரிக்க்க
சுதந்திரெம், மதலாிஇததுவ டடெரநிக,
மதலாிஇததுவசச சுதந்திரெம், மஇததுவம்
ஆகியேவற்றுக்கு எதிரொகவும் வழக்கமான
ா பங்கக்ள அறளி வீவும் வாய்ப்புக்
கிக்டெஇததது. மக்கள கூடடெஇததுக்கு ் ந்த
மதலாிஇததுவ ் யேக்கஇததின்  மலம்
அறக்டெவதற்கு எதுவுமில்க்ல, அறக்னஇததும்
் ழப் பதற்யக என்று அறவர்களுக்கு
உ பயத்சக்கவும் வாய்ப்புக் கிக்டெஇததது.
ஃபிரரெஞ்சு விமர்னஇததின் அறடடுஇததனமான
எதிரரொலியோக ் ருந்த ரஜஜர்மானியே யாஷலிம்,
ரியோன தருணஇததில் ஒன்க்ற மறந்துவிடடெது.
[ஃபிரொன்்சல்] நவீன மதலாிஇததுவ மதாயேம்

அறதற்யக உரியே ர பாருளாதாரெ வாழக்க்க
நிக்லக்மகயளாடும், அறதற்ரகன
ஏற்றுக்ரகாணடெ அறரெ்சயேல் அறக்மப்ய பாடும்,
ஏற்ரகனயவ நிலவி வந்தக்த அறடிப் பக்டெயோகக்
ரகாணயடெ ஃபிரரெஞ்சு விமர்னம்
அறக்மந்திருந்தது. ஆனால் ரஜஜர்மனியில்
அறஇததக்கயே நிக்லக்யே எய்தும் யநாக்கஇததுக்கான
ய பாரொடடெம் ் னியமல்தான் நடெக்க ் ருந்தது
என் பக்த ரஜஜர்மானியே யாஷலிம்
மறந்துவிடடெது.
 பாதிரியோர்கள, ய பரொ்சரியேர்கள, நாடடுப்புறக்
கனவான்கள [நிலப்பிரெபுக்கள], அறதிகாரிகள
ஆகியயோர் புக்டெசதழம் ஏயதசசாதிகாரெ
அறரொங்கங்கள தம்க்ம அறசசசுறுஇததும்
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு எதிரொகக் காடடி
மிரெடடுவதற்கான ஒரு  பயேனுளள பூசசாணடியோக
் ந்த ரஜஜர்மானியே யாஷலிம்  பயேன் படடெது.
் யத அறரொங்கங்கள அறயத காலகடடெஇததில்
ரஜஜர்மன் ரதாழிலாி வர்க்க எழசச்சகக்ள

அறடெக்குவதற்கு வழங்கியே கக்யேடிகள,
துப் பாக்கிக் குணடுகள ஆகியேவற்ிகன்
வடிவிலான கப்பு மாஇததிக்ரெகளுக்குப் பிறகு,
கப்பு நீக்கும் கக்டெ்ச ் னிப் பாக ் ந்த
ரஜஜர்மானியே யாஷலிம்  பயேன் படடெது.
் வ்வாறாக, ் ந்த [ரஜஜர்மானியே] ”ரமய்யோன”
யாஷலிம், ரஜஜர்மானியே மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇதக்த எதிர்இததுப் ய பாரொடுவதற்கான
ஆைதமாக ் ந்த அறரொங்கங்களுக்குப்
 பயேன் படடெ அறயத யநரெஇததில், ஒரு பிற்ய பாக்கான
நலக்ன, ரஜஜர்மானியே ய பாலிப்
 பணபுவாதிகின் (Philistines) நலக்ன,
யநரெடியோகப் பிரெதிநிதிஇததுவப் படுஇததியேது.
ரஜஜர்மனியில் [ய பாலிப்  பணபுவாதக்] குடடி
மதலாிஇததுவ வர்க்கம்,  பதினாறாம்
நூற்றாணடின் மிசசமீதமாக ் ருந்து,
அறக்காலம்ரதாடடுப்  பல்யவறு வடிவங்கில்
மீணடும் மீணடும் ரதாடெர்ந்து தக்லகாடடி
வருகிறது. ் ந்தக் குடடி மதலாிஇததுவ
வர்க்கம்தான் ரஜஜர்மனியில் தற்ய பாதுளள

நிலவரெங்களுக்கு உணக்மயோன  மக
அறடிஇததளம் ஆகும்.
் ந்த வர்க்கஇதக்த அறழியேவிடொமல்  பாதுகாக்க
யவணடுமாயின், ரஜஜர்மனியின் தற்ய பாக்தயே
நிலவரெங்கக்ள மாற்றமின்ிகப்  பாதுகாஇததாக
யவணடும். ரதாழில்துக்றயிலும்
அறரெ்சயேல்துக்றயிலும் மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின் யமலாதிக்கம், ் ந்த வர்க்கஇததின்
அறழிவு நிசசயேம் என்னும் அற பாயேஇதக்த
உணர்இததுகிறது. ஒருபுறம்  மலதனக்
குவிப்பின் மலமம், மறுபுறம் புரெட்சகரெப்
 பாடடொி வர்க்க எழசச்ச மலமம் ் ந்த
அற பாயேம் உருவாகிறது. [ரஜஜர்மானியே]
”ரமய்யோன” யாஷலிம் ஒயரெ கல்லில் ் ந்த
் ரெணடு மாங்காய்கக்ளைம் அறடிஇதது வீழஇததக்
கூடியேதாகஇத யதான்ிகயேது. உடெயன அறது
ரகாளக்ளயநாய்ய பாலப்  பரெவியேது.
ஊக வணகசச ்சலந்தி வக்லயோல் ஆன யமலங்கி,
அறலங்காரெசச ராற்கரளனும் ்சஇததிரெ

யவக்லப் பாடு ரய்யேப் படடு, குமடடுகின்ற
 பப்பு உணர்சச்சரயேனும்  பனிஇத திவக்லகில்
யதாய்இதரதடுக்கப் படடெது. அறிகவுக்கு அறகப் படொத
(transcendental) ் ந்த யமலங்கியோல்தான்
ரஜஜர்மானியே யாஷலிஸ்டுகள, எலும்பும்
யதாலுமாக ் ருந்த,  பரிதா பஇததுக்குரியே தங்கின்
”நிரெந்தரெ உணக்மகக்ள”  மடிப்
ய பார்இததியிருந்தனர். ் ந்த யமலங்கி,
அறவர்களுக்டெயே ரெக்குகின் விற் பக்னக்யே
் இததக்கயே மக்கிக்டெயயே [குடடி
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினரிக்டெயயே]
வியேப்பூடடும் அறளவுக்கு அறதிகரிக்க உதவியேது.
யமலும், ரஜஜர்மானியே யாஷலிம் தன்க்னப்
ர பாறுஇததமடடில், குடடி மதலாிஇததுவப்
ய பாலிப்  பணபுவாதிகின்  படொயடொ பமான
பிரெதிநிதியோக விளங்குவயத தனக்குரியே  பண
என் பக்த ரமன்யமலும் உணர்ந்தது.
ரஜஜர்மன் யதயம மன்மாதிரியோன யதம்
என்றும், ரஜஜர்மானியே அறற் பப் ய பாலிப்
 பணபுவாதியயே மன்னுதாரெணமான மனிதன்

என்றும் ரஜஜர்மானியே யாஷலிம்
 பக்றாற்ிகயேது. ் ந்த மன்மாதிரியோன
மனிதனின் வில்லஇததனமான ் ழிகுணம்
ஒவ்ரவான்றுக்கும், அறதன் உணக்மஇத தன்க்மக்கு
யநர்மாறாக, மக்றந்து கிடெக்கும் ர் உயேர்ந்த
யாஷலிப் ர பாருளவிளக்கஇதக்த அறிஇததது.
கம்யூனிஇததின் ”மரெடடுஇததனமான நாகரெப்”
ய பாக்க்க யநரெடியோக எதிர்க்கும் அறளவுக்கும்,
அறக்னஇதது வர்க்கப் ய பாரொடடெங்கக்ளைம்
 பாகு பாடின்ிக அறடியயோடு ரவறுப் பதாகப்
 பக்றாற்றும் அறளவுக்கும் எல்க்லமீிகசச
ரன்றது. தற்ய பாது (1847) ரஜஜர்மனியில்
வினியயோகிக்கப் படுகின்ற யாஷலி, கம்யூனி
ரவியீடுகள என்று ரால்லப் படும் அறக்னஇதது
ரவியீடுகளும், மிகசச்சல விதிவிலக்குகள
நீங்கலாக, ் ந்த அறருவருப் பான, லிப்பூடடும்
் லக்கியே வக்கக்யேசச யர்ந்தக்வயயே.[ஏ 10]

[ஏ 10] 1848-ஆம் ஆணடின் புரெட்சப் புயேல் ் ந்த
் ழிவுப் ய பாக்கிக்ன மழவதுமாகஇத
துக்டெஇதரதிகந்தது. ் ந்தப் ய பாக்கின்
ஆதரெவாளர்களுக்கு, யமற்ரகாணடு
யாஷலிஇததின்  பக்கம் தக்லகாடடும்
விருப் பயம ஏற் படொதவாறு  பாடெம் புகடடியேது.
் ந்தப் ய பாக்கின் மதன்க்மப்
பிரெதிநிதியோகவும், மிகசச ரியோன
மன்மாதிரியோளரொகவும் விளங்கியேவர் ரஹெர்
கார்ல் குிரன் (Herr Karl Grun)[41] ஆவார். [1890ஆம் ஆணடின் ரஜஜர்மானியேப்  பதிப்புக்கு
ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே குிகப்பு].

2.  பழக்மவாத யாஷலிம் அறல்லது
மதலாிஇததுவ யாஷலிம்
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ஒரு  பகுதி,
மதலாிஇததுவ மதாயேம் ரதாடெர்ந்து
நிலவுவக்த உறுதிப் படுஇததிக்ரகாளளும்

ர பாருடடு,  மகக் குக்ற பாடுகக்ள அறகற்ற
விக்ழகிறது.
[மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் ] ் ந்தப் பிரிவில்,
ர பாருளாதாரெ வல்லுனர்கள, ரகாக்டெ
வளளல்கள, மனிதாபிமானிகள, ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் நிக்லக்யே யமம் படுஇததுயவார்,
கருக்ண ் ல்லம் நடெஇததுயவார்,
விலங்குகளுக்குக் ரகாடுக்ம விக்ளவிப் பக்தஇத
தடுக்க விக்ழைம் ங்கங்கின் உறுப்பினர்கள,
குடிரவிகக்கு எதிரொன ரகாளக்க வீரெர்கள,
கற் பக்னக்கு எடடும் அறக்னஇதது வக்கயோன
 மக்ல மடுக்கசச சர்திருஇததப் ய பர்வழிகள
ஆகியயோர் அறக்னவரும் அறடெங்குவர். யமலும்,
் ந்த வக்கப் படடெ யாஷலிம் மழக்மயோன
[தஇததுவ] அறக்மப்புகளாக
மக்றப் படுஇததப் படடுளளது.
புிரயதான் எழதியே வறுக்மயின் தஇததுவம்
(Philosophie de la Misere) என்னும் நூக்ல ் ந்த

வக்கப் படடெ யாஷலிஇததுக்கு ர்
எடுஇததுக்காடடொகக் குிகப்பிடெலாம்.
யாஷலிவாத மதலாிஇததுவப் பிரிவினர்,
நவீன  மக நிக்லக்மகின் அறனுகூலங்கள
அறக்னஇததும் யவணடும், ஆனால் அறந்த
நிக்லக்மகின் தவிர்க்கவியேலா
விக்ளவுகளாகியே ய பாரொடடெங்களும்
அற பாயேங்களும் ் ருக்கக் கூடொது என
விரும்புகின்றனர். தற்ய பாது நிலவும்  மக
அறக்மப்பு, அறதன் புரெட்சகரெக் கூறுகளும்
்சக்தவு படுஇததும் கூறுகளும் ் ன்ிக, அறப் படியயே
நீடிப் பக்தயயே ் வர்கள விரும்புகின்றனர்.
 பாடடொி வர்க்கம் ் ல்லாமல் மதலாிஇததுவ
வர்க்கம் மடடும் ் ருக்க ஆக்ப் படுகின்றனர்.
மதலாிஇததுவ வர்க்கம், தான் யமலாதிக்கம்
வகிக்கும் உலயக தக்ல்சறந்தரதன
் யேல் பாகயவ கருதுகின்றது. ் ந்த வதியோன
கருஇதயதாடடெஇதக்த மதலாிஇததுவ யாஷலிம்,
ஏறக்குக்றயே மழக்மர பற்ற  பல்யவறு [தஇததுவ]
அறக்மப்புகளாக வளர்இதரதடுக்கிறது.  பாடடொி

வர்க்கம் ் இததக்கயேயதார் அறக்மப்க் பசச
ரயேல் படுஇதத யவணடும், அறதன்வழியயே யநயரெ
ஒரு புதியே  மக ரஜஜிரலஇதக்த யநாக்கி
நக்டெய பாடெ யவணடுரமனக் யகாருகிறது.
அறவ்வாறு யகாருவதன் மலம் நக்டெமக்றயில்
அறது யகட பது என்னரவனில்,  பாடடொி
வர்க்கம், தற்ய பாது நிலவும் மதாயேஇததின்
வரெம்புகளுக்கு உட படடெதாக நீடிக்க யவணடும்;
அறயத யவக்ளயில், மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
 பற்ிக அறதற்குளள ரவறுக்கஇததக்க கருஇததுகள
அறக்னஇதக்தைம் விடரடொழிக்க யவணடும்
என் பதுதான்.
் ந்த யாஷலிஇததின் ் ரெணடொவது வடிவம்
அறதிக நக்டெமக்ற ாஇததியேமானது, ஆனால்
[தஇததுவ  ரதியில்] குக்றவாக
மக்றப் படுஇததப் படடெது. ரதாழிலாி
வர்க்கஇததுக்கு ரவறும் அறரெ்சயேல் சர்திருஇததஇததால்
எவ்வித அறனுகூலமமில்க்ல; ர பாருளாயேத
வாழக்க்க நிக்லக்மகில், ர பாருளாதாரெ
உறவுகில் ஏற் படும் மாறுதல் மடடுயம

அறனுகூலமாக ் ருக்கும் என்று அறது எடுஇததுக்
கூிகயேது. அறவ்வாறு கூறுவதன்  மலம்,
ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்  பார்க்வயில்
ஒவ்ரவாரு புரெட்சகரெ ் யேக்கஇதக்தைம்
மதிப்பிழக்கசச ரய்யே மயேன்றது.
என்றய பாதிலும், ் ந்த வக்கப் படடெ
யாஷலிம், ர பாருளாயேத வாழக்க்க
நிக்லக்மகில் மாற்றங்கள என்று கூிகயேதன்
 மலம், ஒரு புரெட்சயோல் மடடுயம ாதிக்கப் படெக்
கூடியே மதலாிஇததுவ உற் பஇததி உறவுகின்
ஒழிப்க் ப ஒருய பாதும் குிகக்கவில்க்ல;
மதலாிஇததுவ உற் பஇததி உறவுகள ரதாடெர்ந்து
நீடிப் பக்த அறடிப் பக்டெயோகக் ரகாணடெ நிர்வாகசச
சர்திருஇததங்கக்ளயயே குிகக்கிறது. எனயவ,
் வ்வக்க சர்திருஇததங்கள  மலதனஇததுக்கும்
உக்ழப்புக்கும் ் க்டெயிலான உறவுகக்ள எந்த
விதஇததிலும்  பாதிக்காதக்வ. ஆனால்,
அறதிகப் படமாக மதலாிஇததுவ அறரொங்கஇததின்
ரலவுகக்ளக் குக்றக்கும், நிர்வாகப்  பணக்யே
எிக்மயோக்கும், அறவ்வளயவ.

மதலாிஇததுவ யாஷலிம் ரவறும் ரால்
அறலங்காரெமாக ஆகும்ய பாது – அறவ்வாறு
ஆகும்ய பாது மடடுயம – அறது தன்க்னசச
ரியோன படி ரவிப் படுஇததிக் ரகாளகிறது.
சுதந்திரெமான வணகம்: ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
நலனுக்காக. காப்புசச சுங்க வரிகள: ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் நலனுக்காக. ்சக்றசசாக்லசச
சர்திருஇததம்: ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
நலனுக்காக. ் துதான் மதலாிஇததுவ
யாஷலிஇததின் மஇததாய்ப் பான ரால்,
கருஇததார்ந்த ர பாருளுணர்இததும் ஒயரெ ரால்.
மதலாிஇததுவ யாஷலிஇதக்தக் ்கழக்காணும்
வாக்கியேஇததில் சுருக்கமாகசச ரால்லிவிடெலாம்:
மதலாி மதலாியோக ் ருப் பது –
ரதாழிலாி வர்க்கஇததின் நலனுக்காகயவ.

3. விமர்ன-கற் பனாவாத யாஷலிமம்,
விமர்ன-கற் பனாவாத கம்யூனிமம்
 பாபியயோவும்[42] [அறவக்ரெரயோஇதத] பிறரும்
எழதியே எழஇததுகக்ளப் ய பான்று, மகஇததான
நவீனப் புரெட்ச ஒவ்ரவான்ிகலும்  பாடடொி
வர்க்கஇததின் யகாரிக்க்ககளுக்குக்
குரெல்ரகாடுஇததிருக்கும் ் லக்கியேஇதக்த ் ங்கு
நாம் குிகப்பிடெவில்க்ல.
நிலப்பிரெபுஇததுவ மதாயேம் வீழஇததப் படுக்கயில்
உலரகங்கும்  பரெ பரெப்பு நிலவியே அறந்தக்
காலங்கில்  பாடடொி வர்க்கம் தன் ராந்த
லட்சயேங்கக்ள எடடுவதற்காக யமற்ரகாணடெ
மதல் யநரெடி மயேற்்சகள தவிர்க்க மடியோதவாறு
யதால்வியேக்டெந்தன. காரெணம்,  பாடடொி
வர்க்கஇததின் அறப்ய பாக்தயே வளர்சச்சைறாத நிக்ல.
அறஇததுடென், அறது விடுதக்ல ர பறுவதற்கான
ர பாருளாதாரெ நிக்லக்மகள அறப்ய பாது
நிலவவில்க்ல. அறஇததக்கயே நிக்லக்மகள
் னியமல்தான் யதாற்றுவிக்கப் படெவிருந்தன.

வரெவிருந்த மதலாிஇததுவ காப்தம் மடடுயம
அறந்த நிக்லக்மகக்ளஇத யதாற்றுவிக்க மடிைம்.
 பாடடொி வர்க்கஇததின் ் ந்தஇத ரதாடெக்க கால
் யேக்கங்களுடென் கூடெயவ யதான்ிகயே புரெட்சகரெ
் லக்கியேம், தவிர்க்க மடியோதவாறு ஒருவித
பிற்ய பாக்குஇத தன்க்மக்யேக் ரகாணடிருந்தது.
உலகளாவியே துறவுவாதஇதக்தைம், மிகவும்
மரெடடு வடிவிலான  மகசச மமாக்கஇதக்தைம்
அறது ய பாதிஇததது.
ரியோன யாஷலி, கம்யூனிக் கருஇததக்மப்புகள
என்று ரால்லப் படடெ, ான் ்சயமான்[43],
ஃபூரியயே[44], வன்[45] மற்றும் பிறரின்
கருஇததுகள, யமயல விவரிக்கப் படடெ,  பாடடொி
வர்க்கஇததுக்கும் மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கும்
் க்டெயிலான ய பாரொடடெஇததின் வளர்சச்சைறாத
ரதாடெக்கக் காலகடடெஇததில் யதான்ிக
நிலவியேக்வயயே. (அறஇததியோயேம்-1,
'மதலாிகளும்  பாடடொிகளும்' என் பக்தப்
 பார்க்கவும்). ் ந்தக் கருஇததக்மப்புகக்ளஇத
யதாற்றுவிஇததவர்கள, நடெப்பிலிருந்த மதாயே

அறக்மப்புமக்றயில் நிலவியே வர்க்கப்
 பக்கக்மகக்ளைம், அறயதாடுகூடெ, ்சக்தந்து
ரகாணடிருந்த கூறுகின் ரயேல் பாடக்டெைம்
கணடெனர் என் பது உணக்மயயே. ஆனால்
் ன்னமம் மழக்லப்  பருவஇததில் ் ருந்த
 பாடடொி வர்க்கம், எந்தரவாரு வரெலாறு
 பக்டெக்கும் மன்மயேற்்சயயோ, எந்தரவாரு
சுயயேசசக்யோன அறரெ்சயேல் ் யேக்கயமா ் ல்லாத
ஒரு வர்க்கமாகயவ அறவர்களுக்குக் காட்ச தந்தது.
வர்க்கப்  பக்கக்மயின் வளர்சச்ச, ரதாழில்துக்ற
வளர்சச்சயின் யவகஇததுக்கு ஈடுரகாடுஇதது
நக்டெய பாடுவதால், அறவர்கள [ான் ்சயமான்
மதலியயோர்] காணும் ர பாருளாதாரெசச சதழநிக்ல
 பாடடொி வர்க்கஇததின் விடுதக்லக்குகந்த
ர பாருளாயேத நிக்லக்மகக்ள ் ன்னும்
அறவர்களுக்குப் புலப் படுஇததவில்க்ல. எனயவ,
அறவர்கள அறஇததக்கயே நிக்லக்மகக்ளஇத
யதாற்றுவிப் பதற்கான ஒரு புதியே  மக
விஞ்ஞானஇதக்த, புதியே  மக விதிகக்ளஇத யதடிசச
ரல்கின்றனர்.

வரெலாற்று  ரதியோன ரயேல் பாடு, அறவர்களுக்டெயே
ராந்தமக்றயிலான கணடுபிடிப்புசச ரயேலுக்கு
உட படெ யவணடும்; வரெலாற்று  ரதியோக
உருவாக்கப் படடெ விடுதக்லக்கான
நிக்லக்மகள, [அறவர்கின்] கற் பக்னயில்
உருவான நிக்லக்மகளுக்கு உட படெ யவணடும்;
 பாடடொி வர்க்கஇததின்  படிப் படியோன,
தன்னியேல் பான வர்க்க ஒழங்கக்மப்பு, ் ந்தக்
கணடுபிடிப் பாளர்கள ் தற்ரகனப்
பிரெஇததியயேகமாகப் புக்னந்திக்கும்  மக
ஒழங்கக்மப்புக்கு உட படெ யவணடும்
[என்றாகியேது]. அறவர்தம்  மகஇத
திடடெங்களுக்கான பிரொரெஇதக்தைம்,
அறஇததிடடெங்கக்ள நக்டெமக்றயில்
ரயேல் படுஇததுவக்தைம் சுற்ிகயயே வருங்கால
வரெலாறு அறக்மைம் என அறவர்கின்
 பார்க்வக்குஇத யதான்றுகிறது.
அறவர்கள தம் திடடெங்கக்ள
வகுஇததக்மக்கும்ய பாது, மிக அறதிகமாகஇத
துன்புறும் வர்க்கம் என்ற வக்கயில் ரதாழிலாி

வர்க்கஇததின் நலன்கில்தான் மதன்க்மயோக
அறக்கக்ற ரலுஇதத யவணடும் என் பக்த
உணர்ந்யத உளளனர். அறவர்கக்ளப்
ர பாறுஇததவக்ரெயில்  பாடடொி வர்க்கம் என
ஒன்று ் ருக்கிறரதனில், மிக அறதிகமாகஇத
துன்புறும் வர்க்கம் என்ற கணயணாடடெஇததில்
மடடுயம.
் ந்த வக்கப் படடெ யாஷலிஸ்டுகள, வர்க்கப்
 பக்கக்மகள அறக்னஇததுக்கும் மிகமிக
யமலாயனாரொகஇத தம்க்மஇததாயம
கருதிக்ரகாளவதற்கு, வர்க்கப் ய பாரொடடெஇததின்
வளர்சச்ச ர பறாத நிக்லைம், அறயதாடுகூடெ
அறவர்கின் ராந்தசச சுற்றுசசார்புகளும்
காரெணமாயின. மதாயேஇததின் ஒவ்யவார்
உறுப்பினரின் நிக்லக்யேைம், மிகவும் லுக்க
 பக்டெஇததவரின் நிக்லக்யேைங்கூடெ, யமம் படுஇதத
அறவர்கள விரும்புகின்றனர். எனயவ, வர்க்க
யவறு பாடு கருதாமல் மதாயேம் மழக்மக்கும்
யவணடுயகாள விடுப் பக்த, ரியோகசச
ரால்வரதனில், மன்னுரிக்ம தந்து ஆளும்

வர்க்கஇததுக்கு யவணடுயகாள விடுப் பக்த
அறவர்கள வழக்கமாகக் ரகாணடுளளனர்.
ஏரனனில், அறவர்கள எடுஇததுக்ரெக்கும்
அறக்மப்பிக்ன ஒருவர் புரிந்துரகாணடெபின்,
மதாயேஇததின் ாஇததியேமான நிக்லகளுள
மிகசச்சறந்த நிக்லக்யே எய்துவதற்குரியே,
ாஇததியேமான திடடெங்கியலயயே மிகசச்சறந்த
திடடெம் அறது என் பக்த அறவர் காணஇத தவற
மடிையமா?
எனயவ, அறவர்கள அறக்னஇதது அறரெ்சயேல்
ரயேல் பாடுகக்ளைம், குிகப் பாக அறக்னஇதது
புரெட்சகரெசச ரயேல் பாடுகக்ளைம்
நிரொகரிக்கின்றனர்; மாதான வழிகில் தம்
லட்சயேங்கக்ள அறக்டெந்திடெ விரும்புகின்றனர்;
நிசசயேமாகஇத தவிர்க்க மடியோத யதால்வியில்
மடிகிற ்சறு  பரியாதக்னகள  மலமம்,
மன்மாதிரி [அறக்மப்புமக்ற]யின் க்திக்யேக்
ரகாணடும், புதியே  மக யவதஇததுக்குப்  பாக்த
வகுஇததிடெ அறவர்கள ர பருமயேற்்ச ரய்கின்றனர்.

வருங்கால மதாயேஇதக்தப்  பற்ிகயே ் இததக்கயே
கற் பக்னசச ்சஇததிரெங்கள,  பாடடொி வர்க்கம்
் ன்னமம் வளர்சச்ச ர பறாத நிக்லயில், ஆனால்
அறதனுக்டெயே ராந்த நிக்லகுிகஇததுக்
கற் பக்னயோன கருஇதயதாடடெம் ரகாணடிருந்த
ஒரு காலகடடெஇததில் ீரடடெப் படடெக்வயோகும்.
மதாயேஇததின் ர பாதுவான
மறுசரெக்மப்புகுிகஇதது, அறந்த வர்க்கஇததுக்கு
உளளுணர்வு  ரதியோக எழம் ஆக்களுக்கு
ஏற் பயவ அறசச்சஇததிரெங்கள அறக்மந்துளளன.
ஆனால், ் ந்த யாஷலி, கம்யூனி
ரவியீடுகில் ஒரு விமர்னக் கூறும்
அறடெங்கிைளளது. தற்ய பாது நிலவும்
மதாயேஇததின் ஒவ்ரவாரு யகாட பாடக்டெைம்
அறக்வ தாக்குகின்றன. எனயவ, ரதாழிலாி
வர்க்கம் அறிகரவாி ர பறுவதற்கான மிகவும்
மதிப்புவாய்ந்த விவரெக் குிகப்புகள அறவற்ிகல்
நிக்றந்துளளன. நகரெஇததுக்கும் கிரொமஇததுக்கும்
் க்டெயிலான  பாகு பாடக்டெ ஒழிஇததல், குடும் ப
அறக்மப்புமக்றக்யே ஒழிஇததல், தனிப் படடெ

ந பர்கின் நலனுக்காகஇத ரதாழில்கள
நடெஇததுவக்த ஒழிஇததல், கூலிமக்றக்யே ஒழிஇததல்,
மதாயேஇததின் ஒருங்கிக்க்வப் பிரெகடெனம்
ரய்தல், அறரெ்சன்  பணகக்ள ரவறுமயன
உற் பஇததிக்யே யமற் பார்க்வ ரய்ைம்  பணயோக
மாற்ிகவிடெல் - ் க்வய பான்ற நக்டெமக்ற
நடெவடிக்க்ககள அறந்த ரவியீடுகில்
மன்ரமாழியேப் படுகின்றன. ் இததக்கயே
மன்ரமாழிவுகள அறக்னஇததும், வர்க்கப்
 பக்கக்மகள மக்றந்துய பாவது ஒன்க்ற
மடடுயம சுடடுவதாக உளளன. ் ந்த வர்க்கப்
 பக்கக்மகள அறந்தக் காலகடடெஇததில்
அறப்ய பாதுதான் மக்ளவிடெஇத
ரதாடெங்கியிருந்தன. வர்க்கப்  பக்கக்மகள
அறவற்ிகன் ரதாடெக்க காலஇதயத நிலவியே
ரதிவற்ற, வக்ரெயேறுக்கப் படொத வடிவங்கில்
மடடுயம ் ந்த ரவியீடுகில் அறக்டெயோளம்
காணப் படுகின்றன. எனயவ, ் ந்த
மன்ரமாழிவுகள கலப் பற்ற கற் பனாவாதஇத
தன்க்ம ரகாணடெக்வயோகயவ உளளன.

விமர்ன-கற் பனாவாத யாஷலிம், விமர்னகற் பனாவாத கம்யூனிம் ஆகியேவற்ிகன்
மக்கியேஇததுவம் வரெலாற்று வளர்சச்சைடென்
எதிர்விகித உறக்வக் ரகாணடுளளது. நவீன
வர்க்கப் ய பாரொடடெம் எந்த அறளவுக்கு
வளர்சச்சர பற்று திடடெவடடெமான வடிவம்
ர பறுகிறயதா, அறந்த அறளவுக்குப்
ய பாரொடடெஇததிலிருந்து ் வ்வாறு கற் பக்னயோக
விலகி நிற்றலும், அறதன்மீது ரதாடுக்கப் படும்
கற் பக்னயோன தாக்குதல்களும் நக்டெமக்ற
மதிப் பக்னஇதக்தைம், தஇததுவ நியோயேம்
அறக்னஇதக்தைம் ் ழந்து விடுகின்றன. எனயவ,
் ந்த [தஇததுவ] அறக்மப்புகின்  மலவர்கள,
 பலவிதஇததில் புரெட்சகரெமாக விளங்கியேய பாதும்,
் வர்கின் சடெர்கள ஒவ்ரவாரு சதழலிலும்
ரவறும் பிற்ய பாக்குக் குறுங்குழக்களாகயவ
அறக்மயேப் ர பற்றுளளனர்.  பாடடொி
வர்க்கஇததின் மற்ய பாக்கான வரெலாற்றுபூர்வ
வளர்சச்சக்கு எதிரொகஇத தங்கள குருநாதர்கின்
 மலக் கருஇததுகக்ள உடும்புப் பிடியோகப்
பிடிஇததுக் ரகாணடுளளனர். எனயவ, வர்க்கப்

ய பாரொடடெஇதக்த மழங்கடிக்கவும், வர்க்கப்
 பக்கக்மகக்ளசச மரெப் படுஇததவும் விடொமல்
ரதாடெர்ந்து மயேலுகின்றனர். தங்கின்
கற் பனாவாத  மகஇத திடடெங்கக்ளசச யாதக்ன
பூர்வமாக நக்டெமக்றப் படுஇததி விடெலாரமன
் ன்னமம் கனவு காணகின்றனர். ஆங்காங்யக
தனிஇததனியோன ்சல ”யவக்லக்
கூடடெக்மவுகக்ளஇத” (Phalansteries)
யதாற்றுவிஇததல், ”உளநாடடுக்
குடியிருப்புகக்ள” (Home Colonies) நிறுவுதல், ஒரு
”குடடி ஐயகரியோக்வ” (Little Icaria) அறதாவது புது
ரஜஜிரலஇததின் குடடி மாதிரிகக்ள அறக்மஇததல்[ஏ
11] ஆகியேக்வ ் வர்கின் கற் பனாவாத  மகஇத
திடடெங்கள. ் ந்த ஆகாயேக்
யகாடக்டெகக்ளரயேல்லாம் கடடிமடிக்க,
் வர்கள மதலாிமார்கின்  பரிவுணர்வுக்கும்
 பணஇததுக்கும் யவணடுயகாள விடுக்கயவணடியே
கடடொயேஇததுக்கு உளளாகின்றனர்.  படிப் படியோக
் வர்கள யமயல விவரிக்கப் படடெ பிற்ய பாக்குப்
 பழக்மவாத யாஷலிஸ்டு வக்கயினரொகஇத
தாழந்துவிடுகின்றனர். அறவர்கிடெமிருந்து

் வர்கள யவறு படுவது, மிகவும்
மக்றப் படுஇததப் படடெ  பகடடுப் புலக்மயிலும்,
் வர்தம்  மக விஞ்ஞானஇததின் அறதியேப்
 பலன்கின் பால் ் வர்கள ரகாணடுளள
ரவிகஇததனமான  மடெ நம்பிக்க்கயிலும்
மடடுயம.

[ஏ 11] யவக்லக் கூடடெக்மவுகள (Phalansteries)
என் பக்வ ஷார்ல் பூரியயே (Charles Fourier)
திடடெஇததின் படி அறக்மந்த யாஷலிக்
குடியிருப்புகள ஆகும். ஐயகரியோ (Icaria) என் பது
காய ப (Cabet) அறவருக்டெயே கற் பக்ன உலகஇததுக்கு
் டடெ ர பயேரொகும். பின்னாில் அறவருக்டெயே
அறரமரிக்கக் கம்யூனிக் குடியிருப்புக்கு
அறப்ர பயேக்ரெசச சதடடினார். [1888-ஆம் ஆணடின்
ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].

“உளநாடடுக் குடியிருப்புகள” (Home Colonies)
என் பது, வன் (Owen) அறவருக்டெயே கம்யூனி
மன்மாதிரிசச மதாயேங்களுக்கு ் டடெக்ழஇதத
ர பயேரொகும். யவக்லக் கூடடெக்மவுகள
(Phalansteries) என் பது, பூரியயே திடடெமிடடிருந்த
ர பாது மாிக்ககளுக்கு ் டடெ ர பயேரொகும்.
ஐயகரியோ என் பது [காய பயின்] கற் பக்ன
யதஇததுக்குசச சதடடெப் படடெ ர பயேரொகும். காய ப
அறந்தக் கற் பக்ன யதஇததின் கம்யூனி
நிறுவனங்கக்ளசச ்சஇததரிஇததுளளார். [1890-ஆம்
ஆணடின் ரஜஜர்மானியேப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ்
எழதியே குிகப்பு].

எனயவ, ் வர்கள ரதாழிலாி வர்க்கம்
ார்பிலான அறரெ்சயேல் நடெவடிக்க்ககள
அறக்னஇதக்தைம் வன்க்மயோக எதிர்க்கின்றனர்.
் வர்கக்ளப் ர பாறுஇததவக்ரெ, புதியே
யவதாகமஇததில் (New Gospel) ரகாணடுளள
குருடடுஇததனமான அறவநம்பிக்க்கயின்

விக்ளவாக மடடுயம அறஇததக்கயே நடெவடிக்க்க
் ருக்க மடிைம் எனக் கருதுகின்றனர்.
் ங்கிலாந்தில் வனியேர்கள (Owenites)
ானவாதிகக்ளைம் (Chartists)[46], ஃபிரொன்்சல்
ஃபூரியயேயேர்கள (Fourierists)
’சர்திருஇததம்’வாதிகக்ளைம் (Reformistes)[47]
எதிர்க்கின்றனர்.
(அறஇததியோயேம்-3 மற்றும்)
அறடிக் குிகப்புகள
[அறடிக்குிகப்க் பப்  படிஇதது மடிஇததபின்,
அறடிக்குிகப்பு எணமீது ராடுக்கி, நூலின்
உக்ரெப் பகுதிக்யே விடடெ ் டெஇததிலிருந்து
ரதாடெர்ந்து  படிக்கலாம்.]
[37] ் ங்கிலாந்து சர்திருஇததக் கிளர்சச்ச: ் ங்குக்
குிகப்பிடெப் படுவது ் ங்கிலாந்து  பாரொளுமன்றஇத
யதர்தல் சர்திருஇததஇததுக்காக நக்டெர பற்ற

கிளர்சச்சயோகும். ் ந்தக் கிளர்சச்சயின்  பலனாகஇத
யதர்தல் சர்திருஇததசச டடெம் 1931-் ல் காமன்ஸ்
க் பயில் நிக்றயவற்றப் படடெது. 1832 ஜஜூனில்
பிரெபுக்கின் க் பயோல் ஏற்கப் படடெது.
் சசடடெம் நிலவுக்டெக்ம ர பற்ற பிரெபுக்
குலஇததார் அறதுவக்ரெ வகிஇததுவந்த அறரெ்சயேல்
ஏகய பாகஇததுக்கு எதிரொனதாகும். ் சசடடெம்,
ரதாழில்துக்ற மதலாிகள  பாரொளுமன்றஇததில்
் டெம்ர பற வக்கரய்தது. ் ந்தசச
சர்திருஇததஇததுக்கான ய பாரொடடெஇததில்  பாடடொி
வர்க்கஇததினரும், குடடி மதலாிஇததுவப்
 பகுதியயோரும் உந்து க்தியோகசச ரயேல் படடெனர்.
ஆனால் மிதவாத மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
் வர்கக்ள ஏமாற்ிகவிடடெது. ் வர்கள எவ்விதஇத
யதர்தல் உரிக்மகளும் ர பற மடியோத படி
தடுஇததுவிடடெது.
[38] ஃபிரரெஞ்சு மரெபுவழி மடியோட்சவாதிகள
(French Legitimists): 1830-் ல் ஆட்சயிலிருந்து
அறகற்றப் படடெ புர்ய பான் அறரெ வம்இததின்
ஆதரெவாளர்கக்ளக் குிகக்கிறது. புர்ய பான் அறரெ

வம்ம் உயேர்குடி நிலப்பிரெபுக்கின்
நலன்கக்ளப் பிரெதிநிதிஇததுவப் படுஇததியேது.
நிதிப்பிரெபுக்கள, ர பருமதலாிகள ஆகியயோரின்
ஆதரெவுடென் ஃபிரரெஞ்சு மரெபுவழி
மடியோட்சவாதிகள, ஆட்சயிலிருந்த
ஆர்லியேன்ஸ் அறரெ வம்இததுக்கு எதிரொகப்
ய பாரொடினர். அறப்ய பாரொடடெஇததின்ய பாது,
அறவர்கில் ்சலர், சுரெணடும்
மதலாிகிடெமிருந்து  பாடடொி மக்கக்ளப்
 பாதுகாப் பவர்கள நாங்கள எனக் கூிகக்ரகாணடு
யாஷலி மழக்கங்களால் மக்கக்ளஇத
ணடிவிடுவதில் ஈடு படடெனர்.
[39] ் ளம் ் ங்கிலாந்து அறக்மப்பு: ் ங்கிலாந்து
நாடடின்  பழக்மவாதக் கட்சக்யேசச (யடொரிகள
கட்ச) யர்ந்த ் லக்கியே ஆ்சரியேர்கின் குழ. 19ஆம் நூற்றாணடின் ரதாடெக்கஇததில் ் ந்த
அறக்மப்பு உருவாக்கப் படடெது. மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததின் வளர்ந்துவந்த அறரெ்சயேல்,
ர பாருளாதாரெ வலிக்மக்கு எதிரொன
நிலப்பிரெபுக்கின் அறதிருப்திக்யே ் க்குழ

ரவியிடடெது. மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு
எதிரொன தங்கின் ய பாரொடடெஇததில் ரதாழிலாி
வர்க்கஇததின் ஆதரெக்வப் ர பறும்ர பாருடடு,
அறவர்கக்ள ஈர்க்கும் விதமான கிளர்சச்சயூடடும்
யமக்டெப் பிரெசசாரெங்கக்ள ் க்குழவினர்
யமற்ரகாணடெனர்.
[40] ்சஸ்யமாணடி (Sismondi, 1817-1887): ஜஜான்
ஷார்ல் யல னார் ்சஸ்யமாணட யடெ என் பது
் வரெது மழப்ர பயேர். சுவிஸ் நாடடுப்
ர பாருளாதாரெ வல்லுனர். வரெலாற்று அறிகஞர்.
குடடி மதலாிஇததுவ யாஷலிஇததின் பிரெதிநிதி.
மதலாிஇததுவஇதக்தக் குடடி மதலாிஇததுவ
யநாக்கில் விமர்்சஇததவர். ர பருவீத
மதலாிஇததுவ உற் பஇததி மக்றயின்
மற்ய பாக்குஇத தன்க்மரகாணடெ ய பாக்குகக்ள
் வர் உணர்ந்துரகாளளவில்க்ல.  பக்ழயே  மக
அறக்மப்புகிலும், மரெபுகிலும் அறதாவது புதியே
ர பாருளாதாரெ நிக்லக்மகளுக்கு ஒவ்வாத
க்கவிக்னக் குழம உற் பஇததி மக்றகிலும்,

தந்க்தவழிசச மதாயே மக்றயிலான
விவாயேஇததிலும் ீரர்வுகக்ளஇத யதடிவந்தார்.
[41] ரஹெர் கார்ல் குிரன் (Herr Karl Grun, 18171887): ரஜஜர்மானியே குடடி மதலாிஇததுவக்
கடடுக்ரெயோளர்.
[42]  பாபியயோவ் (Babeuf, 1760-1797): ் வரெது
உணக்மப் ர பயேர் ஃபிரொன்சுவா யநாயயேல்.
ஃபிரரெஞ்சுப் புரெட்சயில்  பங்கு ர பற்றவர்.
கற் பனாவாதக் கம்யூனிஇததின் மிகசச
ரல்வாக்குப் ர பற்ற பிரெதிநிதி. ் ரெக்சயே ங்கம்
ஒன்க்ற அறக்மஇதது, ஆைதம் தாங்கியே
எழசச்சக்கான ஆயேஇததங்கக்ள யமற்ரகாணடொர்.
ர பாதுமக்கின் நலன்காக்கும் புரெட்சகரெ
ர்வாதிகாரெ ஆட்சக்யே நிறுவுவயத ் வரின்
யநாக்கமாக ் ருந்தது. ஆைத எழசச்சக்கான தி
ஆயலாக்ன ரவிப் படடு, 1797-ஆம் யம 27் ல் மரெண தணடெக்ன விதிக்கப் படடொர்.

[43] ான் ்சயமான் (Saint Simon, 1760-1825): அறன் ர
கியளாஇத ான் ்சயமான் என் பது ் வரெது
மழப்ர பயேர். ஃபிரொன்சு நாடடின் கற் பனாவாத
யாஷலிஸ்டு. மதலாிஇததுவ அறக்மப்பு
மக்றக்கு எதிரொனவர். க்கவிக்னக் குழமக்
யகாட பாடக்டெ அறடிப் பக்டெயோகக் ரகாணடெ ஒரு
மதாயேஇததுக்கான யவக்லஇததிடடெஇதக்த
மன்க்வஇததுசச ரயேல் படடொர். ஆனால் தனியோர்
ராஇததுக்டெக்மக்யே எதிர்க்கவில்க்ல.
விஞ்ஞானஇதக்தஇத ரதாழில்துக்றைடென்
் க்ணஇததல், உற் பஇததிக்யே க்மயேப் படுஇததல்,
திடடெமக்றப் படி உற் பஇததிக்யேப் ர பருக்குதல்
ஆகியே கருஇததுகக்ள மன்க்வஇததார். ஆனால்
அறரெ்சயேல் ய பாரொடடெம் குிகஇததும், புரெட்ச
குிகஇததும் எதிர்மக்ற நிக்லக்யே
யமற்ரகாணடொர். அறரொங்கசச
சர்திருஇததங்கள மலமம், ஒரு புதியே மதஇததின்
வழியில் மதாயேஇததுக்கு அறறரநிகப்  பயிற்்ச
அறிப் பதன் மலமம் வர்க்க மரெண பாடுகக்ள
ஒழிக்க மடிைம் என நம்பினார்.

[44] ஃபூரியயே (Fourier, 1772-1837): ஷார்ல்
ஃபூரியயே என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர். ் வர்
மதலாிஇததுவ அறக்மப்க் பக் கடுக்மயோகசச
ாடினார். வருங்கால ’் க்வான’ மதாயேம்
மனிதனின் உளளஇதது உணர்சச்சகக்ள அறிகந்து
ரகாளவதன் அறடிப் பக்டெயில் அறக்மைம் என்றார்.
எல்யலாரும் தாயன மனமவந்து யவக்ல
ரய்ைம் ‘யவக்லக் கூடடெக்மப்புகக்ள’
உருவாக்கி, யாஷலி மதாயேஇதக்தசச மாதான
மக்றயில் நிறுவ மடிைம் என நம்பினார்.
 பலாஇதகாரெப் புரெட்சக்யே எதிர்இததார். ஃபூரியயே
தனியோர் ராஇததுக்டெக்மக்யே எதிர்க்கவில்க்ல.
[45] வன் (Owen, 1771-1858): ரொ பர்ட வன்
என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர். ் வர்
மதலாிஇததுவ அறக்மப்க் பக் கடுக்மயோகக்
கணடிஇததார். ஆனால் மதலாிஇததுவ
மரெண பாடுகின்  மல காரெணங்கக்ள அறவரொல்
விளக்கிக் காடடெ மடியேவில்க்ல. கல்வி,  மக
சர்திருஇததம்  மலமாகசச  மக ஏற்றதாழவுகக்ள
அறகற்ற மடிைம் என நம்பினார். அறதற்குரியே ஒரு

விரிவான யவக்லஇததிடடெஇதக்த மன்க்வஇததார்.
தம் யவக்லஇததிடடெஇதக்த நக்டெமக்றயில்
ரயேல் படுஇதத அறவர் யமற்ரகாணடெ மயேற்்சகள
யதால்வி கணடென. ‘கற் பனாவாத யாஷலிமம்
விஞ்ஞான யாஷலிமம்’ என்னும் நூலில்
ஏங்ரகல்ஸ், ான் ்சயமான், ஷார்ல் ஃபூரியயே,
ரொ பர்ட வன் ஆகியயோரின் யகாட பாடுகள  பற்ிக
விரிவாக எழதிைளளார்.
[46] ானவாதிகள (Chartists): ானம் என்று
ர பாருள படும் Charter என்ற ரால்லிலிருந்து
உருவான ரால். ் ங்கிலாந்து
ரதாழிலாளர்கின் புரெட்சகரெமான மக்கள
் யேக்கஇதக்தசச யர்ந்தவர்கள. ரதாழிலாளர்கின்
கடினமான ர பாருளாதாரெ நிக்லக்மகள,
அறரெ்சயேல் உரிக்மயின்க்ம ஆகியேவற்ிகன்
காரெணமாகஇத யதான்ிகயே ் யேக்கம். 1830-கின்
கக்டெ்சயில் ர பரியே ர பாதுக்கூடடெங்கள,
ஆர்ப் பாடடெங்களுடென் ரதாடெங்கியே ் ந்த
் யேக்கம் ் க்டெயிக்டெயயே ரதாய்வுற்று, 1850கின் ரதாடெக்கம்வக்ரெ ரதாடெர்ந்தது. ஒரு

 பக்குவமான புரெட்சகரெஇத தக்லக்மைம்,
ரதிவான யவக்லஇததிடடெமம் ் ல்லாதயத
் ந்த ் யேக்கஇததின் யதால்விக்குக் காரெணம்.
[47] சர்திருஇததம்வாதிகள (Reformistes):  பாரி்சல்
1843 மதல் 1850 வக்ரெ ரவிவந்த சர்திருஇததம் (La
Reforme) என்னும் ரய்திஇததாின் ஆதரெவாளர்கள
் வ்வாறு குிகப்பிடெப் படடுளளனர். குடியேரெக்
நிறுவ யவணடும், ஜஜனநாயேக மதாயேசச
சர்திருஇததங்கக்ள யமற்ரகாளள யவணடும்
என் பது ் வர்கின் யகாரிக்க்க.
(அறஇததியோயேம்-3 அறடிக்குிகப்புகள மற்றும்)

அறஇததியோயேம் - 4
தற்ய பாதுளள  பல்யவறு எதிர்க்கட்சகள
குிகஇததுக் கம்யூனிஸ்டுகின் நிக்ல பாடு

் ங்கிலாந்திலுளள ானவாதிகள,
அறரமரிக்காவிலுளள விவாயேசச
சர்திருஇததவாதிகள ஆகியயோரின்
் யேக்கங்கக்ளரயோஇதத, தற்ய பாது நிலவும்
ரதாழிலாி வர்க்கக் கட்சகளுடென்
கம்யூனிஸ்டுகின் உறவுநிக்ல குிகஇதது
[் ந்நூலின்] ் ரெணடொவது பிரிவு
ரதிவு படுஇததிைளளது.
கம்யூனிஸ்டுகள, ரதாழிலாி வர்க்கஇததின்
உடெனடி லட்சயேங்கக்ள எய்திடெவும்,
அறவ்வப்ய பாக்தயே நலன்கக்ள நிக்றயவற்ிகக்
ரகாளளவும் ய பாரொடுகிறார்கள. ஆனாலும்,
நிகழகால ் யேக்கஇததியலயயே அறந்த ் யேக்கஇததின்
எதிர்காலஇதக்தப்

பிரெதிநிதிஇததுவப் படுஇததுகின்றனர்; ் யேக்கஇததின்
எதிர்காலம் குிகஇதது அறக்கக்ற எடுஇததுக்
ரகாளகின்றனர். ஃபிரொன்்சல் கம்யூனிஸ்டுகள
 பழக்மவாத, ீரவிரெவாத மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததினருக்கு எதிரொகசச  மகஜஜனநாயேகவாதிகளுடென்[ஏ 12] கூடடுசச
யர்ந்துரகாளகின்றனர். என்றாலும், மார பரும்
புரெட்சயிலிருந்து  பாரெம் பரியேமாகப் ர பறப் படடு
வந்துளள ராற்யகாக்வகள, பிரெக்மகள குிகஇதது
ஒரு விமர்ன நிக்ல பாடக்டெ யமற்ரகாளளும்
உரிக்மக்யே விடடுவிடொமல் தம் க்கயில்
க்வஇததுளளனர்.

[ஏ 12] அறக்காலஇததில்  பாரொளுமன்றஇததில் ரலஇதருரரொயலனும்[48], ் லக்கியே உலகில் லூயீ
பிளாங்க்கும்[49], தினரிப்  பஇததிரிக்க்க
ஊடெகஇததில் சர்திருஇததம் (Reforme) என்னும்
 பஇததிரிக்கைம் பிரெதிநிதிஇததுவப் படுஇததியே கட்ச
் து.  மக-ஜஜனநாயேகம் என்ற ர பயேக்ரெப்

ர பாறுஇததவக்ரெ அறப்ர பயேக்ரெக்
கணடுபிடிஇததவர்களுக்கு, ஜஜனநாயேகக் கட்ச
அறல்லது குடியேரெசுக் கட்சயின், கூடெக்குக்றயே
யாஷலி ாயேம் பூப் படடெ ஒரு பிரிவு
என் பக்தயயே குிகஇததது. [1888-ஆம் ஆணடின்
ஆங்கிலப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ் எழதியே
குிகப்பு].
ஃபிரொன்்சல் அறக்காலஇததில் தன்க்னஇததாயன
 மக-ஜஜனநாயேகக் கட்ச என்று அறக்ழஇததுக்
ரகாணடெ ் க்கட்சக்யே, அறரெ்சயேல் வாழவில்
ரலஇதரு-ரரொயலனும், ் லக்கியேஇததில் லுயீ
பிளாங்க்கும் பிரெதிநிதிஇததுவப் படுஇததினர்.
் வ்வாறு, அறக்கட்ச ் ந்நாக்ளயே ரஜஜர்மன்
 மக-ஜஜனநாயேகஇததிலிருந்து அறளவிடெ மடியோத
அறளவுக்கு யவறு படடிருந்தது. [1890-ஆம்
ஆணடின் ரஜஜர்மானியேப்  பதிப்புக்கு ஏங்ரகல்ஸ்
எழதியே குிகப்பு].

சுவிடஸைர்லாந்தில், ீரவிரெக் ரகாளக்கயினக்ரெக்
(Radicals) கம்யூனிஸ்டுகள ஆதரிக்கின்றனர்.
ஆனால், அறயத யவக்ளயில், ீரவிரெக்
ரகாளக்கயினரின் கட்ச, ஒரு பாதி ஃபிரரெஞ்சு
நாடடில் உளளது ய பான்ற ஜஜனநாயேக
யாஷலிஸ்டுகக்ளைம், மறு பாதி ீரவிரெக்
ரகாளக்கைக்டெயே மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததாக்ரெைம் ரகாணடெ, ஒன்றுக்ரகான்று
 பக்கக்ம  பாரொடடும் கூறுகளால் ஆனது
என் பக்தக் கம்யூனிஸ்டுகள காணஇத
தவறவில்க்ல.
ய பாலந்தில், யத விடுதக்லக்கு விவாயேப்
புரெட்சயயே தக்லயோயே நி பந்தக்ன என் பக்த
வலிைறுஇததும் கட்சக்யேக் கம்யூனிஸ்டுகள
ஆதரிக்கின்றனர். 1846-் ல் கிரொக்கவ் (Cracow)
எழசச்சக்குஇத[50] ணடுயகாலாக ் ருந்த கட்ச
அறது.
ரஜஜர்மனியில், எயதசசாதிகாரெ
மடியோட்சக்யேைம், நிலப்பிரெபுஇததுவப்  பணக்ண

உக்டெக்மயோளர்கக்ளைம் (feudal squirearchy),
[நகர்ப்புறப் பிற்ய பாக்குவாதக்] குடடி
மதலாிஇததுவப் பிரிவினக்ரெைம் (petty
bourgeoisie)[51] எதிர்இதது மதலாிஇததுவ வர்க்கம்
புரெட்சகரெமான மக்றயில் ரயேல் படும்
ய பாரதல்லாம், கம்யூனிஸ்டுகள மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுடென் யர்ந்துநின்று ய பாரொடுகின்றனர்.
ஆனால், மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கும்
 பாடடொி வர்க்கஇததுக்கும் ் க்டெயயேயோன ீரரொப்
 பக்கக்மக்யேசச ாஇததியேமான அறளவுக்குஇத
ரதிவாக உணரும் படி, ரதாழிலாி
வர்க்கஇததுக்கு அறிகவு புகடடுவக்தக்
கம்யூனிஸ்டுகள எந்தரவாரு சதழலிலும்
ஒருய பாதும் நிறுஇததவில்க்ல. காரெணம்,
மதலாிஇததுவ வர்க்கம் தன்
யமலாதிக்கஇததுடென்கூடெயவ தவிர்க்க
மடியோத படி புகுஇதத யவணடியிருக்கும்  மக,
அறரெ்சயேல் நிக்லக்மகக்ள, ரஜஜர்மானியேஇத
ரதாழிலாளர்கள அறப் படியயே மதலாிஇததுவ
வர்க்கஇததுக்கு எதிரொன ஆைதங்களாகப்
 பயேன் படுஇததக்கூடும். யமலும், ரஜஜர்மனியில்

பிற்ய பாக்கு வர்க்கங்கின் வீழசச்சக்குப் பிறகு,
அறயத மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததுக்கு எதிரொன
ய பாரொடடெம் உடெனடியோகஇத ரதாடெங்கக்கூடும்.
கம்யூனிஸ்டுகள மதன்க்மயோக ரஜஜர்மனியிடெம்
தங்கள கவனஇதக்தஇத திருப்புகின்றனர். காரெணம்,
ரஜஜர்மனியில் ஒரு மதலாிஇததுவப் புரெட்ச
நக்டெர பறும் தறுவாயில் உளளது. ஐயரொப்பியே
நாகரிகம் மிகவும் மன்யனிகைளள
நிக்லக்மகின் சதழலில் அறது நடெஇததப் படெ
யவணடிைளளது.  பதியனழாம் நூற்றாணடில்
் ங்கிலாந்திலும்,  பதிரனடடொம் நூற்றாணடில்
ஃபிரொன்்சலும் ் ருந்த  பாடடொி
வர்க்கஇதக்தரயேல்லாம்விடெ மிக அறதிக
வளர்சச்சர பற்ற ஒரு  பாடடொி வர்க்கம் அறக்த
நடெஇததவுளளது. யமலும், ரஜஜர்மனியில்
நக்டெர பறப்ய பாகும் மதலாிஇததுவப் புரெட்ச,
உடெனடியோக அறதக்னப் பின்ரதாடெரெப்ய பாகும்
ஒரு  பாடடொி வர்க்கப் புரெட்சக்கான
மன்யனாடியோகயவ ் ருக்கப் ய பாகிறது
என் பதும் காரெணமாகும்.

சுருங்கக் கூிகன், கம்யூனிஸ்டுகள எங்கும்
தற்ய பாதுளள  மக, அறரெ்சயேல் அறக்மப்பு
மக்றகளுக்கு எதிரொன புரெட்சகரெ ் யேக்கம்
ஒவ்ரவான்க்றைம் ஆதரிக்கின்றனர். ் ந்த
் யேக்கங்கள அறக்னஇததிலும், அறக்வ
ஒவ்ரவான்ிகன் தக்லயோயே பிரெசச்சக்னயோகசச
ராஇததுக்டெக்மப் பிரெசச்சக்னக்யே
கம்யூனிஸ்டுகள மன்னிக்லக்குக் ரகாணடு
வருகின்றனர். அறந்த யநரெஇததில் அறது எந்த
அறளவுக்கு வளர்சச்ச ர பற்றுளளது என் பக்தப்
ர பாருட படுஇததுவதில்க்ல.
மடிவாக, அறக்னஇதது நாடுகின் ஜஜனநாயேகக்
கட்சகளுக்டெயே ஐக்கியேஇததுக்காகவும்,
உடென் பாடடுக்காகவும் கம்யூனிஸ்டுகள
 பாடு படுகின்றனர்.
கம்யூனிஸ்டுகள தங்கள கருஇததுக்கக்ளைம்
யநாக்கங்கக்ளைம்  மடிமக்றப் பக்த ் ழிவாகக்
கருதுகின்றனர். ் ன்றுளள  மக நிக்லக்மகள
அறக்னஇதக்தைம்  பலவந்தமாக வீழஇததினால்

மடடுயம தம் ் லட்சயேங்கக்ள அறக்டெயே
மடிைம் என் பக்தக் கம்யூனிஸ்டுகள
ரவிப் பக்டெயோக அறிகவிக்கின்றனர். கம்யூனிப்
புரெட்சக்யேக் கணடு ஆளும் வர்க்கங்கள அறஞ்்ச
நடுங்கடடும்.  பாடடொிகிடெம் ் ழப் பதற்கு
ஏதுமில்க்ல, அறவர்தம் அறடிக்மசச ங்கிலிகக்ளஇத
தவிரெ. அறவர்கள ரவல்வதற்யகா ர் உலகம்
் ருக்கிறது.
உலகஇத ரதாழிலாளர்கயள, ஒன்றுயருங்கள![52]
(அறஇததியோயேம்-4 மற்றும்)

அறடிக் குிகப்புகள
[48] ரலஇதிர-ரரொயலன் (Ledru Rollen, 1807-1874):
அறரலக்ஸைாந்தர் குஸ்ட ரலஇதிர-ரரொயலன்
என் பது ் வரெது மழப்ர பயேர். ஃபிரெஞ்சுக்
கடடுக்ரெயோளர். அறரெ்சயேல்வாதி. குடடி

மதலாிஇததுவ ஜஜனநாயேகவாதிகின்
தக்லவர்களுள ஒருவர். சர்திருஇததம் (La Reforme)
ரய்திஇததாின் ஆ்சரியேர். 1848-் ல்
அறரொங்கஇததின் உறுப்பினரொக ் ருந்தார்.
[49] லூயி பிளாங்க் (Louis Plank, 1811-1882):
ஃபிரரெஞ்சுக் குடடி மதலாிஇததுவ
யாஷலிஸ்டு. வரெலாற்று ஆ்சரியேர். 1848-49
புரெட்சயில் ீரவிரெப்  பங்காற்ிகயேவர்.
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததினருடென் மரெம்
ரய்துரகாளவக்த ஆதரிஇததார்.
[50] கிரொக்கவ் எழசச்ச: ய பாலந்துப்
பிரெயதங்கில் யத சுதந்திரெம் ர பறுவதற்காக
1846 பிப்ரெவரியில் ஆைதயமந்தியே எழசச்ச
நக்டெர பற்றது. ய பாலந்தின் புரெட்சகரெ
ஜஜனநாயேகவாதிகள ் ந்த எழசச்சக்யே மன்னின்று
நடெஇததினர். உயேர்குடியினரின் ஒரு  பகுதியினர்
புரிந்த துயரொகஇததால் ் ந்தப் புரெட்ச எழசச்ச
ர பாதுவாகஇத யதால்விைற்ற ய பாதிலும், 1815ஆம் ஆணடுரதாடடு ஆஸ்திரியோ, ருருயோ,

பிரெருயோ ஆகியே நாடுகின் கூடடு ஆதிக்கஇததில்
் ருந்துவந்த கிரொக்கவ்வில் மடடும் 1846
பிப்ரெவரி 22-் ல் புரெட்சயோளர்கள
ரவற்ிகயேக்டெந்து யத்சயே அறரொங்கஇதக்த
நிறுவினர். நிலப்பிரெபுக்களுக்கு கடடொயேமாகசச
ரய்யேப் படடுவந்த யக்வகக்ள ரெஇதது ரய்து
அறிகக்க்க ரவியிடடெனர். ஆனால், கிரொக்கவ்
எழசச்ச 1846 மார்சச ரதாடெக்கஇததில்
நசுக்கப் படடெது. 1846 நவம் பரில் ஆஸ்திரியோ,
பிரெருயோ, ருருயோ ஆகியே நாடுகள ர்
உடென் படிக்க்க ரய்துரகாணடென. ் தன் படி
கிரொக்கவ் ஆஸ்திரியேப் ய பரெரெ்சல்
் க்ணக்கப் படடெது.
[51] குடடி மதலாிஇததுவப் பிரிவினர்:
ஆங்கிலப்  பதிப்பில் petty bourgeoisie என்று
குிகப்பிடெப் படடொலும், ரஜஜர்மன்  மலஇததில்
மார்க்ஸ், ஏங்ரகல்ஸ்  பயேன் படுஇததியே ரால்
Kleinburgerei என் பதாகும். நகர்ப்புறக் குடடி
மதலாிஇததுவ வர்க்கஇததின் பிற்ய பாக்குப்

பிரிவினக்ரெக் குிகக்கயவ ் சசரால்க்லப்
 பயேன் படுஇததினர்.
[52] கம்யூனிஸ்டு அறிகக்க்கயின் மஇததாய்ப் பான
் ந்தப் புகழர பற்ற மழக்கம், ரஜஜர்மானியே
 மலஇததில், “Proletarier aller Länder, vereinigt euch!”
என்று காணப் படுகிறது. ் தன் ரியோன ஆங்கில
ரமாழிர பயேர்ப்பு, “Proletarians of all countries,
Unite!” என அறக்மைம். எனயவ, தமிழில்,
“அறக்னஇதது நாடடுப்  பாடடொிகயள,
ஒன்றுயருங்கள!” என்று கூறுவயத ரியோக
் ருக்கும். ஆனால், ஏங்ரகல்க்ன்
யமற் பார்க்வயில் ரவியோன ஆங்கிலப்
 பதிப்பில், “Working men of all countries, Unite!”
என்று ் டெம்ர பற்றுளளது. ் தக்னஇத தமிழில்,
“அறக்னஇதது நாடடுஇத ரதாழிலாளர்கயள,
ஒன்றுயருங்கள!” என்று கூறலாம். எனினும்,
“உலகஇத ரதாழிலாளர்கயள, ஒன்றுயருங்கள!”
என்னும் மழக்கயம அறன்றுமதல் ் ன்றுவக்ரெ
நிக்லர பற்றுவிடடெது என் பதால்,

் ம்ரமாழியோக்கஇததிலும் அறவ்வாயற
் டெம்ர பற்றுளளது.
(அறஇததியோயேம்-4 அறடிக்குிகப்புகள மற்றும்)
(நூல் மற்றும்)

