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உடுநல சங்கர் சாதி
ஆணவப் டுககால
வழக்கின் தீர்ப்பும் நபண
தண்டல எதிர்ப்பும்
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உள்ளே.. xsp tPRk; cyfk;
உழமப்ாளி நக்களின்
ஆன்மீக ஆயுதம்

மந 17 இனக்கம் என்
ச ால்கிது?

ஸ்டாலின் குறித்த
யபாற்று ரீதினா ார்ழய

அற்யாதிகள் குறித்த
சித்திபம்

காண்டரின் யபாறு

உடுநழ ங்கர் ாதி
ஆணயக் சகாழ
யமக்கின் தீர்ப்பும் நபண
தண்டழ எதிர்ப்பும்

அடிப்ழட நார்க்சினம்

நது நிழ

மநற்மகாள்கள், குறிப்புகள்

இந்தி ளேசிம்
ே ளேசிம்!
திாவிட ளேசிம்
பின ளேசிம்!
ேமிழ்த் ளேசிம்
மாழி ளேசிம்!
ம ாங்கு ளேசிம்
சாதித் ளேசிம்!
சர்வ ளேசிம்
வர்க் ளேசிம்!

cz;ikahfg; ghHf;Fk;NghJ> kdpjd;
vg;NghJ ,d;gkha; ,Uf;fpwhd;? jhd;
tpUk;Gtij milAk;NghJjhd;. czHr;rp
mDgtj;jpd; Mw;wy;> tpUg;gj;jpd;
Mw;wiyr; rhHe;jpUf;fpwJ. xU
Fwpf;Nfhis miltjw;F kdpjd;
MHtj;Jld; tpUk;gpdhy;> ,e;j tpUg;gk;
mtid mikjpahf ,Uf;f tplhtpl;lhy;>
,e;j MHtk; fhuzkhf mtd; mNdfkhf
cwq;f Kbahky; jtpj;jhy;> mg;NghJ
,e;j tpUg;gj;jpd; epiwNtw;wj;jhy;
mtDf;F cz;lhFk; ,d;gj;jpy; cyfk;
midj;JNk xsp tPRtjhf mtDf;Fj;
Njhd;WfpwJ. mtd; fhybapy; epyk;
ghl;L ,irf;fpwJ.
Fwpf;Nfhs; ,d;Dk; milag;gltpy;iy
vd;whYk; guthapy;iy. kdpjd; mij
MHtj;Jld; tpUk;GtJjhd;> mNj fdthf
,Ug;gJk; me;jf; fdthy; Kw;whf
Ml;nfhs;sg; gLtJk;jhd; Kf;fpakhdJ.
mg;NghJ kdpjd; jd; jpwikfis
KOikahfr; nraypy; fhl;Lfpwhd;>
vy;yhj; jilfSlDk; MNtrkhfg;
NghuhLfpwhd;. Kd;Nd itf;Fk; xt;NthH
mbAk; ,d;g miyapy; mtid
KOf;fhl;LfpwJ. xt;nthU Njhy;tpAk;
rhl;ilab Nghyr; RsPnud;W
ciwf;fpwJ. kdpjd; Jd;gKk; kfpo;r;rpAk;
milfpwhd;> mOfpwhd;> rphpf;fpwhd;.
kdpjd; tho;fpwhd;. ,j;jifa cskhHe;j
tpUg;gq;fs; ,y;yhtpl;lhy; tho;f;ifAk;
,y;iy. tpUg;gq;fs; ,y;yhj kdpjd;
,uq;fj; jf;ftd;. tho;f;if Cw;Wf;fs;
mtDf;F milgl;L tpLfpd;wd.
tho;f;if ePiug; ngw mtDf;F ,lk;
,Ug;gjpy;iy. kdpjd; gpwtpapNyNa
mrld; my;y vd;why;> vt;tpj ,d;gf;
Nfspf;iffSk; mtDila tho;f;ifapd;
ntWikia epiwf;f KbahJ.
 nrHNfa; nrf;khpNaht;
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உழைப்பாளி மக்களின்
ஆன்மீக ஆயுதம்
மராம் சகர்நான்

ொ

ர்க்சிம் தொழினொளி ர்க்கத்தின் சித்ொந்ம். தொழினொளி
ர்க்கத்தின் னன்களுடன் நடிொக, தகிங்கொக இடடயுநவு
தகொண்டது.
ர்க்கங்கபொகப் பிரிந்திருக்கும் எரு சமுொத்தில் ந் எரு
கண்நொட்டமும் நனும் எரு ர்க்கத்தின் னன்கடப
முன்டப் தடுத்ொல், சொர்ந்திருக்கொல் இருக்க முடிொது.
ர்க்கப் பிரிவிடணகடப அடிப்தடடொகக் தகொண்ட எரு
சமுொத்தில், அறிொற்நலின் னித்ன்டகளும், ல்டனகளும்,
சொத்திப்தொடுகளும் ப்நதொதும் க்களின் டடமுடந
டடிக்டககபொல் தீர்ொனிக்கப் தடுகின்நண. அந் சமுொத்தின்
ொழ்க்டக, அன் அடிப்தடட, அன் சிநப்பில்புகள், பர்ச்சி
ஆகிட அன் ர்க்கங்களின் னன்கடபப் தொதிக்கொல்
இருக்க முடிொது. னி எரு னிர், நிறுணங்கள் ற்றும் அசு
ஆகி ல்னொற்றின் டடமுடந டடிக்டககளும் ர்க்கச்
சொர்பு தகொண்டொக இருப்தது விர்க்க முடிொது. ணந, னி
எரு னிர், நிறுணம், அசு குறித் அறிவு விர்க்க
முடிொதடி ர்க்க னன்கடபப் பிதிதலிப்தொகந இருக்கும்.
எவ்தொரு குறிப்தொண சமுொமும் தல்நறு சிக்கனொண,
முண்தொடொண இக்க நிகழ்வுகளுடன் முன்நணறிச் தசல்கிநது.
ணக்நக உரித்ொண ொர்த்ொண பர்ச்சி விதிகளுக்கு ற்த
அது பர்ச்சி அடடகிநது. தொருர் விரும்பிணொலும்,
விரும்தொவிட்டொலும், இந் பர்ச்சிட திர்க்கும் அல்னது இந்
பர்ச்சிக்குத் டடொக இருக்கும் ல்னொ சக்திகடபயும் கொனப்
நதொக்கில் அது தற்றி தகொள்கிநது. ணந, ந்த் னிதொரு
ர்க்கத்தின் னனும் சமூக பர்ச்சி விதிகளுக்கு முண்தட்டொக
இருந்ொல், அனுடட சித்ொந்ம் அறிவிலுக்கு
ற்புடடல்ன. அது அறிவில் அடிப்தடட அற்நொகி
விடுகிநது.
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சமுொத்தின் பர்ச்சி விதிகளுடன் ன்டநக்கும் முண்தடொ எரு ர்க்கம்
னொற்றில் இருக்குொணொல் அது தொழினொளி ர்க்கந. முனொளி ர்க்கத்டப்
நதொனன்றி, தொழினொளி ர்க்கம் ணது ஆட்சிட நிந்ொக்க முற்சிக்கவில்டன.
எரு சமுொ ர்க்கம் ன்ந முடநயில் ொநண டநந்துவிடக்கூடி எரு சமுொத்ட
கட்டிடக்கந அது முன்று ருகிநது. அன் நதொொட்டத்தின் அக
னன்களும், குறிக்நகொள்களும் சமூக பர்ச்சியின் ொர்த் விதிகளுடன் முற்றிலும்
எத்துப் நதொகக் கூடிது.
தொட்டொளி ர்க்கத்தின் புட்சிப் நதொொட்டம் முன்டத் தல்நறு நகள்விகளுக்கு
விடடொக னொற்று ழியில் நொன்றி பர்ந் த்துந ொர்க்சிம். அது
உண்டயின் னன்கபொல் ழிகொட்டப் தடுகிநது. தணன்நொல், அது ொர்த்த்ட
அறிவில் ழியில் அறிந்து தகொள்கிநது. ொர்க்சிம் ட்டுந எந சத்தில், எரு
அறிவினொகவும் அசில் டடிக்டகக்கு எரு ழிகொட்டிொகவும் விபங்கி ருகிநது.
ொர்க்சிம் முழுடக்கும் அன் எவ்தொரு தகுதிக்கும் இது ததொருந்தும்.
ந் எரு த்துொர்த்க் நகொட்தொடும் இல்தொகந எரு உனகக் கண்நொட்டொகும்.
அது ப்நதொதுந நனும் எரு சமுொ ர்க்கத்தின் னன்கடபப் பிதிதலிக்கிநது.
ஆகந, எரு ர்க்கத்தின் டடமுடநகடப முடிவு தசய்க்கூடி தற்றுக் நகொள்கடப
குத்ளிக்கும்தடி த்தும் தணிக்கப்தடுகிநது. ல்னொக் கொனங்களிலும் நனும் எரு
த்துொர்த்க் தகொட்தொட்டில்ருந்ந சமூகக் கண்நொட்டங்கள் பிநக்கின்நண.
ொர்க்சிம் தொழினொளி ர்க்கத்திற்குத் ணது உனகக் கண்நொட்டத்ட ங்குதில்
எந எரு நொக்கத்ொல் ட்டுந ழிகொட்டப் தடுகிநது. அது பிடற்நொக,
சரிொணொக, ொழ்க்டகக்கு உண்டொணொக அந்க் கண்நொட்டம் இருக்க
நண்டும் ன்தந. ஆகந, அது ணது நிர்யிப்புகளில் ப்நதொதுந
விஞ்ஞொணத்டச் சொர்ந்திருக்கிநது. ொர்க்சித்தின் ஆய்வுமுடந ததொருள்முல்ொ
இக்கவில் அறிவில் ஆகும்.
ொர்க்சித் த்தும் ன்தது உர்ட, அன் நொற்நத்டக் குறித்தும்,
சொொம்சத்டக் குறித்தும் தொர்க்கும்நதொது ததொருளின் விடபதணொக அன்
பிதிதலிப்தொகந தொர்க்கிநது. ணநொன் அது ததொருள்முல்ொம் ஆகிநது.
இக்கவில் ததொருள்முல்ொம் ொர்க்சித்தின் த்தும் ஆகும்.
ொர்க்சிொணது, உனடக அன் தொடர்ச்சிொண, இடடயீடில்னொ பர்ச்சிப் நதொக்கில்
ஆொய்கிநது. இற்டகக்கும், சமுொத்திற்கும் பிநொகிக்கப்தடக்கூடி அன்
ததொதுொண பர்ச்சி விதிகடபக் கண்டுபிடித்து. ொர்க்சிம் எருடகயில்
ர்க்கவில் ததொருள்முல்ொொகும்.
பர்ச்சி ன்தது எரு குறிப்பிட்ட கொனத்தில், அந்க் குறிப்பிட்ட இடத்தில் நினவும்
திர்டநகளின் நதொொட்டத்ட அடிப்தடடொகக் தகொண்டிருக்கிநது. சமுொத்டப்
ததொறுத் ட்டில் இது நர் திொண சமூக சக்திகபொண ர்க்கங்களின் நதொொட்டொக
அடந்துள்பது. தொழினொளி ர்க்கம் ணது விடுடனக்கொண நதொொட்டம்
டத்துற்கொண ொர்மீக நிொத்ட ொர்க்சித்திடமிருந்ந ததறுகிநது. ர்க்கப்
நதொொட்டத்தின் த்துொக ொர்க்சிம் இருக்கிநது.
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ஆணொல், முனொளித்தும் நசொசலிசத்திற்கு ழிவிட நண்டும் ன்ந நிர்யிப்பு
த்துத்திலிருந்து நொன்றுல்ன. எரு குறிப்பிட்ட சமூக ததொருபொொ அடப்பின்
சமூக உற்தத்தி தொடர்தொண விதிகடபயும், ததொருபொ அனுகூனங்களின் உற்தத்தி
ற்றும் விநிநொகம் தற்றி விதிகடபயும் ஆொயும் எரு விஞொணத்திணொல்ொன்
இத்டக எரு நிர்யிப்டதப் ததந முடியும். அந் விஞ்ஞொணம்ொன் அசில்
ததொருபொொம்.
ொர்க்சி சித்ொந்ம் அசில் ததொருபொொத்திற்கு ஆொய்ச்சிக் நகொட்தொடுகடப
ங்கியுள்பது. அது சமுொ ொழ்வின் உண்டொண அடிப்தடட ததொருபொ
உற்தத்தியில் அடங்கியுள்பது ன்தட அறுதியிட்டுக் கூறுகிநது. எவ்தொரு சமுொ
அடப்பும் னொற்று ழியில் விர்க்க முடிொ புநச் சூழ்நிடனகபொல் உருொகி
நிடனததறுகிநது. அந் நிடனயும் றுக்கப்தட்டு ொற்நத்துக்கு உள்பொது ன்ததும்
விர்க்க முடிொ பர்ச்சி விதி ன்தடயும் கூறுகிநது. ணந, முனொளித்து
உற்தத்தி முடந ன்தது னொற்று ழியில் விர்க்க இனொொக இருப்பினும் அது
ொறுற்குரிது ன்தடயும் அசில் ததொருபொொந கண்டு தசொல்னக் கூடிொக
இருந்து.
கம்யூனிச அடப்பு நொன்றி பர்டத் தீர்ொனிக்கும் நசொலிச உற்தத்தியின்
பர்ச்சி சம்தந்ப்தட்ட விதிகடபயும் ொர்க்சி அசில் ததொருபொொம்
ஆொய்கிநது. இவ்ொறு, னொற்று பர்ச்சிப் நதொக்கின் எரு இல்தொண கட்டொக
கம்யூனிசக் கட்டம் நொன்றுது விர்க்க முடிொது ன்தட ொர்க்சிம்
தய்ப்பித்துக் கொட்டுகிநது.
விஞ்ஞொணக் கம்யூனிசம் ன்தது முனொளித்தும் நசொசலிசொகப் புட்சிகொக
ொறுது சம்தந்ப்தட்ட விதிகடபயும், அநநதொல் நசொசலிசத்டயும்
கம்யூனிசத்டயும் நிர்ொணிப்தது சம்தந்ப்தட்ட விதிகடபயும் விரிக்கும் எரு
கம்யூனிசக் நகொட்தொடொகும். இது எரு உறுதிொண விஞ்ஞொணத் த்துொண அசில்
ததொருபொொத்தின் அடிப்தடடயில் அடந் எரு நகொட்தொடொகும்.
ஆக, ொர்க்சிம் எரு விஞ்ஞொணம். உடப்தொளி க்களின் உர்வு பூர்ொண
டடிக்டககள் மூனொகத்ொன், சமுொத்ட நசொலிச ரீதிொக ொற்றுதும்,
அடண நனதிகொக பர்ச்சியுநச் தசய்தும் சொத்திம் ன்தொல், ொர்க்சித்டப்
தந் தகுஜணப் தகுதியிணரின் இக்கத்துடன் பிரிக்கமுடிொ டகயில் இடப்தது
இன்றிடொொகிநது.
உனடகப் புட்சிகொக ொற்றும் சித்ொந்ொண ொர்க்சி சித்ொந்ம் அப்நதொதுொன்
உருொக்கப்தட்டு ந் சத்திநனந ொர்க்ஸ் அடண உடப்தொளி க்களின்
ஆன்மீக ஆயும் ன்று ர்ணித்ொர்.
ொர்க்சிம்ொன் விஞ்ஞொணக் நகொட்தொட்டட தகுக்களின் சமூக டவ்டிக்டககளுடன்
பிடக்கும் தணிட முல் டடொக முன்டத்து. ொம் எரு நிொொண
இனட்சித்திற்கொகப் நதொொடி ருகிநநொம், இந்ப் நதொொட்டம் தற்றி ொடக சூடுது
விர்க்க முடிொது ன்ந திட ம்பிக்டகட க்கள் ணத்தில் ஊட்டுது இந்ப்
பிடப்பின் எரு நொக்கொகும். உடப்தொளி க்களுக்கு அர்களின் தணிகடபயும்
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அற்டந நிடநநற்றுற்கொண ழிமுடநகடபயும் தற்றி எரு தளிொண
உர்ட ற்தடுத்துது இந் பிடப்பின் ற்தநொரு நொக்கம் ஆகும்.
ொர்க்சிம் விஞ்ஞொணத் ன்ட தகொண்டது. விஞ்ஞொணத்தில் இருந்ந அது ணது
ஆற்நடனப் ததறுகிநது. ஆணொல் ந் எரு விஞ்ஞொணமும் கொனத்திற்கு
எவ்ொொகிவிட முடியும். எரு விஞ்ஞொணம் பர்ச்சியுறுது நின்றுவிடும்நதொது, அது
கொனத்திற்கு எவ்ொொகிவிடுகிநது.
அறிவு, அது வ்பவு சரிொணொக இருந்நதொதும், முற்றிலும் பூத்தும்
உடடொக எருநதொதும் ஆக முடிொது. அறிவின் குறிக்நகொள்களும், தணிகளும்,
சொத்திக் கூறுகளும் டடமுடநொல் அொது, ொழ்க்டக நிடனடகடபத்
நொற்றுவிக்கும் னி டடிக்டககபொநனந தீர்ொனிக்கப்தடுகின்நண. டடமுடந
எருநதொதும் ஸ்ம்பித்து இருப்ததில்டன. அது நலும் நலும் பர்கிநது. அப்நதொது,
அறிவின் முன்ணொள் த்டண த்டணநொ புதி புதி பிச்சிடணகடபத்
நொற்றுவிக்கிநது. அற்றிற்குத் தீர்வு கொணுற்கு அசிொண முன் நடகடபயும்
உண்டுதண்ணுகிநது. அறிவு விரிந்து பர்ந்து ொர்த்த்தின் தன்நலும் அதிகொண
துடநகளுக்கு தவுகிநது. அது ஆடடயும்நதொது ணது உள்விதிகடபப் தற்றி
நன்நலும் அதிகொகத் தரிந்து தகொள்கிநது.
ஆக, எரு விஞ்ஞொணம் நலும் பர்ச்சியுறுற்கொண உள்பொற்நடனப்
ததற்றிருந்ொல்ொன், அொது அது தடடப்தொக்கத் ன்ட தகொண்டொக
இருந்ொல்ொன், அது விஞ்ஞொணொக நீடிக்க முடியும். எரு சித்ொந்ம் ல்னொ
விஞ்ஞொணங்களின்  வீண கல்கடபயும் ணது தகுத்ொய்வு ல்டனக்குள்
இடடநொது ஈர்த்துக் தகொள்ளும் நதொந அது விஞ்ஞொண ரீதிொணொகிநது.
ொர்க்சித்தின் னொறு முழுதும் அன் தடடப்தொக்கத் ன்டக்கு சொன்று
தகர்கிநது. ணக்கு முந்தி விஞ்ஞொண, சமூக அறிவுச் தசல்ங்கள் அடணத்டயும்
கிகித்துக் தகொண்டு, இதுொள் டயிலும் நசகரித்துக் குவிக்கப்தட்ட எட்டுதொத்
னி அறிவின் அடிப்தடடயில்ொன் ொர்க்சிம் உதித்தழுந்து.
ொர்க்சும் ங்தகல்சும் புதி புதி னொற்று அனுதங்கடப, புதி புதி
விஞ்ஞொணத் கல்கடபத் தொகுத்து ந்ணர். அற்றின் அடிப்தடடயில்
அசிொண திருத்ங்கடபச் தசய்து ங்கள் சித்ொந்த்ட பர்த்து ந்ணர்.
1848-1851 ஆம் ஆண்டுகளின் முனொளித்து புட்சிகளின் அனுதம், தொட்டொளி
ர்க்க சர்ொதிகொத்ட நிடனொட்டும் முல் முற்சிொக விபங்கி 1871 ஆம்
ருடப் தொரிஸ் கம்யூனின் அனுதம், தொட்டொளி ர்க்கம் டத்தி ர்க்கப்
நதொொட்டத்தின் டடமுடந அனுதம், இற்டக விஞ்ஞொணம், சமூக சிந்டண தற்றி
புதி தசய்திகள் ஆகிற்டந இவ்டகயில் முக்கிொகக் குறிப்பிடனொம்.
1890 ஆம் ஆண்டுகளின் ஆம்தத்தில் முனொளித்தும் கொதிதத்திொக
பர்ற்கொண அறிகுறிகள் தன்தட்டண. உடநண ங்தகல்ஸ் இந்ப் புதி
நதொக்டகப் தற்றி ஆொய்தில் இநங்கிணொர். ொமும் ொர்க்சும் நசர்ந்து கண்டுபிடித்
ததொருபொொ சமூக பர்ச்சிப் நதொக்குகளின் கண்நொட்டத்தில் இருந்து இடண
ஆொய்தில் ஈடுதட்டொர்.
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ொர்க்சி பர்ச்சியில் புதி கட்டம் விபொதிமிர் தனனின் ன்ந ஆளுடயின்
நடநொடு பிடந்துள்பது. முனொளித்தும் ணது கொதிதத்திக் கட்டத்தில்
பிநசித்திருந், முனொளித்துத்திலிருந்து நசொசலிசத்திற்கு ொறிச் தசல்லும் எரு
புதி சகொப்ம் ஆம்தொகியிருந் புதி னொற்று நிடனடகளில் தனனின் ொழ்ந்து
தணிொற்றி ந்ொர்.
தனனின் ொர்க்சித்ட நலும் தசழுடப் தடுத்திணொர். டுத்துக் கொட்டொக, இற்டக
விஞ்ஞொணத்தில் ற்தட்ட புட்சி ததொருளின் ன்டடயும், அது நீடிக்கும்
டிங்கடபயும் தற்றி பிச்சிடணட ழுப்பிது; இன் மூனம் ொர்க்சி அறிவுக்
நகொட்தொட்டின் முன்ணொள் அநணக பிச்சிடணகடபத் நொற்றுவித்து.
கொதிதத்தித்தின் னிச் சிநப்தொண கூறுகளும், நசொசலிசப் புட்சியும், சமுொத்ட
நசொலிச ரீதியில் ொற்றுற்கொண முற்சியும், ர்க்கவில் நலும் பர்டயும்,
சமூக இக்க நிகழ்வுகடப அற்றின் சகன சிக்கல்களுடனும் முண்தொடுகளுடனும்
ஆொய்டயும் நகொரிண. நலும், புட்சிப் நதொொட்டமும் நசொலிச நிர்ொமும்
அசில் கட்சிகபது கருத்துக்கள், டடிக்டககள் நதொன்ந அகநிடன கூறுகளின்
தொத்திம் னும் மிக முக்கிொண பிச்சிடணட ழுப்பிண. இந் அகநிடன கூறுகள்
தன ழிகளில் தகுக்களின் உண்டொண டடிக்டககடபயும், னொற்றின்
முன்நணற்நத்டயும் முடிவு தசய்கின்நண. இட ொவும் சித்ொந்த்துடன்
தொடர்புடடட. இந்ப் பிச்சிடணகள் அடணத்திற்குொண விடடகடப தனனிணது
அறிவுச் தசல்த்தில் கொனொம்.
அசில் ததொருபொொத் துடநயில் தனனின் கொதிதத்திம் முனொளித்துத்தின் மிக
உர்ந் கட்டொக, கடடசிக் கட்டொக இருக்கும் எரு நகொட்தொட்டட உருொக்கிணொர்.
அசில் துடநயிலும் ததொருபொொத் துடநயிலும் அன் உள்பொர்ந் விதிகடபக்
கண்டு பிடித்ொர். நசொசலிசத்தின் ததொருபொொ விதிகடப ஆொய்ற்கொண ழிகடப
குத்துத் ந்ொர். ஆக, விஞ்ஞொணக் கம்யூனிசக் நகொட்தொட்டின் பர்ச்சிக்கு தனனின்
ஆற்றி ஆக்கபூர்ொண தங்கு முனொளித்துத்திற்குப் ததினொகப் புட்சிகொண
முடநயில் நசொசலிசத்டக் தகொண்டு ருல், நசொலிச சமுொத்ட அசில்
ரீதியில் எழுங்கடத்ல் ஆகி பிச்சிடணகளுடன் முன்டொகத் தொடர்பு
தகொண்டது. தனனினிம் கொதிதத்திக் கொனகட்டத்தின் ொர்க்சிம் ஆகிது.


பாட்டாளி வர்க் ப் பண்பாடு
உழப்ழத நசிப்ததும், உழப்புச் சுண்டழன எழிக்க உயிருள்பழ
நதோோடுதுந உன்ண ோழ்க்ழக முழந ஆகும்.
உழப்புச் சுண்டலில் இருந்து னிகுனத்ழ விடுழன செய்யும்
உன்ண இனட்சித்திற்கு மீமுள்ப ோழ்ோழப அர்ப்தணிப்நதோம்.
மிழ்ப் தண்தோடு, இந்துப் தண்தோடு, திோவிடப் தண்தோடு, இந்திப்
தண்தோடு ஆகோ கூப்தோடு. க்குத் நழ தோட்டோளிர்க்கப் தண்தோடு.
உழக்கும் க்களின் னன்களுக்கு ற்ந வித்தில் னி எருர் ணது
ோழ்க்ழக முழநழ ோற்றி அழத்துக்சகோள்ந தோட்டோளி ர்க்கப்
தண்தோடு.
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மந17 இனக்கம்
என் கசால்கிது?

|ார்ழயனான்

 மிர் உரிடயும் ற்சொர்புத் மிழ்ொடும் ன்ந டனப்பில் ததங்களூரு நியூ
மின் நொட்டில் பூர்ணிொ டொக்கீசுக்கு அருகில் உள்ப கணொ ங்கி ஸ்.சி./ ஸ்.டி
பிரிவு சங்க கட்டிடொண தஜய் பீம் தனின் மூன்நொம் பத்தில் உள்ப கூட்ட அங்கில்
ந 17 இக்க அங்கக் கூட்டம் 10 - 12 - 2017 ஞொயிறு அன்று முற்தகலில்
டடததற்நது. இக்க முன்ணணித் நொர்கபொண பிவீன் ற்றும் திருமுருகன் கொந்தி
ஆகிநொரின் உடகடப முழுதும் நகட்கும் ொய்ப்பு கிட்டிது.
 ொ ொ தன கவின் முன்ணொள் நொர் கி த ததொன்டணன் ந 17 இக்கத்துடன்
தகொண்டிருக்கும் தருக்கம் ற்றும் னண்டனில் சிக்கும் நொர் முணொ ொநஜந்தின்
நதொன்நநொர் அட தீவிொக ஆரித்து ருது நதொன்ந கொங்கபொல் அது
ொர்க்சீம் சொர்ந் இக்கம் ன்ந ம்பிக்டகயுடன் தசன்நநன்.
நொர் பிவீன் நதசும்நதொது மிகத்தின் ததரிொர் இக்கங்களின் தொடர்ச்சிந ந
17 இக்கம் ன்று குறிப்பிட்டொர். நொர் திருமுருகன் கொந்தி நதசும்நதொது
முத்துக்குொர்ொன் ங்கள் இக்கத்தின் டனர். முத்துக்குொரின் இறுதி ஊர்னத்தின்
நதொதுொன் ொனும் பிவீனும் சந்தித்துக் தகொண்நடொம். அன்று தொடங்கிந ந 17
இக்கத்தின் தம் ன்று குறிப்பிட்டொர்.
திருநகொடன கப்தல்தடடத் பத்திற்கொக அதரிக்கொவும், ணிக னன்களுக்கொக
இந்திொவும் ஈப் பிச்சிடணயில் சிங்கப அடச ஆரிப்தொகக் குற்நம் சொட்டிணொர்.
2007 ொர்ச்சில் அதரிக்கொ இனங்டகயுடன் தசய்து தகொண்ட எப்தந்த்திற்குப் பிநநக
ஈப் நதொொட்டத்தின் நதொக்கு ொறிவிட்டது ன்று குறிப்பிட்டொர்.
நொடி அசு தொர்ப்தண தனிொக்களின் அசு ன்றும் நொடி சுற்றுப்தம் தசல்லும்
இடங்களுக்கு ல்னொம் ஆறு கொர்ப்தநட் முனொளிகடப அடத்துச் தசன்று அங்நக
ணிக எப்தந்ங்கடப தசய்து தகொள்கிநொர். ன் மிழ்ொட்டு முனொளிகபொண து
சொ ஸ்நடொர்ஸ் அண்ொச்சி நதொன்நநொட அர் அடத்துச் தசல்தில்டன
ன்று நகட்டொர்.
மிர்கள் ங்கள் நினங்கடப பிந ொநினத்ர்களுக்கு விற்கக் கூடொது ன்நொர்.
நகபொ க்கள் ங்கள் நினங்கடப வ்பவு விடன தகொடுத்ொலும் பிந
ொநினத்ர்களுக்கு விற்க ொட்டொர்கள் ன்றும், மிர்கள் அவ்ொறு இல்டன
ன்றும் ததருபவுக்கு நினங்கடபயும் தொழில்கடபயும் ொர்ொரிகள் டகப்தற்றிக்
தகொண்டு விட்டொர்கள் ன்றும் தசொன்ணொர்.
ததங்களூரில் அப்தொர்ட்தன்ட் ொங்குற்குப் ததில் மிழ்ொட்டில் நினம் ொங்குதில்
உங்கள் நசமிப்டத முலீடு தசய்யுங்கள். அட நீங்கள் விசொம் தசய்ொவிட்டொலும்
ற்நர்களுக்கு குத்டகக்கு விடுங்கள் ன்று நகட்டுக் தகொண்டொர்.
ற்சொர்பு ன்தது இடநொண்டடக் குறிக்கிநது ன்று தசொன்ணொர். ல்னொ
ர்க்கங்கடபயும் நசிக்க நண்டும் ன்று தசொன்ணொர்.
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மிர்கள் உனதகங்கும் ல்ன நடனொபொக இருப்தற்நக ங்கடப தயிற்றுவித்துக்
தகொள்கிநொர்கள். ஆளுடப் தண்புள்ப தொழில் முடணநொர்கபொக ங்கடப
பர்த்துக்தகொள்ப நண்டும் ன்று நண்டுநகொள் விடுத்ொர். உங்கள் நசமிப்டத
மிழ்ொட்டில் தொழில் தொடங்க முலீடு தசய்யுங்கள் ன்றும் நகட்டுக் தகொண்டொர்.
மிர் தண்தொட்டிற்கும் ஆரிப் தண்தொட்டுக்கும்உள்ப அடிப்தடட நறுதொட்டட
ழிதொட்டு முடநகடபக் தகொண்டும், திருக்குநடப முன்டத்தும் விபக்கிணொர். குரி
மீணர்களின் துத்டயும், விடுடனப் புலிகள் இக்கத்தின் சிவில் சமூகக்
கட்டடப்பு குறித்தும், ததரிொட முன் நிறுத்துன் அசித்டயும் நதசிணொர்.
நசி இணங்களின் விடுடன நகொரிக்டக எடுக்குமுடந சொர்ந்ல்ன உரிட
சொர்ந்ொகந ற்நதொது உனதகங்கும் தொர்க்கப்தடுொக தசொன்ணொர். கட்டநனொனிொ,
குர்திஸ்ொன் தற்றி தசொன்ணொர். அசில் கட்சிகள் அல்ன இக்கங்கநப க்களின்
னனில் அக்கடந தகொண்டிருப்தட ன்று தசொன்ணொர். ங்கள் இக்கத்தில் நசவும்,
நிதி உவும் நகொரிணொர்.
நொர்களின் உடகளில் ள்பக்கூடி விடங்கள் ட்டுமின்றி ற்கக் கூடி
விடங்களும் நிடநந இருந்ண. எட்டுதொத்த்தில், ந 17 இக்கமும் ர்க்க
சசத்ட லியுறுத்தும், முனொளி நசிொ இக்கங்களில் என்று ன்தடத்
தளிொகப் புரிந்து தகொள்ப முடிந்து.
 ொ ொ தன க நதொனநொ நொர் திொகுவின் மிழ்த் நச விடுடன இக்கம்
நதொனநொ ங்கடப ொர்க்சீர்கள் ன்று உரிட நகொவில்டன ன்ந அபவுக்கு
தொயில்டன ன்று நொன்றிது. முழு உடயிலும் எந எரு இடத்தில் வி நறு
ங்கும் ொர்க்சீம் ன்ந தசொல்டன அர் தன்தடுத்வில்டன. அந் எரு
இடத்திலும் கூட ‘ொ.தன.இக்கங்களுடன் நசர்ந்து ஆர்.ஸ்.ஸ். அலுனகத்ட
முற்றுடக இட்நடொம்’ ன்தொகக் குறிப்பிட்டொர். 

வர்க் ஒற்றுமக்கும் சர்வளேசித்திற்கும் எதிான
ளோழர் முனா ாளேந்தினின் ளேசிம்
நசித்திற்கும் ோர்க்சித்திற்கும் இழடயினோண னோற்று ரீதிோண
உநழ ஆய்வு செய் இனத்தீன் அசரிக்க ோர்க்சிோண சோணோல்ட்
ங்க் செோல்து, இந் இருதத்திநோோம் நூற்நோண்டின் ஆம்தத்திலும்
மிகப் சதோருத்ோண கூற்நோகும்:
“எரு நெம் ற்சநோரு நெத்ழ இன்னும் எடுக்கிக் சகோண்டிருக்கும்ழ
ர்க்க எற்றுழ ன்தது ெோத்திமில்ழன. சோழினோளி ர்க்கத்தின்
இழடயிநனந இருக்கிந நிநோம், தோல் நிந்ழண நதோன்ந
பிரிவிழணக்கோண ஆோங்கழபப் தட்டிலிடக்கூடி நிழனயில், குறுகி
நோக்கும் அதிகோ விருப்பும் சகோண்ட நசித்திற்கோண உடணடி
திர்விழணோக ெர்நசித்ழ ழக்க முடிோது.”

மதாமர் னமுா பாமேந்திபன்,
நூல்: ோன் பின்வீணத்து ோநடோடி இல்ழன.
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ஸ்டாலின் குறித்த
வபாற்று ரீதினா
ார்லவ
னமுா பாமேந்திபன்



டந்சல்னோம் ன்நோகந டந்து ன்று
செோல்லிவிட்டுப் நதோது ோர்க்சி அணுகுமுழந அல்ன.
ஸ்டோலின் பிச்சிழணழ ரும் ெோோோக
எதுக்கிவிட்டுப் நதோக முடிோது.
ஸ்டோலின் குறித்து இரு விோண க்ஸ்ட்ரீம்
தோர்ழகள் உண்டு. ஸ்டோலின் எரு ெர்ோதிகோரி.
ஏன்நழக் நகோடிப் நதழக் சகோன்நோர். அது ஆட்சி
சகோடுங்நகோன்ழ ஆட்சி ன்தது ஏன்று. இன்சணோரு
தோர்ழ, ஸ்டோலின் கோனத்தில் அர் ந்சோரு
ழடமுழநத் றும் விடவில்ழன. அர்
சனனினித்ழ உர்த்திப் பிடித்ர். அர் மீது
செோல்னப்தடும் தோரி சகோழனக் குற்நச்ெோட்டுக்கள்
அழணத்தும் சதோய். இழ இண்டும் ஸ்டோலின் குறித்
னோற்று ரீதிோண தோர்ழ இல்ழன.
சன்ஷ்விக் அசிழழனப் நதசிக் சகோண்டிருந்
அனக்ெோன்டோ சகோனோன்டோழ , செர்னியுடன்
உடன்தோட்டுக்குப் நதோது ெோத்திமில்ழன ன்ந
டிோட்ஸ்கிழ , தல்நறு ருங்களில் அசில்
விங்களில் முண்தட்ட இந் இரு ஆளுழகழபத்
ணது நதோல்ஷ்விக் அசிலில் இழத்ோர் சனனின்.
விெோயிகழப இக்கத்துடன் சோழினோளிகளுடன்
இழத்து நெோெலிெத்ழக் கட்டுது தற்றி
நோசித்ோர் சனனின். கட்சிக்குள் ெணோக
த்தித்தும் ன்தழ உழோடலின் ழி
நிழனோட்டிணோர் சனனின். குறிப்தோக , ோரிக்கோன
அண்ழணழக் ழகதற்றும் முடிவு. நெோெலிெ
ெமூகத்தில் ெணோகம் தற்றி முற்கூறிணோர் சனனின்.
ஸ்டோலின் கட்சிக்குள் ெணோக த்தித்துத்திற்கு
ோநோக ோற்றுக் கருத்திணழத் னிழப்தடுத்தி
புட்சியின் ழனர்கழப எவ்சோருோக அழித்ோர்.
சோழில் மூனணத்திற்கு விெோயிகளின் மீது
ன்முழநழச் செலுத்திணோர்.
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ோறுதட்ட கருத்துக் சகோண்ட
நதோல்ஷ்விக் கட்சி உறுப்பிணர்கழபயும்
துநோகிகள் னும் சதரில் அழித்ோர்.
ெமூக விஞ்ஞோணங்கள் , இற்ழக
விஞ்ஞோணங்கள், இழ குறித்
ஆய்வுகள், கழனஞர்களின் புதி
செோல்சறிகள் இற்றின் மீது ணது
னிப்தட்ட கட்டுப்தோட்ழட நிழன
நிறுத்திணோர்.
இழசல்னோம் குறித்து விரிோண
ஆய்வு நூற்கள் ோர்க்சிர்கபோநனந
ழுப்தட்டுள்பண. ஸ்டோலின்
கோனத்தில் அழித்சோழிப்புகள்
நிகழ்ந்திருக்கின்நண ன்தண சறும்
அதூறுகள் அல்ன. இற்கோண
சோழகோண ஆோங்கள்
சதஸ்த்நோய்க்கோ சளிப்தழடத்
திட்டத்தின் கீழ் இப்நதோது
கிழடக்கின்நண. இழசல்னோம்
இன்று நெோெலிெத்ழயும்
ெணோகத்ழயும் இழக்க
நிழணக்கிந ரும் நிோகரித்துச் செல்ன
முடிோது.
இந நழப , ஸ்டோலின் ெர்ோதிகோரி
ண இட்னருடன் எப்பிடப்தடுழ ,
அர் நகோடிக் கக்கோநணோழக்
சகோன்நோர் ன்தழ ோம்
நிோகரிக்கிநநோம். ஸ் ஆக்
கோப்தகப் புள்ளிவிங்கள் நற்கத்தி
கம்யூனிெ விநோதிகபோல்
ஊதிப்சதருக்கப்தட்டு
சளியிடப்தட்டிருக்கின்நண.
தோசிெத்ழ வீழ்த்திதில் , உள்ோட்டில்
திர்ப்புட்சிழ முறிடித்தில்
ஸ்டோலிணது தோத்தித்ழ ோம்
உர்த்திப் பிடிக்கிநநோம்.
முண்தோடுகழபக் ழகோளுதில்
ஸ்டோலிணது ழனழப் தண்பு குறித்
ச்ெரிக்ழகழ சனனின் நதோல்ஷ்விக்
கட்சியின் த்திக் குழுவுக்கு அனுப்பி
கடிம் சய்ப்பிக்கிநது.

gaDs;s tho;T
'tho;T rfpf;f Kbahjjhf
MdgpwFk; vg;gb
tho;tnjd;gijf; fw;Wf;nfhs;.
cd; tho;itg; gaDs;sjhf
Mf;fpf;nfhs;.
kdpjdJ kjpf;f Kbahj ,dpa
cilikfspy; rpwe;jJ mtdJ
tho;thFk;. mtd; xU jlitjhd;
tho KbAk;. fhynky;yhk;
Fwpf;Nfhs; ,y;yhky;
ghohf;fptpl;Nld; vd;w tUj;jk;
tijg;gjw;F tha;g;G mspf;fhj
tifapy; mtd; rPuhf tho
Ntz;Lk;. mw;gdhf tho;e;J
,opT NjbNdd; vd;w mtkhdk;
cs;sj;ij vupg;gjw;F
,lkpy;yhj tifapy; Neuhf tho
Ntz;Lk;. cyfj;jpd; jiyrpwe;j
yl;rpaj;Jf;fhf> kdpj Fyj;jpd;
tpLjiyg; Nghuhl;lk; vd;w
nghd;dhd khh;f;fj;Jf;fhf> ehd;
vd; tho;T KOtijAk;
mh;g;gzpj;Njd; vd;W ,wf;Fk;
nghOJ $Wk; cupik ngWk;
tifapy; mtd; tho Ntz;Lk;.
jpBh; NehNah> Nrhf tpgj;Njh
tho;Tf;F ntbitf;ff;
$Lkhjyhy;> kdpjd; jd;
tho;tpd; xt;nthU tpehbiaAk;
ed;F gad;gLj;jpf; nfhs;s
Ntz;Lk;."
 epf;Nfhyha; x];jpNuht];fp
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mw;gthjpfSk; mw;gthjKk;
mwptpay; kw;Wk; r%fj; Jiwapy;
kyl;Lj;jdkhd kNdhghtj;ijf;
nfhz;ltu;fs; mw;gthjpfs;. mtu;fSila
rpj;jhe;jk; mw;gthjk; vdg;gLk;.
khh;f;Rk; mw;gthjKk;

mw;gthjpfs;
Fwpj;j
rpj;jpuk;
n`d;wp`; Nthy;ft;
vOjpa 'khh;f;];
gpwe;jhh;" E}ypy; ,Ue;J
‘gioa cyfk;
mw;gthjpf;Fr; nrhe;jk;
vd;gJ cz;ikNa.
Mdhy; ehk; gae;J
gpd;thq;f Ntz;ba
G+r;rhz;bahf mtiu
epidf;ff; $lhJ.
mjw;F khwhf ehk;
ftdkhff; Fwpj;Jf;
nfhs;sNtz;Lk;. ,e;j
cyfr; rPkhdhfpa
mtiu ehk; Muha;tJ
gaDs;sJ.”
fhu;y; khu;f;];

mw;gthjpapd; cyfj;Jld; elj;jpa
Nghuhl;lNk khu;f;rpd; jpwikiaAk;>
Nghuhl;lf;fhuu;> rpe;jidahsu;> Gul;rpf;fhuu;
vd;w Kiwapy; mtUila MSikiaAk;
$u;ikahf;fp tsu;j;jJ.
mth; jd;Dila gs;spg; gUtj;jpNyNa
mw;gthj tho;f;ifapd; Mde;jkhd
,yl;rpaj;ijj; jPtpukhf ntWg;gjw;Fj;
njhlq;fpapUe;jhh;.
khh;f;]; gpw;Nghf;fhdit midj;ijAk;
ntWj;jhh;. ,e;j ntWg;igg; Gj;jfq;fspypUe;J
kl;Lky;yhky; jd;idr; Rw;wpapUf;Fk;
ajhh;j;jj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhz;lhh;.
RajpUg;jpailfpd;w mw;gthjj;ij> mJ
ve;jj; Jiwapy; -- jdpg;gl;l cwTfspy;>
md;whl tho;f;ifapy;> tpQ;Qhdj;jpy;>
ftpijapy;> murpaypy; my;yJ Gul;rpfug;
Nghuhl;l eilKiwapy; -- ve;j tbtj;jpy;
Njhd;wpdhYk; khu;f;]; mijf; fz;L kpfTk;
mUtUg;gile;jhu;.
khh;f;]; Kjyhsp my;yJ mw;gthjp vd;W
nghUs;gLk; 'gu;fh;" vd;w nrhy;iyj;
jPtpukhd mUtUg;Gld; cr;rupj;jhh;.
mw;gthjj; JNuhfpfs;
jdpg;gl;l Gfo; kw;Wk; me;j];ij
miltjw;fhfg; Gul;rpfukhd Nfh\q;fis
cgNahfpg;gJ ghl;lhsp th;f;f
,yl;rpaj;Jf;Fr; nra;ag;gLfpd;w kpff;
Nftykhd JNuhfk; vd;W khh;f;]; fUjpdhh;.
thahbj;jdkhd murpay; #o;r;rpf;fhuh;fs;
Mh;g;ghl;lkhd nrhw;nwhlh;fSf;Fg; gpd;dhy;
jq;fSila jpwikapd;ikiaAk;
#d;aj;ijAk; kiwj;Jf; nfhs;fpwhh;fs;.
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,th;fSila Nghypg; Gfio khh;f;]; ntWj;jhh;. mit midj;Jf;Fk;
gpd;dhy; mUtUg;Gj; jUfpd;w Nghypj;jdkhd mw;gthjk; ,Ug;gij khh;f;];
jtwhky; fz;Lgpbj;jhh;.
mw;gthjj;jpd; rhuhk;rk;
mw;gthjk; vt;tpjj;jpYk; xU Njrpaf; fz;Lgpbg;G my;y. mJ
Fl;bKjyhsp th;f;f RajpUg;jp> Nghypahd kj Mrhuk;> ,jaj;jpy;
iff;$ypj;jdj;ij itj;jpUf;fpd;w Kd;dhisa iff;$ypapd; mbikg;Gj;jp
Mfpatw;wpd; ,aw;ifahd tpisT.
gzk; jpul;Lfpd;w mw;gthjpfs;> Kjyhsp th;f;fj;jpdh; Fok;gpa
Fl;ilapy; kPd;gpbg;gJ Rygk; vd;w ek;gpf;ifapy; jhq;fs; xLf;fg;gl;L
mtkjpf;fg;gLtij Vw;Wf; nfhz;lhh;fs;> njhlh;r;rpahd r%ff; Fog;gj;jpy;
nry;tj;jpd; tw;whj Cw;Wf;fisf; fz;Lgpbj;jhh;fs;.
mbikj;jdKk; Nghyp MrhuKk;
mbikj;;jdk; kw;Wk; Nghyp Mrhuj;ijf; nfhz;l kjj;jpd;
Kiwg;gbahd topj;Njhd;wyhfpa mw;gthjp jd;Dila FWfpa new;wpapy;
,uz;L ngw;Nwhh;fspd; Kj;jpiuiaAk; jhq;fp epw;gth;. vrkhduhf my;yJ
Copadhf> rhjhuzf; fe;jyhilf;fhudhf my;yJ kypthd fUj;Jf;fis
tpw;gid nra;gtdhf mth; ,Uf;fKbAk;. vy;yh cjhuzq;fspYNk
jd;Dila Nkyjpfhupaplk; -- jd;id Ntiyf;F itj;jpUg;gth;> murh;
my;yJ flTsplk; -- kz;bapLtJk; mbikahtJk; mtuplKs;s
Fwpg;gplj;jf;f gz;ghFk;. gy E}w;whz;Lfshf tsh;eJ
; nfl;bahfTs;s ,e;j
mbikj;jdk; mw;gthjpf;F> mtUila cstpaYf;F> mtUila Md;kPf
cyfj;Jf;F xU cs;sPlhd> czh;tpy;yhj mtrpakhf ,Uf;fpwJ. mtUila
rpe;jidiaAk;> czu;r;rpfisAk; twl;Lf; Nfhl;ghLfs; vd;w jpiufs;
kiwf;fpd;wd. mth; jd;Dila ,jaj;jpYk; jiyapYk; tpyq;Ffisr; Rke;J
nry;fpwhh;. MfNt mtw;iw kjpf;fpwhh;. rpy #j;jpuq;fs; ,y;yhky;> NkNy
,Ue;J tUfpd;w Rw;wwpf;iffSk; cj;juTfSk; ,y;yhky; mtuhy; jd;Dila
tho;f;ifiag;gw;wpf; fw;gid nra;af;$l KbahJ. Rje;jpukhfr; nrayhw;w
Ntz;ba mtrpak; Vw;gLfpd;w nghOJ mth; rq;flkilfpwhh;. mtUf;Fj;
Njh;Tr; Rje;jpuk; nfhLj;jhy; mth; Rje;jpuj;ij xUNghJk;
Njh;e;njLf;fkhl;lhh;.
mw;gthjpapd; ew;gz;G?
mw;gthjp jd;Dila nrhe;jg; Gdpjj;jd;ik> jd;Dila elj;ijapd;
Fiwnrhy;y Kbahj "xOf;fj;jpy;" kpfTk; Nghijaile;jpUg;gjhy;
vy;NyhUf;Fk; "xOf;fj;ijg; Nghjpg;gJ"> vy;NyhiuAk; rupahd ghijapy;
,l;Lr;nry;tJ jd;Dila Gdpjkhd flik vd;W fUJfpwhh;.
xU egh; trjpahf tho;f;if elj;j cjtp nra;ahj vg;nghUisg; gw;wpAk;
mwpahjpUg;gJ cah;TilaJ vd;W fUJfpwhh;. mg;gbNa mth; jd;Dila
nrhe;j mwptpd;ikia kpfTk; cah;Tila ew;gz;G vd;W mfk;ghtkhd
Kiwapy; ghuhl;Lfpwhh;.
mw;gthjpfspd; ebg;G
mth;fs; Nghuhl;lf;fhuh;fisg; Nghy ebg;gijAk; tpUk;ghjth;fs;;.
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my;y> Mdhy; mth;fs; vg;nghOJNk "kuzkilAk; tiu" NghuhLgth;fs;
my;y> Mdhy; tapw;Wf;fhfg; NghuhLfpwth;fs;.
mth;fs; rpe;jidahsh;fisg; Nghy ebf;f Kaw;rpf;fpd;whh;fs;> Mdhy;
rhjhuzkhf "nja;tr; nray;" vd;gjw;F Nky; mth;fshy; Nghf Kbatpy;iy.
mYg;Gj; jUfpd;w> rpWjukhd nra;jpfspYk;> "Md;kpf mwpTiufisf;"
nfhz;l tPz; Ngr;Rf;fspYk; jq;fSila mwpT ke;jj;ij eag;gLj;Jfpwhh;fs;.
n[h;kd; mw;gthjp
mw;gthjk; gy;NtW ehLfspy; mtw;wpd; tuyhw;W epiyikfSf;Fk; Njrpa
Fzhk;rj;Jf;Fk; Vw;wthW tsh;r;rpaile;jJ.
n[h;kd; mw;gthjp Ml;rpapy; ,Ug;gth;fsplk; mbikahf ,Ue;jNjhL
jpUg;jpailatpy;iy> mth; "jd;Dila ,jaj;jpy; itj;jpUe;j" flTSf;Fk;
mbikahf ,Ue;jhh;.
&Nfaplk; mw;gthjk;
khh;f;rpd; fk;A+dprj;jpd; tpisthf &Nfaplk; mw;gthjpapd; gPjp
Njhd;wpaJ.
&Nf vt;tsTjhd; jPtputhjj;ijg; NgrpdhYk; mth; Rje;jpuj;ijg;gw;wpf;
fdT fhz;fpd;w> Mdhy; mjw;Fr; rpwpJ$l jpahfk; nra;a tpUk;ghj
mw;gthjpahfNt ,Ue;jhh;.
mw;gthjpAk; tpQ;QhdKk;
mw;gthjp tpQ;Qhdj; Jiwapy; cz;ikiaj; NjLtjw;F khwhf>
cz;ikia kiwg;gjpYk; jpupj;Jf; $WtjpYk; mf;fiw fhl;Lfpwhh;.
jd;Dila Neu;ikaw;w kOg;gypd; %yk; MSk; th;f;fj;jpdUila
epiyiaAk;> mjd; %yk; jd;Dila epiyiaAk; trg;gLj;Jtjw;F g;
ghLgLfpwhh;. cz;ikg; Nghypahd Ngr;Rf;Fg; Nghyp tpQ;Qhd cilia
khl;Ltjd; %yk; mth; cz;ikiaf; FopNjhz;bg; Gijf;fpwhh;.
mw;gthjp tpQ;Qhdj;ijf; fUtpahf cgNahfpj;J tpQ;Qhdj;Jf;Fr;
rk;ge;jkpy;yhj jd;Dila nrhe;j Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;F
Kaw;rpf;fpwhh;. mth; 'fPohd Nehf;fq;fSf;F" mij cgNahfpf;fpwhh;.
'Mdhy; xU kdpjh; tpQ;Qhdj;ij tpQ;Qhdj;jpypUe;J tUtpf;fg;glhj
xU fUj;Jf;F> (mJ vt;tsT jtwhdjhf ,Ue;jhYk;) ntspNa> me;epa>
ntspg;Gw eyd;fspypUe;J tUtpf;fg;gl;l fUj;Jf;Fj; jftikf;f Kaw;rpf;Fk;
nghOJ ehd; me;j egh; ',opthdth;" vd;fpNwd;.(khh;f;];)
khh;f;rpaj;jpw;F vjpuhf mw;gthjk;
Kjyhsp th;f;fr; rpj;jhe;jpfs; khh;f;rpaj;ij 'kWg;gjw;Fk;"> "mopg;gjw;Fk;"
jq;fs; KOr;rf;jpiaAk; njhlh;e;J nrytpLfpwhh;fs;. mth;fs;
khh;f;rpaj;Jf;Fg; gjpyhf ,d;iwa mw;gthjpfs; tpUk;Gfpd;w NtW
jj;Jtq;fis epWTtjw;F Kaw;rp nra;fpwhh;fs;. tpQ;Qhd Nrh\yprj;Jf;Fg;
gjpyhf khh;f;Rk; vq;nfy;Rk; jk; fhyj;jpy; $h;ikahff; fpz;ly; nra;j
'kpjthj Nrh\yprj;ij" epWtg; ghLgLfpwhh;fs;.
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mbg;gil khHf;rpak;

tHf;ff; fl;rp
fk;A+dp];Lfs; Vida njhopyhsp tHf;ff;
fl;rpfSf;F vjpuhd xU jdpf; fl;rpaha;
,Uf;ftpy;iy.
mtHfs; ghl;lhsp tHf;fk; midj;Jf;FKs;s
eyd;fis md;dpapy; jdpg;gl;l eyd;fs; vitAk;
,y;yhjtHfs;.
ghl;lhsp tHf;f ,af;fj;ij tbtikf;f mtHfs;
jkf;nfdf; FWq;FOf; Nfhl;ghLfs; vtw;iwAk;
tFj;Jf; nfhs;stpy;iy.
Vida njhopyhsp tHf;ff; fl;rpfsplkpUe;J
fk;A+dp];Lfis NtWgLj;jpf; fhl;Lfpwit
gpd;tUtd kl;LNkjhd;: 1. ntt;NtW ehLfspYk;
Njr mstpy; ghl;lhspfs; elj;Jk; Nghuhl;lq;fspy;
mtHfs; Njrpa ,dk; fle;J ghl;lhsp tHf;fk;
midj;Jf;Fk; chpj;jhd nghJ eyd;fisr;
Rl;bf;fhl;b Kd;dpiyf;Ff; nfhz;L tUfpwhHfs;. 2.
Kjyhspj;Jt tHf;fj;Jf;F vjpuhd njhopyhsp
tHf;fg; Nghuhl;lk; fle;J nry;y Ntz;bapUf;Fk;
ntt;NtW tsHr;rpf; fl;lq;fspYk; mtHfs;
vg;NghJk; vq;Fk; ,af;fk; midj;Jf;Fkhd
eyd;fisg; gpujpepjpj;Jtg; gLj;JfpwhHfs;.
MfNt eilKiwapy; fk;A+dp];Lfs; vy;yh
ehLfspYk; njhopyhsp tHf;ff; fl;rpfsJ kpfTk;
Kd;Ndwpa> kpfTk; ituhf;fpakhd gFjpaha;> Vida
vy;NyhiuAk; Kd;Ndhf;fp ce;jpj; js;Sk; gFjpaha;
,Uf;fpwhHfs;ƒ jj;JthHj;jj;jpy; mtHfs; ghl;lhsp
tHf;f ,af;fj;jpd; topelg;igAk; epiyikfisAk;
nghJthd ,Wjp tpisTfisAk; njsptha;g; Ghpe;J
nfhs;Sk; mD$yj;ij> ghl;lhsp tHf;fj;jpd;
ngUe;jpuspdUf;F ,y;yhj mD$yj;ijg;
ngw;wpUf;fpwhHfs;.
fk;A+dp];LfSila cldb Nehf;fk; Vida vy;yhg;
ghl;lhsp tHf;ff; fl;rpfsJ cldb Nehf;fk;
vd;dNth mJNtjhd;ƒ ghl;lhspfis xU tHf;fkha;
cUg;ngwr; nra;tJk;> Kjyhspj;Jt Nkyhjpf;fj;ij
tPo;j;JtJk;> ghl;lhsp tHf;fk; murpay;
Ml;rpajpfhuk; ntd;W nfhs;tJk;jhd;.
 fk;A+dp];l; fl;rp mwpf;if.
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mbg;gil khHf;rpak;

rHtNjrpak;
jha;ehl;ilAk; Njrpaj; jd;ikiaAk;
,y;yhnjhopf;f tpUk;GtjhfTk;
fk;A+dp];Lfs; Fw;wk; rhl;lg;gLfpwhHfs;.

அர்கென்டிாவில்
பிந்து,
கநக்சிமகாவில்
வாழ்ந்து, கியூப்
புபட்சியிலும்
ஆட்சியிலும்
ங்மகற்று,
காங்மகாவில்
மாபாளிகளுக்குப்
யிற்சினளித்து,
காலிவினாவில்
மாபாடி நடிந்த மச
குமவபா எந்த
மதசினவாதி?
சர்வமதசினவாதி!

njhopyhsHfSf;Fj; jha;ehL ,y;iy.
mtHfsplk; ,y;yhj xd;iw
mtHfsplkpUe;J gpLq;FtJ Kbahj
fhhpak;. ghl;lhsp tHf;fk; ahtw;Wf;Fk;
Kjyha; murpay; Nkyhz;ik ngw;whf
Ntz;Lk;> Njrj;jpd; jiyikahd
tHf;fkha; caHe;jhf Ntz;Lk;> jd;idNa
Njrkhf;fpf; nfhz;lhf Ntz;Lk;. mJtiu
ghl;lhsp tHf;fk; Njrpaj; jd;ik
nfhz;ljhfNt ,Uf;fpwJ> Mdhy;
,r;nrhy;Yf;Fhpa Kjyhspj;Jt
mHj;jj;jpy; my;y.
Kjyhspj;Jt tHf;fj;jpd; tsHr;rp> thzpgr;
Rje;jpuk;> midj;Jyfr; re;ij>
nghUSw;gj;jp KiwapYk; ,k;Kiwf;F
chpj;jhd tho;f;if epiyikfspYk;
ehLfs; xUgbj;jhdit Mjy; † ,tw;wpd;
fhuzkhf ntt;NtW ehLfsJ kf;fSf;Fk;
,ilapYs;s Njrpa NtWghLfSk;
gifikfSk; ehs;NjhWk; NkYk; NkYk;
kiwe;J tUfpd;wd.
ghl;lhsp tHf;f Nkyhz;ikahdJ
,tw;iw NkYk; Jhpjkha; kiwar; nra;Ak;.
Fiwe;jJ jiyikahd ehfhpf ehLfspd;
mstpyhtJ mike;j nray; xw;Wik>
ghl;lhsp tHf;fj;jpd; tpLjiyf;F Ntz;ba
jiyaha epge;jidfspy; xd;whFk;.
jdpnahUtH gpwH xUtiur; Ruz;Ljy;
ve;j msTf;F xopf;fg;gLfpwNjh> mNj
msTf;F xU Njrk; gpwpnjhd;iwr;
Ruz;LjYk; xopf;fg;gLk;. Njrj;jpDs;
tHf;fq;fSf;fpilapyhd gifepiy ve;j
msTf;F kiwfpwNjh> mNj msTf;F
Njrq;fSf;fpilapyhd gifikAk;
,y;yhnjhopAk;.
 fk;A+dp];l; fl;rp mwpf;if.
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fhyz;lhpd; tuyhW
fh

yz;lH vd;why; ehs;> thuk;> khjk;> Mz;L vd midj;J tpjkhd
fhyg; gFg;GfisAk; fzpj;Jf; $Wk; Kiw vd;W nghUs;gLk;.
cyfpy; E}w;Wf;fzf;fhd fhyz;lHfs; ,Ue;jd> ,d;Wk; ,Ue;J tUfpd;wd.
gy;NtW fyhr;rhuq;fis rhHe;j kf;fs;> jq;fspd; fyhr;rhuj;jpw;Fk; thdpay;
mwpTf;Fk; Vw;wthW jq;fspd; fhyz;lHfis cUthf;fpf; nfhz;ldH.
,tw;Ws; #hpar; Row;rpia mbg;gilahff; nfhz;l fhyz;lHfs; mjpfk;.
rpy fhyz;lHfs; re;jpur; Row;rpia mbg;gilahff; nfhz;lit. cjhuzkhf
,];yhkpa fhyz;lHfs; re;jpuf; fhyz;lHfs; MFk;.
INuhg;gh cyfpd; jiyikf;F te;jNghJ INuhg;gpa fhyz;luhdJ cyfpy;
kpf mjpfkhd ehLfspy; gpd;gw;wg;gl;l J. mjpy; xd;Wjhd; Nuhkhdpa
fhyz;lH. njhlf;fj;jpy; ,J gj;J khjq;fis kl;LNk nfhz;bUe;jJ.
Mz;Lj; njhlf;fkhf khHr; khjj;ijf; nfhz;bUe;jJ.
fhye;NjhWk; ,jpy; khw;wq;fs; Vw;gl;ld. [_ypa]; rPrH fhyj;jpy; ,jpy;
kpfg;nghpa khw;wq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. Mz;Lj; njhlf; fkhf [dthp
MdJ. 12 khjq;fs; nfhz;L fhyz;lH mike;jJ. ,f;fhyz;lH [_ypad;
fhyz;lH vd;W ngaH ngw;wJ.
cyf mstpy; ,d;W ehk; gad;gLj;Jk; fhyz;lH cz;ikapy; [_ypa]; rPrH
jpUj;jp tbtikj;j fhyz;lNu. 12 khjq;fs;> 365 ehl;fs;> 4 Mz;LfSf;F xU
Kiw yPg; Mz;L (mjhtJ gpg;uthp khjj;jpy; 29 ehl;fs;) Mfpa midj;J
mk;rq;fSNk fp.K. 46 y; rPruhy; mwpKfk; nra;ag;gl;L> mLj;j Mz;L Kjy; >
mjhtJ fp.K. 45 Mk; Mz;L Kjy; nray;ghl;Lf;F te;J tpl;ld.
[_ypad; fhyz;lH nray;ghl;Lf;F te;jNghJ> ,NaR fpwp];J gpwe;jpUf;fNt
,y;iy vd;gJ fUjj;jf;fJ. mg;gbahdhy; [_ypad; fhyz;lhpy;
Mz;Lfisf; fzf;fpl ve;jf; Fwpg;igg; gad;gLj;jpdH? mg;NghJ
gad;gLj;jpa nugud;]; ghapd;l; Nuhk; efuk; cUthd Njjp MFk;. mjhtJ
NuhkhGhp efuk; epWtg;gLtjw;F Kd;dhy; (Nuh.K.) NuhkhGhp efuk;
epWtg;gl;ljw;Fg; gpd;dhy; (Nuh.gp.) vd;gjhFk;.
Kjypy; fpwp];Jtj;ij Vw;Wf; nfhs;shky;> ,NaRitr; rpYitapy; miwe;j
Nuhk rhk;uh[;ak; gpd;dH fp.gp. 4 Mk; E}w;whz;by; fhd;]l
; d;ild; vd;w
murhpd; fhyj;jpy; fpwp];Jtj;ij Vw;fj; njhlq;fpaJ.
fp;.gp. 525y; lNahdprpa]; vf;rpf]; (Dionysius Exigus) vd;Dk; Nuhkhdpaj;
Jwtp (,tH xU fzpj epGzUk;$l) Kjd;Kjypy; fp.K.> fp.gp.> vd;w
fzf;fpLk; Kiwia mwpKfk; nra;jhH. MfpYk;> fp.gp. 800 Mk;
Mz;Lfspy;jhd; ,g;gof;fk; gutyhdJ. ,k;Kiw fpwp];J rfhg;jk; vd;W
miof;fg;gLfpwJ. fp.K.> fp>gp.> vd;w nrhw;fs; nkhj;jf; fhyj;ijAk; fpwp];J
gpwg;igf; nfhz;L ,U ngUk; gphpTfshfg; gphpf;fpd;wd.
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fp.gp. 1582 mf;NlhgH khjj;jpy; Nghg;ghz;ltH gjpd;%d;whk; fpnuNfhhp
vd;gtH [_ypad; fhyz;lhpy; NkYk; rpy jpUj;jq;fisr; nra;jhH. Centuries
(century years) are not leap years unless divisible by 400 vd;gJ fpnuNfhhp
Nkw;nfhz;l Kf;fpakhd jpUj;jk;.
,e;j xNu xU jpUj;jj;ij kl;LNk mtH nra;jhH. ,jw;F Kd;Ng ngUksT
jpUj;jq;fs; [_ypa]; rPruhy; nra;ag;gl;Ltpl;ld. vd;whYk; filrpahfj;
jpUj;jk; nra;jtH vd;w mbg;gilapy; ,f;fhyz;lH fpnuNfhhp fhyz;lH
vd;W $wg;gLfpwJ. ,ijNa ,d;W cyfk; gpd;gw;wp tUfpwJ rpy
jpUj;jq;fSld;.
fpnuNfhhp fhyz;lhpd; Mz;L fzf;fpLk; Kiw fj;Njhypf;fr; rhHGilaJ
vd;W $wp gpw kjj;jtH mij Vw;f kWj;jdH. Fwpg;ghf> Gnuhl;l];lz;Lfs;>
A+jHfs;> ,];yhkpaH MfpNahH fpwp];J rfhg;jk; vd;w ngaiu Vw;ftpy;iy.
vdNt> kjr;rhHgw;w xU ngaiu cUthf;f Ntz;ba Njit Vw;gl;lJ.
vdNt 1980 fspy; fpwp];J rfhg;jk; vd;w ngaH iftplg;gl;lJ. mjw;Fg;
gjpyhf> nghJ rfhg;jk; (Common Era) vd;w Gjpa ngaH #l;lg;gl;lJ.
thdpay; mwpQH N[h`d;d]; nfg;sH 1615 y; vOjpa xU Gj;jfj;jpy; ,Ue;J
nghJ rfhg;jk; vd;w nrhy; vLf;fg;gl;lJ.
,Ugjhk; E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy; ,Ue;J nghJ rfhg;jk; eilKiwf;F
te;J tpl;lJ. ,jd;gb> fp.K.> fp>gp.> Mfpait iftplg;gl;L mtw;Wf;Fg;
gjpyhf KiwNa BCE, CE vd;Dk; ngaHfs; #l;lg;gl;ld. CE = Common Era,
BCE = Before Common Era. nghJ rfhg;jk;> nghJ rfhg;jj;jpw;F Kd;.
Mz;ilf; fzf;fpLk; Kiw ,uz;bYk; xd;Wjhd;. fpwp];J rfhg;jk; vd;w
ngaH mfw;wg;gl;L nghJ rfhg;jk; vd;w ngaH eilKiwf;F te;Js;sJ. kPjp
midj;Jk; fpnuNfhhp fhyz;lNujhd;.
mLj;J Neuk;. cyfk; KOtJk; UTC (Universal Coordinated Time)
gpd;gw;wg;gLfpwJ.
kjgPlq;fspd; Mjpf;fj;jpy; ,Ue;j fhyz;lH(fhyf; fzf;F) jw;NghJ
Kw;wpYkhf mwptpaypd; gpbf;Fs; te;Jtpl;lJ. mwptpaypd; mjpfhuj;jpd;fPo;
fhyz;lH te;jJk; fhyz;lhpd; Jy;ypak; cWjpnra;ag;gl;lJ.
1972 k; Mz;L Kjy; rpw;rpy Mz;Lfspy; xU tpdhb $Ljyhfr; NrHf;fg;gl;L
tUfpwJ. nrd;w Mz;Lf;F Ke;jpa Mz;lhd 2016y; ,t;thW xU tpdhb
$Ljyhfr; NrHf;fg;gl;lJ. mLj;J vg;NghJ NrHf;fg;gLk; vd;gij mwptpay;
mwpQHfs; tUq;fhyq;fspy; KbT nra;thHfs;.
G+kp #hpaidr; Rw;Wk;NghJ rpy rkaq;fspy; Fiwthd Ntfj;jpy; Rw;WfpwJ.
,jdhy; Rw;wp Kbf;f mjpf Neuk; (tpehbfspy;) vLj;Jf; nfhs;fpwJ. G+kp
Rw;Wtjw;F Vw;g ekJ fbfhuj;ijj; jpUj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ekJ
fbfhuj;jpw;F Vw;wthW G+kp Rw;whJ. ,jdhy;jhd; yPg; tpehbfisr; NrHf;f
Ntz;ba Njit Vw;gLfpwJ.
,Jjhd; fhyz;lhpd; RUf;fkhd fij. ,ij midtUk; mwpe;jpl Ntz;Lk;.
cyfpd; midj;J kf;fSk; Vw;fpd;w> kjg; gphpTfisf; fle;j vy;NyhUf;Fk;
nghJthd> mwptpay; top mt;tg;NghJ jpUj;jk; nra;ag;gLfpw xU
fhyz;liu ,d;W ehk; nfhz;bUf;fpNwhk; vd;gjpy; ngUik milNthk;.
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mwptpaYf;F kjkpy;iy. vdNt> kjr;rhHgw;w fhyz;luhf jw;NghJ ,J
khwptpl;lJ. ,J fpwp];J rfhg;jk; my;y. nghJ rfhg;jk;. ,J fpnuNfhhp
fhyz;lH my;y> mwptpay; fhyz;lH. ,dp fp.K.> fp.gp.> vd;w gjq;fisj;
jtpHj;J ngh.K.> nghA (nghJ Afj;jpw;F Kd;> nghJ Afk;) vd;w gjq;fisg;
gad;gLj;JNthk;.
mwptpaYf;F> kjkpy;iy> ,dkpy;iy> nkhopapy;iy. khDl Nkd;ik
kl;LNk cz;L.
(NjhoH ,sq;Nfh gpr;rhz;b> epA+l;ld; mwptpay; kd;wk; mtHfspd;
KfE}y; gjptpypUe;J njhFf;fg;gl;lJ) 

நது நில

ளமே ள் விர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் ள்
அல்ல
கோன இடப் சதோருத்ம் ல்னோ நூல்களுக்கும், ல்னோ நழ நிழநந்
ஆளுழகளுக்கும் கூட விர்க்க முடிோது. எரு குறிப்பிட்ட கோனத்தில் எரு
குறிப்பிட்ட இடத்திற்குப் சதோருத்ோக இருப்தது பிறிசோரு கோனத்தில் பிறிசோரு
இடத்திற்குப் சதோருத்மில்னோல் நதோகனோம். திருள்ளுர் ோநழோன்.
ஆகிலும் திருக்குநளின் தன குநட்தோக்களின் கருத்துக்கள் ம்ோல் உடன்தட
முடிோழ. திருக்குநள் அறிவுச் செல்ோக இருக்கனோம். ஆகிலும் அது
விர்ெணத்திற்கு அப்தோற்தட்டது இல்ழன.
ந் எரு நூலும், ந் எரு ஆளுழயும், ந் எரு நிறுணமும் விர்ெணத்திற்கு
அப்தோற்தட்டர்கள் அல்ன.விர்ெணத்திற்கு அப்தோற்தட்டோக ந் எரு
கருத்ழயும் கருதுந அறிவிலுக்குப் புநம்தோண குருட்டு ம்பிக்ழக.
விர்ெணத்திற்கு அப்தோற்தட்டோக ந் எரு ஆளுழழயும் கருதுந
குருட்டுத்ணோண னிதர் ழிதோடு. விர்ெணத்திற்கு அப்தோற்தட்டோக ந் எரு
நிறுணத்ழயும் கருதுந குருட்டுத்ணோண நிறுண தக்தி. விர்ெணற்ந
குருட்டுத்ணத்தின் விழபசதோருட்கபோண னிதர் ழிதோட்ழடயும் நிறுண
தக்திழயும் விட்சடோழிப்தந அறிவில் ழடமுழந.
ந் எரு முழுழயும் தன தகுதிகழபக் சகோண்டதுோன். எரு ெரிோண
முழுழயின் சின தகுதிகள் நோக இருக்கனோம். ந் எரு நூல், ஆளுழ,
நிறுணம் இற்றின் ெரிோண தகுதிகழப ற்ததும் நோண தகுதிகழப
ற்கறுப்ததும் அறிவில் ழிோகும்.
எரு ெரிோண முழுழயின் சின நோண தகுதிகழப விர்சிப்தோல் ோம் அந்
முழுழக்நக திோணர்கள் ன்தல்ன. எரு நோண முழுழயின் சின ல்ன
தகுதிகழபப் தோோட்டுோல் ோம் அந் முழுழழந ற்தர்கள் ன்தல்ன.
தகுதியும் முழுழயும் ன்தது ோர்க்சி ஆய்வு முழநோண சதோருள்முல்ோ
இங்கிலின் எரு கருத்திணம்.
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“ன் ெங்கர் சிந்தி
த்த்துக்கு நீதி கிழடக்க
என்நந முக்கோல்
ஆண்டுகள்
கோத்திருந்நன். அந்
ழகயில் இன்று
ங்கப்தட்ட தீர்ப்ழத
நற்கிநநன். ெங்கர்
சகோழனக்கு இது ட்டுந
நீதிோகோது. ெோதி
ஆக் சகோழனகளுக்கு
னிச் ெட்டம் சகோண்டு
ப்தடுந இது
நதோன்ந ஆக்
சகோழனகழபத் டுக்கும்.
அதுந ெங்கர்
சகோழனக்கு ெரிோண
நீதிோக இருக்கும்.”
மதாமர் கவு ல்னா

உடுமல சங் ர்
சாதிஆணவக் ம ாமல
வழக்கின் தீர்ப்பும் ண
ேண்டமன எதிர்ப்பும்
தங்கொம் ப்தடி அசு தங்கொம்,
அடப்பு தங்கொம், னிதர் தங்கொம்
ன்று டகப்தடுத்ப் தடுகிநநொ அதுநதொனந
நீதி ங்குலும் நநன குறிப்பிட்ட இந் மூன்று
டகடகளிலும் அடங்கும். அச நீதி, அடப்பு
நீதி, னிதர் நீதி ண மூன்றுந டடமுடநயில்
இருக்கின்நண. ங்கப்தடுகின்ந தீர்ப்பு ட
நொக்கொகக் தகொண்டு இருக்கிநது ன்ததும் ,
ொருடட அல்னது ர்களுடட னன்கடபப்
பிதிதலிக்கின்நது ன்தடப் ததொருத்தும் ொொல்
ந் நகொட்தொடுகளின் அல்னது சட்டத்தின்
அடிப்தடடயில் ங்கப்தடுகிநது ன்தடப்
ததொருத்தும் அந்த் தீர்ப்பின் சரித்ன்ட,
ற்புடடட ற்றும் சொர்புத் ன்ட
நதொன்நற்டந ஊகிக்கனொம்.
அசு ன்தது எரு ர்க்க சொர்தொண
எடுக்குமுடநக் கருவி ன்தொல் அது ணக்கொண
சட்டங்களின் ழிொக குற்நங்கடப முடிவு
தசய்கிநது, தீர்ப்புகடப ங்குகிநது. சுண்டும்
ர்க்கங்களின் அசுகளின் சட்டங்கள் ங்களின்
உண்டொண நொக்கங்கடப, ங்களின் சொர்புத்
ன்டட மூடி டநப்தற்கொக ததொதுொண
சமூக னன்கடப அடிப்தடடொகக் தகொண்ட சின
சட்டங்கடபக் தகொண்டிருப்தநொடு மிகக்
குடநொண ருங்களில் அற்றின்
அடிப்தடடயில் எப்பீட்டபவில் ற்புடட
அல்னது ல்ன தீர்ப்டத ங்குகின்நண.
அப்தடிொண தீர்ப்புகள் ரும்நதொது அடசயும்
அசின் ர்க்க சொர்டதயும் நீதின்நம் அச
எடுக்குமுடநக் கருவிகளில் என்று ன்தடயும்
நந்து நீதின்நங்கடபயும், நீதிசர்கடபயும்,
அச நீதிடயும் ஆகொ ஏநகொ ன்று புகழ்ந்து
பூரிப்தது அறிொடந. கவுசல்ொ க்கில்
எப்பீட்டபவில் ல்ன தீர்ப்டத கீட நீதின்நம்
ங்கியிருக்கிநது. நல் முடநயீட்டில் தீர்ப்பு
ொநனொம்.
Nikaran 20 | 20

இனி  ண்டடண திர்ப்பு ன்ந முக்கம் குறித்து சிந்திப்நதொம். ர்க்க
சமுொத்தில் சொர்தற்ந, டுநிடனொண சுந்திம், சொொணம், ஜணொகம்,
சர்ொதிகொம் ன்று துவுந இருக்க முடிொது. இதுகுறித் எரு சிறு ததிட ொம்
நிகன் 19து இழில் முன்நத தளியிட்டிருக்கிநநொம். அதுநதொனந 
ண்டடண திர்ப்பு ன்தட சொர்தற்நொக, டுநிடனொணொக, ததொதுொணொக
முன்டப்தது ன்தது எரு நொசடிந.
கவுசல்ொ சங்கர் க்கு விடத்தில் கவுசல்ொவின் சொதி றுப்புத் திருத்ட
ணது நீதியின்தடி குற்நம் ன்று முடிவுதசய்து அற்கு  ண்டடண ங்கிணொர்
கவுசல்ொவின் ந்ட சின்ணச்சொமி. இது னிதர் நீதி.
கவுசல்ொவின் ந்ட சின்ணச்சொமியின் இந் சொதி தறிட அடிப்தடடொகக்
தகொண்ட, கவுசல்ொவின் னி னி உரிடக்கு திொண சமூக விநொ தசடன
ங்கபது நீதியின்தடி சின அடப்புகள் குற்நம் ன்றும் நறு சின அடப்புகள்
குற்நமில்டன ன்றும் தீர்க்கின்நண. குற்நம் ன்று தீர்க்கும் அடப்புகளில் சின இற்கு
 ண்டடண ங்குது றில்டன ன்றும் நறு சினநொ  ண்டடண
தீர்ொகொது ன்றும் ொதிடுகின்நணர்.
ல்னொக் தகொடனகளும் எரு டகயில்  ண்டடணொன். அது னிதொல்
ங்கப்தடுகிநொ, அடப்புகபொல் ங்கப்தடுகிநொ, அசொல் ங்கப்தடுகிநொ
ன்தடப் ததொறுத்ந அது நறுதடுகிநது. அது நதொன ந் நொக்கத்திற்கொக ந்க்
தகொள்டககளின் அடிப்தடடயில் ங்கப்தடுகிநது ன்தடப் ததொருத்தும்
நறுதடுகிநது.
ததொதுொண  ண்டடண திர்ப்பு முக்கத்ட ஆரிக்கிநர்கள் ல்னொவிொண
தகொடனகடபயும் ன்முடநடயும் திர்க்கும் அகிம்சொொதிகபொகந இருக்க
முடியும். அகிம்சொொதிொண கொந்திகூட இப்தடி எரு நிடனட ணது தகொள்டகயில்
டத்திருக்கவில்டன. நலும் ர்க்க சமுொத்தில், ர்க்க நதொொட்டம் ஆளும்
ர்க்கங்கபொல் ன்முடநயிணொலும் தகொடனத் ண்டடணகபொலும் எடுக்கப்தடும்நதொது
அற்கு திொண சுண்டப்தடும் ர்க்கங்களின் ன்முடந ன்தது ொர்த்ொண
என்று. விர்க்க முடிொது. ‘தொசிபிசம்’ அல்னது அடதிொம் ன்தது ொர்க்சீம்
அல்ன.
நசொலிச டம் ன்று ததர் டத்துக்தகொண்டு இொ ருதுதொண்டின் அடதி
ொம் நதசுது முண்தொடில்டனொ? தசல்வி நணொ, ங்கம் தொண்டின் நதொன்ந
நொர்கள் ததொதுொண  ண்டடண எழிப்பு ன்ந முக்கத்ட முன்னிறுத்துது
நொசடி இல்டனொ? புலிகள் இக்கத்தின் அடப்பு அளிக்கும்  ண்டடணட
சரி ன்று தசொல்லும் மிழ் ஈ ஆொபர்கள் ததொதுொண  ண்டடண எழிப்பு
முக்கத்தின் பின்ணொல் அணிகுப்தது ொற்று இல்டன ? அசில் ற்றும் சமூக
விடுடனப் நதொொளிகடபயும் சமூக விநொதிகடபயும் என்றுநதொன தொர்ப்தது ப்தடி?
நர்டொண இக்கங்கள் ந்க் குறிப்பிட்ட தகொடனத் ண்டடணடயும் அன்
நொக்கம் ற்றும் அது ங்கப்தட்ட தீர்ப்பின் அடிப்தடட இற்றிலிருந்ந
திர்க்கவும் ஆரிக்கவும் நண்டும். ர்க்க சமுொத்தில்  ண்டடண எழிப்பு
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சொத்திற்நது. குறிப்பிட்ட எரு க்கு ற்றும் அன் மீொண தீர்ப்பு , ண்டடணடப்
ததொறுத்துொன் அன் மீொண து ற்பும் திர்ப்பும் இருக்க முடியும்.
க்கி ொடுகள் சடதயின் குந்டகள் கல்வி நிதித்தின் கக்கின்தடி எவ்தொரு
ொளும் றுடயின் கொொக இருதத்தி இண்டொயிம் குந்டகள் சொகிநொர்கள்.
இந்திொவில் ட்டும் நூற்றுக்கு இருதத்து ழு ங்கள் சரிொண ருத்து சதி
ததந இனொடொல் டக்கின்நண. முழு உனகிலும் ஆண்டுக்கு மூன்நடக்
நகொடிப்நதர் சரிொண ருத்து சதி ததந முடிொல் சொகிநொர்கள்.
நடனயின்டயின் கொொக எவ்தொரு ஆண்டும் உனகில் ொற்தத்து ொயிம்
ற்தகொடனகள் டடததறுகின்நண.
கொதிதத்தி சந்ட பிடிக்கும் யுத்ங்களிணொல், முனொம் உனக யுத்த்தில்
தகொல்னப்தட்டர்கள் நத்ொ மூன்நட நகொடிப் நதர்.
இண்டொம் உனக யுத்த்தில் தகொல்னப்தட்டர்கள் தொத்ம் நத்ொ ட்டு நகொடிப்
நதர்.
ஜப்தொனில் வீசப்தட்ட அணு குண்டுகளிணொல் தகொல்னப்தட்டர்கள் ட்டும் இண்டு
னட்சத்திற்கும் அதிகம்.
அன் பிநகும் விட்ொமில், தகொரிொவில், கியூதொவில், னத்தீன் அதரிக்க ொடுகளில்,
ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் கொதிதத்தி ொய்கள் நட்டடொடி னி உயிர்கள்
ண்ணி முடிொது.
இது வி தறி, நிநதறி, இணதறி, சொதி தறிொல் எவ்தொரு ொளும்
தகொல்னப்தடும் னி உயிர்கள் ஆயிம் ஆயிம்.
சுண்டும் ர்க்கங்களின் ஆொபர்கபொண அறிொளிகளின் னி உயிர்களின் மீொண
தொசம் ன்தது தறும் நம். இர்களுக்கு ொடுகளின் மீதும் ொய்களின் மீதும்
இருக்கும் அக்கடந கூட னி உயிர்களின் மீது கிடடொது.
தகொடூொண சமூக விநொதிகள் ற்றும் சொதிதறி பிடித் தகொடனகொ மிருகங்களின்
த்திற்கொக தரிொதப்தடும் பிற்நதொக்குொதிகள்  ண்டடண எழிப்பு
முகமூடிக்குள் எழிந்து தகொள்கிநொர்கள். அசில் நதொொளிகடபயும் சமூக
விநொதிகடபயும் எந ட்டில் டத்து என்று நதொனப் தொர்க்கிநொர்கள்.


கட்சி நிறுவக் ககோட்ோடுகள்
நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ழவிட எப்பீட்டபவில்
சிநந் கட்சி நிறுணக் நகோட்தோடுகள் ற்கோனத்தில்
அசிம். நெோவித் ற்றும் கிக்கு நோப்பி
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் அழப்புக் நகோட்தோடுகள் அந்க்
கட்சிகள் முனோளிப் தோழக்குத் திரும்புழத் டுக்க
முடிவில்ழன ன்தது நிரூதம் ஆகியுள்பது.
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வர்க்கப் கோகப நோர்க்சினம்
னிர்கள் பிநப்பின் அடிப்தழடயிலும், ோழும் இடத்தின் அடிப்தழடயிலும்,
ற்றுக்சகோண்ட சகோள்ழககளின் அடிப்தழடயிலும், சதோருள் உற்தத்தி
உநவுகளின் அடிப்தழடயிலும் சவ்நறு அழடோபங்கழப சுந்து சகோண்நடோ
அல்னது சுத்ப் தட்நடோ இருக்கிநோர்கள்.
பிநப்பின் அடிப்தழடயில் தோலிணம், நிநம், ெோதி, பிணம், சோழியிணம் ஆகி
அழடோபங்களும்; ோழும் இடத்தின் அடிப்தழடயில் நசி, பிநெ, நின ழக
ெோர்ந் அழடோபங்களும்; ற்றுக் சகோண்ட சகோள்ழககள் ன்ததில் தல்நறு
ங்கள், ஆன்மீகக் குழுக்கள், அசில் குழுக்கள் ெோர்ந் அழடோபங்களும்;
உற்தத்தி உநவுகளின் அடிப்தழடயில் ர்க்க அழடோபங்களும் இந்தித்
துழக்கண்டத்து க்களிடம் கோப்தடுகின்நண.
இழகளில் உற்தத்தி உநவுகளின் அடிப்தழடயில் அழந் ர்க்க
அழடோபங்கள் விர்த் பிந அழடோபங்கள் ல்னோம் ர்க்க நறுதோடுகழப
ழநக்கந உவுகின்நண. டுத்துக்கோட்டோக, மிர் ன்ந அழடோபம்
மிோயிருக்கிந முனோளிக்கும், சோழினோளிக்கும், விெோயிக்கும், ணிகருக்கும்
சதோதுோண என்நோக இருக்கிநது. இது ர்க்க அடிப்தழடயில் அழோ பிந
ல்னோ அழடோபங்களுக்கும் சதோருந்தும்.
ர்க்க அடிப்தழடயில் னிர்கழப அழடோபப்தடுத்துழயும், ர்க்க
அழடோபங்களின் அடிப்தழடயில் னிர்களின் னன்கழப நறுதடுத்திப்
தோர்ப்தழயும், சுண்டும் ர்க்கங்களுக்கு திோக சுண்டப்தடும் ர்க்கங்களின்
னன்கழபக் குறிப்தோக முன்னிறுத்திச் செல்தடுதுந கம்யூனிெம்.
ர்க்கல்னோ பிந அழடோபங்களின் அடிப்தழடயில் ெமூகத்தில் நினவும்
எடுக்குமுழநகள், அெத்துங்கள், அநீதிகளுக்கு திோகப் நதோோடும் அந
நழபயில் தோட்டோளி ர்க்க னன்கழப முன்ழப்தடுத்தி அணிதிள்தும்,
அழப்தோலுந கம்யூனிஸ்டு ன்று அழத்துக்சகோள்பத் குதிோணோகும்.
உழக்கும் க்கழபப் பிரித்து அதில் எரு தகுதிழ ங்களின் ழகோட்கபோக
ழத்துக்சகோள்பந சுண்டும் ர்க்கங்கள் அழடோப அசிழன ஆரிக்கும்.


‘kdpj Fyj;jpd; ed;ikf;fhfr; rpwg;ghfg; ghLgLtjw;Fupa
Ntiyia ehk; Njh;e;njLj;Jtpl;lhy;> mjd; Rik ek;ik
mOj;j KbahJ. Vndd;why;> mJ vy;NyhUila ed;ikf;fhfr;
nra;ag;gLfpd;w jpahfk;. vtndhUtd; ngUk;ghNyhh;f;Fr;
re;Njh\j;ij cz;L gz;ZfpwhNdh mtd;jhd; mjpfkhd
re;Njh\j;ij milfpwhd; vd;W cyf mDgtk; $WfpwJ.”

 fhuy; khu;f]
; ;
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நோர்க்சின அறிவும் உழைக்கும் நக்கள் லனும்
அதிக அபவில் ோர்க்சி நூல்கழபப் தடித்து அழ குறித்து அதிக அறிழப்
சதற்றிருப்தோல் ட்டுந எருர் சிநந் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிவிட முடிோது. அந்
அறிழ ந் அபவிற்கு அர் ணது ழடமுழநயில் உழக்கும் க்களின்
னன்களுக்கோகப் தன்தடுத் முற்சிக்கிநோர் ன்தழப் சதோறுத்ந அர் எரு
சிநந் ர்க்கப் நதோோளிோக பர்ச்சி அழட முடியும். ணந, உழக்கும்
க்களின் னன்கழப முன்னிறுத்தி ோழ்து ன்ந னட்சிமும், அன் மீது
ணிோ ோகமும் சகோண்டிருப்தது ட்டுல்னோல், அந் இனட்சித்ழ விட்டு
வினகோல் இருப்தற்கோண இழடவிடோ சோடர்ச்சிோண நதோோட்டத்ழ செோந்
ோழ்வில் எரு புட்சிோபர் டத் நண்டும். இப்தடிோண எரு ோழ்வு அருக்கு
அது இனட்சித்ழ அழடற்கோண நதோோட்டத்திற்கு நழோண அறிழப்
சதற்றுக்சகோள்ழ அசிோக்குகிநது. அர் அழத் ணது சு முற்சிகளின்
மூனம் சதற்றுக் சகோள்ோர். அறிோணது கல்வி, நகள்வி ற்றும் ழடமுழந
அனுதங்கபோல் சதநப்தடுகிநது. உழக்கும் க்கழப சுண்டலில் இருந்து
விடுழன சதநச் செய்ழ நோக்கோகக் சகோண்டிோ சறும் ோர்க்சி அறிவு
குறித்து ோம் ோழப் பிபக்க நண்டிதில்ழன. உழக்கும் ர்க்க திரிகபோண
சுண்டும் ர்க்கங்களின் கூலி அடிழகபோண அறிவு ஜீவிப் தண்டிர்களிடமும்,
பிழப்புக்கோக சதோருபோோ, அசில், த்து ஆசிரிர்கபோக இருக்கும்
முனோளித்து ெோர்பு கல்விோபர்களிடமும் கூட அத்ழக அறிவு இருக்கத்ோன்
செய்கிநது. ஆணோல் அந் அறிவு உழக்கும் க்களின் விடுழனக்கு
தன்தடோோக, திரிகளுக்கு உவுோக இருக்கிநது. நெோவித் யூனின்
உழடவுக்குப் பின்ணர் அன் னோற்றில் இருந்து தடிப்பிழணகள்
சதற்றுக்சகோள்து ன்ந அடிப்தழடயில் அழண முன்ழத்து ஆய்வுகள்
செய்ோகவும் அன் மீது ோங்கள் ந்ழடந்திருக்கும் புதி முடிவுகழபப் தனரும்
சளியிட்டு ருகின்நணர். பின் நெோவித் நிழனழகழப ஆய்வு செய்திலும்
இரு நறு ர்க்க னன்கழப சளிப்தடுத்துோகந இந் முடிவுகள்,
கண்டழடல்கள் இருப்தழ கண்டுசகோள்ப எரு ோர்க்சீோதி நமுடிோது.
உழக்கும் ர்க்க னன்களில் இருந்து ஆய்வு செய்கிநர்கள் ட்டும்
முடிவுகளிலும் தோர்க்க சுண்டும் ர்க்க ஆோபர்கள் ந்ழடந்திருக்கும்
முடிவுகள் நறு விோணோக இருப்தழ ோம் உ முடிகிநது. முனோளி
கோதிதத்தி ஆோபர்கள் ோர்க்சிம் று, சனனினிம் று, ர்க்கப்
நதோோட்டம் று, தோட்டோளி ர்க்க ெர்ோதிகோம் று ன்தது நதோன்ந
கருத்துக்கழப வித்ணோக விழக்கிநோர்கள். இர்கழப அம்தனப்தடுத்துதும்
உழக்கும் க்களின் னன்களில் இருந்து ோர்க்சீத்தின் அடிப்தழடகழப விட்டு
எருர் வினகிச் செல்னோல் இருப்தழ உத்ோப் தடுத்துதும் எவ்சோரு
உண்ழோண ோர்க்சீோதியின் அல்னது விஞ்ஞோண நெோலிெ ோதியின்
கடழ ஆகிநது. தோட்டோளி ர்க்க னன்களுக்கு திோண கருத்ழ தப்புகிந
தனரும் இன்று ோர்க்சீ முகமூடிக்குள் எளிந்து சகோண்நட அழச் செய்து
ருகிநோர்கள் ன்தது நலும் நலும் அம்தனோகிருகிநது.
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உழைக்கும் நக்களின் தோகம்
ஓருலக கசோசலிசத் தோனகம்
சறுநண நெோெலிெம் ணது குறிக்நகோள் ன்று முங்குது ட்டும்
நதோதுோணல்ன. கழடந்சடுத் தோசிெ ெர்ோதிகோரிோண செர்னியின் ஹிட்னர்
கூட ணது கட்சிக்கு ‘நசி நெோெலிெக் கட்சி’ ன்றுோன் சதர் ழத்திருந்ோர்.
உண்ழயில் ோர்க்ஸ் ங்சகல்ஸ் இர்கபோல் டிழக்கப்தட்ட விஞ்ஞோண
நெோெலிெத்திற்கு நசிம் ன்தது ற்புழடல்ன. அது ெர் நசித்ழந
லியுறுத்திது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்ழக ‘சோழினோபர்களுக்கு ோய் ோடு
இல்ழன’ ன்று செோல்லிது. ‘அழணத்து ோடுகளின் சோழினோபர்கநப என்று
நெருங்கள்’ ன்று முங்கிது. சோழினோளி ர்க்கத்தின் விடுழனக்கோண
நதோோட்டம் டித்தில் நசி ல்ழனகளுக்குள் ழடசதற்நோலும் அது
உள்படக்கத்தில் நசிப் நதோோட்டம் அல்ன ன்று சுட்டிக் கோட்டிது.
கோதிதத்தி அடிழத்ணத்திலிருந்து எரு கோனனி நெம் விடுழன சதறுது
ன்தது கோதிதத்தித்ழ தனவீணப்தடுத்துற்கும், குறிப்பிட்ட கோதிதத்தி
நெத்தில் புட்சிக்கோண புநச் சூழன ெோகோண முழநயில் பர்த்துச் செல்னவும்
உவும். அந நத்தில் விடுழனக்கோகப் நதோோடும் கோனனி நெத்தில் அதிகோம்
சுண்டும் ர்க்கத்தின் ழககளுக்குச் சென்று விடோல் தோட்டோளி ர்க்கத்தின்
ழககளில் ஆட்சி ந்து நெர்து ன்தது ஆகக் கூடுனோண முக்கித்தும்
உழடது. கோதிதத்திங்களுக்கு திோண நெ விடுழனப் நதோோட்டங்கழப
தோட்டோளி ர்க்கம் அதிகோம் சன்று சகோள்ற்கோண ழிோகப்
தன்தடுத்னோந எழி அதில் நசிோ க்கங்களுக்கு ந் இடமும் இருக்க
முடிோது.
னி எரு ோட்டில் சோழினோளி ர்க்க கட்சி ஆட்சி அதிகோத்ழ சன்று
சகோள்து ன்தது குறுகி நசி னன்கநபோடு முடிந்து விடுோணோல் அது
நதோன்ந சட்கக் நகடோண ோர்க்சி விநோ நழனத்திட்டம் நறு துவும்
இருக்க முடிோது. எரு ோட்டில் அதிகோத்ழ சன்று சகோள்ற்குப் பிநகு
உனகின் பிந ோடுகளுக்கு அழ விரிவுதடுத்துற்கோண செல் திட்டம் இல்னோ
எரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சறும் நசிோச் சீழிவிற்கு உள்போண சோழினோபர்
விநோ, ோர்க்சீ விநோ கட்சிந. உனகின் ந் எரு மூழனயிலும் இருந்து
சுண்டும் ர்க்க ஆட்சி அதிகோம் ன்தது எட்டுசோத்ோகத் துழடத்து றிப்
தடும் ழ ணது செோந் நெத்தில் ட்டும் சோழினோளி ர்க்க ஆட்சிழப்
தோதுகோத்து நீடிக்கச் செய்து ெோத்திம் அற்நது.
முன்ணோள் நெோவித் யூனின் உள்ளிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அெதிகோம்
சன்று சகோண்ட தன ோடுகளிலும் அந் கட்சிகளின் நோண ோர்க்சீ விநோ
நசிோ ழடமுழநந இன்று உனகில் சோழினோபர் ர்க்க இக்கத்திற்குப்
சதரும் பின்ணழடழக் சகோண்டுந்திருக்கிநது. சோடக்கத்தில் நெோவித்
யூனின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏபவிற்கு ணது ெர்நசிக் கடழகழப
கணத்தில் சகோண்டிருந்து ன்தது உண்ழோன். அதுந சீணோவில் புட்சிழ
டத் சீணக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு சதரும் உவிோயிருந்து.
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ஆகிலும் பின்ணர் இந் ழடமுழந தடிப்தடிோக ோறி ணது கோதிதத்தி
னன்களுக்கு ட்டும் உவும் சளிோட்டுக் சகோள்ழகோக உருோறிது. னி
எரு ோட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆட்சி எட்டுசோத் உனகின் தோட்டோளி
ர்க்கத்தின் னன்கழபயும் எடுக்கப்தடும் க்கள் குழுக்களின் னன்கழபயும் முன்
நிறுத்ோ, னி எரு ோட்டின் அசு முனோளித்துோகவும், ெமூக
கோதிதத்திோகவும் ோறிது.
ணக்சகண ந்த் ோய் ோடும் இல்னோ சோழினோளி ர்க்கம் எந நெோெலிெத்
ோய்ோட்ழட உருோக்கிக் சகோள்ப ழடோக இருந்தும், இருப்ததும் இந்
ோர்க்சீ விநோ நசி ோந. சவ்நறு ோடுகளில் அதிகோத்தில் இருந்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ங்களுக்குள் தழகழ சகோண்டு ோறி ோறி உனக
கோதிதத்தித்திற்கு உவிற்கும் அடிப்தழடோக இருந்து இந் சோழினோளி
ர்க்க விநோ நசி ோந. இறுதியில் நெோலிெ ோடுகள் ன்ந சதரில்
இருந் ோடுகபோண சீணோவும் வித்ோமும் ங்களுக்குள் யுத்ம் செய்யும்
அபவிற்கு சகோண்டு சென்நது இந் நசிோந.
எரு ோட்டில் அதிகோம் சன்று சகோண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிந ோடுகளில்
சுண்டப்தடும் எடுக்கப்தடும் க்களுடன்ோன் உண்ழயில் உநவு ழத்துக்
சகோள்ப முடியுந எழி அந் ோடுகளின் சுண்டும் ர்க்க அசுகளுடன் அல்ன.
ெர்நசித்ழ நந் இந் சீழிந் நசி ோக் கட்சிகள் ன்ணோன்
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ன்ந சதரில் இருந்ோலும் பிந ோடுகளின் சுண்டும் ர்க்க
அசுகளுடன் உநவு ழத்து அந் ோட்டு உழக்கும் க்களின் நதோோட்டத்திற்கு
துநோகம் இழத்ண. எடுக்கும் அசுகளின் தழடகளுக்கு ஆயு உவிகளும்,
நதோர்ப்தயிற்சிகளும் அளித்ண. தோட்டோளி ர்க்க ெர் நசித்ழக்
ழகவிட்டுவிட்ட ந் எரு கட்சியும் உண்ழயில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இல்ழன.
ோர்க்சிம் சனனினிம் ன்று சதர் சூட்டிக் சகோள்ற்கு இர்களுக்கு ந்
அருகழயும் இல்ழன.
உனக ோடுகளில் அதிகோத்திற்கு ந் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் நசிோச்
சீழிந உனகில் நெோெலிெத்தின் பின்ணழடவிற்கு மூன முற் கோம்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆட்சியில் உள்ப ோடுகள் எந அெோக என்றிழ
நண்டும். கோதிதத்தி, முனோளித்து ோடுகள் சிழந்து நதோதும்,
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆளும் ோடுகள் என்றிழதும் அசிம். நெோலிெ
உனக எற்றுழழக் குழனத்து நசிோச் சீழிந..
கம்யூனிெ இக்கங்களில் பரும் நசி ோக் கழபழ நறுப்நதோம். எழிக
நசிோம். சல்க ெர்நசிம். நசி இணங்களின் சுநிர் உரிழழ
ஆரிப்நதோம். இணோம், நசிோம் திர்ப்நதோம். உழக்கும் க்களின் ோகம்
ஏருனக நெோெலிெத் ோகம். 

ஒரு காத்தில் புபட்சிக்கு ாதகநாக இருக்கும் தனி ர்கள் பிற்காத்தில்
அவ்யாறு இல்ாநல் மாகக்கூடும் என்ழத யபாறு காட்டுகிது.
சிந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆயது எப்டி என்று ச ால்லிக் சகாடுத்த லியூ ா
கி / லியூ ாமயா ஷி பிற்காத்தில் சிந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆகாநல்
மாகாம்.
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சுன நிர்ணன உரிழந
சு நிர் உரிழ எவ்சோரு னிப்தட்ட நசி இணத்தின் அடிப்தழட உரிழ
ஆகும். நசி இணங்கள் ங்கள் ன்னுரிழக்கோகப் நதோோடுதும் பிறிசோரு
அல்னது என்றுக்கும் நற்தட்ட நசி இணங்களுடன் நெர்ந்திருப்ததில் இருந்து
பிரிந்து செல்லும் உரிழ சதற்று இருப்ததும் அசிோணது.
நெர்ந்திருப்தழயும் பிரிந்து செல்ழயும் அந் குறிப்பிட்ட நசி இணத்தின்
க்கநப முடிவு செய் நண்டும்.
தனந்ோக எரு நசி இண க்கழப இன்சணோரு நசி இணத்துடன்
இழத்துக் சகோண்டிருப்தது ற்புழடல்ன. தனந்ோகப் பிடித்து ழத்துக்
சகோண்டிருக்கவில்ழன ன்தழ எரு அசு அந் நசி இண க்களுக்கு சு
நிர் உரிழ அளிப்தன் மூனந உறுதிப்தடுத் நண்டும். அசில் அழப்புச்
ெட்டத்தின் மூனம் அத்ழக உரிழழ ங்கோ ந் எரு அசும் தனந்ோக
எரு நசி இண க்கழபத் ணது கட்டழப்பிற்குள் இழத்துக்
சகோண்டிருப்தோகந சதோருள்.
கோதிதத்தி நெங்களிடமிருந்து விடுழன நகோரும் நெங்கள் அர்கள்
விருப்தத்தின் அடிப்தழடயில் னி ோடோகநோ அல்னது நறு எரு ோட்டுடன்
நெர்ந்து சகோள்பநோ முடியும். இழ அந் நசி இண க்கநப முடிவு
செய்ோர்கள்.
எரு ோர்க்சீோதி ன்ந முழநயில் ோம் விரும்புது னி ோடோக இருப்தழப்
தோர்க்கிலும் முன்நத உருோகி நிழனசதற்று இருக்கும் எரு நெோலிெ அசுடன்
நெர்ந்து சகோள்து அல்னது நெோலிெ அசில் அழப்ழத ற்கும் பிந
நெங்களுடன் நெர்ந்து எரு சதரி அழெ நிறுவுது ன்தந. அதுந ெர்
நெ உழக்கும் க்களின் னன்களுக்கு ற்நது.
குறுகி நசி ோத்ோல் ச்சுப் தடுத்ப் தடோ தோட்டோளி ர்க்க ெர்
நசிந நசி இணப் பிச்சிழணயில் எரு ோர்க்சி சனனினிோதியின்
ழிோக இருக்க முடியும்.
குறுகி நசி சறி அல்னது ெமூக நசி சறி ன்தது நோர் சனனின்
திர்த்துப் நதோோடி திருத்ல்ோ, ெந்ர்ப்தோப் நதோக்குகளில் என்று.


நோலிகோவ்ஸ்கி
புட்சிக்கு முந்தி நதோல்விக் கட்சியின் அனுதங்களில் இதுவும் என்று:
1912ஆம் ஆண்டில் அெோங்க உபோளிோண ோலிநணோவ்ஸ்கி,
நதோல்விக் த்திக் குழுவில் நுழந்து சகோண்டோன். அன், மிகச்
சிநந், மிக விசுோெோண நோர்கள் ோபோண நதழக் கோட்டிக்
சகோடுத்ோன். அர்கள் கடும் சிழநத் ண்டழண விதிக்கப் தடுற்குக்
கோோக இருந்ோன், அர்களில் தனது ெோழ விழவு தடுத்திணோன்.
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,e;j rpWE}y;fis ,ytrkhf www.nikaran.com vd;w vkJ
tiyj;jsj;jpy; Nikaran Books vd;w gf;fj;jpy; thrpf;fyhk; kw;Wk;
jutpwf;fpf;nfhs;syhk;.
mbg;gil khHf;rpak;

ghl;lhsptHf;f rHthjpfhuk;
tHf;fg; Nghuhl;lj;ij kl;Lk; Vw;gtHfs; khHf;rpathjpfs; Mfptpl
khl;lhHfs;... tHf;fg; Nghuhl;lj;ij Vw;gij ghl;lhsp tHf;f
rHthjpfhuj;ij Vw;gJ tiu tphpj;Jr; nry;gtNd khHf;rpathjpahthd;.
khHf;rpathjpf;Fk; rhjhuz rpW (mNj Nghy ngU) Kjyhspf;Fk;
,ilNa cs;s kpfTk; Mokhd NtWghlhf ,JNt mikfpwJ.
khHf;rpak; gw;wpa cz;ikahd GhpjiyAk; mij Vw;Wf; nfhs;tijAk;
Nrhjpj;J mwptjw;fhd ciufy;Yk; ,Jjhd;.
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