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ஏகாதிபத்திய சகாப்தத்தில
சீர்திருத்தமும் புரட்சியும்1

டேவிட ட நோர்த,

இருபதநோம் நூற்ற்றநோண்டு ஓர் மலலைப்பூடடும் புதிலம  ம்

முன் ல வைக்கிற்றத:  அன்ற்றநோே  வைநோழ்வின் அடிப்பலே
 வைடி வைங்கள் மற்றும் ஒழுங்கலமப்புகளில் இந்தளவுக்க
ஆழமநோன மநோற்ற்றதலதக் கண்ே சகநோப்தம் மனித
 வைமலைநோற்றிடலைடிலேயே ட வைவேறற்றதவும் இருந்திருக்கவில்லலை.
விஞ்ஞ்ஞநோன முன்டனற்ற்றங்களின் விரிவேற வைல்லலையும் ட வைகமும்,
ஏற்றததநோழ வேறதநோேர்ச்சிிலேயேநோக,  இந்த பிமபஞ்சம் மற்றும் அதில்
 மத பூமி  வைகிக்கம் இேதலதப் பற்றிிலேயே  மத
கருததநோக்கததில்  ம்மிேமிருந்த ஒரு புமடசிலிலேயே
டகநோருகின்ற்றன.  இப்டபநோதம் கூே,  வேறசவ் வைநோய் கிமகததில்
நிலலைநிறுததப்படடிருக்கம்  மத வேறதநோழில்நுடப
உபகமணததிலிருந்த  வைரும் ஆச்சரிிலேயேமூடடும்
தக வைல்பரிமநோற்ற்றங்கலள பநோர்க்கம்டபநோத,   மக்க மூச்சுவிே
மற்றந்த டபநோகின்ற்றத.  விஞ்ஞ்ஞநோன கண்டுபிடிப்புகளுக்டகற்ப
கநோலைம்,  வேற வைளி,  மற்றும் உயிர் வைநோழ்வு கறிதத தன்
கருததருக்கலள மநோற்றிிலேயேலமததக் வேறகநோள் வைதற்கம் மற்றும்
விரிவுபடுததிக் வேறகநோள் வைதற்கம் மனிதகலைம்
நிர்பந்திக்கப்படுகிற்றத. இந்நூற்ற்றநோண்டின் சமூகப் டபமழிவுகள்
மற்றும் பிமளிலேயேங்களின் பின்னணியில்தநோன் இததலகிலேயே
விஞ்ஞ்ஞநோன  வைளர்ச்சிகள் சநோதிக்கப்படடுள்ளன.  உலைக
 வைலமபேம் மீண்டும் மீண்டும் மறு வைலமிலேயேலற்ற
வேறசய்ிலேயேப்படடுள்ளத; அததேன் எண்ணிலைேங்கநோ எழுச்சிகளும்
மற்றும் அ வைற்றின் பின்விலளவுகளும்
நூறுமில்லிிலேயேன்கணக்கநோன மக்கலள ட வைடமநோடு
வேறபிலேயேர்தவேறதடுதத உலைவேறகங்கிலும் அ வைர்கலள சிதறிடிலேயேநோேச்
வேறசய்தள்ளன.

ஆனநோல்,   வைநோழ்க்லக நிலலைலமகளில் எழுச்சிகளும்
மநோற்ற்றங்களும் இருந்தடபநோதினும்,  அமசிிலேயேல்
கருததக்களததில் விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை சிந்தலனயின்
முன்டனற்ற்றங்கடளநோடு ஒப்பிடு வைதற்க அங்டக ஒன்றுடம

இருக்கவில்லலை.  பிமபஞ்சதலத கறிதத மனிதனின் அறிவு
1900  வேறதநோேங்கி அதிட வைகமநோக விரி வைலேந்த  வைந்திருக்கிற்றத;
ஆனநோல் அ வைனத வேறசநோந்த சமூகவேறபநோருளநோதநோம இருப்லப
ஆளுகின்ற்ற விதிகள் கறிதத அ வைனத உணர் வைநோற்ற்றல்,  வீன
டசநோசலிசததின் ஸ்தநோபகர்களநோன கநோர்ல் மநோர்க்ஸ் மற்றும்
பிவேறமவேறேரிக் ஏங்வேறகல்ங்கெல்ஸநோல் எடேப்படே மடேதலதயும் விே
மிகமிகக் கலற்ற வைநோகட வை உள்ளத.

இன்லற்றிலேயேகநோலை முதலைநோளிதத வை அமசிிலேயேலின் நிலலைலிலேயே
 நோம் பரிசீலிப்புக்க எடுததப் பநோர்ததநோல்,  அங்டக ஒரு
கறிப்பிேததக்க சிந்தலனிலேயேநோளர் என்டற்றநோ அல்லைத
மூடலைநோபநோிலேயே வைநோதி என்டற்றநோ ஒடமவேறிலேயேநோரு வைலமக் கூே எ வைமநோலும்
சுடடிக்கநோடே முடிிலேயேநோத.  இருந்தம்கூே,  முதலைநோளிதத வைம்
அளவிேவிிலேயேலைநோத வேறபநோருளநோதநோம  வைலிலம மற்றும்
வேறசல் வை வைளதலதக் வேறகநோண்டிருக்கம் அனுகூலைதலதப்
வேறபற்றுள்ளத.  கலற்றந்தபடசம்,  வேறதன்கிழக்கநோசிிலேயே
வேறபநோருளநோதநோமக் வேறகநோந்தளிப்பு  வைரும் வைலமடிலேயேனும்,
உிலேயேர்ந்த வைந்த பங்கச்சந்லதயும் மற்றும் சநோதலனிலேயேளவிலைநோன
இலைநோபங்களும் ஒரு பமந்த மூடலைநோபநோிலேயே வேறதநோலலைட நோக்க
பநோர்ல வைக்கநோன அ வைசிிலேயேதலத அததலன அ வைசமமநோனதநோக
ஆக்கியிருக்கவில்லலை.  டமலும்,  முதலைநோளிதத வை  வைர்க்க
டமலைநோளுலமக்க நீண்ேகநோலைமநோக எவ்வித வேற வைளிப்பலேிலேயேநோன
அமசிிலேயேல் ச வைநோலும் இல்லைநோதிருந்ததநோல்,  அத சமூகப்
புமடசியின் அச்சுறுததலுக்க எதிமநோக தன்லன கநோப்பநோற்றிக்
வேறகநோள்ள ட வைண்டிிலேயே வேறபரிிலேயே சிக்கலைநோன பிமச்சிலன
எதவுமின்றி,  வேறசல் வை வைளத திமடசியின் மீத தன் க வைனதலத
கவிதத ல வைக்க அதலன அனுமதிததத.

முதலைநோளிதத வை அமசிிலேயேலின் நிலலைலிலேயேப் டபநோலைட வை
அடதிலேயேளவு டமநோசமநோன வைலகயில்,  “வேறதநோழிலைநோளர் இிலேயேக்கம்"
என்ற்ற வேறபிலேயேரில் இேக்கமேக்கலைநோய் அலழக்கப்படு வைதம்
 வைமம்பிலைநோத  வைலகயில் டமநோசமலேந்தள்ளத.

1- Reform and Revolution in the Epoch of Imperialism1



வேறதநோழிலைநோளர்களின்  லைன்கலள பிமதிநிதிதத வைம் வேறசய் வைதநோக
கூறிக்வேறகநோண்டே அந் லைன்களில் ஆர் வைமின்றியும்,  மற்றும்
அதற்க விடமநோதமநோகவும் இருக்கம் அதிகநோமதத வை வைநோதிகளின்
தலலைலமயில்,  உததிடிலேயேநோகபூர் வை வேறதநோழிலைநோளர்
இிலேயேக்கங்கடளநோ மமணிக்கம் தறு வைநோயில் உள்ளன.
வேறதநோழிலைநோளர் இிலேயேக்கததின் வேற ருக்கடிிலேயேநோனத,  வேற வைறுமடன
வேறதநோழிலைநோளர் அதிகநோமதத வைததினத ட ர்லமயின்லம, ஊழல்,
அலைடசிிலேயேம் மற்றும் இிலேயேலைநோலமயின் விலளவு மடடுமன்று.
மநோற்றநோக,  இததலகிலேயே க வைர்திற்றனற்ற்ற பண்புகள்,  ஒரு
ஒடடுவேறமநோதத  வைமலைநோற்றுக் கநோலைகடேததின் சமிலேயேததில்,
வேறதநோழிலைநோளர் இிலேயேக்கததின் இணக்க வைநோத (accommodationist)

மற்றும் டசநோசலிச-விடமநோத கணநோம்சதலத தீர்மநோனிதத சமூக
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கில்,  அ வைற்றின் டதநோற்று வைநோலிலேயே
வேறகநோண்டுள்ளன.  யுததததிற்கப்-பிந்லதிலேயே ஏகநோதிபததிிலேயே
ஒழுங்கமுலற்றக்க வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கதலத திடேமிடடு
அடிபணிிலேயே வேறசய்ததன் அடிப்பலேயில்,  சந்தர்ப்ப வைநோத
வேறகநோள்லககளின் ஒரு அலம-நூற்ற்றநோண்டுக்கம் டமலைநோன
கநோலைம்,  வேறதநோழிலைநோளர் இிலேயேக்கததின் சமூக,  அமசிிலேயேல்,
புததிஜீவித மற்றும் அற்றவேற றிசநோர் அங்கலைடசணதலத
 வைடி வைலமததத.

பலை தசநோப்தங்களநோக,  யுததததிற்கப்-பிந்லதிலேயே வேறசழிப்பு
மற்றும் அதன் அடிப்பலேயிலைநோன டதசிிலேயே  லைன்புரி அமசுகள்
(welfare  states)  வேறசல் வைநோக்க வேறபற்றிருந்த கநோலைததில்,
வேறதநோழிலைநோளர்களத’  இிலேயேக்கததின் ததத வைநோர்தத அறிவீனம்
மற்றும் அமசிிலேயேல் ஊழல்களத நீண்ேகநோலை விலளவுகள்
வேற வைளிப்பலேிலேயேநோகத வேறதரிிலேயேநோதிருந்தத.   வைர்க்கங்களுக்க
இலேயிலைநோன சமூக உற்றவுகள்,  கலற்றந்தபடசம் பிமதநோன
முதலைநோளிதத வை  நோடுகளிடலைனும்,   லைன்புரி அமசின்
கடேலமப்புக்கள் இணக்கமநோக வேறசல்லை முடிந்திருந்த
மடேததிற்க,  அங்டக  வைர்க்கப் டபநோரின் தலலைசிற்றந்த
மூடலைநோபநோிலேயே வைநோதிகளுக்க இேமிருக்கவில்லலை.  அந்த
 வைமலைநோற்று கநோலைகடேம்,  அனுப வை வைநோத பிலிஸ்லேன்களுக்க
டமலைதிகமநோக எ வைலமயும் டகநோமவில்லலை,  அதடபநோன்ற்ற வைர்கள்
அலனதத ஏகநோதிபததிிலேயே  நோடுகளிலும் கநோளநோன்கலள டபநோலை
எண்ணிலைேங்கநோமல் முலளததிருந்தநோர்கள்.

சமமச மற்றும் இணக்க உற்றவுகள் தகர்ந்தடபநோன
பின்னர்தநோன் —அதநோ வைத,  சர் வைடதச முதலைநோளிதத வைம்
பலழிலேயே மற்றும்  வைழக்கமநோன விதிகளுக்கிணங்க இனியும்
வேறசிலேயேல்பே விரும்பநோமல் டபநோனதம் அல்லைத
வேறசிலேயேல்பேவிிலேயேலைநோமல் டபநோனதம் தநோன்—  யுததததிற்கப்-
பிந்லதிலேயே வேறதநோழிலைநோளர் இிலேயேக்க உள் நோற்ற்றததின் பரிமநோணம்
வேற வைளிப்படடுள்ளத.

வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கம் எதிர்வேறகநோண்டுள்ள வேற ருக்கடி,
சீர்திருதத வைநோதததின் டதநோல்விலிலேயே முடி வைநோக
எடுததக்கநோடடியிருக்கிற்றத என்பத ஏற்றததநோழ பநோர்ததவுேன்
விளங்கிக் வேறகநோள்ளக் கூடிிலேயே ஒன்ற்றநோகத டதநோன்ற்றலைநோம்.
ஆயினும் சமூக-ஜன நோிலேயேக சீர்திருதத வைநோதததின்
வீழ்ச்சிிலேயேநோனத டசநோவிிலேயேத ஒன்றிிலேயேததிலும் மற்றும் கிழக்க
ஐடமநோப்பநோவிலும் ஸ்மநோலினிச ஆடசிகளத
சர் வைக வைனததிற்கரிிலேயே வேறபநோறிவின் நிழலைநோல் இருடேடிக்கப்படடு
விடேத என்ற்ற உண்லம சூழ்நிலலைலிலேயே சிக்கலைநோக்கி

விடடிருந்தத.  வேற வைகஜனங்கள் இிலேயேல்பநோகட வை,  தநோங்கள்
எதிர்வேறகநோண்டிருக்கம் அமசிிலேயேல் நிகழ்வுப்டபநோக்கின்
டதநோற்று வைநோய்கலள ஆமநோிலேயே  நோடேங்வேறகநோள் வைதில்லலை.  இந்த
ஆடசிகலள,  ஆடசிகளின் தலலை வைர்களநோலும் சரி மற்றும்
அ வைற்றின் முதலைநோளிதத வை எதிமநோளிகளநோலும் சரி
இருதமப்பினமநோலும் அ வைற்றிற்க பிமடிலேயேநோகிக்கப்படே
அலேவேறமநோழிப்வேறபிலேயேலமக் வேறகநோண்டு வேறபருந்திமளநோன
வேறதநோழிலைநோளர்கள் அ வைற்லற்ற "கம்யூனிஸ்ட"  என்றும்,
“டசநோசலிஸ்ட" என்றுடம கருதியிருந்தனர்.

1989  மற்றும் 1991 க்க இலேடிலேயே,  ஸ்மநோலினிச
ஆடசிகளின் வீழ்ச்சிிலேயேநோனத முதலைநோளிதத வை
பிமச்சநோம வைநோதிகளநோல் (ஸ்மநோலினிஸ்டுகளின் ஒரு கணிசமநோன
பிரிவினநோலும் கூே)  மநோர்க்சிசததின் மற்றும் டசநோசலிசததின்
டதநோல்விிலேயேநோகக் கநோடேப்படேத.  இந்த விளக்கதலத
வேறதநோழிலைநோளர்கள் ஏற்றுக்வேறகநோண்ே மடேததக்க,  அ வைர்களநோல்
முதலைநோளிதத வை சந்லத மற்றும் அதன் கடேநோிலேயேங்களுக்க
ட வைவேறற்றந்த மநோற்றீலேயும் கநோண முடிிலேயேவில்லலை.

நிச்சிலேயேமநோக,  முதலைநோளிதத வை சந்லதயின்
கடேநோிலேயேங்களுக்கம் வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின்
டதல வைகளுக்கம் இலேயிலைநோன முமண்பநோடுகலள
புற்றக்கணிப்பத சநோததிிலேயேமில்லலை தநோன்.  வேற வைகஜனங்களின்
அலமதியின்லம வேறதநோழில்முலற்ற  டுததம  வைர்க்கததின்
பிரிவுகளிலேடிலேயே ஒரு முன்கூடடிிலேயே பிமதிபலிப்லப
கநோண்கிற்றத,  அதிகரிததச் வேறசல்லும் சமூகத
தரு வைப்படுததலின் அறிகறிகளநோல் அ வைர்களும்
அலமதிகலலைந்திருக்கிற்றநோர்கள்.

முதலைநோளிதத வை சந்லதயின் கடடுப்பநோடில்லைநோத
 ே வைடிக்லககலள விமர்சிதத,  மிக சமீபததிிலேயே கநோலைங்களில்,
பலை நூல்கள் வேறதநோேர்ச்சிிலேயேநோக பிமசுரிக்கப்படடுள்ளன.
வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்க நிலலைலமகள் மீதநோன
பூடகநோளமிலேயேமநோக்கலின் தநோக்கம் கறிதத அ வைற்றில் க வைனம்
வேறசலுததப்படடிருக்கிற்றத.  அதிகரிததச் வேறசல்லும் சமூக
தரு வைமுலனப்பேல் கறிதத எச்சரிக்லககள்
விடுக்கப்படடுள்ளன.

எட வைநோர்ட  டபர்ன்ஸ்லேனும்  மநோர்க்சிசதலத  திரிததலும்

வேறபருகி வைந்த க வைலலைகளின் இந்த சூழலில்,  ஐடமநோப்பிிலேயே
சமூக ஜன நோிலேயேகததினத ஆமம்பகநோலை  வைமலைநோற்றின்
மிகமுக்கிிலேயே பிமபலைங்களில் ஒரு வைமநோன மநோர்க்சிச-விடமநோத
திருததல் வைநோதததின் "தந்லத",  எட வைநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேன் மீத
புதப்பிக்கப்படே ஆர் வைம் எழுந்தள்ளத.  கேந்த
தசநோப்தததில்,  டகம்ப்ரிடஜ் பல்கலலைக்கழக பிமசுமம்
டபர்ன்ஸ்லேனின் பிமதநோன பலேப்பநோன டசநோசலிசததிற்கநோன
முன்நிபந்தலனகள் நூலின் புதிிலேயே பதிப்லப பிமசுரிததள்ளத,
இத டபர்ன்ஸ்லேனின் கண்டணநோடேங்கள் மீதநோன
ததத வைநோர்தத வி வைநோதங்கள் சம்பந்தப்படே ஆ வைணங்களின்
வேறதநோகப்பநோகம், டமலும், மிக சமீபததில், 1997 இல், டசநோசலிச
பரிணநோமததிற்கநோன டதேல்: எட வைநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேனும் சமூக
ஜன நோிலேயேகமும் என்ற்ற தலலைப்பில்  வைமலைநோற்ற்றநோளர் மநோன்ஃப்வேறமட
ஸ்வேறேகர் எழுதிிலேயே எட வைநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேனின் புதிிலேயே
 வைநோழ்க்லகசரிதமும் பிமசுரிக்கப்படேத.  ஸ்டேகமநோல்
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வேறமநோழிவேறபிலேயேர்க்கப்படடு வேறதநோகக்கப்படே டபர்ன்ஸ்லேன்
எழுததக்களின் ஒரு தலண வேறதநோகப்பும் சமீபததில்
Humanities  Press  ஆல் பிமசுரிக்கப்படேத,  அத கடடி-
முதலைநோளிதத வை இேத பிரிவுகளின் அமசிிலேயேல் முிலேயேற்சிகளுேன்
வேறதநோேர்புபடேதநோகம்.

ஸ்டேகர் எழுதிிலேயே  வைநோழ்க்லகசரிதம் முக்கிிலேயேதத வைம்
வேறபறு வைத அதன் புலைலமதத வைததின் தமததிற்கநோக அல்லை —
இவ்விேிலேயேததில் சுமததின்றி இருப்பதற்க டமலைதிகமநோக
அங்டக ஒன்றுமில்லலை—  மநோற்றநோக அத முன்னுதநோமணமநோகக்
வேறகநோள்ளும் அமசிிலேயேல் பநோர்ல வைக்கநோக ஆகம்.  மநோர்க்சிசம்
மீதநோன டபர்ன்ஸ்லேனின் தநோக்கதல்;  வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்க
புமடசியிலிருந்த டசநோசலிசதலத பிரிப்பதற்கநோன அ வைமத
முிலேயேற்சி;   ல்லை ட நோக்கம்வேறகநோண்ே மற்றும் அற்ற வைழியில்-
உந்தப்படே தநோமநோள வைநோதம் என்பதற்க டமலைதிகமநோக
டசநோசலிசம் ட வைவேறற்றநோன்றுமில்லலை என மறு வைலமிலேயேலற்ற
வேறசய்யும் அ வைமத முன்வேறமநோழிவு —  இல வை அலனததம்
 ம்முலேிலேயே கநோலைததிற்கநோன  வைழிகநோடடும் கலைங்கலம
விளக்கமநோக ஸ்டேகமநோல் பநோர்க்கப்படுகிற்றத.  அலனததிற்கம்
டமலைநோக,  ஸ்டேகலம வேறபநோறுதத  வைலமயில், டபர்ன்ஸ்லேனின்
முக்கிிலேயேதத வைம்,  முதலைநோளிதத வைததிற்க ஒரு புமடசிகம
மநோற்றீடு சநோததிிலேயேமில்லலை என்பலத அ வைர் அங்கீகரிக்கிற்றநோர்
என்பதன் அடிப்பலேயில் உள்ளத.

சீர்திருதத வைநோதததிற்கநோக டபசிிலேயே முதல்
பிமசிததிவேறபற்ற்ற மநோர்க்சிச ததத வை வைநோதிிலேயேநோக
டபர்ன்ஸ்லேன்,   வீன சமூகததின்
அதிகரிதத வைரும் சிக்கலைநோன தன்லம பண்லேிலேயே
 நோடகளின் பமந்தபடே புமடசிகலள
அர்ததமற்ற்றல வைிலேயேநோக ஆக்கியிருந்ததநோக
கருதினநோர். ... 

"டசநோசலிசததின் முடிவு"  என்று
பநோவிக்கப்படேதற்க பின்,  டபர்ன்ஸ்லேனின்
"தநோமநோள வைநோத டசநோசலிசததின்"  கருப்வேறபநோருள்
மநோதிரிிலேயேநோனத,   மத டசநோவிிலேயேததிற்க பிந்லதிலேயே
மற்றும் (அடனகமநோக)  கீன்சிிலேயேததிற்க-பிந்லதிலேயே
சகநோப்தததில் இருக்கம் ஒடம உகப்பநோன
முற்டபநோக்க திடேததிற்க,  தர்க்கரீதியிலைநோன
வேறதநோேக்கப்புள்ளிலிலேயே பிமதிநிதிதத வைம்
வேறசய்கிற்றத:  இத கடிலம சமூகம்  வைகிக்கம்
பநோததிமததின் மீதம் வேறசநோததரிலமகலள விேவும்
தனி பர் உரிலமகலள நீடடிப்பதற்க சநோதகமநோன
ஒரு ஜன நோிலேயேக கருததருவின் மீதம் ஒரு புதிிலேயே
க வைனம் கவிப்பதநோகம்.2

டபர்ன்ஸ்லேலன  ம்முலேிலேயே கநோலைததிற்கநோன ஒரு
கதநோ நோிலேயேகனநோக அறிவிக்கின்ற்ற அடதட வைலளயில்,  ஸ்டேகர்,
முற்றிலும் வேறமய்யிிலேயேல்ரீதிிலேயேநோன தமநிர்ணிலேயேங்கலள வேறகநோண்டு
டபர்ன்ஸ்லேனின் அமசிிலேயேல் சிந்தலனலிலேயே மதிப்பிே தநோன்
மறுப்பதநோக —எச்சரிக்லகயும்,  எரிச்சலும் கலைந்த—
எழுதகிற்றநோர்.

டபர்ன்ஸ்லேனினத புததிஜீவித
ட வைடலகலிலேயே கல்விததலற்ற

ஆய்வுவிசநோமலணக்க மதிப்புலேிலேயே ஒரு
வேறபநோருளநோக மநோற்று வைத எதவேற வைன்ற்றநோல்,
அதிலிருக்கம் வேறமய்யிிலேயேல் நுணுக்கததின்
அளட வைநோ அல்லைத அதன்  வைழிமுலற்ற தூய்லம
பற்ற்றநோக்கலற்றடிலேயேநோ அல்லை.  மநோற்றநோக,  தனிமனித
சுிலேயே-அறிலக மற்றும் பங்கீடடு நீதி
ஆகிிலேயே வைற்றுக்கநோன இமண்டு மகததநோன
அமசிிலேயேல் பநோமம்பரிிலேயேங்களின் ஓர் ஒததிலசந்த
கூடடுச்டசர்க்லகலிலேயே சூததிமப்படுதத வைதற்கநோன
டபர்ன்ஸ்லேனின் மிகவும் முதன்முலற்றிலேயேநோன
முிலேயேற்சிடிலேயே ஆகம்.3

மநோர்க்சிசததின் புமடசிகம கருததருக்களுக்க,
டபர்ன்ஸ்லேன் ஒரு அதிர்ச்சிகமமநோன ததத வைநோர்தத அடிலிலேயேக்
வேறகநோடுதததநோக கூற்றப்படு வைலத,  இங்டக நிலனவுகூம
ட வைண்டும்.  டபர்ன்ஸ்லேனின் எழுததக்கலள மதிப்பீடு
வேறசய்லகயில்,  ஸ்டேகர் "வேறமய்யிிலேயேல் தமநிர்ணிலேயேங்கலள"
தவிர்க்க விரும்பிிலேயேதநோக ஒப்புதல் அளிப்பத,  விஞ்ஞ்ஞநோனம்
மற்றும் ததத வைததின் பமப்வேறபல்லலையில் டபர்ன்ஸ்லேன்
மற்றும் மநோர்க்லங்கெல்ஸ எதிவேறமதிமநோய் நிறுதத வைவேறதன்பத ஒரு
புததிஜீவித வேறபநோருததமின்லமிலேயேநோக இருக்கவேறமன்பலத
வேறமௌனமநோக அங்கீகரிப்பதற்க ஒப்பநோனதநோகம்.

ஆனநோல் டபர்ன்ஸ்லேனின் ததத வைநோர்தத கலற்றபநோடுகள்,
அ வைலம ட நோக்கி  நோம் திரும்ப உகந்த ஒரு தீர்க்கதரிசிிலேயேநோக
அ வைலம முன்ல வைப்பதிலிருந்த,  ஸ்டேகலம
தடுததவிேவில்லலை.  100  ஆண்டுகளுக்க கலற்றிலேயேநோத
கநோலைகடேம் கேந்த விடே பின்னர்,  இன்று,  டபர்ன்ஸ்லேன்
மீதநோன ஈர்ப்பு அ வைமத  வைநோதங்களின் புததிஜீவித
பலைததிலிருந்த வேறபற்றப்பேவில்லலை,  மநோற்றநோக  டுததம
 வைர்க்கங்களத கறிப்பிடே பிரிவுகளத ஏக்கங்களில் இருந்த
வேறபற்றப்படுகிற்றத.  இப்பிரிவுகள் அ வைமத ட வைலலைததிடேததின்
கீழலமந்திருக்கம் ததத வைநோர்தத பலைவீனதலத
வேறபநோருடபடுததநோமல்,  அதில் தங்களின் சமூக  லைன்கள்
மற்றும் தங்களின் அமசிிலேயேல் மடனநோநிலலைகளுக்கரிிலேயே
விலேயிறுப்பு இமண்டின் வேற வைளிப்பநோடலேயும் கநோண்கின்ற்றன.
பீடேர் டகய் என்ற்ற ஓர் ஆமம்பகநோலைததிிலேயே மற்றும் மிகவும்
புததிக்கூர்லமிலேயேநோன  வைநோழ்க்லகசரித எழுததநோளர்,  சுமநோர்
 நோற்பலதந்த ஆண்டுகளுக்க முன்னர் இவ் வைநோறு எழுதினநோர்,
“அங்டக டபர்ன்ஸ்லேன் இல்லைநோத இருந்திருந்தநோலும் கூே,
அ வைலம உரு வைநோக்க ட வைண்டிிலேயே அ வைசிிலேயேமிருந்திருக்கம்.
டஜர்மனியின் அமசிிலேயேல்,  வேறபநோருளநோதநோம நிலலைலமகள் அந்த
நூற்ற்றநோண்டின் திருப்பததின்டபநோத ஒரு சீர்திருதத
டகநோடபநோடலே டகநோரின."4

டபர்ன்ஸ்லேன்  வைநோததலத உயிர்தவேறதழச்வேறசய்தல் என்பத
இன்று மிக அரிதநோகட வை சநோததிிலேயேப்படும்.  உண்லமயில் அத
பிற்றந்த தருணததிலிருந்டத -அந்தசமிலேயேததில்
வேற வைளிப்பலேிலேயேநோக வேறதரிிலேயேவில்லலை என்ற்றடபநோதினும்-  " நோள்
கறிக்கப்படேதநோக”ட வை இருந்தத.  இருப்பினும்,
டபர்ன்ஸ்லேனின்  வைநோழ்க்லக மீத புதப்பிக்கப்படே
ஆர் வைமும்,  மற்றும் அ வைமத பலேப்புகலள சுற்றிிலேயே
சர்ச்லசகளும்,  ஒரு மிக முக்கிிலேயேமநோன புள்ளிலிலேயே
விளங்கப்படுததகின்ற்றன: 100  ஆண்டுகள் கேந்த பின்னரும்
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கூே,  பதவேறதநோன்பதநோம் நூற்ற்றநோண்டின் மிக இறுதியில்
டபநோமநோேப்படே அமசிிலேயேல் பிமச்சிலனகள்  நோம் இருபதநோம்
நூற்ற்றநோண்டின் இறுதிலிலேயே வேற ருங்கி விடேடபநோதம் இன்னும்
அசநோதநோமணமநோன வேறபநோருததம் வேறகநோண்ேல வைிலேயேநோகட வை
திகழ்கின்ற்றன.

‘ வைமலைநோறு மீண்டும் திரும்பு வைதில்லலை என்ற்றநோலும் அத
ஒதத ரீங்கநோமதலத வேறகநோண்டிருப்பதநோய் டதநோன்றுகிற்றத’  இத
மநோர்க் டுல வைன் கூறிிலேயேத என நிலனக்கிடற்றன். உண்லமயில்,
விததிிலேயேநோசங்கள் அலனததம் இருந்தநோலும் கூே,  எந்த
மடேததிற்க டபர்ன்ஸ்லேன் எழுந்த அமசிிலேயேல் நிலலைலமகள்
மற்றும் புததிஜீவித சூழல் இன்று  நோம் முகம்வேறகநோடுக்கம்
நிலலைலமகளுக்க "அடதடபநோன்ற்ற ஒதததநோக"  இருக்கிற்றத
என்பலதக் கண்டு ஒரு வைர் திலகததப் டபநோ வைதில்
ஆச்சரிிலேயேமில்லலை.

பதவேறதநோன்பதநோம் நூற்ற்றநோண்டின் இறுதி ஆண்டுகளில்
 டுததம- வைர்க்க புததிஜீவிகளுக்க டபர்ன்ஸ்லேனினத
"மநோர்க்சிசததின் மமண"  பிமகேனம் எந்தளவுக்க
ஒததசிந்தலனிலேயேநோக இருந்தத என்பலத இப்டபநோத
முழுலமிலேயேநோகப் புரிந்தவேறகநோள் வைத கடினம்தநோன்.
முன்வேறனநோருடபநோதம் இல்லைநோதளவுக்க முதலைநோளிதத வை
வேறசல் வைச்வேறசழிப்பு மற்றும் அதன் உலைகந்தழுவிிலேயே
ஆதநோம வைளங்கள் மற்றும் டமலைநோளுலமயில் ஏற்படே
பநோரிிலேயேளவிலைநோன விஸ்தீமணததிற்க மததியில்,  ஒரு
முதலைநோளிதத வை அலமப்புமுலற்ற அதன் உள்முமண்பநோடுகளின்
அபிவிருததியினூேநோக டபமழிவுக்க உந்தப்படுகிற்றத என்ற்ற
மநோர்க்சிச கருததரு,  அ வைதநோனிக்கூடிிலேயே ிலேயேதநோர்ததததக்க
முற்றிலும் விலைகிிலேயேதநோக இருந்ததநோகட வை ஏமநோளமநோன
புததிசநோலி மக்களுக்கம் டதநோன்றிிலேயேத.

ஆனநோல் 1898இன் சூழ்நிலலைக்கம் 1998இல் நிலைவும்
சூழ்நிலலைக்கம் இலேடிலேயே ஒரு மிகப்வேறபரும் விததிிலேயேநோசம்
இருக்கிற்றத:  என்னவேற வைன்ற்றநோல்,  டபர்ன்ஸ்லேன் அ வைமத
மநோர்க்சிச விமர்சனதலத முன்ல வைதத கநோலைகடேததில்
வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின் நிலலைலமகள் கண்கூேநோக
டமம்படடுக் வேறகநோண்டிருந்தத.  சீர்திருதத வைநோதம்,
ததத வைநோர்ததரீதியில் தன்லனததநோடன நிிலேயேநோிலேயேப்படுததிக்
வேறகநோள்ள முிலேயேன்ற்ற சமிலேயேததில் எவ் வைளவுதநோன் அத
பலைவீனமநோகத வேறதரிந்த டபநோதினும்,   லேமுலற்றயில்
முற்றிலும் பலைம்மிக்கதநோக வேறதரிந்தத.  டபர்ன்ஸ்லேனினத
வேறசய்திக்கநோன ஈர்ப்லப உணர்ந்தறி வைதற்க இந்த
உண்லமலிலேயே கடேநோிலேயேம் புரிந்தவேறகநோள்ள ட வைண்டும்.

முதலைநோளிதத வைதலத படிப்படிிலேயேநோக முற்டபநோக்கநோக
சீர்திருததம் சநோததிிலேயேக்கூறில் இருந்த  ம்பிக்லகதநோன்
பதவேறதநோன்பதநோம் நூற்ற்றநோண்டின் இறுதியில் டபர்ன்ஸ்லேனின்
 வைநோதததின் உளவிிலேயேல் கூற்றநோக இருந்தத. டபர்ன்ஸ்லேனுக்க
திரும்பு வைத அ வைசிிலேயேவேறமன இன்று பரிந்தலமப்ப வைர்களின்
முன்டனநோக்கில் அம்மநோதிரிிலேயேநோன எந்த  ம்பிக்லகயும்
உயிரூடேவில்லலை. அதற்க மநோற்றநோக,  நோடபடே ட நோிலேயேநோளியின்
அ வை ம்பிக்லகடிலேயே சமகநோலைததிிலேயே  டுததம  வைர்க்க இேத
சூழலின் மீத டமலைநோளுலம வேறசலுததகிற்றத.  சமூக
மநோற்ற்றததின் ஒரு முக வைமநோக வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின்

பநோததிமததின் மீத எந்தவேற வைநோரு  வைலகயிலும் இததடடினருக்க
 ம்பிக்லக கிலேிலேயேநோத.  சமூக லைன்புரி அமசில்
வேறகநோஞ்ச ஞ்சம் மிஞ்சி இருப்பலதயும் அழிப்பலத
தவிர்க்கமநோறு நிதியிிலேயேல் உிலேயேமடுக்கிற்க ஒரு
டமடலைநோடேமநோனதம் டகநோலழததனமநோனதமநோன முலற்றயீலே
வேறசய் வைதற்க சற்று டமலைநோன இேததில் தநோன் அதன்
"சீர்திருதத வைநோதம்"  இருக்கிற்றத.  மறுபுற்றததில்,
டபர்ன்ஸ்லேடனநோ,  அ வைமத அலனதத பலைவீனங்கள்
இருந்தநோலும் கூே,  டசநோசலிஸ்டுகளின் அழுததம் மற்றும்
வேறசல் வைநோக்கின் கீழ் முதலைநோளிதத வைம் ஒரு நீதிிலேயேநோன மற்றும்
மனிதநோபிமநோன சமூகமநோக அலமதிிலேயேநோன முலற்றயில்
பரிணமிக்கவேறமன்ற்ற அ வைமத பிமலமயில் கலற்றந்தபடசம்
ட ர்லமடிலேயேநோடு இருந்தநோர்.

ஆனநோல் இந்த அடிப்பலே விததிிலேயேநோசம் இருந்தநோலும்,
இன்லற்றிலேயே விமக்திிலேயேநோன சீர்திருதத வைநோதிகளின்
முன்டனநோக்ககலள 1890 களின் இறுதியில் டபர்ன்ஸ்லேனநோல்
வி வைரிக்கப்படே முன்டனநோக்ககளுேன் இலணக்கம் ஒரு
கருததிிலேயேல் அம்சமும் இருக்கிற்றத:  மநோர்க்சிசததின்
ஆமநோய்ச்சிமுலற்றக்க அடிததளமநோன சே வைநோத இிலேயேங்கிிலேயேலுக்க
கநோடடுகின்ற்ற ஆண வைததேன் கூடிிலேயே அலைடசிிலேயேம். நிகழ்வுகலள
இிலேயேங்கிிலேயேல்ரீதிிலேயேநோக —அதநோ வைத, எதிவேறமதிர் நிர்ணயிப்புகளின்
ஒரு ஐக்கிிலேயேமநோக— சிந்திக்கவும் பகததநோமநோிலேயேவும் இிலேயேலைநோமல்
இருந்தலமிலேயேநோனத இருபதநோம் நூற்ற்றநோண்டின் வேறதநோேக்ககநோலை
சீர்திருதத வைநோதிகலள, 1914இல் முதலைநோம் உலைக யுததததின்
வேற வைடிப்புேன் அ வைர்களத ஒடடுவேறமநோதத உலைலகயும்
அதனுேன் டசர்தத அ வைர்களத வேறமததனமநோன
கருததநோக்கங்கலளயும் சில்லுசில்லைநோக தகர்க்கவிருந்த
உள்முமண்பநோடுகலள உணர்ந்தறியும் திற்றனற்ற்ற வைர்களநோக
வேறசய்திருந்தத.

சமூக ஜன நோிலேயேகக்  கடசி: முதலைநோ வைத  வேற வைகஜன
வேறதநோழிலைநோள   வைர்க்க கடசி

1890இல் டசநோசலிச-விடமநோத சடேங்கள் முடிவுக்கக்
வேறகநோண்டு  வைமப்படேதில் இருந்த 1914இல் முதலைநோம் உலைக
டபநோர் வேற வைடிப்பு  வைலமயில் ஒரு கநோல் நூற்ற்றநோண்டுகநோலை
டபநோக்கில் சமூக ஜன நோிலேயேகக் கடசி (SPD) டஜர்மனியில்
மிகப்வேறபரிிலேயே அமசிிலேயேல் கடசிிலேயேநோக  வைளர்ந்திருந்தத.  ஆனநோல்
வேற வைறுமடன  வைநோக்ககளின் ஒப்பீடு மடடுடம,  வேறதநோழிலைநோள
 வைர்க்கததிற்கள் சமூக ஜன நோிலேயேகக் கடசியின் வேறசல் வைநோக்க
மற்றும் ஆழததின் அளல வை எடுததக்கநோடடிவிேநோத.

SPD, அதன் கநோலைததில்,  ஒரு ஈடிலணிலேயேற்ற்ற  வைமலைநோற்று
நிகழ்வுடபநோக்கநோக இருந்தத:  அதட வை உண்லமயில்
முதலைநோ வைத வேற வைகஜன வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்க கடசிிலேயேநோகம். SPD
யில் உருவேற வைடுதத இிலேயேக்கடம அதன் இறுதி இலைக்லகயும்
விே மிகவும் முக்கிிலேயேமநோனதநோகம் என்று 1898 ல்
டபர்ன்ஸ்லேன் அறிவிததவேறபநோழுத, SPD இன் தலலை வைர்கலள
அ வைதூறுவேறசய்தநோர். அ வைமத  வைநோதம் அமசிிலேயேல் நிலலைபிற்றழ்ல வை
கறிதததநோக இருந்தடபநோதம் கூே,  SPD தலலைலமயிலைநோன
இிலேயேக்கததின் அளவு கறிதத வேறகநோஞ்சம் புரிதல் இல்லைநோமல்
அந்த  வைநோதததின் அடிப்பலே சக்திலிலேயே புரிந்த வேறகநோள்ள
முடிிலேயேநோத.
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 லேமுலற்றயில் வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின் ஒவ்வேற வைநோரு
அம்சததேனும் வேறதநோேர்புபடே புததகங்கள்,  வேறசய்தியிதழ்கள்
மற்றும் சஞ்சிலககலள பிமசுரிதத  வைந்த ஒரு பநோரிிலேயே பிமசும
சநோம்மநோஜ்ஜிிலேயேதலத, SPD தனத ஆதிக்கததில் ல வைததிருந்தத.
ஏங்வேறகல்ஸ் மமணிதத ஆண்ேநோன,  1895  வைநோக்கில்,  SPD
எழுபததி-ஐந்த வேறசய்தியிதழ்கலள பிமசுரிததத,  அ வைற்றில்
முப்பததி ஒன்பத  வைநோமததிற்க ஆறுமுலற்ற வேற வைளி வைந்தல வை.
1906  வைநோக்கில், அங்டக ஐம்பததி-எடடு டசநோசலிச  நோளிதழ்கள்
இருந்தன.

1909இல்,  சமூக ஜன நோிலேயேக வேறசய்தியிதழ்களின்
விற்பலன ஒரு மில்லிிலேயேலன எடடிிலேயேதேன்,  யுதததலத
ஒடடிிலேயே கநோலைததில் ஒன்ற்றலம மில்லிிலேயேனநோக இருந்தத.
உததிடிலேயேநோகபூர் வை விற்பலன,  டசநோசலிச பததிரிலகலிலேயே
படிதத  வைந்த வைர்களின் நிஜமநோன எண்ணிக்லகலிலேயே விே
கலற்ற வைநோகட வை இருந்தத,  ஏவேறனன்ற்றநோல் பலை பிமதிகள்
வேறதநோழிற்சநோலலைகளில், உணவுவிடுதிகளில், பள்ளிக்கூேங்களில்
மற்றும் அண்லேஅருகநோலமயில் இருப்ப வைர்களிலேடிலேயே ஒரு
வேறதநோழிலைநோளியிேம் இருந்த இன்வேறனநோரு வைருக்கநோய் பகிர்ந்த
வேறகநோள்ளப்படேன.  மிகவும் பிமபலைமநோன ஒரு இதழநோன Der

Wahre Jakob இன் விற்பலன 380,000  பிமதிகலள எடடிிலேயேத,
ஆனநோல் அதன் உண்லமிலேயேநோன  வைநோசகர் எண்ணிக்லக
ஒன்ற்றலம மில்லிிலேயேலன எடடியிருந்தத. 1914   வைநோக்கில் சமூக
ஜன நோிலேயேக  வைநோசகர்களின் வேறமநோதத எண்ணிக்லக சுமநோர் ஆறு
மில்லிிலேயேனநோக இருந்ததநோக மதிப்பிேப்படடுள்ளத.

SPD இன் பிமதநோன அமசிிலேயேல் பததிரிலக Vorw rtsä  இன்
விற்பலன 165,000 ஐ எடடிிலேயேத.  கநோர்ல் கநோவுடஸ்கியின்
டமற்பநோர்ல வையில் இருந்த பிமபலை ததத வைநோர்தத இதழ் Neue

Zeit  இன் விற்பலன 10,500ஆக இருந்தத.  வேறபண்
வேறதநோழிலைநோளர்களுக்கநோக கடசிிலேயேநோல் உரு வைநோக்கப்படேதம்,
கிளநோமநோ வேறஜடகின் டமற்பநோர்ல வையின்கீழ் ஓர் ஆக்டமநோஷமநோன
இமநோணு வை வைநோத-எதிர்ப்பு டபநோக்லக பின்பற்றிிலேயேதமநோன Die

Gleichheit  பததிரிலக,  1914   வைநோக்கில் 125,000  என்ற்ற
விற்பலனலிலேயே எடடிிலேயேத.  அந்த கடசிிலேயேநோல் பிமசுரிக்கப்படே
தலண பததிரிலககள் எதிவேறலைல்லைநோம் ஆர் வைம்
கநோடடிிலேயேவேறதன்பலத அ வைற்றின் பின் வைரும் தலலைப்புகலளக்
வேறகநோண்டே மதிப்பிேலைநோம்:  The  Worker-Cyclist  (விற்பலன
168,000), The Singing German Workers Newspaper (விற்பலன
112,000),  The  Workers  Exercise  Newspaper  (விற்பலன
119,000),  The  Free  Innkeeper  (விற்பலன 11,000),  The
Abstinent  Worker  (விற்பலன 5,100),  மற்றும் The  Worker

Stenographer (விற்பலன 3,000).

இததலகிலேயே  வைழக்கமநோன பிமசுமங்கலளத தவிமவும்,  SPD
ஒரு பநோரிிலேயே அமசிிலேயேல் இலைக்கிிலேயேதலதயும் உரு வைநோக்கிிலேயேத,
அல வை டதர்தல் பிமச்சநோமங்களின் டபநோத பிமமநோண்ேமநோன
பங்களிப்லப வேறசய்தன:  தண்ேறிக்லககள்,  சு வைவேறமநோடடிகள்,
வேறசய்திததநோள்களின் சிற்றப்பு பதிப்புகள் மற்றும் சிறு
வேற வைளியீடுகள் மில்லிிலேயேன் கணக்கில் அச்சிேப்படேன.
அக்கடசிிலேயேநோனத  வைமலைநோறு,  அமசிிலேயேல் மற்றும் கலைநோச்சநோமம்
பற்றிிலேயே நூல்கலள பிமசுரிதத பலை மிகப்வேறபரிிலேயே அச்சுப்
பிமசுமங்கலளயும்  ேததி  வைந்தத,  அல வை பதத ஏன் நூறு
ஆயிமக்கணக்கில் கூே பதிப்புகலள வேற வைளியிடேன.

சமூக  ே வைடிக்லககளின் ஒரு பநோரிிலேயே  வைலலைிலேயேலமப்லப
SPD  ஒழுங்கலமதத ஒருங்கிலணததத,  அதில் வேறதநோழிலைநோள
 வைர்க்கததின் ஒவ்வேற வைநோரு  வைிலேயேதலேிலேயே கழுவும் மற்றும்
பிரிவும் ஈடுபடேன.  Arbeiter  (வேறதநோழிலைநோளி)  என்ற்ற
 வைநோர்தலதடிலேயே ஒரு அமசிிலேயேல் அலேிலேயேநோளதலதக்
வேறகநோண்டிருந்த மடேததக்க வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததேன் SPD

ஆழமநோக அலேிலேயேநோளங்கநோணப்படேத.

அந்த நூற்ற்றநோண்டின் திருப்பததில், பமந்த சமூக மற்றும்
கல்விசநோர் பிரிவுகலள உள்ளேக்கிிலேயே கலற்றந்தபடசம் இருபத
கறிப்பிடே விதமநோன சமூக  ே வைடிக்லககளில் SPD

ஈடுபடடிருந்தத.  அத எண்ணிலைேங்கநோ உேற்பயிற்சிக்
கூேங்கலளயும்,  இலசக்கழு சமூகங்கலளயும்  ேததி
 வைந்தத.  வேறசம்னிடஸ் (Chemnitz)  என்ற்ற ஒரு  கரில் மடடும்,
142 க்க கலற்றவில்லைநோத வேறதநோழிலைநோளர்களின் இலசக்கழு
சமூகங்கலள அத ஒழுங்கலமததிருந்தத,  அல வை வேறமநோததம்
123  இலசநிகழ்ச்சிகலள  வைழங்கி இருந்தன.  தரிங்கிிலேயேநோ
பகதியில்,  191  வேற வைவ்ட வைறு உேற்பயிற்சி கூேங்கலள
அலமக்க உதவிிலேயேத.

நூற்றநோயிமக்கணக்கநோன டஜர்மன் வேறதநோழிலைநோளர்கலள
வேறபநோறுதத  வைலமயில், SPD என்பத அ வைர்களுக்க வேற வைறுமடன
ஒரு அமசிிலேயேல் அலமப்பநோக இருக்கவில்லலை:  அ வைர்களத
 வைநோழ்வின் வேறபரும்பகதிலிலேயே திடேமிடு வைதற்க அத
லமிலேயேஅச்சநோக விளங்கிிலேயேத.  ஒரு வேறதநோழிலைநோளியின் ஆர் வைம்
—நீச்சல்,  எலே தூக்கதல்,  கததச்சண்லே,   லேபிலேயேணம்,
பேடகநோடடுதல் மற்றும் கப்பல் பிலேயேணம்,  கநோல்பந்த,
சதமங்கம்,  பற்றல வைகலளக் கநோண்பத,   நோேகங்கள்,
ஆடமநோக்கிிலேயேம் மற்றும் பமநோமரிப்பு,  மதமறுப்பு என—
என்ன வைநோக இருந்தநோலும், SPD அதற்கநோன ஒரு அலமப்லபக்
வேறகநோண்டிருந்தத,  அதில் ஓர் ஆடணநோ அல்லைத வேறபண்டணநோ
பதிவு வேறசய்த வேறகநோள்ளலைநோம்.

உததிடிலேயேநோகபூர் வை அமசிிலேயேல் கல்விக்கடம கூே,  SPD,
கணிசமநோன ஆதநோம வைளங்கலள அர்ப்பணிததத.  1890 களில்
இருந்த அத,  வைமலைநோறு, சடேம், அமசிிலேயேல், வேறபநோருளநோதநோமம்,
இிலேயேற்லக விஞ்ஞ்ஞநோனம் மற்றும் பிமசங்கக் கலலை
ஆகிிலேயே வைற்றில் பயிற்சி அளிததத.  வேறபவேறபல்,  லீப்வேறனக்ட,
வேறஜடகின் மற்றும் லுக்சம்டபர்க் ஆகிடிலேயேநோர் இததலகிலேயே
தலலைப்புகளில் உலம நிகழ்ததிிலேயே வைர்களில் அேங்க வைர்.
மூன்று மநோதகநோலை பயிற்சிகள் ஆண்டுக்க மூன்றுமுலற்ற
அளிக்கப்படேன.  1898இல் 540ஆக இருந்த பதிவு
வேறசய்த வைர்களின் எண்ணிக்லக 1907இல் 1,700ஆக
உிலேயேர்ந்தத. 1906 இல் கடசியின் ஓர் உததிடிலேயேநோகப்பூர் வை பள்ளி
ஸ்தநோபிக்கப்படேத.

வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின் கலைநோச்சநோம முன்டனற்ற்றதலத
ஊக்கவிதததில் கடசி  வைகிதத பநோததிமம்,  வேறதநோழிலைநோளர்களின்
நூலைகங்களின்  வைளர்ச்சிிலேயேநோல் எடுததக்கநோடேப்படுகிற்றத. 1900
மற்றும் 1914 க்க இலேடிலேயே,  கடசியும் மற்றும் SPD

கடடுப்பநோடடில் இருந்த வேறதநோழிற்சங்கங்களும்,  750
வேற வைவ்ட வைறு இேங்களில் 1,100  நூலைகங்கலள ஸ்தநோபிக்க
உதவின.  இந்த நூலைகங்கள் 800,000 க்கம் டமற்படே
வேறதநோகதிகலளக் வேறகநோண்டிருந்தன. 1914   வைநோக்கில் SPDஇன்
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ஊதிிலேயேததின்கீழ் அங்டக 365 க்கம் டமற்படே
நூலைகப்பணிிலேயேநோளர்கள் இருந்தனர்.

கலேசிிலேயேநோக ஒரு புள்ளிவிபமம் முக்கிிலேயேமநோக கறிப்பிே
தகதியுலேிலேயேதநோகிற்றத.  அந்நூற்ற்றநோண்டின் முதல்
ஆண்டுகளில்,  கடசிக்கள் வேறபண் வேறதநோழிலைநோளர்கலளக்
வேறகநோண்டு வைம SPD ஓர் தீவிமப் பிமச்சநோமம் டமற்வேறகநோண்ேத,
அதன் முிலேயேற்சிகள் சக்தி வைநோய்ந்தவேற வைநோரு பதிலிறுப்லபப்
வேறபற்ற்றன. 1905  இல் 30,000ஆக இருந்த கடசியின் வேறபண்
உறுப்பினர்களத எண்ணிக்லக 1914  இல் 175,000  ஆக
உிலேயேர்ந்தத.  மிகவும் பிமபலைமநோக இருந்த கடசிப்
பிமசுமங்களில் ஒகஸ்ட வேறபவேறபலின் டசநோசலிசததில் வேறபண்கள்
(Woman  under  Socialism)  ஒன்ற்றநோக இருந்தத என்பலதக்
கறிப்பிடேநோக ட வைண்டும்.

டபர்ன்ஸ்லேனின் நிலலைப்பநோடலே ஆமநோிலேயேத
வேறதநோேங்க வைதற்க முன்னதநோக,  அ வைமத கருததநோக்கங்கள்
அபிவிருததி கண்ே சர் வைடதச மற்றும் டதசிிலேயேப்
வேறபநோருளநோதநோமச் சூழலலை கடேநோிலேயேம் பரிசீலிததநோக ட வைண்டும்.
டபர்ன்ஸ்லேன்  வைமலைநோற்று சே வைநோத இிலேயேங்கிிலேயேலின்
வேறசல்தலகலமலிலேயே ஏற்க மறுததநோர், ஆனநோல் அ வைமத வேறசநோந்த
புததிஜீவித மற்றும் அமசிிலேயேல் பரிணநோமடமநோ அடத
விதிகளுக்க இணங்கித தநோன் முன்டனறிிலேயேத.

1873 மற்றும் 1893 க்க இலேடிலேயே உலைகப் வேறபநோருளநோதநோமம்
ஒரு சிக்கலைநோன மற்றும் வேறபரிதம் முமண்பநோேநோன சிததிமதலத
எடுததக்கநோடடிிலேயேத.  விலலைகள் மற்றும் இலைநோபங்கள்
இமண்டுடம நீண்ேகநோலை மந்தநிலலைலமயில் அமிழ்ந்த
டபநோயிருந்தன.  அந்த இருபத ஆண்டுகளின் டபநோத,
பிரிடேனில் விலலைகளின் அளவு 40  சதவீதம் வீழ்ச்சி
அலேந்தத.  இரும்பின் விலலை 50  சதவீதம் வீழ்ந்தத.
ஆனநோல் விலலை மற்றும் இலைநோப பணச்சுருக்கததின் இந்த
கநோலைகடேம் வேறதநோழில்தலற்ற உற்பததியின் வேறசழிப்பு மற்றும்
வேறதநோழில்நுடப கண்டுபிடிப்புகளின் ஒரு கநோலைகடேமநோகவும்
இருந்தத.  உண்லமயில்,  உலைக வேறபநோருளநோதநோம
நிலலைலமகளின் இததலகிலேயே இருட வைறு அம்சங்களுடம
இிலேயேங்கிிலேயேல்ரீதிிலேயேநோக வேறதநோேர்புபடடிருந்தன.  இலைநோப
விகிதததின் மீதிருந்த அழுததம்,  புதிிலேயே உற்பததி மற்றும்
நிர் வைநோக நுடபங்கலள அபிவிருததி வேறசய் வைதற்கநோன
உதட வைகதலத  வைழங்கிிலேயேத,  அல வை வேறதநோழில்தலற்ற
உற்பததியின் ஒரு பமந்த விரி வைநோக்கததிற்க இடடுச் வேறசன்ற்றத.
இவ் வைநோற்றநோக,  உலைகப் வேறபநோருளநோதநோமமநோனத விலலை மற்றும்
இலைநோபததின் மந்தநிலலையில் அமிழ்ந்திருந்த டபநோதினும் கூே,
வேறதநோழில்தலற்றயின்  வைளர்ச்சிிலேயேநோனத,  அதவும் கறிப்பநோக
டஜர்மனி மற்றும் அவேறமரிக்கநோவில்,  ஒரு வேற வைடிப்பநோர்ந்த
 வைளர்ச்சியினூேநோக பிலேயேணிததக் வேறகநோண்டிருந்தத.

மூலைதனம் இலைததீன் அவேறமரிக்கநோ டபநோன்ற்ற முற்றிலும்
புதிிலேயே பகதிகளுக்கள் பமவிிலேயேத,  இலைநோபகம
முதலீடுகளுக்கநோன டதேல் ஏகநோதிபததிிலேயே-பநோணியிலைநோன
கநோலைனிதத வைம் எழுச்சி வேறபறு வைதற்க இடடுச் வேறசன்ற்றத.
விலலை மற்றும் இலைநோபததிலைநோன இந்த நீடிதத
மந்தநிலலைிலேயேநோனத 1894  இன் இறுதி வைநோக்கில் அதிமடிிலேயேநோக
முடிவுக்க  வைந்ததேன்,  முதலைநோளிதத வைம்,  அதன்

பநோர்ல வையில்,  மிகவும் மகததநோன ஒரு கநோலைகடேததிற்கள் -
அந்த அடிப்பலேயில் அத வேறபற்ற்ற La Belle poqueÉ ! (அழகிிலேயே
சகநோப்தம்!) என்ற்ற வேறபிலேயேலமக் வேறகநோண்டே இன்று வைலமயிலும்
அத நிலனவுகூமப்படுகிற்றத - நுலழந்தத.

இந்த வேறபநோருளநோதநோம அபிவிருததியின் முக்கிிலேயே
இிலேயேக்கவிிலேயேல் லமிலேயேங்களில் ஒன்ற்றநோக டஜர்மன்
இருந்தலமிலேயேநோனத,  மநோர்க்சிச இிலேயேக்கததிற்க ஆழமநோன
மற்றும் முமண்பநோேநோன தநோக்கங்கலளக் வேறகநோண்டிருந்தத. SPD
விரி வைலேந்ததற்க இன்றிிலேயேலமிலேயேநோத நிபந்தலனிலேயேநோக
வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின் ட வைகமநோன  வைளர்ச்சி இருந்தத
என்பத முற்றிலும் வேற வைளிப்பலேிலேயேநோனதநோகம்.  ஆனநோல்
அதட வைநோ டஜர்மன் வேறதநோழில்தலற்றயின் அபிவிருததிிலேயேநோல்
பக்க வைப்படுததப்படேதநோக இருந்தத.  டஜர்மனியின்
ஐக்கிிலேயேமநோனத,  பிஸ்மநோர்க்கின் கீழ் பிற்டபநோக்கததனமநோன
அமசிிலேயேல்  வைடி வைங்கள் மூலைமநோக அத எடேப்படடிருந்த
என்ற்றநோலும், வேறபருந்வேறதநோழிற்தலற்றயின் தரிதமநோன  வைளர்ச்சிக்க
அடிததளதலத அலமததத தந்திருந்தத.  1880  இல் 2.7
மில்லிிலேயேன் ேன்னநோக இருந்த இரும்பு உற்பததி 1900 இல் 8.5
மில்லிிலேயேன் ேன்களநோக உிலேயேர்ந்தத.  அடத கநோலைகடேததில்
எஃக உற்பததி 625,000  ேன்களில் இருந்த 6.6  மில்லிிலேயேன்
ேன்களநோக உிலேயேர்ந்தத.  1873  மற்றும் 1900 க்க இலேடிலேயே,
டஜர்மன் தலற்றமுகங்களுக்க  வைந்த கப்பல்களின்
எண்ணிக்லக இமடடிப்பநோனத.  வேறதநோழில்தலற்றயின்
கவிநிலலையும் கூடேலமப்புமிலேயேமநோகலும் (cartelization)

டஜர்மன் வேறபநோருளநோதநோம அபிவிருததியின் லமிலேயேமநோனவேறதநோரு
அம்சமநோக இருந்தத.  1882  மற்றும் 1907 க்க இலேடிலேயே,
சிறுவேறதநோழில் நிறு வைனங்களின் எண்ணிக்லக 8  சதவீத
அளவுக்க அதிகரிததத,  அடதட வைலளயில் மிகப்வேறபரிிலேயே
நிறு வைனங்களின் எண்ணிக்லகடிலேயேநோ 231  சதவீத அளவுக்க
அதிகரிததத. 1907   வைநோக்கில், 548  வேறதநோழில் நிறு வைனங்களில்
ஏற்றததநோழ 13  மில்லிிலேயேன் வேறதநோழிலைநோளர்கள்
பணிிலேயேமர்ததப்படடிருந்தநோர்கள்.

SPD இன் உததிடிலேயேநோகபூர் வை டகநோடபநோடு  வைர்க்கப் டபநோமநோக
இருந்தத, ஆனநோல் மலற்றமுகமநோக என்ற்றநோலும், அதன் வேறசநோந்த
 வைளர்ச்சிடிலேயே,  டஜர்மன் டதசிிலேயே வேறதநோழில்தலற்றயின்
விரி வைநோக்கததேன் பிலணந்திருந்தத.  டதசிிலேயே
வேறதநோழிற்தலற்றக்கம் வேறதநோழிற்சங்கங்களின்  வைளர்ச்சிக்கம்
இலேயிலைநோன வேறதநோேர்பு இன்னும் ட மடிிலேயேநோனதநோக இருந்தத.
1890 களின் மததிிலேயேகநோலைப்பகதி  வைலமயில்,  அ வைற்றின்
 வைளர்ச்சி,  கடசிலிலேயே பின்வேறதநோேர்ந்த டபநோய் வேறகநோண்டிருந்தத.
அமசிிலேயேல்  வைழிகநோடேலுக்கம் ட மடிிலேயேநோன வேறபநோருள்-நிதி
ஆதமவு இமண்டிற்கம் அல வை கடசிலிலேயேச் சநோர்ந்திருந்தன.
ஆனநோல் 1895  இல் வேறதநோேங்கி ஏற்றததநோழ உலைக யுததம்
வேற வைடிதத கநோலைம்  வைலமயில் நீடிததிருந்த மநோவேறபரும்
வேறபநோருளநோதநோமச் வேறசழிப்புநிலலைிலேயேநோனத வேறதநோழிற்சங்கங்களின்
ஒரு பமந்த விரி வைநோக்கததிற்க எண்வேறணய்  வைநோர்ததடதநோடு,
வேறதநோழிற்சங்கங்களுக்கம் —அதன் தலலை வைர்கள் வேறபநோத வைநோக
மநோர்க்சிசத ததத வைம் மற்றும் டசநோசலிசக் டகநோடபநோடுகள்
கறிதத டகள்விகளில் மிகக் கலற்றந்த ஆர் வைடம வேறகநோண்ே
மனிதர்களநோக இருந்தனர்—  SPD க்கம் இலேயிலைநோன
உற்றவுகலள மிகப்வேறபருமளவில் மநோற்றிிலேயேத.
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வேறதநோழிற்சங்கங்களின் அளவும் மற்றும் வேறபநோருளநோதநோம
ஆதநோம வைளங்களும் அதிகமநோக விரி வைலேிலேயே விரி வைலேிலேயே,
அ வைற்றின் தலலை வைர்களுக்க,  டசநோசலிசக் வேறகநோள்லககள்
மற்றும் டகநோடபநோடுகள் பற்றிிலேயே பமந்த பிமச்சிலனகளுக்க
தமத  லேமுலற்றக் க வைலலைகள் கீழ்படிிலேயேச்வேறசய்ிலேயேப்படு வைலத
ஏற்பதற்கநோன விருப்பம் கலற்றந்த வேறகநோண்டே வேறசன்ற்றத. 

டசநோசலிச இிலேயேக்கததில்  டபர்ன்ஸ்லேனின்  ஆமம்ப
ஆண்டுகள்

டபர்ன்ஸ்லேன்,  பதிலனந்த கழந்லதகளில் ஏழநோ வைத
கழந்லதிலேயேநோக ஒரு கீழ்  டுததம  வைர்க்க யூத கடும்பததில்
பிற்றந்தநோர்.  1872 இல் டசநோசலிச இிலேயேக்கததில் அமசிிலேயேல்
வேறசிலேயேலூக்கததேன் வேறசிலேயேல்பேலைநோனநோர்.  பிமநோன்ஸ்-பிமஷ்ிலேயே
யுததததின்டபநோத,  டசநோசலிச மற்றும் சர் வைடதசிிலேயே வைநோத
டகநோடபநோடுகலள வேறபவேறபல் தணிச்சலைநோகப் பநோதகநோதததில்
இ வைர் ஈர்க்கப்படேநோர்.  1875 இல் டகநோததநோவில்  ேந்த
ஐஸ்னநோக்கர்கள் [டஜர்மன் ஐஸ்னநோக்  கம வைநோசிகள்]  மற்றும்
லைஸ்ங்கெல்ஸநோலிிலேயேர்களின் [வேறமய்யிிலேயேலைநோளர் லைஸ்ங்கெல்ஸநோல்லலை
பின்பற்றிிலேயே வைர்கள்]  ஐக்கிிலேயே மநோ நோடடில் அ வைரும் ஒரு
பிமதிநிதிிலேயேநோக கலைந்த வேறகநோண்ேநோர்.

டபர்ன்ஸ்லேன், அ வைமத ஆமம்பகநோலை அமசிிலேயேல்
 வைநோழ்வில்,  பல்ட வைறு கடடி-முதலைநோளிதத வை ஜன நோிலேயேக
அமசிிலேயேலின்  வைடி வைங்கலள ட நோக்கி சநோய் வைதில் ஆர் வைம்
கநோடடியிருந்தநோர்.  வேறகநோஞ்ச கநோலைததிற்க Eugen  D hringü  இன்
வேறசல் வைநோக்க அ வைரிேம் டமடலைநோங்கியிருந்தத.  அதன்பின்
வேறகநோஞ்சகநோலைம் தள்ளி,  SPDக்க நிதிப் பங்களிப்பு
வேறசய்திருந்த ஒரு இேத ஜன நோிலேயேக வைநோதிிலேயேநோன Karl Hochberg

இன் வேறசிலேயேலைமநோக பணிபுரிந்த சமிலேயேததில்,  டபர்ன்ஸ்லேன்,
கடசிிலேயேநோனத வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கதலத ட நோக்கிிலேயே தனத
பிமதடிலேயேக ட நோக்கநிலலைலிலேயே லகவிடடு முதலைநோளிதத வைதலத
ட நோக்கி ஒரு கூடுதல்  ல்லிணக்கமநோனவேறதநோரு
மடனநோநிலலைலிலேயே எடுக்க  வைலியுறுததிிலேயே ஒரு ஆ வைணதலத
 வைலமவு வேறசய்த தரு வைதில் ஒரு பங்கநோற்றியிருந்தநோர். மநோர்க்ஸ்
மற்றும் ஏங்வேறகல்ஸ் அந்த ஆ வைணததநோல் ஆட வைசமலேந்தனர்,
பின்னர் டபர்ன்ஸ்லேன் அமசிிலேயேல் டகநோடபநோடுகலள
மீறிிலேயேதற்கநோக அந்த பழம்வேறபரும் புமடசிிலேயேநோளர்களிேம்
தனிப்படேரீதியில் மன்னிப்புக்டகநோம,  வேறபவேறபலுேன் டசர்ந்த
இலைண்ேனுக்க பிலேயேணிதததன் மூலைமநோக மடடுடம அ வைர்களின்
 ன்மதிப்லப மீடவேறேடுததநோர்.

டசநோசலிச-எதிர்ப்புச் சடேங்களநோல் 1878 இல்
டபர்ன்ஸ்லேன் டஜர்மனிலிலேயே விடடு வேற வைளிடிலேயேற்ற நிர்ப்பந்தம்
வேறபற்ற்றநோர்,  23  ஆண்டுகள்  நோடலே விடடு வேற வைளிடிலேயே
 வைநோழ்ந்தநோர். அ வைர் சுவிடசர்லைநோந்தில் பலை ஆண்டுகள்  வைநோழ்ந்த
பின்னர்,  1880 களின் இறுதிப்பகதியில் இங்கிலைநோந்தக்க
 கர்ந்தநோர்.  இங்கிலைநோந்தில் அ வைமத வேறசநோற்ப வைநோசகநோலைம்
நீடிததிருந்தடபநோததநோன்,  அ வைர் சீர்திருதத வைநோத ஃபநோபிிலேயேன்
வேறசநோலசடடி (Fabian  society)  என்ற்ற அலமப்புேன் வேறதநோேர்பு
வேறபற்று,  அதன் முன்னணி பிமமுகர்களுேன் வேற ருக்கமநோன
 டபுற்றவுகலளயும் உரு வைநோக்கினநோர். வேறபிலேயேநோடரிஸ், சிடனி வேற வைப்
மற்றும் டஜநோர்ஜ் டபர்னநோட ஷநோ டபநோன்ற்ற வைர்களுேன்
பலைமுலற்ற உணவு விருந்திலும் கலைந்த வேறகநோண்ேநோர்.

ஸ்டேகர் கருததப்படி,

இங்கிலைநோந்த வேறதநோழிலைநோளர்களின்
 லேமுலற்றரீதியிலைநோன மற்றும்
பிலேயேன்பநோடடுரீதியிலைநோன (utilitarian)

கண்டணநோடேததநோல் எடேப்படே சமூக
வேற வைற்றிகளநோல் டபர்ன்ஸ்லேன் வேறபரிதம்
ஈர்க்கப்படடிருந்தநோர்.  பிரிடடிஷ் வேறதநோழிற் கடசி
தலலை வைர்களுக்கம் தநோமநோள வைநோத முதலைநோளிதத வை
பிமதிநிதிகளுக்கம் இலேயிலைநோன  ல்லுற்றவு
கறிதத சிலைநோகிததப் டபசிிலேயே அ வைர்
"இதடபநோன்ற்ற வேறசௌகரிிலேயேத திருமணம்"
பிரிததநோனிிலேயேர்களின் அவ் வைப்டபநோலதிலேயே
சீர்திருதத வைநோதததின் வேற வைற்றிக்க பங்களிப்பு
வேறசய்ததநோக  வைநோதிடேநோர்.  டபர்ன்ஸ்லேலன
வேறபநோறுதத வைலம,  பரிணமிதத வைந்த பிரிடடிஷ்
முன்மநோதிரி,  மூலைதனததிற்கம் உலழப்புக்கம்
இலேடிலேயே பமஸ்பமம் ஏற்றுக்வேறகநோள்ளததக்க
உேன்படிக்லககளின் சநோததிிலேயேக்கூலற்ற அ வைருக்க
எடுததக்கநோடடிிலேயேத என்படதநோடு,  அ வைமத
புரிதல்கலள அ வைமத டஜர்மன் கடசி
டதநோழர்களுேன் பகிர்ந்த வேறகநோள்ளவும்
அ வைருக்க தூண்டுதல் அளிததத.5

டபர்ன்ஸ்லேன் மீத ஆதிக்கம்வேறசலுததிிலேயே பமந்த
புததிஜீவித மற்றும் அமசிிலேயேல் சூழலின்
ஒடமவேறிலேயேநோரு அம்சம் மடடுடம ஃபநோபிிலேயேன்கள்
(Fabians) ஆ வைர்.  டஜர்மனி மற்றும் டமற்க
ஐடமநோப்பநோ முழு வைதிலும் டசநோசலிசததின்
ட வைகமநோன  வைளர்ச்சி,  அதன் டமலைநோளுலமலிலேயே
வேற வைறுமடன அமச ஒடுக்கமுலற்ற
பிமடிலேயேநோகததினநோல் மடடும் தடுததவிே முடிிலேயேநோத
என்பலத முதலைநோளிதத வைததிற்க
வேறதளிவுபடுததிிலேயேத.  மநோர்க்சிசததநோல்
முன்ல வைக்கப்படே புததிஜீவித ச வைநோலுக்க
விலேயிறுப்புக் கநோடடு வைத அ வைசிிலேயேமநோக
இருந்தத.  இதனநோல்,  1890 களில்,
பல்கலலைக்கழகங்கள் மநோர்க்சிசததிற்க எதிமநோன
சிததநோந்த பநோதகநோப்பு அமண்களநோக ஒரு புதிிலேயே
மற்றும் இன்றிிலேயேலமிலேயேநோத பநோததிமதலத ஏற்ற்றன
—  அல வை இன்லற்றிலேயே  நோள்  வைலமயில் அலத
விடடுவிேவில்லலை.  டசநோசலிச இிலேயேக்கததின்
உரிலமடகநோமல்கலள வேறபநோய்வேறிலேயேன நிரூபிக்க
டமற்டகநோளிேததக்க  வைலகயில்,  மநோர்க்சின்
எழுததக்களில் வேறபநோருததமின்லமகள் மற்றும்
பலைவீனங்கள் சரிவேறசய்ிலேயேப்படு வைதநோகக் கூறி
திருததப்படேன.  புதிிலேயே கல்விததலற்றசநோர்
"மநோர்க்சிச வேறகநோலலைிலேயேநோளர்கள்"  வேறசல் வைநோக்கம்
அதிகநோமமும் வேறகநோண்ே பிமமுகர்களநோக ஆகினர்,
அ வைர்களின் எழுததக்கள் பமந்தளவில்
பநோமநோடேப்படடு,  பிமசுரிக்கப்படேன.  இதில்
டபநோஹ்ம்-பநோவேற வைர்க்,  தகநோன்-பநோமநோடனநோவ்ஸ்கி,
வேறபவேறனவேறேடடேநோ கிடமநோடச, வேற வைர்னர் டசநோம்பநோர்ட
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மற்றும் மக்ஸ் ட வைபர் டபநோன்ற்ற பிமபலைங்கள்
இருந்தனர், கலற்றந்தளட வை அறிிலேயேப்படே மற்றும்
வேறசல் வைநோக்கப் வேறபற்றிமநோத ேஜன்கணக்கநோன
எழுததநோளர்கலளக் கறிதத கூற்றட வைண்டிிலேயேடத
இல்லலை.  இ வைர்கள் அலன வைரும் மநோர்க்சிச
ததத வைததின் ஏற்றததநோழ ஒவ்வேற வைநோரு அம்சததிற்க
எதிமநோகவும் ஒரு பலைமநோன தடுப்பமலண
அலமதத ல வைததிருந்தனர்.

"சேரீதிிலேயேநோன  வைநோழ்வின் உற்பததிமுலற்றடிலேயே,  சமூக,
அமசிிலேயேல் மற்றும் புததிஜீவித  வைநோழ்வின் வேறபநோத வைநோன
நிகழ்முலற்றலிலேயே பக்க வைப்படுததகிற்றத"  என்கிற்றதம்,  சமூக
முமண்பநோடுகள் திடே வைடேமநோன சிததநோந்த  வைடி வைங்களின்
மூலைமநோகததநோன் பிமதிபலிக்கப்படுகிற்றத மற்றும்
டபநோமநோேப்படுகிற்றத என்கிற்றதமநோன மநோர்க்சின்
அ வைதநோனிப்லபடிலேயே இததலகிலேயே சிந்தலனிலேயேநோளர்களின்
பலேப்புகள்,  அ வைர்களின் வேறசநோந்த  வைழியில்,
ஊர்ஜிதப்படுததிக் கநோடடின.6  மநோர்க்லச கறிதத இக்கடடி-
முதலைநோளிதத வை கல்விததலற்றசநோர் விமர்சகர்களின்
எழுததக்கள் டபர்ன்ஸ்லேனின் எழுததக்களிலும்
பிமதிபலிததத.  உண்லமயில்,  அன்லற்றிலேயே  நோடகளில்
பல்கலலைக்கழகங்களில் சுற்றி வைந்த மநோர்க்சிச-விடமநோத
 வைநோதங்களில்,  டபர்ன்ஸ்லேன் அ வைமத வேறசநோந்த அமசிிலேயேல்
வேறகௌம வைம் தவிர்தத,  அதிகமநோக எதலனயும் டசர்தத
விேவில்லலை என்று கூறினநோல் அத மிலகிலேயேநோகநோத.

டபர்ன்ஸ்லேனின் கண்டணநோடேததில் ஏற்படடிருந்த
மநோற்ற்றதலத உணமத வேறதநோேங்கிிலேயே ஏங்வேறகல்ஸ்,
டபர்ன்ஸ்லேனத டபச்சு ’தன்லனக்கறிதத வேறபரும் சுிலேயே-
திருப்தி வேறகநோள்கின்ற்ற ஒரு அற்பததனமநோன ஆங்கிடலைிலேயே
கலேக்கநோமலமப் டபநோலை’ வேறதநோனிப்பத டமலும் டமலும் கூடிச்
வேறசல் வைதநோக புகநோரிடேநோர்.  ஏங்வேறகல்ஸ்  வைநோழ்ந்திருந்த
 வைலமயில்,  அ வைர் டபர்ன்ஸ்லேலன தடுதத ல வைததிருந்தநோர்.
ஆனநோல் 1895  ஆகஸ்டில் அ வைர் மமணததிற்கப் பின்னர்,
டபர்ன்ஸ்லேன் மநோர்க்சிசததிலிருந்த தூமவிலைகம் ட வைகம்
மிகத தரிதப்படேத.

டசநோசலிசததிற்கநோன  முன்நிபந்தலனகள்

1898இல் டபர்ன்ஸ்லேன் எழுதிிலேயே பலை கடடுலமகளில்,
அ வைர் SPD  இன் ததத வைநோர்தத மமபு மற்றும் புமடசிகம
ட வைலலைததிடேதலத மறுதலிததநோர்.  இததலகிலேயே
கண்டணநோடேங்கலள அ வைர்,  டசநோசலிசததிற்கநோன
முன்நிபந்தலனகள் என்ற்ற அ வைமத நூலில் மிக விரி வைநோக
வி வைரிததிருந்தநோர்.  உள்முமண்பநோடுகளநோல் கிழிபடும் ஓர்
அலமப்புமுலற்றிலேயேநோக முதலைநோளிதத வைம் கறிதத மநோர்க்சின்
பகப்பநோய்வு,  அ வைமத வேறு ஹெகலிிலேயே பயிற்சியின் ஒரு
விலளவேறபநோருள் என்படதநோடு,  அனுப வைரீதியில் கநோணக்கூடிிலேயே
ிலேயேதநோர்ததததேன் அதற்க எந்த வேறதநோேர்பும் இல்லலை என்பலத
அங்கீகரிக்கம் கநோலைம்  வைந்தவிடேத என அ வைர்
கறிப்பிடேநோர்.  முதலைநோளிதத வை அலமப்பு முலற்றயின் ஒரு
மிகப்வேறபரிிலேயே வேற ருக்கடி கறிதத சநோததிிலேயேக்கூறின் மீத
தங்களின் தந்திடமநோபநோிலேயேங்கலள அலமப்பத
டசநோசலிஸ்டுகளுக்க அபநோிலேயேகமமநோன த வைற்றநோகம்.  மநோற்றநோக,

நிலைவும் அலனதத ஆதநோமங்களும்,  முதலைநோளிதத வைம்
 லேமுலற்றயில் முற்டபநோக்கநோன அபிவிருததிக்கநோன
அலனதத சநோததிிலேயேக்கூலற்றயும் வேறகநோண்டிருப்பலதயும்; மற்றும்
இத முற்றிலும் இிலேயேல்பநோகவும்,  ஜன நோிலேயேகரீதியிலும் மற்றும்
அலமதிிலேயேநோகவும் டசநோசலிசதலத ட நோக்கி இடடுச் வேறசல்லும்
என்பலதயுடம கநோடடுகின்ற்றன.  முதலைநோளிதத வைததின்
உள்முமண்பநோடுகளநோல் உரு வைநோக்கப்படும் ஒரு மிகப்வேறபரிிலேயே
வேற ருக்கடியிலிருந்த டசநோசலிசம் எழுச்சிவேறபறும் என்று
வேறதநோேர்ந்த  வைநோதிடும் தமதிருஷ்ே வைசமநோன மநோர்க்சிஸ்டுகலள
வேறபநோறுதத வைலம,  அ வைர்கலள சமகநோலைததிிலேயே  வைநோழ்வின்
உண்லமகலள முகங்வேறகநோடுக்க இலைநோிலேயேகற்று வேறசய்யும்
டபமழிவு வைநோதம் (catastrophitis) என்ற்ற ஒரு ட நோய்
பநோதிததள்ளத என்ற்றநோர்.

முதலைநோளிதத வைம் வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின்
 வைறுலமப்பேலுக்க இடடுச் வேறசல்கிற்றத என்ற்ற மநோர்க்ஸ்
மற்றும் ஏங்வேறகல்ஸின் த வைற்றநோன  ம்பிக்லக இல்லைநோத
வேறபநோருளநோதநோம முமண்பநோடுகலளக் கறிதத அ வைர்களின்
த வைற்றநோன நிர்ணிலேயேததிலிருந்த ஊற்வேறற்றடுப்பதநோக அ வைர்
 வைநோதிடேநோர்.  டதசிிலேயே  வைரு வைநோயில் வேறதநோழிலைநோளர்களின் பங்லக
சீமநோக அதிகரிப்பதில் திற்றம் வேறபற்றிருந்தலத
வேறதநோழிற்சங்கங்கள் நிரூபிததிருந்ததநோக டபர்ன்ஸ்லேன்
 வைநோதிடேநோர். உலழப்பின் மதிப்பு கறிதத ததத வைததின் மீதம்
மற்றும் வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கம் மீதநோன சுமண்ேலலை அத
விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வைமநோக எடுததக்கநோடடுகிற்றத என்று
கூற்றப்படு வைதன் மீதமநோன மநோர்க்ஸின்  வைலியுறுததலலைப்
வேறபநோறுதத  வைலமயில்,  அத கப்லபயில் டபநோே ட வைண்டிிலேயே
இன்னுவேறமநோரு பலழிலேயே ததத வைநோர்தத மூடலேிலேயேநோக
இருந்தவேறதன டபர்ன்ஸ்லேன்  வைநோதிடேநோர்.  முதலைநோளிதத வை
உற்பததிமுலற்றயில், உபரிமதிப்பு உற்பததியின் உடவேறபநோதிந்த
சுமண்ேல் பண்லப எடுததக்கநோடடு வைதற்க அங்டக என்ன
அ வைசிிலேயேம் இருந்தத?  என்று டபர்ன்ஸ்லேன் வினவினநோர்.
மதிப்பின் உரு வைநோக்கம் வேறதநோேர்பநோன பிமச்சிலனயில் இருந்த
இந்த விேநோப்பிடிக வைனம்,  டசநோசலிச இிலேயேக்கங்கலள,
வேறதநோழிற்சங்க  ே வைடிக்லக மற்றும் டதசிிலேயே சடே ஆக்கங்கள்
இமண்லேயும் வேறகநோண்டு டதசிிலேயே  வைருமநோனம் கூடுதல்
சமநிலலைிலேயேநோன  வைலகயில் பங்கீடு வேறசய்ிலேயேப்படு வைலத சநோதிக்கக்
கூடிிலேயே வேற வைல்லைததக்க டகநோரிக்லககலள சூததிமப்படுதத வைதில்
அல்லைநோமல்,  முதலைநோளிதத வை உற்பததிமுலற்றக்க எதிமநோக
அதன் டகநோபதலதக் கவிப்பதற்க இடடுச் வேறசன்று
விடடிருந்தத என்ற்றநோர்.

வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததின் நீண்ேகநோலை  லைன்கலள
புமடசியின் மூலைம் பநோதகநோக்க முடிிலேயேநோத,  மநோற்றநோக
வேறதநோழிற்சங்கங்கள் மூலைமநோக டதடேங்கலள சீமநோக மற்றும்
படிப்படிிலேயேநோக அதிகரிப்பதன் மூலைமநோகட வை பநோதகநோக்க
முடியும் என்று டபர்ன்ஸ்லேன் வேறதநோேர்ந்த டபணி  வைந்தநோர்.
“வேறதநோழிற்சங்கங்கள் புமடசிகம அமசிிலேயேல் தவிர்தத ட வைவேறற்றந்த
 ே வைடிக்லகயும் உபடிலேயேநோகமற்ற்றவேறதன்பலத  லேமுலற்றயில்
எடுததக்கநோடடு வைதற்கரிிலேயே ஒரு  லேமுலற்ற அனுப வைப் பநோேம்
என்பலத தவிம ட வைவேறற்றநோன்றுமில்லலை"  எனக் கருதிிலேயே, "சிலை
டசநோசலிஸ்டுகலள" அ வைர் கடிந்தலமததநோர்.7 டபர்ன்ஸ்லேலன
வேறபநோறுதத  வைலமயில்,  முதலைநோளிதத வைததின் முலற்றிலேயேற்ற்ற
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கூறுகலளக் கலள வைதற்கநோன கருவிகளநோக வேறதநோழிற்சங்கங்கள்
இருந்தன:  “வேறதநோழிற்சங்கங்கள் அ வைற்றின்
சமூகப்வேறபநோருளநோதநோம இேததின் கநோமணமநோக,
வேறதநோழில்தலற்றயின் ஜன நோிலேயேக உடகூற்றநோக உள்ளன.
மூலைதனததின் தனிமுதல் அதிகநோமதலத டதிலேயேச்வேறசய்த,
வேறதநோழிலைநோளருக்க வேறதநோழில்தலற்ற நிர் வைநோகததில் ட மடிிலேயேநோக
வேறசல் வைநோக்லக அளிப்படத அ வைற்றின் டபநோக்கநோக
இருக்கிற்றத.”8  வேறதநோழிற்சங்கங்கள் மீத டபர்ன்ஸ்லேனுக்க
அ வை ம்பிக்லக இருந்தவேறதன்ற்றநோல்,  அத அல வை அதிகமநோன
அதிகநோமதலத எதிர்ட நோக்கியிருக்கக் கூேநோத என்ற்ற
விேிலேயேததில்தநோன்.  மூலைதனததேன் கூடேநோளிிலேயேநோ வைடத
அ வைற்றின் ட நோக்கமநோக இருக்க ட வைண்டுடம அன்றி
வேறதநோழிற்தலற்றயின் மீத கடடுப்பநோடு வேறசலுதத வைதநோய் இருக்கக்
கூேநோத.

டபர்ன்ஸ்லேலன வேறபநோறுதத  வைலமயில்,  அமசு என்பத
 வைர்க்க ஆடசியின் ஒரு கருவி என்ற்ற மநோர்க்ஸ் மற்றும்
ஏங்வேறகல்ஸின் கருததநோக்கம் அ வைர்களின் மற்வேறற்றநோரு
பிலழிலேயேநோகம்.  ஒரு ஜன நோிலேயேக அலமப்புமுலற்றயில் அமசு
என்பத ஒடடுவேறமநோதத கடிமக்களின் பிமதிநிதிிலேயேநோக வேறபநோத
 லைனுக்க சீமநோக ட வைலலை வேறசய்ிலேயே முடியுவேறமன்பலத
இங்கிலைநோந்த முன்னுதநோமணமநோக நிரூபிக்கிற்றத என்று அ வைர்
 வைநோதிடேநோர்.  தற்டபநோத நிலைவும் அமலச,  நிர்மூலைமநோக்க வைத
ஒருபுற்றம் இருக்கடடும், பிமதியீடு வேறசய் வைத கூே வேறதநோழிலைநோள
 வைர்க்கததின் ட நோக்கமநோக இருக்கக்கூேநோத,  மநோற்றநோக
 வைர்க்கங்களுக்க-டமலைநோன ஒரு ஜன நோிலேயேகததின் முன்பினும்
திற்றம்படே கருவிிலேயேநோக அலத மநோற்று வைடத அதன் ட நோக்கமநோக
இருக்க ட வைண்டும். உண்லமயில் வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததிற்க
அதன் வேறசநோந்த  வைர்க்க ஆடசிலிலேயே ஸ்தநோபிக்க ட வைண்டிிலேயே
அ வைசிிலேயேடம இல்லலை,  அலதப் பின்பற்ற்றக் கூேநோத.
 நோகரீகமநோன அமசிிலேயேல் சம்பநோஷலணயில் "பநோடேநோளி  வைர்க்க
சர் வைநோதிகநோமம்" என்ற்ற  வைநோர்தலதக்டக இேமில்லலை:

 வைர்க்க சர் வைநோதிகநோமம் என்பத ஒரு தநோழ்ந்த
 நோகரிகததிற்க வேறசநோந்தமநோனதநோகம்.  அததேன்,
பிமச்சநோமம் வேறசய் வைதற்கம் சடேங்கலள
அமலைநோக்க வைதற்கம் இப்டபநோதிருக்கம்
 வைழிமுலற்றகள் கறிதத எந்த சிந்தலனயுமற்ற்ற —
அல்லைத வேற வைறும் வேறமநோம்ப டகநோணலைநோன
சிந்தலன மடடுடம இருந்த—  அததேன்
அததலகிலேயே ட நோக்கததிற்கரிிலேயே அலமப்புகளும்
இல்லைநோத ஒரு யுகததிற்கரிிலேயே முலற்றயில்தநோன்
முதலைநோளிதத வை சமூகததில் இருந்த டசநோசலிச
சமூகததிற்க உருமநோற்ற்றம் எடேப்படேநோக
ட வைண்டும் என்கிற்றதநோன சிந்தலனலிலேயே
ஊக்கவிக்கம் படசததில், விேிலேயேததின் அ வைசமம்
மற்றும்  லேமுலற்றததன்லம கறிதத
பிமச்சிலனகள் தவிர்தத,  அத அமசிிலேயேல்
பின்தங்கிிலேயேவேறதநோரு  ே வைடிக்லகிலேயேநோக ஒரு
பின்ட நோக்கிிலேயே அடிவேறிலேயேடுப்பநோக மடடுடம
கருதப்பே முடியும்.9 

ஜன நோிலேயேகம் என்பத அலனதத கடிமக்களின்
உரிலமகளுக்கம் உததம வைநோதம் அளிக்கம் ஓர் அமசிிலேயேல்

 வைடி வைமநோகம், மனிதகலை வி வைகநோமங்களுக்கள் அத அறிமுகம்
வேறசய்திருந்த  நோகரிகப்பண்பு கறிதத எல்லலையில்லைநோ
டபநோற்றுதலுேன் அ வைர் டபசினநோர்:

 மத கநோலைகடேததில்,  தனி பர் சுதந்திமததிற்க
நீடிதத கநோிலேயேதலத உண்ேநோக்கம் எந்த
சடேதலதயும் ஒரு ஜன நோிலேயேக சமூகததின்
வேறபரும்பநோன்லம உரு வைநோக்கநோத என்பதற்க
ஏற்றததநோழ நிபந்தலனிலேயேற்ற்ற உததம வைநோதம்
உள்ளத. ...  உண்லமயில், ஒரு  வீன அமசில்
எந்தளவுக்க நீண்ேகநோலைமநோக ஜன நோிலேயேக
ஏற்பநோடுகள் நிலைவுகிற்றடதநோ,  அந்தளவுக்க
சிறுபநோன்லமயினரின் உரிலமகள் மீதநோன
மதிப்பும்,  க வைனிப்பும் அதிகரிக்கிற்றத
என்படதநோடு,  நிலற்றிலேயே கடசி டமநோதல்கள்
அ வைற்றின் பலகலமலிலேயே இழந்த விடுகின்ற்றன
என்பலத அனுப வைம் கநோடடியுள்ளத.
 வைன்முலற்றயின்றி டசநோசலிசதலத எடடு வைலதக்
கறிதத கற்பலனயும் வேறசய்ிலேயேவிிலேயேலைநோமல்
இருப்ப வைர்கள்,  இலத ஜன நோிலேயேகததிற்க
எதிமநோன ஒரு  வைநோதமநோக பநோர்ப்பநோர்கள்...10

...  ஒரு ஜன நோிலேயேகததில்,  கடசிகளும் அ வைற்லற்ற
ஆதரிக்கம்  வைர்க்கங்களும் விலமவிடலைடிலேயே
அ வைற்றின் அதிகநோம  வைமம்புகலள உணமவும்,
ஒவ்வேற வைநோரு சந்தர்ப்பததிலும்,  அந்தந்த
சூழ்நிலலைகளின் கீழ் அல வை எந்தளவுக்க
சநோதிக்க முடியுவேறமன  ம்புகின்ற்றனட வைநோ
அந்தளவுக்டக அ வைற்லற்றக் லகயிவேறலைடுக்கவும்
கற்றுக் வேறகநோள்கின்ற்றன.  தவிர்க்கவிிலேயேலைநோத
சமமசததின்டபநோத —ஜன நோிலேயேகம் என்படத
சமமசததின் பநோேசநோலலை தநோடன—
விடடுக்வேறகநோடுப்புகலள  வைழங்க வைதற்கநோக
இேம்விடடு,  தநோங்கள் உண்லமயில்
எண்ணியிருந்தலத விேவும் அதிகமநோன
டகநோரிக்லககலள அல வை வேறசய்தநோலும் கூே, அத
ஒரு மிலகிலேயேநோக இல்லைநோத  வைண்ணடம
வேறசய்ிலேயேப்படுகிற்றத.11

இங்கிலைநோந்த ஒரு விதிவிலைக்கநோன விேிலேயேவேறமன்று
டபர்ன்ஸ்லேன்  ம்பவில்லலை; ஜன நோிலேயேகம் தனத மநோிலேயேதலத
டஜர்மனியிலும் அடத அளவுக்க நிகழ்தத முடியும் என்ற்றநோர்.
டஜர்மன் முதலைநோளிதத வைததின் மநோற்ற்றமுடிிலேயேநோத பிற்டபநோக்க
கணநோம்சதலத கறிதத SPD  இன்  வைலியுறுததல் த வைவேறற்றன
அ வைர்  வைநோதிடேநோர். “இத இந்த தருணததில் ட வைண்டுமநோனநோல்
நிஜமநோக இருக்கலைநோம்,  அதிலுடம கூே அதற்க முமணநோக
அங்டக நிலற்றிலேயே ஆதநோமங்கள் உள்ளன.  ஆனநோல்
அவ் வைநோடற்றயிருந்தநோலும் கூே,  அத நீண்ேகநோலைம் அங்டக
நீடிக்க முடிிலேயேநோத."12  SPD சமூக புமடசிலிலேயே வேறகநோண்டு
அச்சுறுதத வைலத நிறுததமநோனநோல்,  டஜர்மன் முதலைநோளிதத வை
 வைர்க்கம் ஜன நோிலேயேக சீர்திருததக் டகநோரிக்லககளுக்க
டமலைதிகமநோக இலிலேயேந்த வேறகநோடுக்கம் என்பலத நிரூபிக்கம்.
“பநோடேநோளி  வைர்க்கம்-அல்லைநோத ஒடடுவேறமநோதத உலைகிற்கம்
எதிமநோனவேறதநோரு  வைன்முலற்றப் புமடசியில் எந்த
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ஆர் வைமுமில்லலை"  என்பலத முதலைநோளிதத வைததிற்க
மறுஉததம வைநோதம் வேறசய் வைடத கடசியின் பணிிலேயேநோகம்.13
இலதச் வேறசய்த முடிததநோல்,  SPDஐ கறிதத
முதலைநோளிதத வைததின் அச்சம் "கலலைந்த டபநோகம்",  பிமஷ்ிலேயே
முழுமுதலைநோடசியில் உள்ள மிகப்பிற்டபநோக்கததனமநோன
கூறுகளுக்க எதிமநோக வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்கததேன்
"வேறபநோத வைநோன ட நோக்கதலத"  ஏற்படுததிக் வேறகநோள்ள அத
திலேயேநோமநோகிவிடும்.

இவ்விதததில்,  SPD அதன் புமடசிகம புலனவுகலள
ஒதக்கி ல வைக்கமநோறும்,  மநோர்க்ஸ் மற்றும் ஏங்வேறகல்லங்கெல்ஸ
ட நோக்கநிலலை பிற்றழச் வேறசய்த டு ஹெகலிிலேயே
நிிலேயேதி வைநோதததிலிருந்த விடுவிததக் வேறகநோண்டு,  டசநோசலிசம்
என்படத உண்லமயில் முமண்பநோேற்ற்ற தநோமநோள வைநோதடம
என்பலதத தவிம ட வைவேறற்றநோன்றுமில்லலை என்பலத புரிந்த
வேறகநோள்ளுமநோறும் டபர்ன்ஸ்லேன் SPDஐ  வைலியுறுததினநோர்:

உண்லமயில்,  டசநோசலிச புததிஜீவித
சநோதனததின் பநோகமநோக இல்லைநோத,  தநோமநோள வைநோத
சிந்தலனடிலேயே கிலேிலேயேநோத. தனி பர் தனக்வேறகன
வேறபநோருளநோதநோம வேறபநோறுப்பு வேறகநோண்டிருக்கம்
டகநோடபநோடே கூே,  அத முற்றிலுமநோக
மநோன்வேறசஸ்ேரிிலேயேமநோக (Manchesterish)

வேறதரிந்தநோலும்,  என்னுலேிலேயே தீர்மநோனததின்படி,
அத டசநோசலிச ததத வைததில் மறுக்கப்பே
முடிிலேயேநோததநோகம், அல்லைத அலத தற்கநோலிகமநோக
ஒதக்கிததள்ள அ வைசிிலேயேமநோய் எந்தவேற வைநோரு
கருதிப்பநோர்க்கததக்க சூழ்நிலலைகளும் இல்லலை.
வேறபநோறுப்புலேலம இல்லைநோமல் அங்டக சுதந்திமம்
என்பத இல்லலை.14

டபர்ன்ஸ்லேன் முதலைநோளிதத வை
இமநோணு வை வைநோதததிற்க எதிமநோன டசநோசலிச எதிர்ப்லப
அலைடசிிலேயேததேன் நிமநோகரிக்கம் அளவுக்கச் வேறசன்ற்றநோர்.
டகநோடபநோடேளவில் அ வைர் கநோலைனிதத வைதலதயும்
எதிர்க்கவில்லலை.  அ வைர் எழுதினநோர்,  ஐடமநோப்பிிலேயே
ஆடசியின் கீழ் "கநோடடுமிமநோண்டிததனங்கள் எவ்வித
விதிவிலைக்கமில்லைநோமல்,  அதற்க முன்னர்
இருந்தலதவிே எவ் வைளட வைநோ டமலைநோனல வைிலேயேநோகட வை
இருக்கின்ற்றன..."15  இந்த விதி அவேறமரிக்க
இந்திிலேயேர்களுக்கடம கூே வேறபநோருந்தம்:  “இந்திிலேயேர்கள்
மீத முன்னர் என்னதநோன் த வைறுகள்
 ேததப்படடிருந்தநோலும்,  இன்லற்றிலேயே  நோடகளில்
அ வைர்களின் உரிலமகள் பநோதகநோக்கப்படடிருக்கின்ற்றன,
டமலும் அந்த எண்ணிக்லக கலற்றிலேயேவில்லலை, மநோற்றநோக
மறுபடியும் அதிகரிதடத  வைருகிற்றத என்பத  ன்கறிந்த
உண்லமிலேயேநோகம்."16 

டஜர்மன் ஏகநோதிபததிிலேயேததின் வேறகநோள்லள ஆலசக்க
எதிமநோன உறுதிிலேயேநோன டசநோசலிச எதிர்ப்லபப் வேறபநோறுதத
 வைலமயில்,  டபர்ன்ஸ்லேன்,  “உண்லமயில்,  டதசங்களின்
 நோகரிகப்படுததம் பணியில் தனத நிிலேயேநோிலேயேமநோன பங்லக
சுமந்த  வைந்திருக்கின்ற்ற,  இப்டபநோதம் சுமந்த  வைருகின்ற்ற
டஜர்மன் டதசமநோனத,  டதசங்களின் சங்கததில் (council  of

nations) ஒளி கன்ற்றப்பேச் வேறசய்ிலேயேப்பேலைநோமநோ என்ற்ற
பிமச்சிலனலிலேயே சமூக ஜன நோிலேயேகம் ஒரு அலைடசிிலேயேமநோன
விேிலேயேமநோக கருதக் கூேநோத” என்று  வைநோதிடேநோர்.17  வேறகய்சரின்
நிமந்தமப்பலேலிலேயே,  மக்கள் பலேப்பிரில வைக் வேறகநோண்டு
பிமதியீடு வேறசய்ிலேயே SPD   வைலியுறுதத வைதம் சரிிலேயேல்லை,
ஏவேறனன்ற்றநோல் இமநோணு வைம் என்வேறற்றன்லற்றக்கம் வேறதநோழிலைநோள
 வைர்க்கததிற்க எதிமநோன ஒரு  வைன்முலற்ற அச்சுறுததடலை என்ற்ற
அதன் எச்சரிக்லககள் நிஜமநோகட வை கநோலைநோ வைதிிலேயேநோனல வை
ஆகம்:  டபர்ன்ஸ்லேன் எழுதினநோர்,  “அதிருஷ்ே வைசமநோக,
அமசிிலேயேல் கருததட வைறுபநோடுகலள தீர்ப்பதில் ஆயுத
தள வைநோேங்கலள பிமடிலேயேநோகிப்பலத விே ஏலனிலேயே  வைழிகள்
 மக்க வேறபரிதம் பழக்கமநோகி  வைருகின்ற்றன."18

ஓர் அமசிிலேயேல் ததத வை வைநோதிிலேயேநோக மற்றும்
மூடலைநோபநோிலேயே வைநோதிிலேயேநோக டபர்ன்ஸ்லேனின் மரிிலேயேநோலதலிலேயே,
அ வைர் எழுதிிலேயே எழுததக்கலள வேற வைளியிடு வைலதக் கநோடடிலும்
டசதப்படுததக் கூடிிலேயேத ட வைவேறற்றதவுமில்லலை.  அ வைருலேிலேயே
எழுததக்களிலிருந்த ஸ்டேகமநோல் மிகவும் க வைனமநோக
டதர்ந்வேறதடுதத முன்ல வைக்கப்படேல வை கூே டபர்ன்ஸ்லேனின்
புததிஜீவித அந்தஸ்லத உிலேயேர்ததவில்லலை ( நோன்
டமற்டகநோளிடடுள்ள பததிகள் ஸ்டேகரின்
 வைநோழ்க்லகச்சரிதததில் வேறதன்பேவில்லலை).  சமகநோலைததிிலேயே
மநோர்க்சிஸ்டுகளுக்க ஏடதனும் ஒரு ஆச்சரிிலேயேம்
இருக்கிற்றவேறதன்ற்றநோல்,  அத டபர்ன்ஸ்லேனின்  வைநோதங்களில்
இருக்கம் வேற வைற்றுத தன்லமதநோன்.  “இந்த நீர்தத கஞ்சிிலேயேநோ
மநோர்க்சிசததின் ஒரு மறுப்புலமிலேயேநோக கநோடேப்படேத?"  என்று
ஒரு வைர் தன்லனததநோடன டகடடுக்வேறகநோள்ள
ட வைண்டியிருக்கிற்றத. அ வைமத  நோடகளினத தீவிமமநோன மற்றும்
உலளச்சலைநோன ஓடேங்கள் பற்றிிலேயே உணர்திற்றனின்றி
டபர்ன்ஸ்லேன் இருந்தத கறிதத ஒரு வைர் ஆச்சரிிலேயேப்பேநோமல்
இருக்க முடிிலேயேநோத.  டபர்ன்ஸ்லேனுக்க இலசயின் மீத
ஆர் வைம் இருந்ததநோ என்பத எனக்கத வேறதரிிலேயேநோத,  ஆனநோல்
அ வைமத சமகநோலைததிிலேயே வைர்களில் ஒரு வைமநோன கஸ்தநோவ்
மநோஹ்வேறலைரின் சிம்வேறபநோனிகலள டகடடிருந்தநோல் அத
அ வைருக்க பிலேயேன்படடிருக்கக்கூடும்.  டபர்ன்ஸ்லேன் தனத
வேறசநோந்த பலேப்புகளில் முற்றிலும் வேறதநோலலைததிருந்த ஒன்லற்ற
மநோஹ்வேறலைரின் பலேப்பில் கண்டுபிடிததிருக்க முடியும்:
அதநோ வைத,  முதலைநோளிதத வை  நோகரீகததின் மீத கவிழ்ந்த
வேறகநோண்டிருந்த தன்பிிலேயேல் கறிதத முன்னுணர்ந்த டசநோகம்.
ஆனநோலும் மறுபடியும் இ வைர் லிடிலேயேநோனநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேன்
அல்லை எட வைநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேன் தநோடன, மனக்க வைலலைகளநோல்
பின்னப்படே அந்த ஆஸ்திரிிலேயே இலசிலேயேலமப்பநோளரின்
பலேப்பிலிருந்த அ வைர் நிலற்றிலேயே விஷிலேயேங்கலள எடுததக்
வேறகநோண்டிருப்பநோமநோ என்பத எனக்க சந்டதகமநோகததநோன்
இருக்கிற்றத.

 நோன் டமற்டகநோளிடடுள்ள பததிகள் எழுதப்படேடபநோத,
எட வைநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேன் நிலனததம் பநோர்க்க முடிிலேயேநோததநோக
கருதிிலேயே அந்தப் டபமழிவு — வைமலைநோற்றில் ஈடுவேறசநோல்லை
முடிிலேயேநோத பிலேயேங்கமங்கலளக் வேறகநோண்டிருந்த
கநோடடுமிமநோண்டிததனததின் ஒரு சகநோப்ததலத வேறதநோேங்கி
ல வைக்க இருந்த ஒரு டபமழிவு—  வேற வைடிக்க வேற வைறும்
பதிலனந்த ஆண்டுகள் மடடுடம இருந்தன.  முதலைநோளிதத வை
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அபிவிருததிப் டபநோக்க,  முன்னினும் அதிகமநோன
ஜன நோிலேயேகததின் திலசயிடலைநோ  வைர்க்க கடமநோதங்கலள
தணிக்கம் திலசயிடலைநோ இடடுச் வேறசல்லைவில்லலை,  மநோற்றநோக
பநோரிிலேயே ஒடுக்கமுலற்ற மற்றும் உள் நோடடு யுதததலத
ட நோக்கிடிலேயே இடடுச் வேறசன்ற்றத.  எதிர்கநோலைதலத
ட நோக்கலகயில்,  கிடேப்பநோர்ல வை வேறகநோண்டிருந்த எட வைநோர்ட
டபர்ன்ஸ்லேன் ஜன நோிலேயேகததின்  வைநோனவில்லலை மடடுடம
பநோர்ததநோர்,  முள்கம்பியிடே பதங்ககழிகள் மற்றும்
சிததிம வைலதக் கூேங்கலள முற்றிலுமநோக த வைற்றவிடடிருந்தநோர்.

டபர்ன்ஸ்லேனின் மற்றும் அ வைமத சமகநோலைததிிலேயே வைர்களின்
எழுததக்களில் சந்தர்ப்ப வைநோதம் அதன் மிக உிலேயேர்ந்த
வேற வைளிப்பநோடலேக் கண்ேத.  அதற்கப் பிந்லதிலேயே
தசநோப்தங்களில், அடுததடுதத  வைந்த சந்தர்ப்ப வைநோத அலலைகள்
ஏற்கனட வை டபர்ன்ஸ்லேனிிலேயேர்களநோல் கூற்றப்படேதற்க டமலைநோக
உண்லமிலேயேநோன முக்கிிலேயேதத வைம் வேறகநோண்ே எதலனயும் டசர்தத
விேவில்லலை.  ததத வைநோர்தத சுிலேயே- னவில் மிகமிகக் கலற்றந்த
மடேதலதக் வேறகநோண்டிருக்கம்  ம்முலேிலேயே வேறசநோந்த
கநோலைகடேததில்,  மநோர்க்சிசததிற்க எதிமநோன  வைநோதங்கள்,
டபர்ன்ஸ்லேனநோல் முன்ல வைக்கப்படே  வைநோதங்கடளடிலேயே
இன்னும் சுருங்கிப்டபநோன தமததில் என்ற்றநோலும் வேற வைறுமடன
மீள்உற்பததி வேறசய்கின்ற்றன.  ஆக,  ஒரு வைர் டபர்ன்ஸ்லேனின்
ததத வைநோர்தத கருததருக்கலள ஆமநோயும்டபநோத,  ஒரு
நூற்ற்றநோண்டு பிந்தி இருந்தநோலும் கூே,  ஒடடுவேறமநோதத
சமகநோலைததிிலேயே மநோர்க்சிச-விடமநோத வேறதநோகப்புகலளக்
லகிலேயேநோளுப வைமநோகிற்றநோர். 

வேறசிலேயேல்பநோங்கதநோன் மனிதன் என்ற்றநோல்,  அந்த
வேறசிலேயேல்பநோங்கின் அததிிலேயேநோ வைசிிலேயே உள்ளேக்கமநோக இருப்பத
 வைழிமுலற்றடிலேயே ஆகம். ஒரு வைர் அமசிிலேயேலலைக் கறிதத டபசத
வேறதநோேங்கம்டபநோத,  அ வைர் வேற வைறுமடன அந்த  நோளின்
சம்ப வைங்கலளக் கறிதத அ வைமத அபிப்பிமநோிலேயேங்கலள மடடும்
வேற வைளிப்படுததவில்லலை,  மநோற்றநோக அததலகிலேயே
அபிப்பிமநோிலேயேங்களுக்க கீழலமந்திருக்கம் ததத வைநோர்ததக்
கருததநோக்கங்கள் மற்றும் அந்த கருததநோக்கங்களுக்க
அ வைலம வேறகநோண்டு வைந்த டசர்தத புததிஜீவித நிகழ்முலற்ற
ஆகிிலேயே வைற்லற்றயும் வேற வைளிப்படுததகிற்றநோர்.  தனிமனிதர்களுக்க
மடடுமல்லை இத அமசிிலேயேல் டபநோக்ககளுக்கம்
வேறபநோருந்த வைதநோகம்.

"விஞ்ஞ்ஞநோன டசநோசலிசதலத" நிமநோகரிததல்

அமசிிலேயேல் சந்தர்ப்ப வைநோதம்,  சிலை கறிப்பிடே
ஆமநோய்ச்சிமுலற்றயிிலேயேலலை (methodological) மற்றும் அறி வைநோதநோம
முலற்றயிிலேயேலலை (epistemological) அடிக்கடடுமநோனததில்
வேறகநோண்டுள்ளத.  சந்தர்ப்ப வைநோதததின் எல்லைநோ
வேற வைளிப்பநோடுகளும் ஒரு வேறபநோய்ிலேயேநோன அறி வைநோதநோமமுலற்றக்கள்
அலேந்தவிடுகின்ற்றன,  அல்லைத திருததல் வைநோதததின்
அறி வைநோதநோமமுலற்ற அடிக்கடடுமநோனங்கலள கறிதத ஓர் ஆய்வு
சர்ச்லசக்கரிிலேயே பிமச்சிலனகலள பற்றிிலேயே ஒரு க வைனமநோன
அமசிிலேயேல் பகப்பநோய்ல வை டமற்வேறகநோள்ள ட வைண்டிிலேயே
அ வைசிிலேயேதலத இல்லைநோத வேறசய்த விடுகிற்றத ஆகிிலேயே
எளிலமப்படுததப்படே கருததநோக்கங்கலள  நோன்
ஊக்கப்படுதத விரும்பவில்லலை.  மநோர்க்சிசததின்

அங்வேறகநோன்றும் இங்வேறகநோன்றுமநோன கூறு
மறுக்கப்படடிருப்பதநோகக் கூறு வைலத டபர்ன்ஸ்லேன் தனத
 வைநோதததிற்க அடிததளமநோக வேறகநோண்டிருக்கவில்லலை.  மநோர்க்ஸ்
மற்றும் ஏங்வேறகல்ஸ் அ வைர்களின் பலை முடிவுகளில் த வைற்றநோக
இருந்தநோர்கள் என்பலத சமகநோலைததிிலேயே அபிவிருததிகள்
கநோடடியிருந்ததநோக நிச்சிலேயேமநோக டபர்ன்ஸ்லேன்  ம்பினநோர்
என்ற்றநோலும் அத இமண்ேநோம்படசமநோன முக்கிிலேயேதத வைதலதடிலேயே
வேறகநோண்டிருந்தத.  டபர்ன்ஸ்லேலன வேறபநோறுதத  வைலமயில்,
“விஞ்ஞ்ஞநோன டசநோசலிசம்"  என்ற்ற கருததநோக்கம் அதன்
வேறபிலேயேரிடலைடிலேயே முமண்படடு இருந்தத.  டசநோசலிசம் விஞ்ஞ்ஞநோன
மடேதலத அலேிலேயேமுடிிலேயேநோத,  ஏவேறனன்ற்றநோல் "விஞ்ஞ்ஞநோனதலத
 டுநிலலையுேன் எதிர்வேறகநோள்ள முடிிலேயேநோத  வைண்ணம் ஒன்றில்
ஈடுபடுததிக் வேறகநோண்ே ஒரு இிலேயேக்கமநோக”  அத இருந்தத
என்று அ வைர் வேறதநோேர்ந்த பமநோமரிதத  வைந்தநோர். “எந்தவேற வைநோரு
'இசமும்'  ஒருடபநோதம் விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக முடிிலேயேநோத"  என்று
டபர்ன்ஸ்லேன் கறிப்பிடேநோர்.  “'இசங்கள்'  வேற வைறுமடன
முன்டனநோக்ககள், டபநோக்ககள், சிந்தலன முலற்றகள் அல்லைத
டகநோரிக்லககள் ஆகம்,  ஆனநோல் ஒருடபநோதம் விஞ்ஞ்ஞநோனம்
ஆகநோத."20  டசநோசலிச வேற வைகஜன இிலேயேக்கமநோனத,  அதன்
விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வைமநோன பநோ வைலனகள் ஒருபுற்றம் இருந்தநோலும்,
அத “உதநோமணமநோக டஜர்மன் வி வைசநோிலேயேப் டபநோர்கள்,
பிவேறமஞ்சுப் புமடசி,  அல்லைத ட வைறு எந்த  வைமலைநோற்றுப்
டபநோமநோடேததின் மடேததிற்டக விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வைமநோன
இிலேயேக்கமநோகம். டசநோசலிசம் ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக அறிலகலிலேயேச்
சநோர்ந்திருக்கிற்றத,  ஒரு இிலேயேக்கமநோக டசநோசலிசமநோனத அதன்
'உன்னதமநோன ட நோக்கததிற்கநோன'  ஆர் வைததநோல்
 வைழி ேததப்படுகின்ற்றத."21 

இந்த கருததக்களில் பதிலைளிக்க ட வைண்டிிலேயே பலை
அம்சங்கள் உள்ளன.   வீன டசநோசலிசமநோனத,  அதவும் கூே
கறிப்பிடே சமூக  லைன்களத ஒரு வேற வைளிப்பநோேநோகட வை
இருக்கம் மடேததிற்க,  முந்லதிலேயே வேற வைகஜன
இிலேயேக்கங்கலளக் கநோடடிலும் எந்தவிதததிலும் அதிகமநோய்
விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வைமநோனத கிலேிலேயேநோத என்ற்ற கூற்லற்ற
ஆமநோய் வைதில் இருந்த வேறதநோேங்கட வைநோம்.  டபர்ன்ஸ்லேனின்
நிலற்றிலேயே  வைநோதங்களில் கநோண்பத டபநோலைட வை,  இதவும்
ஆழமநோனத என்பலத விே மிகவும்
புததிசநோலிததனமநோனதநோகம்.  எல்லைநோ சமூக இிலேயேக்கங்களும்
 வைர்க்க  லைன்களநோல் உந்தப்படடுள்ளன என்பத
மறுக்கமுடிிலேயேநோத உண்லமடிலேயே.  ஆனநோல் மநோர்க்சிச
அபிவிருததியின் ஊேநோக மடடுந்தநோன்  வைர்க்க  லைன் என்ற்ற
இந்த உந்ததல் தரும் உடகூறு ததத வைநோர்தத- வைமலைநோற்று
ஆய்வின் விேிலேயேமநோக மநோறுகிற்றத என்ற்ற உண்லமயில்தநோன்
 வீன டசநோசலிச இிலேயேக்கங்களுக்கம் முந்லதிலேயே புமடசிகம
வேற வைகஜன இிலேயேக்கங்களுக்கம் இலேயிலைநோன
இன்றிிலேயேலமிலேயேநோத ட வைறுபநோடு வேற வைளிப்பநோடு கநோண்கிற்றத.

 வைர்க்கப் டபநோமநோடேதலத முதன்முதலில் உணர்ந்த
வேறகநோண்டு அதற்க மகததநோன முக்கிிலேயேதத வைம்
வேறகநோடுதத வைர்கள் மநோர்க்ங்கெல்ஸ மார்க்ஸூம் ஏங்வேறகல்ங்கெல்ஸ மார்க்ஸூம் கிலேிலேயேநோத. இந்த
புரிதலின் சு வைடுகலள ஏற்கனட வை பண்லேிலேயேகநோலை,
மறுமலைர்ச்சிகநோலை  வைமலைநோற்ற்றநோளர்களிலும் மற்றும்,  மிக
சமீபததில்,  பதவேறதநோன்பதநோம் நூற்ற்றநோண்டின் வேறதநோேக்கததில்

11- Reform and Revolution in the Epoch of Imperialism1



வேற ப்டபநோலிிலேயேனுக்க பிந்லதிலேயே மீடசியின் டபநோதிருந்த பிவேறமஞ்சு
 வைமலைநோற்ற்றநோளர்கள் மததியில் இருந்த வைர்களிலும் — கறிப்பநோக
கிடங்கெல்ஸநோ — கநோண முடிந்திருந்தத. ஆனநோல் மநோர்க்ஸ் மற்றும்
ஏங்வேறகல்ஸினநோல் மடடுந்தநோன்  வைர்க்கப் டபநோமநோடேததின்
கீழிருந்த அடிததளம் கண்ேறிிலேயேப்படடு,
விளங்கப்படுததப்படேத.  மநோர்க்ங்கெல்ஸ மார்க்ஸூம் ஏங்வேறகல்ங்கெல்ஸ மார்க்ஸூம்  வைர்க்க
டபநோமநோடேம் மற்றும் சேரீதியிலைநோன,  அதநோ வைத வேறசநோதத,
 லைன்களுேன் அதற்கிருந்த உற்றவு ஆகிிலேயே வைற்லற்ற
 வைலியுறுததிிலேயேதேன் நிற்கவில்லலை,  மநோற்றநோக அந்த  லைன்கள்
—அததேன் அல வை வேறகநோண்டு  வைரும் சமூகப்
டபநோமநோடேங்களும்—  மனிதனநோல் உரு வைநோக்கப்படே உற்பததி
சக்திகளின் அடிப்பலேயிலும் மற்றும் அ வைற்றிற்க
அ வைசிிலேயேமநோனதநோக இருக்கம் உற்பததி உற்றவுகளின் —
இ வைற்றின் ஊேநோகட வை அல வை இிலேயேங்ககின்ற்றன—
அடிப்பலேயிலுடம உரு வைநோக்கப்படுகின்ற்றன என்பலத
எடுததக்கநோடடினர்.

 வைர்க்க சமூகததின் டதநோற்று வைநோய்கள் கறிதத இந்த
புரிதல்தநோன்,  முதல்முலற்றிலேயேநோக,   வைமலைநோற்லற்ற வேறதநோேர்ச்சிிலேயேநோக
சேரீதியில் புரிந்த வேறகநோண்டு விளங்கப்படுதத வைலத
சநோததிிலேயேப்படுததிிலேயேத —அதநோ வைத இத வேறபநோருளநோதநோம
 லைன்கள் உரு வைநோ வைலத மடடுமல்லை,  மநோற்றநோக சமூக
சிந்தலனயின் பரிணநோமதலதயும் கூே வி வைரிததத. கறிப்பநோக
சமூக இருப்பிலிருந்த சமூக  னல வை டதற்ற்றம் வேறசய்யும்
இந்த இமண்ேநோ வைத அம்சம்தநோன்,  டசநோசலிச இிலேயேக்கததிற்க
அதன் வேறசநோந்தத டதநோற்று வைநோய்கள்,  இருப்பு,  அபிவிருததி
மற்றும் அபிலைநோலசகலள ஒடடுவேறமநோததமநோக
புதிர்விளக்கப்படே  வைடி வைததில்—  அதநோ வைத கருதத வைநோத
ஊக்கங்களில் அலேக்கலைம்புகநோமல் —  புரிந்தவேறகநோள் வைலத
சநோததிிலேயேமநோக்கிிலேயேத.  இங்டகதநோன் மநோர்க்சிச டசநோசலிச
இிலேயேக்கததிற்கம் அதற்க முன்னர் இருந்த புமடசிகம
இிலேயேக்கங்களுக்கம் இலேயிலைநோன அததிிலேயேநோ வைசிிலேயேமநோன
விததிிலேயேநோசம் தங்கியிருக்கிற்றத. 

அலனதத சமூக இிலேயேக்கங்களும் —அத
கேந்தகநோலைததினதநோக இருந்தநோலும் சரி, நிகழ்கநோலைம் அல்லைத
எதிர்கநோலைததினதநோக இருந்தநோலும் சரி—  அல வை
ஏடதநோவிதததில் சமூக  லைன்களின் வேற வைளிப்பநோேநோக உள்ளன
என்பலத  நோம் சுலைபமநோக ஊகிக்கலைநோம்.  ஆனநோல் மநோர்க்சிச
இிலேயேக்கடமநோ,  அதன் டகநோடபநோடுகள்,  ட வைலலைததிடேங்கள்
மற்றும்  ே வைடிக்லககள்,  வைமலைநோற்று  வைளர்ச்சியின் விதிகலளப்
பற்றிிலேயே அறி வைநோல்  வைழி ேததப்படுகின்ற்ற மடேததிற்க அத
தனத விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை அடிததளங்கலளக் கறிதத
நிிலேயேநோிலேயேமநோய் திடே வைடேம் கநோடே முடியும்.  “விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக
டசநோசலிசம்"  (socialism  as  science)  மற்றும் "இிலேயேக்கமநோக
டசநோசலிசம்" (socialism as movement)  இமண்டிற்கம் இலேடிலேயே
டபர்ன்ஸ்லேன் ட வைறுபடுதத வைத,  அப்படேமநோக
வேறசநோல் வைதநோனநோல்,  அற்பததனமநோக இருக்கிற்றத.  டசநோசலிசம்,
விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக,  சமூக  னவின் அபிவிருததிலிலேயே ஆளும்
விதிகலள அறிந்தணர்கிற்றத என்று ஏற்றுக் வேறகநோண்ே
பின்னர்,  டசநோசலிசம் இிலேயேக்கமநோக "உன்னதமநோன
ட நோக்கதலத"  அடிப்பலேிலேயேநோக வேறகநோண்டிருக்கிற்றத என்று
 வைநோதிடு வைத அப்படேமநோன அபததமநோகம்.  எப்படிப்

பநோர்ததநோலும்,  சமூக  னவு என்பத உற்பததி சக்திகளின்
கறிப்பிடே மடேம் மற்றும் அதற்கரிிலேயே உற்பததி உற்றவுகளின்
அடிப்பலேயில் ஏற்படே  வைமலைநோற்று நிலலைலமகளத
விலளவேறபநோருடள என்று  வைலியுறுததம் ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனம்,
பின்னர் அத ஒரு வேற வைகஜன இிலேயேக்கததின் ஆலேலிலேயே
அணிந்த வேறகநோள்ளும்டபநோத “உன்னதமநோன ட நோக்கங்களநோல்"
 வைழி ேததப்படுகிற்றத என  வைநோதிே முடிிலேயேநோத.  அவ் வைநோறு
 வைநோதிடேநோல்,  பின் அத விஞ்ஞ்ஞநோனததிற்க உண்லமிலேயேநோக
இருக்கம்படசததில்,  அந்த "உன்னத ட நோக்கங்களின்"
டதநோற்று வைநோய்கள் மற்றும் சமூக அடிப்பலேலிலேயே
விளங்கப்படுதத உேனடிிலேயேநோக நிர்ப்பந்தம் வேறபறும்.

"எந்த 'இசமும்' ஒருடபநோதம் ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனம் ஆகநோத”
என்ற்ற டபர்ன்ஸ்லேனின்  வைநோததலத இப்டபநோத ஆமநோய்ட வைநோம்.
இந்த அபிப்பிமநோிலேயேம் ேநோர்வினிசதலதடிலேயே ஒரு அபநோிலேயேமநோன
இேததில் நிறுததம்டபநோல் வேறதரிகிற்றத. ஆனநோல் "இசததினநோல்"
கறிக்கப்படும் உறுதிப்பநோடு விஞ்ஞ்ஞநோனததிற்க
இணக்கமற்ற்றதநோகம் என்று  வைநோதிே ட நோக்கம்
வேறகநோண்டிருந்த வைர் வேற வைறுமடன பிலழிலேயேநோன  வைலகயில்
வேற வைளிப்படுததி விடேநோர் என்று  நோம் கருதிக் வேறகநோள்ட வைநோம்.
கடசிததமப்பின் எந்தவேற வைநோரு  வைடி வைததேனும் விஞ்ஞ்ஞநோனம்
இணங்க முடிிலேயேநோதத என்ற்ற ஒரு  வைநோதததிற்க டபர்ன்ஸ்லேன்
மீண்டும் மீண்டும் திரும்பினநோர். அ வைர் அறிவிததநோர்:

டசநோசலிசம்,  தூிலேயே விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக (pure

science) மநோறு வைதில் அக்கலற்ற
வேறகநோண்டிருந்தநோல்,  அத  வைர்க்க அடிப்பலேயில்
வேறதநோழிலைநோளர்களின் அபிலைநோலசகலள
பிமதிநிதிதத வைப்படுததம் ஒரு  வைர்க்க
சிததநோந்தமநோக இருப்பலதத தற்றக்க ட வைண்டி
இருக்கம்.  இந்தப் புள்ளியில்,  டசநோசலிசமும்
விஞ்ஞ்ஞநோனமும் அ வைசிிலேயேமநோகக் கடேநோிலேயேம்
பிரிந்தநோக ட வைண்டும்.

 நோன் கழப்பததிற்கிேமின்றி என்னுலேிலேயே
நிலலைப்பநோடலே வேறதரிவிததவிடுகிடற்றன்:
டசநோசலிசத ததத வைததின் முன்வேறமநோழிவுகள்
எந்தவேற வைநோரு பக்கமும் சநோமநோத,  ஆர் வைமில்லைநோத
டசநோசலிஸ்ட-அல்லைநோத வைமநோலும் ஏற்கப்படுகின்ற்ற
டபநோடத அத விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக இருக்க முடியும்.
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இந்த கலேசிக் கருதத உண்லமவேறிலேயேன்ற்றநோல்,
மனிதகலைததின் தலலைவிதி ிலேயேநோருக்க முற்றிலும்
அக்கலற்றிலேயேற்ற்ற ஒரு விேிலேயேமநோக இருக்கிற்றடதநோ,  அந்த  பர்
மடடுடம மநோர்க்சிசததின் விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை
 ம்பகததன்லமகளின் மீத தீர்ப்பு  வைழங்க தகதி
உலேிலேயே வைமநோ வைநோர் என்டற்ற அத அர்ததமளிக்கம்.  "தூிலேயே
விஞ்ஞ்ஞநோனம்"  என்று,  தநோன் அலழதத ஒன்றுக்க
என்னவேற வைல்லைநோம் டதல வைிலேயேநோக இருக்கிற்றத என்று படடிிலேயேலிடே
டபர்ன்ஸ்லேன் "அகநிலலைிலேயேநோன விருப்பக் கூறுபநோடுகள்"
இருக்கமிேததில் அத இணங்கியிருக்க முடிிலேயேநோத என்று
 வைலியுறுததினநோர்.23  விஞ்ஞ்ஞநோன  லேமுலற்ற எந்தவேற வைநோரு
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கறிப்பிடே மனித கறிக்டகநோளுேனும் இணங்கியிமநோத என்று
அ வைர் கூறினநோர்.

ஆனநோல் இத உண்லமிலேயேல்லை என்பலதக் கநோண ஆழ்ந்த
சிந்தலனக்கள் டபநோக ட வைண்டிிலேயேதில்லலை.  கடசிததமப்பநோடலைநோ
அல்லைத தன்விருப்பததநோடலைநோ விஞ்ஞ்ஞநோனம் எந்தவிதததிலும்
மறுக்கப்படு வைதில்லலை.  HIV ல வைமஸ் கறிதத ஆய்வு
வேறசய்யும் ஓர் உயிரிிலேயேல் ஆமநோய்ச்சிிலேயேநோளர் எய்டஸின்
விலளவுகலளப் பற்றி அக்கலற்ற இல்லைநோமல் இருக்கமநோடேநோர்
என்டற்ற  நோம் ஊகிக்கலைநோம். ஒரு அறுல வைச் சிகிச்லச வேறசய்யும்
மருதத வைர் அ வைமத கூரிிலேயே கததியின் கீடழ உள்ள
ட நோிலேயேநோளியின்  வைநோழ்ல வைக் கநோப்பநோற்ற்ற விரும்புகிற்றநோர் என்டற்ற
 நோம்  ம்பலைநோம்.  இமண்டுடம கறிப்பிடே "அகநிலலைிலேயேநோன"
ட நோக்கங்களநோல் உந்தப்படடுள்ளன:  முந்லதிலேயே வைர் HIV

ல வைமலங்கெல்ஸ ஒழிததக்கடே விரும்புகின்ற்றநோர்;  இமண்ேநோம வைர்
அ வைமத ட நோிலேயேநோளியின்  வைநோழ்ல வைக் கநோப்பநோற்ற்ற விரும்புகிற்றநோர்.
இத ட வைலலையில் அ வைர்கள் ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை
மடனநோபநோ வைதலத ஏற்க இலைநோிலேயேக்கற்ற்ற வைர்கள் என்று
அர்ததப்படுததநோத.

அ வைர்  வைநோழ்ந்த கநோலைததிடலைடிலேயே,  டபர்ன்ஸ்லேன் இடத
ஆடடசபதலத எதிர்வேறகநோண்ேநோர். 1901  டம மநோதததில் அ வைர்
ஆற்றிிலேயே ஓர் உலமயில்,  டசநோசலிசம் ஒரு விடசே
ட நோக்கதலத அலேிலேயே விலழ வைதநோல் அதவேற வைநோரு
விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக முடிிலேயேநோத என்று  வைநோதிடேநோர்.
மருதத வைததிற்வேறகன்று ஒரு விடசேமநோன ட நோக்கம் அதநோ வைத
கணப்படுததம் ட நோக்கம் இருக்கிற்றத என்பதற்கநோக அலத
விஞ்ஞ்ஞநோனமில்லலை என அ வைர் மறுப்பநோமநோ என
டபர்ன்ஸ்லேனிேம் அப்டபநோத டகடகப்படேத. டபர்ன்ஸ்லேன்
அ வைமத கதர்க்க வைநோத லபக்கள் இருந்த ஆழமநோகத
டதடிவேறிலேயேடுதத பதிலைளிததநோர்:

" நோன் இவ் வைநோறு பதிலைளிதடதன்," அ வைர் எழுதினநோர்,

கணப்படுதத வைலத “மருதத வைக் கலலை” என்டற்ற
 நோன் கருதகிடற்றன்,  இத மருதத வை
விஞ்ஞ்ஞநோனததில் முழுலமிலேயேநோக டதர்ச்சி
வேறபறு வைலத அடிப்பலேிலேயேநோக வேறகநோண்டிருக்கிற்றத.
உள்ளபடிடிலேயே,  மருதத வை விஞ்ஞ்ஞநோனமநோனத
கணப்படுததலலை ட நோக்கிச்
வேறசலுததப்படு வைதல்லை மநோற்றநோக நிலலைலமகள்
கறிததம் கணப்படுததலுக்க இடடுச் வேறசல்லைக்
கூடிிலேயே சநோதனங்கள் கறிததமநோன அறில வை
ட நோக்கிடிலேயே வேறசலுததப்படு வைதநோகம்.  இந்த
கருததநோக்க ட வைறுபநோடலே ஒரு சிற்றந்த
உதநோமணமநோக  நோம் ஏற்றுக் வேறகநோண்ேநோல்,
இன்னும் சிக்கலைநோன விேிலேயேங்களிலும் கூே,
விஞ்ஞ்ஞநோனம் எங்டக முடி வைலேகிற்றத “கலலை”
அல்லைத “சிததநோந்தம்” எங்டக வேறதநோேங்ககிற்றத
என்பலதக் கண்ேறி வைத  மக்க சிமமமநோன
கநோரிிலேயேமநோக இமநோத.24 

அதற்க பிவேறளு ஹெநோடனநோவ் பதிலைளிததிருந்தநோர்:
“டசநோசலிசம் ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக,  டசநோசலிசப் புமடசியின்
 வைழி வைலககலள மற்றும் நிலலைலமகலள ஆமநோய்கிற்றத,

அடதட வைலளயில் டசநோசலிசம் ஒரு 'டகநோடபநோேநோக'  அல்லைத
ஓர் அமசிிலேயேல் கலலைிலேயேநோக, வேறபற்றப்படே அறிவின் உதவிடிலேயேநோடு,
அப்புமடசிலிலேயே வேறகநோண்டு  வைம முிலேயேல்கிற்றத."25

விஞ்ஞ்ஞநோனதலத வேற வைறும் உண்லமகளின் ஒரு
படடிிலேயேலைநோகவும்,  விஞ்ஞ்ஞநோனிகலள அ வைற்லற்ற டசகரிதத,
எலேடபநோடடு,  அடுக்கி பின் உரிிலேயே அடுக்கில் ல வைக்கம்
கற்ற்றறிந்த கமநோஸ்தநோக்களுக்க வேறகநோஞ்சம்
டமலைநோன வைர்களநோகவுடம டபர்ன்ஸ்லேன் சிந்திததநோர்.
அததலகிலேயேவேறதநோரு கருததநோக்கம் அறிவிிலேயேலுக்க அதன்
பலேப்பநோக்க உதட வைகதலதயும் வேறசிலேயேல்பநோடலேயும் இல்லைநோத
வேறசய்தத மடடுமல்லை,   வைமலைநோற்றற்ற்றதநோகவும் இருந்தத.
விஞ்ஞ்ஞநோனததின் அபிவிருததி கேந்த 2,500  ஆண்டுகளநோக
பல்ட வைறு டபநோக்ககளின் டபநோமநோடேததினூேநோக
முன்டனறியுள்ளத — அதில் இருந்த பிளவுகள் அரு வைமநோன
கருததருக்கடளநோடு மடடும் வேறதநோேர்புபடேல வைிலேயேல்லை,  மநோற்றநோக
முற்றிலும் ட மடிிலேயேநோக சேரீதியிலைநோன  லைன்கடளநோடும்
சம்பந்தப்படடிருந்தன.  ஜிடிலேயேநோர்ேடனநோ ப்ரூடனநோ மற்றும்
கலிலிடிலேயேநோ கலிலியின் தலலைவிதிகளநோல்
எடுததக்கநோடேப்படேலதப் டபநோலை,  விஞ்ஞ்ஞநோனததின்  வைளர்ச்சி
தங்களின் சமூக நிலலைலிலேயே அச்சுறுதத வைதநோக உணர்ந்த
சமூக  வைர்க்கங்களின் எதிர்ப்லப விஞ்ஞ்ஞநோனம் முகம்வேறகநோடுதத
சந்தர்ப்பங்கள் அபூர் வைமநோனல வைிலேயேல்லை என்பலதச்
சுடடிக்கநோடடு வைத சு வைநோமஸ்ிலேயேம் தமநோத ஒப்பிப்பு டபநோலைத
டதநோன்ற்றலைநோம்.  “விஞ்ஞ்ஞநோனததின் பநோமபடசமற்ற்றதன்லம"
(scientific  impartiality) கறிதத டபர்ன்ஸ்லேன் டபசிிலேயேடபநோத,
அ வைமத மனதில் அறிலக நிகழ்முலற்ற கறிதத,  சேவுலைகம்
மனிதர்களின் மூலளகளில் பிமதிபலிப்பலதயும் அறிவு
திமடேப்படு வைலதயும் ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தலனயின் மூலைமநோன
வேறசிலேயேல்கன்றிிலேயே நிகழ்முலற்றிலேயேநோகக் கருதகின்ற்ற ஒரு
திடே வைடேமநோன கருததநோக்கம் இருந்தத.  அதநோ வைத,  அ வைமத
சே வைநோதம் ஒரு எந்திமததனமநோன, இிலேயேங்கிிலேயேலைற்ற்ற கணதலதக்
வேறகநோண்டிருந்தத,  அதில் அறிலகக்கடபடும் வேறபநோருளுக்கம்
சிந்திக்கம் அகப்வேறபநோருளுக்கம் இலேயில் ஒரு மிகப்வேறபரும்
பிளவு பிரிதத நின்ற்றத.

டபர்ன்ஸ்லேனநோல் டகள்விக்க உள்ளநோக்கப்படேத
மநோர்க்சிசததின் விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை அங்கீகநோமததன்லம
மடடுமல்லை. “தூிலேயே விஞ்ஞ்ஞநோனம்" கறிதத அ வைமத கருததரு,
சமூகததின் மீதநோன ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை ஆய்வின்
சநோததிிலேயேக்கூலற்றடிலேயே சந்டதகததிற்கடபடுததிிலேயேத.
சநோமநோம்சததில்,  அறிந்தவேறகநோள்ளும் மனிதரும்
அறிலகக்கள்ளநோகம் வேறபநோருளும் முற்றிலும் அந்நிிலேயேப்படே
மற்றும் தனிததனிிலேயேநோன விேிலேயேங்களநோய் -  (அதநோ வைத
அனுமநோனிக்கததக்க விதததில்)  இிலேயேற்லக மற்றும்
ததத வைநோர்தத விஞ்ஞ்ஞநோனங்களில் -  ஒன்றுக்வேறகநோன்று
எதிர்நிற்கவிிலேயேலும் இேங்கள்  வைலம மடடுடம விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை
சிந்தலனயின் களம்  வைமம்புபடேதநோகம் என்று அ வைர்
வேறதநோேர்ந்த பமநோமரிததநோர். ”தூிலேயே விஞ்ஞ்ஞநோனமநோனத” அறிலக
நிகழ்முலற்றயில் அறிப வைரும் அறிவேறபநோருளும்
ஒன்றுகலைக்கப்படு வைலதக் வேறகநோண்டு எந்த வைலகயிலும் தனத
பயிற்சி மநோசுபடுததப்பேநோமலிருப்பலத டகநோருகிற்றத என்று
அ வைர் திடே வைடேமநோக வேறதரிவிததநோர்.  இமண்டும் அதனதன்
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இேததில்தநோன் இருந்தநோக ட வைண்டும்.  அறிப வைருக்கம்
அறிலகக்கள்ளநோகம் வேறபநோருளுக்கம் இலேயில் இருந்தநோக
ட வைண்டிிலேயே ஒரு முழுமுதலைநோன எல்லலைக்டகநோடு மீற்றப்படுகின்ற்ற
அந்த தருணததிடலைடிலேயே விஞ்ஞ்ஞநோனம் “தூய்லமிலேயேற்ற்றதநோக”
ஆகி அதன் விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை வேறசல்தலகலமலிலேயே இழந்த
விடுகிற்றத என்ற்றநோர்.

ஆக,  ஏற்றக்கலற்றிலேயே  வைலமிலேயேலற்றப்படி,  மனித சமூகதலத
பற்றிிலேயே விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை ஆய்வு,  அத மநோர்க்சிஸ்டுகளநோல்
வேறசய்ிலேயேப்படேநோலும் சரி அல்லைத ட வைறு எ வைமநோல்
வேறசய்ிலேயேப்படேநோலும் சரி,  நுடபரீதிிலேயேநோக சநோததிிலேயேடம இல்லலை
என்ற்றநோகிற்றத.  டபர்ன்ஸ்லேலன வேறபநோறுதத வைலம,  அ வைர்
வேறசநோல் வைத சரிவேறிலேயேன்ற்றநோல் மனித ஆய் வைநோளர்களும்
உன்னிப்பநோய் க வைனிப்ப வைர்களும் அ வைர்கள் ஆய்வு வேறசய்யும்
உயிரினததின் அங்கமநோக தநோங்கடள இருக்கம்வேறபநோழுத,
சமூகம் கறிதத எந்தவித உண்லமிலேயேநோன விஞ்ஞ்ஞநோனமும்
எவ் வைநோறு இருக்க முடியும் என்பதநோகம்.  இடத புள்ளியின்
மீத கநோவுடஸ்கி டபர்ன்ஸ்லேனுக்க பதிலிறுக்லகயில்
இவ் வைநோறு கறிப்பிடேநோர்:

ஒவ்வேற வைநோரு விஞ்ஞ்ஞநோனமும் அதனதன்
தனியிிலேயேல்பநோன சிக்கல்கலள
வேறகநோண்டிருக்கின்ற்றன.  சமூக விஞ்ஞ்ஞநோனங்களில்
இருக்கம் அவ் வைநோற்றநோன சிக்கல்களில்,
ஆய் வைநோளர்களும் மற்றும்
ஆமநோய்ச்சிிலேயேநோளர்களும் அ வைர்கள் எந்த
உயிரினதலத ஆமநோிலேயே ட வைண்டியுள்ளடதநோ அடத
உயிரினததின் ஒரு பநோகமநோக உள்ளனர்
என்பதம்;  அ வைர்கள் அந்த உயிரினததிற்க
வேற வைளிடிலேயே இல்லலை மநோற்றநோக அதற்க உள்டள
இருக்கிற்றநோர்கள் என்பதம்;  ஒவ்வேற வைநோரு வைருக்கம்
அந்த உயிரினததில் கறிப்பிடே இேம்
இருக்கிற்றத,  அதிலிருந்த அ வைர் மடடுந்தநோன்
அதலனக் கறிததம்,  அதன் பிமதடிலேயேக
வேறசிலேயேல்பநோடுகலளக் கறிததம்,  உயிரினததின்
மற்ற்ற அங்கங்களின் மீத அத சநோர்ந்திருக்கம்
தன்லம கறிததம் ஆமநோிலேயே முடியும் என்பதம்;
மற்றும் இந்த உயிரினததின் கறிப்பிடே
பநோகங்கள் அ வைற்றிற்கள் ஒன்டற்றநோவேறேநோன்று
முமண்படடு நிற்கின்ற்றன என்பதம் அேங்க வைன.
இல வைவேறிலேயேல்லைநோம் நிச்சிலேயேமநோக கடுலமிலேயேநோன
முடடுக்கடலேகள் தநோன்,  என்ற்றநோலும்
இல வைவேறிலேயேல்லைநோம் விஞ்ஞ்ஞநோனதலத
சநோததிிலேயேமிழக்கச் வேறசய்யுமளவுக்க
உண்லமயிடலைடிலேயே மிகப் வேறபரிிலேயேன வைநோக
இருந்தநோல்,  அப்டபநோத விஞ்ஞ்ஞநோன
டசநோசலிசதலத மடடுமல்லை சமூக
விஞ்ஞ்ஞநோனததின் மற்ற்ற ஒவ்வேற வைநோரு
 வைலகலிலேயேயுடம அல வை நிமநோகரிக்க முடியும்.
அப்படிிலேயேநோனநோல் டசநோசலிஸ்டுகலள கறிதத
டபர்ன்ஸ்லேன் கூறும் அடத விேிலேயேங்கள்
முதலைநோளிதத வை வேறபநோருளநோதநோம வைநோதிகளுக்கம்
வேறபநோருந்தக் கூடிிலேயேல வை ஆகம்.26

புற்றநிலலையின்  மநோற்றநோநிலலை வைநோதம்

டபர்ன்ஸ்லேனின் அலனதத  வைநோதங்களும் பின் வைரும்
ஒடம மநோற்றநோநிலலை வைநோத,  எளிிலேயே மற்றும் பண்பேநோத
சூததிமதலத சுற்றிடிலேயே  வைலைம்  வைருகிற்றத:  “புற்றநிலலை"
நிகழ்சிப்டபநோக்ககள் என்பல வை,  மனித  ே வைடிக்லக மற்றும்
விருப்பததிலிருந்த முற்றிலும் சுிலேயேநோதீனமநோக  ேப்பல வை.
விரும்பப்படுகின்ற்ற அல்லைத ஒரு  ன வைநோன தடிப்லப
கநோணக்கூடிிலேயேதநோக இருக்கின்ற்ற  ே வைடிக்லகயின் மூலைமநோக
அலேிலேயேப்படுகின்ற்ற எதவேற வைநோன்றும் நிஜமநோன புற்றநிலலை
கிலேிலேயேநோத.  “புற்றநிலலை"  என்பத முற்றிலுமநோக
மனிதஇனததிற்கம் மற்றும் அதன்  னவுக்கம் வேற வைளிடிலேயே
இருப்பதம் தன்லனததநோடன தன்னிிலேயேல்பநோக வேற வைளிப்படுததிக்
வேறகநோள் வைதம் மடடுடம ஆகம்.  இவ்விதததில்,  எல்லைநோ மனித
 ே வைடிக்லககளும், அல வை  னவினூேநோக கேந்த  வைரு வைதநோல்,
அகநிலலைடிலேயே ஆகம்.  ஆகட வை,  டபர்ன்ஸ்லேனின்
கருததப்படி, “புற்றநிலலை அததிிலேயேநோ வைசிிலேயேம்” (objective necessity)
என்ற்ற வேறசநோற்வேறற்றநோேலம, உள்ளுணர் வைநோன  னவுக்க அதிகமநோன
எலதயும் வேறகநோண்டிருக்கததக்க எந்தவேற வைநோரு மனித சமூக
 ே வைடிக்லகக்கம் நிிலேயேநோிலேயேமநோகப் பிலேயேன்படுதத முடிிலேயேநோத.

இந்தக் டகநோணததில் பநோர்ததநோல்,   வைர்க்கப் டபநோமநோடேடம
புற்றநிலலை  வைமலைநோற்று அ வைசிிலேயேததின் ஒரு வேற வைளிப்பநோேல்லை,
மநோற்றநோக வேற வைறுமடன நிகழ்வுகளின் புற்றநிலலைப் பநோலதயின்
மீத மனித அகநிலலையின் விருப்பம் தன்லனததநோடன
திணிததக் வேறகநோள் வைதன் வேற வைளிப்பநோடு மடடுடம என்ற்றநோகிற்றத.
“ஒரு கறிப்பிடே சமூகக் கழுவிற்கநோன டமம்படே
நிலலைலமகளுக்கநோன விருப்பம்”  ஒருடபநோதம்
'புற்றநிலலைிலேயேநோனதநோக' இருக்க முடிிலேயேநோத என்று டபர்ன்ஸ்லேன்
கறிப்பிடேநோர்.  வேறபநோருளநோதநோம மநோற்ற்றங்கலள கறிதத
விளக்கததில் ஒருடபநோதம் 'புற்றநிலலை'  என்ற்ற  வைநோர்தலதக்டக
இேம் கிலேிலேயேநோத என்றும் கூே ஒரு வைர் கூற்ற முடியும்,
ஏவேறனன்ற்றநோல் அல வை மனித  ே வைடிக்லகயின் தலலையீடு
இல்லைநோமல் ஒருடபநோதம் ஏற்படு வைதில்லலை.”  மனித
 ே வைடிக்லகயின் களததில்,  புற்றநிலலை மற்றும் அகநிலலைக்க
இலேடிலேயேிலேயேநோன, விஞ்ஞ்ஞநோனம் மற்றும் அததிிலேயேநோ வைசிிலேயேம் ஆகிிலேயே
 வைலமிலேயேலற்றகளில் எலத வி வைநோதிக்க முடியும் அல்லைத
வி வைநோதிக்க முடிிலேயேநோத என்பதற்க இலேடிலேயேிலேயேநோன,
எல்லலைக்டகநோடலே வேறதளிவுபடுததம் முிலேயேற்சியில்,
டபர்ன்ஸ்லேன் பின் வைரும் உதநோமணதலத  வைழங்கினநோர்:

எல்டலைநோருக்கம் உணவின் டதல வை
ஏற்படு வைவேறதன்பத ஒரு புற்றநிலலை சக்தி, ஆனநோல்
வேற வைவ்ட வைறு வைலக உணவுக்கநோன விருப்பம்
என்பத ஓர் அகநிலலை கநோமணி.  ஒரு கருதலத
அல்லைத ஒரு திடேமிடே இலைக்லக
அலே வைதற்கநோக அன்ற்றநோே  வைநோழ்க்லக
அ வைசிிலேயேங்களுக்க டமலைமர்ந்த வேறகநோள்கின்ற்ற
எதவேற வைநோன்றும் புற்றநிலலை அ வைசிிலேயேதலத
அடிப்பலேிலேயேநோக வேறகநோண்ேதல்லை.27

டபர்ன்ஸ்லேனின்  வைநோதம்,  ஒரு டமவேறலைழுந்த வைநோரிிலேயேநோன
பரிசீலிப்புக்கம் கூே தநோக்கப்பிடிக்க முடிிலேயேநோத.  உணவுத
டதல வை ஏற்படு வைத புற்றநிலலைிலேயேநோனவேறதன்றும்,  ஆனநோல்
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"ட வைறுட வைறு உணவுக்கநோன விருப்பம்"  வேற வைறுமடன
அகநிலலைிலேயேநோனவேறதன்றும் அ வைர்  மக்க கூறுகிற்றநோர்.
அந்தவேற வைநோரு கறிப்பிடே "விருப்பம்",  ஒரு புற்றநிலலைரீதிிலேயேநோன-
அடிததளததில் உண்ேநோன டதல வையின் அகநிலலைிலேயேநோன
வேற வைளிப்பநோேநோக இருக்கலைநோவேறமன்று அ வைருக்கத
டதநோன்ற்றவில்லலை;  அல்லைத,  ட வைறுவிதமநோகக் கூறு வைதநோனநோல்,
அகநிலலைிலேயேநோன விருப்பம் என்பத புற்றநிலலை
அததிிலேயேநோ வைசிிலேயேததக்கள் ஒரு  ன வைநோன உடபநோர்ல வையின்
அடிததளததில் அபிவிருததி கநோணமுடியும் என்று அ வைருக்கத
டதநோன்ற்றவில்லலை.  உணவுக்கநோன டதல வை ஏற்படு வைவேறதன்பத
ஒரு புற்றநிலலைிலேயேநோன அ வைசிிலேயேம் என்பத உண்லம தநோன்.
ஆனநோல் பசிக்க மனிதன் எவ் வைநோறு விலேயிறுப்பு
கநோடடுகிற்றநோன் என்பத வேற வைறுமடன முழு வைதமநோக ஓர்
அகநிலலைத தூண்டுதல் இல்லலைடிலேயே.  ஊடேச்சதத
விஞ்ஞ்ஞநோனமும் (science  of  nutrition) மற்றும் வேறகநோழுப்புச்
வேறசறிவு கலற்றந்த "சமநிலலை உணவுமுலற்ற"  (balanced  diet)

என்ற்ற கருததநோக்கமும் மனித உயிரினததின் டதல வைகள்
கறிதத ஒரு விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை புரிதலுக்டகற்ற்ற அகநிலலை
உதட வைகததின் தல்லிிலேயேப்படுததலலையும்,  தக வைலமப்லபயும்,
திலசலிலேயேயும் கறிக்கின்ற்றன.  இன்னும் வேறசநோன்னநோல்,   னவு
வேறகநோண்டிருததலைநோனத அகநிலலை விருப்பமும் புற்றநிலலை
டதல வையும் முற்டபநோக்கநோய் ஒததிலசவு கநோண்பதற்கநோன
முன்ன வைசிிலேயேமநோக இருக்கிற்றத. 

உணவு வி வைகநோமங்களில் இருந்த அமசிிலேயேலுக்க
 கர்லகயில்,  அ வைமத  வைநோதமுலற்றயில் எந்தவித
முன்டனற்ற்றமும் இல்லைநோமல் டபர்ஸ்ன்லேன்,
’டசநோசலிசமநோனத,  இல்லைநோத ஏடதநோவேற வைநோன்லற்ற —இந்த
விேிலேயேததில், ஒரு சமூகப்வேறபநோருளநோதநோம அலமப்பு  வைடி வைதலத
—  அத விரும்புகிற்றத என்ற்ற கநோமணததநோல்
விஞ்ஞ்ஞநோனததிற்கநோன எந்தவேற வைநோரு உரிலமடகநோமலலையும் அத
நிச்சிலேயேமநோக இழந்த விடுகிற்றத’  என்று  வைலியுறுததினநோர்.
"ஆனநோல்  நோம் கடுலமிலேயேநோக பநோடுபடடுக் வேறகநோண்டிருக்கம்
ஏடதநோவேற வைநோன்று எவ் வைநோறு தூிலேயே விஞ்ஞ்ஞநோனமநோக இருக்க
முடியும்?"28 என்று டபர்ன்ஸ்லேன் எரிச்சடலைநோடு வினவினநோர்.
”ஒரு வேறபநோருளநோதநோம அலமப்புமுலற்றிலேயேநோக கூடேநோண்லம
(collectivism) ஒரு இலைடசிிலேயே  வைடி வைதலத ஏற்பதநோல்” ”அடத
சமிலேயேததில் அத விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வைமநோனதநோகவும் கருதப்பே
முடிிலேயேநோத” என்று டபர்ன்ஸ்லேன் அறிவிததநோர்.

மனிதரின் அபிலைநோலசகள் விஞ்ஞ்ஞநோனததலற்றக்க
வேற வைளிடிலேயேதநோன் இருக்கமுடியும் என்று திடே வைடேம் கநோடடிிலேயே
சமிலேயேததில்,  ஏடதநோ மநோர்க்சிச டசநோசலிசததின் விஞ்ஞ்ஞநோன
பநோசநோங்கததனங்கலள கததிக்கநோடடு வைதநோக மடடுடம
டபர்ன்ஸ்லேன் நிலனததிருக்கலைநோம்,  ஆனநோல்,  உண்லமயில்
அ வைர் விஞ்ஞ்ஞநோனததின் சநோததிிலேயேக்கூலற்றடிலேயே மறுததிருந்தநோர்.
ஏவேறனன்ற்றநோல் விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை விசநோமலண என்பதட வை,
மனிதன் அ வைன் முகம்வேறகநோடுக்கம் நிலலைலமகளுக்க கநோடடும்
அகநிலலைிலேயேநோன பதிலிறுப்பில் தனத பலேப்பநோக்க
உதட வைகதலத கநோணக்கூடிிலேயே ஒரு சமூக நிகழ்முலற்றடிலேயே
ஆகம். மனிதன், தநோன் உயிர் வைநோழ் வைதற்கம் இனப்வேறபருக்கம்
வேறசய் வைதற்கம் அ வைசிிலேயேமநோன வைற்லற்ற இிலேயேற்லகயில் இருந்த
 னவுேன் எடுததக்வேறகநோள் வைதன் வேற வைளிப்பநோேநோகட வை

விஞ்ஞ்ஞநோனம் எழுகிற்றத.  அகநிலலைலிலேயேயும் புற்றநிலலைலிலேயேயும்
முற்றுமுதலைநோய் தனிததனிிலேயேநோனல வைிலேயேநோக அனுமநோனிப்பதற்க
எல்லைநோம் வேற வைக அப்பநோல்,  விஞ்ஞ்ஞநோன சிந்தலனக்கநோன ஒரு
முதற்டகநோளநோக இருப்பத என்னவேற வைன்ற்றநோல் மனிதனுக்கம்
இிலேயேற்லகக்கம் இலேயிலிருக்கக் கூடிிலேயே இிலேயேங்கிிலேயேல் உற்றட வை
ஆகம்.

இங்டக மநோர்க்ஸின் ஆடலைநோசலனலிலேயேப் வேறபறு வைத
உபடிலேயேநோகமநோக இருக்கம்:

முதலில் உலழப்பு என்பத,  மனிதனும்
இிலேயேற்லகயும் பங்வேறகடுக்கம் ஒரு
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கநோகம்.  அதில் மனிதன்
அ வைனுக்கம் இிலேயேற்லகக்கம் இலேயிலைநோன
சேரீதியிலைநோன எதிர்விலனகலள அ வைனத
வேறசநோந்த விருப்பததில் ஆமம்பிக்கிற்றநோன்,
வேற றிப்படுததகிற்றநோன் மற்றும்
கடடுப்படுததகிற்றநோன்.  இிலேயேற்லகயின்
உற்பததிகலள தனத வேறசநோந்த
விருப்பங்களுக்டகற்ற்ற ஒரு  வைடி வைததில் எடுததக்
வேறகநோள்ளும் வேறபநோருடடு,  அ வைனத டதநோள்கள்
மற்றும் கநோல்கள்,  தலலை மற்றும் லககள்,
அ வைனத உேலின் இிலேயேற்லக பலைங்கலள
வேறசிலேயேலில் ஈடுபடுததி,  இிலேயேற்லகயினத
சக்திகளில் ஒன்ற்றநோக அ வைடன இிலேயேற்லகலிலேயே
எதிர்வேறகநோண்டு நிற்கின்ற்றநோன்.  அவ்விதததில்
வேற வைளியுலைகின் மீத வேறசிலேயேல்படடு அதலன
மநோற்று வைதன் மூலைம்,  அடதட மததில் அ வைனத
வேறசநோந்த இிலேயேல்லபயும் அ வைன் மநோற்றிக்
வேறகநோள்கிற்றநோன்.  அ வைனத மலற்றந்தகிேக்கம்
சக்திகலள அ வைன் அபிவிருததி வேறசய் வைதேன்,
அ வைனத அதிகநோமததிற்க அலத கீழ்ப்படிிலேயே
ல வைக்க அ வைற்லற்ற நிர்ப்பந்திக்கிற்றநோன்.  ...  ஒரு
வேற ச வைநோளியின்  ே வைடிக்லக ஒரு சிலைந்தியின்
 ே வைடிக்லகலிலேயே ஒததிருக்கிற்றத,  ஒரு டதன
அதன் கூடலேக் கடடு வைதில் பலை
கடடிேக்கலலைஞ்ஞர்கலள வேற வைடகித தலலைகனிிலேயேச்
வேறசய்கிற்றத.  ஆனநோல் மிகச்சிற்றந்த டதனக்கம்
டமநோசமநோன கடடிேக்கலலைஞ்ஞருக்கம் ட வைறுபடுததி
நிற்பத எதவேற வைன்ற்றநோல்,  கடடிேக்கலலைஞ்ஞர்
கடடிேதலத நிஜததில் கடடிவேறிலேயேழுப்பும்
முன்னதநோக தனத சிந்தலனயில் முன்னடம
கடடிவேறிலேயேழுப்பி ல வைததிருக்கிற்றநோர்.  ஒவ்வேற வைநோரு
உலழப்பு-நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கின் இறுதியிலும்,
அந்த நிகழ்வுப்டபநோக்க த வைங்கிிலேயே சமிலேயேததில்
உலழதத வைரின் கற்பலனயில் ஏற்கனட வை
இருந்திருந்த ஒரு முடில வைடிலேயே  நோம்
விலள வைநோகப் வேறபறுகிடற்றநோம்.30 

விஞ்ஞ்ஞநோனமநோனத,  லகயிருப்பு கணக்க எடுக்கின்ற்ற ஒரு
கமநோஸ்தநோல வைப் டபநோலை, மனித  னவுக்கம்  லேமுலற்றக்கம்
வேற வைளியில் நிலைவுகின்ற்ற சே உலைகததின் மீதநோன ஒரு
வி வைரிப்புேன் தன்லன மடடுப்படுததிக் வேறகநோள் வைதில்லலை.
உண்லமயில் அத,  என்ன இல்லலை என்பலதக் கறிதத
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அக்கலற்ற வேறகநோள்கிற்றத.  இிலேயேற்லகக்கள்ளநோக மனிதனின்
கனவுகலள ிலேயேதநோர்ததமநோக்கம் சநோததிிலேயேக்கூலற்ற விஞ்ஞ்ஞநோனம்
கண்ேறிிலேயே முலனகிற்றத.  இக்கநோமஸ் (Icarus)  பற்றிிலேயே கலத
2,000  ஆண்டுகளுக்கம் அதிகமநோக பழலமிலேயேநோனத.  பற்றக்க
ட வைண்டுவேறமன்ற்ற கனவு இறுதியில் லிடிலேயேநோனநோர்டேநோவின்
ஓவிிலேயேங்களநோக,  லமட சடகநோதமர்களின்
இமடலேஇற்றகவிமநோனமநோக,  மற்றும்,  மிக சமீபததில்,
விண்வேற வைளி ஓேமநோக மநோற்ற்றம் வேறபற்ற்றத. “மனிதனின்  னவு
புற்ற உலைலக பிமதிபலிப்படதநோடு மடடுமல்லை,  அலத
உரு வைநோக்கவும் வேறசய்கிற்றத."31

இிலேயேற்லக நிிலேயேதிகள் பற்றிிலேயே மனிதனின் நுண்ணறிவு,
நிலைவும் நிலலைலமகலள அ வைனத வேறசநோந்த  லைன்களுக்டகற்ப
பிலேயேன்படுததிக் வேறகநோள்ளவும் அலத மநோற்ற்றவும் கூே எப்படி
அ வைனுக்க  வைழிிலேயேலமததத தருகிற்றடதநோ,  அலதப் டபநோலைட வை,
மனிதனின்  வைமலைநோற்று அபிவிருததிலிலேயே வேற றிப்படுததம்
நிிலேயேதிகளுக்கள் மநோர்க்சிசததநோல் எடேப்படே விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை
நுண்ணறிவு,   னவுபூர் வைமநோக-புரிந்தவேறகநோள்ளப்படே மனிதத
டதல வைகளின் அடிப்பலேயில் சமூக-வேறபநோருளநோதநோம  வைநோழ்ல வை
ஒழுங்கலமக்கம் சநோததிிலேயேக்கூலற்ற  வைழங்ககிற்றத.
டபர்ன்ஸ்லேன்,  அதடபநோன்ற்ற ஒரு நுண்ணறிவின்
சநோததிிலேயேக்கூலற்ற வேறபநோத வைநோக மறுக்கின்ற்ற ட வைலளயில்,
மநோர்க்சிசததிற்கம் அதற்க முன்பிருந்த கற்பனநோ வைநோத
டசநோசலிச சிந்தலனயின் பல்ட வைறு  வைடி வைங்களுக்கம்
இலேயிலைநோன முக்கிிலேயே ட வைறுபநோடலே திரிதத
பிமதிநிதிதத வைம் வேறசய்தநோர்.  மநோர்க்சிசததின் "உள்ளநோர்ந்த
லமிலேயேக்கரு" (innermost core) “ஓர் எதிர்கநோலை சமூக ஒழுங்கின்
ஒரு ததத வைமநோகம்"  என்று அ வைர் கூறினநோர்.  இத இமண்டு
அடிப்பலேிலேயேநோன அம்சங்களில் த வைற்றநோனதநோகம்:

முதலைநோ வைதநோக,  மநோர்க்சிசததின் "உள்ளநோர்ந்த லமிலேயேக்கரு"
எதிர்கநோலைம் கறிதத ஒரு ததத வைடமநோ அல்லைத  வைமலைநோற்று
கறிதத ஒரு ததத வைடமநோ கூே அல்லை,  மநோற்றநோக இத,
 னவிற்க முந்லதிலேயேத இருப்பு என்பதில் இருந்த,  ஒரு
இிலேயேங்கிிலேயேல்  வைழிமுலற்றயில் ட வைரூன்றிிலேயே,  ஒரு சேரீதியிலைநோன
உலைகக் கண்டணநோடேமநோகம்.

இமண்ேநோ வைதநோக,  மநோர்க்ஸ் மற்றும் ஏங்வேறகல்ஸ் ஒரு
எதிர்கநோலை சமூக ஒழுங்கலமப்பு (social  order)  கறிதத
ததத வைதலத  வைழங்கவில்லலை.  மநோற்றநோக,  அ வைர்கள்  வைமலைநோற்று
அபிவிருததியின் வேறபநோத விதிகலளப் பற்றிிலேயே, மற்றும் அந்த
அடிததளததில்,  முதலைநோளிதத வை உற்பததி முலற்றயின்
இிலேயேல்லபப் பற்றிிலேயே ஒரு சீர்லமிலேயேநோன சே வைநோத
விளக்கதலதடிலேயே  வைழங்கினநோர்கள்.  அரூபமநோன
டகநோடபநோடுகளின் மீத எதிர்கநோலை சமூகம் கறிதத தனத
கருததநோக்கதலதக் கடேலமததிருந்த கற்பனநோ வைநோத
டசநோசலிசததிற்க ட வேறமதிமநோன விதததில்,  மநோர்க்சிசமநோனத,
நிலைவும் சமூக முமண்பநோடுகளின் மீதநோன ஆய்வின் மூலைமநோக,
டசநோசலிசததின்  வைமலைநோற்று அ வைசிிலேயேதலதயும் மற்றும்
சநோததிிலேயேதலதயும் வேற வைளிப்படுததிிலேயேத.  மநோர்க்ஸ் ஒரு புதிிலேயே
சமூக அலமப்புமுலற்றலிலேயேக்  வைகக்க புற்றப்பேவில்லலை.
டசநோசலிசதலத அ வைர் "கண்டுபிடிக்கவில்லலை".

 ன்கறிிலேயேப்படேத டபநோலை, மநோர்க்ஸ் ஒரு எதிர்கநோலை சமூக
ஒழுங்கலமப்பின் ஒரு முன் வைலமல வை  வைலமிலேயே முிலேயேலைவில்லலை.
ஃபூரிிலேயேர் சமுதநோிலேயேங்களுேன் (Phalansteries  of  Fourier)

ஒப்பிேததக்க எலதயும் மநோர்க்ஸின் எழுததக்களில் கநோண
முடிிலேயேநோத.  மநோற்றநோக,  டசநோசலிஸ்டுகளின் விருப்பததிலிருந்த
சுிலேயேநோதீனமநோக முதலைநோளிதத வை சமூகததின் வேறபநோருளநோதநோம
அபிவிருததிடிலேயே உற்பததி சநோதனங்கலள
சமூகமிலேயேமநோக்க வைதற்க அடிததளங்கலள அலமக்கிற்றத
என்பலதயும்; அததேன் புற்றநிலலைரீதிிலேயேநோக வேறதநோழிலைநோள  வைர்க்க
சுமண்ேலின் அடிப்பலேயில் அலமந்தள்ள முதலைநோளிதத வை
உற்பததி முலற்றயின் முமண்பநோடுகடள,  வேற ருக்கடி,  முறிவு
மற்றும் சமூக புமடசிலிலேயே ட நோக்கி  நோடிச்வேறசல்லும்
என்பலதயும் மநோர்க்ஸ் விளங்கப்படுததிக் கநோடடினநோர். ஆகட வை
டசநோசலிசம் என்பத இப்டபநோத நிலைவும் சமூகததினத
சமூகவேறபநோருளநோதநோம கடேலமப்பின்,  இன்னுடமநோர் ஆழமநோன
அர்ததததில்,  மனிதனின் முழு  வைமலைநோற்றுப் பரிணநோமததின்,
ஒரு அ வைசிிலேயேமநோன (டமடலைநோடேமநோன அர்ததததில்
இல்லலைவேறிலேயேனினும்,  தவிர்க்க முடிிலேயேநோதத)
விலளவேறபநோருளநோகம்.

டபர்ன்ஸ்லேனின் ததத வைநோர்தத கருததநோக்கங்களின்
வேற வைற்றுததன்லமலிலேயே உணர்ந்த பின்னரும் கூே,  ஒரு வைருக்க
டகடகத டதநோன்று வைத என்னவேற வைன்ற்றநோல்:  இந்தளவுக்க,
அதிகரிததச் வேறசன்று வேறகநோண்டும் ஐடமநோப்பிிலேயே  நோகரிகதலத
ஒரு டபமழில வை ட நோக்கி உந்திச் வேறசன்று
வேறகநோண்டிருந்ததமநோன சமூக முமண்பநோடுகலள கநோணமுடிிலேயேநோத
கருேமநோக டபர்ன்ஸ்லேன் இருந்திருக்க எப்படி
சநோததிிலேயேமநோனத?  இந்தக் டகள்விலிலேயே  மத
சமகநோலைததிிலேயே வைர்களிேம் முன்னிறுததினநோல்,  கலற்றந்தபடசம்
அதற்கநோன பதிலின் ஒரு பகதிலிலேயேடிலேயேனும் வேறபற்றமுடியும்.
 மத வேறசநோந்த  நோகரீகதலத படுபநோதநோளததிற்க உந்திச்வேறசன்று
வேறகநோண்டிருக்கம் முமண்பநோடுகளுக்க,  புததிசநோலிகள் என்று
கருதப்படுகின்ற்ற நிலற்றிலேயேப்டபர்,  இந்தளவுக்க ஏன்
முற்றிலுமநோக கண்லண மூடிக்வேறகநோண்டு இருக்கிற்றநோர்கள்?
“ஆசிிலேயேநோவின் ஐந்த புலிகளின்" (Five Tigers of Asia) வேறபநோறிவு
என்பத ஏன்  ன்க-விபமமறிந்த வைர்கள் என்று
கருதப்படே வைர்கடளடிலேயே ஆச்சரிிலேயேததிற்கக் வேறகநோண்டு
வேறசன்ற்றத?  எட வைநோர்ட டபர்ன்ஸ்லேனின்  வைநோழ்க்லக ஒரு
முன்மநோதிரிிலேயேநோக படிக்கப்பே ட வைண்டிிலேயேதல்லை,  மநோற்றநோக,
கலற்றந்தபடசம், ஒரு எச்சரிக்லகயூடடும் கலதிலேயேநோக கடேநோிலேயேம்
படிக்கப்பே ட வைண்டிிலேயேதநோகம்.  கறிப்பநோக ஏற்றததநோழ
உலைகளநோவிிலேயே  வைமலைநோற்று அலைடசிிலேயேம் மற்றும் அமசிிலேயேல்
கண்மூடிததனம் நிலைவுகின்ற்ற  மத வேறசநோந்தக் கநோலைகடேததில்,
எட வைர்ட டபர்ன்ஸ்லேனின் த வைறுகளில் இருந்த
கற்றுக்வேறகநோள்ளப்பே வேறகநோஞ்சடமனும் இருக்கட வை வேறசய்கிற்றத.
ஏவேறனன்ற்றநோல் அ வைர் தனத அததலன கலற்றகலளயும்
தநோண்டி,  உலைக அமங்கில் தற்டபநோத வேறசிலேயேல்படடு வைரும்
அமசிிலேயேல் பிமபலைங்கடளநோடு ஒப்பிடேநோல் அதிக டமநோசமநோகத
வேறதரி வைத கடினம்.  டமலும்,  1898இல் பதவேறதநோன்பதநோம்
நூற்ற்றநோண்டு இறுதியில் இருந்த ஐடமநோப்பிிலேயே
முதலைநோளிதத வைததின் வேறசல் வை வைளலம மற்றும் சக்திக்க
மததியில்,   வைமவிருந்த டபமழிவின் அறிகறிகலளப் பநோர்ப்பத
அவ் வைளவு எளிதநோனதநோக இருந்திருக்க முடிிலேயேநோத என்ற்ற,
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டபர்ன்ஸ்லேலன பநோதகநோக்கின்ற்ற ஒரு விேிலேயேதலத  நோம்
ஏற்றுக் வேறகநோள்ளததநோன் ட வைண்டும். அச்சமிலேயேததில் வேற வைறுமடன
ஆர் வைமநோன பநோர்ல வை மடடும் டபநோதமநோனதநோக
இருக்கவில்லலை, மநோற்றநோக மநோர்க்ஸ் ஒருமுலற்ற கறிப்பிடேலதப்
டபநோலை " வைடிகடேல்களின் ஒரு சக்தி" அ வைசிிலேயேமநோக இருந்தத.

டபர்ன்ஸ்லேனின்  அனுப வை வைநோதம்

முக்கிிலேயேமநோக அந்த புததிஜீவித திற்றன்தநோன்
டபர்ன்ஸ்லேனிேம் இல்லைநோமலிருந்தத.  ஒரு
அனுப வை வைநோதிிலேயேநோக,  அ வைமத அமசிிலேயேல் விரிவுஎல்லலைகள்,
சநோதநோமண அ வைதநோனிப்பின் மூலைமநோகட வைநோ அல்லைத பததிரிலக
 வைநோசிப்புகள் மற்றும் வேறபநோருளநோதநோம புள்ளிவிபமங்கள் கறிதத
அ வைமத ஆய்வுகள் இ வைற்றின் மூலைமநோகட வைநோ அ வைர்
எடுததக்வேறகநோண்ே "உண்லமகலள"க் வேறகநோண்டு
தீர்மநோனிக்கப்படு வைதநோய் இருந்தன. டபர்ன்ஸ்லேன், தநோன் ஒரு
விஞ்ஞ்ஞநோனபூர் வை மனிதர் என்று உளமநோம  ம்பினநோர்,
மநோர்க்ஸ்க்க எதிமநோக அ வைர் ல வைதத முதன்லமிலேயேநோன
கடிந்தலமிலேயேநோக எத இருந்தத என்ற்றநோல், அ வைமத வேறு ஹெகலிிலேயே
ஆமநோய்ச்சிமுலற்றயும் மற்றும் அ வைமத புமடசிகம
ட நோக்கங்களும் சமூகப் வேறபநோருளநோதநோம  வைநோழ்வின்
"உண்லமகளுக்க"  ஒரு புற்றநிலலைிலேயேநோன அணுகமுலற்றலிலேயே
ஏற்பலத அ வைருக்க சநோததிிலேயேமில்லைநோமல் வேறசய்தவிடடிருந்தத
என்பததநோன்.

உண்லமயின் (truth) உயிடமநோடேமநோன கடேலமப்லப
உரு வைநோக்ககின்ற்ற முற்றுமுதல் புற்றநிலலைத தமவின்
அடிப்பலேிலேயேநோன,  “தூய்லம”ிலேயேநோன,  “மதிப்பிே முடிிலேயேநோத”
மற்றும் புததிஜீவிதரீதிிலேயேநோக மநோசுபடுததப்பேநோத தகள்கடள
“உண்லம விபமங்கள்”  (facts) என்ற்ற அனுப வை வைநோதியின்
வேறபநோத வைநோன பிமலமகளின் கீடழடிலேயே டபர்ன்ஸ்லேன் இிலேயேங்கிக்
வேறகநோண்டிருந்தநோர்.  அமசிிலேயேல்- டுநிலலைிலேயேநோன தமவின்
இததலகிலேயே தகள்கள் டபநோதமநோன அளவில் திமடேப்படேநோடலை
அத சமூக விஞ்ஞ்ஞநோனிக்க சமூக ிலேயேதநோர்ததததின் ஒரு
உண்லமிலேயேநோன புற்றநிலலைச் சிததிமதலத  வைழங்கி விடும்,
அதலனக் வேறகநோண்டு ஒரு பகததறிந்த  ே வைடிக்லகப் பநோலத
தீர்மநோனிக்கப்பே முடியும்.

சமூக ிலேயேதநோர்ததததின் "உண்லம விபமங்கடள"  கூே
 வைமலைநோற்றின் விலளவேறபநோருள்கடள என்பலதயும்,  அததேன்
உண்லம விபமங்கள் பிரிதவேறதடுக்கப்படடு ஒரு கருததிிலேயேல்
கடேலமப்பிற்கள் ல வைக்கப்படுகின்ற்ற விதம் சமூகரீதிிலேயேநோக
பக்க வைப்படுததப்படடுள்ளத என்பலதயும் அனுப வை வைநோதி
மறுக்கிற்றநோர்,  அல்லைத உணர்ந்த வேறகநோள்ளத த வைறுகிற்றநோர்.
ஒவ்வேற வைநோரு சமூக உண்லமயும்  வைமலைநோற்று நிலலைலமகளின்
கழந்லதிலேயேநோகம் என்படதநோடு அத சமூகப்வேறபநோருளநோதநோம
உற்றவுகளின் ஒரு சிக்கலைநோன  வைலலைிலேயேலமப்பின் பநோகமநோக
இருக்கிற்றத. டமலும்,  அறிலக கருததருக்கள் மற்றும்
 வைலகப்பநோடுகளத —இல வையும் கூே ஒரு  வைமலைநோற்று
நிகழ்முலற்றயின் விலளவேறபநோருளும் பிமதிபலிப்புடம ஆகம்—
இிலேயேங்கமுலற்றயின் ஊேநோகட வை இந்த “உண்லம விபமங்கள்”
அறிலகக்கள்ளநோகின்ற்றன —  உண்லமயில்,  அல வை
“உண்லம விபமங்களநோக”  அறிிலேயேப்படும் நிலலைக்க
 வைருகின்ற்றன.

சமூக நிகழ்வுக்கூறுகலள (social  facts) அ வைர்
டதர்ந்வேறதடுப்பதம்,  ஆமநோய் வைதம் முற்றிலும்
 டுநிலலைிலேயேநோனவேறதன  வைலியுறுததம் அனுப வை வைநோதி,  அ வைர்
தலணிலேயேநோகக் வேறகநோள்ளும் கருததருக்களினத
 வைமலைநோற்றுரீதிிலேயேநோக பக்க வைப்படே கணநோம்சதலதக் கறிதத
அறிிலேயேநோமல் இருக்கிற்றநோர்;  அதநோ வைத,  ட வைறு  வைநோர்தலதகளில்
வேறசநோல் வைதநோனநோல்,  அ வைர் தனத வேறசநோந்த சிந்தலனயின்
 வைடி வைங்கலள ட நோக்கிிலேயே ஒரு விமர்சனமற்ற்ற மடனநோபநோ வைதலத
ஏற்றுள்ளநோர்.

டபர்ன்ஸ்லேன் தனத வேறசநோந்த ததத வைநோர்தத
கருததநோக்கங்கள் கறிதத விமர்சனமற்ற்ற மடனநோபநோ வைதலதக்
வேறகநோண்டிருந்தலமிலேயேநோனத,  இறுதி இலைக்க என்பத
ஏதமில்லலை என்ற்ற அ வைமத பிமபலைமநோன கூற்றில்,  அதநோ வைத
இங்டக இப்டபநோத என்ன என்பத கறிதததநோன் தனத
அக்கலற்ற என்ற்ற அ வைமத பிமகேனததில் இருந்த வேறதளி வைநோக
வேற வைளிப்படடு விடுகிற்றத.  இந்தக் கண்டணநோடேததின்
தநோக்கங்கள் என்ன வைநோய் இருந்தன? உண்லம விபமங்கலளப்
டபநோலைட வை,  டசநோசலிச இிலேயேக்க  லேமுலற்றயும் அதன்
 வைமலைநோற்று உள்ளேக்கததில் இருந்த பிய்தவேறதடுக்கப்படேத.
இந்த அடிப்பலேயில்,  ஒரு  வைமலைநோற்று நிகழ்முலற்றயின்
பநோகமநோக இருக்கிற்ற எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லைநோமல்,
அதற்கக் கணக்க கூற்றட வைண்டும் என்ற்ற எந்த உணர்வும்
இல்லைநோமல் அமசிிலேயேல்  ே வைடிக்லகிலேயேநோனத
உருக்வேறகநோடுக்கப்பே ட வைண்டிிலேயேதநோனத.

தல்லிிலேயேமநோக,  முமண்பநோடுகள் உலேததக் வேறகநோண்டு
அமசிிலேயேல்  வைநோழ்வின் டமற்பமப்புக்க  வைமவிருந்த புள்ளியில்
தநோன், டபர்ன்ஸ்லேன் புமடசிகம முன்டனநோக்லக நிமநோகரிததநோர்.
ஒரு புததிசநோலி ஆந்லத இருடடும் ட மததில் கிளம்பிப்
பற்றக்கநோத.  ஒரு கறிப்பிடே சமூக ஒழுங்கின் மீத சூரிிலேயேன்
அஸ்தமிக்கம் தருணததில் தநோன் வேறபரும்பநோலும்
ஸ்திமப்பநோடடின் டதநோற்ற்றம் மிகப் பிமம்மநோண்ேமநோக இருக்கம்.
நிலைவும் அலமப்புமுலற்றயின்  வைலிலமக்க சநோடசிிலேயேம்
கூறுகின்ற்ற அனுப வைரீதிிலேயேநோன தமவுகலள வேறபநோறுதத வைலம,
அளவுரீதிிலேயேநோக அ வைற்றின் உச்சமடேதலத எடடியிருக்கின்ற்றன.
ஆகட வை,  இததலகிலேயே  ம்பிக்லகதருகின்ற்ற தமவு வைரிலசிலேயேநோல்
வேறசல்தலகலம ஊர்ஜிதமநோக்கப்படடிருக்கின்ற்ற ஒரு சமூக
ஒழுங்கின் மீத இன்னும் வேறதநோேர்ந்த டகள்வி எழுப்பிக்
வேறகநோண்டிருப்பத அர்ததமற்ற்றத என்பதநோகட வை
அனுப வை வைநோதிக்க டதநோன்றுகிற்றத.  ஆனநோல் அந்த தமவுத
தணுக்ககள் அலனததடம ஏற்கனட வை கேந்த வேறசல்லைப்படடு
விடடிருக்கின்ற்றன என்படதநோடு, அல வை, எப்படிப் பநோர்ததநோலும்,
தனத வேறசநோந்த இிலேயேல்பநோகட வை முடி வைலேிலேயேநோததநோக மடடுமின்றி
திலசமநோறும் நிகழ்முலற்றயிலும் இருக்கின்ற்றவேறதநோரு
சூழ்நிலலையின் முமண்படும் சமிக்லககளுக்க அதிகமநோய்
ட வைவேறற்றதவும் இல்லலை.  அமசிிலேயேல் அனுப வை வைநோதி,  நிலைவும்
ஒழுங்கிற்கநோன தனத சமணநோகதிலிலேயே
நிிலேயேநோிலேயேப்படுதத வைதற்கநோக,  வேறகநோடுக்கப்படே தமவிலனப்
பிடிததக் வேறகநோண்டு,  ஒரு  ேந்தவேறகநோண்டிருக்கம்
நிகழ்முலற்றயின் மீத ஒரு தன்னிச்லசிலேயேநோன முடில வைத
திணிக்கம் த வைலற்றச் வேறசய்கிற்றநோர்.  இவ் வைநோறு ஒரு  வைமலைநோற்று
உருமநோற்ற்றததின் தருணதலத இறுதிிலேயேநோன முடி வைநோக அ வைர்
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த வைற்றநோகப் புரிந்த வேறகநோள்கிற்றநோர்.  அதனநோல்தநோன்
டபர்ன்ஸ்லேனநோல்,  1933  ஐ விடடுவிடுங்கள்,  1914  இன்
வேற ருங்கம் நிழலலைக் கூேவும் 1898  இல் பநோர்க்க
முடிிலேயேநோதிருந்தத.
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