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லெனினும் ட்ல ட்ரொட்ஸ்கியும்
அக்க்டஅட்ரொபர் பு ட்சியின் சியின் மட்ரொர்க்சிசமும்

By David North, 19 March 2018

இத,  உலக சசோசலிச வலலத தளததின சர்வசதச
ஆசிரியர் குழ தலலவரும (அமமெரிக்க)  சசோசலிச
சமெததவக் கட்சியின தலலவருமெோன சேவிட் ச ோர்த மெோர்ச
16  அனற ச ஜேர்மெனியில உள்ள லலப்சிக்
பலகலலக்கழகததில வழங்கிய விரிவுலரிவுரையின
எழததவடிவமெோகும.

லலப்சிக் பலகலலக்கழகததில சேவிட் ச ோர்த உலரிவுரையோற்றகிகிறோர்

லலப்சிக் புததகக் கண்கோட்சியில பங்மகடுப்பதற்கும
இங்சக லலப்சிக் பலகலலக்கழகததில

உலரிவுரையோற்றவதற்கும எனக்குக் கிலேததிருக்கும வோய்ப்பு
குறிதத  ோன மிகவும மெகிழ்சசியலேகிசகிறன.  புததகக்

கண்கோட்சியில,   ோனகோம அகிலததின அலனததலகக்
குழவின பதிப்பக அங்கமெோன சமெஹ்ரிங் புக்ஸ,  ரிவுரைஷ்யப்

புரிவுரைட்சியின நூற்கிறோண்லேக் குறிக்கினகிற விதமெோன
விரிவுலரிவுரைகள் மெற்றம கட்டுலரிவுரைகளின இரிவுரைண்டு மதோகுதி

சசகரிவுரைம ஒனலகிற லவததிருந்தத.  அந்த இரிவுரைண்டு
மதோகுதிகளத தலலப்பு ரிவுரைஷ்யப் புரிவுரைட்சிலய ஏன கற்க
சவண்டும? எனபதோகும.  அவற்றில உள்சளயிருக்கும
உள்ளேக்கம இந்தக் சகள்விக்கு பதிலளிக்கிகிறத என  ோன

முழலமெயோக  மபுகிசகிறன. 

சுருக்கமெோகச மசோலவமதனகிறோல,  முனலவக்கப்பட்ே
லமெயமெோன அமசங்கள் இததோன,  முதலோவத,  ரிவுரைஷ்யப்

புரிவுரைட்சியோனத இருபதோம நூற்கிறோண்டின மிக முக்கிய
நிகழ்வோகும; இரிவுரைண்ேோவத, இருபததிசயோரிவுரைோம நூற்கிறோண்டில

மெனிதகுலம இப்சபோத முகமமகோடுக்கினகிற உலகளோவிய
ம ருக்கடியோனத ஒரு முற்சபோக்கோன அடிப்பலேயில,

அதோவத முதலோளிததவ அலமெப்புமுலகிறக்கு
முடிவுகட்டுவதன மூலமெோக,  மதோழிலோளர்’அதிகோரிவுரைதலத

நிலல ோட்டுவதன மூலமெோக,  மெற்றம உலகப்
மபோருளோதோரிவுரைதலத ஒரு சசோசலிச அடிப்பலேயில

 ஜேன ோயகமுலகிறயில,  சமெததவமெோன முலகிறயில,  மெற்றம

விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வமெோன முலகிறயில மெறஒழங்கு மசய்வதன
மூலமெோக தீர்க்கப்பே சவண்டுமெோயின இந்தப் புரிவுரைட்சியின

படிப்பிலனகள் கற்கப்பே சவண்டும.

அக்சேோபர் புரிவுரைட்சியோனத 1917 இல ரிவுரைஷ்யோவில மதோழிலோள
வர்க்கததினதம ஒடுக்கப்பட்ே பரிவுரைந்த மெக்களினதம போரிய

சமூக எழசசியின உசசக்கட்ேமெோக இருந்தத.  ஒரு
அடிப்பலேயோன அர்ததததில அத தனிததவமெோனதோக

இருந்தத,  இனறம இருக்கிகிறத:  ஒரு சர்வசதச சசோசலிச
சவலலததிட்ேம மெற்றம முனசனோக்கிலன அடிப்பலேயோகக்

மகோண்டு மசயலபடுகினகிற ஒரு மெோர்க்சிசக் கட்சியோல
தலலலமெ மகோடுக்கப்பட்டு,  மதோழிலோள வர்க்கததோல

 னவுேன  ேததப்பட்ே முதல புரிவுரைட்சியோக, இனறவலரிவுரையோன
ஒசரிவுரை புரிவுரைட்சியுமெோக அத இருக்கிகிறத.

ரிவுரைஷ்யப் புரிவுரைட்சிலய ஏன கற்க சவண்டும? முதல

மதோகுதியில பிரிவுரைசுரிக்கப்பட்டுள்ள, மசனகிற மெோர்ச மெோதததில,
ரிவுரைஷ்யப் புரிவுரைட்சி குறிதத எனத முதல விரிவுலரிவுரையின சபோத

 ோன கூறியதில இருந்த சமெற்சகோளிடுவதற்கு எனலன
அனுமெதியுங்கள்.

விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வ சமூக சிந்தலனயின

வளர்சசியில ஒரு இனறியலமெயோத
அததியோயமெோக ரிவுரைஷ்யப் புரிவுரைட்சி ஒரு

கவனமெோன ஆய்லவக் சகோருகிகிறத. 1917 இல
சபோலஷிவிக்குகளின வரிவுரைலோற்ற

சோதலனயோனத விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வ சேவோத
மமெய்யியலுக்கும புரிவுரைட்சிகரிவுரை  லேமுலகிறக்கும

இலேயிலோன அததியோவசியமெோன உகிறலவ
எடுததக்கோட்டியிருந்ததேன,  அதலன ஒரு

உயர்ந்த மெட்ேததிற்கு உயர்ததியுமிருந்தத.

"புரிவுரைட்சிகரிவுரை தததவம இலலோமெல புரிவுரைட்சிகரிவுரை இயக்கம இருக்க
முடியோத”  எனகிற எனன மசய்ய சவண்டும? எனகிற நூலில

மலனின கூறியிருந்த வசனதலத சபோலஷிவிக் கட்சியின
பரிிணோமெவளர்சசி நிரூபிணம மசய்தத.  மலனின

மதோேர்சசியோக வலியுறததியலதப் சபோல,  மசவ்வியல
ச ஜேர்மென கருததவோதததின,  பிரிவுரைதோனமெோக சேகலின

கருததவோதததின (அதோவத இயங்கியல தர்க்கமும,
மெற்றம புகிறநிலல யதோர்தததலத அறிந்தமகோள்வதில

வரிவுரைலோற்றரீதியோக அபிவிருததியலேந்த சமூக  லேமுலகிற
வகிக்கினகிற மசயலூக்கமெோன போததிரிவுரைததின அங்கீகரிப்பு)

உண்லமெயோன சோதலனகலள உள்வோங்கிக் மகோண்டு
அதலன விமெர்சனரீதியோக மெறமெதிப்பீடு மசய்திருந்த



மமெய்யியல சேவோததின மிக உயர்ந்த வளர்சசி மபற்கிற

வடிவசமெ மெோர்க்சிசமெோகும.

சவற எந்தமவோரு புரிவுரைட்சியிலும மெோர்க்சிசத தததவததிற்கும
மதோழிலோள வர்க்கததின புரிவுரைட்சிகரிவுரை  லேமுலகிறக்கும

இலேயில இததலகயமதோரு  னவோன மெற்றம மவளிப்பட்ே
உகிறவு இருந்தத கிலேயோத.  இந்த உகிறவின தனலமெலய

இனனும தலலியமெோக விளக்கும மபோருட்டு,  2018  இல
 ோம அனுசரிக்கினகிற முக்கியமெோன வரிவுரைலோற்ற தினங்கலள

கவனததில மகோள்வத அவசியமெோகிகிறத.

இளம கோர்ல மெோர்க்ஸின சமெகோலததில வலரிவுரையப்பட்ே  அவரிவுரைத ஓவியம

இந்த ஆண்டு கோர்ல மெோர்க்ஸ பிகிறந்த 200 வத ஆண்ேோகும.

கமயூனிஸட் கட்சி அறிக்லக பிரிவுரைசுரிக்கப்பட்ே 170 வத
ஆண்ேோகவும இத அலமெகிகிறத.  மெோமபரும

மமெய்யியலோளர்களில,  கோர்ல மெோர்க்ஸ அளவுக்கு,   மெத
கோலததிலும மிக சக்தியுேனும ச ரிவுரைடியோகவும சபசுவத

சவமகிறவருமிலலல.  அவரிவுரைத சவலலகள்,
புரிந்தமகோள்ளததக்க  வீன மமெோழி வடிவததிற்கு

“மெறமமெோழிமபயர்ப்பு”  மசய்வத அவசியமெோயிருக்கவிலலல.
1858  சமெயில லஸ்ஸோல க்கு எழதிய ஒரு கடிதததில

மெோர்க்ஸ குறிப்பிட்ேோர்:  "மமெய்யியலோளர்களுக்கு கூே
அவர்களத சவலலகளுக்கும ஒரு முலகிறயோன வடிவம

இருந்தத.  உதோரிவுரைிணததிற்கு கூறவமதனகிறோல
ஸபிசனோ்ஸோவிற்கு கூே அவரிவுரைத அலமெப்புமுலகிறயின

உண்லமெயோன உள்ளக கட்ேலமெப்பு அவரிவுரைோல
 னவுபூர்வமெோக முனலவக்கப்பட்ே வடிவததிலிருந்த

முற்றிலும சவறபட்டிருந்தத”.

ஆனோல மெோர்க்ஸ விேயததில,  இதற்கு ச மரிவுரைதிரிவுரைோய்,
மமெய்யியலோளரின முலகிறயின “உண்லமெயோன உள்ளக

கட்ேலமெப்புக்கும” அத மவளிப்போடு கண்ே வடிவததக்கும
இலேயில ஒரு குறிப்பிேததக்க மபோருததமிருக்கிகிறத.

சேகலின சட்ேததின மமெய்யியல மீதோன விமெர்சனததில
மதோேங்கி, மெோர்க்ஸ, தததவோர்தத சிந்தலனலய மமெய்யியல

கருததவோதததின புதிர்ப்படுததம குழப்பலகளில இருந்த
விடுவிக்கப் புகிறப்பட்டிருந்தோர்.  ரிவுரைவுல மபக் இனோல

எடுக்கப்பட்ே திலரிவுரைப்பேமெோன இளம மெோர்க்ஸ இல ஒரு
அருலமெயோன தருிணம வருகிகிறத,  ஏங்மகலஸ முற்றிலும

இிணக்கமெற்கிற அந்த புரிவுரைட்சிகரிவுரை பததிரிலகயோளரிேம

கூறகிகிறோர், ”நீர் தோன எமெத கோலததின மெோமபரும சேவோத

மமெய்யியலோளர். எனதருலமெ மெனிதசரிவுரை, நீர் ஒரு சமெதோவி.”

சேகலின சட்ேததின மமெய்யியல மீதோன மெோர்க்சின
விமெர்சனதலத ஏங்மகலஸ குறிப்போக சுட்டிக்

மகோண்டிருந்தோர். 1843  இல எழதப்பட்ே இந்த பலேப்பில,
மெோர்க்ஸ சேகலின மமெய்யியல கருததவோதததின

லமெயமெோன பிரிவுரைசசிலனக்கு கவனதலத ஈர்க்கிகிறோர்:

சேப்மபோருளின தர்க்கமெலல,  தர்க்கததின
சேப்மபோருள் தோன மமெய்யியல கூகிறோகும.

தர்க்கம அரிவுரைலச நிரூபிணம மசய்வதற்கோய்
சசலவ மசய்யவிலலல,  மெோகிறோக அரிவுரைசுதோன

தர்க்கதலத நிரூபிப்பதற்கோய்
சசலவமசய்கிகிறத. 

பிரிவுரைமேரிக் ஏங்மகலஸ அவரிவுரைத இருபதகளின மெததியில

அதோவத, சேகல அரிவுரைசு மெற்றம அதன சட்ேங்கலள தூய

சிந்தலனயின  கர்வில இருந்த,  தர்க்கததின அருவமெோன
வலககளின சுய-இயக்கததில இருந்த தருவிததோர்.  இத

சேப்மபோருளுக்கும  னவுக்கும இலேயிலோன உண்லமெயோன
உகிறவின தலலகீழ் வடிவோக,  கருததவோத மமெய்யியலின

களததில அலமெந்ததோக இருந்தத.  சேகலின அலமெப்லப
விமெர்சனம மசய்வதற்கு,   னலவக் கோட்டிலும

சேப்மபோருளின பிரிவுரைதோனதலத,  அதோவத  னவோனத ஒரு
சே பிரிவுரைபஞ்சததின  கர்வில இருந்த சதற்கிறம மபறகிகிறத

பிரிவுரைதிபலிக்கிகிறத எனபலத திட்ேவட்ேம மசய்கினகிற
மமெய்யியல சேவோதததிற்குத திருமபுவத

அவசியமெோயிருந்தத.  சேகலின கருததவோதததின மீதோன
மெோர்க்சின விமெர்சனமெோனத — ோம சற்றமுன குறிப்பிட்ே

கோட்சியில,  ஏங்மகலஸ போரிவுரைோட்டுவதற்கு பயனபடுததகினகிற
மிகப் பிரிவுரைபலமெோன வோசகம மசோலகிகிறவோகிறோய் “தலலகீழோக

உள்ள சேகலல ச ரிவுரைோக நிறததம”— 1844  க்கும 1847
க்கும இலேயில மெோர்க்ஸ மெற்றம ஏங்மகலஸினோல கூட்ேோக

சோதிக்கப்பட்ே சமூக,  வரிவுரைலோற்ற மெற்றம அரிவுரைசியல
சிந்தலனயிலோன புரிவுரைட்சிக்கோன தததவோர்தத அடிததளதலத

ஸதோபிததத.

1845 இல எழதப்பட்ே ச ஜேர்மென கருததவோதம (The German

Ideology) நூலில (ஆயினும 80  வருேங்களுக்கு அத

பிரிவுரைசுரிவுரைமெோகோமெல இருந்தத),  மெோர்க்சும ஏங்மகலசும தமெத
சேவோத மமெய்யியலல,  மெலகிறந்த தங்களத குருவின



அடிமயோற்றி  ேந்த இளம சேகலியர்களத கருததியலுேன

சபதப்படுததிக் கோட்டினர்: 

மசோர்க்கததில இருந்த பூமிக்கு இகிறங்கி
வருகினகிற ச ஜேர்மென மமெய்யியலுக்கு

ச மரிவுரைதிரிவுரைோன விதததில,  இங்சக பூமியில
இருந்த வோனம ச ோக்கி சமெசல

மசலகினகிறதோன ஒரு விேயமெோகும.  அதோவத,
சலத வடிவமெோய் இருக்கினகிற மெனிதர்களிேம

வந்தலேவதற்கு மெனிதர்கள் எனன
மசோலகிகிறோர்கள்,  எனன கற்பலன

மசய்கிகிறோர்கள், எனன கருதிக் மகோள்கிகிறோர்கள்
எனபதில இருந்சதோ,  அலலத மெனிதர்கள்

எவ்வோற சிததரிக்கப்படுகிகிறோர்கள்,
சிந்திக்கப்படுகிகிறோர்கள்,  கற்பலன

மசய்யப்படுகிகிறோர்கள்,
கருதிப்போர்க்கப்படுகிகிறோர்கள் எனபதில

இருந்சதோ ஆரிவுரைமபிப்பதலல;  மெோகிறோக,
உண்லமெயோன,  மசயலூக்கமெோன

மெனிதர்களிேம இருந்த,  மெற்றம இந்த
வோழ்க்லக-நிகழ்சசிப்சபோக்கின கருததியல

ரீதியோன எதிர்விலனகலள மெற்றம
எதிமரிவுரைோலிப்புகலள விளக்கிக்கோட்டும

அவர்களத உண்லமெயோன வோழ்க்லக-
நிகழ்சசிப்சபோக்கின அடிப்பலேயில இருந்த

ஆரிவுரைமபிப்பதோகும.

இந்த சவலலயின விலளவோக வரிவுரைலோற்றின சேவோதக்
கருததோக்கம குறிதத விளக்கம,   வீன முதலோளிததவ

அலமெப்புமுலகிறயின இயக்க விதிகள் குறிதத
விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வ ஆய்வின மீதோன அதன மசயலுறததல,

மெற்றம இந்த தததவோர்தத அடிததளததின மீத, சர்வசதசத
மதோழிலோள வர்க்கததின  னவோன அரிவுரைசியல ஒழங்கலமெப்பு,

மெற்றம உலக சசோசலிசப் புரிவுரைட்சியின மூசலோபோயம மெற்றம
தந்திசரிவுரைோபோயததின உருவோக்கம ஆகியலவ உண்ேோகின.

மெோர்க்ஸ வரிவுரைலோற குறிதத தனத சேவோதக் கருததோக்கதலத
1859  இல எழதிய அரிவுரைசியல மபோருளோதோரிவுரைததின மீதோன
ஒரு விமெர்சனம நூலின முகவுலரிவுரையில சுருங்க விவரிததோர்:

மெனிதர்கள்,  அவர்களத வோழ்வின சமூக
உற்பததியில,  அவர்களத விருப்பததினோல

ஒதக்க முடியோத மெற்றம விருப்பததிற்கு
சுயோதீனமெோன திட்ேவட்ேமெோன உகிறவுகளுக்குள்,

அவற்றின மபோருளியல உற்பததி சக்திகளத
அபிவிருததியின ஒரு குறிப்பிட்ே கட்ேததிற்கு

ஏற்ப இருக்கக் கூடிய உற்பததி
உகிறவுகளுக்குள்,  நுலழகிகிறோர்கள்.  இந்த

உற்பததி உகிறவுகளின கூட்டுமமெோததததில
தோன சமூகததின மபோருளோதோரிவுரைக் கட்ேலமெப்பு,

உண்லமெயோன அடிததளம அேங்கியிருக்கிகிறத,
அதன மீத தோன ஒரு சட்ே மெற்றம அரிவுரைசியல

சமெற்கட்டுமெோனம எழந்த நிற்கிகிறத,
அதற்கிிணங்க சமூக  னவின குறிப்பிட்ே

வடிவங்கள் இருக்கினகிறன.  மபோருளியல
வோழ்வின உற்பததி முலகிற தோன மபோதவோக

சமூக,  அரிவுரைசியல மெற்றம புததிஜீவித

வோழ்க்லக நிகழ்சசிப்சபோக்கோன
நிலலலமெகலள உருவோக்குகினகிறத.

மெனிதர்களின  னவு அவர்களின இருப்லபத
தீர்மெோனிப்பதிலலல,  மெோகிறோக,  அவர்களத

சமூக இருப்புததோன அவர்களத  னலவத
தீர்மெோனிக்கிகிறத.

மெோர்க்ஸ,  தனத வோழ் ோள் முழவதிலும,  தனத

தததவோர்தத சவலலயின சேவோத அடிததளங்களின மீத
வலியுறததினோர்.  1867  இல மவளியோன மூலதனம முதல

மதோகுதிக்கு எழதிய அறிமுகததில மெோர்க்ஸ விளக்கினோர்:

எனத இயங்கியல முலகிற சேகலிய
முலகிறயில இருந்த விததியோசமெோனத

மெட்டுமெலல,  அதற்கு ச மரிவுரைதிரிவுரைோனதமெோகும.
சேகலலப் மபோறததவலரிவுரை,  மெனித

மூலளயின வோழம-நிகழ்சிப்சபோக்கு, அதோவத
அத சிந்திக்கினகிற நிகழ்சிப்சபோக்கு,  இதலன

அவர் ‘கருதத’ எனகிற மபயரின கீழ் ஒரு
தனியோன கருப்மபோருளோகவும கூே மெோற்றி

விடுகிகிறோர்,  அதசவ உண்லமெயோன
உலகததின பலேப்போளியோகவும இருக்கிகிறத,

உண்லமெயோன உலகம மவறமெசன ’கருததின’
மவளிப்புகிற,  நிகழ்வுப்சபோக்கோன வடிவமெோக

மெட்டுசமெ இருக்கிகிறத.  எனக்சகோ,  அதற்கு
ச மரிவுரைதிரிவுரைோய்,  கருததியல எனபத சேவுலகம

மெனித மூலளயோல பிரிவுரைதிபலிக்கப்பட்டு,
சிந்தலன வடிவங்களோக மெோற்கிறப்படுவத

எனபதற்கு சமெலோக எதவுமிலலல.

மெோர்க்ஸ அவரிவுரைத சேவோத மமெய்யியல சேகலிய அலலத
மமெய்யியல கருததவோதததின சவமகிறந்த வலகயுேனும

இிணக்கம கோிணச மசய்யப்படுவதற்கோன அததலன
முயற்சிகலளயும எதிர்ததோர்.  1868  இல,  லூட்விக்

குமகலமெோன எனகிற தனத  லல  ண்பருக்கு எழதிய ஒரு
கடிதததில, மெோர்க்ஸ,  மூலதனம ஒரு சேகலிய திட்ேதலத

அடிப்பலேயோகக் மகோண்டிருந்ததோக இளம சபரிவுரைோசிரியர்
ஒய்கன டூரிங் கூறியலத மவளிப்பலேயோக மெறததிருந்தோர். 

எனத மவளிக்மகோிணரிவுரைல முலகிற சேகலிய

முலகிற அலல,  ஏமனனகிறோல  ோன ஒரு
சேவோதி,  சேகல ஒரு கருததவோதி,  இத

அவருக்கு [டூரிங்]  மிக  னகிறோய் மதரியும.
சேகலின இயங்கியல அததலன

இயங்கியலுக்குமெோன அடிப்பலே வடிவமெோக
இருக்கிகிறத,  ஆனோல அத அதன

புதிர்ப்படுததம வடிவதலத அகற்றி விடுகினகிற
பினனர் தோன;  தலலியமெோக இதசவ எனத
வழிமுலகிறலய சவறபடுததிக் கோட்டுவதோகும.

முதலோளிததவ அலமெப்புமுலகிறயின மபோருளோதோரிவுரை மெற்றம
சமூக முரிவுரைண்போடுகள் குறிதத தமெத பகுப்போய்வுகளில

வரிவுரைலோற்றின சேவோதக் கருததோக்கதலத மெோர்க்்ஸ்க்ஸும
ஏங்மகல்ஸ்க்ஸும பயனபடுததியலமெ,  முனமனப்சபோலதயும

விே,  சமெகோல உலகததில மிகவும சரியோனதோக ஊர்ஜிதம



மபறவதோக இருக்கிகிறத.  முதலோளிததவததின,  குறிப்போக

கேந்த கோல நூற்கிறோண்டு கோலததிலோன,  உலகளோவிய
விரிவோக்கம,  நிரிவுரைந்தரிவுரைமெோன மெற்றம மதோேர்சசியோக

தீவிரிவுரைமெலேந்த மசலகினகிறமதோரு ம ருக்கடியோன நிலலலய
உருவோக்கி விட்டிருக்கிகிறத. சசோவியத ஒனறியததின மெற்றம

கிழக்கு ஐசரிவுரைோப்போவில இருந்த ஸரிவுரைோலினிச ஆட்சிகளின
கலலப்புக்குப் பினனர் பிரிவுரைகேனம மசய்யப்பட்ே

ஃபுகுயோமெோவின “வரிவுரைலோற்றின முடிவு”  எனனும
ஆய்வுமுடிவு நிகழ்வுகளோல மெறக்கப்பட்டு விட்டிருக்கிகிறத

எனற மசோலவதம கூே கிட்ேததட்ே புளிததப்சபோன
மசோலவழக்கு சபோல ஆகிவிட்டிருக்கிகிறத.  மெோர்க்்ஸோல

அமபலப்படுததப்பட்ே அததலன முரிவுரைண்போடுகளும
இப்சபோத முனகண்டிரிவுரைோத தீவிரிவுரைததேன தங்கலள

மவளிக்கோட்டிக் மகோண்டிருக்கினகிறன. மசலவக் குவிப்போனத
அசோதோரிவுரைிணமெோனமதோரு சமூக சமெததவமினலமெயின

மெட்ேததேன லகசகோர்தத  லேமபறகிகிறத.  உலகின ஒரு
சில ேசன எண்ணிக்லகயிலோசனோர் இந்த கிரிவுரைகததின

ஒட்டுமமெோதத மெக்கள்மதோலகயில முக்கோலவோசிப் சபலரிவுரை
விேவும அதிகமெோன மசலவதலதக் கட்டுப்படுததவதேன

லகயகப்படுததிலவததம உள்ளனர்.  முதலோளிததவ
சமூகததின உண்லமெயோன நிலல அதன அநீதிகளில,

மெற்றம சவமகிறந்த சயோசலனயுமெற்ற மசோந்த மசலவதலத
மபருக்கிச மசலவதிலோன அதன இலக்குகளில, சமெோசமெோன

 ஜேனரிவுரைஞ்சக சகலிக்கூதலதயும மிஞ்சிச மசனற
மகோண்டிருக்கிகிறத.  கலவி,  சுகோதோரிவுரைப் பரிவுரைோமெரிப்பு,  வீட்டு

வசதி மெற்றம ஒரு போதகோப்போன முதிர்ந்த வயதக் கோலம
என ஒவ்மவோரு அதிமுக்கியமெோன சமூக வட்ேததிலும,

முதலோளிததவ சமூகம பினசனோக்கி  கர்ந்த
மகோண்டிருக்கிகிறத,  கேந்த நூற்கிறோண்டின

மெட்டுப்படுததப்பட்ே சீர்திருததங்கலளயும கூே அத
லகதகிறந்த மகோண்டிருக்கிகிறத.

உலகின இனலகிறய நிலலலமெ குறிதத ஆளும

உயரிவுரைடுக்குகளோல மகோடுக்கப்படுகினகிற விவரிப்புகசள
மதளிவோகப் சபசுகினகிறன.  அண ஆயுத  ோடுகளுக்கு

இலேயிலோன ஒரு பிரிவுரைளயகரிவுரைமெோன சபோரின சோததியம
பரிவுரைவலோக ஒப்புக்மகோள்ளப்படுகிகிறத.

இருந்தம கூே,  உலகளோவிய ம ருக்கடியின மெததியிலும,

கலவியுலகின கவுரிவுரைவமெோன பதவிகலளப் பிடிததக்
மகோண்டிருக்கும குட்டி-முதலோளிததவ சபோலி இேத

அரிவுரைசியலின புததிஜீவிப் பிரிவுரைதிநிதிகள் மெோர்க்சிசம
மெரிவுரைிணமெலேந்த விட்ேதோகப் பிரிவுரைகேனம மசய்கினகிறனர். நிகிறம,

போலினம,  இனம,  உளவியல,  சூழலியல,  போல
பிரிவுரைசசிலனகளோல ஆக்கிரிவுரைமிக்கப்பட்டிருக்கும ஏரிவுரைோளமெோன

சபரிவுரைோசிரியர்கள் மெோர்க்சிசம இனலகிறய உலகததின
பிரிவுரைசசிலனகளுக்கு ஒரு வழிகோட்டிலய வழங்கமுடியோத

எனற திட்ேவட்ேமெோக கூறகினகிறர்.  மெோர்க்சிசததின
தததவோர்தத சுற்றவலரிவுரைக்கு மவளியில தோன பதிலகள்

கோிணப்பட்ேோக சவண்டுமெோம.  சமெகோல மெோர்க்சிசததிற்கு
இனறியலமெயோத தலிணவன (Critical  Companion  to

Contemporary  Marxism) எனகிற கண்லிண ஈர்க்கினகிற
தலலப்லபத தோங்கியுள்ள ஒரு மதோகுதி பினவருமெோற

மசோலகிகிறத:

 ோம இனியும,  மவளிசயற்கிறங்கள் மெற்றம

உலேவுகலளத தூண்டுகினகிற பலசவற
மபோருள்விளக்கங்களுக்கு இலேயிலோனலதக்

குறிப்பிடுகினகிற,  மெோர்க்சிசததிற்குள்ளோன ஒரு
ம ருக்கடிலய,  லகயோளவிலலல.....

உததிசயோகபூர்வமெோக அதலனக்
குறிப்பிட்ேதோக இருந்த ஸதோபனங்கள்,  கட்சி

அலலத மெற்கிறலவ கோிணோமெல சபோவதம,
மெற்றம கலோசசோரிவுரை வட்ேததில இருந்தம,

கூட்டு ிஞ்ஞோபகததில இருந்தம,  மெற்றம
தனிமெனித மெனக்கோட்சிகளில இருந்தம அத

அழிக்கப்படுவதமெோய் ஒனலகிற விஞ்சி
இனமனோனகிறோய் அடுததடுதத பினமதோேரிவுரை,

மெோர்க்சிசம எனபதன இருப்சப
சமபந்தப்பட்ேதோன ஒரு ம ருக்கடிக்கு  ோம

முகமமகோடுததிருக்கிசகிறோம...

பூர்டியு மதோேங்கி,  ேோபர்மெோஸ மெற்றம
ஃபூக்சகோ வழியோக, மேரிேோ வலரிவுரையிலும  ோம

முனலவக்கினகிற முக்கிய ஆசிரியர்கள்
எந்தவலகயிலும மெோர்க்சிஸடுகளோக

அலேயோளம கோிணப்பே முடியோதவர்கள்.
மெற்கிறவர்களுேன,  இததலகய ஆளுலமெகளும

இலலோமெல எந்தமவோரு மீள்கட்டுமெோனமும
மசய்யமுடியோததோக எமெக்குத மதரிகினகிறத.

அவர்கள் மெோர்க்சிசததிற்குள் உட்கிரிவுரைகிக்கப்பே
முடியோத,  ஆனோல  மெக்கு மிகவும

விலலமெதிப்பிலலோததோக இருக்கக் கூடிய
 மெத கலோசசோரிவுரைததின மெற்கிற கூறகலள

அவர்கள் பிரிவுரைதிநிதிததவம மசய்கினகிறனர்.

சமெகோல மெோர்க்சிச-விசரிவுரைோதிகளுக்கோன ஒரு தலிணவன
எனபசத இந்தத மதோகுதிக்கு மிகப் மபோருததமெோன

தலலப்போய் இருந்திருக்கும.  மவளியீட்ேோளர்களும,
ஆசிரியர்களும,  பங்களிப்போளர்களும “மெோர்க்சிசததின

ம ருக்கடி”லய அதலன கருததவோத,  பகுததறியோவோத
மெற்றம மவளிப்பலேயோன மெோர்க்சிச-விசரிவுரைோத சிந்தலனகளின

பலசவற வடிவங்களுக்குள்ளோக கலலப்பதன
அடிப்பலேயில தீர்ப்பதற்கு முலனகினகிறனர்.  இந்த

திட்ேப்பணியில தவகிறோன தததவோர்தத கருததோக்கங்கள்
மெட்டும சமபந்தப்பேவிலலல.  இந்த மெோர்க்சிச-விசரிவுரைோத

தததவோர்ததக் கருததோக்கங்களின பினனோல அக்சேோபர்
புரிவுரைட்சியின ஒட்டுமமெோதத தததவோர்தத மெற்றம அரிவுரைசியல

மெரிவுரைபுக்கு குசரிவுரைோதமெோன குட்டிமுதலோளிததவப் பிரிவுகளின —
அதன மிக வசதியோன அடுக்குகள்—   லனகளில

சவரூனறிய பிற்சபோக்குததனமெோன அரிவுரைசியல நிலலப்போடுகள்
இருந்தன.

உதோரிவுரைிணமெோக,  சமெகோல சபோலி-இேதகளின ஒரு முனனணி

கலவிததலகிறப் பிரிவுரைதிநிதியோன அலன போடியு,  2011  இல
எழதினோர்:

மெோர்க்சிசம,  மதோழிலோளர்’  இயக்கம,

மவகு ஜேன  ஜேன ோயகம,  மலனினிசம,
போட்ேோளி வர்க்கக் கட்சி,  சசோசலிச அரிவுரைசு

ஆகிய அலனததம இருபதோம நூற்கிறோண்டின



கண்டுபிடிப்புகள், இனியும  மெக்கு

உபசயோகமெோனலவயோக இலலல.

புகழ்மபற்கிற சபோலிஇேத பிரிவுரைபலமும அலரிவுரைகுலகிற
புததிஜீவியுமெோன Slavoj  i ek  Ž ž மலனின 2017:  நிலனவுகூரிவுரைல,
திருமபக் கூகிறல,  மெற்றம பண்படுததல எனகிற (Lenin  2017:

Remembering,  Repeating,  and  Working  Through) அவரிவுரைத

சமீபததிய புததகததில கூறகிகிறோர்:

 ோம முகமமகோடுததோக சவண்டும:  இனற,
மலனினும அவரிவுரைத மெரிவுரைபியமும,

 மபிக்லகயினலமெ தரிவுரைக்கூடிய ஒரு சததியிட்ே,
ஒரு மசயலிழந்தவிட்ே ‘நிகழ்களததக்கு’

உரியதோக உிணரிவுரைப்படுகினகிறனர்.
புரிந்தமகோள்ளததக்க விதததில மலனின

சமெகோல வோழ்க்லகக்கு இப்சபோத லமெயமெோக
இருக்கக் கூடிய பிரிவுரைசசிலனகள் பலவற்லகிறயும

கண்டுமகோள்முடியோதவரிவுரைோக (சூழலியல,
விடுதலலமபற்கிற போலியலுக்கோன

சபோரிவுரைோட்ேங்கள்,  இனன பிகிற.)  இருந்தோர்
எனபத மெட்டுமெலல, அவரிவுரைத முரிவுரைட்டுததனமெோன

அரிவுரைசியல  லேமுலகிற இப்சபோலதய
 ஜேன ோயக உிணர்திகிறனகளுக்கு முற்றிலும

மபோருததமெற்கிறவற்லகிறயோக இருக்கிகிறத,
அரிவுரைசோல  ேததப்படுகினகிற ஒரு

லமெயப்படுததப்பட்ே மதோழிற்தலகிற
அலமெப்போக புதிய சமூகம குறிதத அவரிவுரைத

இலட்சியப்போர்லவ மவறமெசன
மபோருததமெற்கிறலவயோக இருக்கிகிறத,  இனனும

பலவும?

மெோர்க்சிசததின இந்த விமெர்சகர்களில எவமரிவுரைோருவரும எந்த
 மபகமெோன தததவோர்தத மெற்றம அரிவுரைசியல மெோற்றிலன

வழங்குவதோக இலலல.  மெோர்க்சிசமும இருபதோம
நூற்கிறோண்டின மெற்கிற “கண்டுபிடிப்பு”களும “ மெக்கு இனியும

உபசயோகமெோனலவயோக இலலல” எனற பிரிவுரைகேனம மசய்த
அசத திருவோளர் போடியு இரிவுரைண்டு வருேங்களுக்குப் பினனர்

எழதினோர்:  “ மெத இப்சபோலதய சூழ்நிலலகலள
சிந்திப்பதற்கும மெோற்றவதற்கும இயக்க

மசயலபோட்ேோளர்கள் பயனபடுதத முயலுகினகிற அரிவுரைசியல
மசயலவலககளில மபருமபோலோனலவ,  இப்சபோதள்ள

வடிவததில மபருமெளவுக்கு பிரிவுரைசயோசனமெற்கிறலவயோக
இருக்கினகிறன.”  மபோருததமெோன வலகயில அந்தக்

கட்டுலரிவுரையின தலலப்பு “ மெத சமெகோல லகயோலோகோததனம”
எனபதோக உள்ளத.

சமெகோல சபோலிஇேதகளின புததிஜீவிததன திவோலநிலலலய

விவோதிக்லகயில, இனனுமமெோரு ஆண்டுதினததிற்கு கவனம
ஈர்ப்பலத எனனோல தவிர்க்க இயலவிலலல. இந்த ஆண்டு

உலக அளவில போரிய சமூக எழசசிலய கண்ேமதோரு
ஆண்ேோன 1968  நிகழ்வுகளின —வியட் ோமில அமமெரிக்க

ஏகோதிபததியததிற்கு எதிரிவுரைோக சபோரிவுரைோட்ேம மெற்றம இந்த  வ-
கோலனிததவ சபோருக்கு எதிரிவுரைோக உலமகங்கிலும  ேந்த

போரிய மெோிணவர் ஆர்ப்போட்ேங்கள் முதலோக,  பிரிவுரைோனசில
முதலோளிததவததின உயிர்வோழ்லவசய அசசுறததிய 1968

சமெ- ஜேூன நிகழ்வுகள்,  மெற்றம மசக்சகோஸலோவக்கியோவில

ஸரிவுரைோலினிச-எதிர்ப்பு பிரிவுரைோக் வசந்தம வலரிவுரையில—

ஐமபதோவத ஆண்ேோகவும இருக்கிகிறத.

அந்த முக்கியமெோன ஆண்டில,  அரிவுரைசியல-தீவிரிவுரைப்பட்ே
இலளிஞ்ஞர்கள்,  மெோிணவர்கள் மெற்றம இேத புததிஜீவித

தட்டின பரிவுரைந்த பிரிவுகள் மீத மசலவோக்கு மசலுததிய
தததவோர்ததப் பலேப்புகள் எனனவோக இருந்தன?

மெோர்க்சிசம “எலசலோர் மெனதிலும” இருந்தத. ஆனோல அந்த
“மெோர்க்சிசமெோனத”,  அதன தததவோர்தத அடிததளங்களிலும

அரிவுரைசியல ச ோக்குநிலலயிலும,  சபோலஷிவிக் கட்சியின
 லேமுலகிறக்கோன அடிப்பலேலய உருவோக்கிய

மெோர்க்சிசததில இருந்த ஆழமெோய் சவறபட்ேதோக இருந்தத.
1968  தலலமுலகிற மீத மசலவோக்கு மசலுததியத மெோர்க்ஸ,

ஏங்மகலஸ,  மலனின மெற்றம ட்மரிவுரைோட்ஸகியின பள்ளியோக
இலலல,  மெோகிறோக மெக்ஸ சேோமகய்மெர்,  திசயோசேோர்

அசேோர்சனோ,  வோலேர் மபஞ்சமின,  விலமேலம லரிவுரைய்ச,
மெற்றம அலனவரிலும மிகப் பிரிவுரைபலமெோயிருந்த, மேர்சபர்ட்

மெோர்க்கூ்ஸ ஃபிரிவுரைோங்சபர்ட் பள்ளியோக இருந்தத.

ஃபிரிவுரைோங்க்சபர்ட் பள்ளியின இரிவுரைண்டு குிணோமசங்கலள
வலியுறததிக் கூறியோக சவண்டும:  முதலோவதோய்,

மதோழிலோள வர்க்கததக்கும முதலோளிததவ
அலமெப்புமுலகிறக்கு எதிரிவுரைோன அதன சபோரிவுரைோட்ே

அபிவிருததிக்கும அத கோட்டுகினகிற அலட்சியம,  மெற்றம
இனனும மவளிப்பட்ே குசரிவுரைோதமும கூே.

முதலோளிததவததிற்கு எதிரிவுரைோன சபோரிவுரைோட்ேததில மதோழிலோள
வர்க்கததின தீர்மெோனகரிவுரைமெோன புரிவுரைட்சிகரிவுரைப் போததிரிவுரைம குறிதத

மசவ்வியல மெோர்க்சிசக் கருததோக்கதலத நிரிவுரைோகரிததலமெ
ஃபிரிவுரைோங்பர்ட் பள்ளியின வரிவுரைலோற்ற அவ மபிக்லக மெற்றம

ஐயுகிறவின அததியோவசியமெோன அமசமெோக இருந்தத.  இந்த
அவ மபிக்லகயோனத 1918 க்கும 1933 க்கும இலேயில

ச ஜேர்மென மதோழிலோள வர்க்கம மபற்கிற சதோலவிகளுக்கோன
ஒரு விரிவுரைக்தியோன எதிர்விலனயோக அரிவுரைசியலரீதியோக

விளக்கப்பே முடியும.  சேோமகய்மெர் மெற்றம மெோர்க்கூ்ஸ
சபோனகிற புததிஜீவிகளுக்கு, இந்தத சதோலவிகள் மதோழிலோள

வர்க்க அரிவுரைசியல கட்சிகளோன அதோவத,  சமூக  ஜேன ோயக
மெற்றம கமயூனிஸட் கட்சிகளின தவறகள் மெற்றம

கோட்டிக்மகோடுப்புகளின விலளமபோருளோக விளக்கப்பேக்
கூேோத,  மெோகிறோக மதோழிலோள வர்க்கததின புரிவுரைட்சிகரிவுரைமெற்கிற

தனலமெக்கோன எடுததக்கோட்ேோக விளக்கப்பே சவண்டும
எனகிறனர். 

1927  இசலசய,  “ச ஜேர்மென மதோழிலோள வர்க்கததின

லகயோலோகோததனம” எனகிற தலலப்பிலோன ஒரு கட்டுலரிவுரையில
மெக்ஸ சேோமகய்மெர் எழதினோர்: “முதலோளிததவ உற்பததி

நிகழ்சிப்சபோக்கோனத....  சசோசலிசததிலோன ஆர்வததிற்கும
அதன அமுலோக்கததிற்குத சதலவயோன மெனிதப்

பண்புகளுக்கும இலேயில ஒரு ஆப்லப
மசருகியிருக்கிகிறத.” 

ஃபிரிவுரைோங்சபர்ட் பள்ளியின அரிவுரைசியல அவ மபிக்லகயோனத

1933  மபருந்தனபததினோலும  ோஜிசம மெற்றம இரிவுரைண்ேோம
உலகப் சபோரின பயங்கரிவுரைங்களோலும தீவிரிவுரைப்பட்ேத.

பிரிவுரைோங்க்சபர்ட் பள்ளி கலவியோளர்களத மெோர்க்சிசததில
எஞ்சியிருந்த மகோஞ்சம,  அவர்கள் இரிவுரைண்ேோம உலகப்

சபோருக்குப் பிந்லதய ஏகோதிபததிய ஒழங்குக்கு, குறிப்போக



சேோமகய்மெர் மெற்றம அசேோர்சனோ விேயததில, மகோனரிவுரைோட்

அடிச ோவர் (“Der Alte”), லூட்விக் ஏர்ேோர்ட் (“Der Dicke”),

இனனும ஜிசயோர்க் கூர்ட் கிஸஸிங்கர் (“Der  Nazi”)

ஆகிசயோரின அரிவுரைவலிணப்பின கீழ் முதலோளிததவ
 ஜேன ோயக அரிவுரைசு மீள்கட்டுமெோனம மசய்யப்படுவதற்கு ஏற்ப,

தங்கலள தகவலமெததக்மகோள்வலத
மூடிமெலகிறததக்மகோள்வதற்கு சற்ற அதிகமெோக மெட்டுசமெ

இருந்தத. 

மேர்சபர்ட் மெோர்க்கூ்ஸ முதலோளிததவ சமூகதலத
ச ோக்கிய ஒரு கூடுதல விமெர்சனபூர்வமெோன மெற்றம

தீவிரிவுரைப்பட்ே அணகுமுலகிறலய பரிவுரைோமெரிப்பதற்கு முயற்சி
மசய்தோர்.  ஆயினும ஒரு புரிவுரைட்சிகரிவுரை சக்தியோக மதோழிலோள

வர்க்கதலத அவர் நிரிவுரைோகரிததலமெ பினவருமெோற குலகிறவினறி
மவளிப்பலேயோனதோக இருந்தத:

இப்சபோத மதோழிலோள வர்க்கததின

பிரிவுரைசசிலனக்கு வருசவோம.   ோன கூறிசனன,
இனறம கூறகிசகிறன, அமமெரிக்கத மதோழிலோள

வர்க்கம ஒரு புரிவுரைட்சிகரிவுரை வர்க்கம
கிலேயோத....இப்சபோலதய நிலலலமெயில,

அமமெரிக்கத மதோழிலோள வர்க்கம ஒரு
புரிவுரைட்சிகரிவுரை வர்க்கமெோக இலலல எனகிற

உண்லமெலயக் மகோண்டு போர்க்கினகிறசபோத,
அரிவுரைசியல  னவோனத,  தீவிரிவுரைப்பட்ே அரிவுரைசியல

 னவோனத,  மெோிணவர்கள்,  கறப்பின மெற்றம
மெோநிகிற சிறபோனலமெயினர்,  மபண்கள் மெற்றம

இனனபிகிற சிறபோனலமெ
ஒருங்கிலிணப்பிலலோத குழக்களிலதோன

குவிந்திருக்கிகிறத எனற  ோன கூறிசனன.

 ோன ஏற்கனசவ கூறியிருப்பலதப் சபோல,  மெோர்க்சிசததிற்கு
எதிரிவுரைோக அபிவிருததி மசய்யப்பட்ே தததவோர்ததக்

கருததோக்கங்கள்,  இறதி ஆய்வில,  குறிப்பிட்ே சமூக
மெற்றம அரிவுரைசியல  லனகளில சவரூனறியிருக்கினகிறன.

ஃபிரிவுரைோங்சபர்ட் பள்ளியின தததவோசிரியர்கள் ச ஜேர்மென குட்டி
முதலோளிததவததின பிரிவுகளத கண்சிணோட்ேதலத

மவளிப்படுததினர்.  சமெலும,  ஃபிரிவுரைோங்சபர்ட் பள்ளியின
முக்கிய பிரிவுரைதிநிதிகள்,  சசோவியத ஒனறியததிலோன

ஸரிவுரைோலினிச ஆட்சிக்கு எதிரிவுரைோன ட்மரிவுரைோட்ஸகியின
சபோரிவுரைோட்ேததிற்கு மசயலூக்கமெோன அரிவுரைசியல ஆதரிவுரைவு கூே

சவண்ேோம,  ஆர்வமும கூே கோட்ேவிலலல.  இத,
ஃபிரிவுரைோங்சபர்ட் பள்ளியின பரிிணோமெ வளர்சசிலயப் புரிந்த

மகோள்வதில மிகப்மபரும முக்கியததவம மகோண்ே ஒரு
அரிவுரைசியல உண்லமெயோகும எனபதில சந்சதகமிலலல.

ஆயினும,  அதன தததவோர்தத-மமெய்யியல சவர்கலள
பரிசீலலன மசய்யோமெல அலட்சியம மசய்வத தவகிறோகி

விடும.  பிரிவுரைோங்சபர்ட் பள்ளியில மவளிப்போடு கண்ே
தததவோர்தத மசலவோக்குகளின மீதோன ஒரு ஆய்வோனத

இந்த புததிஜீவித சபோக்லகயும அதன பல வோரிசுகலளயும
புரிந்தமகோள்வதற்கு மெட்டுமெலல,  சபோலஷிவிசம மெற்றம

அக்சேோபர் புரிவுரைட்சியின மெோர்க்சிசததில இருந்த அதன
அடிப்பலேயோன விததியோசதலத அலேயோளம

கண்டுமகோள்வதற்கும கூே அவசியமெோனதோகும.

கோர்ல மெோர்க்ஸ

ச ஜேர்மென மதோழிலோளர் இயக்கததின அபிவிருததியில

மெோர்க்சிசம ஒரு மசறிவோன போததிரிவுரைம வகிததத.  ச ஜேர்மென
மதோழிலோள வர்க்கததின மவகு ஜேனக் கட்சியோக சமூக

 ஜேன ோயகக் கட்சிலய (SPD) உருவோவதற்கோன தததவோர்தத
அடிததளதலத அத அளிததத.  மதோழிலோள வர்க்கததின

முனசனறிய பிரிவுகள் மெோர்க்சிசததின அடிப்பலேயில
கலவியூட்ேப்பட்ேன எனபதிலும குட்டி-முதலோளிததவ

புததிஜீவிததட்டின பரிவுரைந்த தட்டுகளின மீதம மெோர்க்சிசம
மசலவோக்கு மசலுததியத எனபதிலும எந்த

சந்சதகமுமிலலல.  ஆனோல குட்டி-முதலோளிததவ
புததிஜீவித தட்டுக்கும மெோர்க்சிசததக்குமெோன உகிறவு

மபருமபோலும அலரிவுரைமெனதோனதோகவும இனனும
குசரிவுரைோதமெோனதோகவும கூே இருந்தத எனபலத வலியுறததிக்

கூறியோக சவண்டும.  இத ஒரு சிக்கலோன விேயம,  நீண்ே
வரிவுரைலோற்ற ஆய்வுக்கோன மபோருளோக இருந்த

வந்திருக்கிகிறத. இந்தப் பிரிவுரைசசிலன குறிதத ஒரு சுருக்கமெோன
போர்லவசய இந்த விரிவுலரிவுரையின சுற்றவலரிவுரைக்குள்

சோததியமெோனதோகும.

1890 களில சமூக  ஜேன ோயகக் கட்சி, சட்ேவிசரிவுரைோதமெோயிருந்த
நிலலலமெயில இருந்த மதோழிலோள வர்க்கததக்குள்ளோக

கிட்ேததட்ே சவோலற்கிற ஆளுலமெயோக எழந்த வந்த அந்த
புள்ளியிலதோன தலலியமெோக,  குட்டி-முதலோளிததவ

புததிஜீவித தட்டின பிரிவுகள் அந்த இயக்கததின மெோர்க்சிச
அடிததளங்களுேன அதிருப்தி மபருகிச மசனகிறலத

மவளிப்படுததின எனபத திலகப்பூட்டுகினகிற வரிவுரைலோற்ற
ஒருங்மகோதத நிகழ்வோகும.  குறிப்போக,  மெோர்க்சிசததின

மமெய்யியல சேவோதம,   னலவ விேவும சேப்மபோருளின
பிரிவுரைதோன நிலல,  சமூக அபிவிருததியின விதிகளோல

ஆளப்படும தனலமெ,  மெற்றம மபோருளோதோரிவுரை சக்திகளின
சமெலோதிக்கமெோன மசலவோக்கு ஆகியவற்றின மீதோன அதன

வலியுறததல ஆகியலவ SPD இலன சுற்றியிருந்த குட்டி-
முதலோளிததவ சுற்றவட்ேததின பிரிவுகளுக்குள்ளோக

அதிகரிதத ஆட்சசபதலத எழப்பியத.  மெோர்க்சிசம,  சமூக
நிகழ்சிப்சபோக்குகளின விதிகளோல ஆளப்படும தனலமெ

மீதம,  அகநிலல முனமுயற்சிலய விேவும புகிறநிலலயின
அவசியததின மீதம,   னவற்கிற இனனும பகுததறிவற்கிற



தூண்டுதலகலளயும கோட்டிலும  னவோன ச ோக்கததின

மீதம அளவுக்கதிகமெோன முக்கியததவம அளிதததோக
அவர்கள் வோதிட்ேனர்.  மமெய்யியல சேவோதததில

சவரூனறியதோக இருந்த மெோர்க்சிச நிர்ிணயவோதமெோனத,
சுதந்திரிவுரை விருப்பம மெற்றம தனிமெனித முனமுயற்சியின

மீதோன தனிமெனித மவளிப்போட்லே ஊக்கமகுனகிறச மசய்தத
என அவர்கள் வோதிட்ேனர்.

மெோர்க்சிச சேவோதம,  சமூக-மபோருளோதோரிவுரை சக்திகள் மெற்றம

நிகழ்சசிப்சபோக்குகளின பிரிவுரைதோனததின மீத
வலியுறததியதற்கும,  விஞ்ிஞ்ஞோன அறிலவயும புகிறநிலல

உண்லமெலயயும உள்ளுிணர்வுக்கும அகநிலல
விருப்பததிற்கும சமெலோக உயர்ததி அமெர்ததியதற்கும

எதிரிவுரைோக,  அரிவுரைசியல மெற்றம புததிஜீவிதப் சபோக்குகள்
முனமெோதிரி உதசவகதலத மெோர்க்சிேம இருந்த அலலோமெல,

சோோப்மபனேவர் மெற்றம நீட்ோ இேம இருந்த மபற்கிறன.
அப்படியோன ஒரு சபோக்கு பிரிவுரைபல அரிவுரைோ ஜேகவோத அறிிஞ்ஞர்

குஸேோவ் லோனேவர் ஆல பிரிவுரைதிநிதிததவம மசய்யப்பட்ேத.
அவர் மெோர்க்சிச சேவோதததின ஒரு கடுலமெயோன எதிரியோக

தனலன அறிவிததக் மகோண்ேோர்:

விேயங்களில வரிவுரைவிருக்கும நிலலலய  ோம
சோததியமெோக அலலத இனனும அவசியமெோகக்

கூே உிணர்கிசகிறோம ஏமனனகிறோல  ோம அலத
ச சிக்கிசகிறோம விருமபுகிசகிறோம.  மெனிதனதோன

அததலன விேயங்களின அளவீடு,
கருததோக்கங்கள் எலலோம உிணரிவுரைப்படுகினகிற

மபோருட்களின கண்ிணோடியோக இருப்பதோன
புகிறநிலல அறிவு எதவும கிலேயோத....

சசோசலிஸடுகள் முதலில தங்கள் விருப்பததின
கட்டுப்போேற்கிற மவளிப்போட்லேக்

மகோடுப்போர்கள், பின அந்த விேயம
அலேயவும முடியக் கூடியததோன எனற

அவர்கள் ஏன  மபுகிகிறோர்கள் எனபலதத
மதளிவோக்குவோர்கள் எனகிறோல அத மிகவும

பயனுள்ளதோக இருக்கும.  மெோகிறோக
இயற்லகயில அடிததளம மகோண்ே,  ஒரு

திட்ேவட்ேமெோன போலதயின நிபந்தலனயற்கிற
அவசியதலத பிரிவுரைகேனம மசய்வமதனபத...

எலலோசமெ தோனோக அபிவிருததி கோணம எனகிற
மூே மபிக்லகலயக் மகோண்டு.... இயக்கததின

உந்தசக்திலய முேக்குவதோக இருக்கும..... 

மெோர்க்சிசம ...   மெத சகோப்தததின பிசளக்
மதோற்கிறோக இருக்கிகிறத,  சசோசலிச

இயக்கததின சோபமெோக இருக்கிகிறத எனபலத
அதன முகதலதப் போர்தத கூகிறப்பட்ேோக

சவண்டும.

லோனேவர் மவளிப்படுததிய இந்தக் கண்சிணோட்ேங்கள்,
முதலோளிததவ மெற்றம குட்டி-முதலோளிததவ புததிஜீவித

தட்டின கணிசமெோன பிரிவுகள்  னவினலமெலய ஆரிவுரைோய்வதில
அதிகமெோக ஈர்க்கப்பட்டுக் மகோண்டிருந்த ஒரு புததிஜீவித

சூழலின உள்ளேக்கததில எழந்ததோகும.  விஞ்ிஞ்ஞோனம
அசோதோரிவுரைிணமெோன முனசனற்கிறங்கலள மசய்தமகோண்டிருந்த

சபோதிலும கூே,  இந்த அடுக்குகள்,  யதோர்தததலதயும

இறதி உண்லமெலயயும புரிந்தமகோள்வதற்கோன ஒரு

திகிறவுசகோல அகநிலல அனுபவதலத ஆய்வுமசய்வதில
இருந்ததோன உறதியோன  மபிக்லகயோல

பீடிக்கப்பட்டிருந்தன.

இத எந்த வலகயிலும ச ஜேர்மெனி மெற்றம ஆஸதிரியோவில
மெட்டும மவளிப்போடு கண்ேதோன ஒரு சபோக்கோக இலலல.

அத ரிவுரைஷ்யோ உள்ளிே ஐசரிவுரைோப்போ முழலமெயிலும
பதிலிறப்லபக் கண்ே ஒரு பரிவுரைந்த புததிஜீவித

நிகழ்வுப்சபோக்கோக இருந்தத. இந்தத தோக்குதல மமெய்யியல
சேவோதததின மீத இலழதத போதிப்புகள் மிக நீண்ேகோல

விலளவுகலள மகோண்ேனவோக இருந்தன.  அத பினவரும
சகள்விகலள எழப்பியத:  சசோசலிசக் கட்சிகளின

சவலலததிட்ேம,  மூசலோபோயம மெற்றம தந்திசரிவுரைோபோயமும,
மெற்றம மதோழிலோள வர்க்கததின  லேமுலகிறயும,

 னவிலிருந்த சுயோதீனமெோக நிலவக் கூடிய ஒரு புகிறநிலல
யதோர்ததததின மீதோன ஒரு விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வ ஆய்லவ

அடிப்பலேயோகக் மகோண்டு அலமெய சவண்டுமெோ,  அலலத
உள்ளுிணர்வு மெற்றம அகநிலல விருப்பததின

அடிப்பலேயில அலமெய சவண்டுமெோ?  மதோழிலோள
வர்க்கததின இலக்குகளும  ேவடிக்லககளும சமூக

அபிவிருததியின புகிறநிலல விதிகலளப் புரிந்த மகோள்வதன
அடிப்பலேயில அலமெக்கப்பே சவண்டுமெோ,  அலலத

ச ஜேோர்ஜ சசோமரிவுரைல மெற்றம பிகிறர் வலியுறததியலதப் சபோல,
உளவியலரீதியோக ஆததிரிவுரைமூட்ேக் கூடிய கட்டுக்கலதகலள

அடிப்பலேயோகக் மகோண்டு அலமெக்கப்பே சவண்டுமெோ?

ரிவுரைஷ்ய சமூக  ஜேன ோயகக் கட்சியின சபோலஷிவிக்
கனலனயில,  அமலக்சோண்ேர் சபோக்ேசனோவ் மெற்றம

அனட்சேோல லுனோசோர்ஸகி ஆகிய இரிவுரைண்டு முக்கியமெோன
ஆளுலமெகள்,  மகோஞ்சமெோயிலலல எனற மசோலலக் கூடிய

மெட்ேததிற்கு நீட்ோ இன போதிப்பினோல,  சசோசலிசததக்கோன
சபோரிவுரைோட்ேததில இனனும அதிகமெோன அளவில உிணர்சசிகரிவுரை

உள்ளேக்கம மகோண்டுவரிவுரைப்படுகிகிறதோன விதததில
மெோர்க்சிசமெோனத திருததப்பே சவண்டும எனற வோதிட்ேனர்.

லுனோசோர்ஸகி ஒரு புதிய சசோசலிச மெதம ஒனலகிற
உருவோக்கினோல புரிவுரைட்சிகரிவுரை இயக்கதலத  மபிக்லகலயயும

உற்சோகதலதயும மகோண்டு கோப்போற்றி வரிவுரைலோம,
அதனமூலமெோக 1905  புரிவுரைட்சியின சதோலவிலயத மதோேர்ந்த

அவ மபிக்லகலயயும விரிவுரைக்திலயயும எதிர்மகோள்ள முடியும
எனறம கூே ஆசலோசலன லவததோர்.  லுனோசோர்ஸகி

உரிவுரைததக் கூறினோர்:  "மெனிதகுலததின ஆற்கிறலவளதலத,
 மெத ஆற்கிறலவளதலதப் சபோற்றசவோம,  அதலனப்

சபோற்றதற்குரிய ஒரு ஒளிவட்ேததோல பிரிவுரைதிநிதிததவம
மசய்சவோம,  அதலன இனனும வலிலமெயுேன

ச சிப்பதற்கோக.”  ரிவுரைஷ்ய சசோசலிஸடுகள் மீத நீட்ோ
மகோண்டிருந்த தோக்கததின ஒரு ஆய்வில ஒரு

வரிவுரைலோற்கிறோசிரியர் குறிப்பிட்ேலதப் சபோல, லுனோசோர்ஸகியின
“சபோதலனயோனத மெக்களுக்குப் பிடிக்கோத ஆனோல

அவசியமெோனமதோரு சவலலக்கு ஆதரிவுரைலவக்
மகோண்டுவருவதற்கோக பலேததலலவர்கள் சமெற்மகோள்ளும

மசயற்லக ஊக்குவிப்பு மெற்றம சபோலியோன உற்சோகமூட்ேல
ஆகியவற்லகிறக் மகோண்டிருக்கிகிறத:  இப்சபோலதய சமூக

ம ருக்கடியில மெதததோல உருவோக்கப்படுகினகிற உற்சோகம



மெட்டுசமெ சசோசலிசததின மவற்றிக்கு அவசியமெோன

வலிலமெலயயும ஊக்கதலதயும தரிவுரை முடியும எனகிற
உறதியோன  மபிக்லகலய லுனோசோர்ஸகி அடிக்கடி

மவளிப்படுததகிகிறோர்.”[1]

1916 இல மலனின

லுனோசோர்ஸகியின மெதப் பரிவுரைவசதலதக் கண்டு  லகதத
மலனின அவலரிவுரை “ஆசிர்வதிக்கப்பட்ே அனட்சேோல”  எனற

குறிப்பிேத மதோேங்கினோர்.  ஆனோல தனத பிலழபுரிந்த
மகோண்டிருந்த சதோழருக்கு ஒரு  லகப்பூட்ேக் கூடிய

புலனப்மபயலரிவுரை மகோடுததசதோடு மலனின தனலன
மெட்டுப்படுததிக் மகோள்ளவிலலல.  சசோசலிச

இயக்கததக்குள்ளோக அகநிலல மெற்றம பகுததறியோ
சபோக்குகள் அபிவிருததி கோண்பதன அபோயகரிவுரைமெோன

அரிவுரைசியல தோக்கங்கலள உிணர்ந்த மகோண்ே மலனின,
சேவோதமும அனுபவவோத-விமெர்சனமும எனகிற தனத

மெகததோன தததவோர்தத பலேப்லப எழதினோர்.  மமெய்யியல
சேவோததலத சலளக்கோத போதகோதத அவர் எழதிய இந்த

பலேப்லபப் சபோல மலனினின சவமகிறந்தப் பலேப்பும
அததலகயமதோரு ஆசவசதலதத தூண்ேவிலலல.  எனன
மசய்ய சவண்டும? கூே அவ்வளவு கடுலமெயோக கண்ேனம
மசய்யப்பேவிலலல.  சேவோதமும அனுபவவோத-
விமெர்சனமும, ‘மகோசலசயோன சேவோதததின’ ஒரு பலேப்பு;
அத அனுமெதிக்கமுடியோத விதததில சேப்மபோருளுக்கும

 னவுக்குமெோன உகிறலவ எளிலமெப்படுததகிகிறத;   னவு
எனபத மவறமெசன சேவோத உலகின ஒரு பிரிவுரைதிபலிப்பு

எனறம மெனிதனின சிந்தலனயும  லேமுலகிறயும சேவோதத
தூண்ேலகளுக்கோன ஒரு நிரிவுரைலோக்கப்பட்ே பதிலிறப்புக்கு

சமெலோன ஏமதோனறமிலலல எனறமெோன ஒரு “பண்பேோத”
கருததோக்கதலத ஊக்குவிக்கிகிறத எனமகிறலலோம

கூகிறப்படுகிகிறத.  இனனும,  சேவோதமும அனுபவவோத-
விமெர்சனமும எழதமசபோத,  மலனின சேகலலப்

படிததிருக்கவிலலல எனறம இயங்கியல அவருக்குப்
பரிசசயமெோகி இருக்கவிலலல எனறம கூே

மசோலலப்படுவதோக இருக்கிகிறத.

சேவோதமும அனுபவவோத-விமெர்சனமும குறிதத இததலகய
விவரிப்புகள் அவரிவுரைத குறிப்புக்கலள மெட்டுமெலலோத

மலனினின புததிஜீவித சுயசரிததலதயும ஒழக்கமெற்ற

திரிக்கினகிறன.  சேவோதமும அனுபவவோத-விமெர்சனமும
நூலில மலனின சேவோதததிற்கும இயங்கியல
தர்க்கததிற்கும இலேயிலோன உகிறலவ மிக அற்புதமெோக

விளங்கப்படுததியிருக்கினகிற ஏரிவுரைோளமெோன பததிகலள ஒருவர்
கோிண முடியும.  ஆயினும அவர்  னலவக் கோட்டிலும

சேப்மபோருளின பிரிவுரைதோனததிலன,  சிந்தலனயில இருந்த
சுயோதீனப்பட்ே ஒரு சேவோத உலகின புகிறநிலல இருப்பின

பிரிவுரைதோனததிலன நிசசயமெோக வலியுறததினோர் தோன.
சேகலின தர்க்கததின மீத மலனின மகோண்டிருந்த

ஆழமெோன மெரியோலத சேகலத கருததவோத அடிததளங்கள்
மீதோன விமெர்சனததோல எப்சபோதம

புேமசபோேப்பட்டிருந்ததோகும.  மலனின,  தனத வோழ்வின
இறதி வலரிவுரையிலும,  கோர்ல மெோர்க்ஸ மெற்றம பிமரிவுரைேரிக்

ஏங்மகலஸின தததவோர்தத வழிமுலகிறலயயும
போரிவுரைமபரியதலதயும போதகோப்பதற்கு திேமெோன

உறதிபூண்ேவரிவுரைோய் திகழ்ந்தோர்.   னவில இருந்த
சுயோதீனமெோக இருக்கினகிற புகிறநிலல உலலக அங்கீகரிப்பசத

ஒரு சேவோத அறிவுஆய்வியலின (epistemology)

அததியோவசிய அடிப்பலேலய உருவோக்கியத.  இந்த

சேவோத அறிவுஆய்வியல தோன,  மதோழிலோள வர்க்கததின
 லேமுலகிறக்கு அடிததளமெோகக் மகோள்வதற்குரிய

விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வமெோக சவரூனறிய ஒரு சவலலததிட்ேம
மெற்றம முனசனோக்லக உருவோக்குவதற்கோன தததவோர்தத

அடிததளமெோக இருந்தத.  சேவோதமும அனுபவவோத-
விமெர்சனமும இல ஒரு முக்கியமெோன பததியில மலனின

எழதினோர்: 

மபோருளோதோரிவுரைப் பரிிணமிப்பின (சமூக
வோழ்வின பரிிணோமெ வளர்சசி) இந்த புகிறநிலல

தர்க்கதலத,  அதன மபோதவோன மெற்றம
அடிப்பலேயோன அமசங்களுேன,  புரிந்த

மகோள்வத மெனிதகுலததின மிக உயர்ந்த
பணியோக இருக்கிகிறத;  அப்சபோததோன

அதற்குத தக்கபடி ஒருவரிவுரைத சமூக
 னலவயும மெற்றம அததலன முதலோளிததவ

 ோடுகளத முனசனறிய வர்க்கங்களத
 னலவயும முடிந்த அளவு திட்ேவட்ேமெோன,

மதளிவோன மெற்றம விமெர்சனபூர்வமெோன ஒரு
வலகயில தகவலமெததக் மகோள்ள முடியும.

மதோழிலோள வர்க்கம வரிவுரைலோற்ற மெற்றம சமூக

அபிவிருததியின விதிகலளப் புரிந்தமகோண்ேோக சவண்டும,
அததேன முதலோளிததவததிற்கு எதிரிவுரைோன ஒரு புரிவுரைட்சிகரிவுரைப்

சபோரிவுரைோட்ேதலத  ேததவதற்கும உலகதலத மெோற்றவதற்கும
புகிறநிலல அபிவிருததிகலள சரியோக பகுப்போய்வு மசய்ய

அதனோல இயல சவண்டும எனபசத இதன மபோருளோகும.
இந்த அடிப்பலேயில மெகததோன ரிவுரைஷ்ய மெோர்க்சிஸடுகள் —

எலசலோலரிவுரையும விே மலனின மெற்றம ட்மரிவுரைோட்ஸகி— 1917
இல மதோழிலோள வர்க்கதலத அதிகோரிவுரைததிற்கு தயோரிப்பு

மசய்தனர், இட்டுச மசனகிறனர்.

சேவோதததிற்கு மலனின மகோண்டிருந்த உறதிப்போடு
மவறமெசன சமெசலோட்ேமெோன புததிஜீவிததன தனலமெ

மகோண்ேதலல.  சேவோததலத போதகோததலமெயோனத
அரிவுரைசியல அபிவிருததிகள் குறிதத ஒரு சரியோன



மெதிப்பீட்லே உருவோக்குவதற்கும,  மதோழிலோள வர்க்கததின

கேலமெகலள தலலியமெோக வலரிவுரையலகிற மசய்வதற்கும,
மெற்றம ஒரு சரியோன அரிவுரைசியல மெற்றம  லேமுலகிற

ச ோக்குநிலலலய வழங்குவதற்குமெோன சபோரிவுரைோட்ேததேன
பிரிக்கவியலோத பிலிணந்திருந்தத.  மமெய்யியல

சேவோதததிற்கும மதோழிலோள வர்க்கததின அரிவுரைசியல
ச ோக்குநிலலக்கும இலேயிலோன அததியோவசிய

பிலிணப்போனத மலனினோல பலமுலகிற வலியுறததப்பட்ேத.
“மெோர்க்சிசததின மூனற மூலங்களும மூனற

போகப்பகுதிகளும” (“The Three Sources and Three Component

Parts  of  Marxism”)  எனகிற அவரிவுரைத 1913  கட்டுலரிவுரையில,

மலனின எழதினோர்:

மெோர்க்சிசததின மமெய்யியல,  சேவோதமெோகும.
ஐசரிவுரைோப்போவின  வீன வரிவுரைலோற

முழலமெயிலும,  குறிப்போக பிரிவுரைோனசில
அலனதத வலகயோன மெததியகோல

குப்லபகளுக்கும எதிரிவுரைோன,  ஸதோபனங்கள்
மெற்றம சிந்தலனகளில நிலவிய

நிலப்பிரிவுரைபுததவததிற்கு எதிரிவுரைோன ஒரு
தீர்மெோனகரிவுரைமெோன சபோரிவுரைோட்ேம  ேந்த

பதிமனட்ேோம நூற்கிறோண்டின இறதியில,
சேவோதம மெட்டுசமெ,  சீர்லமெயோன,  இயற்லக

விஞ்ிஞ்ஞோனததின அததலன
கற்றக்மகோடுப்புகளுக்கும உண்லமெயோன,

அததேன மூே மபிக்லககள்,  மெந்திரிவுரைங்கள்
மெற்றம இதசபோனகிறவற்றக்கு குசரிவுரைோதமெோன

ஒசரிவுரைமயோரு மமெய்யியலோக
நிரூபிணமெோகியிருக்கிகிறத.  ஆகசவ தோன,

 ஜேன ோயகததின எதிரிகள், எப்சபோதம தங்கள்
அததலன முயற்சிகலளயும சேவோததலத

“மெறப்பதன” மீத, பலவீனப்படுததவதன மீத,
அதன மீத அவதூற மசலுததவதின மீத

மசலுததி வந்திருக்கினகிறனர்,  அததேன
எப்சபோதம ஏசதோமவோரு வழியில மெததலத

போதகோப்பதற்கு அலலத அதலன
ஆதரிப்பதற்கு நிகரிவுரைோன விதததில, மமெய்யியல

கருததவோதததின பலசவற வடிவங்களுக்கு
வக்கோலதத மசய்த வந்திருக்கிகிறோர்கள்.

1917 க்கு முந்லதய ஆண்டுகளில மலனின மெற்றம

ட்மரிவுரைோட்ஸகி எழதியவற்லகிற ஒரு ஆய்வு மசய்தோல
அரிவுரைசியல முனசனோக்கு மெற்றம பகுப்போய்வு

பிரிவுரைசசிலனகளில ஒரு தீவிரிவுரைமெோன மெற்றம சலளக்கோத
கவனக்குவிப்பு இருந்தலதக் கோிணலோம.  வழிமுலகிறரீதியோக

இயங்கியல மெற்றம வரிவுரைலோற்ற சேவோதததில
சவரூனறியதோக இருந்த மலனின மெற்றம ட்மரிவுரைோட்ஸகியின

மெோர்க்சிசம,  எலலோவற்லகிறயும விே,  உலக
முதலோளிததவததின அதிகரிததச மசலலும ம ருக்கடியின

இயங்குநிலலலயயும அந்த ம ருக்கடி ரிவுரைஷ்யோவுக்குள்ளோக
ஏற்படுததக் கூடிய தோக்கங்கலளயும புரிந்தமகோள்வலதக்

மகோண்டு ஆக்கிரிவுரைமிக்கப்பட்டிருந்த.  மீண்டும மலனிலன,
இமமுலகிற 1913  இல அவர் எழதிய கோரிவுரைல மெோர்க்சின

வோழ்க்லகச சரித-தததவோர்ததக் கட்டுலரிவுரையில இருந்த

சமெற்சகோளிடுசவோம: 

ஒரு குறிப்பிட்ே சமூகததில முற்றிலுமெோய்
அததலன வர்க்கங்களுக்கும இலேயிலோன

உகிறவுகளின ஒட்டுமமெோதததலத புகிறநிலலயோக
பரிசீலலன மசய்த போர்ப்பதம,  அதனபின

அந்த சமூகததினோல அலேயப்பட்டிருக்கும
புகிறநிலலயோன வளர்சசி நிலலலயயும,

அதற்கும மெற்கிற சமூகங்களுக்கும
இலேயிலோன உகிறவுகலளயும பரிசீலலன

மசய்த போர்ப்பதசமெ ஒரு முனசனறிய
வர்க்கததிற்கோன சரியோன

தந்திசரிவுரைோபோயததிற்கோன அடிப்பலேயோக
சசலவ மசய்ய முடியும.

1917 க்கு முனபோக மலனினுக்கும ட்மரிவுரைோட்ஸகிக்கும

இலேயில கருததசவறபோடுகள் இருந்த வந்தசபோதிலும
கூே, அவர்களின பணி சசோசலிச இயக்கததின மூசலோபோய

ச ோக்குநிலலலய அபிவிருததி மசய்வதிசலசய கவனம
குவிததிருந்தத.  1914  இல சபோர் மவடிததலத அடுதத,

உலக ம ருக்கடி குறிதத மலனினின ஆய்வு ஒரு
அசோதோரிவுரைிணமெோன ஆழதலதயும தீவிரிவுரைதலதயும மபற்கிறத,

1917  இல சபோலஷிவிக் கட்சியின ச ோக்குநிலலக்கு அத
மிக ஆழமெோன விலளவுகலளக் மகோண்ேதோக இருந்தத.

1915-1916  இல ஏகோதிபததியம எனனும நூல எழதவதன
கீழலமெந்திருந்த தததவோர்தத உலழப்போனத

சபோலஷ்விக்குகளின மூசலோபோயததின மிக முக்கியமெோன
மெோற்கிறததிற்கு இட்டுச மசனகிறத,  அத மலனினின ஏப்ரிவுரைல
ஆய்வறிக்லகயில மவளிப்போடு கண்ேத.  ட்மரிவுரைோட்ஸகி
சவமகிறோரு அரிவுரைசியல போலதலயப் பினபற்றி வந்த

மகோண்டிருந்தோலும கூே,  1917  இல அவர் வகிதத
அசோதோரிவுரைிணமெோன போததிரிவுரைம, முந்லதய பனனிரிவுரைண்டு ஆண்டு

கோலததின சபோத,  நிரிவுரைந்தரிவுரைப் புரிவுரைட்சித தததவதலத அவர்
அபிவிருததி மசய்ததின மூலம தயோரிக்கப்பட்டிருந்தத.

எந்தப் புரிவுரைட்சியும விருப்பு இலலோமெல,  அதோவத,  உசச

அளவு அகநிலல உறதிப்போடு இலலோமெல  ேக்க முடியோத.
ஆயினும விருப்பும உறதிப்போடும புகிறநிலல யதோர்ததததின

ஒரு சரியோன மெதிப்பீட்லேக் மகோண்டு வழி ேததப்பட்ேோக
சவண்டும,  அதனமீததோன சசோசலிச இயக்கததின

 லேமுலகிற அடிப்பலேயோகக் மகோண்ேோக சவண்டும.  ஒரு
தததவோர்தத கண்சிணோட்ேததில இருந்த போர்ததோல,

அகநிலல விருப்லபப் புகழ்ந்த சபோற்றவலத
நிரிவுரைோகரிப்பததோன மெோர்க்சிசதலத அரிவுரைோ ஜேகவோதம,

மெோசவோயிசம,  மெற்றம மவகு ஜேன  டுததரிவுரை-வர்க்க
இயக்கங்களில மிகவும எதிர்ப்புரிவுரைட்சிகரிவுரைமெோனதோன,  போசிசம

உள்ளிே குட்டி-முதலோளிததவ தீவிரிவுரை அரிவுரைசியலின
எண்ணிலேங்கோ வலககளில இருந்த பிரிக்கும அரிவுரைசியல

 ேவடிக்லகக்கோன ஒரு அடிப்பலேயோகும.  1921  இல
கமயூனிச அகிலததின மூனகிறோவத மெோ ோட்டிற்கு முனனதோக

வழங்கிய ஒரு உலரிவுரையில, ட்மரிவுரைோட்ஸகி விளக்கினோர்:

புகிறநிலல அமசததில இருந்த அகநிலல
அமசதலத  ோம விலக்கி விட்சேோசமெயோனோல,

தர்க்கரீதியோக இந்த மமெய்யியலோனத தூய



புரிவுரைட்சிகரிவுரை சோகசவோதததிற்கு இட்டுச

மசலகிகிறத.

புகிறநிலலலய அகநிலலயுேன
இயங்கியலரீதியோக ஐக்கியப்படுததவதற்கு

மெகததோன மெோர்க்சிசப் பள்ளியில  ோம
கற்றிருக்கிசகிறோம எனசகிற  ோன  மபுகிசகிறன.

அதோவத,   மெத  ேவடிக்லககளுக்கு
அடிததளமெோக அகநிலல விருப்பின இந்த

அலலத அந்த மவளிப்போட்லே மெட்டும
மகோள்ளோமெல,  மதோழிலோள வர்க்கம  மெத

இந்த அகநிலல விருப்பிற்கு இிணங்கக்
மகோண்டுவரிவுரைப்பே சவண்டும எனகிற

உறதிப்போட்லேயும அததேன போட்ேோளி
வர்க்கததின  ேவடிக்லகக்கோன விருப்போனத

புகிறநிலல சூழ்நிலலயோல
தீர்மெோனிக்கப்படுகிகிறத எனகிற

உறதிப்போட்லேயும மகோண்டிருக்க சவண்டும
எனபலத  ோம கற்றிருக்கிசகிறோம.

கமயூனிச அகிலததின மூனகிறோவத உலக மெோ ோட்டில ட்மரிவுரைோட்ஸகி (இேத

பக்கததில இருந்த மூனகிறோவத), 1921

இரிவுரைண்டு வருேங்களுக்குப் பினபு,  ட்மரிவுரைோட்ஸகி சசோவியத
ஒனறியததில அதிகோரிவுரைததவததின வளர்சசிக்கு எதிரிவுரைோன

சபோரிவுரைோட்ேததில ஏற்கனசவ ஈடுபட்டு வந்தமதோரு சமெயததில,
மலனினின சவலலயில புகிறநிலல யதோர்ததததின

விஞ்ிஞ்ஞோனபூர்வ மெதிப்பீட்டிற்கும அகநிலல விருப்பததிற்கும
இலேயிலலமெந்த உகிறலவ மிக அற்புதமெோக விளக்கினோர்:

மலனினிசம எனபத,  எலலோவற்றக்கும

முதலில யதோர்ததவோதம,  புரிவுரைட்சிகரிவுரை
 ேவடிக்லகயின கண்சிணோட்ேததில இருந்த

யதோர்ததததின மிக உசசமெோன பண்புரீதியோன
மெற்றம அளவுரீதியோன அங்கீகரிப்பு.

தலலியமெோக இந்தக் கோரிவுரைிணததினோல தோன
இத மவறலமெயோன ஆர்ப்போட்ேவோதததின,

யதோர்ததததில இருந்த தப்பி திலரிவுரைக்குப்
பினனோல ஓடுவத, மசயலூக்கமெற்கிற விதததில

ச ரிவுரைதலத இழப்பத,  கட்சியின
போரிவுரைமபரியதலதக் கோப்போற்றவதோன சோக்கில

ச ற்லகிறய தவறகலள ஆிணவததேன

நியோயப்படுததவத ஆகியவற்றேன

இிணக்கப்படுதத முடியோததோகும. 

மலனினிசம எனபத சமபிரிவுரைதோயவலக
தப்மபண்ிணங்களில இருந்தம,

வகிறட்டுலவரிவுரைோக்கியவோததலத
அகிறம றியோக்குவதில இருந்தம,  புரிவுரைட்சிகரிவுரை

 ேவடிக்லகக்கோன விருப்பதலத தடுமெோகிறச
மசய்ய முலனகினகிற புததிஜீவித

பழலமெவோதததின அததலன வடிவங்களில
இருந்தம உண்லமெயோன சுதந்திரிவுரைம

எனபதோகும.  ஆனோல மலனினிசம “எதவும
ஏற்றக்மகோள்ளப்படும” எனபலதக் குறிப்பதோக

 மபுவத ஒரு திருததமுடியோத தவகிறோகப்
சபோகும. [புதிய போலத]

அசோதோரிவுரைிண சிக்கலோன ஒரு உலகததில  ோம வோழ்கிசகிறோம.

உலகளோவிய வீசசு மகோண்ே,  பரிவுரைந்த மெற்றம மபரும
சக்திவோய்ந்த உற்பததி சக்திகள்,  மெனிதகுலதலத விஞ்சிச

மசலபலவயோக மதனபடுகினகிறன.  நிசசயமெோக,  ஆளும
வர்க்கதலத அலவ விஞ்சிச மசலகினகிறன,  முதலோளிததவ

அலமெப்புமுலகிறயின மபோருளோதோரிவுரை தர்க்கதலத மெனதில
மகோண்டு,  இந்த சக்திகலள சமூகரீதியோக முற்சபோக்கோன

விதததில எவ்வோற அபிவிருததி மசய்வத,
பயனபடுததவத எனபத ஆளும வர்க்கததக்குத

மதரியவிலலல.  இதசவ முடிவிலலோமெல வரிலசயோக
மதோேர்ந்த மசலலும மபோருளோதோரிவுரை ம ருக்கடிகள்,

தீவிரிவுரைமெலேயும சமூக இேப்மபயரிவுரைலகள்,  மெற்றம அண
ஆயுதங்கலள மகோண்டு யுததததிற்கு மசலலக்கூடிய ஒரு

மூனகிறோம உலகப் சபோரின மபருகும அபோயம
ஆகியவற்றின கீழலமெந்திருக்கும அததியோவசியமெோன

பிரிவுரைசசிலனயோகும.

முதலோளிததவ வர்க்கததோல தீர்க்கவியலோத இந்த
வரிவுரைலோற்றப் பிரிவுரைசசிலனலய,  மதோழிலோள வர்க்கம,

உலகளோவிய உற்பததி சக்திகளில அத மபற்றிருக்கக்
கூடிய புகிறநிலலயோன இேததின கோரிவுரைிணததோல,  தீர்க்க

முடியும.  ஆனோல,  தனத அகநிலல  னலவ புகிறநிலல
யதோர்ததததின ஒசரிவுரைவரிலசயில அதனோல மகோண்டுவரிவுரை

இயலுகினகிற மெட்ேததிற்சக அதலன இத சோதிக்க முடியும.
புரிவுரைட்சிகரிவுரை மெோர்க்சிசக் கட்சிசய  னலவ யதோர்ததததேனும,

புகிறநிலல அரிவுரைசியல அவசியதலத மவகு ஜேன புரிவுரைட்சிகரிவுரை
 லேமுலகிறயுேனும ஒசரிவுரைவரிலசயில மகோண்டுவருவதற்கோன

அததியோவசியமெோன அரிவுரைசியல சோதனமெோகும.  இவ்வோற
ஒசரிவுரைவரிலசயில மகோண்டுவரிவுரைப்படுவத 1917  இல

சோதிக்கப்பட்ேத. அத மீண்டும சோதிக்கப்பட்ேோக சவண்டும,
இந்தப் பணிலய சோதிப்பசத  ோனகோம அகிலததின

அலனததலகக் குழவின லமெய இலட்சியமெோகும. 

[1] “Empiriocriticism: A Bolshevik Philosophy?,” by Aileen Kelly in
Cahiers  du  Monde  russe  et  sovi tique,é  Volume  22,  No.  1

(January–March 1981), p. 104


