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எல்லலாம் எங்்கங்கெல்சின் தவற: ்கொலாம்
ரோொலாக்ரோரலாரின் ரலார்க்சிசத்திற்குப் பின்னர்

ரலார்க்ஸ பற்றிய ரதிப்புதிப்புரொ1
டேவிட ட நோர்த,

பென்சில்டல்வேனினியநோவில்

ெல்கலலைக்கழகததில்
ப் மெய்யினியல் (Philosophy) கற்பிக்கும ப நோம ட நோக்ட் மெநோர்
தன்னுலேனிய நூலைநோன ் மெநோர்க்சிசததிற்கு பின்னர் ் மெநோர்க்ஸ:
கநோர்ல் ் மெநோர்க்சின் ப் மெய்யினியல் என்ற அல்வேரின் நூலலை
பின்ல்வேரும அறிக்லகயுேன் ஆ மபிக்கிறநோர்.
Duquesne

"ஓர் அ சினியல் அணுகுமுலற என்ற ல்வேலகயில்,
தநோ நோளல்வேநோத
முதலைநோளிததுல்வேததிற்கு
ஒரு
ல்வே லைநோற்றுரீதினியநோன ் மெநோற்றீட என்னும ல்வேலகயில்
் மெநோர்க்சிசம
டதநோல்வியுற்றபதன்ெது
பல்வேளிப்ெலேனியநோக
உள்ளது
அல்லைது
குலறந்தெடசம
பல்வேளிப்ெலேனியநோக
இருக்க
டல்வேண்டம. 1989 ம ஆண்ட டசநோவினியத முகநோமின்
வில ல்வேநோன
முடிவுக்கு
பின்னரும,
1991 ல்
டசநோவினியத யூனினியனின் உலேவுக்குப் பின்னரும,
இருெதநோம
நூற்றநோண்டின்
பெருமெகுதியில்
முக்கினிய பசல்ல்வேநோக்கு பசலுததினிய, சர்ல்வேநோதிெததினிய
் மெநோர்க்சிசததிற்கும
(Totalitarian
Marxism)
தநோ நோளல்வேநோத
முதலைநோளிததுல்வேததிற்கும
இலேயிலைநோன எதிர்மு ண்கள் கல ந்துவிடேன.
இதன்
விலளல்வேநோக
தற்கநோலை
பதநோழிற்துலற் மெனிய் மெநோகியுள்ள
உலைகம,
தநோ நோளல்வேநோத
பெநோருளநோதநோ ,
தநோ நோளல்வேநோத
ஜன நோனியகக்
பகநோள்லககளின்
அடிததளததில்
தன்விருப்ெற்ற ஒரு ெநோஸகலினிய வில்வேநோதததினுள்
(Pascalian wager) இறுதினியநோக
புகுந்துவிடேது.
இலத எழுதும ட ததில் தற்கநோலை தநோ நோளல்வேநோத
பெநோருளநோதநோ பகநோள்லக என்ெது உண்ல் மெயில்
பதநோழிற்துலற் மெனிய் மெநோக்கப்ெடடள்ள உலைகில் எந்த
உண்ல் மெனியநோன
டெநோடடிலனியயும
பகநோண்டிருக்கவில்லலை."2

1 - It Was All Engels’ Fault: A Review of Tom Rockmore’s Marx After Marxism1

"அ சினியல்
் மெநோர்க்சிசம"
் மெடிந்துவிடேது
என்னும
ட நோக்ட் மெநோரின் அறிவிப்ெநோனது கல்வினியநோளர்களிலேடனிய நிலைவும
பின்ல்வேரும
பெநோதுப்ெநோர்லல்வேயின்
் மெநோதிரியில்
உள்ளது:
அதநோல்வேது
டசநோவினியத
ஒன்றினியததின்
முடிவு
என்ெது
் மெநோர்க்சிசததின் முடில்வேநோகும. ஆனநோல், இந்தக் கூற்றுக்கு
அடிததளம என்ன? ெலழனிய டசநோவினியத அதிகநோ ததுல்வேததின்
அ சினியல், ் மெநோர்க்சிசதலத பி திநிதிததுல்வேப்ெடததினியது என்ற
அடிப்ெலேக்கூற்றிற்கு அப்ெநோல் ஒன்றும இல்லலை. இந்த
அடிப்ெலேக்கூற்று, டெ நோசிரினியததன குழு் மெததின் சமூக,
அ சினியல் கண்டணநோடேதலத ெற்றி அதிகம கூறுகின்றடத
அன்றி ் மெநோர்க்சிசதலத ெற்றி அல்லை. விஞ்ஞநோனபூர்ல்வே உலைக
கண்டணநோடேதலத
பகநோண்ே
் மெநோர்க்சிசதலத,
இந்தக்
கல்வினியநோளர்கள்
பிற்டெநோக்குததன் மெநோன
டதசினியல்வேநோத
அ சினியலலை
அடிப்ெலேனியநோக
பகநோண்டிருந்த
கிப மளின்
அ சினியலுேன் எந்த அடிப்ெலேயில் ச் மென்ெடததுகின்றனர்?
பெநோதுல்வேநோக அல்வேர்கள் இந்தப் பி ச்சிலனலனிய முற்றிலும
நி நோகரிக்கிறநோர்கள். அல்வேர்களின் அகங்கநோ நிலலையிலிருந்து,
கிப மளின் தன்னலைக்குழுவிற்கு எதி நோக ெலை தசநோப்தங்களநோக
பு டசிக
் மெநோர்க்சிசல்வேநோதிகள்
நிகழ்ததினிய
உண்ல் மெனியநோன
அ சினியல் டெநோ நோடேங்கலள அல்வேர்கள் குலற் மெதிப்புேன்தநோன்
கநோண்கின்றனர்.
அததலகனிய
டெநோ நோடேங்கள்
பல்வேறும
"குறுங்குழுல்வேநோத பூசல்கள்" என்ற நிலனப்பும, அது ெற்றி
ஆ நோனிய
இந்த
அனுசரிததுடெநோகும
டெ நோசிரினியர்களுக்கு
ட மில்லலை. அல்வேர்கலள பெநோறுததல்வேல யில், குலறந்தது
1991 ல்வேல
கிப மளின் அதிகநோ ததுல்வேம உண்ல் மெனியநோன
அதிகநோ தலத
பகநோண்டிருந்தது
என்ெலத
உணர்ந்தநோல்
டெநோது் மெநோனது என்று உள்ளது. டல்வேறுவித் மெநோக கூறுல்வேதநோனநோல்,
அதிகநோ ததுல்வேம
ஒரு
சக்தில்வேநோய்ந்த
நோடலே
கடடப்ெடததினியதுேன்,
மிகக்கணிச் மெநோன
நிதியுதவிகலள
ல்வேழங்கக்கூடினிய திறலனயும கூேக் பகநோண்டிருந்தது; அதில்
ஒருெகுதி சர்ல்வேடதச கருதத ங்குகளுக்கு பசலைல்வேழிக்கப்ெடேது;

அல்வேற்றில்
இந்த
இேது
கல்வினியநோளர்கள்
ெகடேநோகக் கலைந்து பகநோண்ேனர்.

களிப்புேன்

சரினியநோக ல்வேல னியறுததுகூறுல்வேதநோனநோல், ஒரு பு டசிக
டசநோசலிச
டல்வேலலைததிடேம
் மெற்றும
லேமுலற
ஆகினியல்வேற்றிற்கு தததுல்வேநோர்தத அடிததளதலத அளிததது
் மெநோர்க்சிசம
என்ற
ல்வேலகயில்,
1920 களின்
கலேசிப்
ெகுதியிலிருந்து,
அதநோல்வேது
டசநோவினியத
கமயூனிஸட
கடசியிலிருந்து,
இேது
எதிர்ப்பில்
இருந்த
லிடனியநோன்
டப நோடஸகி
் மெற்றும
அல்வேருலேனிய
ஆத ல்வேநோளர்கலள
உததிடனியநோகபூர்ல்வே் மெநோக
பல்வேளிடனியற்றினிய
பின்னர்,
அதற்கு
டசநோவினியத ஆடசியின் பகநோள்லகயில் எந்தப் ெங்கும இல்லலை.
டசநோவினியத ஆடசியில் இருந்த ் மெநோர்க்சிசததின் மூலைங்கலள
கிப மளின் நி நோகரிதததநோனது, டசநோவினியததிற்குள் எஞ்சியிருந்த
் மெநோர்க்சிச, பு டசிக
புததிஜீவிகள் ் மெற்றும பதநோழிலைநோள
ல்வேர்க்கததினருக்கு எதி நோக ெ ந்த அ சினியல் பகநோலலைப்
பி ச்சநோ ததுேன் 1930 களில் இ ததக்கலறயுேன் முடிவிற்கு
ல்வேந்தது. ் மெநோஸடகநோ ல்வேழக்குகள் ் மெற்றும நூறநோயி க்கணக்கநோன
பு டசிக
டசநோசலிஸடகளின்
ெடபகநோலலைகளில்
முடிந்த
அலதத
பதநோேர்ந்த
கலளபனியடப்புக்கள்
விருமெததகநோதல்வேர்களின்
நீக்கங்கள்
என்ென,
ஸ நோலின்
் மெற்றும கிப மளினில் இருந்த அல்வேருலேனிய சகநோக்கள்
முன்னின்று
நிகழ்ததினிய
சர்ல்வேடதச
எதிர்ப்பு டசிக
டல்வேலலைததிடேததில் முன்னணியில் இருந்தலல்வேனியநோகும.
1933
ஆ மெ
கநோலைங்களில்
இருந்டத,
ஹிடலைர்
அதிகநோ தலத
லகப்ெற்றுல்வேலத
சநோததினியப்ெடததினிய
ஸ நோலினிஸடகளின்
டஜர்் மென்
பதநோழிலைநோள
ல்வேர்க்கததின்
கநோடடிக்பகநோடப்லெ பதநோேர்ந்து, டப நோடஸகி கிப மளினில்
உள்ள அதிகநோ ததுல்வேததின் ஆடசிலனிய, ஓர் அ சினியல் பு டசி
மூலைம தூக்கிபனியறினிய டல்வேண்டம என்று அலழப்பு விடததநோர்.
டப நோடஸகியின்
பி ச்சிலன
ெழில்வேநோங்குதல்
என்ெதநோக
இல்லைநோ் மெல்,
டசநோவினியத
ஒன்றினியதலதப்
ெநோதுகநோததலைநோக
இருந்தது.
அதிகநோ ததுல்வேம,
பதநோழிலைநோள
ல்வேர்க்கததநோல்
தூக்கிபனியறினியப்ெேநோவிடேநோல்,
ஸ நோலினிச
ஆடசியின்
பகநோள்லககள்
டசநோவினியத
ஒன்றினியததின்
வீழ்ச்சிக்கு
ல்வேழில்வேகுக்கும என்று ெலைமுலறயும அல்வேர் எச்சரிததநோர்.
ஸ நோலினிசம
ஒரு
ப ருக்கடியின்
ஆடசி,
கிப மளின்
அதிகநோ ததுல்வேததின்
டதசினியல்வேநோத
டல்வேலலைததிடேம
பெநோருளநோதநோ ரீதினியநோகவும,
அ சினியல்ரீதினியநோக
தில்வேநோல்தன்ல் மெனியநோனது,
அதிகநோ ததுல்வேததின்
தன்னிலறவு
(Autarkic)
பெநோருளநோதநோ
பகநோள்லககள்,
டசநோவினியத
ஒன்றினியதலத முதலைநோளிததுல்வேததின் ஆதிக்கததிலிருந்த உலைக
பெநோருளநோதநோ ததின் அழுததததிலிருந்து நீண்ே கநோலைததிற்கு
கநோப்ெநோற்ற முடினியநோது, டசநோவினியத ஒன்றினியததின் விதினியநோனது,
ட் மெற்கு ஐட நோப்ெநோ ் மெற்றும ல்வேே அப் மெரிக்கநோவில் பெநோருளநோதநோ
முன்டனற்றம அலேந்த
நோடகளில் ஏற்ெடம டசநோசலிசப்
பு டசியின் பல்வேற்றிலனியச் சநோர்ந்துள்ளது என்ற டப நோடஸகியின்
ல்வேலியுறுததல்கள்
நோன்கநோம
அகிலைததின்
் மெநோர்க்சிச
டல்வேலலைததிடேததின்
இன்றினியல் மெனியநோத
கூறுெநோடகளநோக
இருந்தன.
1991 ம ஆண்ட டசநோவினியத ஒன்றினியததின் பெநோறில்வேநோனது,
டப நோடஸகியின்
ஆய்விலன
உறுதிப்ெடததினியது
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் மெடட் மெல்லைநோ் மெல்,
் மெநோர்க்சிசம
ஒரு
விஞ்ஞநோனபூர்ல்வே் மெநோன
அ சினியல் முன்டனநோக்கு என்ெலதயும கூே உறுதிப்ெடததினியது.
சமூக விஞ்ஞநோனததில் ல்வேல்லுனர்கள் எனக் கூறிக்பகநோள்ளும
கல்வி் மெநோன்களுக்கு,
டப நோடஸகிச
இனியக்கததநோல்
நிலலைநிறுததப்ெடே
் மெநோர்க்சிச
ஆய்வு,
அசநோதநோ ண் மெநோன
ல்வேலகயில்
பதநோலலைட நோக்குலேனியது
என
நிரூபிக்கப்ெே
இருந்தலத
ஒப்புக்பகநோள்ல்வேது
பெநோருதத் மெநோனதநோக
இருந்திருக்கும. இல்வேர்களில் பெருமெநோலைநோடனநோர், டசநோவினியத
யூனினியன் ஒட
நோளில் ் மெலறந்துவிடம என்று கற்ெலனயும
பசய்ததில்லலை.
எவ்ல்வேநோறிருப்பினும, அததலகனிய புததிஜீவித அேக்கததின்
பல்வேளிப்ெநோடகள் எலதயும கநோணமுடினியநோதுள்ளது. ் மெநோறநோக,
டசநோவினியத ஒன்றினியததின் முடிவு, ் மெநோர்க்சிசததின் ் மெ ணம என
பி கேனப்ெடததினிய
பி சு ங்கள்
பல்வேளினியநோயின.
இந்த
ெலேப்புக்கள் இ ண்ட ெ ந்த பிரிவுகளின் கீழ் உள்ளன.
முதல் பிரிவில், அ சினியலில் ல்வேலைது ெக்கம இருந்து
முதலைநோளிததுல்வேததின்
பல்வேடகங்பகடே
கருததினியல்
ெநோதுகநோல்வேலைர்கள்
(புக்குனியநோ் மெநோ
் மெற்றும
லெப்ஸ
டெநோன்றல்வேர்கள்) எழுதினிய ெலேப்புக்கள் ல்வேந்தன. இல்வேர்களுக்கு
டசநோவினியத யூனினியனின் முடில்வேநோனது, இருக்கும முதலைநோளிததுல்வே
அல் மெப்பு முலறக்கு எவ்வித ் மெநோற்றும சநோததினியமில்லலை
என்ெலத
நிரூபிக்கிறது.
இ ண்ேநோம
பிரிவில்,
இேது
கல்வினியநோளர்களிேம இருந்து ெலைல்வேலக ெலேப்புக்கள் ல்வேந்தன,
இல்வேர்கள் இன்றும ஏடதநோ ஒரு நீண்ே ல்வேருங்கநோலைததில், சிலை
புள்ளியில்,
சமூக
் மெநோற்றங்கள்
ல்வே க்கூடம
என
எதிர்ெநோர்க்கின்றனர். ஆனநோல் அவ்ல்வேநோறநோன எதிர்கநோலை சமூக
் மெநோற்றததிற்கநோன தததுல்வேநோர்தத உள்ளேக்கதலத ் மெநோர்க்சிசம
பகநோடக்கநோது என்று அல்வேர்கள் ல்வேலியுறுததுகிறநோர்கள்.
் மெநோர்க்சிசததிற்கு ஒரு ் மெநோற்றீடலே கல்வினியநோளர்கள் டதேல்
அப்ெடினியநோனநோல்,
் மெநோர்க்சிசததிற்கு
் மெநோற்றீட
என்ன?
் மெநோர்க்சிற்கு-முந்லதனிய
ப் மெய்யினியல்
் மெற்றும
அ சினியலின்
ெல்டல்வேறு
ல்வேடில்வேங்கலளப்
புதுப்பிக்கும
ல்வேநோதங்கலளக்
பகநோண்ே புதினிய கல்விசநோர் இலைக்கினியங்களின் கணிச் மெநோன
ெகுதிகள்
இருக்கின்றன.
1840 களின்
பதநோேக்கததில்
இலளஞ நோன ேநோக்ேர். ் மெநோர்க்சின் ல்வேருலக, ் மெநோற்று இேதுமுற்டெநோக்கு ப் மெய்யினியல்கள் ் மெற்றும சமூக இனியக்கங்களின்
ல்வேளர்ச்சிலனிய குலறப்பி சல்வேததிற்கு உடெடததிவிடேது என்று
இப்பிரிவு
கூறுகிறது.
டஹேகலினலத
தளர்ந்துடெநோகும
அளவிற்கு
வி் மெர்சிதததின்
அடிததளததில்
் மெநோர்க்சின்
ெலேப்புக்கள் ல்வேளர்ந்ததநோல், ் மெநோர்க்சின் தநோக்குதலைநோல் ஏற்ெடே
நோசம கடேநோனியம திருததப்ெே டல்வேண்டம என்று அது
ல்வேநோதநோடகிறது.
் மெநோர்க்சினநோல்
தலலைகீழநோக
நிறுததப்ெடடவிடேதநோல்,
ெலழனிய
கருததுல்வேநோத
ப் மெய்யினியலைநோளல மீண்டம ட நோக நிற்கலல்வேக்க டல்வேண்டினிய
டதலல்வே ல்வேந்துள்ளதநோக இந்த எழுததநோளர்கள் ல்வேநோதிடகின்றனர்.
ச் மெகநோலை உள்ளேக்கததினுள், முற்டெநோக்கநோன சமூக தததுல்வேம
் மெற்றும
லேமுலறகளின் அபிவிருததிக்கு டஹேகலுலேனிய
ெலேப்பு டெநோது் மெநோன அடிததளதலதக் பகநோண்டள்ளது என்று
இல்வேர்கள் எழுதுகின்றனர். இததலகனிய ல்வேழியில் ல்வேநோதிடம சிலை
ெலேப்புக்கள் ் மெநோர்க்சுக்கு பல்வேளிப்ெலேனியநோகடல்வே விட நோதப்
டெநோக்லக கநோடடகின்றன. சிலைர், டஹேகலுலேனிய கருததிற்கு

் மெநோர்க்ஸ அதிக் மெநோக ஒன்றும டசர்ததுவிேவில்லலை என்றும,
தன்னுலேனிய தனிததன்ல் மெலனிய மிலகப்ெடததி கநோடடியுள்ளநோர்
என்றும கூறுகின்றனர். பெநோதுல்வேநோக பிந்லதனியதற்கு ெநோதிப்லெ
ஏற்ெடததுல்வேதற்கநோக, சிலைர், டஹேகலிசம ் மெற்றும ் மெநோர்க்சிசம
இ ண்டம
ஒருங்கிலணக்கப்ெே
டல்வேண்டம
என்று
கூறுகின்றனர்.

டஹேகலின் அறிவுரு (Spirit of Hegel) என்னும தன்னுலேனிய
நூலில் டெ நோசிரினியர் எட நோல் ஹேநோரிஸ, "டஹேகல் ஒன்றும
தலலைகீழநோக நிற்கவில்லலை; ் மெநோறநோக, ் மெநோர்க்சும ஏங்பகல்சும
தநோன் தலலைலனிய துண்டிததநோர்கள், பின்னர், தலலைனியற்ற
உேலின் இனியங்கினியல், உயிருேனும இனியக்கததுேனும இருக்க
முடியும
என்று
கற்ெலன
பசய்துள்ளனர்"
என்று
எழுதியுள்ளநோர்.3 அல்வேர் ட் மெலும கூறுல்வேதநோல்வேது: "் மெநோர்க்சின்
பசநோந்தக் கருததுக்கள் லகப்பிற்கிே் மெநோனலல்வே என்று எல்வேரும
கருத் மெநோடேநோர்கள்; ஆனநோல் டஹேகல் ெற்றினிய அல்வேருலேனிய
வி் மெர்சனங்கள்
ெலைட மும
அசநோதநோ ண
முலறயில்
் மெழுங்கினியதநோனலல்வேனியநோகவும,
் மெடடப்ெடததப்ெடேதநோகவும,
டஹேகலுலேனிய 'கருததுல்வேநோதம' ெற்றினிய பெரும பிலழனியநோன
விளக்கததின் அடிப்ெலேயிலும அல் மெந்திருந்தது." 4
டெ நோசிரினியர் டெநோல் பி நோங்டகநோ தன்னுலேனிய, சுதந்தி ம
ெற்றினிய டஹேகலின் ப் மெய்யினியல் (Hegel's Philosophy of Freedom)
என்னும நூலில், ச் மெகநோலை உலைகின் பி ச்சிலனகளுக்கு,
் மெநோர்க்ஸ
அல்லை
டஹேகல்
தநோன்
தக்க
விலேகலள
பகநோடததுள்ளநோர் என்று ல்வேநோதிடகிறநோர்:
"கிடேததடே கேந்த முப்ெது ஆண்டகளநோக
டஹேகலின் சமூக ் மெற்றும அ சினியல் ப் மெய்யினியல்
புதுப்பிக்கப்ெடல்வேதில்
் மெகததநோன
ஆர்ல்வேம
உள்ளது.
ஆ மெததில்
இதன்
உந்துதல்
் மெநோர்க்சின் ட நோக்கததின் டதநோற்றதலத ெற்றினிய
டதடதலலை
ட நோக்க் மெநோக
பகநோண்டிருந்தது.
பின்னர்
இந்த
ஆர்ல்வேததின்
புதுப்பிததல்
தன்னுலேனிய இனியல்பிடலைடனிய டஹேகல் ஒரு
சிந்தலனனியநோளர் என்ெதிலும, ் மெநோர்க்லசயும விே
ஆழ் மெநோன ஒன்லற ல்வேழங்கியிருக்க கூடினியல்வேர்
என்ற கருததிலும குவிப்புக் கநோடடினியது".5
டஹேகலலை "அப்ெடிடனிய பின்ெற்றுெல்வேர்" என்று பி நோங்டகநோ
் மெநோர்க்லச குறிப்பிடகிறநோர். 6
கனேநோவின்
கல்வினியநோள நோன
டேவிட
் மெக்கிட கர்,
ஜன நோனியகம ் மெற்றும சமூக முற்டெநோக்கு திடேங்கள் தள் மெநோக
பகநோள்ளடல்வேண்டினிய முதன்ல் மெ தததுல்வேநோர்தத அடிததள் மெநோக
டஹேகலினியனிசதலத
நிறுவுல்வேதற்கு
ெலை
நூல்கலள
எழுதியுள்ளநோர். டஹேகலினதும ் மெநோர்க்ஸினதும கமயூனிச
கருததுக்கள் (The Communist Ideal in Hegel and Marx) என்ற
நூலில் ் மெக்கிட கர்,
"டஹேகலினிய கருதலத ் மெநோர்க்ஸ பிலழனியநோகப்
புரிந்து பகநோண்ேதநோனது, டஹேகலின் அ சு
ெற்றினிய
தததுல்வேததிற்கு
எதி நோக
அல்வேல
நிறுததினியதுேன்,
தநோ நோளல்வேநோத
ஜன நோனியகம
ெற்றினிய ச் மெகநோலைததினிய உண்ல் மெ ெற்றி முற்றநோக
விளங்கி
பகநோள்ல்வேதற்கு
் மெநோர்க்சிற்கு
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தலேனியநோகவும
இருந்திருக்கலைநோம.
இப்பெநோழுதுதநோன் அல்வேருலேனிய பிற்கநோலைததினிய
பின்ெற்றநோளர்கள்
அலத
தீவி ் மெநோக
எதிர்
பகநோள்கின்றனர் (அல்வேர்கள் டஹேகலிேம இருந்து
நிலறனியடல்வே கற்றுக்பகநோள்ள டல்வேண்டினியதுள்ளது).
இந்நூல் தநோ நோளல்வேநோத ஜன நோனியக அ சு ெற்றி
அறிந்து பகநோள்ல்வேலத சுடடிக்கநோடடி, இது
் மெநோர்க்சின் வி் மெர்சனதலத ெலைமிழக்கச் பசய்து
டஹேகலின் அ சினியல் தததுல்வேம ெற்றினிய புதினிய
உடெநோர்லல்வேகலள அளிக்கிறது."7
தன்னுலேனிய ட நோக்கம, "் மெநோர்க்சினநோல் சு் மெததப்ெடே
விளக்கததிலிருந்து டஹேகலின் சிந்தலனலனியக் கநோப்ெநோற்ற
டல்வேண்டம என்ெதுதநோன்" என்று ் மெக்கிட கர் பல்வேளிப்ெலேனியநோகக்
கூறியுள்ளநோர். டஹேகலினிய இனியங்கினியல் "தலலைகீழநோக ் மெநோற்றப்ெே
டல்வேண்டம; அப்பெநோழுதுதநோன் புதி நோன ட் மெடலைநோடடக்குள்
இருக்கும ெகுததறில்வேநோன கருப்பெநோருள் (Rational kernel)
கண்டபிடிக்கப்ெடம" என்று ் மெநோர்க்ஸ கூறினியதற்கு எதி நோக
தநோன் ல்வேநோதிடடல்வேன் என ் மெக்கிட கர் கூறுகிறநோர்".8
இதற்குப் பின் அல்வேர் பல்வேளியிடே டஹேகல், ் மெநோர்க்ஸ
ஆங்கிலை அ சு (Hegel, Marx and the English State ) என்ற
நூலில் ் மெநோர்க்சிசம ெற்றினிய தன்னுலேனிய வி் மெர்சனதலத
் மெக்கிட கர்
விரில்வேநோக்கி,
டஹேகலினிய
் மெ பின்
முக்கினிய
கூறுெநோடலே தல்வேறநோக லகனியநோண்டவிடேநோர் என ் மெநோர்க்சின் மீது
குற்றமசநோடடகிறநோர்.
பதநோழிலைநோளருக்கு
உலழப்பின்
உற்ெததிப்
பெநோருள் மீது உரில் மெ உண்ட என்ெலத
உள்ளேக்கினிய
தனினியநோர்
பசநோதது
ெற்றினிய
டஹேகலுலேனிய கருதலத, உெரி் மெதிப்பு என்ற
கருததநோலும, கமயூனிசததின் கீழ் தனினியநோர்
பசநோததுரில் மெலனிய ் மெறுதததன் மூலைமும ் மெநோற்றி
அல் மெததுவிடேநோர். இதன் அர்ததம, ் மெநோர்க்சின்
உனியர்ல்வேநோன
சமூகததில்
அ சுக்கு
இேம
இல்லைநோதடதநோட,
தனி ெர்
சுதந்தி தலத
உததி ல்வேநோதப்ெடததும ் மெற்றும பசல்ல்வேநோக்கநோன
ட் மெற்தடடினநோல்
ேததப்ெடம தன்னிச்லசனியநோன
ஆடசிலனிய தடக்கவும டதலல்வேப்ெடம பெநோது
சமூகததின்
ெலை
அல் மெப்புக்களும
கூே
இல்லைநோ் மெல் டெநோய்விடம. 9

கமயூனிசததின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் பஹேகலும ் மெநோர்க்சும
என்ற ் மெற்பறநோரு நூலில், டஹேகல்—் மெநோர்க்ஸ உறவின் ன்கு
நிறுல்வேப்ெடே ் மெநோர்க்சிச கருததநோய்வு மீதநோன ் மெக்கிட கருலேனிய
வி் மெர்சனததின் சமூக அ சினியல் சநோ நோமசம மிகத பதளில்வேநோக
பல்வேளினியநோகியுள்ளது:
"தனிச்பசநோததுேல் மெ
ல்வேடில்வேங்கள்
ெற்றினிய
கருததுததநோன் டஹேகல்—் மெநோர்க்சிற்கு இலேடனிய
உள்ள உறவின் பி ச்சலனக்குரினிய புள்ளினியநோகும
... தனினியநோர் பசநோததுரில் மெ என்ற அல் மெப்லெ
கநோப்ெதற்கு டஹேகல் விருமபினநோர். ் மெநோர்க்டசநோ
அது தூக்கிபனியறினியப்ெே டல்வேண்டம என்று
ல்வேலியுறுததினநோர்...
முதலைநோளிததுல்வே
பசநோததுரில் மெ ெற்றினிய ் மெநோர்க்சின் வி் மெர்சனதலத

டஹேகல்
ஏற்றிருப்ெநோர்
என்று
நோன்
வில்வேநோதிப்டென்.
ஆயினுமகூே,
டஹேகல்
டெநோலைன்றி,
் மெநோர்க்ஸ
பசநோததுரில் மெகளின்
சநோதக் மெநோன
ெக்கதலத
ன்கு
ஆ நோனியத
தல்வேறிவிடேநோர்.
் மெநோறநோக,
அல்வேர்
உற்ெததி
சநோதனங்கள்
பெநோதுச்பசநோததநோக
இருக்க
டல்வேண்டம
என்ற
கருததிற்கு
ஆத ல்வேநோக
பசநோததுரில் மெ அகற்றப்ெே டல்வேண்டம என்று
ெரிந்துல ததநோர்".10
் மெக்கிட கல
பெநோறுததல்வேல யில், ் மெநோர்க்சின் பு டசிக
டசநோசலிச
அபிலைநோலசகளுக்கு
ஒரு
சநோததினிய் மெநோன
் மெநோற்றீடடிற்கநோன புததிஜீவித உந்துதலலை டஹேகலின் அ சினியல்
தததுல்வேம அளிக்கிறது. அதநோல்வேது, உனியர்சிந்தலன ் மெற்றும
பெநோது லை உணர்வுலேனிய அதிகநோ ததுல்வேததநோல் இனியக்கப்ெடம
ென்முகப்ெடே ஒரு சமூக-சந்லத முலறலனிய பகநோண்ே,
தநோ நோளல்வேநோத சமூக லை அ சு புததுயிர்க்கப்ெே டல்வேண்டம
என்ெதநோகும.
டெ நோசிரினியர் ல்வேநோப ன் பிப க்் மென் தன்னுலேனிய இளம
பஹேகலினியன் ் மெநோர்கசும, தீவி ப்டெநோக்கு சமூக தததுல்வேததின்
டதநோற்றமும (Marx, the Young Hegelians, and the Origins of
Radical Social Theory) என்ற
நூலில், இடத டெநோன்ற
ல்வேலகயில்தநோன் ல்வேநோதிடகிறநோர். டசநோவினியத யூனினியன் ் மெற்றும
அதடனநோட இலணந்திருந்த கிழக்கு ஐட நோப்பினிய நோடகளின்
சரில்வேநோனது, முதலைநோளிததுல்வேம ் மெற்றும பூர்ூர்ஷபூர்ஷூல்வேநோ "் மெக்கள்
சமுதநோனியததின்" மீதநோன ் மெநோர்க்சின் ச் மெ சததிற்கு இேமில்லைநோத
எதிர்ப்லெ
சமூக
தததுல்வே
கல்வினியநோளர்களிலேடனிய
் மெதிப்பிழக்கச் பசய்துவிடேது என்று கூறுகிறநோர். பிப க்் மென்
எழுதுல்வேதநோல்வேது:
பூர்ூர்ஷபூர்ஷூல்வேநோ
"் மெக்கள்
சமுதநோனியம"
ெற்றினிய
கருததுருலல்வே முற்றிலும நி நோகரிக்கும கநோர்ல்
் மெநோர்க்சின்
நிலலைப்ெநோட,
சிக்கல்
ல்வேநோய்ந்த
சமுதநோனியங்களுக்குள்டள ஜன நோனியக ல்வேநோழ்வின்
விரில்வேநோக்கததிற்கு டெநோது் மெநோன இேம இல்லலை
என்ெதில் ெநோரினியளவு உேன்ெநோட உள்ளது.
இங்கு புதிதநோக இருப்ெது ஒருமிதத உணர்டல்வே
ஒழினிய
உடெநோர்லல்வே
அல்லை.
இப்பெநோழுது
டசநோசலிசதலத ெற்றினிய சிலை கருததுகளுக்கு
அனுதநோெம கநோடடெல்வேர்கள், முதலைநோளிததுல்வேம
ெற்றினிய
் மெநோர்க்சிச
வி் மெர்சனததின்
கூறுெநோடகலளப் பிடிததிருப்ெல்வேர்களநோலும கூே,
அல்லைது
குலறந்தளவில்
ஜநோக்
பேரிேநோ
(Jacques
Derrida)
டெநோல்
"் மெநோர்க்சிசததின்
குறிப்பிடே உள்ளநோற்றலில் இருந்து உதடல்வேகம
பெறுெல்வேர்களநோலும"
் மெநோர்க்சின்
் மெக்கள்
சமுதநோனியம
ெற்றினிய வி் மெர்சனததில் உள்ள
குலறெநோடகள்,
பல்வேளிப்ெலேனியநோக
ஒப்புக்
பகநோள்ளப்ெடடள்ளன.11
பிப க்் மென் ட் மெலும எழுதுல்வேதநோல்வேது:
"் மெநோர்க்சிசததிற்கும
அப்ெநோல்
பசல்லைடல்வேண்டம என்ெதற்கநோன ல்வேநோததலத
தற்டெநோலதனிய
வில்வேநோதம
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ஏற்றுக்பகநோண்டள்ளது
என்றநோல்,
உதடல்வேகததிற்கும
் மெற்றும
தததுல்வேநோர்தத
ல்வேழிகநோடடதலுக்கும ் மெநோர்க்சின் கநோலைததிற்கு
முன்னநோல் ெநோர்க்க டல்வேண்டியுள்ளது என்ற
கருதது அதன் முக்கினிய ெண்பு கர்வுகளில்
ஒன்றநோக உள்ளது.
் மெநோர்க்சிற்கு
முந்லதனிய
கநோலை
சமூக
தததுல்வேம ெற்றினிய இததலகனிய ் மெநோர்க்சிற்கு
பிந்தினியல்வேர்களின்
அக்கலறனியநோனது,
இளம
் மெநோர்க்ஸ
கேந்துவிடேதநோக
பல்வேற்றிக ் மெநோக
கூறப்ெடம
் மெநோபெரும
சிந்தலனனியநோள நோன
டஹேகலின்
ல்வேநோய்ப்புல்வேளங்கள்
் மெற்றும
பெநோருததம
ெற்றினியல்வேற்லற
கணிச் மெநோக
அதிகரிததுள்ளது." 12
இந்த
ட நோக்கம
அ சினியல்ரீதினியநோகவும
புததிஜீவிதரீதினியநோகவும
மிகுந்த
சந்டதகததிற்கிே் மெநோனதநோக
இல்லைநோவிடேநோல்,
டஹேகல்
ெற்றினிய
அக்கலற
புதுப்பிக்கப்ெடல்வேது ல்வே டல்வேற்கததக்க நிகழ்ல்வேநோக இருக்கும.
ஆனநோல், 1840 க்கு முந்லதனிய மூலைச்சிறப்புள்ள டஜர்் மென்
கருததுல்வேநோத உலைகில், ் மெநோர்க்ஸ ் மெற்றும ஏங்பகல்ெல்ஸநோல்
நிகழ்ததப்ெடே புததிஜீவித ல்வேளர்ச்சி ெற்றிக் குறிப்புல க்கநோ் மெல்
டஹேகல் அல்லைது டல்வேறு எந்த பெரினிய ் மெனிதருலேனிய
அடிப்ெலேயில் சமூக, அ சினியல் டகநோடெநோடலே அபிவிருததி
பசய்னிய முலனல்வேது, (அல்லைது அல்வேற்லற தல்வேறநோக எடததுக்
கூறுதல்)
என்ெது
பெரும
தததுல்வேநோர்ததரீதியிலும,
புததிஜீவிதரீதினியநோகவும பின்டனநோக்கிப் டெநோல்வேதற்கநோன ஒரு
ெநோரினிய அடிலனிய லல்வேப்ெதநோகும. அததுேன் இது பிற்டெநோக்கநோன
அ சினியல் முடிவுகளுக்டக டசலல்வே பசய்யும. ஏபனன்றநோல்
் மெநோர்க்ஸ, ஏங்பகல்ஸ ஆகிடனியநோருலேனிய ெலேப்புக்கள் 1831 ல்
டஹேகலுலேனிய
் மெலறவுக்கு
பின்னர்
வி் மெர்சனரீதினியநோன
விஞ்ஞநோன முன்டனற்றங்களில் இருந்தும, ல்வே லைநோற்றுரீதினியநோக
ஐட நோப்ெநோவின் ் மெகததநோன சமூகப் பெநோருளநோதநோ ் மெநோற்றங்களில்
இருந்தும எழுச்சியுற்றலல்வேனியநோகும.
ட நோக்ட் மெநோர் ஏங்பகல்லச குற்றமசநோடடகிறநோர்
ட் மெடலை ட் மெற்டகநோளிேப்ெடே நூல்களுேன், ட நோக்ட் மெநோரின்
நூலும
் மெநோர்க்சிசததின்
தததுல்வேநோர்தத
தநோக்கதலத
இல்லைநோபதநோழிதது தீவி ் மெநோன சமூக ் மெநோற்றததிற்கு புதினிய
பசனியற்ெடடினியலலை கண்டபிடிக்க முன்ப் மெநோழிகின்றது. ஆனநோல்,
அல்வேர் ட் மெற்பகநோள்ளும அணுகுமுலற ் மெற்றல்வேர்களுலேனிய
ெலேப்புக்களில் இருந்து சிறிது டல்வேறுெடேதநோகும. ஏலனனிய
நூல்கள், டஹேகலலை ் மெநோர்க்சின் பிடியில் இருந்து விடவிக்க
முனியலும டெநோது, ட நோக்ட் மெநோர் ் மெநோர்க்சிசததிற்குள் இருக்கும
அல்வே து
கருததினியல்
சிலறயிலிருந்து
் மெநோர்க்ஸதநோன்
விடவிக்கப்ெே டல்வேண்டம என்று ல்வேநோதிடகிறநோர்! உண்ல் மெனியநோன
் மெநோர்க்ஸ தீவி டஹேகலினிய கருததுல்வேநோதி என்று ட நோக்ட் மெநோர்
பி கேனப்ெடததுகிறநோர். உலைகம முழுல்வேதிலும அலனல்வே நோலும
் மெநோர்க்ஸ
ஒரு
சேல்வேநோதி
என்று
அறினியப்ெடடள்ளல் மெ,
பிப பேரிக் ஏங்பகல்சினநோல் பசய்னியப்ெடே பெரும தல்வேறு
் மெற்றும ட் மெநோசடியின் விலளவு என்று ட நோக்ட் மெநோர் ல்வேநோதிடகிறநோர்.
இல்வேருலேனிய
கருததின்ெடி
ஏங்பகல்ஸ
ப் மெய்யினியல்
நிலலைப்ெநோடடில் அதிகம அறினியநோதல்வேர். அல்வேர் முக்கினிய் மெநோன

தததுல்வேநோர்தத
ெணிக்கு
டதலல்வேனியநோன
ெல்கலலைக்கழக
ெயிற்சிலனிய
பெற்றி நோததநோல்,
உண்ல் மெனியநோன
் மெநோர்க்சிச
சிந்தலனயில் இருந்த ஆழ்ந்த டஹேகலினிய நுடெங்கலள
அகற்றிவிடட
் மெநோர்க்சிசம
எனப்ெடம
சிததநோந்தரீதினியநோன
அ க்கததனதலத டதநோற்றுவிததநோர் என ட நோக்ட் மெநோர் கூறுகிறநோர்!
"ஏங்பகல்சிேமிருந்து கிலேக்கும ் மெநோர்க்சிசம,
் மெநோர்க்ஸ டஹேகலுேன் பகநோண்டிருந்த உறவின்
கருததநோய்விற்கு
பசல்லுகிறது.
அதுடல்வேநோ
தன்னுலேனிய ெங்கிற்கு டஹேகலலை பின்விடடச்
பசல்லும கருதலத ் மெநோர்க்ஸ பகநோண்ேதநோக
உறுதி பசய்கிறது. ் மெநோர்க்ஸ ெற்றினிய ் மெநோர்க்சிச
ெநோர்லல்வே கணிச் மெநோக பிலழனியநோனது என்றும,
் மெநோர்க்சின் நிலலைப்ெநோடலே ெற்றினிய சிறந்த
ெநோர்லல்வேலனிய அளிக்கநோ் மெல் தடக்கிறது என்றும
நோன்
மபுகிடறன்.
இதில்
் மெநோர்க்சின்
ப் மெய்யினியல்
ெங்களிப்பும
அேங்கியுள்ளது.
் மெநோர்க்ஸ
“மீடகப்ெடல்வேதற்கு”,
முடிந்த
அளவுக்கு
அல்வேல
் மெநோர்க்சிசததிலிருந்து
விடவிப்ெது ் மெக்குத டதலல்வேனியநோக இருக்கிறது,
இதன்
கநோ ண் மெநோக
முதலைநோல்வேது
் மெநோர்க்சிசல்வேநோதினியநோன ஏங்பகல்சிேமிருந்தும அல்வேர்
விடவிக்கப்ெேடல்வேண்டம என்று நோன் ல்வேநோதிேப்
டெநோகிடறன்".13 என ட நோக்ட் மெநோர் எழுதுகின்றநோர்.
ஏங்பகல்சிற்கும ் மெநோர்க்சுக்கும இலேடனிய டல்வேறுெநோடகள்
இருந்தன என்ெலத ல்வேநோதிடேல்வேர்களில் ட நோக்ட் மெநோர் ஒன்றும
முதலைநோல்வேது ் மெனித ல்லை. ெல்டல்வேறு கநோலைங்களில் Stanisław
Brzozowski, Georg Lukacs, Lucio Colletti, Jean Hyppolite, George

டெநோன்ற ெலை எழுததநோளர்களும, பி நோங்டெர்ட
ெள்ளியின் ெலைத ப்ெடே பி திநிதிகளநோன Leszek Kolakowski,
இன்னும அண்ல் மெயில் Terrell Carver டெநோன்ற ெலைரும
இக்கருதலத முன்லல்வேததுள்ளனர். ் மெநோர்க்ஸ இறந்து 12
ஆண்டகளுக்கு பின்னர்தநோன் ஏங்பகல்ஸ கநோலை் மெநோனநோர் என்ற
உண்ல் மெடனிய,
உயிட நோட
இருந்த
அல்வேர்,
் மெநோர்க்சின்
இலைக்கினியதடதடேததின்
உேல் மெனியநோளர்
என்ற
முலறயில்
தன்னுலேனிய
நிலலைல் மெலனிய
ெனியன்ெடததிக்
பகநோண்ட
தன்னுலேனிய
கருததுக்கலள
் மெலறந்த
சகநோவுலேனியதநோக
் மெநோற்றினநோர் என்று கூறுல்வேதற்கு டெநோதினிய கநோ ண் மெநோயிற்று.
் மெநோர்க்சிற்கும
ஏங்பகல்சுக்கும
இலேடனிய
டல்வேறுெநோடகள்
இருந்ததநோகக்
கூறப்ெடல்வேது
இப்பெநோழுது
கடடக்கலத
அந்தஸலதப் பெற்றுவிடேது. ட் மெடலை ெடடினியலிேப்ெடடள்ள
எழுததநோளர்களின் எந்தக் கூற்றும கல்வேன் மெநோன ஆய்வின்
முன்டன நின்றுபிடிக்க முடினியநோது. கிடஜநோர்க் லூகநோஸ (Georg
Lukas)
தன்னுலேனிய
நிலலைப்ெநோடலே
இப்பி ச்சிலனயில்
பின்னர் ் மெநோற்றிக்பகநோண்டவிடேநோர்.
Lichtheim

ட நோக்ட் மெநோரின் ஆய்ல்வேறிக்லக, மூலைமுதலைநோன ஒன்றல்லை.
அல்வேருலேனிய
ெலேப்பு,
அதன்
விதிவிலைக்கநோன
அல குலறததன்ல் மெ ் மெற்றும புததிஜீவித ட ர்ல் மெயின்ல் மெ
இல்வேற்றநோல் ் மெடடட் மெ டல்வேறுெடேதநோக இருக்கிறது. இந்த
விேனியததில் அதன் கநோலைததிற்கநோன அலேனியநோளதலத தநோங்கி
நிற்கின்றது.
அல்வேருலேனிய
நூல்
முழுல்வேதும
ெ ல்வேலைநோக
கநோணப்ெடம அல்வே மபிக்லகயும ல்வேநோழ் நோள் முழுல்வேதும த் மெது
கூடடலழப்பின் அடிததளததில் ் மெநோர்க்ெல்ஸர்க்ஸும, ஏங்பகல்ெல்ஸர்க்ஸும
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பெநோதுல்வேநோன ப் மெய்யினியல் — தததுல்வேநோர்தத ெநோர்லல்வேலனிய
பகநோண்டிருந்தநோர்கள்
என
கருதுடல்வேநோருக்கு
தநோன்
"விலேயிறுக்கத
தனியநோர்"
என்று
ட நோக்ட் மெநோர்
கூறுல்வேது
குறிப்பிேததக்க பல்வேளிப்ெநோடலே கநோண்கின்றது.
் மெநோர்க்ஸ, ஏங்பகல்ஸ இருல்வேரும பெநோதுல்வேநோக
ெகிர்ந்துபகநோள்ளப்ெடே டகநோடெநோட (Doctrine)
ஒன்றின் கூடட ஆசிரினியர்கள் என்ெலத மபுல்வேது,
முன்னல்வேர்
பின்னல்வேருேன்
பகநோண்டிருந்த
ப ருக்க் மெநோன பதநோேர்பில் இருக்கிறது. இது
எப்ெடி உள்ளது என்றநோல் இ ண்ட டெர்
ஒன்றநோகடல்வே இருந்தநோல் அல்வேர்கள் இருல்வேரும
ஒட ் மெநோதிரினியநோகடல்வே சிந்திக்கிறநோர்கள் என்ெதற்கு
ஒப்ெநோனது என்று ட நோக்ட் மெநோர் எழுதுகிறநோர். 14
"ஒன்றநோகடல்வே
இருந்தநோர்கள்"?
இது
டெ நோசிரினியர்
ட நோக்ட் மெநோர்
Duquesne
ெல்கலலைக்
கழகததில்
ப் மெய்யினியல்துலறயில் தன்னுலேனிய ண்ெர்களுேன் இருந்தது
ெற்றினிய நினியநோனிய் மெநோன வில்வேரிப்ெநோக இருக்கலைநோம. ஆனநோல்,
் மெநோர்க்சிற்கும ஏங்பகல்சிற்கும இலேடனிய உள்ள உறவு ெற்றி
இது ஒன்றும பெநோருதத் மெநோன ல்வேலகயில் விளக்கம ஆகநோது.
் மெநோர்க்ஸ, ஏங்பகல்ஸ இருல்வேருக்கும இலேடனிய புததிஜீவித,
அ சினியல் ஒததுலழப்பு ப ருக்க் மெநோக 39 ஆண்டகநோலைம,
1844 ல் இருந்து ் மெநோர்க்ஸ 1883 ல் கநோலை் மெநோகும ல்வேல நீடிததது.
அக்கநோலைம முழுல்வேதும அல்வேர்கள் ஒருல்வேட நோட ஒருல்வேர் ட டித
பதநோேர்லெ கடித மூலைட் மெநோ அல்லைது கிடேததடே ட டிச்
சந்திப்பின்
மூலைட் மெநோ
அன்றநோேம
ல்வேநோடிக்லகனியநோகக்
பகநோண்டிருந்தனர்.
அக்கநோலைததினிய
் மெநோர்க்ஸ—ஏங்பகல்ஸின்
பதநோகுப்பு நூல்களில் 10 நூல்கள் (ஒவ்பல்வேநோன்றும 500 முதல்
600 ெக்கங்கள்) கடித ெரி் மெநோற்றதலத அேக்கியுள்ளன.
நோற்ெது
ஆண்டகளுக்கும
ட் மெலைநோக
இந்த
இ ண்ட
அசநோதநோ ண ் மெனிதர்களின் அறில்வேநோர்ந்த ல்வேளர்ச்சி, ஒருல்வேர்
மீதநோன ஒருல்வேரின் பசல்ல்வேநோக்லக கநோடடம இக்கடிதங்கள், எந்த
அளவிற்கு ப் மெய்யினியலுக்குரினிய ஒருல் மெப்ெநோட, ஒழுக்கப றி
பிலணப்பு ் மெற்றும தனி
டபு இல்வேர்களுக்கு இலேடனிய
இருந்தது
என்ெதற்கு
ல்வே லைநோற்றிடலைடனிய
இலணயில்லலை
என்ெலத ல்வேநோசகர்களுக்கு உணர்ததுகின்றன. தததுல்வேநோர்தத
ரீதினியநோகடல்வேநோ, அ சினியல்ரீதினியநோகடல்வேநோ அல்லைது தனிப்ெடே
மு ண்ெநோடகள் எழுந்திருந்தநோலும அலதப்ெற்றினிய ஆல்வேணங்கள்
ெதில்வேநோகி உள்ளன.
் மெநோர்க்சிசததின்
வி் மெர்சனரீதினியநோன
ல்வேடில்வேம
பெற்ற
ப் மெய்யினியல் ெலேப்புக்களில் கூடேநோக எழுதினியலத தவி —
குறிப்ெநோக டஜர்் மென் சிததநோந்தம (The German Ideology) என்னும
நூல், ல்வே லைநோறு ெற்றினிய சேல்வேநோத கருததநோய்வு முதன்முதலைநோக
விரில்வேநோன
ல்வேலகயில்
ஆய்வு
பசய்னியப்ெடேலத
பி திெலிததிருந்தது— தங்களுலேனிய பெநோதுல்வேநோன தததுல்வேநோர்தத
உலைகப் ெநோர்லல்வேயில் ஏங்பகல்சின் ெங்கு ெற்றி விரில்வேநோன
குறிப்லெயும
் மெநோர்க்ஸ
அளிததுள்ளநோர்.
டஜர்் மெனினிய
கருததுல்வேநோதததில் இருந்த ் மெநோர்க்சின் நீடிதத விசுல்வேநோசததநோல்,
தனக்கு தில யிடடக் பகநோண்ே ஒரு டஹேகலினிய—எதிர்ப்பு
நிலறந்த தீனியல்வே நோக ஏங்பகல்லச சிததரிததுக் கநோடடம
ட நோக்ட் மெநோரின் முனியற்சி, அ சினியல் பெநோருளநோதநோ ததிற்கு ஒரு
வி் மெர்சனம என்ெதன் முன்னுல யில் (Preface to A Critique of

1859 ல் பல்வேளில்வேந்த தன்னுலேனிய நூலில்
் மெநோர்க்டச கூறியுள்ள கருததினநோல் தகர்ந்து டெநோகிறது :
Political Economy)

"பெநோருளநோதநோ
ல்வேலகயினங்களின் வி் மெர்சனம
ெற்றினிய அல்வே து மிகச் சிறந்த கடடல (Deutsch
—Französische Jahrbücher இல் அச்சிேப்ெடேது)
பல்வேளியிேப்ெடே பின்னர், பதநோேர்ந்து கடித
ெரி் மெநோற்றம
மூலைம
நோன்
தக்கலல்வேததுக்
பகநோண்டிருக்கும பதநோேர்புகளநோல், பிப பேரிக்
ஏங்பகல்ஸ
டல்வேறுெநோலதயில்
அல்வேருலேனிய
இங்கிலைநோந்து
பதநோழிலைநோள
ல்வேர்க்கததின்
நிலலைல் மெலனிய
ஒப்பிடட
நோன்
கண்ே
முடிவிற்டக
ல்வேந்தநோர்.
1845 ம
ஆண்ட
ல்வேசந்தகநோலைததில்,
அல்வேரும
பி ஸெல்ஸல்ஸில்
ல்வேசிப்ெதற்கு ல்வேந்தடெநோது, நோங்கள் இருல்வேரும
டஜர்் மென் ப் மெய்யினியலுக்கு எதி நோக எங்களுலேனிய
சிந்தலனப்
டெநோக்லக
ஒன்றநோகக்
பகநோண்டல்வேருல்வேது என்ற முடிவிற்கு ல்வேந்டதநோம.
உண்ல் மெயில் இது எங்களுலேனிய முன்லனனிய
ப் மெய்யினியல் ெகுததறிவுேன் கணக்லக தீர்ததுக்
பகநோள்ல்வேதற்கநோக எனலைநோம. இந்த ட நோக்கம
டஹேகலினிய
தததுல்வேததிற்கு
பிந்லதனிய
தததுல்வேததின் மீதநோன வி் மெர்சனததின் ல்வேடில்வேததில்
பசனியல்ெடததப்ெடேது. டஜர்் மென் சிததநோந்தம
[The German Ideology] ெற்றினிய இ ண்ட ெநோரினிய
புததக அளவிலைநோன லகபனியழுததுப் பி திகள்
நீண்ே
கநோலைததிற்கு
முன்னட
பல்வேஸடெநோலினியநோவில் உள்ள ெதிப்ெநோளர்கலள
அலேந்திருந்தது.
் மெநோறுெடே
சூழ்நிலலையின்
கநோ ண் மெநோக அது அச்டசற முடினியநோது என்று
எங்களுக்கு
அறிவிக்கப்ெடேது.
இந்த
லகபனியழுததுப் பி திலனிய எலிகள் கடிக்கும
நிலலைக்கு
லகவிடடவிடடேநோம.
பசநோல்லைப்டெநோனநோல்
் மெகிழ்ச்சியுேடனடனிய
எனலைநோம. ஏபனனில் எங்களுலேனிய முக்கினிய
இலைக்கநோன சுனியபதளிலல்வே
நோங்கள் அலேந்து
விடடேநோம.
அக்கநோலைததில்
எங்களுலேனிய
கருததுக்களின்
ஏதநோல்வேபதநோரு
அமசதலத
பெநோது் மெக்களுக்கு
ெலை
ெலேப்புக்களில்
முன்லல்வேததிருந்டதநோம. அல்வேற்றில் கமயூனிஸட
கடசி
அறிக்லக
என்று
என்னநோலும
ஏங்பகல்ெல்ஸநோலும கூடேநோக எழுதப்ெடேலத ெற்றி
குறிப்பிே விருமபுகிடறன். அடதடெநோல் சுதந்தி
ல்வேர்ததக பி ச்சிலன ெற்றினிய ஒரு உல (A
Speech on the Question of Free Trade) என்று
நோன் பல்வேளியிடே ெலேப்பு ெற்றியும குறிப்பிே
விருமபுகிடறன். எங்களுலேனிய கருததநோய்வின்
முக்கினிய கூறுெநோடகள் முதலில் அறிவு பசறிந்த
முலறயில்
டகநோடிடடக்
கநோடேப்ெடேதுேன்,
ல்வேநோதப்டெநோக்குேனும
ஒரு
ல்வேடில்வேதலத
என்னுலேனிய ப் மெய்யினியலின் ல்வேறுல் மெ (Poverty of
Philosophy) என்ற நூலில் பெற்றது...." 15
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் மெநோர்க்ஸ ஒட
ெததியில் குறிப்பிடம, " நோன் கண்ே
முடிவிற்டக
ல்வேந்த",
"எங்களுலேனிய
எண்ணக்கரு",
"எங்களுலேனிய
முன்னநோள்
ப் மெய்யினியல்
ெகுததறிலல்வே",
"எங்களுலேனிய
முக்கினிய
ட நோக்க் மெநோன
சுனியபதளிவு",
"எங்களுலேனிய
ெநோர்லல்வேகள்"
் மெற்றும,
"எங்களுலேனிய
எண்ணக்கருவின் முக்கினிய கூறுெநோடகள்" என்ெலல்வே மிகத
பதளில்வேநோக அல்வேருக்கும ஏங்பகல்ெல்ஸர்க்ஸுக்கும இலேடனிய இருந்த
உனியர்ந்த
அளவு
தததுல்வேநோர்தத
உேன்ெநோடலே
நிறுவிக்கநோடடகின்றன.
் மெநோர்க்சின் வி் மெர்சனததிற்கநோன (Critique) முன்னுல ெற்றி
ட நோக்ட் மெநோர் குறிப்பிடேநோலும, அல்வேர் இந்த மிக முக்கினிய் மெநோன
ெததிலனிய
ட் மெற்டகநோளிேவில்லலை.
ட நோக்ட் மெநோர்
அசடலே
பசய்ல்வேது
இது
ஒன்று் மெடட் மெல்லை
என்ெலத
நோங்கள்
ஸதநோபிப்டெநோம.
அல்வேர்
அப்ெடிச்
பசய்துள்ள
விதம
அகங்கநோ ததுேன்
இருப்ெதுேன்,
புததிஜிவிததன் மெநோன
ட ர்ல் மெயின்ல் மெயிலும, தன்னுலேனிய பசநோந்த ஆய்வுல க்கு
மு ண்ெடட இருக்கும ் மெநோர்க்சின் அறிக்லககலள அசடலேயும
பசய்துள்ளநோர்.
ஏங்பகல்சின் டெநோதநோத கல்வினியறிவு ெற்றி ட நோக்ட் மெநோர்
ஏங்பகல்லச
இழிவுெடதத
டல்வேண்டம
என்ற
ஆர்ல்வேததினநோல்,
ட நோக்ட் மெநோர்
் மெநோர்க்சின்
ல்வேநோழ் நோள்
முழுல்வேது் மெநோன ஒததுலழப்ெநோளர், ் மெநோர்க்லச சரினியநோகப் புரிந்து
பகநோள்ள
டல்வேண்டினியதற்கு
டதலல்வேனியநோன
கல்விதத தலத
பெற்றிருக்கவில்லலை என்று ல்வேலியுறுததுகிறநோர். ஏங்பகல்ஸ
ஒரு பல்வேறும "ப் மெய்யினியலலை சுனிய் மெநோகடல்வே ெயின்றல்வேர்" என்றும
"ப் மெய்யினியலின் நுடெங்கலள ெற்றி அக்கலற அற்றல்வேர்
என்றும ட நோக்ட் மெநோர் கூறுகிறநோர்..."16.
் மெநோர்க்ஸ
ப் மெய்யினியலலை
ெடிததநோர்.
ெல்கலலைக்கழகததில் இருந்து ஒரு கலைநோநிதி
ெடேம கூே அதில் பெற்றநோர். ஆனநோல்
ஏங்பகல்ஸ
ஒரு
கல்லூரிப்ெடேம
கூே
பெற்றிருக்கவில்லலை."
அல்வேர்
ப் மெய்யினியலலை
ட் மெமடெநோக்கநோகததநோன்
ெயின்றநோர்.
பசநோந்த
முலறயில் உனியர்் மெடே ப் மெய்யினியல் ெலேப்லெ
அல்வேர்
இனியற்றுல்வேதற்கநோன
ப் மெய்யினியல்
திறல் மெலனியக்
பகநோண்டிருக்கநோததுேன்
அதற்கநோன
டெநோது் மெநோன
ெயிற்சிலனியயும
பெற்றிருக்கவில்லலை.
ப் மெய்யினியல் டகநோடெநோடகலள ் மெற்றும ் மெநோர்க்சின்
ப் மெய்யினியல்
சநோர்ந்த
புதினியது
புலனயும
ஆற்றலலையும னியமுேன் ெநோ நோடடம திறலனயும
அல்வேர்
பகநோண்டிருக்கவில்லலை.
ஒரு
ப் மெய்யினியலைநோளர்
என்ற
முலறயில்
அததுலறயில்
பெநோழுதுடெநோக்கிற்கநோக
அக்கலறபகநோண்டிருந்த ஒரு திறல் மெனியநோனல்வேர்
என்று கூறலைநோம17 என ட நோக்ட் மெநோர் தனது
ல்வேநோசகர்களுக்கு நிலனவூடடகிறநோர்.
என்னபல்வேநோரு
பல்வேறுப்புமிக்க
டதர்ந்த
டெநோலி
நோகரிகப்ெகடட ் மெற்றும தற்பெருல் மெ பகநோண்ே சுனிய லைததின்
டசர்க்லக! கல்விததகுதி திறன்களில் டெ நோசிரினியர் ட நோக்ட் மெநோர்

பல்வேளிப்ெலேனியநோக அதிக ் மெதிப்லெ லல்வேததநோலும, ஒரு
ெல்கலலைக்கழகததில்
ப் மெய்யினியற்துலறயில்
டல்வேலலையும
ஊதினியமும பெறுல்வேது ஒருபுறம இருக்க, ப் மெய்யினியல் சிந்தலன
ல்வே லைநோற்றின்
அடிப்ெலேயில்
தீவி ் மெநோன
ப் மெய்யினியல்
ெலேப்லெத தனியநோரிக்கும திறனிற்கும ஒரு ெல்கலலைக்கழக
டெ றிஞர் ெடேம பெற்றிருப்ெதற்கும எந்த பதநோேர்பும
இருப்ெதநோக பதரினியவில்லலை. எல்வேர் தீவி ் மெநோன ப் மெய்யினியலைநோளர்
என்ெலத
நிர்ணயிக்க
ட நோக்ட் மெநோரின்
அளவுடகநோலலை
அடிப்ெலேனியநோக பகநோண்ேநோல், ட் மெற்கததினிய அறில்வேநோளிகள்
ல்வே லைநோற்றில் ெலை ன்கு அறினியப்ெடே பெனியர்கள் அகற்றப்ெே
டல்வேண்டியிருக்கும. இதில் ஸபிடனநோசநோ (யூத ப் மெய்யினியலைநோர்
1632—1677) ் மெற்றும பேகநோர்ட (பிப ஞ்சு ப் மெய்யினியலைநோர் 1596
—1650) ஆகிடனியநோரின் பெனியர்களும உள்ளேங்கி இருக்கும.
கநோர்டடிசீனிய
ெகுததறிவுல்வேநோதம
(Cartesian
rationalism)
நிறுவினியல்வேல ெற்றி மிகச் சிறந்த ல்வேநோழ்க்லக ல்வே லைநோற்றில்
பேஸப் மெநோண்ட எம. கிளநோர்க் கூறுகிறநோர்: "பேகநோர்டடின்
முலறனியநோன
கல்வி
என்ெது
குறுகினிய
முலறயில்
ெல்கலலைக்கழக
புலைல் மெலனியத
தநோன்
பகநோண்டிருந்தது;
உறுதினியநோக அதில் ் மெனித அறிவின் சீர்திருததம என்று அல்வேர்
இறுதியில்
பகநோண்டிருந்த
முனியற்சிக்கநோன
அடிப்ெலே
உறுதினியநோக
இல்லலை."18
ட நோக்ட் மெநோர்
ெனியன்ெடததும
பசநோல்லைநோன "சுனிய் மெநோக ெயின்றல்வேர்" (Autodidact) என்ெது
இகழ்லல்வே
குறிக்கப்
ெனியன்ெடததப்ெடேது
என்றநோல்,
ல்வே லைநோற்றின் மிகப் பெரினிய சிந்தலனனியநோளர்கள் இந்தப்
பிரிவில்தநோன் டசர்க்கப்ெே டல்வேண்டம என்ெலத ஒருல்வேர்
கல்வேனிக்கடல்வேண்டம.
ஆனநோல் எப்ெடிப்ெநோர்ததநோலும, ஏங்பகல்சின் அறில்வேநோர்ந்த
தனியநோரிப்பு ெற்றினிய ட நோக்ட் மெநோரின் முன்லல்வேப்பில், ஏங்பகல்சின்
அறிவு ெற்றினிய விரில்வேநோன ் மெற்றும ஆழ் மெநோன தன்ல் மெ ெற்றிக்
குறிப்பிேவில்லலை, அதிலும குறிப்ெநோக ப் மெய்யினியல் ெற்றி
கூறுல்வேது முற்றிலும தல்வேறநோகும. எல்ெர்ஃபெல்ட (Elberfeld)
என்னும இேததில் உனியர்த ் மெநோணல்வேர்களுக்கநோன ெள்ளியில்
(gymnasium)
தன்னுலேனிய ெடிப்லெ ஏங்பகல்ஸ முடிதத
நிலலையில் அல்வேர் பெற்றிருந்த த ம,
நோன் ஊகிததுக்
கருததுக்கூறலைநோம என்றநோல், தன்னிேம கலைநோநிதி ெடே
ஆ நோய்ச்சிக்கு ல்வேரும ் மெநோணல்வேர்களிேம டெ நோசிரினியர் ட நோக்ட் மெநோர்
அரிதநோகடல்வே கநோணும உனியர்ந்த கல்வி த தலத, அல்வேர்
பெற்றிருந்தநோர் என்டென். பசப்ேமெர் 1837 ஏங்பகல்சின் ெள்ளி
அறிக்லகயின்ெடி (அப்பெநோழுது அல்வேர் 17 ல்வேனியது கூே
நி மபியிருக்கவில்லலை) ஏங்பகல்ஸ இலைததீன் ப் மெநோழியில்
பெற்றிருந்த புலைல் மெ "லிவினியஸ, சிசிட நோ, ல்வேர்ஜில், பஹேநோட ஸ
டெநோன்ற உல லே அல்லைது கவிலத எழுததநோளர்கலள
புரிந்து பகநோள்ல்வேதில் சிறிதும அல்வேர் சி ் மெப்ெேவில்லலை. நீண்ே
ெததிகலளக் கூே அல்வே நோல் எளிதில் அறிந்து பகநோள்ள
முடியும, சிந்தலனப் டெநோக்லக பதளிவுேன் உணர்ந்து அல்வேர்
முன் இருந்த ெததிலனிய தநோய்ப் மெநோழியில் திறல் மெயுேன்
ப் மெநோழிபெனியர்க்க
முடியும."
"கிட க்க
ப் மெநோழிலனிய
பெநோறுததல்வேல யில், ஏங்பகல்ஸ, "பசநோல் ல்வேடிவு ல்வே லைநோறு,
இலைக்கண
விதிகள்
ஆகினியல்வேற்றில்
ல்லை
டதர்ச்சி
பெற்றிருந்தநோர் என்றும, குறிப்ெநோக முந்லதனிய கிட க்க
உல லே ஆசிரினியர்கள் ் மெற்றும டஹேநோ் மெர், யூரிபிடிஸ (Homer
and
Euripides)
ஆகிடனியநோர்
நூல்கலள
திறல் மெயுேனும
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னியததுேனும ப் மெநோழி பெனியர்க்கும திறலனக் பகநோண்டிருந்தநோர்.
ட் மெலும பிளநோடடேநோவினுலேனிய உல னியநோேல்களின் சிந்தலனப்
டெநோக்லகயும
பதளில்வேநோக
அறிந்து
ப் மெநோழிபெனியர்க்கக்
கூடினியல்வேர்" என்று ெள்ளி அறிக்லக கூறுகிறது. அந்த
அறிக்லகலனிய
தனியநோரிததல்வேர்,
கணிதம,
இனியற்பினியல்,
"ப் மெய்யினியற் சிந்தலனகள்" ஆகினியல்வேற்றில் ஏங்பகல்ஸின்
ெலேப்புக்கள் ெற்றியும பெரும வினியப்லெ பதரிவிததுள்ளநோர்.
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ஏங்பகல்ஸிேம ப் மெய்யினியற் துலறயில் தீவி ெலேப்லெ
ட் மெற்பகநோள்ள டதலல்வேனியநோன ெயிற்சிடனியநோ அல்லைது திறல் மெடனியநோ
கிலேனியநோது என்ற கூற்லற
மபியிருக்கும ட நோக்ட் மெநோரின்
நிலலைப்ெநோடடில்,
ஏங்பகல்சின்
இளல் மெப்
டெநோக்கில்,
் மெநோர்க்சுேன் அல்வேர் ஆ மெ பதநோேர்பு பகநோள்ல்வேதற்கு முன்டெ
நிகழ்ந்த நிகழ்வு ெற்றினிய குறிப்லெ அல்வேர் கூறவில்லலை
என்ெது அதிர்ச்சிலனியத தருகிறது. பிப பேரிக் பூர்ஷல்லிங்கின்
(Friedrich
Schelling)
கருததுக்கலள
நி நோகரிததிருந்ததநோல்
டஜர்் மெனினிய புததிஜீவித ல்வேடேங்களில் ஏங்பகல்ஸ, பெரும
புகழ் பகநோண்டிருந்தநோர் என்ெடத அது. 1841 ம ஆண்ட தீவி
—ஜன நோனியகப் டெநோக்குலேனிய ் மெநோணல்வேர்களிலேடனிய டஹேகலினிய
கருததுக்களின் பசல்ல்வேநோக்கு
ெேர்ந்திருந்தலத அகற்றும
ல்வேலகயில் இந்த ல்வேனியதநோன ப் மெய்யினியலைநோர் (பிப பேரிக்
பூர்ஷல்லிங்) டெர்லினுக்கு அலழக்கப்ெடடிருந்தநோர். பி ஷ்னிய
தலலை கரில்
இல்வேருலேனிய
ல்வேருலக
டெ நோ ல்வேநோ தலத
ஏற்ெடததினியது. அல்வேருலேனிய டெருல கள் பி ் மெநோண்ே் மெநோன
தததுல்வேநோர்தத நிகழ்ல்வேநோக கருதப்ெடட ் மெநோபெரும கூடேதலத
ஈர்ததன. ஏலனனியல்வேர்களுேன் அதில் இலளனிய கிர்கஹேநோர்ட,
ெக்கூனின் (Kierkegaard, Bakunin), ஏங்பகல்ஸ ஆகிடனியநோரும
இருந்தனர். தன்னுலேனிய இளல்வேனியதில் டஹேகலுேன் ஒட
அலறயில் தங்கியிருந்த பூர்ஷல்லிங், ஒருகநோலைததில் அல்வேல
தன்னுலேனிய ப ருக்க் மெநோன
ண்ெர்களுள் ஒருல்வே நோகததநோன்
நிலனததிருந்தநோர். ஆனநோல், இப்பெநோழுடதநோ அல்வேருலேனிய
புறநிலலை கருததுல்வேநோத முலறலனிய ் மெறுதது, ப் மெய்யினியல் சநோர்ந்த
அகநிலலைல்வேநோதம ் மெற்றும ெகுததறில்வேற்றதன்ல் மெ இல்வேற்றின்ெநோல்
தீவி ் மெநோக ெற்றுக் பகநோண்டிருந்தநோர். ட் மெலும பூர்ஷல்லிங்கின்
ஆ மெகநோலை பெருமபுகழ், டஜர்் மென் ப் மெய்யினியல் உலைகில்
பசல்ல்வேநோக்கு பெற்ற ப் மெய்யினியலைநோள நோக டஹேகல் எழுச்சி
பெற்றவுேன் ் மெங்கிப் டெநோயிற்று. ஆனநோல் 1831 ல் டஹேகல்
கநோலை் மெநோன பின்னர், பி ஷ்னிய அ சநோங்க அதிகநோரிகள் ் மெலறந்த
ப் மெய்யினியலைநோரின்
ெலேப்புக்களிலிருந்து
் மெநோணல்வேர்கள்
ெற்றிபனியடதத
பு டசிக்
கருததுல கள்
ெற்றி
கல்வேலலைப்ெேலைநோயினர்.
தீவி ப்டெநோக்குலேனிய
டஹேகலினிய
பதநோற்றுவினியநோதி
ெ வுல்வேலத
தடதது
நிறுததும
ெணி
பூர்ஷல்லிங்கிற்கு அளிக்கப்ெடேது.
டஹேகலினிய ெநோ மெரினியததின் புகலழ கநோப்ெநோற்றுல்வேதற்கநோன
டெநோ நோடேததில், மிகப் பெரினிய சிந்தலனனியநோள நோக ஏங்பகல்ஸ
தநோன் பல்வேளிப்ெடடிருந்தநோர். 1841 ம ஆண்ட அல்வேர் எழுதினிய
மூன்று நூல்களநோன பூர்ஷல்லிங்கும பல்வேளிப்ெநோடம, டஹேகல்
ெற்றி பூர்ஷல்லிங் ் மெற்றும பூர்ஷல்லிங், கிறிஸதுல்வேததில்
ப் மெய்யினியலைநோளர்— என்ென இேது டஹேகலினிய இலளஞர்களநோல்
டஹேகலினிய நிலலைப்ெநோடடிலிருந்து, பூர்ஷல்லிங் தல்வேறியுள்ளநோர்
என்று உறுதினியநோக ் மெறுக்கப்ெடேதநோக ெநோ நோடேப் பெற்றன.
"ஏங்பகல்ெல்ஸர்க்ஸுக்கு ப் மெய்யினியலும பதரினியநோது, டஹேகலலையும

ன்கு பதரினியநோது"20 என்று அெதத் மெநோன கூற்றுக்கலள
பல்வேளியிடடள்ள ட நோக்ட் மெநோர் இந்த மூன்று நூல்கலளயும
அசடலே
பசய்துள்ளநோர்.
இது
புததிஜீவித
ல்வேலகயில்
ட ர்ல் மெனியற்றதன்ல் மெ என்ெலத தவி டல்வேறு ஒன்றுமில்லலை.
தன்னுலேனிய
ெலைவீன் மெநோன
ஆய்வுல லனிய
குலற் மெதிப்பிற்குடெடததும
அல்லைது
இகழும
எந்த
நிகழ்லல்வேயும,
நூல்கலளயும
ட நோக்ட் மெநோர்
பல்வேறுட் மெ
புறக்கணிதது விடகிறநோர்.
ஏங்பகல்ஸ ஒரு "ட ர்் மெலறல்வேநோதி"
ஏங்பகல்ஸ ஒரு "ட ர்் மெலறல்வேநோதி" (Positivist) என்று
ட நோக்ட் மெநோர் ெலைமுலறயும ல்வேலியுறுததியுள்ளதுேன், ப் மெய்யினியல்
முற்றிலும விஞ்ஞநோனததநோல் கேக்கப்ெடட விடேதநோகவும,
அதன் புததிஜீவித தன்ல் மெலனியயும இழந்துவிடேதநோகவும
ஏங்பகல்ஸ
மபியிருந்ததநோக ட நோக்ட் மெநோர் பதரிவிக்கிறநோர்.
ட நோக்ட் மெநோரின் கருததின்ெடி, "டஹேகலுலேனிய ப் மெய்யினியல்,
விஞ்ஞநோனததிற்கு முந்லதனிய பெநோருளற்ற கருதது என்ெது
டெநோல் ஏங்பகல்ஸ டஹேகலலை ேததுகிறநோர்".21 இததலகனிய
சீற்றம த க்கூடினிய தல்வேறநோன அறிக்லககலள ெடிக்குமடெநோது,
ல்வேழக்கததிலிருக்கும ் மெநோர்க்சிச எதிர்ப்பு அ சினியல் ் மெற்றும
புததிஜீவித பிற்டெநோக்கின் சூழலின் பின்னணியில் தநோன்
புலைல் மெத த ததின் அலனதது ் மெ புல்வேழி ப றிகளிலிருந்தும
விலைக்கிக் பகநோண்டவிேலைநோம என்ற கருதலத ட நோக்ட் மெநோர்
பகநோண்டிருக்கிறநோர் என எண்ணத டதநோன்றுகிறது. ஒரு
குறிப்பிடே கருதது உண்ல் மெனியநோனநோலும, தல்வேறநோனநோலும, அது
எழுதது ல்வேடிவில் உள்ள நூல்களில் இருந்தநோலும ல்வே லைநோற்றுச்
சநோன்றநோக ஆதரிக்கப்ெடகிறதநோ அல்லைது இல்லலைனியநோ என்ெதன்
முக்கினியததுல்வேம டல்வேறு. ஆனநோல், புததிஜீவித முலறயில்
பதளில்வேநோக்குல்வேதற்கும
தததுல்வேநோர்தத
துல்லினிய் மெநோக்கலுக்கும
ட நோக்ட் மெநோர் முனியற்சி பசய்னியவில்லலை. ் மெநோறநோக முன்கூடடி
உறுதி பசய்னியப்ெடட விடே சிததநோந்த நிகழ்ச்சிநி லலை
நிலறடல்வேற்ற
டல்வேண்டம
என்ெதில்தநோன்
ஆர்ல்வேம
பகநோண்டள்ளநோர்.
டஹேகலுலேனிய
ட் மெதல் மெக்கு
ஏங்பகல்ஸ
புகழநோ ம
சூடடினியல்வேற்லற பதநோகுதது ெலை ேஜன் ெக்கங்கலள நி ப்புல்வேது
கடின் மெநோனதல்லை.
"தன்னுலேனிய
கநோலைததில்
் மெநோபெரும
அறிவுக்களஞ்சினியம டெநோன்ற சிந்தலனலனிய பகநோண்ேல்வேர்"22
என்று அல்வேர் டஹேகலலைப் ெற்றி சிறப்புேன் விளக்கியுள்ளநோர்.
டஹேகல்
ெற்றினிய
ஏங்பகல்சின்
ெநோ நோடட,
லூதவிக்
ஃெனியர்ெநோக்கும, மூலைச்சிறப்புள்ள டஜர்் மென் ப் மெய்யினியலின்
முடிவும (Ludwig Feuerbach and the End of Classical German
Philosophy) என்ற மிகச் சிறந்த பல்வேளியீடடில் சிறப்ெநோன
பல்வேளிப்ெநோடலேக் பகநோண்டள்ளது. அதில் டஹேகலலை, இன்றும
கூே
வினியததகு
அளவில்
கநோணக்கூடினிய
ல்வேள் மெநோன
சிந்தலனகலள அளிதத ஒரு “் மெநோபெரும ட் மெலத” ("Olympian
Zeus") என்று ஏங்பகல்ஸ குறிப்பிடடள்ளநோர்.
சிந்தலனயின்
புலைப்ெநோடடினியல்
(இது
சிந்தலனயின் உருல்வேநோக்கம ் மெற்றும அதிலுள்ள
ெதிவுகள், ெல்டல்வேறு கடேங்களிலிருந்து எழுந்த
தனிப்ெடே
னவின் அபிவிருததி, ல்வே லைநோற்று
டெநோக்கினூேநோக ் மெனிதனின்
னவு ெல்டல்வேறு
கடேங்களின் ஒரு சுருக்க் மெநோக அல் மெந்த ் மெநோற்று
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ல்வேடில்வேங்கள் ஆகினியல்வேற்றிற்கு இலணனியநோகவும
இலத கூறலைநோம), தர்க்கவினியல், இனியற்லகயின்
ப் மெய்யினியல், சிந்தலனயின் ப் மெய்யினியல் ் மெற்றும
அதன்
தனிததுல்வேததநோல்
விரில்வேநோக்கப்ெடே
பிந்லதனியது, ல்வே லைநோற்று துலணப் பிரிவுகளநோன:
ல்வே லைநோற்றின்
ப் மெய்யினியல்,
சடேததின்
ப் மெய்யினியல்,
ச் மெனியததின்
ப் மெய்யினியல்,
ப் மெய்யினியலின்
ல்வே லைநோறு,
கலலையுணர்வு
டெநோன்றலல்வே என்று அலனதது ல்வே லைநோற்று
துலறகளிலும
டஹேகல்
அருமெநோடெடட
நிகழ்வுகளில்
ஊடருவியுள்ள
இலழலனிய
கண்டபிடிதது நிரூெணம பசய்துள்ளநோர். அல்வேர்
ெலேக்கும ட் மெலதனியநோக ் மெடடமின்றி, பெரும
புலைல் மெ
பெற்ற
அறிவுக்களஞ்சினிய் மெநோகவும
இருந்தநோர், ஒவ்பல்வேநோரு துலறயிலும புதினிய
சகநோப்ததலத திறந்துவிடம தன்ல் மெலனிய அல்வேர்
பகநோண்டிருந்தநோர்.
"அல் மெப்பு
முலறயின்"
டதலல்வேகளுக்கு கேல் மெப்ெடே ல்வேலகயில், அந்த
ல்வேலுக்கடேநோனிய் மெநோன கடேல் மெப்புகலள அல்வேர்
அடிக்கடி
் மெநோற்றி
ல்வேலகப்ெடதத
டல்வேண்டியிருந்தது
என்ெது
தநோனநோகடல்வே
பல்வேளிப்ெலேனியநோக உள்ளது, இலத குறுகினிய
் மெனம ெலேதத எதிர்ப்ெநோளர்கள் இன்றும கூே
ஒரு
கடல் மெனியநோன
ெ ெ ப்பிற்கு
உள்ளநோக்குகிறநோர்கள்.
ஆனநோல்
இந்த
கடேல் மெப்புக்கள்,
அல்வேருலேனிய
ெலேப்பின்
சநோ ம ் மெற்றும ெக்கல்வேநோடடசடேம டெநோன்றலல்வே
தநோன்.
ஒருல்வேர்
அங்கு
டதலல்வேயில்லைநோ் மெல்
கிளறிக்பகநோண்டிருக்கநோது,
் மெநோபெரும
கடடிேததிற்குள்
நுலழந்தநோல்,
இன்றும
தங்களுலேனிய முழு ் மெதிப்புகலள பெற்றுள்ள
கணக்கிலைேங்கநோ
பசல்ல்வேங்கலள
அல்வேர்
கநோணலைநோம." 23
இதுடெநோன்றும, இதற்குட் மெலும கணக்கிலைேங்கநோ ஏலனனிய
ெததிகளும ஏங்பகல்ெல்ஸநோல் எழுதப்ெடடிருந்த டெநோதினும,
ஏங்பகல்ஸ டஹேகலுலேனிய ெலேப்லெ "விஞ்ஞநோனததிற்கு
முந்லதனிய பெநோருளற்ற ெலேப்பு" என உதறிததள்ளினநோர் என்று
ப நோக்ட் மெநோர்
எவ்ல்வேநோறு
கூறமுடியும?
அல்வேருலேனிய
ெதிப்ெநோளர்களும, அல்வேர் உலைநோ ல்வேந்து பகநோண்டிருக்கும
கல்வினியநோளர் சமூகததிலும எல்வேரும இல்வேருலேனிய பெரும
தல்வேறுகலளப் ெற்றி அக்கலற பகநோள்ள் மெநோடேநோர்கள் என்று
ப நோக்ட் மெநோர்
நிலனததுவிடேநோர்
டெநோலும.
் மெநோர்க்சிச
பதநோேர்புலேனிய ெலேப்புகலள பெநோறுததல்வேல யில், புலைல் மெ
டக்கததின் எதிர்ெநோர்ப்பு எதுவும அங்கு இல்லலை என்டற
பதரிகிறது.
இன்னும
பசநோல்லைப்டெநோனநோல்,
இப்பெநோழுது
ல்வேழக்கததிலிருக்கும குறிக்டகநோள் "எதுவும எழுதலைநோம!" என்று
உள்ளது டெநோலும.
ப் மெய்யினியலுக்கும விஞ்ஞநோனததிற்கும இலேயிலைநோன பதநோேர்பு
ெற்றி ஏங்பகல்ஸ
ஏங்பகல்ஸ, விஞ்ஞநோனததின் ல்வேளர்ச்சி ப் மெய்யினியலலை
பெநோருளற்றதநோக்கிவிடேது என்ற கருததுக் பகநோண்ே ஒரு

"ட ர்் மெலறல்வேநோதி"
(Positivist),
என்று
ட நோக்ட் மெநோர்
குற்றஞ்சநோடடல்வேதும தல்வேறநோனதநோகும. உண்ல் மெயில், இதற்கு
எதிர்் மெநோறநோகததநோன் ஏங்பகல்ஸ எழுதியுள்ளநோர். ப் மெய்யினியலின்
ல்வே லைநோற்றில் கநோ ணகநோரினியங்களுேனநோன ெ ந்த, ஆழ் மெநோன
் மெனிதசிந்தலன ஒரு முக்கினிய இேம பிடிப்ெதநோல், மிகச் சிறந்த
இனியற்லக விஞ்ஞநோனிகளும கநோ ணகநோரினியங்களுேனநோன ெ ந்த,
ஆழ் மெநோன
் மெனிதசிந்தலனயின்
ல்வே லைநோற்றுேன்
தீவி
அறிமுகமில்லைநோ் மெல்
பின்தங்கி
இருந்தநோர்கள்
என்ெதநோல்
அல்வேர்களின் ெலேப்புகளும கூே ஒரு எல்லலைக்குடெடடததநோன்
உள்ளது என்று அல்வேர் ெலைமுலற பதநோேர்ச்சினியநோக எச்சரிததநோர்.
அனுெல்வே
ஆ நோய்ச்சியின்
விலளவுகலள
சரினியநோக
விளக்குல்வேதற்கு கநோ ணகநோரினியங்களுேனநோன ெ ந்த, ஆழ் மெநோன
சிந்தலனக் கலலை மிகவும இன்றினியல் மெனியநோததநோகும என்று
ல்வேலியுறுததினிய ஏங்பகல்ஸ, இது ப் மெய்யினியலின் ல்வே லைநோற்லற
பெரும கல்வேனததுேன் ெயில்ல்வேதன் மூலை் மெநோக தநோன் பெற
முடியும என்று கூறினநோர். ஒரு முக்கினிய் மெநோன ெததியில்
ஏங்பகல்ஸ பின்ல்வேரு் மெநோறு எழுதினநோர்:
"அனுெல்வேல்வேநோத இனியற்லக விஞ்ஞநோனம அறிவிற்கு
் மெகததநோன அளவில் சநோதக் மெநோன தகல்வேல்கலளக்
குவிததுள்ளது. இலத ஆய்விற்கநோக தனிததனி
துலறயில் முலறனியநோக ல்வேலக பிரிப்ெது ் மெற்றும
அல்வேற்றின்
உடபதநோேர்பு
ெற்றி
முலறனியநோக
பதநோகுப்ெது
என்ெது
தவிர்க்கமுடினியநோத
கடேநோனிய் மெநோக உள்ளது. அடதடெநோல் அறிவின் ெலை
தனிப்ெடே
் மெண்ேலைங்கலள
ஒருங்கிலணதது
சரினியநோன
முலறயில்
ஒன்டறநோட
ஒன்று
பகநோண்டள்ள
பதநோேர்லெ
பதளில்வேநோக்குல்வேதும
தவிர்க்க முடினியநோத கடேநோனிய் மெநோகும. ஆனநோல்
அவ்ல்வேநோறு பசய்லகயில் இனியற்லக விஞ்ஞநோனம
தததுல்வேநோர்தத களததில் நுலழகிறது. இங்கு
அனுெல்வேல்வேநோத
ல்வேழிமுலறகள்
ெனியன்ெேநோதுடெநோகின்றன,
இங்கு
தததுல்வேநோர்ததரீதினியநோன சிந்தலனதநோன் உதவிக்கு
ல்வேரும. ஆனநோல் தததுல்வேநோர்தத சிந்தலன என்ெது
இனியற்லகனியநோன தகல் மெயில் உள்ளேங்கியுள்ள
ஒரு உடதிறன்தநோன் எனக் கருதப்ெேடல்வேண்டம.
இந்த
இனியல்ெநோன
தகல் மெ
அபிவிருததி
பசய்னியப்ெே டல்வேண்டம, முன்டனற்றுவிக்கப்ெே
டல்வேண்டம அதன் அபிவிருததிக்கு, முந்லதனிய
ப் மெய்யினியலலை ெயிலுல்வேலதவிே டல்வேறு சிறந்த
ல்வேழில்வேலக இல்லலை."24
் மெற்பறநோரு ெததிலனிய ட் மெற்டகநோளிடல்வேலதயும என்னநோல்
தவிர்க்க முடினியவில்லலை. இங்கு ட நோக்ட் மெநோர் குறிப்பிடேதற்கு
முற்றிலும எதி நோன நிலலையில்தநோன் ப் மெய்யினியலின் பெநோருததம
ெற்றினிய கருததநோய்லல்வே ஏங்பகல்ஸ அளிததுள்ளநோர்:
"இனியற்லக
விஞ்ஞநோன
ல்வேல்லுனர்கள்
ப் மெய்யினியலலை
புறக்கணிப்ெதன்
மூலைட் மெநோ,
தல்வேறநோக ெனியன்ெடததுல்வேதின் மூலைட் மெநோ அதில்
இருந்து தங்கலள விடவிததுக் பகநோள்ளலைநோம
என்று
மபுகின்றனர்.
எவ்ல்வேநோறநோயினும,
சிந்தலன
இல்லைநோ் மெல்
அல்வேர்கள்
எந்த
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முன்டனற்றதலதயும
கநோணமுடினியநோது.
அததலகனிய
சிந்தலனக்கு
சிந்தலன
ல்வேல னியலறகள்
அல்வேர்களுக்கு
டதலல்வேப்ெடகிறது. ஆனநோல் அல்வேர்கள் இந்த
ல்வேலகயினங்கலள
ெடிததல்வேர்கள்
என்று
கூறப்ெடெல்வேர்களின் பெநோதுல்வேநோன னவிலிருந்து
எவ்வித
சிந்தலனயு் மெற்று
எடததுக்
பகநோள்கின்றனர்.
இது
நீண்ேகநோலைம
ெழல் மெனியநோகிவிடே
ப் மெய்யினியல்களின்
ஆதிக்கததில்
உள்ளது,
அல்லைது
ெல்கலலைக்கழகததில்
கடேநோனிய் மெநோக
பசவிசநோய்க்கப்ெடே
ப் மெய்யினியலில்
இருந்து
சிறிது
எடததுக்பகநோள்ளப்ெடகின்றது.
(இது
பூ ண் மெற்றது ் மெடட் மெல்லைநோததுேன் ெலைத ப்ெடே,
ல்வேழல் மெனியநோக
ட் மெநோச் மெநோன
ெநோேசநோலலைகலள
டசர்ந்தல்வேர்களின் குழப்ெ் மெநோன சிந்தலனகளநோக
இருப்ெதுேன்,
அல்லைது
வி் மெர்சன் மெற்றமுலறயில்,
ஒழுங்குமுலறனியற்ற
ல்வேலகயில்
அலனததுவித் மெநோன
ப் மெய்யினியல்
ெலேப்புக்கலளயும
ெடிதததில்
இருந்து
எடததுக்பகநோள்ளப்ெடகிறது. எனடல்வே இல்வேர்கள்
ப் மெய்யினியலுக்கு கடடண்ேல்வேர்கள் என்றநோலும
(து திருஷ்ேல்வேச் மெநோக பெருமெநோலும ட் மெநோச் மெநோன
ப் மெய்யினியலுக்கு)
ப் மெய்யினியலலை
தல்வேறநோக
ெனியன்ெடததுெல்வேர்கள் பெருமெநோலும ட் மெநோச் மெநோன
ப் மெய்யினியலைநோர்கள் விடடச் பசன்ற இழிந்த
் மெடே் மெநோன
எச்சங்களின்
துல்லினிய் மெநோன
அடில் மெகள் ஆல்வேர்." 25
இப்பெநோழுது ல்வேநோசகர் தமமுள் ஒரு டகள்வி
எழுப்ெடல்வேண்டம: ஏங்பகல்சின் ெலேப்புக்களில்
ெ ந்த
சநோன்று
இருக்குமடெநோது,
எப்ெடி
ட நோக்ட் மெநோர் எழுதது ல்வேடிவில் அறிக்லககலள
இததலன பல்வேடே பல்வேளிச்ச் மெநோக தல்வேறநோகக்
பகநோடக்கமுடியும? இதற்கு ெதில், "் மெநோர்க்சிசஎதிர்ப்பு கல்வி பதநோழில்சநோர் உலைகிற்கு ல்வேருக,
இங்கு எதுவும கூறப்ெேமுடியும!" என்ெது தநோன்.
ட நோக்ட் மெநோர்
தனது
கல்வேனதலத
் மெநோர்க்சின்
ெக்கம
திருப்ெதபதநோேங்கினிய
உேடனடனிய,
ஏங்பகல்ஸ
மீதநோன
ட நோக்ட் மெநோரின் தநோக்குதலின் ட நோக்கம பல்வேளிப்ெலேனியநோகிறது.
ப் மெய்யினியலில்
அறினியநோல் மெலிருந்த
ஏங்பகல்ஸதநோன்
"் மெநோர்க்சிசம" என அறினியப்ெடல்வேலத டதநோற்றுவிததிருந்தநோர்
என்றும, நீண்ேகநோலை டதநோழரும
ண்ெரு் மெநோன ் மெநோர்க்சின்
கருததுக்கலள தல்வேறநோக கூறினியதும, சிலததததும ஏங்பகல்ஸ
தநோன் எனக்கூறி, ட நோக்ட் மெநோர் ஒரு "புதினிய" ் மெநோர்க்லச
கநோண்பிக்க முற்ெடகிறநோர்: அதநோல்வேது ் மெநோர்க்சின் ் மெ ணததிற்கு
பின்னர்
ஏங்பகல்சநோல்
உருல்வேநோக்கப்ெடே
சேரீதினியநோன
"கலதனியநோேல்"
(பின் வீனததுல்வே
பசநோல்லலை
ெனியன்ெடதத
டல்வேண்டம
என்றநோல்)
இல்லைநோத
் மெநோர்க்லச
கநோண்பிக்க
விருமபுகிறநோர்.
இவ்ல்வேநோறநோக,
ஏங்பகல்ஸ
் மெற்றும
ெலை
தலலைமுலற "் மெநோர்க்சிஸடகளநோல்" கருததிற் பகநோள்ளப்ெடம
நிலலைப்ெநோடடிற்கு
எதி நோக
உண்ல் மெனியநோன
் மெநோர்க்ஸ,
டஹேகலுலேனிய
ப் மெய்யினியல்
கண்டணநோடேததிலிருந்து

கணிச் மெநோன டல்வேறுெநோடலேக் பகநோண்டிருக்கவில்லலை என அல்வேர்
கூறுகின்றநோர். ட நோக்ட் மெநோர் கூறுல்வேதநோல்வேது:
"் மெநோர்க்சிற்கும
டஹேகலுக்கும,
அல்லைது
் மெநோர்க்சிற்கும
ப் மெய்யினியலுக்கும
இலேடனிய
அல்லைது ப் மெய்யினியலுக்கும விஞ்ஞநோனததிற்கும
இலேடனிய
கூே
உள்ள
டல்வேறுெநோடகளின்
தன்ல் மெயில் நிலைவும அ சினியல் உந்ததுல் பெற்ற
கூற்றுக்களுக்கும அப்ெநோல் பசல்லை டல்வேண்டம;
அந்த
விதததில்
் மெடடமதநோன்
இறுதிப்ெகுப்ெநோய்வில்
் மெநோர்க்ஸ
ஒரு
ப் மெய்யினியலைநோளர்
் மெடடமில்லைநோ் மெல்,
ஒரு
டஜர்் மெனினிய
ப் மெய்யினியலைநோளர்
என்ெது
் மெடடமில்லைநோ் மெல், ஒரு டஜர்் மெனினிய டஹேகலினியன்,
ஆகடல்வே
டஜர்் மெனினிய
கருததுல்வேநோத
ப் மெய்யினியலைநோளர்
(idealist
philosopher)
என
ஒருல்வேர் கநோணமுடியும." 26
ட நோக்ட் மெநோரின் இக்கண்டபிடிப்பிற்கு முன்பு, ் மெநோர்க்ஸ
கருததுல்வேநோதததில்
பகநோண்டிருந்த
விசுல்வேநோசதலத
"் மெநோர்க்சிஸடகள்"
் மெறுதது,
் மெலறததனர்
என
நோம
மெடல்வேண்டம என்று அல்வேர் எதிர்ெநோர்க்கிறநோர். ப் மெய்யினியல்
சநோர்ந்த
விேனியங்களில்
அல்வேர்கள்
பகநோண்டிருந்த
திறல் மெயின்ல் மெயின் விலளவினநோல் தநோன் அல்வேர்கள் ் மெநோர்க்ஸ
மீது சேல்வேநோத ் மெற்றும பஹேபகலினிய எதிர்ப்பு நிலலைப்ெநோடகள்
அலனதலதயும
சு் மெததினர்.
"ஏங்பகல்சுக்கு
ப் மெய்யினியல்
ெற்றிடனியநோ, டஹேகல் ெற்றிடனியநோ
ன்கு பதரினியநோது." என்று
ட நோக்ட் மெநோர் எழுதுகிறநோர். "ஏங்பகல்சிலிருந்து, பலைனின் உடெே
சிலை
் மெநோர்க்சிசல்வேநோதிகடள
டஹேகலலை
ன்கு
ெயின்றிருந்தனர்.
...டஹேகலலை
் மெநோர்க்சிச
முலறயில்
இழிவுெடததுதல்
என்ெது
் மெநோர்க்சின்
நிலலைப்ெநோடடின்
முக்கினியததுல்வேம
பதநோேர்ெநோன
அல்வேரின்
அறிவுகுலறந்த
விழிப்புணர்வின் விலளல்வேநோகும".27
் மெநோர்க்லச ஓர் கருததுல்வேநோதினியநோக புதுவிளக்கம கநோண
முற்ெடம ட நோக்ட் மெநோரின் முனியற்சிலனியத தவி , "பலைனின்
உடெே ் மெநோர்க்சிசல்வேநோதிகள் ெலைரும டஹேகலலை அதிக் மெநோக
ெயின்றிருக்கவில்லலை"
என்னும
கூற்றும
இன்பனநோரு
அப்ெடே் மெநோன
டெநோலிததன் மெநோகும.
அல்வே மபிக்லக,
அசடலேததன்ல் மெ ஆகினியல்வேற்றில் ஆழ்ந்திருக்கும கல்வினியநோளர்
குழு கூறுல்வேலத, அப்ெடிடனிய ஏற்றுக்பகநோள்ளும புததிஜீவித
நிலலையில் ட நோக்ட் மெநோர் மபிக்லக லல்வேக்கிறநோர். உண்ல் மெலனிய
சிறிதும ஆதநோ ் மெநோகக் பகநோண்டி நோத ல்வேலகயில் இப்ெடி
எழுதுல்வேதற்கு அல்வேருலேனிய கல்வினியநோளர் கூடேததில் அல்வேல
ஒருல்வேரும
சநோே் மெநோடேநோர்கள்
என்று
அல்வேர்
உறுதினியநோக
நிலனக்கிறநோர். " ஷ்னிய ் மெநோர்க்சிசததின் தந்லத" எனப்ெடம G.V.
பிபளக்ஹேநோடனநோவின்
ெலேப்புக்கலள
ட நோக்ட் மெநோர்
எப்பெநோழுதநோல்வேது
ன்கு ஆய்வு பசய்னிய முனியன்றுள்ளநோ நோ?
பிபளக்ஹேநோடனநோவின்
ப் மெய்யினியல்
கருததுருக்களுேன்
ஒததுல்வே நோதல்வேர்கள் கூே அல்வேர் டஹேகலலை மிகவும ெ ந்த,
ஆழ்ந்த அளவில் ெயின்றிருக்கிறநோர் என்ெலத ஒப்புக்
பகநோள்ல்வேர். டஹேகலின் தர்க்கவினியலின் விஞ்ஞநோனம (Conspectus
on Hegel’s Science of Logic)
ெற்றினிய பலைனினுலேனிய
் மெதிப்பீடலே ட நோக்ட் மெநோர் முன்பின் அறிந்தி நோதல்வே நோ? 1914—
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15 ல் பல்வேளில்வேந்த பலைனினுலேனிய "ப் மெய்யினியற் குறிப்புக்கள்
(Philosophical Notebooks) என்ெதில் டஹேகலுலேனிய தர்க்கவினியல்
ெற்றினிய ெ ந்த ட் மெற்டகநோள்களும அேங்கியுள்ளன; இந்த நூல்,
பலைனினுலேனிய அ சினியல் ெணிக்கு ெலை் மெநோன டகநோடெநோடட
அடிததள் மெநோக இருப்ெலத விளங்கிக்பகநோள்ல்வேதில் பெரும
தநோக்கதலத ஏற்ெடததினியது. பலைனினுலேனிய இந்த விரில்வேநோன
் மெதிப்பீடதநோன் ் மெநோர்க்சிச ் மெநோணல்வேர்களிலேடனிய டஹேகல் ெற்றினிய
தததுல்வேநோர்தத
அக்கலறலனிய
குறிப்பிேததக்க
ல்வேலகயில்
புததுயிர்ப்பு பகநோடப்ெதற்கு உதவினியது என்ெலத ட நோக்ட் மெநோர்
அறினியவில்லலை
டெநோலும.
அததலகனிய
அறிஞர்களின்
ல்வேரிலசயில் குறிப்பிேததக்க ல்வேலகயில் ட நோக்ட் மெநோர் ெநோ நோடடத
பதரிவிக்கும லூகநோஸ உம அேங்கியுள்ளநோர். மிகச்சிறந்த
ல்வேலகயில்
இனியங்கினியல்
முலறயில்
திறல் மெலனிய
பல்வேளிப்ெடததும டப நோடஸகியின் ெலேப்புக்கள் ெற்றி என்ன
கூறுல்வேது?28 அல்லைது Deborin, Axelrod டெநோன்ற ஆ மெ
டசநோவினியத தததுல்வேநோர்ததவினியலைநோளர்களுலேனிய ெலேப்பு ெற்றி
என்ன கூறுல்வேது? பிந்லதனிய டசநோவினியத ப் மெய்யினியலைநோளர்களநோன
Mikhail Lifshits ் மெற்றும E.V.Ilyenkov ஆகிடனியநோல யும டசர்ததுக்
பகநோள்ளலைநோம;
அல்வேர்கள்தநோன்
ஒடக்குமுலறமிகுந்த
சூழ்நிலலையிலும டஹேகல்—் மெநோர்க்ஸ உறவு ெற்றி அறிந்து
பகநோள்ல்வேதற்கு நிலறனிய எழுதினநோர்கள். அதுவும டசநோவினியத
ஒன்றினியததில்
சலுலக
பெற்றிருந்த
அதிகநோ ததுல்வேம
தததுல்வேநோர்தத ெலேப்புக்களுக்கு கடல் மெனியநோன குட நோததலத
கநோடடினிய
நிலலையிலும
(அது
ஸ நோலினுலேனிய
ஆடசியின்டெநோதும அதற்குப் பின்னருமகூே பெநோருந்தும)
எழுதினர்.
் மெநோர்க்ஸ ஒரு கருததுல்வேநோதினியநோ?
ஏங்பகல்லச
ஒரு
ட ர்் மெலறல்வேநோதி,
(Positivist)
ப் மெய்யினியலின் பெநோருந்தும தன்ல் மெலனிய நி நோகரிததல்வேர் எனச்
சிததிரிததுக்கநோடடம
முனியற்சிகளுக்கு
பெரும
தலே
ஏங்பகல்சின் பசநோற்கடள என்ெலத
நோம கநோடடிடனநோம.
அடதடெநோல், ் மெநோர்க்ஸ ஒரு டஜர்் மெனினிய கருததுல்வேநோதி என்ெலத
நி நோகரிக்கும கருததும அல்வேருலேனிய எழுததுக்களிடலைடனிய
கநோணக்கூடினியதநோக இருக்கும. ் மெநோர்க்சின் ெலேப்புக்கலள
ப் மெதுல்வேநோக அடிபனியடததுப் ெநோர்தது மிகவும உன்னிப்ெநோன
முலறயில் பதரிந்பதடதது எப்பெநோழுதநோல்வேது ட நோக்ட் மெநோர்
ட் மெற்டகநோளிடடக்
கநோடடம
ல்வேலகனியநோனது,
தன்னுலேனிய
கருததநோய்வு உறுதினியற்ற தன்ல் மெயில் உள்ளது என்ெலத
அல்வேட
உணர்ந்துள்ளநோர்
என்ெலத
குறிப்பிடகிறது.
டஹேகலிேம இருந்து அல்வேர் முறிததுக் பகநோண்ேநோர் என்றுள்ள
ெ ந்த
மபிக்லகக்கு ் மெநோர்க்ஸ "ஓ ளவு கநோ ணம" என்று
கூறும ல்வேலகயில் ட நோக்ட் மெநோர் தல்வேறநோகடல்வே கருததநோய்லல்வே
ஆ மபிக்கிறநோர். மூலைதனம நூலின் இ ண்ேநோம ெதிப்பிற்கு
எழுதியுள்ள பின்னுல யில், அடிக்கடி ட் மெற்டகநோளிேப்ெடம,
அல்வே து பசநோந்த நிலலைப்ெநோட டஹேகலின் நிலலைப்ெநோடடின்
தலலைகீழ்ததன்ல் மெயிலிருந்து விலளவு என்று "பதளில்வேற்ற"
முலறயில் ் மெநோர்க்ஸ கருததுல ப்ெதன் கநோ ண் மெநோக ஆகும.
ஏங்பகல்ஸ
முதற்பகநோண்ட
ெலை
தலலைமுலற
் மெநோர்க்சிசல்வேநோதிகளும ் மெநோர்க்சின் நிலலைப்ெநோடலே டஹேகலின்
தலலைகீழ்நிலலைனியநோகததநோன் அணுகியுள்ளனர்.

உண்ல் மெயில்,
ட நோக்ட் மெநோர்
குறிப்பிடம
ெததியில்
எச்சிறுெகுதியும பதளில்வேற்றதநோக இல்லலை. 1873 ஜனல்வேரி
் மெநோதம ் மெநோர்க்ஸ எழுதினியது இதுதநோன்:
"எனது
இனியங்கினியல்
ல்வேழிமுலற
டஹேகலினிய
ல்வேழிமுலறயினின்று டல்வேறுெடேது ் மெடட் மென்றி,
அதற்கு ட ர் எதி நோனது் மெநோகும. டஹேகலுக்கு
் மெனித மூலளயின் இனியங்கிக்பகநோண்டிருக்கும
நிகழ்ச்சிப்டெநோக்கநோனது,
அதநோல்வேது
சிந்தலன
நிகழ்ச்சிப்டெநோக்கநோனது
—ஒரு
சுனியநோதீன
பெநோருளநோகக்கூே ் மெநோற்றிவிடகிறநோர்— எதநோர்தத
உலைகததின் ெலேப்ெநோளி ஆகும; எதநோர்தத
உலைகம “கருததில்” இருந்து ் மெடடம ல்வேரும
அகநிலலை உணர்வுக்கு புறமெநோன டதநோற்றப்ெநோடே
அன்றி டல்வேறில்லலை. ் மெநோறநோக எனக்கு, கருதது
என்ெது சேததுல்வே உலைகம ் மெனித சிந்தலனனியநோல்
பி திெலிக்கப்ெடட
பின்னர்
சிந்தலன
ல்வேடில்வேங்களநோக ் மெநோற்றப்ெடகின்ற ஒன்டற அன்றி
டல்வேறில்லலை." 29
இந்த ஆங்கிலை ப் மெநோழிபெனியர்ப்பு ் மெநோர்க்ஸ டஜர்் மெனினிய
ப் மெநோழினியநோல்
எழுதினியதின்
மபிக்லகனியநோன
ெடில்வே் மெநோகும.
் மெநோர்க்சின்
பசநோற்களில்
பதளில்வேற்றதநோகடல்வேநோ,
் மெலறமுக் மெநோகடல்வேநோ அல்லைது குழப்ெ் மெநோகடல்வேநோ, ஏதும இல்லலை.
எவ்ல்வேளவு பதளில்வேநோகக் கூறமுடியுட் மெநோ, அவ்ல்வேளவு பதளில்வேநோக
் மெநோர்க்ஸ தன்னுலேனிய ல்வேழிமுலற டஹேகலுலேனிய ல்வேழிமுலறயில்
இருந்து அடிப்ெலேயில் டல்வேறுெநோட உலேனியது, "அதற்கு ட ர்
எதிர்் மெநோறநோனது"
என்று
கூறியுள்ளநோர்.
ஏன்
இவ்ல்வேநோறு?
ஏபனனில்
டஹேகலின்
இனியங்கினியல்
னியதநோர்தத
உலைகம
சிந்தலனயின் ஒரு பல்வேளிப்ெடததல் ் மெடடட் மெ எனக் கருதும
கருததுல்வேநோதியுலேனியது.
் மெநோர்க்லச
பெநோறுததல்வேல ,
சிந்தலனயின் ல்வேடில்வேங்கள், னியதநோர்தத் மெநோய் நிலைவும சேததுல்வே
உலைகு,
் மெனித
சிந்தலனயில்
ஏற்ெடததும
ஒரு
பி திெலிப்ெநோகும.
் மெநோர்க்ஸ
ெனியன்ெடததும
"் மெனித
சிந்தலனனியநோல் பி திெலிக்கப்பெற்றது" என்ற பசநோற்பறநோேர்
இருக்கும
நிலலைலனிய
ெற்றி
கூடதலைநோன
கல்வேனதலத
பகநோள்ளுங்கள்.
ஆனநோல்
ட நோக்ட் மெநோர்:
"எ் மெது
ட நோக்கங்களுக்கு, அறிதலின் பி திெலிப்பு தததுல்வேதலத
எடததுக்கநோடடினநோல் ் மெடடட் மெ டெநோது் மெநோனது. இது, பின்னர்
நீண்ே ல்வேரிலசயில் உள்ள ் மெநோர்க்சிசல்வேநோதிகளநோல் எடததுக்
பகநோள்ளப்ெடேது,
ஆனநோல்
் மெநோர்க்சின்
எழுததுக்களில்
அடிததளதலத பகநோண்டிருக்கவில்லலை."30
நோம முன்னட
குறிப்பிடடள்ளெடி, எலதயும கூறலைநோம என்றநோகியுள்ளது.
் மெநோர்க்சின் எழுததுக்களில் ட நோக்ட் மெநோர் எதிர்பகநோள்ளும
இேர்ெநோடகளுக்கு முடிடல்வே இல்லலை. டஹேகலின் உரில் மெயின்
ப் மெய்யினியல்
மீதநோன
் மெநோர்க்சின்
வி் மெர்சனதலத
ெற்றிக்
குறிப்பிடலகயில், "பி சுரிப்ெதற்கநோக தனியநோரிக்கப்ெேநோத இந்தப்
பெநோருளுல யில் ் மெநோர்க்ஸ ெலைல்வேற்லற மீண்டம மீண்டம
கூறுகிறநோர்; ெடிப்ெதற்கு கடின் மெநோனதநோக இது உள்ளது" என்று
கூறுகிறநோர்.31 ட நோக்ட் மெநோருக்கு அவ்ல்வேநோறு தநோன் இருந்திருக்கும
என்ெதில் ஐனியமில்லலை. அல்வேருலேனிய அதிருப்திக்கு கநோ ணம
் மெநோர்க்ஸ பகநோடததுள்ள வி் மெர்சனம, ் மெநோர்க்லச ஒரு டஹேகலினிய
கருததுல்வேநோதி
என
ட நோக்ட் மெநோர்
சிததரிததுக்
கநோடடம
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முனியற்சியுேன் எவ்விதததிலும ச் மெ சப்ெடததிவிே முடினியநோது.
இந்த வி் மெர்சனதலத ் மெநோர்க்ஸ எழுதினிய அளவில், டஹேகலின்
ப் மெய்யினியல்
முலறயின்
கருததுல்வேநோத
கடேல் மெப்லெ
உலேக்கும
தீவி ் மெநோன
தததுல்வேநோர்தத
ெணிலனிய
முன்பனடததநோர். (இதற்கு ஏங்பகல்சும கணிச் மெநோக ெங்கு
அளிததிருந்தநோர்).
ட் மெலும
டஹேகலுலேனிய
இனியங்கினியல்
முலறயில் இருந்த புதில அகற்றி, ் மெனிதலன ஒரு சமூக
இருப்ெநோக கருதும ல்வே லைநோற்று ஆய்வில் ஊன்றியிருக்கும
எதநோர்ததவினியல் ெற்றினிய ஆய்வின் (Ontology) உண்ல் மெனியநோன
ஒரு சேல்வேநோத அபிவிருததிக்கநோன அஸதில்வேநோ ங்கலள இடேநோர்.
் மெநோர்க்சின் வி் மெர்சனததின் உறுதினியநோன சநோதலனக்கு லூதவிக்
ஃெனியர்ெநோக்கின் எழுததுக்கள் முக்கினிய் மெநோன தததுல்வேநோர்தத
ஊக்கதலத தந்திருந்தன (இல்வேல ப் ெற்றி கிடேததடே
ட நோக்ட் மெநோர்
குறிப்பிடல்வேடத
இல்லலை
எனலைநோம);
இததிறனநோய்வுதநோன் ல்வே லைநோற்று, சமூக ஆய்விற்கு ஒரு
கருவினியநோக
டஹேகலின்
ஊகரீதினியநோன
சிந்தலனமுலற
டெநோது் மெநோன
தன்ல் மெலனிய
பகநோண்டிருக்கவில்லலை
என்ற
நிரூெணதலத அளிததது. ஏங்பகல்சுக்கு முழுமுதல் கருதலத
(Absolute Idea) இனியங்கினியல் ரீதினியநோக ் மெறுசீ ல் மெக்கும புறநிலலை
சந்தர்ப்ெங்கள் என அல்வேர் விளக்க் மெளிதத தர்க்கரீதினியநோன
ல்வேல னியலறகள்
என்ென
சேததுல்வே
எதநோர்தததலத
எடததுக்கநோடடினியதுேன், அதன் அடிததள் மெநோகவும இருந்தது.
அல்வேர் இருததலின் ல்வேடில்வேங்கலள எதநோர்தத் மெற்ற தர்க்கரீதினியநோன
சிந்தலனயின் இனியங்கினியல் நிகழ்முலறயில் இருந்து விளக்க
முற்ெடேநோர்.
டஹேகலுலேனிய
ல்வேழில்வேலக
னவுக்கும
எதநோர்ததததிற்கும இலேடனிய இருக்கும சரினியநோன உறலல்வே
தலலைகீழநோக்கிவிடேது என்று ் மெநோர்க்ஸ நிறுவினநோர்; அவ்ல்வேநோறு
பசய்லகயில், ் மெனிதன் ல்வேநோழும "் மெக்கள் சமுதநோனியதலத"
(நிலைவும சமூக ஒழுங்கல் மெப்பு என டஹேகல் குறிப்பிடேநோர்)
ெற்றினிய உண்ல் மெனியநோன அறிதல் தலேெடடப்டெநோகிறது என்றும
அல்வேர் கூறினநோர். உண்ல் மெனியநோன சமூக நிகழ்முலறயின்
சேததுல்வே அடிததளதலத கண்டபிடிப்ெதற்கு ெதிலைநோக, டஹேகல்
அல்வேற்லற
அருல்வே் மெநோன
தர்க்கரீதினியநோன
உறவுகள்
என்றல்வேலகயில்
விளக்கப்ெநோர்ததநோர்
என
் மெநோர்க்ஸ
விளக்குகிறநோர்.
"குடமெமும,
் மெக்கள்
சமுதநோனியமும,
அ சினியல்ரீதினியநோன
அ சநோக
் மெநோற்றம
பெறுல்வேபதன்ெது
இவ்விதததில்
தநோன்,
அதநோல்வேது: இந்த துலறகள் ெற்றினிய சிந்தலன,
அதநோல்வேது இறுதினியநோக இது அ சு ெற்றினிய
சிந்தலனனியநோக உள்ளது, இப்பெநோழுது அது
தனக்கு
அவ்விதததிலும
அதன்
உள்ளேக்கததிலும
உண்ல் மெனியநோக
உள்ளது
டெநோல்
ேந்து பகநோள்கிறது. இவ்ல்வேநோறநோன
் மெநோற்றம குடமெம ் மெற்றும ஏலனனியல்வேற்றின்
குறிப்பிடே தன்ல் மெயில் இருந்தும, அ சின்
குறிப்பிடே இனியல்பில் இருந்தும ் மெடடமின்றி
சுதந்தி ததிற்கு டதலல்வேனியநோன பெநோது உறவில்
இருந்தும உந்தப்ெடகிறது. துல்லினிய் மெநோய் அடத
் மெநோற்றம
தநோன்
உடசநோ ததின்
பசனியற்களததிலிருந்து
கருததுருவின்
பசனியற்களததிற்கு
தர்க்கவினியலில்
் மெநோற்றம

ெநோதிப்லெ ஏற்ெடததுகிறது. இடத ் மெநோறுதல்
தநோன் இனியற்லகயின் ப் மெய்யினியலில் உயிர்
ல்வேளர்ச்சினியற்ற (அடசதன) தன்ல் மெயிலிருந்து
உயிர்த தன்ல் மெக்கு ஏற்ெடகிறது. ஆன்் மெநோலல்வே
எப்பெநோழுதும
இடத
ல்வேலகயினங்கள்தநோன்
இப்பெநோழுது
அந்த
பசனியற்களததிற்கநோக
ல்வேழங்குகிறது.
இங்கு
அருல்வே் மெநோன
தனி
இனியல்புகளுக்கு பதநோேர்புலேனிய ஸதூலை் மெநோன
தனிஇனியல்புகலள
தனில் மெப்ெடததி
அலேனியநோளம கநோண்ெதுதநோன் விூர்ஷனிய் மெநோகும. 32
இதற்கு உதநோ ணம பகநோடக்கும ல்வேலகயில் ் மெநோர்க்ஸ
டஹேகலுலேனிய சடேததின் ப் மெய்யினியல் என்ற நூலில் இருந்து
ஒன்டறநோபேநோன்று பின்னப்ெடே, பதளில்வேற்ற பெநோருளுலேனிய
ெததிலனிய ஆ நோய்கிறநோர்.
இலைடசினியததன்ல் மெயில்
டதலல்வே
[டஹேகல்
எழுதுகிறநோர்] தநோன் அதற்குள்டளடனிய இருக்கும
சிந்தலனயின்
அபிவிருததினியநோக
உள்ளது.
அகநிலலைனியநோன பசநோல்லின் பெநோருளளவில் அது
அ சினியல்
மபிக்லகனியநோகும,
அதிலிருந்து
் மெநோறுெடே தன்ல் மெயில், ஒரு புறநிலலைனியநோன
பசநோல்லின்
பெநோருளளவில்
அது
அ சின்
உயிர்ப்பெநோருளநோக இருப்ெதுேன், கண்டிப்ெநோன
ல்வேலகயில் அ சினியல் அ சும அதன் அ சினியல்
னியநோப்பு் மெநோகும.33
் மெநோர்க்ஸ இதன் பின், விளங்கநோ் மெல் இருந்த டஹேகலினிய
பசநோல்லைநோடசியில் ் மெலறந்திருக்கும ஆய்வின் ல்வேறுல் மெலனிய,
பசநோற்பு டடகலளப் ெற்றியும கூே, அமெலைப்ெடததுகிறநோர்:
இங்கு
எழுல்வேநோனியநோக
இருப்ெது
“இலைடசினியததன்ல் மெயில் டதலல்வே” என்ெதும —
'அதற்குள்டளடனிய அேங்கியிருக்கும கருததும'
ஆகும. அதன் ெனியனிலலை: அ சினியல் மபிக்லக
் மெற்றும அ சினியல் னியநோப்பு. சநோதநோ ண ப் மெநோழியில்
அ சினியல்
மபிக்லக
என்ெது
அகநிலலை
அமச் மெநோகும, அ சினியல் னியநோப்பு என்ெது அ சின்
புறநிலலைனியநோன அமச் மெநோகும. குடமெம, ் மெக்கள்
சமூகம இல்வேற்றிலிருந்து அ சிற்கு தர்க்கரீதினியநோன
ல்வேளர்ச்சி ஏற்ெடேது என்ெது பல்வேளிப்ெலேனியநோன
ட் மெநோசடினியநோகும.
குடமெ
உணர்வு,
் மெக்கள்
உணர்வு, குடமெ அல் மெப்பு ் மெற்றும சமூக
அல் மெப்புக்கள் என்ென அ சினியல்
மபிக்லக
் மெற்றும
அ சினியலைல் மெப்பு
ஆகினியல்வேற்றுேன்
எவ்ல்வேநோறு
பதநோேர்புலேனியலல்வே
என்ெது
விளக்கப்ெேவில்லலை; ட் மெலும அலல்வே எவ்ல்வேநோறு
பதநோேர்புெடடள்ளன
என்றும
விளக்கப்ெேவில்லலை."34
டஹேகலலைப்
பெநோறுததல்வேல யில்,
"'கருதலத'
் மெறுெடியும கண்டபிடிப்ெதற்கநோன முழு ஆர்ல்வேமும
பதளில்வேநோனதும, எளிதநோனதும, 'தர்க்கரீதினியநோன
கருதது'
அதன்
ஒவ்பல்வேநோரு
கூறுெநோடடிலும
அதநோல்வேது
அ சு
அல்லைது
இனியற்லக
எதுல்வேநோனநோலும, ் மெற்றும அதில் உண்ல் மெனியநோக
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அதற்கு கீழ்ப்ெடில்வேநோக உள்ள, இந்த விூர்ஷனியததில்
'அ சினியல் னியநோப்பு' என்ெது பல்வேறும பெனியல
ல்வேழங்குகின்றடத தவி
எந்த விளக்கதலதயும
த வில்லலை. எனடல்வே ் மெக்கு எஞ்சுல்வேபதல்லைநோம,
உண்ல் மெலனிய
அறிந்தது
டெநோன்றபதநோரு
டதநோற்றட் மெ இருக்கும. அலல்வே விளங்கப்ெேநோ் மெல்
தநோன் இருக்கும; ஏபனனில் அல்வேற்றின் சிறப்பு
தன்ல் மெயிலிருந்து
அலல்வே
விளங்கிக்
பகநோள்ளப்ெேவில்லலை ."
என்று
் மெநோர்க்ஸ
எழுதுகிறநோர்.35
(ல்வேலியுறுததல்
டசர்க்கப்ெடடள்ளது)
டஹேகல் முலறயின் முக்கினிய் மெநோன ெலைவீனம:
"அல்வேர்
சிந்தலனலனிய
புறநிலலையிலிருந்து
ல்வேளர்க்கவில்லலை;
ஆனநோல்
அருல்வே் மெநோன
தர்க்கவினியல்
களததில்
ஏற்கனடல்வே
உருல்வேநோக்கப்ெடட விடே ் மெற்றும நிலலைததுவிடே
பல்வேடடண்ே
் மெற்றும
ல்வேறண்டடெநோன
சிந்தலனயின்
அடிப்ெலேயில்
அல்வேர்
புறநிலலைலனிய
விளக்க
முற்ெடகிறநோர். இது
அ சினியல்
னியநோப்பின்
குறிப்பிடே
சிந்தலன
ெடிப்ெடினியநோய்
அபிவிருததிபசய்யும
பி ச்சிலனனியநோக
இ நோது, ் மெநோறநோக
அ சினியல்
னியநோப்பிற்கும அருல்வே் மெநோன கருததுக்கும இலேடனிய
உறவுமுலறலனிய
நிறுவுல்வேதநோக,
கருததின்
ல்வேநோழ்க்லக ல்வே லைநோற்றில் ஒரு ெகுதினியநோக அலத
லல்வேக்கும முனியற்சினியநோக, புதி நோன ெகுதினியநோக
விளக்கிக்கநோடடம கூறநோக இருக்கும." 36
இவ்ல்வேநோறு டஹேகலினிய அணுகுமுலறயில் உள்ள பின்ல்வேரும
அடிப்ெலே பிலழலனிய ் மெநோர்க்ஸ பதநோகுதது கநோடடகிறநோர்:
"ப் மெய்யினியல்
ெணி
என்ெது
அ சினியல்
ல்வேல னியலறகளில்
சிந்தலனக்கு
உருக்பகநோடப்ெலத
பகநோண்டிருக்கவில்லலை,
் மெநோறநோக நிலைவும அ சினியல் ல்வேல னியலறகலள
ஆவினியநோக்கி
அருல்வே் மெநோன
சிந்தலனகளநோக
பசய்துவிடம
தன்ல் மெலனியக்
பகநோண்டள்ளது.
விூர்ஷனியதலத ெற்றினிய தர்க்கம அல்லை ் மெநோறநோக
தர்க்கம ெற்றினிய விூர்ஷனியம தநோன் ப் மெய்யினியல்
கூறுெநோேநோக
உள்ளது.
அ சு
இருப்ெலத
நிரூபிக்க தர்க்கம ெனியன்ெடததப்ெடல்வேதில்லலை;
் மெநோறநோக
தர்க்கதலத
நிரூபிக்க
அ சு
கநோடேப்ெடகின்றது." 37
மிக ஆழ்ந்த முலறயில் டஹேகலுலேனிய ல்வேழிமுலறலனியப்
ெற்றினிய ் மெநோர்க்சின் வி் மெர்சனதலத ட நோக்ட் மெநோர் கருததில்
பகநோள்ளவில்லலை. அது மிகவும "கடின் மெநோன ெகுதி" என்று
ஒதுக்கிவிடகிறநோர். தர்க்கநிலலையிலிருந்து
அ சு என்னும
சிந்தலனலனிய டஹேகல் பகநோண்ட ல்வேருல்வேது ெற்றினிய ் மெநோர்க்சின்
வி் மெர்சனதலதப் ெற்றி சுருக்க் மெநோகவும பதளில்வேற்ற முலறயிலும
ட நோக்ட் மெநோர் குறிப்பிடகிறநோர்; ஆனநோல் ் மெநோர்க்சின் தததுல்வேநோர்தத
ல்வேளர்ச்சியில்
அதன்
ெலை
விலளவு
பகநோண்ே
முக்கினியததுல்வேதலத
ெற்றி
ஒப்புக்
பகநோள்ளவில்லலை.
உண்ல் மெயில் ட நோக்ட் மெநோர் இலத சரினியநோகப் புரிந்து பகநோள்ளநோத

தன்ல் மெ என்று உதறிததள்ளுகிறநோர்; அதற்கு அல்வேர் கூறுல்வேது:
"் மெநோர்க்ஸ டஹேகலலை வி் மெர்சிததது டஹேகலுக்கு நினியநோனியதலதக்
பகநோடதததநோ
என்று
நோம
மல் மெக்
டகடடக்
பகநோள்ளடல்வேண்டம; அல்லைது அது டஹேகலலை "பிலழனியநோக"
ெடிதததின் விலளவில் தளதலத பகநோண்டள்ளதநோ என்று
ெநோர்க்க டல்வேண்டம."38 இப்ெடி வினநோலல்வே எழுப்புல்வேது
புததிஜீவித முலறயில் ட ர்ல் மெனியற்றதநோகும; ட நோக்ட் மெநோரின்
திடேததிற்கு இதுதநோன் அடிததள் மெநோக உள்ளது. ஒருபுறததில்
் மெநோர்க்ஸ
டஹேகலினியல்வேநோத
கருததுல்வேநோதி
என்று
பி கேனப்ெடததப்ெடகிறநோர்; ் மெறுபுறததில் சேல்வேநோத ெறிப்ெநோளர்
பிப பேரிக்
ஏங்பகல்சநோல்
அறிமுகப்ெடததப்ெடே
திரிததல்களின்
விலளவுதநோன்
கருததுல்வேநோத
எதிர்ப்பு
"் மெநோர்க்சிசம" டதநோற்றுவிக்கப்ெடேது என்று கூறப்ெடகிறது.
ஆனநோல் ் மெநோர்க்சின் ெலேப்புக்களில், டஹேகலினியதலத, சேல்வேநோத
நிலலைப்ெநோடடிலிருந்து வி் மெர்சிக்கும குறிப்புக்கலள பசநோல்லும
இேததிபலைல்லைநோம, ் மெநோர்க்ஸ என்ன டெசுகிடறநோம என்று
பதரினியநோ் மெடலைடனிய ஏடதநோ கூறுகிறநோர் என்று பதரிவிக்குமெடி
டெ நோசிரினியர் நிர்ெந்தததிற்கு ஆளநோகிறநோர்.
வி் மெர்சன
ஆய்வுல லனிய
பதநோேர்ந்து
(கூடினியளவில்
ஏங்பகல்சின்
முக்கினியததுல்வேம
ல்வேநோய்ந்த
ஒததுலழப்ெநோல்)
எழுதப்ெடே ் மெநோர்க்சின் ஒரு பதநோேர் ெலேப்புக்கலளப் ெற்றிப்
டெசுமடெநோதும,
இததலகனிய
தவிர்க்கும
முலறயில்தநோன்
ட நோக்ட் மெநோர் எழுதுகிறநோர். இந்நூல்களில் எல்லைநோம ் மெநோர்க்ஸ
தனது
சேல்வேநோத
பதளிவுெடததலூேநோக
டஹேகலினிய
இனியங்கினியலில் ் மெறுஆய்வு பசய்துள்ளநோர். 1844 ம ஆண்ட
பெநோருளநோதநோ , ப் மெய்யினியல் ெற்றினிய லகடனியடகளில் டஹேகலினிய
ல்வேழிமுலற ெற்றினிய ் மெநோர்க்சின் நீண்ே, விரில்வேநோன ெகுப்ெநோய்லல்வே
ெற்றி ட நோக்ட் மெநோர் கிடேததடே ஒன்றுட் மெ எழுதவில்லலை.
இப்ெகுதிக்கு ் மெநோர்க்ஸ பகநோடதத தலலைப்பு ''முழு டஹேகலினிய
இனியங்கினியலும ப் மெய்யினியலும ெற்றினிய வி் மெர்சனம'' ("Critique of
the Hegelian Dialectic and Philosophy as a Whole") என்ெதநோகும.
இந்த விலலை் மெதிப்ெற்ற உல யில் இருந்து ெ ந்த முலறயில்
ட் மெற்டகநோளிடம அல்வேநோலல்வே நோன் நிறுததிக் பகநோள்ளுகிடறன்;
ஆனநோல்
அப்ெகுதி
வி் மெர்சன
ஆய்வுக்
கடடல யில்
கூறப்ெடடிருந்தலத விே கூடதலைநோன ல்வேலகயில் டஹேகலினிய
ல்வேழில்வேலகலனிய ஆழ்ந்த முலறயில் ஆ நோய்கிறது. இந்த
வி் மெர்சனதலத ் மெநோர்க்ஸ எழுதினியதற்கு கநோ ணம தன்னுலேனிய
ெலேப்லெ டஹேகல் ் மெற்றும அல்வேருலேனிய கருததுக்கலள
ஒடடினிய ெலேப்புக்களிலிருந்து டல்வேறுெடததிக் கநோடே டல்வேண்டினிய
முக்கினிய டதலல்வேயினநோல் தநோன் என்ெலத ல்வேலியுறுததுல்வேது
இன்றினியல் மெனியநோததநோகும. ப்ரூடனநோ பெௌல்வேர் டெநோன்ற ன்கு
அறினியப்ெடடிருந்த இேது டஹேகலினியர்கள் தங்கள் ஆசிரினியர்
ெற்றினிய
வி் மெர்சனரீதினியநோன
அணுகுமுலறலனிய
பகநோள்ளநோததற்கநோக ் மெநோர்க்ஸ கடிந்து பகநோண்ேநோர். ஆனநோல்
் மெநோர்க்ஸ,
ஃெனியர்ெநோக்கிேம
பெரும
் மெதிப்லெக்
பகநோண்டிருந்தநோர்;
"டஹேகலினிய
இனியங்கினியலலை
கல்வேன் மெநோக
வி் மெர்சிக்கும
அணுகுமுலற
பெற்று,
அததுலறயில்
உண்ல் மெனியநோன கண்டபிடிப்புக்கலள ட் மெற்பகநோண்ே ஒட
் மெனிதர் இல்வேர்தநோன். உண்ல் மெயில் ெலழனிய ப் மெய்யினியலலை
பல்வேற்றிபகநோண்ேல்வேர் இல்வேர்"39 என்று ் மெநோர்க்ஸ கூறினநோர்.
தன்லன ஒரு டஹேகலினியன் என்று கருதிக் பகநோண்டிருந்தநோல்
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இததலகனிய புகழநோ தலத
அளிததிருக்க டல்வேண்டம?

அல்வேர்

ஃெனியர்ெநோக்கிற்கு

ஏன்

ஏங்பகல்ஸ உேன் ெலேக்கப்ெடே ் மெநோர்க்சின் அடதத
பெரினிய நூலைநோன புனிதக் குடமெம (The Holy Family)
ட நோக்ட் மெநோரினநோல்
உதறித
தள்ளப்ெடகிறது.
ட நோக்ட் மெநோர்
எழுதுகிறநோர்:
"பெௌல்வேர் ் மெற்றும ெலை இேதுசநோரி டஹேகலினிய
சிந்தலனனியநோளர்களுக்கு
எதி நோக
அதிக
ல்வேறடடததன் மெநோன
ல்வேநோததலத
இந்நூல்
பகநோண்டள்ளது. மிக
ன்றநோக எழுதுமடெநோது
[அதநோல்வேது ட நோக்ட் மெநோரின் கருததுேன் ் மெநோர்க்ஸ
ஒததுப்டெநோகுமடெநோது], ் மெநோர்க்ஸ ஓர் உள்பளநோளி
த க்கூடினிய
எழுததநோளர்;
கல்வேனததுேனும
வில வுேனும தநோன் ஆ நோயும நூலைநோசிரினியர்களின்
னிய் மெநோன
நுடெங்கள்,
சிறந்த
உடெநோர்லல்வே
உலேனியல்வேர்களுக்கு
தக்க
விலேயிறுப்பு
பகநோடப்ெல்வே நோக
உள்ளநோர்.
ஆனநோல்,
மு ண்ெடமபெநோழுது
இந்நூல்
முழு
வில்வேநோதததிற்குரினியதநோக,
மிக
எளினிய
கருததுக்களின்
பதநோகுப்ெநோக
உள்ளதுேன்,
[அதநோல்வேது
ட நோக்ட் மெநோரின்
கருததுக்களுக்கு
மு ணநோக
உள்ளது]
முந்லதனிய,
பிந்லதனிய
் மெநோர்க்சிச ெலேப்புக்களின் நுடெங்கள் இதில்
இல்லைநோததுேன்,
புரிந்து
பகநோள்ல்வேலதவிே
நி நோகரிப்ெலத
பகநோண்ே,
தீவி
எதிர்ப்புக்
கருததுக்கள் நிலறந்ததநோக உள்ளது." 40

புனிதக் குடமெம
ட நோக்ட் மெநோல பெநோறுததல்வேல யில் "நுடெ் மெநோன டல்வேறுெநோட"
என்ெது
டல்வேண்டட் மென்டற
குழப்ெ் மெநோன
ல்வேலகயில்
கூறுதலைநோகும, இததன்ல் மெ ் மெநோர்க்சின் தததுல்வேநோர்தத ெலேப்பு
எதிலும கிலேனியநோது. டஹேகல் நிலலைப்ெநோட ெற்றினிய ் மெநோர்க்சின்
வி் மெர்சனம
மிகத
பதளில்வேநோன
முலறயில்
ல்வேல னியறுக்கப்ெடடள்ளது; அலத உருததிரிப்பிற்டகநோ, தல்வேறநோன
விளக்கததிற்டகநோ உடெடததப்ெே முடினியநோது. டஹேகலுலேனிய
கருததுல்வேநோத
ஊகங்களுேன்
் மெநோர்க்ஸ
முன்லல்வேதத
கருததுக்கலள ஒருவிதததிலும இலனியந்து நிற்ெலல்வே என
விளக்கிக் கூற முடினியநோது. ல்வே லைநோற்றில் சேல்வேநோத கருதலத
விரில்வேநோக்கம பசய்தது ் மெற்றும பூர்ஷ்ல்வேநோ சமுதநோனியததில்
புறநிலலைனியநோன பு டசிக சக்தினியநோக ெநோடேநோளி ல்வேர்க்கதலத
அலேனியநோளம
கண்ேது
என்ென
புனிதக் குடமெததில்
பி திெலிதத ் மெகததநோன முன்டனற்ற் மெநோகும. தர்க்கரீதினியநோன
கருததுப்ெடில்வேங்களின் தன்னினியல்ெநோன இனியக்கம அல்லை இந்த
ல்வேர்க்கததின்
சேரீதினியநோன
லேமுலறடனிய
சமுதநோனியததின்
பு டசிக
் மெநோற்றததிற்கநோன
அடிப்ெலேலனிய
ல்வேழங்கும.
டசநோசலிசப் பு டசிக்கநோன உண்ல் மெனியநோன அடிததளங்கள் எந்த
தனித பதநோழிலைநோளியின் சிந்தலனயிலும உலறந்திருக்கநோ் மெல்,
ஒரு ல்வேர்க்கம என்ற ல்வேலகயில் ெநோடேநோளி ல்வேர்க்கததின்
புறநிலலைனியநோன சமூக இருப்பில் உள்ளது.
டஜர்் மெனினிய ஊக கருததுல்வேநோதம ெற்றினிய ் மெநோர்க்சுலேனிய
வி் மெர்சனததின் ல்வே லைநோற்று தநோக்கங்கள், "இந்த அல்லைது அந்த
ெநோடேநோளி ல்வேர்க்கம அல்லைது முழு ெநோடேநோளி ல்வேர்க்கமும

அக்கணததில் என்ன இலைக்லக பகநோண்டள்ளது என்ெது
ெற்றினிய பி ச்சிலனனியல்லை என்ற கண்டபிடிப்புததநோன் ் மெநோர்க்ஸ,
ஏங்பகல்சின் ெலேப்புக்கள் மூலைம பல்வேளிப்ெடகின்றது. ் மெநோறநோக
ெநோடேநோளி ல்வேர்க்கம என்றநோல் என்ன, தனது இருப்பு
கநோ ண் மெநோக
ல்வே லைநோற்றுரீதினியநோக
எலத
பசய்னிய
நிர்ப்ெந்திக்கப்ெடடள்ளது என்ெதுதநோன் பி ச்சிலன. அதன்
ட நோக்கமும
ல்வே லைநோற்று
ேல்வேடிக்லகயும
கநோணக்கூடினிய
ல்வேலகயில்
தவிர்க்கமுடினியநோ் மெல்
அதன்
ல்வேநோழ்க்லக
நிலலைல் மெயிலும, இன்லறனிய பூர்சுல்வேநோ சமூகததின் முழு
அல் மெப்பிலும முன்னிழலிடட நிற்கின்றன.41
இததலகனிய
முலறயில்
் மெநோர்க்ஸ,
ஏங்பகல்சின்
ெலேப்புக்களில் ெநோடேநோளி ல்வேர்க்கம ஒரு புதினிய பு டசிக
ல்வேர்க்கம எனக் கூறப்ெடதல் ஒரு முழு உணர்வுேன் கூடினிய
தததுல்வேநோர்தத பல்வேளிப்ெநோேநோக இருப்ெது ட நோக்ட் மெநோரினநோல்
ட் மெற்டகநோளிேப்ெேவில்லலை என்ெதில் வினியப்பு ஏதும இல்லலை.
ஒருடல்வேலள அல்வேர் இலதயும மிக "ல்வேறண்ேதநோகவும",
"நுடெடல்வேறுெநோட அற்றதநோகவும", "பல்வேறும ல்வேநோதததிற்கநோக
கூறப்ெடேதநோகவும", "சுலல்வேனியற்றது" என்றும கருததுக்கள்
கூறத டதலல்வேனியற்றது என்றும நிலனததநோர் டெநோலும.
ட நோக்ட் மெநோர் புனிதக் குடமெததில் அசடலே பசய்னிய
நிலனக்கும
் மெற்பறநோரு
முக்கினிய் மெநோன
பிரிவு,
தற்கநோலை
சேல்வேநோதததின்
ல்வேளர்ச்சி
என்ற
ப டினிய
ெகுதினியநோகும.
"ஏங்பகல்ஸின் ெலேப்பில் சேல்வேநோதம பதளில்வேநோன டகநோடெநோேநோக
கூறப்ெடடள்ளது, ஆனநோல் ் மெநோர்க்சிேம இன்னும பதளிவு
குலறல்வேநோக உள்ளது"42 என்று கூறினிய பின்னர், புனிதக்
குடமெததில் ் மெநோர்க்சினநோடலைடனிய எழுதப்ெடே சுருக்க் மெநோன
ெரிசீலைலனயில் 17 ம நூற்றநோண்டில் இருந்து ல்வேளர்ச்சியுற்ற
வீன சேல்வேநோதம ் மெற்றும டசநோசலிச சிந்தலனயின் ல்வேளர்ச்சிக்கு
அதன் ஆழ்ந்த ெங்களிப்பு ஆகினியலல்வே ெற்றி ட நோக்ட் மெநோ நோல்
ல்வே டல்வேற்று எழுதமுடினியநோதுதநோன்:
"கநோர்டடிசினிய சேல்வேநோதம (Cartesian Materialism)
சரினியநோன
இனியற்லக
விஞ்ஞநோனங்களுள்
பசன்றுவிடல்வேலதப்
டெநோலைடல்வே,
பிப ஞ்சு
சேல்வேநோதததின் ் மெற்லறனிய டெநோக்கு டசநோசலிசம
் மெற்றும கமயூனிசம இல்வேற்றிற்கு ட டினியநோக
இடடச் பசல்கிறது.
"இனியல்ெநோன
லைன்கள்,
அடதனியளவு
புததிஜீவித நிலலை பகநோண்ே ் மெனிதர்களுக்கு
சேல்வேநோதம
ெயிற்றுவிக்கப்ெேல்,
அனுெல்வேம,
ெழக்கல்வேழக்கம ் மெற்றும கல்வியின் சக்திததிறன்,
் மெனிதர்கள் மீதநோன சுற்றுசூழலின் தநோக்கம,
பதநோழிற்துலறயின் முக்கினியததுல்வேம, ் மெகிழ்ச்சிலனிய
நினியநோனியப்ெடததுல்வேதல்
இல்வேற்றில்
இருந்து
சேல்வேநோதம
எவ்ல்வேநோறு
கமயூனிசம
் மெற்றும
டசநோசலிசததுேன்
பதநோேர்பு
பெற்றதில்
இன்றினியல் மெனியநோததநோக இருந்தது என்ெலத அறினிய
பெரும
ஆற்றல் ஒன்றும டதலல்வேயில்லலை.
் மெனிதன் தன்னுலேனிய அறிவு, உணர்வுகள்
டெநோன்ற
அலனதலதயும
உணர்வுகளின்
உலைகததிலிருந்தும, அதில் இருந்து பெறப்ெடம
அனுெல்வேததிலிருந்தும எடததுக் பகநோள்ளுகிறநோன்
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என்றநோல்,
இவ்
அனுெல்வேல்வேநோத
உலைகதலத
உண்ல் மெனியநோன
் மெனிதத
தன்ல் மெ
எங்கு
உள்ளடதநோ அலத அனுெவிதது, அதற்கு ஏற்ெ
ெழகிக் பகநோண்ட தன்லன ஒரு ் மெனிதன் என்று
அறிந்து பகநோண்ட அதற்டகற்ெ பசனியல்ெே,
கூடினியல்வேலகயில்
ஒழுங்கல் மெக்க
என்ன
பசய்னியடல்வேண்டம
என்ெலத
பதரிந்துபகநோள்ல்வேநோன்."43
டஹேகலுலேனிய கருததுல்வேநோத நிலலை ெற்றி ் மெநோர்க்சின்
வி் மெர்சனதலத இப்ெடிப்ெடே உதறிததள்ளும ெநோங்லகக்
பகநோண்ேதின் விலளல்வேநோக, விஞ்ஞநோனபூர்ல்வே் மெநோன அ சினியல்
பெநோருளநோதநோ ததின்
ல்வேளர்ச்சிக்கு
அது
பகநோடதத
இன்றினியல் மெனியநோத
ெங்களிப்புக்கள்
ஒருபுறம
இருக்க,
ட நோக்ட் மெநோரினநோல் முதலைநோளிததுல்வே சமுதநோனியம ெற்றினிய ் மெநோர்க்சின்
தததுல்வேங்களின் அடிததளங்களில் ஏடதனும ஒன்லற அறிந்து
பகநோள்ள இனியலைவில்லலை. அல்வேர் எழுதுல்வேதநோல்வேது:
"் மெநோர்க்சின் பெநோருளநோதநோ தததுல்வேததின் ல் மெனியக்
கருதது
அல்வேருலேனிய
் மெதிப்பு
தததுல்வேட் மெநோ,
ெண்ேங்கள்
ெற்றினிய
குறிப்புக்கடளநோ,
அந்நினியப்ெேல் டெநோக்கு ெற்றினிய கருதது அல்லைது
ெண்ேங்களின் ல்வேழிெநோட ெற்றினிய அல்வேருலேனிய
ெநோர்லல்வேடனியநோ அல்லை. ் மெநோறநோக ஆேம ஸமிததின்
கருததுக்கலள தள் மெநோகக் பகநோண்ட, ஓ ளவு
டஹேகலினநோல் ல்வேளர்க்கப் பெற்ற பதளில்வேநோன
உடெநோர்லல்வே ஆகும; அதநோல்வேது, வீன சமூதநோனியம
என்ெது
முதலைநோளிததுல்வே
உலைகததின்
பெநோருளநோதநோ கடேல் மெப்பிற்குள் தனி் மெனிதர்கள்
தங்களுலேனிய
டதலல்வேகலள
நிலறவு
பசய்துபகநோள்ல்வேதில் பசய்யும முனியற்சிகளிலிருந்து
டதநோன்றும ் மெநோறுமதன்ல் மெ பகநோண்ே கடே் மெநோகும."
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ஒரு உனியர்நிலலைப்ெள்ளி ல்வேகுப்பில் வீடடப் பெநோருளநோதநோ ம
ெற்றி ல்வேரும பல்வேற்று உெடதச உல லனிய எதிர்பகநோள்ளும
தன்ல் மெலனிய
(அதநோல்வேது,
வீன
சமுதநோனியம
என்ெது
ல்வேநோழ்ல்வேதற்கநோன முனியற்சிகளில் ஈடெடடிருக்கும தனி ெர்கலளக்
பகநோண்ேது என்ற கருதது) "முக்கினிய் மெநோன உடெநோர்லல்வே", இது
அல்வே நோல்
டஹேகல்,
ஆேம
ஸமித
ஆகிடனியநோரின்
ெலேப்புக்கலள பெரும கல்வேனததுேன் ெடிதததநோல் தி டடி
எடக்கப்ெடேலல்வே
என்று
கூறுல்வேது
டெநோல்
உள்ளது.
(உண்ல் மெயில் ் மெநோர்க்ஸ, ஸமித ெற்றி உெரி ் மெதிப்பு
தததுல்வேங்களில்
ெலை
நூற்றுக்கணக்கநோன
ெக்கங்கள்
கூறியுள்ளநோர்).
ஆனநோல்
இந்த
இழில்வேநோன
கண்டணநோடேததிற்கும ் மெநோர்க்சின் தததுல்வேநோர்தத ல்வேளர்ச்சிலனிய
ட நோக்ட் மெநோல் திரிததுக் கூறுல்வேதற்கும இலேடனிய ஒரு பதநோேர்பு
உள்ளது.
் மெநோர்க்சின்
முதலைநோளிததுல்வே
சமுதநோனியம
முழுல்வேதற்கு் மெநோன
பெநோதுக்
டகநோடெநோடடின்
முக்கினிய
கூறுெநோடகள் அலனதலதயும அல்வேர் உதறிததள்ளுகிறநோர்;
அல்வேற்றின்
கண்டபிடிப்பும,
விரில்வேநோக்கமும
டஹேகலினிய
இனியங்கினியல் மீதநோன சேல்வேநோதரீதினியநோன மீளநோய்வும, ஊக
கருததுல்வேநோதம
மீதநோன
வி் மெர்சனமும
இல்லைநோது
சநோததினிய் மெநோயிருக்கநோது. உண்ல் மெயில் 1844 ம ஆண்ட ் மெநோர்க்ஸ

பெநோருளநோதநோ ததின் ெக்கம கல்வேனம திருமபுதல்" என்ெது,
உலைகம என்ெது தர்க்க ல்வேடில்வேங்களின் இனியக்கததில் இருந்து
ல்வேந்தது என்ற டஹேகலின் கருதலத ெற்றினிய வி் மெர்சனரீதினியநோன
நிலலைப்ெநோடடில்
இருந்துதநோன்
பல்வேளிப்ெடேது.
் மெனித
சமூகததின்
உண்ல் மெனியநோன
அஸதில்வேநோ ங்களின்
சேல்வேநோத
விளக்கமும, அது ல்வேல னியறுக்கப்ெடே ல்வேடில்வேல் மெப்பில் சமூக
உணர்லல்வே அததினியநோல்வேசினிய் மெநோக பி திெலிததது என்ெதற்கு,
ப் மெய்யினியல் தன்னுலேனிய கல்வேனதலத சுல்வேர்க்கததில் இருந்து
பூமிக்குச்
பசலுததுல்வேதிலும,
கேவுளின்
அலனதது
ல்வேடில்வேங்களில் இருந்து (டஹேகலின் முற்றுமுழுதநோன எண்ணம
என்ற ப் மெய்யினியற் கேவுள் உடெே) ் மெனிதன் ெநோல் திருமபுதல்,
தூனிய எண்ணததில் இருந்து ் மெனித சமூகததின் டதநோற்றம,
இனப்பெருக்கம,
கலைநோச்சநோ
ல்வேளர்ச்சி
ஆகினியல்வேற்றிற்கு
உலழப்புததநோன் உண்ல் மெனியநோன அடிததளம என்ற ஆய்விற்கு
திருமபுதல் என்ெது ல்வேல டதலல்வேப்ெடகிறது.
் மெநோர்க்சின் வி் மெர்சனததில் கநோணப்ெடம பல்வேளிப்ெலேனியநோன
மிகப் ெ ந்த தன்ல் மெ இருந்தடெநோதிலும, ் மெநோர்க்ஸ கருததுல்வேநோத
ப் மெய்யினியலைநோளர்,
டஹேகலுேன்
உண்ல் மெயில்
முறிததுக்பகநோள்ளவில்லலை என தநோன் சிததரிததுக்கநோடடம
முனியற்சிகலள
நிலலைநிறுததும
ல்வேலகயில்,
ட நோக்ட் மெநோர்
பசநோல்லைநோடசி
முலறயில்
விலளனியநோடகிறநோர்.
அல்வேர்
எழுதுல்வேதநோல்வேது: " 'கருததுல்வேநோதம' என்ெதில் ஒரு கருதது
ஏடதனும ஒருவிதததில் தன்னுலேனிய உலைலகயும, தன்லனயும
டதநோற்றுவிததுக் பகநோள்கிறது என்று உள்ளடெநோது, ் மெநோர்க்ஸ
பதளில்வேநோன
கருததுல்வேநோதினியநோகததநோன்
உள்ளநோர்".45
டல்வேறுவித் மெநோகக் கூறினநோல், னலல்வே பெற்றுள்ள ் மெனிதர்கள்
உலைகததில் பசனியல்ெடகின்றனர்; அவ்ல்வேநோறு பசனியல்ெடமடெநோது
உலைகதலதயும தங்கலளயும ் மெநோற்றுகின்றனர்; அப்பெநோழுது
அல்வேர்கள் கருததுல்வேநோதினியநோகின்றனர். இததலகனிய ல்வேல னியலற
கருததுல்வேநோதததிற்கும சேல்வேநோதததிற்கும இலேடனிய இருக்கும
ட் மெநோதல்
நிலலைலனிய
தவிர்தது
இ ண்ட
டல்வேறுெடே,
இலனியந்திருக்க
முடினியநோத
ப் மெய்யினியற்
டெநோக்குகலளயும
இலணததுவிடம. னல்வேநோனது ல்வே லைநோற்றில் ஒரு பசனியல்ெடம
தன்ல் மெலனியயும, ஆக்கததன்ல் மெலனியயும பகநோண்டள்ளது என்று
ஒப்புக்பகநோள்ளும அலனதது ப் மெய்யினியல் டெநோக்குகலளயும
கருததுல்வேநோதம உள்ளேக்கி உள்ளது என்று ட நோக்ட் மெநோர்
உறுதினியநோக கூறுகிறநோர்.
சேப்பெநோருளும

னவும

ஆனநோல் இது இ ண்ட முக்கினிய் மெநோன ஒன்டறநோபேநோன்று
பதநோேர்புலேனிய
ப் மெய்யினியல்
பி ச்சிலனகளுக்கு
விலேயிறுக்கநோ் மெல்
விடடவிடகிறது.
முதல்
பி ச்சிலன
சிந்தலனக்கும சேப்பெநோருளுக்கும இலேடனிய உள்ள உறவு
ெற்றினியது;
அதில்
கீழ்க்கநோணும
வினநோக்கள்
எழுப்ெப்ெடகின்றன:
னவில்
இருந்து
சேப்பெநோருளுள்
சுதந்தி ் மெநோக உள்ளதநோ, அல்லைது சேப்பெநோருளில் இருந்து
சுதந்தி ் மெநோன முலறயில்
னவு எழுகிறதநோ? சிந்தலனக்கு
முன்பு சேப்பெநோருளுள் உள்ளதநோ அல்லைது சேப்பெநோருளுக்கு
முன் சிந்தலன உள்ளதநோ? னவு (அல்லைது spirit — தூனிய
உணர்வு) சேததுல்வே உலைகம இல்லைநோது அல்லைது அதிலிருந்து
சுதந்தி ் மெநோக இருக்க டல்வேண்டம என்ற முன்னிெந்தலனலனிய
பகநோண்டள்ளதநோ அல்லைது னவு (தூனிய உணர்வு) சேததுல்வே
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உலைகில் இருந்து தனிதது அல்லைது சேததுல்வே உலைகு
இல்லைநோ் மெல் இருக்க முடியு் மெநோ? பி ெஞ்ச உலைகததின் ெலேப்பு
னவு ஏற்ெடல்வேதற்கு முன்பு ல்வேந்ததநோ, அதநோல்வேது பி ெஞ்ச
உலைகம டதநோன்றுல்வேதற்கு முன்டெ னவு இருந்ததநோ? முதல்
வினநோவில்
டல்வேரூன்றியுள்ள
இ ண்ேநோம
பி ச்சிலன
இனியற்லகக்கும அறிந்துபகநோள்ளும ஆற்றல் நிகழ்டெநோக்கிற்கும
இலேடனியயுள்ள பதநோேர்பு ெற்றினிய வினநோக்கலள எழுப்புகிறது
— அதநோல்வேது, எந்த அளவிற்கு தன்னில் இருந்து புறதடத
இருப்ெலதப் ெற்றி சிந்தலன அறினியமுடியும? சிந்திப்ெதன்
மூலைம
னியதநோர்தததலதப்
ெற்றினிய
ஒரு
துல்லினிய் மெநோன
விளக்கதலத பகநோடக்க முடியு் மெநோ?
ப் மெய்யினியலைநோர்கள் இந்த வினநோக்களுக்கும பகநோடக்கும
விலேகள்தநோன்
அல்வேர்கள்
கருததுல்வேநோத
முகநோமில்
இருக்கின்றன நோ
அல்லைது
சேல்வேநோதமுகநோமில்
உள்ளன நோ
என்ெதற்கு
அடிப்ெலேனியநோகும.
ஏடதனும
ஒருவிதததில்
சேப்பெநோருள்
மீது
சிந்தலனயின்
முக்கினியததுல்வேதலத
ல்வேலியுறுததுெல்வேர்கள், இருப்பின் மீது
னவு ட் மெலைநோதிக்கம
பகநோண்டள்ளது
எனக்
கூறுெல்வேர்கள்
கருததுல்வேநோதிகள்.
இந்நிலலைப்ெநோடடிற்கு எதி நோனல்வேர்கள், சேப்பெநோருளுக்குதநோன்
னவு மீது ஆதிக்கம உண்ட என ல்வேலியுறுததுெல்வேர்கள்,
சேப்பெநோருளின் ெடிப்ெடினியநோன ல்வேளர்ச்சியின் விலளல்வேநோகததநோன்
னவு உருல்வேநோகின்றது என்று ல்வேலியுறுததுெல்வேர்கள் சேல்வேநோதிகள்
ஆல்வேர்.
கருததுல்வேநோதம
ெற்றினிய
ட நோக்ட் மெநோரின்
ல்வேல னியலற
முக்கினிய் மெநோன
ப் மெய்யினியல்
பி ச்சிலனகலளக்
குழப்பும
தந்தி ் மெநோகும. ் மெனிதர்கள் னவுேன் ேந்து பகநோள்கிறநோர்கள்
என்ற ் மெறுக்கமுடினியநோத உண்ல் மெயில் கருததுல்வேநோதததிற்கநோன
ஒரு முழுல் மெனியநோன அடிததளதலத கண்ேறில்வேதில் இல்வேர்
ஒன்றும முதல்தேலல்வேனியநோகக் கூறிவிேவில்லலை. ஏங்பகல்ஸ
சுடடிக்கநோடடியுள்ளெடி,
"் மெனிதர்களுக்கு உந்துதல் பகநோடக்கும எந்தப்
பெநோருளும அல்வேர்களுலேனிய மூலள ல்வேழிடனிய
கேந்து ல்வே டல்வேண்டம என்ெலத நோம தவிர்க்க
முடினியநோது — உண்ெது, நீர் அருந்துல்வேது
ஆகினியலல்வே ெசி அல்லைது தநோக உணர்வு ல்வேழி
டதநோன்றும
உணர்வு
மூலள
ல்வேழினியநோகச்
பசலுததப்ெடட திருப்தினியலேந்த பின்னர் மூலள
ல்வேழினியநோக
அறினியப்ெடம
விலளவு
என்று
முடில்வேலேகிறது. புற உலைகு ் மெனிதன் மீது
பகநோண்டள்ள
ஆதிக்கம
அல்வேனுலேனிய
மூலளயின்
மூலைம
பல்வேளிப்ெடததப்ெடட
உணர்வுகள்,
சிந்தலனகள்,
உந்துதல்கள்,
விருப்ெங்கள் என்று பி திெலிதது ல்வேருகின்றன
—அதநோல்வேது
"கருததுப்
டெநோக்குகளநோக"
பல்வேளில்வேருகின்றன; இந்த ல்வேடில்வேல் மெப்பில் அலல்வே
"கருதது
சக்திகளநோக"
் மெநோறுகின்றன.
அப்ெடினியநோனநோல்
் மெனிதன்
"கருததினியல்
டெநோக்குகலள" பின்ெற்றுகிறநோன், "கருததினியல்
டெநோக்குகள்"
அல்வேன்ெநோல்
பசல்ல்வேநோக்கு
பகநோண்டள்ளன
என்று
ஒப்புக்
பகநோள்ளும
ஒவ்பல்வேநோரு ் மெனிதனும ஓர் கருததுல்வேநோதி என்று

கருதப்ெே
முடியு் மெநோனநோல்,
சநோதநோ ண
ல்வேளர்ச்சியுறும ஒவ்பல்வேநோரு ் மெனிதனும ஒரு பிறவி
கருததுல்வேநோதி
ஆல்வேநோன்;
அப்ெடினியநோனநோல்
சேல்வேநோதிகள் இருக்கடல்வே முடினியநோதநோ?"46
"கருதது சக்திகள்" இருப்ெலதப் ெற்றினிய அறிதல்
அல்லைது ் மெனிதர்கள் மீது அல்வேற்றின் பசல்ல்வேநோக்கு என்ெது
சேல்வேநோதம ் மெற்றும கருததுல்வேநோதம இல்வேற்றிற்கு இலேடனிய உள்ள
பூசலின் பி ச்சிலன அல்லை; ் மெநோறநோக "கருதது சக்திகளின்"
டதநோற்றங்கள் ் மெற்றும இனியல்பு எவ்ல்வேநோறு அறினியப்ெடட
விளக்கப்ெே
முடியும
என்ெதுதநோன்
பி ச்சிலன.
இறுதிப்ெகுப்ெநோய்வில், "கருததின்" ஆதநோ ம சிந்தலனக்கு
பல்வேளிடனிய, புறநிலலைனியநோக இருக்கும சேததுல்வே உலைகததில்
உள்ளதநோ, இல்லலைனியநோ?
இந்த
டகள்விக்கு
பதநோேர்ச்சினியநோகவும,
ஐனியததிற்கு
இேமின்றியும
் மெநோர்க்ஸ
பகநோடததுள்ள
விலேலனிய
திரிததுக்கூறததநோன் ட நோக்ட் மெநோர் ெலைமுலறயும முனியன்றுள்ளநோர்.
உதநோ ண் மெநோக, மூலைதனம எழுதப்ெடல்வேதற்கநோன ல்வேழில்வேலகலனிய
ெற்றிக் கூறுமடெநோது, ட நோக்ட் மெநோர் இ ண்ேநோம டஜர்் மென்
ெதிப்பில்
ல்வேந்துள்ள
பின்னுல லனிய
(Afterword)
ட் மெற்டகநோளிடகிறநோர்: அதில் "ஒரு கண்ணநோடியில் ட ரினிய
முலறயில்
ஆய்வுப்பெநோருளின்
உயிருள்ளதன்ல் மெ
பி திெலிக்கப்ெடேநோல், அது முன்னட
எம சிந்தலனயில்
உள்ள கடேல் மெப்டெ
ம முன் பி திெலிப்ெது டெநோல்
டதநோன்றும." என்று ் மெநோர்க்ஸ எழுதியுள்ளநோர். இலதப்ெற்றி
ட நோக்ட் மெநோர் கூறும கருததநோல்வேது:
"இங்கு
் மெநோர்க்சின்
பசநோற்கள்
தல்வேறநோகப்
புரிந்துபகநோள்ளும
தன்ல் மெலனிய
எளிதில்
டதநோற்றுவிக்கின்றன.
் மெநோர்க்சிசததிற்கநோக
ஏங்பகல்ஸ
ல்வேழங்கும
முன்டனநோடினியநோன
ல்வேலகயில் உள்ள அறிவு ெற்றினிய பி திெலிப்புக்
டகநோடெநோட
ெற்றி
ஒன்றும
அல்வேர்
பல்வேளிப்ெலேனியநோன
ஆத லல்வேக்
பகநோடக்கவில்லலை. ஒரு சுதந்தி ் மெநோன உலைகதலத
அப்ெடிடனிய சிந்தலன பி திெலிக்கிறது என்ற
உண்ல் மெலனிய ெற்றினிய அறிலல்வேயும அல்வேர் ஏதும
கூறவில்லலை." 47
கருததும உண்ல் மெயும
் மெநோர்க்சின் சேல்வேநோததலத ட நோக்ட் மெநோர் மீண்டம ் மெறுக்க
முற்ெடட,
ஏங்பகல்ஸிற்கு
எதி நோன
தன்னுலேனிய
கருததுக்கலள முன்லல்வேப்ெதில் ஒரு தந்தி
உததிலனிய
கநோடடகிறநோர். "அப்ெடிடனிய" என்ற பசநோல் ெனியன்ெடததப்ெடல்வேது
குழப்ெதலத ஏற்ெடததுல்வேதற்கநோக இழுக்கப்ெடே டெநோலிக்டகநோட
ஆகும.
ஒரு
சுதந்தி ் மெநோன
உலைகதலத
சிந்தலன
பி திெலிக்கிறதநோ
என்ெதுதநோன்
முக்கினிய் மெநோன
பி ச்சிலன
ஆகும. சேததுல்வே உலைகம கருததுமுதல்ல்வேநோத ல்வேடில்வேங்களில்
பி திெலிக்கிறது என்ற கூற்றுக்கள் சிக்கல் ல்வேநோய்ந்தலல்வே,
மு ண்ெநோடகள் உலேனியலல்வே ஆகும. ் மெனித சிந்தலனயில்
எதநோர்ததததின்
மிகச்சிறந்த
் மெறுஉருல்வேநோக்கம,
ல்வே லைநோற்றுரீதினியநோகவும
் மெற்றும
சமூகரீதினியநோகவும
நிெந்தலனக்குடெடே பிரிதபதடக்கும நிகழ்வுப்டெநோக்கு மூலைம
ஏற்ெடம. இந்தக் குறிப்பிடே கருததுல்வேலகயில், ் மெனது "ஒரு
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கண்ணநோடி" டெநோல், உண்ல் மெயில் அதன் சிக்கலைநோன ் மெறு
உருல்வேநோக்கதலத
உேனடினியநோக
பி திெலிப்ெது
டெநோல்
பசனியல்ெடடக்
பகநோண்டிருக்கிறது
எனக்
கூறுல்வேதற்கு
இல்லலை.48 ஆயினுமகூே இறுதிப்ெகுப்ெநோய்வில், ் மெனித
சிந்தலனயில்
பல்வேளிப்ெடம
டதநோற்றங்கள்,
எண்ணங்கள்
் மெற்றும
கருததுப்ெடில்வேங்கள்
ஆகினியலல்வே
சிந்தலனக்கு
பல்வேளிடனியயுள்ள
அந்த
அறிந்துபகநோள்ளும
பெநோருளின்
புறநிலலை எதநோர்ததததின் பி திெலிப்புக்கடள ஆகும.
ட நோக்ட் மெநோரினநோல் ட் மெற்டகநோளிேப்ெடம அடத பசநோற்கள்,
மூலைதனததின் பின்னுல யில் (Afterword) ல்வேந்துள்ளன; அதில்
் மெநோர்க்சின்
ப் மெய்யினியற்
கண்டணநோடேம
் மெற்றும
ெகுப்ெநோய்வுமுலற ெற்றி ஒரு ஷ்னிய ஏடடிற்கநோக ச் மெகநோலைததினிய
ஆய்ல்வேநோளர் ஒருல்வேர் வில்வேரிதத நீண்ே உல ப்ெகுதிக்கு பின்
உள்ளது. அந்த ் மெதிப்புல லனிய ஒப்புக்பகநோண்ட ் மெநோர்க்ஸ
ட் மெற்டகநோள்கநோடடியுள்ளநோர்.
அதில்
ஒரு
ெகுதினியநோக
எழுதப்ெடேதநோல்வேது:
"் மெநோர்க்ஸ சமுதநோனியததின் இனியக்கதலத இனியற்லக
ல்வே லைநோற்று
நிகழ்முலறனியநோக
அணுகுகிறநோர்;
இந்நிகழ்முலறலனிய ஆளுகின்ற விதிகள் ் மெனித
விருப்ெதலதயும னலல்வேயும ் மெதிநுடெதலதயும
சநோர்ந்தி நோதலல்வே
் மெடட் மெல்லை,
அதற்கு் மெநோறநோக
அந்த
விருப்ெதலதயும
னலல்வேயும
் மெதிநுடெதலதயும நிர்ணயிக்கவும பசய்ெலல்வே
எனக்
பகநோள்கிறநோர்....
நோகரீக
உலைகின்
ல்வே லைநோற்றில்
னல்வேநோன
அமசம
இவ்ல்வேளவு
கீழ்நிலலைப் ெநோததி தலத ல்வேகிக்கின்றபதன்றநோல்,
நோகரீக உலைலக கருப்பெநோருளநோக பகநோண்ே ஒரு
கல்வேன் மெநோன
ஆய்வுகூே
னவின்
எந்த
ல்வேடில்வேதலதயும அல்லைது எந்தப் ெனியலனயும
அடிப்ெலேனியநோகக்
பகநோண்டிருக்க
முடினியநோது
என்ெது
கூறநோ் மெல்
விளங்கும.
இப்ெடிச்பசநோல்ல்வேதன் பெநோருள் அதன் பதநோேக்க
ஆதநோ ் மெநோக
ெனியன்ெேக்கூடினியது
கருததன்று,
சேரீதினியநோன புலைப்ெநோடே என்ெதநோகும."49
இப்ெததிலனிய ட் மெற்டகநோளிே ட நோக்ட் மெநோர் விருமெவில்லலை.
் மெநோறநோக, பின்னுல லனிய ெற்றினிய தன்னுலேனிய பெநோருளற்ற
ெகுப்ெநோய்வில், ் மெநோர்க்ஸ "தன்லன ஒரு டஹேகலினியன் என
அறிவிததுக்பகநோண்ட
அலத
உறுதிப்ெடததுல்வேது
பல்வேளிப்ெலேனியநோக உள்ளது" என்ற முடிவுல னியநோன கூற்லற
ட நோக்ட் மெநோர் எழுதியுள்ளநோர். உண்ல் மெயில் ் மெநோர்க்ஸ தன்லன
டஹேகலினியன் என்று வில்வேரிததுக் பகநோள்ளவும இல்லலை;
அலதயுமவிே சரினியநோகவும துல்லினிய் மெநோகவும, "அந்த ் மெகததநோன
சிந்தலனனியநோளரின் ் மெநோணல்வேர்" என்றுதநோன் கூறிக் பகநோண்ேநோர்;
ஏற்கனடல்வே கருததுல்வேநோத ஆசிரினியல சேல்வேநோத ் மெநோணல்வேரிேம
இருந்து பிரிக்கும தன்ல் மெலனிய அல்வேர் விளக்கிக் கூறிவிடேநோர்.
தன்னுலேனிய ல்வேழிமுலறயின் உறவு டஹேகலுேன் எப்ெடி
உள்ளது என்ெது ெற்றினிய கருததநோய்வுேன் முடிவுல னியநோக
் மெநோர்க்ஸ கூறுல்வேதநோல்வேது:
"டஹேகலுலேனிய லககளில் இனியங்கினியல் ெடம
புதி நோனதன்ல் மெ, அதலன பெநோதுல்வேநோன இனியங்கும
ல்வேடில்வேதலத
புரிந்துபகநோள்ளும
ல்வேலகயில்,

னல்வேநோன முலறயில் அளிப்ெதில் முதலைநோல்வேதநோக
இருந்தநோர்
என்ெலத
சிறிதும
தடதது
நிறுததவில்லலை. அல்வேல ப் பெநோறுததல்வேல யில்
அது தலலைகீழநோக நிற்கிறது. அது மீண்டம
சரினியநோக
நிறுததப்ெேடல்வேண்டம;
அப்பெநோழுது
புதி நோனகூடடிற்குள்
உள்ள
ெகுததறில்வேநோர்ந்த
சநோ தலத நோம கண்ேறினிய முடியும."50
"் மெநோர்க்ஸ பதளில்வேநோன முலறயில் ஓர் கருததுல்வேநோதி"51
என்ற
ட நோக்ட் மெநோரின்
கூற்று,
"் மெநோர்க்சிசததில்
இருந்து
டல்வேறுெடே முலறயில் ் மெநோர்க்ஸ உனியர் சிந்தலன முலறலனிய
ெற்றி நிற்கிறநோர்"52 என்ெலல்வே 1843 ல் இருந்து அல்வேர் 1883 ல்
கநோலை் மெநோகும ல்வேல ் மெநோர்க்ஸ பகநோண்டிருந்த ப் மெய்யினியல்சநோர்ந்த
நிலலைக்கு ெடட் மெநோச் மெநோன ் மெற்றும ஐனியததிற்கு இே் மெற்ற
தல்வேறநோன கருதது என்ெது புலைனநோகும. ஆயினுமகூே இந்த
வில்வேநோதததிற்கு முடிவு கநோண்ெதற்கு ் மெநோர்க்லசடனிய மீண்டம
டெசலல்வேப்ெது பெநோருதத் மெநோகும. தன்னுலேனிய ண்ெர் லூதவிக்
கூபகல்் மெநோன் (Ludwig Kugelmann) க்கு ் மெநோர்ச் 6, 1868 ல்
எழுதினிய கடிதம ஒன்றில் ஓர் இளம டெ நோசிரினியர் ஒய்பகன்
டூரிங் (Eugen Dühring) மூலைதனம ெற்றி எழுதினிய வி் மெர்சனதலத
(பின்னர் ஏங்பகல்சின் ஒப்ெற்ற
வில்வேநோதப் பெநோருளநோக
ல்வே விருக்கிறது).
தீவி ் மெநோக
வி் மெர்சிக்கிறநோர்.
டூரிங்
"ஏ் மெநோற்றுததனதலத லகனியநோள்கிறநோர்" என்று குலறகூறினிய
் மெநோர்க்ஸ எழுதினியதநோல்வேது:
" நோன் ஒரு சேல்வேநோதி, டஹேகல் ஓர் கருததுல்வேநோதி
என்ெதநோல்,
என்னுலேனிய
ஆ நோய்வுமுலற
டஹேகலினியதலத சநோர்ந்தது அல்லை என்ெலத அல்வேர்
ன்கு அறில்வேநோர். டஹேகலுலேனிய இனியங்கினியல்
அதன்
புதி நோன
தன்ல் மெலனிய
அகற்றினிய
பின்னர்தநோன்
அலனதது
இனியங்கினியலுக்கும
அடிப்ெலே ல்வேடில்வே் மெநோகிறது; இதனநோல் தநோன்
பதளில்வேநோக இது என்னுலேனிய ல்வேழிமுலறலனிய
டல்வேறுெடததுகிறது”. 53
டெ நோசிரினியர் ட நோக்ட் மெநோர் இந்த ன்கறினியப்ெடே கடிததலத
தன்னுலேனிய நூலலை எழுதுமடெநோது கண்டிருக்கவில்லலை
என்ெலத மபுல்வேது கடின் மெநோகும. ் மெநோறநோக அலத பல்வேறுட் மெ
புறக்கணிக்கததநோன்
அல்வேர்
பசய்துள்ளநோர்.
இவ்விதததில்
் மெநோர்க்ஸ டூரிங்கிற்கு எதி நோக எழுப்பினிய குற்றச்சநோடலே மிகவும
பெநோருதத் மெநோன முலறயில் ட நோக்ட் மெநோர் ெற்றியும கூறவினியலும.
சீர்திருததல்வேநோதி ் மெநோர்க்ஸ
இப்ெடி துன்ெப்ெடட சுற்றில்வேலளதது ஏங்பகல்ஸ ் மெற்றும
் மெநோர்க்சிசததிேம இருந்து ் மெநோர்க்லச பிரிக்கும முனியற்சிலனிய,
அடதட ததில் ் மெநோர்க்லச ஒரு டஹேகலினிய கருததுல்வேநோதினியநோக
கநோடடல்வேலத ட நோக்ட் மெநோர் ட நோக்க் மெநோகக் பகநோண்டள்ளதன்
கநோ ணம னியநோது? ஒரு சமூகப் பு டசிக்கநோன டதலல்வே இருந்தது
என்ற தன்னுலேனிய முந்லதனிய கருததுக்கலள ் மெநோர்க்ஸ
மூலைதனததின் மூன்றநோம ெநோகததில் நி நோகரிததுவிடேநோர் என்ற
"திலகப்பூடடம ெததிலனிய கண்டபிடிதததநோக" தன்னுலேனிய
புததகததின் முடிவிற்கு ல்வேருமடெநோது ட நோக்ட் மெநோர் கூறுலகயில்,
அதற்கநோன விலே ல்வேருகிறது. "கடேநோனிய டல்வேலலை ல்வேநோங்குதல்
நிறுததப்ெடமடெநோதுதநோன் சுதந்தி ம ல்வேருகிறது; இதன் பெநோருள்
் மெனிதர்களுக்கு
ஆத ல்வேநோன
நிலலையில்
பெநோருளநோதநோ
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ல்வேழில்வேலக மீதநோன கடடப்ெநோட நிறுல்வேப்ெடல்வேதில் உள்ளது.
இருப்பினும,
உண்ல் மெனியநோன
டதலல்வேகள்,
இன்னும
பெநோருளநோதநோ ல்வேழில்வேலககள் மூலைமதநோன் பூர்ததி பசய்னியப்ெே
முடியும, எப்டெநோதும அவ்ல்வேநோடற இருக்கும என்றநோலும,
அதநோல்வேது டதலல்வேயின் தன்ல் மெக்கு ஏற்ெ என்று இருக்கும
என்றநோலும, அதற்கு அப்ெநோல் ் மெநோர்க்ஸ இப்பெநோழுது கூறும
சுதந்தி ததின் ் மெண்ேலைம என்ெது உள்ளது. அதற்கநோன
முன்டதலல்வே
டல்வேலலை
ட தலத
குலறததல்
என்று
ஆடலைநோசலன
கூறுமடெநோது,
ல்வே லைநோற்றின்
இலைக்கு,
உண்ல் மெனியநோன சுதந்தி ம என்ெது நிலறனிய சுதந்தி ் மெநோன ட ம
கிலேப்ெதில்தநோன்
உள்ளது
என்ெலத
உடகுறிப்ெநோக
கநோடடகிறநோர்"54 என்று ட நோக்ட் மெநோர் எழுதியுள்ளநோர்.
இதன்பின் ் மெநோர்க்சிேமிருந்து நீண்ே ட் மெற்டகநோலள ட நோக்ட் மெநோர்
அளிக்கிறநோர்:
"டதலல்வேகளினநோலும
நோளநோந்த அல்வேசினியததநோலும
தீர்் மெநோனிக்கப்ெடம
உலழப்பு
இல்லைநோ் மெற்
டெநோகுமிேதடததநோன் உள்ளெடிடனிய சுதந்தி ததின்
ஆடசி பதநோேங்குகிறது. இவ்விதம இனியல்ெநோகடல்வே
அது லேமுலறயிலுள்ள பெநோருள் உற்ெததியின்
எல்லலைக்கு அப்ெநோற்ெடட உள்ளது. எப்ெடி
ஆதிகநோலை ் மெனிதன் தம டதலல்வேகலள நிலறவு
பசய்து பகநோள்ல்வேதற்கநோகவும த் மெது ல்வேநோழ்லல்வே
ெநோதுகநோதது
் மெறு
உற்ெததி
பசய்து
பகநோள்ல்வேதற்கநோகவும
இனியற்லகடனியநோட
் மெல்லுக்கடடி
டெநோ நோடினியநோகடல்வேண்டட் மெநோ,
அடதடெநோல்
நோகரிக ் மெனிதனும எல்லைநோ சமூக
அல் மெப்புக்களிலும,
சநோததினிய் மெநோன
எல்லைநோ
பெநோருளுற்ெததி முலறகளிலும அப்ெடிததநோன்
பசய்தநோக டல்வேண்டம. நோகரிக ் மெனிதன் ல்வேளர்ச்சி
அலேல்வேலதபனியநோடடி அல்வேரின் விருப்ெங்களின்
விலளல்வேநோக
பெநோருடகளின்
டதலல்வேயின்
எல்லலையும விரில்வேலேந்து பசல்கிறது. ஆனநோல்
அடதடெநோது இந்தத டதலல்வேகலள நிலறவு
பசய்யும உற்ெததி சக்திகளும அதிகரிததுச்
பசல்கின்றன.
இந்தததுலறயில்
சுதந்தி ம
என்ெது கூடேநோக உலழக்கும சமூக் மெனியப்ெடே
் மெனிதனநோனல்வேன்,
இனியற்லகயுேனநோன
ெரி் மெநோற்றதலத அறிவுக்குகந்த ல்வேழியில் ஒழுகி
இனியக்குல்வேதநோகததநோன்
அல் மெந்திேமுடியும;
அல்வேர்கள் இனியற்லகயின் குருடடச் சக்திகளநோல்
ஆளப்ெடல்வேதற்கு ெதில் இனியற்லகலனிய தங்களின்
பெநோதுக் கடடப்ெநோடடிற்கு கீழ்ப்ெடதத டல்வேண்டம;
மிகக்
குலறந்த
அளவில்
ஆற்றலலைச்
பசலைவிடடம,
தங்கள்
் மெநோனிே
இனியல்புக்கு
மிகச்சநோதக் மெநோன,
மிகப்
பெநோருதத் மெநோன
நிலலைல் மெகளுக்குடெடடம
இதலனச்சநோதிக்க
டல்வேண்டம,
ஆனநோல்
இது
இன்னமும
டதலல்வேயின்
எல்லலைக்குடெடடே
இருந்து
ல்வேருகிறது.
அதற்கப்ெநோல்
ஆ மெ் மெநோகும
சுதந்தி ததின் உண்ல் மெ எல்லலைனியநோன ் மெநோனுே
ஆற்றலின் ல்வேளர்ச்சி, இறுதியிலும இனியல்ெநோகவும
என்றநோலும
டதலல்வேயின்
எல்லலைலனிய

அடிததள் மெநோக
பகநோண்டதநோன்
சுதந்தி ததின்
எல்லலை பூததுக் குலுங்க முடியும. டல்வேலலை
நோலளக் குலறப்ெது அதற்கநோன அடிப்ெலே
முன்நிெந்தலனனியநோகும."55
ட நோக்ட் மெநோரினநோல்
ட் மெற்டகநோளிேப்ெடே
இந்தப்
ெததிலனிய
அதன்
முழுல் மெயில்
இங்கு
பகநோடததுள்டளன்;
ஏபனனில்
அப்பெநோழுதுதநோன்
ல்வேநோசகர்கள் ் மெநோர்க்ஸ உண்ல் மெயில் என்ன எழுதினநோர்
என்ெலதக்
பகநோண்ட
தன்னுலேனிய
முடிவிற்கு
ட நோக்ட் மெநோர் ல்வேந்தது நினியநோனியப்ெடததப்ெே முடியு் மெநோ
என்ெலதத தநோங்கடள தீர்் மெநோனிததுக் பகநோள்ள முடியும.
"இந்தச் சிறப்ெநோன உல ப்ெகுதி ெற்றி ெலை
கூறப்ெே முடியும. கமயூனிசததிற்கநோக ெலை
ஆண்டகள் டெநோ நோடினிய பின்னர், இங்கு அலத
் மெநோர்க்ஸ
பல்வேளிப்ெலேனியநோக,
உண்ல் மெனியநோன
் மெனித சுதந்தி ததிற்கு ஒரு முன் நிெந்தலனனியநோக
லகவிடகிறநோர்
என்ெது
மிகவும
பல்வேளிப்ெலேனியநோனதநோகும. சமூகததின் முந்லதனிய
கடேததுேன்
ஒரு
முறிவு
என்ெதில்தநோன்
சுதந்தி ம
ல்வேரும
எனக்
கூறுல்வேதற்கில்லலை;
அதநோல்வேது பு டசியின் மூலைமதநோன் அலேனியப்ெடம
என்று
இல்லலை;
ஆனநோல்
ல்வேநோழ்லக
நிலலைல் மெயில்
அடிப்ெலே
முன்டனற்றதலத
அதநோல்வேது சீர்திருந்ததலதக் பகநோண்டல்வேருல்வேதில்
உள்ளது. சுருக்க் மெநோகக் கூறினநோல், ் மெநோர்க்ஸ
இங்கு பு டசிலனிய சீர்திருததததநோல் பி தியீட
பசய்கின்றநோர்."56 ட நோக்ட் மெநோர் குறிப்பிடல்வேது.
இந்த ெததிலனிய ெற்றி ெலைவும கூறப்ெே முடியும என்ெது
சந்டதகததிற்கு இேமின்றி உண்ல் மெதநோன்; ஆனநோல் ட நோக்ட் மெநோர்
கூறுல்வேது எதுவும சரியில்லலை. இந்த உல ப்ெகுதியில்
சீர்திருததததிற்கு ஆத ல்வேநோக பு டசிலனிய நி நோகரிக்கலைநோம என்று
கநோண்ெதற்கு பசநோற்பறநோேரின் ஒவ்பல்வேநோரு பசநோல்லுக்கும அதன்
எதிர்ப்பெநோருலள
பகநோடததநோல்தநோன்
முடியும
என்று
இருக்கிறது. "சுதந்தி ம என்ெது கூடேநோக உலழக்கும
சமூக் மெனிய் மெநோக்கப்ெடே ் மெனிதன் இனியற்லகயுேனநோன தங்கள்
ெரி் மெநோற்றதலத ெகுததறில்வேநோர்ந்த ல்வேலகயில் கடடப்ெடததி,
இனியற்லகயின்
குருடடததன் மெநோன
ஆற்றல்களநோல்
ஆளப்ெடடவிேநோ் மெல், அதலன பெநோதுக் கடடப்ெநோடடிற்குள்
பகநோண்டல்வே
டல்வேண்டம"
என்று
் மெநோர்க்ஸ
பி கேனப்ெடததுகிறநோர். இது அலனதது சக்தியும நிலறந்த
சந்லத ல்வேடில்வேல் மெப்பு பகநோண்டள்ள பெநோருளநோதநோ அ நோஜகம
நிலைவும முதலைநோளிததுல்வே உற்ெததிமுலறலனியத தூக்கி எறில்வேதின்
மூலைமதநோன் அலேனியப்ெே முடியும; இந்த அடிப்ெலேயில்
தன்லன தக்க லல்வேததுக்பகநோள்ளவும ல்வேநோழ்லல்வே விஸதரிக்கவும
இனப்பெருக்கம பசய்யும டதலல்வேனியநோல் ஆலணயிேப்ெடம
உலழப்பின் பசனியற்ெநோடபேல்லலைக்கு அப்ெநோல் ் மெனிதனுலேனிய
ெலேப்புத
திறன்களின்
ல்வேளர்ச்சி
சுதந்தி ம
என்ெது
புரிந்துபகநோள்ளப்ெடம. இனியற்லகயில் இருந்து தநோன் தப்பி
ல்வேநோழ்ல்வேதற்கும,
இனப்பெருக்கம
பசய்ல்வேதற்குத
டதலல்வேனியநோனல்வேற்லற
் மெனிதன்
பெறடல்வேண்டினிய
தளததில்
இருந்துதநோன் சுதந்தி ம டதநோன்றும. ் மெணிததினியநோலைம குலறந்த
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டல்வேலலை நோள் என்று ல்வேருமடெநோது டதலல்வே மீது சிறிது சிறிதநோக
சுதந்தி ம
ஆதிக்கம
பசலுததும
அடிப்ெலேயின்
அளவுடகநோலைநோக அது இருக்கும. ஆனநோல் அதுடல்வே சுதந்தி ம
அலேனியப்ெடடவிடேதநோக
பெநோருள்
த நோது;
அதுவும
முதலைநோளிததுல்வே ல்வேடில்வேல் மெப்பிற்குள் உறுதினியநோகத த நோது.
ட நோக்ட் மெநோர் பகநோடக்கும அடதத கருததிற்கு இப்ெததியில்
இருந்து ஏதும ஆத லல்வேக் பகநோடக்கநோது.
"் மெ புல்வேழிப்ெடி
் மெநோர்க்சிசம
பல்வேறும
சீர்திருததததிற்கு
எப்பெநோழுதுட் மெ
விட நோதப்
டெநோக்லகததநோன் பகநோண்டள்ளது. ஆயினுமகூே
இந்த உல ப்ெகுதியில் ் மெநோர்க்ஸ, முதலைநோளிததுல்வே
சமூகததின்
உண்ல் மெனியநோன
எஜ் மெநோனர்களநோக
பெநோருளநோதநோ
நிகழ்வுப்டெநோக்குகள்மீது
கடடப்ெநோடலே ் மெனிதர்கள் மீண்டம பகநோள்ள
முடியும
என்றநோல்,
தற்கநோலை
பதநோழிற்துலற
சமூகமும உண்ல் மெனியநோன ் மெனித சுதந்தி மும
இலனியந்திருக்கக் கூடம என்ற
மபிக்லகலனிய
பகநோடததுள்ளநோர்."57
ஆனநோல் பெநோருளநோதநோ
ல்வேநோழ்வின்மீது ெகுததறில்வேநோர்ந்த
கடடப்ெநோட என்ெது முதலைநோளிததுல்வே அல் மெப்பு முலறயின் கீழ்
இனியலைநோதது ஆகும; இமமுலறயின் கீழ் முற்றிலு் மெநோன
் மெனிததடதலல்வேகலளப்
பூர்ததி
பசய்ல்வேதற்கு
இலைநோெ
ட நோக்கததிற்கநோன உந்துதலலைக் கீழ்ப்ெடததவும முடினியநோது.
ல்வே லைநோற்று சேல்வேநோதம, ஏங்பகல்ஸ, ் மெநோர்க்சிசம ஆகினியலல்வே
இல்லைநோத
் மெநோர்க்சிற்குததநோன்
ட நோக்ட் மெநோர்
ல்வேநோதிடகிறநோர்;
இறுதியில் இது டசநோசலிசப் பு டசி இல்லைநோத ் மெநோர்க்ஸ,
தலலைகீழநோக ் மெடடம என்றில்லைநோ் மெல் லகவிலைங்குகள் ் மெற்ற
தலளகளுக்கும
உடெடததப்ெடே
"் மெநோர்க்ஸ"
என்று
ஆகிவிடகின்றது.
முடிவுல
இந்த ஆய்வுல க்கு ஒரு சிறினிய முடிவுல லனிய டசர்க்க
டல்வேண்டினியது அல்வேசினிய் மெநோகிறது. Marx After Marxisim என்னும
நூல் பல்வேளியிேப்ெடே பின்னர் The Philosophal Challenge of
September
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என்ற டல்வேறு ஒரு நூல், டெ நோசிரினியர்
ட நோக்ட் மெநோரின்
ெதிப்பின்கீழ்
ல்வேந்துள்ளது.
ட நோக்ட் மெநோரும
டஜநோசப் ் மெநோர்பகநோலிெல்ஸர்க்ஸும இலணந்து எழுதினிய இந்நூலின்
முன்னுல யில், நோம கீடழயுள்ளலதப் ெடிக்கிடறநோம:
"எ் மெது ் மெ பில் நோம ன்கறிந்த ல்வேழில்வேலகப்ெடி
9/11 நிகழ்வுகலள ெற்றி ஆ நோனியத தனியநோ நோக
உள்டளநோ் மெநோ
அல்லைது
அவ்வித
முலறகள்
இப்ெணிக்கு
டெநோது் மெநோ
என்றும
வினியக்க
டல்வேண்டியுள்ளது. எ் மெது ெகுப்ெநோய்வுக் கருவிகள்
ெற்றி இனி
நோம உறுதினியநோகக் கூறுல்வேதற்கு
இல்லலை.
... நோம
அறிந்துள்ள
அ சினியல்
ப் மெய்யினியல் என்ெது கநோலைம கேந்துவிடேது
டெநோல் டதநோன்றுகின்றது, எ் மெக்கு டதலல்வேனியநோன
ட ததில் உதல்வேநோ் மெற் டெநோய்விடகிறது.
"இதடதக்க நிலலை ் மெற்ற டதலல்வேகளுக்கும
விரில்வேநோக்கம அலேந்துள்ளடதநோ என்ற ஐனியமும
எழுகின்றது.
மமுலேனிய
தனியநோரிக்கப்ெடே
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நிகழ்வினநோல்
பெரும
குழப்ெதலத
அலேந்துள்ளன. உலைலக எ் மெது டகநோடெநோடகளில்
பிடிததுலல்வேததுள்டளநோம
என்ற
முன்கருதது
உலைகததினநோடலைடனிய
தகர்க்கப்ெடடவிடேது.
எல்வேரும
எதிர்ெநோர்க்க
முடினியநோத
ல்வேலகயில்
உலைகம
ெலைவிதங்களிலும
் மெநோறிவிடேது.
ல்வேழக்க் மெநோன
கருவிகலள
எளிதநோகப்
ெனியன்ெடததும முலறயில் 9/11 நிகழ்வுகலள
நோம ெகுததுக் கநோணமுடினியநோது. எ் மெது புரிந்து
பகநோள்ளும ஒழுங்லக அலல்வே ் மெறுக்கின்றன;
எ் மெது ல்வேழில்வேலககள் ல்வேலளந்து பகநோடதது புரினிய
லல்வேக்கு் மெநோ என்றும நோம கூறமுடினியநோது."58
எதநோர்தததலத
எதிர்பகநோள்ளுமடெநோது
தததுல்வேநோர்தத
பசனியலிழந்தநிலலை, புததிஜீவித தில்வேநோல்தன்ல் மெயின் ஒப்புதல்
ல்வேநோக்குமூலை் மெநோக
இலதவிே
ஆச்சரினியமமிக்க
சுனிய
அமெலைப்ெடததலலை
நோம கற்ெலனகூே பசய்னியமுடினியநோது.
கேததல்கநோ ர்களநோல் எடததுக்பகநோள்ளப்ெடே
வி் மெநோனங்கள்
உலைக ல்வேர்ததக ல் மெனியதலத சிலதததன என்று ் மெடடமில்லைநோ் மெல்
2,500
ஆண்டகளநோக
புலைனுணர்வு
சநோர்ந்த
் மெற்றும
ஆய்வுரீதினியநோன ல்வேளர்ச்சியுற்ற ப் மெய்யினியல் சிந்தலனலனியயும
சிதறடிததுவிடேது
என
நோம
மெடல்வேண்டம
என்று
டெ நோசிரினியர் ட நோக்ட் மெநோர் எதிர்ெநோர்க்கிறநோர்.
9/11
நிகழ்வுகளுக்கு
தனிததன்ல் மெயில்
இப்ெடி
புரிந்துபகநோள்ளநோ நிலலைலனிய எது பகநோடததது என்ெது ெற்றி
ட நோக்ட் மெநோர் கூறவில்லலை. இ ண்ட உலைகப் டெநோர்களின்
பகநோடூ ங்கள், யூதப் ெடபகநோலலை (Holocaust), ஸ நோலினிசததின்
கலளபனியடப்பு, இ ண்ட அணுகுண்டகள் டெநோேப்ெடேல் மெ,
நூறநோயி க்கணக்கநோன மில்லினியன் ் மெக்களின் உயிர்கலளக்
குடிதத ல்வேலகயில் ப் மெநோதத் மெநோக நிலைவியிருந்த கணக்கிலைேங்கநோ
கநோடடமி நோண்டிததன
பசனியல்கள்
ஆகினியலல்வே
இருெதநோம
நூற்றநோண்டில்
லேபெற்றுள்ளன; பசப்ேமெர் 11, 2001 ல்
ேந்த
நிகழ்வு
இததலகனிய
முன்டனநோடி
துன்பினியல்
நிகழ்வுகளில் இருந்து எப்ெடித
தனிததன்ல் மெயுலேனியது?
அந் நோளின் நிகழ்வுகலள விே என்ன புதினிய, இதுகநோறும
கற்ெலன பசய்திருக்க முடினியநோத நிகழ்வுகலள இக்கநோலை
நிகழ்வுகள் பல்வேளிப்ெடததின?
் மெநோர்க்சிசததின் மீதநோன ட நோக்ட் மெநோரின் தநோக்குதல் அல்வேல
இருெததிடனியநோ நோம நூற்றநோண்டின் முதல் அ சினியல் சல்வேநோலலை
சந்திக்க தனியநோ ற்ற நிலலையில் தள்ளிவிடடள்ளது என்ெது
பல்வேளிப்ெலேனியநோகும. "் மெநோர்க்சிசததின்" ் மெ ணதலத பி கேனம
பசய்தபின்னர்,
டஹேகலினிய
கருததுல்வேநோததலத
் மெநோர்க்ஸ
் மெறுததது தததுல்வேநோர்தத முலறயில் ப றிபிறழ்ந்த ் மெநோர்க்சிச
் மெறுப்பு என்று பி கேனம பசய்த பின்னர், ட நோக்ட் மெநோர் தற்கநோலை
எதநோர்தததலத
ஆ நோய்ந்து
விளங்கிக்பகநோள்ளுல்வேதற்கு
டதலல்வேனியநோன
் மெநோற்றீேநோன
தததுல்வேநோர்தத
கடேல் மெப்லெ
கண்டபிடிப்ெதில் டதநோல்வியுற்றுள்ளநோர் என்ெது பதளிவு.
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பசனியல்முலறல்வேநோதியும
டஹேகலின்
கடல் மெனியநோன
எதிர்ப்ெநோளரு் மெநோன டெ நோசிரினியர் டஜமஸ டெர்ன்ஹேநோமின்
(டஹேகலலை இல்வேர் "் மெனித சிந்தலனலனியப் பெரும
குழப்ெததிற்கு
உடெடததினிய
் மெடிந்துவிடே
தன்ல் மெலனியயுலேனியல்வேர்" என்று கண்டிததிருந்தநோர்) தனது
ல்வேநோதரீதினியநோக ெதிலிறுக்லகயில், டப நோடஸகி ் மெநோபெரும
டஜர்் மெனினிய ப் மெய்யினியலைநோருக்கு புகழநோ ம சூடடினநோர்:
"ேநோர்வினுக்கும,
் மெநோர்க்சுக்கும
முன்னநோல்
டஹேகல்
எழுதினநோர்.
பிப ஞ்சுப்
பு டசி,
சிந்தலனக்கு
பகநோடததிருந்த சக்தி ல்வேநோய்ந்த ஊக்கததினநோல், டஹேகல்
விஞ்ஞநோனததின்
பெநோது
இனியக்கதலத
ன்கு
எதிர்ெநோர்ததிருந்தநோர்.
ஆனநோல்
ட் மெலதயிேமிருந்து
என்றநோலும, அது ஒரு எதிர்ெநோர்ப்புததநோன் என்றநோலும,

டஹேகலிேம
அதுபல்வேநோரு
கருததுல்வேநோத
தன்ல் மெலனிய
பெற்றது. கருததுல்வேநோத நிழல்களுேன், அலல்வே இறுதி
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ல்வேளர்ச்சி
என்ெல்வேற்றின்
ஊேநோக
இததலகனிய
கருததுப்ெடில்வேங்கள், விதிகள் ஆகினியலல்வே (சிந்தலன,
விஞ்ஞநோனம = 'தர்க்கரீதினியநோன கருதது') விதிகளுக்கு
உடெடட,
கிடேததடே
எப்பெநோழுதும
அலசந்துபகநோண்டிருக்கும,
ல்வேளரும
இனியற்லகயின்
எல்லைநோக்கநோலைததிற்கும
பெநோருந்தும
தன்ல் மெலனிய
தழுவுகின்றன. உண்ல் மெனியநோக இங்கு புறநிலலைனியநோக மூன்று
பதநோேர்புகள் உள்ளன: 1) இனியற்லக; 2) ் மெனிதனின்
அறியும தன்ல் மெ = ் மெனித மூலள (அடத இனியற்லகயின்
மிக உனியர்ந்த விலளபெநோருள்), ் மெற்றும 3) ் மெனித அறிவில்
இனியற்லகலனிய
பி திெலிக்கும
ல்வேடில்வேல் மெப்பு;
இந்த
ல்வேடில்வேல் மெப்பு
துல்லினிய் மெநோன
கருததுப்
ெடில்வேங்கள்,
சடேங்கள், பிரிவுகள் ஆகினியல்வேற்லறக் பகநோண்டள்ளது.
் மெனிதன் புரிந்துபகநோள்ள = சிந்திததுப் ெநோர்க்க =
இனியற்லகலனிய அதன் முழுததன்ல் மெலனியயும பி திெலிக்க,
அதன் 'உேனடி முழுல் மெலனிய' பி திெலிக்க முடினியநோது;
அல்வேனநோல் அதற்கு அருகநோல் மெயில்தநோன் எப்பெநோழுதும
ல்வேந்து,
பிரிதபதடதது,
கருததுப்
ெடில்வேங்கலள,
சடேங்கலள, அறில்வேநோர்ந்த முலறயில் உலைலகப் ெற்றினிய
ஒரு சிததி தலதத தீடடல்வேது டெநோன்றல்வேற்லறச் பசய்னிய
முடியும. (Lenin, Collected Works, Vol. 38 [Moscow, 1972], p.
182, அழுததம மூலைததில் உள்ளது).
் மெற்பறநோரு உல ப்ெகுதியில் பலைனின் குறிப்பிடகிறநோர்:
"அறிலக என்ெது நிலலைடெறுலேனியது (சநோசுல்வேத் மெநோனது),
புறநிலலைக்கநோன எண்ணததின் முடிவிலைநோ அனு் மெநோனம.
் மெனிதனின் சிந்தலனயில் இனியற்லகயின் பி திெலிப்லெ
"உயி ற்றதநோகடல்வேநோ",
"அருல்வே் மெநோனதநோகடல்வேநோ",
இனியக்க் மெற்றதநோகடல்வேநோ,
மு ண்ெநோடகள் அற்றதநோகடல்வேநோ
புரிந்து பகநோள்ள கூேநோது, ஆனநோல் இனியக்கததின்
இலேனியறநோ நிகழ்ச்சிடெநோக்கில், மு ண்ெநோடகளின் ் மெற்றும
அல்வேற்றின்
தீர்வுகளின்
டதநோற்றுல்வேநோய்களும
புரிந்து
பகநோள்ளப்ெே டல்வேண்டம." (Ibid, p. 195, அழுததம
மூலைததில் உள்ளது).
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