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டசம்பர் 11 அன்ற, சர்வவத்வதேச வதச சோசலிச இயக்க்கம சோனத
“ரஷ்ய

்கம சோர்க்சிசத்தின் ்வதேந்ன் தந்த்வதே” வதோ சோர்ஜ வலலன்டவதன சோவிச
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
160 வத
பிறந்்வதேதினத்ன் தந்த்வதே
அனுசரிக்கிறத.”்கமனி்வதேர்கள் லசய்யும் தீன் தந்த்கம அவர்களுக்குப
பிறகும் வ சோழ்கிறத; அவர்கள் லசய்யும் நன்ன் தந்த்கம லபரும்ப சோலும்
எலும்புகளுடன்
வதசர்ந்த
புன் தந்த்வதேக்கபபடுகிறத”.
இத
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் விடயத்தில் லபரு்கமளெவுக்கு உண்ன் தந்த்கமய சோக
இருக்கிறத.
இத
லவற்கமவதன
வரல சோற்ற சோசிரியர்களின்
அகநின் தந்தல ்கமனவிருபபின சோல் ்கமட்டும் வின் தந்தளெந்த விடவில்ன் தந்தல,
அவரத லநடய புரட்சிகர வ சோழ்க்ன் தந்தகயின் முரண்பட்ட
்வதேன்ன் தந்த்கமயில் இருந்தம் எழுகிறத.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் வ சோழ்க்ன் தந்தகயின் கன் தந்தடசி ஆண்டுகளில்,
வத்வதேசியப வதபரினவ சோ்வதேத்திற்கு (national chauvinism) அவர்
சரண சோகதியன் தந்தடந்்வதேன் தந்த்கம
புரட்சிகர இடதகளின் ்கமத்தியில்
அவரத ்கமரிய சோ்வதேன் தந்தய ்வதேகர்த்த விட்டத என்ற உண்ன் தந்த்கமன் தந்தயக்
லக சோண்வதட அவரத அரசியல் ்கமரபு ஆழ்கம சோக
நிறம்
தீட்டபபட்டு வந்திருக்கிறத. 1914 இல் உலகப வதப சோரின்
லவடபபுக்கு வதோர்்கமனிக்கு எதிர சோய் ரஷ்ய சோன் தந்தவ ப சோதக சோக்க
அன் தந்தழத்த
அவர்
பதிலிறபபு
லசய்்வதே சோர்.
1917
இல்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அக்வதட சோபர் புரட்சின் தந்தயக் கடுன் தந்த்கமய சோக
எதிர்த்்வதே சோர்.
இந்்வதே
இரண்டு
க சோட்டக்லக சோடுபபுகளும்
அவ்வபவதப சோன் தந்த்வதேய்வதே சோன
(episodic)
்வதேபபுக்கணக்குகளின்
வின் தந்தளெலப சோருட்களெ சோய் இருக்கவில்ன் தந்தல. பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
்வதேனி்கமனி்வதேத் ்வதேன் தந்தலவிதி முன்தீர்்கம சோனிக்கபபட்ட்வதே சோய் இருந்்வதேத
என்ற திட்டவட்டம் லசய்கின்ற அளெவுக்கு லசல்ல சோ்கமல் —
்கமனி்வதேர்கள்
அவரவர்
ல்வதேரின் தந்தவத்
ல்வதேரிந்ல்வதேடுத்தக்
லக சோள்கிற சோர்கள்— அவரத அரசியல் வீழ்சசிய சோனத, ஒரு
புறநின் தந்தலய சோன அர்த்்வதேத்தில், 1914 ஆகஸ்டல் லவடத்திருந்்வதே
உலக
லநருக்கடய சோல்
அரசியல்ரீதிய சோக
திக்குமுக்க சோட
விட்டருந்்வதே
புரட்சிய சோளெர்களெத
ஒரு
ஒட்டுல்கம சோத்்வதேத்
்வதேன் தந்தலமுன் தந்தறயின் ்வதேன் தந்தலவிதின் தந்தய பிரதிபலித்்வதே்வதே சோக இருந்்வதேத.

1917 இல் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வதப சோன்ற ஆளுன் தந்த்கமகளெத ந சோசகர்கம சோன
முடவின்
“வதவர்கன் தந்தளெ”
அவர்களெத
ஆரம்ப
க சோல
்வதேவறகளிலும்
்வதேவற சோன
அடலயடுபபுகளிலும்
இருந்த
கண்டறிந்தலக சோள்ளெ
வரல சோற்ற சோசிரியர்களும்
வ சோழ்க்ன் தந்தகவரல சோற எழுதபவர்களும் முன் தந்தனவத என்பத
புரிந்தலக சோள்ளெக் கூடயவத்வதே. ஆயினும், அரசியல் உடற்கூற
பரிவதச சோ்வதேன் தந்தனயில சோன இத்்வதேன் தந்தகய அவசிய்கம சோன பயிற்சிகள்
ஒரு்வதேரபப சோன ்கமதிபபீடுகளுக்கும் இட்டுச லசல்லக் கூடும்.
ஆய்வின் கீழ சோன வ சோழ்க்ன் தந்தகய சோனத அ்வதேன்
“தீய”

“நல்ல”

்கமற்றம்

பக்கங்களுக்கு
இன் தந்தடயில சோன
ஒரு
வத்கம சோ்வதேல சோக
லப சோருள்விளெக்க்கமளிக்கபபடுகிறத.
இந்்வதே
அணுகுமுன் தந்தறய சோனத, ஒரு அரசியல் ்வதேன் தந்தலவரின் பரிண சோ்கம
வளெர்சசின் தந்தய வதநர்்கமன் தந்தற ்கமற்றம் எதிர்்கமன் தந்தற அம்சங்களின் ஒரு
வத்கம சோ்வதேல், வத்கமல சோதிக்கம் லசய்வதில் இரண்டுபக்கங்களும்
ஒன்றடன் ஒன்ற சண்ன் தந்தடயிடுகின்றன என்ற அணுகுமுன் தந்தறயில்
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சரிய சோகப புரிந்த லக சோள்ளெ முடய சோத என்பன் தந்த்வதே உணர்ந்த
லக சோள்ளெத் ்வதேவறகிறத. ்கம சோற சோய், புறநின் தந்தல சூழ்நின் தந்தலகளின்
உள்ளெடக்கத்தில், ஒரு அரசியல் ஆளுன் தந்த்கமயின் —ஒரு
அரசியல் ்கமற்றம் புத்திஜீவி்வதேப வதப சோக்கின் என்றம் ந சோம்
இங்வதக வதசர்த்தக் கூறிய சோக வதவண்டும்— பல பக்கம் லக சோண்ட
்கமற்றம் ஒன்றடலன சோன்ற ல்வதே சோடர்புன் தந்தடய கூறகளின் ஆழ்கம சோன
முக்கியத்தவம் லக சோஞ்சம் லக சோஞ்ச்கம சோய் லவளிபபடுகின்றன.
வதக சோல்வதேயின் Mephistopheles எசசரித்்வதேன: “Vernunft wird Unsinn.
Wohltat Plage.” (அறிவுக்கூர்ன் தந்த்கம அபத்்வதே்கம சோக
்கம சோறகிறத.
இனிய குணம், ஒடுக்குமுன் தந்தறய சோகிறத.”) வரல சோற்றின் ஒரு
க சோலகட்டத்தில்,
நிய சோய்கம சோன
க சோரணத்தக்க சோக,
உண்ன் தந்த்கமய சோகவும் வலின் தந்த்கமயின் வத்வதே சோற்றவ சோய சோகவும் ல்வதேன்படக்
கூடய ஒன்ற இன்லன சோரு க சோலகட்டத்தில் லப சோய்ய சோகவும் ஒரு
்கமரணகர்கம சோன பலவீன்கம சோகவும் லவளிபபடுகிறத.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வ சோழ்க்ன் தந்தக
குறித்்வதே
ஆய்வு
வரல சோற்றின் அத்திய சோவசிய்கம சோன புறநின் தந்தலத் ்வதேன்ன் தந்த்கமன் தந்தய
ப சோதக சோபபத என்ற சவ சோன் தந்தல முன்ன் தந்தவக்கிறத. அவரத
அரசியல் வீழ்சசியின் அறிகுறிகள் 1905 ஆம் ஆண்டவதலவதய
ஏற்கனவதவ லவளிபபட்டருந்்வதேன என்பதில் எந்்வதே சந்வத்வதேகமும்
இல்ன் தந்தல. இத அவரத புத்திஜீவி்வதே சக்திகள் திடீலரன
பலவீன்கமன் தந்தடந்்வதேன் தந்த்வதேக்
லக சோண்வதட சோ
அல்லத
அவரத
ஆளுன் தந்த்கமயின் “எதிர்்கமன் தந்தற” பக்கங்கள் வலுவன் தந்தடந்்வதேன் தந்த்வதேக்
லக சோண்வதட சோ விளெக்கத் ்வதேகுந்்வதேத அல்ல. மு்வதேல சோம் ரஷ்யப
புரட்சியின் லவடபபும் ்வதே சோக்கமும் ்வதே சோன் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வீழ்சசியில் வத்கமல சோதிக்கம் லசலுத்திய க சோரணிகளெ சோக இருந்்வதேன.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் ்வதே சோன் ரஷ்ய சோவில் ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கம்
ஒரு புரட்சிகர சமூக சக்திய சோக எழுவன் தந்த்வதே முன்கணித்்வதே மு்வதேல்
்கம சோர்க்சிச ்வதேத்தவ சோசிரியர சோக இருந்திருந்்வதே சோர். 1905 புரட்சியின்
லவடபப சோனத
ோனந சோயகப
புரட்சியில்
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்தின் தீர்்கம சோனகர்கம சோன ப சோத்திரம் குறித்்வதே அவரத
்கமதிபபீட்ன் தந்தட ஊர்ஜ்வதேம் லசய்்வதேத. ஆயினும், அத அரசியல்
ோனந சோயகத்தக்க சோன
வதப சோர சோட்டம்,
மு்வதேல சோளித்தவ
வர்க்கத்ன் தந்த்வதேத்
தூக்கிவீசுவத
்கமற்றம்
வதச சோசலிசத்ன் தந்த்வதே
ஸ்்வதே சோபிபபத ஆகியவற்றக்கு இன் தந்தடயில சோன உறவு குறித்்வதே
இன்றியன் தந்த்கமய சோ்வதே அரசியல் வதகள்விகன் தந்தளெயும் எழுபபியத,
இந்்வதேக் வதகள்விகள் முந்ன் தந்த்வதேய க சோல் நூற்ற சோண்டு க சோலத்தில்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அபிவிருத்தி லசய்திருந்்வதே முன்வதன சோக்கின்
அத்திய சோவசிய்கம சோன கூறகளுக்கு முரண்பட்ட்வதே சோய் இருந்்வதேன.
நிகழ்வுகளெ சோல் ்வதேனத லசல்்வதேகன் தந்த்கமன் தந்தய இழந்திருந்்வதே ஒரு
அரசியல்

முன்வதன சோக்குடன்

அவர்

இன் தந்தணந்திருந்்வதே்வதே சோனத,

நீண்ட ஒரு வீழ்சசியின் தந்தன ஆரம்பித்த ன் தந்தவத்த, ஒட்டுல்கம சோத்்வதேக்
க சோட்டக்லக சோடுபபில் உசசத்ன் தந்த்வதே அன் தந்தடந்்வதேத.
ஆன சோலும்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
முடவு
அவரத
ச சோ்வதேன் தந்தனகன் தந்தளெ இல்ல சோ்கமல் லசய்தவிடுவதில்ன் தந்தல. அல்லத
அவரத முன்வதன சோக்கின் முக்கிய்கம சோன கூறகள் இறதிய சோக
்கமறக்கபபடுவ்வதே சோல் அவரத அரசியல் எழுத்தக்கள் மீ்வதே சோன
ஒரு ஆய்வில் இருந்த இன்ற கற்றக் லக சோள்வ்வதேற்கு
எதவுமில்ன் தந்தல என்ற அர்த்்வதே்கமல்ல. வத்கமன் தந்த்வதேகளின் விடயத்தில்
—அவர்கள் பணிய சோற்றியத அரசியல் களெ்கம சோயிருக்கல சோம்,
விஞ்ஞ சோன
களெ்கம சோயிருக்கல சோம்,
அல்லத
கன் தந்தலயின்
களெ்கம சோயிருக்கல சோம்—

லபரும்ப சோலும்

நடபபன் தந்த்வதேப

வதப சோல,

அவர்கள் பின்ன சோல் வரும் ்வதேன் தந்தலமுன் தந்தறகள் கண்டறிவ்வதேற்க சோக
ஏர சோளெ்கம சோன புன் தந்த்வதேந்்வதே இரத்தினங்கன் தந்தளெ விட்டுச லசல்கிற சோர்கள்.
நிசசய்கம சோக பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் விடயமும் அத்வதே சோன். அவரத
பலவீனங்களும் வத்வதே சோல்விகளும் நன்கறிந்்வதேன் தந்தவ, அவற்ன் தந்தறக்
கற்பத புரட்சிய சோளெர்களின் பல ்வதேன் தந்தலமுன் தந்தறகளுக்கு ஒரு
எசசரிக்ன் தந்தகக் கன் தந்த்வதேய சோக வதசன் தந்தவலசய்திருக்கிறத. ஆன சோல்
அவரத பன் தந்தடபபுகளின் வழிய சோகத் வத்வதேடன சோல், சர்வவத்வதேசத்
ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர இயக்கத்திற்கு
புத்தயிரூட்ட ்கமகத்்வதே சோன ்கமதிபபுக் லக சோண்ட ஏர சோளெ்கம சோனவற்ன் தந்தற
அவரத
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
்கமற்றம்
அரசியல்
்கமரபில்
்கம சோர்க்சிஸ்டுகள் க சோண்ப சோர்கள்.
ஆரம்பத்தில், குறிபப சோக 1905 புரட்சிக்கு முன்வந்்வதே மூன்ற
்வதேச சோப்வதேங்களின்
க சோலத்தில்,
்கம சோர்க்சிசத்ன் தந்த்வதே
அபிவிருத்தி
லசய்்வதேதிலும்
ப சோதக சோத்்வதேதிலும்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
பங்களிபபு எந்்வதே அளெவுக்கு விரிந்்வதே்வதே சோய் இருந்்வதேத என்பன் தந்த்வதே
ஒரு கட்டுன் தந்தரக்குள்ளெ சோக வதப சோத்கம சோன அளெவு சுருக்கிக் கூறவத
என்பத ச சோத்தியமில்ல சோ்வதேத. அவரத எழுத்தக்கள் அக்வதட சோபர்
புரட்சிக்குத்
்வதேன் தந்தலன் தந்த்கம
லக சோடுத்த
வரல சோற்றின்
மு்வதேல்
ல்வதே சோழில சோளெர் அரன் தந்தச நிறவிய லலனின், ட்லர சோட்ஸ்கி ்கமற்றம்
ரஷ்ய
வதச சோசலிஸ்டுகளின்
்வதேன் தந்தலமுன் தந்தறக்கு
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
்கமற்றம்
அரசியல்
கல்வியளிபபதில்
அச சோ்வதே சோரண்கம சோன
லசல்வ சோக்கு லசலுத்தின.
ஒரு
முக்கிய்கம சோன
வரல சோற்ற
ஆளுன் தந்த்கமய சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ஸ்்வதே சோன்கம சோனத அவரத கணிச்கம சோன
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே எழுத்தக்களின் மீவத்வதே அ்கமர்ந்திருக்கிறத. அதில்
அவர் ்கம சோர்க்ஸ் ்கமற்றம் ஏங்லகல்ஸின் கருத்தக்கன் தந்தளெ
விளெக்கின சோர் ்கமற்றம் அபிவிருத்தி லசய்்வதே சோர். அவற்றில் மிக
நன்கறிந்்வதேன் தந்தவ பின்வரு்கம சோற: வரல சோற்றின் வத்கம சோனிச (ஒவதர

மூலக்கூறப) ப சோர்ன் தந்தவயின் அபிவிருத்தி குறித்த (On the

Development of the Monist View of History),
வரல சோற்றில் ்வதேனி்கமனி்வதேனின் ப சோத்திரம் (The Role of the
Individual in History), வரல சோற்றின் சடவ சோ்வதேப புரி்வதேல்
குறித்த (On the Materialist Understanding of
History) ்கமற்றம் ்கம சோர்க்சிசத்தின் அடபபன் தந்தடப பிரசசின் தந்தனகள்
(Fundamental Problems of Marxism). 18
ஆம்
நூற்ற சோண்டு பிலரஞ்சு சடவ சோ்வதேத்தின் வரம்புகள் குறித்்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் திறன சோய்வும், இயங்கியல் ்கமற்றம்
வரல சோற்றச சடவ சோ்வதேத் ்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே ்கம சோர்க்சும் ஏங்லகல்சும்
விரித்தன் தந்தரத்்வதேன் தந்த்கமக்கு அத லக சோண்டுள்ளெ உறவும் இபவதப சோதம்
முழு லசல்்வதேன் தந்தகன் தந்த்கமயுடன் நிற்கின்றன. ல்கமய்யியல் வரல சோற
குறித்்வதே அவரத அறிவு அறிவுக்களெஞ்சியம் வதப சோன்ற்வதே சோகும்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வத்வதேர்சசி லபற சோ்வதே முக்கிய்கம சோன ல்கமய்யியல்
உன் தந்தரலயன்ற எதவுமிருந்்வதே்வதே சோ என்ன என்ற ச்கமக சோல ஒருவர்
ஆசசரியம் லக சோள்வன் தந்த்வதேத் ்வதேவிர்க்கமுடய சோத. ஏவத்வதேனும் ஒரு
குட்ட—மு்வதேல சோளித்தவப
வதபர சோசிரியர்
அவரத
லச சோந்்வதே
குழபப்கம சோன ்கமற்றம் நல்லத என லப சோறக்கிலயடுத்திருந்்வதே
ல்கமய்யியல் ஊகங்கள் மிக ஆழ்கம சோய் அவவதர சிந்தித்்வதேன் தந்தவ
என்ற ்வதேன்ன் தந்தனத்்வதே சோவதன ஏ்கம சோற்றிக் லக சோள்கின்றவ சோற கூறிக்
லக சோள்கிறவதப சோத,
அந்்வதே
ஆணவமிக்க
அற்பரின்
“கண்டுபிடபபுகள்” எல்ல சோம் ஏற்கனவதவ கூறபபட்டத ்வதே சோன்,
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ஒன்ற அல்லத இரண்டு நூற்ற சோண்டுகளுக்கு முன்ப சோகவதவ
லவளியிடபபட்டருந்்வதே ஒரு புத்்வதேகத்தில், இன்னும் மிக
அழக சோன
இலக்கிய
நன் தந்தடயில்,
லவளிபபடுத்்வதேபபட்டு
விட்டருந்்வதேத என்பன் தந்த்வதேக் க சோட்டுவதில் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
அளெவில்ல சோ ஆனந்்வதேம் லக சோள்வ சோர்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
எழுத்தக்கள்
உள்ளெடக்கத்தில்
லசறிவ சோனன் தந்தவய சோகும், அவற்ன் தந்தறக் கவனத்தடன் படக்கும்
வ சோசகர்கள் அவரத உட்ப சோர்ன் தந்தவகளின் ்வதே சோக்குபபிடக்கும்
லப சோருத்்வதேம் கண்டு ்கமன் தந்தலத்தப வதப சோவ சோர்கள். 1896 இல்,
வரல சோற்ற நிகழ்சசிபவதப சோக்குகன் தந்தளெ விளெக்குவ்வதேற்கு இனம்
(race)
என்ற
பின் தந்தழய சோன
கருத்்வதே சோக்கத்ன் தந்த்வதேப
பிரவதய சோகித்்வதே்வதேற்க சோக பிலரஞ்சு வரல சோற்ற சோசிரியர் வதடய்ன்
(Hippolyte
Taine)
மீத
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
கவனம்
லசலுத்தின சோர். பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் எழுதின சோர், “சற்ற அதிக
சிக்கல சோன நிகழ்வுகன் தந்தளெ பிறபபின சோல் அல்லத ப சோரம்பரிய்கம சோக
அன் தந்த்கமயும் நின் தந்தலகளின் லசயல்ப சோடுகள் ்வதே சோன் க சோரணம் என்ற
க சோட்டுவன் தந்த்வதேக் க சோட்டலும் ப சோர்க்க, அத்்வதேன் தந்தன சிர்கமங்கன் தந்தளெயும்
உ்வதேறித்்வதேள்ளுவதில்,
எளி்வதே சோனத
வதவலற சோன்றமில்ன் தந்தல.
ஆயினும் வரல சோற்ற அழகியல் என்பத அ்வதேன்பின் லபரும்
ப சோதிபபுக்குள்ளெ சோகும் .”[1]
அவத்வதே விடயத்தில சோன இன்லன சோரு கருத்தன் தந்தரயின் வதப சோத,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் நன் தந்தகசசுன் தந்தவயுடன் குறிபபிட்ட சோர்: “எந்்வதே
இன்கம சோக
இருந்்வதே சோலும்,
குறிபப சோக
அ்வதேன்
சமூக
அபிவிருத்தியின்
ஆரம்ப
கட்டங்களில்,
்வதேன்ன் தந்தன
இருபபதிவதலவதய மிக அழக சோன இன்கம சோகக் கருதிக் லக சோண்டு,
்வதேன்ன் தந்தன ்கமற்ற இனங்களில் இருந்த பிரித்தக்க சோட்டுகின்ற
அந்்வதே
அம்சங்களின்
மீத
ஒரு
லபரும்
்கமதிபபு
லக சோண்டருக்கும் என்பத லப சோதவ சோய் அறிந்்வதேத ்வதே சோன்.”[2]
வரல சோற்றப பகுபப சோய்வுக்க சோன ஒரு லசல்லுபடய சோகின்ற
வன் தந்தகபப சோட சோக
இனம்
இருபபன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
நிர சோகரித்்வதே சோர். “வரல சோற்ற ்கமக்கள் வன் தந்தக என எடுத்தக்
லக சோண்ட சோல்,
லப சோதவ சோக
அவர்கள்
ல்வதே சோடர்ப சோய்
குறிபபிடுவ்வதேற்கு இனம் என்ற வ சோர்த்ன் தந்த்வதேன் தந்தய பயன்படுத்்வதே
முடய சோத பயன்படுத்்வதேக் கூட சோத என்பன் தந்த்வதேவதய, மு்வதேல சோவதம்
மு்வதேன்ன் தந்த்கமய சோனத்கம சோய்,
ந சோம்
சுட்டக்
க சோட்ட
விரும்ப
வதவண்டும். வரல சோற்றில் எந்்வதே ஒரு ்கமக்கள் குழுவ சோயினும்
தூய
இனம்
என்ற
அன் தந்தழக்கபபடத்்வதேக்கவர்கன் தந்தளெக்
லக சோண்டருக்க
முடய சோத;
அவர்கள்
ஒவ்லவ சோருவருவத்கம
பல்வதவற இனக் கூறகள் இன் தந்தடவதயய சோன மிக லநடய ்கமற்றம்
தீவிர்கம சோன கலபபின் வின் தந்தளெலப சோருட்கவதளெ.”[3] ஏர சோளெ்கம சோன
வதப சோலி—இடதகள்
்கமற்றம்
பல்கன் தந்தலக்கழக
அடபபன் தந்தட
லக சோண்ட
அன் தந்தடய சோளெ
அரசியல்
ஊக்குவிபப சோளெர்களெத
முகங்களில் தூக்கிவீசத்்வதேக்க வ சோர்த்ன் தந்த்வதேகன் தந்தளெப பயன்படுத்தி,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் எழுதின சோர்:
எந்்வதே குறிபபிட்ட ்கமக்களெத வ சோழ்வியல்
வரல சோற்றிலும்
ந்கமக்குப
புரிந்த
லக சோள்ளெ
இயல சோ்வதே்வதே சோகத்
ல்வதேன்படுகின்ற
எ்வதேற்கும்
இனத்ன் தந்த்வதேக் க சோரண்கம சோக்கி
விடுவத என்ற
வத்கம சோச்கம சோன பழக்கத்ன் தந்த்வதே ஒருவழிய சோக ந சோம்
விட்லட சோழித்வத்வதே சோல்கமன்ற சோல், சமூக விஞ்ஞ சோனம்
மிக,
மிக
பயனன் தந்தடயும்.
இனரீதிய சோன
குண சோம்சங்கள் அந்்வதே வரல சோற்றின் மீத சற்ற

லசல்வ சோக்கு லக சோண்டருக்கல சோம், ஆன சோலும்
அத்்வதேன் தந்தகய
அனு்கம சோனிக்கபபடுகின்ற
லசல்வ சோக்கு
என்பத
ஆர சோய்சசியின்
நலன்களின்பட
கிட்டத்்வதேட்ட
பூசசிய்கம சோக
கரு்வதேபபடுகின்ற
அளெவுக்கு
மிகமிகச
லச சோற்ப்கம சோன்வதே சோகவதவ இருக்கும், எந்்வதே ்கமக்களின்
அபிவிருத்தியிலும்
அவ்வதே சோனிக்கத்்வதேக்க
அம்சங்கள் அந்்வதே அபிவிருத்தி நடந்வத்வதேறியிருந்்வதே
குறிபபிட்ட
வரல சோற்ற
நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின்
வின் தந்தளெலப சோருளெ சோகத்
்வதே சோன்
கரு்வதேபபட
வதவண்டுவத்கமயன்றி, இனத்தின் லசல்வ சோக்கின சோல்
வின் தந்தளெந்்வதே்வதே சோக அல்ல.[4]
ல்கமய்யியல் சடவ சோ்வதேத்தின் முன்னின் தந்தல ப சோதக சோவலர சோக,
அகநின் தந்தல
கருத்தவ சோ்வதேத்தின்
பல்வதவற
பள்ளிகளுக்கு
வக்க சோலத்த
வ சோங்கிய
ஏர சோளெ்கம சோவதன சோருக்கு
எதிர சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வ சோள்
சுழற்றின சோர்.
லபண்லடட்வதட சோ
குவதர சோஸ், வில்லஹம் வூண்ட் ்கமற்றம் வத்வதே சோ்கமஸ் ்கமச சோரிக்
வதப சோன்ற ஐவதர சோபப சோவின் புத்திஜீவி்வதே ்கமக சோன்கள் உள்ளிட்ட
அவரத
எதிரிகள்
இந்்வதே
வத்கம சோ்வதேல்களில்
ஆழ்கம சோன
இரத்்வதேம்லச சோட்டுகின்ற
க சோயங்களுடவதனவதய
லப சோதவ சோக
லவளியில்வந்்வதேனர்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
சடவ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதே
்வதேளெர்சசியற்றப ப சோதக சோத்்வதேன் தந்த்கமய சோனத அவன் தந்தர இன்ன் தந்தறய
ந சோள்
வன் தந்தரயில்
்வதே சோக்கு்வதேலுக்க சோன
ஒரு
இலக்க சோக
ஆக்கியிருக்கிறத. அவரத கண்வதண சோட்டங்கள் ்கம சோர்க்சிசம்
்கமற்றம்
இயங்கியலின்
“லக சோசன் தந்தசய சோன ”
வடவங்களெ சோக
லப சோதவ சோக
சித்்வதேரிக்கபபடுகின்றன,
நவ—க சோன்ட்டசவ சோ்வதே
கட்டன் தந்த்கமபபியல் ்கமற்றம் வதநர்்கமன் தந்தறவ சோ்வதேம் மு்வதேல் பிர சோங்ஃவதபர்ட்
பள்ளி
்கமற்றம்
பின்நவீனத்தவம்
வன் தந்தரயில்
பகுத்்வதேறிவின்ன் தந்த்கமவ சோ்வதே ்கமற்றம் கருத்தவ சோ்வதே நீவதர சோட்டங்களின்
வத்கமவதல சோங்கிய லசல்வ சோக்கின் கீழ் இருக்கின்ற வதப சோலி —இடத
வதப சோக்குகளின் வட்ட சோரத்தில் இத பரவல சோக சுற்றிவருகின்ற
கருத்்வதே சோக இருக்கின்றத.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வதஹகன் தந்தலப புரிந்த லக சோள்ளெவில்ன் தந்தல
என்றம் அவர் இயங்கியல் வழிமுன் தந்தறக்கு அலட்சியம்
க சோட்டன சோர் என்றம் லபரும்ப சோலும் லச சோல்லபபடுகிறத. இந்்வதேப
பழி
குறிபப சோக
பிர சோங்ஃபர்ட்
பள்ளி
்கமற்றம்
பின்நவீனத்தவத்ன் தந்த்வதேப
பின்பற்றபவர்கள்
்கமத்தியில்
லப சோதவ சோய் இருக்கிறத, அவர்கள் பிலளெக்ஹ சோவதன சோன் தந்தவப
படபப்வதேற்கு வதநரத்ன் தந்த்வதே எடுத்தக்லக சோள்ளெவில்ன் தந்தல என்பன் தந்த்வதேயும்,
வதஹகன் தந்தலப பற்றிய —்கம சோர்க்ன் தந்த்ஸைப பற்றி லச சோல்லவும்
வதவண்ட சோம்— மிகக் குன் தந்தறந்்வதே புரி்வதேவதல அவர்களுக்கு
இருக்கிறத
என்பன் தந்த்வதேயும்
அவர்களெத
வி்கமர்சனங்கள்
நிரூபிக்கின்றன. “வதஹகல் ்கமரணத்தின் பதின சோற சோவத ஆண்டு
அனுசரிபபுக்கு” என்ற பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் 1891 கட்டுன் தந்தர,
்கம சோர்க்சிசத்தின் அபிவிருத்தியில் இந்்வதே ்கம சோலபரும் கருத்தியல்
வத்கமன் தந்த்வதேயின் இயங்கியல் வழிமுன் தந்தறயின் முக்கியத்தவம்
குறித்்வதே ஆகசசிறந்்வதே ஆய்வுகளில் ஒன்ற சோக இருக்கிறத.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் விளெக்கின சோர்:
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சமூக
அறிவியல்களில்
முக்கியத்தவ்கம சோனத,
அவற்றின்
நிகழ்முன் தந்தறகன் தந்தளெயும்

des

வதஹகலின்
அத்்வதேன் தந்தன
Werdens

(இருத்்வதேலுக்கு
வரும்)
நிகழ்சசிபவதப சோக்கின்
கண்வதண சோட்டத்தில்
இருந்த,
அ்வதே சோவத
அவற்றின்
வத்வதே சோற்றம்
்கமற்றம்
்கமன் தந்தறவின்
கண்வதண சோட்டத்தில் இருந்த, அவர் பரிசீலித்்வதே சோர்
என்ற
உண்ன் தந்த்கமயின்
மூலவத்கம
மு்வதேலும்
மு்வதேன்ன் தந்த்கமயு்கம சோய் தீர்்கம சோனிக்கபபடுகிறத.[5]

்கமற்றம்
இன் தந்தடத்ல்வதே சோடர்பு
லக சோண்ட
சக்திகளுக்கு்கம சோன ஒவதரலய சோரு உலகளெ சோவிய
ஒற்ன் தந்தற மூலவளெத்ன் தந்த்வதேக் கண்டன் தந்தடய முயன்ற சோர்.

இயற்ன் தந்தக,
வரல சோற
்கமற்றம்
மூன் தந்தளெயில்
இயல்நிகழ்வுகளின்
முழுன் தந்த்கமன் தந்தய
நிகழ்முன் தந்தறய சோகப
புரிந்தலக சோள்வதில்
அவரத
புத்திஜீவி்வதே
ச சோ்வதேன் தந்தனகள்
்கம சோலபரும் அளெவுன் தந்தடய்வதே சோய் இருந்்வதேவதப சோதம், வதஹகலின்
வதவன் தந்தல கருத்தவ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதே அடபபன் தந்தடய சோகக் லக சோண்வதட
அபிவிருத்தி கண்டத. இந்்வதே வரம்புக்கு எதிர சோக அந்்வதே
ல்கமய்யியல சோளெர் எரிசசலன் தந்தடந்திருந்்வதே சோர். பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
கூறின சோர், வதஹகல் “அவர் எட்டய இந்்வதே முடவுகன் தந்தளெக்
லக சோண்டு
அதிருபதியுடன்
இருந்்வதேவர சோகவதவ
இருந்்வதே சோர்,
பலச்கமயங்களில்
கருத்தவ சோ்வதேத்தின்
பனிமூட்ட்கம சோன
உயரங்களில் இருந்த லப சோருளெ சோ்வதே சோர உறவுகளின் ஸ்தூல்கம சோன
களெத்தக்கு இறங்கி வர அவர் கடன் தந்த்கமபபட்டவர சோயிருந்்வதே சோர்.”[6]
கருத்தவ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதேத் ்வதே சோண்டய ஒரு ப சோன் தந்த்வதேன் தந்தயக் க சோண்ப்வதேற்கு
வதஹகல்
லசய்்வதே
லச சோந்்வதே
முயற்சிகள்
வரல சோற்ன் தந்தற
ஆய்வுலசய்வதிலும் புரிந்த லக சோள்வதிலும் ஒரு புதிய
சக சோப்வதேத்திற்குத் ல்வதே சோடக்க்கமளித்்வதே ஒரு கண்டுபிடபன் தந்தப —
லப சோருளெ சோ்வதே சோர அபிவிருத்தியின் முக்கியத்தவம் — வதந சோக்கி
சுட்டக்க சோட்டன.

அந்்வதே
மூலத்ன் தந்த்வதே
அவர்
முழுமு்வதேல்
பர்கம சோத்்கம சோவில் க சோணவில்ன் தந்தல, ்கம சோற சோக, ந சோம்
வத்கமவதல கண்டத வதப சோல, வதஹகல் அவருன் தந்தடய
சக்திவ சோய்ந்்வதே ்கமற்றம் திறன்மிக்க ன் தந்தககளிலும்
கூட
ஒரு
சக்தியற்ற
்கமற்றம்
பயனற்ற
கருவிய சோக கருத்தவ சோ்வதேம் ஆனவதப சோத எதில்
அன் தந்தடக்கலம்
புகத்
்வதேள்ளெபபட்டருந்்வதே சோவதர சோ,
அவத்வதே
லப சோருளெ சோ்வதே சோர
அபிவிருத்தி
என்ற
விடயத்தில்
அந்்வதே
மூலத்ன் தந்த்வதேக்
கண்ட சோர்.
ஆன சோல், வதஹகலில் எத ஒரு ்வதேற்லசயல சோன,
அத்தடன் ஒரு கிட்டத்்வதேட்ட ்கம சோவத்கமன் தந்த்வதேயின் ஒரு
ஊக்கம சோக இருந்்வதேவத்வதே சோ, அத ்கம சோர்க்சில் ஒரு
புடம்வதப சோட்ட, விஞ்ஞ சோனபூர்வ விச சோரன் தந்தணய சோக
ஆகிறத.[8]
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
அவரத
லச சோந்்வதே
எழுத்தகளில்
ல்கமய்யியல்
வழிமுன் தந்தறயின்
முக்கியத்தவத்தக்கு
ஒரு
லக சோசன் தந்தசய சோன வதநர்்கமன் தந்தறவ சோ்வதே அலட்சியத்ன் தந்த்வதேக் க சோண்பித்்வதே சோர்
என்ப்வதே சோக அவன் தந்தர வி்கமர்சிபபவர்கள் கூறகிற சோர்கள். இ்வதேற்கு
சிறந்்வதே பதின் தந்தல அந்்வதே ஆசிரியரின் வ சோர்த்ன் தந்த்வதேகளில் கவனம்
லசலுத்திவதய லபறல சோம்:
வதஹகல் ்வதேனத ல்கமய்யியலில் வழிமுன் தந்தற
குறித்்வதே வதகள்விக்கு இத்்வதேன் தந்தகயல்வதே சோரு முக்கிய
இடம் லக சோடுத்்வதே சோலரன்ற சோல் அல்லத ்வதேங்களெத

வதஹகலின்
்கமரணத்திற்குப
பின்னர்
நன் தந்தடலபற்ற
சடவ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதே
வதந சோக்கிய
உரு்கம சோற்றம்
லவற்கமவதன
பதிலனட்ட சோம்
நூற்ற சோண்டன்
அபப சோவித்்வதேன்கம சோன
்கம சோற சோநின் தந்தலவ சோ்வதே சடவ சோ்வதேத்திற்க சோன (metaphysical

“வம்ச சோவளின் தந்தய”

எவத்வதேசன் தந்தசய சோக
“வதஹகல்
்கமற்றம் க சோண்ட்”டல் வத்வதேடுவதில் லபருமி்வதேம்
லக சோள்கின்ற
வத்கமற்கு
ஐவதர சோபப சோவின்

திருபப்கம சோக இருக்க முடய சோத.
இங்வதக
ந்கமக்கு
ஆர்வ்கம சோன
தன் தந்தறயில்,
அ்வதே சோவத
வரல சோற்றக்க சோன
விளெக்கத்தில்,
சடவ சோ்வதே்கம சோனத
மு்வதேலும்
மு்வதேன்ன் தந்த்கமயு்கம சோய்
லப சோருளெ சோ்வதே சோரத்ன் தந்த்வதே
வதந சோக்கித்
திரும்ப
வதவண்டயிருந்்வதேத.
அவ்வ சோறில்ல சோத
வதவறவழியில்
நடபபல்வதேன்பத
வதஹகலின்
வரல சோற
குறித்்வதே
ல்கமய்யியலுடன்
ஒபபிடுன் தந்தகயில் முன்வதனற்றத்ன் தந்த்வதேக் குறிக்க சோத,
்கம சோற சோக பின்னன் தந்தடன் தந்தவவதய குறிக்கும்.[7]
materialism)

க சோரல் ்கம சோர்க்ஸ்்வதே சோன் வரல சோற குறித்்வதே
சடவ சோ்வதே அடத்்வதேளெத்தில் நிறத்தின சோர்.

ஆய்ன் தந்தவ

வதஹகன் தந்தலப வதப சோலவதவ, அவரும் ்கமனி்வதே
வரல சோற்ன் தந்தற
விதிகளுக்கு
உட்பட்டதம்
்கமனி்வதேனின்
எவத்வதேசன் தந்தசத்்வதேன்ன் தந்த்கமயில்
இருந்த
சுய சோதீனபபட்டத்கம சோன ஒரு நிகழ்சசிபவதப சோக்க சோக
கண்ட சோர்; வதஹகன் தந்தலப வதப சோலவதவ, அவரும்,
வரல சோற்ற
நிகழ்வுவதப சோக்குகள்
குறித்்வதே
்கம சோற சோநின் தந்தலவ சோ்வதே
விளெக்கத்ன் தந்த்வதேக்
லக சோண்டு
திருபதியன் தந்தடந்்வதேவர சோக இல்ன் தந்தல, இறதிய சோக,
வதஹகன் தந்தலப
வதப சோலவதவ
அவரும்,
சமூக
வ சோழ்க்ன் தந்தகயின்
அத்்வதேன் தந்தன
லசயல்படுகின்ற

வதச சோசலிஸ்டுகள், நிகழ்வுபவதப சோக்குகன் தந்தளெ ஆய்வு
லசய்வதில்
கின் தந்தடக்கின்ற
்வதேரவுகன் தந்தளெக்
க சோட்டலு்கம சோன மிக அதிக முக்கியத்தவத்ன் தந்த்வதே
அந்்வதே
ஆய்வு
வத்கமற்லக சோள்ளெபபடுவ்வதேற்க சோன
வழிமுன் தந்தறக்குத் ்வதேருகிற சோர்கள் என்ற சோல் அத
க சோரணமில்ல சோ்கமல் இல்ன் தந்தல. ஆய்வுமுடவுகளில்
வத்வதே சோன்றக்
கூடய
ஒரு
பின் தந்தழ
சரிய சோன
வழிமுன் தந்தறன் தந்தய
வத்கமலும்
லசலுத்திக்
க சோணும்வதப சோத
்வதே சோன்
்வதேவிர்க்கவியல சோ்கமல்
கவனத்தக்கு
வர
முடயும்,
திருத்்வதேபபட
முடயும். ஒரு பின் தந்தழய சோன வழிமுன் தந்தறவதய சோ லவகு
அபூர்வ்கம சோன சில குறிபபிட்ட சந்்வதேர்பபங்களில்
்கமட்டும்்வதே சோன் இந்்வதே அல்லத அந்்வதே உண்ன் தந்த்கமக்கு
வதநலரதிர சோன
முடவுகன் தந்தளெத்
்வதேர சோதிருக்கும்.
ஆன சோலும்
ஒரு
கவன்கம சோன
ல்கமய்யியல்
கல்வியூட்டல்
இருந்த
வந்திருக்கிற
ஒரு
சமூகத்தில்
்கமட்டுவத்கம
வழிமுன் தந்தற
குறித்்வதே
வதகள்விகளுக்கு கவன்கம சோன ஒரு ்கமவதன சோநின் தந்தல
அங்வதக இருக்க முடயும்.[9]

ஒரு

எட்வ சோர்ட் வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடன் மீத இன் தந்தடவிட சோத ்வதே சோக்கு்வதேல்
லக சோடுத்்வதே்வதேன்
ப சோன் தந்த்வதேயில்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
அந்்வதே
திருத்்வதேல்வ சோதி
்கம சோர்க்சிசத்தின்
வழிமுன் தந்தறரீதிய சோன

4 - Georgi Valentinovich Plekhanov (1856–1918): His Place in the History of Marxism

அடத்்வதேளெங்கள்
குறித்த
வலியுறத்தின சோர்:

அறிய சோன் தந்த்கம

லக சோண்டருந்்வதேன் தந்த்வதே

“்கம சோர்க்சிசத்தின்
அடபபன் தந்தடயின்
மிக
முக்கியக் கூற சோக, அ்வதே சோவத அ்வதேன் அடபபன் தந்தட
விதிய சோக, அ்வதேன் ஒட்டுல்கம சோத்்வதே அன் தந்த்கமபபுமுன் தந்தற
ஊட சோகவும் ஓடுவ்வதே சோக இருபபத, வரல சோற்ற
சடவ சோ்வதேம் என்ற லபயன் தந்தரத் ்வதே சோங்கி நிற்கின்ற
அ்வதேன்
்வதேனித்தவ்கம சோன
வரல சோற்றத்

வடவத்்வதே சோல்

முன்ப சோக

லவளிபபடுத்தகின்றன.
விடயங்கன் தந்தளெச

“லச சோல்லுவதில்”

்வதே்கமக்க சோன

லச சோந்்வதே

நிசசய்கம சோக
அன் தந்தவ
வழின் தந்தயக்

லக சோண்டருந்்வதே சோலும்.
ஓவியன்
்வதேன்
சிந்்வதேன் தந்தனகன் தந்தளெ
சித்திரத்தில்
லவளிபபடுத்தகிற சோன்; பதிபபுத்தன் தந்தற கன் தந்தலஞன்
்வதேன்
சிந்்வதேன் தந்தனன் தந்தய
்வதேர்க்க
முடவுகளின்
உ்வதேவியுடன்
விளெங்கபபடுத்தகிற சோன்.
ஒரு
எழுத்்வதே சோளென் சித்திரங்களுக்குப பதில சோக ்வதேர்க்க
முடவுகன் தந்தளெக்
லக சோண்டு
இயங்குகிற சோன்
என்ற சோவதல சோ,
அல்லத
ஒரு
குறிபபிட்ட
வதபசுலப சோருன் தந்தளெ விளெங்கபபடுத்தம் லப சோருட்டு
அவன்
சித்திரங்கன் தந்தளெக்
கண்டுபிடக்கிற சோன்
என்ற சோவதல சோ, அவன் ஒரு ஓவியன் அல்ல
பதிபப சோளெவதன,
அவன்
கட்டுன் தந்தரகள்
எழுதவதில்ன் தந்தல,
புதினங்கள்,
சிறகன் தந்த்வதேகள்
அல்லத
ந சோடகங்கள்
்வதே சோன்
எழுதகின்ற
வதப சோதிலும்.
அன் தந்தனத்தம்
உண்ன் தந்த்கமவதய.
ஆன சோலும் அ்வதேற்க சோக இலக்கியப பன் தந்தடபபுகளில்
சிந்்வதேன் தந்தனகளுக்கு முக்கியத்தவம் கின் தந்தடய சோத
என்ற இ்வதேற்கு அர்த்்வதே்கமல்ல. இன்னும் சற்ற
வத்கமவதல வதப சோய், சிந்்வதேன் தந்தன இல்ல சோ்கமல் ஒரு
இலக்கியப பன் தந்தடபபு ஒன்ற கின் தந்தடய சோத என்ற
கூட ந சோன் லச சோல்லுவதவன். உள்ளெடக்கத்ன் தந்த்வதேப
பற்றி அக்கன் தந்தறயின்றி வடவத்தின் மீத ்கமட்டுவத்கம
அக்கன் தந்தற
லக சோண்ட
ஆசிரியர்களெத
பன் தந்தடபபுகளும் கூட ஏவத்வதே சோலவ சோரு சிந்்வதேன் தந்தனன் தந்தய
ஏவத்வதேனும்
ஒரு
வழியில்
லவளிபபடுத்தவனவ சோகவதவ இருக்கின்றன.[13]

வந்்வதே சோக

ஒரு சிந்்வதேன் தந்தனய சோளெர சோகவும் இருக்க வதவண்டும்.”[12] கன் தந்தலயும்
சமூக
வ சோழ்க்ன் தந்தகயும்
என்ற
்வதேனத
கட்டுன் தந்தரயில்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் கன் தந்தல வடவத்தக்கும் உள்ளெடக்கத்தக்கும்
இன் தந்தடயில சோன உறவு குறித்்வதே ஆகசசிறந்்வதே விபரிபபுகளில்
ஒன்ன் தந்தற வழங்கின சோர். கன் தந்தலபபன் தந்தடபபின் ்வதேரல்கமன்பத அ்வதேன்

வலியுறத்திய

வதக சோத்திவதய, கவின் தந்த்வதே என் தந்த்வதேயும் நிரூபிக்க
முயற்சி
லசய்வதில்ன் தந்தல
என்ற
கூறியத
்கமட்டு்கமல்ல சோ்கமல், அத என் தந்த்வதேயும் லச சோல்வ்வதேற்கும்
கூட முயலுவதில்ன் தந்தல என்றம், அ்வதேன் இன் தந்தச
்கமற்றம் அ்வதேன் சந்்வதேத்்வதே சோல் ்வதே சோன் அந்்வதேக்
கவின் தந்த்வதேயின்
அழகு
தீர்்கம சோனிக்கபபடுகிறத
என்றம் கூறிவந்்வதே சோர். ஆன சோல் இத ஒரு
ஆழ்கம சோன பின் தந்தழ. ்கம சோற சோக, கவின் தந்த்வதே ்கமற்றம்
இலக்கியப
பன் தந்தடபபுகள்
லப சோதவ சோக
என் தந்த்வதேய சோவத
லச சோல்லவதவ
லசய்கின்றன,
ஏலனன்ற சோல் அன் தந்தவ எபவதப சோதம் என் தந்த்வதேவதயனும்

வதவண்டும்.[10]
கன் தந்தல
்கமற்றம்
அழகியல்
விடயங்களில சோன
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் எழுத்தக்கள் புரி்வதேலின் ஆழத்ன் தந்த்வதேயும்
லசறிந்்வதே அறிவின் மீத அ்கமர்ந்திருக்கின்ற உணர்திறன் தந்தனயும்
லவளிபபடுத்தியத. இத விடயத்தில் அவர் வதஹகலின்
்கம சோணவர சோகவும் ட்லர சோட்ஸ்கியின் ஆசிரியர சோகவும் இருந்்வதே சோர்.
அழகியல் ரீதிய சோன தீர்பபுக்கு வரல சோற்ற அறிவும் சமூக
உட்ப சோர்ன் தந்தவயும்
அவசியபபடுகிறத
என்ற
அவர்
வலியுறத்தின சோர். லசரினிலினிஷெவ்ஸ்கியின் வ சோர்த்ன் தந்த்வதேகன் தந்தளெ அவர்
ஏற்புடன் வத்கமற்வதக சோளிடுகிற சோர்: “கன் தந்தலயின் வரல சோற கன் தந்தலயின்
்வதேத்தவத்திற்க சோன
அடபபன் தந்தடய சோக
வதசன் தந்தவலசய்கிறத...”[11]
்கமகத்தவ்கம சோன
கன் தந்தல
என்பத
லவற்கமவதன
அகநின் தந்தல
உணர்வின்
லவளிபப சோட சோய்
இருக்கவில்ன் தந்தல,
்கம சோற சோக
ஆழ்கம சோன சிந்்வதேன் தந்தனக்கு லவளிபப சோடு லக சோடுத்்வதே்வதே சோக இருந்்வதேத.
“ஒரு கன் தந்தலப பன் தந்தடபன் தந்தப ஆய்வு லசய்வ்வதேற்கு, அ்வதேன்
சிந்்வதேன் தந்தனன் தந்தயப
புரிந்த
லக சோள்ளெ
வதவண்டும்,
அ்வதேன்
வடவத்ன் தந்த்வதே
்கமதிபபீடு
லசய்ய
வதவண்டும்.
வி்கமர்சகர்,
உள்ளெடக்கம் வடவம் இரண்ன் தந்தடயும் ்வதேர சோசில் ன் தந்தவக்க
வதவண்டும்; அவர் ஒரு கல சோரசிகர சோகவும் இருக்க வதவண்டும்

என்ற

க சோ்வதேல்நயம்மிக்க பிலரஞ்சு கவிஞன் ல்வதேவதய சோபில் வதக சோத்திவதய
(Théophile Gautier) இன் கண்வதண சோட்டத்ன் தந்த்வதே வி்கமர்சனம் லசய்்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் எழுதின சோர்:

்வதேத்தவ்கம சோகும்” என்ற திரு. வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடன்
குறிபபிட்டருக்கிற சோர். இத ்வதேவற. உண்ன் தந்த்கமயில்,
வரல சோற
குறித்்வதே
சடவ சோ்வதே
விளெக்கம்
்கம சோர்க்சிசத்தின்
பிர்வதே சோன
்வதேனித்தவமுன் தந்தடய
அம்சங்களில்
ஒன்ற,
ஆன சோல்
அந்்வதே
விளெக்க்கம சோனத ்கம சோர்க்ஸ் ்கமற்றம் ஏங்லகல்ஸின்
சடவ சோ்வதே
உலகக்
கண்வதண சோட்டத்தில்
ஒரு
பகுதின் தந்தய ்கமட்டுவத்கம லக சோண்டருக்கிறத. ஆகவதவ
அவர்களெத அன் தந்த்கமபபுமுன் தந்தற மீ்வதே சோன வி்கமர்சன
ஆய்வ சோனத அந்்வதே உலகக் கண்வதண சோட்டத்தின்
லப சோதவ சோன ல்கமய்யியல் அடத்்வதேளெங்கள் மீ்வதே சோன
ஒரு வி்கமர்சனத்ன் தந்த்வதேக் லக சோண்வதட ல்வதே சோடங்கிய சோக
வதவண்டும்.
எந்்வதே
ல்கமய்யியல்
அன் தந்த்கமபபுமுன் தந்தறக்கு்கம சோன
சந்வத்வதேகத்திற்கிட்கமற்ற
ஆன்்கம சோவ சோக அ்வதேன் வழிமுன் தந்தறவதய இருக்கிறத
என்ப்வதே சோல், ்கம சோர்க்ஸ் ்கமற்றம் ஏங்லகல்ஸின்
இயங்கியல்
வழிமுன் தந்தற
மீ்வதே சோன
எந்்வதே
வி்கமர்சனமும் அவர்களெத வரல சோற்றத் ்வதேத்தவம்
“திருத்்வதேபபடுவ்வதேற்கு”

தீர்்கம சோனிக்கபபடுகிறத

்கம சோர்க்சிச அழகியலில் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் லசல்வ சோக்கு
ட்லர சோட்ஸ்கியின் சகசிந்்வதேன் தந்தனய சோளெரும் அவருக்கு வத்வதே சோவதளெ சோடு
வத்வதே சோள் நின்ற வத்வதே சோழரு்கம சோன அலலக்்ஸை சோண்டர் வதவ சோவதர சோன்ஸ்கி,
பல ஆண்டுகளுக்குப பின்னர் எழுதிய இந்்வதே ்கமகத்்வதே சோன
கட்டுன் தந்தரயில் ல்வதேளிவ சோக இருக்கிறத:
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அழகியல்ரீதிய சோக ஒரு பன் தந்தடபன் தந்தப ்கமதிபபீடு
லசய்வல்வதேன்பத எந்்வதே ்கமட்டத்திற்கு அ்வதேன்
உள்ளெடக்கம்
வடவத்திற்குப
லப சோருத்்வதே்கம சோக
இருக்கிறத என்பன் தந்த்வதேக் கண்டறிவ்வதே சோகும்; வதவற
வ சோர்த்ன் தந்த்வதேகளில்
லச சோல்வ்வதே சோன சோல்
எந்்வதே

அம்பலபபடுத்தியன் தந்த்கமய சோனத, வதோர்்கமன் சமூக ோனந சோயகக்
கட்சின் தந்தய
அ்வதேன்
்வதேன் தந்தலன் தந்த்கமக்குள்
திருத்்வதேல்வ சோ்வதேத்தின்
வளெர்சசின் தந்தய
எதிர்த்த
நிற்க
நிர்பபந்்வதேம்
லசய்்வதேத.
வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடன்
குறித்்வதே
அவரின்
வி்கமர்சனங்கள்
—“வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடனும் சடவ சோ்வதேமும், ந சோம் அவருக்கு எ்வதேற்க சோக

்கமட்டத்திற்கு

புறநின் தந்தலய சோன

நன்றி லச சோல்ல வதவண்டும்?”, “க சோன்ட்டுக்கு எதிர சோக முடய சோ்வதே சோ

கன் தந்தலத்தவ
உண்ன் தந்த்கமக்கு
லப சோருத்்வதே்கம சோக
இருக்கிறத
என்பன் தந்த்வதேக்
கண்டறிவ்வதே சோகும்.
ஓவியன் சித்திரங்களின் வழிவதய சிந்திக்கிற சோன்
என்ப்வதே சோல், அந்்வதே சித்திரம் கன் தந்தலத்தவரீதிய சோக
உண்ன் தந்த்கமய சோக இருக்க வதவண்டும், அ்வதே சோவத
அத
சித்்வதேரிக்கபபடுகின்ற
இயல்புக்கு
லப சோருந்தியிருக்க வதவண்டும். இதில்்வதே சோன் ஒரு
ஓவியனின்
தல்லியவதநர்த்தியும்
அழகும்
அன் தந்த்கமந்திருக்கிறத.
ஒரு
வதப சோலிய சோன
சிந்்வதேன் தந்தனவதய சோ, ஒரு வதப சோலிய சோன உள்ளெடக்கவத்கம சோ
ஒரு தல்லியவதநர்த்திய சோன வடவத்ன் தந்த்வதே க சோண

அல்லத திரு.வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடனின் உயிலும் இறதி விருபபமு்கம சோ ”

உள்ளெடக்கம்

(“Cant Against Kant or Herr Bernstein’s Will and Testament”),

்கமற்றம் “சடவ சோ்வதேம் அல்லத க சோன்ட்டயவ சோ்வதேம்” வதப சோன்ற
அவரத
எழுத்தக்களில்
லவளிபபடுத்்வதேபபடுகின்றன—
கவன்கம சோகப
படபப்வதேற்குக்
வதக சோருகின்ற
்கம சோர்க்சிச
்வதேர்க்கவிவ சோ்வதேவியலின் லசதக்கியபன் தந்தடபபுகள் ஆகும்.

முடய சோத, அ்வதே சோவத அழகியல்ரீதிய சோக நம்ன் தந்த்கம
ஆழ்கம சோன
வி்வதேத்தில் அன் தந்தசக்க
முடய சோத,
அல்லத நம்ன் தந்த்கம “ப சோதிக்க” முடய சோத. சிந்்வதேன் தந்தன
சரியில்ன் தந்தல, ஆன சோல் அத ஒரு அழக சோன
வடவத்ன் தந்த்வதே
எடுத்திருக்கிறத
என்ற
ந சோம்
கூறவதவ சோ்கம சோயின், அத ஒரு மிகக் குறகிய ஒரு
அர்த்்வதேத்தில்
்வதே சோன்
புரிந்த
லக சோள்ளெபபட
முடயும்.[14]

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின சோல் (நடு) ஸ்்வதே சோபிக்கபபட்ட ல்வதே சோழில சோளெர்

ரஷ்ய சோவில சோன
வர்க்கப
வதப சோர சோட்டத்தின்
சமூக
இயக்கவியல் ்கமற்றம் அரசியல் வின் தந்தளெவுகள் குறித்்வதே அவரத
்கமதிபபீட்டல்
இருந்்வதே
முக்கிய்கம சோன
குன் தந்தறப சோடுகன் தந்தளெ
அம்பலபபடுத்திய 1905 புரட்சிக்கு முன்ப சோக, ரஷ்ய சமூக
ோனந சோயக
ல்வதே சோழில சோளெர்
கட்சியின்
லசல்வ சோக்க சோன
்வதேத்தவ சோசிரியர சோக பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் நின் தந்தல வதகள்விக்கு
அபப சோற்பட்ட்வதே சோக இருந்்வதேத. நிக்வதக சோல சோய் வலலன்டவதன சோவ்
்வதேனத லலனினுடன சோன சந்திபபுகள் என்ற ்வதேனத முக்கிய்கம சோன
நின் தந்தனவுக்குறிபபில்
நின் தந்தனவுகூர்ந்்வதே சோர்:
“வதவலறவலர சோருவன் தந்தரயும் விட அதிக்கம சோக அவன் தந்தர [லலனின்]
கவர்ந்்வதேவர் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் ்வதே சோன், கவுட்ஸ்கி ்கமற்றம்
வதபபன் தந்தலக் க சோட்டலும். பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் கூறிய, லசய்்வதே
அல்லத
எழுதிய
எதலவ சோன்றம்
அவருக்கு
லபரும்
ஆர்வமூட்டுவ்வதே சோக இருந்்வதேத. பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் என்ற லபயர்
வந்த விட்ட சோல் வதப சோதம் க சோதகன் தந்தளெக் கூர்ன் தந்த்கமய சோக்கி விடுவ சோர்.
‘ஒரு
்கம சோலபரும்
அந்்வதேஸ்தக்குரிய
ஒரு
்கமனி்வதேர்
இங்கிருக்கிற சோர்; அவர் முன்ன சோல் எவலர சோருவரும் அடக்கம்
க சோட்டய சோக வதவண்டும் என்பத சரிவதய’
லலலபஷின்ஸ்கியிடம் கூறின சோர்.” [15]

என்ற

அவர்

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் லசல்வ சோக்கு ரஷ்ய சோவுடன் நின்ற
விட்ட்வதேல்ல. 1890 களின் பிற்பகுதியில் வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடனின்
்கம சோர்க்சிய-விவதர சோ்வதேத்
திருத்்வதேல்வ சோ்வதேத்திற்கு
எதிர சோக
மு்வதேன்மு்வதேலில்
வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதேத்
ல்வதே சோடங்கியவர்களில்
ஒருவர சோய்
அவர்
இருந்்வதே சோர்.
வதபர்ன்ஸ்ன் தந்தடனின்
சந்்வதேர்பபவ சோ்வதேத்தில் இருந்்வதே க சோன்ட்வ சோ்வதே அடத்்வதேளெங்கன் தந்தளெ
அவர்
உலுக்கிலயடுக்கும்
வி்வதே்கம சோக

விடு்வதேன் தந்தலக் குழு
"ரஷ்ய ்கம சோர்க்சிசத்தின் ்வதேந்ன் தந்த்வதே”ய சோக பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வரல சோற்றப ப சோத்திர்கம சோனத லவற்கமவதன அவரத இலக்கிய—
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே வின் தந்தளெலப சோருட்கன் தந்தளெ ்கமட்டும் அடபபன் தந்தடய சோகக்
லக சோண்ட்வதேல்ல. ரஷ்ய ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தின் புரட்சிகர
அரசியல் இயக்கத்தின் ஸ்்வதே சோபகர சோகவும் அவர் இருந்்வதே சோர்.
1883
இல்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
்வதேன் தந்தலன் தந்த்கமயின்
கீழ்
ல்வதே சோழில சோளெர் விடு்வதேன் தந்தலக் குழு ஸ்்வதே சோபிக்கபபட்டன் தந்த்கமய சோனத,
34 வருடங்களுக்குப பின்னர் 1917 அக்வதட சோபரில் வதப சோல்ஷிவிக்
கட்சியின சோல் அதிக சோரம் ன் தந்தகபபற்றபபடுவதில் உசச்கமன் தந்தடந்்வதே
ஒரு அரசியல் நிகழ்முன் தந்தறன் தந்தய இயக்கத்தில் நிறத்தியத. 1883
மு்வதேல் 1917 வன் தந்தரய சோன இயக்கம் லக சோந்்வதேளிபப சோன அரசியல்
வத்கம சோ்வதேல்களெ சோல்
குண சோம்சபபடுத்்வதேபபட்டருந்்வதேத
என்பத
உண்ன் தந்த்கமவதய, அந்்வதே வத்கம சோ்வதேல்கள் ரஷ்ய ்கமற்றம் உலக
மு்வதேல சோளித்தவத்தின்
அபிவிருத்தியில சோன
ஆழ்கம சோன
வதவர்லக சோண்ட முரண்ப சோடுகளில் இருந்த எழுந்்வதேன் தந்தவய சோகும்.
அந்்வதே
நிகழ்சசிபவதப சோக்கிற்குள்ளெ சோக,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
ப சோத்திரம் ஆழ்கம சோன முக்கியத்தவமுன் தந்தடய்வதே சோகவும் இருந்்வதேத,
ஆழ்ந்்வதே
தயரகர்கம சோன்வதே சோகவும்
இருந்்வதேத.
ரஷ்ய சோவில்
புரட்சிகரத் ல்வதே சோழில சோளெர் இயக்கத்தின் ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே ்கமற்றம்
அரசியல் அடத்்வதேளெங்கன் தந்தளெ அன் தந்த்கமத்தத் ்வதேந்்வதே ்கமனி்வதேர் 1917
அக்வதட சோபர் புரட்சியின் ஒரு கடுன் தந்த்கமய சோன எதிரிய சோக ்வதேனத
வ சோழ்க்ன் தந்தகன் தந்தய முடத்்வதே சோர் என்பத ஒரு ்கமறக்கவியல சோ்வதே
வரல சோற்ற உண்ன் தந்த்கமய சோகும்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
தயர சோர்ந்்வதே
கதின் தந்தய
ஆய்வு
லசய்வல்வதேன்பத,
வதப சோல்ஷிவிக்குகள்
அதிக சோரத்ன் தந்த்வதேக்
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ன் தந்தகபபற்றவ்வதேற்க சோன ஒரு மூவதல சோப சோய வதந சோக்குநின் தந்தலன் தந்தய
வழங்கிய ட்லர சோட்ஸ்கியின் நிரந்்வதேரப புரட்சித் ்வதேத்தவத்தின்
அபிவிருத்தி குறித்்வதே ஒரு புரி்வதேலுக்கு தீவிர முக்கியத்தவம்
லக சோண்ட்வதே சோகும்.
இன்றியன் தந்த்கமய சோ்வதே
வதகள்விகள்
என்னலவன்ற சோல்:
1880 களின்
ஆரம்பத்தில்
ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தில் (narodnichestvo) இருந்த ்கம சோர்க்சிசத்ன் தந்த்வதே
வதந சோக்கிய
அவரத
ப சோன் தந்த்வதேயில்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
எடுத்தன் தந்தவத்்வதே
அரசியல்
்வதேத்தவத்திற்கும்
அக்வதட சோபர்
புரட்சியின் முன்வதன சோக்கிற்கும் இன் தந்தடயில் இருந்்வதே உறவு
என்ன? நிரந்்வதேரப புரட்சித் ்வதேத்தவத்திற்கும் 1880 களில்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
எடுத்தன் தந்தரத்்வதே
கருத்்வதே சோக்கங்களுக்கும்
இன் தந்தடயில் ஏவத்வதேனும் ல்வதே சோடர்பு இருந்்வதே்வதே சோ? நிரந்்வதேரப புரட்சித்
்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே
அடபபன் தந்தடய சோகக்
லக சோண்டு
1917
இல்
வதப சோல்ஷிவிக்குகள் லவற்றிலபற்றன் தந்த்கமய சோனத, சற்வதறறக்குன் தந்தறய
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ஒட்டுல்கம சோத்்வதே அரசியல் ப சோரம்பரியத்தின்
ஒரு முழுன் தந்த்கமய சோன ்கமறபன் தந்தபக் குறித்த நிற்கவில்ன் தந்தலய சோ?
எபபடப ப சோர்த்்வதே சோலும், வதப சோல்ஷிவிக்குகள் அதிக சோரத்ன் தந்த்வதேக்
ன் தந்தகபபற்றவன் தந்த்வதே அவர் ஏற்றக் லக சோள்ளெவில்ன் தந்தல, அ்வதேன் தந்தன
ஒரு முதிர்சசியற்ற ச சோகச்கம சோகக் கூறிக் கண்டனம் லசய்்வதே சோர்
என்பத நன்கறிந்்வதே ஒன்றல்லவ சோ?
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ப சோரம்பரியம் குறித்்வதே இத்்வதேன் தந்தகய ஒரு
முழு எதிர்்கமன் தந்தறய சோன ்கமதிபபீடு ஆழ்கம சோன பின் தந்தழ லக சோண்ட்வதே சோக
இருக்கும் என்பவத்வதே சோடு, 1918 இல் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
்கமரணத்ன் தந்த்வதேத் ல்வதே சோடர்ந்த அவரத இறதிசசடங்கின் வதப சோத
ட்லர சோட்ஸ்கி ஆற்றிய உன் தந்தரயில் வழங்கிய ்கமதிபபீட்டற்கு
முரண்பட்ட்வதே சோகவும் இருக்கும், அந்்வதே உன் தந்தரயில் ட்லர சோட்ஸ்கி
அறிவித்்வதே சோர்:
அக்வதட சோபர் புரட்சிக்கு 34 வருடங்களுக்கு
முன்ப சோகவதவ,
ரஷ்யப
புரட்சிய சோனத
ல்வதே சோழில சோளெர்களின் ஒரு புரட்சிகர இயக்கத்தின்
வடவத்தில் ்கமட்டுவத்கம லவற்றிலபறம் என்பன் தந்த்வதே
நிரூபித்்வதேவர சோக அவர் இருந்்வதே சோர். ப சோட்ட சோளி
வர்க்கத்தின் வர்க்க இயக்கத்தின் உண்ன் தந்த்கமன் தந்தய
புத்திஜீவிகளெத
மு்வதேல சோவத
வட்டங்களின்
புரட்சிகரப
வதப சோர சோட்டத்தின்
வதவரில்
ன் தந்தவபப்வதேற்க சோக அவர் ப சோடுபட்ட சோர். இதவதவ
ந சோங்கள்
அவரிடம்
இருந்த
கற்றக்
லக சோண்ட்வதே சோகும்,
இதில்
்வதே சோன்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
லசயல்ப சோட்டன்
அடத்்வதேளெம் ்கமட்டு்கமல்ல, ந்கமத புரட்சிகரப
வதப சோர சோட்டத்தின் ல்கம சோத்்வதேத்தின் அடத்்வதேளெமும்
அடங்கியிருக்கிறத.
[அழுத்்வதேம்
வதசர்க்கபபட்டுள்ளெத][16]
1917 அக்வதட சோபரில் வதப சோல்ஷிவிக்குகள் அதிக சோரத்தக்கு
வந்்வதேன் தந்த்கமய சோனத
ஒரு
குறிபபிட்ட
சமூக —அரசியல்
வதந சோக்குநின் தந்தலயின்
—நிரந்்வதேரப
புரட்சித்
்வதேத்தவம்
மு்வதேன்மு்வதேலில் மு்வதேல் ரஷ்யப புரட்சி, 1905—1907, ்கமற்றம்
அ்வதேன்
உடனடப
பின்வந்்வதே
ஆண்டுகளில்
லிவதய சோன்
ட்லர சோட்ஸ்கியின சோல் எடுத்தன் தந்தரக்கபபட்டத — க சோரணத்்வதே சோவதலவதய
ச சோத்திய்கம சோனத. இந்்வதேத் ்வதேத்தவத்தின் பட, மு்வதேல சோளித்தவ—
ோனந சோயகப புரட்சியின் கடன் தந்த்கமகள் (நிலபபிரபுத்தவத்தின்
எசசலச சோசசங்கன் தந்தளெ ஒழிபபத, ச்கம அரசியல்சட்ட உரின் தந்த்கமகள்

்கமற்றம்
அத்்வதேன் தந்தன
குட்கமக்களுக்கு்கம சோன
சு்வதேந்திரங்கன் தந்தளெ
அறிவிபபத
்கமற்றம்
இன்ன
பிற)
ஏக சோதிபத்தியத்தின்
சக சோப்வதேத்தில்,
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கம்
ஆட்சின் தந்தயக்
ன் தந்தகபபற்றவ்வதேன் மூல்கம சோகவும், ஒரு ப சோட்ட சோளி வர்க்க
சர்வ சோதிக சோரம் ஸ்்வதே சோபிக்கபபடுவ்வதேன் மூல்கம சோகவும், ்கமற்றம் ஒரு
வதநரட
வதச சோசலிசத்
்வதேன்ன் தந்த்கமயுன் தந்தடய
நடவடக்ன் தந்தககன் தந்தளெ
அறிமுகம் லசய்வ்வதேன் மூல்கம சோகவும் அல்ல சோ்கமல் தீர்க்கபபட
முடய சோத.
ஆரம்பத்தில் ரஷ்ய சோ வதப சோன்ற ஒபபீட்டளெவில் பின்்வதேங்கிய
ஒரு ந சோட்டற்க சோக சூத்திரபபடுத்்வதேபபட்ட ட்லர சோட்ஸ்கியின்
்வதேத்தவ்கம சோனத
உலக
வதச சோசலிசப
புரட்சிக்க சோன
முன்வதன சோக்கிற்கு மூவதல சோப சோய வதந சோக்குநின் தந்தலன் தந்தய வழங்கியத.
தல்லிய்கம சோக,
வர்க்கப
வதப சோர சோட்டத்தின்
சர்வவத்வதேச
இயக்கவியன் தந்தல ட்லர சோட்ஸ்கி உணர்ந்த லக சோண்டன் தந்த்கம ்வதே சோன்,
ரஷ்ய சோவில சோன
ோனந சோயகப
புரட்சிய சோனத,
உலகப
லப சோருளெ சோ்வதே சோரம் ்கமற்றம் ஏக சோதிபத்தியத்தின் அழுத்்வதேத்தின் கீழ்
ஒரு வதச சோசலிசத் ்வதேன்ன் தந்த்கமன் தந்தயப லபறம் என்ற அவர்
முன்கணிபப்வதேற்கு வழிவன் தந்தக ்வதேந்்வதேத. உலக ஏக சோதிபத்திய
சக சோப்வதேத்தில், ரஷ்ய சமூக அபிவிருத்தியின் பிரசசின் தந்தனக்கு
ட்லர சோட்ஸ்கி வழங்கிய பதில சோனத, பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
கருத்்வதே சோக்கங்கன் தந்தளெத்
்வதே சோண்டய
ஒரு
லபரும்
முன்வதனற்றத்ன் தந்த்வதேக் குறித்த நின்றத.
ஆயினும், 1917 அக்வதட சோபரில் ரஷ்யத் ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்தின் லவற்றிக்கு ட்லர சோட்ஸ்கி லபரும் பங்களிபபு
லசய்்வதேன் தந்த்வதே அங்கீகரிபபத என்பத, அவரத பணிய சோனத, ஒரு
வரல சோற்ற
முக்கியத்தவ்கம சோனல்வதே சோரு
அர்த்்வதேத்தில்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
முன்வதன சோடய சோன
முயற்சிகளில்
வதவரூன்றியிருந்்வதேத என்ற உண்ன் தந்த்கமக்கு முரண்பட்ட்வதே சோய்
ஆக சோத.
ஒரு
அரசியல்சிந்்வதேன் தந்தனய சோளெர சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
்வதேன் தந்தலசிறந்்வதே ்கமதிபபு, ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கம் லப சோருளெ சோ்வதே சோர
்கமற்றம் அரசியல் வ சோழ்க்ன் தந்தகயில் ஒரு குறிபபிடத்்வதேக்க
இடத்ன் தந்த்வதே ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒரு ப சோரிய சமூகக் குழுவ சோக
எழுவ்வதேற்கு லவகு முன்வதபயும், அத்தடன் ரஷ்ய சோவில்
மு்வதேல சோளித்தவம் அ்வதேன் ஆரம்ப அடகன் தந்தளெ ்கமட்டுவத்கம எடுத்த
ன் தந்தவத்திருந்்வதே நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின் கீழும், அ்வதேன் தீர்்கம சோனகர்கம சோன
ப சோத்திரத்ன் தந்த்வதே
முன்கணித்திருந்்வதே சோர்
என்ற
உண்ன் தந்த்கமயில்
்வதேங்கியிருக்கிறத.
ரஷ்ய
்கம சோர்க்சிசத்தின்
்வதேந்ன் தந்த்வதே,
ோ சோரிசம்
வீழ்சசியன் தந்தடயும்வதப சோதகூட, உடனடய சோக ரஷ்ய சோ வதச சோசலிச
உரு்கம சோற்றத்ன் தந்த்வதேத்
ல்வதே சோடங்க
முடவ்வதேற்க சோன
புறநின் தந்தல
ச சோத்தியத்ன் தந்த்வதே எண்ணிப ப சோர்க்கவில்ன் தந்தல. ஆன சோல் அத,
அவரத வரல சோற்ற முன்வதன சோக்கின் ஒரு ன் தந்த்கமய்கம சோன கூறின் —
அ்வதே சோவத, மு்வதேல சோளித்தவப புரட்சியில் ப சோட்ட சோளி வர்க்கத்தின்
வத்கமல சோதிக்கம் என்ற அவரத சிந்்வதேன் தந்தன— முக்கியத்தவத்ன் தந்த்வதே
குன் தந்தறத்தவிடவில்ன் தந்தல.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்

ரஷ்யத்
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்ன் தந்த்வதே
ோனந சோயகப
புரட்சியில்
அ்வதேன்
்வதேன் தந்தலன் தந்த்கமப ப சோத்திரத்தின் மீ்வதே சோன அவரத வலியுறத்்வதேலும்
1880 களில்
எண்ணிப
ப சோர்த்திட
முடய சோ்வதே
வருங்க சோல
வத்கம சோ்வதேல்களின்
வின் தந்த்வதேகன் தந்தளெக்
லக சோண்டருந்்வதேத.
அவரத
“கண்டறிந்்வதேன் தந்த்கம”யும்
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உட்ப சோர்ன் தந்தவகளின் நன் தந்தடமுன் தந்தற அரசியல் சம்பந்்வதேங்கள் 1905
புரட்சியின் ப சோன் தந்த்வதேயில் எழவிருந்்வதேன, புரட்சியின் ோனந சோயக
்கமற்றம் வதச சோசலிசக் “கட்டங்களுக்கு ” இன் தந்தடயில சோன உறவு
அவர் ஆரம்பத்தில் வழங்கியிருந்்வதேன் தந்த்வதே விடவும் இன்னும்
தல்லிய்கம சோன
்கமற்றம்
கணிச்கம சோக
்கம சோறபட்டல்வதே சோரு
்கமதிபபீட்ன் தந்தட அவசிய்கம சோக்கியத. ஆயினும், ஒருபுறத்தில்
ோனந சோயகப புரட்சி ்கமற்றம் வதச சோசலிசப புரட்சின் தந்தய அரசியல்
அபிவிருத்தியின் இரண்டு ்வதேனித்்வதேனிய சோன ்கமற்றம் பிரிந்்வதே
கட்டங்களெ சோக பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் பிரித்தப ப சோர்த்்வதே்வதேற்கும்,
்கமறபக்கத்தில் ட்லர சோட்ஸ்கிய சோல் அபிவிருத்தி லசய்யபபட்ட
முன்வதன சோக்கிற்கும்
இன் தந்தடயில்
இருந்்வதே
அடபபன் தந்தடய சோன
வித்திய சோசத்தின்
விரிலவல்ன் தந்தலன் தந்தய
்கமன் தந்தறக்க சோ்வதே
அவத்வதேவதநரத்தில், ட்லர சோட்ஸ்கியின் நிரந்்வதேரப புரட்சித் ்வதேத்தவம்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் முன்வதன சோடய சோன ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே ்கமற்றம்
அரசியல்
வதவன் தந்தலகளுக்கு
லக சோஞ்சமும்
நன்றிக்கடன்
லக சோண்டதில்ன் தந்தல என்ப்வதே சோன முடவுக்கு வருவன் தந்த்வதே ஒருவர்
கட்ட சோயம் ்வதேவிர்க்க வதவண்டும்.
ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தில் இருந்த ்கம சோர்க்சிசத்திற்கு

இ்வதேழின் ஆசிரியர சோக பணிய சோற்றின சோர். பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
எழுத்தக்களுக்கு லடர்—வக சோனியன் க சோட்டய ஆர்வத்ன் தந்த்வதே
அங்கீகரிக்கும்
வி்வதே்கம சோக,
ரிய சோசவதன சோவ்
ஸ்்வதே சோபனத்தில்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் தன் தந்தற ஒன்ன் தந்தற உருவ சோக்கி, ரஷ்ய
்கம சோர்க்சிசத்தின் ஸ்்வதே சோபகரத பன் தந்தடபபுகளின் 24 ல்வதே சோகுதிகள்
வதசகரத்திற்கு ்வதேய சோரிபபு லசய்வ்வதேற்கு லடர்—வக சோனியன் தந்தன
அ்கமர்த்தின சோர். லடர்—வக சோனியன் வத்கமற்லக சோண்ட ஆய்வுகளின்
ஒரு இன் தந்தடக்க சோல வின் தந்தளெவ சோக, ஜ.வி.பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வ சோழ்க்ன் தந்தகசரி்வதேத்திற்க சோன ஒரு முயற்சி என்னும் அவரத
பன் தந்தடபபு அன் தந்த்கமந்்வதேத, இத 1923 இல் லவளிவந்்வதேத. இந்்வதேப
புத்்வதேகத்தின் ஒரு புதிய, விரிவ சோக்கபபட்ட பதிபபு 1930 களின்
ஆரம்பத்தில்
்வதேய சோரிக்கபபட்டத,
ஆன சோல்
அத
லவளியிடபபடவில்ன் தந்தல,
ஏலனன்ற சோல்,
அ்வதேற்குள்ளெ சோக,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் மீத ஒரு குவதர சோ்வதே்கம சோன ்கமவதன சோநின் தந்தலன் தந்தய
ஸ்ர சோலின் ஏற்றக் லக சோண்டருந்்வதே சோர். 1936 இல் மு்வதேல சோவத
்கம சோஸ்வதக சோ விச சோரன் தந்தணயில் பிரதிவ சோதிகளில் ஒருவர சோக லடர் —
வக சோனியன் இருந்்வதே சோர், சிவதன சோவிவதயவ் ்கமற்றம் கல்கமவதனவுடன்
வதசர்த்த அவருக்கும் ்கமரண ்வதேண்டன் தந்தன விதிக்கபபட்டத.
பின்வருவனவற்றில்,
லடர்—வக சோனியன்
எழுதிய
வ சோழ்க்ன் தந்தகசசரி்வதேத்தில்
வழங்கபபட்டருக்கும்
முக்கிய்கம சோன
விடயங்கன் தந்தளெ
ந்கமக்கு
அடபபன் தந்தடய சோக்கிக்
லக சோள்ளெ
இருக்கிவதற சோம்.
ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தில்
இருந்த
்கம சோர்க்சிசத்திற்க சோன பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் உரு்கம சோற்றம் ்கமற்றம்
அவர் 1883 இல் ்வதேனத அரசியல் ்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே அவரத மு்வதேல்
்கம சோர்க்சிசத்
தண்டுபபிரசுர்கம சோன
வதச சோசலிசமும்
அரசியல்

வதப சோர சோட்டமும் என்பதில் எவ்வ சோற சூத்திரபபடுத்தின சோர் என்ற
வதகள்வியுடன் ந சோம் நம்ன் தந்த்கம ்கமட்டுபபடுத்திக் லக சோள்வதவ சோம்.

ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தில்
இருந்த
்கம சோர்க்சிசத்திற்கு
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அபிவிருத்தி கண்ட நிகழ்சசிபவதப சோக்கு,
்கமற்றம் அவரத ஆரம்பக சோல அரசியல் கருத்்வதே சோக்கங்களின்
்வதேனித்தவ்கம சோன
்வதேன்ன் தந்த்கம
ஆகியன் தந்தவ
1920 களின்
ஆரம்பத்திவதலவதய
குறிபபிடத்்வதேக்க
வதச சோவியத்
்கம சோர்க்சிச
எழுத்்வதே சோளெரும் இடத எதிர்பபு அணின் தந்தயச வதசர்ந்்வதேவரு்கம சோன
வி.லடர்—வக சோனியன் (V. Ter—Vaganian - 1893—1936) மூலம்

ரஷ்ய ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தின் (நவதர சோத்திசம்) முக்கிய்கம சோன
்வதேனித்தவ்கம சோக இருந்்வதேத என்னலவன்ற சோல், விவச சோயிகன் தந்தளெ
அத உன்ன்வதேபபடுத்தியதம் ரஷ்ய விவச சோயிகள் கம்யூன்கள்
(obshchina, commune) ஒரு வர்க்க்கமற்ற சமூகத்திற்க சோன ஒரு
இயல்ப சோன அடபபன் தந்தடன் தந்தய உருவ சோக்கும் என்ற அ்வதேன்
கருத்்வதே சோக்கமும் ஆகும். இந்்வதேத் ்வதேத்தவம் ஐவதர சோபப சோவில்
அபவதப சோத ்வதேனத லசல்வ சோக்ன் தந்தக வலுபபடுத்திக் லக சோண்டருந்்வதே
்கம சோர்க்சிசத்திற்கு
வதநரடய சோக
முரண்பட்ட்வதே சோக
இருந்்வதேத.
ோனரஞ்சகவ சோதிகள் ்கம சோர்க்சின் ப சோடங்கன் தந்தளெ ்கமரிய சோன் தந்த்வதேயுடனும்
அனு்வதே சோபத்தடனும்
அணுகினர்
என்றவதப சோதிலும்,
அன் தந்தவ
ரஷ்ய சோவில் நிலவுகின்ற நின் தந்தலன் தந்த்கமகளுக்கு லப சோருத்்வதே்கமற்றன் தந்தவ
என்ப்வதே சோக அவர்கள் கருதினர்.

அலுபபூட்டக் கூடய அளெவுக்கு முழுன் தந்த்கமய சோக ஏற்கனவதவ
மீள்கட்டு்கம சோனம் லசய்யபபட்டு விட்டருந்்வதேத. 1924 இல்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் சமூக—அரசியல் கண்வதண சோட்டங்களெத
அபிவிருத்திக்கு
சிறபப சோக
அர்பபணித்தக்
லக சோண்ட,
கிட்டத்்வதேட்ட 700 பக்கங்கள் லக சோண்ட ஒரு திறம்பட்ட
வ சோழ்க்ன் தந்தகச சரி்வதேத்ன் தந்த்வதே அவர் லவளியிட்ட சோர். [17]

இவத்வதேவதப சோன்றல்வதே சோரு கண்வதண சோட்டம் ்வதேன் தந்தலசிறந்்வதே ரஷ்ய
சிந்்வதேன் தந்தனய சோளெரும்
எழுத்்வதே சோளெரு்கம சோன
அலலக்ச சோண்டர்
லஹர்லசன்
(Aleksandr Herzen 1812—1870)
இன்
சிந்்வதேன் தந்தனகளின் வலின் தந்த்கமய சோன லசல்வ சோக்கின் கீழும் வடவம்
எடுத்்வதேத. இளெம் வயதில், வத்கமற்கு ஐவதர சோபபிய கற்பன சோவ சோ்வதே
வதச சோசலிசத்தின்
நீவதர சோட்டங்களில்
ஒன்ற சோன
லசயிண்ட்—

1920 இல் லடர்—வக சோனியன் ்கம சோர்க்ஸ் ஏங்லகல்ஸ்
ஸ்்வதே சோபனத்தில் வதவன் தந்தல லசய்யத் ல்வதே சோடங்கின சோர், அந்்வதே
ச்கமயத்தில் சர்வவத்வதேச சமூக ோனந சோயக ்கமற்றம் ்கம சோர்க்சிச
வரல சோற தன் தந்தறயில் மிகவும் புகழ்லபற்ற அறிஞர்களில்
ஒருவர சோன ட.பி.ரிய சோசவதன சோவ் அ்வதேன் ்வதேன் தந்தலவர சோக இருந்்வதே சோர்.
வக சோனியன் ்கம சோர்க்சிசப ப்வதே சோன் தந்தகயின் கீழ் என்ற ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே

சிவத்கம சோனிசத்தின்

1925 ல் வக சோனியன்

(Saint—Simonism)

ஒரு

சீடர சோக

இருந்்வதே

வதஹர்லசன், 1840 களில் “வத்கமற்கத்தியர்கள் ப சோன் தந்த்வதே” என்ற
லச சோல்லபபட்ட்வதேன்
ஒரு
முன்னணி
ஊக்குவிபப சோளெர சோக
எழுந்்வதே சோர், அவர் வத்கமற்கு ஐவதர சோபபிய வரல சோற்ன் தந்தற ரஷ்ய சோ
கடக்க
வதவண்டய
வரல சோற்றப
ப சோன் தந்த்வதேக்க சோன
ஒரு
முன்்கம சோதிரிய சோக கருதின சோர். ஆயினும், 1848—50 இல்
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ஐவதர சோபபிய
மு்வதேல சோளித்தவ—ோனந சோயகப
புரட்சிகள்
வத்வதே சோற்கடக்கபபட்ட்வதேன்
பின்னர்,
அவர்
ஒரு
லநருக்கடக்குள்ளெ சோன சோர்,
மு்வதேல சோளித்தவ
ந சோகரிகம்
ஒரு
முட்டுச சந்ன் தந்த்வதே எட்ட விட்டருந்்வதே்வதே சோகவும் ப சோட்ட சோளி வர்க்கம்
ஒரு அற்பத்்வதேன சீரழிவுக்குள் லசன்ற விட்டருந்்வதே்வதே சோகவும் ஒரு
அவநம்பிக்ன் தந்தகய சோன முடவுக்கு அவர் வந்்வதே சோர். இறதியில்,
லஹர்சன், லபரும் சில சோவிசத்தின் (Pan-Slavism) இன் ஒரு
பிரசச சோரவ சோதிய சோகவும்,
்கம சோர்க்சின்
வதப சோ்வதேன் தந்தனகளெத
ஆ்வதேரவ சோளெர்களுக்கு
எதிர சோன
ஒரு
ஆவதவச்கம சோன
்வதேர்க்கவிவ சோ்வதேவ சோதிய சோகவும்,
ஐவதர சோபபிய
ந சோகரிகத்தக்கு
புத்தயிர் அளிக்கத்்வதேக்க ஒரு சக்திய சோக ரஷ்ய விவச சோய
வர்க்கத்தின்
்வதேனித்தவ்கம சோன
ப சோத்திரம்
குறித்்வதே
ஒரு
பிற்வதப சோக்க சோன ்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே உருவ சோக்கின சோர்.

வர்க்கம்ச சோர சோ்வதே-புத்திஜீவிகளெத
இளெம்
்வதேன் தந்தலமுன் தந்தறயின்
ஒரு
கணிச்கம சோன அடுக்கு தீவிர்கமய்கம சோ்வதேலின் ஒரு க சோலகட்டத்திற்குள்
லசன்றத, ோ சோரிசத்திற்கு எதிர சோக
ஒரு விவச சோயிகளெத
கிளெர்சசின் தந்தயத் தூண்டுகின்ற வதய சோசன் தந்தனன் தந்தய வதந சோக்கி அவர்கள்
ஈர்க்கபபட்டுக்
லக சோண்டருந்்வதேனர்,
விவச சோய
சமூகத்ன் தந்த்வதே
1870 களில்,

ரஷ்ய

(raznochintsy—intelligentsia)

பண்ன் தந்தணயடன் தந்த்கமத்்வதேனம்
்கமற்றம்
சர்வ சோதிபத்தியத்தின் கருன் தந்த்கமயத்தில் இருந்த விடு்வதேன் தந்தல
லசய்வ்வதேற்கும்
ச்கம்கம சோன
்கமற்றம்
சு்வதேந்திர்கம சோன
உன் தந்தழபப சோளிகளெத ஒரு சமூகத்ன் தந்த்வதே கட்டயன் தந்த்கமபப்வதேற்கு்கம சோன
ஒரு முகவுன் தந்தரய சோக அத அன் தந்த்கமயும் என்ற அவர்கள்
கருதினர்.
(obshchina)

இந்்வதேக்

க சோரணத்தின சோல்,

ோனரஞ்சகவ சோதிகளின்

முன்வதன சோக்கும் “்கமக்கன் தந்தளெ வதந சோக்கி லசல்லும்” பிரசச சோரங்களும்
முழுன் தந்த்கமய சோன
வத்வதே சோல்வியில்
வின் தந்தளெந்்வதேத.
1870 களின்
்கமத்தியில், கிளெர்சசிச சிந்்வதேன் தந்தனன் தந்தய விவச சோயிகளின் ்கமத்தியில்
பிரசச சோரம் லசய்கின்ற புரட்சிகர புத்திஜீவித்்வதேட்டன் முயற்சிகள்
லவகுோன ஆ்வதேரன் தந்தவ லவல்லத் ்வதேவறியத ்கமட்டு்கமல்ல, சில
சந்்வதேர்பபங்களில்,
விவச சோயிகள்
அந்்வதே
பிரசச சோரம்
லசய்்வதேவர்கன் தந்தளெ ோ சோரிச வதப சோலிசிடம் பிடத்த ஒபபன் தந்தடபபதிலும்
முடந்்வதேத. இந்்வதேக் க சோரணத்தின சோல், ோனரஞ்சகவ சோதிகளின்
முன்வதன சோக்கும் “்கமக்கன் தந்தளெ வதந சோக்கி லசல்லும்” பிரசச சோரங்களும்
முழுன் தந்த்கமய சோன
வத்வதே சோல்வியில்
வின் தந்தளெந்்வதேத.
1870 களின்
்கமத்தியில், கிளெர்சசி சிந்்வதேன் தந்தனன் தந்தய விவச சோயிகளின் ்கமத்தியில்
பிரசச சோரம் லசய்கின்ற புரட்சிகர புத்திஜீவித்்வதேட்டன் முயற்சிகள்
லவகுோன ஆ்வதேரன் தந்தவ லவல்லத் ்வதேவறியத ்கமட்டு்கமல்ல, சில
சந்்வதேர்பபங்களில்,
விவச சோயிகள்
அந்்வதே
பிரசச சோரம்
லசய்்வதேவர்கன் தந்தளெ ோ சோரிச வதப சோலிசிடம் பிடத்த ஒபபன் தந்தடபபதிலும்
முடந்்வதேத.
ோனரஞ்சகவ சோதிகளெத அன் தந்த்கமபப சோன “நிலமும் சு்வதேந்திரமும்”
இல் ஒரு உள்முக லநருக்கட உருவ சோனத,
அத வின் தந்தரவில் ஒரு உன் தந்தடவுக்கும் இட்டுச லசன்றத, 1879
வதக சோன் தந்தடயில் Voronezh க சோங்கிரசில் இத நடந்்வதேத. அன் தந்த்கமபபின்
லபரும்பகுதி, அரசின் ்வதேன் தந்தலன் தந்த்கமய சோன ஆட்களுக்கு எதிர சோய்
(Zemlya i Volya)

ஒரு பயங்கரவ சோ்வதேப பிரசச சோரத்ன் தந்த்வதே முன் தந்தறபபட ல்வதே சோடங்குவத
்கமட்டுவத்கம ோ சோரிசத்ன் தந்த்வதே லவல்வ்வதேற்கு ஒவதர வழி என்ற முடவுக்கு
வந்திருந்்வதேத. ோனரஞ்சகவ சோதிகளெத இலக்கிய அங்க்கம சோன

1861 இல் பண்ன் தந்தணயடன் தந்த்கம முன் தந்தற ஒழிக்கபபட்ட்வதேன்
பின்னரும் ரஷ்ய விவச சோயிகளெத கடன நின் தந்தலன் தந்த்கம அதிக
முன்வதனற்றம் க சோணவில்ன் தந்தல என்ற உண்ன் தந்த்கமய சோனத இந்்வதே
்கமவதன சோநின் தந்தலகன் தந்தளெ ஊக்குவித்்வதேத. நிலம் ல்வதே சோடர்ந்தம் லபரும்
நிலசசுவ சோந்்வதேர்கள் ன் தந்தகயில் ்வதே சோன் இருந்த லக சோண்டருந்்வதேத,
விடு்வதேன் தந்தலயளிக்கபபட்ட பின்னரும் கூட, விவச சோயிகள் மிக
அதிக்கம சோன வின் தந்தல லக சோடுத்தம், கிட்டத்்வதேட்ட ்வதே சோங்கமுடய சோ்வதே
சுன் தந்த்கமகன் தந்தளெ உருவ சோக்கிய மிகக் கடன்கம சோன நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின்
கீழும் ்வதே சோன் அவர்களெத நிலத்தண்டுகன் தந்தளெ வ சோங்க முடந்்வதேத.
வத்கமலும்,
விவச சோய
சீர்திருத்்வதே்கம சோனத
இந்்வதே
விவச சோய
சமூகத்திற்குள்ளெ சோன
(obshchina)
உள்முக்கம சோன
வித்திய சோசங்கன் தந்தளெ
தீவிரபபடுத்தியத,
விவச சோய
வர்க்க
ஒழுங்கன் தந்த்கமபபின்
இந்்வதே
வத்கமல சோதிக்க்கம சோன
வடவத்தின்
அடபபன் தந்தடன் தந்தய பலவீனபபடுத்தியத.

நிலம் ்கமற்றம் சு்வதேந்திரம் இ்வதேழின் ந சோன்கு ஆசிரியர்களில்
இருவர சோன, நிக்வதக சோவதல சோய் வத்கம சோவதர சோவதச சோவ் ்கமற்றம் வதலவ்

விவச சோயிகள்
அதிக்கம சோன
அளெவில்,
்வதே சோங்கள்
ஏ்கம சோற்றபபட்ட்வதே சோய்
உணர்ந்்வதேனர்
என்ற சோல்
அதில்
ஆசசரியவத்கமதமில்ன் தந்தல. “கடவுள் பரிச சோய் லக சோடுத்திருந்்வதே”,
ஆன சோல்
நிலவுடன் தந்த்கமய சோளெர்கள்
பலவந்்வதேபபடுத்தியும்
ஏ்கம சோற்றியும் அவர்களிடம் இருந்த பறித்தக் லக சோண்டு
விட்டருந்்வதே ்வதேங்கள் நிலங்கன் தந்தளெச லச சோந்்வதே்கம சோக்கிக் லக சோள்ளெ
அவர்கள்
விரும்பினர்.
அவத்வதேவதநரத்தில்,
பல
்வதேச சோப்வதேங்களுக்குப பின்னர் ரஷ்யப புரட்சியின் முக்கிய
உந்தசக்திகளில்
ஒன்ற சோக
ஆன,
ரஷ்ய
விவச சோய
வர்க்கத்தில சோன இந்்வதே கிளெர்சசி ்கமவதன சோநின் தந்தலய சோனத, ஒரு

[ஒரு அரசியலன் தந்த்கமபன் தந்தப ஏற்றக்லக சோள்ளெ] நிர்பபந்திபவதப சோம்.”
வர்க்கப
வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதே
முற்றிலு்கம சோகக்
ன் தந்தகவிடுவத

“நல்ல”

ோ சோர்—விடு்வதேன் தந்தலய சோளெரில் ஆழ்கம சோக வதவரூன்றிய ஒரு
நம்பிக்ன் தந்தகயுடன் ன் தந்தகவதக சோர்த்திருந்்வதேத.

டவதக சோமிவதர சோவ்,
“நவகிளெர்சசிவ சோ்வதேம்”

“ஒழுங்கன் தந்த்கமபபின்ன் தந்த்கம ”

்வதேந்திரத்ன் தந்த்வதே

்கமற்றம்

லசயலூக்கத்தடன்

ஊக்குவித்்வதேனர்.
வவதர சோன்ஸ் (Voronezh) க சோங்கிரசில் அவர்கள் இந்்வதே புதிய
்வதேந்திவதர சோப சோயத்ன் தந்த்வதே
ஏற்றக்
லக சோள்ளெ
லவளிபபன் தந்தடய சோக
அறிவுறத்தினர். இந்்வதே “லச சோல்லும் வழிமுன் தந்தற”ன் தந்தய [18] வதபசசு
சு்வதேந்திரம் ்கமற்றம் ஒன்றகூடும் சு்வதேந்திரத்ன் தந்த்வதே அன் தந்தடவ்வதேற்க சோன
ஒரு வழிவன் தந்தகய சோக வத்கம சோவதர சோவதச சோவ் கருதின சோர். விவ சோ்வதேத்தின்
்கமத்தியில்,
ஏ.ட.
மின் தந்தகவதல சோவ்
எதிர்ப சோர சோ்வதே
வன் தந்தகயில்
ஆசசரியம் லவளியிட்ட சோர்: “ந சோம் ஒரு அரசியலன் தந்த்கமபன் தந்தபப
லபறவதவ சோம், அரச சோங்கத்ன் தந்த்வதே சீர்குன் தந்தலத்த அ்வதேன் தந்தன லசய்ய

அவசிய்கம சோக இருந்்வதே்வதே சோக ஆண்ட்வதர சிலியவதப சோவ் (Andrei
Zheliabov) அறிவித்்வதே சோர், இவ்வ சோற சோக, இந்்வதே அரசியல் கூறின் தந்தன
சர்சன் தந்தசயின் முன்பகுதிக்கு ்வதேள்ளின சோர் என Aptekman இன்
நின் தந்தனவுகூர்்வதேல் ல்வதேரிவிக்கிறத. [19]
வர்க்கப வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதே, அரசியல் ்கமற்றம் சமூகப
புரட்சிக்கு எதிலரதிர சோக ன் தந்தவத்்வதேல் ோனரஞ்சகவ சோ்வதே உலகக்
கண்வதண சோட்டத்தின் ஒரு பண்ப சோக இருந்்வதேத என்பன் தந்த்வதே இங்வதக
குறிபபிடுவத முக்கிய்கம சோனத. ஒரு வரல சோறல்ல சோ்வதே வழியில்
அரசின் எந்்வதே வடவத்ன் தந்த்வதேயும் உடனடய சோக அழிக்கபபட
வதவண்டய ஒரு தீன் தந்த்கமய சோக கருதவதில் ோனரஞ்சகவ சோதிகள்
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அர சோோகவ சோதிகளெ சோய் இருந்்வதேனர். அந்்வதே ச்கமயத்தில், மூன்ற
முக்கிய்கம சோன புத்திஜீவித் ்வதேன் தந்தலவர்கள் அவர்களில் இருந்த
எழுந்்வதேனர்.
பவதய சோட்டர் ல சோவ்வதர சோவ் (Pyotr Lavrov -1823—1900)
இவர்களில்
ஒருவர்.
இவர்
புரட்சியில்,
படத்்வதே
புத்திஜீவித்்வதேட்டன்
சிறபப சோன
ப சோத்திரம்
குறித்்வதே
கருத்்வதே சோக்கத்ன் தந்த்வதே உருவ சோக்கியவர் என்பதடன், வரல சோற்றில்
“அகநின் தந்தல”

க சோரணின் தந்தய தீர்க்க்கம சோன்வதே சோகக் கருதகின்ற அவரத
்கமனபப சோங்கிற்கு
புகழ்லபற்றவர சோவ சோர்.
்கம சோர்க்ஸ்
்கமற்றம்
ஏங்லகல்ஸ் உடன் நட்ப சோன உறவுகன் தந்தளெப பர சோ்கமரித்்வதே இவர்
பல்வதவற
குழுக்கன் தந்தளெயும்
ஐக்கியபபடுத்தவ்வதேற்க சோகப
ப சோடுபட்ட சோர், ்கமற்ற வதப்வதேங்கன் தந்தளெ ்கமனதில் லக சோள்ளெ சோ்கமல்
எவத்வதேசச சோதிக சோர ரஷ்ய ஆட்சி என்ற லப சோத எதிரிக்கு எதிர சோக
ஐக்கியபபடுவத ்கமற்ற எல்ல சோவற்ன் தந்தறயும் விட முக்கிய்கம சோக
இருந்்வதேத என்ற அவர் நம்பின சோர்.
பவதய சோட்டர்
க சோசவதசவ்
(Pyotr Tkachev
1844—1886)
்கமற்றல்கம சோரு வதப சோக்கிற்கு ்வதேன் தந்தலன் தந்த்கம லக சோடுத்்வதே சோர். ஒரு
புரட்சிகரக்
குழு
உடனடய சோக
அதிக சோரத்ன் தந்த்வதேக்
ன் தந்தகபபற்றவ்வதேற்க சோன
அவசியம்
குறித்த
அவர்
வலியுறத்தின சோர், இரகசிய சதி வதய சோசன் தந்தனன் தந்தய ஊக்குவித்்வதே சோர்,
ரஷ்ய புவதளெ சோங்கிஸ்ட் (Blanquist - ஒரு சிறிய குழு மூல்கம சோன
சதி மூலம் புரட்சி) இன் ஒரு வன் தந்தகன் தந்தயப பிரதிநிதித்தவம்
லசய்்வதே சோர்.
(சதிய சோளெர்களின்
ஒரு
சிறிய
குழுவின்
தீர்்கம சோனகர்கம சோன ப சோத்திரத்தின் மீ்வதே சோன க சோசவதசவின் நம்பிக்ன் தந்தக
்கமற்றம் ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்ன் தந்த்வதே ஒரு புரட்சிகர சக்திய சோக
கருதிபப சோர்க்க அவர் ்கமறத்்வதேன் தந்த்கம ஆகியன் தந்தவ வதச குவதவர சோ மீத
லசல்வ சோக்கு லசலுத்தியத, அவர் நவீனத்திற்க சோன ஒரு
உத்வதவக்கமளிக்கும் ச சோகச பிம்ப்கம சோக ரஷ்ய நவதர சோத்னிக்குகன் தந்தளெ
அடக்கட குறிபபிட்ட சோர்.)

அரசல்ல சோ்வதே

வடவ்கம சோகக்

கருதியன் தந்த்கம,

்கமற்றம்

ஒரு

“அரசுவ சோ்வதே”, “எவத்வதேசச சோதிக சோர”, ”சர்வ சோதிக சோர”

கூறின் தந்தன ்வதே சோங்கி
நின்ற்வதேன்
லப சோருட்டு
வதோர்்கமன்
சமூக
ோனந சோயகத்ன் தந்த்வதே
வதந சோக்கிய அவரத எதிர்்கமன் தந்தற ்கமனபவதப சோக்கு ஆகியன் தந்தவ
ோனரஞ்சக
உலகக்
கண்வதண சோட்டத்தின்
முக்கிய்கம சோன
அம்சங்களெ சோக இருந்்வதேன.
வதோ சோர்ஜ் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் ்வதேனத ஆரம்ப புரட்சிகரக்
க சோலகட்டத்தில்
ஒரு
பக்குனியவ சோதிய சோக
இருந்்வதே சோர்,
பின்ன சோளில் அவர் பக்குனின்வ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதே ஒரு “்வதேனி வன் தந்தகய சோன
அர சோோகவ சோ்வதே
ஸ்வதலவதவ சோபிலிசம்”
(ஸ்வதலவிக்
்கமற்றம்
குறிபப சோக ரஷ்ய கல சோசச சோரத்ன் தந்த்வதே வத்கமற்கு ஐவதர சோபப சோ பின்பற்ற
வதவண்டும்
என்ற
அறிவுறத்திய
சித்்வதே சோந்்வதேம்)
என்ற
விவரித்்வதே சோர்.
“நிலம்

்கமற்றம் சு்வதேந்திரத்திற்கு” உள்ளெ சோன வதப்வதேங்கள்
தீவிர்கமன் தந்தடயத் ல்வதே சோடங்கிய நின் தந்தலயில், ோனரஞ்சகவ சோதிகள்
பயங்கரவ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதே
ஏற்றக்லக சோண்ட்வதேற்கும்
வர்க்கப
வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதே அவர்கள் நிர சோகரித்்வதே்வதேற்கு்கம சோன பிர்வதே சோன
எதிர்பப சோளெர்களில் ஒருவர சோக பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் எழுந்்வதே சோர்.
இ்வதேன் வின் தந்தளெவ சோக பன் தந்தழய ோனரஞ்சக வதவன் தந்தலத்திட்டத்ன் தந்த்வதேப
ப சோதக சோக்க முயன்ற Chernyi peredel (கறபபு ்கமறபங்கீடு) குழு
வத்வதே சோன்றியத.
ஆயினும்,
பயங்கரவ சோ்வதே
்வதேந்திவதர சோப சோயத்ன் தந்த்வதே
நிர சோகரிபப்வதேற்க சோன வலுவ சோன க சோரணங்கன் தந்தளெ வழங்குவ்வதேற்கும்
“்கமக்கன் தந்தளெ

வதந சோக்கி லசல்வத” என்ற முன்வதன சோக்கு வத்வதே சோல்வி
கண்ட்வதேற்க சோன ஒரு விளெக்கத்ன் தந்த்வதே வழங்கவு்கம சோன ்வதேனத
முயற்சிகளில், பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அர சோோகவ சோ்வதே—பகுனின்வ சோ்வதே
கருத்்வதே சோக்கங்கள் குறித்்வதே படபபடய சோன ்வதேனத திறன சோய்ன் தந்தவத்
ல்வதே சோடங்கின சோர், இ்வதேன்மூலம் ்கம சோர்க்சிசத்ன் தந்த்வதே வதந சோக்கிய அவரத
திருபபத்திற்குத் தவக்க்கமளித்்வதே சோர்.
லசயிண்ட்
பீட்டர்ஸ்வதபர்க்கில்
1878—79
இல்
குளிர்க சோலத்ன் தந்த்வதேச லசலவிட்ட பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ், உ்வதேய்கம சோகிக்
லக சோண்டருந்்வதே நகர்பபுற ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்திற்குள்ளெ சோக
இருந்்வதே அதிருபதி ்கமட்டங்கன் தந்தளெக் கண்ட சோர்.
இந்்வதேக் க சோலகட்டத்தில் அவர் எழுதிய
லப சோருளெ சோ்வதே சோர
வளெர்சசியின்
விதியும்

மிக்ன் தந்தகயில் பக்குனின்
இறதியில், மூன்ற சோவ்வதே சோய் இருந்்வதேவரும் மிக லசல்வ சோக்கு
மிக்கவரு்கம சோய்
இருந்்வதேவர்,
ரஷ்ய
ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தின்
சித்்வதே சோந்்வதேவ சோதிய சோன மிக்ன் தந்தகயில் பக்குனின் (1814—1876),
இவர்
மு்வதேல சோம்
அகிலத்திற்குள்
லசல்வ சோக்கு
லசலுத்தவ்வதேற்க சோக
்கம சோர்க்ஸ்,
ஏங்லகல்ஸ்
உடன்
வதப சோட்டயிட்டவர்.
விவச சோய
சமூகத்ன் தந்த்வதே
(obshchina)
வதச சோசலிசத்திற்க சோன இயல்ப சோன அடபபன் தந்தடய சோகக் கருதியன் தந்த்கம,
நிலபபிரபுத்தவத்ன் தந்த்வதே ஒரு “சு்வதேந்திர—சமூக”த்தின் குறிபபிட்ட

“சமூகத்தின்

ரஷ்ய சோவில்

வதச சோசலிசத்தின் கடன் தந்த்கமகளும்” என்ற ஒரு கட்டுன் தந்தர, புரட்சி
குறித்த அவர் விருத்தி லசய்்வதே கருத்்வதே சோக்கத்தில், விவச சோய
வர்க்கத்தடன் வதசர்த்த, எவ்வ சோற ப சோட்ட சோளி வர்க்கத்ன் தந்த்வதேயும்
வதசர்த்தக்
லக சோள்ளெத்
ல்வதே சோடங்கியிருந்்வதே சோர்
என்ப்வதேற்கு
ச சோட்சியளிக்கிறத.[20]
இ்வதேனின் தந்தடவதய,
லடர்—வக சோனியன்
அவ்வதே சோனித்்வதேன் தந்த்வதேப வதப சோல, “ஆயினும் அபவதப சோதம் லபரும்
நகரங்களில் ல்வதே சோழில சோளெர்களெத புரட்சிய சோனத, விவச சோயிகளெத
புரட்சிக்க சோன ஆ்வதேரவ சோகவதவ இருக்கும் என்ற அவர் இன்னும்
எண்ணின சோர். சமூகப புரட்சிய சோனத விவச சோயிகளெ சோல்்வதே சோன்
பூர்த்தி
லசய்யபபடும்,
ல்வதே சோழில சோளெர்கள்
அவர்களெத
கூட்ட சோளிகளெ சோக
்கமட்டுவத்கம
இருபபர்
என்ற
அவர்
கருதின சோர்.”[21]
1880 ஆகஸ்டல் லவளிய சோன கறபபு ்கமறபங்கீடு குழுவின்
இரண்ட சோவத இ்வதேழுக்கு அவர் எழுதிய கட்டுன் தந்தரகளில்,
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பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
பன் தந்தழய
ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தின்
சுவதல சோகங்கன் தந்தளெவதய ல்வதே சோடர்ந்தம் கூறிக் லக சோண்டருந்்வதே சோர்.[22]
ஆன சோல் நிக்வதக சோல சோய் சிலபர் (1844—1888) இன் இலக்கிய
நடவடக்ன் தந்தககளுக்கு குறிபப சோக கவனம் லசலுத்தி அவர்
பின்பற்றி வருன் தந்தகயில் ்கம சோர்க்சிசத்தக்க சோன அவரத ்கமரிய சோன் தந்த்வதே
வளெர்ந்த
லசன்றத.
சிலபர்,
ரஷ்ய சோவில்
்கம சோர்க்சின்
வதப சோ்வதேன் தந்தனகன் தந்தளெப பிரபலபபடுத்தி வந்திருந்்வதே சோர், ஆயினும்
அவர் “ஒரு புரட்சிய சோளெர சோக அல்ல சோ்கமல், விஞ்ஞ சோனத்தின் ஒரு
உண்ன் தந்த்கமய சோன க சோவலர சோக அன் தந்த்வதேச லசய்்வதே சோர்.” [23]

சக்திகளின்
ஒழுங்கன் தந்த்கமபபுக்கு
லவளியில்,
்கமக்களின்
நனன் தந்தவயும்
லச சோந்்வதே
நடவடக்ன் தந்தகன் தந்தயயும்
்வதேட்டலயழுபபுவ்வதேற்கு
லவளியில், மிக ச சோகசகர்கம சோன
புரட்சிகரப
வதப சோர சோட்டமும் கூட உயர் வர்க்கங்களுக்வதக,
அ்வதே சோவத தல்லிய்கம சோக ய சோருக்கு எதிர சோக ந சோம்
உன் தந்தழக்கின்ற, ஒடுக்கபபட்ட பரந்்வதே ்கமக்கன் தந்தளெ
ஆயு்வதேப சோணிய சோக்க
வதவண்டுவத்கம சோ,
ச்கமக சோல
சமூகத்தின் அந்்வதே அடுக்குகளுக்வதக நன்ன் தந்த்கம
பயபப்வதே சோக
அன் தந்த்கமயும்.
்கமக்களின்
விடு்வதேன் தந்தலய சோனத அம்்கமக்களின் பணிய சோகவதவ
இருந்்வதே சோக வதவண்டும்.[26]

1880—1881 குளிர்க சோலத்தில் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் ப சோரிஸில்
்வதேங்கியத அவரத அபிவிருத்தியில் அடுத்்வதே முக்கிய்கம சோன
முன்வதனற்ற்கம சோய் இருந்்வதேத. அங்வதக அவர் ல சோவ்வதர சோன் தந்தவ
சந்தித்்வதே சோர், ல்வதே சோழில சோளெர் ஆர்பப சோட்டங்கன் தந்தளெக் கண்ணுற்ற சோர்,
லப சோத்கமன்னிபபு
வழங்கபபட்ட
ப சோரிஸ்
கம்யூனின்
லவளியிலிருந்த குடவதயறியிருந்்வதே ்வதேன் தந்தலவர்களுக்கு ்கமரிய சோன் தந்த்வதே
லசய்வ்வதேற்கு அர்பபணித்தக் லக சோண்ட முக்கிய கூட்டங்களில்
பங்குலபற்ற சோர். வத்வதேசிய நூலகத்திலும் அவர் வதவன் தந்தலலசய்்வதே சோர்,
ப சோரிஸ்
வதச சோசலிஸ்டுகளின்
கூட்டங்களில்
ல்வதே சோடர்ந்த

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் நிலபபிரபுத்தவத்ன் தந்த்வதே வதந சோக்கிய ்வதேனத
்கமவதன சோப சோவத்ன் தந்த்வதேயும் தீர்க்க்கம சோக ்கம சோற்றி விட்டருந்்வதே சோர், அரசு
ன் தந்த்கமயபபடுத்்வதேன் தந்தல
சமூகத்ன் தந்த்வதே
சமூக
ச்கமத்தவத்தின்
அடபபன் தந்தடயில்
்கமறகட்டு்கம சோனம்
லசய்வ்வதேற்க சோன
ஒரு
முக்கிய்கம சோன
முன்நிபந்்வதேன் தந்தனய சோக
இபவதப சோத
அவர்
கருதின சோர்.

பங்குலபற்ற சோர், அங்கு ்கம சோர்க்சின் பிலரஞ்சு ஆ்வதேரவ சோளெர்களெ சோன
ோஜூல் வதகட் (Jules Guesde) ்கமற்றம் வதப சோல் லஃப சோர்க் (Paul
Lafargue) ஆகிவதய சோரின்
பரிசசயம் அவருக்கு ஏற்பட்டத,
அவரத
வி்கமர்சனபூர்வ
சிந்்வதேன் தந்தனயின்
அபிவிருத்தியில்
அவர்களெத
உ்வதேவியும்
லசல்வ சோக்கும்
“அச சோ்வதே சோரண்கம சோனன் தந்தவ ”ய சோக இருந்்வதேன.[24]

இன் லப சோருளெ சோ்வதே சோரத் ்வதேத்தவம்”
என்ற அவரத கட்டுன் தந்தர ்கம சோர்க்சிசத்ன் தந்த்வதே வதந சோக்கிய அவரத
நகர்வில் அடுத்்வதே ன் தந்த்கமல்கல்ல சோக அன் தந்த்கமந்்வதேத, இக்கட்டுன் தந்தர
1882—83 இல் சட்டபூர்வ்கம சோன ரஷ்ய இ்வதேழ சோன ்வதே சோயகத்தின்
குறிபபுகள் (Otechestvennye Zapiski) இன் பல இ்வதேழ்களில்
லவளியிடபபட்டத.

இந்்வதேக்
க சோலகட்டத்தில்
்வதே சோன்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
ோனரஞ்சகவ சோ்வதேத்தில் இருந்த ்கம சோர்க்சிசத்திற்க சோன பரிண சோ்கம
வளெர்சசியில் தீர்்கம சோனகர்கம சோன ஒரு திருபபுமுன் தந்தன நிகழ்ந்்வதேத.

இந்்வதேக் கட்டுன் தந்தரயில், பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ், மு்வதேல சோளித்தவ
எழுத்்வதே சோளெர்களின்
கண்களில்
்கமக்கள்
அன் தந்தனவரும்,
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கம்
அ்வதேன்
விடு்வதேன் தந்தலக்குப
வதப சோர சோடுவ்வதேற்க சோன உரின் தந்த்கமன் தந்தய ஒபபுலக சோள்பவர்கள் ்கமற்றம்
அந்்வதே
உரின் தந்த்கமன் தந்தய
ஒபபுக்லக சோள்ளெ
்கமறபபவர்களெ சோகப
பிரிக்கபபடுவ்வதே சோக வ சோதிட்ட சோர். அவர் எழுதின சோர்:

1881 ோனவரியில், கறபபு ்கமறபங்கீடு இன் ஆசிரியர்
குழுவுக்கு வந்்வதே ஒரு கட்வதேத்தில் வதச சோசலிசத்தின் ்வதேன்ன் தந்த்கம
குறித்த வந்திருந்்வதே ஒரு வதகள்விக்கு அவர் இவ்வ சோற
பதிலளித்்வதே சோர்:

"Karl Rodbertus—Jagetzow

எல்ல சோவற்ன் தந்தறயும்
விட,
உன் தந்தழக்கும்
வர்க்கங்களின்
அரசியல்
சுய—நடவடக்ன் தந்தக
குறித்்வதே பிரசசின் தந்தனயில், இத் ்வதேத்தவங்களின்
ஆசிரியர்களின்
நன் தந்தடமுன் தந்தற
முயற்சிகள்,
அவர்களின்
கண்களில்
தீர்க்க்கம சோன
முக்கியத்தவம்
லக சோண்டன் தந்தவய சோக

வதச சோசலிசம் என்பத, உன் தந்தழக்கும் பரந்்வதே
்கமக்களின் நலன்களின் வதக சோணத்தில் இருந்த,
நிலவும் சமூகத்தில் வர்க்கங்களெத குவதர சோ்வதேம்
்கமற்றம்
வதப சோர சோட்டத்தின்
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
லவளிபப சோடு ஆகும்.[25]

இருக்கின்றன.
ஒரு
குறிபபிட்ட
அரசியல்
கட்சியில் ல்வதே சோழில சோளெர்கள் ஒழுங்கன் தந்த்கமவ்வதேற்கு
எதிர சோக எழு்வதேக் கூடய எழுத்்வதே சோளெர் அவதநக்கம சோக
மு்வதேல சோளித்தவப லப சோருளெ சோ்வதே சோர அறிஞர்களின்
அனு்வதே சோபத்ன் தந்த்வதேப
லபறவ சோர்,
அவர்
என்ன
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
கருத்்வதே சோக்கங்களெ சோல்
வழிநடத்்வதேபபட்டருந்்வதே சோலும்
அத
ஒரு
லப சோருட்ட சோக இர சோத.[27]

இந்்வதேக்
கட்வதேத்தில்,
வதச சோசலிசத்திற்க சோன
சமூக
அடபபன் தந்தடய சோக இருபபதில் இருந்த விவச சோயி வர்க்கம்
்கமன் தந்தறந்த
விட்டருந்்வதேத.
அ்வதேன்பின்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வதச சோசலிசத்ன் தந்த்வதே
“நிலவும்
(அ்வதே சோவத,
மு்வதேல சோளித்தவ)
சமூகத்தில் வர்க்கங்களுக்கு இன் தந்தடயில சோன குவதர சோ்வதேம் ்கமற்றம்
வதப சோர சோட்டத்தின் ”
வின் தந்தளெவ சோகக்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் எழுதின சோர்:

கரு்வதேவிருந்்வதே சோர்.

வத்கமலும்,

புரட்சிகர
நடவடக்ன் தந்தகக்கு
இதிலிருந்த
வதப சோர சோட்டம்] பிறக்கின்ற நன் தந்தடமுன் தந்தறக்
கடன் தந்த்கமய சோனத, ல்வதே சோழில சோளெர்களெத அடுக்ன் தந்தக
[rabocheyo
soslovia]
ஒழுங்கன் தந்த்கமபபன் தந்த்வதேயும்,
அ்வதேன்
விடு்வதேன் தந்தலக்க சோன
ப சோன் தந்த்வதேகன் தந்தளெயும்
வழிவன் தந்தககன் தந்தளெயும்
அ்வதேற்கு
சுட்டக்க சோட்டுவன் தந்த்வதேயும் லக சோண்டருக்கிறத. ...
[வர்க்கப

இங்வதக, பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ், 1882 இன் ஆரம்பத்திவதலவதய,
ஒரு மிகத் ல்வதேளிவ சோன வி்வதேத்தில், ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்ன் தந்த்வதே
ஒரு ்வதேனிய சோன, வர்க்க-அடபபன் தந்தடயில சோன அரசியல் கட்சியில்
ஒழுங்கன் தந்த்கமக்கின்ற
அவசியத்ன் தந்த்வதே
சூத்திரபபடுத்திக்
லக சோண்டருந்்வதே சோர்.
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ந சோடுகடத்்வதேபபட்டருந்்வதே பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
முன்வதனற்றங்களுக்கு

இன் தந்தணய சோக,
“்கமக்கள்
விருபபம்”
(Narodnaya Volya)
குழுவின் பயங்கரவ சோ்வதே முயற்சிகளும்
அவற்றின் உசசத்ன் தந்த்வதே எட்டயிருந்்வதேன. 1881 ்கம சோர்சசில், ோ சோர்
இரண்ட சோம் அலலக்ச சோண்டன் தந்தரக் குறின் தந்தவத்்வதே சோன இன்னுல்கம சோரு
்வதே சோக்கு்வதேலில் அவர் லக சோன் தந்தலயுண்ட சோர். அத்்வதேன் தந்தன ோனந சோயக
ஐவதர சோபப சோவின் கண்களிலும், ோனரஞ்சகவ சோதிகளின் புரட்சிகர
அதிக சோரம் அ்வதேன் உசசப புள்ளின் தந்தய எட்டயிருந்்வதேத. ஆயினும்,
பயங்கரவ சோ்வதே ்வதேந்திவதர சோப சோயத்தின் அவத்வதே

“லவற்றி”

“ல்வதே சோழில சோளெர் விடு்வதேன் தந்தலக்” குழு ஸ்்வதே சோபிக்கபபடுவ்வதேற்கு
முன்ப சோக வதச சோசலிசமும் அரசியல் வதப சோர சோட்டமும் என்ற
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் பிரசுரம் லவளிவந்்வதேத, அதில், அவர்
மு்வதேன்முன் தந்தறய சோக, அவரத அரசியல் வதவன் தந்தலத்திட்டத்தின்
அடபபன் தந்தடப
புள்ளிகன் தந்தளெ
்வதேனித்தவ்கம சோன
்கம சோர்க்சிசப
ப்வதேங்களில் சூத்திரபபடுத்தின சோர்.

“்கமக்கள்

விருபபம்”
குழுவின்
முடவின்
ல்வதே சோடக்கத்ன் தந்த்வதேயும்
குறித்்வதே்வதே சோகவும் ஆனத. ல்வதே சோடர்ந்த வந்்வதே லக சோடூர்கம சோன
ஒடுக்குமுன் தந்தறகளில்
மிகசசிறந்்வதே
க சோரிய சோளெர்கள்
அ்வதேன்
லப சோறபபுகளில்
இல்ல சோத
வதப சோயினர்.
அரச சோங்கத்தின்
“சீர்குன் தந்தலவு”

என்பத, ஒருவதவன் தந்தளெ அத நடந்திருந்்வதே்வதே சோக
எடுத்தக்லக சோண்ட சோலும் கூட, மிகவும் குறகிய க சோலவத்கம
உயிர்வ சோழ்ந்்வதேத, ரஷ்ய முடய சோட்சியின் அடத்்வதேளெங்கன் தந்தளெ
உலுக்கத் ்வதேவறியத.
ஒரு ்வதேற்க சோலிக அதிர்சசியின் பின்னர், புதிய மூன்ற சோம்
ோ சோர் அலலக்ச சோண்டரும் அவரத பரிவ சோரங்களும் ரஷ்ய சோவில்
இன்னுல்கம சோரு “குளிர் க சோலகட்டத்ன் தந்த்வதே ” ல்வதே சோடக்கின, அடுத்்வதே
15 ஆண்டுகளுக்கு அவர்கள் ந சோட்டல் ஒரு கடுன் தந்த்கமய சோன
வத்வதேசியவ சோ்வதே பிற்வதப சோக்குத்்வதேன ஆட்சின் தந்தயப பர சோ்கமரித்்வதேனர்.
சமூக வீழ்சசியின் ஒரு சூழலுடன் கரம்வதக சோர்த்த தீவிர
வதந சோக்குநின் தந்தலயுன் தந்தடய புத்திஜீவித் ்வதேட்டன் பரந்்வதே அடுக்குகளெத
்கமத்தியில் அவநம்பிக்ன் தந்தக ்கமற்றம் ஏ்கம சோற்றத்தின் வளெர்சசியும்
உடன்வந்்வதேத, இத அவர்களின் தந்தடவதய “சிறிய விடயங்கள்”
்கமற்றம்
முக்கியத்தவ்கமற்ற
நிலச
சீர்திருத்்வதேங்கன் தந்தளெ
ச சோதிக்கின்ற ஒரு ்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே ஏற்றக்லக சோள்வன் தந்த்வதே வதந சோக்கி
விருபபம் லக சோள்ளும் ்கமவதன சோநின் தந்தலகன் தந்தளெ ஊக்குவித்்வதேத.
இரண்ட சோம்
அலலக்ச சோண்டர்
படுலக சோன் தந்தல
லசய்யபபட்ட்வதேற்குப பின்னர், வருங்க சோல ரஷ்ய புரட்சிகர
இயக்கத்திற்கு தீர்்கம சோனகர்கம சோன முக்கியத்தவம் உன் தந்தடய
வதகள்விகன் தந்தளெத் ல்வதேளிவுபடுத்தவ்வதேன் மீத பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
பிர்வதே சோன முயற்சிகள் கவனம் குவித்்வதேன. ோனரஞ்சகவ சோதிகள்
மீ்வதே சோன
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
கண்டனத்ன் தந்த்வதே
முன்லனடுபபதில்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அளெவிடமுடய சோ உடலியல்ரீதிய சோன ்கமற்றம்
புத்திஜீவித்்வதேனரீதிய சோன தணிசசன் தந்தல லவளிபபடுத்தின சோர்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே உன் தந்தழபபுகளின் இறதி
வின் தந்தளெவ சோய்
1883
லசபடம்பரில்
சுவிட்சர்ல சோந்தில்
“ல்வதே சோழில சோளெர்

விடு்வதேன் தந்தல” (“Emancipation of Labor”) குழு
ஸ்்வதே சோபிக்கபபட்டத. இந்்வதேக் குழு 1903 இல் ரஷ்ய சமூக
ோனந சோயக ல்வதே சோழில சோளெர் கட்சியின் இரண்ட சோவத க சோங்கிரஸ்
வன் தந்தரயில் இருந்்வதேத. அன் தந்த்கமபபு அ்வதேன் சமூக—ோனந சோயகத்
்வதேன்ன் தந்த்கமன் தந்தய அடக்வதக சோடட்டுக் க சோட்டுகின்ற வி்வதே்கம சோன ஒரு
லபயன் தந்தர வத்வதேர்ந்ல்வதேடுத்தக் லக சோள்ளெ வதவண்டும் என்ற
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் விரும்பின சோர். ஆன சோல் குழுவின் ்கமற்ற
உறபபினர்களிடம் இருந்த எதிர்பபு வந்்வதேன் தந்த்வதே அடுத்த, அவர்
ஒரு ச்கமரசத் தீர்ன் தந்தவ எட்டன சோர்.

வதச சோசலிசமும்
பிரசுரம்

அரசியல்

வதப சோர சோட்டமும்

என்னும்

தண்டுப

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
இந்்வதேப பன் தந்தடபபு ரஷ்ய வதச சோசலிசத்தின் அபிவிருத்தியில்
இன்றியன் தந்த்கமய சோ்வதே்வதே சோக
நிரூபண்கம சோனவத்வதே சோடு
ஐவதர சோபப சோ
முழுன் தந்த்கமயிலு்கம சோன வதச சோசலிஸ்டுகளின் கவனத்ன் தந்த்வதே ஈர்த்்வதேத.
லண்டனில் இருக்கும்வதப சோத, பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் பிலரடரிக்
ஏங்லகல்ன் தந்த்ஸை
சந்தித்்வதே சோர்,
அவர்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோன் தந்தவ
ல்கமய்யியல் வத்வதேர்சசி லபற்றவர சோக ஒபபுக்லக சோண்ட சோர். நவீன
சடவ சோ்வதேம் என்பத, ச சோரத்தில், சிறகுன் தந்தறகள் நீக்கபபட்ட
்கமற்றம் ்வதேர்க்கரீதிய சோக பூர்த்தி லசய்ய நீட்சி லசய்யபபட்ட
ஸ்பிவதன சோயிசவ சோ்வதேம் (Spinozism) என்ற கருத்தடன் —அத்்வதேன் தந்தன
வன் தந்தகய சோன கருத்தவ சோ்வதே திரிபபுகள் ்கமற்றம் ்வதே சோக்கு்வதேல்களுக்கு
எதிர சோக
சடவ சோ்வதேத்ன் தந்த்வதேப
ப சோதக சோபபதில சோன
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வத்கமலதிகப
வதப சோர சோட்டங்கள்
அத்்வதேன் தந்தனக்கும் அடத்்வதேளெம் அன் தந்த்கமத்்வதே ஒரு ஆய்வுமுடவ சோக
இத அன் தந்த்கமந்திருந்்வதேத— ஏங்லகல்ஸ் உடன்பட்ட சோர் என்பன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் நின் தந்தனவுகூர்ந்்வதே சோர்.
வளெர்ந்த வந்்வதே நகர்பபுற ப சோட்ட சோளி வர்க்கத்தின் சமூக
முக்கியத்தவத்ன் தந்த்வதே
முற்றிலும்
உ்வதே சோசீனபபடுத்்வதே
வழியில்ல சோ்கமல்,
“புரட்சிக்கு”
ல்வதே சோழில சோளெர்கள்
முக்கிய்கம சோனவர்களெ சோய் இருந்்வதேனர் என்பன் தந்த்வதே ்வதேயக்கத்தடன்
ஒபபுக்லக சோள்ளெ ோனரஞ்சகவ சோதிகள் ்வதேள்ளெபபட்டனர். இந்்வதே
லச சோல்ல சோடன் தந்தல ோனரஞ்சகவ சோதிகளுக்கு எதிர சோகத் திருபபிய
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் “ந்கமத வதவறப சோடுகள்” என்ற பிரசுரத்தில்
பதிலளித்்வதே சோர்: “இத எந்்வதே வன் தந்தகயிலும் சமூக ோனந சோயகவ சோதி
வதபசும் வி்வதே்கமல்ல; புரட்சிக்கு ல்வதே சோழில சோளெர்கள் அவசிய்கம சோக
இருக்கிற சோர்கள் என்ற விடய்கமல்ல இத, ல்வதே சோழில சோளெர்களுக்கு
புரட்சி அவசிய்கம சோக இருக்கிறத என்பவத்வதே விடயம் என்பதில்
அவர் உறதிய சோக இருந்்வதே சோர்.”[28] வர்க்கத்திற்கு—அபப சோற்பட்ட
்கமக்கள் புரட்சி என்ற ோனரஞ்சகவ சோதிகளின் கருத்்வதே சோக்கத்திற்கு
எதிர சோன பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் வதப சோர சோட்டத்தின் வின் தந்தளெவுகன் தந்தளெ
இந்்வதே
வ சோசகம்
இரத்தினசசுருக்க்கம சோக
கூறி
விட்டத.
எவத்வதேசச சோதிக சோரத்தக்கு
எதிர சோய்
வரவிருந்்வதே
புரட்சியில்,
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ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கம் ஒரு ்வதேனிய சோன, சு்வதேந்திர்கம சோன ்கமற்றம்
தீர்்கம சோனகர்கம சோன ப சோத்திரத்ன் தந்த்வதே ஆற்றவிருந்்வதேதடன், அ்வதேன்
லச சோந்்வதே வர்க்க நலன்கள் ்கமற்றம் இலட்சியங்களெத ஒரு
நனவுடன் சுய சோதீன்கம சோக லசயல்பட இருந்்வதேத.
அவத்வதே
பன் தந்தடபபில்,
பிரகடனபபடுத்தின சோர்:

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்

கூடய்வதே சோகின்ற வன் தந்தகயில், அ்வதேற்க சோன ஒரு
சமிக்ன் தந்தகய சோக
ஆகின்ற
பட்சத்தில்,
இபவதப சோன் தந்த்வதேய
ரஷ்ய
நிலப
லப சோத
உரின் தந்த்கமத்தவ்கம சோனத
ஒரு
கம்யூனிச
அபிவிருத்திக்க சோன
ல்வதே சோடக்கபபுள்ளிய சோக
வதசன் தந்தவ லசய்ய முடயும்.” (கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

இ்வதேன் தந்தனயும்

அறிக்ன் தந்தக, VIII) ...ரஷ்ய கிர சோ்கம கம்யூன சோனத
“கம்யூனிச லப சோத உன் தந்தடன் தந்த்கமயின் ஒரு உயரிய

வத்கமற்ன் தந்தகப வதப சோன்ற வரல சோற்ற ்கமற்றம்
லப சோருளெ சோ்வதே சோர
அபிவிருத்தியின்
அவத்வதே
கட்டங்கன் தந்தளெ ரஷ்ய சோ கடந்்வதே சோக வதவண்டும்
என்ப்வதே சோன அபத்்வதே்கம சோன முடவுக்கு ்கம சோர்க்ஸ்
கூறியன் தந்த்வதேக் க சோரணம் க சோட்டுகிற சோர்கள்.[29]
்கம சோர்க்சின் ்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே ரஷ்ய சோவுக்கு “எந்திரத்்வதேன்கம சோக”
லப சோருத்தியவர சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோன் தந்தவ
வி்கமர்சனம்
லசய்்வதேவர்களின் கூற்றகன் தந்தளெ ்கமறபப்வதேற்கு இந்்வதே வசனவத்கம
வதப சோத்கம சோன்வதே சோய்
இருக்கிறத.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வலியுறத்தின சோர்,
....வத்கமற்கு
ஐவதர சோபபிய
உறவுகளின்
வரல சோற சோனத, ்கம சோர்க்சின சோல், உலகின் அந்்வதேக்
குறிபபிட்ட
பகுதியில்
எழுந்்வதே
்கமற்றம்
அபிவிருத்தி
கண்ட
மு்வதேல சோளித்தவ
உற்பத்தியின்
வரல சோற்றின்
அடபபன் தந்தடய சோக
்கமட்டுவத்கம பயன்படுத்்வதேபபட்டத. ... மூல்வதேனத்தின்
ஆசிரியரும் சரி அல்லத அவரத புகழ்மிக்க
நண்பர் ்கமற்றம் சக சோவும் சரி எந்்வதே குறிபபிட்ட
ந சோட்டன் லப சோருளெ சோ்வதே சோர பிரத்திவதயகத்்வதேன்ன் தந்த்கமகள்
குறித்த கவனத்ன் தந்த்வதேத் ல்வதே சோன் தந்தலத்த விடவில்ன் தந்தல;
அந்்வதே ந சோட்டன் சமூக, அரசியல், ்கமற்றம்
புத்திஜீவி்வதே இயக்கங்கள் அத்்வதேன் தந்தனக்கு்கம சோன
விளெக்கத்ன் தந்த்வதே
அவர்கள்
அந்்வதே
பிரத்திவதயகத்்வதேன்ன் தந்த்கமகளில்
வத்வதேட
்கமட்டுவத்கம
லசய்்வதேனர்.[30]

வடவ்கம சோக” அபிவிருத்தி க சோண்பத என்பத
வத்கமற்கில் ல்வதே சோழில சோளெ—வர்க்க இயக்கத்தின்
்வதேன் தந்தலவிதியுடன் லநருக்க்கம சோகப பின் தந்தணந்தள்ளெத
என்பன் தந்த்வதே
நவீன
ந சோகரிக
சமூகங்களின்
லப சோருளெ சோ்வதே சோர வ சோழ்வில் சர்வவத்வதேச உறவுகளின்
முக்கியத்தவத்ன் தந்த்வதேப
புரிந்தலக சோள்கின்ற
எவலர சோருவரும் ்கமறக்க முடய சோத.[31]
வதவற
வ சோர்த்ன் தந்த்வதேகளில்
கூறவ்வதே சோன சோல்,
ரஷ்ய சோவில்
உள்முக சமூக—அரசியல் அபிவிருத்தியின் பகுபப சோய்வு,
ப சோட்ட சோளி வர்க்கப புரட்சியின் ஒரு லப சோதவ சோன சர்வவத்வதேச
முன்வதன சோக்கின் கட்டன் தந்த்கமபபுக்குள்ளெ சோக ்கமட்டுவத்கம ச சோத்தியம்
என்ற பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வலியுறத்தின சோர்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
ரஷ்யப
புரட்சி
குறித்்வதே
்வதேனத
கருத்்வதே சோக்கத்திற்கு,
19
ஆம்
நூற்ற சோண்டன்
வத்கமற்கு
ஐவதர சோபபிய
மு்வதேல சோளித்தவ—ோனந சோயகப
புரட்சிகளெத
அனுபவத்ன் தந்த்வதே
“வி்கமர்சனபூர்வ்கமற்ற”
முன் தந்தறயில்
அடபன் தந்தடய சோகக்
லக சோண்ட சோர் என்பத பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வி்கமர்சகர்களெத இன்னுல்கம சோரு கூற்ற சோக இருக்கிறத.
ஆன சோல்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
அபபடய சோனல்வதே சோரு
உயிரற்ற
பயன்படுத்்வதேவில்ன் தந்தல. அவர் எழுதின சோர்:
“சிவபபு
வடவங்கன் தந்தளெ

குறிபப சோக, ்கம சோர்க்சின் கற்பித்்வதேல்கள் ரஷ்ய நிலத்தின்
விவச சோய
கம்யூனின்
(obshchina)
முக்கியத்தவத்ன் தந்த்வதே
அலட்சியபபடுத்்வதேவில்ன் தந்தல
என்ற
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
விளெக்கின சோர்.
1882
ோனவரியில்,
கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி
அறிக்ன் தந்தகயின் ரஷ்ய ல்கம சோழிலபயர்பபுக்கு ்கம சோர்க்ஸ் ்கமற்றம்
ஏங்லகல்ஸின சோல் எழு்வதேபபட்ட முகவுன் தந்தரயில் இருந்த அவர்
வத்கமற்வதக சோளிட்ட சோர். ரஷ்ய கம்யூன், குறிபபிட்ட நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின்
கீழ், “வதநரடய சோக உயர்ந்்வதே, நில உரின் தந்த்கமயின் கம்யூனிச
வடவத்திற்குச லசல்ல
கூறியிருந்்வதேனர்.

முடயும்”

என்ற அவர்கள் அதில்

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் ல்வதே சோடர்ந்்வதே சோர்:
இந்்வதே நின் தந்தலன் தந்த்கமகள், அவர்களெத கருத்தில்,
ஐவதர சோபப சோவின்
வத்கமற்கிலும்
்கமற்றம்
ரஷ்ய சோவிலு்கம சோன
புரட்சிகர
இயக்கத்தின்
ப சோன் தந்த்வதேயுடன் லநருக்க்கம சோகத் ல்வதே சோடர்புபட்ட்வதே சோக
இருந்்வதேத. “ரஷ்யப புரட்சிய சோனத” அவர்கள்
கூறகிற சோர்கள், “வத்கமற்கில சோன ப சோட்ட சோளி வர்க்கப
புரட்சிக்கு
ஒன்றக்லக சோன்ற
தன் தந்தணநிற்கக்

பூ்வதேம்”
எடுக்கின்ற

ஒருவதப சோதம்
அணுகுமுன் தந்தறன் தந்தய

அசசுறத்தகின்ற
வதப சோல்வதேல்ல சோம்,

“்வதே சோர சோளெவ சோதிகள்”
மிகவும்
சம்பிர்வதே சோய்கம சோன
இர சோணுவ
சர்வ சோதிக சோரத்தின் தந்தன
்வதேழுவிக்
லக சோள்வதில் ப சோதக சோபபு
வத்வதேடக் லக சோள்ளெ
ஆயத்்வதே்கம சோக இருந்்வதே சோர்கள் என்பன் தந்த்வதே வத்கமற்கு
ஐவதர சோபப சோவின்
வரல சோற
மிக
உறதிய சோக
ந்கமக்குச லச சோல்கிறத.[32]
ரஷ்ய சோவில் ப சோட்ட சோளி வர்க்கத்தின் மு்வதேல சோளித்தவ—
விவதர சோ்வதே
அரசியல்
நடவடக்ன் தந்தகயின்
அசசுறத்்வதேல சோனத,
்வதே சோர சோளெவ சோ்வதே
மு்வதேல சோளிகன் தந்தளெ
சர்வ சோதிபத்திய
பிற்வதப சோக்குத்்வதேனத்ன் தந்த்வதே
வதந சோக்கித்
்வதேள்ளும்
என்பன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் நன்கு அறிந்திருந்்வதே சோர் என்பன் தந்த்வதே இந்்வதே
வ சோர்த்ன் தந்த்வதேகள் ல்வதேளிவ சோக்குகின்றன. அவர் இந்்வதே வின் தந்தளென் தந்தவத்
்வதேவிர்பப்வதேற்கு
விரும்பின சோர்,
அவத்வதேச்கமயத்தில்
ோனந சோயகத்திற்க சோன வதப சோர சோட்டத்தின் சுற்றவன் தந்தரக்குள்ளெ சோக
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்தின்
நின் தந்தலன் தந்தய
வலுபபடுத்்வதே
விரும்பின சோர். இயல்பிவதலவதய ஒரு முரண்பட்ட நின் தந்தலக்க சோன
ஒரு லப சோருத்்வதே்கம சோன பதின் தந்தலத் வத்வதேடுகின்ற முயற்சியில்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வ சோதிட்ட சோர்:
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"ந்கமத வதச சோசலிச புத்திஜீவித் ்வதேட்டு ரஷ்ய
சமூக
சக்திகளின்
உண்ன் தந்த்கம
உறவுகன் தந்தளெ
அரசியலன் தந்த்கமபபுக்கு-முந்ன் தந்த்வதேய
க சோலகட்டத்திவதலவதய
கூட
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்திற்கு
ச சோ்வதேக்கம சோன்வதே சோக
்கம சோற்றவத
குறித்த அக்கன் தந்தற லக சோண்ட சோக வதவண்டும்.
இல்ன் தந்தலலயன்ற சோல்
முடய சோட்சியின்
வீழ்சசிய சோனத
அ்வதேன்
மீத
ரஷ்ய
வதச சோசலிஸ்டுகள் அல்லத ோனந சோயகவ சோதிகள்
ன் தந்தவத்்வதே நம்பிக்ன் தந்தககளுக்கு எந்்வதே வி்வதேத்திலும்
நிய சோயபபடுத்்வதேபபட முடய சோத வதப சோய்விடும்....
வதச சோசலிஸ்ட் கட்சியும் கூட, அத ்வதே சோர சோளெவ சோ்வதே
மு்வதேல சோளித்தவத்திற்கு
வதபசசு
்கமற்றம்
நடவடக்ன் தந்தகச சு்வதேந்திரத்ன் தந்த்வதே லவன்றிருக்கும்
நின் தந்தலயில், வதோர்்கமன் சமூக—ோனந சோயகம் இன்ற
்வதேன்ன் தந்தனக் க சோணுகின்றல்வதே சோரு “அச சோ்வதே சோரண்கம சோன”
ஒரு
அவத்வதேநின் தந்தலயில்
்வதேன்ன் தந்தனக்
க சோணும்படய சோகல சோம்... ரஷ்ய வதச சோசலிஸ்டுகள்...
்வதே்கமத
நம்பிக்ன் தந்தககன் தந்தளெ
மு்வதேலும்
மு்வதேன்ன் தந்த்கமயு்கம சோக ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தின் மீத
ன் தந்தவத்்வதே சோக வதவண்டும்... ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தின்
வலின் தந்த்கமய சோனத, எந்்வதே ்கமற்ற வர்க்கத்ன் தந்த்வதேயும்
வதப சோலவதவ, ்கமற்ற எல்ல சோ விடயங்கன் தந்தளெயும் விட,
அ்வதேன் அரசியல் நனவு குறித்்வதே ல்வதேளிவு, அ்வதேன்
ஒன்றன் தந்த்கமந்்வதே நின் தந்தல ்கமற்றம் ஒழுங்கன் தந்த்கமபபு
்கமட்டம் ஆகியவற்ன் தந்தறச ச சோர்ந்திருக்கிறத. அ்வதேன்
வலின் தந்த்கமயின்
இந்்வதேக்
கூறகள்்வதே சோன்
ந்கமத
வதச சோசலிச புத்திஜீவித்்வதேட்டன சோல் லசல்வ சோக்கு
லசலுத்்வதேபபட்ட சோக
வதவண்டும்.
வரவிருக்கும்
விடு்வதேன் தந்தல
இயக்கத்தில்
இந்்வதேத்
்வதேட்டு
ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தின் ்வதேன் தந்தலன் தந்த்கமய சோக ஆக
வதவண்டும், அ்வதேற்கு அ்வதேன் அரசியல் ்கமற்றம்
லப சோருளெ சோ்வதே சோர நலன்கன் தந்தளெயும் அந்்வதே நலன்களின்
பரஸ்பர
ச சோர்ன் தந்தபயும்
விளெக்க
வதவண்டும்,
அத்தடன் அ்வதேன் தந்தன ரஷ்ய சோவின் சமூக வ சோழ்வில்
ஒரு சுய சோதீன்கம சோன ப சோத்திரத்ன் தந்த்வதே ஆற்றவ்வதேற்கு
்வதேய சோரிபபு லசய்ய வதவண்டும். ரஷ்ய சோவின்
அரசியலன் தந்த்கமபபு வ சோழ்ன் தந்தகயின் மிகத் ல்வதே சோடக்க
க சோலகட்டத்திவதலவதய
ந்கமத
ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்க்கம சோனத
ஒரு
திட்டவட்ட்கம சோன
சமூக
்கமற்றம் அரசியல் வதவன் தந்தலத்திட்டத்தடன சோன ஒரு
்வதேனிக் கட்சிய சோக முன்வருகின்ற வி்வதேத்தில்
அவர்கள் ்வதேங்கள் அத்்வதேன் தந்தன ஆற்றன் தந்தலயும்
லசலவிட
வதவண்டும்.
[அழுத்்வதேம்
வதசர்க்கபபட்டுள்ளெத] [33]
“ரஷ்ய வதச சோசலிஸ்டுகள் ... ்வதேங்களெத நம்பிக்ன் தந்தககன் தந்தளெ
மு்வதேலும் மு்வதேன்ன் தந்த்கமயு்கம சோய் ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தில் ன் தந்தவத்்வதே சோக

வதவண்டும்”
என்றம்
மு்வதேல சோளித்தவத்திற்கு

“வதச சோசலிஸ்ட்

வதபசசு

கட்சி,
்கமற்றம்

்வதே சோர சோளெவ சோ்வதே
நடவடக்ன் தந்தக

சு்வதேந்திரத்ன் தந்த்வதே லவன்ற ்வதேரும்” என்றம் எழுதிய்வதேன் மூலம்
ோ சோரிசத்திற்கு எதிர சோன வதப சோர சோட்டத்தில் ப சோட்ட சோளி வர்க்கம்

(்கமற்றம் அ்வதேன் கட்சியின்) வத்கமல சோதிக்கம் குறித்்வதே
்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் சூத்திரபபடுத்தின சோர்.

்வதேனத

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே ச சோ்வதேன் தந்தனயில் இருந்த
விலகிச
லசல்ல சோ்வதே
அவத்வதேவதநரத்தில்,
அவரத
சூத்திரபபடுத்்வதேல சோனத புரட்சியின் ஒரு இரண்டு கட்டத்
்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே முன்ன் தந்தவத்்வதேத என்பன் தந்த்வதே ஒபபுக்லக சோள்வதம்
அவசிய்கம சோகும். மு்வதேல் கட்ட்கம சோனத ஒரு மு்வதேல சோளித்தவ
ோனந சோயகத்ன் தந்த்வதே ஸ்்வதே சோபிபப்வதேற்க சோகப வதப சோர சோடும். இரண்ட சோவத
கட்ட்கம சோனத, அபிவிருத்தியின் ஒரு க சோலவன் தந்தரயன் தந்தறயற்ற
எதிர்க சோல புள்ளி ஒன்றில், ல்வதே சோழில சோளெர்’
ஆட்சிக்கும்
வதச சோசலிசத்திற்கு்கம சோன வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதே முன்லனடுக்கும்.
1880 களின் ஆரம்பத்தில் ோ சோரிச ரஷ்ய சோவில் இருந்்வதே சமூக
—லப சோருளெ சோ்வதே சோர பின்்வதேங்கிய நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின் கீழ் ப சோட்ட சோளி
வர்க்கம்
உடனடய சோக
ஒரு
வதச சோசலிச
சமூகத்ன் தந்த்வதே
கட்டலயழுபபும் நின் தந்தலக்கு லசல்லக் கூடய ச சோத்தியத்ன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ சோல் க சோணமுடய சோ்கமல் இருந்்வதேத. ஆயினும்
கூட, ரஷ்யப புரட்சி அபிவிருத்திய சோனத, ஐவதர சோபப சோவில்
வத்கமல சோதிக்க்கம சோன
மு்வதேல சோளித்தவ
ஆட்சிவதய
இன்னும்
பர சோ்கமரிக்கபபட்டு வந்்வதே அவத்வதேவதவன் தந்தளெயில் முடய சோட்சின் தந்தய
தூக்கிவீசுவ்வதேற்க சோன அவசியத்ன் தந்த்வதே அன்ன் தந்தறய தினத்திற்க சோன
பணிய சோக ன் தந்தவக்கின்ற வதநரத்தில் ல்வதே சோழில சோளெர் கட்சிய சோனத
எபபட நடந்த லக சோள்ளெ வதவண்டும் என்ப்வதே சோன வதகள்விக்கு
ஒரு பதின் தந்தலக் க சோண அவர் முயன்ற சோர்.
இந்்வதேக் வதகள்விக்கு, ஒரு வரல சோற்றப ப சோர்ன் தந்தவயில்
இருந்த, அந்்வதே வதநரத்தில் ரஷ்ய சோவின் புறநின் தந்தல சமூக
ய்வதே சோர்த்்வதேத்தக்குத் ்வதேக்கபட ஒரு ஆழ்கம சோன இயங்கியல்
பதின் தந்தல பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வழங்கின சோர். ஆன சோல் அந்்வதேக்
க சோரணத்தின சோவதலவதய, இந்்வதே பதில சோனத இறதிய சோன ஒன்ற சோக
இருக்கவில்ன் தந்தல, அத முற்றிலும் உணரக் கூடய்வதே சோன
முரண்ப சோட்டன் சுவடுகன் தந்தளெக் லக சோண்டருந்்வதேத.
லக சோடுங்வதக சோன்ன் தந்த்கமக்கு
எதிர சோன
வதப சோர சோட்டத்தில்
மு்வதேல சோளித்தவ வர்க்கம் உள்ளிட்ட அத்்வதேன் தந்தன ்கமற்ற சமூக
அடுக்குகளுக்கு்கம சோன
அரசியல்
்வதேன் தந்தலன் தந்த்கமய சோக
ரஷ்யப
ப சோட்ட சோளி வர்க்கம் இருக்க வதவண்டும் என பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வலியுறத்தின சோர்.
ஆன சோல்,
ோ சோரிசத்ன் தந்த்வதே
லவற்றி
லபற்றவுடவதனவதய அத உடனடய சோக ்வதேனத லச சோந்்வதே வர்க்க
வதவன் தந்தலத்திட்டத்ன் தந்த்வதே அன் தந்தடயத் ல்வதே சோடங்க முடய சோத. ஆகவதவ,
புறநின் தந்தலய சோக திறந்்வதே நின் தந்தலயில் இருந்்வதே அக்வதகள்விய சோனத
பின்வருவ்வதே சோகக் குன் தந்தறந்தவதப சோனத: ோனந சோயகப புரட்சியில்
ப சோட்ட சோளி
வர்க்கக்
கட்சி
லவற்றி
லபற்கம சோயின்,
லவற்றிலபறம்வதப சோத அத மு்வதேல சோளித்தவ வர்க்கத்திடம்
அதிக சோரத்ன் தந்த்வதே
ஒபபன் தந்தடபபத
ச சோத்திய்கம சோ,
இந்்வதே
நிகழ்சசிபவதப சோக்கு என்ன ஸ்தூல்கம சோன லப சோறிமுன் தந்தறயின் கீழ்
நன் தந்தடலபற வதவண்டும்?
வத்கமலும், ப சோட்ட சோளி வர்க்கம் அதிக சோரத்ன் தந்த்வதேத் ்வதே சோர சோளெவ சோ்வதே
மு்வதேல சோளித்தவத்திடம்
ஒபபன் தந்தடக்கு்கம சோயின்,
பிந்ன் தந்த்வதேயத
“சிவபபு

பூ்வதே”

அசசுறத்்வதேல சோல் மிரண்டு அ்வதேன் தந்தன

“மிகவும்

சம்பிர்வதே சோய்கம சோன இர சோணுவ சர்வ சோதிக சோரத்ன் தந்த்வதே”
லக சோண்டு
ஒடுக்க முயற்சி லசய்ய சோத என்ப்வதேற்வதக சோ அல்லத மீண்டும்
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முடய சோட்சின் தந்தய மீட்சி லசய்ய முயல சோத என்ப்வதேற்வதக சோ என்ன
உத்்வதேரவ சோ்வதேம் அங்வதக இருந்்வதேத?

பக்கத்தில் ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்ன் தந்த்வதே அ்வதேன்
வருங்க சோல சுய சோதீன்கம சோன ்கமற்றம் ்வதே சோக்கு்வதேல்
ப சோத்திரத்திற்கு ்வதேய சோர்படுத்த்வதேல்— இவ்வி்வதேவத்கம,
எ்கமத கருத்தின்பட, இபவதப சோன் தந்த்வதேக்கு ஒவதர
ச சோத்திய்கம சோன “கட்சி வதவன் தந்தலகன் தந்தளெ அன் தந்த்கமக்கும்

பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அக்க சோலத்த நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின் கீழ்,
அவர சோல் இந்்வதேக் வதகள்விகளுக்கு ஒரு இறதிய சோன பதின் தந்தல
வழங்க
முடயவில்ன் தந்தல.
புரட்சிகர
நிகழ்சசிபவதப சோக்கில்
ப சோட்ட சோளி வர்க்கத்தின் தீர்்கம சோனகர்கம சோன ப சோத்திரம் குறித்த
அவர் வலியுறத்திய அவத்வதேவதநரத்தில், புரட்சிய சோனத, அ்வதேன்
மு்வதேல சோளித்தவ ோனந சோயகக் கட்டத்ன் தந்த்வதேத் ்வதே சோண்ட, ஒரு
கணிச்கம சோன க சோல இன் தந்தடலவளி இல்ல சோ்கமல், முன்வதனற முடயும்
என்ற அவர் நம்பவில்ன் தந்தல. ஒரு மு்வதேல சோளித்தவ ோனந சோயகப
புரட்சியில் இருந்த ஒரு வதச சோசலிசப புரட்சிக்க சோன உரு்கம சோற்றம்,
பல ்வதேச சோப்வதேங்கள் நீளும் என்ப்வதேற்க சோன ச சோத்தியக்கூறகவதளெ
அவருக்குத்
ல்வதேரிந்்வதேன.
பிற்க சோல
ல்கமன்ஷிவிசத்தின்
மூலங்கன் தந்தளெ, இங்வதக சந்வத்வதேகத்திற்கிடமில்ல சோ்கமல், ப சோர்க்க
முடயும்.
ட்லர சோட்ஸ்கி, “ரஷ்யப புரட்சியின் மூன்ற கருத்தருக்கள் ”
என்ற ்வதேனத 1939 கட்டுன் தந்தரயில், பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
முன்வதன சோக்கில் லப சோதிந்திருந்்வதே ்கமட்டுபபடுத்்வதேல்கள் குறித்த
கவனத்ன் தந்த்வதே ஈர்த்்வதே சோர்:
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
மு்வதேல சோளித்தவப
புரட்சின் தந்தய வதச சோசலிசப புரட்சியில் இருந்த —
இ்வதேன் தந்தன
அவர்
வன் தந்தரயற்ற
க சோலத்திற்குத்
்வதேள்ளின் தந்தவத்்வதே சோர்— ்வதேனிய சோன ஒரு வதவன் தந்தலய சோக
பிரித்்வதேத ்கமட்டு்கமல்ல, இந்்வதே இரண்டுக்கும்
முற்றிலும்
லவவ்வதவற சோன
சக்திகளெத
வதசர்க்ன் தந்தககன் தந்தளெச
சித்்வதேரித்்வதே சோர்.
ப சோட்ட சோளி
வர்க்கம் அரசியல் சு்வதேந்திரத்ன் தந்த்வதே, ்வதே சோர சோளெவ சோ்வதே
மு்வதேல சோளித்தவத்தடன்
கூட்டணி
ன் தந்தவத்த
ச சோதிக்க வதவண்டும்; அ்வதேற்குப பின் பல
்வதேச சோப்வதேங்கள்
கழித்த
மு்வதேல சோளித்தவ
அபிவிருத்தியின் ஒரு உயரிய ்கமட்டத்தில்,
ப சோட்ட சோளி
வர்க்கம்
மு்வதேல சோளித்தவ
வர்க்கத்திற்கு
எதிர சோனல்வதே சோரு
வதநரடய சோன
வதப சோர சோட்டத்தில்
வதச சோசலிசப
புரட்சின் தந்தய
முன்லனடுக்கல சோம்.[34]

முன் தந்தற” ஆகும். முடய சோட்சின் தந்தயத் தூக்கிவீசுவத
்கமற்றம் வதச சோசலிசப புரட்சி ஆகிய இரண்டு
அடபபன் தந்தடயில் லவவ்வதவற சோன விடயங்கன் தந்தளெ
ஒன்ற சோக்குவதம், சமூக அபிவிருத்தியின் இந்்வதேக்
கூறகள்
ந்கமத
ந சோட்டன்
வரல சோற்றில்
ஒவதரச்கமயத்தில் நிகழும் என்ற நம்பிக்ன் தந்தகயில்
புரட்சிகரப
வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதே
நடத்தவதம்,
இரண்ன் தந்தடயுவத்கம நடக்கவிட சோத லசய்தவிடும்.
ஆயினும்
இந்்வதே
இரண்டு
கூறகன் தந்தளெ
லநருக்க்கம சோகக்
லக சோண்டுவருவத
என்பத
நம்மிடம் ்வதே சோன் ்வதேங்கியிருக்கிறத.[35]
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் ரஷ்யப புரட்சியின் ப சோன் தந்த்வதேன் தந்தய இரண்டு
கட்டங்களெ சோகப
பிரித்்வதே சோர்
என்ற சோலும்
கூட,
அன் தந்தவ
இரண்ன் தந்தடயும்
முடந்்வதே
அளெவுக்கு
“லநருக்க்கம சோக”
லக சோண்டுவருவ்வதேற்கு
மிகவும்
விரும்பின சோர்
என்பன் தந்த்வதேக்
குறிபபிடுவத
முக்கிய்கம சோன்வதே சோகும்.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வ சோழ்க்ன் தந்தகசரி்வதேத்ன் தந்த்வதே எழுதிய அல்கமரிக்கர சோன வதபர சோசிரியர்
ச சோமுவதவல் பவதர சோன் (Samuel Baron), அவரத நின் தந்தலபப சோட்டல்
லப சோதிந்திருந்்வதே முரண்ப சோட்டுக்கு கவனம் ஈர்த்்வதே சோர். பவதர சோன்
கருத்தபபட, பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்,

அரசியல்
சு்வதேந்திரத்திற்க சோன
வதப சோர சோட்டத்ன் தந்த்வதே
வதச சோசலிசத்தக்க சோன
வதப சோர சோட்டத்தடன்
வதநரடய சோக
ஒன்றின் தந்தணக்கின்ற
ச சோத்தியத்ன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
க சோணவில்ன் தந்தல. பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் பக்க நிய சோய்கம சோக, இந்்வதே
ச சோத்திய்கம சோனத 1880 கள் ்கமற்றம் 1890 களில் இருக்கவும்
இல்ன் தந்தல.
ஆன சோல்
ோனந சோயக
்கமற்றம்
வதச சோசலிசப
புரட்சிகளுக்கு இன் தந்தடயில சோன ஒரு வதநரடய சோன ்கமற்றம்
உடனடய சோன இன் தந்தணபன் தந்தப அவர் நிர சோகரித்்வதே வதப சோதிலும்,
ப சோட்ட சோளி
வர்க்கத்தின்
நனவ சோன
நடவடக்ன் தந்தகய சோனத
ோனந சோயகக் கட்டத்தில் இருந்த வதச சோசலிசக் கட்டத்தக்க சோன
உரு்கம சோற்றத்ன் தந்த்வதே
—ஒரு
நீடத்்வதே க சோல
இன் தந்தடலவளியில்
என்ற சோலும்
கூட—
எட்டப
வதப சோர சோடும்
என்பன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் சுட்டக்க சோட்டன சோர். வதச சோசலிசமும் அரசியல்
வதப சோர சோட்டமும் என்பதில் பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் கூறின சோர்:
இவ்வ சோற சோய், ஒரு பக்கத்தில் அரசியல்
சு்வதேந்திரத்திற்க சோன
வதப சோர சோட்டம்,
இன்லன சோரு
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மு்வதேல சோளித்தவ
அபிவிருத்தி
கட்டத்ன் தந்த்வதே
இல்ல சோல்வதே சோழிக்க முடய சோவிடல் அ்வதேன் தந்தன நீளெம்
குறக்குகின்ற
நின் தந்தலன் தந்தய
எதிர்லக சோள்ளெ
்வதேய சோரிபபுடன் இருந்்வதே சோர். புரட்சிகரக் கட்சியின்
அரசியல்
நடவடக்ன் தந்தககளின்
மூல்கம சோக
வரல சோற்ற நிகழ்சசிபவதப சோக்கில் ஒரு திருத்்வதேம்
லசய்வ்வதேன்
மூல்கம சோக
இத
நிகழ்த்்வதேபபட
முடயும். பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அவரத புரட்சிகரக்
கட்சியின்
்வதேன்ன சோர்வ
நடவடக்ன் தந்தகய சோனத
நிலவும்
லப சோருளெ சோ்வதே சோர
அபிவிருத்தி
்கமட்டத்தின சோல்
தீர்்கம சோனிக்கபபடுகிற
வன் தந்தரயன் தந்தறகளுக்குள்ளெ சோக
எபவதப சோதம்
நிறத்்வதேபபட்டருக்க
வதவண்டும்
என்ற
முக சோந்திரத்தில், அவரத கண்வதண சோட்டம் ்கமற்றம்
மூவதல சோப சோயத்ன் தந்த்வதே நவதர சோத்னிக்குகளிடம் இருந்த
கூர்ன் தந்த்கமய சோகப பிரித்தக் க சோட்டன சோர். அவரத
்கமதிபபீட்டன் பட, இந்்வதே வன் தந்தரயன் தந்தறகன் தந்தளெ
உணர்வத்வதே சோன் ்கம சோர்க்சிசத்ன் தந்த்வதே பல்்வதேரபப சோன
கற்பன சோவ சோ்வதேங்களில்
இருந்த
பிரித்தக்க சோட்டுவ்வதே சோக இருந்்வதேத. அத புரட்சிகர
விருபபத்ன் தந்த்வதே வரல சோற்ற நிகழ்சசிபவதப சோக்கிற்கும்
அ்வதேன்
விதிகளுக்கும்
கீழ்பபடுத்தவ்வதே சோக,
ஆகவதவ ்கம சோர்க்சிச புரட்சிகரக் லக சோள்ன் தந்தகயின்
பகுத்்வதேறிவு ச சோர்ந்்வதே நின் தந்தலன் தந்தய உத்்வதேரவ சோ்வதேம்
லசய்வ்வதே சோக
இருந்்வதேத.
அத்்வதேன் தந்தனயும்
இருந்்வதே சோலும்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
முன் தந்தற
்வதேன்ன சோர்வவ சோ்வதேம்
்கமற்றம்
நியதிவ சோ்வதேம்

இரண்டன்
(determinism)
கூறகன் தந்தளெயும்
்வதேழுவிய்வதே சோக
இருந்்வதேத,
இரண்ன் தந்தடயும்
நல்லிணக்கம்
க சோணச
லசய்வதில்
அவர்
லவற்றிலபறவில்ன் தந்தல.[36]
ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தின் வர்க்க நனன் தந்தவ அபிவிருத்தி
லசய்வதிலும் அ்வதேன் தந்தன புரட்சிகர நடவடக்ன் தந்தகக்க சோக ்வதேய சோரிபபு
லசய்வதிலும்
சமூக
ோனந சோயக
இயக்கத்தின்
முக்கியத்தவத்ன் தந்த்வதே
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
ல்வதே சோடர்சசிய சோக
வலியுறத்தின சோர். வரல சோற்ன் தந்தற நியதிகளெ சோல் ஆளெபபட்ட ஒரு
நிகழ்சசிபவதப சோக்க சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வலியுறத்தியன் தந்த்கமய சோனத,
புரட்சிகர
நன் தந்தடமுன் தந்தறன் தந்தய
குன் தந்தற்கமதிபபீடு லசய்ய அவன் தந்தர இட்டுச லசன்ற்வதே சோகக் கூறவத
அடபபன் தந்தடய சோக
பின் தந்தழய சோன்வதே சோகும்.
“ஒரு
ல்வதே சோழில சோளெர்
கட்சின் தந்தய ச சோத்திய்கம சோன மிக வின் தந்தரவில் உருவ சோக்குவவத்வதே ”,
“இன்ன் தந்தறய ரஷ்ய சோவின் அத்்வதேன் தந்தன லப சோருளெ சோ்வதே சோர ்கமற்றம்
அரசியல்
முரண்ப சோடுகன் தந்தளெத்
தீர்பப்வதேற்க சோன
ஒவதர

வழிவன் தந்தகய சோகும்” என்ற பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் வ சோதிட்ட சோர்.
[அழுத்்வதேம் மூலத்தில் உள்ளெவ சோற][37] இவ்வ சோற சோய், கட்சி
நன் தந்தடமுன் தந்தறய சோனத,
குறிபபிட்ட
நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின்
கீழ்,
புரட்சியின் மு்வதேல சோளித்தவ ோனந சோயகக் கட்டத்தில் இருந்த
வதச சோசலிசக் கட்டத்தக்க சோன ப சோன் தந்த்வதேயின் மீத ்வதே சோக்கத்ன் தந்த்வதே
லசலுத்்வதே முடயும், அ்வதேன் நீளெத்ன் தந்த்வதேக் குன் தந்தறக்க முடயும்
என்பன் தந்த்வதே அவர் ஒபபுக் லக சோண்ட சோர்.
ஆன சோல் எபபட, என்ன நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின் கீழ், இ்வதேன் தந்தனச
லசய்ய முடயும் என்பன் தந்த்வதே அவர சோல் கூற இயலவில்ன் தந்தல.
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
புரி்வதேலின்
பட,
ரஷ்ய
சமூகப
லப சோருளெ சோ்வதே சோர
அபிவிருத்தியின்
புற
நின் தந்தலன் தந்த்கமகள்,
வதச சோசலிசத்தக்க சோன கட்சியின் வதப சோர சோட்டத்தின் மீத கடக்க
முடய சோ்வதே வரம்புகன் தந்தளெத் திணித்்வதே்வதே சோகத் வத்வதே சோன்றின. ஆன சோல்
இந்்வதே
முரண்ப சோட்ன் தந்தட
முன்நிறத்தியன் தந்த்கமய சோனத
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ சோல் அன் தந்தடய சோளெம் க சோணபபட்ட வரல சோற்றப
பிரசசின் தந்தனக்க சோன ்கமற்லற சோரு தீர்வின் ச சோத்தியத்ன் தந்த்வதே திறந்த
விட்டத. இந்்வதேத் தீர்வு 1905 புரட்சியில் லவளிவந்்வதேவ சோற சோக
்கம சோறிய
புற
நின் தந்தலன் தந்த்கமகள்
மீ்வதே சோன
ஒரு
ஆய்வின்
அடபபன் தந்தடயில் ட்லர சோட்ஸ்கிய சோல் கண்டறியபபட்டத. நிரந்்வதேரப
புரட்சித் ்வதேத்தவ்கம சோனத புரட்சியின் ோனந சோயக ்கமற்றம்
வதச சோசலிசக்
கட்டங்கன் தந்தளெ
“ஒன்ற சோய்
லக சோண்டுவருவத”
்கமட்டு்கமல்ல சோத, இரண்ட சோவத கட்டத்தின் வழிமுன் தந்தறகன் தந்தளெ
ஏற்றக் லக சோள்ளெ சோ்கமல் மு்வதேல சோவத கட்டவத்கம ச சோத்தியமில்ன் தந்தல
என்பன் தந்த்வதேயும் வலியுறத்தகின்ற்வதே சோன ஒரு மூவதல சோப சோயத்ன் தந்த்வதே
முன்லனடுத்்வதேத.
ட்லர சோட்ஸ்கியின்
்வதேத்தவ்கம சோனத
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
முன்வதன சோக்ன் தந்தகக்
க சோட்டலும்
(ப சோட்ட சோளிகளெதம்
விவச சோயிகளெதம் ோனந சோயக சர்வ சோதிக சோரம் என்ற லலனினின்
1917 க்கு
முந்ன் தந்த்வதேய
வதவன் தந்தலத்திட்டத்ன் தந்த்வதேக்
க சோட்டலும்,
என்பன் தந்த்வதேயும் இங்வதக வலியுறத்திய சோக வதவண்டும்) ஒரு
லபரும் முன்வதனற்றத்ன் தந்த்வதேக் குறித்த நின்றத என்பதில் எந்்வதே
சந்வத்வதேகமும்
இல்ன் தந்தல.
இருந்்வதேவதப சோதிலும்,
ோனந சோயகப
புரட்சியில் ரஷ்யப ப சோட்ட சோளி வர்க்கத்தின் ன் தந்த்கமய்கம சோன
ப சோத்திரத்ன் தந்த்வதே பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ் அன் தந்தடய சோளெம் கண்டன் தந்த்கம்வதே சோன்
புரட்சிகர மூவதல சோப சோயம் ்கமற்றம் ்வதேந்திவதர சோப சோயத்தின் வட்டத்தில்

லலனின்
்கமற்றம்
ட்லர சோட்ஸ்கி
இருவர சோலும்
ல்வதே சோடக்க்கமளிக்கபபட்ட
அடுத்த
வந்்வதே
அத்்வதேன் தந்தன
முன்வதனற்றங்களுக்கும்
அடத்்வதேளெம்
அன் தந்த்கமத்்வதேத—
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் வ சோழ்க்ன் தந்தகயின் ்கமகத்்வதே சோன ்வதேன்ன் தந்த்கம
்கமற்றம்
தன்பியல்
இரண்டுவத்கம
இதில்
்வதே சோன்
அன் தந்த்கமந்திருக்கிறத. இந்்வதே முன்வதனற்றங்கள் 1889 இல்
இரண்ட சோம்
அகிலத்தின்
ஸ்்வதே சோபன
க சோங்கிரசில்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
உன் தந்தரயில்
முன்கணிக்கபபட்டன.
”ரஷ்ய சோவில்
புரட்சிகர இயக்க்கம சோனத ஒரு ல்வதே சோழில சோளெர்
இயக்க்கம சோகவதவ
லவற்றிக சோணும்,
இல்ன் தந்தலவதயல்
அத
ஒருவதப சோதம் லவற்றி க சோணவதவ வதப சோவதில்ன் தந்தல ”
என்ற
அறிவித்த பிரதிநிதிகளுக்கு அவர் மின்ச சோரம் ப சோய்சசின சோர். [38]
வதவற எந்்வதே ஐவதர சோபபிய வதச சோசலிஸ்டும் அ்வதேற்கு முன்ப சோக
பின்்வதேங்கிய
ரஷ்ய சோவில்
ப சோட்ட சோளி
வர்க்கத்தின்
தீர்்கம சோனகர்கம சோன புரட்சிகரப ப சோத்திரத்ன் தந்த்வதே அங்கீகரித்்வதேதில்ன் தந்தல.
தல்லிய்கம சோக இந்்வதே ்கமகத்்வதே சோன உட்ப சோர்ன் தந்தவயில் இருந்த
்வதே சோன், ரஷ்ய சோவில் வதச சோசலிசப புரட்சிக்க சோன மூவதல சோப சோயம்
குறித்்வதே
அடுத்தவந்்வதே
அத்்வதேன் தந்தன
வதப சோர சோட்டங்களும்
அபிவிருத்தி கண்டன, ட்லர சோட்ஸ்கி
நிரந்்வதேரப புரட்சித்
்வதேத்தவத்ன் தந்த்வதே எடுத்தன் தந்தரத்்வதேதில் அத உசசம் கண்டத.
அ்வதேன சோல்்வதே சோன் ட்லர சோட்ஸ்கி, 1918 இறதிசசடங்கு உன் தந்தரயில்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
அரசியல்
்கமற்றம்
்வதேத்தவ சோர்த்்வதே
வதவன் தந்தல்வதே சோன்
“ந்கமத
புரட்சிகரப
வதப சோர சோட்டம்
ல்கம சோத்்வதேத்திற்கு்கம சோன”
அடத்்வதேளெம்
அன் தந்த்கமத்்வதேத
வலியுறத்தின சோர். [அழுத்்வதேம் வதசர்க்கபபட்டுள்ளெத]

என்ற

பல ஆண்டுகளுக்குப பின்னர், 1922 இல், ரஷ்ய சோவின்
வரல சோற்ற அபிவிருத்தியின் சில ்வதேனித்தவ்கம சோன அம்சங்கள்
பற்றிய
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
கருத்்வதே சோக்கத்தின்
மீத
வரல சோற்ற சோசிரியர்
மிக்ன் தந்தகயில்
வதப சோக்வதர சோவ்ஸ்கி
(Mikhail
Pokrovskii)
நடத்திய ஒரு ்வதே சோக்கு்வதேலுக்கு பதிலளிக்கும்
நிர்பபந்்வதேம் ட்லர சோட்ஸ்கிக்கு ஏற்பட்டத. ரஷ்ய சோவின் வரல சோற்ற
அபிவிருத்தி குறித்்வதே ட்லர சோட்ஸ்கியின் லச சோந்்வதேப புரி்வதேலும் கூட
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின் ஆரம்பக சோல ்வதேத்தவ சோர்த்்வதே வதவன் தந்தலகளெ சோல்
லபரும் லசல்வ சோக்கு லசலுத்்வதேபபட்ட்வதே சோய் இருந்்வதேத என்பத
நன்கறிந்்வதே்வதே சோகும். பிலளெக்ஹ சோவதன சோன் தந்தவத் ்வதே சோக்குவ்வதேன் மூலம்,
அபவதப சோத ஸ்ர சோலின் கன்ன் தந்தனயின் ஒரு சிரத்ன் தந்த்வதேய சோன
ஆ்வதேரவ சோளெர சோக எழுந்த வந்த லக சோண்டருந்்வதே வதப சோக்வதர சோவ்ஸ்கி,
ட்லர சோட்ஸ்கியின் நிரந்்வதேரப புரட்சித் ்வதேத்தவத்தின் வரல சோற்ற
அடத்்வதேளெங்கன் தந்தளெ பலவீனபபடுத்்வதே முயன்ற லக சோண்டருந்்வதே சோர்.
்வதேனத ்வதே சோக்கு்வதேலுக்குத் தன் தந்தணய சோக, பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
அரசியல் பலவீனங்கன் தந்தளெயும் இறதியில் அவர் வதச சோசலிசப
புரட்சின் தந்தயக்
க சோட்டக்
லக சோடுத்்வதேன் தந்த்வதேயும்
வதப சோக்வதர சோவ்ஸ்கி
நின் தந்தனவுகூர்ந்்வதே சோர். வதப சோக்வதர சோவ்ஸ்கியின் ்வதே சோக்கு்வதேலுக்கு எதிர சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
வரல சோற்றத்
்வதேத்தவங்கன் தந்தளெப
ப சோதக சோத்த, ட்லர சோட்ஸ்கி இவ்வ சோற பதிலளித்்வதே சோர்:
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ரஷ்ய
மு்வதேல சோளித்தவ
வர்க்கத்தின்
பலவீனமும்
ரஷ்ய
மு்வதேல சோளித்தவ
ோனந சோயகத்தின்
்கம சோன் தந்தயய சோன
்வதேன்ன் தந்த்கமயும்
ரஷ்ய சோவின் வரல சோற்ற அபிவிருத்தியில் மிக
முக்கிய
அம்சங்கன் தந்தளெக்
குறித்தநிற்கின்றன
என்பதில்
சந்வத்வதேகமில்ன் தந்தல.
ஆயினும்,

தல்லிய்கம சோக இதில் இருந்த்வதே சோன், ்வதேரபபட்ட
நிலவும் ஏன் தந்தனய அன் தந்தனத்த நின் தந்தலன் தந்த்கமகளின்
கீழும், ப சோட்ட சோளி வர்க்கம் அதிக சோரத்ன் தந்த்வதேக்
ன் தந்தகபபற்றவ்வதேற்க சோன ச சோத்தியமும் வரல சோற்ற
அவசியமும் எழுகின்றன. பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
ஒருவதப சோதம்
இந்்வதே
முடவுக்கு
வந்தவதசர்ந்திருக்கவில்ன் தந்தல
என்பத
உண்ன் தந்த்கமவதய.
ஆன சோல்
அவரத
சந்வத்வதேகத்திற்கிட்கமற்ற
சரிய சோன
முன்ல்கம சோழிவுகளில் இன்லன சோன்ற சோன “ரஷ்யப
புரட்சிகர இயக்க்கம சோனத ஒரு ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்க
இயக்க்கம சோகவதவ
லவற்றிலபறம்
இல்ன் தந்தலவதயல்
அத
ஒருவதப சோதம்

அத்்வதேன் தந்தனன் தந்தயயும் லசய்கின்ற ஒரு வதநரத்தில், ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்தின் புரட்சிகர வத்கமல சோதிக்கத்ன் தந்த்வதே ஸ்்வதே சோபிபப்வதேற்க சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ சோல் நடத்்வதேபபட்ட வதப சோர சோட்ட்கம சோனத தீவிர
ச்கமக சோல லப சோருத்்வதேத்ன் தந்த்வதேப லபறகின்றத.
பிறந்த 160 ஆண்டுகளும் இறந்த கிட்டத்்வதேட்ட ஒரு
நூற்ற சோண்டும்
ஆனபின்னரும்
கூட,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
வதச சோசலிச ்கமற்றம் ்கம சோர்க்சிச சிந்்வதேன் தந்தனயின் வரல சோற்றில் ஒரு
முக்கிய
ஆளுன் தந்த்கமய சோகத்
திகழ்கிற சோர்.
1922
இல்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவுக்கு லலனின் இறதிய சோக வழங்கிய அஞ்சலி
முற்றிலும் நிய சோய்கம சோன்வதே சோகும்:
இளெம்
கட்சி
உறபபினர்களின்
நலன்களுக்க சோக அன் தந்தடபபுக்குறிக்குள் ஒன்ன் தந்தற
குறிபபிட விரும்புகிவதறன், பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
ல்கமய்யியல்
எழுத்தக்கள்
அத்்வதேன் தந்தனன் தந்தயயும்
ஆய்வு
லசய்ய சோ்கமல்
—அ்வதே சோவத
ந சோன்
லச சோல்வத
ஆய்வுலசய்ய சோ்கமல்—
ஒரு
உண்ன் தந்த்கமய சோன
புத்திக்கூர்ன் தந்த்கமய சோன
கம்யூனிஸ்ட சோக ஆவ்வதேற்கு நீங்கள் நம்பிக்ன் தந்தக
லக சோள்ளெ முடய சோத, ஏலனன்ற சோல் உலகின்
வதவலறங்கிலும் ்கம சோர்க்சிசம் குறித்த அ்வதேனினும்
வத்கமம்பட்டத எதவும் எழு்வதேபபட்டருக்கவில்ன் தந்தல.
[41]

லவற்றிலபற சோத” என்பதில் இருந்தம் கூட அவர்
எந்்வதே முடவுக்கும் வந்தவதசர்ந்திருக்கவில்ன் தந்தலவதய.
நவதர சோத்னிக்குகள்
்கமற்றம்
லக சோசன் தந்தச
்கம சோர்க்சிஸ்டுகளுக்கு எதிர சோக பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
கூறிய
அத்்வதேன் தந்தனன் தந்தயயும்
அவரத
கவதடட்வதட சோஃபிலிய சோ [39] [1905 க்குப பின்னர்
மு்வதேல சோளித்தவ
கவதடட்
கட்சியுடன்
ஒரு
கூட்டணிக்க சோன சந்்வதேர்பபவ சோ்வதே ஆவதல சோசன் தந்தனன் தந்தய
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
அதிக்கம சோய்
அளித்த
வந்்வதேன் தந்த்வதே
ட்லர சோட்ஸ்கி
இங்வதக
இவ்வ சோற
குறிபபிடுகிற சோர்] ்கமற்றம் வத்வதேசபபற்றவ சோ்வதேத்தடன்
ந சோம்
ஒன்றகலபவதப சோ்கம சோயின்,
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவிடம்
இருந்த
ந்கமக்கு
எதலவ சோன்றம்
கின் தந்தடக்கப
வதப சோவதில்ன் தந்தல.
ஆன சோல்
உண்ன் தந்த்கமயில்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவ்
விட்டுசலசன்றன் தந்தவ

நின் தந்தறயவதவ

இருக்கிறத,

இபவதப சோதம் மீண்டும் அவரிடம் இருந்த கற்றக்
லக சோள்வ்வதே சோல்
எவ்வி்வதே்கம சோன
தீங்குமிருக்கபவதப சோவதில்ன் தந்தல.[40]
நிரந்்வதேரப புரட்சின் தந்தய ந சோம் ப சோதக சோபபதம் அக்வதட சோபர்
புரட்சியின் ்வதேய சோரிபபு ்கமற்றம் லவற்றியில் ட்லர சோட்ஸ்கியின்
வரல சோற்றப ப சோத்திரத்தின் மீ்வதே சோன ந்கமத வலியுறத்்வதேலும்
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவுக்கு
அஞ்சலி
லசலுத்தவ்வதேன்
மூலம்
லக சோஞ்சமும் ச்கமரசபபட்டு விட சோத. இந்்வதே ்கம சோலபரும் ்கம சோர்க்சிச
்வதேத்தவ சோசிரியரிடம்
இருந்த
கற்பதம்
படபபதம்
“தீங்க சோன்வதேல்ல”

என்பதில்
ந சோம்
ட்லர சோட்ஸ்கியுடன்
உடன்படுகிவதற சோம். குறிபப சோக, இந்்வதே ந சோட்களில், புத்திஜீவி்வதே
வ சோழ்க்ன் தந்தகய சோனத சடவ சோ்வதே விவதர சோ்வதேம் ்கமற்றம் ல்கமய்யியல்
பகுத்்வதேறிய சோன் தந்த்கமயின் மிக லக சோசன் தந்தசய சோன வடவங்களெ சோல்
சீரழிந்த வருகின்றவதப சோத, வரல சோற்ற நிகழ்சசிபவதப சோக்கின்
அபிவிருத்தி குறித்்வதே ஒரு விஞ்ஞ சோனபூர்வ்கம சோன புரி்வதேலுக்கும்,
இந்்வதே அடபபன் தந்தடயில், ல்வதே சோழில சோளெ வர்க்கத்தில் புரட்சிகர
வதச சோசலிச நனவுக்கு புத்தயிரூட்டுவ்வதேற்கு்கம சோன வதப சோர சோட்டத்தில்
அத்திய சோவசிய்கம சோன
ஆயு்வதேங்களெ சோக
பிலளெக்ஹ சோவதன சோவின்
எழுத்தக்கள்
வதசன் தந்தவ
லசய்கின்றன.
வத்கமலும்,
பிற்வதப சோக்குத்்வதேன்கம சோன
குட்ட—மு்வதேல சோளித்தவ
வதப சோலி—
இடதவ சோ்வதேத்தின் எண்ணிலடங்க சோ பிரதிநிதிகள் ல்வதே சோழில சோளெ
வர்க்கத்ன் தந்த்வதே அவதூற லசய்வ்வதேற்கும், அ்வதேன் தீர்்கம சோனகர்கம சோன
புரட்சிகர ப சோத்திரத்ன் தந்த்வதே ்கமறபப்வதேற்கும் ்வதே்கமத சக்திக்குட்பட்ட
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