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லெனினின்  ச் சோ்லி் நனவுத் தத்துவம:
 சப சோல்ஷிவி்ம மற்றும என்ன ல்ய்ய

 சவண்டும? என்பவற்றின்  சத சோற்றுவ சோய் 1
டேவிட ட நோர்த,

இன்றறைய உறரையநோனது ட நோ லி  அரைசியல் தததுவததின் மிக

முக்கிய பறேப்புகளில் ஒன்றைநோன ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் என்ன ஒன்றான ல ய்ய
டவண்டும? மீதநோன ஒரு பகுப்பநோய்வுக்கநோய் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறைது.
இந்த பறேப்றபடபநோல் தவறைநோன ஒன்றான லபநோருள்விளக்கததிற்கும
ஒன்றான லபநோய்ற்மைப்படுததலுக்கும உள்ளநோன பறேப்புகள் ஒன்றான லவகுசி ஒன்றான லெடவ.
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ கல்வியறிவநோளர்களில் இருக்கும எண்ணி ஒன்றான லெேங்கநோ
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்-ஒன்றான லவறுப்பநோளர்களுக்கு —இவர்களில் சி ஒன்றான லெர் 1991  வறரை
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனிறனப் டபநோற்றுவறத டவற ஒன்றான லெயநோகக் ஒன்றான லகநோண்டிருந்தவர்கள்—

இந்த நூல்தநோன் இருபதநோம நூற்றைநோண்டின் தீற்மைகள்
அறனததிற்கும இல் ஒன்றான லெநோவிடினும,  ப ஒன்றான லெதீற்மைகளுக்கு இறுதிப்
ஒன்றான லபநோறுப்பநோனதநோகும.  இந்தக் கண்ேனங்களுக்கு பதி ஒன்றான லெளிப்படதநோடு
ட ர்தது,   ஜநோரி  ரைஷ்யநோவில் 1902  ஆம ஆண்டில் ஒரு சிறிய
ட நோ லி  இயக்கததிற்கநோக எழுதப்படேதநோன இந்தப் பறேப்பு,
இருபததிடயநோரைநோம நூற்றைநோண்டின் முதல் த நோப்தததிலும ட நோ லி 
இயக்கததிற்கநோன தததுவநோர்தத ்மைற்றும  றேமுறறைப்
ஒன்றான லபநோருதததறத ஒரு அ நோதநோரைண்மைநோன ்மைடேததிற்கு
தக்கறவததிருக்க முடிந்தது எவ்வநோறு என்பறதயும விளக்க
விறவிழைகிடறைன்.

“அறரை நூற்றைநோண்டு கநோ ஒன்றான லெததில் ஈடுஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெ முடியநோத துன்பம
்மைற்றும தியநோகம,  ஈடு ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெ முடியநோத புரைடசிகரை  நோக ம,
 மபமுடியநோத ஆற்றைல், ஐடரைநோப்பிய அனுபவததின் மீதநோன டதேல்,
ஆய்வு,   றேமுறறை ட நோதறன,  ஏ்மைநோற்றைம,   ரிபநோர்ப்பு ்மைற்றும
ஒப்பீடு ஆகியவற்றுக்கநோன அர்ப்பணிப்பு இவற்றினநோல் அனுபவிதத
டவதறனயின் ஊேநோகத தநோன் ரைஷ்யநோ ஒடரை  ரியநோன புரைடசிகரைத
தததுவ்மைநோன ்மைநோர்க்சி தறத எடடியது” என்று டபநோல்ஷிவிக் கடசி
அதிகநோரைததிற்கு வந்த ப ஒன்றான லெ வருேங்களுக்குப் பின்னர் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
எழுதினநோர்.2 

அந்த அனுபவ்மைநோனது ஏறைக்குறறைய ஒரு முழு நூற்றைநோண்டு
கநோ ஒன்றான லெம நீடிததது.  1825  இல்  ஜநோரி  எடதச் நோதிகநோரைதறதத
தூக்கிஒன்றான லயறிய அரை நோடசியின் இரைநோணுவததில் இேமஒன்றான லபற்றிருந்த
உயர்-இரைநோணுவ அதிகநோரிகளின் ஒரு குழு முயற்சி ஒன்றான ல ய்து
டதநோல்வியறேந்தது ஒன்றான லதநோேங்கி,  ரைஷ்ய புததிஜீவி அடுக்கின் ஒரு

சிறிய பிரிவுக்குள்ளநோக சுய-தியநோகம,  கறறைபடியநோற்மை ்மைற்றும
அச் ்மைற்றை டபரைநோர்வம ஆகியவற்றின் ஒரு பநோரைமபரியம
டதநோன்றியது.  மிருகததன்மைநோன  ஜநோரி  ஆடசித தற ஒன்றான லெற்மையின்
கீழிருந்த வறுற்மை ்மைற்றும  மூக பின்தங்கியநிற ஒன்றான லெ என்னும
பயங்கரை்மைநோன ்மைற்றும சீரைழிந்துஒன்றான ல ல்லும எதநோர்தததறத
்மைநோற்றுவதற்கு அது முறனந்தது.  பதஒன்றான லதநோன்பதநோம நூற்றைநோண்டின்
பநோறதயில்,  எடதச் நோதிகநோரை ஆடசிறயத தூக்கிஒன்றான லயறிவதற்கநோய்
அர்ப்பணிததுக் ஒன்றான லகநோண்ே ஒரு புரைடசிகரை இயக்கம ஒன்றான ல்மைல் ஒன்றான லெ ஒன்றான ல்மைல் ஒன்றான லெ
உருக்ஒன்றான லகநோண்ேது.  இளம டஒன்றான லரைநோடஸ்கி என்றை வநோழ்க்றகச் ரித
நூலில் ்மைநோக்ஸ் ஈஸ்டஒன்றான ல்மைன் (அவர் ட நோ லி வநோதியநோக இருந்த
வருேங்களின்  ்மையததில்)  ஒரு அற்புத்மைநோன பததியில் ரைஷ்ய
புரைடசிகரைவநோதி என்றை ஆளுற்மை குறிதது பின்வரும விவரிப்றப
 ்மைக்கு அளிக்கிறைநோர்: 

ரைஷ்யநோவில் இந்தப் புரைடசிறய பூர்ததி
ஒன்றான ல ய்வதற்கநோய் ஒரு அற்புத்மைநோன
ஆண்களினதும ஒன்றான லபண்களினதும தற ஒன்றான லெமுறறை
பிறைந்திருந்தது.   நோடடின் எந்த ஒரு
மூற ஒன்றான லெயிலிருக்கும பகுதிக்கும நீங்கள் பயணம
ஒன்றான ல ய்து பநோருங்கள்,  உங்கள் ஒன்றான லபடடியில்
அல் ஒன்றான லெது டபருந்தில் ஒன்றான லகநோஞ் ம அற்மைதியநோன,
வலிற்மையநோன,  சிந்தறனமிகுந்த முகததிறன
நீங்கள் பநோர்ப்பீர்கள் —  ஒன்றான லவள்றளயநோன
ஒன்றான ல்மைய்யியல் மிளிரும ஒன்றான ல ற்றியும ஒன்றான ல்மைல்லிய
பழுப்பு நிறை தநோடியும ஒன்றான லகநோண்ே ஒரு  டுததரை
வயது ்மைனிதரைநோய் இருக்க ஒன்றான லெநோம,  அல் ஒன்றான லெது
கூர்ற்மையநோன புருவங்கறளயும உறுதியநோன
தநோய்ற்மை நிரைமபிய டதநோற்றைமும ஒன்றான லகநோண்ே ஒரு
வயதநோன ஒன்றான லபண்்மைணியநோக இருக்க ஒன்றான லெநோம,
அல் ஒன்றான லெது ஒரு  டுததரை வயது ஆண், அல் ஒன்றான லெது
ஒரு இளம ஒன்றான லபண்ணநோகக் கூே இருக்கும,
ஒப்பறனயற்றை அவிழைகநோய் ஒன்றான லதரிவநோர்,  ஆனநோல்
அவர்கள் ஒரு கடின்மைநோன கேந்தகநோ ஒன்றான லெதறத
த்மைக்கு பின்னநோல் ஒன்றான லகநோண்டிருப்பதுடபநோல்
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டதநோன்றும.  வி நோரிததுப் பநோர்ததீர்கஒன்றான லளன்றைநோல்
ஒன்றான லதரியும,  அவர்கள் “பறவிழைய கடசிப்
பணியநோளர்கள்”  என்று.  தியநோக- மபிக்றகயின்
ஒரு திே்மைநோன ்மைற்றும உறுதியநோன
வம நோவளியநோக பயங்கரைவநோத இயக்கததின்
பநோரைமபரியததிட ஒன்றான லெ சீரைநோடடி வளர்க்கப்படடு,
்மைனிதகு ஒன்றான லெதறத ட சிக்கவும,  உணர்ச்சிவ ்மைற்று
சிந்திக்கவும ்மைற்றும த்மைக்குத தநோட்மை ஒன்றான ல நோந்த
எ ஜ்மைநோனர்களநோக இருக்கவும, ்மைரைணதறத த்மைது
டதநோவிழைற்மையநோய் அனு்மைதிததவர்களநோகவும
குவிழைந்றதப் பருவததிலிருந்டத
கற்பிக்கப்படேவர்களநோன இவர்கள் இளம
வயதிட ஒன்றான லெடய எதநோர்தத்மைநோக சிந்திப்பது என்றை
ஒரு புதிய விேயதறத கற்றுக் ஒன்றான லகநோண்ேநோர்கள்.
றகது ்மைற்றும  நோடுகேததல் ஆகிய
ஒன்றான ல ருப்புகளில் அவர்கள்
புேமடபநோேப்படடிருந்தநோர்கள்.  அவர்கள்
ஏறைக்குறறைய ஒரு உயர்குடி்மைக்களுக்கநோன
விருதுகறள ஒன்றான லபறைக்கூடியவர்களநோக,  Knights  of
the  Round  Table அல் ஒன்றான லெது Samurai வீரைர்கள்
டபநோன்று  நோக ம புரிவதற்கு  மபததகுந்த
ஆண் ஒன்றான லபண்களது ஒரு ஒன்றான லதரிந்ஒன்றான லதடுக்கப்படே
வரிற யநோக,  ஆனநோலும த்மைது
ஒன்றான லபருந்தறகற்மைக்கநோன உரிற்மைறய கேந்த
கநோ ஒன்றான லெததில் அல் ஒன்றான லெநோ்மைல் எதிர்கநோ ஒன்றான லெததில்
ஒன்றான லகநோண்ேவர்களநோய் இருந்தநோர்கள். 3

ரைஷ்ய புரைடசிகரை இயக்க்மைநோனது, அதன் ஆரைமப கடேங்களில்,
தன்றன ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கதறத ட நோக்கி திருப்பியிருக்கவில்ற ஒன்றான லெ.
பதி ஒன்றான லெநோக,  ்மைக்களில் மிகப்ஒன்றான லபருமபநோன்ற்மையநோடனநோரைநோய் இருந்த
விவ நோயிகறள ட நோக்கிடய அது ட நோக்குநிற ஒன்றான லெ ஒன்றான லகநோண்டிருந்தது.
பண்றணயடிற்மைததனததில் இருந்து விவ நோயிகள் பூர்வநோங்க
விடுதற ஒன்றான லெ ஒன்றான லபற்றைற்மை -  1861  இல்  ஜநோர் அஒன்றான ல ஒன்றான லெக் நோண்ேரைநோல்
பிரைகேனம ஒன்றான ல ய்யப்படேது - ரைஷ்ய  நோமரைநோஜ்யததின்  மூக-அரைசியல்
கடேற்மைப்பின் முரைண்பநோடுகறள தீவிரைப்படுததியது. 1870 கள் ஒரு
்மைநோணவர்--இறளஞர் இயக்கததின் ஒன்றான லதநோேக்கதறதக் கண்ேது.
இவர்கள் விவ நோயிகளிறேடய ஒன்றான ல ன்று அவர்களுக்கு கல்வியூடடி
அவர்கறள  னவநோன அரைசியல்  ேவடிக்றகக்குள் ஒன்றான லகநோண்டுவரை
முயற்சி ஒன்றான ல ய்தனர்.  இந்த இயக்கங்களில் முக்கிய அரைசியல்
ஒன்றான ல ல்வநோக்கு என்பது அரைநோ ஜகவநோதததின் தததுவநோசிரியர்களிேம
இருந்து,  பிரைதநோன்மைநோக  ஒன்றான லெநோவ்டரைநோவ் ்மைற்றும பக்கூனின்
ஆகிடயநோரிேமிருந்து,  வந்தது.  விவ நோய ஒன்றான லவகு ஜனங்களின் ஒரு
எழுச்சியில் இருந்து,  ரைஷ்யநோவின் புரைடசிகரை உரு்மைநோற்றைதறத
பக்கூனின் ்மைனக்கண்ணநோல் கண்ேநோர்.  விவ நோயி வர்க்கததின்
அக்கறறையின்ற்மையும அரைசு ஒடுக்குமுறறையும ஒன்றுட ர்ந்து இந்த
இயக்கதறத  திச்ஒன்றான ல யல் ்மைற்றும பயங்கரைவநோதப் டபநோரைநோடே
வழிமுறறைகறள ஏற்கத தள்ளியது.  இந்த பயங்கரைவநோத
அற்மைப்புகளில் மிகக் குறிப்பிேததக்கதநோய் இருந்தது  டரைநோதனநோயநோ
டவநோல்யநோ, (Narodnaia Volya, ்மைக்களின் விருப்பம).

ஜ.வி.பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ்: ரைஷ்ய ்மைநோர்க்சி ததின் தந்றத

ரைஷ்யநோவில்,   ஜனரைஞ் க வநோதம (populism), அதன்
பயங்கரைவநோத ட நோக்குநிற ஒன்றான லெ இவற்றின் ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்க ஒன்றான ல ல்வநோக்கிற்கு
எதிரைநோக, ஜ.வி. பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவினநோல் (1856-1918) நிகழ்ததப்படே

டபநோரைநோடேததில் 1880 களில் ்மைநோர்க்சி  இயக்கததின் தததுவநோர்தத
அரைசியல் அஸ்திவநோரைங்கள் நிறுவப்ஒன்றான லபற்றைன.   ஜனரைஞ் க
வநோதததிற்கும புதிய ்மைநோர்க்சி  டபநோக்கிற்கும இறேடயயநோன
ட்மைநோதலுக்கு அடியில் இருந்த முக்கிய பிரைச்சிறன வரை ஒன்றான லெநோற்று
முன்டனநோக்கு பற்றியதநோகும.  அதநோவது ட நோ லி ததிற்கநோன ரைஷ்ய
பநோறத ஒரு விவ நோயப் புரைடசி மூ ஒன்றான லெம அறேயப்ஒன்றான லபறு்மைநோ,  அதில்
விவ நோய ஒன்றான ல நோததுறேற்மையின் பநோரைமபரிய  மூகவடிவங்கள்
ட நோ லி ததிற்கநோன அடிப்பறேறய வவிழைங்கு்மைநோ?  அல் ஒன்றான லெது ரைஷ்ய
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ வளர்ச்சிறயயும  வீன ஒன்றான லதநோழிற்துறறை பநோடேநோளி
வர்க்கததின் எழுச்சிறயயும ஒன்றான லதநோேர்ந்து,   ஜநோரி தறத
தூக்கிவீசுதலும,   ஜன நோயகக் குடியரைற  நிறுவுதலும ்மைற்றும
ட நோ லி  உரு்மைநோற்றைததிற்கநோன ஆரைமப்மைநோக இருக்கு்மைநோ?
என்பதுதநோன்.

பயங்கரைவநோதததிற்கு எதிரைநோகவும தீர்்மைநோனகரை்மைநோன புரைடசிகரை
 க்தியநோக விவ நோயிகறள  ஜனரைஞ் கரீதியநோக
குணநோம ப்படுததுவதற்கு எதிரைநோகவும வநோதிடுறகயில்,  முன்பு
 ஜனரைஞ் க இயக்கததில் ஒரு முன்னணி உறுப்பினரைநோக இருந்த
பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் ரைஷ்யநோ முத ஒன்றான லெநோளிததுவப் பநோறதகளில்
அபிவிருததியறேந்து ஒன்றான லகநோண்டிருந்தது என்பறத வலியுறுததினநோர்.
இந்த நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கின் தவிர்க்கவிய ஒன்றான லெநோத விறளவநோக ஒரு
ஒன்றான லதநோழிற்துறறைப் பநோடேநோளி வர்க்கம ஒன்றான லபருகி வளரும என்றும அவர்
வநோதிடேநோர்.  எடதச் நோதிகநோரைதறத தூக்கிஒன்றான லயறிவதிலும,  ரைஷ்யநோறவ
 ஜன நோயக்மையப்படுததுவதிலும,  நி ஒன்றான லெப்பிரைபுததுவததின் அரைசியல்
்மைற்றும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை மிச் ஒன்றான ல நோச் ங்கள் அததறனறயயும
துறேதஒன்றான லதறிவதிலும,  அததுேன் ட நோ லி ததுக்கநோன
உரு்மைநோற்றைதறத ஒன்றான லதநோேக்குவதிலும புதிய  மூக வர்க்கம தநோன்
தீர்்மைநோனகரை்மைநோன  க்தியநோக இருக்கப் டபநோகிறைது என்று அவர்
வலியுறுததினநோர்.

்மைநோர்க்ஸ் ்மைரைணிதத ஆண்ேநோன 1883  இல், பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ்,
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் விடுதற ஒன்றான லெக் குழுறவ (Emancipation of Labor Group)

ஸ்தநோபகம ஒன்றான ல ய்தற்மைக்கு அரைசியல் ஒன்றான லதநோற ஒன்றான லெட நோக்குப் பநோர்றவ
அவசிய்மைநோக இருந்தது, புததிஜீவித தீரைமும ்மைற்றும உேல் தீரைமும
கூே அவசிய்மைநோயிருந்தது என்பறத குறிப்பிேவும அவசியமில்ற ஒன்றான லெ.
பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் தனது  நோடகளின் ரைஷ்ய  ஜனரைஞ் கவநோதிகளுக்கு
எதிரைநோக முன்ஒன்றான லனடுதத வநோதங்கள் பின்னநோளில் ரைஷ்ய  மூக
 ஜன நோயக ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் கடசிக்கு (Russian Social Democratic Labor

Party) அடிததள்மைநோக அற்மைந்த டவற ஒன்றான லெததிடே அடிததளங்கறள
ஸ்தநோபிததுத தந்தது ்மைடடு்மைல் ஒன்றான லெ;  இருபதநோம நூற்றைநோண்டு
முழுவதிலும,  ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெப்டபநோனநோல் இன்றுவறரையிலும கூே,
ட நோ லி  இயக்கதறத விேநோது பீடிததிருக்கும வர்க்க
ட நோக்குநிற ஒன்றான லெ ்மைற்றும புரைடசிகரை மூட ஒன்றான லெநோபநோயம குறிதத மிகமுக்கிய
பிரைச்சிறனகள் ப ஒன்றான லெவற்றறையும கூே பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ்
முன்ஒன்றான லனதிர்பநோர்ததிருந்தநோர்.

இன்று பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் இரைண்ேநோம அகி ஒன்றான லெ (1889-1914)
 கநோப்தததில் வநோழ்ந்த ்மைநோர்க்சி  ஒன்றான ல்மைய்யியலின் மிக முக்கிய்மைநோன
ஒன்றான லபநோருள்விளக்க அறிஞர்களில் ஒருவரைநோக பிரைதநோன்மைநோக
நிறனவுகூரைப்படுகிறைநோர் —  ஆனநோலும டபநோது்மைநோன அங்கீகரிப்பு
என்பது இல் ஒன்றான லெநோ்மைலிருக்கிறைது.  இந்த வறகயில்,  அவரைது அட க
பறேப்புகள் ஒன்றான லபநோதுவநோக அறியநோற்மையுேனநோன வி்மைர் னததுக்கு —

குறிப்பநோக டக்ஹகல் ்மைற்றும இயங்கியல் வழிமுறறையின்
முக்கியததுவதறத பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் அங்கீகரிக்கத தவறி
விடேநோர் என்பதநோகக் கூறுபவர்களிேமிருந்து— ஆடபடுகின்றைன.
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அததறகய தர்க்கரீதியநோன விவநோதங்கறள படிக்கும டபநோஒன்றான லதல் ஒன்றான லெநோம,
அவற்றின் ஆசிரியர்கள் பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவின் பறேப்புகறளக்
கண்ேனம ஒன்றான ல ய்யச் ஒன்றான ல ல்வதற்கு முன்பநோக உண்ற்மையில் ட ரைம
ஒதுக்கி அவற்றறை  ன்கு வநோசிததநோல்  ன்றைநோயிருக்கும என்டறை
நிறனக்கத டதநோன்றுகிறைது. 4

புரைடசிகரை மூட ஒன்றான லெநோபநோயததிற்கு பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் வவிழைங்கிய
பங்களிப்பில்,  உதநோசீனப்படுததப்படுகின்றைது என்று
கூறைமுடியநோவிடேநோலும குறறை்மைதிப்பீடு ஒன்றான ல ய்யப்படுகின்றை இன்ஒன்றான லனநோரு
அம மும இருக்கிறைது:  முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்கு எதிரைநோக பநோடேநோளி
வர்க்கததின் சுயநோதீன்மைநோன அரைசியல் டபநோரைநோடேதறத அபிவிருததி
ஒன்றான ல ய்வது,  ட நோ லி   னவின் உருவநோக்கததில் ஒரு மிகமுக்கிய
கூறைநோக அவர் வலியுறுததியற்மை தநோன் அது.

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் விடுதற ஒன்றான லெ இயக்கதறத நிறுவிய சி ஒன்றான லெ
கநோ ஒன்றான லெததிட ஒன்றான லெடய எழுதப்ஒன்றான லபற்றை,  அவருறேய முந்றதய
பறேப்புக்களில் மிக முக்கிய்மைநோனதநோன ட நோ லி மும அரைசியல்
டபநோரைநோடேமும என்றை நூலில்,  அரைசியலின் முக்கியததுவதறத
நிரைநோகரிதது,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் தங்கறள அரைசியல்   ஒன்றான லென்களில்
பிறணததுக் ஒன்றான லகநோண்டு கறறைபடியவிேக் கூேநோது என்றை கருதறதக்
கூறியிருந்த ரைஷ்ய அரைநோ ஜகவநோதிகளின் நிற ஒன்றான லெப்பநோடறே
பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் முற்றிலும எதிர்ததநோர்.  'அரைசியலில்'  அக்கறறை
கநோடடியதற்கநோக,  அரைசியலில் ஆதிக்கதறத அறேந்த எந்த
வர்க்கமும வருததப்பே ட ர்ந்ததில்ற ஒன்றான லெ.  ்மைநோறைநோக,  அறவ
ஒவ்ஒன்றான லவநோன்றும அரைசியலில் ஆதிக்கதறத அறேந்த பின்னர்தநோன்
த்மைது வளர்ச்சியின் உச்  நிற ஒன்றான லெறய அறேந்திருந்தன.   மூக
்மைறுகடேற்மைப்பிற்கநோன ஒரு திறைற்மையநோன கருவிதநோன் அரைசியல்
டபநோரைநோடேம என்பறத வரை ஒன்றான லெநோறு நிரூபிததுள்ளறத  நோம
ஏற்கடவண்டும." என்று பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் குறிப்பிடேநோர்.

அதன்பின் பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் வர்க்க  னவின்
அபிவிருததியி ஒன்றான லெநோன முக்கிய கடேங்கறள ஆரைநோய்ந்தநோர்.  நீள்மைநோன
ட்மைற்டகநோளநோக இருப்பினும கூே பின்வரும பததியநோனது
ஒன்றான லபநோருததததில் எக்கநோ ஒன்றான லெததிற்கும தநோக்குப்பிடிதது நிற்பதநோகும:

தன்னுறேய ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை நிற ஒன்றான லெற்மைக்கும,
அரைசில் தநோன் ஒன்றான லகநோண்டுள்ள அரைசியல்
பங்கிற்கும இறேடய உள்ள ஒன்றான லதநோேர்றபப்பற்றி
ஒடுக்கப்படே வர்க்கம சிறிது சிறிதநோகததநோன்
ஒன்றான லதளிவறேகிறைது.  நீண்ேகநோ ஒன்றான லெம தன்னுறேய
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் பணிகறள பற்றிக்கூே அது
அறிந்து ஒன்றான லகநோள்ளுவதில்ற ஒன்றான லெ.  இவ் வர்க்கததில்
இருக்கும தனி  பர்கள்,   மூக அற்மைப்பின்
எந்த கநோரைணிகளநோல் தங்களுக்கு இததறகய
இழிநிற ஒன்றான லெ ஏற்படடுள்ளது என்பறதச்
சிந்திக்கக்கூே முடியநோ்மைல்,  தங்களுறேய
அன்றைநோே வநோழ்விற்கநோக கடுற்மையநோகப்
டபநோரைநோடுகின்றைநோர்கள்.  தங்கள் மீது வரும
தநோக்குதல்கள்,  எங்கிருந்து,  எவரைநோல்
ஒன்றான லதநோேக்கப்படுகின்றைன என்று கூே அறியநோ்மைல்,
அவற்றறை தவிர்க்க அவர்கள் முற்படுகின்றைனர்.
இறுதி ஆய்வில் அவர்கள்தநோன்
தநோக்குதல்களுக்கு இ ஒன்றான லெக்கும ஆவர். இதுகநோறும
அவர்களுக்கு வர்க்க  னவு இருந்ததில்ற ஒன்றான லெ.
தனிப்படே ஒடுக்குமுறறையநோளர்களுக்கு எதிரைநோன

அவர்களுறேய டபநோரைநோடேததில் வழிகநோடடும
உயர் சிந்தறனகளும இல்ற ஒன்றான லெ.
அேக்குமுறறைக்குடபடடுள்ள வர்க்கம
தனக்கநோனதநோக இன்னும இல்ற ஒன்றான லெ.  நோளறேவில்
அது  மூகததில் மிக முன்டனறிய வர்க்க்மைநோக
உருவநோகும. ஆனநோல்,  அது அந்த
நிற ஒன்றான லெயினதநோக இன்னும ஆகவில்ற ஒன்றான லெ. ஆளும
வர்க்கததின்  னவநோக ஒழுங்குபடுததப்படடுள்ள
 க்திக்கு எதிரைநோக தனிற்மைப்படுததப்படே
தனி பர்களநோக அல் ஒன்றான லெது தனிற்மைப்படுததப்படே
தனி பர்களின் குழுவநோக தனிததனியநோக
எதிர்தது நிற்கும முயற்சிகளநோகடவ உள்ளன.
உதநோரைணததிற்கு, இப்ஒன்றான லபநோழுதும கூே தீவிரை்மைநோக
சுரைண்டும முத ஒன்றான லெநோளிறய குறிப்பநோக ஒன்றான லவறுக்கும
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கறள  நோம கநோண்கின்டறைநோம.
ஆனநோல்,  சுரைண்டும வர்க்கம முழுவதும
எதிர்க்கப்பேடவண்டும என்பதும,  அடதடபநோல்
ஒரு ்மைனிதன் ்மைற்றறைய ்மைனிதறன சுரைண்டும
 நோததியதறதகூே இல் ஒன்றான லெநோஒன்றான லதநோழிக்க ஒன்றான லெநோம என்றை
சிந்தறனயும வரைவில்ற ஒன்றான லெ.

ஆயினும, சிறிது சிறிதநோக ஒன்றான லபநோதுற்மைப்படுததும
நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கு ஏற்படுகிறைது,
ஒடுக்கப்படேவர்கள் தநோங்கள் ஒரு வர்க்கம
என்பது பற்றி  னவறேய முற்படுகின்றைனர்.
ஆனநோல்,  தங்களுறேய வர்க்க நிற ஒன்றான லெற்மை
பற்றிய தனிததுவ்மைநோன அம ங்கறளப் பற்றி
அவர்கள் புரிந்திருததல்கூே
ஒருதற ஒன்றான லெப்பட ்மைநோகததநோன் இருக்கின்றைது:
அவர்களுறேய உடபநோர்றவயில் இருந்து முழு
 மூக இயங்குமுறறையில் இருக்கும தூண்டும
்மைற்றும உந்துதல்  க்திகள் ்மைறறைந்துதநோன்
இருக்கும.  சுரைண்ேல்கநோரைர்களின் வர்க்கம,
அவர்களுக்கு தனிப்படே முத ஒன்றான லெநோளிகளின்
கூடேநோக டதநோன்றுகிறைடத அன்றி,  அவர்கள்
அரைசியல் அற்மைப்பின் இறவிழைகளினநோல்
இறணந்து ஒன்றான லதநோகுப்பநோயிருப்டபநோர் என்று
டதநோன்றுவதில்ற ஒன்றான லெ. இந்த வளர்ச்சிக் கடேததில்
ஒடுக்கப்படடுள்ளவர்கள் சிந்தறனகளில்
ஒன்றான லதளிவு இல்ற ஒன்றான லெ.  ...  " முதநோயததிற்கும"
"அரைசிற்கும" என்ன ஒன்றான லதநோேர்பு உள்ளது என்பது
அவர்களுக்கு ஒன்றான லதரிவதில்ற ஒன்றான லெ.  வர்க்க
முரைண்பநோடுகளுக்கு ட்மை ஒன்றான லெநோன ஒன்றைநோக அரை 
அதிகநோரைம தன்னிச்ற யநோய் ஒன்றான ல யல்படுவதநோக
அவர்களநோல் கருதப்படுகிறைது.  அதன்
பிரைதிநிதிகள் எதிஒன்றான லரைதிரைநோன வர்க்கங்கறள
 ்மைரை ப்படுததுபவர்களநோகவும இயற்றக
நீதிபதிகளநோகவும டதநோன்றுகின்றைனர் ்மைற்றும
அவர்களிேததில் ஒடுக்கப்படேவர்கள் முழு
 மபிக்றக றவக்கின்றைனர். உதவிக்கநோன அதன்
டகநோரிக்றககள் மீது அவர்களிேமிருந்து பதில்
கிறேக்கநோதடபநோது அது மிகப்ஒன்றான லபரும
அதிர்ச்சியறேகிறைது. …
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இதற்கு அடுதத,  கறேசி வளர்ச்சிக்
கடேததில்தநோன் ஒடுக்கப்படே வர்க்கம
தன்னுறேய நிற ஒன்றான லெற்மை பற்றி முழுற்மையநோன
ஒன்றான லதளிறவ அறேகிறைது.   முதநோயததிற்கும
அரைசிற்கும இறேடய இருக்கும ஒன்றான லதநோேர்பு பற்றி
இப்ஒன்றான லபநோழுது அது உணர்கிறைது.  சுரைண்டும
அரைசியல் அற்மைப்றப உருவநோக்குபவர்களிேம
அதன் சுரைண்ே ஒன்றான லெநோளர்கறள கடடுப்படுததுங்கள்
என்று இப்ஒன்றான லபநோழுது அது முறறையிடுவதில்ற ஒன்றான லெ,
அரைசு என்பது தன்றன ஒடுக்குபவர்களது
அரைணநோகவும பநோதுகநோப்பநோகவும ட றவஒன்றான ல ய்யும
ஒரு டகநோடறேயநோக இருக்கிறைது,
ஒடுக்கப்படுபவர்கள் இந்தக் டகநோடறேறய
றகப்பற்றி த்மைது ஒன்றான ல நோந்தப் பநோதுகநோப்புக்கநோய்
்மைறுஒழுங்கு ஒன்றான ல ய்தநோக டவண்டும,  அதன்
 டுநிற ஒன்றான லெததன்ற்மைறய  மபி அவர்கள்
ஒதுங்கிச் ஒன்றான ல ன்றுவிே முடியநோது என்பறத அது
அறிகிறைது.  ஒரு நீண்ே ஒன்றான ல டுங்கநோ ஒன்றான லெததிற்கு
அவர்கள்  லுறககளுக்கநோக ்மைடடுட்மை
டபநோரைநோடுகிறைநோர்கள்,  அவர்களுக்கு
ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்கதறத தரைநோ்மைல் ்மைநோறைநோக வருங்கநோ ஒன்றான லெ
ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்கததிற்கநோய்
அபிவிருததியறேவதற்கும
முதிர்ச்சியறேவதற்கு்மைநோன  நோததியதறத
்மைடடுட்மை தருகின்றைதநோன சீர்திருததங்கறள
்மைடடுட்மை அவர்கள் டகநோருகிறைநோர்கள்;  இந்த
சீர்திருததங்கள் அவர்களது டகநோரிக்றககளது
மிக அவ ரை்மைநோனறதயும உேனடியநோனறதயும
்மைடடும பூர்ததி ஒன்றான ல ய்யக் கூடியறவ,   நோடடின்
 மூக வநோழ்வின் மீதநோன அவர்களது
ஒன்றான ல ல்வநோக்றக மிகக் குறறைவநோகடவ
விரிவுபடுததக் கூடியறவ.  பறகவனின்
பிரைநோந்தியததின் தனிததனியநோன சிறிய
துண்டுகளுக்கநோன கடின்மைநோன டபநோரைநோடேப்
பள்ளியின் வழி பயின்றுதநோன் ஒடுக்கப்படும
வர்க்க்மைநோனது,  தீர்்மைநோனகரை்மைநோன யுததததிற்கு
அவசிய்மைநோன  றளப்பின்ற்மைறயயும,
துணிச் ற ஒன்றான லெயும ்மைற்றும அபிவிருததிறயயும
ஒன்றான லபறுகிறைது.  ஆனநோல் இந்த பண்புகறள
அறேந்தபின்,  அந்த வர்க்கம தன்னுறேய
விடரைநோதிகறள வரை ஒன்றான லெநோற்றைநோல்
கண்ேனததிற்குடபடடுவிடே வர்க்க்மைநோக
இறுதியில் கநோணமுடிகிறைது,  இதன் பின்
தன்னுறேய ஒன்றான லவற்றி பற்றி இதற்கு எந்தவித
ஐயப்பநோடும டதறவயில்ற ஒன்றான லெ.  ஒரு அரைசியல்
டபநோரைநோடே்மைநோக ஆகும ்மைடேததிற்கு
 னவநோனதநோக ஆகக்கூடிய புரைடசிகரை வர்க்கப்
டபநோரைநோடேததின் நீண்ேஒன்றான லதநோரு  நோேகததில்,
புரைடசி என்று அறவிழைக்கப்படுவதநோனது கறேசிக்
கநோடசி ்மைடடுட்மை.5

பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவநோல்  ேததப்படே டபநோரைநோடேம,
ட நோ லிஸ்டுகள் என்று தங்கறள அறவிழைததுக் ஒன்றான லகநோள்பவர்களின்
அடிப்பறே ஒன்றான லபநோறுப்புகறள வறரையறுததது. அதநோவது ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள

வர்க்கததின் அரைசியல்  னவின் அபிவிருததிமீது அவர்களின்
அறனதது முயற்சிகறளயும ஒருமுகப்படுததவும ட நோ லி ப்
புரைடசியின் தற ஒன்றான லெவனநோக அதன் வரை ஒன்றான லெநோற்றுப் பநோததிரைததிற்கநோக
அதறன தயநோரிக்கவும ஆகும.  இந்த வறரையறறையில் உள்ளேங்கி
இருப்பது கடசியின் வரை ஒன்றான லெநோற்று முக்கியததுவம ஆகும.  இந்த
 நோதனததின் மூ ஒன்றான லெமதநோன்,  ஒரு திடேவடே்மைநோன அரைசியல்
டவற ஒன்றான லெததிடேததின் அடிப்பறேயில் இந்த  னவு எழுச்சியுறுகிறைது;
அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்யப்படுகிறைது; ஒழுங்கற்மைக்கப்படுகிறைது.

பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவின் எழுததுக்கள்  ஜனரைஞ் கவநோதிகறள
ஒன்றான ல ருக்கடியில் தள்ளின. 1880 களின் பிந்றதய பகுதிக்குள்ளநோகடவ,
ஒன்றான லவறும ஒரு த நோப்தததிற்கு முன்னநோல் “்மைக்களுக்கநோன”
இ ஒன்றான லெடசியததிலிருந்தநோன ஒரு ஓடுகநோலியநோக தநோங்கள் கண்ேனம
ஒன்றான ல ய்த ஒரு ்மைனிதரிேமிருந்தநோன அடிகளில் இருந்து தற்கநோததுக்
ஒன்றான லகநோள்ள அவர்கள் தடு்மைநோறினநோர்கள் என்பது ஒன்றான லதளிவநோனது.  ஜநோரி 
ஆடசிறயப் பயமுறுததி,  அதன் பநோறதகறள ்மைநோற்றிக் ஒன்றான லகநோள்ளச்
ஒன்றான ல ய்வடத,  பயங்கரைவநோதததின் ட நோக்க்மைநோக இருக்கிறைது என்பறத
எடுததுக்கநோடடிய பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவும அதிகரிததுவந்த
்மைநோர்க்சிஸ்டுகளின் பறேயணியும,  பயங்கரைவநோதிகறள
“ஒன்றான லவடிகுண்டுகளுேனநோன தநோரைநோளவநோதிகள்” என்று வருணிததனர் —
இந்த விவரிப்பு ஒரு நூற்றைநோண்டுக்கு முன்பு டபநோ ஒன்றான லெடவ இப்டபநோதும
கூே ஒன்றான லபநோருதத்மைநோனதநோய் இருப்பறதப் பநோர்க்க ஒன்றான லெநோம.  ட்மைலும
அவர்களுறேய பயங்கரைவநோதம,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்  னறவ
வளர்க்க டவண்டும என்றை நீண்ேகநோ ஒன்றான லெப் டபநோரைநோடேதறத
புறைக்கணிக்கிறைது என்றும பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் வலியுறுததினநோர்.
ட்மைலும,  அவர்களுறேய பயங்கரைவநோதம,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்
 னறவ உயர்ததுவதற்கநோன நீண்ே டபநோரைநோடேதறத புறைக்கணிதது,
பதி ஒன்றான லெநோக  நோக மபுரிகின்றை தனி பர்களது பழிவநோங்கும
தநோக்குதல்களுேன் ஒன்றான லவகு ஜனங்கறள ஒன்றான லபரிதும கவரைறவக்கும
முயற்சியில்,  அவர்கறள ்மைதிஒன்றான லகேச் ஒன்றான ல ய்யவும விரைக்தியுறை
ஒன்றான ல ய்யவும ்மைடடுட்மை பயன்படும என்று பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ்
வலியுறுததினநோர்.

பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவின் முன்டனநோடியநோன எழுததுக்கள்
1880 களின் பிற்பகுதியிலும ்மைற்றும 1890 களின் ஆரைமப
கநோ ஒன்றான லெததிலும புரைடசிகரைப் டபநோரைநோடேததிற்குள் கநோ ஒன்றான லெடி எடுதது றவதத
புததிஜீவிகள் ்மைற்றும இறளஞர்களது ஒரு ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத
தற ஒன்றான லெமுறறை மீதும ஒன்றான ல ல்வநோக்கு ஒன்றான ல லுததியது.   கர்ப்புறைததிலும
 நோடடுப்புறைததிலு்மைநோன  மூக உரு்மைநோற்றைங்கள் ட்மைலும ட்மைலும
பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவின் பகுப்பநோய்வுக்கு ஒன்றான லபநோருந்திப் டபநோகப்டபநோக,
அவரைது விவநோதததிறைனின் தநோக்கம மிகப்ஒன்றான லபரியதநோகிச் ஒன்றான ல ன்றைது.

ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் டதநோற்றைம

1890 களுக்குள்ளநோக ரைஷ்யநோ ஒரு துரித்மைநோன ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
அபிவிருததிக்குள் ஒன்றான ல ன்று ஒன்றான லகநோண்டிருந்தது,  ஒன்றான லதநோழிற்துறறை
வளர்ச்சியநோனது அதிகரிததுச் ஒன்றான ல ல்லும  க்தி மிக்க ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கதறத உருவநோக்கியது.  இந்த சூழ்நிற ஒன்றான லெகளின் கீழ்ததநோன்,
உயிர்ததியநோகம ஒன்றான ல ய்திருந்த ஒரு புரைடசிகரை பயங்கரைவநோதியின்
இறளய  டகநோதரைரைநோன விளநோடிமிர் இலியிச் உல்யடனநோவ் புரைடசிகரை
இயக்கததிற்குள் நுறவிழைந்தநோர். 1893  இல் “்மைக்களின்  ண்பர்கள்”
யநோர் அவர்கள் எவ்வநோறு  மூக  ஜன நோயகக் கடசியினருேன்
ட்மைநோதுகின்றைனர் (What the “Friends of the People” Are and How They

Fight  the  Social  Democrats)  என்றை தற ஒன்றான லெப்பில்  ஜனரைஞ் க
இயக்கததின் மீதநோன ஒரு வி்மைர் னததின் மூ ஒன்றான லெம அவர் ஒரு
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தததுவநோசிரியரைநோக தனது ்மைரியநோறதறய ஸ்தநோபிததநோர்.
உல்யடனநோவ்-ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,  மிறகட ஒன்றான லெநோவ்ஸ்கியின் ‘அகநிற ஒன்றான லெ
 மூகவியல்’  என்று அவர் அறேயநோளமிடே ஒன்றின் மீது
தநோக்குதல்  ேததுவதில் தனது பறேப்பின் ஒன்றான லபருமபகுதிறய
அர்ப்பணிததநோர்.   டரைநோதனிக் ( ஜனரைஞ் க)  இயக்கததின் அரைசியல்
ரைஷ்யநோவில் நி ஒன்றான லெவிய  மூக உறைவுகளின் மீதநோன ஒரு அறிவியல்
ஆய்றவ அடிப்பறேயநோகக் ஒன்றான லகநோண்ேதல் ஒன்றான லெ என்பறத அவர்
விளங்கப்படுததிக் கநோடடினநோர்.  பண்ே உற்பததி ஒன்றான லபரும
அபிவிருததியுற்று விடடிருந்தது என்பதுேன்,  ஒன்றான லபரும
ஒன்றான லதநோழிற்துறறைகள் ஸ்தநோபிக்கப்படடு அறவ எந்த உறேற்மையும
இல் ஒன்றான லெநோதிருந்த பரைந்த எண்ணிக்றகயி ஒன்றான லெநோன ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களது
உறவிழைப்பு  க்திறய விற ஒன்றான லெக்கு வநோங்கிச் சுரைண்டிய தனி பர்களின்
கரைங்களில் குவிந்திருந்தது என்றை உண்ற்மைறய  ந்திக்க
 டரைநோதனிக்குகள் ்மைறுததறத அவர் எடுததுக்கநோடடினநோர்.
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை பகுப்பநோய்றவக் கநோடடிலும —இது ரைஷ்யநோவில்
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் அபிவிருததி என்றை அவரைது அடுதத முக்கிய
பறேப்பில் ட்மைலும அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்யப்படேது—  டரைநோதனிக்
இயக்கததின் வர்க்க இயல்றப ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் குணநோம ப்படுததிக்
கநோடடியதுதநோன் இன்னும கூடுதல் முக்கியததுவ்மைநோனதநோக
இருந்தது.   டரைநோதனிக்குகள் அடிப்பறேயில் குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
 ஜன நோயகவநோதிகடள,  இவர்களது கண்டணநோடேங்கள்
விவ நோயிகளின்  மூக நிற ஒன்றான லெறயடய பிரைதிபலிததன என்று அவர்
விளக்கினநோர்.

 ஜநோரி  எடதச் நோதிகநோரைதறத ஒழிப்பது,   நோடடுப்புறைங்களில்
நி ஒன்றான லெப்பிரைபுததுவததின் எச் ஒன்றான ல நோச் ங்கறள அழிப்பது,  நி ஒன்றான லெதறத
டதசிய்மைய்மைநோக்குவது ஆகிய  ஜன நோயகக் டகள்விகளுேன்
ஒன்றான லதநோேர்புபடேவற்றின் முக்கியததுவதறத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் வலியுறுததிய
அடத ்மையததில்  ஜன நோயக இயக்கங்களுக்கும ்மைற்றும ட நோ லி 
இயக்கங்களுக்கு்மைநோன தனிததுவதறத அ ஒன்றான லெடசியப்படுததுவது
அடிப்பறேயநோன தவறு என்பதில் அவர் உணர்வுபூர்வ்மைநோன
உறுதியுேன் இருந்தநோர். பநோடேநோளி வர்க்கதறத எடதச் நோதிகநோரைததின்
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ ்மைற்றும குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  ஜன நோயக
எதிரைநோளிகளுக்கு கீழ்ப்படியச் ஒன்றான ல ய்யும டபநோக்குததநோன்,  அதன்
வர்க்க  னறவ அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்வதில் மிகப்ஒன்றான லபரும தறேயநோக
இருந்தது.

மிறகட ஒன்றான லெநோவ்ஸ்கியின் கண்டணநோடேங்கள் மீதநோன தனது
தநோக்குதலில்,  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,  குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  ஜன நோயகவநோதியின்
“ட நோ லி ம” என்று அறவிழைக்கப்படுவதற்கும பநோடேநோளி வர்க்கததின்
ட நோ லி ததுக்கும எந்த  மபந்தமுமில்ற ஒன்றான லெ என்று வநோதிடேநோர்.
அதிகபட ்மைநோய், குடடி முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் “ட நோ லி ம” என்பது,
மூ ஒன்றான லெதனததின்  க்திவநோய்ந்த ஒன்றான லபருக்கததிற்கும, அது வங்கி ்மைற்றும
ஒன்றான லதநோழிற்துறறை அதிபதிகளின் கரைங்களில் குவிவதற்கு்மைநோன அதன்
ஏ்மைநோற்றைம க ஒன்றான லெந்த ஒன்றான லவறுப்றப பிரைதிபலிக்கிறைது.  குடடி-
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ ட நோ லி ம,  முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் அபிவிருததி
மீதநோன ஒரு விஞ்ஞநோனபூர்வ்மைநோன ்மைற்றும வரை ஒன்றான லெநோற்றுரீதியநோன
பகுப்பநோய்றவச் ஒன்றான ல ய்வதற்கு திறைனற்றைதநோகும.  அப்படிஒன்றான லயநோரு
ஆய்வு ட்மைற்ஒன்றான லகநோள்ளப்படேநோலும கூே,  உயர்வு கநோண்கின்றை
வர்க்க்மைநோக இருப்பதற்கு அப்பநோற்படடு கேந்தகநோ ஒன்றான லெ
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைததின் உயிர்பிறவிழைதத துண்டுகறளடய
பிரைதிநிததுவப்படுததும குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின்
 மபிக்றகயற்றைஒன்றான லதநோரு நிற ஒன்றான லெறயடய அது எடுததுக்கநோடடும.

புரைடசிகரை ட நோ லி  இயக்க்மைநோனது,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்’
இயக்கததிற்குள்ளநோக குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  ஜன நோயக
கருததியலின் ஒன்றான ல ல்வநோக்கிற்கு எதிரைநோகப் டபநோரைநோடியநோக டவண்டும
என்படத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் அதிலிருந்து எடுதத முடிவநோகும.  ட நோ லி 
டகநோரிக்றககளுக்கும முத ஒன்றான லெநோளிததுவ- ஜன நோயகக்
டகநோரிக்றககளுக்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன விததியநோ தறத அது புரிந்து
றவததிருக்க டவண்டும.  எடதச் நோதிகநோரைதறத ஒழிப்பதும
நி ஒன்றான லெப்புரைபுததுவ ஒன்றான ல நோததுரிற்மைகறள அழிப்பதும வரை ஒன்றான லெநோற்றுரீதியநோக
முற்டபநோக்கநோனறவ என்றை அடதட ரைததில், ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்
மீதநோன சுரைண்ேலுக்கு முடிறவ அறவ
உததரைவநோதப்படுததுவதில்ற ஒன்றான லெ.  உண்ற்மையில்,  இந்தக்
டகநோரிக்றககள் நிறறைடவறுவதன் விறளஒன்றான லபநோருளநோக,
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் அபிவிருததி ட்மைலும அதிகரிதது கூலி-
உறவிழைப்புச் சுரைண்ேல் தீவிரைப்பேடவ ஒன்றான ல ய்யும.  அதற்கநோக
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கம  ஜன நோயகப் டபநோரைநோடேதறத ஆதரிக்கக்
கூேநோது என்று அர்தத்மைல் ஒன்றான லெ.  அதற்கு ட ஒன்றான லரைதிரைநோக,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கம தநோன்  ஜன நோயகப் டபநோரைநோடேததின் முன்னணிப் பறேயநோக
இருந்தநோக டவண்டும.  ஆனநோல் எந்த நிற ஒன்றான லெற்மைகளிலும அது
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ அல் ஒன்றான லெது குடடிமுத ஒன்றான லெநோளிததுவ பதநோறகயின் கீழ்
அந்தப் டபநோரைநோடேதறத  ேததக் கூேநோது.  அறதக்கநோடடிலும,
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்டக எதிரைநோன டபநோரைநோடேததிற்கு வழிவறக
ஒன்றான ல ய்துதரும ஒன்றான லபநோருடடு ்மைடடுட்மை அது  ஜன நோயகததிற்கநோன
டபநோரைநோடேதறத  ேததியநோக டவண்டும.

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள்  ஜநோரி ததிற்கு எதிரைநோகப் டபநோரிடுவதநோன
டபரில்,  த்மைது சுயநோதீன்மைநோன வர்க்க ட நோக்கங்கறள பின்னநோல்
றவதது விடடு,  டவற ஒன்றான லெததிடே பிரைச்சிறனகறள பற்றி அதிகம
அ ஒன்றான லெடடிக் ஒன்றான லகநோள்ளநோ்மைல்,  ஆடசியின் அததறன அரைசியல்
எதிரிகளுேனும கூடேணிகறள உருவநோக்க டவண்டும என்று
ஆட ஒன்றான லெநோ றன றவதத “ஒடேறவப்பநோளர்கறள”யும “கூடேணிக்கு
ஆதரைவநோய் டபசுபவர்கறள”யும ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் கண்ேனம ஒன்றான ல ய்தநோர்.
்மைநோர்க்சிஸ்டுகள்  ஜன நோயக டபநோரைநோடேதறத முன்ஒன்றான லனடுததது,
தநோரைநோளவநோதிகள் ்மைற்றும குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
 ஜன நோயகவநோதிகளுக்கு தகவற்மைப்பதன் மூ ஒன்றான லெம அல் ஒன்றான லெ,  ்மைநோறைநோக
ஒரு புரைடசிகரை ட நோ லி  டவற ஒன்றான லெததிடேதறத அடிப்பறேயநோகக்
ஒன்றான லகநோண்டு த்மைது ஒன்றான ல நோந்த சுயநோதீன அரைசியல் கடசியில்
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கறள ஒழுங்கற்மைப்பதன் மூ ஒன்றான லெ்மைநோக ஆகும.  ரைஷ்ய
 ஜனரைஞ் கவநோதததின் தன்ற்மைறய ஒன்றான லதநோகுதது கூறிய ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
எழுதினநோர்: 

“்மைக்களின்   ஒன்றான லென்கள்”  குறிததநோன இனிக்கும
டபச்ற   மப ்மைறுதது இன்னும ஆவிழைததிற்குச்
ஒன்றான ல ல் ஒன்றான லெ முயற்சி ஒன்றான ல ய்தீர்களநோனநோல்,  முழுக்க
முழுக்க குடடி முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின்
கருததியல்வநோதிகளுேடனடய நீங்கள்
உறரையநோடிக் ஒன்றான லகநோண்டிருப்பறதக்
கநோண்பீர்கள்…. 6

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி தன்றன ஒடுக்கிய அற்மைப்புமுறறையின் அரைசியல்
்மைற்றும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைக் கடேற்மைப்றபயும,  அததுேன் இந்த
அற்மைப்புமுறறையின் கீழ் வர்க்க குடரைநோதங்கள்
அததியநோவசிய்மைநோனதநோகவும தவிர்க்கமுடியநோததநோகவும
அற்மைந்திருப்பறதயும புரிந்து ஒன்றான லகநோள்ளச் ஒன்றான ல ய்கின்றைறத ட நோக்கி
புரைடசிகரைக் கடசியின் டவற ஒன்றான லெகள் ஒன்றான ல லுததப்படடிருக்க டவண்டும
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என்று தனது பறேப்றப நிறறைவு ஒன்றான ல ய்றகயில்,  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
வலியுறுததினநோர்.

அதன் முன்டனறிய பிரைதிநிதிகள் விஞ்ஞநோன
ட நோ லி ததின் சிந்தறனகளில்,  ரைஷ்ய
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளியின் வரை ஒன்றான லெநோற்றுப் பநோததிரைம என்றை
சிந்தறனயில் டதர்ச்சி ஒன்றான லபற்றுவிடுகின்றைடபநோது,
இந்த சிந்தறனகள் பரைவ ஒன்றான லெநோகின்றைடபநோது,
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களின் இப்டபநோறதய
ஆங்கநோங்டகயநோன ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் டபநோறரை
 னவநோன வர்க்க டபநோரைநோடே்மைநோக ்மைநோற்றுவதற்கு
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடய ஸ்திரை்மைநோன
அற்மைப்புகள் உருவநோக்கப்படுகின்றைடபநோது —
அப்டபநோது ரைஷ்ய ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி, அததறன
 ஜன நோயக பிரிவினரினதும—  தற ஒன்றான லெக்கு
ட்மைலுயர்ந்து,  வரைமபி ஒன்றான லெநோ ஆடசியதிகநோரைதறத
(absolutism) தூக்கிஒன்றான லயறிந்து ரைஷ்ய பநோடேநோளி
வர்க்கதறத அறனதது  நோடுகளது பநோடேநோளி
வர்க்கததுேன் அக்கம பக்க்மைநோக ஒன்றான லவற்றிகரை்மைநோன
கமயூனி ப் புரைடசிக்கநோன ஒன்றான லவளிப்பறேயநோன
அரைசியல் டபநோரைநோடேததிற்கநோன ட ரைநோன
பநோறதயின் வழிடய தற ஒன்றான லெற்மை
தநோங்கிச்ஒன்றான ல ல்வர்.7

மிகவும உயிர்ப்பநோனதும வருங்கநோ ஒன்றான லெ நிகழ்வுகளில் ஒன்றான ல ல்வநோக்கு
ஒன்றான ல லுததததக்கது்மைநோக இருந்த இந்தப் பறேப்பில்,  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,
டபநோல்ஷிவிக் கடசியின் கடடு்மைநோனததிற்கு வழிகநோடேவிருந்த
கருததநோக்கங்கறள அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்தநோர்.  கடசி என்றை
கருததநோக்கதறதடயநோ அல் ஒன்றான லெது ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்
சுயநோதீன்மைநோன அரைசியல் ஒழுங்கற்மைப்பு என்றை கருததநோக்கதறதடயநோ
அவர் முதலில் கண்டுபிடிக்கவில்ற ஒன்றான லெ.  என்றைநோலும இந்தக்
கருததநோக்கங்களுக்கு  ்மைப்படுததப்பேமுடியநோத தீவிரைததுேனநோன
ஒரு அரைசியல் உறுதிறய அவர் அளிததநோர்.  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் அரைசியல் ஒழுங்கற்மைப்பிற்கு முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
வர்க்கததின் அரைசியல்   ஒன்றான லென்கறள பிரைதிபலிதத தததுவங்கள்
்மைற்றும டவற ஒன்றான லெததிடேங்களுக்கு எதிரைநோன ஒரு தீவிரைப் டபநோரைநோடேம
அவசிய்மைநோக இருக்கிறைது என்பதில் அவர் திே்மைநோன  மபிக்றக
ஒன்றான லகநோண்டிருந்தநோர்.  1900  ஆம ஆண்டில்,  “ ்மைது இயக்கததின்
அவ ரை்மைநோன கேற்மைகள்”  என்றை அவரைது கடடுறரையில் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
எழுதினநோர்:

 மூக- ஜன நோயகம என்பது ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள-வர்க்க
இயக்கம ்மைற்றும ட நோ லி ததின்
ட ர்க்றகயநோகும.  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்க
இயக்கததின் ஒவ்ஒன்றான லவநோரு தனிததனியநோன
கடேததிலும ஒன்றான ல யலூக்க்மைற்று அதற்கு ட றவ
ஒன்றான ல ய்வது அல் ஒன்றான லெ அதன் கேற்மை,  ்மைநோறைநோக
ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத்மைநோக இயக்கததின்   ஒன்றான லென்கறள
பிரைதிநிதிததுவம ஒன்றான ல ய்வதும,  இயக்கததிற்கு
அதன் இறுதியநோன ட நோக்கதறதயும அரைசியல்
கேற்மைகறளயும சுடடிக் கநோடடுவதும,
அததுேன் அதன் அரைசியல் ்மைற்றும கருததியல்
சுயநோதீனதறத பநோதுகநோப்பதுட்மை அதன்
கேற்மையநோகும.   மூக- ஜன நோயகததில் இருந்து
தனிற்மைப்படுமடபநோது,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள-வர்க்க

இயக்கட்மை கீழ்ததரை்மைநோகி தவிர்க்கவிய ஒன்றான லெநோ்மைல்
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ தன்ற்மை ஒன்றான லபற்றைதநோகவும
ஆகிவிடுகிறைது.  ஒன்றான லவறும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப்
டபநோரைநோடேதறத நிகழ்ததுவதன் மூ ஒன்றான லெ்மைநோக,
உறவிழைக்கும வர்க்கம அதன் அரைசியல்
சுயநோதீனதறத இவிழைந்து விடுகிறைது;  அது ்மைற்றை
கடசிகளின் வநோ ஒன்றான லெநோக ்மைநோறி “உறவிழைக்கும
வர்க்கங்களது விடுதற ஒன்றான லெ உறவிழைக்கும
வர்க்கங்களநோட ஒன்றான லெடய தநோன் ஒன்றான லவல் ஒன்றான லெப்படேநோக
டவண்டும”  என்றை ்மைகததநோன டகநோடபநோடறே
கநோடடிக்ஒன்றான லகநோடுக்கிறைது.  ஒவ்ஒன்றான லவநோரு  நோடடிலுட்மை
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்க இயக்கம ட நோ லி ததில்
இருந்து தனிதது நி ஒன்றான லெவியதநோன,  இரைண்டும
அதனதன் வழிகளில் ஒன்றான ல யல்படேதநோன ஒரு
கநோ ஒன்றான லெகடேம இருந்து வந்திருக்கிறைது; ஒவ்ஒன்றான லவநோரு
 நோடடிலுட்மை இந்த தனிற்மைப்பே ஒன்றான லெநோனது
ட நோ லி ம ்மைற்றும ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள-வர்க்க
இயக்கம இரைண்றேயுட்மை ப ஒன்றான லெவீனப்படுததடவ
ஒன்றான ல ய்திருந்தது.  ட நோ லி தறத ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததுேன் ஒன்றுக ஒன்றான லெப்பது ்மைடடுட்மை
அததறன  நோடுகளிலும இரைண்டிற்கு்மைநோன ஒரு
நீடிதது இருக்ககூடிய அடிததளதறத
உருவநோக்கித தந்திருக்கின்றைன.8

ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதததிற்கு எதிரைநோன டபநோரைநோடேம

ரைஷ்ய  மூக  ஜன நோயகக் கடசிக்குள்ளநோக ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதம
என்றைறவிழைக்கப்படேதநோன ஒரு புதிய டபநோக்கு எழுந்திருந்தது. இதன்
இருப்பு ட ஜர்்மைனியில் டபர்ன்ஸ்றேன்வநோத திருததல்வநோதததின்
வளர்ச்சியுேன் பிறணந்ததநோய் இருந்தது.  இந்த
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதததினர் புரைடசிகரை அரைசியல் டபநோரைநோடேதறத
சிறுற்மைப்படுததினர்.  தங்கறள 1890 களின் ்மைததியில்
தன்னியல்பநோன ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்க இயக்கததிறன ட நோக்கி
தகவற்மைததுக் ஒன்றான லகநோண்ே அவர்கள்,   மூக  ஜன நோயக
இயக்க்மைநோனது டவற ஒன்றான லெநிறுததப் டபநோரைநோடேங்களின்
அபிவிருததியிலும ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப்
டபநோரைநோடேததின் பிறை அம ங்களிலும கவனம குவிக்க டவண்டும
என்று ஆட ஒன்றான லெநோ றனயளிததனர்.  இந்த அணுகுமுறறையின்
ஒன்றான லவளிப்பநோடு,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் இயக்க்மைநோனது அதனது புரைடசிகரை
ட நோ லி  இ ஒன்றான லெக்குகறள றகவிேடவண்டும என்பதநோகும.
எடதச் நோதிகநோரைததிற்கு எதிரைநோன அரைசியல் டபநோரைநோடேததி ஒன்றான லெநோன
இேததிற்கநோன ஒன்றான லபருற்மை,  தநோரைநோளவநோத  ஜன நோயக முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
எதிர்க்கடசிகளுக்கநோய் விடடுக் ஒன்றான லகநோடுக்கப்பே டவண்டுஒன்றான ல்மைனக்
கூறைப்படேது.  பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ் ்மைற்றும ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் பிரைகேனம
ஒன்றான ல ய்திருந்த சுயநோதீன்மைநோன புரைடசிகரை டவற ஒன்றான லெததிடே்மைநோனது,
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  மூகததின் கடேற்மைப்பிற்குள்டளடய ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை நிற ஒன்றான லெற்மைகறள ட்மைமபடுததுவறத
ட நோக்க்மைநோகக் ஒன்றான லகநோண்ே ஒன்றான லதநோழிற் ங்க  ேவடிக்றககளுக்கு
 நோதக்மைநோய் றகதுறைக்கப்பே டகடகப்படேது.  அல் ஒன்றான லெது,
இ.டி.குஸ்டகநோவநோ 1899  இல் ஒன்றான லவளியிேப்படே கிடரைடேநோ (Credo)

அறிக்றகயில் பின்வரு்மைநோறு ஆட ஒன்றான லெநோ றனயளிததவநோறைநோக:

 கிப்புததன்ற்மையற்றை ்மைநோர்க்சி ம,  எதிர்்மைறறை
்மைநோர்க்சி ம,  பண்றேய ்மைநோர்க்சி ம (இது
 மூகததின் வர்க்கப் பிரிவிறன என்றை ஒரு
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கருததநோக்கதறத மிகக் ஒன்றான லகடடியநோகப் பிடிததுக்
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கும)  ஆகியறவ  ஜன நோயக
்மைநோர்க்சி ததிற்கு வழிவிடும,  ்மைகநோ ஒன்றான லெ  மூகததின்
்மைததியில்,  கடசியின்  மூக நிற ஒன்றான லெ மிகச்
 டுதியில் ்மைநோறை டவண்டியதநோயிருக்கும.
கடசியநோனது  மூகதறத அறேயநோளம கநோணும:
அதன் குறுகிய ஸ்தநோபனரீதியநோன கேற்மைகள்,
ஒன்றான லபருமபநோன்ற்மையநோன  ந்தர்ப்பங்களில்,
உடகுழுவநோதக் கேற்மைகளநோனறவ  மூகக்
கேற்மைகளநோக விரிவு கநோணடவண்டியிருக்கும,
அததுேன் அதிகநோரைதறதக் றகப்பற்றுவதற்கநோன
அதன் உந்துத ஒன்றான லெநோனது ்மைநோற்றைததிற்கும,
உறவிழைக்கும வர்க்கங்களது (அறனதது)
உரிற்மைகறள மிக முழுற்மையநோகவும திறைமபடே
வழியிலும பநோதுகநோக்கின்றை ட நோக்கததுேன்
 ேப்பு நிற ஒன்றான லெற்மைகளுக்கு தகவற்மைததுக்
ஒன்றான லகநோண்ே  ஜன நோயக வழிகளின் பநோறதயில்
 ்மைகநோ ஒன்றான லெ  மூகதறத சீர்திருததுவதற்கு்மைநோன ஒரு
விருப்பதறதக் ஒன்றான லகநோண்டு உரு்மைநோற்றைப்படும.9

அதடதநோடு முடியவில்ற ஒன்றான லெ:  கிடரைடேநோ அறிவிததது,
“ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களது’  சுயநோதீன்மைநோன அரைசியல் கடசி குறிதத
டபச்சுக்கள் எல் ஒன்றான லெநோம அந்நிய ட நோக்கங்கறளயும அந்நிய
 நோதறனகறளயும  ்மைது ்மைண்ணில் விறததததன் விறளஒன்றான லபநோருடள
அன்றி டவஒன்றான லறைதுவுமில்ற ஒன்றான லெ.”10

ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோத்மைநோனது ஒரு  ர்வடத  நிகழ்வுப்டபநோக்கநோக
இருந்தது:  ட்மைற்கு ஐடரைநோப்பநோவின் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் இயக்கததில்
்மைநோர்க்சி ்மைநோனது ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்கம பறேதத அரைசியல் ்மைற்றும
கருததியல்  க்தியநோக உருஒன்றான லவடுததிருந்த நிற ஒன்றான லெற்மைகளின் கீழ்,
அந்த ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் இயக்கததிற்குள்ளநோக ்மைநோர்க்சி ததிற்கு எதிரைநோன
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ எதிர்ப்பு என்று கூறைததக்கதநோன ஒன்று
அபிவிருததியுற்றைது.  திருததல்வநோதததின் வளர்ச்சியநோனது
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் இயக்கததிற்குள்ளநோக ்மைநோர்க்சி  ஒன்றான ல ல்வநோக்கு
விரிவறேவதற்கநோன எதிர் ேவடிக்றகயநோகவும அதறன
ப ஒன்றான லெவீனப்படுததவும முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
கருததியல்வநோதிகள் ஒன்றான ல ய்த முயற்சிறய பிரைதிபலிததது. 1899 இல்,
பிஒன்றான லரைஞ்சு ட நோ லிஸ்ேநோன மில் ஒன்றான லெரைன்ட (Millerand) ஒரு
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ அரை நோங்கததில் நுறவிழைந்தடபநோது,  இந்த
திருததல்வநோதததின் தநோக்கங்கள் மிகத ஒன்றான லதளிவநோக
ஒன்றான லவளிப்பநோேநோகியிருந்தன.

 ந்தர்ப்பவநோதததின் ஒன்றான லவடிப்பநோனது,   ர்வடத   மூக
 ஜன நோயகததிற்கு உள்ளநோக ஒரு ஒன்றான ல ருக்கடிறய தூண்டியது.
இதற்ஒன்றான லகதிரைநோக முதன்முதல் ஒன்றான லவளிப்படேவர் பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ்
ஆவர். அதன்பின்னர், டரைநோ நோ லுக் மடபர்க் சீர்திருதத்மைநோ அல் ஒன்றான லெது
புரைடசியநோ? என்றை தனது அற்புத்மைநோன சிறுநூற ஒன்றான லெக் ஒன்றான லகநோண்டு இந்தப்
டபநோரைநோடேததிற்கு பங்களிப்பு ஒன்றான ல ய்தநோர்.  ட ஜர்்மைன்  மூக
 ஜன நோயகவநோதிகள்,  தயக்கததுேன்,  இந்த  ச் ரைவுக்குள்
இழுக்கப்படேனர்.  ஆனநோலும  ந்தர்ப்பவநோதததிற்கு எதிரைநோன
டபநோரைநோடே்மைநோனது ரைஷ்யநோவில் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் தற ஒன்றான லெற்மையில்
அபிவிருததியுற்றைறதப் டபநோ ஒன்றான லெ டவஒன்றான லறைங்கிலும மிக முழுற்மையநோக
அபிவிருததி கநோணவில்ற ஒன்றான லெ.

இருபதநோம நூற்றைநோண்டின் திருப்பததில்,  ரைஷ்ய ட நோ லி 
இயக்க்மைநோனது ஐக்கியப்படே ஒரு அரைசியல் அற்மைப்பநோக
இருக்கவில்ற ஒன்றான லெ.  தங்கறள ட நோ லிஸ்டுகளநோக,  இன்னும ஒருபடி
ட்மைட ஒன்றான லெ ்மைநோர்க்சிஸ்டுகளநோகவும அறேயநோளம கநோடடிக் ஒன்றான லகநோண்ே
ஏரைநோள்மைநோன டபநோக்குகளும குழுக்களும இருந்தன,  ஆனநோலும
அறவ த்மைது அரைசியல் ்மைற்றும  றேமுறறை டவற ஒன்றான லெகறள,
பிரைநோந்தியததிற்குள்ளநோன அடிப்பறேயில்,  அல் ஒன்றான லெது ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததிற்குள்ளநோக ஒரு குறிப்பிடே இன அல் ஒன்றான லெது ்மைதக் குழுவின்
பிரைதிநிதியநோக ட்மைற்ஒன்றான லகநோண்ேனர்.  The  Jewish  Bund ்மைதரீதியநோன
அற்மைப்பில் மிகப் பிரைப ஒன்றான லெ்மைநோனதநோக இருந்தது.

1890 களின் இரைண்ேநோம பநோதியில் ரைஷ்ய ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்
இயக்க்மைநோனது வலுப்ஒன்றான லபற்றை நிற ஒன்றான லெயில்,  டவற ஒன்றான லெததிடே ்மைற்றும
ஒழுங்கற்மைப்பு ரீதியநோன ஒருங்கிறணப்பின் டதறவ
ஒன்றான லவளிப்பறேயநோகவும அவசிய்மைநோகவும ஆனது. 1898 இல் மின்ஸ்க்
 கரில் அறனதது ரைஷ்ய  மூக  ஜன நோயகக் கடசியினரைது
்மைநோ நோடறே  ேததுவதற்கநோன முதல் முயற்சி,  டபநோலிஸ்
ஒடுக்குமுறறை ்மைற்றும ்மைநோ நோடடின் பிரைதிநிதிகள் றகது
ஒன்றான ல ய்யப்படேற்மையின் விறளவநோக  ேக்கநோ்மைல் டபநோனது.  இந்த
பின்னறேவிற்கு பிந்றதய  ்மையங்களில்,  ஒரு கநோங்கிரைற 
கூடடுவதற்கநோன திடேங்கள் எல் ஒன்றான லெநோம ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதப்
டபநோக்கின் எழுச்சியநோனது ஒரு குறிப்பிேததக்க ஒன்றான லவளிப்பநோேநோக
இருந்த ரைஷ்ய ட நோ லி  இயக்கததில் அதிகரிததுச்ஒன்றான ல ன்றை
பல்வறகப்படே தன்ற்மையினநோல் ட்மைலும சிக்க ஒன்றான லெநோயின.

தீப்ஒன்றான லபநோறி (இஸ்க்ரைநோ - Iskra)

பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவ்தநோன் இப்டபநோதும ரைஷ்ய ட நோ லி ததின்
்மைரியநோறதக்குரிய தததுவநோர்தத தற ஒன்றான லெவரைநோக இருந்தநோர்
என்றைடபநோதும ரைஷ்ய  மூக  ஜன நோயகக் கடசியினரின் ஒன்றுபடே
கநோங்கிரைற  கூடடுவதற்கநோன தயநோரிப்பு டவற ஒன்றான லெயின் பநோறதயில்
உல்யடனநோவ்-ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் பிரைதநோன்மைநோன ஆளுற்மையநோக எழுந்தநோர்.
ரைஷ்ய  மூக  ஜன நோயக ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் கடசியின் புதிய அரைசியல்
ஒன்றான ல ய்திததநோளநோன தீப்ஒன்றான லபநோறி (Iskra)  ஒன்றான லவளியீடடில் அவர் ஆற்றிய
முன்னிற ஒன்றான லெப் பநோததிரைம அவரைது ஒன்றான ல ல்வநோக்கிற்கநோன அடிப்பறேறய
அளிததிருந்தது.  அரைசியல் தஞ் ்மைறேந்டதநோர்
இயக்கததிற்குள்ளநோகவும ( migr  movement) é é ரைஷ்யநோவில்  றேமுறறை
புரைடசிகரை  ேவடிக்றககளில் ஈடுபடடிருந்த ்மைநோர்க்சிஸ்டுகள்
இறேடயயும தீப்ஒன்றான லபநோறி ்மைரியநோறத ஒன்றான லபற்றைஒன்றான லதன்றைநோல் அதன்
கநோரைணம,  ரைஷ்யநோ முழுவது்மைநோன அடிப்பறேயில் அது
தததுவநோர்தத,  அரைசியல்,  அற்மைப்புரீதியநோன ஒருற்மைப்பநோடறே
வவிழைங்கியிருந்தது,  இது இல் ஒன்றான லெநோதிருந்தநோல் ஒரு சிதறுண்ே
இயக்க்மைநோகடவ இருந்திருக்கும.

1900  டி மபரில் தநோன் தீப்ஒன்றான லபநோறியின் முதல் பதிப்பு
ஒன்றான லவளியநோனது.  அதன் முகப்புப் பக்கததில் ஒன்றான லவளியிேப்படே ஒரு
முக்கிய்மைநோன அறிக்றகயில் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் விளக்கினநோர்:

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் அரைசியல்
அபிவிருததிக்கும அரைசியல்
ஒழுங்கற்மைப்புக்கும வழிவறக ஏற்படுததித
தருவடத  ்மைது பிரைதநோன ்மைற்றும
அடிப்பறேயநோன கேற்மை ஆகும.  அததறன
சிறைப்புக் கேற்மைகறளயும ்மைற்றும குறிப்பிடே
டபநோரைநோடே வழிமுறறைகறளயும இக்கேற்மைக்கு
கீழ்ப்படியச் ஒன்றான ல ய்ய ்மைறுதது இக்கேற்மைறய
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பின்னநோல் தள்ளுகின்றை எவரைநோயினும,  அவர்கள்
ஒரு தவறைநோன பநோறதறய பின்பற்றிக்
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கிறைநோர்கள் என்படதநோடு
இயக்கததிற்கும தீவிரை்மைநோனஒன்றான லதநோரு
தீங்கிறவிழைப்பதற்கு கநோரைண்மைநோகிக்
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கிறைநோர்கள்.11

ஒரு நூற்றைநோண்டு கேந்த பின்னும கூே  ்மைகநோ ஒன்றான லெ நிற ஒன்றான லெற்மைகளுக்கு
ஒன்றான லபநோருதத்மைநோய் அற்மைகின்றைதநோன வநோர்தறதகளில் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,
”ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களுக்கு அவர்களது வநோழ்க்றகயின் அ நோதநோரைண்மைநோன
தருணங்களில் ்மைடடும,  விட ே்மைநோன  ந்தர்ப்பங்களில் ்மைடடும
‘அரைசியலுக்கு’ பவிழைக்குவடத ஒன்றான லபநோருதத்மைநோனதநோக இருக்கும என்று
கருதுடவநோறரை”  கடுற்மையநோக வி்மைர் னம ஒன்றான ல ய்தநோர்.
டபநோர்க்குணமிக்க ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோதமும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைக்
டகநோரிக்றககள் மீதநோன கிளர்ச்சியும தநோன் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததில்
தீவிரைப்படே  ேவடிக்றகயின் முதலும முடிவும என்று கூறுவதநோக
இருந்த ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதப் டபநோக்கின் பிரைதிநிதிகறள
வநோர்தறதகளநோல் தீவிரை்மைநோக தநோக்கிய ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததிற்கு அரைசியல் கல்வியூடேலும அதன் சுயநோதீன்மைநோன
ட நோ லி  அரைசியல் கடசிறய உருவநோக்குதலும தநோன்
ட நோ லிஸ்டுகள் முகம ஒன்றான லகநோடுதத தீர்்மைநோனகரை்மைநோன கேற்மையநோக
இருந்தது என்று வலியுறுததினநோர். 

ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் எழுதினநோர்:  “ஒரு இயக்கதறத ஒழுங்கற்மைக்கவும
அதற்கு தற ஒன்றான லெற்மைதநோங்கவும திறைன்பறேதத அதன் முக்கிய
பிரைதிநிதிகறள,  அரைசியல் தற ஒன்றான லெவர்கறள உருவநோக்கநோ்மைல்
அதிகநோரைதறத ஈடடியதநோக வரை ஒன்றான லெநோற்றில் ஒரு வர்க்கம கூே
இல்ற ஒன்றான லெ”.  நிறறைவநோக ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,  அதிகம டப த டதறவயில்ற ஒன்றான லெ
என்பதுடபநோ ஒன்றான லெ, “ மற்மை எதிர்ஒன்றான லகநோண்டு நிற்கும மிகப் பற்றிஒன்றான லயரியும
பிரைச்சிறனகளில் இேமஒன்றான லபறுகிறைதநோன,  அற்மைப்பு குறிதத
பிரைச்சிறனகளுக்கு வரைவிருக்கும பதிப்புகளில் ஒன்றான லதநோேர்ச்சியநோன
கடடுறரைகறள அர்ப்பணிக்க” ஆட ஒன்றான லெநோ றனறய அளிததநோர்.

என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும?

இந்த முன்ஒன்றான ல்மைநோழிவிலிருந்து எழுந்தது என்னஒன்றான லவன்றைநோல்,
இருபதநோம நூற்றைநோண்டின் மிகுந்த தநோக்கம பறேதத ்மைற்றும
 ர்ச்ற க்கு உள்ளநோன அரைசியல் கடடுறரை ஒருடவறள ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின்
என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? என்பதநோகததநோன் இருக்கும. இந்த நூல்,
அதிலும குறிப்பநோக 1917  டபநோல்ஷிவிக் புரைடசிக்குப் பிந்றதய
கநோ ஒன்றான லெததில் இது தூண்டிய  ர்ச்ற றய ்மைனதில் ஒன்றான லகநோண்டு
பநோர்ததநோல்,  இது முதன்முதலில் 1902  ஆம ஆண்டில்
ஒன்றான லவளியிேப்படேடபநோது ரைஷ்ய  மூக  ஜன நோயகக் கடசியின்
முன்னணித தற ஒன்றான லெவர்களநோல்,  மிக முக்கிய்மைநோக
பிஒன்றான லளக்க்ஹநோடனநோவினநோல்,  அரைசியல் கேற்மைகள் ்மைற்றும அற்மைப்பு
விேயததி ஒன்றான லெநோன பிரைச்சிறனகளில் கடசிக் டகநோடபநோடுகளது ஒரு
அங்கீகநோரை்மைநோன அறிக்றகயநோக இது ஏற்றுக் ஒன்றான லகநோள்ளப்படேது
என்பது ஒரு குறிப்பிேததகுந்த உண்ற்மையநோக இருக்கிறைது.
’ஒன்றான ல வ்வியல் ்மைநோர்க்சி ததில் எந்த அடிப்பறேயும ஒன்றான லகநோண்டிரைநோத ஒரு
 திச் ஒன்றான ல யல் ரீதியநோன ்மைற்றும  ர்வநோதிகநோரைக் கூறிறன என்ன
ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? ட நோ லி ததிற்குள் அறிமுகம ஒன்றான ல ய்தது’ என்று
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் சிறுநூல் மீதநோன கண்ேனங்களில் ப ஒன்றான லெவும கூறுகின்றை
நிற ஒன்றான லெயில்,  இந்த உண்ற்மை ஓரைளவுக்கு அரைசியல் முக்கியததுவம
ஒன்றான லகநோண்ேதநோகவும இருக்கிறைது.

ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதப் டபநோக்கினநோல்,  அதநோவது எடவநோர்ட
டபர்ன்ஸ்றேனின் ரைஷ்ய சீேர்களநோல்,  எழுப்பப்படே
“வி்மைர் னததிற்கநோன சுதந்திரைம”  என்றை டகநோரிக்றகறய ஆய்வு
ஒன்றான ல ய்வதில் இருந்து ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் சிறுநூல் ஒன்றான லதநோேங்குகிறைது. முதலில்
டகடகுமடபநோது கண்ணிய்மைநோன  ஜன நோயகரீதியநோன
டகநோரிக்றகயநோகவும ஏற்றபக் டகநோருவதநோகவும டதநோன்றைக் கூடிய
இந்த முவிழைக்கதறத,   ர்வடத   மூக  ஜன நோயகததிற்குள்
்மைநோர்க்சி ததின் ்மைரைஒன்றான லபநோழுங்றக பநோதுகநோதது நிற்பவர்களுக்கும அந்த
்மைரைஒன்றான லபநோழுங்கின் மீது ஒன்றான லகநோஞ் ம ஒன்றான லகநோஞ் ்மைநோக தததுவநோர்தத ்மைற்றும
அரைசியல் தநோக்குதற ஒன்றான லெ முன்ஒன்றான லனடுதது வந்திருப்பவர்களநோன
திருததல்வநோதிகளுக்கும இறேயில் ஒன்றான லகநோதிததுக் ஒன்றான லகநோண்டிருந்த
ட்மைநோதலின் உள்ளேக்கததினுள் அவர் இருததிக் கநோடடினநோர்.

ட ஜர்்மைன்  மூக  ஜன நோயகக் கடசியின் டவற ஒன்றான லெததிடே
அடிததளங்களின் மீதநோன டபர்ன்ஸ்றேனின் தததுவநோர்தத
திருததல்கள் த்மைது அரைசியல் ஒன்றான லவளிப்பநோடறே பிஒன்றான லரைஞ்சு
ட நோ லிஸ்ேநோன அஒன்றான ல ஒன்றான லெக்்ஸநோண்ேர் மில்ஒன்றான ல ஒன்றான லெரைண்ட,   ஜனநோதிபதி
வநோல்ஒன்றான லேக் ருஸ்ட நோ இன் அரை நோங்கததிற்குள் நுறவிழைந்ததில் கண்ேன
என்று குறிப்பிடே ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் பின்வரு்மைநோறு கூறுகிறைநோர்,  “வி்மைர் ன
சுதந்திரைம” என்றை முவிழைக்க்மைநோனது, 

 மூக  ஜன நோயகக் கடசிக்குள் இருக்கும ஒரு
 ந்தர்ப்பவநோத டபநோக்கிற்கநோன சுதந்திரைம என்றும,
 மூக  ஜன நோயகக் கடசிறய
சீர்திருததங்களுக்கநோன ஒரு  ஜன நோயகக்
கடசியநோக உரு்மைநோற்றுவதற்கநோன சுதந்திரைம
என்றும,  முத ஒன்றான லெநோளிததுவ சிந்தறனகறளயும
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ கூறுகறளயும
ட நோ லி ததிற்குள் ஒன்றான லகநோண்டுவருவதற்கநோன
சுதந்திரைம என்றுட்மை ஒன்றான லபநோருள்படுகிறைது
என்றைநோர்.13

இந்தக் டகநோரிக்றகக்கு ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் அளிதத பதிலில் வி்மைர் னம
ஒன்றான ல ய்வதற்கு திருததல்வநோதிகளுக்கு இருக்கின்றை உரிற்மைறய
எவஒன்றான லரைநோருவரும ்மைறுக்கவில்ற ஒன்றான லெ என்றைநோர்.  ஆனநோல் அவர்களது
வி்மைர் னங்கறள நிரைநோகரிப்பதற்கும புரைடசிகரை  மூக  ஜன நோயகதறத
ஒரு சீர்திருததவநோத இயக்க்மைநோக ்மைநோற்றுவதற்குச் ஒன்றான ல ய்யப்படும
முயற்சிறய எதிர்ததுப் டபநோரைநோடுவதற்கும அடத அளவுக்கநோன
உரிற்மை ்மைநோர்க்சிஸ்டுகளுக்கும இருக்கிறைது என்பறத அவர்
வலியுறுததிக் கநோடடினநோர்.

ரைஷ்யநோவில் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதப் டபநோக்கின் மூ ஒன்றான லெங்கறள
சுருக்க்மைநோக திறைனநோய்வு ஒன்றான ல ய்ததின் பின்னர்,  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,
தததுவததிற்கு அது கநோடடும ஒன்றான லபநோதுவநோன அ ஒன்றான லெடசியதறதக்
குறிப்பிடடுக் கநோடடினநோர்.  ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதிகள் “பீற்றுகின்றை
வி்மைர் னததிற்கநோன சுதந்திரைம என்பது ஒரு தததுவதறத
இன்ஒன்றான லனநோன்றறைக் ஒன்றான லகநோண்டு பிரைதியீடு ஒன்றான ல ய்வறதக்
குறிப்பிேவில்ற ஒன்றான லெ, ்மைநோறைநோக ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத்மைநோக அததறன ஒன்றுபடே
்மைற்றும சிந்திக்கப்படே தததுவததில் இருந்தும சுதந்திரைம
ஒன்றான லபறுவறதடய குறிக்கிறைது; இது திரைடடுவநோதம (eclecticism) ்மைற்றும
டகநோடபநோடின்ற்மைறயயுட்மை குறிக்கிறைது.”14  இந்த அ ஒன்றான லெடசியதறத
நியநோயப்படுததுகின்றை திருததல்வநோதிகள்,  ‘ட நோ லி  இயக்கததின்
உண்ற்மையநோன  றேமுறறை முன்டனற்றைங்கடள ஒரு ே ஜன்
டவற ஒன்றான லெததிடேங்கறள விேவும கூடுதல் முக்கியததுவம
பறேததறவ’  என்றை ்மைநோர்க்சின் கூற்றறை அதன்
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உள்ளேக்கததிலிருந்து இருந்து பிரிதஒன்றான லதடுதது ட்மைற்டகநோளிடடுக்
கநோடடுகின்றைனர் என்பறதயும ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் அவதநோனிக்கின்றைநோர்.
“தததுவநோர்ததக் குவிழைப்பததின் ஒரு கநோ ஒன்றான லெகடேததில் இந்த
வநோர்தறதகறள திருமபத திருமபக் கூறுவஒன்றான லதன்பது,  இறுதி
ஊர்வ ஒன்றான லெததில் ட நோகதறத அனு ரிததுக் ஒன்றான லகநோண்டிருப்பவர்களுக்கு
இந்த ்மைகிழ்ச்சியநோன தினம உங்களுக்கு மீண்டும கிறேக்கடடும
என்று வநோழ்ததுவறத டபநோன்றைதநோகும”  என்று ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் பதில்
கூறுகிறைநோர்.

அதன்பின் அவர்,  எததறன முறறை ட்மைற்டகநோளிடேநோலும அது
அதிகமில்ற ஒன்றான லெ எனக் கூறைததக்கதநோன வநோர்தறதகளில்,
அறிவிக்கிறைநோர்:  “புரைடசிகரைத தததுவம இல் ஒன்றான லெநோ்மைல் புரைடசிகரை
இயக்கம இல்ற ஒன்றான லெ.   ந்தர்ப்பவநோதததின்  வ நோகரீக்மைநோன
டபநோதறனயும  றேமுறறை ஒன்றான ல யல்பநோடடின் குறுகிய
வடிவங்களுக்கநோன விேற ஒன்றான லெ ட்மைநோகமும ஒன்றுேன் ஒன்று
றகடகநோர்ததுச் ஒன்றான ல ல்கின்றைதநோன ஒரு  ்மையததில் இந்த சிந்தறனறய
எததறன வலிற்மையநோக வலியுறுததினநோலும அது மிறகயில்ற ஒன்றான லெ.”
15  “மிக முன்டனறிய தததுவததநோல் வழி ேததப்படுகின்றை ஒரு
கடசி”  ்மைடடுட்மை ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்கு புரைடசிகரைத
தற ஒன்றான லெற்மைறய வவிழைங்க முடியும என்று வநோதிடும அவர், ஃபிஒன்றான லரைேரிக்
ஏங்ஒன்றான லகல்ஸ் “ மமிேம  நோகரிக்மைநோகி விடடிருப்பறதப் டபநோ ஒன்றான லெ,  மூக
 ஜன நோயகததின் ்மைநோஒன்றான லபரும டபநோரைநோடேததின் இரைண்டு வடிவங்கறள
அல் ஒன்றான லெ, (அரைசியலும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைமும)  ்மைநோறைநோக மூன்று
வடிவங்கறள அறேயநோளம கண்டிருந்தநோர்.  முதலிரைண்டிற்கு
இறணயநோக தததுவநோர்தத டபநோரைநோடேதறதயும ஒன்றான லகநோண்டுவந்து
நிறுததினநோர்” 16  என்று நிறனவுகூர்கிறைநோர்.  “இது நோள்வறரை
உயிர்நிற ஒன்றான லெததிருக்கும ஒடரை விஞ்ஞநோன ட நோ லி ்மைநோன ட ஜர்்மைன்
விஞ்ஞநோன ட நோ லி ்மைநோனது அதற்கு முன்னிருந்த ட ஜர்்மைன்
ஒன்றான ல்மைய்யியல் இல் ஒன்றான லெநோ்மைல்,  குறிப்பநோக டக்ஹகலின் ஒன்றான ல்மைய்யியல்
இல் ஒன்றான லெநோ்மைல்,  ஒருடபநோதும உருப்ஒன்றான லபற்றிருக்க முடியநோது.
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடய தததுவநோர்ததததிற்கநோன ஒரு உணர்வு
இல் ஒன்றான லெநோ்மைல்,  இந்த விஞ்ஞநோன ட நோ லி ்மைநோனது அவர்களது
இரைததததிற்குள்ளும  றதக்குள்ளும இப்டபநோதிருப்பறதப் டபநோ ஒன்றான லெ
ஒருடபநோதும ஊடுருவியிருக்க முடியநோது”17  என்றை ஏங்ஒன்றான லகல்ஸின்
கூற்றறை ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ட்மைற்டகநோளிடடுக் கநோடடுகிறைநோர்.

“ஒன்றான லவகு ஜனங்களின் தன்னியல்பநோன தன்ற்மையும  மூக
 ஜன நோயகவநோதிகளின்  னவும” என்றை தற ஒன்றான லெப்பில் என்ன ஒன்றான ல ய்ய
டவண்டும? இன் இரைண்ேநோவது பகுதி அற்மைந்திருக்கிறைது.
 ந்டதகததிற்கிேமில் ஒன்றான லெநோ்மைல் இதுதநோன் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் இந்த சிறுநூலில்
மிக முக்கிய்மைநோன பகுதி என்படதநோடு தவிர்க்கவிய ஒன்றான லெநோ்மைல்,
 றளக்கநோத தநோக்குதலுக்கும தவறைநோன ஒன்றான லபநோருள்விளக்கததிற்கும
ஆளநோன பகுதியும ஆகும.  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ஒரு பிடிவநோதக் குணம
ஒன்றான லகநோண்ே ட்மைற்தடடுவநோதியநோக,  பரைந்த எண்ணிக்றகயி ஒன்றான லெநோன
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள ஒன்றான லவகு ஜனங்கறள அவ்மைதிப்பவரைநோக,  அவர்களது
அபி ஒன்றான லெநோறலாஷைகளில் முகமசுளிததவரைநோக,  அவர்களது அன்றைநோேப்
டபநோரைநோடேங்களுக்கு குடரைநோத்மைநோனவரைநோக,  தனி பர் அதிகநோரைததில்
ட்மைநோகம ஒன்றான லகநோண்டு அவரும அவரைது  நோபக்டகேநோன கடசியும த்மைது
இருமபுக்கரைம ஒன்றான லகநோண்ே தனிஒன்றான லயநோருகடசியின் ஆடசிக்குழு
 ர்வநோதிகநோரைதறத அப்பநோவிகளநோன ரைஷ்ய ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்
மீது சு்மைததுகின்றை  நோறள ்மைடடுட்மை எண்ணிக் கனவு கநோண்பவரைநோக
தன்றனத தநோடன அமப ஒன்றான லெப்படுததிக் ஒன்றான லகநோள்வது இந்தப்
பிரிவில்தநோன் என்று  ்மைக்ஒன்றான லகல் ஒன்றான லெநோம ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெப்படடு வந்திருக்கிறைது.

ஆகடவ இந்தப் பிரிறவ சிறைப்புக் கவனததுேன் ஆரைநோய்வது
 ்மைக்ஒன்றான லகல் ஒன்றான லெநோம ்மைதிப்பநோனதநோகும.

ஒருபக்கததில் ்மைநோர்க்சி ததிற்கும புரைடசிகரைக் கடசிக்கும
இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைவின் தன்ற்மை,  இன்ஒன்றான லனநோரு பக்கததில்
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் தன்னியல்பநோன இயக்கததிற்கும,  அந்த
இயக்கததின் பநோறதயில் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடய அபிவிருததி
கநோண்கின்றை  மூக  னவின் வடிவங்களுக்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன
உறைவின் தன்ற்மை,  இறவதநோன் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினநோல் பகுப்பநோய்வு
ஒன்றான ல ய்யப்படுகின்றை அதிமுக்கிய்மைநோன பிரைச்சிறன ஆகும.  ரைஷ்ய
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடயயநோன  னவின் வடிவங்களது பரிணநோ்மை
வளர்ச்சிறய 1860 கள் ்மைற்றும 1870 களி ஒன்றான லெநோன வர்க்க ட்மைநோதலின்
ஆரைமப ஒன்றான லவளிப்பநோடுகளுேன் ஒன்றான லதநோேங்கி அவர் ஆய்கின்றைநோர்.

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் எந்திரைங்கறள உறேதது அழிப்பது
உள்ளேங்கிய மிகப் பண்ேய வடிவத தன்ற்மைறய அந்தப்
டபநோரைநோடேங்கள் ஒன்றான லகநோண்டிருந்தன. விரைக்தியநோல் உந்தப்படடும, த்மைது
க ஒன்றான லெகததின்  மூக ்மைற்றும வர்க்கத தன்ற்மை குறிதது எந்த
விழிப்புணர்வும இல் ஒன்றான லெநோத நிற ஒன்றான லெயிலும,  இந்த தன்னியல்பநோன
ஒன்றான லவடிப்புகளில் வர்க்க  னவு ஒரு “கரு”  வடிவததில் ்மைடடுட்மை
ஒன்றான லவளிப்படேது. மூன்று த நோப்தங்களுக்கு பின்னர் அபிவிருததியுற்றை
சூழ்நிற ஒன்றான லெடயநோ மிகக் கணி ்மைநோய் முன்டனறியதநோக இருந்தது.
ஆரைமபகநோ ஒன்றான லெ டபநோரைநோடேங்களுேன் ஒப்பிடேநோல்,  1890 களில்
டவற ஒன்றான லெநிறுததங்கள் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடயயநோன  னவின்
கணி ்மைநோய் உயர்வநோனஒன்றான லதநோரு ்மைடேதறத ஒன்றான லவளிப்படுததின.
டவற ஒன்றான லெநிறுததங்கள் மிகக் கூடுத ஒன்றான லெநோன ஒழுங்கற்மைப்றப ஒன்றான லபற்று
விடடிருந்தன என்படதநோடு மிக விரிவநோன டகநோரிக்றககறளயும கூே
முன்ஒன்றான லனடுததன.  ஆனநோலும இந்தப் டபநோரைநோடேங்களில்
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் கநோடடிய  னவு என்பது  மூக  ஜன நோயகத
தன்ற்மைறயக் கநோடடிலும ஒரு ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோதியினது ்மைடேததில்
தநோன் இருந்தது.  அதநோவது,  டவற ஒன்றான லெநிறுததங்கள் ஒரு அரைசியல்
தன்ற்மை பறேதத டகநோரிக்றககறள எழுப்பவில்ற ஒன்றான லெ,  அடதடபநோ ஒன்றான லெ
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களுக்கும நி ஒன்றான லெவிவருகின்றை  மூகப் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
்மைற்றும அரைசியல் ஒழுங்கிற்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன ட்மைநோதலின் ஆவிழை்மைநோன
்மைற்றும  ்மைரை ப்படுததமுடியநோத தன்ற்மை குறிதத ஒரு
விழிப்புணர்றவயும அறவ ஒன்றான லவளிப்படுததவில்ற ஒன்றான லெ.  அதறனக்
கநோடடிலும, ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் இருக்கின்றை  மூக அற்மைப்புமுறறையின்
கடேற்மைப்பிற்குள்டளடய த்மைது நிற ஒன்றான லெற்மைறய ட்மைமபடுதத ்மைடடுட்மை
முறனந்தனர்.

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் தன்னியல்பநோன இயக்க்மைநோனது  மூக
 ஜன நோயக,  அதநோவது புரைடசிகரை,   னவிறன அதுவநோகடவ
“தன்னியல்பநோக”  அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்து விே முடியநோது என்றை
அர்ததததில் இந்த வரைமபு தவிர்க்கமுடியநோததநோக இருந்தது.  இந்த
இேததில் தநோன் ஏரைநோள்மைநோன ப ஒன்றான லெ கண்ேனங்கறள தூண்டியதநோன
வநோததறத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் அறிமுகம ஒன்றான ல ய்கிறைநோர். அவர் எழுதுகிறைநோர்:

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடய  மூக- ஜன நோயக  னவு
இருந்து வந்திருக்க முடியநோது என்பறத
 நோங்கள் கூறியிருக்கிடறைநோம. அது அவர்களுக்கு
ஒன்றான லவளியில் இருந்து தநோன் ஒன்றான லகநோண்டுவரைப்பே
டவண்டியிருக்கிறைது.  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கம,
பிரைதடயக்மைநோக அதன் ஒன்றான ல நோந்த முயற்சிறய
்மைடடும ஒன்றான லகநோண்டு,  ஒன்றான லதநோழிற் ங்க  னறவ
்மைடடுட்மை,  அதநோவது,  ஒன்றான லதநோழிற் ங்கங்களில்
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ஒன்றுபடுவதும,  முத ஒன்றான லெநோளிகளுக்கு எதிரைநோகப்
டபநோரைநோடுவதும,  அததியநோவசிய்மைநோன
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்  டேங்கள் டபநோன்றைவற்றறை
நிறறைடவற்றை அரை நோங்கதறத
கடேநோயப்படுததுவதற்கு டபநோரைநோடுவதும
அவசிய்மைநோனது என்றை ்மைனஉறுதிறய ்மைடடுட்மை
அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்ய முடியும என்பறதடய,
அததறன  நோடுகளின் வரை ஒன்றான லெநோறும  ்மைக்குக்
கநோடடுகின்றைன. ஆனநோல், ட நோ லி  தததுவட்மைநோ,
உறேற்மை வர்க்கங்களது கல்வியூடேப்படே
பிரைதிநிதிகளின் மூ ஒன்றான லெ்மைநோக,  புததிஜீவிகளின்
மூ ஒன்றான லெ்மைநோக விஸ்தரிக்கப்படே ஒன்றான ல்மைய்யியல்,
வரை ஒன்றான லெநோற்று,  ்மைற்றும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
தததுவங்களில் இருந்து வளர்ச்சி கண்ேதநோகும.
 வீன விஞ்ஞநோன ட நோ லி ததின்
ஸ்தநோபகர்களநோன ்மைநோர்க்்ஸமார்க்ஸும ஏங்ஒன்றான லகல்்ஸமார்க்ஸுட்மை
கூே அவர்களது  மூக அந்தஸ்தின் படி
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ புததிஜீவிததடறே
ட ர்ந்தவர்கடள.  ஏறைக்குறறைய இடத வழியில்
தநோன்,  ரைஷ்யநோவில்  மூக  ஜன நோயக
தததுவநோர்தத டகநோடபநோடு,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள-
வர்க்கததின் தன்னியல்பநோன வளர்ச்சியிலிருந்து
முற்றிலும சுயநோதீன்மைநோக எழுந்ததநோகும;  இது
புரைடசிகரை ட நோ லி  புததிஜீவித தடடினரிறேடய
சிந்தறன அபிவிருததி கண்ேதன் ஒரு
இயல்பநோன ்மைற்றும தவிர்க்கவிய ஒன்றான லெநோத
விறளஒன்றான லபநோருளநோக எழுந்திருந்ததநோகும.18

்மைநோர்க்சி ததிற்கும ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் தன்னியல்பநோக
அபிவிருததிகநோணும ஒன்றான லதநோழிற் ங்க,  அதநோவது முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
 னவிற்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைவு குறிதத தனது
ஒன்றான லபநோருள்விளக்கததிற்கு ஆதரைவநோக ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் —கநோர்ல்
கநோவுடஸ்கியின் ஒப்புத ஒன்றான லெநோன கருததுறரைகளுேன்—  ஆஸ்திரிய
 மூக  ஜன நோயகக் கடசியின் வறரைவு டவற ஒன்றான லெததிடேதறத
ட்மைற்டகநோளிடுகிறைநோர்:

எந்த அளவுக்கு அதிக்மைநோக முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
அபிவிருததி பநோடேநோளி வர்க்கததின்
எண்ணிக்றகறய அதிகப்படுததுகிறைடதநோ அந்த
அளவுக்கு அதிக்மைநோய் பநோடேநோளி வர்க்கம
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததுக்கு எதிரைநோகப் டபநோரைநோே
நிர்ப்பந்தம ஒன்றான லபற்று அதற்கு வலுப்ஒன்றான லபற்றைதநோக
ஆகிறைது.  ட நோ லி ததின்  நோததியம குறிததும
அவசியம குறிததும  னவுறேயதநோக பநோடேநோளி
வர்க்கம ஆகிறைது. இந்தத ஒன்றான லதநோேர்பில் ட நோ லி 
 னவு என்பது பநோடேநோளி வர்க்க வர்க்கப்
டபநோரைநோடேததின் ஒரு அவசிய்மைநோன ்மைற்றும
ட ரைடியநோன விறளஒன்றான லபநோருளநோக இருப்பது
டபநோ ஒன்றான லெடவ டதநோன்றுகிறைது.  ஆனநோல் இது
முழுக்க உண்ற்மையற்றைதநோகும. ட நோ லி ம, ஒரு
டகநோடபநோேநோக,  பநோடேநோளி வர்க்கததின் வர்க்கப்
டபநோரைநோடேதறத டபநோ ஒன்றான லெடவ,  தனது டவர்கறள
 வீன ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை உறைவுகளில்
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கிறைது என்பதும,  அதறனப்

டபநோ ஒன்றான லெடவ முத ஒன்றான லெநோளிததுவததநோல்
உருவநோக்கப்படே ஒன்றான லவகு ஜனங்களது வறுற்மை
்மைற்றும துயரைம ஆகியவற்றுக்கு எதிரைநோன
டபநோரைநோடேததில் இருந்து எழுகிறைது என்பதும
வநோஸ்தவம தநோன்.  ஆனநோல் ட நோ லி மும
வர்க்கப் டபநோரைநோடேமும ஏககநோ ஒன்றான லெததில்
எழுந்தநோலும அறவ ஒன்றிலிருந்து
இன்ஒன்றான லனநோன்று பிறைப்பதல் ஒன்றான லெ;  இரைண்டுட்மை
ஒன்றான லவவ்டவறு நிற ஒன்றான லெற்மைகளின் கீழ்
டதநோன்றுகின்றைன.   வீன ட நோ லி   னவு
என்பது ஆவிழை்மைநோன விஞ்ஞநோன அறிவின்
அடிப்பறேயில் ்மைடடுட்மை எவிழை முடியும.
ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெப் டபநோனநோல்,   வீன ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
விஞ்ஞநோன்மைநோனது  வீன ஒன்றான லதநோழில்நுடபததின்
அளவுக்கு ட நோ லி  உற்பததிக்கநோன ஒரு
நிபந்தறனயநோக இருக்கிறைது, பநோடேநோளி வர்க்கம
எவ்வளவு தநோன் விருமபினநோலும இந்த
இரைண்டில் எதுஒன்றான லவநோன்றறையும அதனநோல்
உருவநோக்கி விே முடியநோது;  இரைண்டும  வீன
 மூக நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கில் இருந்து
டதநோன்றுபறவ.  விஞ்ஞநோனததின் வநோகனம
பநோடேநோளி வர்க்கம அல் ஒன்றான லெ,  ்மைநோறைநோக
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ புததிஜீவி அடுக்டக [கநோர்ல்
கநோவுடஸ்கியின் அழுததம] :  இந்த அடுக்றகச்
ட ர்ந்த தனி ்மைனிதர்களின் மூறளயில்தநோன்
 வீன ட நோ லி ம டதநோற்றைம ஒன்றான லகநோண்ேது,
அவர்கள்தநோன் இதறன மிகவும புததிஜீவித
அபிவிருததி ஒன்றான லகநோண்ே பநோடேநோளி
வர்க்கததினருேன் பகிர்ந்துஒன்றான லகநோண்டு,  அவர்கள்
அதறன நிற ஒன்றான லெற்மைகள் அனு்மைதிக்கின்றை
 ்மையங்களில் பநோடேநோளி வர்க்க வர்க்கப்
டபநோரைநோடேததிற்குள் அறிமுகம ஒன்றான ல ய்தனர்.
இவ்வநோறைநோக, ட நோ லி   னவு என்பது பநோடேநோளி
வர்க்க வர்க்கப் டபநோரைநோடேததிற்குள்ளநோக
ஒன்றான லவளியில் இருந்து [von  Aussen

Hineingretagenes] உள்டள அறிமுகம
ஒன்றான ல ய்யப்படே ஒன்றைநோக இருக்கின்றைடத அன்றி,
அதற்குள்ளிருந்து தன்னியல்பநோக [urwuchsig]

எழுந்த ஒன்றைநோக இருக்கவில்ற ஒன்றான லெ.
இதற்டகற்படவ,  பநோடேநோளி வர்க்கதறத அதன்
நிற ஒன்றான லெ குறிதத  னறவயும அதன் கேற்மை
குறிதத  னறவயும ஒன்றான லகநோண்டு நிரைப்புவடத
 மூக  ஜன நோயகததின் கேற்மை என்று பறவிழைய
Hainfeld  டவற ஒன்றான லெததிடே்மைநோனது மிகச்  ரியநோகக்
கூறியது.  வர்க்கப் டபநோரைநோடேததிலிருந்து  னவு
தநோனநோக எழுந்திருக்கு்மைநோனநோல் அவ்வநோறு
ஒன்றான ல ய்வதற்கு அவசியட்மை அங்கு
இருந்திருக்கநோது.19

அந்தப் பததியில் இருந்து ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் பின்வரும முடிவுக்கு
வருகிறைநோர்:

உறவிழைக்கும ஒன்றான லவகு ஜனங்கள் அவர்களது
இயக்கததின் நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கிட ஒன்றான லெடய
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சூததிரைப்படுததக் கூடிய ஒரு சுயநோதீன்மைநோன
கருததியல் குறிதத டபச்ட  கிறேயநோது
என்பதநோல்,  இருக்கின்றை ஒடரை ஒன்றான லதரிவு
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ கருததிய ஒன்றான லெநோ அல் ஒன்றான லெது ட நோ லி 
கருததிய ஒன்றான லெநோ என்பதுதநோன்.  இறேயில்
டவஒன்றான லறைந்தப் பநோறதயும கிறேயநோது
(ஏஒன்றான லனன்றைநோல் ்மைனிதகு ஒன்றான லெம “மூன்றைநோவதநோய்” ஒரு
கருததியற ஒன்றான லெயும உருவநோக்கியிருக்கவில்ற ஒன்றான லெ,
தவிரைவும,  வர்க்க குடரைநோதங்களநோல்
கிழிக்கப்படடிருக்கும ஒரு  மூகததில்
வர்க்க்மைல் ஒன்றான லெநோத அல் ஒன்றான லெது வர்க்கங்களுக்கு
ட்மை ஒன்றான லெநோனஒன்றான லதநோரு கருததியல் ஒருடபநோதும
இருக்க முடியநோது). ஆகடவ, எந்த வறகயிலும
ட நோ லி  கருததியற ஒன்றான லெ சிறுற்மைப்படுததுதல்
என்படதநோ,  அதிலிருந்து கிஞ்சிததும வி ஒன்றான லெகுதல்
என்படதநோ முத ஒன்றான லெநோளிததுவ கருததியற ஒன்றான லெ
வலுப்படுததுதல் என்டறை ஒன்றான லபநோருள்படும.
தன்னியல்பநோன தன்ற்மை குறிதது ஒன்றான லபரும டபச்சு
இருக்கிறைது.  ஆனநோல் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள-வர்க்க
இயக்கததின் தன்னியல்பநோன அபிவிருததி
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ கருததியலுக்கு
அடிபணியச்ஒன்றான ல ய்ய இடடுச்ஒன்றான ல ல்லும.  அததுேன்
அதன் அபிவிருததி கிடரைடேநோ
டவற ஒன்றான லெததிடேததின் வழியிலும, ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் தன்னியல்பநோன இயக்கம
ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோத்மைநோகும,  அதநோவது தனிதத
ஒன்றான லதநோழிற் ங்க வநோத்மைநோகும (Nur-Gewerkschaftlerei).

அததுேன் ஒன்றான லதநோழிற் ங்க வநோதம என்பதன்
ஒன்றான லபநோருள் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கறள
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்கு கருததியல் ரீதியநோக
அடிற்மைப்படுததுதல் என்படத ஆகும.  ஆகடவ
இந்த தன்னியல்புக்கு எதிரைநோக டபநோரைநோடுவதும
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கதறத முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின்
சிறைகுகளுக்கு கீழ் ஒன்றான லகநோண்டுவரை பநோடுபடுகின்றை
இந்த தன்னியல்பநோன ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோத
முறனப்புகளில் இருந்து அதறன திருப்பி
புரைடசிகரை  மூக- ஜன நோயகததின் சிறைகுகளின்
கீழ் அதறன ஒன்றான லகநோண்டுவருவது  மூக-
 ஜன நோயகததின் கேற்மையநோகும. 20

இந்த பததிகள்தநோன் டபநோல்ஷிவிக் “ட்மைல்தடடுவநோத”ததின்
(“Elitism”) அததியநோவசிய்மைநோன ஒன்றான லவளிப்பநோடு என்றும,  இவற்றில்
தநோன் அதன் வருங்கநோ ஒன்றான லெ  ர்வநோதிபததிய பரிணநோ்மை வளர்ச்சியின்
ஆதி நுண்ணுயிர்கள் உயிர் வநோழ்வதநோகவும மீண்டும மீண்டும
கண்ேனம ஒன்றான ல ய்யப்படடு வந்திருக்கின்றைன.21  துன்பங்களுக்கநோன
விறதகள் (The Seeds of Evil) என்றை தற ஒன்றான லெப்பி ஒன்றான லெநோன ஒரு நூலில்
ரைநோபின் பிளிக் ட்மைட ஒன்றான லெ ட்மைற்டகநோளிேப்படே கறேசி வநோக்கியதறத
(முத ஒன்றான லெநோளிததுவ சிறைகின் கீழ் வருவதற்கு ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோதி
முறனப்பு கநோடடுவது குறிதது ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் டபசுகின்றை இேம)
குறிப்பிடடுக் கூறுகிறைநோர்: “்மைநோர்க்சி  ‘்மைரைபுவழி’றய பநோதுகநோப்பவரைநோக
அறியப்படுவதில் ஒன்றான லபநோதுவநோய் மிகுந்த அக்கறறை கநோடடுகின்றை
ஒருவரிேமிருந்தநோன முற்றிலும அ நோதநோரைண்மைநோன ஒரு
சூததிரை்மைநோக்கல் இது என்பதுேன், அதன் அகமபநோவததில் ட ஜர்்மைன்
 மூக- ஜன நோயகவநோதியநோன எடவநோர்ட டபர்ன்ஸ்றேனினநோல்

முன்ஒன்றான லனடுக்கப்படே எந்தஒன்றான லவநோரு ்மைநோர்க்சி  திருததலுக்கும
நிச் ய்மைநோய் நிகரைநோகக் கூடியதநோகும … அரைசியல் ட்மைற்தடடுவநோதம
்மைற்றும அற்மைப்புரீதியநோன றகப்புரைடேல் ஆகியறவ பற்றிய ஒரு
அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்யப்படே ஆய்வு ஒன்றறையும ்மைநோர்க்சும
ஏங்ஒன்றான லகல்சும த்மைது எழுததுக்களில் ஒருடபநோதும ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெநோது விடடு
விடேநோர்கள்.”22

என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? மீதநோன டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கியின் தநோக்குதல்

ஏடேறிவு ஒன்றான ல்மைய்யிய ஒன்றான லெநோளரைநோன ஒன்றான ல ஒன்றான லெஸ்ஒன்றான ல க் டகநோ ஒன்றான லெக்டகநோவ்ஸ்கி
எழுதி 1978 இல் முதன்முதல் ஒன்றான லவளியிேப்படே மூன்று ஒன்றான லதநோகுதிகள்
ஒன்றான லகநோண்ே மிகப் பிரைப ஒன்றான லெ பறேப்பநோன ்மைநோர்க்சி ததின் பிரைதநோன
டபநோக்குகள் (Main Currents of Marxism) என்றை தற ஒன்றான லெப்பி ஒன்றான லெநோன நூலில்
இந்த வநோதம மிகக் குறிப்பிேததக்கவிதததில் அபிவிருததி
ஒன்றான ல ய்யப்படுகிறைது.  தன்னியல்பநோன ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் இயக்கம,  ஒரு
ட நோ லி  கருததியற ஒன்றான லெ அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்ய முடியநோது,  ஆகடவ
அங்டக ஒரு முத ஒன்றான லெநோளிததுவ கருததியல் இருந்தநோக டவண்டும
என்றை ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் திடேவடேதறத ஒரு “நூதன்மைநோனது”  என்று
அவர் நிரைநோகரிக்கிறைநோர்.  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர் இயக்கம ஒரு ட நோ லிஸ்ட
கடசியநோல் தற ஒன்றான லெற்மை தநோங்கப்பேவில்ற ஒன்றான லெ என்றைநோல் அது ஒரு
முத ஒன்றான லெநோளிததுவத தன்ற்மைறய ஒன்றான லபற்றைநோகிவிடும என்றை அவதநோனிப்பும
டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கிக்கு ஒன்றான லபரும ஒன்றான லதநோந்தரைவு ஒன்றான ல ய்வதநோக இருக்கிறைது.

இதற்குத துறணயநோக இன்ஒன்றான லனநோரு
அவதநோனிப்பும வருகிறைது:  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்க
இயக்கம என்பது அந்தப் ஒன்றான லபயரின்
உண்ற்மையநோன அர்ததததில் அதநோவது ஒரு
அரைசியல் புரைடசிகரை இயக்க்மைநோக,
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களின் ஒரு இயக்க்மைநோக
வறரையறறை ஒன்றான ல ய்யப்படுவதில்ற ஒன்றான லெயநோம, ்மைநோறைநோக
 ரியநோன கருததியற ஒன்றான லெ,  அதநோவது ்மைநோர்க்சி 
கருததியற ஒன்றான லெ ஒன்றான லகநோண்டிருக்கும வறரையறறையின்
படி ”பநோடேநோளி வர்க்க”தன்ற்மை ஒன்றான லபற்றைதநோக
வறரையறறை ஒன்றான ல ய்யப்படு்மைநோம.  டவறு
வநோர்தறதகளில் ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெப் டபநோனநோல்,  ஒரு
புரைடசிகரைக் கடசியின் வர்க்க ட ர்க்றகயநோனது,
அதன் வர்க்க குணநோம தறத தீர்்மைநோனிப்பதில்
எந்த முக்கியததுவதறதயும
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கவில்ற ஒன்றான லெயநோம. 23 

”பநோடேநோளி வர்க்கததின் அனுபவபூர்வ  னவு,  ஒன்றான லபநோதுவநோகடவ
பின்தங்கியதநோகடவ கநோணப்படும தநோன் என்றைடபநோதும அதன்
‘வரை ஒன்றான லெநோற்று’    ஒன்றான லெனுக்கு எது உகந்தது என்பதும,  எந்தஒன்றான லவநோரு
குறிப்பிடே தருணததிலும அதன் உண்ற்மையநோன  னவு என்னவநோக
இருக்க டவண்டும என்பதும கடசிக்கு ஒன்றான லதரியும” என்று கிண்ேல்
ஒன்றான ல ய்கின்றை சி ஒன்றான லெ அவ்மைதிப்பநோன கருததுகளுேன் டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கி
ஒன்றான லதநோேர்ந்து முன்ஒன்றான ல ல்கிறைநோர். 24 ’ஒரு சின்னஞ்சிறு அரைசியல் கடசி,
அதன் டவற ஒன்றான லெததிடேததுேன் பரைந்த எண்ணிக்றகயி ஒன்றான லெநோன
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் உேன்பேவில்ற ஒன்றான லெ என்றைடபநோதும,  அல் ஒன்றான லெது
இன்னும ஒன்றான ல நோன்னநோல் அதறன அவர்கள் புரிந்து ஒன்றான லகநோள்ளக் கூே
இல்ற ஒன்றான லெ என்கின்றை நிற ஒன்றான லெயிலும கூே,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்
  ஒன்றான லென்கறள தனது டவற ஒன்றான லெததிடேம எடுததுறரைப்பதநோக அபதத்மைநோக
டவேமிடுவறத’  அமப ஒன்றான லெப்படுததி,   மபமுடியநோத அளவுக்குப்
புததி நோலிததன்மைநோக டபசுவதநோகததநோன் இந்த வறகக் கருததுகறள
உதிர்க்கும ஆசிரியர்கள் நிறனததுக் ஒன்றான லகநோள்கிறைநோர்கள்.  ஆனநோல்
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ஒருவர் அக்கறறையுேன் கவன்மைநோக சிந்திததுப் பநோர்க்கநோதவறரை
்மைடடுட்மை,  இந்த வறகயநோன வநோதங்கள்
புததி நோலிததன்மைநோனறவயநோக கநோடசியளிக்கும.

டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கியின் வநோதம  ரிஒன்றான லயன்றைநோல்,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததினது என்றைநோலும  ரி அல் ஒன்றான லெது,  முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்கு
என்றைநோலும கூே,  எந்தஒன்றான லவநோரு அரைசியல் கடசிக்கு்மைநோன டதறவ
என்ன இருக்கிறைது?  அததறன அரைசியல் கடசிகளும,  அவற்றின்
தற ஒன்றான லெவர்களுட்மை பரைந்த  மூக  முதநோயங்களது   ஒன்றான லென்களின் டபரில்
டபசுவதநோகவும அந்த   ஒன்றான லென்கறள எடுததுறரைதது
டபசுவதநோகவுமதநோன் கூறிக் ஒன்றான லகநோள்கின்றைனர் இல்ற ஒன்றான லெயநோ?
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் வரை ஒன்றான லெநோற்றறைடய ஒருவர் எடுததுக் ஒன்றான லகநோண்ேநோல்
கூே,  ஒரு வர்க்க்மைநோக அதன்   ஒன்றான லென்கள் அரைசியல் கடசிகளினநோல்
தநோடன அறேயநோளம கநோணப்படடு,  வறரையறறை ஒன்றான ல ய்யப்படடு,
எடுததுறரைக்கப்படடு வந்திருக்கின்றைன.  அதன் தற ஒன்றான லெவர்கள் த்மைது
வர்க்கததிறன,  அல் ஒன்றான லெது குறறைந்தபட ம அதற்குள்ளிருக்கும மிக
அதிமுக்கிய்மைநோன கூறுகறளடயனும,  தநோம டபநோரைநோடி வந்த
முன்டனநோக்கிற்கநோகவும டவற ஒன்றான லெததிடேததிற்கநோகவும
ஒன்றான லவன்ஒன்றான லறைடுக்கின்றை வறரையிலும,  ஒரு சிறிய சிறுபநோன்ற்மைக்
கன்றனயநோக இன்னும கூறினநோல்  டேவிடரைநோத்மைநோன நிற ஒன்றான லெயில்,
எதிர்ப்புததரைப்பினருள் இயங்க தள்ளப்படே நிற ஒன்றான லெற்மையில் கூே
இருந்துள்ளனர்.

ப்யூரிடேனி ம (தூய்ற்மைவநோதம)  இங்கி ஒன்றான லெநோந்தில் அறரை-
நூற்றைநோண்டு கநோ ஒன்றான லெததிற்கு ஒரு ்மைத-அரைசியல் டபநோக்கநோக இருந்து
வந்து அதன்பின் ட்மைலுயர்ந்து வந்த முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்குள்
ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்க்மைநோன டபநோக்கநோக எழுச்சி கண்டு குடரைநோமஒன்றான லவல்லின்
தற ஒன்றான லெற்மையின் கீழ் ஸ்டூவர்ட முடியநோடசி மீதநோன புரைடசியின்
ஒன்றான லவற்றிறயயும ஈடடியதநோகும.  நூற்றறைமபது ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர், அரைசியல்்மைய்மைநோன ரூஸ்ட நோவநோதிகளது  ஜநோக்டகநோபின் கடசி
1789 ்மைற்றும 1792 ஆம ஆண்டுகளுக்கு இறேயில் முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
்மைற்றும குடடி-முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்குள்ளநோன கடுற்மையநோன
குழுட்மைநோதல்களில் இருந்து பிஒன்றான லரைஞ்சு புரைடசியின் தற ஒன்றான லெற்மையநோக
எழுந்து வந்தது.  அதற்குச்  றளக்கநோத ஒன்றான லபநோருதத்மைநோன
உதநோரைணங்கறள அஒன்றான ல்மைரிக்க வரை ஒன்றான லெநோற்றில் இருந்து,  புரைடசிக்கு
முந்றதய கநோ ஒன்றான லெகடேததில் இருந்து இப்டபநோறதய கநோ ஒன்றான லெம வறரையில்
எடுததளிக்க முடியும.

ஒரு வர்க்கததின் “புறைநிற ஒன்றான லெ”    ஒன்றான லென்கறள ஒன்றான லவளிப்படுததும
ஒன்றான லகநோள்றககள் —அதநோவது ஒரு குறிப்பிடே வர்க்கததின் அரைசியல்,
 மூக ்மைற்றும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை   ஒன்றான லென்கறள முன்ஒன்றான லனடுப்பதற்கு
அவசிய்மைநோன நிற ஒன்றான லெற்மைகறள ஸ்தநோபிப்பதற்கு அவசிய்மைநோன
வழிவறககறள அறேயநோளம கநோணுகின்றைதும அததுேன்
டவற ஒன்றான லெததிடேரீதியநோக சூததிரைப்படுததுகின்றைது்மைநோன ஒன்றான லகநோள்றககள்—

ஒரு குறிப்பிடே  ்மையததில் அந்த வர்க்கததின்
ஒன்றான லபருமபநோன்ற்மையினரைநோல், அல் ஒன்றான லெது இன்னும கூறினநோல் கணி ்மைநோன
எண்ணிக்றக ஒன்றான லகநோண்ே ஒரு பிரிவினநோல் கூே,
உணரைப்படேறவயநோய் இருக்க டவண்டும என்பதில்ற ஒன்றான லெ.
அடிற்மைமுறறை ஒழிப்பு என்பது,  வரை ஒன்றான லெநோறு  ்மைக்கு நிறறைவநோக
எடுததுக்கநோடடியவநோறு,  அஒன்றான ல்மைரிக்க டதசிய அரைசு
ஸ்திரை்மைறேவதற்கும,  முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் ஒன்றான லதநோழிற்துறறை ்மைற்றும
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை வளர்ச்சியநோனது பரைந்த அளவில் முடுக்கி
விேப்படுவதற்குட்மை இடடுச் ஒன்றான ல ன்றைது.  அப்படியிருந்தும கூே,
அடிற்மைமுறறைக்கு எதிரைநோன டபநோரைநோடேததின் அரைசியல் முன்னணிப்
பறேயநோக இருந்த,  அடிற்மைமுறறை ஒழிப்புவநோதிகள்,  வேக்கு

்மைநோநி ஒன்றான லெங்களில் இருந்த முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்குள்ளநோக ஒன்றான லதற்குேனநோன
ஒரு ட்மைநோதலுக்கு எதிரைநோகவும அதுகுறிதது அச் மஒன்றான லகநோண்டுமிருந்த
கநோரைணததநோல் உருவநோகியிருந்த ஒரு  க்திவநோய்ந்த எதிர்ப்புக்கு
எதிரைநோக ப ஒன்றான லெ த நோப்தங்கள் நீண்ேதநோன ஒரு கடுற்மையநோன
டபநோரைநோடேதறத  ேததுவதற்கு தள்ளப்படேநோர்கள்.  அஒன்றான ல்மைரிக்க
டதசிய அரைசு ்மைற்றும வேக்கு முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் நீண்ேகநோ ஒன்றான லெ
அபிவிருததியின் சிறைந்த   ஒன்றான லென்களுக்கு எது உகந்ததநோய் இருந்தது
என்பறத வேக்கு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெதிபர்கள்,  வணிகர்கள்,  விவ நோயிகள்,
்மைற்றும இந்த விேயதறதப் ஒன்றான லபநோறுததவறரை,   கர்ப்புறை
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் ஆகிடயநோரின் மிகப் ஒன்றான லபரும
எண்ணிக்றகயி ஒன்றான லெநோடனநோறரைக் கநோடடிலும மிகச் சிறைப்பநோக மிகக்
குறறைந்த எண்ணிக்றகயிலிருந்த அடிற்மைமுறறை ஒழிப்புவநோதிகள்
புரிந்து ஒன்றான லகநோண்ேநோர்கள்.  பதஒன்றான லதநோன்பதநோம நூற்றைநோண்டின் ஆரைமப
கநோ ஒன்றான லெ அடிற்மைஒன்றான லயநோழிப்புவநோதிகள் இதுடபநோல் ஒன்றான லவளிப்பறேயநோன
வர்க்க அம ங்களில் த்மைது டவற ஒன்றான லெததிடேங்கறளயும
 ேவடிக்றககறளயும விளக்கியிருக்கவில்ற ஒன்றான லெ என்பது
உண்ற்மைதநோன்.  என்றைநோலும,  அவர்கள் த்மைது கநோ ஒன்றான லெததிற்குப்
ஒன்றான லபநோருதத்மைநோன ஒன்றான ல்மைநோழியில்,  வளர்ந்து வந்த வேக்கு
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின்   ஒன்றான லென்கறள,  அந்த வர்க்கததின்
அரைசியல்ரீதியநோய் மிகத ஒன்றான லதநோற ஒன்றான லெட நோக்கு ஒன்றான லகநோண்ே பிரிவுகளநோல்
உணரைப்படேவநோறு, ஒன்றான லவளிப்படுததினநோர்கள் என்றை உண்ற்மைறய இது
்மைநோற்றி விேப் டபநோவதில்ற ஒன்றான லெ.

முத ஒன்றான லெநோளிததுவததின் புறைநிற ஒன்றான லெ   ஒன்றான லென்கறள வறரையறறை
ஒன்றான ல ய்வறதயும அதற்கநோக டபநோரைநோடுவறதயும அடத வர்க்கததின்
ஒன்றான லபருமபநோன்ற்மையநோன எண்ணிக்றகயின் எதிர்ப்புக்கு ்மைததியில்
 ேதத ஒரு மிகச்  மீபததிய உதநோரைண்மைநோய் ரூஸ்ஒன்றான லவல்டடின் கீவிழைநோன
 ஜன நோயகக் கடசியின் உதநோரைணதறத கூறை ஒன்றான லெநோம.  அஒன்றான ல்மைரிக்க
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்குள் ஒரு கன்றனயநோனது —அது மிக
நிச் ய்மைநோய் ஒரு சிறுபநோன்ற்மை தநோன்— ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்கு
கணி ்மைநோன  லுறககறள வவிழைங்குவறத உள்ளேக்கிய ஒன்றான லபரும
 மூக சீர்திருததங்கள் இல் ஒன்றான லெநோ்மைல் அஒன்றான ல்மைரிக்கநோவிற்குள்
முத ஒன்றான லெநோளிததுவததிற்கு விட்மைநோ னம  நோததியமில்ற ஒன்றான லெ என்பதில் மிக
 மபிக்றக பூண்டிருந்தது.  ரூஸ்ஒன்றான லவல்ட அந்த கன்றனறயடய
பிரைதிநிதிததுவம ஒன்றான ல ய்தநோர்.

ஆளும உயரைடுக்கினர் த்மைது வர்க்க   ஒன்றான லென்கறளப் புரிந்து
ஒன்றான லகநோள்வதில் உதவுவதற்கு அரைசியல்,  மூகவியல், ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைம,
 ர்வடத  விவகநோரைங்கள் ்மைற்றும இன்ன பிறை துறறைகளில் இருக்கும
நூறைநோயிரைக்கணக்கி ஒன்றான லெநோன நிபுணர்களின் ட றவகறள பயன்படுததிக்
ஒன்றான லகநோள்கிறைநோர்கள் என்பறதயும இவ்விேததில் சுடடிக்கநோடே என்றன
அனு்மைதிக்கடவண்டும.  தனது உண்ற்மையநோன   ஒன்றான லென்கள் எங்டக
அற்மைந்திருக்கிறைது என்பறத உணர்வது ஒரு  ரைநோ ரி
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளிறயக் கநோடடிலும ஒரு  ரைநோ ரி முத ஒன்றான லெநோளிக்கு மிக
எளிதநோனது —கநோரைணங்கறள  நோன் ஒன்றான ல நோல்கிடறைன்— என்றைடபநோதிலும,
ஆளும வர்க்கக் ஒன்றான லகநோள்றகயின் சூததிரை்மைநோக்கல் என்பது
ஒருடபநோதும ஒரு ” ரைநோ ரியநோன”  அஒன்றான ல்மைரிக்க ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெதிபடரைநோ,
அல் ஒன்றான லெது “ ரைநோ ரியநோன” ப ஒன்றான லெ-மில்லியன் ஒன்றான லபருநிறுவன அதிகநோரிடயநோ
சிந்திப்பதன் ஒன்றான லவறும ஒரு ட ரைடியநோன பிரைதிபலிப்பநோக ஒருடபநோதும
இருக்கநோது.

 னறவ அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்வதற்கும ட நோ லிஸ்ட கடசிக்கும
இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைவு குறிதத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் கருததநோக்கததிற்கு எந்த
்மைநோர்க்சி  அடிததளமும இல்ற ஒன்றான லெ என்று டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கி
கூறுமடபநோது ்மைநோர்க்சும ஏங்ஒன்றான லகல்சும இது ஒன்றான லதநோேர்பநோக உண்ற்மையில்
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எழுதியிருக்கும விேயங்கறள ஒன்றான லவறு்மைடன கண்டுஒன்றான லகநோள்ளநோ்மைல்
டபநோவது அவருக்கு அவசிய்மைநோகி விடுகிறைது.  1844  இல்
எழுதப்படே புனிதக் குடுமபம என்றை நூலில்,  ட நோ லி 
டவற ஒன்றான லெததிடே சூததிரை்மைநோக்கற ஒன்றான லெ அவர்கள் விளக்கினர்:

இந்த அல் ஒன்றான லெது அந்தப் பநோடேநோளி,  அல் ஒன்றான லெது
ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத பநோடேநோளி வர்க்கமும கூே,
குறிப்பிடே தருணததில் தனது ட நோக்க்மைநோக
எதறனக் கருதுகின்றைது என்பதல் ஒன்றான லெ டகள்வி.
இது,  பநோடேநோளி வர்க்கம என்றைநோல் என்ன,
அதன் இருப்பின் பிரைகநோரைம,  அது வரை ஒன்றான லெநோற்று
ரீதியநோக என்ன ஒன்றான ல ய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்படும
என்பறதப் பற்றிய டகள்வியநோகும.  அதன்
ட நோக்கமும வரை ஒன்றான லெநோற்று  ேவடிக்றகயும,  அதன்
ஒன்றான ல நோந்த வநோழ்க்றக சூழ்நிற ஒன்றான லெயிலும
அடதடபநோ ஒன்றான லெ இன்றறைய முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
 முதநோயததின் ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத
ஒழுங்கற்மைப்பிலும,  பு ஒன்றான லெப்பேததக்கதநோகவும
திருமபவிய ஒன்றான லெநோததநோகவும முன்னறிகுறி கநோடடிக்
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கின்றைன. 25

ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் மீதநோன ஒரு பின் வீனததுவ வி்மைர் னம

என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? மீது தநோக்குதல்  ேததுகின்றை
இன்ஒன்றான லனநோரு புததகததிலும ட்மைட ஒன்றான லெ ட்மைற்டகநோளிேப்படே பததி
எடுததுக்கநோடேப்படுகிறைது,  டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கி டபநோ ஒன்றான லெ,  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனிறன
்மைடடுட்மை ்மைதிப்பிவிழைக்கச் ஒன்றான ல ய்யும ட நோக்கததுேன் அது
்மைடடுப்பேவில்ற ஒன்றான லெ.  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் உண்ற்மையில் ஒரு ்மைரைபுவழுவநோ
்மைநோர்க்சி வநோதி என்படத பிரிடடிஷ் வரை ஒன்றான லெநோற்றைநோசிரியரைநோன நீல்
க்ஹநோர்டிங்கின் நிற ஒன்றான லெப்பநோடு. இவர், என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? இல்
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் முன்ஒன்றான லனடுதத கருததநோக்கங்கள்,  ்மைநோர்க்ஸ் தனது புனிதக்
குடுமபம பறேப்பில் எழுதியிருந்தறதததநோன் அடிப்பறேயநோகக்
ஒன்றான லகநோண்டிருந்தன என்கிறைநோர். எனடவ, க்ஹநோர்டிங் கூறுகின்றைவநோறைநோக:

பநோடேநோளி வர்க்கததின் துயரைங்கறள
எடுததுறரைப்பது ்மைற்றும ஒழுங்கற்மைப்பதிலும
அவர்களது அரைசியல் டபநோரைநோடேததிற்கு
தற ஒன்றான லெற்மை ஒன்றான லகநோடுப்பதிலும ட நோ லி 
புததிஜீவிததடடுக்கு வவிழைங்கப்படுகின்றை
சிறைப்புரிற்மையநோன பநோததிரைம என்பது,
்மைநோர்க்சி ததில் இருந்தநோன ஒரு ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினி 
தேமவி ஒன்றான லெக ஒன்றான லெநோக இருப்பதற்கு அப்பநோற்படடு,
உண்ற்மையில் ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத்மைநோய் ்மைநோர்க்சி ததின்
விேநோப்பிடியநோன தன்ற்மைக்கு ற்மையததநோன்மைநோக
இருப்பதநோகும.  பநோடேநோளி வர்க்கததின்
நீண்ேகநோ ஒன்றான லெ   ஒன்றான லென்கள் ்மைற்றும இ ஒன்றான லெக்குகள்
குறிதத ஒரு மிக ஆவிழை்மைநோன அறிறவ,  எந்த
ஒரு பநோடேநோளிடயநோ அல் ஒன்றான லெது பநோடேநோளிகளின்
குழுடவநோ ஒன்றான லகநோண்டிருந்தறதவிே அதிக்மைநோய்
த்மைக்கிருந்ததநோய் ்மைநோர்க்ஸ் (்மைற்றும அவருக்குப்
பின்வந்த அததறன ்மைநோர்க்சிஸ்டுகளும)
திடேவடே்மைநோய் கூறை ட ரிடேது.26 

ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,  ்மைநோர்க்ற  திருததியதநோக டகநோ ஒன்றான லெடகநோவ்ஸ்கியும,
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ்மைநோர்க்ற டய அடிப்பறேயநோகக் ஒன்றான லகநோண்டிருந்ததநோக
க்ஹநோர்டிங்கும வலியுறுததிய அடதடவறளயில்,  என்ன ஒன்றான ல ய்ய

டவண்டும? மீதநோன அவர்களது கண்ேன்மைநோனது,  ட நோ லி  வர்க்க
 னவநோனது ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்குள் ஒரு அரைசியல் கடசியின்
மூ ஒன்றான லெ்மைநோக ஒன்றான லகநோண்டுவரைப்பே டவண்டியிருக்கிறைது என்றும,
எந்தஒன்றான லவநோரு கடசியும தனது டவற ஒன்றான லெததிடேம ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின்   ஒன்றான லென்கறள பிரைதிநிதிததுவப்படுததுவதநோக கூறிக்
ஒன்றான லகநோள்ள முடியும என்று்மைநோக அற்மைகின்றைஒன்றான லதநோரு கூற்றறை
நிரைநோகரிப்பதில் இருந்து டதநோன்றுகிறைது.  புறைநிற ஒன்றான லெ உண்ற்மை என்றை
ஒன்று உள்ளது, அது விஞ்ஞநோனததுேன் ஒன்றான ல ருக்க்மைநோன ஒன்றான லதநோேர்றப
ஒன்றான லகநோண்டுள்ளது,  ’அததுேன் உ ஒன்றான லெக்மைநோனது ஒரு புறைநிற ஒன்றான லெயநோன
அர்ததததில் அறியக்கூடியது ்மைற்றும விதிகளநோல் ஆளப்படுவது
என்பதும,  “முறறையநோன,  ஒன்றான லபநோதுற்மைப்படுததப்படே (அல் ஒன்றான லெது
’புறைநிற ஒன்றான லெ’)  விஞ்ஞநோன அறிவநோனது உேனடி அனுபவததநோல்
ஒன்றான லபறுகின்றை ‘அகநிற ஒன்றான லெ’  அறிறவக் கநோடடிலும சிறைப்புரிற்மை
பறேதததநோகும”’  என்றை  மபிக்றகயில் இருந்தும டதற்றைம
ஒன்றான ல ய்யப்படுவதநோகும என்று ்மைநோர்க்சி  வலியுறுததல் கூறுகின்றைது.27
புறைநிற ஒன்றான லெ உண்ற்மை என்பது ஒன்றான லபநோதுக் கருததிலிருந்து
ஒன்றான லபறைப்படுகின்றை முடிவுகளில் இருந்து சுயநோதீன்மைநோக,  இன்னும
அவற்றுக்கு எதிரைநோனதநோகவும கூே, கருதப்பே டவண்டிய ஒன்றைநோகும
என்றை ்மைநோர்க்சி  கருததநோக்கததின் மீது க்ஹநோர்டிங் தநோக்குகிறைநோர்.

கடசி குறிதத தததுவததின் அடிப்பறே
அடிததளங்கள் விேயததில்,  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினி ்மைநோனது
ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத்மைநோக ்மைநோர்க்சி ததின் ஒரு
வநோரி நோகடவ இருக்கிறைது. அடதடபநோன்று சிறைப்பு
வறகயநோன ஒரு அறிவுக்கு உரிற்மைடகநோருவது
டபநோன்றும,  அடதடபநோன்று பநோடேநோளி
வர்க்கததிற்கு எது  ன்ற்மை என்பறத
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடய ஒரு கருததுக்கணிப்பு
்மைடடும  ேததி கண்டுபிடிக்க முடியநோது என்றை
அகமபநோவ்மைநோனஒன்றான லதநோரு ்மைனஉறுதியின் மீதும
அது தனது அடிததளதறத ஒன்றான லகநோண்டுள்ளது.28

 ்மைகநோ ஒன்றான லெ முன்னநோள்-இேது ஏடேறிவநோளர்களுக்கு மிகவும
விருப்ப்மைநோன  வ நோகரிக பின் வீனததுவ வநோர்தறதகளது
உதவியுேன்,  விஞ்ஞநோனபூர்வ அறிவு என்பது,  அதன்
உள்ளேக்கததில் உடஒன்றான லபநோதிந்த தரைததிற்கு முழுதும ஒன்றான லபநோருதத்மைற்றை,
்மைற்றும க ஒன்றான லெநோச் நோரைரீதியநோய் தரைம குறறைந்த ஏறனய ஒன்றான லவளிப்பநோடடு
வடிவங்களின் மீது தனது ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்கதறத நிற ஒன்றான லெநிறுதத
முடிந்திருக்கின்றை ஒன்றான லவறும ஒரு “சிறைப்புச் லுறக”  பறேதத
ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெநோேல் வழிவறகயநோக ்மைறுவறரையறறை ஒன்றான ல ய்யப்படுகிறைது.
க்ஹநோர்டிங்,  ்மைநோர்க்சும ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினும ஏற்றுக் ஒன்றான லகநோண்ே “வரை ஒன்றான லெநோற்று
உடஒன்றான லபநோதிவு என்னும நிவிழைலுருக் கருதது”  என்று அவர்
குறிப்பிடடுக் கநோடடுகின்றை ஒன்றறை நிரைநோகரிக்கிறைநோர்;  அதநோவது,
“ மூகததின் அபிவிருததிறய முழுற்மையநோகப் படிததநோல்,  எந்தக்
குறிப்பிடே ஒன்றான லபநோதுவநோன டபநோக்குகள் நிற ஒன்றான லெநிற்கப் ஒன்றான லபற்று
ட்மை ஒன்றான லெநோதிக்க்மைறேந்த பின்னர்,  ்மைனிதறன குறிப்பிடே வழிகளில்
ஒன்றான ல யல்பேத தூண்டியடதநோ,  அந்தப் டபநோக்குகறள கண்டுபிடிக்க
முடியும” என்றை கருதறத. 29

என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும?  என்பதற்கு அடிததள்மைநோக இருக்கும
ஒன்றான ல்மைய்யியல் கருததநோக்கங்கள்

கடசியின் பநோததிரைம குறிதத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின் கருததநோக்கததிற்கு
்மைடடு்மைன்றி,  ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத ்மைநோர்க்சி  ஒன்றான ல யல்திடேததிற்கும,
கீவிழைற்மைகின்றைதநோக இருக்கின்றை ற்மைய்மைநோன தததுவநோர்தத ்மைற்றும
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ஒன்றான ல்மைய்யியல் பிரைச்சிறனக்கு இது  மற்மைக் ஒன்றான லகநோண்டு ஒன்றான ல ல்கிறைது.
க்ஹநோர்டிங் உறுதியநோய் கூறுவறதப் டபநோ ஒன்றான லெ,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களது
சிந்தறனயில் அவர்களது உேனடி அனுபவங்களது அடிப்பறேயில்
உருவநோக்கப்படுகின்றை கண்டணநோடேங்களும அபிப்பிரைநோயங்களும
 மூக அபிவிருததியின் நியதிகளுக்குள் ஊடுருவிக் கநோணும ஒரு
ஆழ்ந்தபநோர்றவயிறன அடிப்பறேயநோகக் ஒன்றான லகநோண்டு
அபிவிருததியறேந்த அறிறவக் கநோடடிலும  றளக்கநோத
ஒன்றான ல ல்தறகற்மையும நியநோயமும உறேயறவ என்றைநோல்,  அப்டபநோது
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களுக்கு அவர்களது  றேமுறறைறய விஞ்ஞநோனததநோல்
ஒன்றான லவளிக்ஒன்றான லகநோண்டுவரைப்படே நியதிகளநோல்-ஆளப்படும
டபநோக்குகளுேன் ஒடரைடகநோடடில் ஒன்றான லகநோண்டுவரைப் டபநோரைநோடுகின்றை ஒரு
அரைசியல் கடசிக்கநோன அவசியம எதுவும இருக்கப் டபநோவதில்ற ஒன்றான லெ.
க்ஹநோர்டிங்கின் வநோதங்களின் அடிப்பறேயில்,  ஒருவர் எந்த
வடிவததிலும விஞ்ஞநோனததிற்கநோன அவசியட்மை இல்ற ஒன்றான லெ என்றும
்மைறுக்க முடியும என்பறதயும சுடடிக் கநோடே விறவிழைகிடறைன்.
உேனடியநோன உணர்வுகறள தன்னில் ஒன்றான லவளிப்படுததும
யதநோர்ததததிற்கும, தததுவநோர்தத ஒன்றான லபநோதுநிற ஒன்றான லெக்கருதது ்மைற்றும ஒரு
சிக்க ஒன்றான லெநோன ஒன்றான ல டிய நிகழ்முறறை ஒன்றான லகநோண்ே ஆய்வின் ஊேநோக
எழுந்துவரும யதநோர்ததததிற்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன டவறுபநோடடிலிருந்து
விஞ்ஞநோனம அடுததபடிக்கு ஒன்றான ல ல்கிறைது.

 நோம எதிர்ட நோக்கும பிரைதநோன டகள்வி:  புறைநிற ஒன்றான லெ  மூக
யதநோர்தத்மைநோனது —அப்படிஒன்றான லயநோரு யதநோர்ததம இருப்பதநோக
அனு்மைநோனிக்றகயில் (அதுடவ,  ஏடேறிவநோளிகறள ஒன்றான லபநோறுததவறரை
ஒரு ஒன்றான லபரிய  ந்டதக்மைநோக இருக்கிறைது)— தனிததனியநோன
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களநோல்,  அல் ஒன்றான லெது ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத்மைநோக ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததினநோல்,  உேனடி அனுபவததின் அடிப்பறேயில் புரிந்து
ஒன்றான லகநோள்ளப்பே முடியு்மைநோ?  இந்தப் பிரைச்சிறனக்குததநோன் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
தனது ஒன்றான லபரும ட ரைதறத,  அதிலும குறிப்பநோக ப ஒன்றான லெ
வருேங்களுக்குப் பின்னர்  ேவநோதமும அனுபவவநோத-வி்மைர் னமும
(Materialism  and  Empirio-Criticism)  என்றை தததுவநோர்தத ரீதியநோக
ஒன்றான லபரும முக்கியததுவம ஒன்றான லபற்றை கடடுறரைறய எழுதுகின்றை
 ்மையததில், அர்ப்பணிததநோர். ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் எழுதினநோர்:

எததறகய சிக்கல்தன்ற்மையும ஒன்றான லகநோண்ே
அறனதது  மூக உருவநோக்கங்களிலும —
குறிப்பநோக முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  மூக
உருவநோக்கததில்—  ்மைனிதர்கள் அவர்தம
ஒன்றுக ஒன்றான லெப்பின்டபநோது என்ன வறகயநோன  மூக
உறைவுகள் உருவநோக்கப்படுகின்றைன,  எந்த
விதிகளின் படி அறவ அபிவிருததி
கநோண்கின்றைன டபநோன்றைறவ குறிதது  னவு
ஒன்றான லகநோண்டிருப்பதில்ற ஒன்றான லெ. உதநோரைண்மைநோக,
தன்னுறேய தநோனியதறத விற்கின்றை ஒரு
விவ நோயி உ ஒன்றான லெகச்  ந்றதயிலுள்ள உ ஒன்றான லெகளநோவிய
தநோனிய உற்பததியநோளர்களுேனநோன
“இறேதஒன்றான லதநோேர்பு”க்குள் நுறவிழைகிறைநோர்.  ஆனநோல்
அது குறிதது அவருக்கு  னவு இருப்பதில்ற ஒன்றான லெ;
இந்த பரிவர்ததறனயின் அடிப்பறேயில்
உருவநோக்கப்படுகின்றை  மூக உறைவுகளின் வறக
குறிததும கூே அவர்  னவநோக இருப்பதில்ற ஒன்றான லெ.
 மூக  னவு  மூக இருப்றப பிரைதிபலிக்கிறைது
— இதுதநோன் ்மைநோர்க்ஸ் கற்றுக் ஒன்றான லகநோடுததது. ஒரு
பிரைதிபலிப்பநோனது பிரைதிபலிக்கப்படுவதன்

கிடேததடே ஒரு அச்சுஅ  ஒன்றான லெநோன பிரைதியநோகக்
கூே இருக்க ஒன்றான லெநோம,  ஆனநோலும அதற்கநோக
இரைண்டும ஒடரைவித்மைநோனது என்பது குறிததுப்
டபசுவஒன்றான லதன்பது அபதத்மைநோகி விடும.30 

…  உ ஒன்றான லெகப் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
அற்மைப்புமுறறையிலுள்ள ஒவ்ஒன்றான லவநோரு தனிததனி
உற்பததியநோளரும,  உற்பததி நுடபததிற்குள்
இந்த ்மைநோற்றைம அல் ஒன்றான லெது அந்த ்மைநோற்றைதறத
தநோன் ஒன்றான லகநோண்டுவருவறத உணர்கிறைநோர்;
குறிப்பிடே உற்பததிப் ஒன்றான லபநோருடகறள
்மைற்றைவர்களுக்கநோக தநோன் பரிவர்ததறன
ஒன்றான ல ய்வறத ஒவ்ஒன்றான லவநோரு உரிற்மையநோளரும
உணர்கிறைநோர்;  ஆனநோலும கூே,  இவ்வநோறு
ஒன்றான ல ய்வதன் மூ ஒன்றான லெம  மூக இருப்றபயும ்மைநோற்றிக்
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கிடறைநோம என்பறத இந்த
உற்பததியநோளர்களும உரிற்மையநோளர்களும
உணர்வதில்ற ஒன்றான லெ.  முத ஒன்றான லெநோளிததுவ உ ஒன்றான லெகப்
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைததில் இந்த ்மைநோற்றைங்கறள
அவற்றின் அததறன கிறளகளுேனும கூடடிப்
பநோர்தது கணக்கிே டவண்டுஒன்றான ல்மைன்றைநோல் எழுபது
்மைநோர்க்ஸ்களும கூேப் டபநோதநோது.  இந்த
்மைநோற்றைங்களுக்கநோன விதிகள் கண்டுபிடிக்கப்படடு
விடடிருக்கின்றைன என்பதும,  இந்த ்மைநோற்றைங்கள்
்மைற்றும அவற்றின் வரை ஒன்றான லெநோற்று அபிவிருததியின்
புறைநிற ஒன்றான லெயநோன தர்க்க்மைநோனது அதன் முக்கிய
்மைற்றும அடிப்பறேயநோன அம ங்களில்
ஒன்றான லவளிப்படுததப்படடு விடடிருக்கிறைது என்பதுட்மை
மிக முக்கிய்மைநோன விேய்மைநோகும.  புறைநிற ஒன்றான லெ
என்றைநோல்,  ்மைக்களின்  னவநோக இருக்கும ஒரு
 முதநோயம,   னவநோக இருக்கும வநோழ்நிற ஒன்றான லெயில்
இருந்து சுயநோதீன்மைநோக இருக்க முடியும,
அபிவிருததி கநோணமுடியும என்றை அர்ததததில்
அல் ஒன்றான லெ, (டபநோக்ேடனநோவ் தனது “தததுவ”ததின்
மூ ஒன்றான லெ்மைநோக இததறகய அற்பங்கறளத தநோன்
வலியுறுததுகிறைநோர்),   மூக இருப்பு ்மைக்களின்
 மூக  னவில் இருந்து சுயநோதீன்மைநோக
நி ஒன்றான லெவுவதநோகும என்றை அர்ததததி ஒன்றான லெநோகும. நீங்கள்
வநோழ்கிறீர்கள், டவற ஒன்றான லெ ஒன்றான ல ய்கிறீர்கள், குவிழைந்றத
ஒன்றான லபற்றுக் ஒன்றான லகநோள்கிறீர்கள்,  ஒன்றான லபநோருடகறள
உற்பததி ஒன்றான ல ய்து அவற்றறைப் பரிவர்ததறனயும
ஒன்றான ல ய்கிறீர்கள் என்றை விேய்மைநோனது
புறைநிற ஒன்றான லெயநோன அவசிய்மைநோனஒன்றான லதநோரு நிகழ்வுச்
 ங்கிலிக்கு,  ஒரு அபிவிருததிச்  ங்கிலிக்கு
விததிடுகின்றைது.  இச் ங்கிலி உங்களது  மூக
 னவிலிருந்து சுயநோதீன்மைநோனது என்படதநோடு
அதனநோல் ஒருடபநோதும முழுற்மையநோக புரிந்து
ஒன்றான லகநோள்ளப்பேநோத ஒன்று்மைநோகும.  ஒருவரின்  மூக
 னவிற்கும அறனதது முத ஒன்றான லெநோளிததுவ
 நோடுகளது முன்டனறிய வர்க்கங்களது
 னவிற்கும எததறன  நோததியட்மைநோ அததறன
திடேவடே்மைநோன,  ஒன்றான லதளிவநோன ்மைற்றும
அதிமுக்கிய்மைநோனஒன்றான லதநோரு பநோணியில்,  அதறன
தகவற்மைப்பது  நோததிய்மைநோகக் கூடிய வறகயில்,
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ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் பரிணநோ்மைததின் ( மூக
வநோழ்வின் பரிணநோ்மைம)  புறைநிற ஒன்றான லெ தர்க்கதறத
அதன் ஒன்றான லபநோதுவநோன ்மைற்றும அடிப்பறேயநோன
சிறைப்பம ங்களில்,  புரிந்து ஒன்றான லகநோள்வடத
்மைனிதகு ஒன்றான லெததின் மிக உயரிய கேற்மையநோகும.31

்மைனிதர்கள் டவற ஒன்றான லெக்குச் ஒன்றான ல ல்கின்றை டபநோது, தங்களின் ஒன்றான ல நோந்த
டவற ஒன்றான லெறய ஒரு இமமியளவநோன உடகூறைநோக ஒன்றான லகநோண்டிருக்கும
உ ஒன்றான லெகளநோவிய ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை இறேயுறைவுகளது ஒரு பரைந்த
வற ஒன்றான லெப்பின்னற ஒன்றான லெக் குறிதது எந்த ்மைடேததிற்கு ஒன்றான லதரிந்து
றவததிருக்கிறைநோர்கள்?  மிகப் புததி நோலியநோன ஒரு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளிடய
கூே,  தனது டவற ஒன்றான லெ அல் ஒன்றான லெது தனது நிறுவனம,  ஒன்றான லபநோருடகள்
்மைற்றும ட றவகளது உற்பததி ்மைற்றும பரிவர்ததறனயி ஒன்றான லெநோன  வீன
 நோடுகேந்த சிக்க ஒன்றான லெநோன நிகழ்ச்சிப்டபநோக்குகளுேன் ஒன்றான லகநோண்டிருக்கும
உறைவு குறிதது ஒரு ஒன்றான லதளிவில் ஒன்றான லெநோத ்மைனச்சிததிரைதறதடய
ஒன்றான லகநோண்டிருப்பநோர் என்று ஒருவர் தநோரைநோள்மைநோக அனு்மைநோனிக்க
முடியும.  அறதப் டபநோ ஒன்றான லெடவ  ர்வடத  முத ஒன்றான லெநோளிததுவ நிதியின்
்மைர்்மைங்கள்,  உ ஒன்றான லெகளநோவிய தனியநோர் முதலீடடு நிதியங்களது
பநோததிரைங்கள், ்மைற்றும ஒவ்ஒன்றான லவநோரு  நோளும நிதிச் ஒன்றான ல நோததுக்களி ஒன்றான லெநோன
ப ஒன்றான லெ பதது பில்லியன் ேநோ ஒன்றான லெர்கள்  ர்வடத  எல்ற ஒன்றான லெகறள கேந்து
ஒன்றான ல ல்வதற்கு வறகஒன்றான ல ய்கிறைதநோன இரைகசிய்மைநோனதும ஒன்றான லபருமபநோலும
ஊடுருவிக் கநோண முடியநோதது்மைநோன (இந்தத துறறையின்
நிபுணர்களுக்டக கூே)  வழிகள் ஆகியவற்றறை ஊடுருவி ஆரைநோயும
ஒரு நிற ஒன்றான லெயில் தனிப்படே ஒரு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி இருக்க ்மைநோடேநோர்.
ஒன்றான லபருநிறுவனத தற ஒன்றான லெவர்களும அரைசியல்தற ஒன்றான லெவர்களும எந்த
முக்கிய ஏடடுக்கல்வி ஸ்தநோபனங்களது பகுப்பநோய்வுகள் ்மைற்றும
அறிவுறரைகள் மீது தங்கியிருக்கின்றைனடரைநோ அந்த ஸ்தநோபனங்கடள
கூே அட க  ்மையங்களில் த்மைது றகவ ம இருக்கும தரைவுகளது
அர்ததததிற்குப் ஒன்றான லபநோருள்விளக்கம ஒன்றான லகநோள்வதில் த்மைக்குள்
பிளவுபடடுக் கிேக்கும அளவுக்கு  வீன முத ஒன்றான லெநோளிததுவ உற்பததி,
வர்ததகம ்மைற்றும நிதித துறறைகளது எதநோர்ததங்கள் மிக மிகச்
சிக்க ஒன்றான லெநோனறவ.  ஆனநோல் வர்க்க  னவு பிரைச்சிறன என்பது  வீன
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை வநோழ்க்றகயின் சிக்க ஒன்றான லெநோன நிகழ்வுப்டபநோக்றக
உடகிரைகிப்பது ்மைற்றும றகதடதர்ச்சி ஒன்றான லபறுவது என்றை  ன்கறிந்த
சிக்கற ஒன்றான லெக் கேந்து ஒன்றான ல ல்வதநோகும.  மிக அடிப்பறேயநோனஒன்றான லதநோரு
்மைடேததில்,  ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்கும
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ வர்க்கததிற்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைவுக்குக் கூேப்
டபநோக டவண்ேநோம,  ஒரு தனிப்படே ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளிக்கும அவரைது
முத ஒன்றான லெநோளிக்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன  மூக உறைவின் துல்லிய்மைநோன
தன்ற்மையநோனது,  பு ஒன்றான லெனுணர்வு ்மைடேததிட ஒன்றான லெநோ உேனடி
அனுபவததிட ஒன்றான லெநோ புரிந்து ஒன்றான லகநோள்ளப்படுவதில்ற ஒன்றான லெ,  புரிந்து
ஒன்றான லகநோள்ளப்பேவும முடியநோது.

தநோன் சுரைண்ேப்படடுக் ஒன்றான லகநோண்டிருக்கிடறைன் என்பறத
உறுதியநோக  மபுகின்றை ஒரு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி கூே,  தனது ஒன்றான ல நோந்த
க ப்பநோன தனி்மைனித அனுபவதறதக் ஒன்றான லகநோண்டு, அந்த சுரைண்ேலின்
கீவிழைற்மைகின்றை  மூகப்ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை ஒன்றான லபநோறிமுறறைறய
புரிந்துஒன்றான லகநோண்டு விே முடியநோது. ட்மைலும, சுரைண்ேல் என்றை கருதடத
எளிதநோகப் புரிந்து விேக் கூடியதநோன ஒரு விேயம அல் ஒன்றான லெ.  என்
றகயில் தனக்கு உரிய  மபளம கிறேக்கப் ஒன்றான லபறுவதில்ற ஒன்றான லெ என்றை
உள்ளுணர்வில் இருந்து ஒருவர் ட ரைடியநோக அதறனத டதற்றைம
ஒன்றான ல ய்து விடுவதற்ஒன்றான லகல் ஒன்றான லெநோம  நோம டபநோகவும அவசியமில்ற ஒன்றான லெ. ஒரு
டவற ஒன்றான லெக்கு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பப் படிவம பூர்ததி
ஒன்றான ல ய்கின்றை ஒரு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி தனது உறவிழைப்பு- க்திறய விற்பறன

ஒன்றான ல ய்வதற்டக  நோம விற ஒன்றான லெகூறுகிடறைநோம என்பறதடயநோ,  அல் ஒன்றான லெது
அந்த உறவிழைப்பு- க்தியின் தனிததுவ்மைநோன பண்டப,  அது என்ன
விற ஒன்றான லெக்கு வநோங்கப்படேடதநோ ( மபளம)  அதறனக் கநோடடிலும
அதிக்மைநோனஒன்றான லதநோரு கூடடுதஒன்றான லதநோறகக்கநோன ்மைதிப்றப உற்பததி
ஒன்றான ல ய்கின்றை திறைறன அது ஒன்றான லகநோண்டிருப்பது தநோன் என்பறதடயநோ,
அததுேன் இ ஒன்றான லெநோப்மைநோனது உறவிழைப்பு  க்திக்கநோன ஒன்றான ல  ஒன்றான லெவு ்மைற்றும
அது உற்பததி ஒன்றான ல ய்கின்றை ்மைதிப்பு இரைண்டுக்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன
விததியநோ ததில் இருந்துதநோன் ஒன்றான லபறைப்படுகின்றைது என்பறதடயநோ
உணர்வது கிறேயநோது.

அடதடபநோ ஒன்றான லெ,  ஒரு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி பண்ேம ஒன்றறை
குறிப்பிடேஒன்றான லதநோரு ஒன்றான லதநோறகக்கு வநோங்குமடபநோது,  அந்தப்
பரிவர்ததறனயின்  நோரை்மைநோனது ஒன்றான லபநோருடகளுக்கு இறேயி ஒன்றான லெநோன
உறைவு (ஒரு குறிப்பிடே ஒன்றான லதநோறகக்கு ட்மை ஒன்றான லெநோறே அல் ஒன்றான லெது
டவடறைஒன்றான லதனும ஒரு பண்ேம)  அல் ஒன்றான லெ ்மைநோறைநோக ்மைனிதர்களுக்கு
இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைடவ ஆகும என்பறதயும அவர் அறிய்மைநோடேநோர்.
உண்ற்மையில்,  பணததின் தன்ற்மைறயயும,  ்மைதிப்பு வடிவததின்
ஒன்றான லவளிப்பநோேநோக அது வரை ஒன்றான லெநோற்றுரீதியில் எவ்வநோறு வளர்ந்து வந்தது
என்பறதயும,  பண்ேங்களின் உற்பததியும பரிவர்ததறனயும
உ ஒன்றான லெக்மைய்மைநோக்கப்படேஒன்றான லதநோரு  மூகததில் இது எவ்வநோறு
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  மூகததின் கீவிழைற்மைந்த  மூக உறைவுகளுக்கு
முகமூடியநோக ட றவ ஒன்றான ல ய்கிறைது என்பறதயும அவர் புரிந்து
ஒன்றான லகநோள்வதில்ற ஒன்றான லெ. 

ட்மைற்கூறிய கறேசிப் புள்ளி,  ்மைநோர்க்சின் மிக முக்கிய்மைநோன
பறேப்பநோன மூ ஒன்றான லெதனததின் தததுவநோர்தத-அறிவநோதநோரை ஆய்வியல்
அடிததளததிற்கு ஒரு ஒன்றான லபநோதுவநோன அறிமுக்மைநோக ட றவ
ஒன்றான ல ய்யததக்கதநோகும.  முத ஒன்றான லெநோம ஒன்றான லதநோகுதியின் முதல்
அததியநோயததின் நிறறைவுப் பகுதியில்,  ்மைநோர்க்ஸ் தனது பண்ே
வழிபநோடடுவநோதம (commodity  fetishism) என்றை தததுவதறத
அறிமுகம ஒன்றான ல ய்கிறைநோர்,  இது முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  மூகததிற்குள்ளநோன
 மூக உறைவுகளது புதிரைற்மைப்பின் மூ ஒன்றான லெநோதநோரைதறத — அதநோவது,
இந்தக் குறிப்பிடே ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை அற்மைப்புமுறறைக்குள்ளநோக,
்மைனிதர்களுக்கு இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைவு ஒன்றான லபநோருடகளுக்கு இறேயி ஒன்றான லெநோன
உறைவுகளநோக அததியநோவசிய்மைநோகக் கநோடசியளிப்பதன் கநோரைணம
என்ன என்பறத — விளக்கிக் கநோடடுகிறைது. 

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளி அவர் வநோழுகின்றை அற்மைப்புமுறறையின்  மூகப்
பின்விறளவுகறள எவ்வளவுதநோன் ஒன்றான லவறுததநோலும,  அதன்
மூ ஒன்றான லெங்கறளடயநோ அதன் உள்ளநோர்ந்த முரைண்பநோடுகறளடயநோ
அல் ஒன்றான லெது அதன் இருப்பின் வரை ஒன்றான லெநோற்றுரீதியநோக-்மைடடுப்படே
தன்ற்மைறயடயநோ உேனடி அனுபவததின் அடிப்பறேயில்,
 டஒன்றான லேன்று புரிந்து விேக் கூடிய நிற ஒன்றான லெயில் அவர் இருக்கவில்ற ஒன்றான லெ.
முத ஒன்றான லெநோளிததுவ உற்பததி முறறையின் முரைண்பநோடுகள் குறிததும,
மூ ஒன்றான லெதனததிற்கும கூலி-உறவிழைப்பிற்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன சுரைண்ேல்
உறைவு குறிததும, வர்க்கப் டபநோரைநோடேததின் தவிர்க்கவிய ஒன்றான லெநோ தன்ற்மை
்மைற்றும அதன் புரைடசிகரை பின்விறளவுகள் குறிதது்மைநோன புரிதல்
என்பது உண்ற்மையநோன விஞ்ஞநோனபூர்வ்மைநோன டவற ஒன்றான லெயின்
அடிப்பறேயில் எழுந்ததநோகும.  அதனுேன் ்மைநோர்க்ஸின் ஒன்றான லபயர்
என்ஒன்றான லறைன்றும பிறணக்கப்படடிருக்கும.  இந்த விஞ்ஞநோனததின்
மூ ஒன்றான லெ்மைநோகப் ஒன்றான லபற்றை அறிவும,  இந்த அறிறவ எடடுவதிலும
விரிவுபடுததுவதிலும  மபந்தப்படே பகுப்பநோய்வு வழிமுறறையும
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்குள் ஒன்றான லகநோண்டு ஒன்றான ல ல் ஒன்றான லெப்படேநோக டவண்டும.
அதுடவ புரைடசிகரைக் கடசியின் கேற்மையநோகும.
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ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ஒரு ட்மைற்தடடுவநோதி என்றைநோல்,  இருடேடிப்பின்
(obscurantism)  எண்ணற்றை வடிவங்களுக்கு எதிரைநோய் விஞ்ஞநோன
உண்ற்மை என்றை பதநோறகயின் கீழ் டபநோரைநோடி வந்திருக்கும அததறன
டபருக்குட்மை இடத படேதறதததநோன் ஒன்றான லகநோடுததநோக
டவண்டியிருக்கும. அறியநோற்மை ்மைற்றும ்மைனித மூறளகளின் மீதநோன
அேக்குமுறறை இவற்றின் ஒவ்ஒன்றான லவநோரு வடிவதறதயும நிரைந்தரை்மைநோய்
எதிர்தது நிற்பதற்கு,  தநோன்  பதம பூண்டிருப்பதநோய் டதநோ்மைஸ்
ஒன்றான ல ஜபர் ன் எழுதவில்ற ஒன்றான லெயநோ? நியநோய்மைநோகப் பநோர்ததநோல், ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கதறத அரைசியல் ்மைற்றும க ஒன்றான லெநோச் நோரை ரீதியநோய்
அறிஒன்றான லவநோளி்மையப்படுததற ஒன்றான லெ சிறுற்மைப்படுததி, எதிர்தது, இவ்வநோறைநோய்
அப்பணிறய அவ்வர்க்கதறத சுரைண்டுபவர்களிேட்மை
விடடுவிடுபவர்கள் மீதுதநோன் ட்மைற்தடடுவநோத குற்றைச் நோடடு
சு்மைததப்பே டவண்டும.

இறுதியநோக,  முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  மூகததிற்குள் தன்னியல்பநோக
உருவநோக்கப்படுகின்றை ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்க  னவு வடிவங்களுக்கு
எதிரைநோன ஒரு டபநோரைநோடேததிற்கநோன அவசியதறத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
வலியுறுததியதும,  ஒன்றான லவகு ஜன ஊேகங்களது பரைப்புறரை
 நோதனங்களின் பரைப்பலின் கீழ் உருப்ஒன்றான லபறுகின்றை இழிவநோன ஒன்றான லபநோதுக்
கருததுக்கு அவர் கநோடடிய குடரைநோதமும “ ஜன நோயக்மைற்றை”தநோகவும
இன்னும “ ர்வநோதிபததிய”்மைநோனதநோகவும இருந்தது என்றை
குற்றைச் நோடடுக்கு வருடவநோம.  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின்
உண்ற்மையநோன அரைசியல் ்மைற்றும வரை ஒன்றான லெநோற்று   ஒன்றான லென்கள் ஒன்றான லவளிப்பநோடு
கநோணததக்க வறகயி ஒன்றான லெநோன ஒரு ்மைநோறுபடே,  முத ஒன்றான லெநோளிததுவ-
வறகயற்றை ஒன்றான லபநோதுக் கருதது வடிவததிறன உருவநோக்க ட நோ லி 
இயக்கம கநோடேக் கூடிய முறனப்பினநோல் கிளறைப்படடு ஒன்றான லவளிப்பேக்
கூடிய வர்க்க   ஒன்றான லென்கள் ்மைற்றும  மூகத தப்ஒன்றான லபண்ணங்களில்
ஆவிழை்மைநோக டவரூன்றியதநோக இருக்கின்றை ஒரு  மூக க ப்பின்
வடிவம தநோன் இந்தக் குற்றைச் நோடடின் கீழ் அற்மைந்திருக்கிறைது.

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் வர்க்க  னறவ அபிவிருததி
ஒன்றான ல ய்வதற்கு ்மைநோர்க்சி  இயக்கம ஒன்றான ல ய்யக் கூடிய முயற்சிகறளக்
கநோடடிலும கூடுதல் ஆவிழை்மைநோன  ஜன நோயக ஒன்றான ல யல்திடேம
டவஒன்றான லறைதுவும இருக்க முடியநோது.  ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் விஞ்ஞநோனபூர்வ்மைநோக
நிரூபிக்கப்படே தனது டவற ஒன்றான லெததிடேதறத ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் மீது “திணிக்கவில்ற ஒன்றான லெ”.  அதற்கு ்மைநோறைநோய்,  1917
நிகழ்வுகளுக்கு முந்றதய கநோல்-நூற்றைநோண்டுக்கும அதிக்மைநோன
கநோ ஒன்றான லெததில் அவரைது அரைசியல் டவற ஒன்றான லெகள் அறனததுட்மை ரைஷ்ய
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் முன்டனறிய பிரிவுகளது சிந்தறனறய
விஞ்ஞநோன ்மைடேததிற்கு உயர்தத முறனந்தன.  அதில் அவரும,
டபநோல்ஷிவிக் கடசியும ஒன்றான லவற்றியும ஒன்றான லபற்றிருந்தனர்.  இந்தக்
கேற்மைறய நிறறைடவற்றுவதில் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்,  ட ஜநோன் ரீட
குறிப்பிடேறதப் டபநோ ஒன்றான லெ, “ஒரு விததியநோ ்மைநோன ்மைக்கள் தற ஒன்றான லெவர் -
முழுக்க புததிஜீவிததன குணநோதி யம நிரைமபியதநோன ஒரு தற ஒன்றான லெவர்
....  எளிற்மையநோன வநோர்தறதகளில் ஆவிழை்மைநோன சிந்தறனகறள
விளக்குகின்றை,  ஒரு ஸ்தூ ஒன்றான லெ்மைநோன சூழ்நிற ஒன்றான லெறய பகுப்பநோய்வு
ஒன்றான ல ய்கின்றை ஆற்றைல் அவருக்கு இருந்தது.  ்மைதிநுடபததுேன்
ட ர்ந்து,  ்மைகததநோன புததிஜீவிததன துடுக்கும ட ர்ந்திருந்த”
தற ஒன்றான லெவரைநோக திகழ்ந்தநோர். 32

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்குள் ட நோ லி   னறவ
ஒன்றான லகநோண்டுஒன்றான ல ல்வதற்கநோன அவசியதறத முதலில் பிரைகேனம
ஒன்றான ல ய்தவர் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் அல் ஒன்றான லெ. ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதிகள் “தன்னியல்பநோன
கூறுகறள”  புகழ்பநோடியதன் மீதநோன அவரைது கண்ேனங்கள்,
்மைநோர்க்சின் மூ ஒன்றான லெதனம மீதநோன ஒரு ஆவிழை்மைநோன வநோசிப்பினநோலும,

முத ஒன்றான லெநோளிததுவ்மைநோனது ்மைக்களிறேடய ஸ்தநோபக்மைநோகி விடடிருந்த
உற்பததி உறைவுகளது ஒரு அற்மைப்புமுறறையநோக எவ்வநோறு
சுரைண்ேலின் உண்ற்மையநோன  மூகரீதியநோக-டவரூன்றிய
ஒன்றான லபநோறிமுறறைகறள ்மைறறைக்கிறைது என்பறதப் புரிந்து
ஒன்றான லகநோண்டிருந்ததநோலும உணரைப்படேறவயநோக இருந்தறத நிச் ய்மைநோய்
கூறைமுடியும.  ஒரு அரைசியல் சிந்தனநோவநோதியநோக ஒன்றான ல ஒன்றான லெனினின்
உண்ற்மையநோன தன்ற்மை,  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்குள்  னறவ
அறிமுகம ஒன்றான ல ய்வதற்கு அவர் வலியுறுததியதில் ்மைடடும
ஒன்றான லவளிப்பநோடறே கநோணவில்ற ஒன்றான லெ —இது ஐடரைநோப்பநோஒன்றான லவங்கிலும
்மைநோர்க்சிஸ்டுகள் பரைவ ஒன்றான லெநோக ஒப்புக் ஒன்றான லகநோண்ேதநோகடவ இருந்தது—

்மைநோறைநோக இந்தக் கடேறளறய எததறன சீர்ற்மையுேனும
விேநோப்பிடியநோகவும அவர் ஒன்றான ல யலுறுததிக் கநோடடினநோர் என்பதிலும,
அதிலிருந்து எததறன ஒன்றான லதநோற ஒன்றான லெட நோக்கநோன அரைசியல்ரீதியநோன
்மைற்றும அற்மைப்புரீதியநோன முடிவுகளுக்கு அவர் வந்தநோர்
என்பதிலுட்மை ஒரு அரைசியல் சிந்தறனயநோளரைநோக அவரைது ஒன்றான ல நோந்த
ட்மைறதற்மை ஒன்றான லவளிப்படேது.

“அரைசியல் அமப ஒன்றான லெப்படுததல்களும” வர்க்க  னவும

அப்படியநோனநோல் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் அரைசியல்  னறவ
எப்படிததநோன் அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்வது? இந்தக் டகள்விக்கு ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
அளிதத பதில் கவன்மைநோன ஆய்வுக்கு உரியதநோகும.
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதிகறளப் ஒன்றான லபநோறுததவறரை,  ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
“அததியநோவசிய உணவுப்பநோடடு”  பிரைச்சிறனகள் ்மைற்றும
ஒன்றான லதநோழிற் நோற ஒன்றான லெயில் முகமஒன்றான லகநோடுக்கக் கூடிய உேனடிப்
பிரைச்சிறனகள் ஒன்றான லதநோேர்பநோன கிளர்ச்சிதநோன் வர்க்க  னறவ
அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்வதில் பிரைதநோன வழிவறகயநோக ட றவஒன்றான ல ய்தது.
உண்ற்மையநோன வர்க்க  னவு இப்படியநோனஒன்றான லதநோரு குறுகிய
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை அடிப்பறேயில் அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்யப்பே முடியும
என்பதநோன கருதறத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ஒன்றான லவளிப்பறேயநோக நிரைநோகரிததநோர்.
உேனடிப் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை பிரைச் றனகள் ஒன்றான லதநோேர்பநோன
கிளர்ச்சியநோனது ஒன்றான லதநோழிற் ங்க  னறவ,  அதநோவது ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் முத ஒன்றான லெநோளிததுவ  னறவ அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்வதற்கு
்மைடடுட்மை டபநோது்மைநோனது.  புரைடசிகரை வர்க்க  னறவ அபிவிருததி
ஒன்றான ல ய்வதற்கு,  அரைசியல் அமப ஒன்றான லெப்படுததல்கள் என்று தநோன்
குறிப்பிடுகின்றை ஒன்றுகுறிதத கிளர்ச்சியில் ட நோ லிஸ்டுகள்
கவனமகுவிப்பது அவசிய்மைநோயிருப்பதநோக ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் வலியுறுததினநோர்.

அததறகய அமப ஒன்றான லெப்படுததல்கள் அல் ஒன்றான லெநோ்மைல்
டவஒன்றான லறைந்தஒன்றான லவநோரு வழியிலும ஒன்றான லவகு ஜனங்கள்
அரைசியல்  னவிலும புரைடசிகரை
 ேவடிக்றகயிலும பயிற்றுவிக்கப்பே முடியநோது.
எனடவ,  இந்த வறக  ேவடிக்றக என்பது
ஒடடுஒன்றான ல்மைநோதத்மைநோய்  ர்வடத   மூக
 ஜன நோயகததின் மிக முக்கிய்மைநோன
ஒன்றான ல யல்பநோடுகளில் ஒன்றைநோக இருக்கிறைது,
அரைசியல் சுதந்திரைமும கூே எந்த வறகயிலும
அமப ஒன்றான லெப்படுததல்கறள அகற்றி விடுவதில்ற ஒன்றான லெ;
அவற்றின் திற  வடேதறத ்மைடடுட்மை அது
ஒன்றான லகநோஞ் ம இேம்மைநோற்றுகிறைது.33

ஒன்றான லபநோருதததறத சிறிதும இவிழைந்துவிேநோத வநோர்தறதகளில் —

அல் ஒன்றான லெது,  இன்னும ஒன்றான ல நோன்னநோல்  ்மைது ஒன்றான ல நோந்தக் கநோ ஒன்றான லெததில்,
ட நோ லி   னவின் தன்ற்மை ்மைற்றும முக்கியததுவம குறிதத
விேயததில்— ஏற்படே ்மைற ஒன்றான லெக்க றவக்கும வீழ்ச்சியின்
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கநோரைணததினநோல்,  முக்கியததுவம உண்ற்மையில்
அதிகரிததிருப்பதநோன வநோர்தறதகளில் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் எழுதினநோர்:

ஒன்றான லகநோடுங்டகநோன்ற்மை,  ஒடுக்குமுறறை,  வன்முறறை
்மைற்றும வற யின் அததறன
 ந்தர்ப்பங்களிலும,  பநோதிக்கப்படேது எந்த
வர்க்க்மைநோக இருந்தநோலும  ரி,  பதில்
ஒன்றான லகநோடுப்பதற்கு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள்
பயிற்றுவிக்கப்பேநோத வறரை,  ட்மைலும டவஒன்றான லறைந்த
கண்டணநோடேததில் இருந்தும இல் ஒன்றான லெநோ்மைல் ஒரு
 மூக  ஜன நோயகக் கண்டணநோடேததில்
(அதநோவது புரைடசிகரை)  இருந்து ்மைடடுட்மை பதில்
ஒன்றான லகநோடுப்பதற்கு அவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பேநோத
வறரையில் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள-வர்க்கததின்  னவநோனது
உண்ற்மையநோன அரைசியல்  னவநோக ஆக
முடியநோது.  ஸ்தூ ஒன்றான லெ்மைநோன,  எல் ஒன்றான லெநோவற்றுக்கும
ட்மைல் விேயரீதியநோன ்மைற்றும அரைசியல்ரீதியநோன
உண்ற்மைகள் ்மைற்றும நிகழ்வுகளில் இருந்து,
 மூகததின் பிறை வர்க்கம ஒவ்ஒன்றான லவநோன்றின்
புததிஜீவித,  தநோர்மீக,  ்மைற்றும அரைசியல்
வநோழ்வின் ஒன்றான லவளிப்பநோடுகள் அததறனறயயும
கவனிப்பதற்கு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் கற்றுக்
ஒன்றான லகநோள்ளநோத வறரையிலும;  ்மைக்களின் அததறன
வர்க்கங்கள்,  அடுக்குகள் ்மைற்றும குழுக்களது
வநோழ்க்றக ்மைற்றும  ேவடிக்றகயின் அததறன
அம ங்களின் மீதநோன  ேவநோத பகுப்பநோய்வு
்மைற்றும  ேவநோத ்மைதிப்பீடறே  றேமுறறையில்
ஒன்றான ல யலுறுததுவதற்கு அவர்கள் கற்றுக்
ஒன்றான லகநோள்ளநோத வறரையிலும,  உறவிழைக்கும
ஒன்றான லவகு ஜனங்களின்  னவு உண்ற்மையநோன வர்க்க-
 னவநோக இருக்க முடியநோது.  ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் கவனதறத,  அவதநோனதறத,
்மைற்றும  னறவ பிரைதடயக்மைநோக,  அல் ஒன்றான லெது
பிரைதநோன்மைநோகடவனும,  அதன்மீடத குவிக்கச்
ஒன்றான ல ய்பவர்கள்  மூக- ஜன நோயகவநோதிகளநோய்
இருக்க முடியநோது;  ஏஒன்றான லனன்றைநோல் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததின் சுய-அறிதல் என்பது,  அரைசியல்
வநோழ்வின் அனுபவததின் மூ ஒன்றான லெ்மைநோகப் ஒன்றான லபறைப்படே
 வீன  மூகததின் பல்டவறு வர்க்கங்கள்
அததறனக்கும இறேயி ஒன்றான லெநோன உறைவுகள்
குறிதத ஒரு முழுற்மையநோன ஒன்றான லதளிவநோன
தததுவநோர்ததப் புரிதலின் மீடத,  முழுற்மையநோக
அல் ஒன்றான லெநோ்மைல்,  கற ஒன்றான லெக்கவிய ஒன்றான லெநோத வண்ணம
பிறணக்கப்படடிருக்கிறைது (தததுவநோர்ததப்
புரிதற ஒன்றான லெக் கநோடடிலும  றேமுறறைப்
புரிதஒன்றான ல ஒன்றான லென்று ஒன்றான ல நோல்வது இன்னும
உண்ற்மையநோக இருக்கும).  இந்தக்
கநோரைணததினநோல்,   ்மைது ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைவநோதிகள்
உபடதசிப்பறதப் டபநோ ஒன்றான லெ,  பரைந்த ்மைக்கறள
அரைசியல் இயக்கததிற்குள் இழுப்பதற்கு மிகப்
பரைவ ஒன்றான லெநோய் உபடயநோகப்படுததக்கூடிய  நோதன்மைநோக
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் டபநோரைநோடேதறத கருதுவது
என்பது அதன்  றேமுறறை முக்கியததுவததில்

மிகப் பயங்கரை தீங்கநோனதும பிற்டபநோக்கநோனதும
ஆகும.34

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களின் கவனதறத ஈர்ப்பதற்கும அவர்களது
ஆதரைறவ ஒன்றான லவல்வதற்கு்மைநோன துரித்மைநோனதும சு ஒன்றான லெப்மைநோனது்மைநோன வழி
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை ்மைற்றும “டவற ஒன்றான லெததள”  பிரைச்சிறனகளில்
கவனதறதக் குவிப்பதுதநோன் என்றும, ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களின் அன்றைநோே
ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் டபநோரைநோடேங்களில்தநோன் ட நோ லிஸ்டுகளின் பிரைதநோன
 ேவடிக்றக அற்மைந்திருக்க டவண்டும என்றும வலியுறுததிய
திருததல்வநோதிகள்,  ட நோ லி   னறவ அபிவிருததி ஒன்றான ல ய்வதநோன
விேயததில் உண்ற்மையில் தன்னியல்பநோன ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்
இயக்கததிற்கு முக்கியததுவம வநோய்ந்த எந்தப் பங்களிப்றபயும
ஒன்றான ல ய்து ஒன்றான லகநோண்டிருக்கவில்ற ஒன்றான லெ என்பறத ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் வலியுறுததிக்
கூறினநோர்.  ஒன்றான ல நோல் ஒன்றான லெப் டபநோனநோல்,  அவர்கள் புரைடசிகரை
ட நோ லிஸ்டுகளநோக ஒன்றான ல யல்பேவில்ற ஒன்றான லெ,  ்மைநோறைநோக ஒன்றான லவறும
ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோதிகளநோக ்மைடடுட்மை ஒன்றான ல யல்படேநோர்கள்.
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்கள் ஏற்கனடவ அறிந்த விேயதறதப் பற்றி
அவர்களிேம டபசுவது ட நோ லிஸ்டுகளது டவற ஒன்றான லெயநோக இருக்க
முடியநோது — ்மைநோறைநோக, அவர்கள் த்மைது உேனடியநோன ஒன்றான லபநோருளநோதநோரை
அனுபவததின் மூ ஒன்றான லெ்மைநோக ஒன்றான லபறை முடியநோத ஒன்றறைக் குறிதது,
அரைசியல் அறிவு குறிததுப் டபசுவடத அவர்களின் கேற்மையநோக
இருக்க முடியும.

ஒரு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளியின் குரைற ஒன்றான லெ ஒலிக்கும வித்மைநோக ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
எழுதினநோர்,  “புததிஜீவிகளநோகிய நீங்கள் இந்த அறிறவப் ஒன்றான லபறை
முடியும,  எங்களுக்கு அதறனக் ஒன்றான லகநோண்டுவந்து ட ர்ப்பதில்
இதுவறரை நீங்கள் ஒன்றான ல ய்திருப்பறதக் கநோடடிலும நூறு ்மைேங்கு
்மைற்றும ஆயிரைம ்மைேங்கு அதிக்மைநோய் ஒன்றான ல ய்வது உங்களது
கேற்மையநோகும;  அததுேன் அதறன நீங்கள் விவநோதங்கள்,
துண்ேறிக்றககள் ்மைற்றும கடடுறரைகளின் வடிவததில் ்மைடடு்மைல் ஒன்றான லெநோது
(இறவ ப ஒன்றான லெ  ்மையங்களில் —ஒன்றான லவளிப்பறேயநோகச் ஒன்றான ல நோல்வதற்கு
்மைன்னிக்கவும— ஒன்றான லரைநோமபவும ்மைந்த்மைநோனதநோக இருக்கின்றைன), இந்தத
தருணததில் வநோழ்வின் அததறன பிரிவுகளிலும  ்மைது
அரை நோங்கமும  ்மைது ஆளும வர்க்கங்களும என்ன ஒன்றான ல ய்து
ஒன்றான லகநோண்டிருக்கின்றைன என்பதன் மீதநோன ஒன்றான லதள்ளதஒன்றான லதளிவநோன
அமப ஒன்றான லெப்படுததல்களது வடிவததிலும ஒன்றான லவளிப்படுதத டவண்டியது
கடேநோய்மைநோகும.”35

ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததின் ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் டபநோரைநோடேங்களில்
இருந்து ஒதுங்குவது என்பது ஒருபுறைம இருக்கடடும,  அவற்றுக்கு
உணர்ச்சியற்று இருப்பறதக் கூே ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின்
ஆட ஒன்றான லெநோ றனயளிக்கவில்ற ஒன்றான லெ.  ஆனநோல் ட நோ லிஸ்டுகள் தீற்மையநோன
வழியில் அததறகய டபநோரைநோடேங்களின் மீது ்மைடடும நிற ஒன்றான லெகுததி
சிந்திப்பது,  அவர்கள் த்மைது ஆர்ப்பநோடேங்கறளயும  றேமுறறை
ஒன்றான ல யல்பநோடுகறளயும ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் பிரைச்சிறனகள் ்மைற்றும
ஒன்றான லதநோழிற் ங்கவநோத டபநோரைநோடேங்களுேன் நிறுததிக் ஒன்றான லகநோள்கின்றை
டபநோக்கு,  ்மைற்றும  மூகததிற்குள்ளநோன புரைடசிகரை  க்தியநோக
ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கம முகமஒன்றான லகநோடுக்கின்றை அதிமுக்கிய அரைசியல்
பிரைச்சிறனகளுக்கு அவர்கள் கநோடடுகின்றை அ ஒன்றான லெடசியம இவற்றறைடய
அவர் எதிர்ததநோர்.  ட்மைலும,  ட நோ லிஸ்டுகள் ஒன்றான லதநோழிற் ங்கப்
டபநோரைநோடேங்களில் தற ஒன்றான லெயீடு ஒன்றான ல ய்கின்றைடபநோது,  அவர்களது
உண்ற்மையநோன ஒன்றான லபநோறுப்பு என்னவநோக இருந்தஒன்றான லதன்றைநோல்,
“ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோளர்களிறேடய ஒன்றான லபநோருளநோதநோரைப் டபநோரைநோடேம
உருவநோக்குகின்றை அரைசியல்  னவின் ஒன்றான லபநோறிகறள,  மூக- ஜன நோயக
அரைசியல்  னவின் ்மைடேததிற்கு உயர்ததுவதற்கநோன
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ட நோக்கததிற்கநோய் பயன்படுததிக் ஒன்றான லகநோள்வடத ஆகும”  என்று
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் எழுதினநோர்.36

என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? மீதநோன இந்தத திறைனநோய்வுக்கு  நோன்
இவ்வளவு அதிக்மைநோன ட ரைம அர்ப்பணிதததற்கு கநோரைணம,   நோம
ஆய்வு ஒன்றான ல ய்திருப்பது ஒன்றான லவறு்மைடன ஒரு நூற்றைநோண்டுக்கும ட்மைல்
அதிக்மைநோன கநோ ஒன்றான லெததிற்கு முன்பநோய் எழுதப்படே ஒரு நூல்
என்பதநோல் ்மைடடு்மைல் ஒன்றான லெ,  உ ஒன்றான லெக ட நோ லி  வற ஒன்றான லெத தளம தனக்கு
அடிததள்மைநோய் ஒன்றான லகநோண்டிருக்கின்றை ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததில்
ட நோ லி   னவின் அபிவிருததி குறிதத தததுவநோர்தத
கருததநோக்கதறத  நோம ஆய்வு ஒன்றான ல ய்திருக்கிடறைநோம என்பதநோல் தநோன்.
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21 2006 ஆம ஆண்டில், இந்த உறரை நிகழ்ததப்படேதன் ஒரு
வருேததிற்குப் பின்னர், Lars  Lih  என்றை சுடயச்ற யநோன அறிஞர்
என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? மீதநோன 867 பக்க ஆய்வு ்மைற்றும அதன்
புதிய ஒன்றான ல்மைநோழிஒன்றான லபயர்ப்றப ஒன்றான லவளியிடேநோர். ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ்மைறுகண்டுபிடிப்பு
(Lenin  Rediscovered)  என்றை தற ஒன்றான லெப்பி ஒன்றான லெநோன இந்த நூல்,  என்ன

ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும? இல் ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள வர்க்கததிற்குள்ளநோக
ட நோ லி   னவு உள்டள ஒன்றான லகநோண்டுவரைப்பே டவண்டும என்று
வலியுறுததுகின்றை பகுதிகள் ”ட்மைநோ டியநோன பததிகள்”  என்றும
அறவ உண்ற்மையில் அந்த புததகததிற்கு ஒன்றான ல நோந்த்மைநோனறவ அல் ஒன்றான லெ,
ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் அவற்றறைச் ட ர்ததடத ஒரு விபதது டபநோல்  ேந்த
விேயம என்றும கூறுகிறைது.  ட நோ லி   னவு ஒன்றான லதநோழி ஒன்றான லெநோள
வர்க்கததிற்குள் அறிமுகம ஒன்றான ல ய்யப்பே டவண்டும என்று
விளக்குகின்றை பததியநோனது, “ஒன்றான ல ஒன்றான லெனின் என்ன ஒன்றான ல ய்ய டவண்டும
மீதநோன தீவிரை்மைநோன டவற ஒன்றான லெகறள ஏற்கனடவ ஒன்றான லதநோேக்கி
விடடிருந்ததநோன நிற ஒன்றான லெயில் கவுடஸ்கி ஒன்றான லவளியிடடிருந்த சி ஒன்றான லெ
குறிப்புகளநோல் உந்தப்படடு கறேசி ட ரைததில் ட ர்க்கப்படேறவ
ஆகும” என்று Lih  ்மைக்குத ஒன்றான லதரிவிக்கிறைநோர்.  [Lenin  Rediscovered
(Boston: Brill, 2006), p. 655]. ”தன்னுறேய வறரைவில் கவுடஸ்கியின்
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