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   முகவுரை வெட்கக் 
சென்ற மகாயுத்தம் முடிந்ததும் வெளி நாடுகளிலுள்ள 

வினர்களிடமிருந்தும்.. நண்பர்களிடமிருற்தும்.. எனக்குப் 

BY BABS வந்து குவிந்தன. அவற்றிலே பல எனக்குகு 

TL! OO «cb கொடுக்கு 5 NUL PLPL_LG GIT. WOT GD JOTI UI 2/O0! 

தப் பாத்துரமன பல நண்பர்களும் அரிமாகமான பலரும், 

WING எதிர்த்து, நயுகபாணிகளாக யுற்குக்தில் கலந்து 

ரண்டு மடிந்கார்கள் ; வெறு பலர், றிட்லரியா கொடுமைக்கு 

ராகி, சிறை முகாம்களில (000. நீது LOOM BUTE.  ஆமுு௦0 

க் கடிகங்களிலே, வனக்றுக். நுயாட்டிய வேறு சில 

தங்களுமிருந்தன. ஆமதந்த இிந்தனையாளர்களும் அறிவாயரி 

(மான பழைய நண்பர்களில் பரை, ஸோலியத் யூனியனிடம் 

ரவு காட்ட ஆரம்பிறந்கார்கள் ; சிலர் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியில் 

ந்துவிட்டார்கள். இதைத்தான்... துயபமூட்டும் செய்த 

(ஜேன். 

அதைக் கா வேறு முக்யமான செய்தியும் அந்தகக் கடிகங் 

ல் பாதஇபலித்தது. பழைய விஷயம்தான் என்றாலும், இப் 

A wens முய்யகுதுவம். காட்டப்பட்டிருந்தது. ஐப் 

லுள்ள அறிவாளிகளில் இலர், அமெரிக்காவினிடம் வெறுப் 

Bowens பெருமையாக வைக்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். 

நல சமீபத்தில் எனக்கு வந்த கடிநங்களிலிருந்து 

ர்கள் அமெரிக்காவின் போக்கையே சந்தேகத்துடனும் 

அப்புடனும் பயத்துடனும் கவனித்துக்கொண்டிருப்பதாகத் 

ந்தது. 

கம்யூனிஸத்தை ஆகுரிப்பவர்களுக்கும், கம்யூனிஸப் 

தயை நோக்கச் |செம்ஜறெவர்களுக்கும், அமெரிக்கா, முகலா 

வ சக்தியின் அவதாரமாகவே காட்சியளிக்கிறது. உல௰ 

Tor இமைகள் எல்லாம் அங்கிருந்து சளெம்புவகாகவே 

ந்து 
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தோன்றுகிறது. பொதுவாகவே ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக் 
காவைப்பற்றித் தவறாக எண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள் 

என்றே தோன்று£றது. . மால்கோகிலிருந்து அமெரிக்கா 

வைப்பற்றி ஒயாமல் இலம்பிக் கொண்டிருக்கும் துவேஷப் 

பிரசாரத்தின் இடசித்தமுள்ளவர்கள்கூட மனங் கலங்க 

விட்டார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. கம்யூனிஸத்தை மனப் 

பூர்வமாகக் கண்டனம் செய்யும் மக்கள்கூட இந்தத் துவேஷப் 

பிரசாரத்தினால் அமெரிக்காவின் அரியல் போக்கைப் பற்றிச் 

சந்தேகப்பட ஆரம்பித்திருக்கறார்கள் என்றே தோன்றுகிறது. 

சென்ற ஆண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருவருடைய சகோதரி 

அமெரிக்காவில் ஒரு மாக காலம் தங்குவதற்காக நியூயார்க் 

இற்கு வந்தி முந்தாள். அந்தப் பிரஞ்சுப் பெண்மணி என்னைக் 

கண்டதுமே தான் ஒரு கம்யூனிஸ்டு அனுதாபி என்று தெரிவித் 

துக்கொண்டாள். என்னுடைய நண்பர் சிறந்த அறிவாளி ; 

சமகத்தில் நல்ல அற்கஸ்திலுள்ளவர் ; பிரபல லிஞ்ஞானியுங் 

கூட, யுத்த காலக்கில் மறைமுகமாக வேலை செய்துகொண் 

ORES பல இயக்சங்களுக்கு அவர் பண உதவி செய்தார் 

என்றும், கம்யூனிஸ்டுகளை ஆதரித்துப் பல சங்கங்களுக்கு நன் 

கொடை கொடுப்பதுடன், கம்யூனிஸ்ட்க் கட்சியிலும் சேருவ 

தற்குத் தயாராக இருப்பதாகவும், அந்தப் பெண்மணி 

என்னிடம் சூ.றினாள். 

அதுிசிக்கிரத்தில், மற்ற நண்பர்களைப் போலவே, இந்தப் 

பெண்மணியும், அமெரிக்காவைப் பற்றி தான் கற்பனை செய்து 

கொண்டிருந்த எண்ணங்களுக்கும், வாழ்க்கைக்கும் ' மாறு 

பட்ட காட்சிகளைக் காணுவதாக ஏப்புக் கொண்டாள். நாங்கள் 

முதலாளித்துவத்தைப் பற்றி பல தடவைகளில் நீண்ட 

நேரம் விவாதிப்பதுண்டு. சோலியத் கம்யூனிஸத்தையும், 
ஓரோப்பிய முதலாளித்துவத்தையும்விட அமெரிக்க முதலாளித் 
துவம் மிகவும் சிறந்தது என்று நான் விளச்க முயன்றேன் ; 

அதில் ஒரளவு வெற்றியும் பெற்றேன். மிகவும் புதிய நோக் 

6.



குடன் அந்தப் பெண்மணி பிரான்ஸாக்குத் திரும்பினாள். 

அவளுடன் பேசப் பழய அனுபவம் எனக்கு உற்சாகமூட்டியது. 

அமெரிக்காவைப் பற்றி நான் என்ன என்ன தெரிந்துகொண் 

டிருக்கறேனே அவற்றை, பல கடிதங்களின் மூலம் பாரிவஙி 

லிருக்கும் என்னுடைய விஞ்ஞானி நண்பருக்கும் எழுத நிச்ச 

யித்தேன். நான் எதிர்ப்பார்த்ததை விட கடிதங்களின் எண் 
ணிக்கை அதிகமாயின. மேலும் ௮மெரிக்காலிடம் வெறுப் 

பும் கம்யூனிஸ அனுதாபமுங் கொண்ட பலருக்கு இந்தக் 

கடிதங்கள் பயன்படக் கூடுழ் என்றே எனக்குத் தோன்றிற்று. 

கடிதங்களைப் புத்தகமாக வெளியிட வேண்டும் என்று நிச்சயித் 

தேன்; என்னையறியாமலே, அதிசீக்ரம் ௮ந்கத ஆசை நிறை 
வேறிலிட்டது. 

அமெரிக்காவைத் தாயகமாக ஏற்றுக் கொண்ட நான் 

மிகவும் பெரியதொரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு இந்தக் 

கடிதங்களின் தொகுப்பை தேசத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறேன். 

ஐரோப்பா, அமெரிக்கா ஆ$ூய, இரு கண்டங்களிலும் வசித்து, 

அரசியல் வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொண்ட நான், சோலியத் 
பிரசாரத்தினால் தினேதினே வளர்ந்துகொண்டு வரும் துவேஷ 
மும் பகைமையும் மாற்றவும், பரஸ்பரம் அன்பும் நட்பும் 

பெருகி இரு கண்டங்களில் வசிப்பவர்களும் ஒற்றுமையாக 

வாழ என்னாலியன்ற சேவையைச் செய்ய வேண்டும் என்று 

எண்ணிக்கொண்டே இந்தப் பொறுப்பை எற்றுக்கொண்டேன். 

ஆகவே ஐூராப்பிய நண்பர்கள் அமெரிக்காவைப் பற்றி நன்றா 
கத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்தக் 

கடிதங்களை விரிவாக எழுதலானேன். அதே சமயத்தில் 

அமெரிக்காவைப் பற்றி பிறர் தவறாக எண்ணக் கூடியவைகளை 
யும் அமெரிக்கர்களுக்கு எடுத்துக் காட்ட முயன்றேன். என்னு 

டைய முயற்சியினால், மனிதர்கள் வேற்றுமைகளை மறந்து, 
விசால ஹிரூதயத்துடன், பரஸ்பரம் பழக ஆரம்பித்தால், 
அதுவே உலக சமாதானத்துக்காக நான் செய்த சிறு தொண்டு 

என்று நம்பு$றேன்,



என்னுடைய கடிதங்களைப் படித்து விமர்சனங்களும் ஆலோ 

சனைகளும் கூறிய ௮ன்பர்களுக்கும், பல ஆலோசனைகளைக் கூறி, 
கையெழுத்துப் பிரதியைச் சரிபார்த்து உதவிய ஸ்ரீமதி பெட்டினா 

தார்ட்டன்பெக் அம்மையாருக்கும் நான் பெரிதும் கடமைப் 
பட்டுள்ளேன். 

பிரடெரிக் மார்ட்டின் ஸ்டெர்ன்,



(1) 

பொது லட்சியம் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

இந்தக் கடிதத்தைப் பார்த்து நீ ஆச்சரியப்படக் கூடும் ; 

மிகவும் நீளமான க.தம்தான். சென்ற சில வருஷங்களில், 

மிகவும் சுருக்கமாகக் கடிதம் எழுதிக்கொய்ளும் பழக்கம் 

நமக்குள் இருந்தது. நம்மிடையே மிகவும் பரந்த கடல் 

இடக்றது. சென்ற வாரம் பிரான்ஸாக்கு ஸ்ரீமதி ஆன் திரும் 

பும்வரையில், உன்னிடமிருந்து மிகவும் சுருக்கமான ஒரு கடிதம் 

இடைக்கும் வரையிலுங்கூட, நாம் சாதாரணமாகத்தான் பிரிந் 

இருக்கிறோம்--தூரம்தான் நம்மைப் பிரித்திருக்கிறது என்று 

எண்ணியிருந்தேன். 

ஆனால் உன்னுடைய கஞடசிக் கடிதம் என்னைச் சஞ்சலத்தி 

லாழ்த்திவிட்டது. பிரான்ஸ் நாட்டிலுள்ள கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி 

யில் சேர உத்தேரிப்பதாக நீ எழுதியிருக்கறாய். அதில் 

உறுதி தொனிக்கறது. அதாவது மாஸ்கோவைத் தலை 

நகரமாகக் கொண்ட சோலியத் ஆதிக்கத்திலுள்ள கம்யூனிஸ்ட் 

கட்சியில் நீ சேர உத்தேசிக்கிறாய். ஆகவே வழக்கமாக யோக 

சகோ்ஷமங்களைப்பற்றி உனக்குக் கடிதம் எழுதுவதற்குப் பதிலாக, 

உன்னுடைய உத்தேசத்தினால், இதுவரையில் நீ நினைத்து 

வாழ்ந்த லட்சியங்கள் சிதைந்து போகப் போன்றன என்பதை 
எடுத்துக்காட்டிக் கடிதம் எழுதுறேன். கொஞ்சம் பொறு 

மையுடன் கடிதம் முழுவதையும் படிக்க வேண்டு£றேன். 

உன்னுடைய உத்தேசத்திலிருந்து உன்னை மாற்ற முடியாவிட்டா 

லும், நான் முயன்றேன் என்ற திருப்தியாவது இருக்கட்டும். 

நாம் அரசியல் உத்வேகத்தால் துள்ளிக்குதிக்கும் இளங் 

காளைகளல்ல,. மிகவும் நிதானத்துடன் தவ்வொன்றையும் 
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சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் பண்பும் அனுபவமும் உளார் வயதாக 

வர்கள். முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்பு நாம் முதன் 

முதலாக எடின்பரோவில் சந்தித்தோமே ஞாபகமிருககறதா ? 

நம்முடைய நீண்ட கால நட்பையும், எதையும் தீர்க்கமாக 

யோசிக்கும் குணத்தையும், நான் எண்ணிப்பார்ப்பறுண்டு, 

அப்போது நீ ரசாயன சாஸ்திரம் பயின்று கொண்டிருந்தாய். 

நான் சட்டக் கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருந்தேன். உன் 

னைப்போல நிதானபுத்தியும் தாய்நாட்டைப்பற்றி ஜம்ப மடித் 

துக்கொள்ளாமல் பிறரை கண்ணியமாக நடத்தும் குணமும் 

உள்ள பிரஞ்சுக்காரனை நான் சந்தித்ததேயில்லை என்று நினைத் 
தேன். ஜாதித்திமிரில்லாத ஐர்மனியன் என்று நீ என்னைப் 

புகழ்வதுண்டு. தாய்நாட்டுப் பற்றில்லாமல், ஐரோப்பியர்கள் 

என்று சொல்லிக்கொள்வதில் நாம் பெருமைப்படிவோம், 

இந்த நாட்டுக்கு நான் வந்த பிறகு, அதாவது 1997-ஆம் 

வருஷம், அமெரிக்கப் பிரஜையாகவே நான் மாறிவிட்டேன். 

சென்ற யுத்த காலத்தில் உன்னைவிட செளக்ியமாகவே இங்கு 

நான் வாழ்ந்தேன்.  நாஜிகளை எதிர்த்துப்போராடச் சென் 

றிருக்கும் அமெரிக்க வாலிபர்களின் சுக செளக்கியத்தைப் 

பற்றித் தெரிந்துகொள்ள ஆவலாக இருக்கும் லட்சக்கணக்கான 
குடும்பத்தாரைப்போல நானும் கவலைப்பட்டுக்கொண்டுதானிருந் 

தேன். ஆனால் நாஜி ஆக்ரமிப்புக்கு ஆளாக, நீயும் 
மற்ற நண்பர்களும் பட்ட துயரங்களையும், தலைமறைவாக 

இருந்து எதிர்த்துப் போராடிய சாகஸத்தையும்போல நாங்கள் 

துயரங்களை அனுபவிக்கவில்லை. வருஷக் கணக்காகப் போராடி, 
நாஜி ஆக்ரமிப்பை எதிர்த்து நின்ற உன்னப்போன்ற இீரர்களை 

நாங்கள் .பாராட்டகறோம். அந்த அனுபவங்கள் உன்னுடைய 

மனத்தில் பதிந்து வாழ்க்கையுடன் இணைந்துவிட்டது என்றே 
நினைக்கிறேன். 

யுத்த காலத்திலும், அதன் பிறகும் நம்முடைய வாழ்க்கை 

முறையில் வித்தியாசமிருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய மனப் 

பண்பு மிகவும் ஒற்றுமையாக இருக்கறது என்றே நினைக்கறேன். 
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பர்லினிலிருந்து 1930-ஆம் வருஷம் பாரிஸாக்கு வந்து உன் 
னுடன் நீண்ட காலம் அரசியல் சர்ச்சைகள் நடத்தினேனே, 

- அந்தச் சம்பவத்தை இப்போது எண்ணிப்பார்க்கறேன். தத்துவ 

விசாரணையில் நமக்குள் அபிப்பிராயபேதம் இருந்தாலும், 

சமூக நதியிலும், ஜனநாயக தத்துவத்திலும், தனி மனித 
னுடைய கெளரவத்தை மதித்து நடக்கவேண்டும் என்பதிலும் 

நமக்குள் ஏகோபித்த அபிப்பிராயம் இருக்கத்தான் இருந்தது. 

இன்று உனக்கு அமெரிக்காவின் போக்கு பிடிக்கவில்லை. 

அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் என்று சொல்லி அதை எதிர்க் 

Amu. இங்குள்ள நிஃைமையை நேரில் வந்து தெரிந்து 

கொள்ளலாம் . என்ற யோசனையைக் கூட ஏற்கமுடியாதபடி 

உன்னுடைய வெறுப்பு வளர்ந்துவிட்டது. அரசியல் பேதங் 

களால் சில வருஷங்களாக நாம் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் 

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகக்கொண்டே போகரோம் என்றே 

பயப்படுகிறேன். ஐரோப்பாவே ஒரு பெரிய சிறைக்கூடம் 

போலிருக்கிறது.  அங்கிருந்துகொண்டு நீ ரசாயன ஆராய்ச்சி 

களை நடத்துகறாய். நானோ, உலகப்போக்கைக் கவனித்துக் 

கொண்டே இருக்கிறேன் ; சிற்சில சமயங்களில் நான் அரசியல் 

சிக்கல்களைக் கண்டு மெய்நடுங்கப் போறேன். ஆனாலும் தாயக 

மாக ஏற்றுக்கொண்ட இந்த அமெரிக்க நாட்டின் அமைப்பை 

யும் சரித்திரத்தையும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தெரிந்து 

கொண்டே வரு£றேன். 

அமெரிக்கப் பிரஜைகள் என்னைப் பெரிதும் வசீகரித்து 

விட்டார்கள். இங்குள்ள அரசியல் விமர்சனங்களும், அபிப் 

பிராய சுதந்தரமும் என்னைப் பெரிதும் வசீகரித்தகதுடன் இந்த 

நாட்டின் மீதுள்ள பற்றுதலையும் அதிகரித்துவிட்டது. இந்த 
நாடு எல்லா அம்சங்களிலும் பூர்ணத்துவமடைந்துவிட்டது 

என்று சொல்லிலிட மூடியாது. ஆனால் இங்கு அபிப்பிராய 

சுதந்தரம் இருக்றேது. ஜனாதிபதியுள்பட எவரை ' வேண்டு 
மானாலும் யாரும் குறைகூறலாம் ; ௮வர்களுடைய போக்கைக் 

கண்டிக்கலாம், மனித சுதந்தரத்தை இழந்து, அரசியலில் 
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அபிப்பிராயம் கூற முடியாதபடி, வாமும் பிறநாட்டு மக்களு 

காக நான் .வருந்துறேன். ஆளும் வர்க்கத்தை எதிர்த், 

எவனாவது பேசவேண்டும் என்றால் உயிரைப் பணயம் வைத்து, 

தானாகவேண்டும் என்ற நிலைமை அங்கு ஏற்பட்டுலிட்டல, 

நினைக்கும்போதே மனம் புழுங்குகறது. 

இதற்கு ஒரு சிறு உதாரனாம் கூறுகிறேன். 1949-அ। 

வருஷம் சிசிலித்தவை ஜயித்தபோது நடந்த சம்பவம். அடெ 

ரிச்ச நண்பர்கள் சிலருடன் நான் ஒரு ஜேறோட்டலில் உட்கார்ந்த 

பேசிச்கொண்டிருந்தேன். நண்பர்களில் பலருடைய பிள்ள 

கள் யுத்த அரங்கத்தில் சேவை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். 

அமெரிக்க ராணுவத்தில் ஜனநாயகம் கிடையாது, ராணுவ 

உத்தியோகஸ்தர்களுக்காக நடத்தப்படும் ஹோட்டல்களில் சேனா 

வீரர்கள் போகக்கூடாது என்று தடுக்கப்படுகிறார்கள், இது 

௮ நியாயம் ? என்று எல்லாம் அவர்கள் பேசினார்கள். 

நான் அவர்களை எதிர்த்துப் பேசினேன். ராணுவ அமைப் 

பையும் விதிகளையும் நாம் கவனித்து, நிலைமையை உணர்ந்த 

பிறகே குறை கூறவேண்டும் என்று சொன்னேன். அப் 

போதுதான் பேடன் என்ற ஜனரல் ஒரு சிப்பாயைத் தாக்கிய 

சம்பவம் நடந்தது. அதனால் பெருங்களர்ச்சியும் எற்பட்டது. 

சிசிலித்தவை ஜயிப்பதில் மிகவும் முக்யமான பங்கெடுத்துக் 

கொண்ட வீரர்களில் ஒருவரான ஜனரல் பேடன், ஆஸ்பத்திரி 

முகாமைச் சுற்றிப்பார்க்கும்போது மரியாதைக் குறைவாகப் 

பேசிய ஒரு சிப்பாயைக் கன்னத்தில் அடித்துவிட்டார். நோயாளி 

யான இிப்பாய், நரம்புக் கோளாறினால் ௮வஸ்தைப்பட்டுக் 

கொண்டிருந்தான். அவன் சொன்ன பதிலைப் பெரிதாக்கி 

அவனைத் தாக்கியது தவறு என்று ஆஸ்பத்திரியில் இளர்ச்சி 

செய்தார்கள். பத்திரிகைகள் ஆதரித்து எழுதின. கடைசி 

மில் அந்த ஜனரல் சிப்பாயிடமும் பட்டாளத்திடமும் மன் 

னிப்புக்குக் கேட்கவேண்டியதாயிற்று. கடைசியில் ராணுவ 
தலைவரான் ஜனாரல் ஈஸன்ஹோவரிடமும் மன்னிப்புக் கேட்டுக் 

கொண்டார். இந்தச் சம்பவத்தைக் குறிப்பிடும்போது நான் 
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நண்பர்களிடம் சொன்னேன் : “ எதேச்சாதிகாரமாக : ஒரு 
ராணுவ அதிகாரி நடந்துகொண்டாலும், அவர் மன்னிப்புக் 
கேட்டு்க்கொண்டதிலிருந்தே, அமெமரிக்காவின் ஜனநாயகப் 

பண்பு பிரகாசிக்கிறது. ராணுவத்திலும்கூட ஜனநாயகம் 

மதிக்கப்படுிிறது என்பதை பொது மக்களுக்குத் தெரிந்து 

கொள்ளச் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. இதே மாதிரியொரு 

சம்பவம் ஜர்மனியில் நடந்திருந்தால் அந்தச் .ஏிப்பாய்க்குக் 

கடுமையான தண்டனை இடைத்திருக்கும், அல்லது அவனை 
சுட்டுத் கள்ளியிருப்பார்கள்.” ப 

அப்டன் சிங்களேர், ஜான் ஸ்டீன்பெக், சிங்களேர் லூயி 

முதலியவர்களுடைய நலீனங்களை நீ படித்திருப்பாய் என்று 

எண்ணுகிறேன். இவை நலவீனங்கள்தான் என்றாலும் துவே 

ஷத்துடன் கற்பனை செய்து எழுதப்பட்டவையல்ல. நானும் சில 
நலீனங்களைப் படி.த்திருக்கறேன். அமெரிக்கச் சமூகத்திலுள்ள 

குறைபாடுகளையும் ஏழைமையையும் எடுத்துக்காட்டி. மக்களைத் 

இருத்தவேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் எழுதப்பட்ட 

கதைகள் இவை. நாடு முழுவதும் கதைகளில் வர்ணித்திருப்பது 

போலத்தானிருக்கிறது என்று சொல்லிவிடமுடியாது. மக்க 

ஞடைய உள்ளத்தைத் தொட்டு உணர்ச்சியைக் சளப்பவேண்டும் 

என்ற நோக்கத்தில் சிறிது மிகைப்பட எழுதப்பட்டவையே 

அவை. சுதேசத்தில், சமூகத்திலுள்ள குறைபாடுகளைத் தெரிந் 

துகொள்வதற்காக மத்யதர வகுப்பாரும், பணக்காரர்களுமான 

அமெரிக்கர்கள். இந்தப் புத்தகங்களை ஏராளமாக வாங்கப் 

படிக்கிறார்கள். 

ஸ்டீன்பெக், லூயி, ஸிங்களேர் போன்ற ஆசிரியர்களும், 

பொதுவாக அமெரிக்கர்களும், மிகவும் கடுமையான வறுமை, 

கொடிய தரித்திரம் என்று வர்ணிக்கிறார்களே, அந்தத் தரித்திர 

வாழ்வுதான் பலநாடூகளிலுள்ள ஏழை மக்களின் சாதாரண 

நிலையாக இருக்கறது. பிற்போக்காளர்கள், (இன வெறி 

யூட்டும் பிரசாரகர்கள் போன்றவர்கலைக் கண்டித்து, சமூகம் 

முன்னேறுவதற்கான வழிகளைச் சொல்லவும், சரக ஊழல்களை 
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எடுத்துக்காட்டவும் அறிஞர்கள் எப்போதுமே இருக்கிறார்கள் 

என்று நம்புகிறேன். சநூக ஊழல்களை எடுத்துக்காட்டி, 
முன்னேற்றப்பாதையை வகுக்கக்கூடிய இலக்கியம் வளராமல் 

தடுத்துவிட்டால், சமூக முன்னேற்றமும் ஏற்படாது. 

சமூகத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துக்காட்டும் ஆசிரியர் 

களும், விமர்சகர்களும் இந்த நாட்டிலிருப்பதால், அலவீர்கள் 

ஏமைமையை வர்ணிப்பதுபோலவே அந்தப் பகுதியில் வாழும் 

மக்களின் நிலைமை கேவலமாக இருக்கிறதோ என்று எண்ணி 

விடக்கூடாது. இந்த நாட்டின் நிலைமையே வேறு. அதை 
உன்னால் ஊடத்துக்கொள்ளமுடியாது. £ நீ கற்பனை செய்து 

கொள்வதுபோல அவ்வளவு பயங்கரமானதல்ல. 

நண்பா, இந்த நாட்டிலுள்ள கோடீஸ்வரர்கள்--வால் ஸ்ட்ரீட் 

பிரமுகர்கள்--தான் மக்களுடைய வாழ்க்கையையும் சர்க்காரின் 

போக்கையும் கூட நிர்ணயிக்கறார்கள் என்று ஒரு நம்பிக்கை 

யிருக்கிறது. ஆடம்பர வாழ்க்கை நடத்தும் அந்தப் பணக் 

காரர்கள், எழை மக்களையும் மத்யதர வகுப்பாரையும் கசக்ூப் 

பிழிந்து வேலை வாங்குகிறார்கள் “ன்றும் அவர்களுடைய 

இச்சைக் இணங்கி சர்க்கார் தாஸானுதாசர்களாக நடக்கிறார்கள் 

என்றும் சொல்வதுண்டு, அதேபோல, உற்பத்திச் சரக்குகளை 

விற்பனை செய்வதற்காக, வெளி நாடுகளில் சந்தை தேடவும், 

அமெரிக்காவின் செல்வாக்கு உலகம் முழுவதும் பரலி, அர 

சியல் முகீயத்துவம் பெறவுமே அந்த முதலாளிகள் முயன்று 

கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் சொல்வதுண்டு. அமெரிக்காவில் 

உற்பத் இயாகும் பொருள்களை அங்கேயே வாங் உபயோகிக்கும் 
சக்தி, மக்களுக்குக் டையாது என்று எண்ணலாம். உற் 

பத்திக்கு ஏற்றபடி விற்பனையும் விநியோகமும் பெருகாலிட்டால் 

மக்களுடைய * வாங்கும் சக்தி £ வளராவிட்டால்--மிகப்பெரிய 
நெருக்கடி ஏற்பட்டூலிடுமே என்று நீ எண்ணக்கூடும். 

உன்னுடைய ஊாகங்கள் தவறு என்றே சொல்வேன். 

அமெரிக்க முக்சுளின் வாழ்க்கையைப்பற்றி நேரில் தெரிந்து



கொள்ளாமல், அந்த நாட்டைப்பற்றியும், அதன் அரசியல் 
கொள்கையைப் பற்றியீம் (பிரசாரத்தினால் தெரிந்துகொண்டு) 

துவேஷங்கொள்வது மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம். உண் 

மையை நீ தெரிந்துகொண்டால், துவேஷமும் வெறுப்பும் 
மாறி, நீ அமெரிக்க நாட்டையும், அந்த நாட்டிலுள்ள மக்களை 

யும் நேசிக்க ஆரம்பிப்பாய். 

இப்போது சுலபமாகச் சொல்கிறேனே, இங்கு வருவதற்கு 

முன்பும், வந்து, இங்குள்ள நிலைமையை நேரில் தெரிந்து 

கொள்வதற்கு முன்பும், நானும் இந்த நாட்டைப்பற்றித் தவ 
றன அபிப்பிராயம் உள்ளவனாகத்தானிருந்தேன். இந்த 

நாட்டின் வாழ்க்கையைச் சித்திரிக்கும் பல நலீனங்களையும், 

பொருளாதார, சமூக, கைத்தொழில் பிரச்னைகளைப்பற்றிய நூல் 
களையும் ஏராளமாகப் படித்தேன். நான் இந்த நாட்டுக்கு 

வந்தபோது, இங்குள்ளவர்களைப்பற்றி எப்படி நினைத்துக்கொண் 

டிருந்தேன் தெரியுமா ? அழகுணர்ச்சியோ, கலாசாரப் பண்போ 

இல்லாமல், சுயநலமும், பண ஆசையும், லோபத்தன்மை 

யும் உள்ள மக்கள்தான் இங்கு வாழ்கிறார்கள் என்று 

தான் எண்ணினேன். இங்கே குடியேறியதும், முன்பின் 

தெரியாதவர்களாக இருந்துங்கூட, மனப்பூர்வமாகவும், சிநே 

கப்பான்மையுடன் பழகி அமெரிக்கர்கள் உதவி செய்தார்கள். 

அரசியல், சமூகப் பிரச்னைகளைப் பற்றியும் மனம்விட்டு, அவர் 

களுடன் பேச முடிந்தது. நான் பயந்து கொண்டிருந்ததற்கு 

நேர்மாறாக, இங்குள்ள சமூக, அரசியல் நிலைமையிருந்தது. 

என்னைப்போலவே, பிறகு இங்குவந்து குடியேறிய பல நண் 

பர்களுடைய அனுபவமும் இருந்தது. இங்குள்ள சூழ்நிலை 

யும் மக்களுடைய அன்பும் எங்களைப் பெரிதும் வ௫கரித்து 
விட்டது. பிரசாரத்தின்மூலம் இந்த நாட்டைப்பற்றி உருவகப் 
படுத்திக்கொண்டிருந்த ஒரு பயங்கரக் கற்பனை மாறிவிட்டது. 

நாஜி கொலைக்காரர்களுடைய ஹிம்ஸையினால் தவித்துக்கொண் 
டிருந்த பலர், பிடிவாதமாக இந்த நாட்டுக்கு வராமலே 
இருந்தார்கள். இந்த நாட்டுக்கு வர அனுமதிச்சீட்டு, குடி, 
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யிருக்க வசதி, தொழில் எல்லாம் திடைக்க வசதி ஏற்படுத்திக் 
கொடுத்துங்கூட என்னுடைய பல நண்ப்ர்களும் உறவினர்களும் 

இங்கு வர மறுத்தார்கள் ;) கடைசியில் அவர்கள் நாஜிகளின் 

கொடுமைகளுக்கு ஆளா? இறந்தார்கள். அமெரிக்கா வாழ்க் 
கையைப்பற்றி அவர்களுடைய மனத்தில் தவறான அபிப்பிராயம் 

விழுந்துவிட்டது. இங்குவந்து அடிமை வாழ்வு வாழ்வதை 
விட, ஸ்வதேசதக்திலேயே எதிரிகளின் கொடுமைகளை எதிர்த்து 

நின்று உயிரை விடுவோமே என்று எண்ணிவிட்டார்கள். 

என்னுடைய சொந்த அனுபவத்த எண்ணிப்பார்க்கும் 

போது, காதால் கேட்ட செய்திக்கும் கண்ணால் பார்ப்பதற்கும் 

ஏன் இவ்வளவு வித்யாசம் இருக்கறது என்று ஆச்சர்யப்படு 

வதுண்டு. உண்மை நிலை யொருபுறமிருக்க, கற்பனை பெரி 
தாக வளர்ந்துலிட்டதே 1! ஐரோப்பாவுக்கு ௮மெரிக்காவைப் 

பற்றிக் கடைக்கும் செய்தியெல்லாம் தவறானதா, கயிறுதிரிக் 

கப்பட்டதா * அவற்றில் பெரும் பகுதி உண்மைதான். ஆனால் 

சிறிது திரித்துக் கூறப்பட்டதால் துவேஷமும் பயங்கரமும் 

ஏற்படும்படியாக விட்டது. இதைய் பற்றி நான் தீவிரமாகச் 

சிந்தத் இருக்கிறேன். 
ஐரோப்பாலில் வாழும் ஒருவன், அ௮மெரிக்காவைப்பற்றி 

தான் கேட்ட செய்திகளையும், படித்த செய்திகளையும், தன் 
னதுடைய நாட்டு வாழ்க்கைக்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்றவாறு 

இரஹித் துக்கொள்கிறான். அப்படியே பிறருக்கும் எடுத்துச் 

சொல்கிறான். ஆனால் சீனாவைப்பற்றியோ, இந்தியாவைப்பற் 

றியோ அவன் அம்மாதிரி எண்ணிக்கொள்ளமுடியாது. அமெ 
ரிக்காவைப்பற்றி நினைக்கும்போது, அங்குள்ள சமூக அமைப்பும் 
சூழ்நிலையும் எதிரே தோன்றிவிடறைது. தன்னுடைய நாட் 

டின் நிலைமையுடன் ப்பிட்டூப்பார்க்கும்போது, அவனுக்கு 

அமெரிக்க மக்களின் வாழ்க்கையே, விசித் தரமாகவும், அசாதா 

'ரணமாகவும், வெறுப்பூட்டக்கூடியதாகவும் தோன்றுறெது. 

இந்த நாட்டில் பல வருஷங்கள் தங்கியபிறகுதான் எனக்கு 

இந்தத் தவறான அபிப்பிராயத்துக்குக் காரணம் புரிந்தது. 

16



ஐரோப்பிய நாடுகளின் சமூக அமைப்பும், வாழ்க்கையும் வேறு 
விதமானது. இந்த நாட்டின சமூக அமைப்பே வேறுவித 

மானது. மேலநாட்டு சமுதாயததைப்பற்றி ஒர் ஐரோபபியன 

நினைத்துக்கொள்வதற்கும், இந்த நாட்டின் சமுதாயத்துக்கும் 

சம்பந்தமே கிடையாது. மற்ற நாடுகளைவிட இங்குளள சமூக 

அமைபபுச் சிறந்தது என்றே நான நினைக்கறேன. 

ஆதாரபூர்வமாக, நேரில், பார்த்துத் தெரிந்துகொண்டால் 

உன்னுடைய மனமும் மாறிவிடும் என்பது நிச்சயம். சமூக 

முன்னேற்றத்திலும் வளர்ச்சியிலும் நம்பிக்கையும் லட்சியமும் 
உள்ள பல அமெரிககர்களை எனக்குத் தெரியும். தேசம் 

மூழுவதிலுள்ள எல்லா மக்களும் சுகமாகவும் சந்தோஷமாக 

வும் வாழ வகை செய்யவேண்டும் என்றே அவர்கள் ஆசைப் 

படுகிறார்கள் ; தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் கதிமோட்சத்துக்காக 

காரல் மார்க்ஸ் எடுத்துக்கூறிய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள் 

இறார்கள். * வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயம்” வேண்டும் என்றே 

விரும்புகறார்கள். ஆனால் அவர்கள் சமத்துவம், சுதந்தரம் 

என்றே சமுதாயத்தை வர்ணிக்கிறார்கள். இரண்டுக்கும் பொருள் 

ஒன்றுதான். ஒவ்வொருவரும் சமமாகவும் சுதந்தரமாகவும் 

வாழவேண்டும் என்கிறார்கள். எல்லோருக்கும் வாழ வழியும் 

சமூகத்தில் அந்தஸ்தும் வேண்டும் என்&றார்கள். இந்த 

லட்சியம் அமெரிக்கர்களுடைய பாரம்பர்யம் ;) நல்லெண்ண 
முள்ள ஒவ்வொரு அமெரிக்கனு.ம் இதை கெளாரலிக்கிறான். 

நாள் சொல்வதை நீ நம்பமாட்டாய்; ஏதோ உளறு 

கிறேன் என்று சொல்வாய். வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்தை 

அமைக்கும் மார்க்கத்தில் அமெரிக்கா நாடு வெகு தூரம் 

முன்னேறிவிட்டது என்று நான் சொன்னால், நான் சுக 
போகத்தில் வாழ ஆரம்பித்துவிட்டேன் போலிருக்கிறது என்று 

நினைத்துக்கொள்வாய். அல்லது அமெரிக்காவுக்காக பிரசாரம் 

செய்யக் சளம்பிட்டவன் என்று சொல்லிவிடுவாய், 

பொருளாதார அடிப்படையில் சமூக ஏற்றத்தாழ்வு இல்லா 
மல் இழிந்துவிட்டது என்று நான் சொல்லவில்லை. சமூக 
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சீற்றத்தாழ்வே இல்லாத வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்தைப் 
பற்றி மார்க்ஸ் சிந்தித்திருக்க முடியுமா என்றுகூடத் தோன்று 
இறது. * ஸ்டேட் ௮ண்ட் ரெவல்யூஷன் £ என்பதில் லெனின் 
பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் : “ சமூகத்திலுள்ள 

ஏற்றத தாழ்வுகளைப்பற்றி மிகவும் தீவிரமாக மார்க்ஸ் ஏந்தித் 
இருக்கறார். உற்பத்தியை பொதுச் சொத்தாக மாற்றிவிட்டால் 
மட்டுமே, எல்லோருக்கும் சமமான ப௱்£டு சாத்தியமாடவிடும் 

என்றோ, சமூக அந்தஸ்இலுள்ள குறைகளும் எற்றக்தாழ்வும் 

சரிப்பட்டுவிடும் என்றோ அவர் சொல்லவில்லை ”, சந்தர்ப்பம், 

உற்பத்தி-உழைப்பு, குணாகுணங்கள், அறிவு இவைகளுடன் 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, கம்யூனிஸத்தின் முதல்படியாக 

எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரேகரமான வாழ்க்கை நிலையை 

அமைப்பது சாத்தியமில்லை என்றும் லெனின் கூறுகிருர். 

மார்க்ஹின் சிஷ்யர்கள்கூட எல்லாரும் சமமாக வாழ்வதுகுன் 

 வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயம் ? என்று சொல்லயில்லை. 

தம்தம் தேலைக்குத் தக்கபடி வாழ்க்கை வசதிகளைப் 

பெறுவதுதான் கம்யூனிஸ்டு சமுதாயத்தின் சிறந்த லட்சியம் 

(கடைசிப் படி) என்று லெனின் சொன்னார் என்பது உண்மை 

தான். சொத்துத் சுதந்தரமின்றி எல்லாரும் சம நிலை 

யடைவதால், உற்பத்தி பெருக எல்லாரும் இன்பமாக வாழ. 

முடியும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையில் அவர் சொன் 

னார். உழைப்பின் மதிப்பு பெரு, ஒவ்வொருவரும் தம்தம் 

சக்இக்யென்றவாறு இச்சாபூர்வமாக உழைத்துச் சாப்பிடவேண் 
டும் என்றே அவர் கருதினார். ஒவ்வொருவருடைய தேவைக் 

குத்தக்கபடி என்று சொல்லும்போது திருப்தியான வாழ்க்கை 

நடத்த வசதி என்றுதான் அர்த்தங்கொள்ள வேண்டூமே 

தவிர சமத்துவமென்று கொள்ளல்கூடாது. சோவியத் ராஜ் 

யத்திலுள்ள ஒரு * கமிஸ்லார்” அல்லது நிர்வாகியின் ௮னு 
மதிக்கப்பட்ட. தேதேவை, அங்குள்ள சாதாரணத் தொழிலாளர் 
களின் தேவைகளைப் போல நூறு முதல் முந்நூறு மடங்கு 

அதிகமாக இருக்கறது. கமிஸ்ஸார் போன்ற அதிகாரிகளின் 
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தேவைகளை உடனே கவனித்து விடூகறார்கள் ழ ஆனால் திருப்தி 
யுடன, பசியாறச் சாப்பிடவேண்டிய வசதிகள் கூட தொழி 
லாளர்களுக்குக் தஇடைப்பதில்லை. உண்மையைச் சொல்லப் 

போனால் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி சமமான சம்பளம் 

கொடுபபதை ஸ்டாலீன் எதிர்த்திருக்கறார். 1981-ஆம் வரு 

ஷம் ஜூன் மாகம் அவர் சமமான சம்பளத் தேவையை 

எதிர்த்துப் பிரசாரம் ஆரம்பித்தார். அன்றிருந்து சோவியத் 

நிர்வாகத்தில் சமத்துவக் கோரிக்கை ஒரு குற்றமாகவே 

கருதப்பட்டு வருகிறது; தஇனேதினே வளர்ந்து மக்களுக்குள் 

ஏற்றத்தாழ்வு கற்பித்துலிட்டது. 

சோவியத் கொள்கைகளும் சித்தாந்தழும் ஒருபுறமிருக்க, 

எந்தச் சமுதாயத்திலும் பொருளாதார, சமூக சமுத்துவம் 

அமைத்துவிடுவது சுலப சாத்தியமல்ல. ஆனால் வர்க்கபேத 

மற்ற சமுதாயம் அசாத்தியம் என்றும் நான் சொல்லவில்லை. 

அது மிகவும் உன்னதமான லட்சியம்; அதன் உண்மைப் 

பொருளை உணர்ந்துவிட்டால் அடைந்துவிடூவது சாத்தியம்தான் 

பாகுபாட்டை ஒழித்துவிட்டு எல்லோரும் சமம் என்று சொல்வது 

தான் வர்க்கபேதமற்ற சமூகம் என்று கொள்ளல்கூடாது. 

அதன் அமைப்பே வேறுபட்டது. சமுதாயத்திலுள்ள ஒவ் ' 
வொருவனுயக்கும், தன்தன் சக்திக்கும் தறமைக்குமேற்றபடி. 

முன்னுக்குவரச் சந்தர்ப்பம் கடைக்கும்படிச் செய்வதுதான் 

அதன் அர்த்தம். அந்தச் சமுதாயத்திலே, ஒரு குறிப்பிட்ட 

வகுப்பினர் லீசேஷச் சலுகைகளை அனுபவித்து, செல்வாக்குடன் 

வாழ்வதோ, நீதி நிர்வாகத்தைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு, சட்ட 

மியற்றி, தேசத்தைக் கட்டியாள்வதோ முடியாத காரியம், 

அந்தச் சமுதாயத்திலே, ஒருவரை ஒருவர் அடித்துச் சாப்பிட 
முடியாது ; ஜீவாதார உரிமைகளைக் கூட மறுத்துச் சுரண்டி 

வாழ முடியாது. பரசிரம ஜீவிகளுக்கு அங்கு இடமில்லை, 
ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினர் அரசியல், பொருளாதார ஆதிக்கம் 
பெற்று தேச மக்கள்மீது அதிகாரம் செய்வது சாத்தியமில்லாத 

தாரியம், வர்க்தபேதமற்ற சமுதாயத்தை அமைக்கவேண்டும் 
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னற சோஷலிஸ கசிததாநதததைச சொனன பெரியா, 
சமூகத இமையை ஒழிககவேணடூம எனறபோது சமக அமைபபி 
More வகுபபுககளை ஒழிககவேணடூம எனறு சொலலவிலலை ; 

அவறறின ஆதிககதகையும, இனவெறியையம, அரசியல செல 

வாககையும ஒழிகதுககடடவேணடும எனறுதான சொனனார். 

அமெரிககாவில , வாககபேதமறற சமுதாயம ஏறபடவேணடூம 

எனறு சொலலுமபோது, இநத மாதிரியானதொரு அமைபபுத 
தான எறபடவேணடும எனறு நான எணணுகிறேன. இநத 

நாடடிலுளள மேல வகுபபு மககள, மறற நாடடிலுளள 

பணககாராகளைபபோல ஒதுங வாழவுமிலலை ; அரசியல செல 

வாககுபபெறறு கேசதகைக ௨.)யாளகிராகள எனறு சொலலை 

வும முடியாது. இநத நாடடில கொழிலாளருககும அரசியலில 

கணிசமான செலவாககு (இருககிறது. மேலும (இஙகு வகுபபுப 

போராடடமே, வெறுபபுணாசசியோ இடையாது. அநத மாதிரி 

யானதொரு சசசரவுககான ஹேதுவும இஙகு இலலை. 

ஆலை அமெரிகக நாட்டின அனுபவம தனிபபடடது. 

வாககபேதமும, குறிபபிடட சாராரின அரசியல செலவாககும 

கைததொழில வளாசசியை மிகவும பாதிக தி நககிரது எனபதை 

யம, உறபததியைமடடமினறி லாபதழையும குறைததிருககறது 

எனறும, தலைமுறை தலைமுறையக வநதுளள இததீமைகளை 

ஒழிபபதால முகலாளிகளும-தொழிலாளாகளும நனமையடைய 

முடியுமெனறும அனுபவபூவமாக உணாநதிருககிறாகள. 

லெனின கோரியது போல, தி/மைககேறற சநதாபபழும 

முனனேற வசதியும ஓவவொரு (அிரஜைககும கணைககுமபடி 

யாகவே அ௮மெரிககாலின சமூக, பொருளாதார அமைபபும 

இருகறது. அதனால உறபததிப பெருககம ஏறபடடதுடன, 

பெருமபானமையான மககளுடைய வ[ழககைததரமும மேன 

மையடைநதிருகசறது : தேவைககேறறபடி வசதிகளைச செயது 

கொளளும சநதாபபமும கஇடைததிருககறது. இஙகேயுளள 

நிலமையை நீ தெரிநதுகொளளாகிருககுமபோது நான 
இபபடியெலலாம வாணிததால உனகக கோபம வருமோ 
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என்று அஞ்சுகிறேன். .நான் சொல்வதை நீ பொறுமையாகக் 
கேட்கவேண்டும். இந்தத் துறையில் எங்களுக்குக் இடைத்த 

அனுபவமே அலாதியானது. வாழ்க்கையில் சுபிட்சமும், 

அந்தஸ்தும் ஏற்படத்தானே வர்க்கபேதமில்லாத சமுதாயம் 

வேண்டும் என்றோம் ? இவற்றைப் பெற முதலாளித்வம் 

அவசியம் என்றே தோன்றுகிறது. நாம் நினைத்துக்கொண் 

டிருப்ப துபோல இவை இரண்டும் முரண்பாடானவை அல்ல ) 

ஒன்றுக்கொன்று இணைந்திருக்கும் சக்திகள்தான். 

நான் இப்படிச் சொல்வதை நீ ஆமோகிக்கமாட்டாய் என்று 

தெரியும். ஆதாரபூர்வமாக நான் விரிவானதொரு கடிதம் 

எழுதுகிறேன். அதைப் படித்தபிறகு அபிப்பிராயம் கூறுவா 

யாக.  உத்தேசத்துடனும், உக்வேகத்துடனும் நான் கடி 

தம் எழுதுவதாக எண்ணிவிடாதே. மீண்டும் நான் இந்த 
விவாதத்தைத் தொடர்ந்து விரிவாகக் கடிதம் எழுதுகிறேன். 

இதன் மத்தியில் உன்னிடமிருந்து பதிலை எதிர்பார்க்கறேன். 
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(2) 

1110: அரசியல் - சமூகப் புரட்சி 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

என்னுடைய முதல் கடிதத்துக்கு நீ பதில் எழுதவில்லையே, 

ஆத்திரத்துடனும் கோபத்துடனும் கடிதத்தை எறிந்துவிடாமல் 

நம்முடைய நட்பை உத்தேசித்தாவது பர்டிப்பாய் என்று நம்பு 

தறேன். என்னுடைய முந்திய கடிதத்தின் தொடர்ச்சிதான் 

இந்தச் கடிதம். அமெரிக்கச் சரித்திரச் சம்பவங்களை நீ 

தெரிந்துகொண்டால்தான், என் கடிதத்திலுள்ள கருத்துக்கள் 

சுலபமாக விளங்கும். 

அமெரிக்கப் புரட்சி நடந்த நாளிலிருந்தே வர்க்கபேதமற்ற 
சமுதாயத்தைச் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய சில சம்பவங்கள் இந்த 
நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. வாழ்க்கையில் சுதந்தரமும், 
சுகமாக வாழச் சந்தர்ப்பமும் தேடிக்கொண்டு இந்த நாட்டுக் 
குக் குடியேறியவர்கள், அடிநாளிலிருந்தே இந்தத் துறையில் 
உத்சாகம் காட்டியிருக்கிறார்கள். பதினேழாம் நூற்றாண்டின் 
ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்தக் கோரிக்கைகளுடன்தான் பலர் 
இங்கு வுந்தார்கள் - இன்றும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 
அமெரிக்கப் புரட்சி அவர்களுடைய முயற்சிக்குச் சாதகமாயிற் று. 
முடியாட்சிக்கும், ராஜ விசுவாசத்துக்கும் அடிமைப்பட்டுக் டந்த 
மக்களின் தளைகளை அது அறுத்தெறிந்தது. மனிதனை அடிமைப் 
படுத்திவவத்த பழைய சம்பிரதாயங்களையும் சட்டங்களையும் 
உடைத்தெறிந்து, மீண்டும் தலைதூக்காமல் அழித்தது, 

வெளிநாட்டினர் அமெரிக்கப் புரட்சியைப்பற்றி நன்றாகத் 
தெரிந்துகொள்ளவில்லை. 1789-ஆம் வருஷம் பிரான்ஹில் 
நடந்த புரட்சி, 1917-ஆம் ஆண்டில் ரஷ்யாலில் நடந்த புரட்சி, 
இவைகளைவிட முக்யத்துவம் வாய்ந்தது இந்த அமெரிக்கப் 
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புரட்சி என்றே நான் எண்ணு£றேன். இதனால் எற்பட்ட 
பலனை, ஐரோப்பாவிலுள்ள அறிஞர்கள் சரிவர உணரவில்லையே 

என்றுதான் ஆச்சர்யப்படுகறேன். (ஐரோப்பிய) சரித்திர ஆசிரி 

யர்கள் இதை உணர்ந்திருந்தாலும், - உணர்ந்திருக்க முடியுமா 

என்பது வேறு விஷயம் - அரசியல் காரணங்களுக்காகவே 

அமெரிக்கப் புரட்சியின் முக்யத்துவத்தையும் அ த்னாலேற்பட்ட 

விளைவையும் விஸ்தாரமாக எழுதாமல் லிட்டிருக்கக்கூடும். 

1776-ஆம் ஆண்டில் இங்கொந்தின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்துப் 

போராடி பதின்மூன்று ராஜ்யங்கள் (மாகாணங்கள்) சுதந் 

தரப் பிரகடனம் செய்தன. நீண்ட காலப் போராட்டத்துக்குப் 

பிறகே சுதந்தரப் பிரகடனம் செய்ய முடிந்தது. அதை ௮மெ 

ரிக்கப் புரட்சி என்று சொன்னாலும், உண்மையில் ஒரே சமயத் 

இல் இரு புரட்சிகள் நடந்தன என்றால் ஓஐரோப்பியர்களுக்கு 

விளங்காது.  தாய்நாடான பிரிட்டனை எதிர்த்துக் கிளர்ச்சி 

நடத்தியது ஒரு புரட்சி, அதே சமயம் சரக அந்தஸ்துக்கான 
புரட்சியும் ஏற்பட்டுவிட்டது. அ தனாலேற்பட்ட பலனும் உத் 

சாகமுமே உருவாகி, பதின்மூன்று வருஷங்களுக்குப் பிறகு 

நடந்த பிரஞ்சுப் புரட்சிக்குத் தூண்டுகோலாயிருந்தது. அமெ 

.ரிக்காவில் நடந்த சமூகப் புரட்சி கோரமானதல்ல ; ஆனாலும் 

நாளாவட்டத்தில் அது வேளூன்றி பிரஞ்சுப் புரட்சியினால் ஏற் 

பட்ட பலன்களைலிட அதிகமான பலன்களைக் கொடுத்தது; 
பிரஞ்சுப் புரட்சியைவிட அமெரிக்கப் புரட்சி வெற்றிகரமானது 
என்றே நான் நம்புகிறேன். 

ஜனநாயக உரிமைகளைக் கோரித்தான், அமெரிக்காவிலுள்ள 

குடியேற்ற வாசிகள் பிரிட்டனுடன் போராடி சுதந்தரம் கோரி 
னார்கள். அதிகார மோகம் கொண்ட அரச பரம்பரையோ, 
பிரபுக்களோ, பணக்காரர்களோ அமெரிக்காவில் கிடையாது. 

பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தை நீக்கவேண்டும் என்பதைத் தவிர வேறு 

பிரச்னைகள் அப்போது இருக்கவில்லை. நகரவாசிகளும், விவ 
சாமிகளும், படித்தவர்களும் பாமரர்களும் ஆர்த்தெழுந்தார் 

கள்; இளர்ச்சி செய்தார்கள். ஆயிரக்கணக்கான மைல் 
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களுக்கப்பாலிருந்துகொண்டு அதிகாரம் நடத்தும் ஆட்சியிலிருந்து 
விடுதலை. பெற விரும்பினார்கள். ஜனநாயகம் பேசும் பிரிட்ட 

னில், பார்லிமெண்டு சபையில் ௮மெரிக்காகுக்குப் பிரதிநிதித் 
துவம் இருக்கவில்லை. பார்லிமெண்டு சபை நிறைவேற்றும் 
சட்டங்களை, பிரிட்டிஷ் மன்னனுடைய பிரதிநிதியாக அமெரிக்கா 

விலிருந்த 'கவர்னர்கள் அமலுக்குக் கொண்டுவந்து ஆட்சி 
நடத்தினார்கள். 

புரட்சிக்கு அடிகோலியபிறகு அது விரிந்துலிட்டது. ஐரோப் 

பாவிலுள்ள சாதி வேறுபாடும், வகுப்பு, பேதமும், அமெரிக்கர் 

களுக்குப் பிடிக்கவில்லை. அந்த நாட்டில் ஐரோப்பாவிலுள்ள 

பல நாட்டூ மக்களும் குடியேறியிருந்தார்கள் என்பதை ஞாபகப் 

படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். இருந்தாலும் பிரான்ஸில் 

இருந்ததுபோல சாதிபேதம் அவ்வளவு கடுமையாக அமெரிக் 

காலில் பரவவில்லை. மேலும் பிரஞ்சு அரசர்களின் எதேச் 
சாதிகாரத்தைப் போல பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் கடுமையாகவும் 
இல்லை. ஆனாலும் 1770-ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவில் 
வகுப்பும் சாதிபாகுபாடும் இருக்கத்தான் இருந்தது; அமெ 

ரிக்கச் சமூகப் புரட்சி அவற்றை அடியோடு ஒழித்துவிட்டது. 

சட்டபூர்வமாக முடியாட்சியும் பிரபுத்வ ஆதிக்கமும் ஒழிக் 

கப்பட்டது. அத்துடன் நிலப்பிரபுத்துவ முறையும் அழிந்தது. 
தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்த ஜமீன்கள் அழிந்தன. 

குலைமகனுக்கே வாரிசு என்ற வழக்கத்தினால் பெரிய பெரிய 

எஸ்டேட்டூகள் நிலப்பிரபுத்துவ : ஆட்சியை நீடிக்கச் செய்தன.) 

அவையும் அழிக்கப்பட்டன. ' ஜர்மனியிலும் பிரிட்டனிலும் 
நீடித்துவந்துள்ள பிரபுத்துவ ஆட்சியினாலும் முடியாட்சியி 

னைலும் ஏற்பட்ட பலன்களை எண்ணிப்பார்க்கும்போது, அமெ 

.ரித்கப் புரட்சி செய்த அற்புதம் விளங்கும். அமெரிக்காவில் 

அந்த ஆதிக்கம் எப்படி. வேரூன்றிக்டெந்தது என்பதை அறிய 
ஜப்பர்ஸனின் போராட்டமே சான்றாகும். 

நில உடைமையும் முடியாட்சிமின் அதிகாரமும் மாறியது 

'போலவே, பெரிய பெரிய ஜமீன்களுக்கும் சர்க்காருக்கும் 
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மக்கள் செலுத்திய வரிமுறையும் ரத்தாஇவிட்டது. நிலப் 

பிரபுத்துவ முறையே மாறிவிட்டதால் பென், பால்டிமோர் முத 

லிய பிரபு வம்சங்களுக்கு வருஷ வாரியாகக் கடைத்த 100,000 

டாலர்கள் மறுக்கப்பட்டது. பெரிய பெரிய ஜமீன்கள் அழிக். 
கப்பட்டன. ஸர் லில்லியம் பெப்பரால், நியூயார்க்கைச் 

சேர்ந்த பிலிப்ஸ், மாரிஸ், டி லான்ஹி போன்ற குடும்பத்தார், 

வொஜினியாவிலுள்ள பெயர்பாக்ஸ் குடும்பம், இவர்களுடைய 

ஐமீன்கள் பறிமுதலாக சிறு சிறு பண்ணைகளாகப் பிரிக்கப் 

பட்டன. பிரஞ்சுப் புரட்சியில் பிரபுக்களின் ஆட்சி அழிக்கப் 

பட்டதுபோல, அமெரிக்கப் புரட்சி நடந்தபோது, பொதுவாக 
நாட்டில் பொருளாதாரச் செல்வாக்குள்ளவர்களும், அரசாங் 

கத்தில் ஆதிக்கம் உள்ளவர்களுமான நூற்றுக்கணக்கான 
டோரிகள் விரட்டியடிக்கப்பட்டார்கள். 

முடிமன்னனின் ஆதரவினால் சலுகைகளைப் பெற்று ஆண்டு 

அனுபவித்து வந்தவர்கள்தான் இவர்கள். புரட்சியினால் 

தங்களுடைய செல்வாக்குக்கும் சலுகைகளுக்கும், அந்தஸ் 

துக்கும், ஆஸ்திக்கும் ஆப்த்து ஏற்பட்டதைக் கண்டு இகைத்துப் 

போனார்கள். அரசாட்சியே மாறிவிட்டதால், ௮தன் அணைப்: 

பில் நின்றுக்கொண்டிருக்கும் சாஇப் பாகுபாடும் சரிந்துவிடப் 
போறதே என்று அஞ்சினார்கள். பொருளாதார நஷ்டத்தை 

லிட அந்தஸ்தும் கெளரவமும் போய்விட்டதே என்று எண்ணித் 

துக்கப்பட்டார்கள். புரழ்சிக்குப் பிறகு பல டோரிகள் இந்த 

நாட்டுக்குத் திரும்பினார்கள். புதிய சமூ ௮மைப்புக்கேற்ற 

படியே அவர்கள் வாழ வேண்டியதாயிற்று. 

புரட்சிக்குப் பிறகு புது சமுதாயம் தோன்றிற்று. மதத் 
தின்: காவலர்களாயே மாதாகோவில்கள் உள்பட, எல்லாத் 
துறைகளையும் மக்கள் திருத்தியமைத்தார்கள். சில ராஜ்யங் 

களில் மாதாகோவில்கள் ஏகபோக உரிமைகளை அனுபலித்து 

வந்தன; சில இடங்களில் மக்களின் வருமானத்தில் பத்தில். 
ஒரு பங்கை மாதாகோவிலுக்கு வரியாகக் கொடுக்கவேண்டும். 

என்ற நிபந்தனையிருந்தது. இவை எல்லாவற்றையும் ரத்து 
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செய்தார்கள். நீதி நிர்வாகத்திலும் பல புது மாறுதல்களும், 
புதுச் சட்டங்களும் செய்யப்பட்டன. அி௫க்கிரத்தில், தாய் 
நாடான பிரிட்டனைவிட பல அம்சங்களில் முன்னேற்ற வேலை 
களை ௮மெரிக்காலில் செய்துலிட்டார்கள். 

அமெரிக்காவின் சுதந்தரப் பிரகடனத்தில், எல்லாருக்கும் 
சம உரிமையும் சுதந்தரமும் அளிக்கும் ஷரத்துத்தான் என்னைப் 

பெரிதும் வ௫கரித்துவிட்டது. சம உரிமை என்பதைலிட, 

சுகமாகவாழும் உரிமை என்றே சொல்லவேண்டும். வெறும் 
கொள்கையாகவோ, பிரகடனத்தின் ஷரத்தாகவோ இல்லா 

மல் சட்டபூர்வமாக ஒவ்வொருவரும் அடையக்கூடிய உரிமை 

என்று பிரகடனப் படுத்தியதுடன், இன, வர்க்க, பேதமின்றி 

எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டது மிகப் பெரிய சாதனையாகும். 

ஐரோப்பாவில் வகுப்புச் சலுகையாகக் கருதப்படும் உரிமை 

இங்கு சர்வ சகஜமாக எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டுவிட்டது. 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாக, எல்லா ராஜ்யங்களிலும் மக்களுக்கு 

ஒட்டுரிமையும் சமத்வமும் வழங்கப்பட்டது. முதன் முதலாக 

1776-ஆம் ஆண்டில் பென்சில்வேனியா ராஜ்யத்தில் (மாகா 

ணத்தில்) தான் வோட்டூரிமை வழங்கப்பட்டது. மற்ற ராஜ் 

யங்களில் பிறகுதான் எற்பட்டது. வரி -கொடூப்போருக்கும், 

சொத்து உள்ளவர்களுக்கும்தான் வோட்டுர்மை கொடுக்கப் 

பட்டது என்றாலும், 1840-ம் வருஷத்துக்குள் பெரும்பான் 

மையான மக்களுக்கு வோட்டரிமை கிடைத்துவிட்டது. பெண் 
களுக்கும், தெற்கு ராஜ்யங்களிலுள்ள நீக்ரோக்களுக்கும் இந்த 
உரிமை மறுக்கப்பட்டிருந்தது. 

பிரஞ்சுப் புரட்சி செய்த மகத்தான மாறுதல்களுடன் 

ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால், இவை எல்லாம் பிரமாதமாக உனக்குத் 

தோன்றாது. தரே ஒரு லித்யாசமிருப்பதை நாம் கவனிக்க 

வேண்டும். பிரஞ்சுப் புரட்சியினால் சமுதாய அமைப்பே 
மாறிற்று என்பது வாஸ்தவம். ஆனால் அதன் பலன்களை 

நிலைக்க முடியாதபடி நெப்போலியனுடைய ஆட்சியும், அதற் 
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கூப்பிறகு ஏற்பட்ட முடியாட்சியும் செய்துவிட்டன. அமெரிக்கா 
லீலோ. புரட்சம்ன வேகம் வளர்ர்கத ; அமோகமான ஆத் 

ரவும் இடைத்தது. அலெக்ஷி டீ டாக்கவில்லி (28315 de 

Tocqueville) என்ற பிரஞ்சுக்காரர் “ அமெரிக்க ஜனநாயகம் ” 

என்ற புத்தகத்தில் பின் வருமாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறுர் : 

“ பிரான்ஹில் நாச வேலையில்தான் ஜன நாயகம் காணப்படூகறைது ; 

அமெரிக்காலிலோ தான் செய்த நாசத்தின்மீது அமைதியாக 

ஜனநாயகம் CHT Bm gy.” 

மேலும், புரட்சி நீடப்பதுபோல, புரட்சிக்குப் பிறகும் ஜனங் 

கள் தேர்ந்தெடுக்கும் தலைவர்களைப் பொறுத்தே நிர்வாகம் 

இருக்கும். புதுக்கொள்கைகளும், ப(ரட்சிகாமான மறுதல்களும் 

நீடித்தரப்பது அவர்களுடைய ஆட்சி முறையைப் பொறுத்துத் 

தானிருக்கும். 1789-ஆம் ஆண்டில் புரட்சிக்குத் தலைமை 
வத்து நடத்திய தலைவர்களில் பலர் 1800-ஆம் ஆண்டில் 

உயிருடன்தான் இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்களில் ஒருவர் 

கூட சர்க்காரில் முக்யமான பதவி வ௫க்கவில்லை. ஆனால் 

அமெரிக்காவிலோ சுதந்தர யுத்தத்தை முன்னின்று நடத்திய 

தலைவர்களே, சுதந்தமமடைந்து பல வருஷங்களுக்குப் பிறகும் 

தேசத்தின் வழிகாட்டிகளாக இருந்தார்கள். 1789-ஆம் ஆண் 

டில் புது அரசியல் சட்டத்தின்படி சமஷ்டி. சர்க்கார் ஏற்பட்ட 

திலிருந்து 1817-ஆம் வருஷம் வரையில் ஒருவர்பின் ஒரு 

வராக ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், ஜான் ஆடம்ஸ், தாமஸ் ஜப்பர்ஸன், 

ஜேப்ஸ் மாடிசன் அஇயவர்கள் ஜனாஇபதஇயாக இருந்தார்கள். 

இவர்கள் பிற்போக்காளர்கள் அல்ல. சர்க்கார் நிர்வாகத்தில் 

மக்கள் தலையிடக்கூடாது என்று சொன்ன ஜான் ஆடம்ஸ், 

பிற்தாலத்தில் மக்களின் தலையீடும் உரிமையும் அவசியம் 

என்று கோரலானார். 

ஆண்ட்ரூ ஜாக்ஸன் என்ற ராணுவ வீரர் 1899-ல் பதலி 

ஏற்றார். சர்க்கார் நிர்வாகத்தில் பணக்காரர்கள் தலையிட 

வதைத் தடுக்க அவர் எடுத்துக்கொண்ட கடுமையான நடவடிக் 

கைகள் மக்கள் மனத்தில் பசுமை மாறாமலிருக்கின்றன. 
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அமெரிக்காவில், 1861-ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டூக் குழப்பம் 
ஏற்பட்டது. அதை பிரபல சரித்திரக்காரரான சார்லஸ் பேர்டு 

(Charles Beard) இரண்டாவது அமெரிக்கப் புரட்சி 
என்று குறிப்பிட்டார். தெற்கு மாகாணத்தில் பல பெரிய 

தோட்ட முதலாளிகளிருந்தார்கள். மிகப் பெரிய ஜமீன் 
களையுடைய அவர்களிடம் நீக்ரோ அடிமைகள் வேலை செய்து 

கொண்டிருந்தார்கள். தெற்கு மாகாணங்களில் மட்டுமின்றி 

சர்க்காரிலும் இவர்களுடைய ஆதிக்கமும் செல்வாக்கும் ௮இக 
மாக இருந்தது.  . இவர்கள், சாதாரண மக்களுடன் பழகா 

மல், தனிச்சாதியாகவே (பிரபுத்வ வெறியுடன்) தனித்து வாழ்ந் 

தூர்கள். இரண்டாவது புரட்சிக்காலத்தில் மேற்கு மாகா 

ணங்களிலும், வடக்கு மாகாணங்களிலும் உள்ள விவசாயி 

களும், தொழிலாளர்களும், முதலாளிகளும் ஐக்ூயமாக நின்று 

இந்தத் தோட்ட முதலாளிகளின் ஆதிக்கத்தை வென்று 
அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றினார்கள். 

- இருபதாம் நூற்றாண்டில் இரண்டு ரூஸ்வெல்ட்கள் (ஒருவர் 

ரிபப்ளிக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர், மற்றவர் டொமடராட் கட்சி 

யைச் சேர்ந்தவர் என்றாலும்) ஏகபோக உரிமைகளையும் கலு 
கைகளையும் எதிர்த்துப்போராடி, ஜனநயயக ஸ்தாபனம் செய் 
தூர்கள். 

சமூக சீர்திருத்த வாதிகளுக்கும் முற்போக்காளர்களுக்கும் 

அமெரிக்காவில் விசேஷ வசத இருக்கிறது. ஐரோப்பிய நாடு 
களில், தங்களுடைய கொள்கைகளை வற்புறுத்த சமூக ஊழி 

யர்களுக்கு இந்த மாதுரி வசதி கடையாது. தங்களுடைய 

கொள்கைகளை ஸ்தாபிக்க, சட்டங்களை எதிர்த்து நிற்கவேண்டிய 
நிலைமை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுலிடுறெது. அமெரிக்காவிலோ 

அப்படி இல்லை. தனி மனிதனுடைய உரிமைகளை கெளரவிக்க 
வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டமே கூறுகிறது. ஜனநாயகத் 
துக்காகவும், தனி மனிதனின் உரிமைக்காகவும் பரம்பரையாக, 

பலர் உழைத்தும் போராட்டம் நடத்தியுமிருக்கிறார்கள். ஆகவே 

தங்களுடைய கோரிக்கைகளை வற்புறுத்த அவர்கள் அதிகம் 

99



கீஷ்டப்படவேண்டியதில்லை ; சட்டத்தையும் சம்பிரதாயத்தை 
யும் மேற்கோள்காட்டி வற்புறுத்த முடியும். 

மின்சாரப் பொத்தானை அமுக்கியதுமீ விளக்கு எரிறதே 
அதேபோல, நொடி நேரத்தில், அமெரிக்கப் புரட்சியின்மூலம் 

இங்கு வர்க்கமற்ற சமுதாயம் தோன்றலாயிற்று என்று 

நான் சொல்லவில்லை. இங்கும் போராட்டம் நடந்தது ; 

இடைக்காலத்தில் மேல் வகுப்பாரின் ஆஇக்கம் இருக்கத்தான் 

இருந்தது. தொழிலாளர்களும், குமாஸ்காக்களும் , அரை 

வயிற்றுக்குக்கூடப் போதாமல் ஊதியம் பெற்று உழைத்துக் 

கொண்டிருக்கும்போது, முதலாளிகள் ஏராளமாக லாபம் சம் 

பாதித்து சுகபோகமாக வாழ்ந்தார்கள். ஸ்தல ஸ்தாபனங் 

களிலும், ராஜ்ய சர்க்காரிலும், மத்திய சர்க்காரிலுங்கூட பணக் 

காரர்களின் செல்வாக்குத்தானிருந்தது. நிர்வாக ஊழல்கள் 

மலிந்தன.  ஜாழல்களைக் கட்டுப்படூத்தவும் நீக்கவும், சட்ட 

சபைகள் பாடுபட்டன். நீ இ ஸ்தலங்கள் கடுமையான நட 

வடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டன. சில .புதுச் சட்டங்கள் 

நிறைவேற்றப்பட்டன ; பரபரப்பூட்டக்கூடிய செய்திகளைத் தரும் 

சில வழக்குகளும் விசாரிக்கப்பட்டன. இருந்தாலும் அமெரிக்கா 

முன்னேறிக்கொண்டுதானிருந்குது. 

சென்ற 175 வருஷ காலத்தில் அமெரிக்காவுக்கு விஜயம் 
செய்த ஐரோப்பியர்கள் எழுதிவைத்துள்ள அறிக்கைகளையும் 

கடிதங்களையும் படித்துப் பார்த்தால் நீலைமை விளங்கும். 

ஐரோப்பாவிலுள்ள தொழிலாளர்களைவிட அமெரிக்கத் தொழி 

லாளர்கள் சுகமாக வாழ்கிறார்கள் என்று எல்லாரும் எழுதி 

வைத்திருக்கிறார்கள். மேலும் இந்த நாட்டில் சாது, வகுப்பு, 
வேற்றுமை இடையாது என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கறார்கள். 

புரட்சிக்குப் பிறகு ஐம்பது வருஷகாலம் வரையில், வகுப்பு 

வேற்றுமையை ஒழிப்பதில் அமெரிக்கத் தலைவர்கள் விசேஷ 
கவனம் செலுத்தியிருக்கறார்கள் என்பதும் சரித்திர வாயிலாகத் 

தெரிறறது.  மேல்ச்சாதி உழ்ச்சாதி என்றிருப்பது அவசியம் 

என்று எண்ணியவர்கள்கூட நாளாவட்டத்தில் : மனம் மாறி 
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விட்டார்கள், லிங்கன் கூறியதுபோல “ மக்களால் நடத்தப்படும் 
மக்கள் சர்க்கார் ” என்பது சாத்தியமானதுதான் என்று தேச 

மக்கள் உணரலாயிளர். அதன்பிறகுதான் சமூக, பொரு 
ளாதார சமத்துவத்துக்கான பிரசாரமும், முயற்சியும் உத் 

வேகமடைந்தது. தேசீய நெருக்கடிகளும் அதன் வேகத்தை 

அதிகரித்தன. இந்தத் துறையில், நம்முடைய தலைமுறையில் 
இலிரமாக வேலை செய்தவர் பிராங்ளின் ௩. ரூஸ்வெல்ட் 

(Franklin D. Roosevelt). அவருக்குப் பிறகு ஹரி 
எ்ஸ். ட்ரூமன் (11871 5. நமா) அற்புதமாகச் சேவை செய்து 

வருகிறார். 

வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்துக்கு அமெரிக்கப் புரட்சி அடி 

கோலிற்று என்றே நான் எண்ணுக£றேன். வைம, பணக்காரன் 

என்ற வித்தியாசத்தை அது அழித்துவிடவில்லை ; ஆலால் 

பேதத்தையும், மேல் வகுப்பார் அனுபலித்துவந்த சலுகை 

களையும் மாற்றுவதற்கான பூர்வாங்க வேலையைச் செய்து 

விட்டது. 

ஹென்ரி, இந்தக் கடிதத்தில் அமெரிக்கச் சரித்திரத்தின் 

ஒரு பகுதியைச் சொல்லிவிட்டேன். இதற்குப் பதில் போடு 

வாய் என்று எண்ணுகிறேன். 
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(3) 

வகுப்பு என்றால் என்ன 7 

அன்புள்ள ஹென்ரி, | 

என்னுடைய இரண்டு கடிதங்களுக்கும் நீ பதில் எழுதின 

தற்குச் சந்தோஷம். மிகவும் ஆலோசித்து உன் கடிதத்துக்குப் 

பதில் எழுதுறேன். | 

நான் வர்ணித்த சரித்திர சம்பவங்களுக்கும் தற்கால வாழ்க 

கைக்கும் சம்பந்தமிருக்றதா என்று ஆச்சரியப்படுவதாக நீ 

எழுதியிருக்கறாய். நம்முடைய உற்பத்தி முறையை அலு 

சரித்தே நம்முடைய சமூக அமைப்பு இருக்கும் என்று மார்க்ஸ் 

குறிப்பிட்டிருக்கறோர்.  அணுக்குண்டு யுகத்தில் வாழும் நாம், 

கட்டைவண்டிக் காலத்தில் - அதாவது பத்தாம் பசலிக் கொள் 

கைகளைப்பற்றிச் சந்திப்பதால் என்ன லாபம் என்று நீ 

கேட்இிறாய் ? 

அப்படிப் பார்த்தால் மார்க்ஸின் தத்துவங்களும் நமக்குப் 

பழமையானவைதான். மார்க்ஸின் காலத்தில் ரெயிலும் நீராலி 

யந்திரங்களும் தோன்றின. அந்தக் காலத்தில் அவை புதுமை 

யாக இருந்தன. இப்போது அவை பழசாகிலிட்டன. ஆனாலும் 

மார்க்ஸின் தத்துவங்கள் அர்த்தமிழந்து விட்டன என்று 

சொல்லிலிடமுடியாது. இதை நீயும் ஒப்புக்கொள்வாய். மார்க் 

ஹின் தத்துவங்களில் அழியாத உண்மை பொதிந்து &டக் 

றது. வகுப்புணர்ச்சி உள்ளவர்களிடம் ராஜ்யாதிகாரமும், 

தேசத்தின் பொருளாதாரச் செல்வாக்கும் இருப்பதாலுள்ள 

கேடுகளை அவர் எடுத்துச் சொன்னார். எல்லாருக்கும் ஈம் உரி 

மை கோரி, சமத்வமான சமுதாய அமைப்பைக் காண விரும் 

பினர். இதே லட்சியத்துக்காகவே அமேரிக்கா புரட்சிக்காரர்கள் 

போராடினார்கள். வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயம் அமைக்க [வண் 
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இல் என்று OF 5.207 148 ஆலை மாரகளின 83505 1 
க்்ஷர்ரும் அமெரிக்கா. பாறைடிளுக்கும வேறறுஃம ன 
wea, wrhaRigioty spguno, என ற வ) ரத்தன் 
சனி sae A Awd BETES, இரத வேரறுமையின சார 
ணம் புரிந்துவிரம், 

வருபப Toure இரண்ட விதமாக அர்த்தம் கூற 
“தடியும். தொழில முறையினறனாலோ, வாழ்ககைத் தரத$ 

ஞூலே மறறவர்களிடமிரநது வேறுபட்டூத் தனியாக நிறகும 

ஒரு கோஷடியைக குறிப்பிடலாம்., நாம் விரும்பிஞதும, 
இ/ர.ம்பானவிட்டாலு.ம, இநத மாதிரியான வ(குபபை மாற்ற 

முடியாது. ஒவ்வொரு சாகரயதிதிலும் அது இருசகததான 

இருக்கிறது. தொழில வளர்ச்சியம், தொழில் நுணுககமும, 

உத்யோகப் பாங்குடளள தற்கால சமுதாயத்தில் ௮நத மாதிரி 

வகுபபு ௮வசியம் எனறுகூடச் சொல்லலாம்.  விஞஞானி, 

கலைஞன, அதிகாரி, அலலது சர்க்கா உத்தியோகஸ்தர் போன்ற 

வர்கள் தொழிலாளர்களைப் போல சுரங்கததிலோ தொழிற் 

சாலையிலோ வேலை செய்ய முடிமாது ; அலலது தொழிலா 

ளர்களைப் போல வாழ்க்கை நடத்தினாலும் தத்தம் வேலைகளைச் 

சரியாகச் செய்ய முடியாது. ஒவ்வொருவருடைய தஇறமையையும், 

அறிவையும, உத்சாகத்தையும், ஊக்கத்தையும் தூண்டிவிட 

அவரவர் தகுதிககு ஏறறபடி வசதிகள் கொடுக்க வேண்டியிருக 

றது. அப்படிக் கொடுத்தாலதான், பூர்ணத் திறமை காட்டி 

ஒவ்வொருவரும் வேலை செய்ய முடியும். இதனால் எற்படும் 

பேதாபேதங்களுக்கு நாம் காரணம் ௭றபிக்க முடியாது. செயல் 

துறையில் இந்தச் சதிகள் இருககததான் இருக்கும். இநத 

மாதிரி செயல்துறை சாதிகள் இருக்கவேண்டிய அவசியத்தை 
உலகமெங்குமுள்ள தொழிலாளர்களும் சோஷலிஸ்டூகளும் 

கம்யூனிஸ்டுகளுமே ஏற்றுக்கொண்டிருககிறார்கள். 

பிறப்பினாலேயே சமூக அந்தஸ்தும் உரிமைகளும் அனுப 

விக்கும் ஒரு வகுப்பாரும் உண்டு. பழைய நிலப்பிரபுத்துவ 

வழிலழி வந்த சாதிதான் இது. சில £ சாதி' யாருக்கு சட்ட 
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1வமாக சலுகைகள் அளிக்கப்படசன்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட 

கப்பில் பிறந்ததினாலையே ஒருவனுடைய சமூக அந்தஸ்து 
நிர்ணயிக்கப்படுறெது. . சட்டபூர்வமான பேதமில்லாவிட்டாலும், 

'மூகத்தில் ஒருவித உரிமை கொண்டாடும் வகுப்பாரும் 
இருக்கிறார்கள். 

ஐரோப்பிய நாடுகளில், மேல் வகுப்பார் சட்ட பூர்வமாகவே 
9ல் உரிமைகளைப் பெற்று சமீப காலம் வரையில் அனுபலித்து 

வந்தார்கள். ஜர்மனிய சர்க்காரில் பிரஷ்ய பெருங்குடி மக்க 
ம் பணக்காரர்களுமே 1918-ஆம் ஆண்டு வரையில் ஆக்கம் 

9சலுத்தி வந்தார்கள். பார்லிமெண்டுூ சபைகளிலும் இவர்கள் 

நான் பெரும்பான்மை ஸ்தானங்களை கைவசப் படுத்திக்கொண்் 
டிருந்தார்கள். 1945-ஆம் ஆண்டு வரையில் பிரிட்டனிலுள்ள 
மேல் வகுப்பு மக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட * வோட்” உரிமை 

யிருந்தது. சட்டபூர்வமான சலுகைகளைவிட மிகவும் முக்கியமான 

உரிமையை அவர்கள், சம்பிரதாயத்தின் பேராலும், பரம்பரை 

யினாலும் அனுபலித்தார்கள். பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் 
பரம்பரை பெரிய மனிதர்கள் ப௫ரங்கமாகவோ ரகசியமாகவோ 

சர்க்கார் நிர்வாகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திக்கொண்டு, சட்ட 

மியற்றுவதிலும், நீதி, நிர்வாக இலாக்காக்களிலும் தங்களுடைய 

செல்வாக்கை உபயோஇத்து வந்தார்கள். பழங் காலத்தில் 

பிரபுக்களும் சிற்றரசர்களும் கையாண்ட முறைகளைப் போலவே 

மேல் வகுப்பாரும், செல்வழும் செல்வாக்கும் பெற பொது 
மக்களை? ஹிம்சை செய்கிறார்கள். செல்வாக்குக்காக அவர்கள் 
நியாய வரம்பு மீறி நடப்பதை ஹிம்ஸை, சுரண்டல் அல்லது 
கொள்ளை முறை என்றே சொல்ல வேண்டும். இந்த வகுப்பார் 
தங்களுடையது என்று சொல்லிக்கொள்ளும் சொத்தும் செல்வ 

மும், மற்றவர்களுடைய உழைப்பால் சேகரிக்கப்பட்டது. 
பாரம்பர்ய பாத்தியதையுள்ள சில உத்தியோகங்களும், வரி 
வசூலும் உண்டு. இவை குறிப்பிட்ட சில குடும்பங்களுக்காகவே 
ஏற்பட்டது. அரசனுடைய ஆணைப்படி, ஒரு வகுப்பாரோ ஒரு 

சில குடும்பத்தாரோ இந்த ஏகபோக உரிமைகளை தலைமுறை 
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தலைமுறையாக அனுபலித்து வருகிறார்கள். இந்த உத்தியோகங் 
களுக்கு அனுபவமோ திறமையோ பிரதானமாகக் கருதப் 

படுவதில்லை. பரீட்சை நடத்தி அதில் தேர்வு பெற்றவர்களுக்கோ, 

இறமை சாலிகளுக்கோ இம்மாதிரி உத் தியோகங்களைக் கொடுப்பது 
மில்லை. இவை எல்லாவற்றையும்விட ராஜ பரம்பரை--அல்லது 

பிரபுக்கள் போன்ற உயர் வகுப்பாருக்கு இன்னும் ஒரு சலுகை 
யும் கஇடைத்துவிடுறெது. அவர்கள் அநேகமாக வரி, வாய்தா 

மூதலியவை செலுத்துவதில்லை. இந்தச் சலுகையை பல நாடூ 

களில் பரம்பரைப் பணக்காரர்கள் அனுபலித்து வருகிறார்கள், 

அரசன் அல்லது சர்க்காரே வரி விலக்குச் செய்து விடுவார்கள் ; 

அல்லது நிர்வாக சாகளஸங்களினால் வரி கொடுக்காமல் தப்பித்துக் 

கொள்ளும் சலுகை இவர்களுக்கு கிடைத்துவிடும். 

மேன்மக்கள், தனி வகுப்பாக ஒதுங்கி வாழ்வது என் $ 

அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் கூறலாம். அவர்களுக்கு செல் 
வாக்கும் அந்தஸ்தும், பொருளாதாரத் துறையில் லாபமும் 

இருக்கிறது. பொது மக்களுடன் கலந்து பழூனால் அவர்க 

ளுடைய மிடுக்கும், குடும்ப கெளரவமும் அந்தஸ்தும் பாதிக்கப் 
படக்கூடும். கெளரவம், அந்தஸ்து என்பது எல்லாம் படிப்பு, 

Homo முதலியவற்றால் ஏற்படுவதல்ல. பரம்பரையாக 

வந்த ஆடம்பரமும் செல்வாக்குமே இந்த வகுப்பாரால் கெளரவ 

மாக எண்ணப்படூ$றேது. இதைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதில் 
அவர்கள் அக்கறை காட்டுவதுண்டு, சாதாரண மக்களுடன் 

பழகுவதாலேயே தங்களுடைய கெளரவமும் கண்ணியமும் 
பாதிக்கப்படுவதாக அவர்கள் எண்ணுவதுண்டு. தங்களுடைய 

கோஷ்டியில் புதியவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளாமல் ஒதுக்குவ 
தற்கு மற்றொரு காரணம் உண்டு. 'அவர்கள் எப்போதுமே 
லிசேஷ சலுகைகளும் உரிமைகளும் அனுபலித்து வருகிறார்கள். 
புதிதாக எவராவது வந்துவிட்டால், அல்லது பிரபுத்துவம் 
அதிகமாகி விட்டால், தங்களுடைய உரிமைகளுக்கு ஆபத்து 
வந்துவிடும், பங்டெப்பட்டு, வருமானம் குறைந்துவிடும் என்ற 

பயமும் அவர்களுக்கு உண்டு. செஃவாக்கையும் செல்வத்தை 
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யும் பிறருடன் பகர்ந்து கொள்ள அவர்கள் இஷ்டப்படமாட் 

டார்கள். தங்களை--தனிச் சாதியாக--மேல்ச் சாதியாராகப் பிரித் 

துக்கொள்ள (மக்களிடமிருந்து ஒதுங்க நிற்க) இவர்கள் அழ 
கானதொரு தந்திரத்தைக் கையாண்டு வருகிறார்கள். உட 

லுழைப்புக்குக் கெளரவம் கொடுக்காததுடன், ௮தை மிகவும் 
இழிவான தொழிலாகவும் கருதுகிறார்கள். லியாபாரம், முத 

லிய தொழில்களைக் கூட ௮வர்கள் தாழ்வாகக் கருதுறார்கள். 

பரசிரம ஜீவிகளாக, ஆடம்பரமாக, உடலுழைப்பின்றி வாழ்வ 

வதே சமூகத்தின் உயர்றீத ஸ்தானம், கெளரவமான வாழ்க்கை 

என்று அவர்கள் எண்ணாகிறார்கள். சமூகத்தில் அதிகாரமும் 

செல்வாக்குமுள்ள பதலிகளை வ௫க்கிறார்கள். பொழுது போக்க 

வும், ஆடம்பர வாழ்வு தான் கெளரவமும் கண்யமும் வாய்ந்தது 

என்று பிறர் நினைக்கும்படிச் செய்வதற்காகவும் குடி, சூதாட்டம் 

போன்ற கேளிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். இதனால் சமூகத்துக்கு 
லாபமேதுமில்லாவிட்டாலும், நஷ்டம் ஏற்படுகிறது.  பரசிரம 
ஜீவிகளாக, ஆடம்பரப்பிரியர்களாக வாழும் வர்க்கத்தை--மல்ச் 
சாதியாரைத்கான் மார்க்ஸ் வெறுத்தார் ; அமெரிக்கர்கள் 

தாக்கினார்கள். 

சாதிப்பாகுபாட்டையும், வர்க்க பேதத்தையும் அமெரிக்கர் 

கள் வெறுத்தார்கள் ; ஆனால் மார்க்ஷீய வழிகளை அவர்கள் 

ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதற்குப் பதிலாக அவர்கள் 

பாரம்பர்யச் சலுகைகளையும், குலப் பெருமைகளையும் ஒதுக்க 

விட்டு, எல்லாரும் சுகமாக வாழ, சகல போகங்களையும் அனுப 
விக்க, சமத்துவமும், சந்தர்ப்பமும் ௮ளிக்க வேண்டும் என்று 

நினைத்தார்கள். எகபோக உரிமைகளையும், பெருங்குடி மக்க 
ளுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் ஒதுக்க வைத்த சலுகைகளையும் 
ரத்துச் செய்தார்கள். ஒவ்வொருவனும் திறமைக் கேற்றவாறு 

உழைத்து, செல்வம், செல்வாக்கு, அதிகாரம், சமூக அந்தஸ்து 
இவைகளைப் பெற்று வாழ சந்தர்ப்பமளித்தார்கள். குடிப் 
பெருமைக்கோ, குலப் பெருமைக்தோ இருந்த மரியாதையும் 

செல்வாக்கும் மறைந்தது. 
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குடிப்பெருமையும் சலுகைகளும், முதலாளித்துவ ஆதுக் 

கத்துடன் இணைந்தவை என்று மார்க்ஸ் சித்தாந்தம் செய்திரு. 
பழங்காலத்தில் அரச குடும்பத்தினர் ஆதிக்கம் செலுத்தியது 
போல, தேசத்தின் பொருளாதார, அரசியல் சக்திகளைக் கைப் 

பற்றிக் கொண்டு, லாபம் சம்பாதிப்பதுடன் மக்களின் மீதும் 
ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான் தற்கால முதலாளி என்பது மார்க் 
ஹின் வாதம். மார்க்ஷீயவாதிகளல்லாத பல சோஷலிஸ்டூ 

கள்கூட முதலாளித்வமே, மோசடி, சுரண்டல், பரசிரம ஜீவனம் 

ஆ$ூயவற்றின் கூட்டச் சேர்க்கை என்றுதான் சொல்லுஇறார்கள். 

முதலாளித்துவம் கொடூரமானது, மோசமானது என்று 

ஏன் மார்க்ஸ் சொன்னார் என்பதற்கும், ஓரோப்பாவிலுள்வ 

பலர் அவருடைய முடிவு சரியானதுதான் என்று இன்றுகூட... 
ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் காரணம் சொல்லுகிறேன். அசல் 

முதலாளித்துவம்--அந்தக் கொள்கை--வளர்ச்சி இவற்றுக்கு, 

வர்க்க பேதமோ, சுரண்டலோ, மோசடியோ அவசியமில்லை 
என்பதற்கும் நான் காரணம் கூற முடியும். முதலாளித்வ 

வளர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட நன்மைகளைப் பற்றி அமெரிக்கவாசி 

தெரிந்து கொள்வதுபோல ஐரோப்பியவாசி தெரிந்துகொள்ள 

முடியாது. அங்கு முதலாளித்வத்தின் கொடுமையும் தமை 

யும்தான் பளிச்சென்று தெரிலறது. ஆகவே ஐரோப்பியப் பண் 

பிலூறியவர்களுக்கு, இதைப்பற்றி எடுத்துச் சொல்வது சுலப 

மல்ல. 

அமெரிக்கப் புரட்சியினால் இங்கே குலப் பெருமையும், சாதி 

அல்லது வர்க்க பேதமும் மாய்ந்து . விட்டது. அதன் பிறகு, 

ஏற்பட்ட சமூக வளர்ச்சியில், அமெரிக்க முதலாளிகள், பரம்பரைப் 

பெருமை என்ற கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்கவில்லை. ஐரோப் 

பிய முதலாளிகளிடம் உள்ள பணத் திமிரும், சாதித் திமிரும் 

இங்குள்ளவர்களிடம் சடையாது. ஆகவே இங்குதான் அசல் 
முதலாளித்வத்தின் வளர்ச்சி ஆரம்பித்தது. இமை சக்திக 

ளற்ற முதலாளித்வம் முதல்முதலாக இந்த. நாட்டில்தான் 
தோன்றிற்று. அதனால்தான் அந்தத் தத்துவத்தைத் 
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தெரிந்து கொள்ளவும் இந்த நாடுதான் சிறந்த இடம் என்று 
நான் கருதுகிறேன். 

ஓர் அமெரிக்க முதலாளி--தற்கால முதலாளி என்றே 

சொல்ல்லாம்--முதலீடு மாத்திரம் செய்வதில்லை. சம்பாத்தி 
யத்துக்காக முதலீடு செய்யும்போதே நவீன சாதனங்களையும், 
அவற்றைப் பயின்றவர்களையும் உபயோடக்கறான். முன் காலத் 
தில், மனித உழைப்புத்தான் முக்யமாக இருந்தது. கங் 

காணிபோல முதலீடு செய்தவன் மற்றவர்களிடம் வேலை வாங்க 
லாபம் அடைந்து வந்தான். தற்காலத்தில் அப்படி இல்லை. 
உற்பத்திப் பெருக்கத்துக்கான சாதனங்களை அமைக்கவே மூல 

தனம் செலவு செய்யப்படிறது. அதை நடத்த--தொழிலா 
ளர் முதலாளிக்கு உதவி செய்கிறார்கள். மூலதனம் தொழிற் 
சாலையாக மாறி விடுவதால், முதலாளியின் பணத்துக்குச் 

சரியாக தங்களுடைய உழைப்பைக் கொடுத்து தொழிற்சாலையை 

நடத்தி செல்வம் பெருக தொழிலாளர்கள் உதவி Osi 

றார்கள். ஆகவே, அந்தஸ்தும் கண்ணியமுமுள்ள சம பாகஸ் 

தர்களாகவே தொழிலாளர்கள் மாறிவிடூகறார்கள். 

ஆகவே, தொழிலாளர்களின் உழைப்பினால்தான் செல்வம் 

பெருகுகிறது என்பதையோ, பிறருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தி தாம் 

லாபமடைறோம் என்பதையோ அமெரிக்க முதலாளி எற்றுக் 

கொள்வதில்லை. முதலாளித்வ வளர்ச்சியினால்தான் ஏழைமை 

ஏற்படுது என்ற த்தாந்தத்தையும் அமெரிக்கத் தொழி 
லாளர்கள் ஒப்புக்கொள்வதில்லை. அமெரிக்கர்களுடைய பொரு 

ளாதார சித்தாந்தமே தனிப் பண்புள்ளது. அதை * உற்பத்தி 

கூட்டுறவு £ என்று நான் சொல்ல முடியும். சுதந்திரமாகவும், 
செளக்கியமாகவும் வாழவேண்டும், ஒருவருக்கு ஒருவர் 

அடிமைப்படாமல், அறிவும் உழைப்பும் கூட்டுறவும் ஒன்று சேர, 
உற்பத்திப் பெருக்கத்துக்காக ஒவ்வொருவரும் தம்தம் 
பங்கை நல்கி, எல்லாரும் சுகமாகவும், திருப்தியுடனும் வாழ 

செல்வத்தை வளர்க்க வேண்டும்--இதுதான் ௮மெரிக்கரின் 

நம்பிக்கை என்று நான் கருதுறேன். 
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எல்லையற்ற ஆசை இது என்று சொல்லிவிடலாம். இந்த் 

லட்சியத்தையடைய, பழைய காலத்தில் கடைப்பிடித்த கொள் 

கைகளையும், மனிதனுக்கு மனிதன் உயர்வு தாழ்வு என்று 
எண்ணிக்கொண்டிருந்ததையும் எழை பணக்காரன் என்ற 

எண்ணத்தையும், மற்றும் உள்ள வித்யாசங்களையும் மறந்து 
முதலாளிகள் எல்லாருடனும் கலந்து பழகவேண்டும். மற்ற 

வர்களிடமிருந்து பிரிந்து வாழவேண்டும், அல்லது அவர் 
களுடைய நட்பும் கூட்டுறவும், விசுவாசமான உழைப்பும் 

வேண்டுமானால், நம்முடைய பெருமையையும் கெளரவத்தை 

யும் விட்டூலிட்டு அவர்களுடன் கலந்து பழகவேண்டும். : ஒரே 
சமயத்தில் இரண்டும் செய்யமுடியாது. ஒதுங்கி நின்று 

கொண்டு மற்றவர்களுடைய மனப்பூர்வமான கூட்டுறவு பெற்று 

விடலாம் என்று நினைப்பது முடியாத காரியம். சாதித் திமி 
ரில் நம்பிக்கையுள்ள சமுதாயமும், எல்லாரும் திருப்தியுடன் 

தேவைகளைப்பெற்று சுகமாக வாழ்வதும், ஒன்றுடன் ஒன்று 
சேர்ந்திருக்க முடியாத பிரச்னைகள் ; ௮சீரத் இயமானதுங்கூட. 

பூர்ண வளர்ச்சியடைந்த முதலாளித்துவத்துக்கு உற்பத்தி 

முன்னணி அல்லது. ஐக்ய உற்பத்தி முயற்சிதான் ௮ஸ்தி 
வாரம். சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும், உழைப்பாளி முத 

லாளி ஆயே இருவருக்கும் லாபம் தரக்கூடிய தொழில்துரன் 

சிறந்தது. ஒரு சாராருக்கு மட்டும் லாபந்தரும் தொழில் 

சிறந்த தொழில் என்று சொல்லக்கூடாது. தார்மீகப் பண் 

புடன், நீதி நெறி நோக்குடன் இப்படிச் சொல்லவில்லை. ஒரு 
வரை ஒருவர் எத்துப்பிழைப்பதோ, ஒருவரை ஒருவர் சுரண்டி. 

லாபம் சம்பாதிப்பதோ, கூடாது. ஊழியன், வாடிக்கைக் 

காரன் ஆய எல்லாருக்கும் நேர்மையாகவும் நியாயத்துடனும் 

(லாபத்தில் பங்கு) கிடைக்கும்படி நடக்கும் தொழில்தான் ' 

சிறந்தது. பணத்தைப்போட்டு பணம் சம்பாதிக்கவேண்டும் 
என்பதுதான் முதலாளித்வ ௮னுபவம். உழைப்பும், அறிவும் 

பணத்தைப் போல முதலீடுதான். தொழிலாளர்களுடைய 

உழைப்பாதிய மூலதனம்தான் முதலாளிகளுடைய செல்வத் 
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தைப் (பன் மடங்காகப்) பெருகச் செய்றது. அதேபோல 
முதலாளியின் முதலீடுதான், தொழிலாளிக்குச் செல்வம் சேர 
உதவுகிறது." பணம் மாத்திரம் மூலதனமாூலிடாது. பரம் 
பரை உரிமைகள் ரத்தாஇலிட்டதால் தான் இங்குள்ள முத 
லாளிகள் புதிய நோக்குடன் மற்றவர்களுடன் பழகமுடிந்தது. 
பிரபுத்துவ உரிமைகள் நாசமடைந்ததால்தான் வலுக்கட்டாய 

மாக அவர்கள் சமூகத்தைப்பற்றியும் சிந்திக்கவேண்டியதா 
யிற்று. சாதித்திமிரும், பிஜூியினால் உயர்வு தாழ்வு என்ற 
பேதமும் இல்லாத ஒரு சமூகத்தில், எவரும் மற்றவருடன் 
தாராளமாகப் பழகமுடியும் ) கூட்டாகச் சேர்ந்து உழைக்க 

முடியும்; வியாபாரத்தொடர்பு வைத்துக்கொள்ளவும் முடி 

யும். பிறருடைய நம்பிக்கையிலும் விசுவாசத்திலும்தான் 
தொழில்வளர்ச்சி ஏற்படுறேது என்ற உண்மையை வியாபாரி 
களும் உற்பத்தியாளர்களும் உணர்ந்தார்கள். மக்களுடைய 

நம்பிக்கையையும், அன்பையும், கூட்டுறவையும் பெறுவதற் 

காக அவர்கள் தளராமல் உழைக்கவேண்டியதாயிற்று, பிற 
ருடைய நம்பிக்கையும் ஆதரவும் இல்லாவிட்டால் தொழில் 
நசித்துவிட்ம் என்று அவர்களுக்குத் தெரியும். ஆகவே 

அனுபவத்தின் பலனாக, வாடிக்கைக்காரர்களின்--பொதுமக்க 
ளின்--ஆதரவும் நம்பிக்கையும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அவ 
சியம் என்று கருதி, அதை ல்திரப்படுத்தக்கொள்ள முதலாளி 

பாடூப்டுவதைப்போலவே, ஊழியர்களின் கூட்டுறவும், நம்பிக்கை 

யும், ஆதரவும் அவசியம் என்பதை முதலாளி உணரலானான். 

உழைப்பாளிகளின் மனப்பூர்வமான கூட்டுறவினால் தான்தொழில் 
வளர்ச்சியடையும் என்பதை அவன் நம்ப ஆரம்பித்தான். 

முதலாளித்துவம்தான் சிறந்த தர்மம் என்று நான் பசப்ப 

வில்லை. தங்களுடைய நலன்களை உத்தேசித்தே எல்லா 

முதலாளிகளும் தார்மீக வழியில் செல்கறார்களா 'என்றும் 

என்னால் சொல்லமுடியாது. இந்த அமெரிக்கா நாட்டிலேயே, 

மற்ற நாட்டிலுள்ளவர்களைப்போல, சுயநலமும் பேராசையும் 

கொடுமையும் நிறைந்த பல முதலாளிகள் வாழ்கிறார்கள், 
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இமையை அகற்றவோ, தீமை செய்கறேவர்களைத் தடுக்கவோ, 
ஒழுக்கமற்றவர்களிடம் பணமும் அதிகாரமும் சேராமல் தடுக்க 
வோ சமூகநீதியோ சட்ட நீதியோ கடையாது. உலக சரித் 

திரத்தைப் புரட்டிப் பார்த்தால், பழங்காலத்திலிருந்தே இதற்குப் 
பரிகாரமில்லை என்று தெரிஈறது. புது உலகத்தையும் சிறந்த 

சமுதாயத்தையும் சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்று பெரிய பெரிய 
இயக்கங்கள் தோன்றினவே அப்போது நடந்தது என்ன? 
காலிபாக்களிடமிருந்து ஜெருசஷ்த்தை மீட்க நடந்த புனித 
யுத்தங்களையும், பல நாடுகளில் நடந்த அரசியல் புரட்சிகளையும், 
ஜாரின் கொடுமையிலிருந்து மீள ருஷ்யா நடத்திய புரட்சியை 
யுமே கவனித்துப் பார். எந்த ஆட்சியிலும், எல்லாக் காலத்தி 
லும், பணமும் பதவியும் படைத்த கெட்டவர்களும் வாழ்ந்து 

கொண்டுதானிருந்தார்கள். "முதலாளித்வ வெறியினால் 
தான் அவர்கள் முன்னுக்கு வந்தார்கள் என்றோ, முத 
'லாளித்துவத்திலிருக்கும் ஒழுக்கக் கேடுதான் இவர்கஞ்டைய 
வெற்றிக்குக் காரணம் என்றோ சொன்னால், மற்ற சமூக அமைப் 

புக்களுக்கும் இதே காரணங்களைக் காட்டி குறைகூற முடியும். 

எந்த சமூக அமைப்பைப்பற்றியும் மேலெழுந்தவாரியாகக் 

கண்டித்துவிடக்கூடாது ; அபிப்பிராயம் சொல்லவும்முடியாது. 

அந்த அமைப்பினால் சமூகத்துக்கு எற்படும் நன்மை தீமைகள் 

என்ன, அதனால் அநீதியும் கொடுமையும் தழைத்தோங்கு 
சன்றனவா, அல்லது அவற்றை எதிர்த்துப் போராடூ£றதா, 
காலப்போக்கில், சமூகத்திலுள்ள தாழ்த்தப்பட்ட மத்களின் 
வாழ்க்கைநிலை உயர அந்த அமைப்பு உதவி செய்கிறதா 

அல்லது மேலும் மேலும் ந௫ித்துப் போகும்படிச் செய்கிறதா-- 
என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கவேண்டும். பழைய காலத்தி 

லிருந்த சாதிமுறை, மேல்ச்சாதியார் அனுபவித்துவந்த உரி 
மைகள், இவற்றால் சமுதாயத்திலுள்ள ஒரு வகுப்பார் தலை 
முறை தலைமுறையாகக் கஸஷ்டப்பட்டார்கள். ' ஏழை மக்களை 

அடித்துப் பிடுங்க, அவுர்களுடைய உழைப்பைப்பெற்று, மேல்ச் 
சாதியார் சுக வாழ்வு வாழ்வதற்காகவே சாதி முறை, அமைக் 
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கப்பட்டது. காலப்போக்கில் உருமாறி, முதலாளித்வ சம் 

தாயம் என்ற போர்வைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த 

வர்க்க ஆட்சியை நீ முதலாளித்வ ஆட்சி என்று சொல்லமுடி 

யாது. அசலான ஜனநாயகப் பண்புள்ள முதலாளித்வக் 

கொள்கைக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. 

வருப்புவாதமுள்ள பழைய சமுதாய அமைப்புக்கும் நான் 

வர்ணிக்கும் ஜனநாயக முதலாளித்வ சமுதாயத்துக்கும் ஏராள 

மான லித்தியாசம் இருகற்து. உயர்வு தாழ்வு என்ற 

பேதத்தை: ஆதரிக்கும் சீமுதாயம், மாறுதலை விரும்புவதில்லை. 

பழமையை மாற்றலிரும்பும் சக்துகளை எதிர்த்து நிற்றேது. 

கல்வி, சிந்தனை, கலாசாரம், மதம் ஆய ஒவ்வொரு அ௮ம்சத்தி 

லும் சம்பிரதாயத்தை ஒட்டியே வாழவேண்டூுமென்று மேலச் 

சாதியார் விரும்புகிறார்கள். சமூக, பொருளாதார அமைப் 

பிலும் ௮வர்கள் பழைய கால முறையை நீடிக்கவே விரும்பு 

றார்கள். ஆஸ்தியும் அந்தஸ்தும் உள்ளவர்களுக்கு மாறு 

தலைக் கண்டாலே பயமாக இருக்கறது. மாறுதல் என்றாலே 

பொருள் நஷ்டம், அதிகார நஷ்டம், கெளரவ ஹானி என்று 

அவர்கள் நடுங்குகிறார்கள். 

ஐரோப்பாவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையில் 

எல்லா நாடுகளிலும் விவசாயமே பிரதான ஜீவனமாக இருந் 

தது. அப்போதிருந்த நிலைமைக்கு சாதிப்பாகுபாடு ஏற்றதாக 

இருந்தது. மேல்ச்சாதியாரான பிரபுக்கள் நிலத்தைக் கட்டி 

யாண்டார்கள். இந்தக் காலத்தைப்போல ஜன நெருக்கடி 

யில்லாவிட்டாலும், அந்தக் காலத்திலும் பயிரிட நிலமோ 

குடியிருக்க வீடோ இடைக்காமல் ஜனங்கள் . தவித்தார்கள். 

ஜமீன்தாருடைய விருப்பத்துக்கெங்கி மக்கள் நடக்கவேண்டி 

மிருந்து. ்.. ஒருவனுக்கு நிலம் வேண்டியிருந்தா௦, வேறு 

லிவசாயியிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யவேண்டியிருந்தது' * 

பெருங்குடி 'மக்களைப்போலவே மக்களும் மாறுதலைக்கண்டு 

அஞ்சினார்கள். மாறுதலால் இடைக்கப்போகும் லாபத்தில் 
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ஹுவர்களுக்குச் சம்சயம் இருந்தது; ஆகவே சம்பிரதாயங் 

களையும், .உரிமைகளையும் உடைமைகளையும் நீடிப்பதிலே நாட்ட 
முடையவர்களாக இருந்தார்கள். அமெரிக்காலில் இந்த 

மாதிரிச் இக்கல் இடையாது. புஇதாகக் குடியேறவும் விவசாயம் 
செய்யவும் அந்த நாட்டில் தரிசு நிலம் அளவற்றுக்டந்தது. 

அதனால்தான் சராம்யவாழ்விலும், விவசாயத்திலும் ஆர்வங் 

கொண்ட தாமஸ் ஜப்பர்ஸன் போன்றவர்கள், சமுதாய முன் 
னேற்றத்திலும் ஜனநாயக ஸ்தாபனத்திலும் உத்சாகம் காட்ட 
முடிந்தது, ஐரோப்பாவிலோ விவசாயிகள் யதாபூர்விகளாக 
இருந்தார்கள் ; சம்பிரதாயவாதிகண்கவும் பிடிவாதக்காரர் 
களாகவும் இருந்தார்கள். இதனால் அங்கு வர்க்கபேதம் 

நிலைத்திருப்பது சாத்யமாயிற்று. மக்களுடைய மெளடீகத்தை 
மேல் வகுப்பார் நன்றாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள். அறி 

லீனத்தை வளர்த்து, தொழிலும் உற்பத்தியும் வளராமல், 

ஒரு சிலருடைய போகபாக்கிய வாழ்வுக்காக மற்றவர்கள் அடிமை 
களாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சாதி பாகு 
பாடுள்ள சமுதாய அமைப்பே ஏற்பட்டது. 

ஜனநாயக முதலாளித்வம் இதற்கு நேர்மாறானது. புரட்சி 

யிலும் (மாறுதலிலும்) வளர்ச்சியிலும்தான் அதன் அஸ்தி 

வாரம் இருக்கறது. தேக்கத்திலிருந்து விடுதலைபெற்று வளரு 

றது. மக்களை அமுக்வைக்கவோ, சுரண்டி வாழவோ. ஒரு 
கூட்டத்துக்கு இடம்தராமல் எல்லோரும் இன்புற்றுவாழ, 
அறிவு, செல்வம், சுபிட்சம் இவற்றின் பெருக்கத்துக்காக 
தன்னுடைய சக்திகளைப் பிரயோஇக்கறைது. 

சரித்திரத்திலேயே கண்டிராதபடி, மக்களிடையே ஏகோ 
பித்த உழைப்பையும் கூட்டுறவையும் செளஜன்யத்தையும் 

அமெரிக்க முதலாளித்வ முறை வளர்த்திருக்கறது. இன்றும், 

வகுப்பு, வர்க்கம், பாரம்பர்யம், உரிமை சம்பிரதாயம்போன்ற 

தீமைகளில் சிக் ஐரோப்பா தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 

அவற்றை நீக்கி மனித சமுதாயம் வளர வழிகாட்டறது இந்த 

நாட்டு ஜனநாயக முதலாளித்வ சக்தி, 
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(4) 

அமெரிக்காவின் பு துமுயற்டி 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 
பாரம்பர்யமாக போகபாக்யங்களை அனுபலித்துவரும் பெருங் 

குடி மக்களுக்கும், அழமரிக்காலிலுள்ள முதலாளி வர்க்கத் 
துக்கும் வித்யாசமுண்டு என்று நான் சொன்னதை நீ ஒப்புக் 
கொள்ளவில்லை ; ஒப்புக்கொள்ள ம இத்துலிட்டாய். எந்தக் 
காலத்திலும், எல்லா நாடுகளிலும், பணக்காரர்கள் செல்வத் 
தையும் அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் உபயோகப்படுத்தி, 
ஏழைகளை ஹிம்ஹித்துக்கொண்டுதானிருந்தார்கள் என்று நீ 
சொல்கிறாய், 

நீ சொல்வதில் ஒரளவ் உண்மை இருக்கறது என்று ஒப்புக் 
கொள்$றேன். அமெரிக்காலில்கூட, எல்லா வியாபாரிகளும் 
பணக்காரர்களும் நேர்மையாக நடந்துகொள்கறார்கள் என்று 
சொல்ல முடியாது என்பதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே | 
அமெரிக்கர்கள் தேவர்கள் அல்ல ; அவர்களும் ஐரோப்பியர் 
களைப்போல சாதாரண மனிதர்கள்தான். அவர்களில் பலர் 
வஞ்சகத்தாலும், சுரண்டலாலும் பணம் சேர்த்தவர்களாக 
இருக்கலாம், தொழிலாளர்களைக் கசக்ப்பிழிந்து லாபமடைந்த 
தைப்போல. முதலாளிகளுக்குள் போட்டியிட்டுக்கொண்டு ஒரு 
வரை ஒருவர் நாசமாக்$ வாழ்றேவர்களும் இங்கு உண்டு, 
எந்தச் சமுதாயத்திலும்--சமூக அமைப்பிலும்--நல்லவர்களும் 
இருப்பார்கள் & கெட்டவர்களும் இருப்பார்கள். , நீண்டகால 
அனுபவத்துக்குப் பிறகுதான், அந்த அமைப்பினால் ஏற்படும் 
பலாபலன்களைப் பொறுத்துத்தான், அது நல்லதா கெட்டதா 
என்று முடிவு கட்டவேண்டும். 
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ஜனநாயக முதலாளித்வக் கொள்கையினால் அமெரிக்கப் 

பொது மக்களுடைய வாழ்க்கைத்தரம் உயர்ந்திருக்கிறது ; சுதந் 

தரமும், கண்ணியமும் கெளரவமும் உயர்ந்திருக்கறது. புரட்சி 
யினால் பழையகால சமூக அமைப்புக் குலைந்துவிட்டது. அத் 

துடன் குலப்பெருமை, சம்பிரதாயம், பாரம்பர்ய உரிமைபோன்ற 
சலுகைகளும் பட்டுமாய்ந்தன. மீண்டும் அவை இந்த நாட்டில் 

தலைதூக்காமல் தடுக்கப்பட்டன. பணக்காரர்களுடைய உரிமை 
களைப் பாதுகாக்க முயற்சிகள் நடந்ததை நீ எடுத்துக்காட்டு 

இறாய். சில இடங்களில் அந்த முயற்சி நடந்தது உண்மை 

தான். ஆனால் அவை. நீடித்து நடக்கலில்லை என்பதை நீ 
மறக்கக்கூடாது. 

"அமெரிக்காவில் பணக்காரர்கள் செல்வாக்குடன் வாழ்இஞர் 

கள். அரசியல் வாழ்விலும், சமூக வாழ்விலும் அவர் 

களுக்குச் செல்வாக்கு இருக்கறது. பணத்தினால் ஏற்பட்ட 

செல்வாக்கு என்று சொல்லமுடியாது. தொழில் அனுபவத் 

தாலும், அறிவினாலும், சேவையினாலும் பலருக்கு அந்தஸ்தும் 

செல்வாக்கும் ஏற்படுறது, ஜனரல்' மோட்டார் ஸ்தாபனத்தின் 

தலைவரான வில்லியம் நட்ஸனையும் (]7/111487 S. Knudsen)s 

பெர்னாடு பருச்சையும் 0883ம் M. Baruch) யுத்த 
காலத்தில், உற்பத்திப் பெருக்கத்தையும் தேவைகளையும் சமா 

ளிக்க நிர்வாக உதலி செய்யும்படி சர்க்கார் அழைத்தார்கள். 

நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ எவ்விதமான லாபமும் 

பெற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்களும் வேறு பலரும் சர்க்காருக் 

குச் சேவை செய்தார்கள். நெல்சன் ராக்பெல்லரும் (Nelson 

Rockfeller) 2Qaize annfiogpid (W. Averell Harriman) 
பெரிய பணக்காரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் 
சர்கீகாரில் பெரிய பதவிகளை வூறார்கள். அதனால் அவர் 
களுக்கு லாபம் இடைத்துவிடகிறது என்றோ பதவியினால் செல் 

வத்தையும் செல்வாக்கையும் அதிகப்படுத்திக் கொள்கறார்கள் 

என்றோ சொல்லமுடியாது. 
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' சுமெரிக்காலில் பணத்தினால் மட்டூம் ஒரு மனிதனுக்கு 

அரசியல் ஆதிபத்தியமோ செல்வாக்கோ $டைத்துவிடுவதில்லை. 

சர்க்கார் உத்தியோகத்தையோ பதலியையோ, உரிமையுடன் 

கோரும் பரம்பரை வம்சத்தினரோ, பெருங்குடி மக்களோ 

இந்த நாட்டில் இடையாது. பணக்காரர்கள், தங்களில் ஒரு 
வரை தேர்தலுக்கு நிறுத்து, மேயராகவோ, கவர்னராகவோ, 

ஜனாதிபதியாகவோ தேர்ந்தெடுூத்திருக்கக்கூடும். இந்தமாதிரி 

பல பணக்காரர்கள் பதவி வூத்திருக்கலாம். அதேபோல 

பணத்தையும் உரிமைகளையும் கண்டிக்கும் பலர் பெரிய பதலி 

களுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் 
கவனிக்கவேண்டும். பணக்காரக் குடும்பங்களில் பிறந்தவர் 

களில் சிலர், பொதுஜன நோக்குடன், தொழிலாளர்கள், 

பொது மக்கள் இவர்களுடைய சுதந்தரத்துக்காகவும், கெளர 

வத்துக்காகவும் க்ஷேமத்துக்காகவும் போராடியிருக்கிறார்கள்) மக 

களின் நலனுக்காகச் சேவை செய்திருககறார்கள். அவர்களில் 

குறிப்பாக தியோடார் ரூஸ்வெல்டையும் பிராயரின ரூஸ்வெள ட 

யும் சொல்லலாம். 

தொழிற் சங்கங்களை அமைத்துக்கொள்ளவும், உரிமைகளும் 

வசதிகளும் கோரிப் பெறுவதற்காக வேலை நிறுத்தம் செய்ய 

வும், தொழிலாளர்கள் போராடிக் கொண்டிருந்த காலம் 

இருந்தது. தொழிலாளர்களைப் பணியவைக்கவும் அவர்களு 

டைய கோரிக்கைகளை நிராகரித்து, வேலை நிறுத்தங்களை தகர்த் 

தெறியவும் பெரிய தொழிற்சாலை அதுபர்கள் கருங்காலிகளையும், 

கூலிப்” பட்டாளத்தையும் அமர்த்தினார்கள். அவர்கள் துப் 

பாக்கிகளை உபயோடூத்து தொழிலாளர்களுடன் போராடினார்கள். 

1894-ஆம் வருஷம் புல்மென் வேலை நிறுத்தம் நடந்தபோது, 

ஜனாதிபதியே (சர்க்காரே) வேலை நிறுத்தக்காரர்களுக்கு எதி 

ராக போலீளையும் ராணுவத்தையும் ஏலினார். இந்த 

அநீதிகளை தொழிலாளர் மட்டும் எதிர்த்து நிற்கவில்லை ; 

பொது மக்களும் பிரமுகர்களும் கண்டித்து தொழிலாளர் 

களுக்கு உதவியாக நின்றார்கள். புல்மென் வேலை நிறுத்தத் 
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தின்போது, தொழிலாளர்களின் சார்பாக இல்லினாய்ஸ் கவர் 

னரே தலையிட்டார். உடனே நீதி நிர்வாக இலாகாக்களின் 
போக்கே மாறிவிட்டது. ஆலிவர் வெண்டல் ஹோம்ல் 

(Oliver Wendell Holmes) லூயி பிராண்டில் (1௦015 D. 

Brandeis) போன்ற பிரசித்திபெற்ற ஸுப்ரீம் கோர்ட் 
நீதிபதிகள் தொழிற் எங்கங்களை அங்கேகேரிக்கவேண்டும் 

என்று தீர்ப்பளித்தார்கள். இந்தக் காலத்தில், முதலாளி 

களின் எதேச்சாதிகாரம் எங்குமே செல்லுபடியாவதில்லை ; 

நினைத்துப் பார்க்கமுடியாத நிலைமைக்கு மறைந்துவிட்டது. - 

அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும், கைப்பற்ற சமீபத்தில் 
வியாபாரிகள் செய்த புது முயற்சி * கார்ட்டல்£ முறை. இத 

னால் பரஸ்பரம் போட்டி ஒழிந்துவிடுவதுடன், பொது ஜனங்களைக் 

கொள்ளையடிக்கவும், குறிப்பிட்ட சாமானுக்கு விலை நிர்ணயம் 
செய்வதும், மார்க்கட்டில் இடைக்காமல் செய்வதும் வியாபாரி 

களுக்குச் சாத்தியமாயிற்று. முதலாளித்வ ஒப்பந்தத்தாலும், 

கூட்டுறவினாலும், வியாபாரிகள் மக்களின் தினசரி தேவை 
களில் தலையிட்டு அவர்கள்மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயன்றார் 

கள். ஆரம்பத்தில் மக்கள் இதை லட்சியம் செய்யவில்லை. 

மக்களுடைய திருப்தியையும் சாத்வீகத்தையும் கண்டு களித்த 

முதலாளிகள் அளவுக்குமிறிச் செல்லவே இயோடார் ரூஸ்வெல்ட், 

வியாபார டிரஸ்டுகளை எதிர்த்தார். சட்டபூர்வுமாகவோ அதிகார 

பலத்தினாலோ அவர் வியாபாரிகளின் ஐக்திய மூன்னணிகளை 

யும் டிரஸ்டுகளையும் எதிர்க்கவில்லை ; என்றாலும் அவருடைய 
எதிர்ப்பினால் பலம் பொருந்திய பல டிரஸ்டூகள் கலைக்கப் 

பட்டன. இதைப்பற்றி ஐரோப்பிய மக்களுக்கு அதிகம் 
தெரியாது, 

தனி மனிதனுடைய அந்தஸ்தையும் உரிமைகளையும் மதித்து 

நடக்கும் சமுதாய அமைப்பு அவசியம் என்றே நான் எண்ணு 

றேன். தனி மனிதனுடைய அந்தஸ்தை நிர்ணயிக்க அவ 

னுடைய சொத்து சுதந்தரங்களையோ, தொழிலையோ கவனிக்கக் 

கூடாது. அவனுடைய படிப்பு, குணாதிசயம், கண்ணியம், 
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கெளரவம் இவற்றைக்கொண்டு உரிய ஈாரியாகை செய்ய சாகம் 

முன்வரவேண்டும். 

பழங்காலத்து வகுப்புவாசனை, அமெரிக்காவிலும்கூட இங்கு 
மங்கும் காணலாம். அகைப் பெரிதாக எண்ணிப்பாராட்ட 

முடியாது. நகரவாசி ஒருவன் ஏராளமாக பணம் சம் 

பாதித்து, ரொமத்தில் நிலபுலன்களும், கன்றுகாலிகளும் வாங் 

கக்கூடும். வருஷத்தில் லெ நாட்கள் கூட ரொமத்தில் சென்று 

வசிக்கவோ, அங்குள்ள பட்டியிலும் கொட்டியிலும் நின்று 

பராமரிக்கவோ அவனால் முடியாது. இருந்தாலும் ஆடம்பரத் 

தையும் பெருமையும் உத்தேசித்து அவன் அங்கு நங்கக்கபடும். 

பிரபுவைப்போல வாழ முயலக்கூடும். இவர்களுடைய பெண்டு 

பிள்ளைகள் பெருங்குடி மக்களைப்போல ஆர்ப்பாட்டம் ௦ செய்யலாம், 

இவர்களைப், பார்த்து, பெருங்குடி வாழ்வு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று 

சொல்ல முடியாது. அமெரிக்காவிலுள்ள தொழிலாளி, தன்னை 

தாழ்த்தப்பட்டவனாக எண்ணுவதேயில்லை, பணக்காரர்களும், 

பண பலத்தினால் மற்றவர்களை இழி குலத்தோராகக் 

கருதுவதில்லை. புதுப்பணக்காரன் வேலைக்காரனிடம் பிரபுத்துவ 

உரிமை காட்டினால் மிகவும் நாசுக்காக அவனை வேலைக்காரன் 

மட்டம்தட்டி விடுவான். பொதுவாகவே, அமெரிக்காவில் 

எல்லோரும் சரி நிகர் சமானமாகவே வாழ்ூறார்கள். 

ஹென்றி, நான் சொல்லிக்கொண்டிருப்பதைவிட, இண் 

குள்ள நிலைமையை நீயே நேரில் வந்து தெரிந்துகொள்ள 

வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. இங்குள்ள ஜன 

சமுதாய அமைப்பைக்கண்டு நீ ஆச்சர்யப்பட்டு மனந் திருந்தி 

விடுவாய் என்பது நிச்சயம். ஐரோப்பாவிலுள்ள நிலைமை 

யுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் இங்கு சாதிபேதமே கிடையாது 

என்றே சொல்லவேண்டும். ஏழை பணக்காரர் என்ற வித் 

யாசமின்றி எல்லாரும் செளஜன்யமாகப் ப ழூ, வாழ்வதைப் 

பார்த்து நீ மனம் பூரித்துப்போவாய். 

இன்று நினைத்துப் பார்த்தால்கூட, ஒரு சம்பவம் எனக்குச் 

சந்தோஷமாக இருக்கறது. முதல் முதலாக நான் அமெரிக் 
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காவுக்கு வந்தபோது, என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருவருடைய 
காரிலேறிக்கொண்டு நான் நியூயார்க்கிலிருந்து வாஷிங்டனுக்குச் 

மசன்றேன். அன்று மாலை நாங்கள் பிரியும்போது எங்க 

ளுடைய காரை ஓட்டிவந்த டிரைவர், என்னிடம் கைகுலுக்கி 

விட்டு, என்னுடைய அறிமுகம் இடைத்ததற்காக தான் சந் 
தோஷமடைவதாகச் சொன்னான். மறுநாள் மாலை, தேய 
யாத் இரை ஸ்.தலமும் ஜியார்ஜ் வாஷிங்டனுடைய பிறந்த ஸ்தல 

முமான மவுண்ட் வெர்னானுக்குச் சென்று திரும்பியபோது, 

எங்களுடைய மோட்டார் ஒட்டி அதேபோல, கைகுலுக்கி வற் 
தீனம் தெரிவித்தான். 

தெருவில் சந்துத்துக்கொள்ளும் நண்பர்கள் தொப்பியைத் 

தூக்கி வந்தனம் தெரிலித்துக்கொள்வதில்லை. அப்படிச் செய் 

வது கண்பயக் குறைவு யம0/றே ௮மெரிக்கர்கமா எண்ணாகிருர்கள். 

எஜமானனாக இருந்தாலும் மரியாதை தெரிலிக்கும் முறை 

அலாதியாகவே இருகிறது.  ஐரோப்பாவிலிருந்து வந்தவர் 
களுக்கு இது புதுமையாகத் தோன்றும். தொப்பியை எடுத்துக் 

கொண்டும், தலைவணங்கியும் அவர்கள் மரியாதை செய்கிரார் 

கள். என்னைப்போலவே, அமெரிக்காவை தாயகமாக ஏற்றுக் 
கொண்ட நண்பன் ஒருவன் தொழிற்சாலையில் நடந்த ஒரு 

சம்பவத்தைக்கண்டு பிரமித்துப்போனான். தொழிற்சாலையைச் 

சேர்ந்த வயதான ஒரு பேர்வழி, ௮ந்தத் தொழிற்சாலையின் 

தலைவனைப் பெயர் சொல்லிக்கூப்பிட்டு, முதுகில் தட்டிக்கொடுத் 
துப் பேசிக்கொண்டிருந்ததுடன் ஒரு சிகரெட்டும் எடுத்து 

நீட்டினான். எஜமானனும் தொழிலாளியும் சகஜமாகப் 'பழகு 

வது அவனுக்கு ஆச்சர்யமாக இருந்தது. இதை சாதாரணச் 

சம்பவமாக பாலிக்க பல மாதங்களாயிற்று. 

அமெரிக்கர்களுக்கு மட்டுமரியாதை :தெரியாது என்று 

ஐரோப்பாவில் சொல்லிக்கொள்வார்கள். சம்பிரதாயங்களை 

யும் உபசார மரியாதைகளையும் உடைத்தெறிய ௮மெரிக்கர்கள் 

துணிந்துவிட்டார்கள். அவர்களுடைய செய்கை இங்கிதமற்றது 

என்றும், துர்ப்பழக்கமென்றும் கூட ஐரோப்பிய 
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ட்க்க்த் தோன்றும். படித்த அமெரிக்கர்கள் கெளர்வம், 

மரியாதை என்று எல்லாம் பாராட்டிக் கொண்டிருப்பதில்லை. 
வெயில் நாளில் சட்டையை அவிழ்த்துலிட்டு வெற்று உடம்புடன் 
திரிவார்கள், மேஜையின்மீது காலைத்தூக்8ப் போட்டுக்கொண்டு 

உட்காருவார்கள், தோட்டத்தில் வேலைக்காரர்களுடன் சரிசமான 

மாக நின்று மண்வெட்டி பிடித்து வேலை செய்வார்கள், 

அல்லது வீட்டிற்கு வர்ணம் பூசுவார்கள். எந்த வேலையைச் 

செய்தாலும் கண்ணியக் குறைவு என்ற எண்ணமில்லாமல் 

கான் செய்வார்கள். இஸவயெல்லாம் கண்ணியக் குறைவு 

என்று ஐரோப்பியர்கள் *ட்டிக்காட்டினால் அவர்களுக்கு ஆச் 
சர்யமாகத் தானிருக்கிறது. 

இந்த அலட்சிய புத்தியை, எல்லாத் தொழிலையும் சகஜ 

மாகப் பாலிக்கும் மனோபாவத்தை, நல்ல பரம்பரையில் வந்த 

ஐரோப்பியர்கள் அங்கேரிப்பதற்குக் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அதே 

போல அமெரிக்காவில் வழங்கும்” சில சாதாரண சொற்களும், 
சம்பிரதாய வார்த்தைகளும் அவர்களுக்குப் புரிவதுமில்லை, 

புரிந்தாலும் கெளரவக்குறைவாகவே எடுத்துக்கொள்கருர்கள். 

ஐரோப்பாவிலிருந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்த ஐரோப்பிய மாது, 
“கடையில் வியாபாரம் செய்யும் பெண்கள், தன்னை * அன் 

புள்ள” என்றும் * பிரியமான”? என்றும் அடைமொழியிட்டுக் 

கூப்பிட்டதற்காக வருந்தினாள். மற்றுமொரு நண்பர் இங்கு 

தொழிலாளிகளும் எஜமானர்களும் பழூக்கொள்ளும் லிதத் 

தைக்கண்டு ஆச்சர்யப்பட்டார். சர்வ சகஜமாக எஜமானனு 

டைய அறைக்குள் தொழிலாளர்கள் செல்வதும் சரிசமானமாக 

அவர்களுடன் உட்கார்ந்து புகை பிடித்துக்கொண்டே பேசுவதும், 

சில இடங்களில் எஜமானனுடைய பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பிடு 
வதும் அவருக்கு ஆச்சர்யமாக இருந்தது. ஜரோப்பாவிலோ 
இவை எல்லாம் அசாத்தியமானவை. எஜமானனைப் பார்க்க 
வேண்டுமானால், அறை வாசலில் பவ்யமாகக் காத்துறிற்க 
வேண்டும் ;) எஜமான் கூப்பிடும்போது உள்ளே செல்லவேண் 
Go; Var ஆசனமளித்தால்தான் உட்காரவேண்டும். அது 
வரையில் நிற்கத்தான் வேண்டும். 
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Gund வகுப்பாரையும் €ழ் வகுப்பாரையும் அலழ்ப்பதற்கு 
விதம் விதமான வார்த்தைகள் இருப்பதே அமெரிக்கர்களுக்குத் 
தெரியாது. டாக்டர்களைத் தலிர மற்ற எல்லரையும் * மிஸ்டர்' 
என்றே அழைத்துப்பேசுிறார்கள். அமெரிக்காலின் ஜனாதி 

பதியைக்கூட £ மிஸ்டர்? என்றுதான் குறிப்பிடுகிறார்கள். சம் 

பாஷணையில் ஐயா என்றும், ஆமாம் ஐயா என்றும், சொல் 

வதில் விசேஷ அர்த்தம் இருப்பது ௮மெரிக்கர்களுக்குத் தெரி 

யாது, 1998-ஆம் வருஷம் என்னுடைய அமெரிக்க நண்பர் 

ஒருவர் இங்லொந்தில் மோட்டாரிலேயே சுற் அப்பிரயாணம் செய் 

நார். ஒரு சமயம் காரில் ஏதோ பழுது ஏற்படவே அவர் 

பட்டடைக்குச் சென்றார். அங்குள்ள தொழிலாளி இவரைச் 

இல் கேள்விகள் கேட்டான். பதில் சொல்லும்போது * ஆமாம் 

ஐயா: என்று நண்பர் சொல்லிவிட்டார். இதைக் கேட்டதும் 
அவன் திகைத்துப்போனான். மேலே பேச முடியாமல் வாய 

டைத்து நின்றான். டிறிது நேரம் கழித்து அந்தப் பட்டடை 
முதலாளி நண்பரிடம், “ நீங்கள் அவனை ஐயா என்று கூப் 

பிட்டிருக்கக்கூடாது, அவன் உங்களை விட அந்தஸ்தில் தாழ்ந் 

தவன்” என்றார். நண்பர் ஆச்சர்யத்தால் ஸ்தம்பித்துப் 

போனார். மற்றொரு நாள் அவர் கிராமத்திலுள்ள சாராயக் 

கீடை வாசலில் நின்றுகொண்டு ஆடு மேய்ப்பவர்களுடன் பேசிக் 

கொண்டிருந்தார். அந்தச் சாராயக்கடை முதலாளி நண்பரை 

உள்ளே அழைத்துச் சென்று ஆசனங்கொடுத்துவிட்டு, “ 
களைப்போன்ற கனவான்கள், சாதாரண மக்களுடன் சரி 

சமமாக உட்கார்ந்து பேசுவது விரும்பத்தக்கதல்ல ” என்றார். 

உந் 

சரிசமானமாகப் பழகுவது அமெரிக்கர்களுடைய உடம்புடன் 

பிறந்த குணம். நெருங்கப்பழடக் கவனித்தால்தான் அவர் 

களுடைய மனோபாவம் விளங்கும். நீண்டதூரம் பிரயாணம் 

செய்யும் * புல்மென்' கார்களைத்தலிர மற்ற ரெயில்வன்!9. 
களில் முதல் வகுப்பு இரண்டாவது வகுப்பு என்ற வித்தி 
யாசம் இடையாது. ஏழை-பணக்காரன், எஜமானன்-தொழி 

லாளி என்ற பேதமில்லாமல் இங்கு எல்லாரும் சகஜமாகப்



பிரயாணம் செய்வதை நீ நேரில்: பார்க்கவேண்டும் என்றே 

விரும்புகிறேன். மேலும் இங்குள்ள சாப்பாட்டு விடுதிகளில் 
குமாஸ்தாக்களும் அதிகாரிகளும், தொழிலாளர்களும் பணக் 
காரப் பெண்களும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு நிற் 
றுண்டி யருந்துவதைப் பார்த்தால் உனக்கு ஆச்சர்யமாகவே 
இருக்கும். 

இங்கே எழைக்கென்று தனி பாஷையோ, நடை உடை 
பாவனையோ கிடையாது. பணக்காரர்களுக்கென்று பரிபாஷை 
யோ, ஆடம்பரமோ கிடையாது. ஐரோப்பாவில் படித்தவர்கள் 
பேசும்போது லத்தீன் சொற்களையும் பிரஞ்சுப் பதங்களையும் 

உபயோடக்கிறார்களே, மேற்கோள்களைக்காட்டிப் பேசுகிறார்களே, 

அந்த மாதிரி இங்கு எவரும் பேசுவதில்லை. சாதாரணமாகப் 

பேசும்போது வித்யாகர்வமில்லாமல்தான் பேசுவார்கள். வர்க்க 
பேதத்தைக்காட்டும் முறையிலோ மேம்மக்கள் என்று பெரு 

மைப்பட்டக்கொள்ளவோ இங்கு கல்வியறிவு உபயோகப்படூவ 
தில்லை. நியூ இங்லோந்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிறு நகரத்து 

பொது வாசகசாலையின் வேலைக்காரப்பெண் உள்ளூர் மாதர் 

சங்கத் இன் தலைவியாகப் பதவி வூக்கிறாள் என்றால் உன்னால் 

நம்ப முடியுமா ? அவளை காலேஜில் படிக்கும் பல மாணவி 

கள் ஒன்று சேர்ந்து தங்களுடைய தலைவியாகத் தேர்ந்தெடுத் 

தார்கள். அதற்கு அவளுடைய குணாதிசயம்தான் காரணம். 

வர்க்கபேதத்தை மாற்றக்கூடிய பழைய வழக்கம் ஒன்றை 

அமெரிக்காவிலுள்ள பணக்காரர்கள் வீட்டிலும், ஆடம்பரமான 

சாப்பாட்டு விடுதிகளிலுங்கூடக் காணலாம். சாப்பாட்டின் 

போது, ஒரு டம்ளர் தண்ணீரையும் இங்கு பரிமாறுகிறார்கள். 

ஐரோப்பிய நாடுகளில், ஏழைகள்தான் தண்ணீர் அருந்துவது 

வழக்கம். விருந்தாளிகளுக்குத் தண்ணீர் கொடுப்பது மரி 

யாதைக்குறைவு என்று அங்கே கருதுகிறார்கள். இவை 

மட்டுமா ₹ நகர்ப்புறங்களிலிருக்கும் வீடுகளில், வீட்டைச் 

சுற்றி மதில் சுவரோ, வேலியோ இல்லாமலிருப்பதைக் கண்டு 

இங்கு வரும் ஐரோப்பியர்கள் ஆச்சர்யப்படுகறார்கள். இத 
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அனுவசியமான செலவு என்று அமெரிக்கர்கள் கருதுகிறார் 

களோ என்று நினைக்கலாம். வேலியோ, சுவரோ எழுப்புவ 
தால் செலவு எற்படும் என்பது ஒருபுறமிருக்கட்டும். சுற்றிலும் 

சுவர் எழுப்பிக்கொண்டு தனித்து வாழ்வது அமெரிக்கர் 

களுக்குப் பிடிக்காத விஷயம். 

இந்த நாட்டிலுள்ள குழந்தைகளும் சிறுவர்களும் சுதந்தர 
மாக வாழ்வதே வர்க்கபேதமற்ற சபுதாயத்துக்கு ஒர் எடுத்துக் 

காட்டாகும். சிறு வயதில் குழந்தைகளைக் கண்டிப்பாகவும் 

கட்டூப்பாடாகவும் வளர்த்தால்கான் பெரியவர்களான பிறகு 
அவர்கள் சிறந்த பிரஜைகளாக வாழமுடியும் என்று பல 
நாடுகளில் எண்ணுஇிருர்கள். அடிமை நாட்டிலும், முடி 

யாட்சியுள்ள நாட்டிலும், சிறு வயதிலேயே குழந்தைகளை 
அடங்கி நடக்கவும், வணக்கமாகப் பழகவும் பயிற்சி கொடுக் 
இருர்கள், அடங்கி நடப்பது ஒரு விசேஷ குணமாகக் கருதப் 

படறது. பிரஷ்யாவில் வாழ்ந்த இரண்டாவது பிரடரிக் 

மன்னன் ஒய்வு பெற்று லிலகும் முதிய தளகர்த்தர்களையும் 
சேனாவீரர்களையும் பள்ளிக்கூட வாத்திமார்களாக நியமிப்பா 

னும். சோவியத் ருஷ்யாலில் சிறுவர்களுக்கு கல்லி போதிக் 
கும்போதே ராணுவக் கட்டுப்பாடும் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட 

கிறது, வாலிபப் பிராயமடை வகற்குள் அவர்கள் ராணுவப் 

ue மரிச்சடடங்மமரிலும், LUNDA “pando? gyi ONTLDB M&M. 

அமெரிக்காவிலோ, சுதந்தரம், சமத்துவம் என்ற அடிப் 
படையில்தான் கல்லி போதிக்கப்படகறது. நாங்கள் இந்த 

நாட்டுக்குக் குடியேறியபோது என்னுடைய மகளுக்கு எட்டுப் 

பிராயமிருக்கும். ஒரு நாள் அவள் வீட்டுக்குள் குட்டிக்கரணம் 

போட்டாள். நான் கடிந்துகொண்டபோது அவள் சொன்னாள்: 

“ நாம் சுதந்தர நாட்டில் வாழ்கிறோம், அப்பா ” என்று ௮வள் 

சொன்னதிலும் உண்மை இருக்கத்தான் இருக்கறது. இங்குள்ள 

பள்ளிக்கூடங்களில் குழந்தைகளை மிரட்டும் பிரம்பைக்காணோம். 

உயர்ந்த மேடைகளில் நாற்காலியைப் போட்டுக்கொண்டு 

உம்? மென்றிருக்கும் வாத்திமார்களையும் காணமுடியாது. 
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இவை எல்லாவற்றையும் விட மிகவும் முக்யமானது மக்கள் 

உழைப்புக்குக் கொடுக்கும் மதிப்புத்தான். பணக்காரர்கள் 

கூட உடலுழைத்து வேலை செய்வதை கண்யச்குறைவாக 

எண்ணுவதில்லை. குற்றேவல் செய்வதையும், இதர வேலை 

களையும் எல்லாருமே செய்கிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை 
செய்வது அகெளரவம் என்றோ, அந்த வேலை செய்வதால் 

மரியாதைக் குறைவு ஏற்படும் என்றோ எவருமே நினைப்ப 

தில்லை. உதாரணமாக பணக்காரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 

கல்லூரி மாணவர்கள் விடுமுறை நாட்களில் சாப்பாட்டு விடுதி 

களில் பரிசாரகர்களாகலோ தொழிற்சாலைகளில் கூலிக்காரர் 

கள்கவோ கடைகளில் சாமான் எடுத்துக் கொடுக்கும் சிப்பந்தி 

களாகவோ வேலைசெய்வது சர்வசகஜமானது. அமெரிக்காவில் 

இது சகஜம். ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகளில், அதுவும் முதல் 

மகாயுத்தத்துக்கு முன்பு, பள்ளி மாணவன் கூலிக்காக வேலை 

செய்தால், அதுவும் சாப்பாட்டு விடுதிமில் வேலை செய்தால், 

மற்ற மாணவர்கள் அவனைக் கேலி செய்வார்கள் ) ஒதுக்கி 

வைப்பார்கள். 

இந்த நாட்டில் பணக்கார லியாபாரியின் மனைலி சாமான் 

எடுத்துக்கொடுக்கும் சித்தாளாக வேலை செய்வாள். கைச் 

செலவுக்குக் கொஞ்சம் பணம் இடைக்கட்டுமே என்றுதான் 

வேலை செய்ய முற்படூவாள். மேலும் இங்குள்ள பல பணக 

காரக் குடும்பங்களில் வீட்டு எஜமானியே வீட்டு வேலைகளைக் 

ஃவனித்துக்கொண்டு சமையலும் செய்வாள். பாங்கி நிர்வா 

யாகவோ, கைத்தொழிற்சாலையின் அதிபராக்வோ இருக்கும் 

வீட்டு எஜமான், வீட்டில் தங்கியிருக்குழ்போது மனைவிக்கு உதவி 

யாக வேலைகளைச் செய்வான். தன்னுடைய வீட்டுக்கார்யங்களைத் 

தானே கவனிப்பதில் அவர்களுக்கு இழிவு டையாது. வேலை 

யில் உயர்வு தாழ்வு என்றும் உடலுழைப்பைக் கேவலம் என் 

றும் கருதும் மனப்பான்மை இந்த நாட்டில் கிடையவே 

உடையாது. வர்க்கபேதத்தை ஒழித்து எல்லோரும் சமமாக 

வாழவேண்டும் என்றே முதலாளிகளும் தொழிலாளர்களும் 
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நினைக்கிறார்கள். நடை உடை பாவனைகளில் சில முதலாளி 
கள் தொழிலாளர்களைப்போல மாறிவிட்டதையும் எளிய வாழ்க் 

கையேற்று அவர்கள் வாழ்வதையும் கண்டு இந்த நாட்டுக்கு 

வரும் ஐரோப்பிய மேல் வகுப்பார் மனம் குன்றிப்போ௫ிருர்கள்: 

அதேபோல, தொழிலாளர்கள் ஆடம்பரமாக வாழ்வதும், 
சொத்து சுதந்தரங்களை ஆண்டு சுகமாக வாழ்வதும் சகஜ 

மாகவே இருக்கிறது. 

வகுப்பு வேற்றுமையில்லாமல் செளஜன்யமாக பழகுவதால் 

நட்பும், பரஸ்பரம் உதலியும் வளருகிறது. மேல்சாதியா, 

கீழ்ஜாதியா, எழையா, பணக்காரனா என்று எல்லாம் யோசிக் 

காமல் ஒருவருடன் ஒருவர் நெருங்கப் பழகவும், உதலி செய்து 
கொள்ளவும், தமாஷாகப் பேசிக்கொள்ளவும் விரும்புஇரார் 
கள். அமெரிக்க ராணுவத்திலும் இந்த வகுப்பு வேற்றுமை 

மாய்ந்துவிட்டது என்றே சொல்லலாம். ஜனநாயகம், சமத்து 

வம் என்ற பேச்சுக்கு இடமில்லாமல் கட்டுப்பாடு, அடங்கி 

நடத்தல் முதலியவை ராணுவத்தில் காணப்படவேண்டியது 

அவசியம். நான் ஏற்கனவே' ஜனரல் பேட்டனைப்பற்றிய 

தொரு சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்டது ஞாபகப்படுத் இக்கொள். 

எத்தனையோ சம்பவங்களில் இது ஒன்று. அதிகாரி பதவிக்கு 

எவர் வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம் ; அதற்காகக் குறிப் 

பிட்ட சட்டதிட்டங்கள் கிடையாது ; மேலும் அவரவர் திற 

மைக்கேற்றபடி மேல்பதவிகளுக்கு உயர்த்தப்படூகறார்கள். ஒரு 

நாள் அசகாயத்தனம் செய்ததற்காக ஒரு மேஜர் கெளாவிக்கப் 

பட்டார் என்று “பத்திரிகைச் செய்தி ஒன்றைப் படித்தேன். 

செய்தி முடிவில் “அந்த மேஜர் புரூக்லின் என்ற நகரில் 

தபால்காரனாக இருந்தார் ” என்று இருந்தது. இதிலிருந்த 
இரண்டு விஷயங்கள் என்னை வ௫கரித்துவிட்டன. முதலாவ 

தாக தபால் சிப்பந்தியாக வேலை பார்த்தது வாழ்க்கையின் 

முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இல்லை. அந்த வேலை 

பார்த்ததினால் ராணுவத்தில் சேர்ந்து மேல் பதவிக்கு உயர 

முடியாமல் போகவில்லை. இரண்டாவதாக ர்த்தி தரும் 
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உயர்ந்த ர்ாணுவ ப்தவி கிடைத்த பிறகுங்கூட இன்ன பதவிமி 
லிருந்த இன்னார் என்று குறிப்பிட்டது--அதுவும் பத்திரிகை 
களில் வெளியிட்டது--ஆச்சரியம்தான். தொழிலில் வேற்று 
மையோ-- அந்தஸ்தோ பாராட்டாததுதான் இதற்குக் காரணம். 

அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு இது சகஜமாகத் 
தோன்றலாம், 

அறுபது வருஷங்களுக்கு முன்பு பேராசிரியரும், சரித்திரக் 

காரருமான ஜேம்ஸ் பிரைஸ் (187065 11706) அமெரிக்காவி 
லும் பிரிட்டனிலுமுள்ள வாழ்க்ைக பேதங்களைக் குறிப்பிட்டெழு 

தியிருக்கிறார். பிரிட்டனில் காணப்படும் வர்க்கபேதம் இந்த 

நாட்டில் கிடையாது என்று சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறார், 

பழைய காலச் சம்பிரதாயங்களும் பழக்க வழக்கங்களும் பிரிட்ட 

னிலும் ஐரோப்பாவிலும் மாறிவிட்டது என்றாலும் மேன் 
மக்கள் தாழ்ந்த வகுப்பார் என்ற வித்தியாசம் மிகவும் 
கடுமையாகவே இருக்கறது. தினசரி வாழ்க்கையிலும், பழக்க 

வழக்கங்களிலும், பழங்கால ஜாதி வேற்றுமையின் அடை 

யாளங்கள் ஊறிப்போய் 'உருமாறிக்கலந்துவிட்டது என்பதை 

அவர்கள் உணரவில்லை. சம்பிரதாயங்கள் மாறிவிட்டன 
போலத் தோன்றினாலும் நடை உடை பாவனைகளில் அவற்றின் 

சின்னம் சிறுகச் சிறுக மினுக்கக்கொண்டுதானிருக்கறது. 

ஆகவே ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்காவுக்கு வந்ததும், இங் 

குள்ள வாழ்க்கையும் பழக்க வழக்கங்களும் அவர்களுக்குப் 

புதுமையாகத்தோன்றுகறது. சுதேசத்தில் தாங்கள் அனுஷ் 

டிக்கும் பழக்கவழக்கங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்றுப் பார்ப் 

பதில்லை. அதற்குப் பதிலாக அவர்கள் அமெரிக்கர்களுடைய 

சமாஸ நோக்கத்தையும் வாழ்க்கையும் அநாகரிகம் என்று 
நினைக்கிறார்கள். சில சம்பவங்களை அவர்களால் புரிந்துகொள்ள 
முடிவதில்லை; அவற்றைக் கண்டு அமெரிக்கர்களுடைய 

வாழ்க்கை பண்பற்றது என்று வருந்துகிறார்கள் ; அல்லது 

கேலியாகப் பேசிக்கொள்கறார்கள். வெளிப்பார்வைக்கு மேல்ச் 
சாஇ-8ழ்ச்சாதி அல்லது பணக்காரன்-ஏழை என்று தோன்றி 
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லும் அமெரிக்க ॥ரக்கள் சமர்ஸமான் சமுதாயத்தை கர 
வாக்கும் பாதையை நோகச் செல்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையை 

அவர்கள் உணரவில்லை. 

சமரச சமத்வ சமுதாய நோக்கம் அமெரிக்க மக்களின் 

மனத்தில் ஆழமாகப் பஇந்திருக்கதறது என்றே சொல்லவேண் 
டம். மேல்க்குலம், பணக்காரன், சமூக அந்தஸ்து என்று 

எல்லாம் கருதாமல் எல்லா மக்களுடன் கலந்து பழகும்படி. 

பணக்காரர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை அனுமதிக்கிறார்கள். 

பெண்களுக்கு சீதனம் கொடுக்கும் பழக்கம் இந்த நாட்டில் 
தஇடையவே கிடையாது. ஐரோப்பாவில் ஏழைகளும் பணக் 

காரர்களும் கலந்து பழகுவதுமில்லை ; சம்பந்தம் செய்து 

கொள்வதும் கிடையாது. இந்த நாட்டிலோ ஏழை-பணக்கா 

ரன் என்ற விதீயாசயின்றி கல்யாமனம் செய்துகொள்இறார்கள். 

பணம் சம்பாதுப்பதிலும், சேகரிப்பதிலும் அமெரிக்கர்கள் கெட் 

டிக்காரர்கள் என்பது பிரசித்தமான விஷயம். ஆனால் அவர் 

கள் பணத்தைச் சேமித்துவைப்பதில் அவ்வளவு அக்கறை 

காட்டுவதில்லை. எதிர்காலச் சந்ததிகளுக்காகச் சொத்துச் சேக 

ரிக்க வேண்டும், குடும்ப கெளரவத்துக்காக ஆஸ்திவைக்க 

வேண்டும் என்று எண்ணி மிகவும் சிக்கனமாக வாழும் 

பிரஞ்சுக்காரனைப்போல இங்கு எவரையும் காணமுடியாது. 

ஏன் தெரியுமா ? இந்த நாட்டில் உழைத்துச்சாப்பிடும் தன் 

னம்பிக்கை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கறது. மேலும் குலப் 

பெருமை, பரம்பரைச் சொத்து என்று எல்லாம் அடூமரிக்கர் 
கள் கவலைப்படுவதில்லை. மேல் வகுப்பு என்று ஒரு சாரார் 

இருக்கலாம் ; ஆனால் அவர்கள் வம்ச பரம்பரையாகவும், பிற 

ருடன் கலந்து பழகாமலும் ஒதுங்கி வாழ்பவர்களல்ல, பணம் 

சேருவதும், பணக்காரனாக வாழ்வதும் விசேஷ . உரிமையல்ல, 

அதனால் அந்தஸ்து நீடிக்கவேண்டும் என்ற பெருமையோ 

கவலையோ எவருக்கும் டையாது. ஏழைகள். பணக்காரர் 

களாதி சுகபோகங்களை ௮னுபலிப்பதும், பணக்காரர்கள் ஏை 010. 

களாடவிடுவதும் சர்வ சகஜமான விஷயம், | 
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அதிருஷ்ட வியாபாரம், ஹேஷ்ய பேரம் இவற்றின்மூலம் 

லர் திடீர் பணக்காரர்களாூலிடக்கூடும். பெரும்பான்மை 

மக்கள் உண்மையான உழைப்பின்மூலமே வாழ்க்கையில் 

வெற்றிபெற்று பணக்காரர்களாகறார்கள். புதுவழியில் சிந்தித்து, 

மக்களுக்குப் பயன்படூவதாகவும், மலிவாகவும், சுகமளிப்பதாக 

வுமுள்ள பல பொருள்களைக் கண்டுபிடித்து உற்பத்தி செய்வதில் 

அமெரிக்கர்கள் சாமர்த்தியசாலிகள்; ஹென்றி போர்ட் 

(Henry Ford) பரம தரித்திரத்திலிருந்து கோடீஸ்வரனா 
கயவர். அவருடைய வாழ்க்கைச் சரிதம் உலகப்பிரசித் தமானது, 

உழைப்பினாலேயே மூன்னுக்கு வந்து கோடிக்கணக்காகப் 
பொருளீட்டிய பல பிரமுகர்கள் இன்று லியாபாரிகளாகவும், 

கைத்தொழில் அதிபர்களாகவும், சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர் 

களாகவும் இருப்பதைக் காணலாம். ஸ்டாண்டர்டு எண்ணெய்க் 

கம்பெனியின் ஸ்தாபகரான ஜான் ராக்பெல்லர் (௩ D. 

0014561161) யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டீல் கார்ப்பொரேஷனின் 
ஸ்தாபகரான ஆண்ட்ரூ anoles (Andrew Carnegie) 
பெத்லஹம் ஸ்டீல் கம்பெனியின் தலைவரான சார்லஸ் ஷாப் 

(8165 சமரம்), ஸஷீயர்ஸ் ரோபக் ஸ்தாபனத்தைச் 

சேர்ந்த ஜுலியஸ் ரோளன் வால்ட் (]ம் Rosenwald) 

யுனைடெட் புரூட் கம்பெனியைச் சேர்ந்த சாமுவேல் ஷஹிமர்ரே 

(Samuel Zemurray) அமெரிக்கா பாற்கியின் தலை 

வரான இயானினி (&. 1. சோர்றர்) ஜனால் மோட்டார்ஸ் 
ஸ்தாபனத்தின் தலைவரான டேனிஷ் தொழிலாளி வில்லியம் 

நட்ஸன்” (7/1 Knudsen) பிரசித்தி பெற்ற டிலான் 

பாங்கியின் கூட்டாளியும், பிற்காலத்தில் அமெரிக்க சர்க்காரில் 

பாதுகாப்பு மந்திரியாக பதவி வ௫த்தவருமான ஜேம்ஸ் பாரல் 

டால் (James Forrestal); gone எலக்டிரிக் ஸ்தா 

பனத்தின் தலைவராகவும், பிறகு அமெரிக்க பாதுகரப்பு இலா 

காவின் தலைவராகவும் சேவை செய்த சார்லஸ் வில்லன் 

(Charles E. Wilson) @uautatn உதாரணமாகச் சொல்ல 
லாம், காலஞ்சென்ற பிராங்லின் ரூஸ்வெல்ட்டுக்கு ஆலோசக 
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ராக இருந்த ஹாரி ஹாப்௫ன்ஸ் வாழ்க்கைச் சரிதத்தையும் 
இதற்குச் சிறந்த உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். 

இவர்களும் சரி, எதிர்காலத்தில் பிரபலமடையக்கூடிய 

உழைப்பாளிகளுங்கூட, அறிவினாலும், சாகஸத்தாலும், தள 

ராத ஊாக்கத்தாலும், உழைப்பினாலும் முன்னுக்குவந்தவர் 

கள். இவர்களை ஐரோப்பியர்கள் “ இடீர். பிரமுகர்? கள் 
என்று சொல்லக்கூடும். ஆனால் இவர்கள் தன்னம்பிக்கை 

யுடன் வாழ்ந்து பெரிய மனிதர்களானவர்கள். இன்று 

பெரிய பெரிய வியாபாரிகளாகவும் கைந்தொழிலதிபர்களாகவும் 

இருப்பவர்களின் ஆரம்பகால வாழ்க்கையைப் பார்த்தால், 

இவர்களில் பலர், நியூஸ்பேப்பர் விற்கும் பையனாகவோ, 

வேலைக்காரனாகவோ, தட்டுக்கூடை எடுத்துக் தெருக் தெருவா 

யலையும் வியாபாரியாகவோ, தொழிலாளனாகவோ, அங்காடிக் 

காரனாகவோ இருந்தது தெரியவரும். பரம்பரைப் பெரிய 

மனிதனைவிட, உழைப்பால் முன்னுக்குவந்த பிரமுகர்களை அமெ 

ரிக்கர்கள் பாராட்டூகிறார்கள் ; கெளரவிக்கிறார்கள். பெரிய 

வர்கள் தேடிவைத்த கர்த்தியிலும் பணத்திலும், பெருமை 

யின் நிழலிலும் வாழும் பணக்காரனைவிட, தன்னுடைய அறி 

விஞலும், சாகலத்தாலும் உர்த்தியும் பணமும் பெருமையும் 

தேடிக்கொண்டு வாழ்கறவனை மதிப்பதே சாலச்சிறந்தது என்று 

நாங்கள் எண்ணுகரறோம்.



(5) 

முதலாளித்வ சக்தியின் ஆரம்பகாலம் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

நீ இங்குவந்து 1960-ம் வருஷத்திய அமெரிக்காவைப்பார். 

பிறகு இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியுடன் 1850-ஆம் வருஷத்தில் 

ஐரோப்பா இருந்த நிலையை ஒப்பிட்டுப்பார். அப்போதுதான் 

ஜனநாயகப்பண்பில் வளர்ச்சியடைந்துள்ள கைத்தொழிலும், 

நலீன தொழில் வளர்ச்சியைச் சார்ந்த முதலாளித்வமும் 

மார்க்ஸாக்குப் புரியாத புதிர் என்று நான் சொன்னது சரிதான் 

என்று ஒப்புக்கொள்வாய். 

உற்பத்தி சக்தியைத் தேக்கவைத்துள்ள ஒரு சாராரை முத 
லாளிகள் என்று சாதாரணமாகக் குறிப்பிட்டார் மார்க்ஸ். 

அவர்கள் சாதாரண முதலாளிகள்தான். ஆனால் பேராசை 

யும், சுரண்டலும், மேம்பட்டவர்கள் என்ற திமிரும் உள்ள 
ஒரு கூட்டத்தார் ஜன சமூகத்தை நசுக்கி அடம்பரவாழ்வு 

வாழ்ந்தார்கள். அவர்களுக்குச் செளகர்யமும் பாதுகாப்பும் 

தர சர்க்கார் சில சலுகைகளையும் கொள்கைகளையும் கையாண்டார் 

கள். இவர்களால்தான் தேசத்தின் பொருளாதார நிலை 

பாதிக்கப்பட்டது; மக்களுடைய வாழ்வு பாழாக்கப்பட்டது. 
முதலாளிகள் பேராசையுடனும் லாப திருஷ்டியுடனும் மற்ற 

வர்களுடைய உழைப்பைப் பெறுவதுதான் மார்க்ஸின் கண்களை 
உறுத்திற்று. _ இதே முறைகளை இன்னும் தீவிரமாகவும் 
சுய நலத்துடனும் கையாண்டு சுகபோகவாழ்வில் அழுந்திக் 

கடந்தார்கள் பழங்காலப் பெருங்குடி மக்கள் , என்பதைப் 

பற்றி மார்க்ஸ் சிந்திக்கவில்லை. முதலாளித்துவ சக்திக்கும் 

கொள்கைக்கும் புறம்பான சில அம்சங்களை மார்க்ஸ் முத 
லாளித்துவம் என்ற பெயரால் சேர்த்துச் சொல்லிவிட்டார். 

ஆனால் அவை ஏற்கனவே சமூகத்தில் ஊறிக்டேந்த இமைகள். 
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சிந்தனைக்கேற்ற வாலிபப் பிராயத்தை மார்க்ஸ் அடைந்த 

போது தேசம் அமைதியற்றுக் டெந்தது. பிரபுத்துவ ஆட்சி 

முறை மாறி, புது சூழ்நிலை ஏற்படாத இடைக்காலம் அது. 

யுத்த காலத்திலும், புரட்சி காலத்திலும், பொருளாதார 
மந்தம் அல்லது சமூகப் புரட்சி போன்ற அரசியல் மாறுதல் 

ஏற்படும் காலங்களில் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு 

கொள்ளை லாபமடிக்கத் துணியும் சந்தர்ப்பவாதிகளும் சுய 

நலமிகளும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தோன்றுவார்கள். அமைதி 

ஏற்பட்டு, சர்க்காரோ, அல்லது தேர்மையுள்ள மக்களோ, 

லிழித்தெழுந்து, இந்தக் கொள்ளைக்காரர்களைப்பற்றிச் சிந்தித்து 

அவர்களுடைய கொட்டத்தை அடக்க முன்வருவதற்குள் அவர் 

கள் ஏராளமாகப் பொருள் சேர்த்துவிடுவார்கள். தொழி 

லாளர்கள், பொதுமக்கள் என்ற பேதமின்றி எல்லாரையும் 

சுரண்டிக்குவித்து செல்வத்தின் அதிபர்களாகவிடுவார்கள். புதி 

தாக உருவாகும் ஒரு கொள்கையை சமூக அமைப்பைப்பற்றி-- 

ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்குள், அதனால் விளைந்த இமைகளையும் 

மோசடிகளையும்தான் மார்க்ஷஹினால் பார்க்கமுடிந்தது. 

மாக்ஸ் வாழ்ந்த காலத்தையும் அப்போது தேசத்திலிருந்த 

அரசியல் நிலைமைஃயயும் கவனித்தால் மார்க்ஹின் சித்தாந்தம் 

சரி என்றே தோன்றும். அவருடைய முடிவுகளில் தவறு 

இருக்கிறது என்று சுலபமாகச் சொல்ல முடியாது. அவருடைய 

காலத்தில் ஐரோப்பா முழுவதும், பழைய பெருங்குடி மக்களின் 

ஆஇக்கத்திலிருந்தது. மேல்ச் சாதி 8ழ்ச்சாதி என்ற பேதமும் 

கடுமையாக இருந்த்து. ஜர்மனியிலமட்டுமில்லாமல் பிரிட்ட 

னிலும்கூட சாதி வேற்றுமை கடுமையாக இருந்தது. DHS 

நாட்டில் தங்கயெபோதுதான் மார்க்ஸ் தம்முடைய சித்தாந்தப் 

புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டார். மற்ற நாடுகளைவிட பிரிட்ட 

னில்தான் சாதித் திமிரும், குடிப் பெருமையும் அதிகமாக 

இருந்தது. ஆனால் அங்கு புதிதாகத் தோன்றிய ஜனநாயகப் 
பசப்புகளில் மயங்கிய அரசியல் வாதிகள், மக்களின் துயரத் 

துக்குக் காரணமான அடிப்படையான இமைகளைக் கவனிக்க 
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வில்லை. ஆனாலும் மார்க்ஹின் சமகாலத் தவரான அலெக்ஹி ட 
டாக்கவெல்லி (7]6515 06 1௦௦0017116) மிகவும் நுணுக்க 

மான அரசியல் போக்கைக் கவனித்திருக்கறார். ஜனநாயகம், 
கைத்தொழில் வளர்ச்சி ஆ௫யவற்றைப் பற்றி எங்கும் பேச்சுக் 
இளம்பி, மக்கள் விழிப்படையவே, இவற்றின் உண்மை நிலையை 
யும், அடிப்படையையும் தெரிந்துகொள்வதற்காக அவர் ஜன 

நாயகப் பண்பில் திளைத்த அமெரிக்காவுக்கு வந்தார். அவரு 

டைய காலத்தில் முடியாட்சியும், பெருங்குடி மக்களின் ஆதிக்க 

மும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருந்தது. அமெரிக்கா இவற்றி 

லிருந்து விடுபட்டு ஜனநாயகப் பாதையில் முன்னேறிக்கொண் 

ட.ருந்தது. அமெரிக்காவில் கமக்குக் இடைத்த அனுபவங்களைக் 

கொண்டு, பிரிட்டனில் பாமா மக்கள் படுந் துயரத்துக்குக் 

காரணமென்னவென்று அவர் ஆராயலானார் ; அங்கு முதலா 

ளித்வ சக்தியினால் மக்கள் கஷ்டப்படவில்லை. அவர்களுடைய 

கஷ்டங்களுக்கும் இன்னல்களுக்கும் காரணம் பெருங்குடி 

பக்களின் -- பணக்கார பிரபுக்களின் -- செல்வாக்கும், சாதித் 

இமிரும்தான் காரணம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார், 

பெருங்குடி மக்கள்தான் அரசியல் ஆக்கம் பெற்று வாழ்ந் 

கார்கள். இன்றுங்கூட அவர்களுடைய செல்வாக்கு பல நாடு 

களில் ஒங்க நிற்றது, அளவுக்கு மிஞ்யெ செல்வாக்குடன் 
வாழும் அவர்களுக்கு அனுசரணையாக பணக்காரர்களும் முத 

லாளிகளும் இருந்தார்கள். ஒரு சிலர் அவர்களுடன் கூடி 

நின்று “பொது மக்களை நசுக்கனார்கள். வேறு சிலரோ ௮ர 
சியல் துறையில் அவர்களை எதிர்த்து நின்றாலும் ஆதிக்க வெறி 

பிடித்தே அலைந்தார்கள். அரசியலைக் கைப்பற்றி ஆளலாம் 

என்ற ஆசை அவர்களுக்கு இருந்தது. ஆதிக்க வெறி 

கொண்ட புதுப் பணக்காரர்களை பிரிட்டனில் தனியாக ஒதுக்கி 

வைத்தார்கள். பரம்பரைப் பெருமையில்லாத புதுப் பணக் 
காரர்களைப் பற்றித் தனியாக விவரம் சேகரித்தார்கள். பிரபு 

வம்சங்களைப் பற்றிக் குறிப்புக்கள் உள்ள பிரிட்டிஷ் சமூக 

ரிஜிஸ்டரில் இவர்களுடைய பெயர்களையும் குறிப்பிடும்போது பட் 
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டம், பரம்பரையில்லாதவர் என்று எழுதிச் சேர்த்துக்கொண் 

டார்கள். ஆகவே புதுப் பணக்காரர்கள், பரம்பரைப் பெரிய 

மனிதர்களைப் போல நடை, உடை, பாவனையிலிருந்தாலும் 
தனிப்படுத் தப்பட்டவர்கள் தான். 

பழையகால முறையில், சாதிப்பித்தில் ஊறிய பிரபுக் 
களுடன் கலந்து பழகியதால் புதுப் பணக்காரர்களுடைய சிந்தனை 

யும் செயலும் அவர்களுடைய போக்கையே பிரதிபலித்தது. கைத் 

தொழில் வளர்ச்சியினால் பணம் படைத்துச் செல்வமும் செல் 

வாக்குமடைந்த முதலாளிகள் தாங்களும் பிரபுக்கள் என்று 
எண்ணலானார்கள். முகலாளி-தொழிலாளர் உறவு, ஏழை 
பணக்காரன் அல்லது பிரபு-விவசாயி, பண்லையார்-பண்ணைக் 

காரன் என்ற ரீதியில் ஏற்படலாயிற்று. கைத்தொழில் வளர்ச் 

சியினால் சமூக அமைப்பில் மாறுதல் தோன்ற ஆரம்பித் 

தாலும் நூற்றுக் கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆிக்கத்திலிருந்த 

சம்பிரதாயங்களிலிருந்து விடுதலை பெறாமல் முதலாளிகள் 

வாழ்ந்தார்கள். சமூக, அரசியல் அந்தஸ்துக்களில் அவர்க 

ளால் மாறுதலைக் காண முடியவில்லை. பழைய கால ரீதியி 
லேயே அவர்கள் பழங் கால பணக்காரர்களைப் போல, தொழி 

லாளர்களிடம் துச்சமாக நடந்து கொண்டார்கள். சர்க்காரும் 

மூதலாளிகளுக்குச் சலுகை காட்டி, பழைய சம்பிரதாயத்தை 
நீடித்தது. இந்த மாதிரியான சமூக அமைப்பைத்தான் 

மார்க்ஸ் கண்டார் ; கண்டித்தார். 

புதுச் சமுதாயம் தோன்றினாலும் சாதித் தமிரின் ௮ஸ்தி 
வாரத்தில் எழுந்த அமைப்புத்தான் இது. முதலாளித்துவம் 
என்ற புதுப் பெயரால் பூசி மெழுகப்பட்ட பழைய அமைப்புத் 

தான். பிரஷ்யா, ஆஸ்டிரியா போன்ற நாடூகளில் சாதிக் 
கொடுமை விகசிதமாகத் தெரியும்படியே முதலாளித்வ ஆதிக் 

கம் உருவாயிற்று. பிரிட்டன், ஹாலந்து முதலிய நாடுகளில் 
முதலாளித்வம் என்பது வேறு போலத் தோன்றினாலும் அதன் 

உள்ளேயும் சாதித் திமிர் இருந்துகொண்டுதானிருந்தது. முத 
லாளித்வம் என்ற சக்தி தனியாகப் பிரிந்து இயங்க வேண்டும் ; 
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அமைப்பு விதிகள், சட்டதிட்டங்கள், பண்பு இவைகளை வரைய 

றுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பத்தொன்பதாம் _நூற்றாண்டிலஓ 

மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் ₹ அவர்களுடைய பழக்க வழக் 

கங்கள் . என்ன ? ஆசைகளும் பண்பும் எப்படி இருந்தது ₹ 

கெளரவம், குலம், நாகரீகம், குணம், லீடு, வாசல், நடை, 

உடை, பாவனை இவை எல்லாம் எப்படி இருந்தது ₹ கொஞ்சம் 

யோடுத்துப் பார். முதலாளித்வ கொள்கையும் ஜனநாயக தத் 
துவமும் தோன்றாத காலத்தில் எற்பட்ட வாழ்க்கையின் சின் 

னங்களும் விளைவும்தானே இவை ! பழைய குட்டையில் ஊறிய 
புது மட்டை. இவற்றுக்கும் விஞ்ஞானமும், வியாபாரமும், 
கைத்தொழிலும் விரிந்து அவற்றின் ஆதிக்கத்தில் வளர்ந்த 

முதலாளித்வ தத்துவத்துக்கும் சம்பந்தமே இடையாது. 

வாழ்க்கையில் சுகபோகங்களை அனுபலிப்பதைவிட, பிறர் 

-மெச்சும்படிக் கெளரவமாகவும் கண்ணியமாகவும் வாழ 

வேண்டும் என்ற ஆசைதான் ஒவ்வொருவனுடைய மனத்திலும் 

மேலோங்கும். வசதஇிகளைவிட வாழ்க்கையில் பெருமையடை 

வதிலே மனம் விழையும். இந்த ஆசை, தனி மனிதனை 

மட்டும் ஆட்டி வைக்கவில்லை, சமுதாயத்தையும் சர்க்காரையுமே 

பிடித்தாட்டூறெது. ஆகவே சமூகத்தில் பெரிய மனிதராக இருப் 

பவர்களை கண்ணியமாக நடத்த, சர்க்கார் சலுசைகளைத் தரு 

றது. ஏழைகளின் கோபத்துக்காளாகாமல் பணக்காரர்களைக் 
காப்பாற்ற பாதுகாப்பு அளிக்கறேது. முதலாளித்வக் கொள்கைக்கு 

ஒரு சமூத அமைப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்றே ஒரு சிலர் 

எண்ணினார்கள். முதலாளித்வக் கொள்கையின் விளக் 

கத்தையோ, ஏழை-பணக்காரன் என்ற சாதித் திமிரான சமு 

தாய அமைப்பிலிருந்து இது மாறுபட்டது என்பதையேச வெகு 

காலம் வரையில் பணக்காரர்களும் உணரவில்லை ; சோஷலிஸ்டு 

களும் சிந்தித்துப் பார்க்கவில்லை. காலஞ் சென்ற 'ஆஸ்டிரிய 
பொருளாதாரப் பேராசிரியர் ஜோசப் ஷம்ப்ட்டர் (1௦8ஸ1 
Schumpeter) “@asig மறைந்த நிலப் பிரபுத்வக் கொள் 

கையின் தூசிதான் முதலாளித்வமோ ” என்று தம்முடைய 
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புத்தகத்தில் ஆச்சரியத்துடன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அவர் 
அமெரிக்காவில் ஹார்வர்டு சர்வ கலாசாலையில் 1992-ஆம் 
வருஷம் முதல் 1950-ஆம் வரையில் பணியாற்றியவர். ௮மெ 
ரிக்காவின் அரசியல், பொருளாதார நிலைமையை ஆய்ந்தறிந் 
தவர். அவருடைய திகைப்பைப் பற்றி பெரிதாக எண்ணவோ, 
புரிந்தகொள்ளவோ அமெரிக்கர்களால் முடியாது. ஆனால் 

'முதலாளிகளுள்பட ஐரோப்பாவில் வாழும் லக்ஷ்க்கணக்கான 

மக்களின் மனப் பிரதிபலிப்பு இதில் தெரிஏறது. 

ஆகவே, சம்பிரதாயத்தையொட்டி வாழ்ந்த சமூகத்தைப் 

பற்றி தவறான முடிவுகளை மார்க்ஸ் செய்து விட்டாரே என்று 

ஆச்சர்யப்படுவதற்கில்லை. தொழில் வளர்ச்சியில் ஆஐாக்கம் 

கொண்ட செயலாளர்களாக, முதலாளிகளைக் கற்பனை செய்து 
பார்க்க மார்க்ஹினால் முடியவில்லை. அவருடைய கண்களுக்கு, 
முதலாளிகள் சலுகை பெற்று வாழும் சுகபோூகளாகவும், 

பரசிரம ஜீவிகளாகவும், ஆதிக்க வெறியர்களாகவும், சமூகத் 

இன் புல்லுருவிகளாகவும், பதவிப் பித்தர்களாகவும், காட்சி 

யளித்தார்கள். நேர்மையினாலும், உழைப்பினாலும் மேன்மை 
படைவதற்குப் பதிலாக, தங்களிடமுள்ள சக்தியைத் துர்விறி 

யோகப்படுத்தி செல்வாக்கும் பதவியும் பெற்றவர்களாகவே 

தோன்றினார்கள். அதனால்தான் புரட்சி செய்தாவது அந்த 

வர்க்கத்தை நசுக்க வேண்டும் என்று மார்க்ஸ் நினைத்தார், 

சாதி அல்லது வகுப்பு அடிப்படையில் சமூக அமைப்பு இருந்த 

துடன், மேல் சாதியாரின் செல்வாக்குக்கு இணங்கயே சர்க்காரும் 

நடந்ததால், Mout சர்க்காரின் அமைப்பே வகுப்பு அடிப் 

படையில் எழுந்தது என்று கூறி, வகுப்பு பேதத்தை ஒழித்து 

விட்டால், ராஜாங்கமும் மறைந்துவிடும் என்று கூறினார். 

எந்தத் தத்துவமும், கொள்கையும் ௮தி சீக்கிரம் பாவி 

லிடாது. ஒரு தேசம் அல்லது சமுதாயம், புதுக் கொள்கையை 

ஏற்றுக்கொண்டு அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வரவோ புது 

அமைப்பைச் திருஷ்டிக்கவோ பல வருஷங்களாகும் என்பதை, 

நம்மைப் போலவே, மார்க்ஸும் நினைத்துப் பார்க்கத் தவறி 
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விடடா. ஒரு நூறறாணடுககு முனபு சாதித இமிா தலைலிரித 

தாடிககொணடிருககுமபோதே, ஜனநாயக---கததொழில-- 

முதலாளிததுவம முளைவிடடூக இளமபியது இது வளாநது 

பெரிதாகி Mau பெரிய சமூகஃப புரடசி செயதுவிடப பேஇறது 

எனபதை அநதக காலததுத தொழிலாளாகளும எணணிப 

பாரககவிலலை ; பணககாராகளும சிநதிககலிலலை நிலபபிர 

புததுவ செலவாகளன் வே£ம மா£கஸ் வாழநத நாளில 
மிகவும அதிகமாக இருநதது ஜாமனியில சோஷலிஸப பிர 

சாரம செயத பொடினண்ட லாஸாலே (1610118110 Lassalle) 

உயிரையிழநதது மாகஸ போனறவாகளுடைய மனத்தில் 

இலையும வெறுபபையும ஊடடியது. லாஸாலே ஒரு சீமாட 

டியைக காதலிததான. அவளைக காதலிதத மறறொருவனுக 

கும லாஸாலேவுககும போடடியும குரோதமும வளாநதது. 

அவளை யா அடைவது எனறு இ£மானிகக இருவரும் துவநத 

யுததம செயதாரகள. லாஸாலே உயிரை இமநதான. காதல 

லிவகாரததிலுமகூட பழைப கால பெருங்குடி மஉஈளின சமபிர 

காயமும, மாணபுமே இருநகநு வீரம, உயாவு, பெருமை, 

ஜெளரவம எனறு எலலாம அவாகளதான பேசுவாராகள, 

அவாகளுடைய பழகக வழககஙகளுககாக லாஸாலே பலி 

UIT GOT. 

பிரஷய பிரீலி கெளனலலரான லடலிக வான வெஸட 

பேலன (Ludwig von Westphalen) எனற பிரபுவின 
மகளைததான மார்கல மணந்து கொண்டா ; அபபடியிருநதும 

அவன சாதி அடிபபடைமிலெழுநக சமூகதகைப பறறிச சிநதிகக 

லானூா. தாாமீமத துறையில பாதகால முகலாளிததுவததை 

லிட பழைய (சமபிரதாய) சாதிபபாகுபாடுளள சமூகம் 

உயாநதது எனறே அவா எணணலானா, “ நிலையான, 

நீடிதத உறவு, மூட நமபிககை, சமபிரதாயம இலவ எலலாம 

முூதலாளிதவ ஆதிககததால மாறிவிடுனேறன புனித 

Cot WIEST, மாயநது விடுனறன,”' எனறு £ கமயூனிஸடு 

பிரகடனததில ? அவா குறிபபிடகறா. இநதக கொளகையை 
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ஸ்தாபிகக அவா சரிததிர மேறகோளகளையும . காடடூகளா. 

உதாரணமாக, ஸகாடலாநதிலுளள சில பிரபுககள, விவசாயி 
களிடமிருநது நிலதகைப பறிததுக கொண்டு அவாகளை விரட்டி 

னாகள, அநத நிலஙகளை தரிசாக வேடடையாடூம காடாக 

னாகள. இது அநீதியானது, அகரமமானது, நிலப பிரபுதது 

வததின கொடுமை எனறு எலமாம வாணிததாலும முதலா 

ளிததுவ மனபாவததில நடநத செயகை ; அதிக வருமானம 

கடைகக வேண்டும எனற பேராசையினால் ஏறபடட விளைவு 

எனறு குறிபபிடகரறா. இதறகு இரு பிரிடடிஷ ஆசிரியரின 

அபிபபிராயததையும மேறகோள, காடடூகஞா. அநத 

பிரபுககள, விவசாய விளைசசலைவிட, நிலததைக காடாக மாறறி 

டைடால, அஙகு பலுகும மிபூகஙகளை வேடடையாடி விறபதால 

அதிக பொருளீடடலாம எனற ஆசையினாலதான நிலஙகளைப 

பறிததுஃகொண்டாகளாம 

இநத நூறறணடிலேயே, சாதித திமிரால நடநத சமபவங 

களை முகலாளிததுவதிமா, அநீதி எனறு தவறாக எண்ணிய 

வாகள பலருண்டு £ சடவுள தோறறா? எனறு தலைபபில 

சமீபததில வெளியான புததகததில ஆறு கமயூனிஸடூகள 

தங்களுடைய செயலகளுககாக பாவ மனனிபபுக கோரியிருக௫ 

(QTE எனபதை உனககு எடுதது£ காடட விருமபுகிறேன 

இகனேஷியோ ஸைலோன (198210 31006) தனனுடைய 

ஐநதாவது வயகில நடநத சமபவததைச சொலகறான. உள 

நா பிரபு ஒருவா ஏழையான தையலகாரி ஒருததியினமீது 
குமமுடைய நாலய ஏலவினாராம. ... அநத நாய் அவளமீது 

பாயநது, கீழே தளனி, நகததால &றிக காயபபடூததி, அவளு 

டைய ஆடைகளையும 5550 கநதலாகக இழிததுவிடடதாம. 

இதைபபோல பல கொடூமைகளைப பாதத ஸைலோனுககு 

பணககாராகளமீது வெறுபபேறபடடூ விடடதாம. ஆனால இது 

சாதித திமிரால நடநத சமபவமே தவிர இதறகும முதலாளித 

வததுககும சமபநதமே கிடையாது ஆநதிரே இடே, குடியேறற 

நாடுகளில நடநத சில கொடூமைகளைக கணடூ மனம் வருநதி 
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வாழ்க்கையில் வெறுப்புக் கொண்டான். அவன் பணக்காரன் 
ஆடம்பரத்திலும் கலையிலும் அபிமானம் உள்ளவன் ; தன்ளை 
சுற்றி வாழும் மக்களில் பலர் தரித்திரத்திலுமல்பவர்க 
என்பதை அறியாதவன். அவன் கம்யூனிஸதக்சை ஏற்ற 
கொண்டான் ; ஆனாலும் என்ன? டஸோலியத் ஆட்சியிலு 

இந்தமாதிரிக் கொடுமைகளைத்தான் அவன் கண்டான். சாதி 

இமிரினாலும், வர்க்க பேதத்தினாலும் எற்பட்ட சம்பவத்ரை 

கண்டுதான் அவன் மனம் புழுங்கனான். இதற்கும் 0௫௦ 

ளித்வத்துக்கும் சம்பந் தமில்லை. 

இளமையில் பிரபுக்கள் அனுபலிக்கும் போக வாழ்க்கைக் 

யும் அவர்களுடைய கொடுமைகளையும் கண்டு ஸ்டீபன் ஸ்பெண்ட 

மனம் வெறும்பினான். ஸ்பெயினில் நடந்த உள் நாட்டூ 

கலகத்தைக் கண்டு அவன் மனம் கொதித்கான். ஸ்பெயினி 

ஏற்பட்ட கலகத்துக்கு முதலாளித்வம் கராணமல்ல. எசே 

சாதிகாவாதிகளும், நிலப் பிரபுக்களும் தாண்டியதஇ௦ 

விளைவு. இதேபோல, நீக்ரோக்களின் அவதி-ூ.ய௩் சண் 

மனம் வெதும்பிய ரிச்சர்டு ரைட் கம்யூனிஸ்டாக மாறினான் 

நீக்ரோ பிரச்னைக்கும் ராகலாளித்வத்துக்கும் சம்பந்தமே இள, 

யாது. இதைப் பற்றி நான் பிறகு விரிவா” எழுதுகிறேன் 

நம். தலைமுறையில் ஸ்டாலினும் லெனினும் மார்க்ஸை 

போலவே எண்ணி, ஜன சமுதாயத்தை ஆட்சிக்கு எதிரா, 

உருவாக்கினார்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன். 

மேற்கு ஐரோப்பாவில் இருந்த அரசியல் சூழ்நிலைதான் ௬௨ 

யாவில் ஜார் ஆட்சி காலத்திலிருந்தது. இதுவும் சாதி அடிட 

படையில் எழுந்த சிக்கல்தான். பிரபுக்கள், விசேஷ சலுல: 

களை அனுபவித்து ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தார்கள் ; வியாபாரி 
களும், உற்பக்தியாளர்களும், லேவாதகேவிக்காரர்களும். 

ஜாரின் எதேச்சாதிகார ஆட்சியில் சுகமாக வாழ்ந்தார்கள். 

ஆகவே, பணக்காரர்களோ, வியாபாரிகளோ, கைத்தொழில் 

அதுபர்களோ, சர்க்காரின் ஆதரவில்லாமல் சுதந்தரமாக வாழ 

ஓடியும் என்று: சொன்னால் ருஷ்ய மக்களுக்குப் புரியாது: 
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அதேபோல பணக்காரர்களுடைய செல்வாக்கில் சிக்காத 
சர்க்காரும் இருக்கக்கூடும் என்று நினைக்கவும் ருஷ்யர்க 

ளால் முடியாது. அந்த நாட்டில் பெருங்குடி மக்களைப்போல 

பணக்காரர்களும் போக வாழ்வு வாழ்ந்து ஏழைகளை நசுக்கிய 

கால், முதலாளிகளை தனியாகப் பிரித்துப் பார்க்க முடியவில்லை. 

இந்த மனப்பான்மை ருஷ்யர்களுடைய மனத்தில் ஆழமாகப் 

பதிந்திருப்பதால்கான் ரூஷ்ப பொருளாதார பேராசிரியர் 
யுஜின் வார்கா (Eugene Varga) முதலாளிகளின் ஆதிக் 

கத்துக்கு ஆளாகாமல் தேசத்தின் பொருளாதார நிலைமையை 

சர்க்கார் நிர்ணயிக்க முடியும் என்று சமீபத்தில் சொன்ன 

போது கண்டனத்துக்குள்ளாளார் ; அவர் சொன்னார் : 

“ முதலாளித்வ அதிக்கமுள்ள நாட்டில் சர்க்கார் அவர்க 

ளுடைய தாசணாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தேசத் 

இன் சுபிட்சத்துக்கும் பொருளாதார வாழ்க்கையிலும் சர்க்கார் 

சுதந்தரமான முடிவுகளைச் செய்யலாம்.” 

சீனாவில் கம்யூனிஸ்ட் பிரசாமம் வெற்றி பெற்றதற்கும் 

இந்தம் குழப்பம்தான் காரணம். பரம்பரையாக கொடுங்கோ 

லாட்சி நடத்தி வந்த பிரபுக்களின் பிடிப்பிலிருந்து விடுபட 

வேண்டும் என்ற ஒரே ஆசையில் சினர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக 

கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியில் சோந்தார்கள். சென்ற இருபதாண்டு 

களில் கைத்தொழில் வளர்ச்சியடைந்த சில நகரங்களைத் தவிர 

சீனாவில் எதேச்சாதிகார ஆட்சிதான் நீடிக்கிறது, லட்சக்கணக் 

கான சீனர்கள், பழைய ஆட்சி முறையை வெறுக்இறுர்கள். 
ஆனால் அதுதான் முதலாளித்வ ஆட்சிமுறையென்றும், அந்த 

மாதிரியான ஆட்சிமுறைதான் அமெரிக்காவிலும் (இருக்கிறது 

என்று எண்ணாூரர்கள். 

பணக்காரர்கள்--முதலாளிகள்---பழங்காலத்துப் பிரபுக்களைப் 

போல ஒதுங்க வாழ வேண்டிய அவசியம் இந்தக் காலத்தில் 

இல்லை. பிரபுக்களைப்போல ஆடம்பரமாக வாழவோ, ஜபர்தஸ்துட 

னிருக்கவோ, பிறருடைய உழைப்பினால் செல்வம் சேகரிக்கவோ 
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இந்த நாட்டில் அவசியமில்லை ; அந்த மாதிரி வாழ்கை 

நடத்துவதும் அமெரிக்காவில் சாத்யமில்லை ; தடையும் இரு, 

கிறது. ஆகவே செல்வம் திரட்ட சாமர்த்தியமும் சாகஸமுப। 

வேறு வழிகளும் கான் உண்டு. 

அமெரிக்காவின் செலவை போகத்துக்குக் காரணம் என்ன ' 

கொழிலாளர்களின் இரத்தம் உறிஞ்சாமல் முதலாளிகள் 

எப்படி அமோகமாகப் பணம் திரட்ட முடிந்தது? இங்கு கைக 

தொழிலும் வியாபாரமும் எப்படிப் பெருகிற்று ? பத்தொன்ட 

தாவது நூற்றாண்டில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் யந்திர சாதனட் 

பெருக்கம் எற்பட்டது. புதுப் Ys பொருள்கள் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டன ; அறிவும் ஆராய்ச்சியும் பெருகிற்று. 

மனிதனை மனிதன் அடித்துச் சாப்பிடாமல், மனிதனுடைய 

உழைப்பினால் மனிதன் பிமைக்காமல், விஞ்ஞான, யந்திர 

FIT FOOT MH OW THY இயற்கை வளதுறை அனுபவித்று, பொருள் 

இரட்டுவது சாத்தியமாயிற்று. 

இருநூறு ஆண்டுக க்கு, முன்பு மனிகனுடைய பொருளா 

தார வாழ்வுக்கு மண்ணும், மிருகமும், மனித உழைப்பும்தான் 

பிரதானமாக இருந்தது. விவசாயமும், சுரங்க வேலையும்தான் 

பிரதான ஜீவனமாக இருந்தன. உணவாகவும், தொழிலுக்கு 

உதலியாகவும் மாடு, குதிரை போன்ற மிருகங்கள் பயன்பட்டன. 

மனித உழைப்புத்தான் எல்லாவற்றுக்கும் அவசியமாக இருந் 

குது. காற்றில் சுழலும் யந்திரத்தினால், எங்கோ சல இடங் 

களில் கண்ணீர் இறைக்கவும் மாவு அறைக்சவும் சிறு சாதனங் 

களைச் செய்து கொண்டார்கள். கில இடங்களில் இந்ந யந்திரங் 

களை ஒட்ட கண்ணீரையும் உபயேத்தார்கள். சமுதாயத்துக் 

குப் பயன்படும் ரீதியில் இந்தச் சாதனங்கள் விரிவடையவில்லை. 

உழைப்பில் 5 சதமானமே இந்தச் சாதனங்களால் மிஞ்சிற்று. 

யந்திர சாதன வளர்ச்சியடையாத நாடூகளில் இன்னும் 

அதே நிலைமைதான் நீடிக்கிறது. இந்தியொாலில் பெரும் 

பான்மையாக மக்கள் விவசாயத்தில்கரன் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். 
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மிருகங்களை வைத்துக்கொண்டு மனித உழைப்பினாலேயே அங்கு 

வேலை செய்ூறார்கள். உற்பத்துக்காகச் செலவாகும் உஃமுப் 

பில் ஒன்றுக்கு முக்கால் பகுதி மனித உழைப்புத்தான். மேல் 

நாடுகளில் நிலக்கரி, எண்ணெய், மின்சாரம் ஆகியவை, லிவ 

சாயத்துக்கும் கைத்கொழிலுக்கும் உபயோகப்படூத்தப்படுிறது. 

மனித உழைப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருறது. மனித 

னுக்குக் குற்றேவல் செய்ய யந்திரமும் இயற்கையும் கைகட்டி 
நிற்டின்றன. 1987-ஆம் வருஷக் கணக்குப்படி, கைத்கதொழி 

லும், சுரங்க வேலைகளிலும் யந்திர வசதிகளை (மின்சாரம், 

எண்ணெய், நீராவி முதலியவற்றால் (இயங்குபவை) sera 
போது அமெரிக்காலில் மனிதன் ஒருவனுக்கு 85,000 யூனிட்டு 

கள் செலவாகிறது என்று ஈணுக்கெடுத்திருக்கறார்கள். இதே 

கணக்குப்படி பார்த்தால் ஐரோப்பாவில் 10,000 முதல் 12,000 

யூனிட்டுகளும், துருக்கியில் 2,000-க்கும் கொஞ்சம் குறைவாகவும் 

செலவிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் காலத்தில், தானே 

இயங்கும் யந்திரங்கள் பெருக விட்டன. பெரிய பெரிய கைத் 

தொழிற்சாலைகளை ஒரு சிலரே நடத்தும்படியாக யந்திர வசதிகள் 

ஏற்பட்டுவிட்ட. நின்ற இடத்திலிருந்து கொண்டே பொத் 

தான்களை அமுக்கி யந்திரங்களை இயக்குவதும் நிறுத்துவதும் 

சாத்யமாகிலிட்டது. | 

“ மனிதனுடைய கைபடாமல் லீணைகள், இன்னிசை எழுப் 

பினால், தறிகள் ஆடைகளை நெய்தால், மனிதனுடைய குறிப் 

பறிந்து வேலை செய்யும் யந்திரங்கள் தோன்றி விட்டால் . 

எஜமான் என்று எவருமில்லை. எஜமானருக்கு அடிமைகளின் 

சேவகமும் அவசியமில்லை ” என்று அரிஸ்டாட்டில் * அரசியல் ” 

என்ற நூலில் குறிப்பிட்டானே அந்த வாக்டியம் இப்போது 

நமக்கு ஞாபகம் வரவில்லையா £ அரிஸ்டாட்டிலின் காலத்தில் 

கற்பனையாக இருந்தவற்றை நம் காலத்தில் கண்கூடாகக் காண் 

'இறோம். ஐரோப்பாவைக் காட்டிலும் இந்த நாட்டில் * ஆடோ 

மாடிக் £ (தானே இயங்கும்) யந்திரங்களை அதிகமாக உபயோகப் 

ப்டூத்துவதால் இங்குள்ள .சமூக அமைப்பிலும் மாறுதலேற்பட்டு 
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விட்டது. அரிஸ்டாட்டிலின் கனவும் நனவாடவிட்ட, 
அடிமைகளைப் போல உழைக்கும் சேவகர்கள் அமெரிக்க மு 
லாளிகளுக்குத் தேவையில்லை ; அம்மாதிரி அடிமைகளை அல 

கள் விரும்பவுமில்லை. 

யந்திர சாதன வசதிகளினால் மனித சக்தியும் பெரு 

விட்டது ) ஆச்சர்யப்படத்தக்க முறையில் உற்பத்தியும் அதி 

மாயிற்று. இதற்கு முக்யமான காரணம் பணக்காரர்களி௰ 

மூலதனச் செலவுதான். கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஒ( 

தொழிலாளிக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டுமென்றால், கல 

0,000 பாலர் முதல் 8,000 டாலர் வரையில் முதல் போ 

வேண்டுயிருக்கிறது. ஆயிரம் தொழிலாளர்களைக் கொண்/ 

ஒரு தொழிற்சாலைக்குச் சுமார் அறுபது முதல் எண்பது லட்ச। 

டாலர்கள் மூலதனம் அவசியமாகிறது. வேறு சில ons, 

கொழில்களுக்கு மூலதனச். செலவு இன்னும் அதிகமா 

வேண்டியிருக்கிறது. 

முதலாளித்வ சகாப்தம் தோன்று முன்பு--அகாவ.து கை; 

தொழிற் புரட்சிக்கு முன்பு, செல்வத்து இந்ந மாதிரி வியாப 

ரத்தில் போடவில்லை. பணக்காரர்கள் பொன்னும் வெள்ள 

யுமாகச் சேர்த்தார்கள், வீடு நிலம் போன்ற சொத்துக்ககை 

வாங்கினார்கள். மேலும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியையும் புரட்£ 

கரமான மாறுகலையும் பணக்காரர்களும் பிரபுக்களும் எதிர்க 

தார்கள். எதேச்சாதிகார அரசாட்சியிருந்க நாடுகளில் வியா 

பார வளர்ச்சியிலும், கைத் தொழிலிலும், சர்க்கார் தலையிட்டு 

முன்னேற்றத்தைக் தடை செய்தது. அதாவது சர்க்காருக்கு 

சாதகமாகவும் அதன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அள 

விலுமே கைத்தொழில்கள் கட்டுப்படுத் தப்பட்டன. 

கைத் தொழிலிலும் வியாபாரத்திலும் அமெரிக்கா செ 

விட்டிருக்கும் மூலதனத்துடன், மற்ற நாடுகளின் மூலதனச் 

செலவை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், மற்ற நாடுகளில் மூலதன? 

செலவு மிகவும் குறைவுதான். அமெரிக்கத் தொழிற்சாலையி் 
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மூலதனச் செலவு அதிகம், அநனால் யந்திர வசதிகள் பேருடு, 

மனிஈ உழைப்புக் குறைந்றுவிடுிறது. அதேபோல விதொ 

காரத்தில் உற்பத்தியும் பெருகுகிறது. ஆகவே தொழிலாளர் 

கள் கூலி உயர்வு கேட்டாலும் சிரமமில்லாமல் Dsus Oa 

கொடுஃக அமெரிக்க மூகலாளியினால் முடியும். வெரரிறாட் 

பூலோ அதே ராம் தொழிலை எடுத்துக் கொண்டாலும், 

யத் இர வசதிகள் குறைவு--அகுாவது (LO BES BLD குறைவு--- 

ஊழியர்களோ அதும். உற்பத்தியும் அமெரிக்கத் தொழிற் 

சாலைய்பிருப்பதுபோலக் இடையாது. ஆகவே இங்கு தொழி 

லாளர்கள் கூலி உயர்வு கேட்டல் அமெரிக்க முதலாஸியைப் 

போல வெளிநாட்டு முகலாளி உடனே ணெறங்லவி. மாடி.யாது, 

ஒரே நாட்டிலுள்ள பல்வேறு கைத்கொழில்கமா ஒப்பிட்டுப் 

பார்த்தலும் இதே மாதரி வித்தியாசம் இருப்பகக் காண 

முடிறு. உற்பத்திச் செல்லில் (இருபது 2௩மானம் கூலியாகக் 

கொடும்கும் ஒரு கைத்தொழிலையும், உற்பத்துச் செலவில் 

எழுபத்தைந்து சதமானம் கூலியாகக் கொடுக்கும் தொழிலை 

யும் எடுத்துந்கொள்வோம். இரண்டு தொழில்களிலும் பத்து 

சமானம் கூலி உயர்வு கொடுக்க நிச்சயித்கால், முதற் 

தொழிலில் இரண்டு சதம்கான் செலவு அதிகரிக்கும், மற்றது 

தொழிலிலோ 7$ சமானம் செலவு கூடுகலாகிறது, 

மூலதனம் அதிகமாக அதிகமாக கொழிலாளர்களுடைய 

உற்பத்தி சக்தியும் அதிகரிக்கிறது என்பது சராசரிக் கணக்குப் 

படி தெரிகிற;ு. 1929-ஆம் வருஷத்தை விட 1989-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ஒரு மணிக்கு மனிதன் உழைத்து உற்பத்தி செய் 

யும் சக்தி 32 சகமானம் அதிகமாகியிருப்பதாக கணக்கெடுத் 

இருக்கிறார்கள், 1945-ம் ஆண்டில் 1989-ஆம் வருஷத்தை 

லிட 19 சகமானம் உயர்வும் 1950-ஆம் ஆண்டில் 1945-ஆம் 

ஆண்டைவிட 18 சமானம் அதிகமாகவும் மனித சக்தி பெருக 

விட்டதாகத் தெரிகிறது. . 

வியாபாரத்திலும் கைத் தொழிலிலும் மூலகனம் போட 

வேண்டும் என்ற ஆசை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னேயே 
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தோன்றி இனே இனே வளர்ந்து வருறெது. ஆனால் இப்போது 

முரன் அதன் பெருக்கம் பிரமிக்கத்தக்க விதத்தில் தெரிகிறது. 

இதைப் பற்றி மார்க்ஸ் கெளிவாக அபிப்பிராயம் கூறவில்லை, 

அறு லாபமா நஷ்டமா என்று சிழ்தாந்தம் செய்ய முழ. 

யாதகால் சொல்லாமல் லிட்டு விட்டார். தேசத்திலுள்ள 

பொருளாதாரச் சீர்கேட்டையும், எங்கு பார்த்தாலும் சிறுவர் 

களை வைத்துக்கொண்டு வேலை வரங்குவகையும், வேலையில் 

லாத் இண்டாட்டமும், பசியினால் பலர் துடிதுடிப்பதையும் 

கண்டு மனம் நுடித்த மார்க்ஸ் நாம் எழுதிய * காபிடல்் 

என்ற நூலில் பின் வருமாறு குறிப்பிடுகளுர் : “யந்திரங்கள் 

மனிதனுக்குப் போட்டியாகத் தோன்றி விட்டன. மனிதனை 

விடத் இறமையாக வேலை செய்து அவனை ஒதுக்கிவிடும் நிலைக்கு 

வந்துவிட்டன. அது (மனிதனுடைய விரோதி, அதன் சக்இயி 

னால் மணித அழித்துவிட முடியும் . . . . 
92 

அனால் யந்திர சக்தி மனிகனுக்கு நேர் விரோதமாக 

இருப்பதற்கு பதிலாக அவனுடய நண்பனாகவும் (இருக்க 

முடியும் என்பதை அந்தக் காலத்தில் (மார்கிவிினால் சிழ்தித்துப் 

பார்க்க முடியவில்லை. யந்திரம் மனிகனுடைய நண்பன்தான், 

எனென்றுல் மூறைந்த உழைப்பில் அதிகப் பெரருள்களை உற் 

பத்தி செய்ய அது மனிதனுக்கு உதவுறது. மலிவான 

விலைக்கு உற்பத்திச் சாமான்களை விற்கவும் உயர்ந்த சூஃபி 

கொடுக்கவும் முதலாளிக்குச் சந்தர்ப்பமனிக்றெமு. அதேபோல 

தொழிலாளி அதிக ஊதியம் பெற்று, அதனால் அஇஃப் 

பொருள்களை வாங்கவும் சுமா வாழவும் வழி செய்றது, 

தாலப்பேக்கில் ஒரு நூற்றாண்டு, முந்தி மார்டஸ் பிறந்து 

விட்டார். பிரசவ வேதனையில் சிக்கி ஜனி௰்ஈக் நுடித்றுக்கொண் 

(உருக்கும் ஜனநாயக முதலாளித்துவத்டமைப் பார்தது, மரண 

வேதனைப் படுறது என்று அவர் கூறிவிட்டார். வக்த்தொழி 

லில் ஈடுபட்டுள்ள விஞ்ஞானிகள், எஞ்சினீயர்கள், ஆராய்ச்சி 

யாளர்கள் ஆகியவர்களுடைய திறமையை அவரால் தெரிந்து 

கொள்ள முடியவில்லை. அவருடைய காலத்தில் ஆடம்பமப் 
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பொருள்கள் என்று கருதிய பொருள்களை யந்திர சாதனங் 
களின் உதவியினால் ஏராளமாகச் செய்து குவித்து, எல்லாரும் 

வாங்கும்படி மலிவான விலைக்குச் செய்தது, விஞ்ஞானிகள், 

ஆராய்ச்சியாளர் ஆ௫யவர்களுடைய இறமைதான். 

அதிக உற்பத்தியினால் தொழிலும் விரிந்து, விற்பனைக்கான 

சந்தையும் அதிகமாஇவிடம் என்று மார்க்ஹினால் தெரிந்து 

கொள்ள முடியவில்லை. யந்திர சாதனங்களினால் உற்பத்தி 

பெருகி விட்டால், உள்மூநரில் மாத்திரம் சாக்குகளை விற்றுக் 

கொண்டிருக்க முடியாது. ஆகவே சரக்குகளை விற்பனை செய்ய 

வெளி நாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டும். குறைந்த விலை, 

அதிகக் கூலி, விரிவான மார்க்கட் ஆக ஒன்றுடன் ஒன்று 

இணைந்து நிற்கவேண்டிய அம்சங்கள். மேலும் லிரிவா£த் 

தொழில் நடத்தவும், நுணுக்கமான யந்திர சாதனங்களை உப 

யோகப் படுத்தவும் அறிவும் இறமையும் மிக்க தொழிலாளர்கள் 

வேண்டும் என்பதையும் மார்க்ஸ் தெரிந்துகொள்ளவில்லை. 

உழைப்பாளி-முதலாளி என்ற உறவை மாத்திரம் தெரிந்து 

கொண்டு அவர் பொருளாதாரத் “ தத்துவம் பேசி விட்டார், 

தற்கால நவீன யந்திரங்களையும், கைத் தொழில்களையும் 

கையாளவகற்கு உயர்ந்த கல்வியறிவும் சாமர்த்தியமும் வேண் 

டும். சரீர பலத்தை நம்பிக்கொண்டிருக்கும் தொழிலாளர். 

களைப் பற்றி மட்டும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் காலமல்ல இது. 

யந்திர சாதன வளர்ச்சி ஏற்பட ஏற்பட தொழிலாளர்களுடைய 
அறிவும் விருத்தியடைிறது, இறமையும் லிருத்தியடைறைது, 

அதற்கேற்றபடி ஊதியமும் வாழ்க்கை நிலையும் அபியியூத்தி 

யடைகறது. 

முதலாளித்துவத்தை ஒரு பெரும் பாரமாக தொழிலாளர் 

கள் கருதிய காலம் ஒன்றிருந்தது. இன்று நிலைமை மாறி 

விட்டது. ஒரு காலத்தில் மூட்டை சுமந்து தொழிலாளர்கள் 

முதுகு வளைந்து போனார்கள். இன்று ராட்டினங்களும், யந்திர 

மூட்டை தூக்ககளும் அமெரிக்கத் தொழிற்சாலைகளில் வேலை 

செய்ன்றன. தொழிலாளர்களுக்கு இதனால் சரீர வேதனை 

14



குறைந்தது. இதேபோல அமெரிக்காவில் வளர்ந்து வரும் 

ஜன மாயக முதலாளித்வம், தொழிலாளர்களை நசுக்கும் பார 

மாக இராமல், அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் மார்க்கமாகவும், 

அவர்களுடைய அந்தஸ்கையும் ஆலஸ்தியையும் பெருக்கும் சாத 

னமாகவும் இருக்கிறது. பொருளாதாரக் தேக்கத்தையும், தரித் 

இரத்தையும் மாற்றி, மற்ற சுதந்தரப் பிரஜைகளைப் போல 

தொழிலாளர்களும் சந்தோஷமாக வாழ வழிகாட்டிவிட்டது. 

அடியாளைப் போல தலை குனிந்தோ, இச்சகம் பேசியோ 

2/0ல், பொறாமையும் துவேஷமும் கொண்டோ நிற்காமல், 

எல்லாரும் சமமாக இன்முகத்துடன் வாழச் செய்துவிட்டது. 

ஹென்ரி, இங்கு வந்து அமெரிக்கக் தொழிலாளியை. 

அவனுடைய சந்தோஷ வாழ்க்கையை--நீ பார்க்க வேண்டும் ; 

அவலுடன் கைக் குலுக்கச் சம்பாஷிக்க வேண்டும். ஒரு நாள் 

நீ இங்கு வழுவாய் என்றே நம்புகிறேன். 
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(6) 

தொழிற் சங்கங்கள் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

உன்னுடைய கடிதம் கிடைத்தது. என் மீது உனக்குக் 

கோபமேற்பட்டிருக்கிறது என்று அறிய மிகவும் வருந்துறேன். 

இந்தக் கடிதத்தைப் படிப்பாய் என்றே நம்புறேன். என் 

மீதுள்ள ஆத்திரத் இனால் இதைப் படிக்காமல் வைத்துவிடாதே. 

அமெரிக்க முதலாளிகள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் 

பெருந்தன்மையுடனும் தொழிலாளர்களுக்முத் தாராளமாகக் 

கூலி தருகிறார்கள் என்று நான் பிரசாரம் செய்வதாக நினைத்து 

விடாதே. அன்பினாலோ தாராள புத்தியினாுலோ சில முத 

லாளிகள் தொழிலாளர்களுக்கு வசதி செய்து கொண்டிருக்க 

லாம். எல்லாரும் அப்படி இருகிறார்கள் என்று சொல்ல 

முடியாது. தொழிலாளர்களுடைய வருமானம் அதிகமானால் 

அவர்களுடைய வாழ்க்கைத் தரம் உயருவதுடன் வாங்கும் 

சக்தியும் அதிகமா தாராளமாகச் செலவு செய்யும் மனப் 

பான்மையும் ஏற்படும், அதனால் வியாபாரம் பெருகும் ; அதிக 

விற்பனையும் லாபமும் ' கடைக்கும் என்ற நீர்க்க திருஷ்டியுடன் 

தொழிலாளர்களுக்கு அதிகச் சம்பளம் கொடுக்கும் முதலாளி 

கள் ஒரு சிலர் இருக்கலாம். தேசத்தின் பொருளாதார வாழ்க் 

கையைக் கட்டூப்படுத்தக் கூடிய வியாபாரிகள் தாராள சிந்தை 

யுள்ளவர்களாக இருக்க முடியும் என்றே செல்.ற நூற்றாண்டில் 

வாழ்ந்த சிர்தனையாளர்கள் எண்ணீஞர்கள். அவர்களுடைய 

கனவும் கற்பனையும் தவறாகிவிட்டது. மனித உணர்ச்சியை 

மதிப்பிட்டுப் பார்க்காததால்தான் இந்தத் தவறு நேர்ந்தது. 

மனிதனுடைய ' பேராசை விபர்ீதமாடவிடம்போது பொது ஜன 

உணர்ச்சியற்றுவிடும். _ மேலும், விலைவாசிகளையும், தொழி 

லாளர்களுடைய ஊதியத்தையும் பாதிக்கக் கூடிய அளவுக்கு 
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வியாபாரப் போட்டி எற்படக் கூடும் என்பதையும் அவர்கள் 
உணரவில்லை. 

மகத்தான தியாகங்களைச் செய்தே அமெரிக்கத் தொழிலா 

ளார்கள் வாழ்க்கை வசதிகளைப் பெற்றார்கள் என்று நான் 

தயங்காமல் கூறுவேன். மிகவும் பெரிய வேலை நிறுத்தங்கள் 

இநத நாட்டில் நடந்தன. அவற்றின் வேகமும் ஏற்பட்ட கஷ்ட 

நஷ்டங்களும் அதிகம். தொழிற் சங்கங்களும் தளராது உழைத் 

தன; தொழிளாலர்களுடைய நலனுக்காகப் போரிட்டன. 

பிறகுதான் முதலாளிகள் இணங்க வந்தார்கள். இல்லாவிட் 
டால் இந்த நாட்டிலும் தொழிலாளர்களுடைய நிலைமை மோச 

மாகத்தானிருக்கும். மிகவும் சுலபமாகவோ, கட்டாயத் தனாலோ 

தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கைக்கு மட்டும் முதலாளிகள் 

இணங்ூ சம்பள உயர்வு கொடுத்து விட்டார்கள் என்று சொல்வ 

தற்கில்லை. ஒவ்வொரு தொழிலிலும் போட்டி ஏற்பட்டு, ஒரு 

உற்பத்தியாளர் தொழிலாளருக்குச் சம்பள உயர்வு கொடுத் 
தால், அதைப் பார்த்துத்தான் மற்ற முதலாளிகள் சம்பள 

உயர்வோ இதர வசதிகளோ கொடுப்பார்கள். வியாபாரிகளுக் 

குள் ஒற்றுமையிருந்து விட்டால் தொழிலாளர்கள் கடுமையாகப் 

போரிட வேண்டி நேரீடுிநது. மேலும் ஒவ்ஷொரு குறிப்பிட்ட 

தொழிலிலும் உற்பத்தியிலு தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம், 

ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும் என்றே முதலாளிகள் எண்ணுக 

றார்கள். விசால புத்தியுள்ள முதலாளிகள் இதற்காகத் 

தொழிற் சங்கங்கள் போராட்டம் நடத்துவதை ஆதரிக்கிறார்கள். 

அப்படி நடந்தால்தான் அவர்களும் தங்களுடைய தொழிற்சாலை 

மில் சம்பள உயர்வு கொடுக்க முடிகிறது. இதற்கு முதலாளிக 

ளுடைய மனப்பான்மையையோ தாராள புத்தியையோ பெரிதா 

கப் பாராட்ட முடியாது. தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கைக்கு 

இணங்க ஒரு குறிப்பிட்ட முதலாளி சம்பள' உயர்வு. கொடுப் 
பதாக வைத்துக் கொள்வோம். அதனால் அவருடைய உற் 

பத்திச் செலவு ஒரளவு அதிகமாக விடறது. அதே தொழிலில் 

ஈடுபட்ட மற்ற முதலாளிகளுக்கு அவ்வளவு செல்வு ஏற்படுவ 
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தில்லை என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும். ஆகவே 
உற்பத்தியான சரக்கை அவர்கள் கொஞ்சம் விலை குறைத்து 

விற்று வியாபாரத்தைப் பெருகக் கொள்ள முடியும். தொழி 

லாளர்களுடைய நலனில் அக்கறை காட்டிய முதலாளிக்கு உற் 

பத்திச் செலவு அதிகமா விட்டதால், சரக்கு விற்பனையில் மற்ற 

உற்பத்தியாளர்களுடன் போட்டியிட்டு விலை முறைத்து வியாபா 

ரத்தை விஸ்தரித்துக்கொள்ள முடியாது. அப்படிச் செய்ய 

வேண்டுமானால் லாபத்தில் ஒரு பங்கை அவர் இழக்க நேரிடு 

கிறது. தானும் நஷ்டமடைந்து பிறரும் லாபமடைவதில் அவ 

ருக்குச் சிரத்தை இருப்பதில்லை. ஆகவே, கொழிலாளர்கள் 

வசதிகளோ சம்பள உயர்வோ ேட்டால், தாம் இணங்குவதற் 

குத் தயாராக இருந்தாலும், அந்தத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 

அத்தனை முதலாளிகளும் இணங்கிவர வேண்டும் என்று எதிர் 

பார்க்கிறார். அப்படிச் செய்தால்தான் அவருக்கு நஷ்டமில்லை. 

உற்பத்திச் செலவு அதிகமானாலும் பரவாயில்லை. போட்டி 

யிருக்காது. ஆகையால், சரக்ன் விலையைச் சிறிது அதிகப் 

படுத்தி நஷ்டத்தைச் சரி செய்து கொள்ள முடியும். ஆனால் 

அவர்களுடைய தாராள சிந்தனையினால்கான் தொழிலாளர்க 

ளுக்கு சுக வாழ்வு கிடைத்து விட்டது என்று சொல்ல முடியாது. 

பொதுவாகவே தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய உரிமையை 

ஸ்தாபிக்கவும் வசதிகள் கோரியும் சளர்ச்சி செய்தார்கள். 

அமெரிக்காவிலுள்ள தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையில் 

அசாதாரண முன்னேற்றமும் செளகரியமும் ஏற்பட்டதற்கு 
தொழில் முன்னேற்றம்தான் காரணம். உற்பத்தி முறை 

களிலும், யந்திர சாதனவசதிகளிலும் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியைத் 

தான் தொழில் முன்னேற்றம் என்று சொல்றேன். இதற்குக் 

காரணம் முதலாளிகள் தான் என்பதை நாம் மனப்பூர்வமாக 

எற்றுக்கொள்ளவேண்டும். மூலதனம் போட்டதுடன், துணிச் 

சலுடனும் தீர்க்க திருஷ்டியுடனும் அவர்கள் தொழில் வளர்ச்சி 

யில் கண்ணுங்கருத்துமாக வேலை செய்தார்கள். தொழிலா 
ளர்கள் நலனடைந்ததைப்போலவே ௮வர்களும் எதிர் பாராத 
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விதமாக பல நன்மைகளைப் பெற சலியாது உலமத்தார்கள், 
சரக்கின் நயத்தையும் தரத்தையும் உயர்த்துவதுடன், விலை 

மலிவாகவும், உற்பத்தி செய்வதற்கான வழிகளிலும், உற் 
பத்தியைப் பெருக்குவதிலும், மேலும் மேலும் தொழிலில் 
அபிவிருத்திகாண ஆராய்ச்சிகள் நடத்தியதிலும் அவர்கள் தள 

ராது உழைத்தார்கள்.  நிர்வாகத்திறமையும், வியாபார சாக 

ஸமும் ஒருங்குசேர ஆச்சர்யப்படத்தக்க முறையில் தொழில் 

முன்னேற்றங்கண்டு தேசப் பொருளாதார வாழ்வில் முக்ய 

ஸ்தானம் வூக்கலானார்கள். வியாபாரமும் லாபழும் பெரு 

கவே அவர்களால் தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கு 

இணங்குவது சாத்தியமாயிற்று. 

விஞ்ஞான யந்து வசதிகளால் தொழில் விரிவடையப் 

போகிறது என்பதைக் ஈற்பனை செய்யாகரதைப் போலவே, விரி 

வடைந்த முதலாளித்துவ ஆதிக்கத்தில், அதாவது தொழில் 

வளர்ச்சியடைந்த நாட்டில் மிகவும் முக்யமான பங்கெடுத்துக் 

கொண்டு தொழிற் சங்கங்கள் வேலை செய்யப்போ௫ன்றன என் 

பகையும் மார்க்ஹினால் ஊிக்கமுடியவில்லை. நூறு வருஷங் 

களுக்கு முன்பு இருந்த நிலைமையில் இந்தமாதிரி தொழில் 

முன்னேற்றம் ஏற்படப்போகறது என்று எவராலுமே ஊூக்க 

முடியாது. வலிமைமிக்க தொழிற் சங்கங்கள் ஸ்தாபனமாக 

வேண்டும் என்று மார்க்ஸ் விரும்பினார். ஆனால் அவற்றால் 

தொழிலாளர்களுடைய நலன்களைக் காப்பாற்றமுடியுமா என்ற 

சந்தேகக் அவருக்கு இருந்தது. அவர் வாழ்ந்த காலத்தி 

லிருந்த அரசியல் நிலைமைதான் அந்தச் சந்தேகம் தோன்றக் 

காரணம். சாதி, வர்க்க ஆதிக்கத்தில் சமூகம் தேசமும் 

சித்கக்கொண்டிருந்தது. தேசத்தில் அரசியல், பொருளா 

தார செல்வாக்குப் பெற்று மேல் வகுப்பார் சமாக வாழ்ந்து 

கொண்டிருந்தார்கள். , துப்பாக்கியும் தடியும் பிரயோஇத்து 
தொழிலாளர் கூட்டங்களையும் வேலை நிறுத்தங்களையும் போலீ 

ஸார் கலைத்தார்கள். ஜனநாயக தத்துவத்தை மக்களே 

சரிவரப்புரிந்து கொள்ளாதகாலம் அது ; மேலும் மேல் வகுப் 
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பாரூடைய அரசியல் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலைபெற ஜன் 
நாயகம் உதவும். என்றோ, மக்களின் சக்தி வளர்ந்து தேச 

சரித்திரத்தையே மாற்றிவிடமுடியும் என்றோ பொது ஜனங்கள் 
உணராத காலம் அது. இந்த நிலைமையில் தொழிலாளர் 

களுடைய கோரிக்கைகளுக்கு முதலாளிகள் இணங்க முடியுமா 

என்ற சந்தேகம் இருந்தது. அமெரிக்காவில் தொழிலாளர் 

கள் இந்தத் துறையில் வெற்றி பெற்றார்கள் ழ அவர்களுடைய 

கோரிக்கைகளுக்கு முதலாளிகளும் இணங்கஞார்கள். 

ஐரோப்பிய நாடுகளைவிட அமெரிக்காலில் தொழிற் சங்கங்கள் 

வெற்றிகரமாக வேலை செய்தகற்கு வேறு ஒரு காரணமும் 

உண்டு. இங்கு அடிக்கடி தொழிலாளர்களுக்கு இராக், எற்பட்டது. 

கைத்தொழில் பகுதியான இழக்கிலிருந்து அடிக்கடி ஜனங்கள் 

மேற்குப் பகுதிக்குக் குடியேறிக்கொண்டே போஞர்கள். 

தொடர்ந்து நடக்காவிட்டாலும் அடிக்கடி நடந்து கொண்டிருந்த 

நிகழ்ச்சி இது, மேலும் வெளி நாடுகளிலிருந்து இங்கு வந்து 
குடியேறுறவர்களால் சில சமயங்களில் இடைஞ்சல்கள் நேர்ந் 
தன. புதிதாக வந்தவர்கள், சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற 

ஆர்வத்தில் குறைந்த கூலிக்கு வேலை செய்ய முன்வந்து 

ஸ்திரமாக வாழும் தொழிலாளர்களுடன் போட்டியிட்டார்கள். 
ஆகவே தொழிலாளர்களுடைய நலன்களைக் கவனிப்பதில் 
தொழிற் சங்கங்களுக்கு சதா வேலை இருந்துகொண்டே இருந் 

தது. தொழிலாளர் பஞ்சம், தொழிலாளருக்குள் போட்டி 

ஆக இரண்டு” பிரச்னைகளையும் சமாளித்து தொழிலாளர்களை 

ஒன்று திரட்டி அவர்களுடைய ச்ஷேமத்துக்காகப் பாடுபடும் 
பொறுப்பு தொழிற் சங்கங்களுக்கு ஏற்பட்டன. 

இந்த நாட்டில் தொழிற் சங்கங்கள் வளர்ந்த விதமோ, 

தொழிலாளர்-முதலாளியின் உறவு பலப்பட்ட விதமோ அலாதி 

யானது. ஐரோப்பிய நாடூகளிலிருந்த சூழ்நிலை வேறு : 

இந்த நாட்டின் நிலைமை வேறு, இங்குள்ள மக்கள் ஜன 

நாயகப் பண்புள்ளவர்கள் ; சர்க்காரும் தொழிலாளருக்குச் சாத 

கமாக இருந்தது. அமெரிக்க சர்க்காரில் பெருங்குடி மக்களின் 
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ஆதிக்கம் இடையாது. ஆகவே சர்க்காரை எதிர்க்கவும் தொழி 

லாளர்களுக்கும் வர்க்கப் போராட்ட முறைகளைக் கையாளும் 

அவசியம் ஏற்படவில்லை. மேலும், தங்களுடைய கோரிக்கை 

களை வற்புறுத்தவும், போராட்டம் நடத்தவும் மார்க்ஷீய வழி 

களை தொழிலாளர்கள் கையாளாததால், பெரிய பெரிய வேலை 
நிறுத்தங்களினால் தேசத்தின் அமைதி குலைந்துவிடாமல் காப் 

பாற்ற சர்க்கார் தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ள 

வேண்டிய அவசியம் நேரிடவில்லை. 

அமெரிக்கத் தொழி ளர்கள் அரசியல் ஞானமுள்ளவர்கள். 

சர்க்மாருடைய பொறுப்பை உணர்ந்தவர்கள். இந்த நாட்டின் 

அரசியலில் இரண்டு அரசியல் கட்சிகள் முக்கியஸ்தானம் வடக் 
கன்றன. அவற்றைப்பற்றி நீ நன்றாகத் தெரிந்து கொண் 

டால் இந்த நாட்டிலுள்ள தொழிலாளர்களின் புத்திசாலித் 

கனத்தை பாராட்டக்கூடும். 

இந்த நாட்டில் ரிபப்விகன் கட்சி என்றும் டொமக்கிராட்டிகி 
கட்சி என்றும் இரண்டு ௮ியல் கட்சிகள் இருப்பநு உனாகுத் 

தெரிந்ததுதான். இரண்டு கட்சிகளின் கொள்கைகளையும் 
வித்யாசங்களையும் பொதுக்கூட்டத்தில் எடுத்துச் சொல்லும்படி 

ஒரு டொமக்கராட்டிக் கட்சியைச் சேர்ந்தவரையோ ரிபப்ளிகன் 
கட்சியைச் சேர்ந்தவரையோ கேட்டால் இரண்டு பேரும் திகைத் 
துப்போய்விடுவார்கள். தேச மக்களின் அன்பையும் ஆதர 

வையும் பெறுவதற்காகவே இரண்டு கட்சிகளும் வேலை செய் 

கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட வர்கறர்தின் சலுகை பெற்று 

இவை வேலை செய்யவில்லை. சர்க்காரைக் கைப்பற்றி நடத்த 

வேண்டும் என்று அவை ஒன்றுக்கொன்று போட்டியிட்டாலும், 

தொழிலாளர், முதலாளி, டாக்டர், விவசாயி, வியாபாரி, லேவா 

தேலிக்காரர்கள் என்று பல பல தொழிலில் ஈடுபட்ட எல்லா 

மக்களுடைய ஆதரவையும் பெறவே வேலை செய்கின்றன. 
இதனால் ஜனங்களுக்கு சாதகம் இருக்கறது. அதிகாரத் திமிரி 

னாலோ,, அல்லது . வேறு காரணங்களினாலோ, பொது மக்க 

ளுடைய அதிருப்திக்கு சர்க்கார் ஆளாடூவிட்டால், பதவி காலம் 
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முடிந்ததும், சர்க்கார் நடத்திய கட்சியை நிராகரித்துவிட்டு 
மற்றக் சட்சியைப் பதவிக்கு அனுப்ப ஜனங்களால் முடி௫றது. 

இந்த மாதிரிப் பதலி மாற்றம் நடக்கும்போது எழை-பணக்காரன் 

தொழிலாளி-முதலாளி போன்ற எல்லாரும் ஒன்று கூடியே 

நிற்கிறார்கள். 

அமெரிக்காவின் கட்சி அரசியல் மார்க்ஸ் தத்துவத்தைப் 

பொய்யாக்கிவிட்டது. மார்க்ஸின் தத்துவத்தை 1980-ஆம் 

வருஷம் எட்டாவது சோலியத் காங்கரஷிற்கு முன்பு, ஸ்டாலின் 

- பின்வருமாறு வியாக்யானம் செய்தார் : “ அரதியல் கட்சிகள் 

சமுதாய வளர்ச்சிக்கு அடையாளம்.  பரஸ்பாம் விரோதமான 

நலன் ளும் லட்சியங்களுமுள்ள வகுப்புக்கள் இருக்கும் சமு 

குாரயத்தில்கான் பல கட்சிகள் இருக்கமுடியும் ” என்று ஒரே 

இட்டத்கைச் சமர்ப்பித்துக் சொண்டு பாஸ்பாம் போட்டியிடும் 

இரண்டு கட்சிகள் ருஷ்யாலில் வேலை செய்தால், அந்த நாட். 

லுள்ள தொழிலாளர்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமடைவார்கள் 

என்று யோசித்துப்பார். 

இந்தி மாட்டில், தொழிலாளர்களுடைய வேட்டை நிரா 

கரிக்கவோ, அவர்களுடைய கோரிக்கைகளைப் புறக்கணிக்கவோ, 

இரண்டு கட்சிகளுமே துணியா. உதாரணமாக 1950-ஆம். 

வருஷத்தில் ரிபப்ளிகன் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் டப் 

(James H. நிமி) கட்சி நிர்வா௫ுகளின் போக்கைக் கண்டித்து 
வெற்றி பெற்றார். தாம் கவர்னர் பதலிக்கு வருவதற்கே 

ரணமாக இருந்தவர்களைத்தன் அவர் கண்டிக்க நேர்ந்தது. 

அமெரிக்காவிலுள்ள எல்லா மக்கமரின் நன்மைக்காகவே ரிபப் 

மரிகன் கட்சி பாடுபடுகிறது என்று நம்பிக்கையூட்டினால் தான் 

கட்சி வெற்றி பெறக்கூடும் என்று அவர் சொன்னார். 

தொழிலாளர்கள் இதை நன்றாக உணர்ந்திருக்கறார்கள். 

அதனால் நல்ல பயனும் அடைந்திருக்கறார்கள். தங்களுக்காக - 

என்று தனி அரசியல் கட்சியையும் அமைத்துக்கொள்ளாமல் 

கேசக்கின் மிகப் பெரிய கட்சிகளான ரிபப்ளிகன் கட்சி, 
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டொமர௫ராட்டிக் கட்சி இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றுடன் நிரந்தர' 
மான உறவும் எற்படுத்தக்கொள்ளாமல் தனியாக நின்று 
வேலை செய்ஒறார்கள். இம்மாதிரி தனித்து நின்று சமயோசித 
மாக ஏதாவது ஒரு கட்சியை ஆதரிப்பதில் நல்ல லாபமிருப்பதை 

இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலேயே ஸாமுவேல் காம்பர்ல் 

(Samuel Gampers) ceirm பெயர் பெற்ற தொழிலாளர் 
தலைவர் தெரிந்துகொண்டார். அந்தக் காலத்தில் காம்பர்ஸ் 

தொழிற்சங்க சமஷ்டியின் தலைவரா£ இருந்தார். * தொழி 

லாளர்களுடைய நண்பர்களை ஆதரி--எதிரிகளை நசுக்கு” என்ற 

கொள்கையை அவர் வற்புறுத்தினார். இன்றும் அந்தக் 

கொள்கையை தொழிலாளர்கள் அனுஷ்டித்து வருகிறார்கள். 

செளகர்யத்தை உத்தேசித்தே இந்தக் கொள்கையைத் தொழி 

லாளர்கள் கையாளுகிறார்கள் என்று சொல்லமுடியாது. உற் 

பத்திப் பெருக்கத்துக்கும் தொழிலாளர்களுடைய நலன்களுக் 

கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறதென்பதை இந்த நாட்டி 

லஓள்ள தொழிற் சங்கத் தலைவர்கள் நன்றாகத் தெரிந்து 

கொண்டிருக்கிறார்கள். உற்பத்திப் பெருக்கத்துக்கு முதலாளி 

களின் மனத்துணிவும் மூலதனமும் அவசியம். அதைப் 

பொறுத்துத்தான் தொழிலாமார்களுடைய உழைப்பும் உற்பத்திப் 

பெருக்கமும் ஏற்படுறது. அதைப் பொறுத்தே தொழிலாளர் 

களுடைய கோரிக்கைகளும் தேவைகளும் சமாளிக்கப்படுசின்றன. 

இப்போது தொழிற்சங்க சமஷ்டியின் தலைவராக இருக்கும் ' 

Meow Gist (William Green) 1950-ஆம் வருஷம் 

மே மாதத்தில், “ தொழிலாளர்களுடைய முன்னேற்றத்தில் 

கண்ணுங்கருத்துமாக இருக்கும் முதலாளிகளுடன் ஒத்துழைக்க 

தொழிலாளர்கள் எப்போதும் தயார்” என்று கூறிவிட்டு 

“ முதலாளிகளும் தொழிலாளர்களும் சம பாகஸ்தர்களாக 

இணைந்து நின்று உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்துவதில்தான் 

லாபம் இருக்கறது. வர்க்கப் போராட்டம் கம்யூனிஸ்டுகள் 

கையாளும் வழி. அதனால் கஷ்டமும் நஷ்டமும் ஏராளமான 

உயிர்ச்சேதமும் எற்படுகிறது ” என்றார். 
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QCsCura Grol. @Nerer@uyth (David Dubinsky) ue 
தடவைகளில் கூறியிருக்கறார். அமெரிக்கத் தொழிலாள 

தலைவர்களில் பிரபலஸ்தரான அவர் சர்வதேச தையல்காரர் 

சங்கத்தின் (11611811018] 1௨0165 கோவர் Workers’ 

Union) ser. தையற் தொழிலும், ஆடைகள் உற்பத்தியும் 
மிகப்பெரிய தொழிற்களில் ஒன்றாக அமெரிக்காவில் வளர்ந்து 

விட்டது. தொழிலாளர்களுடைய நலன்களுக்காகப் பாடூபடூம் 

டேலிட், ஆடை உற்பத்துத் தொழிலில், விசேஷ அபிவிருத் 

இக்கான ஆலோசனைகளும் கூறியிருக்கிறார். 

தொழிற்கட்சி என்று தனியாக ஒரு அரசியல் கட்சி இந்த 

நாட்டில் ஏற்படவே இல்லை. தொழிலாளர்களை ஒன்று திரட்ட 
வது அசாத்தியமென்பதோ அவர்களுக்காகக் தனி அரசியல் 

கட்சி வேண்டியதில்லை என்பகோ இதற்குக் காரணமல்ல. 

பொது மக்களை விட்டுப் பிரிந்து தனியாக நிற்பதில் தங்களுடைய 
நலன்கள் பாதிப்பதுடன் தேசத்துக்கும் லாபமில்லை என்பதைத் 

தொழிற் சங்கத் தலைவர்கள் உணர்ந்திருக்கறார்கள். , தொழில் 

வளர்ச்சியிலும் தேசத்தின் அரசியலிலும் மற்றவர்களுடைய 

உறவு அவசியம் என்பதைத் தெரிந்து கொண்ட தொழிலாளர் 

கள், எல்லோரும் ஐக்யமாக உழைப்பதில்கான் தங்களுடைய 

முன்னேற்றமும் தேசத்தின் சுபிட்சமும் இருக்கறது என்று 

நம்புகிறார்கள். | 

தனியாக ஒர் அரசியல் கட்சியை ஸ்தாபித்துக் கொள்ளா 
விட்டாலும், தேசத்திலுள்ள பிரபல அரசியல் கட்சிகளில் ஏதா 

வது ஒன்றுடன் நிரந்தரமாகச் சேர்ந்து உழைப்பதிலும் தொழி 

லாளர்களுக்கு நம்பிக்கையில்லை. கட்சிச்சார்பற்று அவர்கள் 

எல்லாருடனும் சுமுகமாகப் பழகுகிறார்கள். இரண்டு கட்ச 

களிலுமுள்ள பிரமுகர்கள் தொழிற் சங்கங்களில் முக்யப் 

பங்கெடுத்துக்கொண்டு பணியாற்றுகிறார்கள். தொழிற் சங்கக் 

காங்கிரஸின் (0.1.0.) ஸ்தாபகரான ஜான் லூயி (1௦1 L. 

11718) ரிபப்ளிகன் கட்சியைச் சேர்ந்தவர். சிறிது 
காலம், அவர் பிராங்ளின் ரூஸல்வெல்டை ஆதரித்து கட்சியி 
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லிருந்து ஒதுங்கியிருந்தார். இப்போது அவர் சுரங்கத் தொழி 

லாளர்கள் சங்கத் தலைவராக இருக்கறார். மற்றத் தொழி 

லாளர் கட்சித் தலைவர்களோ டொமக்கராட்டிக் கட்சியைச் சேர்ந் த 

வர்கள். பெரும்பாலும் அவர்கள் டொமக்கிராட்டிக் கட்சியை 

ஆதரிக்கிறவர்கள் தான். 

நிர்வாகத்தில் சர்க்காரும் அரசியல் ஈட்சிச் சார்பற்று வேலை 
செய்றது. எந்தக் கட்சி சர்க்காரை அமைத்தாலும், நிர் 

வாகத்திலும், தொழிலாளர்களுடைய நலன்களைக் காப்பதிலும், 
முதலாளிகளுடைய உரிமைகளைக் காப்ப இலும் நீதி, சட்டசபை 

முதலிய பகுதிகளிலும் கட்சிச் சார்பற்று பாரபட்சமில்லாமல் 

நடந்துகொள்கிறது. 

சுருட்டுத் தொழிலாளர்களுடைய நன்மைக்காக தஇயோடோர் 

ரூஸ்வெல்ட் நியூயார்க் ராஜ்ய சட்டசபையில் ஒரு சட்டத்தை நிறை 

வேற்றினார். அவர் ரிபப்ளிகன் கட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்றா 

லும், எதிர்க் கட்சியைச் சேர்ந்த ஸாமுவேல் காம்பர்ஸ்ஸைக் 

கலந்துகொண்டுதான் மசேரீதாவைக் தயாரித்தார். அதனால் 

தொழிலாளர்கள் கணிசமான முறையில் நன்மையடைந்தார் 

கள். தியோடோர் ரூஸ்வெல்ட் ஜனாதிபதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப் 

பட்ட பிறகு, தொழிலாளர் சம்பந்தமான ஒவ்வொரு பிரச்னை 

யிலும் காம்பர்ஸைக் கலந்து ஆலோிப்பது வழக்கம். 

டொமக்கராட்டிக் கட்சியைச் சேர்ந்த பிராங்ளின் ரூஸ்வெல்ட் 
தொழிலாளர் முன்னேற்றத்தில் கருத்துள்ளவர். திடடித்தத் 

துடன் அவர் வேலை செய்ததினால்தகான் இன்று தொழிலாளர் 

கள் இவ்வளவு செளகர்யங்களையும் உயர்ந்த ஊதியத்தையும் 
அனுபவித்துவருகறார்கள். அவருடைய ஆதரவு இல்லாவிட் 

“டால் இவ்வளவு பலன் கிடைத்திருக்காது.. , நிர்வாகத்தின் 

மூலமும் சட்டங்களின் மூலமும் அவர் தொழிலாளர்களை 
ஆதரித்து பல நன்மைகளைச் செய்தார். ப 

டொமசக்கராட்டிக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜனாதிபதி உட்ரோ வில் 

சனும் தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை உயர பல 
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வழிகளில்: சேவை செய்தார். எந்தக் கட்சியை சேர்ந்தவர் 
களானாலும், தேசத்தின் தலைவன் என்ற முறையில் ஒவ்வொரு 

ஜனாதிபதியும் மக்களுக்கு சேவை செய்திருக்கறார்கள். ஒரு 

குறிப்பிட்ட -வகுப்பாரின் செல்வாக்குக்கோ, அரசியல் கட்சி 

களின் செல்வாக்குக்கோ இடங்கொடாமல் தீனர்களுக்கும், நியாய 

பூர்வமாக ஆதரவு கோருகறவர்களுக்கும் உதவி செய்திருக் 

றார்கள்.  இகனால் பல ஜனாதிபதிகள் பணக்காரர்களுடைய 
எச்சுக்கும் கண்டனத்துக்கும் ஆளகயிருக்கிறார்கள். ஜனாதிபதி 

நஸ்வெல்டின்மீதும், இப்போதுள்ள ஜனாதிபதி ட்ரூமன் மீதும் 

பணக்காரர்கள் கூறும் குற்றச்சாட்டுகளையும், ஆத்திரப் பேச்சுக் 

களையும் கவனித்தால், அமெரிக்க முதலாளிகள் சர்க்காரிடம் 

எவ்வளவு ஆத்திரமும் பயமும் கொண்டிருக்கிறார்ஈள் என்பது 

தெரியும். முதலானிகளுடனோ, தொழிலாளர்களுடனோ, அல் 

லது தேசமக்களுடனோ, சேர்ந்துகொண்டு, ஒருவருக்கொருவர் 

விரோதமாகச் செய்யும் காரியங்களை ஆதரிப்பது சர்க்காருக்கு 

அழகல்ல ; அமெரிக்க மரபுக்கும் சம்பிரதாயத்துக்கும் விரோ 

தமான செய்கையாகும். அந்த மாதிரித் தேசத்துரோகமான 

செய்கைக்கு அமெரிக்கர்கள் இடம் கொடுக்கமாட்டார்கள். அது 

காரத்திலுள்ள கட்சி செல்வாக்கு இழந்து அடூத்துவரும் தேர் 

தலில் தோற்றுப்போய்விடக்கூடும். ஆகவே நிர்வாகத்தில் 
சர்க்கார் நடுநிலைமை வட௫த்தேதீரும். எந்த வர்க்கத்துக்கும், 

வகுப்புக்கும் ஆதரவாக நிற்பது முடியாத காரியம் ; சத்திக்கு 

மீறின காரியம். 
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(7) 

கொள்முதல் சக்து 

௮ன்புள்ள ஜெறன்ரி, 

புதிதாகச் சில தவல்கள் எம்னுடைய கடிதத்இலிருப்ப 
gts நீ எழுதியதற்குச் சந்தோஷம். நான் அமெரிக்காவுக்கு 

வரும்வரையில் இங்குள்வ! கதொழிலாளர்களஞுடைய அந்தஸ்தைப் 

பற்றியோ, அரசியல் ஈட்சிஈளில் அவர்களுக்கு இருக்கும் முக் 

யத்துவத்தையோ தெரிந்துகொள்ளவில்லை. இங்கு வந்து 

பல் வருஷங்கள் பழிய |॥றகுதான் முகலாளி-தொழிலாளி 

உறவுபற்றியும், மற்றப் பிரச்னைகளைப்பற்றியும் நன்றாகத் 

தெரிந்துகொண்டேன்... * தொழிலாளார்களுடைய கோரிக்கை 

களுக்கலங்க, மேனும் மேலும் சமபவ உயர்வு கொடுத்துக் 

கொண்டேயிருந்தாலும் முதலாளிகள் Gb GVO TSM Ich (F(t 

கிறுர்களே ? மேலும் மேலும் அவர்களுடைய செல்வ நிலை 

உயருகிறதே, இதற்றாக் காரணம் என்ன ?” என்று நீ கேட் 

இருய். உன்னுடைய கேள்வியில் எளனம் ஒலிக்கிறது. என் 

னுடைய தர்க்கவலாதத்திஞஸ் உன்னை வசப்படுத்த முயலு 

இறேனோ என்று உனக்குத் தோன் றுகறது. 

அன்புள்ள ஹென்ரி, என்னுடைய வாதத்தில் உண்ஈ௩ம 

யிருக்கிறது, என்னுடைய வாதம் ஆதாரபூர்வமானது என்பதை 

மனப்பூர்வமாகச் சொல்றேன். புரியாத புதிர் ஒன்றுமில்லை. 

தொழிலாளர்களுடைய ஊதியத்தை அதிகப்படுத்தினதால்,. உற் 

பத்தியைப் பெருக்குவது சாத்தியமாயிற்று. அதனால் லியா 

பாரம் பெருச அமோகமான லாபம் கிடைத்தது. 

லக்ஷ்க்கணக்கான தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், மத்ய 

தர வகுப்பார் ஆகியோருடைய கொள்முதல் சக்தி பெருக, 
எல்லாரும் சுஈமாக வாழ முடிஏறதே, இது எப்படிச் சாத்திய 
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மாயிற்று : என்பதுதான் சிக்கலான விஷயம். முதலாளித்வ 
ஆதிக்கமுள்ள எல்லா நாடுகளிலும் மக்களின் சுபிட்சமும் 

(கொள்முதல் சக்தியும்) பெருகவேண்டும் என்றாலும், மற்ற 
நாடுகளைவிட மிகவும் விஸ்தாரமாக அமெரிக்காவில் பெருக 

யிருக்கிறது. அதிகச் சம்பளம், அல்லது வருமான உயர்வினால் 

தான் மக்களுடைய கொள்முதல் சக்தி உயருகிறது. அதனால் 

தான் தேசத்தின் சுபிட்சம் பெருகுிறது என்ற வாதம் 

குவறானது, பிரமையானது என்று இலர் கண்டித்திருக்கிறார் 

கள். இந்த வாதத்தில் உண்மை௰ிருக்கறைது. சில வரம்புக் 

குள்பட்டு இதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். வருமான 

உயர்வினால் மட்டும் சுபிட்சம் ஏற்பட்டூவிடமுடி.யாது. அதனால் 

பலவிதமான சமூக, பொருளாதாரச் சிக்கல்கள் ஏற்படுவதுடன் 
பண வீக்கமும் ஏற்பட்டுவிடும். ஊாதிய உயர்வு எற்பட்டது 

என்ற திருப்தியைக் தவிர, தொழிலாளர்களுக்கு உண்மையில் 

"லாபம் இருக்காது. வருமான உயர்வுக்கு ஏற்றபடி, விதா 

சார ரீதியில், எல்லாத் நுறைகளிலும் உற்பத்தியும் பெருக 

வேண்டும். அல்லது, உற்பத்தியைப் பெருக்கக்கொண்டே 

போகும்போது, ஜனங்களுடைய வாங்கும் சக்தியை (கொள் 

முதல் சக்தியை) அதிகப்படுத்துவதற்காக விலைவாசிகளைக் குறைக் 

கவேண்டும். அப்போதுதான் ஜனங்களால் கொள்முதல் 

செய்ய முடியும். சாமான்களும் மலிவாகக் இடைத்து, 

அவற்றை வாங்குவதற்கு கையிலும் பணம் புரண்டால்தான் 

கொள்முதல் சக்தியின் . பலன் இடைக்கும்--அகாவது லியா 

பாரம் பெருக, சுபிட்ச நிலை ஏற்படும். தேவைக்கேற்றபடி . 

உற்பத்தியும் பெரு, கொள்முதல் சக்தியும் மக்களுக்குக் இடைக் 

கும்படி அமெரிக்காலில் நொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கறது. 

ஐரோப்பிய நாடுகளைப் போல, இந்த நாட்டிலும் சில 

சமயங்களில் பெருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டூவிடூ£றது. உற் 

பத்திப் பெருக்கமும் கொள்முதல் சக்தியும், ஒன்றுக்கு ஒன்று 

சமமாக இருக்கும்படியாக இங்கு பொருளாதாரச் சாகஸம் 

செய்யமுடியவில்லை. சில சமயங்களில், திடீரென்று உற்பத்தி 
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பெருஇவிடூகிறது ; அதற்குத் தகுந்தாற்போல கொள்முதல் 

சக்தியும் பெருகாததால் நெருக்கடி ஏற்பட்டுவிடூறெது ; சில 

சமயங்களில் ஜனங்களுடைய வருமானம் உயர்ந்து, கொள்- 

முதல்சக்தி அதிகரித்துவிடுகிறது, அதற்கேற்றபடி உற்பத்துப் 

பெருக்கழ் இல்லாமல் பணப்புழக்கம் அதிகமாக விலைவாசிகள் 

உயர்ந்துலிடுகன்றன ; . அகாவது பணவீக்கம் ஏற்பட்டுவிட 

றது. 1929-ஆம் ஆண்டில் இங்கு மிகப் பெரிய தேசீய 
நெருக்கடி எற்பட்டது. ஆகவே தேச சுபிட்சத்துக்கு உற் 

பத்திப்பெருக்கம் மட்டுமோ, மக்களுடைய வருமானப் பெருக்கம் 

மாத்திரமோ போதாது; பரஸ்பரம் இணைந்து, இரண்டும் வளர 

வேண்டும். அப்போதுதான் சுபிட்சம் ஏற்படும். 

பேரம் பேசி ஒருவரை ஒருவர் அமுக்கப் பார்க்கும்போது 

சிக்கல் உண்டாூவிடஏறது. பரஸ்பரம் நன்மை உண்டாகும் 

படி பேரம்பேசி பொறுப் பிரச்னைகளைத் தீர்த்துக் கொள்ளாமல், 

எதிராளியை அடக்க முயலும்போதுதான் தேசீயப் பொரு 

ளாதாரமே பாஇக்கப்படுறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்னையில் 

சிக்கலேற்பட்டால் சமாஸம் பேசுவதும், இதரச் சூழ்நிலைக்குத் 

தக்கவாறு சமாளித்துக் கொள்வதும் சாத்தியமாகிறது. ஆனால் 

சில சமயம் ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக்கொண்டு சிக்கல் வளர்ந்து 

Mang. இதற்கு வேறு பல காரணங்களும் சேர்ந்துகொள் 

இன்றன. பொருளாதார மாறுதலுக்கு ஏற்றபடி திருத்திக் 
கொள்ள முடியாதபடி . இருக்கும் சம்பள உயர்வுத் திட்டம், 

அதிக வட்டிக்குப் பணம் கொடுக்கும் நீண்ட கால போங்கள், 

கடன்பதீதிரங்கள், அஇகாரிகள்-முதலாளிகளின் பிடிவாதம், 

சட்டபூர்வமான சிக்கல்கள், சாமான்களை அனுப்புவதிலுள்ள 

சிரமம், கட்டண லி௫தம், உபயோகத்துக்குத் தகுந்த லிற்பனை 

வி௫தாசாரம், இப்படி பல பிரச்னைகளும் சேர்ந்துகொள்கின்றன. 

இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று, சமாளிக்க முடியாதபடி விசுவ 

ரூபம் எடுத்துவிட்டால், நெருக்கடி ஏற்பட்டுவிடுறது. பயத்தி 

னாலும், பீதியினாலும், நிலைமையை ஒன்றுக்குப் பத்தாகப் 

பெருக்கிப் பார்த்து விபரீதமான அளவுக்கு நெருக்கடி வளர்த் 

தப்பட்டுவிடூகிறது. 
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இந்த நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பொருள்களின் உற்பத்தி 
யைக் கவனித்தால், ஜனங்களின் தேவைகளை விட பல மடங்கு 
அதிகமாகப் பெருவிட்டது. . ஜனசங்கயின் பெருக்கத்துக்கு 
ஏற்ற விஏிதாசாரப்படி அவர்களுடைய தேவைக்கு மட்டில் உற் 

பத்தியில்லாமல் தொழில் வளர்ச்சியடைந்து, பொருள்கள் 

குலிந்துவிட்டன. மற்ற நாடூகளைலிட இங்கு கொழில் வளர்ச்சி 
(பும், ஜனங்களுடைய வருமானமும், கொள்முதல் சக்தியும் 
பிரமிக்கத்தக்க அளவில் பெருஇியிருக்ற௮ு. இந்த நாட்டி 
ஓள்ள முக்கியமான இருபத்தைந்து தொழில்களை எடுத்துக் 
கொண்டு: சராசரிக் கணக்குப்பார்த்தால், கொழிலாளர்கள் பல 

வருஷங்களுக்கு முன்பு வேலை செய்ததைலிட இப்போது வேலை 
நேரம் குறைந்திருப்பதுடன் ௮திக ஊதியமும் பெருறார்கள் 
என்பது செரியும். 1914-ஆம் வருஷத்தில் ஒரு தொழி 
லாளருடைய வருமானம் வாரத்துக்கு 12.72 டாலர்தான். 

அதே ஊழியர் 1948-ஆம் வருஷத்தில் வாரத்துக்கு 58,896 
டாலர் சம்பாதிக்க முடிந்தது. 1914-ஆம் வருஷத்தில் அவன் 
வாரத்துக்கு 51.5 மணி நேரம் உழைத்து பன்னிரண்டே 

முக்கால் டாலர் சம்பாதித்தான். 1948-ஆம் , ஆண்டிலோ 

அவனுடைய வேலை நோம் வாரத்துக்கு 59.7 மணி நேரங் 
களாகக் குறைந்துவிட்டது. ஆனால் வருமானம் அதிகரித்து 
விட்டது. இந்தக் காலத்தில் டாலரின் கொள்முதல் மதிப்புக் 

குறைந்துவிட்டது என்றாலும், 1914-ஆம் வருஷத்திலிருந்ததை 

விட சுகமாக வாழமூடிஈறெது. 1948-இல் சராசரி மணிக்கு 

147 டாலர் சம்பாதிக்கும் அளவுக்கு தொழிலாளருடைய 

வருமானம் உயர்ந்துவிட்டது. இதே உழைப்புக்கு ஏற்ற 

ஊதியம் வெளிநாடுகளில் இடைக்கலில்லை என்பதையும் நாம் 

கவனிக்கவேண்டும்.* 
  

* வருமானத்துக்குத் தக்கபடி, ஒவ்வொன்றிலும் எவ்வளவு செலவு 

"செய்ய முடிகிறது, வாங்கும் சக்தி எப்படிப் பெரு யிருக்கிறது என்பதை 

அடுத்த பக்கத்தில், விளக்கப்பட்டிருக்ிறது, வருமானத்தைப் பணத்தில் குறிக் 

காமல், வேலை செய்த மணிக்கணக்குக்கு ஏற்றபடி புள்ளி விவரங்கள் கொடுக் 

கப்பட்டிருக்கிற து, 
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வாரத்தில் வேலை செய்த 

  

  

  

  

மணி நேரம். 

1914 1948 1914 
(1948 விகி 
காசாரப் 

படி.). 

உணவு ன ட, .. 29.4 12.4 28.2 

ஆடை (துணிமணி)... டடம 4.7 11.6 

வீடு -வசஇகளுடன்  .. . 18 1.6 3.1 

சொந்தச் செலவு ன .. 08 0.6 1.8 

வைத்தியச் செலவு... .. 98.6 1.0 2.4 

போக்குவரத்துச் செலவு .. 1.6 2.2 8.4 
விறகு--வெளிச்சம் (விளக்கு), 3.6 1.9 9,7 

பொழுதுபோக்கு (சினிமா 
வகைய) ட 10 1.4 3.8 

இதரச் செலவு---(வீடு) . 19 1.1 3.8 

வீட்டு வாடகை க் .. 8.2 4.2 19.9 

வருமான வரி . வட்டி, . 1.2 ன 

கு்லரைச் செலவு... வடட. 1.3 3.7 

மொத்தச் செலவு .. 64.7 33.6 96.4 

மொத்த வருமானம் .. 91.9 39.7 51.5 
  

  

ஒரு மணி நேர வருமானத்தில் என்ன செய்யமுடியும் ₹ 

(What an hour's work would buy 1914-1948) srosrp 

புத்தகத்திலிருந்து எடுத்த புள்ளி விபரங்கள் இவை. 

1914-ஆம் வருஷத்தில் ஒரு தொழிலாள்ரின் குடும்பச் 

செலவை முதல் பத்தி குறிப்பிட£றது. இரண்டாவது பத்தி 
யில் 1948-ஆம் வருஷத்துச் செலவு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கறது. 
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மூன்றாவது பத்தி சராசரிக் கணக்கைக் காட்டூ£றது. 1914-ஆம் 

வருஷத்திலிருந்த விலைவாசிகளுக்கும் 1948-ஆம் வருஷத்திலி 

ருந்த விலைவாடிகளுக்கும் ஒப்பிட்டு சராசரிக் கணக்குப் போடப் 

பட்டிருக்கிறது. 1948-ஆம் வருஷத்தில் வாழ்வதைப் போல 

1914-ஆம் வருஷத்துிலும் குடும்பம் நடத்தவேண்டுமானால் ஒரு 

குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு செலவாகும் என்ற புள்ளிக்கணக்குத் 

தான் அது, 

சராசரிக் கணக்குப்போட்டுப் பார்த்தால் 1914-ஆம் வருஷத் 

தல் பல பொருள்களின் விலை 1948-இல் இருந்ததைவிட அதிக 

மாக இருந்திருக்கிறது. சராசரி மணிக்கணக்கு வருமானத் 

இன்படி ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால் 1914-ஆம் வருஷத்தில் வாழ்ந்த 

தொழிலாளர்கள் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஜீவாதாரமான 

பொருள்களைக்கூட வாங்கமுடியாமல் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

1948-லோ அவர்களுடைய தேவைகளும் வளர்ந்து சமாளிக் 

கக்கூடிய அளவுக்கு வருமானமும் உயர்ந்திருக்கிறது. 

இப்போது, தொழிலாளர்களுக்கு நல்ம குடியிருப்பு வசதி 

இடைத்திருக்கறது. சில வீடுகளில் தோட்டங்கள்கூட இருக் 

இன்றன. நல்ல உணவும், திருப்தியான-.நரோக்ியமான- 

வசதிகளும் இடைக்கன்றன. லக்ஷக்மணக்கான கதெ ஈழிலாளர் 

களுடைய வீடுகளில் ரேடியோ, டெலிபோன், சலவை செய்யும் 
யந்திரம், உணவுப்பொருள்கள் கெட்டுப்போகாமல் வைத்துக் 

கொள்ள மின்சார ஐஸ்பெட்டி (ரிப்ரிஜிரேட்டர்) முதலிய நவீன 

சாதனங்களைக் காணமுடி௫றது. சிலர் டெலிவிஷன் செட்டுக் 

களைக்கூட வைத்துக்கொண்டிருக்கறோர்கள். வீட்டிலே 'வெளிச் 

சமும் உஷ்ணமும் தர மின்சாரம் உபயோகப்படூறது. தொழி 

லாளர்களுடைய குடும்பமே ஆடம்பரமாக வாழ முடி௫றது. 

வாசனை சாமான்களும் அலங்காரப் பொருள்களும் வாங்க 

அவர்களுக்குப் பணம் மிஞ்சுிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால் 

ஐரோப்பாவிலுள்ள மத்தியதரக் குடும்பங்களை விட மிகவும் 

செளகர்யமாக இந்த நாட்டிலுள்ள தொழிலாளர்கள் வாழ் 

இறார்கள். இவ்வளவு செலவுகளையும் சமாளித்து, பாங்கயில் 
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சேமித்துவைக்கவும் சிலரிடம் பணம் மிஞ்சுகிறது. கடன் 
பத்திரங்கள் வாங்கவும், கம்பெனிகளில் பங்கு வாங்கவும் 

நிலபுலன்களை வாங்கவும் அவர்களால் முடி௫௰றது. 

தச்சன், கருமான், வர்ணம் பூசுிறவன், முதலிய பல 
தொழிலாளர்கள் சொந்தமாகவே மோட்டார் வண்டிகளை வைத் 

துக்கொண்டிருக்கிறர்கள். குடும்பத்துக்கு ஒரு மோட்டார் 

வண்டி சகஜமாக இருக்கிறது. ரோடு வேலை அல்லது கட்டட 

வேலை நடக்குமிடங்களுக்குச் சென்றால் சாரிசாரியாக நின்று 

கொண்டிருக்கும் மோட்டர்ர்களைப் பார்க்கலாம். வேலைசெய்து 

கொண்டிருக்கும் தொழிலாளர்களுடைய வாகனங்கள் தான் 

அவை. ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலும், ஊழியர்களுடைய 

மோட்டார்களை நிறுத்து வைப்பதற்காக மிகப் பெரிய மைதானம் 

இருக்கின்றது. 

சென்ற Aa வருஷங்களுக்குள் தொழிலாளர்களுடைய 

வாழ்க்கை நிலை பிரமிக்கத்தக்க அளவில் உயர்ந்துவிட்டது என்று 

எடூத்துக்காட்டுவதற்காக நான் இவ்வளவு லிபரமாக எழுத 

லில்லை. இவ்வளவு வசதிகளும் முதலாளிகளுடைய தாராள 
புத்தியனாலோ, அவர்களுக்கு நஷ்டமேற்படுத்தியோ அடைந்த 

இல்லை என்பதையும் நீ தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். 

லியாபாரத்தை லிஸ்தரிக்காமலும் உற்பத்திப் பொருள் 

களின் ஒிலையை உயர்த்தாமலும், மேலும் மேலும், தொழி 

லாளர்களுக்குச் சம்பள உயர்வு கொடுத்துக்கொண்டேபோனால் 

அது இக்றாத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை நஷ்டமடைந்து மூட 

வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துவிடும். தொழிலாளர்களும் 
அடைந்த நன்மையை இழந்துவிட நேரிடும். சம்பள உயர்வு 

என்னும்போதே, அதிகச் செலவு--அத் னல் நஷ்டம், 

என்று எல்லாம் உற்பத்தியாளர்கள்--முதலாளிகள்--பயப்படு 

வது சகஜம். ஆனால், அதிசீக்ரத்தில் உற்பத்தியும் பெருகி, 

எதிர் பார்த்ததற்குமேல் அதிக லாபமும் இடைப்பது சகஜமான 
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விஷயம். தொழிலாளர்களுடைய வருமானம் அதிகமாவ்து 
போல, தொழிலும் பெருச லாபழும் இடைக்றைது. 

நவீன விஞ்ஞான, யந்திர வசதிகளுடன் கைத்தொழில் 

வளர்ச்சியடைந்த முதலாளித்வ சமூகத்தில் மிகவும் முக்கிய 

மான அம்சம் விரிவான விற்பனை வசதிதான். லியாபாரம் 

விஸ்தரித்து சந்தை பெருகுவது அவசியம். மற்ற நாடூகளில் 

வியாபாரம் வளர்ச்சி யடைந்ததும் வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டைக் 

கைப்பற்ற முயற்சி நடந்தது, வெளிதாட்டூச் சந்தையையே 

அவை முக்கியமாகக் கருதின. ஆனால அமெரிக்க முத 

லாளிகளோ -: உள்நாட்டில் வியாபாரம் பெருகுவதில் அக்கறை 

காட்டினார்கள். இப்போதுதான் நான் மிகவும் முக்கியமான 

தொரு விஷயத்தை எடுத்துச் சொல்லப்போகிறேன் : கவன 

மாகக் கேள், உள்.நாட்டு வியாபாரம் பெரு, உள்நாட்டுத் தேவை 

களைச் சமாளிப்பதில் கவனம் செலுத்துவதினால் தான் இங்கு 

வியாபாரம் ஸ்திரமாக இருக்கறது--முதலாளித்வமும் ஸ்திர 

மாக நிற்கிறது, உள்நாட்டுத் தேவை--சமாளித்தகல் என் 

பதே சுபிட்சம் என்று சொல்லல(மாகையால் இங்குள்ள முத 

லாளித்வ சக்தி வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயம் என்ற லக்ஷியப் 

பாதையை நோக்கித்தான் இட்டத்தட்டச் செல்கிறது என்று 

கூற முடியும். 

பரஸ்பரம் சம்பந்தமில்லாத இரண்டு பிரச்னைகளைச் சேர்த்துக். 

கொண்டுபோ௫ிறது அமெரிக்க முரதலாளித்வ சக்தி, சம்பந்த 

மில்லாததென்று எதற்காகச் சொன்னேன் என்றால், வெளித் 

தோற்றத்துக்கு அவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு இருப்பது 

போல இல்லை. மூலகன வசதியினால் யந்திர சாதனங்கள் 

பெரு, மனித உழைப்பை மிகவும் குறைத்துவிட்டது. உற் 

பத்தியில் புள்ளிக் கணக்குப் போட்டுப்பார்த் தால் மனித உழைப் 

பின் வி$தாசாரம் மிகவும் குறைந்துவிட்டது, அதன் இராக் 
ஐயும் குறைந்துவிட்டது. இரண்டாவதாக நவீன தொழில் 

வசதிகளால் உற்பத்தியும் மார்க்கட்டும் அசாதாரண அளவுக்குப் 

பெருூலிட்டது. இந்த இரண்டு சக்திகளும், மனித உழைப்பும் 
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-.உற்பத்திப் பெருக்2.மும்--ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருக்க 

வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பொருளாதார நெதருக்கடி ஏற் 
பட்டூவிடும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை உற்பத்தி செய்ய முன்பு அஞ்சு 

மணி நேரம் வேலை செய்த ஒரு மனிதன் இப்போது யந்திர 

சாதன வசதிகளால் ஓரே மணியில் செய்துவிடூகறான் என்று 

வைத்துக்கொள்வோம். முன்புவிட அவன் இப்போது அஞ்சு 

மடங்கு அதிகமாக ஊரதுியம்பெற வேண்டும். ௮இக வருமானம் 

கிடைதபதால் வருமான வரிக்குக் கொடுக்கும் தொகையை 
நீக்கிவிட்டு மிச்சமுள்ளகை அவன் செலலிட்டே தீரவேண்டும். 

முதலாளித்வ சக்தி வேலை ேத்கைக் குறைத்துக்கொள்ளும் 

படி தொழிலாளரை வற்புறுத்துகறது. அல்லது, வருமானம் 

அதிகப்பட்டுவிடுவகால், அதிகச் செலவு செய்து உற்பத்திப் 

பொருள்களை வாங்கும்பட ம் கட்டாயப்படுத்துறது. உண்மை 

யில், இப்போது ஒரு கொழிலாளி குறைந்த நோம் வேலை 

செய்கிறான். அதிக வருமானம் கிடைப்பதால் அதிகச் 

செலவும் செய்கிறான். உற்பத்தியில் மூலதனச் செலவு அதிக 

மாகும்பே..து அதற்கேற்றபடி. உற்பத்திப் பொருளை வாங்கும் 

சக்தியும் தொழிலாளருக்கு அதிகமாகிறது. இந்த அடிப் 
படைத் தத்துவத்தை மார்க்ஸ் உணர்ந்தார் ; அங்கீகரித்தார். 

ஆனால் தாராள புத்தியுடன் முதலாளிகள் நடந்துகொள்ள 

மாட்டார்கள் என்றே எண்ணிஞார். 

அமெரிக்க உற்பத்தியாளர்கள் சாகஸமுள்ளவர்கள். 

எதைச் ் செய்தாலும் நிரக்கச் செய்வார்கள் ; நிரம்பவும் 

செய்வார்கள். வெளிநாடுகளில் பணக்காரர்களுடைய தேவைக் 

காகவும் உபயோகத்துக்காகவும் உற்பத்தி செய்யும் பொருள் 

களைக்கூட இந்த நாட்டு முதலாளிகள் ஏராளமாக உற்பத்தி 

செய்து குலித்துவிடூகறார்கள். முதலாளிகீளை சுயநலமிகுந்த 
ராக்ஷஸர்கள் என்று கம்யூனிஸ்டூகள் வர்ணிக்கிறார்களே, அந்த 

முதலாளிகள் தொழிலாளர்களை எப்படிப் பார்க்கிறார்கள் தெரி 

யுமா £ ஊாழியன், வாடிக்கைக்காரன் என்று இரண்டு உரு 
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வங்களில் அவர்களுக்குத் தோன்றுகிறார்கள் தொழிலாளர்கள் 
ஆகவே தொழிலாளர்களைக் கசகஇப்பிழிந்து சுயநலத்துடன் 

வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியுமா ? கொழிலாளர்கள் சுகமால 

வாழ்ந்தால்கான் அவர்களிடம் உற்பத்திச் சரக்கை விற்க 

முடியும். மார்க்ஸ் சொல்வதுபேல, தொழிலாளி தன்னுடைய 

உழைப்பை--உழைப்பு என்னும் சரக்கை--முதலாளியிடம் 

விற்கிறான் ; அதேசமயத்தில் (முகலாளி) உற்பத் திசெய்யும் 

பொருள்களை வாங்குறவனாகலும் இருக்கிறான். தன்னுடைய 

உழைப்பினால் முதலாளியின் நடங்குகளில் செய்து. குவித்த 

பொருள்களை தானே வாங்குறான்; ஆகவே உமைபபாளி 

என்பதைவிட வாடிக்கைக்லாரன். என்ற அபிமானம் முத 

லாளிக்கு ஏற்பட்டுவிடூசி.0.து. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவ 

னுடைய கொள்முதல்சக்து அஇகமாறகோ அவ்வளவுக்கு 

அவ்வளவு அவன் உற்பத்தியுளனு டய அன்புக்குப் பாத்திர 

மாட லிடூகறான். 

கம்யூனிஸ்டுக் துண்டுப் பிரசுரங்களில் வர்ணிப்பதுபோல சுய 

நலமிகுந்த ராக்ஷ்ஸர்களாக பெரும்பான்மையான அமெரிக்க 

முதலாளிகள் காட்சியளிப்பதில்லை. தாங்களும் வாழ்ந்து பிற 

ரும் சுகமாக வாழ்வதில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையிருக்கி 

றது. வெறும் ஏமாற்றல், இச்சகப்பேச்சு என்று இதை நீ ஒதுக்க 

விட முடியாது. நிரந்தாமான வருமானமும் வாழ்க்கை 

வசதிகளும் ஹதொழிலாளர்சகளுக்குக் ிடைக்கும்படிச்செய்ய 

அவர்கள் முணுமுணுப்பதே இடையாது. நான் தர்க்கரீதியில் 
பேசுறேன் என்று எண்ணாதே. தொழிலாளர்களுக்கும் 

அள்ளிக்கொடுத்து கோடீல்வரர்களாக வாழும் முதலாளிகள் 

இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் ; விலைவாசிகளைக் குறைத்து ஜனங் 

களுக்கு நன்மை செய்தவர்களுமிருக்கறார்கள் ; இரண்டையும் 

செய்தவர்களுமிருக்கிறார்கள். இம்மாதிரி எத்தனையோ 

பேர்களைச் சொல்லமுடியும் என்றாலும் ஹென்ரி போர்டின் 
பெயர்தான் சட்டென்று ஞாபகத்துக்கு வருது. எல்லாருக்கும் 

லாபம் கொடுக்கக் கூடியதுதான் “நல்ல லியாபாரம்” 
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என்று பெயர். இதுதான் அமெரிக்கப் பொருளாதார 
முன்னேற்றத்தின் இரகசியம், இங்கு எதிர் எதிர்கட்சிக்காரர்க 
ளான தொழிலாளர்களும், முதலாளிகளும் வெற்றி பெற்று 
சுகமாக வாழ்வதைக் கண்டு மார்க்ஹீயவாதிகள் ஆச்சர்யப் 

படுகிறார்கள். அவர்களுடைய ஆச்சர்யத்துக்குக் காரணமே, எல் 

லாரும். இன்புற் அ இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் 

தொழில் வசதிகளையும் விஸ்தரித்து, தொழிலாளர்களுக்கு 
வசதியும் செய்து தரும் அமெரிக்க பொருளாதாரத் தந்திரம் 

கான். இது வர்க்கப் பேரராட்டத்தால் ஏற்பட்ட வெற்றியல்ல ; 
வர்க்கக் கூட்டுறவினால் எற்பட்ட வெற்றி, தொழிலாளர்--முத 

லாளி ஆகிய இரு சாராருக்கும் லாபந் தருகிறது இந்தக் 

கூட்டுறவு. 

தொழில ளர்களுக்கு அதிக ஊகியம் கொடுத்து விடுவதால் 

ட்டும் இந்த வெற்றியைச் சாதித்துவிட முடியாது. அவர்க 

சடைய ஆசைகளைக் தூண்டி லிட்டு, அவ நிறைவே றுவகற் 

கான உத்சாகழும் கொடுக்காம்லிருந்தால் பெரும்பான்) மயான 

தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கைத்தரம் உயர்ந்திருக்க 

படியாது.  இருப்தியாகச் சம்பாடுத்துமிட்டோம் என்ற எண் 

ணம் எற்பட்டாலுஞ் சரி, கேவைக்குமேல் பணம் சேர்ந்துவிட்டது 

என்று தோன்றினாலுஞ்சரி, அவர்கள் வேலை செய்யாமல் 
ஒதுங்கி விடக்கூடும், அல்லது உபரியாகப் புழங்கும் காசை 

குடித்துத் இர்த்து” விடக்கூடும். சரம உயர்வும், வாழ்க்) 

யில் போக பாக்கியங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை 
யும் ஒவ்வொரு உழைப்பாளியின் மனத்தில் தோன்றுவதற்கு 

முதலாளிகள் தான் காரணம். அவர்களுடைய கொள்முதல் 

சக்தி விரிந்தால்தான் பணப் புழக்கமும் பெரு8, உற்பத்திப் 

பொருள்களும் ஏராளமாக விற்பனையாகும் என்று முதலாளி 

கள் தெரிந்து கொண்டிருப்பதால், தொழிலாளர்களின் நல 
னில் சந்தோஷத்துடன் கவனம் செலுத்துறார்கள். - இதனால் 

மக்களுடைய கொள் முதல் சக்தி விரிந்து, பலபல உற்பத்திப் 

பொருள்களுக்கு இராக்க' ஏற்பட்டுவிடது ; உற்பத்தியும் அதிக . 
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மாகிறது. ஆகவே தொழிலாளர்களுடைய நலன்களை கவன் 
கும் சமூக ஊாழியர்களைப்போல அவர்களுடைய நலன்்க 
கவனிக்க அமெரிக்க முதலாளிகளும் இருக்கிறார்கள் என்ப, 
நிதரிசனமாகறது, 

மனிதனுடைய ஆசைகளைத் தூண்டவும் வாழ்க்கை, 

தரத்தை உயர்த்து அதன் மூலம் பணப் புழக்கத்தை விஸ்தரிக், 

வும் இந்த நாட்டில் எத்தனையோ வழிகளிருக்ன்றன, உத, 
ரணமாக குடும்பத் தேவைகளைக் கடீனாகக் கொடுத்து, சிறுக 
சிறுகப் பணம் பெற்றுக்கொள்ளும் வாடிக்கைக் கடன் முறை 

இந்த நாட்டில் சர்வ சாதாரணமாக இருக்கிறது. இந்தத் இட் 
டத்தின்படி, ஒருவன் வீடு கட்டிக்கொள்ள முடியும் ;. குடும்பச் 
துக்குத் தேவையான துணிமணிகள், வீட்டுக்கு வேண்டி௰ 
மேஜை, நாற்காலி முதலிய தட்டூமுட்டுச் சாமான்கள், ரேடியோ 
இவற்றுடன் மோட்டார் காரும் வாங்கச்கொள்ள முடியும். 
(மிகவும் சிறிய கொகையைக் கொடுத்துவிட்டு, பாக்கியை பல 

மாதங்களிலோ, வருஷங்களிலோ தவணையாகச் செலுத்த 
முடியும். இதைத் தலிர அமெரிக்காவில் அற்புதமாகவும் 
விசித்திரமாகவும் வளர்ந்துள்ள விளம்பர யுக்தி ஒவ்வொருவ 

ரையும் சுகமாக வாழத் தூண்டூசறது. . இந்த நாட்டில் விளம் 

பரம் ஒரு கலையாக மட்டும் வளரவில்லை. வியாபாரத்தை 
விஸ்தரிக்கும் அற்புதச் சக்தியாகக் கருதப்படூறேது. வெளி 

நாடுகளில் ஆடம்பரப் பொருளாகக் கருதப்படும் பொருள்களும், 
பணக்காரர்களால் மட்டுமே வாங்கக் கூடிய பொருள்களும் 
இங்கு எல்லாருமே வாங்கும்படிச் செய்வது விளம்பா சாகஸம் 
தான். அதற்கு அனுசரணையாக தவணைக் கடன் முறையும் 

இருக்கறது. ' ஆடம்பரத்தையும் செளகர்யங்களையும் வேண்டாம் 

என்று உதறித் தள்ளுபவர்கள் கஇடையாது அல்லவா ₹ வாசனைப் 
பொருள்கள், ரேடியோ, மோட்டார் கார் இவை எல்லாம் 
பிரமிப்பூட்டும் முறையில் விளம்பரப்படுத்தப்படன்றன. இதே 
போல பணத்தைச் சேமிக்கவும், பாங்கெளில் போடவும், இன்ஷி 

யூரன்ஸ் ... செய்து கொள்ளவும் விளம்பரம் செய்யப்பட£றைது.



குழந்தைகளின் எதிர்காலத்துக்காகவும், கல்வி வசதிக்காகவும். 
- இட்டங்களை வகுத்து விளம்பரம் செய்ூர்கள். . கல்லி, வாழ்க் 
கையில் வசதி, சேமிப்பு ஆகிய எல்லாத் துறையிலும் மக்க 

ருடைய கவனம் செல்லுமாறு முயற்சிகள் நடப்பதால் அவர்க 

ஞடைய வாழ்க்கைத்தரமும் உயர்ந்துலிடூகறது. கல்லூரிப் 

படிப்புக்குச் சென்று அறிவு வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகளிலும் 
எல்லாரும் ஈடுபடூகறார்கள். ஆகவே பணம் சம்பாதிக்க 
வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் நல்வாழ்க்கைக்காகத் தாராள 

மாகச் செலவிட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தோன்றி 
விடுகிறது. பலர் ஆச்சர்யப்படத்தக்க விதத்தில் சமூக முன் 

னைற்றமும் அந்தஸ்தும் பெற்றுவிடகிறார்கள். இதழைக் கண்டு 

ஐரோப்பியர்கள் பிரமிக்கக் கூடும். இந்தப் புதிய கண்டத்தில் 
சமூக அந்தஸ்துக்கு எல்லை நிர்ணயம் செய்யப்படாததால்-- 

தடைகள் இல்லாததால்--௪.: காரணமாக இருப்பவர்கள் சொந்த 

முயற்சிமினால் முன்னுக்கு வந்து, செல்வமும் செல்வாக்கும் 
அந்தஸ்தும் பெற்றுச் சுகவாழ்வு வாழ்கிருர்க2. இந்தக் 

கண்டத்தில் நியூ இங்கிலாந்துப் பகுதிமில் ஜன நெருக்கடி 

ஏற்பட்டதும் ஜனங்கள் மேற்குப் பகுஇக்குக் குடியேறினார்கள். 
எல்லாரும் உழைத்துச் சாப்பிட்டு அந்தப் பகுதியை வளம்பெறச் 

செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆகவே எல்லாருக்கும் சம அந்தஸ் 

தும் உழைப்பும் ஊதியமும் கிடைத்தது. 

பொதுவாகச் சொன்னால் ஐரோப்பாவில் இருப்பதுபோல 

கட்டுக்கோப்பான சமூக அந்தஸ்து இந்த: நாட்டில் Genwi gi. 

சம்பிரதாயங்களுக்கு அடங்” உயர்வு தாழ்வு பார்க்கற வழக்க 
மும் இங்கு வேரூன்றவில்லை. இந்த நாட்டின் பொருளாதார, 
சமூக அமைப்பே விசித்திரமானது. சம்பிரதாயம் என்ற பெய 
ரில் ஏதாவது பழக்கங்கள் படிய ஆரம்பிக்கும்போது ஜனங்கள் 
எதிர்த்து நிற்றார்கள். மேலும் மேலும் வெளி நாடுகளி 

லிருந்து ஜனங்கள் இங்து. வந்து குடியேறுவதாலும், இங்குள்ள 
மக்கள் மேற்கத்திய மாகாணங்களில் குடிப்போக இடம்: பெயரு 

வதாலும், ஐரோப்பாவிலுள்ளதைப் போல பெருங்குடி மக்க 
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ளின் ஆதிக்கமோ, நிலையான பழக்க வழக்கங்களோ ஏற்படுவ 
இல்லை. மேலும் இங்குள்ள பொருளாதார அமைப்பிலும், 
அடிக்கடி ஏற்படும் நெருக்கடிகளால் ஏழைகள் பணக்காரர்க 
ளாக விடுருர்கள் ; கோடீஸ்வரர்கள் பிச்சைக்காரர்களாக விடுக 

றார்கள். ஆகவே புதுப்புது மனிதர்கள் புதுப்புது இடங்களில் 

தோன்றி பெரிய மனிதர்களாக வாழ்கிறார்கள் ) செல்வபுறம். 

செல்வாக்கும் பெற்று ஜீவனம் நடத்துகிறார்கள். மே இடம் 

தில் நிலையாக வாழ்ந்து வரும் பபம்பரைக் மூடும்பத்தார்கடா 

பரம்பரை உர்மை கொண்டாடி. தி வகுப்பு ஒன்ஃ.ச் Heo 

டூத்துக்கொண்டு வாழ முயன்றாலும் மூடியலில்லை. 

இவை எல்லாவற்றையும்விட மிகவும் முக்யயானதெ... 

காரணமும் உண்டு. அதுதான் அமெரிக்கப் பாரம்பர்யம். நீ 

விம்கிருந்து வந்தாய், நீ யார், உன்னுடைய குலம் என்ன 
HTD எல்லாம் விசாரிக்காமல், உன்னுடைய திறமையயயும் 

சக்தியையும் பாராட்டி, சம அந்தஸ்துக் கொடுத்து வாழும் 

பண்புதான் அமெரிக்கர்கறரைடைய உயர்வுக்கும் முன்னேற்ற, 

அிக்கும் காரணம். எந்தத் தெரிமிலைச் செய்தாலும், அவக 

மதித்து, சமமாக நடத்தும் குணம் அவர்களிடமிருக்கறது. 

அமெரிக்கமக்கயரின் வாழ்க்கைக்குறிப்புகளயும், இறந்தவர்களைப் 

பற்றி செய்தி எழுதும்போதும் பத்திரிகைகள் ஏழைமையைக் 

குறிப்பிடும் செய்திகளை ஒதுக்கி விடுவதில்லை. பெரிய மனிதர் 

களைப்பற்றி எழுதும்போதும், அவர்களுடைய அழி.நாமாய 
வாழ்க்கையைப் பற்றி, ஒளி மறைளின்று எழுதுவுண்டு. 

நியூஸ் பேப்பர் விற்கும் பையனாகவோ, வேலைக்காரனாகவோ, 

அங்காடிக் கடைக்கானாகவோ வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து, 
செல்வமும் அந்தஸ்தும் பெற்றவர் என்று எழுதுவது 

அமெரிக்கர்கள் இழிவாகக் கரு துவதற்குப் பதிலாக, சொந்த 

முயற்சியினாலும் சாமர்த்தியத்தினாலும் முன்னுக்கு வந்த 
பெருந்தகை என்று போற்றுவார்கள் ; அப்படிப் போற்று 

வதில் பெருமைப் படறார்கள். இதற்குக் காரணம் என்ன 
வென்றால் இங்கு பரம்பரைப் பெரியதனம் இல்லாததுதான் . 
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முன்னுக்கு வருவதற்கு இந்த நாட்டில் எத்தனையோ வழிக 
ளிருக்கன்றன. சமூக உயர்வுதாழ்வு குறுக்கிடுவதில்லை. 

இதனால்தான் நான் இந்த நாட்டுக்குக் குடும்பத்துடன் வந்து 
சேர்ந்தேன். 1985-ஆம் வருஷம் முதல் முதலாக நான் இந்த 
(நாட்டுக்கு வந்தபோது, ஐரோப்பாவிலிருப்பதுபோல யுத்தம் 

உண்டுவிடுமோ என்ற மீது:இங்கில்லாததுதான் இந்த நாட்டின் 

சுபிட்சத்துக்குக் காரணம் என்று நினைத்தேன். அமைதியான 

வாுழ்க்கையினால்கான் மகள் திருப்தியாகவும் சந்தோஷமாகவு 

பிருப்பதாக எண்ணினேன். இங்கு வந்து பழய பிறகுதான் 

அமெரிக்கர்கள் தன்னம்:?கையுடனும் எதிர்கால வாழ்க்கை 

யல் நம்பிக்கை வைத்தும் வாழ்வதின் ரகசியம் விளங்கிற்று. 

ஊழை-பணக்கராரன் என்ற பேதமோ, பெருங் குடியில் பிறந் 

தோம் என்ற சாதித் திமிரோ, பொறாமையோ இந்த நாட்டில் 

இல்லாததால்தான் எல்லாரும் சுகமாக வாழ முடிகிறது. 

முடியாது என்ற - பேச்சே இந்த நாட்டில் கிடையாது. 

தன்னுடைய வாழ்க்கையல் அடைய முடியாத லட்சியத்தையும் 

இன்பங்களையும் தன்னுடை குழந்தைகளுக்குக் கிடைக்கும்படி 

ஒருவன் செய்ய முடியும். நீ இந்த நாட்டுக்கு வரவேண்டும் ; 

வந்து இங்குள்ள நிலைமையை உணா வேண்டும் என்பதே 

என்னுடைய ஆசை. முன்னுக்கு வருகிறவர்களை உத்சாகப்ப 

படுத்தவும் கைதாக்கவிடவும் மேல்நிலையிலுள்ளவர்கள் 

யாராக இருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் பணக்காரர்களாகிவிடுவ 

கதைக் கண்டோ சமூக அந்தஸ்துப் பெற்றுவிடுவதைக் கண்டோ 

அவர்கள் பொறாமைப் படுவதில்லை. இதனால் வாழ்க்கையில் 
சந்தோஷமும் ஈ.த்சாகமும் ஏற்படுது, பொருளீட்டுவதிலோ 

சொத்து சுதந்தரங்களைப் பெறுவதிலோ வாழ்க் 89௧ இன்பம் 
இல்லை. மற்றவர்களுடன் கூடி. அனுபவிப்பதில்தான் உண்மை 
யான சந்தோஷமிருக்கறது. இதை அமெரிக்கர்கள் நன்றாக 
உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதுதான் தர்மம், வாழ்க்கையின் 
பயன் என்றுகூடக் கருதுகிறார்கள். 
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(8) 

விஞ்ஞான முன்னேற்றம் 

( அதனால் ஏற்பட்ட நன்மைகள்] 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

8 சாதித்திமிருள்ள--வர்க்கபேதமுள்ள- சமுதாய அமைப் 

பிருக்கும் நாட்டைவிட அமெரிக்காவில் தனி மனிதன் முன் 

னுக்கு வர எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களுண்டு. இது எப்படி 
என்பதை விளக்கச் சொல்லுவதாகக் கூறியிருந்தேன். 

மேல் வகுப்பாரின் தயாள குணத்தில்தான் இந்த நாட்டிலுள்ள 

ஏழைகளுக்கு கல்வி வசதியும், முன்னுக்கு வரச் சந்தர்ப்பமும் 

வாழ்க்கையில் வெற்றியும் இடைத்து விடறது என்று நான் 

சொல்லவில்லை. அலலது புரட்சிகரமான போராட்டத்தினால் 

இடைத்தது என்றும் சொல்வதற்கில்லை. இந்த நாட்டின் 

பொருளாதாரத் தேவைக்கேற்றபடிக் டைத்தவையேயாகும். 

மனித உழைப்பை மிச்சம் பிடிக்க, மனிதனுக்கு வேலையில்லாமல் 

செய்ய, இங்குள்ள முதலாளிகள் நலீன யந்இரங்களைக் கண்டு 

பிடித்து, தொழிற்சாலைகளை அமைத்தபோதே மற்றவர்களுக்கு 

வாழ வகை செய்யவேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டுவிட்டது. இந்த 

நாட்டில் ஒவ்வொரு தொழிலிலும், சுரங்க வேலையிலும் யந்திர 

சாதனங்களும், மின்சாரம் முதலிய சக்திகளும், ஐரோப்பியத் 

தொழில்களைவிட மூன்றத்தனை பங்கு உபயோக்கப்படுறது. 
ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் உபயோடத்து வரும், வி௫ிதாசாரத் 
தைச் சொல்றேனே தவிர, தொழில் பெருக்கத்தைச் சொல்ல 

வில்லை. இதை நீ கூர்ந்து பார்த்தால் யந்திரங்களால் எவ்வளவு 
மனிதர்களுடைய உழைப்பு மிச்சப்பட்டூவிட்டது என்பது தெரியும். 

அத்தனை மனிதர்களுக்கு வேலை போயிற்று என்று சொல்வ 

தற்குப் பதில் அத்தனை மனித சக்தி வேலை பெருஒவிட்டது 
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என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். தொழிலபிவிருத்திமில் இந்த 
நாட்டில் அபாரமான லிஞ்ஞான யந்திரசாதன முன்னேற் 
றம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இதனால் விபரீதப் போக்கு எற்பட்டு 
விட்டதாகவே பலர் எண்ண இடமிருக்கிறது. 

நலீன யந்திரங்களைத் தொழிற்சாலைகளில் புகுத்துவதால், 

தொழிலாளர்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது ; பலருக்கு வேலை 
மில்லாமல்போய் விடுறது. தற்காலிகமாக அவர்கள் கஷ்டப் 

பட நேரிடூறைது. இரண்டரவது, மனிதனுடைய திறமையையும் 
சாமர்த்தியத்தையும் கைப் பழக்கத்தையும் மழுங்கச் செய்து 

விடுகிறது. உதாரணமாக ஒரு செருப்புத் தைப்பவன் கவன 

மாகவும், அழகாகவும் செய்யும் வேலையை, அடுக்கு அடுக்காகப் 

ப யந்திரங்கள் கூடி, செய்துவிடசன்றன. Cs. வெட்ட 

வது முதல், ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு யந்திரம் வேலை 

செய்து கடைசியில் செருப்பாக மாற்றிக் கொடுத்து விடுறது. 

இதனால் சாமர்த்தியம் வீணாிவிட£றது. கொழில் நுணுக்கம் 

தெரியாத ஒரு சிலர், யந்திரங்களை (ஒடுவதைக்) கவனித்துக் 

கொண்டால் அவை தொழில் நுணுக்கம் தெரிந்தவன் செய்வ 

தைலிடப் பன்மடங்கு வேலை செய்துவிடன்றன. 

இம்மாதிரி யந்திர வசதிகளைக் கண்டுதான் காரல் மார்க்ஸ் 

கவலைப்பட்டார். தொழில் நுணுக்கம் தெரிந்தவர்களுடைய 

கஷ்டம் பெருகும் என்றும் பயந்தார். இதே நிலைமை நீடித்து 

விட்டால் ஒரு சில பெண்களையோ, குழந்தைகளையோ வைத்துக் 

கொண்டு பெரிய தொழில்களை நடத்திவிட முடியுமே என்று 

பயந்தார். அந்தச் சமயத்தில்தான் தையல் மிஷின் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டு உபயோகத்துக்கு வந்தது. அது எவ்வளவு உப 

யோகமுள்ள சாதனம் ! பிறருக்குத் தங்தழைக்காமல், மனித 

னுக்கு உதவி செய்யும் யந்திரங்களில் முதன்மையான்து அது. 

ராணுவ உடுப்புக்களைத் தைக்கும் ஒரு பிரஞ்சு வியாபாரி முத 
லாவதாக ஒரு தையல் யந்திரத்தை வாங்கனான். அதைக் 

கண்டு தொழிற்சாலையிலுள்ள தையற்காரர்கள் ஆத்திரமடைந் 
தார்கள் ; அதை உடைத்து எறிந்தார்கள். அமெரிக்காவில் ஒரு



AGETA nguts Ut Hrs ss sane பிடித்தார். pene 

இரக்க சிந்தனை மேலிட்டு அதை உபயோகத்தில் கொண்டு 

வராமல் வைத்இருந்தார். தையல் தெமிலில் ஈடுபட்டிருந்த 

எண்ணற்ற பெண்க. அக்குச் சம்பாத்தியம் போய்விரமே என்ற 

ST, BUT 2 5 யா் இரக்க உபயே ிக்காமல் (0 5ற்காரர். 

ஆனால், லிஞ்ஞான, யந்திர சாகன வளர்ச்சியை கட்டுப் 

படுத்த முடியவில்லை. யந்திர சாதன வளர்ச்சி ஏற்பட்டது ;. 
நிலைபெற்றது. . தையல் மிஷினைப்போல பல யந்திரங்கள்பெருகி 

(ஆரம்பத்தில்) வாழ்க்கையில் இன்பத்தை யூட்டின ) பலருக்கு 

வேலையில்லாமல் செய்தன. உழைப்பின் மூலம் நடந்து வந்த 

தொழில்கள் யந்திர சாதனங்கள் எற்பட்ட பிறகு மிகவும் 
பெரிதாக விரிந்தன. இந்த இடைக்காலத்தில் எவ்வளவோ 
கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டன. ஏழைகள் தலித்தார்கள். அதனால் 

தான் யந்திரசாகன வசதி மனித சநூகத்துக்குக் கேடு விளை 

விக்கும் என்று காரல் மார்க்ஸ் சொன்னார். கொழிலாளர் 

களின் ஊதியத்தைப் பெருக்காமல் முகலாளிகள் அவர்களை 

,நசுக்கக் கூடம் என்றும் அவர் கூறிஞனார். இதே ரீதியில் 

தொழில் வளர்ந்தால் பணக்காரர்களுக்குக் குற்றேவல் செய்வ 

தைத் தலிர வேறு வேலைகளே இருக்காது என்றும் அவர் 

கூறினார். அவருடைய ஜோஸ்யம் பொய்த்துலிட்டது. முதலா 

ளித்துவம் பூர்ண வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் வீட்டு வேலை 

செய்யக்கூட: ஆள்கள் கிடைப்பதில்லை. யந்திரசாகன வளர்ச்சி' 

யிலும் செல்வத்திலும் உயர்ந்த நிலையை அடைந்துள்ள அமெ 

ரிக்காலில்தான் இந்த ஆள்பஞ்சம் கடுமையாக இருக்கிறது. 

மார்க்ஸின் ஜோஸ்யம் பொய்யாக விட்டது என்பதுமட்டு 

மல்ல ; யந்திர சாதன வளர்ச்சியினால் வேலையில்லாத் இண் 

டாட்டமும் கட்டூப்படுத்தப்பட்டது. மார்க்ஹின் . காலத்தைவிட 
இப்போது எத்தனையோ மடங்கு யந்திர சாதன வளர்ச்சி 
பெற்றுவிட்டோம் ; அவருடைய ஊாகத்தின்படி வேலையில்லாத் 

திண்டாட்டமும் பன்மடங்கு பெரு£யிருக்க வேண்டும் அல்லவா ? 
1990-ஆம் வருஷத்தில் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி



ஏற்பட்டதே, அப்போது கூட அமெரிக்காவில். வேலையில்லாத் 
தண்டாட்டம் 25 சதமானம் தானிருந்தது. இப்போது யுத்தம் 
முடிந்த பிறகு இரண்டு முதல் 6 சதமானம்தானிருக்கறது. 

மார்க்ஸின் ஊகத்தையும் ஜோல்யத்தையும் பொய்யாக்க 
தற்கு ஏதோ காரணம் இருக்கவேண்டும். அது.என்ன ? யந் இர 

சாதன அபிவிருத்தியுடன் வளர்ந்த கைத்தொழில்-முதலாளித் 
வத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் அது விகசிதமாகத் தெரியவில்லை. 
யந்திரசாதன வளர்ச்சியுடன் புதுப் புதுச் சாமான்களைக் கண்டு 

பிடிப்பதும், செளகர்யங்களைச் செய்வதும் வளர்ந்தது. உற்பத்திப் 

பெருக்கம் ஏற்பட்டதால், உபயோகமும் தேவையும் வளர்ந்தன. 

ஆடை, விளக்கு, வீட்டு வசதி, நிலக்கரி என்று பலபல 

தேவைகளுடன் புதிதாகத் தோன்றிய வசதிகளையும் ௮னுப 

விக்க மனிதர்கள் விழைந்தார்கள். மேலும் மேலும் ஆராய்ச் 

சிகள் நடந்தன. புதுப்புதுச் சரக்குகள் தோன்றின. மருந்து 

களும், செயற்கைப் பொருள்களும் அதிகரித்தன. பிளாஸ்டிக், 

ரேயன், நைலான் என்று புதுப்புது ஆடைகள் தோன்றின. 
மின்சாரத்தனாலும் பெட்ரோல், மண்ணெண்ணெய் முதலிய 

வற்றா லும் இயங்கும் இயந்திரங்களும் அதிகமாயின. புதிய 

பொருள்களை திறமையாகவும் நேர்த்தியாகவும் அதிகமாகவும் 
உற்பத்தி செய்ய யந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

இவற்றின் வளர்ச்சிக்கேற்றபடி மனித உழைப்பும் 
தேவைப்பட்டது. அடியோடு மனித உழைப்பை ஒழித்துவிடாமல் 
உற்பத்தியையும் தேவையையும் சமாளிக்கும் அளவில்” அது 

மாறிக்கொண்டே யிருந்தது. ஜனப்பெருக்கத்துக்கேற்றபடி, 
தொழிற் வளர்ச்சியும் வியாபாரமும் பெருகற்று. மனித 

உழைப்பும்.பயன்படுத்தப்பட்டது. | 

தொழில் நுணுக்கமும் சாமர்த்தியமும் மறைந்துவிடும், 

யந்திரங்கள் மனித உழைப்பை வீணாக்விடும் என்று மார்க்ஸ் 

பயந்தரரே, அதுவும் பொய்யாக: விட்டது என்று நான் கூற 

விரும்புகிறேன். .கைத்திறமையினால் செழித்த பல தொழில் 
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க்ள் நசித்துவிட்டன் என்பது உண்மைதான். ஆனால் ௮வற் 

றுக்குப் பதிலாக பல புதுத் தொழில்கள் தோன்றிவிட்டன. 
யந்திர சாதன வசதிகளுள்ள அவை, பழங்காலத்துத் தொழில் 

களிலிருந்து மாறுபட்டவை என்றாலும், அதேபோல அறிவும் 
சாமர்த்தியமும் தேவையுள்ளவையாகவே இருந்தன. இந்தப் 
புதுத் தொழில்கள் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படவில்லை. வியா 
பாரம் பெருக, நாடூ லிட்டு நாடு. ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் 
அதிகரித்துலிட்டதால், வியாபார நுணுக்கமும் கார்யாலய 
நிர்வாகமும், அதையொட்டி, பல வேலைகளும் பெருகவிட்டன. 

பெரிய தொழில்களை நடத்தத் திறமையுள்ள வேலைக்காரர்கள் 

தேவைப்பட்டனர். யந்திரங்களை ஒட்டவும், உற்பத்திச் சாத 

னங்களைக் கவனிக்கவும், நுண்ணறிவும் யந்திர ஞானமும் 

தொழிற் நுணுக்கமும் படைத்த தொழிலாளர்கள் வேண்டி 

யிருந்ததைப்போல, புதுப்புதுத் தொழிற்சாலைகளை நிறுவவும் 

அங்கு யந்திரங்களைப் பொருத்தி உற்பத்தியை நிர்வூக்கவும், 

உற்பத்தியான பொருள்களை விற்பனை செய்யவும் எஞ்சினீயர் 

களும் வேறு பல கலைவல்லுநார்களும் அவசியமாயிற்று. 

உதாரணமாக பிரசித்தி பெற்ற டியூபாண்ட் ரசாயனசாலையில் 

இப்போது ஆராய்ச்இப் பகுதியில் வேலை செய்யும் ஆராய்ச்சி 

யாளர்கள், எஞ்சினீயர்கள், ரசாயன நிபுணர்கள், யந்திர 

விற்பன்னர்கள் போன்ற பலரின் எண்ணிக்கையே, ஐம்பது 

வருஷங்களுக்கு முன்பு அந்தத் தொழிற்சாலையில் வேலை 

செய்து வந்த தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை விட 

பன்மடங்கு ௮இஇகமாகும். இப்போது தொழிற்சாலைகளிஜும், 

தொழில் துறையிலும் இருக்கும் புள்ளி விபர நிபுணர்கள், 

தொழிலாளர் நல இலாகா அதிபர்கள், பொதுஜனத் தொடர்பு 

இலாகா நிபுணர்கள், அமைப்பாளர்கள், போன்ற சிறந்த 

ஊழியர்களைப் பற்றி ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு யாராவது 
தெரிந்துகொண்டிருக்க முடியுமா ₹ இந்த மாதிரி தொழில் 
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நுணுக்கங்களும் கலைஞர்களும் இருக்கக்கூடும் என்று அந்தக் 

காலத்தில் எவராவது நினைத்துப் பார்த்திருப்பார்களா ? 

தொழிற்சாலைகளிலும், வியாபாரத்திலும், தொழில்நுணுக்கம் 

வளர்ந்து சிந்தனையாளர்களுக்கும் மேதைகளுக்கும் வேலை 

கொடுத்திருப்பதைப்போல, சர்க்காரிலும், புள்ளி விபரச் 

சேகரிப்பு, தொழிலாளர் பாதுகாப்பு, வரி, என்று பல பல புது 

(இலாக்காக்கள் தோன்றிவிட்டன. அவற்றை நிர்வ௫க்கவும் 

நிபுணர்கள்தான் வேண்டியதாயிற்று. 

தொழில் வளர்ச்சியும் உற்பத்திப் பெருக்கமும் வியாபார 

லிஸ்தரிப்பும் ஏற்பட எற்பட தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை 

யும் பெருகிற்று. பழைய நாட்களிலிருந்த அறிவற்ற, உழைப் 

பாளிகளுக்குப் பதிலாக, தொழில் நுணுக்கம் தெரிந்த, படித்த 

தொழிலாளர்கள் (குமாஸ்தாக்கள்- நிர்வாகெள்) அதிகமாயினர். 

பென்சில்வேனியா சர்வகலாசாலையைச் சேர்ந்த வார்ட்டன் பள்ளி 

ulév (Wharton School of the University of Pennsylvania) 

சமீபத்தில் சேகரித்த புள்ளி விபரக் கணக்குப்படி, படித்து 

தொழில் நிர்வாகத்திலுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கைதான் அதி 

கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.” 1910-ஆம் வருஷத்திலிருந்து 

1948-ஆம் வருஷம் வரையில் எடுத்த சராசரிக் கணக்குப்படிப் 

பார்த்ததில் தொழிலாளர்களில் எண்ணிக்கை 4.5 முதல் 7 சத. 

விதம்தான் உயர்ந்திருக்கறது. தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள 

ழூதலாளிகள், நிர்வாசகள் போன்றவர்களின் எண்ணிக்கையோ 

இதே காலத்தில் 7.8 முதல் 11 சத விதம் அதிகமாகியிருக் 

றது. குமாஸ்தா முதலிய தொழிலில் ஈடுபுட்டவர்கள் 6,6 

முதல் 12.6. சத விதமும் விற்பனையாளர்களாகவும் கடைச் 

சிப்பந்திகளாகவும் இருப்பவர்கள் 5.0 முதல் 6.2 ச௪.த வி௫தமுமே 

அ திகரித்திருக்கிறார்கள். 
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1910 1948 
  

  

*மொத்தம்: எல்லாத்தொழில்கள், 100 100 

தொழிலாளர்கள்---ஊழியர்கள் ய ee | 45 7-0 

முதலாளிகள், நிர்வாகிகள், அதிகாரிகள் 245 19-0 

விவசாய பண்ணை-- விவசாயிகள். |... 173 | 8-0 நிபுணர்--விவசாய நிர்வாகிகள் 

cituneu! Standacr 72) 19 
குமாஸ்தா, விற்பனையாளர்கள் முதலியவ” : i 10°6 188 

குமாஸ்தா முதலியவர்கள்-- :.. ய 5“6 12:6 

விற்பனையாளர்கள், இப்பந்திகள bes 5:0 6°2 

தொழிற்சாலை நிபுணர்கள், 6மேஸ்இரிகள் ee 114 139 

தொழிற்சாலை நிர்வாக உதவியாள* கள் ய 14°4 210 

விநியோக இலாகா ஊழியாகள் .., see 9°7 10-3 

கூலிக்காரர்கள் : | ப ve eae | 249 10:0 

ட... ிவசாயக்கூலியாளர்கள்  .., ee 13°6 4:4 

இதர தொழில்--கூலிக்காரர்கள் wee | | 11:3 5-6             
  

தொழில் நுணுக்கம்தெரியாத சர உழைப்பாளிகளுடைய 
எண்ணித்கை 24.9 சக விதெத்திலிருந்து 10 ௪த விதமாகக் 

குறைந்துவிட்டது. இதில் பெரும் பகுதி விவசாயத் தெஈிலில் 
ஈடுபட்ட வர்களுடைய எண்ணிக்கைத்தான் ; என்றாலும் இதரத் 

தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கையும் 11,3 ௪த 

விதத்திலிருந்து 6.6 சத விதமாகக் குறைந்திருக்கறது. 
அதே சமயத்தில் மேஸ்திரிகள், நிபுணர்கள், ஆராய்ச்சியாளர், 

எஞ்சினீயர் போன்ற யந்திரப் பயிற்சித் தொழிலாளர்களுடைய 
எண்ணிக்கையோ 11.4 சத விூதத்திலிருந்து 13.9 சத விதத் 
துக்கு உயர்ந்து விட்டது. யந்திரங்களை ஒட்டுறெவர்களுடைய 

எண்ணிக்கையோ 14.4 சந விததெத்திலிருந்து 31,0 சத விததத் 

துக்கு அதிகரித்திருக்கிறது. a 
TOs



மேலெழுந்தவாரியாகப் பார்த்தால் இதிலுள்ள விசித்திர 
மான மாறுதல் புலப்படாது. ஏனென்றால் யந்திரம் ஒட்டு 
வர்களுடைய எண்ணிக்கையில் தொழில் நுணுக்கம் தெரியாத 

வர்களையும்  சேர்த்திருக்கறது. விவசாயமல்லாக மற்றத் 

தொழில்களில் ஈடுபட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்திருக் 

கிறதல்லவா ? அதற்கு ஈடாக இந்த் நுறையில் பெருகிவிட்டது 

என்றாலும், பொதுவாக தொழில் நுணுக்கம் தெரியாத சரீர 

உழைப்பாளிகமோவி. , தொழில் நுணுக்கமும், படிப்புமுள்ள 

தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கையே அதிகரித்திருக்கறேது. 
முன்பு சரீர உழைப்பால் சம்பாதித்துக்கொண்டிருந்த தொழி 

லாளர்கள், இப்போதும் சரீரப்பாடுபட்டாலும் உழைப்பும் 

குறைவு, உழைக்கும் நேரமும். குறைவு ;ழ ஊதியமும் அதிகம். 

தொழில் வளர்ச்சி என்று பொதுவாக நோக்கும்போது, தொழி 

லாளர்களுடைய கல்லியும் அறிவும் அதிகரித்திருப்பதையும் 

நாம் எண்ணிப் பார்க்கவேண்டும், யந்திர வசதிகள் (பெருகயே 

நால் உற்பத்திப் பெருக்கபுறம், உழைப்புக் குறைவும் ஏற்பட்ட 

கிர, நுண்ணறிவுடறும் , புத்திசாலித் கனத்துடனும். மே 

செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அதிகரிக் கவிட்டது.  இல்லாவிட் 

டால் இப்போது உள்ள அளவுக்கு மிதாழிலபிவிருத்தியும் 

ஏற்பட்டிருக்க முடியாது. புத்திசாலித்தனம், துணிவு, 

தொழில் நுட்பம், சாகஸம் ஆயேவற்றை அமெரிக்க மு.கலாளி 

கள் வாவேற்பதுடன், அம்மாதிரி ஊழியர்களை உத்சாகமூட்டி 

ஊதியத்சையும் அதஇகறாக்குகறார்கள். அதேபோல மந்த 

புத்திய்ள்ளவர்களையும், ஸஈயாலாகாதவர்களையும் கண்டித்து 

வெளியேற்றிவிடகறார்கள்.  புத்திசாலிகளையும். ஆராய்ச்சி 

யாளர்சளையும், சிறந்த நிர்வாடுகளையும் கண்டு பிடித்து, பொறுப் 

பக் கொடுக்கிறார்களே நம்முடைய நாட்டு மிர்வாிகள், இவர் 
ஈளுக்கு எப்படிச் சிறந்கவர்களைப் பொறுக்க முடிஈறது £ இக. 

(சொல்லுகிறேன். 

ற்ற நாடுகளைலிட அமெரிக்காவில் [தீ திசாவிகள் அதிகம் 

என்று, நான்: சொல்லமாட்டேன். ஆனால் ஒரு லித்தியாச 
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முண்டு. முன்னுக்கு வருிறவர்களை இந்த நாட்டில் முட்ட, 
கட்டைபோட்டுத் தடுப்பதில்லை. பெருங் சூடியில் பிறந்தவர் 
களுக்கும், சீமான் வீட்டுச் செல்வர்களுக்கும், பணக்காரர் வீட்டுப் 

பையன்களுக்கும்தான் உயர்ந்த பகவிகளையும் நிர்வாகப் பொறுப் 
புள்ள வேலைகளையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று மற்ற நாடு 

களில் எண்ணுகீறார்களே அந்தச் சாதித் இமிர் இந்த நாப்டில் 
கிடையாது. இந்த நாட்டில், ௮35 மாஇரி, ஒரு சாதியாருக்குச் 

சலுகைகள் அளீப்பதும் சாகதியமஃலை. அப்படிச் செய்வத 

வீண்பெருமை என்பதுடன், வேகமற்ாது, தொழிற் துறை 

யில் நஷ்டமானது. வம்ச பரம்பரை பார்க்க வேண்டுமா, ௮ல் 

லது எவருக்கும் சலக காட்டாமல் தொழிலுக்குத் தகுந்த 
ஆளைப் பொறுக்க வேண்டுமா என்று இந்த நாட்டிலுள்ள 

புணச்சரரர்சமையே கேட்டோமாறால், தொழிலுக்கு ஏற்ற ஊழி 
மனைப் பொறுக்கலாம் என்றே கூறுவார்கள். புத்திசாலித் 

தனம், நிர்வாகத் திறமை, சாகஸம், சாமர்த்தியம் இவையுள்ள 
வாலிபர்களைத்தான் நம் நாட்டுத் தொழிலதிபர்களும் நிர்வாகி 

களும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ௮ந்த மாதிரி வாலிபர்கள் எந்தக் 

குடியில் பிறந்தவர்கஜானாலும் அவர்கள் ஃவனிப்பதில்லை, திற 
மைக்கு மதிப்புக் ன கொதித்த விடுகிறார்கள். : 

பிரபல பாங்கரான ஜே. பி. மார்கன் ஷீனியரை 
(0. த. 1019-5 2ம01)ப்பற்றி ஒரு கதை சொல்வதுண்டு. ஒரு 
சமயம் முன்னுக்கு வரக்கூடிய புத்திசாலியான ஒரு கல்லூரி 

.மாணவனைத் தமக்குச் சிபாரிசு செய்யும்படி ஒரு கல்லூரித் 

“தலைவருக்கு அவர் கடிதம் எழுதினார். உடனே அந்தத் தலை 
வர் ஒரு பையனைச் சிபாரிசு செய்து விட்டு, இவன் புத்திசாலி, 
இவனுடைய வம்ச பரம்பரையும் சிறந்தது, இவனுடைய குடும் 

பத்தார் மேன்மக்களுடன் பழகுகிறார்கள், பல சங்கங்களில் 

- அங்கத்தினராக இருக்கிறார்கள், என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். 
அதற்கு மார்கன், தம்முடைய லாயத்திலிருக்கும் பந்தயக் 

குதிரைகளுக்குப் பொலி தேடவில்லையாகையால் பையனு/டைய 

பரம்ப்ரையைப் பற்றி தமக்கு அக்கறையில்லை என்றும், தொழிலை 
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நிர்வூக்கக் - கூடிய : புத்திசாலியைத்- தேடிக்கொண்டிருப்பதால் 
அவனைப் பற்றித் தெரிந்தகொள்ளவே விரும்புவதாகவும் பதில் 

எழுதினார். 
அரசர்களும் பிரபுக்களும் ராஜரிகம் செய்யும் நாட்டில் நடக் 

கும் சம்பவங்களுடன் ஒப்பிட்டால்தான் மேலே குறிப்பிட்ட 
செய்தியின் முக்கயெத்தையும் பொருளையும் உணர முடியும். 
பெருமையையும் ' அந்தஸ்தையும் மட்டுமே பெரிதாகக் கருது, 
பொது மக்களின் திறமையை அரசர்களும் பிரபுக்களும் வீணாக்க 
னார்கள். நிர்வாகப் பதவிகளில் பொது மக்களை அமர்த்துவது 

கூடாது என்று கருதி, வம்ச பரம்பரையை மட்டுமே எண்ணி, 

மூன்றாந்தரப் பேர்வழிகளை நியமித்தார்கள். சர்க்கார், நிர்வாகம், 
ராணுவம், லியாபாரம் முதலிய பல துறைகளில் அறிவுக்கும் 

இறமைக்கும் மதிப்பின்றி வம்ச பரம்பரைக்கு மட்டுமே மதிப்புக் 
கொடுத்து தேசமே சீரழிந்து நின்ற சம்பவங்களை பத்தொன்ப 
தாவது நூற்றாண்டில்கூட காண முடிந்தது. 

நல்ல வேளையாக ஜஐரோப்பாலில்கூட இந்தப் “பெரிய 
மனிதத்தனம் ? மாறி விப்து. ஆனாலும் அறிவுக்கும் திற 
மைக்கும் அமெரிக்காவிலுள்ள முதலாளிகள் மதிப்புக் கொடுப் 
பது போல வேறு எந்த நாட்டாரும் மதிப்புக் கொடுக்கவில்லை. 
பணக்காரர்களையும், பெரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும், 
குலப் பெருமைக்காகவும், பணத்துக்காகவும் அவர்கள் மதிப்ப 
இல்லை. : அதனால்தான் இந்த நாட்டில் புத்திசாலிகள் முன் 

னுக்கு, வர முடிந்தது. மற்ற நாடுகளில் செய்ய முடியாத 
சாகலங்களையும், உழைப்பினாலும் சுரண்டலினாலும் ஏற்படும் உற் 
பூத்தியைவிட நூறு மடங்கு உற்பத்திப் பெருக்கத்தையும் ௮றிவு' 

வளர்ச்சியினாலும் புத்திசாலித்தனத்தாலும் இந்த நாட்டில் 
செய்ய முடிந்தது. 

.. தொழில் பெருகினால் தேசத்தின் பொருளாதாரம் ஒரு 

முகப்பட்டுவிடம் அதனால் சுபிட்சம் பாதிக்கப்படம் என்று 
மார்க்ஸ் சொன்னார். ஒரளவு இது உண்மையாவிட்டது. ஒரு 
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குறிப்பிட். தொழிலின் வளர்ச்சியையும் ஏகபோக wth 
ஒரு ல ஸ்தாபனங்கள் கைவசப்படுத்திக்கொள்ள : முடியாத 

படிக்கு இந்த நாட்டில் சட்டமிருந்தாலும் ஒரு சிலருடைய 
ஆதிக்கத்துக்குள்ளாகிலிட முடியும். ஆனாலும் இந்.த.த் இமையை 
தொழில் வளர்ச்சியின் மற்ற அம்சங்களே சமாளித்து விட்டல. 
(முதலாவதாக, புதுப்புது ஆராய்ச்சிகளும், சரக்குகளுய், 

தொழில்களும் தோன்றிக்கொண்டேயிருக்கன்றன. ஆராய்சி 
சகாப்தம் முடிந்துவிட்டது என்று அடிக்கடி சிலர் சொல்லிக 
கொண்டேமி!ருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கூற்றைப் பொய் 

யாக்குவதுபோல புதுப்புது ஆராய்ச்சிகள் வெளியாகின்றல, 
தேவைக்குத் தகுந்தாற் போல ஆராய்ச்சிகளும் பெருகுின்றன. 

மின்சாரசாதனங்கள், ரேடியோ, ஆகாய விமானம், ரசாயனப் 

பொருள்கள், டெலிவிஷன், இவை எல்லாம் தேவையிஞல் 
கிடைத்த ஆரஃய்ச்சிகனோ, புதிதாக ஐ பொருள் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டதும் அதைக் கொண்டு wou; பலவோ தொழில்கள் 

தோன்றிலிடுன்றன ; இது வரையில் இருக்குமிடம் தெரியாமல் 
வாழ்ந்த பலர் புதுத் தொழில்களில் ஈடுபட்டு வசதிகளைப் 
பயன்படுத்திக்கொண்டு முன்னுக்கு. வந்துவிரகிறார்கள். 

மேலும் பல தொழில்களில் உபரி வருமானம் இருக்கிறது. 

தொழிலில் எக போக உரிமை கொண்டு ஒரு சிலர் கைவசப் 

படுத்திக்கொண்டாலும் கூட சில்லரைச் சாமான்கள் விற்பது, 
பமுது பார்ப்பது போன்ற உபரி வருமானத்துக்கு இடமிருப்ப 

தால் வேறு பலருக்கும் பிழைப்புக்கு வழி ஏற்பட்டுவிடுறெது. 
அதனால் சிறு வியாபாரிகளும், தொழிலாளர்களும் ஜீவனம் 
தடத்த முடிகிறது. உதாரணமாக கடியாரம் விற்பனை செய்ற 
வர்கள் தொழிலைக் கட்டுப்படுத்தி லாபம் சம்பாதித்தாலும், 
கடியாரத்றைப் பமுறுபார்ச்கும் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை 
இடைத்துக்கொண்டேதான் இருக்கும். மோட்டார் தொழிலை 
6G சிலர் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு லாபத்தைத் தங்களுக்குள் 
பங்ட்டுக் கோடீஸ்வரர்களாகிலிட முடியும். ஆனால் மோட்டா 
ருக்குப் பெட்ரோல் விற்கவும், பழுது பாச்ச்கவும், பழைய மோட் 
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டார்களை வாங்கிக் கொண்டு புது மோட்டார்களை. விற்பனை சேய் 
யவும், சில்லரைச் சாமான்களும், பாட்டரிகளும் டயர்களும் 

விற்கவும் பல சில்லரை வியாபாரிகள் இருக்கத்தான் இருக்கி 

றார்கள். அவர்களிடம் பல தொழிலாளர்கள் வேலை செய்க 
றார்கள். இதேபோல நவீன சாதனங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 

உற்பத்தி--விற்பனைக்குப் பிறகும், உபயோகம், நிர்வாகம், பழுது 

பார்த்தல் என்ற ரீதியில் பலருக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய 
சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும்படியே தொழில் வளர்ச்சி எஏற்பட்டிருக் 
கிறது. ரேடியோ, மின்சாரம் ஆய துறைகளில் ஆயிரக் கணக் 
கான சிறு ஸ்தாபனங்கள் ஈடுபட்டிருக்கன்றன. பழங் காலத் 
தில் வாழ்ந்த தொழிலாளர்களை விட, இந்தத் துறைகளில் 

ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் வல்ல 

வர்கள் என்பது நிதரிசனமாகும். 

தொழில் வளர்ச்சியினால் கல்வியறிவும் மக்களுக்கு அதிக 

மாதயிருக்கிறது. புதுப்புது சாதனங்களைக் கையாளுவதற்காக 

விஞ்ஞான, ரசாயன, யந்திர, போதனைக் கல்லி பெற வேண்டி 

யிருக்கிறது. வாலிபர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்க நுண்கலைக் கழ 

கங்களும் கல்லூரிகளும் ஏற்படலாயின. இது மிகவும் முக்ய 

மான பிரச்னை. இதைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டியதும் அவ 

சியம். என்னுடைய அடுக்கு கடிதத்தில் நான் விரிவாக 

எழுதுகிறேன். 
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(9) 

கல்வி முறை 

அன்புள்ள ஹென்ரி, - | 

உடனே நீ பதில் எழுதியதற்கு நன்றி. முதலாளித்வ 
ஆதிக்கத்தில் கல்லி வளர்ச்சி ஏற்படுவது பற்றி மார்க்ஸ் கூறி 

யுள்ளதை நீ சுவைப்பட விமரிசனம் செய்ததற்கு வந்தனம் 

தெரிவித்துக்கொள்ளுகறேன். மார்க்ஸின் சித்தாந்தம், 

அமெரிக்காவுக்குப் பொருந்துமா என்று நீயே சம்சமிக்க 
ஆரம்பித்துவிட்டாயே ? நான் மார்க்ஸ் எழுதிய * காபிடல் ் 

என்ற நூலை மீண்டும் ஒரு தடவை படித்தேன். மேற்கோள் 

காட்டி தம்முடைய சித்தாந்தத்தை வற்புறுத்துவது மார்க் 

ஸுக்கு வழக்கம், 1776-ஆம் ஆண்டில் எடின்பரோலிலிருந்து 

வெளியான * சமுதாய வளர்ச்சிச் சரிதம்” என்ற புத்தகத்தில் 

பெர்கூஸலன் பின் வருமாறு. எழுதியிருக்கிறார் : “ அறியாமையி 

லிருந்து தொழில் பிறக்கிறது. பிறருடைய மெளட்டியத்தைப் 
பயன்படுத்திக்கொண்டு முதலாளிகள் பொருளீட்டூகரார்கள். 
அவர்களுடைய தொழிற்சாலைகளில் புத்திசாலித்தனத்துக்கு 

மதிப்புக் இடையாது. தொழிற்சாலையையே ஒர் யந்திரமாகவும், 
மனிதர்களை அதன் பாகங்களாகவும் கருதி அவர்கள் லாபம் 

சம்பாதிக்கிறார்கள்.” முதலாளித்வ சக்தி தோன்றிய ஆரம்ப 
காலத்தில் பெர்கூலன் இப்படி எழுதினார். இதைத்தான் 
மார்க்ஸ் எடுத்துக் காட்டுறார். மார்க்ஸின் காலத்திலேயே 
பெர்கூலனுடைய அபிப்பிராயம் நைந்து பழசாடஇவிட்டது. நல்ல 
வேளையாக, அமெரிக்காவில், மனிதர்கள் யந்திதுகளைப்போல 

வும் வாழவில்லை ; யந்திரங்களின் பாகங்களாக அவர்களை 
எண்ணி நடத்துறவர்களும் இல்லை என்று மட்டும் நான் 

சொல்வேன்,



அமெரிக்க முதலாளிகள் கையாண்ட வழிகளே மார்க்ஸ் 

ஹின் வாதத்துக்கு. நேர்மாறானவை. தொழிலாளர்களை அறி 
யாமையிலாழ்த்தி அவர்களை அடிமைகளாகவே வைத்துக் 
கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அமெரிக்க முதலாளிக 
ளுக்கு ஏற்படவேயில்லை. கல்வி அறிவும், உலக அனுபவமும் 
பெற்றுவிட்டால் தொழிலாளர்கள் வாழ்க்கை வசதி கோரிக் 

கிளர்ச்சி செய்வார்களே என்று இந்த நாட்டு முதலாளிகள் 
பயப்பட்டதுமில்லை. எல்லாரும் கல்லி கற்றால்தான் தேச முன் 

னேற்றமேற்படும் என்ற பரந்த நோக்கம் இங்கு உண்டு, அதை 
லட்சியமாகக் கொண்டே வேலையும் செய்கிறார்கள். காலப்போக் 
இல், எல்லாருக்கும் உயர்தரக் கல்லி கற்க வசதி வேண்டும் 

என்ற எண்ணம் பரலிலிட்டது. தென் மாகாணங்களிலுள்ள 
நீக்ரோக்கள் கல்லி வசதி பெறுவதற்குத்தான் எதிர்ப்பு இருந் 
தது; இருக்கிறது. மற்ற ஏழைகள் படித்து முன்னுக்கு வரு 

வதை பணக்காரர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. 

நீக்ரோக்களும் கூட இப்போது கல்வி வசதி பெற்று வெகுவாக 

முன்னேறியிருக்கிறார்கள். *வவர்களைப் பற்றி தனியாகவே ஒரு 

கடிதம் எழுதுறேன். 

ஏழைகளின் கல்லி ஆர்வத்தைத் தடுப்பது சுலபமல்ல. 

இந்த நாட்டில் அது இயற்கைக்கு விரோதமான செய்கையாகும். 
நாட்டில் பெருகியுள்ள தொழில் வளத்துக்குப் படிப்புத்தானே 
காரணம் ! இங்குள்ள நிலைமையைச் சிறிது கற்பனை செய்து 

பார் ! படித்த வாலிபர்களுடைய சேவை ஒவ்வொன்றுக்கும் 

அவசியமாக இருக்கறது. தொழிலதிபர்களும், நிர்வாகிகளும், 
தொழிலனுபவமும், விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியும், நிர்வாகத்திற 

மையுமுள்ள வாலிபர்களைத் தேடிப்பிடித்து, புதுப் பொறுப்பு 
களைக் கொடுக்கிறார்கள், அவர்களுடைய இறமையினால் தேசத் 
துக்குப் "புதுப்புதச் சாமான்களும், வசதிகளும் சடைக்கறேது 
என்பதுடன் தேச சுபிட்சமும் பெருகுறது என்று நம்புகிறார் 

கள். . இந்தக் காலத்தில் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ஏராள 

மான வாலிபர்கள் படித்துக்கொண்டிருக்கறார்கள் ; .. வருஷா



வருஷம் பட்டம் பெற்று வெளியே வரு$றார்கள் ; அப்படி 

யிருந்தும், எஞ்சினீயர்கள், டாக்டர்கள், ரசாயன நிபுணர்கள், 

பெளதிக விற்பன்னர்கள், இவர்கள் போன்ற தொழில் வல்லு 
நர்கள் அதிகமாக வேண்டும் என்ற குரல் கேட்டுக்கொண்டு 

தானிருக்கிறது. மேலும் மேலும், பள்ளிக்கூடங்களையும், 

கல்லூரிகளையும், விஞ்ஞான கூடங்கனயும் ஆரம்பித்து வா மிப 

களுக்குப் பயிற்ச தர முயற்சி நடந்துகொண்டுகாணி 5க்கிற 3. 

இந்த நாட்டில் படித்த வாஸிபர்கருக்கு எப்போதுமே ராக்கி 

இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 

எல்லாருக்கும் படிப்பு வசதி கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்று 

சொல்வதற்குப் பதில், இத்த நாட்டிலுள்ள முதலாளிகம் மல்லி 

கற்கும்படி. வாலிபர்களை மான்னின்று ஈச்சாகரூரட்டு) 1 #01". 
கல்லி வசதிகளுக்காக தர்ம சிந்தையும்ாவர்கள் ஏரா எம் 

கொடுக்கிறார்கள். ஏள[ம்களாக இருந்து சொக்குயற்சிமில் 

முன்னுக்கு வந்த பலர் வாழும் இந்த நாட்டில் எல்லாரும் 

ப9.க்கவேண்டும், வாழ்க்கையின் “மன்னணிக்கு வரவேண்டும் 

என்ற எண்ணம் பரலியிருப்பது சகஜமெ, பிறருக்கு உதவி 

செய்து ஸகதூக்கிவிடவேண்டும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள் ; 
ஆசையுள்ளவர்களுக்கு படிக்க வசதியளித்து உத்சாகமூட்டும் 
பலர் இந்த நாட்டிலிருக்கிறார்கள். அற்காக பள்ளிக்கூடற் 

களிலும் கல்லூரிகளிலும் உபகாரச்சம்பள நிதிகளும் உதவி 
களும், தர்மஸ்தாபன நிதிகளும் ஏற்படுத் தகறார்கள். இந்த 
மாதிரி பிறருக்கு உதலி செய்யவேண்டும் என் (தற்கே, சுய 
நலம்தான் காரணம் என்று சொல்லவேண்டும். படித்த வரலி 

பர்களுடைய சேவை இடைத்தால்தான், தொழில் பெருகும், 
செல்வம் பெருகும். எல்லாரும் சமமாக வாழவேண்டும் 

என்ற பரம்பரைக்குணம் அமெரிக்கர்களுக்கு உண்டு. ஆனால் 

அமெரிக்காலில் வளர்ந்துள்ள முதலாளித்வ சக்திக்கு எல்லா 

ரையும் கள்வி யறிவுள்ளவர்களாக, விஞ்ஞான, யந்திர, அறி 

வுள்ளவர்களாகச் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தமும் அவசியமும் 

ஏற்பட்டுவிட்டது.



ஆதாரபூர்வமாக இதை விளக்கச் சொன்னால்தான் உனக் 
குச் சுலபமாகப் புரியும். இந்த நாட்டில் தனிப்பட்டவர்களும், 

ஸ்தாபனங்களும் மாகாண சர்க்கார்களுமே கல்லித்துறையில் 
ஈடுபட்டிருக்கறோர்கள் என்பதை முதலில் நீ தெரிந்துகொள்ள 
வேண்டும். இந்த நாட்டில் மாகாணத்துக்கு மாகாணம், 

பொருளாதார, கைத்தொழில், சமகத்துறைகளிலும், கலா 
சாரத்திலும் வித்தியாசமிருக்கிறது. தென் மாகாணங்களில் 

கல்வித்துறையில் விசேஷ மூன்னேற்றமேற்படவில்லை என்பது 

வருந்தத்தக்க விஷயம். * மத்திய சர்க்கார் உதலியளித்தும் 
கூட அந்த மாகாணங்கள் மிகவும் பிற்போக்கு நிலையில்தா 

னிருக்கின்றன. இருந்தாலும் அமெரிக்கா முழுவதிலும் 

அஞ்சு வயறுக்கு மேல் பதினைந்து வயதுக்குள்பட்ட 80,171,000 

சிறுவர்கள் 1947-48-இில் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்தார்கள் 

என்று தெரிகிறது. 

வகுப்பிலுமுள்ள மக்கள் விசேஷ ஊக்கத்நுடன் கல்விகற்று 

வருகிறார்கள் ; 

விலாகாமல் எல்லா வயதுக் குழந்தைகளும் தொடர்ந்து படித்து 

சென்ற சில வருஷங்களில் எல்லா 

ஆரம்பக்கவி கற்றுலிட்டு, பள்ளியிலிருந்து 

  

  

வருகிறார்கள்*. பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கும் குழந்தைகளின் 

வருஷம் 

வயது. - 
1910 1940 1947 

10 வயதுள்ளவர்கள் 00% 95.7% 

14 வயதுள்ளவர்கள் 81.2% 99.5% 

16 வயதுள்ளவர்ஈள் 50.6% 76.2% 

17 வயதுள்ளவர்கள் .. 35.38% 60.9% 

10 முதல் 13 வரையுள்ளவர் 

கள் க 98.6% 

14-15 வயதுள்ளவர்கள் 91.6% 

16—17 வயதுள்ளவர்கள் 67.6% 
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எண்ணிக்கை, குறிப்பாக 14 முதல் 14 வரை வயதுள்ளவ। 

களின் எண்ணிக்கை, மிகவும் அதிகரித்திருக்றெது, 1690 

1900-ஆம் ஆண்டில் உயர் நிலைப் பள்ளிக்கூடங்களில் படிப்பவர் 

களுடைய எண்ணீக்கை, படிக்கும் சிறுவர்களின் தொகையில் 

7 சதமானமாகத்தானிருந்தது. 1929-50: தம் ஆண்டில் 

அது 51 சதமானமாக 10947-48-.தம் ஆண்டில் 74 சதமான 

மாகப் பெரு8லிட்டது. நியூ யார்க் மாகாணத்தில் பதினாலு 

வயதுவரைமில் ஏவ்வொரு சிறுவனும் கட்டாயமாகப் படிக்க 

வேண்டும் என்ற siding. 

ஜனநாயக பண்பும், பரற்த எண்ணமும் இல்லாவிட்டால், 

உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் இவ்வளவு மாணவர்கள் கல்வி பயில் 
வது முடியாத காரியமாகும். ஐரோப்பிய நாடுகளில் சாதார 
ணமாக : தன்பது அல்லது பத்து வயதுவரையில்கான் சிறுவர் 

கள் பள்ளிக்கூடங்களுக்குச் செல்கிறார்கள், தொடர்ந்து படிக்க 
முடியாதவர்கள், உயர்நிலைப் பள்ளிக்கூடங்களுக்குச் சென்ற 
தும் கஷ்டப்படுகறார்கள். அமெரிக்காலிலோ பன்னிரண்டு 

வயது வரையில் ஏறக்குறைய கட்டாயமாக குழந்தைகள் பள் 

ளிக்கூடங்களுக்குச் செல்வதால், உயர் நீலைப்பள்ளிகளில் சேர்ந்து 
படிப்பதில் சிரமமேற்படுவதில்லை. மேலும் இந்த நாட்டில் 
ஏழைகள் சுலபமாகக் கல்லிகற்க முடியும். பல பள்ளிக்கூடங் 
களில் மாணவர்களிடமிருந்து சம்பளம் வசூலிப்பதில்லை. சல 
பள்ளிக்கூடங்களில் சிறுவர்களுக்கு இனாமாகப் பாடப்புத்தகங் 

களை வாங்கக்கொடுப்பதுடன், மிக மிகக் குறைந்த , கட்டணங் 
களைப் பெற்றுக்கொண்டு மத்தியானச் சாப்பாடும் கொடுக்க 

றார்கள். ன சோர | 

மக்களின் ராஜ்யம் நடக்கும் சோலியத் ருஷ்யாலிலுள்ள 

வசதிகளை இந்த நாட்டுடன் ஒப்பிட்டுப்பார், நிலைமை விளங்கும். 
அந்த நாட்டில் 1940-ஆம் வருஷம் அக்டோபர் மாதம் 8-ஆம் 
தேதி பிரகடனப்படுத்திய சட்டத்தின்படி கல்லூரிகளிலும், சர்வ 

கலாசாலைகளிலும், உயர் நிலைப் பள்ளிக்கூடங்களிலும் மாண 
வர்கள் கட்டணம் கட்டிப் படிக்க வேண்டியதாயிற்று, அதனால்,



நான்கு வாரத்தவனைக்குள் பணம் செலுத்தத் தவறிய 600,000 
மாணவர்கள் அந்த வருஷத்தில் “எளி*்கூடக்களிலிருந்து 
வெளியேற (வேண்டியதாயிற்று. 

உயர்தரப் படிப்பைப்பற்றிச் சொல்லும்போது இந்த நாட்டின் 
முன்னேற்றம் பிரமிப்பூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. 1950-ஆம் 

வருஷம்: அக்டோபரில் 2,844,509 மாணவர்கள் அமெரிக்காலி 

லுள்ள சர்வ கலாசாலைகளிலும், கல்லூரிகளிலும், இதர உயர் 

தர கல்லி, விஞ்ஞான கழகங்களிலும் படித்தார்கள். இவர் 

களில் பெரும்பான்மையோர் ஏழைகளும், மத்தியதரக் குடும் 
.பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுமாவார்கள். 

இந்த நாட்டில் பல மாணவர்கள், பள்ளிக்கூடச் செலவு 

களைச் சமாளிப்பதற்காக சம்பாதிக்கிறார்கள். அதற்கு அவர் 

களுடைய வறுமைதான் பிரதான காரணம். கல்லியில் ஆர் 

வங்கொண்டு தன்னம்பிக்கையுடன் அவர்கள் உழைப்பதுடன், 

பெற்றோர்களைச் சார்ந்து நிற்காமலிருக்கறார்கள். பல மாண 

வர்கள் உபகாரச்சம்பளம் டுபற்றுப் படிக்கிறார்கள். டாக்ஹி 

டிரைவர்களாகவும், ஹோட்டல் சிப்பந்தெளாகவும், கடைச்சிப் 

பந்திகளாகவும், * டியூஷன் £ வாத்தியார்களாகவும், வேலைகள் 

செய்து, கல்விச் செலவைச் சமாளித்துக் கொண்டு படிக்கும் 

மாணவர்களின் எண்ணிக்கைதான் இந்த நாட்டில் அதிகம். 

கல்லூரிகளைலிட்டு தொழிலில் அமர்ந்த பிறகும் படித்துப் 
பட்டம் பெற இந்த நாட்டில் வசதியிருக்கிறது. சட்டம், இலக் 
இயம், சரித்திரம், முதலிய பல்வேறு பகுதிகளில் உயர்தரப் 
படிப்புக் கற்று பட்டம் பெறுகிறவர்களுமுண்டு. பெரிய பெரிய 

நகரங்களிலுள்ள கல்லூரிகளிலும், பல்கலைக் கழகங்களிலும், 
மாலை வகுப்புக்கள் நடத்துகிறார்கள். பகல் நேரத்தில் 
தொழிற்சாலையில் வேலைசெய்துலிட்டு மாலை நேரத்தில் கல் 
லூரிக்கு வந்து கல்வி கற்கமுடியும். பல கல்லூரிகளில் 
பகல் நேர வகுப்புகளைவிட, மாலை வகுப்புகளிலும், இரவு 
வகுப்புகளிலும்தான் ஏராளமாக மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள். 
"நான்கு வருஷங்கள் கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்கமுடியாத ஒரு 
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வன், தொழிலில் சேர்ந்து சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தாலும், 
மாலை வகுப்புக்களில் சேர்ந்து படித்து, பட்டம் பெற்று உயர்தர 

உத்யோகத்துக்கு ஏற்ற தகுதியைச் செய்துகொள்ள முடியும். 

வேலைக்கு மனுப்போடும் ஒரு பட்டதாரியை நீ என்ன படித் 

திருக்கறாய் என்று கேட்பதுடன் எந்த மாதிரி வேலை செய் 
இருக்கிறாய், தொழிலனுபவம் உண்டா, என்று கேட்பது இந்த 

நாட்டில் சாதாரண சம்பவமாகும். 

உயர்தரக் கல்வியைப் பரப்ப மிகவும் விரிவான முறையில் 

சர்க்கார் இயற்றிய சட்டம் ஜனநாயகப் பண்பின் உச்ச நிலையைத் 
தொட்டூலிட்டது என்றே கூறலாம். இரண்டாவது உலக யுத் 
தத்தில் பங்கெடுத்துக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து 

கல்வி கற்றுப் பட்டம் பெறுவதற்காக சர்க்கார் ஒர் சட்டம் 

(௦. 1, 8111 மீ ரர்ரம், செய்தார்கள். அதன்படி ஒவ்வொரு 
வரும், தமக்கு விருப்பமான துறையில் மூன்று அல்லது 

மூன்றறை வருஷ காலம் படிக்கமுடியும். இதற்கான முழுச் 

செலவையும் சர்க்காரே ஏற்றுக்கொண்டது. நான் ஏற்கனவே 

கொடுத்த புள்ளிக்கணக்ல் எராள்மான கல்லூரி மாணவர்கள் 

இருக்கிறார்களே அதற்கு இந்தச் சட்டம்தான் காரணமோ என்று 
நினைத்துவிடாதே. 1960 வருஷ முடிவுக்குள்ளேயே 601,753 

பேர்களைத் தவிர யுத்தத்திலிருந்து திரும்பிய மற்றவர்கள் 

படிப்பை முடித்துவிட்டார்கள் பொதுவாகவே ஆர்வத்துடன் 

வாலிபர்கள் உயர்தரப் படிப்புப் படிக்கறார்கள். 

இந்த நாட்டின் கல்விமுறையை இன்னும் விஸ்தரித்து, 
பரிபூர்ண ஜனநாயகமிருக்கும்படிச் செய்யவேண்டும் என்று 

ஹார்வர்டு சர்வகலாசாலையின் தலைவரான டாகடர் ஜேம்ஸ் 

enon. (Dr. James B. ளனேஹர) 1940-ஆம் ஆண்டில் தாம் 
எழுதிய சமுதாயக் கல்வித் இட்டம் என்ற கட்டுரையில் வற்புறுத்தி 
மிருக்கறார். மேலும் 1948-ஆம் ஆண்டில் ௮வர் எழுதிய 

புத்தகத்தில் இந்த நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு புத்திசாலிக் 
குழந்தைக்கும் உயர்தரக் கல்லி கற்க வசதியளிக்கவேண்டும் 

என்று கோரியிருக்கிறார். பிற்போக்கான பகுதிகளில் கல்லி



வசதியை அதிகரிக்கவும், ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யவும் 
ஜனாதிபதி ட்ரூமன் விரிவானதொரு திட்டமும் வகுத்திருக் 

இறார். இவை எல்லாம் உடனடியாக நடக்கக்கூடிய காரிய 

மல்ல என்றாலும், மக்களின் உத்சாகத்தையும் நல்லெண்ணத் 
தையும் தெரிந்துகொள்ள உதவியாகன்றன. சமூக, பொரு 

ளாதநாரத் துறைகளில் விசேஷ முன்னேற்றமடைய வேண்டும் 

என்றால், பல தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக் 
கும், கொழிலாளர்களடைய குழந்தைகளுக்கும் மேல்படிப் 

புக்கான வசதிகளைச் கெய்து தரவேண்டியிருக்கறது. அறிவு 

விசாலமாகும்போது, அவர்களுடைய ஆசைகளும் கனவுசளும் 
அதிகமாகின்றன ; அவற்றுக்கேற்றபடி பொருளாதார, சமூக 

மூன்னேற்றமும் லிரிவடைவது அவசியமாூறது. இதனால் 

சமூதாய வளர்ச்சி ஏற்பட்டுவிடஏிறகல்லவா ₹ 

இந்த நாட்டிலுள்ள பொதுஜன வாசகசாலைகள்ப்பற்றிச் 
சொல்ல மறந்துவிட்டேனே ! அமெரிக்க சமுதாய வாழ்க் 
கைக்கு அவை ஓர் எடுத்றுக்காட்டாகும். அமெரிக்காவுக்கு 

நான் வருமுன்னே, வாசகசாலை இயக்கத்தில் இந்த நாட்ட 
க்கள் எதற்காக இவ்வள3| உக்சாகம் காட்டுகிறார்கள் என்று 

நாண் ஆச்சர்யப்படுவதுண்டு. கார்னஜியும், அவரைப்போலவே 

ாற்றப் பணக்காரர்களும் வாசகசாலைகள் நிறுவ ஏராளமாகப் 

பணம் கொடுக்கிறார்களே என்று நான் வியந்ததுண்டு. இந்க 
நாட்டுக்கு நான் வந்தபிறகுதான் அந்த அவசியத்தை உணர்ந் 

தேன். கற்ற கல்வியை மறக்காமல் இருக்கவும், தேசத்தின் 
கல்லி வளம்பெருகவும் வாசகசாலைகள் மிகவும் சிறந்த இணைப் 

பாகும். இந்த நாட்டில் வாசகசாலை இயக்கம் விரிவாகவும் 

வலுப்பெற்றும் வேலை செய்துவருறேது. ஒவ்வொரு ஊரிலும், 

நகரிலும் பல இளைகளை ஸ்தாபித்து வேலை நடக்கிறது. மாலை 

நேரங்களில், வாசக சாலைகளில் கல்வி சம்பந்தமான பொருட் 

காட்சிகளையும், பிரசங்கங்களையும், பயிற்சி வகுப்புகளையும், 

விவாதங்களையும் நடத்துகிறார்கள். தங்குதடையின்றி எல் 

லாரும். வாசகசாலைக்குள் சென்று புத்தசங்களையும், பத்திரி



தைதளையும் எடுத்தப் படிக்கலாம். உள்ளூர்வாசிகளுக்குமட்டும் 
சந்தா இல்லாமல் புத்தகங்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி 

யுண்டு. வாசகசாலை நிர்வாகத்தில் பயிற்சிபெற்ற பல ஊழி 
யர்கள் ஒவ்வோரிடத்திலுமிருப்பார்கள். மிகவும் செளகரிய 

மாக அங்கு சென்று படிக்கவும், நிர்வாகிகளின் உதவியைக் 
கொண்டு வேண்டிய ககவல்களைச் சேகரித்துக்கொள்ளவும் 

முடியும். 

அமெரிக்கக் மல்லிமுறை பாமரர்களுக்கு கல்லி யறிவும் 
சமூக அந்தஸ்தும் கொடுத்திருக்கிறது. இறமையையும் சம் 

பாத்தியத்தையும் அ திகப்படுத்தியிருக்கறது. 1880-ஆம் ஆண் 

டிலேயே, “மற்ற நாட்டூ மக்களைவிட இந்த நாட்டிலுள்ளவர் 

களுடைய அறிவும், கல்லியும், சிந்தனா சக்தியும், உயர்ந்தும் 

லிரிவடைந்துமிருக்கிறது ” என்று ஜேம்ஸ் பிரைஸ் கூறியிருக் 

கறார். இந்த நாட்3லுள்ள பணக்காரர்கள் எல்லாரும் உயர் 

தரக் கல்லிகற்றவர்கள் என்று சொல்லமுடியாது ;) ஐரோப்பா 

விலுள்ள பணக்காரர்களைப்போலலோ, பிரபு வம்சத்தாரைப் 

போலவோ இங்குள்ள பணக்காரர்கள் படிப்பில் உத்சாகம் காட். 

வும் இல்லை; ஜஐரோப்பாலில் ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர் 

களுக்கும் கல்லி அறிவில் காணப்படும் வித்தியாசம் இந்த 

நாட்டில் இல்லை. இகை எல்லாம் நன்றாகக் கவனித்தால், இந்த 

நாட்டில் சமுதாய வளர்ச்சி எற்பட்.ருக்கிறது தெளிவாக 

விளங்கும். படிக்காத ஏழைகளும், தொட, ழிலாளர்களும், 

விவசாயிகளும், படித்தவர்களையும், பணக்காரர்களையும் ' கண்டு 

பயந்து ஒதுங்கும் காலம் மாறிவிட்டது. எழை, பணக்காரன் 

என்ற லித்யாசமும் மாறி வருகிறது. ஒருவருடன் ஒருவர் 

நெருங்கப் பழகவும் மனம் விட்டப்பேசி செளஜன்யமாக வாழ 

வும் முடிறேது. ஆகவே இந்த நாட்டின் கல்விமுறை வர்க்க 

பேதத்தை மாற்றவும், வகுப்புத் திமிரை ஒழிக்கவும் முயலு 
இறது. உற்பத்தி, விநியோகம், அரசியல், சமூகம், சர்க்கார் 

ஆசய ஒவ்வொரு துறையிலும் எல்லாரும் ஐகீய பாவத்துடன் 
பழ வாழச் சந்தர்ப்பமளிக்றது,



(10) 

பொருளாதார மந்தமும் பாதுகாப்பும் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

உன்னுடைய கடிதம் கிடைத்தது. நன்றி. நம்முடைய 

லட்சியம் ஒன்றாகவே இருப்பதால் நமக்குள்ளிருக்கும் அபிப் 

பிராயபேதம் சிறிது சிறிதாகக் குழைந்து நாம் நெருங்கி 
வருகிறோம். 

ஸ்திரமான வாழ்க்கையில்லாமல் ஒரு தொழிலாளி எவ் 
வளவு வசதிகளைப் பெற்றாலும் பயனில்லை என்று நீ சொல் 

கிறாய். வாஸ்தவம்தான். வேலையில்லாத் திண்டாட்டம், தேக 

அசெளக்கீயம், விபத்து, வயோதிகம் இவைபோன்ற இன்னல் 
கள் ஏற்படும்போது சமாளிக்கவும், நம்பிக்கையுடன் வாழவும். 

வசதிகள் இருப்பது அவசியம்தான். மேலே குறிப்பிட்ட 

தொல்லைகளை ஏழைகள் அனுபலித்துக் கொண்டிருக்கும்வரை 

யில் மேல்வகுப்பாருக்கும் ஏழைகளுக்கும் நடுவில் ஒரு கனத்த 

இரை இருக்கத்தான் செய்யும் என்று நீ சொல்கிறாய். 

ஒரு தலைமுறைக்கு முன்புவரையில் இந்த நாட்டிலுள்ள 

எழைகள்-தொழிலாளர்கள், இவர்களுடைய நிலைமை நீ விவ 

ரிப்பது போலத்தானிருந்தது. ஆனால் இப்போது நிலைமை 

மாறிவிட்டது. தொழிலாளி-முதலாளி ஆயே இருவர்களுடைய 

உறவும் வாழ்க்கையுமே மாறிவிட்டது. 

பொருளாதார நெருக்கடி என்பதே வர்க்கபேதமற்ற சமு 

தாய வாழ்வுக்கு மற்றொரு உதாரணம். பொருளாதார 

நெருக்கடியும், வியாபார மந்தமும் தொழிலாளர்களை மட்டும் 

இதனால் பீடிப்பதில்லை. மத்தியதரவகுப்பாரும் விவசாயிகளும் 

கூடக் கஷ்டப்படுகறார்கள் ந நெருக்கடியின் வேகம் பணக்காரர் 
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களையும்-முதலாளிகளையும் தாக்குகிறது. 1929-ஆம் ஆண்டில் 
ஆரம்பித்துச் ல வருஷங்களுக்கு நீடித்த பொருளாதார 

நெருக்கடியினால் பணக்காரக் குடும்பங்கள் பல நகத்துப் 
போயின. கஷ்ட நஷ்டங்களைத் தாங்காமல் பல முதலாளி 
கள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். . உழைத்துச் சாப்பிடு 

மிறவர்களை விட பணக்காரர்கள்தான் வாழ்க்கை வசதிகளையும் 
முறைத்துக்கொள்ளமூடியாமல், பழைய ரீதியில் வாழ்க்கை 

கடத்தவும் முடியாமல் தவித்தார்கள். ஏழைக் குடும்பங்களை 

ஸிட பணக்காரக் குடும்பங்கள்தான்' (விடதாசாரப்படிப் பார்த் 
நால்) அதிகமாகச் சீரழிந்தன. நிறையச் சக்தி இருப்பதால். 
பணக்காரர்கள் பொருள் இழந்து நஷ்டமடையட்டுமே என்று! 

நீ கூறக்கூடும். 1929-ஆம் வருஷத்திலேற்பட்ட நெருக்கடி. 
யின்போது பணக்காரர்கள் நிலைகுலைந்துபோனார்கள். அவர் 

களைப்போல பதட்டமும் பரபரப்பும் வேறு எவருமே அனுபலிக்ச, 
பில்லை. 

ஜனநாயக முதலாளித்வக்தில பொருகதார நெருச்கடி 

தவிர்க்கமுடியாத அம்சம் என்றே நான் சொல்லுவேன். 
ஆனால் 1929-38-ல் எற்பட்டதைப்போல கடுமையான நெருக்கடி 

ஏற்படக்கூடும் என்றோ, ஏற்படுவது சகஜம் என்றோ சொல்ல 

மாட்டேன். அதேபோல தொழிலாளர்களுடைய துயரங்களைப் 
பற்றிக் கூறும்போது அவர்களும் அனுபலிக்க வேண்டியது 

நூன் என்று சொல்லிவிடமாட்டேன். இப்போது உள்ள 

பொருளாதார அமைப்பில், கஷ்டகால உதவிக்காக ஓரளவு 
சேமிப்பு நிதியை ஓதுக்வைப்பது சாத்தியம். அவர்களுக்கு 
ஒரளவு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கு வேண்டிய நிதியை ஒதுக்கு 

வதற்கு இப்போதுள்ள உற்பக்கி முறையில் (லாபத்தில்) இட 
மிருக்கிறது என்பது சமீபத்தில் நிதரிசனமா$லிட்டது. சென்ற 
யுத்த காலத்திஃபிருந்து இந்த நாட்டி லுள்ளவர்களுடைய தேவை 
களைச் சமாளிப்பதுடன் வெளிநாடூகளில் பசியால் துடிக்கும் 

லக்ஷ்க்கணக்கான மக்களைக் காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு 

இங்குள்ள சக்தியைப் பெருக்கலிட்டோம். | 
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என்னுடைய வாதத்தை நீ மறுக்கக்கூடம். உனக்குக் 
உைத்துள்ள தகவல்களை வைத்துக்கொண்டு என்னைக் கேலி 

செய்யவும் கூடும். தேசம் வளமாக இருந்தாலும், ஆளும் 
வகுப்பாரான முதலாளிகள் லக்ஷக்கணக்கான  . மக்களைப் 

பட்டினிபோட்டுக் கொல்லுவார்களே தவிர, தங்களிடமிருப்ப 

தைப் ப௫ர்ந்து கொடுக்கும் தியாகபுத்தி அவர்களுக்குக் இடை, 

யாது என்று சொல்வதை நீ கேட்டிருப்பாய். உண்மைய 
உணராத ஒரு சிலருடைய வாதம் இது. பாவம், அவர் 

ஃ்ளுக்கே விளங்காத விஷயம்; இதற்காக நாம் அவர்களைப் 
பார்த்து இரங்கத்தான் வேண்டும். பணக்காரர்கள் என்றாலே 
ஏழையை நசுக்கிப் பிழிந்து வாழ்கிறவர்கள் என்ற மனப் 

பான்மை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கறது. அந்த மனப்பான் 

மையை சித்தாந்தம் என்றுகூடச் சொல்லலாம். ஆளும் 
வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த முதலாளிகளுக்கு மக்களைப்பற்றி நினைத் 
துப்பார்க்கவே மூடியாறு. ஏழைகளுக்கு நன்மை செய்வது 

என்றால் தாங்கள் நஷ்டமடைய நேரிடம்--நஷ்டமடைந்தாவது 

பிறருக்கு உதலி செய்யவேண்டும் என்ற இயாகபுத்தி அந்தப் 

பேராசைக்காரர்களிட மிருக்கமுடியாது இப்படித்தான் ஒரு 

சிலர் எண்ணுகிறார்கள்.  இந்தமாதீர் சத்தாந்தங்கள் அமெ 

ரிக்காலில் பயன்பெறாது என்றே சொல்வேன். 

ஐரோப்பாவிலேயே நிலைமை மாறிவிட்டது. பல் வருஷம் 

மக்கு முன்னேயே ஐரோப்பிய நாடுகளில் வேலையல்லாத் 
இண்டடாட்டம், நோய், விபத்து, வயோதிகம் ஆதிய காலங்களில் 

தொழிலாளர்களுக்கு உகவியும் பாதுகாப்பும் அளிப்பதற்கான 

சட்டங்கள் பல மிறைவேறியிருக்கின்றன என்பதை ஞாபகப் 

படுத்த விரும்புகிறேன். ஏகாதிபத்திய வெறிகொண்ட ஜர் 

மனியில், பழங்காலத்து பிரபுத்துவமும் சாதித்திமிரும் முத 

லாளித்துவத்துடன் சேர்ந்துகொண்டு பயங்கர உருவம் எடுத்தது. 

அந்த நாடுதான் ஐரோப்பாவிலேயே முதலாவதாக, தொழி 

லாளர்களுடைய நலன்களைப் பாதுகாக்க முன்வந்தது. அப்படி 

மிருக்ச இந்த நாட்டில் அவை சாத்தியமாக முடியாதா $ 
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சீழுதாய பாதுகாப்பில், எல்லாருக்கும் அமைதியான 

வாழ்க்கை இருக்கும்படிச் செய்வதில் பல வருஷங்களுக்கு 

முன்புவரையில் அமெரிக்கா அலட்சியமாகத் தானிருந்தது ; 

ஐரோப்பிய நாடுகளைவிட 'பிற்போக்காக இருந்தது என்பது 

உண்மைதான். இதற்கு இங்குள்ள அமைப்பும் மக்களுடைய 

மனோபாவமும்தான் காரணம். அமெரிக்காவின் வளர்ச்சியை 

உன்னிப்பாகப் பார்த்தால் அது விளங்கும். பழங்காலத்தில் 

தேசத்தில் நெருக்கடி ஏற்பட்டாலும், பிழைக்க வழியில்லாமல் 

போனாலும் இடம் பெயர்ந்து வாழ இந்த நாட்டில் ஏராளமான 

பூமி இருந்தது. செழிப்பும் பசுமையும் நிறைந்த பகுதி 
களுக்கு ஏழைகள் சென்றுவிடவதால் அவர்களுடைய கஷ்டமும் 

நீங்கிவிடும்; ஜனத்தொகை குறைந்துவிடுவதால் அவர்கள் 
வாழ்ந்த பகுதியிலிருப்பவர்களுடைய கஷ்டமும் நீங்கிவிடும். 

மேலும் இந்த நாட்டில் அதிக சிரமமின்றி வாழ வழியிருந்து 

கொண்டேயிருப்பதால், மக்கள் இலிரமாகச் இந்திக்கவுமில்லை, 

கஷ்டங்களைக்கண்டு பயப்படுவதுமில்லை ; முன் எச்சரிக்கையும் 

பாதுகாப்பும் அவசியமென்று கருதவும் இல்லை. அதனால் 

தான் தேசத்தில் பொருளாதாரப் ஸர்துகாப்பில் விசேஷ கவனம் 

செலுத்தப்படலில்லை. ராணுவ முஸ்$புகளுக்கும்--அ தாவது 

அவசரகாலங்களில் சமாளிக்கவேண்டிய தீவிர நடவடிக்கை 

களுக்கும் அவசியமில்லாமல் அலட்சியம் எற்பட்டது. 

சில வருஷங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பொருளாதாரமந்தம் 
எல்லாருக்கும் கண் விழிப்பூட்டியது. ஒவ்வொருவரும் கஷ்ட 
சுகத்தைப்பற்றிச் இந்திக்கலானார்கள். 1993-ஆம் ஆண்டில் 
பிராங்ளின் ரூஸ்வெல்ட் ஜனாதிபதியானதும், பொது ஜனங் 
களுடைய சேஷேமத்தில் கவனம் செலுத்தலானார். தொழி 
லாளர்களுடைய நலன்களைப் பாதுகாக்கவும், வேலையில்லாத் 

திண்டாட்டம், அசெளக்கியம், : விபத்து, வயோதிகம்போன்ற 
கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகும்போது உதலியளிக்கவும் சட்டபூர்வ 
மாகவும், தனிப்பட்ட முறையிலும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் 
கொண்டார். : சமூக பாதுகாப்புச்சட்டத் தனால், வேலை செய்து 
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கொண்டிருக்கும்போது எற்படும் விபத்துக்களுக்கு 'நஷ்டாடு 
கொடுப்பதிலும், இன்ஷியூரன்ஸ் இட்டத்திலும் தொழிலாளர் 
களுக்குச் சாதகம் ஏற்பட்டதுடன், வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தி 
லிருந்தும் காப்பாற்ற இன்ஷியூரன்ஸ் திட்டமும் வேறு பல 
திட்டங்களும் ஏற்பட்டன. மேலும், இப்போது பல பெரிய 

ஸ்தாபனங்கள், வயோதிக காலத்தில் ஓய்வுபெற்று விலகும் 

ஊழியர்களுக்கு நிரந்தர உ௰வி செய்வகற்காக * பென்ஷன் ” 

நிதிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கன்றன. - பல தொழிற்சாலைகளில், 

ஆயுள் இன்ஷிபூரன்ஸ், ,ஆரோக்கிய இன்ஷியூரன்ஸ், வைத்திய 

உதவி, இவற்றுக்காக தொழிலாளர்களிடமிருந்து ஒரு பகுதி 

யைப் பெற்றுக்கொண்டோ, தாங்களே முழுப்பொறுப்பையும். 
ஏற்றுக்கொண்டோ உதவியளிக்கன்றன. 

சென்ற. பொருளாதார நெருக்கடி காலத்தில் பாங்கெள் 
முறிந்து, பணம் சேமித்தவர்கள் நஷ்டமடைந்ததுபோல, மீண் 

டும் ஏற்படாதிருக்க இப்போது சர்க்கார் நடவடிக்கை எடுத்துக் 

கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பாங்கியிலும் 10,000 டாலர் 

வரையிலுமூள்ள ஒவ்வொரு &ணக்குக்கும் பாதுகாப்பு இன் 
ஷியூரன்ஸ் திட்டம் ஒன்றை வகுத்து அதை அமல் நடத்தி 

யிருக்கறார்கள். இதனால் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற் 
பட்டாலும் சேமிப்புக்கு ஆபத்துவராது என்று ஏற்படவே பலர் 
மீண்டும் பாங்குகலில் பணம் போடலானார்கள். 1988-ஆம் 

ஆண்டில் இருந்ததைவிட 1950-ஆம் ஆண்டில் சேமிப்புத் 
துகை நான்கு மடங்குக்கும் அதிகமாகப் பெருஇலிட்டது. சேமிப் 
புப் பத்திரங்கள், இன்ஷியூரன்ஸ், போன்ற நிதிகள் இதில் 

சேர்ந்திருந்தாலும் பிரமிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிதி பெருக 

விட்டது. இதிலிருந்து மக்களின் நம்பிக்கையை ஊகிக்கமுடி 
றது அல்லவா? சென்ற பதினேழு வரருஷங்களுக்குள், 
தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சலனமும் 

கஷ்டமும் மாறி செளக்கியமான வாழ்க்கை நடத்தமுடியும் 

என்ற நம்பிக்கையும் தோன்றலாயிற்று. வேலையில்லாத் 

இண்டாட்டத்இனாலோ, ஆபத் தினாலோ பரியும் பட்டினியுமேற்று, 
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தானும் குடும்பத்தரரும். தவிக்க நேரிடமே என்று தொழி 

லாளர்கள் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த காலம் மாறிவிட்டது, 

வயோதிக காலத்தில், மாசத்துக்கு நூறு டாலரோ, கொஞ்சம் 

அதிகமாகவோ * பென்ஷன் ” கொடுக்கவேண்டும் என்பதை 

எல்லாரும் அங்கேரித்துலிட்டார்கள். ஆகவே இன்னும் சில 

வருஷங்களில் ஓய்வு பெற்று, தொழிலிலிருந்து விலகும் ஒரு 

தொழிலாளி, தன்னுடைய பென்ஷனுடன், தன்னிடமுள்ள 

சேமிப்பு நிதியையோ, குடும்பத்திலுள்ளவர்களின் வருமானத் 

தையோ வைத்துக்கொண்டு சுகமாகவும் நிம்மதியாகவும் வாழ 

முடியும். 

தொழில் பாதுகாப்பில்லாத நிலையற்ற தன்மைதான் 

வர்க்கப் போராட்டத்தை நீடிக்கச் செய்யும் கடைசிப் பிரச்னை. 
ஸ்திரமற்ற வாழ்க்கை ஏற்படாது என்று தொழிலாளர் நம் 

பிக்கையுடன் வாம ஆரம்பித்து விட்டால் வர்க்கப் போராட்டமே 

இராது ; பிறகு பரஸ்பரம் துவேஷமேற்படவும் ஹேதுலிராது. 

இந்த நிலைமை மாறிக்கொண்டுதான் வருறது. வயோதிகக் 

காலப் பென்ஷனுக்காகவும், தொழில் பாதுகாப்புக்காகவும், 

வேலை நிறுத்தம் செய்து கொழிலாளர்கள் கடுமையாகப் போரிட் 

டார்கள். சம்பள உயர்வுக்காகவும் வாழ்க்கை வசதிகள் கோரி 

யும் அவர்கள் போராடியதைப்போலவே இந்தச் சலுகைகளைப் 
பெறவும் கஷ்டப்பட்டார்கள். தொழிலாளர்களுக்கு அதிக 
ஊதியம் கொடுப்பதாலும் செளகர்யங்களைச் செய்வதாலும் தங்க 

ளுக்கு நஷ்டமேற்படவில்லை என்பகை இந்த நாட்டு முதலாளி 

கள் தெரிந்து கொண்டூ விட்டார்கள் அல்லவா ? 

ஆரம்பத்தில் இந்த கோரிக்கைகளை முதலாளிகள் எதிர்த் 

தார்கள் : நஷ்டமடைந்து நாசமடைந்து விடவோமோ என்று 

ஒரு சிலர் பயந்தார்கள். அவர்களுடைய பயம் : பொய்யாகி 
விட்டது ; தொழில் விஸ்தரித்து லாபம் பெருகற்று. நம்பிக்கை 
யுடனும், நிம்மதியுடனும் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்வதைப் 

போல, முதலாளிகளும் வேலை நிறுத்தம் முதலிய இடையூறு 

கள் ஏற்படா என்று மனம். தெளிந்து தொழிலபிவிருத்தியில்



மனம் செலுத்தினார்கள். தொழிலாளர்களும் முதலாளிகளும் 
ஒருமுகப்பட்டு பரஸ்பரம் விசுவாசத்துடன் உழைத்ததால் உற் 

பத்தி பெருகற்று. 

மிகப் பெரிய நெருக்கடி ஏற்படும்போது முதலாளித்வ் 

அமைப்பு நிலைகுலைந்துவிடும் என்று மார்க்ஸ் கூறியிருப்பதைச் 

சென்ற கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தாயே, அதற்கும் இப்போது 
பதில் சொல்லறேன். சென்ற தடவை எற்பட்ட பொருளா 

தார மந்த காலத்தில் இது ஓரளவு பலித்து விட்டதை பல 

மார்க்ஹீயவாதிகள் கண்டார்கள். ஆகவே, இதைவிடப் பெரிய 

தொரு நெருக்கடி மீண்டும் தோன்றினால் முதலாளித்வமே 

அழிந்துவிடும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். இந்த நம் 
பிக்கையில்தான் சோவியத் அரசாங்கமும், வெளிநாட்டுப் படை 
யெடுப்பு, உள்நாட்டுக் கலகம் என்று இரு முனைகளில் நெருக் 

கடி ஏற்படுத்தி இந்த நாட்டின் பொருளாதார அமைப்பைக் 

கலிழ்க்க முயன்றார்கள். 

ஆனால் இந்த ஜோசியம் இனிமேல் பலிக்காது என்று நான் 

நிச்சயமாகச் சொல்வேன். 1929-ஆம் வருஷத்து நெருக்கடி 

மிகவும் அசாதாரண நிலைமையினால் ஏற்பட்ட விபரீதம், 

வியாபாரிகள் பேராசையினால் சண்மூடித்தனமாகக் கட்டூக்கு 
மீறி கடனைக் கொடுத்துவிட்டூத் திண்டாடினார்கள். அதனாலேற் 

பட்ட கஷ்ட நஷ்டங்களை தேச முழுவதும் அனுபவிக்க நேரிட்டது. 

அந்த மாதிரியானதொரு நிலைமை மீண்டும் ஏற்படாது. அப் 
படி ஏற்படாமல் சர்க்காரும் முன்ஜாக்கரதையாக இருப்பார்கள். 
அந்த நெருக்கடியினால் ஏற்பட்ட பீதியும், அனுபவமும் அமெ 

ரிக்க மக்களைப் பண்படுத்திவிட்டதுடன், பாதுகாப்புக் கவசமாக 
வும் ஆ௫விட்டது. இருபது வருஷங்களுக்கு முன்பு ஏவ்வொரு 
குடும்பமும், கம்பெனியும், மாகாண சர்க்காரும் கூட கையில் 

காசில்லாது தவித்தார்கள். சேமிப்புப் பணத்தை மற்றவர்க 
ளீடம்--அதாவது முதலாளிகளிடமும் பாங்கெளிடமும்-- விட்டு 

வைத்து, அவர்கள் முறிந்தபோகவே எல்லோரும் கஷ்டமடை 

யும் நிலைமை ஏற்பட்டது. எதிர்கால க்ஷேமத்தைப் பற்றியும் 
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செளக்கியமான வாழ்வைப்பற்றியும் ஒவ்வொரு அமெரிக்கனும் 
சிந்தித்துப் பார்க்கலானான். தொழில், அந்தஸ்து, பதலி, 
என்ற பேதமின்றி, எல்லாத் துறையிலுள்ளவர்களும், 

பாதுகாப்புள்ள ஸ்திரமான வாழ்க்கையின் அவசியத்தை உணர 
லானார்கள் ; சிந்திக்கலானார்கள் அந்தச் சிந்தனையே சமரச 

சமுதாயத்தின் தோற்றுவாய்தான். அதனால் பொருளாதாரத் 

துறையில் பல சீர்திருத்தங்களைச் செய்து கொள்வது 

சாத் தியமாயிற்று. 

அமெரிக்காலின் பொருளாதார வாழ்க்கையே, மாறிவிட்டது 
கொடுக்கல் வாங்கல், சேமிப்பு, செலவு ஆகிய ஒவ்வொரு துறை 
யிலும் அடியோடு மாறுதலேற்பட்டது. ஐரோப்பியர்களுடைய 
சிக்கன வாழ்க்கையைப் பற்றி அமெரிக்கர்கள் ஏளனம் செய்வ 
துண்டு. கையில் காசிருந்தால் தாராளமாகச் செலவு செய்யும் 
மனப்பான்மை அமெரிக்கர்களுக்கு உண்டு. பழைய மோட்டார் 
கார் நன்றாக ஒடிக்கொண்டிருந்தாலும் புது மோட்டார் 
வாங்குவதிலும், புது ஆடைகள், சாமான்கள் வாங்குவதிலும் 
அமெரிக்கர்களுக்கு மோஹ்ம் உண்டு. இந்த மனப்பான்மை 
யினால் வியாபாரம் பெருகுஇறது; தொமிலபிவிருத்தி 
ஏற்படுகிறது ; எல்லாருக்கும் வேலை இடைக்கறது. இருந்தாலும் 

அவர்கள் ஊாநாரித்தனத்தை இப்போது குறைத்துக்கொண் 
டிருக்கிறார்கள். -: எதிர்காலத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்கறார்கள். 

பின் வரும் புள்ளி விபரங்களைக் கொஞ்சம் கவனித்துப் பார். ' 

தேசத்தின் வருமானம் 1999-ஆம் ஆண்டில் 85,100,000,000 
டாலர்களாகும். இதில் கடன் பாபத்துகள் 7,098,000,000 

டாலர்கள். ஆனால் சேமிப்பு இனத்தில் 1,945,000,000 டாலர் 

கள்தான் இருந்தன. 1948-ஆம் வருஷத்தில் தேசிய வரு. 

மானம் 1929-ல் இருந்ததைவிட இரண்டரை மடங்கு அதித 
மாயிற்று. அதாவது 213,000,000,000 டாலர்கள். இதில் கடன் 

பாபத்துகள் 1929-ல் இருந்ததைப்போல இரண்டு பந்குதான் 
(15,899,000,000 டாலர்கள்) என்றாலும், சேமிப்பு நிதி ஆறு மடங் 

காக உயர்ந்தது ; அதாவது 1,880,000,000 டாலர்கள் இருந்தன. 
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இந்த நாட்டிலுள்ள பெரிய : பெரிய தெர்ழிற்சாலைகளும் 
வியாபார ஸ்தாபனங்களும் மிகவும் ஜாக்ரதையாகவே இருக் 
சன்றன. க்ஷேூம நிதிக்காக இவை ஒதுக்க வைத்திருக்கும் 
தொகை 1920-ஆம் ஆண்டிலிருந்ததைவிட நான்கு மடங்காகும், 
இவை சுதந்தரமாக, இச்சாபூர்வமாக, புத் திசாலித்தனத்துடனும் 
இர்க்கதிருஷ்டியுடனும் நடந்து கொண்டதால் ஏற்பட்ட பலன்க 
ளாகும். யுத்த காலத்தில் தொழிலாளர்களுடைய ஊதியம் 
பெருகிற்று. உபரியாக இருக்கும் பணத்தை சேமிப்புப் பத் இரங் 
களை வாங்குவதில் செலவிடும்படிச் - சர்க்கார் கேட்டது. யுத்தம் 
முடிந்த பிறகும்கூட சேமிப்புப் பழக்கமேற்பட்டு விட்டதால் 
தொழிலாளர்கள் பத்திரங்களை வாங்க்கொண்டுதானிருந்தார் 
கள். 1946-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் கணக்கு எடுத்துப் பார்த்த 

போது &8% லக்ஷம் கோடி டாலர்கள் இருந்த சேமிப்பு நிதி 
1950-க்குள் 49 லக்ஷம் கோடி டாலர்களாகப் பெருவிட்டது. 
லேவாதேவித் தொழிலிலும், இதர கொடுக்கல் வாங்கல்களி 
லும், சீரான நிலை ஏற்படுத்த சர்க்கார் சட்டமியற்றியிருக்கறது. 
1929-ஆம் ஆண்டில் பாதுகாப்புப் பத்திரமோ, இதா பங்கு 

பத்திரங்களோ வாங்குவதற்கு மஇப்புத் தொகையில் கால் 

பங்கை வரம்பு காட்டியிருந்தார்கள். இப்போதோ மதிப்புத் 

தொகையில் முக்கால் பங்கை முன்பணமாகக் கட்டவேண்டும். 

இந்த மாதிரி முன்ஜாக்கரதையெல்லாம் முன்பு பட்ட 

அனுபவத்திலிருந்து எழுந்தவையே. தொழில்துறையில் தலை 

யிடாமல் ஒதுங்கி நிற்கும் பழைய சம்பிரதாயக் கொள்கையை 

விட்டுவிட்டு தேசீயப் பொருளாதாரத்தை நிலைபெறச் செய்ய 

சர்க்காரும் எல்லாத் துறைகளிலும் கவனம் செலுத்த ஆரம் 

பித்தார்கள். சோஷலிஸ்டுக் கொள்கையில் பற்றில்லாத பலர் 

நிர்வாகப் பதலி ஏற்றார்கள். ஆனால் அவர்கள்கூட மக்களு 

டைய க்ஷேமத்தில் ௮க்கறை காட்டினார்கள். மறுபடியும் தேசம் 

பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தலிக்காமலிருக்க வேண் 
டூம் என்ற நோக்கத்துடன் ஓவ்வொரு துறையிலும் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொண்டார்கள்,. தேச மக்களின் 
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மனப்பான்மையே அடியோடு மாறிவிட்டது. யதாபூர்வீகளாமி 
ருந்த பல முதலாளிகள்கூட ஊரதாரித்தனத்தை ஒழித்து 

விட்டார்கள். 

இந்த நாட்டிலுள்ள பொருளாதார நிபுணர்கள் மிகவும் 

இரக்ரதையாக தேசத் இன் பொருளாதார நிலையைச் கவனித்து 
௮(ரறர்சன், நேசம் ஏற்பட்டு விடாதபடி. இருக்க நடவடிக்கை 

எடுத் கொள்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலுள்ள நாங்கள் பரி 

பூர்ண ஜனநாயக .ஆட்சியிவிருப்பதால் சரக அமைப்பில் புது 

வழிகளைக் காணவும், அதற்கேற்றபடி வாழ்க்கையை மாற்றிக் 

கொள்ளவும் சாத்தியமாகிறது. சர்வாதிகார ஆட்சியுள்ள நாடு 

களிலோ இது சாத்தியமில்லை. அவர்களுடைய கொள்கையினால் 
தவறான பலன்கள் நேராது என்று ஆட்சியாளர்கள் சொல்லு 

வார்கள். தவறு நேர்ந்தாலும் தவறு இல்லை என்று சொல்லிக் 

கொண்டோ, சர்க்கார் கொள்கைதான் சரியென்று ஆமோ 

தித்தோ சர்க்காரின் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்வதுபோல 

நடிக்க வேண்டும். ஆனால் அமெரிக்கா அப்படி வாழ விரும்ப 

வில்லை. மக்களுக்குச் சுதந்தரமளித்து, புதுப்புது உண்மைகளை 

கற்றுக்கொள்ளவே விரும்புகிறது. 

நீண்டகாலத் இட்டங்களைப் போட்டு சுபிட்ச வாழ்வுக்கு வழி 

காணுவதில் சர்க்கார் அக்கறை காட்டியிருக்கறது. இதற்காக 

பல இடங்களில் அணைக்கட்டுகளும் மின்சார நிலையங்களும் 

ஏற்படுத்தி வருகிறது. 

நாட்டின் எந்தப் பகுதி சுபிட்சமில்லாதிருக்கறதோ அந்தப் 

பகுதியின் முன்னேற்றத்துக்காகவே ஆக்க வேலைகள் செய்ய 

திட்டமிடுவதால், தனி மனிதர்களுக்கு வேலையும் கூலியும் 

இடைக்ிறது. அதே சமயத்தில் தேசத்தின் பொருளாதாரத். 

துறையிலும் வருமானம் பெருக அபிவிருத்தி ஏற்படூகறது. 

எதிர்கால சேமிப்பு என்ற பெயரால் ஒதுக்கப்படும் இன்ஷியூ 

.ரன்ஸ், வயோதிக பாதுகாப்பு நிதி, சமூக பாதுகாப்பு நிதி 

போன்ற சேமிப்புகளால் “இன்னுமொரு பெரிய லாபமும் இருக் 
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கிறது. பொருளாதாரத் துறையில் ஏற்றத் தாழ்வு ஏற்படாமல் 
சமனம் செய்வது ஒருபுறமிருக்க, உபரியாக இருக்கும் பணத்தைச் 
செலவிடாமல் ஒதுக்கி விடுவதால் மக்களுடைய கொள்முதல் 

சக்தி ஐரே சீராகிவிடூறெது. அதனால் பணவீக்கம் ஏற்படாமல் 
தடுக்கப்படுகிறது. பணவீக்கம் ஏற்பட்டால், விலைவாசிகளின் 
நிலைமாறும், அதைத் தொடர்ந்து வேறு பல சிக்கல்கள் 
தோன்றும். ஆகவே, தேசீய பாதுகாப்பு, தனி மனித 
னுடைய பாதுகாப்பு என்ற இரண்டு அம்சங்களை நிறைவேற்றுவ 
துடன், எதிர்காலத்தில் பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட்டு தேசம் 
நிலைகுலைந்து போகாமல் இருக்கப் பாதுகாப்பும் அளிக்க இந்தச் 
சேமிப்பு முறை உதவு8றது. 

இந்தத் துறையில் எங்களுக்குச் ரில அனுபவங்களும் 

இடைத்துவிட்டன. யுத்தம் முடிந்ததும், பொருளாதாரப் பெருக் 

கமேற்பட்டு தேசீய நெருக்கடி ஏற்பட்டுவிடும் போலத் தோன்றிய 

தும் சர்க்கார் நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டார்கள். வியாபார 

விஸ்தரிப்புக்கோ, தனி மனிதர்கள் கட்டுப்பாடின்றி பணச் 

செலவு செய்யவோ மூடியாதபடிக் கட்டுப்பாடு செய்தார்கள். 

பிற்காலத்தில் நிலைமை சீரடைந்ததும், கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த் 

இனார்கள். வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் பரவாமல் அபிவி 

ருத்தி வேலைகளிலும் அணைக் கட்டுதல், மின்சார நிலையங்களை 
நிறுவுதல் போன்ற ஆக்க வேலைகளைத் துரிதப்படூத்துவதிலும் 
சர்க்கார் கவனம் செலுத்தினார்கள். கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தி 

னதும் மக்கள் பயந்தார்கள் என்றாலும் அதி சீக்கிரம் தெளி 

வேற்பட்ட்து. 

விலைவாசிகளில், வருஷா வருஷம் எற்றத் தாழ்வு ஏற்படு 

வதுபோல பொருளாதாரத் துறையிலும் அடிக்கடி ஏற்றத் 

தாழ்வு ஏற்படக்கூடும். இப்போது எங்களுக்குக் இடை த்த அனு 

பவங்களைக் கொண்டு எதிர்க்காலத்தில் நெருக்கடிகளள்ச் சமாளிக் 

கும் ஆற்றல் இருக்கறது என்றே நம்புறேன். பொருளாதார 
நெருக்கடி விபரீத உருவம் பெறாமல் தோன்றியதும் மறையும் 
படிக் குறைத்துவிடக் கூடிய வழிகளை நாங்கள். ஆலோசித்து. 
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வ்ருோம். : எப்பேற்பட்ட நெருக்கடி ஏழ்பப்டாலும் மக்கள 

டைய செல்வ் நிலை பாதிக்காமல், அவர்களுடைய வாழ்க்கை 
தலைக் குப்புற விழுந்து விடாமல் காக்க வேணடும் என்ற 

உறுஇ எங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது. 

பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படாமல் தவிர்க்க நாங்கள 
எடுந்துக்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளை நான் விளக விட்டேன். 
(929-ஆம் வருஷத்து நெருக்கடியைப் போன்றதொன்று மீண் 

டும் தோன்றாது. மார்க்ஸின் சித்தாந்தத்தை நாங்கள் பொய் 
யாக்கிவிட்டோம். பொருளாதார ' ஏற்றத்தாழ்வு பற்றி 
(மார்க்ஸ் செய்த அனுமானங்கள் ஆதாரமற்றவை என்றே 

நான் அபிப்பிராயப்படு93றன். 

முதலாளிகள் பேராசைக்காரர்கள, இர்கக இருஷ்டியறழவர் 

கள், உழைப்பவாகளுடைய வயிற்றிலடிப்பவர்கள், பரசிரமஜீலி 

ள், நினைத்ததைச் செயயும் ஆற்றலுள்ள கொடுமைக்காரர்கள் 

இப்படி எல்லாம் எணணிக்கொண்டு முததலாளி-தொழிலாளி 

உறவைப்பற்றியும்,: தேசீயப் பொருளாதாரத்தைப் பற்றியும் 

மார்க்ஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந.நார். ஆகவே உற்பத்திப் பெருக் 

கத்துக்கு ஏற்றபடி, உழைப்பவர்களும் வருமானம் பெற்று, 
கொள்முதல் சக்தியுள்ளவர்களாக மாட்டார்கள் என்று மார்க்ஸ் 

நினைத்தார். மேலும் அடிக்கடி உற்பத்திப் பெருக்கம் ஏற்பட்டு 
௮கவிலை மலிந்துவிடம், இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை 

யில்லாத இண்டாட்டமும் வேறு பல இன்னல்களும் தோன்றக் 

கூடும் என்றும், எல்லாத் துறைகளிலும் சர்க்கார் தலையிட்டு, 
தேசத்தின் பொருளாதாரத்தைக் கைப்பற்றிக் கொண்டால்தான் 

நெருக்கடி. ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும் என்றும் மார்க்ஸ் 

சித்தாந்தம் செய்தார். 

ஒரு காலத்தில் அமெரிக்க முதலாளிகள் செல்வாக்குடன 

தான் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் இன்று தேசத்தின் பொருளா 

தார நிலையை நிர்ணயிக்கும்படியான ஆதிக்கம் அவர்களிட 
மில்லை. அரசியல், பொருளாதார வாழ்க்கையில் அமெரிக்க 
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முதலாளிகள் விசேஷ செல்வாக்குள்ளவர்களாக இல்லை 
யென்றும் அமெரிக்காவில் உற்பத்தியாகும் , பொருள்களில் 
கணிசமான பகுதியை உள்நாட்டிலேயே செலவிடும்படியாக, 
மக்களின் வாழ்க்கை நிலை உயர்ந்து விட்டது என்றும் நான் 
விவரித்து விட்டேன். இவ்வளவுக்கும் பிறகு, அதாவது தொழி 
லாளர்களுடைய கொள்முதல் சக்தியும், வாழ்க்கைத் தரமும் 
பெருகிய பிறகு, எதிர்ப்பாராமல் பொருளாதார நெருக்க 
ஏற்பட்டால், அதற்குப் பணக்காரர்களும் முதலாளிகளும்தான் 
காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. இன்று தொழிலாளர் 
கள் வியாபார மந்தம் ஏற்பட்டு விடுமோ என்று பயப்படுவது 
போலவே வியாபாரிகளும் உற்பத்தியாளர்களும் 'பயந்துகொண் 
டிருக்கிறார்கள். சென்ற பொருளாதார மந்த காலத்தில் ஒர 

வருஷத்தில் 80,000 வியாபாரிகள் திவாலாடவிட்டார்கள். அமெ 

ரிக்காவிலுள்ள மிகப் பெரிய தொழிற்சாலைகளில் முக்கால் 

வாசிப் பேர் நஷ்டமடைந்தார்கள். அவர்களுடைய நஷ்டத் 
தொகை இட்டத்தட்ட ஆறு லக்ஷம் கோடி டாலர்களாகும். 
ஆகவே எதிர்காலத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படா 

திருக்க வேண்டும் என்பதில் முதலாளிக்குத்தான் அக்கறை 
அதிகம். அதைத் தடுக்க அவர்களே முன்வருவார்கள். 
ஆனால் எதிர்காலத்தைப். பற்றி நீர்க்க திருஷ்டியுடன் பார்க்கும் 
ஆற்றல் முதலாளிகளுக்கு உண்டா என்பது சிந்திக்க வேண்டிய 

விஷயம். பொருளாதார நெருக்கடியே ஏற்படாமல் செய்து 

விடுவது முடியாத காரியம். அதைச் சமாளித்து வெற்றி பெற 
வேண்டும். புதுப் பொருள்களும் ஆராய்ச்சிகளும் தோன்றா 

இருக்க வேண்டும், உலக சமாதானமும் ஏற்பட "வேண்டும், 

இவற்றைச் செய்யும் ஆற்றல் முதலாளிகளுக்கோ--சர்வாதிகார 

நாடுகளீலுள்ள இிட்டக் கமிஷன்களுக்ககோ--இருச்குமானால் 
அவர்களுடைய திட்டங்களும் ஹேஷ்யங்களும் வெற்றிபெறும். 
இல்லாவிட்டால் எல்லாம் தோல்விதான். 

இந்த நாட்டில் மக்களுடைய வாழ்க்கைத் தரம் அயர்ந்து 

விட்டது, .அவர்களுடைய வருமானம் பெருச ' கொள்முதல்



வரோம்.  'எப்பேற்பட்ட நெருக்கடி ஏற்பட்டாலும் மக்களு 
டைய செல்வ் நிலை பாதிக்காமல், அவர்களுடைய வாழ்க்கை 

தலைக் ' குப்புற! விழுந்து விடாமல் காக்க வேணடும் - என்ற 
உறு த எங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது. 

- பொருளாதார நெருக்கடி : ஏற்படாமல். தவிர்க்க நாங்கள் 

எடுத் துக்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளை நான் விளக விட்டேன். 

1929-ஆம் வருஷத்து நெருக்கடியைப் போன்றதொன்று மீண் 

டும் தோன்றாது. மார்க்ஸின் சித்தாந்தத்தை நாங்கள் பொய் 

யாக்கிவிட்டோம். பொருளாதார . ஏற்றத்தாழ்வு பற்றி 

மார்க்ஸ் செய்த அனுமானங்கள் ஆதாரமற்றவை என்றே 
நான் அ பிப்பிராயப்படுகறேன். 

முதலாளிகள்  பேராசைக்காரர்கள், ர்க்கஇருஷ்டியற, றவர் 
கள், உழைப்பவர்களுடைய வயிற்றிலடிப்பவர்கள், ' பரசிரமஜீவி 
கள், நினைத்ததைச் செய்யும் ஆற்றலுள்ள கொடுமைக்காரர்கள் 

அடுப்படி எல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு முதலாளி-தொழிலாளி 

உறவைப்பற்றியும், தேசீயப் பொருளாதாரத்தைப் பற்றியும் 

மார்க்ஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். ஆகவே உற்பத்திப் பெருக் 

கத்துக்கு ஏற்றபடி, உழைப்பவர்களும் வருமானம் பெற்று, 
கொள்முதல் சக்இயுள்ளவர்களாக மாட்டார்கள் என்று மார்க்ஸ் 

நினைத்தார். மேலும் அடிக்கடி உற்பத்திப் பெருக்கம் ஏற்பட்டு 
அகவிலை மலிந்துவிடும், இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை 
மில்லாத் இண்டாட்டமும் வேறு பல இன்னல்களும் தோன்றக் 
கூடும் என்றும், எல்லாத் துறைகளிலும் சர்க்கார். தலையிட்டு, 
தேசத்தின் பொருளாதாரத்தைக் கைப்பற்றிக் கொண்டால்தான் 

நெருக்கடி ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும் என்றும் மார்க்ஸ் 

சித்தாந்தம் செய்தார். | 

ஒரு காலத்தில் அமெரிக்க முதலாளிகள் செல்வாக்குடன் 
தான் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் இன்று தேசத்தின் பொருளா 
தார நிலையை நிர்ணயிக்கும்படியான ஆதிக்கம் அவர்களிட 
Bate. Aue, பொருளாதார வாழ்க்கையில் அமெரிக்க. 
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முதலாளிகள் விசேஷ செல்வாக்குள்ளவர்களாக இல்லை 
யென்றும் அமெரிக்காவில் உற்பத்தியாகும் , பொருள்களில் 

கணிசமான பகுதியை உள்நாட்டிலேயே செலவிடூம்படியாக, 

மக்களின் வாழ்க்கை நிலை உயர்ந்து விட்டது என்றும் நான் 
விவரித்து விட்டேன். இவ்வளவுக்கும் பிறகு, அதாவது தொழி 

லாளர்களுடைய கொள்முதல் சக்தியும், வாழ்க்கைத் தரமும் 
பெருகிய பிறகு, எதிர்ப்பாராமல் பொருளாதார நெருக்கடி 

ஏற்பட்டால், அதற்குப் பணக்காரர்களும் முதலாளிகளும்தான் 

காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. இன்று தொழிலாளர் 

கள் வியாபார மந்தம் எற்பட்டு விடுமோ என்று பயப்படுவது 

போலவே வியாபாரிகளும் உற்பத்தியாளர்களும் பயந்துகொண் 
டிருக்கறார்கள். சென்ற பொருளாதார மந்த காலத்தில் ஒரே 
வருஷத்தில் 50,000 வியாபாரிகள் இவாலாவிட்டார்கள்.. அமெ 

ரிக்காவிலுள்ள மிகப் பெரிய தொழிற்சாலைகளில் முக்கால் 

வாசிப் பேர் நஷ்டமடைந்தார்கள். அவர்களுடைய நஷ்டத் 

தொகை இட்டத்தட்ட ஆறு லக்ஷம் கோடி டாலர்களாகும். 
ஆகவே எதிர்காலத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படா 
தருக்க வேண்டும் என்பதில் முதலாளிக்குத் தான் அக்கறை 

அதிகம். அதைத் தடுக்க அவர்களே முன்வருவார்கள். 

ஆனால் எதிர்காலத்தைப். பற்றி நீர்க்க இிருஷ்டியுடன் பார்க்கும் 
ஆற்றல் முதலாளிகளுக்கு உண்டா என்பது சிந்திக்க வேண்டிய 

விஷயம். பொருளாதார நெருக்கடியே ஏற்படாமல் செய்து 

விடுவது மூடியாத காரியம். அதைச் சமாளித்து வெற்றி பெற 

வேண்டும். புதுப் பொருள்களும் ஆராய்ச்சிகளும் தோன்றா 

இருக்க வேண்டும், உலக சமாதானமும் ஏற்பட வேண்டும், 

இவற்றைச் செய்யும் ஆற்றல் முதலாளிகளுக்கோ--சர்வாதிகார் 

நாடுகளீலுள்ள இட்டக் கமிஷன்களுக்ம்கா--டஇருச்குமானால் 

அவர்களுடைய திட்டங்களும் ஹேஷ்யங்களும் வெற்றிபெறும். 

இல்லாவிட்டால் எல்லாம் தோல்விதான். 

இந்த நாட்டில் மக்களுடைய வாழ்க்கைத் தரம் உயர்ந்து 

விட்டது, அவர்களுடைய வருமானம் பெருச "கொள்முதல் 
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சக்தியும் அதிகமாக விட்டது ; . பெரும்பான்மையான மக்கள் 

அரசியல் நிகழ்ச்சிகளைத் தெரிந்து - கொள்ளும் அளவுக்குக் 

கல்லியறிவுள்ளவர்கள். இவர்களைக் கொண்ட சமூகத்தில் 
விலைவாசியில் ஏற்றத் தாழ்வு ஏற்படாமல் சமநிலை எற்படுத்து 

வது முடியாத, காரியம். இது எப்படி என்று நீ கேட்கலாம், 

சொஷ்றேன். இனசரித் தேவைகளின் உற்பத்தி, கட்டுப் 

பாடு, விநியோகம் இவைகளை நிர்ணயம் செய்துவிடுவது ஓரளவு 

சாத்தியமே. ஆனால் மற்றப் பொருள்களின் உற்பத்தியையோ, 

தேவையையோ நிர்ணயித்து விடுவது” அவ்வளவு சுலபமல்ல. 
உதாரணமாக, செளகர்யத்துக்காகவும் ஆடம்பரத்துக்காகவும் 

உள்ள. சாதனங்களின் விலைவாசிகளை கட்டூப்படுத்த முடியாது. 
பொருளாதார நிலைமையைத் தவிர, மனோபாவம்கூட, விலை 
வாசிகளைக் கட்டுப்படுத்தக் கூடும். வதந்தியினாலோ, உற்பத்த 

பெருக்கமேற்பட்டு, சரக்கு பெருக்கமேற்பட்டு விடும் என்ற ஊத் 
இனாலோ, போட்டி ஏற்படக்கூடும் என்ற பயத்தினாலோ, கையி 

லிருக்கும் சரக்குகளைத்: தள்ளிவிடும் நோக்கத்தில் வியாபாரிகள் 

விலைவாசிகளைக் குறைத்துவிடக் கூடும். இடீரென்று ஒரு சிலர் 

விலையைக் குறைப்பதால் நெருக்கடி ஏற்பட்டுவிடக் கூடும். 
அதேபோல, கடைத் தெருவில் சரக்கல்லாதபோது இிராகக்குத் 

தகுந்தாற்மோல உற்பத்தி பெருக்கம் இருக்காது என்று ஊடத்து 

இரு சிலர் விலையை உயர்த்தஇவிட்டாலும் நெருக்கடிதான் மிஞ்சும். 

அவசியப் பொருள், ஆடம்பரப் பொருள் ஆக எதனாலும் விலை 

வாசியை நிலைகுலையச் செய்ய: முடியும். மக்களுடைய வாழ்க் 
கைத் தரமும் வருமானமும் உயர உயர தேவைகளைச் சமா 

வித்து உற்பத்தி செய்யவோ, ௮இக உற்பத்தி ஏற்பட்டுவிடாமல் 

கட்டுப்படுத்துவதோ சிரமசாத்தியமாடவிடும். 

தொழிலாளர்களுடன் நீண்டகால சம்பள ஒப்பந்தங்கள் 
'செய்துகொள்வதாலும் பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட 
ஹேதுவுண்டு. தொழிலாளர்களுடைய ஊதியத்துக்கும் நாட்டு 

நடப்பும், விலைவாசிக்கும் ஒத்துக்கொள்ளாதபடி இருந்தால் 

"நெருக்கடி எற்படும். . விலைவாசிகள் உயர்ந்து அதற்கேற்றபடி 
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தொழிலாளர்களுடைய வருமானம் உயர முடியாதபடி அவர்க 
ளுடைய ஒப்பந்த நிபந் தனைகளிருந்துவிட்டாலும் ' அதைத் 
தொடர்ந்து நெருக்கடி ஏற்பட்டு விடும். விலைவாஏிகள் மலிந்து 

விட்டாலும் நெருக்கடி ஏற்படும். சலனமேற்பட்டாலே, நெருக் 

கடியை ஊதிப் பெருநெருப்பாக்விடக் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் 

நேர்ந்துவிடும். ஆகவே ஒரு தேசத்தின் பொருளாதாரத்தை, 
ஜோஸ்யம் கூறும்படியோ, சமயத்துக்குத் தக்கவாறு சமா 
ளித்துக் கொள்ளும்படியோ செய்ய வேண்டுமானால், அதுவும் 

அமெரிக்கா போன்றதொரு நாட்டின் பொருளாதார நிலை 
மையை இஷ்டப்படி மாற்றி அமைக்க வேண்டுமானால் ஒரு வழி 
செய்யலாம். முதலாவதாக இன்று அமெரிக்கத் தொழிலாளர் 

கள் அனுபவித்து வரும் உரிமைகளைப் பறிமுதல் செய்துவிட 
வேண்டும். வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய வசஇகளை மட்டும் கொடுத் 

துவிட்டு, தொழில் முறையிலும், வேலை நேரத்திலும், வரு 

மானத்திலும், சர்க்கார் செய்யும் மாறுதல்களை அப்படியே 

ஏற்றுக்கொள்ளும்படி மக்களை அடிபணியச் செய்துவிட 
வேண்டும். ஜனநாயக வளர்ச்சியுற்ற நாட்டில் இது சாத்தியமா ? 

எந்த அமெரிக்கனாவது, தேசத்தில் ஸ்திரமான பொருளாதாம 
நிலைமை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மேலே கூறிய 

யோசனையை ஏற்றுக் கொள்வானா ? மாட்டவே மாட்டான். 

எந்த விலை கொடுத்தாவது, நிரந்தர பொருளாதாரமும் அமை 
இதயும் வேண்டும் என்று கூறினால் நான் சொல்லும் இந்த 
மார்க்கம்தான் ஏற்றது. சோவியத் ரஷ்யாவில் வேலையில்லாத் 

திண்டாட்டம் என்ற பேச்சே கிடையாது என்று விஸ்தாரமாகப் 

பிரசாரம் செய்றார்கள். இந்தக் கூற்றுக்கு ஆதாரமுண்டா 
இல்லையா என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க. வேண்டிய அவசி 

ய்மே இல்லை. அப்படி இருந்தால் இந்தச் சந்தோஷச் செய்தி 

யில் மறைந்திருக்கும் பொருள் என்ன? 

பொருள் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தி விலவாசிகளைத், தலை 

குப்புற அடித்துவிடும் மட்ட ரகமான குற்றத்தை முதலாளிகள் 

தான் செய்வார்கள் என்று தம்பட்டமடிக்கறார்கள். சோவியத் 
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ருஷ்யாவில், அதிக உற்பத்தியே கடையாது. ஆனால் அந்த 

நாட்டின் பொருளாதாரக் கொள்கையினால் சுபிட்சம் நிலவவே 

இல்லை. அங்கு எப்போதுமே பற்றாக் குறைதான் இருக்கறது. 

1911-ஆம் ஆண்டில் அரசைக் கைப்பற்றிய காலம் முதல் 

நாளது வரையில் ஒரு வருஷத்தில்கூட பாட்டாளி மக்களான 
விவசாயிகள்-கொழிலாளர்களுடைய தேவைகளைப் பூர்த்தி 

செய்து திருப்தி நிலவச் செய்யவே இல்லை. பொருளாதார 

மந்த காலத்தில் அமெரிக்கர்கள் இண்டாடினார்களே, sy 
போது அவர்களுக்குக் கடைத்த அளவு குடியிருப்பு வசதியோ, 

உடையோ, உணவோகூட ருஷ்யப் பாட்டம்! மக்களுக்குக் இடைகக 

லில்லை. வாழ்க்கைக்குப் போதுமான அளவு உணவும் உடை 

யும்கூடக் இடைக்கலில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். சோவி 

யத். பத்திரிகைகளோ தரத்தைவிட அனவைப் பற்றியே பிர 

மாதப்படுத்தி எழுதுவது வழக்கம். அதுமட்டுமல்ல, ௮மெரிக் 

காலில் சாதாரண .பிரஜை இனசரி வாழ்க்கையில் மின்சாப 
விளக்கு, ரேடியோ, கடியாரம், மோட்டார், போதுமான குடி 
யிருப்பு வசதி, ஆயெவைகளை தேவைகளாகப் பாலித்து உப 

யோகிறான். முதலாளித்வ ஆஇக்கத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் 
இந்த நாட்டில் சாதாரண தொழிலாளிக்குக் கிடைக்கும் வசத 
கள்தான் இவை. ஆனால் பாட்டாளி மக்கள் நிறைந்த ரஷ்யா 

லிலோ இவை எலிலாம் ஆடம்பர சாதனங்களாகக் கருதப் 
படன்றன. தேவை தேவை என்ற கூக்குரல் இருக்கும்படியே 
அந்த நாட்டில் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தி வைக்கறார்கள். 
அதனால்தான் தேசத்தின் பொருளாதார சுபிட்சம் ஒரே நிலை 

யிலிருக்கும்படிச் செய்வது சாத்தியமாகிறது. தேவைக்குத் 

தகுந்தபடி உற்பத்து பெருகாததால் தொழிலில் போட்டியில்லை 

என்பதுடன் சரக்கின் நயத்தையோ, தரத்தையோ, விலையை 

யோ பார்க்காதபடி, கஇடைத்ததும் பேராவலுடன் உபயோடுத்து 

லிடூம் குணம் ௮ங்கு எல்லாருக்கும் ஏற்பட்டுவிடூகிறது. 

| சோவியத் நாட்டில் பொருளாதார நிலைமை ஒரேசீராக இருப் 
பதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் உண்டு. சுதந்தர ஆர்வமுள்ள 
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எந்த நாட்டானும் அந்தக் கொள்கையை: விரும்பவேமாட்டான்.. 
கால தேச வர்த்தமானங்களுக்குத் தக்கபடி தேசத்தின். பொரு 
ளாதார நிலைமையைச் -சரிக்கட்டிக்கொண்டு. போகவேண்டும் 
என்ற பிரச்னையே சோவியத் தலைவர்களுக்கு ஏற்பட்டதில்லை ; 
ஏற்படவும் செய்யாது. எனென்றால் அவர்களுடைய ஆணைக்கு 

அடங்கி நடக்க தொழிலாளர்கள் எப்போதும் தயாராக இருக்க 

றார்கள். வேலை நேரம், சம்பளம், வசதிகள், வாழ்க்கை நிலை 

போன்ற ஒவ்வொன்றிலும், மேலேயுள்ள அதிகாரிகளின் 

ஆணையையோ ஆலோசனையையோ மிகவும் பவ்யத்துடனும் 

உடனடியாகவும் ஏற்றுக் கொள்ள சோவியத் ஊழியர்கள் 

தயாராக இருக்கிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பளமோ, அல்லது 

வேலை நேரமோ உற்பத்தி அளவோதான் காம்ரேட் ஸ்டாலி 

னுக்குத் திருப்தியளிக்கும் (அதைத்தான் அவர் விரும்பு8றார்) 

என்று ஒரு சர்க்கார் அதிகாரி சொல்லி விட்டால் போதும். 
உடனே காம்ரேட் ஸ்டாலினைத் திருப்தி செய்யத் தொண்டர் 
கள் அணி வகுத்து நிற்பார்கள். ஊதியம் பெற்றுக்கொண்டோ 

பெறாமலோ அதிக நேரம் வலை செய்து உத்தரளவ நிறை 
வேற்றுவார்கள். உணவைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும், 

வேலை நேரத்தைக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும், மாமிச 

ஆகாரமில்லாமல் இந்த வாரத்தைக் கழிக்க வேண்டும். சம்ப 

ளத்தைக் குறைத்துக் கொள்ளவேண்டும்--இப்படி எல்லாம் 
சர்க்கார் உத்தரவு சளம்பும். காம்ரேட் ஸ்டாலின் விரும்பு௫றார் 

என்றுதான் நாசூக்காகச் சொல்வார்களே தவிர சர்க்கார் 

உத்தரவு என்று சொல்ல மாட்டார்கள். உடனே இச்சாபூர்வ 

மாக எல்லோரும் காம்ரேட் ஸ்டாலினின் ஆலோசனையை ஏற் 

றுக்கொண்டு அவரை மடழ்விக்க முயல்வார்கள். இச்சா பூர்வ 

மாக ஏற்றுக்கொள்ளா விட்டால், அடிமைக் கொட்டடி யிலோ, 

சிறையிலோ வாழ வேண்டும் என்பது தெரிந்த விஷயமாக 
இருக்கும்போது எவர்தான் * இச்சாபூர்வமாக * சம்மதிக்க 

மாட்டார்கள் ? அந்த நாட்டிலே ஒவ்வொருவரும் உழைக்கத் 
தான் வேண்டும் ; நாள் முழுவதும் உழைக்கத்தான் வேண்டும். 
எனென்றால் அங்கு தனி மனிதனுக்குச் சுதந்தரம் கடையாது.. 
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மனிதனுடைய ஜீவாதாரத் தேவைகளைக்கூடச் சமாளிக்க முடி 
யாது. புத்தி சாதுர்யத்தாலோ, வேறு எந்த விதமாகவோ 
அவன் * ஆணையிடும் பதவிக்கு? உயர்ந்தால்தான் சுகமாக, 
art முடியும். இது சுலபமான காரியமல்ல, மேற்பதவிக்கு 
உயர்வ தற்ருள் பல இன்னல்களைச் சமாலித்தாக வேண்டும். 

நிரந்தரமான, சலனமற்ற, அமைதியான வாழ்வுக்கு அப்ப 

டிப்பட். மகத்தான தியாகம் அவசியம்தானா ? அந்த மாதிரி 

மிருப்பதைவிட முழுமூச்சுடன் உற்பத்தி செய்து சுகமாக: 

வாழ்ந்து, எப்போதோ ஏற்படும் பொருளாதார நெருக்கடியைச் 
சமாலிப்பது எவ்வளவோ மேல் என்று நான் எண்ணு£றேன். 

சமூதாய முன்னேற்றத்துக்கு (சுபிட்சத்துக்கு) உற்பத்திப் பெருக் 
கம்தான் அஸ்திவாரம் என்று மார்க்ஸும் லெனினும் சொல்லி 

யிருக்கிறார்கள். அது சரியான ஊகமே. அமெரிக்கத் தெ.ழி 

லாளர்கள் இந்த நோக்கத்தை ஆதரிக்கிறார்கள். Boone 

டால் நாங்கள் இவ்வளவு முன்னேற்றமடைந்திருக்க முடியாது. 

உற்பத்திப் பெருக்கமும் தொழிலபிவிருத்தியும் ஏற்பட்டால் 

தான் வாழ்க்கை வசதிகளை அதிகரித்துக் கொள்ள முடியும். 

சமூக முன்னேற்றத்துக்காக தாங்களும் ஒரளவு உழைப்பும் 

ஊதியமும் செலலிட வேண்டும் என்பதை தொழிலாளர்கள் 

உணர்ந்இருக்கிறார்கள். இதனால் ஏற்படும் நஷ்டத்தைக் கண்டு 

அவர்கள் தயங்கவில்லை. அவர்கள் மனமுவந்து செய்கரார்கள். 
நிரந்தரமான சுகவாழ்வும், உயர்ந்த அளவு வருமானமும் ஒரே 

காலத்தில் இடைக்காது என்பது அமெரிக்கத் தொழிலஈர்களுக் 

குத் தெரியும். ஆனால், பொருளாதார மந்தத்துக்குப் பயந்து 

அரைப் பட்டினி டக்க அவர்கள் தயாராக இல்லை. கஷ்டம் 

வரும்போது அனுபலிப்போம், இப்போது சுகமாக வாழ்வோம் 

என்பதே அவர்களுடைய கொள்கை. வாழ்க்கையில் ஏற்படும் 

எதிர்ப்பாராத இன்னல்களிலிருந்து தப்பிக்கப் பாதுகாப்புத் 

கான் வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய கோரிக்கை, அதை 

அவர்கள் பெரும்பாலும் பெற்று விட்டார்கள். நிரந்தர அமை 

இக்காக ருஷ்யாவிலுள்ள தொழிலாளியைப் போல * விலை” 
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கொடுக்க அமெரிக்கத் தொழிலாளர்கள் தயாராக இல்லை. 
அமெரிக்காவிலுள்ள வாழ்க்கை வசதிகளையும் ருஷ்யாவிலுள்ள 
வாழ்க்கை நிலையையும் அறிந்த எவரும் அமெரிக்கத் தொழி 

லாளருடன் இதைப்பற்றி விவாத த்துக் கொண்டிருக்க 

மாட்டார்கள். 
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| (11) 

மக்கள் பொறுப்பு 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

அந்தக் காலத்தில் நாம் விவாதிக்கும்போது எப்படி எதிர்க் 

கட்சி பேசுவாயோ அதேபோலவே இப்போதுமிருக்கறாய், நீ 

மிகவும் பெரியதொரு பிரச்னையைக் கிளப்பி விட்டாய் என்பதை 
நான் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும், 

அமெரிக்காவில் செல்வம் கொழிப்பதற்கு அந்த நாட்டி 

லுள்ள இயற்கை வளம்தான் பிரதான காரணமாகையால், 

இந்த நாட்டின் அனுபவங்களை வைத்துக்கொண்டு பொதுவான 

பிரச்னைகளில் முடிவு கட்ட முடியாது என்று நீ சொல்கருய். 

இந்த நாட்டில் வளமான பூமி ஏராளமாக இருக்கறது ; எல்லா 

விதமான கனிப் பொருள்களும் கடைக்கன்றன ; மண்ணெண் 

ணெய், பெட்ரோல் முதலிய எண்ணெய்களும் ஏராளமாக 
இருக்கின்றன ; பிரம்மாண்டமான நதிகள், நீண்ட சமுத்திரக் 
கரை, சுகமான சீதோஷ்ணல்திதி--எல்லாம் இங்கே உண்டு. 
இவ்வளவு வசதிகளும் இருப்பதால் செல்வம் பெருகுிறது. 

'பணக்காரர்களுடைய மடியிலிருந்து தெறிக்கும் திவலைகளைக் £ 

கொண்டு இங்குள்ள ஏழைகளும் சுகமாக வாழ (uy Gog. 

இதிலென்ன ஆச்சர்யம் என்று கேட்டூ விட்டு, இதே மாதிரி 

வசதிகளை வேறு நாட்டில் இடைக்கும்படிச் செய்ய முடியுமா 

என்று சந்தேகப்படகறாய். இந்த நாட்டிலுள்ள பொருள் 

வளம் குறைந்து விட்டாலும் ஏழைகளுடைய வாழ்க்கை கடுமை 

யாூவிடும் என்று எதிர்பார்க்கறாய். | 

ஹென்ரி, உன்னுடைய வாதம் ஆழமானதுதான். ஐரோம் 

பிய நாடுகளைலிட இந்த நாடூ எல்லா அம்சங்களிலும் வளம் 

பொருந்தியது என்பதை நான் மறுக்க முடியாது. ஆனாலும், 
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தீர்க்கமாக ஆலோசித்த பிறகும், இந்த நாட்டின் செல்வ நிலைச் 
கும் சுபிட்சத்துக்கும், வர்க்கபேதமற்ற முதலாளித்வமே அடிப் 

'படைக் காரணம் என்ற முடிவுக்கே வரு£றேன். 

முதலாவதாக அமெரிக்காவை மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் 
பார்ப்போம். ருஷ்யாவிலும் ஏராளமான இயற்கை வளமிருக் 
றது. கம்யூனிஸ்டு கொள்கைப்படி ஜார் ஆட்சி முதலாளித்வ 

, ஆதிக்கம் நிறைந்ததாகவே இருந்தது. ஆனால் அந்த நாளில் 
நிலப் பிரபுத்துவ ஆட்சியும் எதேச்சாதிகாரமும்தான் முழுக்க 
முழுக்க இருந்தது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அந்தக் 

காலத்தில் சில முதலாளிகளும் அந்த நாட்டில் வாழ்ந்தார் 

கள். அமெரிக்காவில் செல்வம் பெருியதைப்போல, இயற்கை 

வளத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அந்த நாட்டிலும் என் 

செல்வ நிலையை உயர்த்தவில்லை £ நாட்டிலுள்ள செல்வம் 

முழுவதும் ஒரு சில குடும்பத்தாருடைய கையில் எப்படிச் சக் 

தற்று ? தானியம், மரம், தோல், எண்ணெய் என்று பல பல 

பொருள்களை அந்தக் காலத்தில் ஏற்றுமதி செய்தார்களே 

அப்படியிருந்தும் ஒரு சிலர்தானே பணக்காரர்களாக முடிந்தது? 

அவர்களுடைய மடியிலிருந்து செல்வம் சதறவுமிலல், ஏழை 
கள் வாழவுமில்லை, இது ஏன் ₹ 

அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினை எடுத்துக்கொள்வோம். அதை 

யும் முதலாளித்வ ஆதிக்கமுள்ள நாடு என்றுதான் மார்க்ஹீய 

நண்பர்கள் கூறுகறார்கள். ' நான் அப்படி எண்ணவில்லை. 

ஸ்பெயினும் நிலப்பிரபுத்வ (ஜமீன்தாரி) ஆட்சியுள்ள நாடு 

என்பதே என்னுடைய அபிப்பிராயம். நீளமான சமுத்திரக் 

கரையும் நல்ல சீதோஷ்ண ஸ்திதியுமுள்ள அந்த நாட்டில் 

எராளமான கனிச் சுரங்கங்கள் இருக்கின்றன. விவசாயமும் 

செழிப்பாக நடக்கறது. அங்கும் நாடு முன்னேறாமல் தடை 

செய்வது முதலாளித்வம் அல்ல. நாட்டின் செல்வத்தைப் 

பெருக எல்லாரும் அனுபலிக்க முடியாமல் குறுக்கிடுவது 

வகுப்பு பேதமும் வர்க்க பேதமூம்தான். 

143



ஐலஸ்லாந்தைப் போலவோ, வட ஸ்காண்டிநேவலியாவைப் 

போலவோ, இந்த நாடும் இயற்கை வளம் குன்றி வரண்டு 

இருபபதாக வைத்துக் கொள்ளுவோம் ; அப்போதும் இந்த நாட் 

டில் முன்னேற்றம் காண முடியும். ஆனால் சிறிது மந்த 

மாகவே இருக்கும். இந்த நாட்டிலுள்ள சமூக அமைப்பும், 

பண்பும் அலாதியானது. இல்லாவிட்டால் இன்றுகூட வசதிக 

ளிருந்தும் பல துறைகளில் முன்னேற்றமில்லாமல்தான் இந்த 
நாடும் இருக்கும். 

நிலப் பிரபுத்துவ ஆட்சியும் சாதித் திமிருமுள்ள ஒரு நாட் 
டுடன் ஜனநாயகப் பண்பில் வளர்ந்திருக்கும் அமெரிக்காவை 

ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் என்னுடைய வாதம் தெளிவாக விளங் 

கும். தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சிறிது மிகைப் 

படுத்தியே கூறுகிறேன். கருப்பும் வெள்ளையுமாகப் பிரித்து 

பேதங் காட்ட முடியாது என்றாலும், வித்தியாசத்தைத் கெளி 

வாக எடுத்துக் காட்ட முடியும். 

பிரபுக்கள், பணக்காரர்கள், மேல் சாதி என்று இருக்கும் 

சமூகத்தில், &ழ்ச் சாதி மக்கள் முன்னுக்கு வரச் செய்யும் 

"முயற்சிகளை எல்லாம் மேல்ச் சாதியார் தடை செய்ூஞர்கள். 

பணக்காரர்களுடைய டாம்பீக வாழ்க்கையைக் கண்டு 

ஏற்படும் வெறுப்பையோ சுக வாழ்வையும் திமிரையும் கண்டு 

ஆத்திரப்படுவதையோ நான் இங்கு சொல்லவேண்டியதில்லை. 
ஆடம்பரத்தில் மூழ்யெே ரூஷ்யப் பிரபுக்களும் ஜ்ர்மானியப் 
பிரபுக்களும் விலையுயர்ந்த கண்ணாடிக் கோப்பைகளை, . மது 

வைக் குடித்ததும் விலையுயர்ந்த நிலைக் கண்ணாடிகள் மீது 

வீசி உடைத்துச் சந்தோஷமடைந்தார்களே, அவர்களுடைய 

வாழ்க்கையை நினைத்துப் பார் £ பெரிய மனிதத்தனத்துக்கு 

அடையாளமாக, குனிந்து நிமிர்ந்து வேலை செய்ய முடியாத 

படி, அழடூன் பேரால் மார்க்கச்சை அணிந்துகொண்டிருந்த 

ஐரோப்பியப் பெண்களைப் பற்றி நினைத்துப் பார் ? அல்லது. 

நாகரீகத்தின் பேரால், காலை இழுத்துக் குறுக்க கட்டைச் 

செருப்பு அணிந்து கொண்டு தத்தித் தத்தி நடந்த சீனச் சீமாட் 

144



டியை ஞாபகப்படுத்திக்கொள். தங்களுடைய சொத்துச். சுதந்த 

ரங்களைக் காப்பாற்ற போலீஸாம் ராணுவமும் எப்போதும் தயா 

ராக இருக்கின்றன என்ற நினைப்பில் பெருங்குடி. மக்களும் 

பணக்காரர்களும் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தார்கள் ) ஏழை மக்களை 
அவமதித்தார்கள் ழ அவர்களுடைய நெஞ்சிலே வெறுப்பும், 

பொறாமையும், வஞ்சகமும் ஏற்படும்படி திமிராக போக வாழ்வு 

வாழ்ந்தார்கள். செல்வம் பெருக, இயற்கை காட்டிய வழி 

களைக் கண்கொண்டு பாராமலிருந்தார்கள். மற்றவர்கள் 

வாழ நாம் எதற்காக உழைக்க வேண்டும் என்றே அவர்கள் 

எண்ணினார்கள், மற்றவர்களைப் பற்றி அவர்கள் er 
மாகச் சிந்திக்கவில்லை. தாராள சிந்தையுடன் மற்றவர்களுடன் 

கூடிப் பழட, உழைக்கும் தொழிலாளர்களுடைய மனத்தை 
முறித்து விட்டார்கள். பணக்காரர்களுக்கும் பரம்பரைப் பெரிய 

மனிதர்களுக்கும்தான் செளரவமும், உரிமைகளும் என்பதுடன் 

ஆளும் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடைய பெருமைக்கும், 

செளகரியத்துக்குமே மற்றவர்கள் : உழைக்க வேண்டும் 

என்ற நியதியுள்ள நாடுகளில் திறமைசாலிகளும் அறிவாளிக 

ளும் தங்களுடைய அறிவும் ஆற்றலும் பிரகாசிக்க முடியாதபடி 

ஒளிந்துகொள்ளுகிறார்கள். 

வர்க்க பேதமுள்ள நாடுகளில் மக்களுடைய ஆற்றலும் 

அறிவும் சோபிக்காதிருப்பதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் உண்டு. 

சமூக அமைப்பில் தனக்குத் தான் எல்லா அம்சங்களிலும் 

உயர்ந்த ஸ்தானம் உண்டு என்று மேல் குலத்தைச் சேர்ந்த 

வன் எீண்ணிக்கொள்கிறான் ; அதை வற்புறுத்த அகம்பாவத் 

துடன் நடந்து கொள்கிறான். சமூகத்திலுள்ள உயர்ந்த பதவி 

களிலும், சர்க்கார் உத்தியோகங்களிலும் வியாபாரத்திலும் 

பணக்காரர்களையும், ஆளும் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த பெருங்குடி 

மக்களையும் மட்டுமே நியமிக்கறார்கள். ஏழைகளுக்கு அந்தப் 
பதவிகள் இடைக்கா திருப்பதற்காக என்ன என்னவோ காரணங் 

களைச் சிருஷ்டிக்கறார்கள். ஆகவே, அனுபவங்களைக் கொண்டு 

பொதுவாகக் கவனித்துப் பார்த்தால் மக்களுடைய குணத்தையும் 
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குலத்தையும் பழித்து உரிமை கொண்டாடுவது பணக்காரர் 

களுடைய--சமூக ; த்தில் உரிமைகளை ஏகபோகமாக அனுப 

வித்து வரும் மேல் வகுப்பாருடைய--கொள்கையாக இருக்கிறது. 

சாதாரண மக்களுடைய தைரியம், நேர்மை, ஒழுக்கம், அறிவு, 

சாகஸம், கட்டுப்பாடு முதலிய நல்ல குணங்களைப் பாராட்டூவ 

தற்குப் பதிலாக பழித்துக் கூறுவதுடன், அவர்களை உதாசீனப் 

படுத்தியும், தாழ்வாக எண்ணியும் வெறுத்தும் நடந்துகொள் 
Bn reer. 

மேல் வகுப்பு, &ீழ் வகுப்பு என்ற பிரபுத்வ ஏழை பேதம் 

ஆண்டவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டு 

டாம்பீகமாகவும் அகம்பாவத்துடனும் பணக்காரர்கள் வாழ்ந் 

தார்கள் ; ஏழைகளுடைய மனத்தில் பீதியும் பொறாமையும் 

ஏற்படும்படி நடந்து கொண்டார்கள். ஏழை மக்களுக்கு சுக 

போகங்களை அனுபலிக்கும் உரிமையே இடையாது என்ற எண் 

ணம் அவர்களுக்கு இருந்தது. பதினேழாம் நூற்றாண்டுவரை 

யில் ஆடம்பரப் பொருள்களை ஏழைகள் உபயோ௫க்கக்கூடா 

தென்ற சட்டம் பல நாடூகளிலிருந்தது. அமெரிக்காலில்கூட, 

தங்கம், வெள்ளி, ஜரிகை ஆடைகள், பட்டு போன்ற மெல்லிய 

ஆடைகள் போன்றவைகளை ஒரு சிலரே உபயோடுக்கலாம் என்ற 

சட்டமிருந்தது. சமூக அந்தஸ்துக்குத் தக்கபடி உணவும் உடை 

யும் இன்ன மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்றுகூட சட்டம் 

செய்யப்பட்டிருந்தது. . உதாரணமாக, பிரபுக்களின் அந்தஸ்துக் 
குக் €ழ்ப்பட்டவர்கள், மாமிசத்தை அடைத்துச் செய்த பணியார 
ரொட்டிகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று 1498-ஆம் வருஷம் பார்லி 

மெண்டில் சட்டம் செய்தார்கள். இந்தச் சட்டம் ஸ்காட்லாந்தி 
ஓள்ள பொது மக்களுக்காகவே நிறைவேற்றப்பட்டது. 1752- 

ஆம் வருஷத்தில் தாமஸ் ஆல்காக் என்றவர் ஏழைகள், பொடி 
போடுவதையும், தேயிலை குடிப்பதையும், ஏழைப் பெண்கள் 

தலையில் நாடா சூடிக் கொள்வதையும் கண்டு ஆத்திரப்பட்டார் ; 
இவை பணக்காரர்களுடைய உரிமைகள் என்று எண்ணிய அவர் 

ஏழைகள் இவற்றை உபயோகிக்கக் கூடாது என்று சட்டமியற்ற 

வேண்டும் என்று கோரினார். 
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நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே ஏழை மக்களின் வாழ்வைக் 
கண்டு பொருமும் பணக்காரர்களைப் பார்க்கறோமே? சமூக 

௮ந்தஸ்துப் பெறுவதற்கு ஒரு எல்லை நிர்ணயம் செய்ய 

வேண்டும், ஏழைகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று வாய் 

விட்ட்ச் சொல்லிய பல பணக்காரர்கள் ஐரோப்பாவில் இருக்க 

றார்களே ! “ ஏழைகளுக்கு மோட்டார் சவாரியா, சே ! காலங் 

கெட்டு விட்டது ” என்று கூறுகறவர்களும் உண்டு. அகம்பா 

வத்திலும், பணத் திமிரிலும், குலப் பெருமையிலும் தஇளைப்ப 

வர்களுக்கு, வாழ்க்கையில் எழை-பணக்காரன் என்று இரு 

உலகங்கள் இருக்றதென்றும், ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாச 

மூள்ளவை என்று தோன்றுகிறது. 

அவர்களுடைய அந்தஸ்தும், பணமும் மாறி, சமூகப் புரட்சி 

யைக் கண்ணால் கண்ட பிறகும்கூட உடன் பிறந்த குணங்களை 

உதறியெறிய அவர்களால் முடியவில்லை. பரம்பரையாக இரத் 
தத்தில் ஊறிய முணங்களாகையால், மனத்தில் வே௱ன்றிக் 

ஐஒடக்கன்றன. பணக்காரர்களிடம் எழைகளுக்கு நம்பிக்கையும் 

செ.ளஜன்ய பாவமும் ஏற்படுவதில்லை ; அதற்கு ௮வர்களுடைய 

நடத்தையும் குணமும்தான் காரணம் ; அதனால்தான், இன்று 

கூட ஐரோப்பாவிலுள்ள தொழிலாளர்கள் உற்பத்தஇுப் பெருக் 

கத்தில் மனப் பூர்வமாக ஈடுபடாமல் ஒதுங்கி நிற்கறார்கள். 

மனித உழைப்பைக் குறைக்கும் யந்திர சாதனங்களை தொழிற் 

சாலைகளில் புகுத்துவதை எதிர்த்து நிற்கிறார்கள். ஆகவே, 

இந்த நாச வேலைக்கு, தேச சுபிட்சம் ஏற்படாமலிருக்கும் 
தடைக்கு, ஏமை மக்களின் முன்னேற்றத்துக்குக் குறுக்கே 

நிற்கும் மனப்பான்மைக்கு, முதலாளித்வ சக்தி காரணம். 
என்று சொல்ல முடியாது. பழைய காலத்தில் ஆளும் வர்க்க 
மாக இருந்த பிரபுக்களின் வம்சத்தில் தோன்றியவர்களின் 

சாதித் திமிரும், மேல் வகுப்பாரின் ஆ திக்கமுமேதான் காரணம். 
இதையும் ஒரு விதத்தில் வர்க்கப் போராட்டம் என்றுதான் 

சொல்ல வேண்டும். ஆனால் மேலிருந்து 8ழே பரவுவதால், 
அப்படிச் சொல்வதில்லை. 
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மார்க்ஸ் தூண்டிவிட்ட மக்கள் போராட்டமும் இதே மாதிரி 

விளைவுகளைத் தந்தது. அமைதியும், சுபிட்சமும், கூட்டுறவும், 

செளஜன்யமும் ஏற்படுவதற்குப் பதில், சந்தேகமும், 
பொறாமையும், துவேஷமும் தூண்டி விட்டுவிட்டது. தன்னம் 

பிக்கையும் ஆக்க வேலைகளில் உற்சாகமும் எற்பட்டு, எல்லா 

வகுப்பாரும் ஏகோபித்து வாழத் தூண்டுவதற்றுப் பதில், 

மக்கள் மனமொடிந்து, நாசப் பாதையில் செல்லும்படியாக 

விட்டது. செல்வப் பெருக்கத்தில் ஏகோபித்து மனம் செலுத்தி 

சுபிட்ச வாழ்வுக்கு வகை காணுவதற்குப் பதிலாக, முதலாளி 

கள்-தொழிலாளர்கள், ஏழை-பணக்காரன் என்ற பேதத்தை 

வளர்த்து, அவரவர் நன்மைக்காகவும், பொருளாதார உயர் 
வுக்கும், செல்வத்தைப் பரிவர்த்தனை செய்துகொள்வதற்குமே, 

முதலாளிகளும், தொழிலாளர்களும், பிரிந்து நின்று வேலை 

செய்யும் நிலைமையை ஏற்படுத்தி விட்டது. இதனால் தேசத்தின் 

பொருளாதாரமே நிலைகுலைய செய்கிறது. வர்க்கப் போராட் 

டத் தினால் எல்லா வகுப்பாருடைய செல்வ நிலையும் பாதிக்கப் 
படுறது, தேசத்தின் முன்னேற்றமும் சுபிட்சமும் தடைப்படு 

இன்றன. இந்தப் போராட்டத்தை தொழிலாளர்கள் நடத்தி 

னாலும், பணக்காரர்கள் நடத்தினாலும் பொதுவாக 

எல்லாரையுமே &ஷ்டத்துக்குள்ளாக்கிவிடுிறது. 

ஐரோப்பாவிலிருப்பதுபோல அமெரிக்கத் தொழிலாளி, 

தன்னை ஊழியக்காரன் என்று எண்ணுவதில்லை. தான் வேலை 

செய்யும் தொழிற்சாலை அல்லது ஸ்தாபனத்தில் பற்றுதலும் 
பொறுப்பும் அவனுக்கு ஏற்பட்டுவிடூறைது. அமெரிக்காவி 

லுள்ள வர்க்க பேதமற்ற--ஜனநாயக--முதலாளித்வ கொள் 

கையினால் வளர்ந்த ம$னோபாவமும்தான் இது, தான் வேலை 

செய்யுமிடத்தில், முதலாளியுடன் சம பங்காளி என்று எண் 

ணிக்கொண்டு ஒரு தொழிலாளி வேலை செய்தால், அவனுடைய 

லிசுவாசமும், நம்பிக்கையும் ஊர்ஜிதமடைைது. அவன் 

மனப்பூர்வமாக வேலை செய்வதால் இறமையும் அ.திகரிக்கறது ; : 

அதனால் உற்பத்தியும் பெருகுகிறது. 
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தனிப்பட்டவர்களுடைய  ஆிக்கத்திலிருக்கும் தொழில் 
களில், ஊழியர்கள் மனப்பூர்வமாகளீம் விசுவாசத்துடனும் 

உழைத்துப் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்று மார்க் 

ஷஹீய வாதிகள் சொல்கிறார்கள் ; இது மிகப் பெரிய தத்துவ 

பூர்வமான தவறாகும். ஊன்றிக் கவனித்தால், கூட்டுறவு 

அல்லது சமுதாயப் பொறுப்பிலோ சர்க்காரின் நிர்வாகத்திலோ 

நடக்கும் தொழில்களை விட தனிப்பட்டவர்களுடைய ஸ்தாப 

னங்களில் நடக்கும் தொழில்கள் தான் முன்னேற்றமடைந்திருக் 

கின்றன என்பது இந்த நாட்டில் அனுபவ சாத்தியமான 

உண்மை. ் ப 

நவீன முதலாளித்வ ஆதிக்கத்தில் பொறுப்பேற்று, மிகவும் 

சாமர்த்தியத்துடன் நிர்வாகம் செய்யும் அதிபரும், அந்த ஸ்தாப 

னத்தின் ஊழியன்தான் ; அவருக்கு ஸ்தாபனத்தின் மீது முத 

லாளித்வப் பொறுப்போ, மூலதன உரிமையோ இருப்பதில்லை. 

நிர்வாது என்ற மனப்பான்மை, அதாவது பூர்ணப் பொறுப் 

புள்ள உரிமையாளன் என்ற மனபாவம்தான் ஆட்சி புரிறறது. 

இந்த மனோபாவம் உயர்தர நிர்வாகிகளுடன் நின்றுவிடுவ 

இல்லை. யந்திரம்போல கடமையைச் செய்யும் ஊழியனைலிட, 

சுதந்தாமாகப் பழட, உதலியாக இருக்கும் சிப்பந்திகளின் கூட் 

டுறவை விரும்பும் நிர்வாகியைப் படைத்த ஒரு பொருளாதார 

அமைப்பு இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டுவிட்டது. 

ஊழியர்களுக்கு ஸ்தாபன விசுவாசமும், பொறுப்பும் ஏற் 
பட 'வேண்டும் என்ற கொள்கையை முதலாளிகளும், தொழி 

லாளர்களும் ஏகமனதாக ஒப்புக்கொள்கறார்கள். 1924-ஆம் 

வருஷம் , ஆகஸ்டில் வெளியான “* பெடரேஷனிஸ்டு £ என்ற 

பிரசுரத்தில், பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது : “ ஒவ் 

வொருவரும் தனித்தனியாக, வேலை செய்துகொண் 

டிருக்கலாம், யந்திரங்களை இயக்ிக்கொண்டிருகீகலாம், ஆனால் 
உற்பத்தியாகும் பொருள் நயமாகவும், சிறப்பாகவும் "அமைய 

வேண்டும் என்ற ஆவலில் உழைத்தால்தான், முன்னேற்றம் 
காண முடியும். . இதற்கு ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உழைப்ப 
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வர்கள் ஜ்க்யமாகவும் பொறுப்புடனும் வேலை செய்ய வேண்டி 
யது அவசியம் ”. அமெரிக்க தொழிலாளர் சங்க சம்மேளனத் 
இன் வெளியீடு இது. 

- ஸ்தாபனத்தில் பொறுப்புணர்ந்து விசுவாசமாக ஊழியர்கள் 

உழைக்கவேண்டும் என்பதற்காக பெரிய பெரிய தொழிற்சாலை 

களிலும், வர்த்தக ஸ்தாபனங்களிலும், ஊழியர்களுக்கு லாபத் 
தில் தரு பங்கைப் பிரித்துக் கொடுக்கறார்கள். தொழில் 
வளர்ச்சிக்காக ஊாழியர்கள் கூறும் , யோசனைகளை எற்றுக் 
கெளரவிக்கிறார்கள் ; சன்மானமும் கொடுக்கிறார்கள். பல 
ஆண்டுகளுக்கு. முன்னேயே இந்த நாட்டில் தொழிலாளர்க 

ளஞூடைய அறிவையும் திறமையையும் மதித்து நடக்கும் பழக் 

கம் ஏற்பட்டுவிட்டது. மனிதனுடைய  சுதந்தரத்தையும், 
கெளரவத்தையும், அறிவையும், மதித்து நடக்கவேண்டியது 

தான் வாழ்க்கையிலேயே மிகவும் முக்கியமான அம்சம். 
மனிதனை மனிதன் மதித்து நடக்கும் பண்பு வளரவேண்டும். 

குலப்பெருமையும் பணக்காரத் திழிரும் உள்ள இடங்களில் 
நிர்வாகி தன்னையே முதலாளியாக எண்ணிக்கொண்டு, ஊழியர் 
களை உதாசீனம் செய்து விடிறான். நிர்வாகத்தில் ஊழியர் 

களுக்குப் பொறுப்பும் பதவியும் இருக்கிறது என்பதையே புறக் 

கணித்து விடகறான். பரம்பரையாக வந்த பெரிய வம்சத்தில் 
தான் பிறந்துவிட்டதாலேயே தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று 

எண்ணிக்கொள்கிறான். உடன் பழகும் உதவியாளர்கள் கூறும் 

ஆலோசனைகளைக் கேட்பதும், தான் செய்வதைப் பற்றிம் பிறர் 

அபிப்பிராயம் கூறுவதும் தவறு, கண்ணியக் குறைவு என்று 

நினைக்கிறான். தன்னுடைய ஊழியர்களை உதாசீனம் செய்வது 

தான் தன்னுடைய அந்தஸ்துக்கு ஏற்றது என்று அவன் 
எண்ணுகிறான். பல ஐரோப்பிய ஸ்தாபனங்களில் ஊழியர்களோ 

உதவி நிர்வாசயோ, அதிபரின் எதிரே நின்று பேசக்கூடப் பயப்படூ 
இறார்கள். தன்னுடைய யோசனைகளைப் பற்றி அதிகாரி பிற 
ருடன் விவாதிப்பதே இல்லை. வெளி நாடூகளில் சுற்றுப் பிர 
யாணம் செய்யும் அமெரிக்க வியாபாரிகளுக்கு, இந்த மனோ 
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பாவம் புதிதாக இருக்கறது. ஐரோப்பிய நிர்வாஇகளைக் க ண் 
அவர்கள் ஆச்சர்யப் படுகிறார்கள். ஊழியன்-எஜமான் என்ற 
பேதமின்றி எல்லாரும் சமமாகக் கலந்து பழ, தொழிலபி 

விருத்திக்கான யோசனைகளை விவாதித்து, திட்டம் வகுத்துச் 
செயலாற்றுவதில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையுண்டு ; அந்த வழி 
யில் வெற்றியும் கண்டிருக்கிறார்கள். 

இந்த நாட்டில் நிர்வாகப் பொறுப்பும் மனப்பான்மையும் 
ஒவ்வோர் கட்டத்திலும் காண முடியும். தொழில்களை தேசிய 

மாக்கவிடுவதாலோ பொதுஜனப் பொறுப்புள்ள ஸ்தாப 

னங்கராலோ ஏற்பட்ட 'பலனல்ல இது. வர்க்க பேதத்தை 

மாற்றி, எல்லாரும் ஒர் குலம் என்ற மனோபாவத்தை வளர்த்த 

தால் ஏற்பட்ட விளைவு. 
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(12) 

உணர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

இந்தக் கடிதத்தில் சுதந்தரமான ஜனநாயக சமுதாயத்தின் 
ஆக்க சக்தியைப் பற்றி தொடர்ந்து விவாதிக்கறேன் ; கேள். 

வெறுப்பு, சம்சயம், துவேஷம், அகங்காரம் இவற்றைக் களைந்து 

விட்டாலேயே நவயுகம் தோன்றி விடாது. மோட்டார் நின்று 

கொண்டிருகஃகும்போது பிரேக் போடாமலிருப்பது போல்தான் 

அதுவும். மோட்டார் ஒடுவதற்கு எஞ்சினைச் சுற்ற வேண்டும், 

பிரேக்கை நெடூழ்த் திலிட்டால் மட்டும் போதாது. நம்முடைய 

பொருளாதார எஞ்சின் வேமாக ஒடவேண்டுமானால் என்ன 

செய்யவேண்டும் ? தொழிலபிவிருத்தகாண அமெரிக்காவில் 

என்ன என்ன மார்க்கங்களையும் திட்டங்களையும் கையாண்டார் 

கள் ? விவரமாகச் சொல்கிறேன். * 

அறிவு வளர்ச்சிதான் முக்ய காரணம். சரீர உழைப்பைலிட 

அறிலினால்தான் உற்பத்திப் பெருக்கம் ஏற்படும் என்று கூற 

உனக்கு உதாரணங்கள் கொடுப்பது அவசியம் என்று நான் 

எண்ணவில்லை. “மனிதனுடைய அறிவு வளர்ந்து, செல்வ 

நிலையும் உச்சஸ்தானத்துக்குப் பெருகும்போது சமுதாய வளம் 

பெற்றுவிடும் ; அப்போது அறிவுக்கும் உழைப்புக்கும் இருக்கும் 

போராட்டம் மறைந்துவிடூம் ” என்று மார்க்ஸ் கூறியிருப்பதை 

இன்று அமெரிக்காலில் நிதரிசனமாகக் காண முடி$றது, 

மார்க்ஸின் அடிச் சுவட்டை லெனின் ஒரளவு பின்பற்றினார். 

ஆனால் உற்பத்தியில், தேச சுபிட்சத்துக்கான ஆக்க வேலைகளில் 

அவர் அறிவு விசாலிக்கச் செய்யத் தவறிலிட்டார். அறிவு 
என்பதற்கு நிர்வாகத் திறமை என்றே லெனின் வியாக்யானம் 

செய்து கொண்டார். அமைதியாகவும், சந்தோஷமாகவும் கம்யூ 
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னிஸ்டூ * சமுதாயம்” வாழ்வதற்கு சாதாரண அறிவு இருந்தால் 

போதும் என்றே லெனின் எண்ணி விட்டார். தொழில் நடத்து 

வதற்கு வேண்டிய அறிவும், கணக்கும், நிர்வாகத் திறமையும் 
போதும் என்று லெனினைப் போன்ற மேதை முடிவுக்கு 
வந்தது வியக்கத்தக்கதுதான். கணக்கும் நிர்வாகமும் 

'தொழில் நடத்தப் போதாது. ஆராய்ச்சி, உத்சாகம், சாமர்த் 

தியம், உத்து இவை எல்லாம் சேர்ந்தால்தான் வாழ்க்கையில் 

வெற்றிபெற முடியும். 

. இன்று சரீர உழைப்பையே பிரதானமாக எண்ணியிருந்த 

பல தொழில்களில் யந்திர சாதனங்கள் அற்புதங்களைச் செய் 

இருக்கின்றன. விஞ்ஞான முன்னேற்றமும் ஆராய்ச்சிகளும், 
மனிதனுக்குச் ௬௧ வாழ்வை அளித்திருக்கன்றன. உடலு 

ழைத்துக் கஷ்டப் படுவதைவிட, அவன் யந்திரங்களின் உதலியி 

னால் பல மடங்கு உழைப்பைப் பெற முடியும் ; உற்பத்தியைப் 

பெருக்க முடியும். நின்று, உட்கார்ந்து, ஒடியாடி, தூக்கிச் 

சுமந்து கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் காலம் மாறி விட்டது. 

ஒவ்வொன்றுக்கும் யந்திர சாதனம் வந்துலிட்டது. இருந்த 
இடத்திலிருந்தகொண்டு உடல் நலுங்காமல் யந்திரங்களை 

ஏவி வேலை வாங்கும் சக்தி மனிதனுக்குக் இடைத்து விட்டது. 

மனித உழைப்பை மிச்சம் பிடிக்கும் ரீதிமில்' பலபல சாதனங் 

கள் தோன்றி விட்டன. தூரிகையைப் பிடித்து வர்ணம் பூசுவ 

தற்குப் பதில் * ஸ்ப்ரே மிஷன் மூலம் வர்ணம் பூசலாம். 

ஆணி அடித்துப் பொருத்துச் சேர்ப்பதற்குப் பதில் * வெல்ட்் 

செய்து விடலாம். வெட்டூ அரும்பும் சுத்தியலும் வைத்துக் 

கொண்டு வியர்வை வழிய வேலை செய்வதற்குப் பதில் சுலப 
மாக வெட்டிப்போட யந்திரங்கள் இருக்்றன. ஒவ்வொரு 

வேலைக்கும் நவீன சாதனங்கள் வந்து விட்டன. மனித சக்தி 

யைவிட பன்மடங்கு அதிகமாகவும் வேகமாகவும் செய்யக் 

கூடியவை அவை, மின்சாரம், நீராவி, எண்ணெய் முதலிய 
சக்திகளால் இயங்கப்படும் யந்திரங்கள் மனித உழைப்பை 

மாற்றிவிட்டன. இவை எல்லாம் எப்படி ஏற்பட்டன $ ஆராய்ச்சி



யும் அறிவுத் திறனும் வளரா விட்டால் இவை எப்படிச் 
சாத்யமாகும் ? 

முன்னேற்றத்துக்கு உதாரணமாக, சாலைகள் செப்ப 

னிடுவதை எடுத்துக் கொள்வோம். இன்றுங்கூட ஐரோப்பாவில் 

நூற்றுக் கணக்கான மனிதர்கள், சல்லியும் கப்பியும் கொட்டி 

சாலை போடுகிறார்கள். உடல் வியர்க்க அவர்கள் உழைக்கிறார் 

கள். அமெரிக்காவிலோ ஒரு சிலர், யந்திர சாதனங்களைக் 

கொண்டு சரளையும் கப்பியும் பரப்பிச் சாலையை அமைத்து 

விடுகிறார்கள். நூற்றுக் கணக்கான மக்கள் நாட்கணக்காகச் 

செய்யும் வேலையை இந்த யந்திரங்கள் சில மணி நேரங்களில் 

செய்து முடித்துவிடன்றன. ஐரோப்பாவில் மண் வெட்டியும் 

கூடையுமாக சரளையை அள்ளிக் கொட்டும் அதே கூலிக்காரன் 

தான் இங்கு பிரம்மாண்டமான இயந்திரங்களை ஒட்டூகறான். 

யந்திர சாதன அபிவிருத்தி ஏற்பட்டதால் மனிதனுடைய அறி 
வும் விசாலமாகிறது. விசேஷப் பயிற்சியளிப்பதன் மூலம் சாதா 

ரண மனிதனை ஒரு நிபுணனாக மாற்றிவிட முடியும். பத்துப் 

பேர் சேர்ந்து ஒரு வாரத்தில் செய்யும் வேலையை பயிற்சிபெற்ற 

ஊழியன் யந்திர சாதனங்களைக் கொண்டு ஒரே நாளில் செய்து 

விடுகிறான். அவனுடைய வேலையும் சுத்தமாக இருக்கிறது, 
ஊஇயமும் அதிகமாகப் பெற முடி௰றெது. யந்திர சாதனங்களைக் 

கையாளத்தான் அவனுக்குத் தெரியுமே தவிர, அவனுடைய 

உழைப்புக்குப் பின்னால் உயர்ந்த கல்லியும், நுண்கவைப் பயிற் 

சியும் பெற்ற எஞ்சினீயர்கள் நின்று கொண்டிருக்கறார்கள் ; 

இன்ன இன்ன வேலையை இப்படி இப்படிச் செய்ய வேண்டும் 

என்று திட்டம் வகுத்துக் கொடுக்கிறார்கள் ; மேல் பார்வை 

செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய மேதையினால் உருவான யந்திர 
சாதனங்களை பயிற்சி. பெற்ற ஊழியர்கள் பெரிய தொழிற் 

சாலைகளில் தயாரிக்கிறார்கள். இந்த . மாதிரி யந்திர சாதன 
வளர்ச்சி முன் காலத்தில் ஏற்படவே இல்லை. இந்தக் காலத் 

தில்கூட பல நாடுகளில் இந்த நாட்டிலிருப்பதுபோல ஒவ் 

வொரு துறையிலும் யந்திர சாதனங்கள் உபயோகப்படவில்லை.



வேலைக்குத் தகுந்த ஆளை நியமிக்க வேண்டும். அதற்கு 
சமுதாயத்திலுள்ள எல்லாரும் கலந்து பழகுவது அவசியம் 

நிர்வாகத்திற்கும் உயர்ந்த பதவிகளுக்கும் * பெரிய ' மனிதர் 

வீட்டுப் பிள்ளைகள்தான் சிறந்தவர்கள் £ என்று நினைக்கும் 
நாடுகளில் எத்தனையோ அறிவாளிகளுடைய அறிவும் உழைப் 

பும் வீணாவிடுகறது என்று நான் பல முறை வற்புறுத்தி 
யிருக்றேன். யந்திர சாதன வளர்ச்சிக்கு, சமரச நோக்கும் 
சம்பிரதாயங்களை உடைத்தெறியும் துணிச்சலும் வேண்டும். 

வர்க்கப் பேதத்தையும், சாதி வரம்புகளையும் மாற்றினால்தான் 

சமூகத்தில் அறிவு ஒளிலிட்டூப் பிரகாசிக்கும் ; முன்னேற்ற 

மடைபு1ம். 

அறிவையும் இறனையும் உபயோூக்க வேண்டும் என்ற 

நோக்கத்தில் எல்லாருக்கும் சந்தர்ப்பம் அளித்தால் மட்டும் 
போதாது. சம்பிரதாயத்தை விட்டுவிட்டு கலந்து பழகும் குண 

wb, ஓயாது ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே யிருப்பதற்கு 

வேண்டிய தூண்டுதலும், முன்னே முன்னே செல்ல வேண்டும் 

என்ற துடிதுடிப்பும் அவிசியமாகும். சமுதாயத்துலுள்ள 

ஒவ்வொருவருக்கும், எஞ்சீனீயர், நிர்வாக, . தொழிலபர், 

ஆசிரியர், கணக்காயன், வக்£ல், தொழிலாளர், பாமரன், 

விவசாமி, ஆய ஒவ்வொருவருக்கும், இந்தத் துடிதுடிப்பும் 
உணர்சியும் இருக்க வேண்டும். வர்க்க பேதங்களை மறந்தால் 

தான் இந்த உணர்ச்சி ஏற்படும். தன்னம்பிக்கையும் ஐக்ய 

பாவமும் ஏற்பட்டு சமுதாயம் வளர்ச்சியடைவதற்கு முடியும். 

டீ டாக்கிவல்லி சொன்ன வார்த்தைகளை இங்கு கூற 

விரும்புறேன். அவன் சொன்னான் :”” பெரிய மனிதர்களுடைய 
கற்பனையும் நம்பிக்கையும் பற்றி என்ன சொல்லட்டும் ? அறி 
வின் எல்லையையும் வாழ்க்கையின் பெருமைகளையும் அடைந்து 
விட்டதாக பெரிய மனிதர்கள் எண்ணிக்கொள்கறார்கள். மனித 
சக்திக்குப் புறம்பானதை அவர்கள் எண்ணிட். பார்ப்பதில்லை. 

அவர்களுடைய கற்பனையே அலாதியானது. வர்க்க பேதம் 

ஒழிந்த புது சமுதாயம் மனிதனுடைய மனத்தில் ஜனித்து 
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விட்டது, அது உருவா௫க்கொண்டேயிருக்கறது. காலப்போக் 
கையும் மாறுதலையும் மனிதன் கவனித்துக்கொண்டேதான் 

இருக்கிறான். மேலும் மேலும் முன்னேற வேண்டும் என்று 

௮வன் ஆசைப்படுகிறான். 

* நம்முடைய கப்பல்கள் நீண்ட காலம் உழைக்கும்படிக் 

கட்டுவதில்லையே, காரணம் என்ன ?” என்று ஒரு மாலுமி 
கேட்டான். அதற்கு உடனே பதில் கிடைத்தது. கப்பற் சாத் 

திரத்தில் புதுப்புது ஆராய்ச்சிகள் கண்டு பிடிக்கப்படூ£றது. 

தினேதினே வளர்ந்துகொண்டிருக்கும் அந்தத் துறையில் குறிப் 

பிட்ட சில வருஷங்களுக்குள் கப்பல் பழமை பெற்றுவிடமே-- 

பயனற்றுவிடுமே ? 

“ பிரபுத்துவப் பண்புள்ள நாடுகளில் .மனிதனுடைய அறிவு 
வளர்ச்சிக்கு எல்லை கட்டி, விடுகிறார்கள். ஜனநாயக நாடுக 

ளிலோ மனித உணர்ச்சியையும், அறிவு வளர்ச்சியையும் 

மதித்து நடப்பதுடன், எல்லையற்ற சக்தியிலும் நம்பிக்கை 

வைக்கிறார்கள்.” 

நாம் முன்னேறிக்கொண்டிருக்கறோம், நம்முடைய சமூ 

தாயம் வளர்ச்சியடை$றேது. மேலும் மேலும் நாம் பல புதுமை 

களைக் கண்டு பிடித்து, தார்மீக, பெளதீக, தத்துவ, விஞ்ஞா 

னத் துறைகளில் முன்னேறிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற இந்த 

எண்ணம் இருப்பதுதான் அமெரிக்காவின் வெற்றிக்குக் கார 

ணம். விஞ்ஞான, சமுதாயத் துறைகளில் அமெரிக்கா 
ஆச்சர்யப்படும் வண்ணம் முன்னேறுவதற்குக் காரணம், 

தன்னம்பிக்கை, எதிர் காலம் சுபிட்சமாகவும் சுகமாகவும் 

இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை, இவை இரண்டும்தான் சமுதாய 
வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம். ப 

புதுப்புது ஆராய்சிகளில் மக்களுக்கு உத்சாகம் ஏற்படறைது, 

புதுமையில் மோகம் இருப்பதுதான் முன்னேற்றப் பாதையில் 

நம்மை இழுத்துச் செல்லுறது. ஒவ்வொரு துறையிலும் 

புதமை காண எத்தனையோ வாலிபர்கள் உழைக்கிறார்கள்.



எல்லாரும் வெற்றி பெற்று விடவில்லை. ஒருவனுடைய தோல் 

வியைக் கண்டு மற்றவன் மனம் தளர்ந்துவிட வில்லை. ' தனது 

முயற்சியில் ஒருவன் தோல்வியுற்று, கஷ்ட நஷ்டங்களை ஏற்று, 

சொத்துக்களை இழந்து ஒட்டாண்டியாஏி விட்டான் என்றால், 
அத்துடன் அவனுடைய முயற்சி முடிந்து விட்டது என்று 

தீர்ந்து விடாது. திகைத்துப்போய் நிற்னைறான். மீண்டும் 
மூயலஓுகறான், வெற்றிபெறும் வரையில் மீண்டும் மீண்டும் 

உழைக்கிறான். 

அமெரிக்க மக்களுடைய உத்சாகத்தையும் தளராத ஊக் 

கத்தையும் நேரில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ 

இந்த: நாட்டில் வந்து விக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி உழைப் 

பும் உத்சாகமும் ஐரோப்பாவிலும் பார்க்க முடியும். அங்கே 

சம்பிரதாயமும் அதிகாரமும் குறுக்கிட்டு சோபிக்க முடியாமல் 

செய்து விடன்றன. சம்பிரதாயத்தில் பற்றுள்ள தேசம், கல்வி 
அரசியல், விஞ்ஞானம், சமூக முன்னேற்றம், ஆய எந்தத் 

துறையிலும் புது முயற்சிகளைக் கையாளவோ பரீட்சார்த்த 

வேலைகளைச் செய்யவோ அனுமதிப்பதில்லை. அதற்குக் கார 
ணங்கள் உண்டு. முன்னேற்றப் பாதையில் செல்வதற்கு ஆசை 

யில்லாமல் இல்லை, புதுமையும் ஆராய்ச்சியும் அனுஷ்டானத் 

துக்கு வந்து விட்டால் பணக்காரர்களுடைய செல்வத்துக்கும் 

செல்வாக்குக்கும் ஆபத்து வந்துவிடும் என்ற பயம்தான் பிர 

தான காரணம். தொழில் பெருக்கம் ஏற்பட்டூ விட்டால் நில 

புலன்களுக்கு மதிப்பு குறைந்து விடறது, ரெயிலும், கப்ப 

ஓம், நவீன விஞ்ஞான விவசாயக்: கருவிகளும் வந்த பிறகு 

இராமாந்திரங்களிலுள்ள நிலங்களுக்கு மதிப்புக் குறைந்து 
விட்டது. மிச்சமாகும் பணத்தை நிலங்களின் மீதும் வீடூவாசல் 
மீதும் சேமிப்பதுதான் சிறந்த மூலதனம் என்ற எண்ணமும் 
காலமும் மாறி விட்டது. சமுதாயத்தில் உரிமையும் சலுகை 

யும் பெற்று வாழ்றெவர்களுக்கு அகம்பாவம்தான் அதிகம். 

உரிமையை ஸ்தாபித்துக் கொண்டு பிறரை அடக்குவதில் அவர் 

கள் எப்போதும் கண்ணுங் கருத்துமாக இருப்பார்கள். அதனால 
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மனித உணர்ச்சியே தேக்கமடைந்து விடுகிறது. சிந்தனை, இட 
டம் வகுத்தல், செயலாக்கம், ஆசிய ஒவ்வொரு துறையிலும் 
மனிதனைக் கட்டுப் படுத்தி அறிவையும் கட்டுப்படுத தி, சமுதாய 
'வளர்ச்ரிக்கும் செல்வப் பெருக்கத்தக்கும் குந்தகமாக நிற்ெது 

சாதித் திமிர். | 

பழைய காலத்தில் மேன்மக்கள் அனுபவித்த உரிமைகளை 
வும் சலுகைகளையும் போன்ற தமை இந்தக் காலத்தில் டை 

யாதா? இருக்றெது, அதன் வாரிசரக ஒரு இமை இருக்ரிரது 
அதன் உருவம் மாறி விட்டது. அது தான் தொழிலில் ஏகபோக 
ஆதிக்கம். ஏகபோக உரிமைகளை அனுப விக்கும் தொழிலதி 

பர்களும் சருதாயத்துக்குத் இகங்கிழைப் பவர்கள்தான். இங்கும் 
விரும்பத் தகாதவர்கள் என்று ஐதுக்கக்கூடியவர்கள் உண்டு. 
முன்னேற்றத்துக்கு முட்டுக் கட்டை போட்டும், உற்பத் இயைக் 
கட்டுப் படுத்தியும், புது ஆராய்ச்சிகள் அமுலுக்கு வராமல் 
ஒதுக்கப்பட்டும், கண்டனம் செய்து நசுக்கவேண்டிய பழைய 

யந்திரங்களே ஒடிக்கொண்டிருக்கும்படியும் பலபல காரியங் 
களைச் செய்றெவர்களை இங்கும் காண முடியும். ஏகபோக 
உரிமையுள்ள முதலாளித்வத்தை சோலியத் மக்கள் தான் 

லிரும்புறொர்கள். அது மனித வளர்ச்சிக்குக் குந்தகம் செய் 

சிறது. பழங்காலத்திலிருந்த சாதி முறையின் வேறு உருவம் 
தான் இது. முதலாளித்வ சக்தி அமெரிக்காலில்தான் நன்றாக் 

வளர்ந்திருக்கறது. ஆகவே இந்த நாட்டில் தான் ஏகபோக 
உரிமைகளைக் கண்டித்துருக்கிறார்கள் ; பெரிய பெரிய வியாபாரறி 

களைக் கட்டுப்படுத்தி தனி உரிமையுடன் நடத் திவந்த ஸ்தாபனம் 
களை சர்க்காரே கலைத்தது. சில ஸ்தாபனங்களை பொது மக்களு 

டைய மேற்பார்வையில் நடத்த அனுமதித்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட 

'தொழிலில் ஏகபோக உரிமையும் கட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டு விட்டது. 

என்றால் ஊடேயே போட்டியும் வேறு தொழிலில் அபிவிருத்தி 

யும் வளர்ந்து விடறது. அலுமினியத் தொழிலுக்கும் 

ஸ்டெயின்லஸ் * ஸ்டீல் உற்பத்திக்கும் போட்டி ; நிலக்கரி 

டற்பத் இயாளருக்கும் பெட்ரோல் உற்பத்தியாளருக்கும் போட்டி ;



இப்போது ஒவ்வொரு தொழிலிலும் * பிளாஸ்டிக்: புகுந்து 
கொண்டு போட்டி இடூறைது. ரெயில்வே, மோட்டார், விமானம் 
ஆய பெரிய தொழில்களிலும் பிளாஸ்டிக் புகுந்து விட்டது. 
ஒரே உபயோகத்துக்கான வெவ்வேறு பொருள்கள் இடைக்கும். 
போது ஏகபோக ஆதிக்கத்தின் வேகமும் இமையும் குறைந்து 

விடுகிறது. 

தொழிலில் எகபோக ஆதிக்கம். ஏற்படுவதால் விபரீதங்கள் 
விளையும் என்பதை அமெரிக்கர்கள் நன்றாக அறிந்திருக்க 

றார்கள். anttre (Cartel) மானப்போலி (Monopoly) 

என்று ஏகபோக ஆதிக்கங்கள் சுயநலத்தின் வெவ்வேறு உரு. 

வங்கள். இந்த மாதிரி ஏகபோக உரிமைகள், சட்ட விரோத 
மானவை, சமுதாய வளர்ச்சிக்கே விரோதமானவை, பொரு 
ளாதார வாழ்வுக்குக் கேடு விளைவிப்பவை என்று கண்டிப்பதுடன் 
அநியாயமானவை, அதர்மமானவை என்று அமெரிக்கர்கள் 
எண்ணுகிறார்கள். இந்த நாட்டுக்கு வரும் வரையில், மற்ற 
ஐரோப்பியர்களைப் போலவே, நானும் இதன் விபரீதங்களை 

உணரவில்லை. | 

சாதிச் சலுகை, குலப் பெருமை, உரிமை, ஏகபோக ஆதிக் 

இவை எல்லாம் முடியாட்சியின் ஆட்சியுள்ள மேற்கு. 
ஐரோப்பாவுடன் நின்றுவிடவில்லை. சாதாரண மக்களைப் 
பெருங்குடி மக்கள் இந்த நாடுகளில் நசுக்குவது சாதாரண 
மானது. சோவியத் ருஷ்யாவில் வகுப்பு வாதத்தின் மாற்றுரு 
வ.த்தைகீ காண முடிஈறது. அங்கே மேல்ச் சாதி Bipé enh 

என்று பெயர் சூட்டிக்கொள்ள ”ஆட்களில்லை என்றாலும், 

சுரண்டலும் ஆதிக்க வெறியும் இருக்கத்தான் இருக்கறது. 

மக்களின் பெயரால் ௮ங்கே இவை அமலா$க்கொண்டிருகீ 

இன்றன. உலகத்திலேயே, மிகவும் விஸ்தாரமான முறையில் 

ஏகபோக உரிமைகளை--அதிக்கத்தை--அந்த நாட்டில்தான் 
காண முடியும். * கடவுள் தோற்றார்' என்று மகுடமிட்டு 

இக்னேஷியோ சைலோன் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறான். 

கம்யூனிஸ்டாக மாறி, மாஸ்கோவில் வூத்தபோது தானும் 
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ஒரு நண்பரும் நடத்திய சம்பாஷணையை அந்தப் புத்தகத்தில் 
குறிப்பிட்டிருக்கறான் அது வருமாறு : 

“ சர்க்கார் பிரசுராலயத்தின் டைரக்டர் ஒருவரோடு ஒரு நாள் 
நான் மணிக்கணக்காகப் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அந்த 
நாட்டிலுள்ள எழுத்தாளர்களுடைய நிலைமையைக் கண்டு நான் 
வருந்தினேன். சர்க்காருக்குப் பயந்துகொண்டு அவர்கள் வாழ் 

வதும், அவர்களுடையு சூழ் நிலையும் மனோபாவமும் வெட்கப் 
படக்கூடிய நிலைமையிலிருப்பதாகச் சொன்னேன். அந்த 
டைரக்டர் தரு பெண்மனி. அவளுக்கு நான் சொல்வதே 

விளங்கவில்லை. பேச்சு சுகந்தரமும், அபிப்பிராய சுதந்தரமும் 

மனிதனுக்கு அவசியம் என்று நான் சொல்ல விரும்பினேன். 

“ கடைசியில், சுதந்தரத்தைப் பற்றி நான் விளக்கிச் சொல்ல 

வேண்டியதாயிற்று. சுதந்தரம் என்பதை எப்படிச் சொல்வது? 

மனிதன் சந்தேகப் படுவது, நினைத்துப் பார்ப்பது, தவறு 

செய்வது, புது மார்க்கங்களைச் சிந்தித்து செயலாக்குவது, பிற 

ருடைய ஆதிக்கத்துக்கு அடங்காமல், தோன்றியதகைச் செய்வது 

டட இப்படி நான் விவரித்துக்கொண்டு போனேன். 

“அதற்கு அந்தப் பெண்மணி சொன்னாள் : “ இதுவா ? 
மற்றுமொரு புரட்சியல்லவா இது ? நல்ல வேளை இந்த நாட்டில் 

நீங்கள் சொல்லும் சுதந்தரம் இல்லை என்று சந்தோஷப்பட 
றேன்.” என்று திலுடன் முணுமுணுத்தாள். சோவியத் 
கலாச்சாரத்தைப் பரப்பும் பொறுப்புள்ள ஸ்தாபனத்தில் முக்கிய 

மான பதவியுள்ளவள் அந்%ப் பெண்மணி. | | 

சுதந்தர பங்கம் ஏற்படும்போது முன்னேற்றமும், உற்பத்தி 
யும், அதனால் சுபிட்சமும் நாசமடைறெது. சிருஷ்டி சக்தியே 
தீய்ந்து விடுறது. எப்பாடு பட்டாவது தேவையை சரிக்கட்ட வேண் 

டும் என்று நினைப்பது தவறு. அது மனித வளர்ச்சியைக் 

குன்றச் செய்துவிடும். “ நம்முடைய லட்சியம் மனிதனுடைய 

அறிவையும் சக்திஃயயும் வளரச் செய்வதில்தான் இருக்க 
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வேண்டும். அவனை அடிபணியச் செய்வதில் அல்ல ”” எண்ிஞார் 

டீ. டாக்கிவில்லி, 

ஊக்கமும் உற்சாகமும் மனிதனுக்கு அவ௫யமானவை ; 

அவனுடைய அறிவையும் உழைப்பையும் பிரகா௫ிக்கச் செய்யக் 

கூடியவை. சோலியத் ராஜ்யத்தில் கூட உழைப்பவர்களை உற் 

சாகமூட்ட வேண்டும் என்று எண்ணாகருர்கள். சிறந்த காரி 

யங்களுக்கு பண முடிப்பும், பரிசும் அளித்துப் பாராட்டூகறார்கள். 

இத்துடன் அவர்கள் நின்றுவிடவில்லை. வேறு ஒரு வகையிலும் 
அவர்கள் மனித உணர்ச்சியைத் தூண்டிக்கொண்டே தானிருக்க 

றார்கள். அந்த நாட்டில் தொழிலாளர்கள் நாச வேலையில் 

ஈடுபட்டார்கள், உற்பத்தியைப் பாதிக்கும்படி நடந்து கொண் 

டார்கள், என்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு தண்டனையடைவ தாகச் 

செய்திகளைப் படித்திருக்கறோமே, அதுவே, மக்களைத் தொழி 

லில் ஈடுபட்டு அதக உற்பத்திச் செய்யும்படித தாண்டும் 

செய்கைதானே ? வேறு ஒரு வகையிலும் மனிக உணர்சசியைக 

தூண்டிக்கொண்டேதானிருக்கிறார்கள் சோவியத் நிர்வா௫கள. 

 முதலாளித்வ ஆதிக்கம் விசுவரூபம் எடூத்துக்கொண்டேமிருக்கற 

காம், எந்தச் சமயத்திலும் சோவியத் நாப்டின்மீது பாய்ந்து 

கபளீகரம் செய்துவிடக், கூடுமாம். அதை எதிர்த்து : நிற்பதற் 

காக, அந்த ஆபத்தைத் தடுப்பதற்காக கோழர் ஸ்டாலின் 

இரவும் பகலும் வேலை செய்கிறாராம். அவருடைய வேண்டு 

கோளை மதித்து உற்பத்தியிலும் இதரத் துறைகளிலும் சிறப்பாக 

வேலை, செய்கிறவர்களைப் பாராட்டுவார்களாம். சோலியத் அர 
சாங்கத்தின் சர்வ வல்லமையுள்ள தலைவர் அளிக்கும் பரிசு ! 

அரசாங்கத்திடம் விசுவாசம் தெரிலிப்பதற்காகக் இடைக்கும் பரிசு 

ஆனால் சுதந்தரமும் போட்டியுமுள்ள ஒரு தேசத்திலிருப்பவன், 

தன்னுடைய உழைப்பினால் பரிசு பெற்று சந்தோஷமடைவதைப் 

போல ருஷ்யாலில் பரிசு பெறுறைவர்கள் ச்ந்தோஷமடைய 
முடிவதில்லை. 

பணம், பரிசு, உயர்ந்த சம்பளம் இவற்றுக்காக ஆசைப் 
பட்டுக் கொண்டு எவருமே சிறந்த காரியங்களைச் செய்வதில்லை. 
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ஹிருதய பூர்வமாக செய்த செய்கைதான். சுதந்தரமாகவும் 
சுயமாகவும் செய்து முடித்தோம், பிறர் பாராட்டுவார்கள் என்ந 
எண்ணமும் பெருமையும்தான் சிறந்த காரியங்களைச் செய்யத 
தூண்டுது. பிரபலமடைய வேண்டும், பிறர் மதிக்க வாழ 
வேண்டும் என்ற ஆசை மனிதனுடன் உடன் பிறந்தது. பல 

அமெரிக்கர்கள், திடீரென்று ஓரி_ததை விட்டூலிட்டு வேறிடத் 
துக்குச் சென்று வேலை பார்க்ிறாகள். புதிதாகச் சேர்ந்த 
ஸ்தாபனத்திலுள்ளவர்கள் தங்களுல.டய உழைப்பைப் பாராட்டு 
கிறார்கள், எதிர் காலத்தில் தங்களுடைய, மதிப்பு உயரும் என்ற 
ஆசைமில்தான் புது இடத்துக்குப் போகிறார்கள். சிலரோ திடீ 

ரென்று புதுத் தொழில் செய்ய ஆரம்பித்து விடூவார்கள். 
ஏற்கனவே பார்த்து வந்த தொழிலுக்கும் இதற்கும் சம்பந் 

தமே இராது. புதிய தொழிலில் புகழும் பணமும் சம்பா 
AS gO முடியும் என்ற ஆசையும் நம்பிக்கையும் உந்த, 

மூலதனத்துக்காக பிறரிடம் கடன் வாங்கி, சொந்தத் தொழில் 
செய்ய ஆரம்பித்துவிடுவார்கள், 

ஊழியனாக இருந்து, இடீரென்று: சொந்தத் தொழில் 
செய்யத் துணிஈறவர்களைப் போலவே சொந்தமாக தொழில் 

செய்து கொண்டிருப்பவர்களும் கடையை மூடிவிட்டு உத்தியோக 
வேட்டையில் இறங்கவிடுவார்கள். ஏழை பணக்காரன் என் 
றில்லாமல் எல்லா வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த மாதிரித் 

தொழில் மாற்றத்தில் நாட்டங் கொள்வது தினசரிச் சம்பவம். 
உதாரணமாக- ஒரு தொழிலாளி பெட்ரோல் கடையோ, Berg 

வியாபாரமோ செய்ய முயலலாம். அல்லது புதிதாக ஆராய்ச்சி 
நடத்த வேண்டும் என்ற ஆசையில் தகரக் கடை வைத்துக் 

கொண்டு நடத்தலாம். தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் வெற்றி 
கண்டு பெயரும் புகழும் சம்பாதித்துவிடலாம் என்ற ஒரே 
ஆசைதான் சிறு தொழிலில் அமரும்படித் தூண்டு£றது. 

இந்த மாதிரி நினைத்ததைச் செய்யும் சுதந்தரமும் சக்தியும் 
இருப்பதனால்தான் அறிவும் ஆராய்ச்சியும் வளர்ந்து, தேச 

முன்னேற்றமும் பொருளாதார அபிவிருத்தியும் ஏற்படூறது. 
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இந்தச் சுதந்தரம் சோவியத் நாட்டிலுள்ளவர்களுக்குக் இடை 
யாது. $ழேயிருந்து மேல் வரையில் கட்டுக்கோப்பாக அமைந்த 

உத்திமோகத் திட்டமும் கட்டுப்பாடும் உள்ள நாட்டில் வேலையை 

விட்டுவிடிவோ, வேறு வேலைக்குச் செல்வதோ, தொழிலை விட்டு 
லிட்டுச் சுதந்தரமாகத் தொழில் நடத்த முயலுவதோ சாத்திய 

மான காரியமல்ல. மேல் அதிகாரியின் உத்தரவில்லாமல் பரீட் 
சார்த்தமான கார்யங்களைச் செய்யவோ ஆராய்ச்சிக்கு வேண்டிய 

உபகரணங்களைச் சேகரிப்பதோகூட ஒருவனுக்கு முடியாது. 

ஓரோப்பாவிலுள்ளவாகளுக்கு இது முதலாளிதீவ ஆசையில் 
எழுந்த மோகம் என்று தோன்றும். முதலாளிகளிடமிருந்து 

லாபத்தில் பங்கு பெறுவதையே அசாதயமானது, வெறுக்கக் 
கூடியது என்று அங்குள்ள தொழிலாளி எண்ணலாம். அமெ 

ரிக்காவிலுள்ள தொழிலாளர்களின் நிலைமையும் மனோபாவ 

மும் வேறு விதமானது. ஐரோப்பியர்கள் உபயோகப்படுத்தும் 

அர்த்தத்தில் முதலாளித்வம் என்ற வார்த்தை இந்த நாட்டில் 

உபயோகப்படவில்லை. இங்குள்ள தொழிலாளர்களும், முத 

லாளிகளும் அதற்குப் புதிய பொருளைக் கற்பித்து விட்டார்கள். 
ஐரோப்பாவில் தனிப்பட்டவர்களால் நடத்தப்படும் மிகச்சிறிய 

தொழிலைக்கூட முதலாளித்வ ஆதிக்கமுள்ளது என்றே குறிப் 

பிடுகறார்கள். இங்கு அப்படியல்ல. பெரிய கோமீல்வரர்களை 

யும் லக்ஷக் கணக்காக மூலதனம் போடுஏறவர்களையும்தான் 

முதலாளிகள் என்றார்கள். தொழில் முறையில் ஒவ்வொரு 

ஸ்தாபனத்தையும் பார்க்கும்போது அதன் பொருளாதார முக் 

யத்வத்தைத்தான் அமெரிக்கர்கள் கவனிக்கிறார்கள். அதனால் 

இங்கு முதலாளித்வமும் சமுதாய வளர்ச்சியும், தனிப்பட்ட 
பாதையில் செல்கிறது. ஆதிக்க வெறியின்றி, எல்லாரும் 
தேசத்தின் பொருளாதார நலனைக் கவனிப்பதால்தான் கூடி 

யுழைக்க மூடிகறது. அதனால்தான் வர்க்கபேதமற்ற சமு 

தாயம் என்ற லக்ஷியப் பாதையில் நாங்கள் . முன்னேறிச் 

செல்றோம் என்று நான் சொல்லுறேன். 
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(13) 

-விநியோகப் பிரச்னைகள் 
அன்புள்ள ஹென், 

(இநத நாட்டில் உற்பத்தியைப் பற்றிய பிரச்னைகளைப் பிர 
மாதமாக எடுத்துச் சொல்லுகிறேனே, உற்பத்திப் பொருள்களை 

விநியோடிப்பதிலும் பிரச்னைகள் ஏற்படுமே, அவற்றை அலட் 

சியம செய்து விட்டாயே என்று நீ கேட்ிறாய். முக்கியமான 

இடககை நீ தொட்டு விட்டாய். இந்தக் கேள்வியை நீ கேட்ட 

தற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். : செல்வ அபிவிருத்தியா, செல் 

வத்தை லிநியோடுப்பதா, எது தொழிலாளர்களுக்கு முக்ய 
மானது * அவர்களுடைய நலன்களுக்கு உகந்தது * 

உற்பததி குறைவாக இருக்கும்போது விநியோகம்தான் 

முக்யெமாகக் கவனிக்க வேண்டிய அம்சம், இல்லாவிட்டால் 

லக்ஷ்க்கணக்கான மக்கள் பசியினால் செத்து மடிந்துகொண்டிருக் 

கும்போது பணக்காரர்கள் செல்வம் கொழிக்க வாழ்வார்கள். 

அதனால்கான, சென்ற யுத்த காலத்தில் சர்க்கார் சாதாரண மக்க 

ளுடைய தேவைகளைக் கட்டூப்படுத்திலிட்டு, ராணுவத்துக்கும், 

நேச நாடுகளுக்கும் வேண்டிய சாமான்களை உற்பத்தி செய்ய 

நாட்டிலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு உத்தரவிட்டபோத, நாங் 

கள் விலைக கட்டுப்பாட்டுக்கும் பங்€ட்டுக்கும் இணங்கவேண்டிய 
சதாயிற்று. அதனால் பட்டினி௰லலாமல் வாழ முடியுமே தவி 

மூகததின்--கேசத்தின்--கேலைசளைப் பூர்த்தி செய்யவோர 
மக்களுடைய நலன்களை கவனிக்கவோ முடியாது, ஒரு 

குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்திப் பெருக்கம் ஏற்பட் 

டால்கான் செளகரியமும் இடைக்கும். 

பொதுவாக சித்தாந்தம் பேசும்போது மார்க்ஸீயவாதிகள் 

உற்பத்தியை வற்புறுத்தியே பேசுகிறார்கள் என்பது எனக்கு



நன்றாகத் தெரியும். ஆனால் காரியத்திலிறங்கும்போது 

அவர்கள் விநியோகத்தைப் பற்றியே விசேஷ கவனம் செலுத்த 
ஆரம்பிக்கிறார்கள். மார்க்ஸும் லெனினும் சுபிட்ச வாழ்வுக்கு 
உற்பத்திப் பெருக்கம்தான் வேண்டும் என்று லட்சியவாதம் 

செய்தாலும், இதை எப்படிச் செய்வது என்று திட்டமாகச் 
சொல்லவில்லை. பணக்காரர்களுடைய சொத்து சுகங்களைப் 
பறிமுதல் செய்வது ஒரு தினுசு பரிவர்த்தனைதான் ; இதைத் 
குலிர திட்டமான வழிகளை அவர்கள் சொல்லவில்லை. 

உற்பத்திப் பெருக்கத்துக்குப் பிரதான ஸ்தானத்தை அமெ 

ரிக்கர்கள் எப்போதுமே கொடுத்திருக்கறார்கள். இதிலிருந்து 
நீ என்ன நினைக்கிறாய் ? சின்ன ரொட்டியிலிருந்து, சமபாக 
மான துண்டு இடைப்பதைவிட பெரிய ரொட்டியிலிருந்து ஒரு 

சிறு துண்டு ரொட்டி இடைப்பது விசேஷம் என்றே நான். 

சொல்கிறேன். கட்டு திட்டங்களுடன் சமுதாயத்தின் சுபிட்சம் 

என்ற பெயரால் சின்ன ரொட்டி தயாராகிறது. சுதந்தரத் 

துடன் வளர்ந்த ஜனநாயகீ முதலாளித்வ ஆதிக்கத்தில் பெரிய 

ரொட்டி செய்ய முடிஏறது. இதில் எந்த ரொட்டித் துண்டி. 

னால் தொழிலாளர்கள் நன்மையடைய முடியும் ? 

இந்த வாதத்தை நீ நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டு 
மென்றால் தேசத்தின் வருஷாந்திர உற்பத்தியையும் செல்வ 

நிலையையும் நீ முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். நிலம், 
சுரங்கங்கள், போன்றவைகளை நாம் ஒதுக்கி விட்டே கணக்கு 
எடுப்போம். இவை மனித உழைப்பினால் மட்டும் பெருகிய 

செல்வமல்ல ; இயற்கை அருளும் செல்வம். சாதாரணமாக, 

தேசத்தின் மொத்த ஆஸ்தி மதிப்பில் இருபதில் ஒரு பங்கு 
வருஷா வருஷம் உற்பத்தியானால் அதுவே ஏராசரி தேசிய 

வருமானம் என்று கணகஉட்டிருக்கிறார்கள். பொருளாதார 

சுபிட்சமூள்ள காலத்தில், அசல் கணக்குப் போட்டூப் பார்தத 

போது நாலில் ஒரு பங்கு மதிப்பை வருஷா வருஷம் உற்பத்தி 

செய்ய முடிவதாகத் தெரிந்தது. 
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உற்பத்தி மதிப்பை மட்டும் கணக்குப் போட்டுப் பார்த்தால் 

உனக்கு விளங்காது. உற்பத்தியில் ஒரு பகுதி உள்நாட்டில் 

செலவாூறது. முன் வருஷங்களில் உற்பத்தியான பொருள் 

களின் மதிப்பைச் சேர்த்துத்தான் தேசத்தின் பொதுச் சொத்து 

மதிப்பைக் கணக்கிட0றோம். இவற்றில் ஒரு பகுதி சேதாரமாஇ 

விடறது ; பயன்படுத்த முடியாமல் ஒரு பகுதியின் விலை 

மதிப்பைக் குறைக்கவேண்டியதா விடுறது, இவை எல்லாம் 

நீக்டிவிட்டு உற்பத்திக்கும் ஆஸ்தஇக்கும் விதாசாரம் போட்டுப் 
பார்க்க வேண்டும். யுத்தத்தினால் நாசமடைந்த நாடுகளில் 

அதிவேகமாகப் புனருத்தாரண வேலைகள் நடந்து வருன்றன. 

அந்த நாடுகளில் பொது ஆஸ்தியின் மதிப்புடன் உற்பத்தி 

மதிப்பைக் கணக்கட்டுப் பார்த்தால் பிரமித்துப் போவோம், 
அந்த நாடுகளில் பொது ஆஸ்தி மதிப்பு என்று சொல்லும் 

போது, நாசமடைந்த ஆஸ்திகளின் மதுப்பையும் சேர்த்தே 

கணக்கிட்டுக் கொள்கிறோம். ஆகவே தேசத்தின் உற்பத்தியைப் 

பெருக்கி சீரான விநியோக முறையையும் கையாண்டால், 

'சொல்ப வருமானமுள்ள ஏழைகளின் செல்வ நிலை உயரும். 
இருக்கும் ஆஸ்இியைப் பங் செய்வதைவிட அதிக உற்பத்தியி 

னால் கடைக்கும் .லாபத்தை அதிகமாக ஏழைகளுக்கு உதலி 

அவர்களுடைய செல்வ நிலையை உயர்த்துவது சாத்தியமாகும், 

இதேபோல, உற்பத்தி குறைந்து விட்டால் தேசத்தில் தரித் 
இரம் தாண்டவமாடும் என்பதை நீ தெரிந்துகொள்ள வேண் 

டம். தென் அமெரிக்கா நாடுகளிலுள்ள வறுமை நிலைக்கு 

இதுதான் காரணம். அந்த நாடுகளில் மக்கள் எதைப்பற்றி 

யும் தீவிரமாகச் சிந்இப்பதில்லை. வார நாட்களில் கூட்டம் கூட்ட 

மாக உட்கார்ந்து கொண்டு தாயம் போன்றதொரு விளையாட்டை 

வாலிபர்கள் விளையாடிக்கொண்டிருப்பதை சர்வ சாதாரணமாகக் 

காண முடியும். தொழிற் சோம்பலுள்ள அந்த நாடுகளில் 

பொருட் பஞ்சம் இருப்பது ஆச்சர்யமல்ல, தேசம முழுவதும் 

வறுமையில் சிக்கித் தலிப்பதால், அந்த நாடுகள் கம்யூனிஸ்டுப் 
பிரசாரத்துக்கு வளமான பூமியாக இருக்கறது... முதனாளித்வ



ஆதிக்கமே இல்லாமலிருந்தாலும் மக்களுடைய வறுமைக்கு 
அந்தச் சக்திதான் காரணமென்று கூறி மக்களை ஒன்று திரட்டு 

வது சுலப சாத்தியமாகலிடூறது. இந்த நாடுகளில் செல்வ 

விநியோகத்தினால் (இருப்பதைப் பங்டட்டுக்கொடுப்பதனால்) மட் 

டும் நிலைமையை மாற்றிவிட முடியாது. தேசீய சுபிட்சமேற்பட 

வேண்டுமென்றால் உற்பத்தி பன்மடங்காகப் பெருக வேண்டும். 

அப்போதுதான் நாட்டிலுள்ள வறுமை மாறும். 

அமெரிக்கா போன்ற, நவீன கைத்தொழில் அபிவிருத்தி 

யடைந்த நாடுகளில் உற்பத்தியாளருக்கும் உற்பத்துப் பொருளை 

உபயோடுக்கும் பொது மக்களுக்கும் இணைப்பாக பணக்காரர்கள் 
இருக்கிறார்கள். இது உனக்குச் சிறிது ஆச்சர்யத்தைக் கொடுக் 

கும். கச்சாப் பொருள்களை வாங்கி தொழிற்சாலைக்கு அனுப்ப 

வுழ், தொழிற்சாலைகளை நிர்வ௫க்கவும், உற்பத்தியான பொருள் 

களை மக்களுக்கு விநியோடக்கவும், எத்தனை சாதனங்கள் உப 

யோடுக்கப்படன்றன ? யோசித்துப் பார். இதற்கான மூல 

தனத்தை பணக்காரர்கீள் கொடுூக்கறார்கள். தயவாகக் 

கொடுத்துவிடவில்லை ; லாப திருஷ்டியிடன்தான் கொடுக்கிறார் 
கள். அவர்களிடமுள்ள பணம் விநியோக்கப்படுகறது (செல 

விடப்படுகிறது) போலத் தோன்றுகிறது. ஆனால் அது மக்க 

ளுக்கு உடனடியாகப் பயன்படவில்லை. உண்மையில் வாங்கச் 

சாப்பிடுறைவர்களுடைய பணம்தான் சிறுகச் சிறுகச் சேர்ந்து 

ஆரம்ப ஸ்தானத்தை அடை$றது. கையில் பணம் வைத்துக் 

கொண்டு! எல்லாருக்கும் சமமாக .லிநியோ௫த்தாலும் எல்லா 
மக்களுடைய செல்வ நிலை உயர்ந்துவிடும் என்று சொல்லிவிட 

முடியாது. பிராங்பர்டைச் சேர்ந்த கோடீஸ்வரன் ராத்ஸ்சைல் 

ent! (Rothschild) பற்றி ஒரு கதை சொல்வதுண்டு. 
1848-ஆம் ஆண்டில் ஒரு நாள் ராத்ஸ்சைல்டின் வீட்டுக்குள் 

ஒருவன் புகுந்து “ஐயா பிரபுவே, புரட்சி வந்துவிட்டது. 
உம்முடைய செல்வத்தைப் ப்ங்டே வேண்டும்” என்று கத்தினான். 

உடனே அந்தப் பிரபு என்ன சொன்னார் தெரியுமா ₹ “ நண்பா, 

என்னிடம் நாலு கோடி தேலர் (மூன்று ஷில்லிங் மதிப்புள்ள



ஐர்மன் டாலர்) இருக்கறது. இந்த நாட்டில் நாலு கோடி 
ஜர்மனியர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே இதோ உன்னுடைய 

பங்கு--ஒரு தேலர் ” என்று ஒரு நாணயத்தை எடுத்து நீட்டி 
னார். இந்தக் கதை கற்பனையாக இருக்கலாம், அல்லது மிகை; 
படுத்திக் கூறியிருக்கலாம். ராத்ஸ்சைல்ட் லேவாதேலி செய்து 

தொழில் நடத்திக்கொண்டிருந்தார். லீடு, ஆஸ்தி, தொழில், 
தொழிற்சாலை என்று பல பல ஈட்டின்மீது கடன்கொடுத் 

் இருந்தார். ஆகவே கையில் ரொக்கமாக மிக மிகச் குறைவான 

தொகையே இருந்திருக்கக்கூடும். 

அமெரிக்கத் தொழிலாளர்களும் தொழிற சங்கங்களும் 

செல்வப் பரிவர்த்தனையைவிட அதிக உற்பததியில்தான் 
செல்வப் பங்&ீடு அதிகமாகும் என்பதை நன்றாக உணர்ந் 

திருக்கறார்கள். தொழிலபிலிருத்தியினாலும், உற்பத்திப் 

பெருக்கத்தனாலும், அதிகமான உழைப்பும், ஊதியமும், 

அதன் மூலம் பரிவர்த்தனையும் ஏற்படுகிறது. வர்க்கப்போராட் 

டத்தினால் உற்பத்தியும் பாதிக்கிறதி. அதனால் தங்களுடைய 

வருமானமும் பாதிக்கப்படறறெதென்பதை அவர்கள் நன்றாக 

தெரிந்துகொண்டிருக்கறார்கள். பெரிய ரொட்டி தயாரித்து, 

பெரிய துண்டு போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கொள்கை 
மில்தான் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்களே தவிர வர்க்கப் 
போராட்டத்தைக் காட்டி சமுதாயக் கட்டுப்பாடடின்£ழ் சின்ன 

ரொட்டி செய்து சிறு துணுக்கைப் பெற விரும்பவில்லை. அத 
னால்தான் தொழிலாளர்களுடைய நலனுக்காகவும் உரிமைகளுக் 

காகவும் கடுமையாகப் போரிட்ட ஸாமுவேல் காம்பர்ஸ், மார்க்ஸ் 

சித்தாந்தத்தை ஒ பொருளாதார ரீதியில் பயனற்றது ; சமூக 
ரீதியில் தவறானது ; கைத்தொழில் ரீதியில் பார்த்தால் அசம் 

பாவிதமானது” என்று ஒதுக்க விட்டார். விநியோகம் லிநி 

யோகம் என்று கத்திக்கொண்டேமிருந்தால் போதுமா ₹ 
எதை விநியோடூப்பது ? முதலில் உற்பத்தி செய்து விட்டால், 

பிறகு விநியோடப்பது சுலபம். இந்த நூற்றாண்டின ஆரம்பத் 

இல் வாழ்ந்த ஜான் மிட்சல் சுரங்கத் தொழிலாளர் சங்கத்தின்



தலைவராக இருந்தார். அவர் ஒரு, சமயம் பின் வருமாறு 
எழுதினார் : “யந்திர சாதனங்களால் சமூகத்தின் உற்பத்தி 
சக்தி பல மடங்கு அதிகமாக விட்டது. புது யந்திரங்களைக் கை 
யாளுறைவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை மட்டுமின்றி பழைய 
ரீதியில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை 

நிலையும் உயர்ந்திருக்கறது. இதை தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் 

நன்றாக உணர்ந்துதானிருக்கறார்கள்.” 

என்னுடைய வாதத்தினால் நான் விநியோக சம்பந்தமான 

பிரச்னைகளை பெரிதாக எண்ணாமல் ஒதுக்கவிட வேண்டும் என்று 

சொல்வதாக நினைத்துவிடாதே. அன்றாட வருமானமுள்ள 

ஏழை மக்களுடைய நிலைமை உயருவதற்கு தொழிற்சங்கத் 

தலைவர்களுடைய தளராத உழைப்பே காரணம். தொழிலா 

ளர்களுடைய சக்இியைக் கெளரலித்து, அவர்களுக்கும் தொழி 
லில் பங்கிருக்கிறது என்றும் உரிமையை முதலாளிகள் ஏற்றுக் 

கொள்வதற்காக தொழிற் சங்கங்கள் வெற்றிகரமாக வேலை செய் 

இருக்கின்றன. சென்ற இருபது வருஷங்களில் வருமானக் 

கணக்கு எடுத்துப் பார்த்தால், அதக வருமானமுள்ள உயர்தர 

வகுப்பாருடைய வருமானத்தைவிட ஏழைகளின் வருமானந் 

தான் விசேஷமாக உயர்ந்திருக்கறது என்று தெரிூறது. 

ஏராளமான லாபம் முதலாளிகளுக்குக் இடைக்கறதே தலிர, 

உயர்ந்த விிதமுள்ள வருமான வரி போன்ற வரிகளால் 

லாப்த்தில் பெரும் பகுதி குறைந்து விடறது. தேச வரு 

மானத்தில் பெரும் பகுதி பணக்காரர்களிடம் சேர்ந்து விடுசறது 

என்றாலும், அவர்களிடம் தங்காமல் பலவிதமாகப் பிரிந்து 

விடுவதால், நிகரமாக அவர்களிடம் தங்கும் லாபம் மிகவும் 
குறைந்து - விடுறது. 1946-ஆம் ஆண்டில் தேச வருமானத் 
தில் 18 சதமானம் பணக்காரர்களுக்குக் இடைத்தது. . 1929- 

ஆம் ஆண்டிலோ இவர்களுக்கு 84 சதவிதம் வருமானம் 
கிடைத்துக்கொண்டிருந்தது. தேச வருமானத்தில் ஒரு FS 

மானம் என்று கணக்டட்டாலும், மிகவும் அதிக வருமான 

முள்ளவர்களுடைய வருமானக் கணக்கை, தனியாகப் 
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பிரித்துப் பார்த்தால் அவர்கள் அடையும் நஷ்டம் தெரியும். 
அவர்களுடைய மொத்த வருமானத்தில் கணிசமான ஒரு 
பகுதிதான் தேச வருமானத்தில் ஒரு சதம். இந்தக காலத்தில் 
அவர்களுடைய வருமானம் 19.1 சதமானத்திலிருந்து 7.7 

சதமானமாகக் குறைந்துவிட்டது. 

சாதாரண உழைப்பாளிகள், தொழில் நுணுக்கம் தெரிந்த 
உழைப்பாளிகள் என்று தொழிலாளர்களுக்குள் இரண்டு பிரிவு 

ஏற்பட்டுவிட்டதுடன், உடலுழைப்பவர்களுடைய நலன்களைப் 
பாதிக்குமளவில் தொழில் அனுபவம் பெற்றவர்களுடைய உரி 
மைகளும் வருமானமும் இருக்கறதே என்று நீ கேட்இிருய். 

அதாவது தொழிலாளர்களுக்குள்ேளேயே சலுகை பெற்ற 
ஒரு வகுப்பார் தோன்றி விட்டார்களே என்று நீ கேட்இருய். 
மாடி வீடுகளில் மாடிக்குக் கழே பரண் கட்டுவார்களே அதே 

போல ஒரு நிலைமைதான் இது. இந்த நாட்டின் சமுதாய 

அமைப்பில் ஒரு தனிப்படிக்கட்டுத்தான் தொழில் நுணுக்கம் 

தெரிந்த தொழிலாளர்களுடைய அந்தஸ்து. அசல் பாட்டாளி 

மக்களை, தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் மறந்து விட்டார்களே, 

அவர்களுடைய நிலைமை என்ன என்று நீ கேட்கிறாய். போராட் 

டம் நடத்தாமல் தங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை அவர்கள் 
எப்படி, உயர்த் திக்கொள்ள முடியும் என்றும் கேட்றாய். 

உடலுழைத்துச் சாப்பிடும் பாட்டாளிகளை நாங்கள் மறந்து 

விடவில்லை. தொழில் நுணுக்கம் தெரிந்த தொழிலாளர்களை 

ஒன்று திரட்டி. ஸ்தாபன பலத்தைத் தேட காம்பர்ஸும் , மற்றத் 
தலைவர்களும் பாடுபட்டார்கள் என்பது உண்மையே. காலப் 

போக்கல் தொழிற் சங்கங்கள் எல்லாவித உழைப்பாளிகளையும் 
சேர்த்துக் கொண்டார்கள் ழ; தொழில் இறமைக் கேற்றபடி 
அமைந்த சங்கங்கள் மாறி, தொழில் வாரியாக ஊழியர்கள் 
சங்கங்களை அமைத்துக் கொண்டார்கள். இந்த மாதிரி எல்லாத் 
தொழிலாளர்களையும், தொழில்வாரியாக ஒன்று திரட்டவே 
1996-ஆம் வருஷம் தொழிற் சங்கக் காங்கரஸ் (௨௦1685 of 
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என்று சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுகறார்கள். உதாரணமாக மோட் 
டார் உற்பத்தியிலீடுபட்டிருக்கும் எல்லா ஊழியர்களும் 

யுனைடெட் ஆட்டோமோபைல் ஒர்க்கர்ஸ் என்ற ஸ்தாபனத்தில் 

அங்கத்தினர்களாக இருக்கிறார்கள். தொழில். நுணுக்கம் 

தெரிந்தவர்களும், சாதாரண தொழிலாளனும், சிப்பந்தி 

யும்கூட இந்த ஸ்தாபனத்தில் அங்கம் வக்க முடியும். இத 
னால் அமெரிக்காவிலுள்ள தொழிற் சங்கங்கள் அதிகமாயின. 

1900-ஆம் வருஷத்தில் தொழிலாளர்களில் 4 சதமானம்தான் 

சங்கங்களில் அங்கம் வ௫த்தார்கள். 1940-ஆம் ஆண்டில் இந்த 

எண்ணிக்கை 20 சதமானமாகவும் 1945-ஆம் ஆண்டில் 88 சத 
மாகவும் உயர்ந்தது. 

இன்னும் ஒரு நல்ல காரியத்தையும் தொழிற் சங்கங்கள் 

செய்திருக்கன்றன.: இதனால் சங்க ரீதியாக கட்டுப்பட்ட தொழி 

லாளர்களைப்போலவே தனிப்பட்ட தொழிலாளர்களும் பயன 

டைந்தார்கள். 1998-ஆம் வருஷ ஆரம்பத்தில் தொழிலாளர்க 

ளுடைய குறைந்த பட்ச வருமானத்தை நிர்ணயம் செய்வதற் 

காக மத்திய அரசாங்கத்தார் சட்டமியற்றினார்கள். தொழிற் 

சங்கங்களுடைய  கோரிக்கையினால்தான் .இது : சாத்திய 
மாயிற்று. ஆரம்பத்தில் மணிக்கு 26 சதம் கூலி நிர்ணயம் 

செய்யப்பட்டது. பிறகு 40 சதமாக உயர்ந்து, இப்போது 

மணிக்கு 78 சதத்துக்குக் குறைவாக எந்த வேலைக்கும் கூலி 
கொடுக்கக் கூடாது என்றும் அப்படிக் கூலி கொடுப்பது சட்ட 

விரோதம் என்றும் நிர்ணயமாகஇயிருக்றது. .ஆகவே 
தொஹிற் சங்கங்களின் ஆதரவினால் பாதுகாப்புப் பெறும் 

தொழிலாளர்களைப் போலவே, தனிப்பட்ட தொழிலாளர்களு 
டைய நலன்களையும் சர்க்கார் பாதுகாக்கறார்கள். 

பிற்போக்கான பிரதேசங்களை சீர்திருத்தி அங்கு வாழும் 
மக்களுடைய செல்வ நிலையும் வருமானமும் &உயருவதற்காக 
சர்க்கார் திட்டமிட்டிருக்கறார்கள். டென்னஸஹி பள்ளத்தாக்குத் 
Strib (Tennesse Valley Authority) முகமானது. டென் 
-னஷி பிரதேசத்தில் வாழ்கிறவர்கள் பரம ஏழைகள், அணைக் 
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கட்டுகளும், மின்சார நிலையங்களும் நிறுவி அந்தப் பிரதேசத் 

இன் பொருளாதார அமைப்பையே மாற்றி விட்டார்கள். இ? 
போல பல சிறு அபிலருத்தித் இட்டங்களை தனி ஸ்தாபன 

கள் நிறைவேறறி-மக்களுடைய வருமான நிலைமையை 
உயர்த்திமிருப்பதுடன தங்களுடைய வருமானத்தையும் ௮௪ 

ரித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.  ரெயில்வேகளினால நாட்டின 

பெரும் பகுதி வளமடைந்து:ககிறது. இப்போது கைககொழில 
நகரமாகக் காட்சியளிக்கும டெட்ராயட நகரம் பல வருஷ 

களுக்கு முனபு ஒரே காடாக இருந்தது. இதேபோல ua 

கைத்தொழில் நகரங்கள் தோனறிமிரக்ின்றன. தேசததின 
செல்வ நிலையை மெலும மேலும அதிகரிக்க இநக நாட்டில 
சதா முயற் நடந்துகொண்டுகானிருக்கறது.  தரிததிரம 
தாணடவமாடூம பகுதிகளில் சுபிட்சம் உண்டாககுவஇலும கண 

ணுங் கருத்துமாகவே இருகி reer. 

இநத நாட்டில் வறுலம எண்று எதைக கு.றிபபிடுசரம் 

தெரிமா £ கிறிது விளகசமாகச் சொல்கிறேன். 1948-510 

ஆண்டில் நகரங்களில வசிக்றெ குடும்பங்களில பாதிப்பேருக்கு 

சொந்த வீடுகளுண்டு. பததகமோ கடனோ இலலாமல வாழும் 

இவர்களுடைய வருமானம ஆயிரம் டாலர்களுககும சிறிது 

குறைவுதான். இவர்களில் குடும்பமே இல்லாக பிரம்மச்சாரி 

களும் உண்டு. இவர்களில நான்கு பேருக்கு தருத்தர் விஏ 

தத்தில் சொந்தமான மோட்டார் கார் இருக்கிறது. நூற்றுக்கு 

இருபத்தைந்து குடும்பங்களுக்கு நல்ல வருமானமிருப்பதால் 

பாங்கியில் பணம் சேமிக்கமுடிந்தது. அந்த ஆண்டில், 

ரேடியோ, ரிப்ரிஜிரேடர், சலவை யந்திரம், டெலிலிஷன்ஸளெட் 

போன்றவைகளை பலர் வாங்க உபயோடத்தார்கள். சர்க்கார் 

சேகரித்த புள்ளி விபரத்திலிருந்துதான் இவைகளை எடுத்திருக் 
றேன். நன்றாக ஆராய்ந்து கணக்கெடுத்த புள்ளி விபரம் 

இது என்பதை நீ தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். 

இந்த நாட்டில் பொருள் செல்வம் அளவுக்குமிஞ்சிக் சடக் 

இறது. . ஆகவே இங்கு பொருளாதார விநியோகம் முக்கிய 
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மான பிரச்னை அல்ல என்று நான் சொல்வதை நீ நம்ப 
வேண்டும். - லாப திருஷ்டியுடன் முதலாளிகள் தொழிலாளர் 
களைக் கசக்டப் பிழிந்து வேலை வாங்கவோ, பட்டினி போட்டுக் 

கொல்லவோ வேண்டிய அவசியம் சடையாது. அதேபோல, 

பணக்காரர்களுடைய செல்வத்தைப் பறிமுதல் செய்தால்தான், 

எல்லாரும் சுகமாகவும் சுபிட்சமாகவும் வாழமுடியும் என்று 

தொழிலாளர்களும் நினைக்கவில்லை. மோட்டார், ரேடியோ 

போன்ற போகப்பொருள்கள் தோன்றுவதற்குப் பல வருஷங் 

களுக்கு முன்னேயே, 1849-ஆம் வருஷத்தில், ஏறக்குறைய 

ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு அலெக்ஸாண்டர் மாக்ஸே என்ற 

பிரிட்டிஷ் பத் இரிசைக்காரர் “வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்” என்ற பத்திரி 

கையில் பின் வருமாறு குறிப்பிட்டார் : “ சமூகத்துலுள்ள ஒவ் 
வொருவரும் திறமைசாலிகளாக இருந்துவிட்டால் ஆடம்பர 

வாழ்க்கை நடத்துகறவர்களைக்கண்டு மற்றவர்கள் முணுமுணுப்ப 

தில்லை. பங்காளிக் காய்ச்சலும் பொறாமையும் அமெரிக்காவில் 

இடையவேூடையாது.” 

வர்க்கபேதமற்ற சமுத$ய வாழ்வுக்காக நாங்கள் பாடுபட்டுக் 

கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு தொழிலபிவிருத்தியிலுள்ள 

சிரத்தையே சான்றாகும். இந்த அமைப்பு விசித்திரமாக 

இருக்கலாம், இமைகள் நிறைந்துமிருக்கலாம். எல்லாரும் 
இன்பமாகவும் சமமாகவும் வாழ்வதற்கு இந்த அமைப்பை 

மாற்றியமைக்கவும் இடமுண்டு. 
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(14) | 

மனித கெளரவம் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

நான் உனக்குக் கடிதம் எழுதிய பிறகு என்னிடமுள்ள 

சில மார்க்ஹீயப் புத்தகங்களை எடுத்துப் படித்தேன். ஆதம 
கெளரவத்துக்காக, மனித உயர்வுக்காக மக்கள் பாடுபடூகறார்கள் 

என்பதுதான் மீண்டும் எனக்குத் தோன்றிற்று. சமூகத்தில் 

அந்தஸ்தும் மனிதனை மனிதன் மதித்துவாழ வேண்டும் 

என்ற ஆசையும்தானே இத்தனை போராட்டத்துக்கும் அடிப் 

படைக் காரணம்? தொழிலாளர்களுடைய மனத்தில் 

கொழுந்து விட்டெரிந்து கொண்டிருக்கும் ஆசையை நான் 

புரிந்துகொள்ள முடிஈறது. இறமை, அறிவு, குணம், பலம் 

இவற்றுக்கு ஏற்றபடி ஒவ்வொருவுருக்கும் சமூக அந்தஸ்து 
ஏற்படுிறது. அதை மதித்து நடக்கவேண்டும் என்றே ஒவ் 

வொருவரும் விரும்புவது இயற்கைதான். நாள் முழுவதும் 

தொழிற்சாலையில் நின்று வேலை செய்வதற்காகவோ, ஆடைகள் 

அழுக்காடுவிடக்கூடிய வேலைகளைச் செய்வதனாலோ, தன்னைப் 

பற்றித் தாழ்வாக எண்ணுவதை தொழிலாளி விரும்பமாட் 

டான். தொழிற் செய்வதைக் கொண்டு சமூகத்தில் ஏற்றத் 

தாழ்வு ஏற்படுவதை தொழிலாளர்கள் விரும்பவில்லை. 

சம்பள உயர்வுக்காக தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்து 

வதற்குக் காரணமே, இந்த ஆசையினால் தூண்டப்பட்டது 

என்றே நான் நம்புகிறேன். தன்னுடைய தேவைக்கும் 

அ௮இகமாக ஒரு ஊழியன் வருமானம் பெற ஆசைப்படுவதே, 

பிறருக்குச் சமமாக, செல்வநிலை பெற்று ௮ந்தஸ்தாச 'வாழ 

வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். நினைத்த பொருளை வாங்கக் 

கூடிய சக்தி பெற்றுவிட்டால் மட்டும் சமூக ௮ந்தஸ்துப் பெற்று 
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விடமுடியாது. “மதமும் முதலாளித்துவ ஆஇிக்கததின் 
தோற்றமும்? (ரு ஊம் 7155 ௦4 வலோர்கிர்தகர) 
என்ற தலைப்புள்ள புத்தகத்தில் ஆர். எச். டாணி (௩. He 

Tawney) பின் வருமாறு குறிப்பிடுகிறார் : * சாதாரண ஏழைக் 

கும் ஆதீமா ஒன்று உண்டு, அடிமைத்தனத்தையும் அவ 
மானத்தையும் சரிக்கட்ட எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் 

முடியாது. செல்வ நிலை உயர்ந்துவிட்டால் மட்டுமே ஒரு 
வனுக்கு அந்தஸ்து எற்பட்டுவிடமுடியாது என்ற உண்மையை 

நாம் உணர வேண்டும். தொழிலாளர் இளர்ச்சிகளால் அடிக் 

கடி தொழிலுற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டால், பொருளாதாரத் தேவை 
தான் முக்கிய காரணம் என்று முடிவு கட்டிவிடக்கூடாது, 

அந்த எழுச்சிக்குக் காரணமான இதர அம்சங்களைப்பற்றியும் 
ஆராய்ந்து பரிகாரம் தேடவேண்டும்.” ் 

சாதாரண வாழ்க்கைமிலுள்ள ஒருவனுக்கு திடீரென்று 

தன்னுடைய இறமையையும் சாகஸத்தையும் பிறர் அறியும் 

படிச் செய்யவேண்டும் என்ற ஆசை தோன்றுகிறது. இதற்குப் 

பண ஆசை காரணமல்ல. தன்னுடைய இறமையை வெளிப் 

படுத்த அவன் சந்தர்ப்பத்தை எதிர் பார்க்கறான். ஆத்ம 

சோதனையில் அவனுக்கு ஆசை ஏற்பட்டுவிடூகறது. இதற்குக் 

காரணம் என்ன ? அவனுக்கே தெரியாதே ? 

உயர் நிலைக்கு வரும் தொழிலாளியைக் கண்டு எவருமே 

(பொறாமைப்படுவதில்லை. மனிதனுடைய குணத்தையும் இற 

மையையும் அறிவையும் மதித்து நடக்கவேண்டும் என்று 

முதலாளிகளுள்பட அமெரிக்காவிலுள்ள ஒவ்வொருவரும் 

நினைக்கிறார்கள். சாதாரணமான ஊழியர்கள், பெரிய பதவி 
களை வூத்து செல்வமும் செல்வாக்கும் பெறுவதை இந்த 
நாட்டில் சர்வ சகஜமாகக் காணமுடியும். தொழிலாளர் 

களுடைய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த லட்சக் கணக்கான ஆண் 
களும் பெண்களும், எவ்வித பேதமுமின்றி கல்லூரிகளில் 

படிக்கிறார்கள் ழ; எல்லாத் துறைகளிலும் லித்யாசமின்றி சம 

மாகப் பழகுகிறார்கள். பணத்தையோ ௮ந்தஸல்தையோ ௧௬ 
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தாமல் அவர்களுடைய குணத்தையும் இறமையையும் மதித்துப் 

பாராட்டுகிறார்கள். 

ஆதம சோதனை செய்வதற்கும், தன் மதிப்புடன் வாழ் 

வதற்கும் தமெரிச்சாலிலே இடமுண்டு, மனித குலம் 

கழைககவும், சந்தோஷமாக வாழவும் இதுதான் மிகவும் 
அவசியம்.  சம்பிரரகாயங்குரம், குலப் பெருமையும், சலுகை 

களுமுள்ள காடுகறரில், uote வர்க்கத்தில் உயர்வு தாழ்வு 

என்று எண, பகி Dias. அந்த நாடுகளில் உழைப் 

வகுப்பாகவே ல்கள் கரு துறொர்கள். பாளிகளை க ட்ட! LG be 

ப் லி 1 US or: HAD 1, we 
. Cee Oe ete, om” “ர ற்ப MAGI wore சோர்வும், வெறுப்பு 

OUP pote Sacra 22 ட்ட Se 1212, க்மிவு LOOT 63100 W 

யமான arrows) wiadu Cuming wag wens 

WLLg என்று நா் நஇிச்யமாகம் கூறுவேன்... கயர்நிலை 

பாழ்க்கையில முன்னேறவேண் யிலிருப்பவார்கருககுச் சமமால 

இதனால் லிப டும் என்ற அரசியல்வாகம் எழுந்தது, 

Agia. ணி ale சிறது. மேல் பருப்பார் ப்ற்றவர்களை ஒதுக்கி 

OWE சாதிக்திமிநடன் வாழ்கிறார&ள் ;  ஒறுக்கப்பட்ட மக 

களோ உயர்கில அடையவேண்டும் என் அ உந்தப்பட்டு ஒன்று 

சேருரார்ஈமா. இதனால் பாரறிபாம் GCI GL வளர்ந்து 

பிளா! அதிகரிக்கிறகு, .. இந்தமாதிரிச் சந்தர்ப்பங்களில் அர 

சியல் பிரசாரார்கர் தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை செய்வதை 

விடை கமைஃரயே செய்கிருர்கள். முதலாளிகளின் நற் 

குன்சற்கையும், அவர்கள். தொழிலுக்காகப் போட்டிருக்கும் 

பயாத்கையும், உழைப்பையும் எடுத்துச் சொல்லுவதை “விட்டு. 

விட்டு, தகொழிலாளர்கமாக். கொடுமைப்படுத்தும் ராக்ஷஸர்கள் 

எனறும், அஉர்களுடைய உழைப்பை உறிஞ்சும் இரத்தப்பூச்சிகள் 

என்றும், கொள்ளை லாபமடிக்கும் திருடர்கள் என்றும் வர் 

ணிக்கிரார்கள். முதலாளிகளுடைய செல்வாக்கை மிகைப் 

படுததிக கூறி வெறுப்பும் அலுப்பும் ஏற்படும்படிப் பிரசாரம் 

செய்கறார்கள். தாழ்வு மனப்பான்மை யூட்டப்பட்டு தொழி 

லாளர்கள், வெறியுடன் தொழிலதிபர்களை வெறுக்கிறார்கள், 
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இரிகளாகப்பாவித்து கச்சை கட்டி நிற்கிறார்கள். மார்க்ஷீயா 

'ரசாரத்.திலீடுபட்ட ஒருவனுக்கு மேல் வகுப்பார், செய்யும்: 
வ்வொரு காரியத்திலும் சந்தேகமே தோன்றும். மனப்: 

ப்வமாகவும் நல்லெண்ணத்துடனுூம் மேல் வகுப்பார் பழூ' 

9லும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். வெறும் வேஷம். 

(ன்று சொல்லுவார்கள். முதலாளி சில நன்மைகளைச் 

சய்ய ஒப்புக்கொண்டாலும் செளகர்யங்களை அளித்தாலும்,. 

டனே தொழிலாளர்களுடைய சம்சயம் வலுத்துவிடம். ஏதோ: 

ண்ணத்துடன்தான் இவ்வளவும் கொடுக்கிறான் ; இதில்: 

தோ சூது இருக்கவேண்டும்” என்றுதான் தொழிலாளர்: 

ள் சந்தேகப்படுவார்கள். 

முதலாளிகளைப்பற்றி பூச்சாண்டி காட்டும் பிரசாரத்தை. 

॥மெரிக்கத் ' தொழிலாளர்கள் அலட்சியம் செய்துவிட்டார்கள்.. 
ரு காலத்தில், அதாவது பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டில்: 

ந்த மாதிரி ஆவேசப் பிரசாரம் இங்குமிருந்தது. ஆனாலும். 

?ரோப்பாவில் ஏற்பட்ட அரசியல் நெருக்கடியைப்போல இந்த 

ட்டில் வெறுப்பும் துவேஷமும் பாவி விப/தமாகவிடவில்லை. 

॥கற்குக் காரணமில்லாமல் இல்லை. இங்குள்ள பணக்காரர் 

ள் ஐரோப்பாவிலுள்ள முதலாளிகளைப்போல அகந்தைபிடித்து 

புலையவில்லை.  ஆதஇிக்கவெறி இருந்தாலும் அதன் வேகம் 

நறைவாகவே இருந்தது. அதேபோல தொழிலாளர்களும் 

ிபரீதமாக சந்தேகமும் பவேஷமும் கொள்ளாமல் நிதான 

3க இருந்தார்கள். 

இவை எல்லாவற்றையும் லிட மிகவும் முக்யமான காரணம் 
0னப்பான்மைதான் என்று நான் எண்ணுகிறேன். அமெரிக் 

வில் .உல்லாசமாகத் திரியும் முதலாளியை--பணக்காரனை-- 

சோம்பேறி என்றும் வெட்டிப்பேர்வழி என்றும் அவனுடைய: 

நண்பர்களும் உறவினர்களுமே உதாசீனப்படுத்துவார்கள். 

ஐரோப்பாலவிலோ, பழங்காலத்து சீமான் வாழ்க்கையின் சுவடு 

இன்றுமிருப்பதால், வேலையையும் ஓய்வையும் அமெரிக்கர்கள் 

5ருதுவதுபோல அங்கு மதிப்பிடுவதில்லை. 

117



மேலும் இந்த நாட்டில் கெளரவமான தொழில், இழி 
வான தொழில் என்ற பேதமே இடையாது. எனக்குத் 

தெரிந்த ஒரு தம்பதிகளைப்பற்றிச் சொல்றேன், கேள், இரு 

வரும் கல்லூரியில் படித்து" பட்டம் பெற்றவர்கள், அழகும் 
அறிவும் நிறைந்த தம்பதிகள். கணவன் பல வருஷங்களாக 

தரகு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தான். யுத்தத்தின் 

போது ராணுவத்தில் சேர்ந்து மேஜராக பதவி ஏற்று ஊழியம் 

செய்தான். யுத்தம் முடிந்த பிறகு நியூ இங்லோந்து பகுதி 
யில் ஒரு சிறு வீட்டை வாங்கிக்கொண்டு சாப்பாட்டு விடுதியை 

நடத்த ஆரம்பித்தான். புருஷனும் மனைலியும் வேலை 
செய்வார்கள் ழ தங்குகறவர்களுக்கு பானமும் உணவும் எடுத் 

துக்கொடுத்துப் பணிவிடை செய்வார்கள். கடை கண்ணிக்குச் 

சென்று, வீட்டுச் சமையலையும் மனைவி கவனித்துக்கொள்வாள், 

மற்ற வேலைகளைப் புருஷன் செய்வான். அவர்களுடைய 
தொழிலைக்கண்டு எவ்ரும் இழிவுபடுத்தவில்லை. அதற்குப் 

பதிலாக, : படித்தவர்கள் அல்லவா * எவ்வளவு சுறு சுறுப் 

பாகவும் பொறுப்பாகவும் இருக்கிறார்களே ! * என்று ஆச்சர்யப் 

பட்டு அவர்களைப் பாராட்டினார்கள். * | 

இன்னும் ஒர் உதாரணம் சொல்கிறேன் கேள். எங்கள் 

வீட்டிலுள்ள ஒரு யந்திரத்தைப் பழுதுபார்க்க ஒருவன் வந்தான். 
ஆயுதங்களையும் உபகரணங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தவனை 
பார்த்ததும் அவனுடைய யோக்கயதாம்சங்களைத் தெரிந்து 
கொள்ளவேண்டும் என்று .தோன்றிற்று. இப்போது உள்ள 

வேலையில் அவன் தொழிற் கூட்டாளியாக வேறு சிலருடன் 
இருக்கிறான். இதற்கு முன்பு, அவன் சர்க்கார் உத்தியோகத் ' 

துக்காகப் பமிற்சி பெற்றானாம். அதன் பிறகு பல வருஷங்கள் 

பங்கு மார்க்கட்டில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தானாம். 

நான் ஆச்சர்யதீ தினால் திகைத்துப்போனேன். எங்கள் வீட்டுக் 

குக் குழாய் ரிப்பேர் செய்ய ஒரு வாலிபன் வருவான். பல 

வருஷங்களுக்கு முன்பு தன் 8ழ் பல ஊழியர்களை வைத்துக் 
கொண்டு ஒரு .ஸ்தாபனத்தை நடத்தியவன், இப்போது 
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ல்லாம் போய் அவனே கூலிக்கு வேலை செய்கிறான். அவ 

புக்கு சங்கீதத்தில் நல்ல ஞானமிருக்கறது. அடிக்கடி அவன் 

நத விநிகைகளுக்காக பக்கத்து ஊருக்குச் செல்வதுண்டு. 

உழைத்துச் சாப்பிடுவதும், கடுமையாக உழைப்பதும் இந்த. 

£ட்டிலுள்ளவர்களுக்கு சர்வ சகஜம். அதனால்தான் அமெ 

க்கத் தொழிலாளர்கள் வேலை அதிகம் என்று மலைத்துப்: 

பாவதில்லை. மேலும், சுகவாழ்வு வாழும் பணக்காரர்களைப்: 

பாலவே, தொழிலாளர்களுக்கும் போதுமான அளவு ஓய்வும். 

புந்தஸ்தும் இருக்கறது. மக்களுடைய முழு நேர உழைம் 

னால் ஒரு சிலருக்கு ஓய்வு இடைக்கறது. முதலாளித்வ 
மூக அமைப்பிலே பணக்காரனுடைய பொழுதுபோக்குக்கும். 
ய்வுக்கும் மற்றவர்கள் கடுமையாக உழைக்க நேரிடி௰றது 

£ன்றான் மார்க்ஸ். அந்தக் காலத்தில் ஐரோப்பாவிலிருந்த 

9லைமையை மார்க்ஸ் சரியாக வர்ணித்திருக்கலாம். ஆனால் 

பமெரிக்காவில் தொழிலாளர்களுக்கு எராளமான ஓய்வு இருக் 

ing. அநேகமாக எல்லாத் தொழில்களிலும் வாரத்துக்கு 

ராற்பது மணி நேரம்தான், வேலை செய்யும் நேரம், பல 

) தாழில்களில் வேலை நேரம் இதற்கும் குறைவாகவே இருக். 

றது. உள்ளத்துக்கும் உடலுக்கும் ஒய்வு இடைக்கும்போது, 

பனிதனுக்கு சிந்தனா சக்தியும் அறிவும் வளருகிறது. தன் 
மதிப்பும் கண்ணியமும் வளராகறது. 

இந்த நாட்டிலுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு பொழுதுபோக்க 

ஏராளமான வசதிகளும் உண்டு. பழங்காலத்தில் இந்தமாதிரி 

வசதிகளை ஏழைகள் நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாது. பணக் 

தாரர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சில வசஇகளைத் தவிர 

லிஞ்ஞான, நவீன சாதனங்கள். கடையவே கிடையாது, நவீன 
வசதிகளில் ரேடியோ முக்யமானது. பொழுதுபோக்காக இருப் 

பதுடன் அறிவூட்டக்கூடியதாயும் இருக்கிறது. சங்கம், முத 

லிய பொழுது போக்குகளுடன், செய்தியும் பிரசங்கமும் இருப்ப 
தால் குடும்பத்தாருக்கு மிகவும் செளகரியமான சாதனமாக 
இருக்கறது. உலகத்திலேயே அமெரிக்காவில்தான் ரேடியோ 
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மலிவாகக் சடைக்கிறது. லட்சக் கணக்கான ரேடியோக்கள் 

உபயோ?க்கப்படசின்றன. நகரங்களில் உத்தியான வனங் 
களும், சமுத்திரக்கரை யோரமாக இருக்கும் ஊர்களில், வசதி 

கள் நிறைந்த கடலோரமும் இருக்கின்றன.  திராமாந்திரந் 
களில் வெளியூர் வாசிகள் ஓய்வு நாட்களை உல்லாசமாகக் 

கழிப்பதற்காக சத்தங்களும், தோட்டங்களும் இருக்கன்றன. 

நண்பர்களுடன் உல்லாசப் பிரயாணம் செய்து திரும்ப இந்த 

நாட்டிலே பல இடங்கள் இருக்கின்றன. ஏழைகளுக்குப் 

பொழுது போக்குச் சாவடியாக ஐரோப்பாவில் சாராயக்கடைகள் 

இருப்பதுபோல இந்த நாட்டில் இடையாது. ஐரோப்பிய நாடு 
களில் கோல்ப் விளையாட்டு பணக்காரர்களுடைய பொழுது போக் 

காகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நாட்டில் கிராமச் சபைகளிலும் 

விளையாட்டு இடங்களிலும் கோல்ப் விளையாட வசதியுண்டு, 

பொது மக்களுடைய பொழுது போக்குக்கான வசதிகளைச் செய்ய 

சர்க்காரும் ஏராளமாகப் பணம் செலவிடுகிறது, 

இந்த உரிமைகளையும் செளகரியங்களையும் பெறுவதற்காக, 

கொள்ளைக்கார மனோபாவமுள்ள, முதலாளிகள் கடுமையான 

போராட்டம் நடத்தினார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. பலாத் 

காரமாகச் செளகர்யங்களைப் பெற்று அனுபவிக்கிறார்கள் என்று 

சொல்லவும் முடியாது. மனிதனுக்கு உதவியாக இருக்கும் 

பலலித யந்திர சாதனங்களை கண்டுபிடிப்பதில் இந்க நாட்டி 

ஓள்ள எஞ்சினீயர்களும், ஆராய்ச்சியாளரும் பல வருஷங்களாக 

முயன்று: வெற்றி பெற்ருர்கள். சென்ற ஐம்பது வருஷங் 
களுக்குள் விசேஷ முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது. + Cay 

நேரம் குறைந்தபோதிலும் . உற்பத்தி பெரு£ற்று. இதனால் 
தூண்டப்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள், வேகமாகவும் அதிகமாகவும் 
உழைக்கும் யந்திரங்களை உபயோடக்க முற்பட்டார்கள். உற் 
பத்திப் பெருக்கத்தைப் போலவே சரக்கின் நயமும் தரமும் 

உயர்நீதது. 

மோட்டார், ரேடியோ, டெலிவிஷன் போன்ற வச$களும் 

பொழுது போக்க இடங்களும் செளகர்யங்களும் தொழிலாளர் 
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க்குக் இடைத்துலிட்ட தால் முதலாளிகள் நஷ்டமடையவில்லை- 
வர்களுக்கு நஷ்டமேற்படுத்தி தொழிலாளர்கள் சுகமாக இருக் 

பில்லை. தொழிலபிலிருத்தி எற்பட்டதுபோலவே இந்த 

£ட்டில் வியாபாரமும் பெருகிற்று. ஒவ்வொரு தொழிலிலும் 

ராளமாக லாபம் கிடைக்கறது. பொது மக்களிடம் விற்பனை 

சய்துதான் இத்தனை லாபமும் இடைக்கிறது. ஆகவே பணப் 

ழக்கம் அதிகரிகறது. எல்லாரும் சுகமாக வாழமுடி 
றது. மனித உரிமைகளையும் கெளரவத்தையும் ஸ்தாபிக்க 

வண்டுமென்றால், அதற்குக் களபலி கொடுக்க முதலாளிகளைத் 

தட வேண்டும் என்ற அவசியம் சடையாது. சமூகத்திலுள்ள 

ல்லாரும் செளஜன்யமாகவும் சுகமாகவும் வாழமுடியும். 

ஏழை-பணக்காரன், முதலாளி-தொழிலாளர் இவர்களுடைய 

,நவைப்பற்றி நான் விரிவாகக் கூறிலிட்டதால், ஏழைகளின் 

ண்ணியத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய பிரச்னைகம் இங்கு பெரிதாகக் 

ருதப்படுவதில்லை என்பது உனக்கு விளங்கயிருக்கும். இந்த 

MCG abs இரண்டு சோலியத் எழுத்தாளர்கள் தங்க 

நடைய அனுபவங்களை “ விட்டில் கோல்டன் அமெரிக்கா 5 

ன்று மகுடமிட்டு ஒரு புத்தகம் எழுதினார்கள். . இந்தப் 
|த்தகத்தை ருஷ்யாலிலுள்ளவர்கள் எல்லோருமே படித்தார் 

ள் என்றே சொல்லலாம். “ஜன நாயகப் பண்பு வெளித் 

)தாற்றமாக இருந்தாலும், எல்லாரும் சகஜமாகப் பழகு௫ரார் 

ம். இதனால் மனித கெளரவம் உயருகிறது” என்று 

அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். 

- அமெரிக்காவில் முதலாளித்வ சக்தியில் மிடுக்கு இருக் 
றது. பிரபுத்வ ஆதிக்கம் மறைந்து ஜனநாயக முத 

லாளித்வ சக்தி தோன்றிய காலத்தில் பழைய சம்பிரதாய 

வாசனையாக ஒட்டிக்கொண்டது அது. முட்டையிலிருந்து வெளி 

வந்ததும், கோழிக் குஞ்சின் உடம்பில், முட்டையின் சிதறல் 

9ட்டிக்கொண்டிருப்பதுபோல இந்தக் குணமும் ஒட்டிக்கொண் 

டருக்றெது. கோழிக் குஞ்சு முட்டையை உதறிவிட்டுக் சளம்பு 
வதுபோல முதலாளித்வ சக்தியும், மிடுக்கை உதறி விடமுடியும். 
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வகுப்புணர்ச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்துகொண்டு 

வரும்போதே தேசத்தின் செல்வ நிலையும் மக்களுடைய வரு 

மானமும் பெருக ஆரம்பித்தது) ஆரோக்கியம், பொருளா 
தார சுபிட்சம், சுதந்தரம், கெளரவம், கல்லி, வாழ்ச்கை 

வசதி, முன்னேறச் சந்தர்ப்பம் ஆகியவை மக்கள் பெற்றார்கள். 

தீர்க்க திருஷ்டியுள்ள ஒரு தலைவன் வகுத்த திட்டத்தினாலோ, 
ஆற்றல் மிகுந்த சர்வாதிகாரியின் ஆட்சியினாலோ, அறிவுமிக்க 

ஒரு சமூகத்தாரின் சேவையினாலோ அமெரிக்காவின் சமுதாய 

வளர்ச்சி ஏற்பட்டுவிடலில்லை. முதலாளிகளின் தியாகத்திலோ, 

வேறு மக்களின் உழைப்பினாலோ பெற்ற சுகமுமல்ல. சமு 

தாயத்துக்குள்ளேயே களைத்தெழுந்த ஆர்வமும் வேகமும்தான் 

இந்த முன்னேற்றத்துக்குக் காரணம். 

ஆகவே அமெரிக்கா, ஜனநாயக முதலாளித்வ சக்திமின் 

பூர்ண வளர்ச்சியைப் பெற்றிருக்கிறது. முதலாளித்வ வளர்ச்சி. 

யினால் இங்கு ஆபத்து எதும் நேர்ந்துவிடவில்லை ; சமுதாயத் 
இல் பிளவும் நேரிட்டூவிடவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, தனிப் 

பட்டவர்களுடைய கெளரவமழும் அந்தஸ்தும் உயர்ந்து, எல்லா 

ரும் ஐக்யமாக வாழமுடியும் என்பது நிதரிசனமாூவிட்டது. 
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(15) 

அடிமை வாழ்வு 

|ன்புள்ள ஹென்ரி, 

மனித கெளரவத்தைப்பற்றி இந்தக் கடிதத்திலும் எழுத 
ிரும்புகிறேன். சலிக்காமல் கவனிப்பாயென நம்புறேன். 

)சன்ற கடிதத்தில் முழுக் கதையும் லிவரிக்க முடியவில்லை. 
பமெரிக்காலிலுள்ள தொழிலாளர்களுடன் சோலியத் ருஷ்யா. 

லுள்ள தொழிலாளர்களை ஒப்பிட்டுப்பார்த்தால் சுதந்தரமில் 

நாமல் கண்ணியமாக வாழமுடியாது என்ற முடிவுக்கு நீ வந்து 

படுவாய், சோற்றுப் பிரச்னைக்காக ஒர மனிதன் எஜமான 

இுக்குத் தாளம் போட்டு வாழ்ந்தால் அவனுடைய கதி என்ன 

பாகும் £ வர்க்கபேதத்தை ஒழிப்பதற்காக நாம் மகத்தான 

1பாராட்டம் நடத்திவிட்டு, மனித சுதந்தரம் பெறுவதற்குப் 

]திலாக, மறுபடியும் விலங்கை மாட்டிக்கொள்ளலாமா ₹ 

தொழிலாளர்களுடைய கெளரவம் என்று மார்க்ஸ் குறிப் 

பிட்டதைக் கொண்டே தொழிலாளர்களை மீண்டும் அடிமைப் 

]டுத்இவிட்டார்கள். தொழில்களை தேசீயமாக்கயதைத்தான் 

நான் குறிப்பிடுகிறேன். அரசியலிலும், சமூகத்திலும் விசேஷ 

செல்வாக்குப் பெற்று முதலாளிகள் லாப மடைந்துகொண் 

டிருந்ததைப் பார்த்த மார்க்ல், வேறு மார்க்கமில்லாமல் தேசீய 

சுபிட்சத்துக்காகவே தொழில்களை தேசீய சொத் தாக்கவேண்டும் 

என்று கோரினான் ; இதை நீ அறிவாய். 

மார்க்வஷின் இந்தக் கொள்கையை, இந்த நாட்டிலுள்ள 

அமெரிக்கர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். நானும் ஆமோதிக் 

றேன். ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பாரிடம் அரசியல் ஆதிக்கமும், 

பொருளாதார பலமும் முடங்$விடுவது மிகவும் பெரிய ஆபத் 

துதான். அரசியல் ஆதிக்கத்தையும் பொருளாதார ஆதிக் 
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கத்தையும் பிரித்து வைத்துலிட்டால் முதலாளிகளாலோ, மற்ற: 
வர்களாலோ எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்படாது என்று நான் 

நினைக்கிறேன். இந்தத் துறையில் அடிக்கடி முயன்று, 
அமெரிக்கா வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அமெரிக்காவின் அரசி 

யல் சட்_ம், சம்பிரதாயம், கட்சி அமைப்பு, சர்க்கார்--அஆூய 

ஒவ்வொன்றும் வர்க்கபேதம் . இல்லாதவை. ஏழை, பணக் 

காரன், எஜமான்-ஊழியன் என்ற பேதமின்றி எல்லாருக்கும். 

சம உரிமையிருக்கிறது. முதலாளிகள் எவ்வளவு பலம் 
பெற்றிருக்கிறார்களோ அதேபோல ஈம பலம் தொழிலாளர்களும் 

மற்றவர்களும் பெற்றிருக்கிறார்கள். *ஒருவரை ஒருவர் அடக்” 
ஆளுவது இனிமேல் கனவில்கூட நினைக்கமுடியாத காரியம். 
பொருளாதாரர்' செல்வாக்கும் அரசியல் ஆதிக்கமும் பிரிந்து 

விட்டதால், நாங்கள் சமாஸ சமுதாயத்தை சிருஷ்டி த்துலிட் 

டோம் என்றே கூடச் சொல்லலாம். 

சாதித் திமிருடன் கூடிய முதலாளித்வ சக்தி நிலைத்து 

நிற்காது என்று மார்க்ஸ் தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கறான். 

சரியான முடிவுதான் என்றாலும் அதை தெளிவாக ஊர்ஜிதம் 

செய்யாமல் விட்டுவிட்டான். மேல் வகுப்பாரின் ஆதிக்கமே 

இல்லாத சமுதாயமோ தேசமோ இருக்கக்கூடும் என்று அவ 

னால் சிந்திக்கமுடியவில்லை. ஆகவே, முதலாளித்வ சக்தியை 

சாதித் திமிர் அழித்துவிடும் என்று சொன்னான். ழூத 

லாளித்வ சக்தி பூர்ண வளர்ச்சியடைந்து சாதத் திமிரை அழித்து: 

விடக்கூடும் என்று அவன் நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. மனித 

சக்தியைக் கட்டுப்படுத்தி, அறிவு, திறமை, ஊக்கம் * இவை: 

எல்லாம் கோபிக்கமுடியாத இடத்தில் முதலாளித்வ சக்தியும். 

பூர்ண வளர்ச்சியடைய முடியாது. இந்த உண்மையை இங்கு. 

அனுபவ பூர்வமாகக் கண்டுவிட்டோம். ஜனங்களும் ஏழை 

களாக இருந்து, உற்பத்தியும் பெருகவிட்டால், முதலாளித்வம். 

BAS TOO. முதலாளிகளுடைய மூலதனம் சிறந்த யந்திர 

சாதனங்களாகவும் தொழிற்சாலையாகவுமே உருப்பெருகறது.. 

அதைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்த முடியாதபடி ஊழியர்கள், 
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றிவும் திறனும் அற்றவர்களாக இருந்துவிட்டால், மூலதனம் 

(னற்றுவிடும். தொழில் வளர்ச்சியும், லாபமும் இடைக்க 

பண்டும் என்றால் கல்வியும் ஞானமுமுள்ள உழைப்பாளி 

ரின் கூட்டுறவு அவசியம். பழங்காலத்துச் சம்பிரதாயங் 

எயும், உரிமைகளையும், பந்தாக்களையும் நம்பிக்கொண்டு முத 

[ளிகள் வாழ்ந்தால் அதோகதியடைய வேண்டியதுதான். 

இத்திமிரும் சம்பிரதாயத்தையும் விலக்கினால்தான் அவர்கள் 
£பமடையமுடியும் என்று தெரிந்தபிறகும் பழைய உறவு 

காண்டாடிக் கொண்டிர௫ப்பார்களா £ இந்த நாட்டில் தற் 

யலாக முதலாளித்வம் ஆதிக்கம் பெற்று வெற்றிபெற்று 

டவில்லை ; சாதித்திமிரும், வகுப்பு உரிமைகளும் இல்லாத 

னால்தான் வெற்றி சாத்தியமாயிற்று. 

சோலியத் நாட்டில் என்ன நடந்தது என்பதையும் பார்ப் 

ராம். அரசியல், பொருளாதார ஆதிக்கங்களைப் பிரிப்பதற்குப் 
திலாக அவர்கள் இதுவரையில் கண்டிராத அளவுக்குப் 

ணைத்து ஒரு கூட்டத்தாரிடம் கொடுத்துவிட்டார்கள். முன்பு 

ணக்காரர்களிடம் அரசியல் ஆதிக்கம் இருந்தது. தேசத்தில் 

சல்வாக்குடன் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். இப்போது தேசத் 

ன் பொருளாதாரத்தை ஆளும் தலைவர்கள் கட்டுப்படுத்தி 

தக்கம் செலுத்துகறார்கள். ஆளும் வர்க்கம்தான் 

ஈறிற்றே தலிர அடிமைகளின் நிலைமை மாறவில்லை. சோவி 

த் அரசாங்கம் கூறும் சுதந்தரம் மனித சுதந்தரமே அல்ல. 

[ரசாங்கத் தலைவர்களுடைய அபிப்பிராயத்துக்குத் தக்கபடி 

க்கள் வாழவேண்டியிருக்கறது. சுருங்கச் சொன்னால் தேசம் 

டமுவதும் அடிமைகள்தான் வாழ்கறார்கள். 

ஐரோப்பாவில் பிரபுத்வ ஆட்சி இருந்த காலத்தையும், 

0தலாளித்வ ஆதிக்கம் தோன்றிய காலத்தையும் சோவியத் 

Auer ஒப்பிட£றேனே என்று நீ ஆத்திரப்படர்தே. 
சாவியத் நாட்டின் அமைப்பே தனிப்பட்டது என்பதை நான் 

)தரிந்து கொண்டிருக்றேன். தேசத்தின் - அதிகாரம் எல் 
ம் மக்களிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அரசியல், சமூகம், 
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பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் மக்களிடம் விசேஷ பலம் 

இருக்கிறது. அங்குள்ள தவ்வொருவரும் HES நாட்ட 

மன்னர் '. இப்படித்தான் சொல்கிறார்கள், அனால் Lain 

மையில் நடப்பது என்ன ? 

ஊகத்தினாலோ, பராபரியாகக் டைத்த செய்திகளை வைத் 

துக்கொண்டோ நாம் முடிவு கட்டவேண்டிய அவசியமில்லை. 

லெனினும் ஸ்டாலினும் கூறியுள்ள அதிகாரப் பூர்வமான 

அறிக்கைகளை, இங்குள்ள வாசக சாலைகளில் புரட்டிப் பார்த் 

தாலே போதும். அவர்களுடைய அறிக்கைப்படி, சோவியத் 

அரசாங்க அமைப்பு, கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியின் ஆதரவில் இருப்ப 
தாகத் தெரிகிறது. இந்தக் கட்சியில் இருப்பவர்கள் தேச 

ஜன த்தொகையில் மிகவும் சிறிய பகுதியினர்தான். 1947-ஆம் 

வருஷக் கணக்குப்படி ரஷ்யாவின் ஜனத்தொகை 194,000,000. ' 
கம்யூனிஸ்டுக் கட்சிமின் அங்கத்தினர் தொகை 6,300,000. 

கட்சியின் அங்கத் இனரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்காமல் வைத் 

துக்கொண்டிருப்பதன் காரணத்னீத விளக்க வேண்டியதில்லை. 

கட்சியின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது அதிகாரத் திலிருப்ப 
வர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா ? கட்சித் துரோகம் 

செய்ததாக ஒரு சிலர்மீது குற்றம் சாட்டி அவர்களை வெளி 
யேற்றிலிடூறார்கள். அதிகாரத்திலிருப்பவர்களுடைய சைக்கு 
அடங்கும்படி கட்சிமின் எண்ணிக்கையையும் கட்டுப்பாட்டையும் 
காப்பாற்றிவருகறார்கள். ஜனநாயகம் பூர்ணமாக நிலவுவ 
தாகச் சொல்கறார்களேதலிர, கட்சிமில் வோட் போடும்படி 
பிரேரனைகளோ விவாதங்களோ வந்தால் தலைவர்களுடைய 
அபிப்பிராயங்களுக்கு இணங்க “ஏகமனதான” அ௮த்£ீர்மானங் 
களைச்  செய்துவிட£றார்கள். அதாவது அங்கத்தினர்கள் பொம் 
மைகள்தான். விவாதத்துக்கு இடமோ, அபிப்பிராயம் கூறு 
வதற்கு உரிமையோ கட்சியில் டையாது, அரியல், பொரு 
ளாதார ஆதிக்கத்தைப் பெற்ற சர்வாதிகார ஆட்சிதான் அங்கு 
நடை பெருறைது, உலக சரித்திரத்திலேயே இதுவரையில் 
கண்டிராத அடிமைத்தனம் அந்த நாட்டில் நிலவுறது.



ராஜ வம்சத்தாரோ, பிரபுக்களோ, பணக்காரர்களோ ஒரு 
ட்டை ஆண்டால், எதேச்சாதிகாரம் எங்கும் பரவிவிடுவதில்லை. 
பர்களுக்கு எதிராக ஒரு சிறு கோஷ்டியாவது நாட்டில் 
நக்கும். தனிப்பட்டவர்களுடைய சுதந்தரம் ஓரளவாவது 
நக்கும். முதலாளிகளின் கொடுமைகளையோ, பணக்காரர் 

ரின் அநீதியையோ சூக்காத ஏழைகளுக்கு, குறைகளை 

றையிட்டு்க்கொள்ள ஒரிடம் இருக்கும். போலீஸ், நகர 
பத்தலைவன், நீதிமன்றம் என்று உண்டு. பிற்காலத்தில், 

நாழிலாளருக்கு விபத்துக்கள் .நேர்ந்தால் விசாரித்துப் பரி 

ரம் தேட விசாரனைக் கோர்ட்டுகள் சில நாடுகளில் ஏற் 

டன. பணக்கார ஆ$இக்கமுள்ள நாடுகளில் அதிகாரிகளும் 

ஈக்காரர்களுடன் சேர்ந்து சதி செய்வார்கள் என்பதை நான் 

றுக்கவில்லை. இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நீதியும் 
[வாகமும் இருக்றேது. பெயரளவிலாவது அது எல்லாருக் 
ம் பொதுவாக இருக்கிறது. தனிப்பட்டவர்களுடைய ஆதிக் 
$ துக்கு அடங்காமல் சட்டம் அமல் நடந்து கொண்டுதானிருக் 

)து. இந்தக் காலத்தில், அமெரிக்காவிலுள்ள பொது 

லாகா அதிகாரிகள் நீதியும் நேர்மையும் உள்ளவர்கள். 

0ல் வகுப்பாரின் செல்வாக்குக்கு இணங்காமல் பாரபட்சமின்றி 

டத்தை அமல் நடத்தத் துணிந்தவர்கள். 

தேசத்தின் நிர்வாகத்தை ஒர் அரசியல் கட்சியிடம் ஒப்பித் 

ள்ள நாட்டில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சிலரிடம் அதிகாரம் 

டங்கவிடு£றேது. மற்றவர்கள் சுதந்தரமிழந்து அவர்களுக்கு 
HG நடக்க வேண்டியதாூறது. 1940-ஆம் வருஷம் 

ன் மாதம் 26-ம் தேதி பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட சட்டப்படி 
சாலியத் ருஷ்யாலில், மானேஜரின் அனுமதியின்றி ஒரு 

தாழிலாளி வேலையிலிருந்து ராஜிநாமாச் செய்யமுடியாது. 

'தாழிலாளி வேலை செய்ய முடியாதபடி தேக அசெளக்கிய 

பற்றிருப்பதாக ஒரு டாக்டர் நற்சாப்சி கொடுத்தால்தான் 

ானேஜர் அனுமதியளிக்கமுடியும். தொழிலாளருக்கு உதவி 

)சய்ய தொழிற் சங்கங்களால் முடிவதில்லை. கட்சியின் 
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இட்டங்களை நிறைவேற்றவும் சர்க்காரின் ஆணைப்படி தொழி 

லாளர்களை நடத்தவுமே அந்த நாட்டில் தொழிற் சங்கங்கள் 

வேலை செய்கின்றன. உற்பத்துப் பெருக்கத்துக்காக ஒவ் 

வொருவரையும் தாண்டவேண்டுவதே அவற்றின் பிரதான 
வேலை. வேலை நிறுத்தம் பெரிய குற்றமாக மதிக்கப்படு 

நறது. தேச சுபிட்சத்தைத் தடைசெய்கற நாசவேலையாகவும், 

துரோகமாகவும் கருதப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கும்படி, 

யாகச் சட்டமியற்றப்பட்டிருக்கறது. ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்டின் 

பிரதிநிதியாக ஹாரி ஹாப்ின்ஸ் மத்த காலத்தில் ருஷ்யா 

வுக்குச் சென்றிருந்தார்.  இரவல்-குத்தகைத் இட்டத்தின்படி 

ருஷ்யாவுக்கு அனுப்பவேண்டிய சாமான்களை அமெரிக்காலில் 

ஏற்பட்ட தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தத்தினால் ஏற்றுமதி 

செய்ய முடியவில்லை என்று அவர் ஸ்டாலினிடம் சொன்ன 

போது, ஸ்டாலின் ஆச்சர்யத்துடன் “வேலை நிறுத்தமா ₹: 

உங்களிடம் போலீஸார் இடையாதா ? ” என்று கேட்டாராம். 

Ad தொழிற் சங்கத்தின் நிலைமையைப்பற்றி சோவியத் தொழி 

லாளர் தலைவர்கள் இளிவு மறைவின்றி ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். 

தொழிற் சங்கங்களின் மத்ய நிர்வாகக் கூட்டத்தில் ஒருவர் 

பின் வருமாறு சொன்னார்: “தொழிலாளர்களுடைய சம் 

பளத்தை நிர்ணயம் செய்வதில் தொழிலாளர் சங்கங்களுக்கு 

தொழிற்சாலை அதுபரைப்போல சம உரிமை உண்டு என்று 

சொல்வது இடதுசாரிக் கொள்கையாகும். நிர்வாகத்தில் தலை 

மிட்டு, தலைமைப் பதலியை அவமதிப்பதற்குள்ள முயற்சிதான் 

அது”, 

முதலாளித்வ சமுதாயத்தில், சர்க்கார் சுதந்தரமாக இருக் 

ang. தேசத்தின் பொருளாதார நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்தி 

வைக்கிறது. அங்கு தொழிலாளர்கள் நிர்வாகத்துக்கு மீறி 

நடந்தாலும், கட்டு திட்டங்களை அனுஷ்டிக்கத் தவறினாலும் 

குண்டனையாக அபராதீம் இடைக்கும், அல்லது சம்பளம் பறி 

முதலாூவிடம். கடுமையான குற்றமாக இருந்தால் வேலை 

யிலிருந்து விலக்கப்படூலார்கள். இதே குற்றத்துக்கு 1940-ஆம்



நஷம் பிரகடனப்படுத்திய சட்டப்படி ரூஷ்யாவில் என்ன 

கடனை கடைக்கும் தெரியுமா ? தற்காலிகமாக தொழிற் 

லைக்கு வராமல் இருந்தாலும், இருபது நிமிஷங்கள் காலந் 
DES வந்தாலும் ஆறு மாதம் கட்டாய சேவை செய்ய 

பண்டும் என்ற கண்டனை இடைக்கும். இந்தத் தண்டனையை 

க தொழிற் சாலையிலேயே அனுபலிக்கலாம். ஆனால், 

பளத்தில் கால் பங்கு பிடித்தமும் போலீஸ் பாராவும் 

ரறுக்கொள்ளவேண்டும். அதுகாரிமின் அனுமதியின்றி 

நவன் வேலையை விட்டூ விலகினால் இரண்டு மாதம் சிறைத் 

ண்டனை அனுபவிக்கவேண்டும். 

தொழிற்சாலைகள் தனிப்பட்டவர்களுடைய அீனக் திலிருந் 

லும் சரி, பொது ஸ்தாபனமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட 

ர்வாகத்தில் இருந்தாலும் சரியே, தொழிற்சாலை நிர்வாக, 

வறு செய்த தொழிலாளிக்கு கடைப் பட்சமாகவே கண்டனை 

யக் கொடுப்பான். ஆனால் சோவியத் நாட்டின் அபிப்பிரா 

2ம அலாதியானது. அங்கு சர்க்காரும் நிர்வாகமும் ஒன் 

றதான். தவறு செய்த "தொழிலாளர்களை நீதி ஸ்தலத் 

க்கு அனுப்பத்தவறிய நிர்வாகியின்மீது நடவடிக்கை எடுத்துக் 

காண்டுலிடமுடியும். 1940-ஆம் வருஷ பிரகடனப்படி, 

ர்வா௪ கடுமையான தண்டனைகளை அனுபலிக்க நேரிடும். 

40-ஆம் வருஷம் ஜூலை மாதம் 24-ம் தேதி பிரகடனமான 

வறு ஓர் உத்தரவுப்படி, மனித உணர்ச்சிக்கு வசப்பட்டு, 

“டத்தை நடத்தத் தவறும் நீதிபதிகளுக்கே தண்டனை கொடுக் 

லாம் என்றாயிற்று. நிர்வாகத்துக்குக் கட்டுப்படாமல் சுதந் 

ரமாக அமெரிக்காவில் நீதி இலாகா வேலை செய்றத. இது 

பருமைப்படக்கூடிய விஷயம்; ருஷ்யாலிலா, கம்யூனிஸ்டுக் 

ட்சிக்கும், போலீஸுக்கும் ஏஜண்டாக இருந்துகொண்டு மக்க 
ரின்மீது நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்கறைது. 

சோவியத் சமூக அமைப்பில் பொருளாதார சக்தியும் அர 

யல் நிர்வாகமும் (ஒரு சில மூதலாளித்வ ஆதிக்கமுள்ள 
£டுகளிலிருப்பதுபோல) ஒன்றுக்கு ஒன்று உதலியாக இருக்., 
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றது என்று சொல்வதைவிட ஒரே அதிகாரியின் நிர்வாகத்த 
லிருக்கறது என்று சொல்லலாம். குறைகளை எடுத்துச் சொல் 

'லவோ, அநீதிக்குப் பரிகாரம் தேடவோ, தனியாக ஒரு ஸ்தா 
Ue அந்த நாட்டில் கிடையாது. ஆகவே பொது மக்களும், 
விவசாயிகளும், தொழிலாளர்களும் கஷ்டப்பட்டாலும், அநீ 

BEG ஆளானாலும், அவமானப்பட்டாலும் அனுபவித்தே So 
வேண்டும். சர்க்கார், நீதிமன்றம், சமய ஸ்தாபனங்கள், 
தொழிலாளர் சங்கங்கள் என்று பல ஸ்தாபனங்களிலிருந் 
தாலும் எல்லாம் ஒரே அச்சில் உருவானவை ; ஒருவருடைய 
உத்தரவுக்கு அடங்கி நடப்பவை, கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியின் 

'வேலைத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதுதான் இவற்றின் முக்ய 
வேலை. எங்கே திரும்பினாலும் ஸர்வ வல்லமையுள்ள ஸ்டா 
லின் தரிசனமும், கடுமை நிறைந்த கட்சிப் பிரஇநிதியும்தான் 
அங்கு காட்சியளிக்கிறார்கள். 

் சர்க்காருக்கு விரோதமான குற்றத்தை ஒருவன் செய்து 

விட்டதாகப் போலீஸார் கூறிவிட்டால் மற்றவர்கள் அவனை 

நெருங்கவே பயப்படுவார்கள். அவன் நிரபராதி என்று 
தெரிந்தால்கூட போலீஸுக்கு விரோதமாகச் சென்று அவனை 

மீட்க நெருங்யெ உறவினர்கள்கூட முன்வரமாட்டார்கள். குற்ற 
வாளியான உறவினரை ஒதுக்கலிட்டதாகவோ, பூஷ்கரித்து 
லிட்டதாகவோ கூறும் மக்களை, தேச பக்தர்கள் என்று பாராட்டு 
வார்கள். அந்த நாட்டில் ஐம்பது வயது வரையில் ராணுவ 
'சேவை செய்யவேண்டும் என்ற சட்டமிருக்றது, ராணுவ 
வயதுள்ள ஒருவன் * தொழிலாளர் சொர்க்கபூமி? யான 
'சோலியத் நாட்டைவிட்டு வெளி நாட்டுக்கு ஓடிவிட்டால், நெருங் 
யே உறலினர்கள் அவனுக்காகக் தண்டனை அனுபலிக்கவேண் 
டம் என்று 1990-ஆம் வருஷம் ஜூன் மாதம் 6-ம் தேதி 

சட்டம் செய்யப்பட்டது. ஒடிப்போனவன் சென்ற இடத்தைப் 
பற்றியோ, அவன் ஒடிப்போய்விடுவான் என்பது பற்றியோ 
உறவினர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தால் அவர்கள் ஐந்து முதல் 

பத்து வருஷ காலம் சிறைவாசமேற்க வேண்டும், இல்லா 
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டால், ஐந்து வருஷகாலம் பனி மண்டலத்திலுள்ள லைமீரி 

lev “ வனவாசம்” செய்யவேண்டும். சோவியத் கம்யூ 

றம் தனி மனிதனுடைய சுதந்தரத்தையும் கெளரவத்தை 

பறிமுதல் செய்து, அவனை மீளமுடியாத அடிமையாக்இ 

டது. 

முதலாளித்வ ஆதிக்கமுள்ள அமெரிக்காவில் தனி மனித 

டைய உரிமைகளைக் காப்பாற்ற அரசியல் சட்டம் உத்தரவாத 

ரிக்கிறது. நீது மன்றத்தின் உத்தரவின்றி எவரையும் 
து செய்துவிடமுடியாது ; யாருடைய வீட்டிலும் அதிகாரி 

் புகுந்து சோதனை போடமுடியாது. ருஷ்யாலிலோ போலீ 

ரே ஒருவனைக் கைது செய்து விசாரணையின்றிக் காவலில் 

டைத்துவைக்கமுடியும் ; அல்லது அடிமைக் கொட்டடிக்கு 

ப்பி வேலைவாங்கமுடியும். அமெரிக்காவில் நீதி மன் 

Sor உத்தரவு இல்லாமல் போலீஸ் கொட்டடியில் எவரை 
3 அடைத்து வைக்கமுடியாது; சட்டபூர்வமாகக் குற்றம் 

நபனமானால் தவிர சிறை தண்டனை விதிக்கவும் முடியாது. 

_த்துக்குப் "புறம்பாக போலீஸார் நடந்துகொண்டால், அதை 

|த்துக்காட்டவும், அவர்களுடைய உத்தரவை ரத்து செய்யவும் 
9 மன்றத்துக்கு அதிகாரம் உண்டு. சர்க்காரே நிறை 
ற்றிய சட்டமாக இருந்தாலும், அரசியல் சட்டத்துக்குப் 

)ம்பாக இருந்தால் அதை நிராகரித்துவிட நீதி மன்றத்துக்கு 
"மையுண்டு. அதேபோல பொது ஜனங்களுடைய நல 

க்குப் பாதகமாக யார் நடந்துகொண்டாலும், சுதந்தரமாக 

வர்களைக் குற்றம் சாட்டி த் இீர்ப்புக்கூறும் உரிமையும் அதிகார 

ம் அமெரிக்க நீதி மன்றத்துக்கு உண்டு. சர்க்காரின் 
1வாகத்துக்கு அடங்காமல் நின்று, பட்சபாதமற்றுத் தீர்ப்புக் 

றவும் நீதியை நிலை நிறுத்தவுமே நீதி மன்றங்கள் இருக் 
றன. 
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(16) 

நீக்ரோ பிரச்னை 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

மனித உரிமைகளைப்பற்றியும் தொழிலாளர்களுடைய கெளர 

வத்தைப்பற்றியும் நான் லிவாதிக்கும்போது நீக்ரோச்களின் 

நிலைமை என்ன என்று % குறுக்குக் கேள்வி போட்டுலிட்டாய். 
இந்த நாட்டிலுள்ள பெரும் பான்மையான நீக்ரோக்களின் 

நிலைமை வருந்தத்தக்க விதத்தில் மோசமாக இருக்கிறது 
என்று ஒப்புக்கொள்றேன். இந்தப் பிரச்னையைப் பற்றி, 

பெரும்பான்மையான அமெரி£க மக்கள் வருந்துகறார்கள் என்' 

பது நிச்சயம். 

வருத்தத்தைக் தெரிவித்துவிட்டு வாயை மூடிக்கொண்டு 

இருப்தியடைந்துவிடூரோம் என்று எண்ணிவிடாதே. இந்தப் 

பிரச்னையைத் இலவிரமாகச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பரி 
காரம் தேட முயன்று கொண்டிருக்கிறோம். நான் விளக்க 

மாகச் சொல்றேன், கேள். 

தென் மாகாணங்களில்கான் நீக்ரோக்கள் ஒதுக்கப்பட்டூ, 

பரம தரித்திரர்களாக வாழ்கிறார்கள். 1950-ஆம் வருஷக் 

கணக்குப்படி, இந்த நாட்டிலுள்ள மொத்தம் நீக்ரோ மக்க 

ஞடைய ஜனத்தொகை ஒன்றரைக் கோடிப்பேர். இவர்களில் 

கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லக்ஷம் நீக்ரோக்கள், வடக்கு மாகாணங் 

களிலும், மேற்கு ராஜ்யங்களிலும் வசிக்கின்றனர். இவர் 

களுடைய வாழ்க்கைத்தரம் எவ்வளவோ பங்கு முன்னேற்ற 

மடைந்திருக்றெது. நீக்ரோக்களை கண்ட இடங்களில் கொடு 
மைப் படுத்துவதும், தூரக்$லிடூவதும் சர்வ சகஜமாக நிகழக் 
கூடிய சம்பவங்கள் என்று நீ நினைத்துக் கொண்டிருப்பாய். 

அந்த மாதிரிச் சம்பவங்களே இந்தக் காலத்தில் நிகழ்வதில்லை.



945 முதல் 1949 முடிய அஞ்சு வருஷ காலத்தில், வெள்ளை 
ரருடைய கோபத்துக்கு ஆளா? மடிந்தவர்களுடைய எண்ணிச் 
க பதின்மூன்றுதான்.  நீக்ரோக்களுக்கு விரோதமாகவே 
த திரிகைகளும் துவேஷப் பிரசாரம் செய்வதாக ஒரு, தப் 
'பிப்பிராயம் வந்துவிட்டது.  நீக்ரோக்களை மனப்பூர்வமாகத் 
நவேஷிக்கும் மக்கள் வசிக்கும் தெற்கு மாகாணங்களில்கூட, 
தீ திரிகைகள் துவேஷமூட்டூம்படி எதுவும் எழுதுவதில்லை. 
அங்குமிங்குமாக எதாவது அனாமதேயப் பிரசுரங்கள் இருக்க 
றாம் ழ ஆனால் அதை நாம் கணக்கில் சேர்க்காமல் ஒதுக்க 

Morn. அமெரிக்காவில் நிறத் துவேஷம் மறைந்துகொண் 
ட வருகிறது, மக்கள் நீக்ரோக்களுடன் கலந்து பழக ஆரம் 

ித்துவிட்டார்கள். நீக்ரோக்களுக்கு சம உரிமை வழங்க 

2வண்டூம் என்று போராடிக் கொண்டிருக்கும் எழுத்தாளர் 

ளம், அரசியல் வாதிகளும் இந்த நாட்டில் உண்டு. £* அங்கள் 

_ரம்ஸ் காபின்? என்ற நவீனத்தை எழுதிய ஹாரிட் பீச்சர் 

ஸ்டோ (1816 0ல் இல) வும் நோபல் பரிசுபெற்ற 

ஓில்லியம் பாக்னரும் (William Faulkner) நீக்ரோ 

அனுதாபிகள் என்பது உனக்குத் தெரியும். அவர்களுடைய 

நூல்களை தேசம் முழுவதும் ஆர்வத்துடன் படிக்கறது ; அதனால் 
மனமாற்றம் எற்பட்டிருக்றெது என்றும் சொல்லலாம். 

அமெரிக்கர்கள் எல்லோருமே நீக்ரோ துவேஷிகள் என்று 

தற்றம் சாட்டிவிடமுடியாது. 1861-ஆம் வருஷம் முதல் 1865- 

ஐம் வருஷம் வரையில் நடந்த உள்நாட்டுக் குழப்பத்தின் 
பாது அடிமை முறையை ஒழித்துக்கட்டவேண்டும் என்று வட 
மாகாணங்களில் வத்த பெரும்பான்மை மக்கள் போராடி 

னார்கள். அதன்பிறகு, சமூக முன்னேற்றத்துக்காகவும் சம 
உரிமைக்காகவும் நீக்ரோக்கள் சளர்ச்சி செய்தபோது, வடக்கு 
ராஜ்யங்களிலும் மேற்கு ராஜ்யங்களிலும் இருக்கும் 'வெள்ளை 
யர்கள் பெருவாரியாக ஆதரித்தார்கள். தெற்கு. ராஜ்யங் 

களில் நீக்ரோத்துவேஷம் பலமாக இருந்துங்கூட அந்தப் பிர 

தேசங்களில் வசித்த அநேக வெள்ளையர்கள் நீக்ரோக்களுக்காக 
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அனுதாபம் காட்டினார்கமா. நீக்ரோ பிரச்னை நீண்ட காலத் 

திய பிரச்னை; தெற்கு ராஜ்யங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் 
அது ஒரு பொருளாதாரப் பிரச்னையாகும். பத்தொன்பதாம் 
நூற்றாண்டின் இறுதியில் தொழிலாளர் பிரச்னைகள் ஏற்பட்ட 

போது பல ிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. பிற்காலத்தில் நிலைமை 

தெளிந்தது. 1948-ஆம் ஆண்டில் நீக்ரோ பிரச்னையைத் 

தம்முடைய தேர்தல் பிரச்னைகளில் ஒன்றாக ட்ரூமன் எடுத்துச் 

கொண்டபோது, நீக்ரோக்களின் இனப்போராட்டம் உச்சஸ் 

தானத்தை யடைந்தது. இதனால் எவ்வளவு மகத்தான சிர 

மத்தை ட்ரூமன் ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை உன்னால் ஊக்க. 

முடியாது. பரம்பரையாக தெற்கு ராஜ்ய மக்கள் டொமக் 

இராடிக் கட்சி அபேட்சகரை ஆதரிப்பதுதான் வழக்கம். ட்ரூமன் 
எடுத்துக்கொண்ட நீக்ரோ பிரச்னை அவர்களுக்கு வெறுப் 

பூட்டியது. போட்டியாக நின்ற ஒரு தென் மாகாண வாசிக்கு 

* வோட் £ அளித்து ஆதரித்தார்கள். ட்ரூமனுடைய வெற்றி 
யினால் நீக்ரோக்களின் கோரிக்கை வலுவடைந்தது என்பது 

மட்டுமல்ல. அது நியாயம் என்று மக்களும் தர்ப்புக்கூறி 

விட்டதாகவே கொள்ளவேண்டும். இதிலிருந்து மக்களுடைய 
அபிலாஷை தெரிந்துவிட்டது. 

பரம்பரையாக இரத்தத்தில் ஊறிய துவேஷத்தையும், 

வெறுப்பையும் ஒரே நாளில் மாற்றிவிடமுடியாது. யாருடன் 
நட்புக்கொள்வது, எவரைக் கல்யாணம் செய்துகொள்வது, 

எவருடன் ஒண்டுக் குடித்தனம் செய்வது. இம்மாதிரிப் 
பிரச்னைகள் எல்லாம் சொந்த விவகாரமாகும். நாம் ஜன 
நாயகப் பண்புள்ளவர்களாகையால், பொதுஜன அபிப்பிராயத் 
துக்கு மதிப்பு உண்டு, அதை மதித்து சர்க்காரும் நடக்கும். 

பரஸ்பரம் நல்லெண்ணமும் செளஜன்யமும் ஏற்பட நாம் 

கலந்து பழகவேண்டும், அதே சமயத்தில் கல்லிப் பிர 
சாரத்தினாலும் சட்டபூர்வமாகவும் சமூக முன்னேற்றத்துக்கான 

நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.  நீக்ரோக்களு 
டைய வாழ்க்கை முறையிலும், கல்லி, பொருளாதார ௮பி 
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விருத்தியிலும் ஊன்றிப் பார்த்தால், பிரமிக்கத்தக்க முறை 
யில் அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது 

(தெரியும். 

நீக்ரோக்களையும் ஏழை வெள்ளையர்களையும், தேர்தலில் 
கலந்துகொள்ள முடியாமல் ஒதுக்குவதற்காக பதினேழு தெற்கு 

ராஜ்யங்களில் தலைவரி போட்டிருந்தார்கள். 1950-ஆம் ஆண்டு 
க்குள் இந்த அறீதி பதினோரு மாகாணங்களில் மாற்றப் 

பட்டது. ஆறே மாகாணங்களில் மட்டூமிருந்தது. இதன் 

பலனாக ஆயிரக்கணக்கான நீகரோக்களுக்கு ஒட் உரிமை 

இடைத்தது. 1940-ஆம் ஆண்டில் 250,000 நீக்ரோ வோட்டர் 

கள்தான் இருந்தார்கள். 1948-ஆம் ஆண்டிலோ இவர் 

களுடைய எண்ணிக்கை 700,000-மாக உயர்ந்தது. காங்கெ 

௮றிலும் சட்ட சபைகளிலும் நீக்ரோக்களுக்கு ஸ்தானம் இடைத் 

குது. பதினாறு மாகாண (ராஜ்ய) சட்ட சபைகளில் நீக்ரோ 
அங்கத்தினர்கள் பதவி வூக்கிறார்கள். தொழில் துறையில் 

நீக்ரோக்களுக்கு சம அந்தஸ்துக் கொடுப்பதற்காக நல்லெண் 

ணக் கமிட்டிகளை (187 Employment Practices Committees) 
ஜனாதிபதி ரூஸ்வெல்ட் நியமித்தார். ,பிற்காலத்தில் இவற் 

அக்கு சட்டபூர்வமான அந்தஸ்தும் கடைத்தது. இதனால் 

இடைத்த அனுபவங்களைக் கொண்டு சட்டமே இயற்றப்பட்டது. 

யுத்த காலத்துக்குப்பிறகு நியூயார்க் ராஜ்யம் உள்பட பத்து 

ராஜ்யங்களில் Qiaé¢euact (Fair Employment Practices 
௦5) அமுலுக்கு வந்தது. வேறு பல ராஜ்யங்களும் இந்தத் 

துறையில் கவனம் செலுத்தி வருன்றன. இதனால் நீக் 

'ரோக்களுக்கு இருக்கும் சமூகத் தடைகள் நீங்ன். இன, 

An, மத சார்பு கொண்டோ, துவேஷம் கொண்டோ, வேலைக்கு 
மனுச் செய்துகொள்ளும் மனுதார்களைப் பரிசீலனை செய்வது 
சட்ட விறோதம் என்றும் அப்படிச் செய்றெவர்கள் தண்டனைக் 
குள்ளாவார்கள் என்பதுமே இந்தச் சட்டத்தின் முக்கியமான 
ஷரத்து. மனுதார் எந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவன் என்று 

கேட்பதுகூட நியாய விரோதமாகும். நீக்ரோக்களின் முன் 
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னேற்றத்தில் சிரத்தைகொண்டு மிகவும் நுணுக்கமாக நட 
வடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருப்பது வெளிநாட்டினருக்குத் தெரி 

யாதது வருந்தத்தக்க விஷயமே, மற்ற சாதியாருக்குச் 

சமமாக கல்லியறிவும் யோக்யதாம்சமும், அறிவும், குணமும், 

சாமர்த்தியமும் நீக்ரோக்களுக்கு இல்லாவிட்டால் இந்தச் சட்டங் 

கள் பயனற்றுவிடும். அனுதாபமுள்ள பல வெள்ளையர் 

களுடைய உதவியைக் கொண்டு அதி சீக்ரத்தில் கல்வித் 

துறையில் நீக்ரோக்கள் முன்னேற்றமடைந்தார்கள். 1900-ஆம் 

ஆண்டில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நீக்ரோக்கள் எழுதப்படிக்கத் 

தெரியாதவர்களாக இருந்தார்கள். 1940-ஆம் ஆண்டில் 

10 சதமானம் இருந்தார்கள். இப்போது இட்டத்தட்ட 180,000 

மாணவர்கள் கல்லூரிகளில் படிக்கிறார்கள். அறுபது வரு 

ஷங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்கா முழுவதிலுமே இத்தனை 

மாணவர்கள்தான் கல்லூரியில் படித்தார்கள். தெற்கு ராஜ் 

யங்களில் இன்னும் துவேஷம் இருக்கத்தான் இருக்கறது. 

ராஜ்ய சர்க்கார்களின் ஆதிக்கத்துலுள்ள சர்வ கலாசாலைகளில் 

நீக்ரோக்களை அனுமதிக்க முடியாது என்று மறுத்தபோது, 

நீதி மன்றங்கள் குறுக்கட்டு அந்தத் தடையை ரத்துசெய்தன. 

இப்போது நீக்ரோக்கீள் வெள்ளைக்காரர்களுடன் சமதையாகக் 

கல்லி கற்றுவரு&றார்கள். வடக்கு ராஜ்யங்களிலுள்ள சர்வ 

கலாசாலைகளிலும் கல்லூரிகளிலும் நீக்ரோக்கள் சம .உரிமை 

பெற்று படிக்றார்கள். அவர்களுடைய மேதையை மெச்சிப் 

பாராட்டப் பெறும் வண்ணம் ஊாக்கமாகப் படிக்கிறார்கள். 

உதாரணமாக, பிரசித்தி பெற்ற பெண்கள் கல்லூரிகளில் 

'ஓன்றான ஸ்மித் கல்லூரியில் 1951-ஆம் வராஷத்து மாணவர் 

சங்கத் தலைவியாக ஒரு நீக்ரோப் பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்திருக் 

கிறார்கள். ஹார்வர்ட் சர்வகலாசாலை, ரட்ஜர்ஸ் சர்வகலாசாலை, 

யேல் சர்வ கலாசாலை போன்ற இடங்களில் மாணவர் சங்கங் 

களின் தலைவர்களாகவும், விளையாட்டுக் கோஷ்டியின் தலைவர் 

களாகவும் 1949-ஆம் வருஷத்தில் நீக்ரோக்கள் தேர்ந்தெடுக் 

கப்பட்டார்கள். 
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தொழில் துறையில் நீக்ரோக்கள் விசேஷ முன்னேற்ற 
மடைந்திருக்கறார்கள். சமஷ்டி சர்க்காரிலும் ராஜ்ய சர்க்கார் 

களிலும், பெரிய நகரங்களிலும் பல பெரிய பொறுப்பான 
பதவிகளை நீக்ரோக்கள் ஏற்று நிர்வ௫க்கறார்கள். போலீஸ் 

காரர்கள், குமாஸ்காக்கள், நீதிபதிகள், நிர்வாக அதிகாரிகள் 

என்று பல பல பதவிகளில் நீக்ரோக்கள் இருக்கிறார்கள். 

டாக்டர் grou u@sé (Dr. Ralph Bunche) என்ற நீக்ரோ 
வுக்கு ராஜதந்துா, பதவியை சர்க்கார் அளித்தார்கள். ஓக்ய 

நாடுகள் சபையின் தர்மகர்த்தா நிர்வாகப்பகுதியின் தலை 

வராக அவர் இப்போது இருகிறார். தம்முடைய சேவை 
மினால் அவர் சவ்வதேச மக்களுடைய புகழுக்குப் பாத்திரமாகி 

விட்டார். 

- அமெரிக்க ராணுவத்திலும் கடற்படையிலும் நீக்ரோக்கள் 

முக்கியமான பதவி வூக்கிறுர்கள். சில் வருஷங்களாக 

ராணுவ பயிற்சிக் கழகத்திலும், அன்னா போலீஸிலுள்ள 

கடற்படை பயிற்சிக் கழகத்திலும் பயிற்சி பெற்று பல நீக்ரோக் 

கள் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். 1950-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாதத்தில் வெள்ளையர் பட்டாளத்துக்குத் தலைமை தாங்க 

நீக்ரோ அதிகாரிகளை நியமித்தார்கள். அமெரிக்க ராணுவத் 

தில் நீக்ரோக்கள் பெரிய பதவிகளை வ௫க்கறார்கள். நீக்ரோ 

ஜனரல் ஒருவர் அமெரிக்க ராணுவத்திலிருப்பது குறிப்பிடத் 

தக்க விஷயம். 

பொருளாதாரத் துறையிலும் நீக்ரோக்கள் விசேஷ முன் 
னேற்றமடைந்திருக்கறார்கள் என்றே சொல்லவேண்டும். 

1900-ஆம் ஆண்டில் ஒரு லக்ஷத்துக்கும் சிறிது குறைவாகவே 

நீக்ரோ தொழிலாளர்கள் இருந்தார்கள். 1950 ஆண்டிலோ 
இவர்களுடைய எண்ணிக்கை 1,500,000 ஆக உயர்ந்துவிட்டது. 

இவர்களில் பெரும்பான்மையோர் தொழில் நுணுக்கம் தெரிந் 
தவர்கள். வர வர நீக்ரோக்கள் பண்ணை வேலை செய்வ 

இல்லை. விவசாயத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுவது குறைந்துவிட்டது. 

பல நகரங்களில் நீக்ரோக்கள் குமாஸ்தாக்களாக ஊழியம் 
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பன்ற. இன்பு சாவடி, முயுபாண்ட் மாசிபோனற 
பெரிய பெரிய அதாபனங்களில் இப்போது எஞ்சினீயர்களாகவும 
அ இகாரிசசராகவும், கணக்கானர்களாகவும்.. நீக்ரோககர்கள 
இருக naa பெரிய பண்ன முதலாஸீகளாகவும் தொழி 
ல்இபர்சணாகவும் கூடப் பல நீகரோக்கள் கம் காட்டி லிருப்பதைக 
க ரைமாடிகிறது.  உெடக்கட்ட 2,00,000 பண்ணைகளுககு முக 

லாளிகளாக நீகரோக்கள் இ ஈகி ஒர்கள் எராறு சொனனால் நீ 

ஆச்சர்யமடைவாய. சிறு சிறு பண்ணைகளா எனறாலும 

சராசரி ஒர பண்ணையின் விஸதீர்ரம் ஏறககுல.றய எணபத 
ஏகராவுக்குக குறைவில்லாமல் இருகிறது. 

  

எழுத்தாளர்கள, சங்தே விஃவான்கள், விளையாட்டுக்காரர் 

கள என்று பல பல தொழிலகளில் ஈடுபட்டு எத்தனையோ 

நீக்ரோக்கள் பிரபலமடைந்திருகறொகள். மேரியன் ஆண்டர் 

ஸன் என்ற பிரபல பாட்டு விதவானும் பேஸபால் நிபுணரான 

ஜாக்கி ராபின்னனும் நீக்ரோகககாதான். டாக்டர், வக$£ல், 

எஞ்சினீயர், ரசாயன நிபுணர், தத்துவப பேராசிரியர், பெளதிக 

சாஸ்திரி, என்று பல தொழிலகளிறும் இப்போது நீக்ரோக்களி 

ருப்பதைக் காணமுடிகிறது. இந்த நாட்டில் வடக்கு ராஜ்யங் 

களிலுள்ள எழுபது” கல்லூரிகளில் நீக்ரோ பேராசிரியர்கள் 

பலர் இருக்கிறார்கள். அதேபோல தெற்கு ராஜ்யங்களிலுள்ள 

அறுபத்தெட்டு நீக்ரோ கல்லூரிகளில் அத்தனை ஆசிரியர்களும் 

நீக்ரோக்கள் தான். 

இன, நிற வேற்றுமையின்றி எல்லோரும் கலந்து பழகவும், 

ஒன்றாக வ௫ிக்கவும் தென் மாகாணங்களிலுள்ள வெள்ளை 

யர்கள் விரும்புவதில்லை. இப்போது அதுவும் மாறிவிட்டது. 

இதை முக்கியமான அபிவிருத்தி என்றே எடுத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். சிறு குடித்தன வசதிகளுள்ள வலீடுகளைககட்டும் 

இட்டங்களுக்கு மத்ய சர்க்கார் ஆதரவு தர மறுத்துவிட்டதால், 

ஏழைகளை--குறிப்பாக நீக்ரோக்களை--தனியாகப் பிரித்து வைப் 

பது அசாத்தியமாகிவிட்டது. நீக்ரோச் சேரிகள் இப்போது 

Ansa? Ans மறைந்து வருன்றன. நியூயார்க் போன்ற 
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பெரிய நகரங்களிலுள்ள பெரிய வீடுகளில் நீக்ரோக்கள் வ௫ப்ப 
தற்கு இடம் இடைக்கறது. வெள்ளையர்களுடன் அவர்கள் 

செளஜன்யமாக வாழ்ூரர்கள். நீக்ரோக்களுக்கு பிரஜா உரி 
மையும் சம அந்தஸ்தும் கொடுக்க வேண்டுமென்று சட்ட 
பூர்வமான வற்புறுத்தல் எற்பட்டபிறகு, ஒவ்வொரு துறை 

யிலும் அவர்கள் பயனடைந்து முன்னேற்றமடைந்து வருஇறார் 

கள். அரசியல் கட்சிகள், தொழிற் சங்கங்கள், பிரஜா உரிமை 

சங்கங்கள் போன்ற பல ஸ்தாபனங்கள் நீக்ரோக்களின் முன் 

னேற்றத்தில் சிரத்தை, காட்டுகிறார்கள். 

நீக்ரோக்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக இன்னும் எவ் 

வளவோ செய்ய வேண்டியது இருக்கறது ; ஆனால் வருஷா 

வருஷம் முன்னேற்றம் இருக்கிறது என்பது முக்யமான செய்தி 

யாகும். தேசம் முழுவதுமாக எடுத்துக்கொண்டு, 'பார்க்காமல் 

ஒரு இடத்திலுள்ள நல்லதையோ கெடுதலையோ கவனித்து 

விமரிசனம் செய்துவிடாதே. பொதுவாக நோக்குமிடத்து, 

அவர்களுடைய நிலைமை பெரிதும் அபிவிருத்தி யடைந்திருக் 

இறது என்றே சொல்லவேண்டும். 

இன, நிற, துவேஷத்தை எதிர்த்துப் போராடிக் கொண் 

டிருக்கும் நாங்கள், நீக்ரோக்களின் துயரங்களுக்கு முத 

லாளித்வ ஆதிக்கம்தான் காரணம் என்று சொல்லிலிட்டு, 

ஒதுங்வவிடமுடியாது. ' ஐரோப்பாவிலுள்ள இடதுசாரிக்காரர் 

கள் எப்போதுமே நீக்ரோப் பிரச்னையை எடுத்துக்காட்டி அமெ 
ரிக்கர்மீது (பாய்வது வழக்கம். “ உங்கள் நாட்டில் அடிமைத் 

தனம் நீங்கிவிட்டதா £ இனவெறி ஒழிந்துவிட்டதா £ அங்குள்ள 

நீக்ரோக்கள் வெளுப்பாக மாறிவிட்டார்களோ? ”” என்றெல்லாம் 

கேட்டார்கள். இதனால் அமெரிக்காவிலுள்ள முதலாளித்வ 

சக்தியின்மீது ஒரு கல்லை விட்டெறிந்துவிட்டதாக அவர்களுக்கு 

அபிப்பிராயம். 

நீக்ரோக்களுடைய தரித்திர நிலைமைக்கு முதலாளிகள் 

தான் காரணம் என்று சொல்லமுடியாது. . அவர்களுடைய 
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முன்னேற்றத்தை முதலாளித்வ சக்தி தடை செய்யவுமில்லை. 

௮ப்படி இருந்தால் நாட்டின் பொருளாதார அபிலவிருத்தியே 

நீக்ரோக்களைக் கசக்ப்பிழிந்து வேலை வாங்குவதைப் பொறுத் 

துத்தானிருக்கும். ஜனத் தொகையைக் கணக்உட்டால் நீக் 

ரோக்களை அடிமைப்படுத்தித்தான் முதலாளிகள் பொருளீட்டூ 

கிறார்கள் எளற கூற்று ஆதாரமற்றது என்பது விளங்கும். 

அமெரிக்காவின் ஜனத்தொகையில் நீக்ரோக்கள் பத்று சத 
விதம்தான் இருக்கிறார்கள். கைத்தொழில் வளர்ச்சியடைந்த 

வட பகுதி ராஜ்யங்களில் நூற்றுக்கு ஐந்து பேர்தான் நீக் 

ரோக்கள் வசிக்கிறார்கள். தெற்கு மாகாணங்களில் இட்டத் 

தட்ட 28 சதலிடதம் நீக்ரோக்கள் இருக்கிறார்கள். நீக்ரோக் 

களுடைய உழைப்பினால்தான் வெள்ளையருடைய செல்வநிலை 

உயருகிறது என்றால் மற்றப் பகுதிகளைவிட தென் மாகாணங் 

களில் வசிக்கும் வெள்ளையர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை உயர்ந்து 

செல்வச் சீமான்௧களாக இருக்கவேண்டுமே ! உண்மையில் அப் 

படி இல்லையே ! ஜனத்தொகையில் பாதிக்கு மேல் நீக்ரோக் 

களுள்ள மிஸஹிஹிப்பி ராஜ்யம்தாண் அமெரிக்காவின் செல்வ 

,நிலை--சுபிட்சத்தின் முன்னணியில் நிற்கவேண்டும் £? ஆனால் 

உண்மை எப்படி இருக்கறது ? நீக்ரோக்கள் அதிகமுள்ள 

தெற்கு ராஜ்யங்களைலிட வடக்கு, மேற்கு ராஜ்யங்கள்தான் 

செல்வ நிலையில் உன்னத ஸ்தானம் பெற்றிருத்ன்றன. அந் 
தப்பகுதியிலுள்ள நீக்ரோக்களும் எல்லாத் துறைகளிலும் 

முன்னேறியிருக்கிறார்கள். மிஹிஸிப்பி ராஜ்யத்திலும், மற்ற 

தெற்கு ராஜ்யங்களிலும் வெள்ளையர்களே தரித்திர ஸாழ்வு 
தான் நடத்துகிறார்கள். நீக்ரோக்களை ஒதுக்கி வைத்திருப்ப 

தாலும், நீக்ரோக்கள் ஏழைகளாகவே இருப்பதாலும்தான் 

தெற்கு ராஜ்யங்களின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுவிட்டது. 
முன்னேற்றமும் தடைப்பட்டிருக்கிறது. | 

நீக்ரோக்களுடைய வறுமை நீங்கி, அவர்கள் சுபிட்சமாகவும் 
சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்தால், தெற்கு ராஜ்யங்களில் பொரு 

ளாதார சுபிட்சம் ஏற்படும், எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாக



வாழமுடியும். என்னுடைய அபிப்பிராயத்தைக் கேட்டு, 

மேற்கு ராஜ்யங்களில் வாழும் வெள்ளை அமெரிக்கர்கள் ஆத் 

இரப்படக்கூடும். நீக்ரோக்களுக்கு கல்வி வசதியும், தொழில் 

சம அந்தஸ்தும் கொடுத்தால், தொழிலபிவிருத்தியடையும். 

“ நிறத்துவேஷத்திலும் சண்டையிலும் ஈடுபட்டு நம்முடைய 

சக்திகளை வியர்த்தமாக்குகறோமே ” என்று டாக்டர் ரால்ப் பஞ்ச் 

வருந்துகிறார். நீக்ரோக்களுடைய சுபிட்சத்திலதான் தங்க 

ஞூடைய க்ஷ்மமும் இருக்கறது என்று தெற்கு ராஜ்யங்களில் 

வாழும் வெள்ளையர் உணரவில்லை என்றே எண்ணுட6றேன். 
அமெரிக்காலின் அசல் 'முதலாளித்வ மனோபாவம் அவர்களுக்கு 

ஏற்படவில்லை. 

நீக்ரோ பிரச்னைக்குக் குறுக்கே முதலாளிதவம் நிற்கவில்லை 

என்பதற்கு என்னால் ஆதாரபூர்வமாகச் சான்றுகள் கூற 

முடியும். அதற்கு லெனினுடைய வார்த்தைகளையே மேற் 

கோளாகக் காட்டமுடியும். அமெரிக்கா விவசாயமும் முத 

லாளித்வமும் (ஹேர வம மேம் Agriculture in the 
[7011௦3 818158) என்ற புத்தகத்தில் லெனின் அமெரிக்க விவ 
சாயத்தைப்பற்றிக் குறிப்பிடும்போது “இந்த நாட்டில் முத 

லாளித்வ அடிப்படையில் மிகவும் விஸ்தாரமாக லிவசாயம் 

செய்யப்படுறெது * என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு நீக்ரோக்களின் 

நிலைமையை பற்றி பின் வருமாறு சொல்றார் : “ விவசாயத் 
தில் நீக்ரோக்கள் சமபங்கு எடுத்துக்கொண்டு உழைக்கிறார்கள். 

ஆனால் அவர்களுடைய உழைப்புக்கேற்ற விதொசாரப்படி லாபம் 

இடைப்பதில்லை. இந்த நாட்டில் நீக்ரோ--வெள்ளையர் உறவு-- 

நிலப்பிரபுத்வ ஆட்சி முறையிலிருந்ததைப் போலிருக்கிறது.” 

உலக௰லுள்ள கெடுதல்களுக்கெல்லாம் மூலகாரணம் முதலாளித்வ 

ஆதிக்கம்தான் என்று சொல்றைவர்கள் நீக்ரோப் பிரச்னை 

யிலும் அதைத்தான் சொல்ூறார்கள். ஆனால் லெனி 
னுடைய வார்த்தைகளினாலேயே அந்தப் பிரசாரம் அடிபட்டு 

விடுறது. இந்த நாட்டுக்கு நீக்ரோக்களை அடிமையாகக் 

கொண்டு வராமலிருந்தாலும்கூட அமெரிக்கா பொருளாதாரத் 
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துறையில் உன்னத ஸ்தானம் வ௫க்கக்கூடும். ஆஸ்டிரேலியா, 

நியூஜீலந்து, கனடா முதலிய நாடுகளின் முன்னேற்றமே 

என்னுடைய வாதத்துக்குச் சான்றாகும். இதனால் நீக்ரோக் 

களின் சக்தி, அறிவு, ஆற்றல் இவைகளைத் தாழ்வுபடுத்திக் 

கூறுவதாக நினைத்துவிடாகே. இந்த நாட்டிலுள்ள நீகீரோக் 

கள் எல்லோரும் சர்வ உரிமையுடன் மற்ற அமெரிக்கப் பிரஜை 

களைப்போல வாழ ஆரம்பித்துவிட்டால், இந்த நாட்டின் பொரு 

ளாதார நிலைமை மாறிலிடாது. முதலாளித்வ ஆதிக்கம் 

மாறி, சோஷலிஸமோ, கம்யூனிஸமோ பரலிவிடப்போவதில்லை. 

தேசத்தின் செல்வநிலை மேலும் மேலும் உயரும். அமெரிக்க 

முதலாளித்வத்தைத் தாக்குவதற்கு பிடிப்பில்லாத ஒரு சிலர் 

அரசியல் வாதிகள்தான் ஏமாற்றமும் நஷ்டமும் அடைவார்கள், 

பூர்ண வளர்ச்சிபெற்ற ஜனநாயக முதலாளித்வ சக்தியைப் 

பற்றி நன்றாகத் தெரிந்து கொள்ள நீக்ரோ பிரச்னை உதவியாக 
இருக்கறது. மற்ற நாடூகளில், முகலாளித்வ ஆதிக்கத்தில் 

சாதித்திமிரின் சாயையைக் காணமுூடிறெது. இன, நிற, மத 

வேறுபாடுகளை, ' இந்த நாட்டின் சமூக அமைப்பும், பொரு 

ளாதாரமும் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. அந்த மாதிரி 

வேற்றுமைகள் நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தைத் 

தடைப்படுத்தக்கூடும். இதனால் முதலாளி--தொழிலாளர் 
ஆய இருவருக்கும் நஷ்டமே ஏற்படக்கூடும். செழிப்பான 

பூமியில் ஏர் ஒட்டிப் பயிரிடமுடியாதபடி. நடு நடூவே குத்துக் 

கற்கள் இருப்பதுபோல, கைத்தொழில் பெருக, சுபிட்சமும் 

சந்தோஷமுமுள்ள சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கு இடையூறாக 
பழங்காலச் சம்பிரதாயங்களும், சாதித் திமிரும் இருக்கின்றன. 
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(17) 

தார்மீகப் பிரச்னைகள் 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

லோகாதய சக்தியினால் நம்முடைய தார்மீக, கலாச்சார 

வாழ்வு பாழாகலிட்டத்ு என்று நீயும் பல நண்பர்களும் 

அடிக்கடி சொல்வீர்களே, அதைப்பற்றி என்னுடைய அபிப் 

பிராயத்தைச் சொல்லும்படி ஞாபக மூட்டியதற்கு நன்றி 

தெரிவித்துக்கொள்சறேன். 

பணம் சம்பாதுப்பதையே பிரதான நோக்கமாகக் கொண்டு 

வாழ்சறேவர்களையும், அதையே லட்சியமாகக் கொண்டு வாழ்க் 

கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும்--கட்டத்திலும் உழைப்பவர் 

களையும் பேராசைக்காரர்கள், லோகாதய வாதிகள் என்று 

மற்றவர்கள் சொல்வது எனக்குத் தெரியும், வாழ்க்கையில் 

சுகமாக இருக்கவேண்டும், என்பதற்காக உத்சாகமாக உழைப்ப 

வனை, ஆராய்ச்சி, உற்பத்தி முதலியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பவனை 

சமயப்பற்றில்லாதவன் என்று சொல்வதும் எனக்குப் பிடிக்க 

லில்லை. பணத்தின் ஆசை எவருக்குத்தான் இல்லை ? பண 

மும் பதலியுமே முக்கயமென்று எண்ணி வாழும் மக்கள் 

ஐரோப்பாவில் இல்லையா £ தங்களுடைய ஆசையை அடக்கக் 
கொண்டு சில ஐரோப்பியர்கள் இருக்கலாம், தங்களுடைய 

ஆசை நிறைவேற முயன்றும் விசேஷப்பலன் இடைக்காததால் 

ஒரு சிலர் அடக்கமாக இருக்கலாம். இதனால் அவர்களுடைய 

தார்மீக, கலாசாரப் பண்புக்கும், பணத்தையும் சுகத்தையும் 

பிரதானமாகக். கருதுவதாக அப்பட்டமாகச் சொல்லி, அதற்காக 

உழைக்றேவனுடைய பண்புக்கும் வித்தியாசமிருப்பதாக நான் 
எண்ணவில்லை. அவர்களுடைய அடக்கத்துக்குப் பண்புதான் 
காரணம் என்றும் நான் ஒப்புக்கொள்ளலில்லை. 
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உலக நிகழ்ச்சிகளுள்ள குறைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் 
அமெரிக்கர்களைக் குறைகூறுவதை நான் கேட்டிருக்கேன். 
அவற்றிலிருந்து என்ன தெரி௫றது ? வகுப்புவாதச் சம்பிர 

தாயங்களைப் பரம்பரையாக ஊறிய சில சடங்குகளையும் உதறி 

விட்டு அவர்கள் வாழ்ூறார்கள். பிறருக்கு அது தவறாகத் 

தோன்றுகிறது. 

ஒழுக்கத்தின் பேரால் நடக்கும் அநியாயங்கள், சம்பிர 

தாயத்துக்குள்ளும் “பெரிய மனிதத் தன்மை'க்குள்ளும் ஒளிந்து 

கொண்டிருக்ன்றன. பொய் உபசாரமும், போலி கெளரவ 

மும், பாசாங்கும், அகம்பாவமும் ஐரோப்பாவில் விபரீத 

உருவங்களெடுத்து விட்டன. கலா சாரப் பண்புக்கும் நல் 

லொழுக்கத்துக்கும் சம்பந்தம் கடையாதா £?  ஹிட்லருடைய 

ஆட்சி காலத்தில், அவனுடைய தளகர்த்தர்களில் ஒருவனும் 

சிறை முகாம் அதிபனுமானவன் பிரசித் இபெற்ற சங்கேத od 

வான்களான, பெதோவன், மோலார்ட் இவர்களுடைய சங்கீத 

ரிகார்டுகளைச் சேகரித்து வைத் திருந்தான். ஹிட்லருக்கு சித் 

இரத்திலும் சங்கேதத்திலும் விசேஷ ஆர்வமுண்டு என்று 

சொல்லுவார்கள் ? உண்மையில் இவர்கள் கலை அபிமானிகள் 

தானா ? இந்த மாதிரி போலித்தனமும், கலையபிமான வேஷத் 

தையும் அமெரிக்காவில் காணமுடியாது. அதற்குப் பதிலாக, 

நேர்மையும், தெய்வபக்தியும், தார்மீகச் சிந்தனையுமுள்ள 

பலமை இங்கு பார்க்கமுடியும், அவர்களிடம் கலை, கலாச்சாரம் 

என்ற: பேச்சும் போலிக் கெளரவமும் கடையாது. உள்ளும் 

புறமும் ஒன்றாக நடக்கும் ஒழுக்கம்தான் இருக்கும். கிருஸ்துவ 

சமயத்தின் செல்வாக்கையும், அமெரிக்க முதலாளித்வ சக்திக் 
கும் அதற்கும் உள்ள உறவும்பற்றி மாக்ஸ் வெபர் (1/8 

Weber) ஒரு சமயம் ஆராய்ந்தார். “சமயம், தர்மம், 
என்று சொல்லிக்கொண்டிராமல், சமூகத்துக்குத் தாங்கள் 
செய்யவேண்டிய கடமைகளை உணர்ந்து, நேர்மையுடன் உழைப்ப 

இல்தான் அமெரிக்காவின் வியாபார வெற்றி இருக்கறது ” 

என்று அவர் கூறினார், 
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அமெரிக்க வியாபாரிகளிடம் அடக்கம் உண்டு. அவர்களில் 

பலர் தழுங்காக மாதாகோகிலுக்குச் சென்று கடவுள் வழிபாடு 

செய்வதில்லை. ஆனாலும் அவர்கள் பக்திமான்கள் என்றே 

நான் சொல்வேன். சமூகத்தில் அவர்களுக்குப் பொறுப்பு 

இருக்கிறது ழ அதற்குக் கட்டுப்பட்டே வாழ்கிறார்கள். நான் 

அமெரிக்க முதலாளிகளுடைய தெய்வ பக்தியையும் தார்மீகப் 

பண்பையும் தம்பட்டமடிப்பதாக நினைத்துவிடாதே. இந்த 

நாட்டில் நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள்; கெட்டவர்களும்தான் 

வாழ்கறோர்கள். தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுடைய ஒழுக் 
கத்துக்கும் ஐரோப்பியர்களுடைய ஓழுக்கத்துக்கும் வித்தியாச 

மிருக்கறது. . 

உதாரணமாக இந்த நாட்டிலுள்ள கல்விஸ்தாபனங்கள், 

ஆஸ்பத்திரிகள், வாசக சாலைகள் போன்ற பொதுஜன ஸ்தா 

பனங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். ஐரோப்பாவில் இந்தமாதிரி 

ஸ்தாபனங்களில் பெரும்பாலானவற்றை சர்க்காரும், ஸ்தல 

ஸ்தாபனங்களுமே பரிபாலிக்கின்றன. கனிப்பட்ட வர்களும் 

தர்ம ஸ்தாபனங்களுமே இந்த நாட்டில்: உத்சாகத்துடன் இந்த 

ஸ்தாபனங்களை நிர்வூக்கறார்கள். இச்சாபூர்வமாக பொதுக் 
காரியங்களுக்குப் பணத்தை அமெரிக்கர்கள் அள்ளிக்கொடுப்பது 

போல . உலகில் வேறு எந்த நாட்டாரும் கொடுப்பதில்லை. 

பத்திரிகைகளில் வெளியிடப்படும் நன்கொடைகளையும், தர்ம 
ஸ்தாபன அறிக்கைகளையும், ஆண்டு அறிக்கைகளையும் பார்த் 
தால் அமெரிக்க . மக்களுடைய தாராள சிந்தையும் சமூக 

உணர்ச்சியும் பொறுப்பும் தெரியும். இவர்களில் பெயரைச் 
சொல்லாமல் அடக்கமாக உதவி அனுப்புகிறவர்களின் எண்ணிக் 

கைதான் அதிகம். இதிலிருந்து புகழுக்கு ஆசைப்படாமல் 
கடமை யுணர்ந்து தங்களிடமுள்ள செல்வத்தைப் பகர்ந்து 

கொடுக்கிறார்கள் என்பது விளங்கவில்லையா ? இந்த மாதிரி 

நன்கொடைகள் அநேகமாக மத்ய. தர வகுப்பார்களிடமிருந்தே 

வருின்றன என்பது குறிப்பிடவேண்டிய செய்இயாகும். 
* பணத்தின் உரிமையாளர்கள் என்று தங்களை எண்ணிக் 
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கொள்ளாமல் தர்மகர்த்தர்களாக நினைத்து வாழ்சறெவர்கள் 

அமெரிக்கர்கள் ” என்று ஜேம்ஸ் பிரைஸ் ஒரு சமயம் * அமெ 

ரிக்கன் காமன்வெப்பத்து ”ல் குறிப்பிட்டார். 

பணம் கொடுப்பதைப்போலவே, உத்சாகத்துடன் முன்வந்து 

உழைக்கவும் அமெரிக்கர்கள் தயங்குவதில்லை. கல்லூரி, ஆஸ் 

பத்திரி, வாசகசாலை, ஆராய்ச்சி ஸ்தாபனம், சமூக ஊழியஸ் 
தாபனம், என்று பல்வேறு பொதுநல ஸ்தாபனங்களை ஆரம். 

'பிக்கவும், நிதி திரட்டவும், நிர்வாசிக்கவும், பலர் பங்கெடுத்துக் 
கொள்கிறூர்கள். 

சமுதாய உணர்ச்சியுடன் அமெரிக்கர்கள் வேறு ஒரு துறை 

மிலும் நடந்துகொள்கிறார்கள். ஊன்றிக் கவனித்தால் அதன் 
உயர்வு தெரியும். வகுப்புவாத அடிப்படையிலும், பழங்கால 

முறைகளிலும் வளர்ந்த மக்களுக்கு தன் குடும்பம், தன் 

சொத்து என்ற ஆசையும் பெருமையும்தான் அதிகமிருக்கும். 

தேச சுபிட்சத்துக்காக தன்னிடமிருப்பதைக் கொடுக்கவேண்டும். 

என்ற அபிலாஷை அவர்களிடமிருக்காது. தன்னுடைய சுக 

மும், தன் குடும்பத்தின் க்ஷேமழுமே பெரிதாகத் தோன்றும். 

அதேபோல, வீடு, தோட்டம், கன்று ௮திக வருமானமில்லாத 

சொத்துக்களில் சம்பாத்தியத்தை முடக்குவதில்தான் அவர் 

களுக்கு மனம் வரும். ஐரோப்பாவிலுள்ள, பிரபுக்களின் 
அரண்மனைகளையும், வேட்டைக்காடுகளையும் எடுத்துக்கொள். 

அவற்றால் வருமானம் பெருிறதா *₹ இந்தியாவிலுள்ள சிற் 

றரசர்களும், அராபிய மன்னர்களும், &ழ்நாட்டுக் கலாசாரத் 

தையும் பெருமையையும் நிலை நிறுத்த பழைய தர்பார் நடத்தி 

வருகிறார்கள். சுற்றியிருக்கும் மக்கள் வறுமையினால் உழ 
ஓும்போது அவர்கள் போக வாழ்வில் மனம் செலுத்துகறார்கள். 

அமெரிக்க முதலாளியின் மனோபாவமே இதற்கு : நேர் 
விரோதமானது. அகம்பாவம் நிறைந்த வியாபாரியும் தர்ம 

சிந்தையுள்ள வியாபாரியும் தேசத்தின் பொருளாதார சுபிட் 
சத்தில் ஒரே .௮பிப்பிராயமுள்ளவர்கள்தான். தேசத்தின் 
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செல்வநிலை உயரக்கூடிய ரீதியில்தான் அவர்கள் மூலதனச் 
செலவு செய்ஒிரார்கள். சேமிப்பு நிதிகளைக்கூட மேலும் மேலும் 

பொருளீட்டும் தொழில்களில்தான் போடுவார்களே தவிர வரு 
மானமில்லாமல் * முடக்$* விடமாட்டார்கள். இது இடீ 
ரென்று வந்த மனோபாவமல்ல. தானும் சுகமாக வாழ 

வேண்டும். மற்றவர்களும் இன்பமாக வாழவேண்டும் என்ற 

இருஸ்துவ சமயக்கொள்கை மனத்தில் ஊறி வழி வழி வந்த 
பழக்கம். பொருளீட்டி, போக பாக்கியங்களை அனுபலிப்ப 

துற்குப் பதில், வருமானத்தை மீண்டும் தொழிலில்போட்டு, 

விரிவாக தொழில் நடத்தவேண்டும் என்ற ஆசை இந்த 

நாட்டு முதலாளிக்கு உண்டு. இதில் ஒரளவு துியாகபுத்தி 

யும் இருக்கிறதென்றே சொல்லவேண்டும். 

இதில் என்ன தர்மசிந்தனை இருக்கிறது என்று நீ கேட்க 

லாம். தொழிலபிவிருத்திக்காக மேலும் மேலும் பணம் 

(போட்டால் ௮இக லாபம் கடைக்கும் ஆசையில் பணக்காரர்கள் 

லாபத்தையும் மூலதனத்துடன் சேர்க்கிறார்கள், அதனால்தான் 

சொந்த வுசதிகளையும் குறைத்துக் கொள்கறார்கள் என்று நீ 

சொல்லக்கூடும். லாபத்தை எடுத்துக் கொள்வதைவிட தொழி 
லபிவிருத்துக்காக மீண்டும் செலவிடுவதே சிறந்த காரியம் 

தான். 

(2தல் போட்டுத் தொழில் நடத்துவதற்கும் ஒரளவு பொறுப் 

பும் கடமையும் இருக்கறது. லாபதிருஷ்டியுடனேயே தொழில் 

செய்வது முடியாத காரியம். தொழிலபிலிருத்தியில் கண் 

ணுங்கருத்துமாக இருக்கும் உற்பத்தியாளர், ஜனங்களுடைய 

போக்கை கவனித்துக்கொண்டு, அவர்களுடைய ருசிக்கேற்றபடி 

நடந்துகொள்ளவேண்டும். மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சிசெய்து 
சரக்ன் தரத்தை உயர்த்துவதுடன் மலிவாக விற்பனை செய்ய 

வும் முயலவேண்டும். மக்களுடைய ஆதரவு. இல்லாவிட்டால் 

ஒரு வியாபாரி நஷ்டமடைந்து நசித்துவிட நேரிடும், லியா 
பாரத்தில் போட்டியிருப்பதைச் சமாளிக்கும் பொறுப்பும் முத 

லாளிகளுக்கு எற்பட்டூவிடுறைது, நீண்டகாலமாக உற்பத்தி 
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மானா செச்சடியவர்சள் என்றொ அன்பு பாராடடி 
சதஜா .கொள்று;தம். செய்யும் சுபாவம் இந்த நாட்டிட 
இல்லாது, நயமான சரக்கு மவிலாத எங்கு கிடைக்றேநோ 
அதையே ஜனங்கள் கிரும்புகிறார்கள. மேலும், இநத நாடடி 

ள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களும் எஞ்சினீயர்களும புது புது 

சாமான்களைக் கண்டுபிடிப்பதிலும் புது அபிவிருததிகளைச செய 

வதிலும் ஈடுபடடி ௬ுபபதால், லியாபாரிகள கடைத் தெருவுககு 

வரும சரககுகளைக் கவனித்து ஜனங்களுடைய தேவைகளையும 

ருசியையும தெரிநதுகொளள வேண்டும. 

இவை எலலாவறறையும விட முககியமானதொரு வ/டியம் 

இருகறது சாதிததிமிருளள சமு,தாயததில, உயாநதவ 1, 

தாழநதவன எனற பாகுபாடுகளிலிருபபதுடன, தந, (௧௮ 

கஷடபபடுமபோது, தரும சிநதையுடன அவர்களுக்கு உதவி 

செயவது பெருமையாகக கருதபபடுகறது. பெருமைககாக 

தருமம செயகிறாகளே தலிர கஷடபபடுகிறவர்களுடைய அுயரம 

தர உதவி செயயாததால, அவாகளு£டய வாழககையில 

“ விடிவு” ஏறபடுவதிலலை அநதக FIPS USHO பிரசைக 

காராகளா எனறு ஒரு வகுபபு இருநதுகொண்டேயிருககும். 

பிரபுககள பிசசை கொடுததுக கொண்டேதானிருபபராகள 

இதனால தேசததின உறபததி சகதி வீணாகிறது. உழைபட 

லியாததமாகிவிடுவதால, C5 Pu வருமானமும குறைதநுவிடு 
இறது. 

  

முடிஜனங்களா படடின! BH rg soluuguo, கடடததுணி 
யறறுத திணடாடுவதும ஜமீனதாருககு சகஜமாகத தோனறும- 
ஆனால அதே வகுபபை௪ சோநதவன மனம தவிததிப 
போவான, எமை பட்டினி கடபபதைக கணடு மறறொரு 
எழைதான மனங கசிநதுபோவான, பணககாரன இதை 
இயறகை எனறு எணணி இருமாநதிருபபான. எஏழைகள 
துனபபபடுவதறகாகவே பிறநதவாகள எனறு எணணுவான. 
'செயத பாவததுககாக ஆணடவன அவாகளுககு அளித்த 
GOUGH எனறுகூடச சொலலுவான. 
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இதுமட்டுமா ₹ ஏழையும் பணக்காரனும் ரேலிதமான' 

றம் செய்தாலும் ஏழைக்குத் தண்டனை €டைக்கும் ; பணக் 

ன் தப்பிவிடுவான். பணப்பெருமையாலும் குலப்பெருமை: 

லும் அவனுக்கு afer இடைத்துவிடூறது. , சண்டை 

:ரலிட்டு ஒரு எழை மற்றவனைக் கொன் அுலிட்டால், கொலை 

னுக்கு தூக்கு தண்டனை காத்து நிற்கும். பணக்காரன் ஒரு 

9ப்பிட்ட காரணத்துக்காக எதிராளிக்குச் சவால் விடுத்து அவ 

டன் துவந்த யுத்தம் செய்வதற்கு சமூக அந்தஸ்து இட 
ரிக்றது. சண்டையில் அவன் எதிரியை மாய்த்துவிட்டால்' 

ன் என்று அவனைப் பலர் புகழ்கிறார்கள். ர 

ஒரு பிரபு, தன்னுடைய ஜமீனிலுள்ள குடித்தனக்கார 

டைய பெண்ணைக் கற்பழித்துவிட்டால் அதைப் பெரிதாகக் 

நதுவதில்லை. விபசாரக் குற்றமாகக் கருதுவதுமில்லை. ஆனால்: 

ழையொருவன் பிரபுவின் அந்தப்புரத்திலுள்ள ஒரு பெண் 

ஈக் காதலித்துவிட்டால ஆபத்துவந்துவிடும். ஜெர்மானியப் 

ரபுக்கள் உல்லாசவேடடை என்ற பெயரால் வழிப்பறி நடத்து 

£ர்கள் ; அது அவர்களுடைய உரிமை. ஏழை ஒருவன் 

மிப்பறி செய்தால் அவனுக்குச் சிறைதண்டனை கடைக்கும். 

னிதர்களை அடிமைகளாக எண்ணி வியாபாரம் செய்தார்களே 

மல்வகுப்பார் ₹ 

மல்வகுப்பு, 8ழ்வகுப்பு என்ற பேதமும், சாதித்திமிரும் 

ழ்க்கையின் ஒவ்வோர் அம்சத்திலும் புகுந்துகொண்தோ 

ருக்கிறது. உயர்வு தாஜ்வு என்று எல்லைகட்டி ஜனசமே 

EOS பிரித்ததினால்தான் மனப்பான்மை மாறியதுடன் 

ழக்கவழக்கங்களும் மாறின. தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் gure 

ழக்கங்களுக்கு ஆளா$றார்கள். உயர்வு மனப்பான்மையும்! 

£தத்திமிரும்தான் தேசத்துக்கு தேசம் லிரோதமழும், யுத்த 

றம் தூண்டிலிடன்றன. இந்த நூற்றாண்டிலேயே ஏத்தனை 

மூக அநீதிகள் நடந்திருக்க்றன * மனித உரிமைகளும், 

தர்ம நியாயங்களும் புறக்கணிக்கப்டட்டிருக்கென 
* லக்ஷ்க் 

5ணக்கான மனிதர்கள், பட்டினி உடந்தி மடிந்திருக்கறார்கள் 7 

209



பிறை முகாம்களில் வேலை செய்து கஷ்டப்பட்டார்கள் £ ஆளும் 

வர்க்கத்துக்கு ஒரு நீதி, ஆளப்படுவோருக்கு ஒரு நீது என்ற 
பேதம்தான் இந்தக் கொடூமைக்கெல்லாம் காரணம். 

எங்களுடைய அமெரிக்காவில் சில கொடும்பாவிகள் இருக்கக் 

கூடும். ஆனால் சாதித்திமிரையும் வர்க்க ரீதியையும் நாங்கள் 

மனப்பூர்வமாக வெறுக்கிறோம். “மனித சுதந்தரத்தையும், 

உரிமைகளையும் மதித்து சட்டபூர்வமாகப் பிரகடனம் செய் 

இருக்கிறோம். சாதிக்கொடுமைகளைப்பற்றிக் கண்டிக்கும்போது 

நான் அடிமையாக வாழமாட்டேன். ஆனால் எஜமாஞனாகவும் 

இருக்கமுடியாது ” என்று ஆபிரகாம் லிங்கன் ஒரு சமயம் 
கூறினார். 

சமூதாய வளர்ச்சியிலுள்ள ஒவ்வோர் அம்சத்தையும் நாங் 

கள் ஊன்றிக் கவனித்து, ஆணிவேரைப்போல இருக்கும் சாதிக் 

கொடுமைகளை அழித்துலிட்ட தால், சமூக, பொருளாதாரத் துறை 

யில் அபிவிருத்தி காணுவது சுலபமாக இருக்கிறது. டென் 

னி பள்ளத்தாக்கு அபிவிருத்தித் திட்டத் ' தலைவராகவும், 

பிறகு அணுசக்தி கமிஷன் தலைவராகவுமிருந்த டேவிட், லிலியன் 

கூல் (David E. Lilienthal) சமீபத்தில் தாம் எழுதிய 

திஸ் ஐட பிலீவ் ' என்ந புத்தகத்தில் பின்வருமாறு குறிப் 

Neamt: “ஜனநாயக வளர்ச்சியிலும், மனிதனை மனிதன் 
மதித்து நடக்கவேண்டும் என்ற ஆசையிலும், தார்மீக பண் 

பிலும்தான் நம்முடைய பொருளாதார முன்னேற்றமும் வெற் 
யும் இருகிறது.” 

சமூக நீதிக்கு மூப்புக் கொடுத்ததால்தான் அரசியல், 

(பொருளாதாரத் துறைகளில் ஆச்சரியப்படும் வண்ணம் அமெ 

ரிக்கா முன்னேறியிருக்றேது. பொருளாதார அபிவிருத்திக் 
குப்பாடுபட்டால் சமூக, தார்மீகப் பிரச்னைகள் தாமாகவே தீர்ந்து 

விடுமென்று பழங்காலத்து மிதவாதிகளில் சொல்லிக்கொண் 

டிருந்தார்கள். அமெரிக்கர்கள் அதை நம்பவில்லை. சாதிக் 

(கொடுமைகளை மாய்த்து எல்லோரும் ஒர் குலமாக வாழ விரும்பி 
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உமா) முயன்றார்கள். சமத்துவம், உற்பத்திப் பெருக்: 

இவற்றினால் தேசத்தின் செல்வநிலை உயாவும் சுபிட்சம்: 
வும் வழி செய்தார்கள். 

2ம்பிரதாயங்களையும் சாதித் இமிரையும் எதிர்த்துப் போராடு' 
ல் அமெரிக்கர்கள் எப்போதும் ஒரே முகமாக இருக்கிறார் 

நவீனப் பெயர்களையோ இத்தாந்தங்களையோ அவர்கள்' 
|ந்துபார்க்காமல் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மனிதனுக்கு. 

தன் பேதம் காட்டும் எந்த முறையையும், அவை புதிதாக 
,ந்தாலுஞ்சரி-- அவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள். மார்க்ஸும்: 

னினும் வகுத்த புது வழிகளில்கூட சாதத்திமிரின் சாயை 
5க்திறதென்று ஒதுக்கிவிட்டார்கள். எந்தத் தீமைகளையும் 
தத்தையும் ஒழிக்கவேண்டுமென்று நீயும் நானும் வகுப்பு" 

தத்தையும் அடிமைத்தனத்தையும் எதிர்க்கறோமோ,. 

உவயே வர்க்கப் போராட்டத்திலும் இருக்கறது ; அதுவும்: 

ர்மீகப் பண்புக்கு எல்லைகட்டி விடுறது. கட்சிக் கட்டுப்” 

டிலிருந்து ஒருவன் விலூவிட்டால், நிர்க்க தியாகவிடூறான்.. 

பத்து வந்துவிட்டால் எதிர்த்து நின்று போராடவும் அவனால்' 

வதில்லை. சட்டமும் நீதியும் கூட அவனைச் கைவிட்டூவிடூ௰ன் 
௭. துவேஷமும் வெறுப்பும் அதிகமாகப் போர்மூண்டுவிட்டால்,, 

பற்றிபெறவேண்டும் என்ற மூர்க்கத்தனத்தில் மனித உணர்ச் 
ளையும் பண்புகளையும் இழந்துவிடகரறார்கள். வர்க்கப் போ 
ட்டமும் ஒரு யுத்தம் கான், ஆகவே போராட்ட காலத்தில்: 

£2க நீதியோ, வேறு தர்மங்களோ அனுஷ்டித்துக்கொண் 
ருக்க மடியாது என்று வாதிக்கிறார்கள். ஆகவே இதிலும்: 

யாய அநியாயமும் பேதாபேதமும் தோன்றிவிடூசறது. தலை 

னுக்கு ஒரு நியதி, மற்றவர்களுக்கு ஒருநியதி என்றாகலிடு' 
ரது; இங்கேயும் மேல்வகுப்புக் 8ழ் வகுப்பு எற்பட்டுவிடூகறது. 

சமுதாய வளர்ச்சிக்கு தார்மிக, சமயப் பண்புகள்! அவசி 

2ம.  தழுக்கம் தவறும்போது சமுதாய அமைப்பே கல 
லத்துவிடுறைது. சமூகத் தலைவனாக பதவி ஏற்று மக்களை 

பட்டுவிக்கும் ஒருவன், எல்லாமறிந்த "ஞானியாலிடூகறான்.. 
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அரசியல், மதம், பொருளாதாரம், சரித்திரம், விஞ்ஞானம், 
கலை ஆய பல துறைகளிலும் தான் எண்ணுவதே தீர்ப்பு 

என்று முடிவு கட்டுறான். பிறரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள 

(வேண்டும் என்று வற்புறுத்துதறான். தனக்குத் தெரியாதன 

எவ்வளவோ இருக்கக்கூடும் என்று அவன் எண்ணுவதே 
இல்லை. தேசப் புனருத்தாரணம், சமுதாய வளர்ச்சி என்று 
'சொல்லிக்கொண்டு, உற்பத்தி, லிநியோகம், நிர்வாகம், போன்ற 
பொறுப்புக்களை நடத்த அனாயாசமாகத் இட்டம் போட்டூவிடு 

றான். கல்லி, சமயம், பொழுதுபோக்கு முதலிய அறிவு 
வளர்ச்சித் துறைகளிலும் அவன் இட்டதே சட்டமாஇிவிடூ௰ற து. 

சதுரங்கத்திலுள்ள காய்களை நகர்த்தி விளையாடுவதுபோல, மக் 

களையே காய்களாக்கி அவன் விளையாடூறான். முன்னேறிச் 

செல்லும் காய்கள், எதிரியைத் தாக்இயும், தாக்குண்டும் மடி. 

வதுபோல இங்கும் மக்கள் பலமிழந்து மடிகறார்கள. மனிதர் 

கள் மடியலாம். அதனால் அரசாளும் சர்வாதஇிகாரிக்கு என்ன 

நஷ்டம் £ அவனுடைய இிட்டம் தவறாகிலிடுமா ? அவன் 

தவறே செய்யமுடியாது அல்லவா ₹ 

அமெரிக்காவில் சமரச சமுதாயம்தான் கடை? லட்சியம். எல் 

லாரும் சமமாகவும் இன்பமாகவும் வாழ வேண்டும் என்று 

கருதிய முன்னோர்கள், சமய, தார்மீக உரிமைசளைப்பற்றி சுதந் 
திரசாசன பிரகடனத்தில் . பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் 

கள் : எல்லா மனிதர்களையும் ஆண்டவன் சமமாகவே படைத் 

தான், பிறரால் பறிக்கமுடியாத உரிமைகளை அளித் திருக்கறான்; 
இவற்றில் முக்கயமானவை, சுதந்தரமாகவும், சந்தேஷமாக 
வும் வாழ்வதுதான். எல்லோரும் இன்புற்றிருக்கவேண்டும் 

என்ற கொள்கையைக் கடைப்பிடித்து,। மனித. உரிமைகளை, 

மதித்து நடக்கும் அமெரிக்கர்களை, ஒழுக்கமற்றவர்கள், தார்மீகப் 
பண்பில்லாதவர்கள், லோகாதயவாதிகள் என்று குற்றம் சாட்ட 

வது நியாயம்தானா ? 
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(18) 

ஏகாதபத்ய யுத்தவெறி 

ன்புள்ள ஹென்ரி, 

அமெரிக்காவின் ஆதிபத்திய வெறியைப்பற்றி நீ கேட்ட 

crea இதுவரையில் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. 

பாறுத்திருந்தகற்கு நன்றி, அமெரிக்காலின் சமூக, பொரு 

£தார வளர்ச்சியைப்பற்றிச் சொன்ன பிறகு இந்தக் கேள்விக் 

ப்பதில் சொல்லவேண்டும் என்றிருந்தேன். 

யுத்த வெறி என்று சொல்வதே பைத்தியக்காரத்தனம். 

ன்று எவருமே- ஸ்டாலின்கூட, யுத்தத்தில் ஆசைகொண்டு 

|லையவில்லை. பரஸ்பரம் ஏசிக் கொண்டிருந்தாலும் பொறுப் 

ள்ள அரசியல்வாதிகள் யுத்தத்தைப்பற்றிப் பேசவே இல்லை ; 

க்களைத் தூண்டிலிடவும் தயாராக இல்லை. சென்ற யுத்தத் 
னால் ஏற்பட்ட புண் ஆறாமல் பல தேசங்கள் தலித்துக் 

காண்டிருக்கன்றன. * இறுதி போராட்டம் * என்று நடத்த 

)ட்டமிட்டுக்கொண்டிருக்கும் ரஷ்யா கூட, சமாதானம் வேண்டு 

)மன்றது ; ஆனால் பரிவார தேவதைகளைத் தூண்டிவிட்டு 

புங்கங்கே புகைச்சலைக் சளப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. 

நாள் அமெரிக்காவை ஆதரித்தே பேசுகிறேன். அதனுடைய 

:ட்சியை எடுத்து விவாதிக்கறேன். வேறு நாட்டிலுள்ள 

நலைவர்களையும், அந்த நாட்டின் அபிலாஷைகளையும் கவ 

சிக்கும்போது, முதலில் அவர்களுடைய, குணம், காலம், 

ஈந்தர்ப்பம் இவற்றைக் கவனிக்கவேண்டும். தனி மனித 

னுடைய அபிலாஷைகளைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளும்போது 

அவனுடைய நடத்தை, குணம், சந்தர்ப்பம் இவைகளைப்பற்றி 

நாம் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறோம் அல்லவா ? இதே 

ரீதியில் அமெரிக்காவின் 'அபிலாஷைகளைக் கவனித்தால் அதற்கு 
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'ஆகீரமிப்பு நோக்கம் இடையாது என்பது மிகவும் தெளிவாக 
விளங்கும். ' 

அமெரிக்காவில் வர்க்கபேசமில்லாத ஜனநாயக ஆட்சி நிலவு 
றது. அதுவே சமாதானத்தில் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கும் 
நம்பிக்கைக்குச் சான்றாகும். அமெரிக்க மக்களுக்கு யுத்த 
வெறியே ஈடையாது. அவர்களுடைய கல்லி முறையிலும் 
தொழிலீடூபாட்டி லுமிருந்தே இதை ஊக்க முடியும். சென்ற 
யுத்தத்தின்போது அமெரிக்கப் படைவீரர்கள்தான் வீட்டு நினைப் 
புள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்வதுண்டு. யுத்தத் 
தினால் தாங்களும் நஷ்டமடைய வேண்டும் என்பதை அமெரிக் 
கர்கள் உணர்ந்திருக்கறார்கள். ஆவேசமிகுந்த தலைவனுடைய 
பேச்சில் மயங்கி அவர்கள் புத்தவெ றி கொள்ளமாட்டார்கள் 
ஏன்பது நிச்சயம். 

அமெரிக்காவின் வெளிநாட்டுக் கொள்கையைப்பற்றிமோ, 
அது யுத்தத்தில் கலந்துகொள்ளலாமா வேண்டாமா என் 
பதுபற்றியோ மக்களுக்குத் தெரியாது என்று யாராவது சொன் 
னால் அவனுக்கு நாட்டு நடப்புத்தெரியாது என்றே கூற 
வேண்டும். காங்கிரஸ்காரர், ஸளெனட்டர், ஜனாதுபதி ஆய 

ஒவ்வொருவரும் மக்களுடைய அபிப்பிராயத்தைக் கவனித்துக். 

கொண்டே இருக்கிறார்கள். சர்க்கார் கொள்கைக்கு பலத்த 
எதிர்ப்பு இருந்தால் மிகவும் ஜாக்ரரதையாக நடந்து கொள் 
இறார்கள். மக்களுடைய இர்ப்புக்கு விரோதமாக எந்தப் பிரச் 
னையும் வற்புறுத்துவது இந்த நாட்டில் வழக்கமில்லை. “அமெ 
ரிக்கர்கள் சமாதானப்பிரியர்கள். அதனால்தான் அமெரிக்கா 
ஆக்ரமிப்பு நாடாக மாறிவிட முடியாது என்று நான் கூறு 
GB mer. ஆனால் தாக்கப்பட்டால், எதிர்த்து நின்று உக்ரத் 

துடன் தாக்குவார்கள் என்பதுமட்டும் உறுதி, 

சர்வாதிகார நாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். அவன் சர் 

வாதிகாரி, அவனிடம் அதிகாரமும் பலமும் இருக்கறது, அவனை 

ஆதரிக்க ஒரு சிறு கூட்டமும் உண்டு. எதேச்சாதிகார ஆட்சியே 
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:த வெறியைக் இளறிவிடறைது என்று ஜான் லாக் ஒரு 
யம் சொன்னார். உள்நாட்டில் செலாவணியான அதி 

ரத்தை வெளி நாடுகளிலும் அனுஷ்டித்துப் பார்க்கவேண்டும் 

ற ஆசை நாட்டையாளும் சர்வாதிகாரிக்குத் தோன்றும். 

ான்னாசை, மண்ணாசையைத் தூண்டும். தன்னுடைய அர 

Lamu விஸ்தரித்து உலகையே கட்டியாள வேண்டும் என்ற 

(ராசை உந்தும். இல்லாவிட்டால், எதேச்சாதிகாரத் தினால் 

னங்குமுறிக் கொண்டிருக்கும் மக்களுடைய கவனத்தை மாற் 

'வதற்காகவே வேறு நாடுகளின்மீது படையெடுக்கத் துணிய 

710. 

எதேச்சாடிகார ஆட்சியில் ஆக்கரமிப்புத்” இட்டம் இல்லாம 
1ருக்கலாம். ஆனால் அதன் அமைப்பிலேயே யுத்தவெறி 

(டங்கத்தானிருக்கும். சர்வாதிகார நாட்டில் அன்பும் அமை 

யும் இருப்பதற்குப் பதிலாக மிடுக்கும் அடக்கு முறையுமே 

ருக்கும். இதனால் மக்கள் மனங் குழமுறிக்கொண்டே 

ானிருப்பார்கள். சமயம் வரும்போது அவர்கள் அஇுகாரத்தைத் 

;கர்த்தெறியக் கலகம் செய்வார்கள். உள்நாட்டுக் கலகம் 

பரிதா எல்லை தாண்டிப்போய் அயல்நாடூகளிலும் பரவிவிடும். 

டு இப்பற்றிக்கொண்டு எறியும்போது, கங்கு தெறித்து அண்டை 

அயல் வீடுகளும் பற்றிக்கொள்வதுபோல காலம் முற்றி 

]த்தமாக வளர்ந்துவிடும். பல சமயங்களில் உள் நாட்டுக் 

லகம், ஒரு வகுப்பார், மதத்தார் அல்லது அரசியல் அமைப்பு 

இவைகளை எதிர்க்கும், போராகவோ ஆதரிக்ரூம் போராகவோ 

மூண்டுவிடுவதுண்டு. பலாத்காரத்தையும் தீலிர வாதத்தையும் 

அடக்கவேண்டுமானால் ஜனநாயகம் ஊாரர்ஜிதமடையவேண்டும். 

அதனால் உலக சமாதானத்துக்கே அடிகோல முடியும். 

அமெரிக்காவை ஏகாதிபத்திய வெறிகொண்டது என்றோ 

ஆக்ர்மிப்பு வெறிகொண்டது என்றோ குற்றம் ,சாட்டுவது 
மதியீனம் என்பதற்கு வேறு காரணங்களும் காட்டூ£றேன். 

இந்த நாட்டின் இயற்கை வளத்தையும், அதை 
நன்றாகப் பயன் படுத்திக்கொள்ள இந்த நாட்டினர் 
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செய்த முயற்சியும், தொழிலபிலிருத்தியும், முதலாளி-தொழி 
லாளர் உறவும் சிந்இத்துப் பார்க்கவேண்டிய விஷயம். மனித 

சக்திகளை துர்விநியோகப் படூத்தியோ, மனிதனை மனிதன் கொடு 

மைப்படுத்தியோ இந்த நாட்டில் செல்வம் பெருகவில்லை. 
இந்த நாட்டினருக்கு ஆக்ரமிப்பு ஆசை எப்படி ஏற்படும் 7 

யுத்த ஆசையே இந்த நாட்டிலுள்ள எவருக்கும் இடையாது. 

எதற்காக, அவர்கள் தங்களுடைய சொத்து சுதந்தரத்தையும், 

வீட்டையும் உயிரையும் ஆபத்தில் வைக்கவேண்டும் ? 208 

லேயே எல்லா வளங்களும் நிறைந்து செல்வம் கொழிக்கும் 

இந்த நாட்டில் வசிக்கறவர்கள் எதற்காக மற்ற நாட்டினர்மீது 

படை எடுக்கவேண்டும் £ அங்குள்ள எஸழுகளை ஹிம்ஷிக்க. 

வேண்டும் ? ் 

இந்த நாட்டிலுள்ள முதலாளிகள் உள்பட எல்லாருமே 

யுத்தப்பேச்சை வெறுக்கிறார்கள். யுத்தம் வந்தால் ஏராள 

மாக லாபம் சம்பாகுக்கலாம் என்ற ஆசையில் இந்த நாட்டி 

ள்ள சில முகலாளிகள் மக்களை வசப்படுத்திக்கொண்டு 

போரில் இறங்கத் .துணிவதாக வைத்துக்கொள்வோம். எந்தக் 

“காரணத்துக்காக அவர்கள் போரில் இறங்கனாலும் சரியே, 

கொலை காரத்கனமோ, ஆக்க வெறியோ இல்லாமல், அமோக 

மாக லாபம் சம்பாதிப்பதற்காகவே அவர்கள் போர் மூளச் 

செய்வதாக வைத்துக்கொள்வோம். இதற்கு அமெரிக்கா 

இடம் கொடுக்கிறதா? அதற்குப் பதிலாக, அமெரிக்காலில் 

வளர்ந்துள்ள ஜனநாயக முதலாளித்வம், பேராசையை அழித்து 

லிட்டது என்றே சொல்லலாம். 

பொருளாதார லாபத்தையே பிரதானமாகக் கொண்டு இந்த 
நாட்டிலுள்ள முதலாளிகள் தேசத்தைப் போரிலிழுத்துவிடுவது 

சாத்யம்தானா என்று பார்ப்போம். யுத்த காலத்தில் அபரி' 

மிதமான லாபம் கிடைக்கறது என்பது ஒரு காரணம். இனி 

மேல் ஏராளமான லாபம் கிடைப்பது சாத்தியமா என்பதே ஒரு 

பிரச்னை. . சென்ற யுத்தத்தின்போது அமெரிக்காவில் விலை 

நிர்ணயபேர முறை என்ற ஒரு முறையை அமெரிக்க சர்க்கார் 
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லுக்குக் கொண்டுவந்தார்கள். இதனால் வியாபாரிகளின் 
ு ஒரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. யுத்தத் தேவைகளுக்காக 

கதுமான புதுச்சாமான்களை, ஏராளமாக உற்பத்தி செய்யும் 

சர்க்கார். * ஆர்டர் £ கொடுத்தார்கள். மிகவும் அவசர 

உற்பத்தி செய்ய வேண்டியிருந்ததால் இவற்றின் அடக்க 

எவ்வளவாகும் £ விற்பனை விலை எவ்வளவு ஆகும் 

று கணக்குப்போட்டு, சர்க்காரின் சம்மதம் பெற்றுக்கொண் 

க அவகாசமில்லை. உத்தேச விலை போட்டூ பட்டியலையும், 

£ன்களையும் வியாபாரிகள் அனுப்பி பணத்தைப் பெற்றுக் 

ள்வார்கள். பிறகு நிதானமாக சர்க்கார் விலையைப் 

) பரிசீலனை: செய்து ஒப்பந்தம் ஷாரத்துக்களை திருத்திக் 

ள்வார்கள் ; லித்யாசப்படம் தொகையை வியாபாரிகளு 

கொடுத்தோ, திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டோ கணக்குப் 

ல் செய்வார்கள். இந்தத் திட்டத்தின்படி வியாபாரி 

க்கு சாதாரண காலத்தில் கடைக்கும் லாபமோ, சிறிது 
கமோதான் இடைத்தது. சர்க்காருக்கு 10,481,687,000 

ர்கள் லாபமாயிற்று. 

சேரவியத் சர்க்காரின் வெளி நாட்டுக்கொள்கையினால் மீண் 

ராணுவ விஸ்தரிப்புச் செய்ய நேரிட்டபோது, விலை நிர்ணய 

TSS மறுபடியும் அமுலுக்குக் கொண்டுவந்தார்கள். 

கார் விலை நிர்ணயம் செய்துவிடுவதால் அதிக லாபத்துக்கு 

ம் இருப்பதில்லை. இந்த லாபத்திலும் ஒரு பங்கு வரியாகச் 
$காுக்குச் செலுத்தவேண்டியிருக்கறது. யுத்த காலத்தில் 

ப விதத்தில் கிட்டத்தட்ட 95 சதமானம் வரியாகக் கொடுத்து 

- நேரிடகறது. இவை தவிர முதலாளிகள், தங்களுடைய 

ாந்தப் பொறுப்பில் மிகப் பெரிய தொகையை வருமான 

யாகக் கொடுக்கவேண்டியிருக்கிறது. இவ்வளவும் கொடுத்து 

ட்டால் என்னமிஞ்சும் £ இவை எல்லாவற்றையும் விட 

கக் கடுமையானது யுத்தம் முடிந்த பிறகும் அதிகவ்ரி 
காடுக்கும்படியான நிர்ப்பந்தம் நீடிப்பதே, 1939-ஆம் ஆண் 
2 இரண்டு குழந்தைகளுள்ள ஒரு குடும்பஸ்தன் வருஷத் 
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துக்கு 80,000 சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்ததாக வைத்துக் 

கொள்வோம். அப்போது அவன் 1,409 டாலர்களை வருமான 

வரியாகச் செலுத்திவந்தான். யுத்தம் முடிந்த சமயத்தில் 

அதாவது 1944-46 வருஷங்களில் அவனுடைய வருமானம் 

அதிகரிக்கவில்லை ; ஆனால் வரியாக அவன் 6,200 டாலர்கள் 

செலுத்தவேண்டியதாயிற்று,. பிறகு 1948-இல் இந்த வரி 

5,890 டாலராகவும், 1949-ல் 8,888 டாலராகவும். குறைந்தது 

ஆனால் 1951-இல் 4,464 டாலராக உயர்ந்துவிட்டது. இசே 

போல இரண்டு குழந்தைகளும் மனைவியும் 100,000 டாலர் 

வருமானமுள்ள ஒருவன் 1989-ல் 31,997 டாலர்கள் வரி 

செலுத்தினான் என்று வைத்துக்கொள்வோம் பிறகு அவனு 

டைய வரி விதம் 08,580 டாலர்கள், 62,301 டாலர்கள் 

45,642 டாலர்கள் என்று மாரி 1951-ஆம் வருஷத்தில் 

51,012 டாலர்களாயிற்று. (அதாவது வருமானம் அது 

கரிப்பதைவிட வரிதான் விஇூதாசாரப்டடி. அதிகரித்துவிடூது) 

யுத்தம் முடிந்ததும் விலைவாசிகள் குறைந்த வேகத்துக்கு 
ஈடாக வர் விதம் குறையவில்லை. ஒரளவு குறைந்திருக் 

சிறது என்றாலும் யுத்தத்துக்கு முன்பு இருந்ததைவிட அதிக 
மாகவே இருக்கிறது. சமீபத்தில் இந்த விதம் இதைவிடக் 

குறைவதற்கு ஹேதுவைக்காணோம். மத்ய சர்க்காருக்குக் 

கொடுப்பது போல மாகாண _சர்க்காருக்கும், நகர சபைக்கும். 

ஒவ்வொருவரும் வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கறது. இரண் 

டாவது உலக யுத்தத்தினால் வரி விதங்கள் உயர்ந்துவிட்டன 

என்பது நிதரிசனமான பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை யுத்தத் 

தைப்பற்றி இந்த நாட்டு முதலாளிகள் ிந்திக்கமுடியுமா ₹ 

இனிமேல் கொள்ளை லாபம் கடைக்கும் என்பதற்கே இடமிராது. 

அதற்குப் பதிலாக மகத்தான தியாகம் செய்ய நேரிட்டாலும் 

நேரிடும். ஆகவே இந்த நாட்டு முதலாளிகள் யுத்தத்தை 

எதிர்பார்க்கமாட்டார்கள். சுயநலத்தை உத்தேடித்தாவது 

சமாதானத்தையே விரும்புவார்கள். 
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சாப் பொருள்களைச் சேகரிப்பதிலும், மலிவான கூலித் 

(திலும் பேராசையும் போட்டியும் இருக்றேதே என்று 

சால்லலாம். இந்த நாட்டுக்குத் தேவையான எல்லா 
் பொருள்களும் இங்கேயே இடைக்றது. யுத்த காலத். 
ஈயமும் ரப்பரும்தான் போதுமான அளவு கிடைக்காமல் 

கன. மாற்றுப் பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் 

தின் தேவையைச் சமாளிக்க ' முடிந்தது. செயற்கை 

செய்வதில் வெற்றிபெற்று நாட்டின் தேவை முழுவதும் 

ரிக்கும்படி உற்பத்தியைப் பெருக்கனார்கள். உற்பத்திச் 

வும் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் இனிமேல்: ரப்பரைப் 

க கவலைப்படவேண(.ய அவசியமே நேராது. 

9வளிநாடுகளிலிருந்து பலர் இங்கு வந்து குடியேறுவதால் 

மிலில் போட்டியும், மலிவான கூலிக்கு வேலை செய்யும் 

£மிலாளர்களும் இடைத்தது. இதை ஒரு சமயம் முத 

ரிகளே எதிர்த்தார்கள். சட்டத்தின்மூலம் வெரி நாட் 

ர இங்கு குடி.யேறவிடாமல் தடுக்கவேண்டும் என்று சர்க் 

ர வற்புறுத்இஞார்கள்,. இதனால் ஐரோப்பிய அகதி 

க்குப் புகலிடம் அளிப்பதில் கூடச் சிக்கலேற்பட்டது. அமெ 
BT பிறருடைய உழைப்பை அணுபவிக்கவில்லை. ஆனால் 

-டாளி மக்களுடைய ராஜ்யமாக ரூஷ்யாலில் இதே சமயத் 

) என்ன நடந்தது தெரியுமா ? சைபீரியாவிலுள்ள 

ஜில் முகாம்களில் சேலைசெய்ய சீனக்கூலிகளை ஒப்பந்தம் 

ய்தரர்கள். ஜர்மனியிலிருந்து தொழில் நுணுக்கமுள்ள 

லிபர்களை ஆயிரமாயிரமாகச். சிறைப்பிடித்துச் சென்று சிறை 

சாம்களிலடைத்து வேலை வாங்கினார்கள். 

வெளி நாடுகளில் அமெரிக்காவின் மேற்பார்வையில் நடக் 

bn தொழிற்சாலைக்ளில் ஊழியர்களுக்கு அதிகச் சம்பளம் 

ஜாடுத்து உள்ளூர் தொழிற்சாலைகளுடன் போட்டியிருக்கறோம் 

ன்று அமெரிக்கர்கள் மீது மற்றவர்கள் ஆத்திரப்படுவதையும் 

த்துக்காட்ட விரும்புறேன். . இதிலிருந்து அமெரிக்கர் 
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களுக்கு குறைந்த கூலிக்கு ஆள்பிடிக்கும் ஆசை கிடையாது 

என்பது தெரியவில்லையா ? 

இந்த நாட்டிலுள்ள முதலாளிகள் உற்பத்தியை அமோகமாகப் 
பெருக்கி, வெளிநாட்டு மார்க்கெட்டை கைப்பற்ற மீண்டும் ஒரு 

யுத்தத்தை ஆரம்பித்துவிடக் கூடும் என்று ஒரு காரணத்தைக் 

கற்பித்துக் கொள்கிறார்கள். இதுவும் ஆதாரமற்ற கூற்றுத் 

தான். இங்குள்ள முதலாளிகள் தாராளமாகக் கூலி கொடுக் 

இறார்கள் ; நாட்டிலும் மக்களுடைய கொள் முதல் சக்தி 

உயர்ந்திருப்பதால் உள்நாட்டு வியாபாரமே விஸ்தரித்துவிட்டது. 
உற்பத்திப் பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்யாவிட்டால் வியாபாரமே 

நசித்துவிடக்கூடிய நிலைமை பல ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு 

உண்டு. அவற்றைப் போலவே அமெரிக்காவும் இருக்கக்கூடும் 

என்ற பிரமையில் எழுந்த பேச்சுத்தான் இந்தக் குற்றச் 

சாட்டுக்குக் காரணம், 

பிரிட்டிஷ், ஜர்மன் வியாபாரிகளைப்போல அமெரிக்க லியா 

பாரிகள் உத்சாகத்துடன் வெளிநாடுகளில் போட்டி போட்டுக் 

கொண்டூ வியாபாரம் செய்வதில்லை. வெளி நாடுகளுடைய 

தேவைகளையும் நிபந்தனைகளையும் அமெரிக்க வியாபாரிகள் 

சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்வதும் நஇடையாது. இதற்காக அவர் 

களைக் குறைகூற முடியாது. வெளிநாடூகளுடன் தொடர்பு 

வைத்துக்கொள்வதில் அதிக லாபமும் இருப்பதில்லை. வெளி 

நாடுகளின் தேவைகளுக்கேற்றபடி சாமான்களின் ரகம், 

அமைப்பு, இவைகளை மாற் இவதிலும் சிரமமும் செலவும்: 

ஏற்படுறது. வெளி நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதிலும் 

நாணயச் செலாவணி, ஏற்றுமதிச் சட்டங்கள், சர்க்கார் நிபந் 
தனைகள் என்று பல பல சிக்கல்கள் எற்பட்டூலிட்டன. இவ் 

வளவுக்கும் ஈடு கொடுத்துக்கொண்டு வியாபாரத்தை விஸ் 
தரித்துக்கொள்வதால் நிர்வாக சிரமமும் ஏற்படுறது. ஆகவே 

உள்நாட்டு வியாபாரத்தை ஸ்திரப்படுத்திக்கொள்வதிலும்- 
விருத்தி செய்துகொள்வதிலுமே இந்த நாட்டு வியாபாரிகள்' 
நாட்டங்கொள்ளறார்கள். 
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பொதுவாகவே, ஐரோப்பியர்கள், இந்த நாட்டின் ஏற்றுமதி' 
அதிகமென்றும், வெளிநாடுகளுடன் தொடர்பு அதிகமென்றும் 

அபிப்பிராயப்படுகறார்கள். மற்ற நாடுகளைவிட அமெரிக்கா 
அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்வதாக இருக்கலாம். ஆனால் 

மொத்த உற்பத்தியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், ஏற்றுமதி மிக 

மிகக் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. 1914-ஆம் ஆண்டில் 

மொத்த உற்பத்திமில் பத்து சத விதம்தான் வெளி நாடூ 

களுக்கு எற்றுமதியாயிற்று. 1948-இல் இது 8.6 சத விக: 

தமாகக் குறைந்துவிட்டது. இதில் கூட இட்டத்தட்ட கால் பங்கு 

தான்ய ஏற்றுமதியேயாகும். 

இந்த நாட்டின் உற்பத்திமில் பெரும்பகுதி இங்கேயே 

செலவா$ூலிடுவதற்கு ஒர் உதாரணம் தருறேன். 1949-இல் 

Obs நாட்டின் ஜனத்தொகை 148,000,000; உபயோகத்தி 

லிருந்த மோட்டார்கள் 80,000,000 ; பஸ்களும், டிரக்குகளும் 

8,400,000. 1948-ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் உற்பத்தியாக 

விற்பனையான மோட்டார்கஞம், பஸ்களும், டிரக்குகளும். 

5,285,000 ஆகும். இதில் 425,000 கார்களும், பஸ்களும், 

டிரக்குகளும்தான் வெளி நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யட்' 

ULL; அதாவது மொத்த உற்பத்தியில் 8 சதவிகிதம்தான். 

1949-ம் ஆண்டில் உற்பத்தி 0,258,000 ஆக உயர்ந்தது. 

1950-ஆம் வருஷம் 8,010,000 கார்களும் பஸ்களும் உற்பத்த 

செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலும்: 

ஏற்றுமதி குறைந்துலிட்டது. 1949-ல் 4.4 சதலி௫தமும் 1950- 
இல் 3.5 சத வி$தமும் ஏற்றுமதி; அதாவது 1949-ல் 

214,000 கார்களும் 1950-இல் 280,000 கார்களும் தான் 

வெளி நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது. பிரிட்டனுடனும்,, 

பிரான்ஸ்ஈனுடனும் இந்த நாட்டின் உற்பத்தியையும் ஏற்று 
மதியையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி 

தான் அதிகமாகும். ஆனால் இந்த நாட்டின் உற்பத்தியும் 
வியாபாரமும் உள்நாட்டுச் செலாவணியில்தான் தழைத்தோங்கு: 

கிறது. 1949-ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டனில் 680,000 மோட்டார் 
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களும் பிரான்ஹில் 2,85,000 கார்களும்கான் உற்பத்தி செய்யப் 
ப்ட்டன. 

அடுத்தபடியாக இரும்பு உருக்குத் தொழிலை எடுத்துக் 
"கொள்வோம். இந்தத் தொழிலில் ஈடூபட்டிருக்றெவர்களையே 

ஐரோப்பியர்கள், யுத்தவெறி பிடித்தவர்கள் என்று அபிப் 

பிராயப்படுறார்கள். 1980-ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த நாட் 
டன் உற்பத்தி பெருிக்கொண்டே வருறது. என்றாலும் 

யுத்த பிற்காலத்தில் பொருள் பஞ்சமேற்பட்டூ “ கருப்புச்சந்தை ” 

“தோன்றிற்று. 1980-ஆம் ஆண்டில் . மொத்தம் உற்பத்தி 

45,600,000 டன்கள், 1940-இல் 67,000,000 டன்கள் ; 1950-இல் 

உற்பத்து மேலும் பெருக 100,000,000 டன்களாயிற்று. 1950- 

ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் தேவைகளைச் சமாளிப்பதற்காக ஹாலந் 
.இலிருந்தும் வேறு பல நாடுகளிலிருந்தும் இறக்குமதி செய்ய 

நேர்ந்தது. யுத்தத்தினால் சீரழிந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய” 

(தேவைகளைச் சமாளிப்பதற்காக ஓரளவு ஏற்றுமதி செய்தோமே 

தவிர, பொதுவாக உள்நாட்டின் தேவையே அதிகரித்து 

விட்டது. உள்நாட்டு வியாபாரமும், செல்வநிலையும் பெருக 

மிருப்பதால், வியாபாரிகள் வெளிநாட்டுச் சந்தையை எதிர் 
பார்க்கவில்லை. வெளிநாடுகளில் இன்னும் பூரண அமைதி 

யும் சுபிட்சமும் ஏற்படாதிருக்கும்போது, ஏற்றுமதிக்கட்டுப்பாடு 
களுக்கும், நாணயச் செலாவணிச் சிக்கல்களுக்கும் உடன்பட்டு, 
அியாபாரத்தை விஸ்தரிக்க இந்த நாட்டு முதலாளிகள் முயலு 

வார்கள் என்று நீ நம்புகிறாயா ? 

.ஜனரல் மோட்டார், இண்டர் நாஷனல் ஹார்வஸ்டர், சங்கர் 

சூயிங் கம்பெனி போன்ற ஸ்தாபனங்களை வெளி நாடுகளில் 

நடத்தும் இந்த நாட்டு முதலாளிகளுடைய நலன்களைப் பாது 

காக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் போர் மூண்டுவிடுமோ என்று 
நீ சம்சயிக்கலாம். உலகம் முழுவதிலும் ளை ஸ்.தாபனங் 
களை ஏற்படுத்தி நடத்தும் இந்த ஸ்காபனங்களைக் கண்டு வெளி 

நாட்டார் பிரமிக்கக்கூடும். யுத்த காலத்தில் ஜர்மனியிலும் 

ஐர்மானிய ஆதிக்கமுள்ள ஐரோப்பிய நாடுகளிலுமிருந்த களை 

222



களால் ல்தாபனத்துக்கே ஆபத்தும் நஷ்டமும் ஏற்படும் 

போலிருந்தபோது, அந்தக் களைகளை மூடி, நஷ்டமென்று ஒதுக்க 

விட்டார்கள். 19௦0-ம் வருஷ ஆரம்பத்தில் எண்ணெய்க் 

கணறுகளுள்பட வெளிநாடுகளில் அமெரிக்கா போட்டிருந்த: 
மூலதனம் பதினைந்து லக்ஷம் கோடி டாலர்கள்தான். இது 

உள்நாட்டில் போடப்பட்டிருக்கும் மொத்த மூலதனத்தைவிட 

மிக மிகக் குறைந்த தொகையாகும். வெளிநாடுகளில் மூல 

தனம்போட்டு, யுத்த பீதியினால் ஏற்படும் லாபநஷ்டங்களில்' 

மனம் தவித்துக் கொண்டிருப்பதைவிட உள்நாட்டில் வியா 

பாரத்தை விஸ்தரிப்பதில்தான் நாட்டமிருக்கறது. 

அமெரிக்க வியாபாரிகளுக்கும் உற்பத்தியாளருக்கும் மூல 

தனம் கொடுத்துதவும் மார்கன்போன்ற கோடீல்வார்களைப் 
பற்றிச் சொல்றேன். இவர்களுடைய பேராசையினால்தான் 

யுத்தம் மூளுவதாகச் சொல்வதுண்டு. இவர்களைப்பற்றி பல: 
வருஷங்களுக்கு முன்பு ஜேம்ஸ் பிரைஸ் கூறியதை எடுத்துக் 

காட்டுகிறேன். “ வெளிநாட்டூ உறவு பாதிக்கப்பட்டால் அரசியல் 

நெருக்கடியும், வியாபாரத்தில இடீர் திடீரென மாறுதலும், 
விலைவாசிகளின் ஏற்றத்தாழ்வும் ஏற்படுவதை விரும்பாமல், 
ஒரே ரீதியில் அரசாங்கம் நடப்பதையே இவர்கள் விரும்புகிறார். 

கள். ஒரு சிலருக்கு அரசியல் நெருக்கடியினால் லாபமேற்படக் 
கூடம். ஆனால் பெரும்பான்மையோருக்கு லாபத்தை விட 

நஷ்டமே ஏற்படக்கூடுமாகையால் அவர்கள் சமாதானத்தில் 
நாட்டமுள்ளவர்களாகவே இருக்கிறார்கள்.” 

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஜேம்ஸ் 

பிரைஸ் இம்மாதிரிக் கூறினார். கால வெள்ளத்தில் பல 

மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன. இதை ஆதார்மாக வைத்துக் 

கொண்டுதான் தாம் எழுதிய * எகாதிபத்தியம்--முதலாளித்: 

வத்தின் கடைசி நிலை” என்ற புத்தகத்தில் லெனின் நவீன” 

ஏகாதிபத்தியத்தின் வளர்ச்சியைக் குறிப்பிடுகறார். “கோடீஸ் 

வரர்களும், அவர்களுடைய ஆதிக்கத்திலுள்ள பாங்ககளும்: 

உள்நாட்டுத் தொழிலையும் வியாபாரத்தையும் ஆக்ரமித்துச் 

224



கொண்டு ஏகபோக ஆக்கம் செலுத்துகறார்கள். அதன்பிறகு 
தேசத்தின் அரசாங்கத்தில் செல்வாக்குப்பெற்று வெளிநாடு 

களில் வியாபாரம் செய்ய இவர்கள் முனைூறார்கள் ) அமோக 

மாக லாபம் திரட்டூகரர்கள். எகாதிபத்திய நாடுகளான 

பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ஜர்மனி, அமெரிக்க, வெளிநாடூகளில் . 

சந்தையை கைப்பற்றிலிட்டன. “ தேசத்தில் செல்வாக்குள்ள 

பாங்கு முதலாளிகளுக்கும் கோமீல்வரர்களுக்கும் கைப்பொம் 

மையாடக் குற்றேவல் செய்கிறது சர்க்கார் வெளிநாட்டிலாகா. 

வியாபாரத்திற்கு ஏராளமான சலுகைகளைக் கொடுத்ததுடன், 
உற்பத் திப்பொருள்களை விற்பனை செய்வதற்காக, காலனிகளி 

ஓம், செல்வாக்குள்ள மற்ற நாடுகளிலும் சந்தை தேடிக் 

கொடுத்தது. 1900-ஆம் ஆண்டில் ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் 

ஆஇக்கத்துக்குள்பட்ட உலகமே நாலைந்து முகாம்களாகப் பிரிந்து 

நின்றது. வளர்ந்துகொண்டே வரும் ஏகாதிபத்யமான ஜெர் 

மனி, ஆதிக்கப் பிரதேசம் கோரி, உலகத்தைப் பாகம்போட 

முதலாவது யுத்தத்தை ஆரம்பித்தது.” 

லெனினுடைய வாதத்தைக் கொண்டு ஐரோப்பாவின் நிலை 
மையைப் பரிசீலனை செய்வோம். தம்முடைய வாதத்தை 

ஊர்ஜிதம் செய்வதற்காக பல ஆதாரங்களைக் காட்டியிருக்கிறார் 

லெனின். இவற்றின் முரக்யத்துவத்தை அளவுக்கு மீறி 

கற்பனை செய்து காட்டூர். வெளிநாட்டு வியாபாரமும், 

அங்கு இடைக்கும் லாபமும், லெனின் கணக்கட்டதைப்போல அள 

வுக்குமீறி விஸ்தரித்துவிடவில்லை. ஏகாதிபத்ய நாடுகள் ஆசை ' 

கொண்டதற்கு, நிரந்தரமான சந்தை, அரசியல் செல்வாக்கு, 
அல்லது ஆதிபத்திய வெறிதான் முக்ய காரணம். குறிப்பாக 
ஐரோப்பிய நாடுகள் வெளி நாடுகளை ஆக்ரமித்துச் சந்தை 

'தேடிக்கொண்டதற்கு முதலளித்வ சக்தியோ முதலாளிகளின் 

பேராசையோ காரணமல்ல என்று நான் வற்புறுத்திச் சொல்ல 
முடியும். மற்ற தேசங்களிலுள்ள சமூக, அரசியல் அமைப்பும், 

சாதித் திமிரும், மற்றவர்களை அடக் ஆளவேண்டுமென்ற ஆசை 

கீபிம்தான் காரணம். ஐஜர்மனி, ருஷ்யா, ஜப்பான், இவை 
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எல்லாம் ஆக்ரமிப்பு வெறியுடன், பிறரை அடிமைப்படுத்தி 
ஆளவேண்டும் என்ற ஆசையுடன்தான் வெளிதாடுகளுடன் 

தொடர்பு எற்படுத்திக்கொண்டன ; ஆக்ரமித்தன ; பிரிட்ட 

னுடைய வெளிநாட்டுத் கொடர்பு நிதானமானது.  ஆக்ர 

மிப்பு ஆசையிருந்தாலும், வியாபாரத்தை விஸ்தரித்துக்கொண்டு 

கான் பிற நாடுகளை வசப்படுத்திற்று. 

லெனினுடைய வாதப்படி அமெரிக்காலின் நிலைமையைப் 

பற்றிச் சந்தித்தால் அதற்கு ஏகாதிபத்ய அபிலாஷை இல்லை 

என்பது விளங்கும். “மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை 
உயர்த்துவதற்காக உபரியாக இருக்கும் பணத்தைத் தொழிலில் 

போட முதலாளிக்கு மனம் வராது. அதனால் லாபம் அதிக 

மில்லை, இருக்கிற லாபமே குறைந்துவிடும் என்று முதலாளிகள் 
கருதுகிறார்கள். வெளிநாட்டு வியாபாரத்தை லிஸ்தரித்து 

லாபத்தையும் அதிகமாக்கிக் கொள்வதில்தான் அவர்களுடைய 

நாட்டமிருக்றெது ” என்று சொல்கிறார் லெனின். லெனின் 
குறிப்பிடும் காலத்தில், உள்நாட்டு வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்திக் 

கொள்வதிலும், தொழிலாளர்கள்--பொது ஜனங்கள்--.ஆூய 
வர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை உயருவதிலும்தான் அமெரிக்க 

முதலாளிகள் கவனம் செலுத்தினார்கள். வெளிதாடுகளுடன் 

வியாபாரம் நடந்தது. என்றாலும் பொதுவாக நடந்த லியா 

பாரத்திலுள்ள லாபத்தில் வெளிநாட்டு லியாபாரத்தினால் 

கிடைத்த லாபம் மிகவும் சிறு தொகைதான். 

மேலும், ஐரோப்பாவில் டாங்ககளுக்கு உற்பத்தியாளர்களிட 
மும் “வியாபாரத்திலும் இருக்கும் செல்வாக்கைப்போல அமெ 

ரிக்கா பாங்குகளுக்கு எப்போதுமே செல்வாக்கு கிடையாது. 

“சென்ற இருபது வருஷகாலத்தில் அது வெகுவாகக் குறைந்து 
.லிட்டது. இந்த நாட்டிலுள்ள மக்களுக்குத் துணிச்சலும், 
நம்பிக்கையும் அதிகம். சேமிக்கும் பணத்தை, பாங்கியில் 
போட்டுவைப்பதைவிட, கம்பெனி பங்குகளை வாங்குவதிலும் 
'ஹேஷ்ய வியாபாரங்களைச் செய்வதிலும் அவர்களுக்கு ஆர்வமும் 

நம்பிக்கையும் உண்டு. பாங்கியில் இடைக்கும் வட்டியைவிட 
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இந்தத் துறையில் அதிகலாபம் இடைக்கும். ஆனால் அதே 
'போல நஷ்டம். ஏற்படவும் கூடம். என்றாலும் ஜனங்கள் 

மனந்துணிந்தவர்கள்.. ஆகவே மூலதன வலிஸ்தரிப்புக்கு, 

பாங்ககளை உதலி கோராமல் வியாபார ஸ்தாபனங்கள் பொது 
மக்களுடைய உதவியை நாடூன்றன. சேமிப்புப் பத்திரங் 
களோ, சர்க்கார் நிதிப் பத்திரங்களோ வாங்குவதைவிட தொழி 
லில் மூலதனமாகப் போடுூவதையே விரும்பு8றார்கள். ஆகவே 
லெனின் சொல்லும் வாதம் இந்த நாட்டுக்குப் பொருந்தாது. 

லெனினுடைய ஏகாதிபத்ய வாதமே அமெரிக்காவுக்குப் 
பொருந்தாது. வெளிநாட்டு மக்களை, அவர்களுடைய விருப் 
பத்துக்குமாறாக, அரசியல், பொருளாதாரத் துறைகளில் ஆதிக். 
கம் செலுத்துவது அமெரிக்கர்களுக்குப் பிடிக்காது. சுகமாக. 

ஒடும் மோட்டார்கார் இருக்கும்போது முரட்டூத்தனமுள்ள காட்டுக். 

குதிரையின்மீது சவாரி செய்ய எவருமே விரும்பமாட்டார் 
கள். அப்படித்தான் அமெரிக்க மனோபாவமும் இருக்கறது... 
சமூக முன்னேற்றத்தில் சிரத்தை யில்லாத பிற்போக்காளரான 

ஒரு சில முதலாளிகள்கூட, யுத்சப்பேச்சை வெறுக்கிறார்கள். 
அந்நிய நாட்டுத் தொடர்பே வேண்டாம் என்று அவர்கள் மனம். 

விட்டுச் சொல்கிறார்கள். நத்தை கூட்டுக்குள் சுருண்டு இடப்பது 

போல, வெளியாருடைய தொடர்பின்றி முடங்கக்கடக்கும் சுபாவ 
முள்ளவர்கள் இவர்கள். 

இதனால் உனக்கு என்ன தெரி௫றது? அமெரிக்க. 

முதலாளித்துவம் எல்லாரும் இன்பமாக வாழ்வதில் நம்பிக்கை. 
கொண்டது. ஆக்ரமிப்பு ஆசையே இல்லாதது. இதற்குச் 

சரித்திரச் சான்றுகளும் தரு$றேன். ஸ்பானிய ஆட்சியி' 
லிருந்து க்யூபா விடுதலையடைய நாம் முயன்றோம். ஆனா: 
லும் அதை அடிமைப்படுத்தி வைக்காமல் சுதநதர நாடாகச் 
செய்தோம். 1934-ஆம் ஆண்டில் பிலிப்பைன் இவுகளுடைய: 
சுதந்தரத்தில் சிரத்தைகாட்டிய நாங்கள் 1940-ஆம் ஆண்டில். 
சுதந்தரமளித்தோம். மறற நாடுகள் காலனிகளுடைய சுதந். 
தரத்தையோ, இளர்ச்சியையோ பாராட்டாத காலத்திலேயே 
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பிலிப்பைன் தீவுகளுடைய கோரிக்கையை மதித்தது என்பதை 
நீ ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். மெக்ஹிகோலிலுள்ள 
எண்ணெய்க்கணெறுகளிலும், வேறு பல தொழில்களிலும் 
அமெரிக்க மக்கள் ஏராளமான மூலதனம் போட்டிருக்றார்கள். 
மெக்ஹிகோவில் கனிச் சுரங்கங்களும் எண்ணெயும் அதிகம். 
அந்த நாட்டின் தீவிரவாதிகள் சர்க்காரைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு 

எண்ணெய்த் தொழிலில் அமெரிக்கர்கள் போட்ட மூலதனத் 
தைப்பறிமுதல் செய்து, தொழிலை ல்லீகரித்துக்கொண்டபோது 
அந்த நாட்டின்மீது படை எடுத்து முதலாளிகளுடைய நலன் 

களைக் காத்திருக்கமுடியும். மெக்ஹிகோவின் வளமும், அங் 
குள்ள கச்சாப் பொருள் வசதியும், ஏழை மக்களும் பயன் 

படுத்திக்கொண்டு அமெரிக்க வியாபாரத்தை Magis ge 

கொள்ளக்கூடும். மிகவும் சுலபமாக மெக்ஹிகோலின்மீது 
படை எடுத்து ௮தை ஆக்ரமித்துக்கொள்ள அமெரிக்காலினாலீ 

முடியும். ஆனால் அரசாங்கம் அப்படிச் செய்யவில்லை. 

நான் இவ்வளவு எடுத்துக்கூறினாலும் சோவியத் மனப் 

பான்மையுள்ள வைக தம்யூனிஸ்டைத் திருப்தி செய்ய முடி 
யாது. மனிதனை மனிதன் அடித்து வாழாமலிருக்கமுடியாது. 

அமெரிக்காவில் செல்வநிலை உயரு£றது என்றால், வேறு 

யாரோ நஷ்டமடையத்தான் வேண்டும் என்று அவன் வாதிக்கக் 

கூடும். முதலாளித்வ ஆதிக்கமுள்ள சமுதாயமோ தேசமோ 
பிறருடைய உழைப்பினால்தான் சுபிட்சமாக வாழமுடியும் என் 
பது கம்யூனிஸ்டுச் சித்தாந்தம்... அமெரிக்காவுக்கு ஆக்ரமிப்பு 

மோபாவமில்லாலிட்டால் அது எப்படி சுகமாக வாழமுடியும் ? 

.... சோவியத் தலைவர்கள், தேச மக்களைத் 'தூண்டுவதற்காகச் 

செய்யும் பிரசாரங்களை, தாங்களே நம்புகறார்களா என்ற சந் 
தேகம் எனக்கு உண்டு. இந்த மாதிரி வசைமாரி முன்பு 

ஒருமுறை நடந்தது. செக்கேர்ஸ்லாவாகியா,;' போலந்து, ருஷ்யா 

என்று ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நாடுகளை ஹிட்லர் படை எடுத்த 

போது, சுதந்தரத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்கள ஒன்று சேர்நது 
நாஜி ஆக்ரமிப்பைத் தடுக்கவேண்டும் என்றார்கள் ஒரு சிலர். 

227



அவர்களை யுத்த வெறியர்கள் என்று மற்றவர்கள் குற்றம் 

சாட்டினார்கள். நாஜிக்களையும் ஆக்ரமிப்பாளர் என்றுதான் 

சொன்னார்கள். இந்த மாதிரிப் பிரசாரம் இப்போது மறு 

படியும் ஆரம்பித்திருக்றது. 

யுத்தத்திலீடுபடாமல் அமெரிக்கா ஒதுங்கியிருக்கக் காரணங் 

களைச் சொன்னேனே, இதேபோல ருஷ்யா ஒடுங்கி நிற்க 
முடியுமா என்று பார்த்தால், முடியாது. உள்நாட்டில் 

இடைக்கும் வரி, வாய்தாக்களுடன் இருப்தியடைய தலைவர்களால் 
முடியாது, மக்களுக்கும் பேராசையிருக்கிறது. மேற்கு ஐரோப் 

பாவிலுள்ள ஒரு சாதாரணத் தொழிலாளியின் வீட்டைக் 

கொள்ளையடித்து செல்வதில்கூட அவர்களுக்கு மோஷம் இருக் 

கிறது. சென்ற யுத்தத்தின்போது, சென்ற இடங்களிலெல் 

லாம் ருஷ்யா சிப்பாய்கள் உத்சாகத்துடன் கொள்ளையடித்தார் 
கள். , ஆக்ரமித்த பிரதேசத்திலுள்ள தொழிற்சாலைகளையும் 
மற்றுமுள்ள பொருள்களையும் கைப்டற்றிக்கொண்டு ருஷ்யா 
வுக்கு அனுப்புவதில் சர்க்கார் முனைந்தது. எதிரி நாடு 

களிலிருந்துதான் இப்டடிக் கொள்ளையடித்தார்கள் என்றில்லை. 
நேச தேசமாகயிருந்த மஞ்சூரியா போன்ற நாடுகளிலிருந்தும் 
வாரிச் சுருட்டிக்கொண்டு போனார்கள். சென்ற சில ஆண்டு 
களில் இந்தக் கொள்கை விஸ்தாரமாகக் கையாளப்பட்டூவரு 
கிறது. ஐரோப்பாவில் மிகப் பெரிய செருப்புத் தொழிற்சாலைகள் 
செக்கோஸ்லாவாக$யாவிலிருக்கறது. அந்த நாட்டு மக்கள் 

புதுச் செருப்புகளும். சப்பாத்திகளும் இல்லாமல் கஷ்டப்படும் 

போது, உற்பத்தி முழுவதும் கைப்பற்றி ருஷ்யா எடுத்துக் 

கொள்கறைது. சமாதான காலத்தில்கூட (ஒரு தேச மக்களுக்கு 

கஷ்டத்தைக் கொடுத்துவிட்டு, சொள்ளையடித்துச் செல்கிறது 
ருஷ்யா. தங்களுடைய தேவைகளுக்கு. வேண்டிய சாமான் 

களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு பொருளாதார நிலை 
மையை ஸ்திரப்டடுத்திக்கொள்ள முடியாத ஒரு தேசத்துக்கு 
இந்த முறைதான், தேவைகளைச் சமாளிப்பதற்குச் சுலபமான 

மார்க்கமாகும். 
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எங்களுடைய வாழ்க்கைத் தரத்தையும் வசதிகளையும் 
குறைத்துக்கொள்ளாமல், மார்ஷல் இட்டத்தின் மூலம், வெளி 

நாடுகளிலுள்ள மக்களின் வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்த உதலி 

செய்துகொண்டுவரு6றாம். ஆனால் ருஷ்யா என்ன செய் 
Gog? தன்னுடைய நாட்டு மக்களுடைய தேவைகளைச் சமா 

ளிக்கதான் ஆக்ரமித்தள்ள கேச மக்களின் வாழ்க்கையில் 

கை வைக்கறது. சொல்லப்போனால், சோலியத் தலைவர் 

களுடைய போக்கிலிருந்து அவர்களுக்குத்தான் ஆக்ரமிப்பு 

வெறி இருக்கிறது: என்று அமெரிக்கர்கள் சந்தேகமடைய 
வேண்டும். அமெரிக்காவின் ராணுவத்தைவிட, மிகவும் பெரிய 
விமானப்படையும் தரைப்படையும் ரஷ்யா நிர்வூத்துக்கொண் 

டிருக்கிறது. தங்களுடைய ஆவல் நிறைவேறுவதற்கான சூழ் 

நிலையைச் சிருஷ்டித்துக்கொள்ள ஒவ்வோரிடத்திலும் வர்க்கப் 
போராட்டக் கூச்சலைக் ளெப்பிவிட்டுக்கொண்டே யிருக்கிறார்கள். 

பூலோகத்தில் ஒரு முதலாளிகூட இல்லாமல் செய்யும் 

வரையில் வர்க்கப் போராட்டிம் நடந்து கொண்டேதானிருக்கும் 

என்று லெனினும் ஸ்டாலினும் சொஸ்கறார்கள். மக்களின் 
ஜனநாயக ஆட்சி ஏற்படுவதற்கு ஒவ்வொருவரும், மால் 

கோலின் உத்தரவும் ஆசியும் பெற வேண்டுமானால், ருஷ்யா 

லின் படை எடுப்பினால்தான் சுதந்தரம் பெறவேண்டும். 

யுத்தமே இல்லாமல் இந்த லட்சிய பூர்த்தி ஏற்பட்டால் வர 

' வேற்கத்தான் வேண்டும். ஆனால் யுத்த ஆசை இருந்து 

கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு ஆதாரமும் இருக்கறது. “ வர்க் 

கப்போராட்டத் இன் கேந்திரம் சர்வதேச அரங்கிற்கு மாறிவிட்டது” 

என்று 1947-ஆம் வருஷம் செப்டம்பரில் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி 

யில் மாலேன்கோவ் (1818116071) சொன்னான். போலிட் 

பிரோலின் முக்யஸ்தர்களில் அவனும் ஒருவன். வெளி 

நாட்டுப் படையெடுப்பு, யுத்தம் என்பதையே ரஷ்யர்கள் வர்க்கப் 

போராட்டத்தின் விஸ்தரிப்பு என்றுதான் சொல்கிறார்கள். அவர் 

கள் சொல்வதுபோல இரு நாடுகளுக்குள் சண்டை மூண்டால், 

சோலியத் நாடு இழ்ச்சாது மக்கள், அவர்கள் எதிர்க்கும் 
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நாட்டிலுள்ளவர்கள் மேல்ச்சாதி மக்கள் என்று வியாக்யானம் 
கெய்துகொள்ளவேண்டும். 

நல்ல வேளையாக, இந்த மாதிரிச் சித்தாந்தங்கள் மாஸ்கோ 

வில்தான் இருக்கிறது. இந்த நாட்டில் வகுப்புவாதமுள்ள 
சர்க்காரும் இடையாது. வர்க்கப் போராட்டத்தின் அவசியமே 

இங்கு இல்லை என்பதையும் .நிரூபித்துலிட்டோம். தொழி 
லாளர்களும் முதலாளிகளும் ஒற்றுமையாக வாழ்வதில் தேச 
சுபிட்சம் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் காட்டிலிட்டோம். 
இந்த நாட்டிலுள்ள முதலாளிகள், அல்லது தேசமே, மற்றவர் 
களிடமிருந்து பறித்து வாழ அவசியமே சடையாது. அதற்குப் 

பதிலாக கூட்டுறவினால்--செளஜன்யத்தினால்--எல்லாரும். இன் 
புற்று வாழமுடியும் என்பதை உலக ரீதியில் எடுத்துக்காட்டி 
வெற்றிபெற்றுலிட்டோம். மார்ஷல் திட்டத்தில் பங்கெடுத்துக் 

கொள்ளவேண்டி ருஷ்யாவையும் அதன் பரிவார நாடுகளையும் 
கூட நாம் அழைத்தோம். . 

வர்க்கப் போராட்டத்தைக்கண்டு. நான் என் அஞ்சுகிறேன் 

என்பது உனக்கு விளங்கயிருக்கும். அது மக்களுக்குள் 
துவேஷமூட்டி, சம்சயத்தையும் வெறுப்பையும் கிளப்பி செள 

ஜன்யத்தையும் சுபிட்சத்தையும் பாழாக்கிவிட£றேது. வெளி 
நாடுகளுடன் கலந்து பழகமுடியாமல் சந்தேகத்தையும் சிக்கலை 
யும் வளர்த்து விடுறது. 
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(19) 

லட்சியப்பாதை 

அன்புள்ள ஹென்ரி, 

குடும்பத்துடன் சமுத்திரக்கரையோரமுள்ள கிராமத்துக்குச் 

சென்று ஓய்வெடுத்துக்கொள்ளப் போவதாக நீ எழுதியிருப் 

பது சந்தோஷமூட்டுறெது. இதுதான், என்னுடைய கடைசி 

அரசியல் கடிதமாக இருக்கும், யோக க்ஷமங்கள் தெரிந்து 

கொள்ள எழுதும் சொந்தக் கடிதங்களைமே நான் இனிமேல் 

விரும்புறேன். 

உன்னுடைய நட்பையும், உன்னையுமே இழந்து விடுவேனோ 

என்று நான் பயந்தேன் ; சுதந்தரத்தில் ஆர்வமுள்ள மற்றவர் 

களும் பயந்தார்கள். உயிருடன் சமாதியடையும் உன்னத 

லட்சியப்பாதையில் ஐக்யமாகு முன்பு தீவிரமாகச் சிந்தை 

செய்கிறேன் என்று நீ வாக்குக் கொடுத்தது. எனக்கு ஆறுத 

லளித்தது. 

அமெரிக்கச் சமூகத்திலுள்ள பல அம்சங்களை நான் விவ 
ரிக்கவில்லை ; வேண்டாம் என்று ஒதுக்கவிட்டேன். ஆனாலும் 

தேசத்தின் லட்சியத்தையும் போக்கையும் தெளிவாகவும் விரி 

வாகவும் ஒரே மூச்சில் சொல்லிவிட்டதாக எண்ணு$றேன். 

ஒரே மூச்சில் சொல்லிலிட்டதாக மற்ற நாட்டினருக்குத் தோன் 

றும். எங்களுக்குச் சகஜமான வாழ்க்கைதான். துரிதமாக 

சிந்திப்பதும் வேலை செய்வதும் எங்களுக்குப் பழக்கமாலிட்டது. 

ஓஐரோப்பாலிலுள்ள பாமரர்கள்--பொது மக்களைப்போல, இந்த 
நாட்டிலும் ஒரு சிலர் வாழ்க்கையின் முழு வசதிகளையும் அனு 

பலிக்காமல் இருக்கிறார்கள். 

நான் கூறிய பிரச்னைகளைப்பற்றியும் அமெரிக்க வாழ்க் 

கையைப்பற்றியும் தீவிரமாகச் சிந்திப்பதாகவும் மதிப்பதாகவும் 
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நீ சொல்லிவிட்டு, ் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க ? ஒர ஒரு 

வழிதான் உண்டா ₹ வேறு மார்க்கங்கள் இருக்க முடியாதா * 

மார்க்ஸும் லெனினும் வகுத்த பாதையில் சென்றால் சமு 

தாயத்திலுள்ள பேதங்களை மாற்றி எல்லாரும் ஓர் குலமாக்க 

முடியாதா $--என்று நீ கேட்டாய். ்் 

நல்ல கேள்விதான். அமெரிக்க வழிதான் சிறந்தது என் 

றும் இதைவிடச் சிறந்தது வேறு இருக்கமுடியாது என்றும் 
நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. உதாரணமாக, அமெரிக்காவுக் 

குச் சமமாகவோ, (அல்லது உயர்ந்தோ) உற்பத்தியிலும் சமு 

தாய முன்னேற்றத்திலும் ஸ்வீடன் இருக்கறது. அங்குள்ள 

மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். இதேபோல வேறு 
நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடும். நான் சமுதாய அமைப்பைப் 

பற்றி பிரசாரம் செய்யவில்லை. சென்ற யுத்தத்தினால் பல 

நாடுகள் நாசமடைந்தன; வேறு பல நாடுகளில் யுத்த 
மேகம் சூழ்ந்துகொண்டிருக்னேறன. அந்த அந்த நாட்டின் 
நிலைமைகளையும் பிரச்னைகளையும் அனுசரித்தேதான் சமூக 
அமைப்பு எற்படவேண்டும். நான் முதலாளித்துவத்தை விற் 
பனை செய்யவில்லை. - அதுதான் உயர்வு என்று கூறி ஆதரவு 
தேடவும் இல்லை. அது ஒரு வார்த்தை, ஸ்லோகம். ஆனால் 
அதன் ATG SDA. காதுக்கு இனிமை கொடுக்கவில்லை. மார்க் 
ணன் நில கொள்கைகள் எனக்குப் பிடிக் இிருக்கண்றன. அதற் 

காக நாள் அவருக்கு மரியாதை செய்கிறேன். ஆனால் முத 

லாளி, முதலாளித்வம் என்ற வார்த்தைகளைச் சிருஷ்டித்த 

தற்காக அவருக்கு எவருமே விசுவாசம் தெரிலிக்கமுடியாது. 

சோஷலிலஸம் என்ற வார்த்தையைப்போல, மூதலாளித்வம் 

என்ற வார்த்தை உணர்ச்சியைத் தூண்டூடறது, குழப்பத்தை 

உண்டாக்குகிறது > அனாவசிய சண்டைக்கு ஆஸ்பதமாக்விடு 

இறது. உரிமைகளையும், சாதித்திமிரையும் எதிர்த்து சமத் 

வத்துக்காகவும் சதந்தரத்துக்காகவும் மனிதன் போராடுவதை 

லிட்டு வேறு எங்கோ செல்லும்படி திசை திருப்பிலிடூ£றது. 
மந்திரவாதி மாங்காய் விளைலிப்பதுபோல, இன்று சமூகத்து 
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ஓள்ளீ அநீதிகளை ஒழித்து, "தரித்திரத்தை மாற்றி, சுபிட்ச: 

வாழ்வுகாட்ட சுலபமான வழி '. இருக்கறது என்று லக்ஷக் 

கணக்கான மக்கள் நினைக்கிறார்கள். துவேஷமும், வெறுப்” 

பும் இல்லாமல் பரஸ்பரம் அன்பினாலும், கூட்டுறவினாலும்,. 

நம்பிக்கையினாலும் செய்ய வேண்டிய சமூக சீர்திருத்தத்தை, 

வெறியினாலும், நாசவேலைபினாலும் செய்து விடக்கூடும் என்ற்: 

எண்ணம் மக்கள் மனத்தில் ஊற ஆரம்பித்திருக்றது. முத 

லாளித்துவம் என்ற வார்த்தையையே உபயோடுக்கக்கூடாது' 

என்று நான் எண்ணினேன். அதி பலலித அர்த்தங்களை 

கற்பனை செய்துகொள்ளத் தூண்டுகிறது. 
சோஷலிலம் என்ற: 

வார்த்தையும் அப்படித்தான் உணர்ச்சியூட்டூறது. ஆனால: 

தொனிக்கும் அர்த்தம் ஆழமானதல்ல. எப்படியோ இந்த 

வார்த்தைகள் பழக்கத்தில் வந்துவிட்டன. முதலாளித்வ 

ஆதிக்கமுள்ள நாடுகளில்கூட, சர்க்கார் செய்யும் பல காரியங் 

கள் சோஷலிலஸப்பாதையிலுள்ளன 
என்று கண்டிக்கறொர்கள். 

சோவியத் ரூஷ்யாலிலுள்ள ஒரு தொழிற்சாலை மானேஜரோ,, 

பிரிட்டனினுள்ள பாக்டரி நிர்வாகியோ, தன்னை ஒரு சர்க்கார்' 

சிப்பந்தி என்று நினைத்துக்கொள்வதற்குப் பதிலாக முதலாளி 

யைப் போலவே நடந்துகொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. எந்த. 

நாட்டிலும் தொழிலாளர்--முதலாளி 
உறவு பிரிக்கமுடியாத. 

படி பரஸ்பரம் மிகவும் நெருங்கியது. அவர்களுடைய நெரும்' 

Qu உறவில்தான் வளர்ச்சியிருக்கிறது. முதலாளிகளின் கே. 

மத்தில் கருத்துக்கொண்டு, தொழிலாளர் நலனை ஒதுக்கினா. 

லும் சரி, தொழிலாளர்களுடைய முன்னேற்றத்தில் ரத்தை 

கொண்டு முதலாளிகளை நசுக்கனோலும் சரியே, தேசத்தின் 

பொருளாதார வாழ்வு கலைந்துவிடும். ஒருவரை ஒருவர் 

பிரிந்தாலும் வாழமுடியாது. சர்க்காரும் தனிப்பட்டவர்கள
ும்' 

ஏகோபித்து உழைப்பதில் தான் தேசத்தின் வளர்ச்சியும் 

இருக்றைது. வகுப்புணர்ச்சியற்ற முதலாளித்வ அலமப்பில், 

பல நிலைகளிலுள்ள மக்களின் வாழ்க்கையும் தரமும் சமமாகக் 

கொண்டே வருூறது. பரஸ்பரம் இருக்கும் சந்தேகமும், 

துவேஷமும் மறைறது. ' 
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பல வருஷங்களாக 'முதலாளித்வ அபிலாஷையுள்ளவர் 
களும், சோஷலிஸத் தத்துவத்தில் நம்பிக்கையுள்ளவர்களும், 

தம் தம் கொள்கையைப் பாராட்டி, வற்புறுத்த வாதப்பிரதி 
-வாதங்களைச் செய்து கொண்டிருப்பதைக் கவனித்துக்கொண்டு 

.தானிருக்கறோம். சொற்போரினால் வெற்றி காணமுடியாமல், 

'இப்போது மார்க்ஸ், லெனின் இவர்களுடைய சீடர்கள், அந்தக் 

காலத்தில் மகமது நபியின் சீடர்கள் வெற்றிகாண, ஆயுத 
பலத்தில் ' நம்பிக்கை வைத்ததுபோல, யுத்தத்தின் மூலம் 

முடிவுகாணத் துணிந்துவிட்டார்கள் போலும் ! 

நம்முடைய விவாதங்களை விட்டுவிடுவோம். - நம்முடைய 

லட்சியம் ஒன்றுதான். பாதைதான் வேறு. நான் எடுத்துக் 
காட்டிய பிரச்னைகளைப்பற்றி ஊன்றிக்கவனி. மாஸ்கோ பாதை 
யில் செல்லும் சீர்திருத்தவாதி நீ; இங்குள்ள வாழ்க் 

கையை கண்ணால் பார்த்து, அமெரிக்காவின் வழியை நான் 
ஏற்றுக்கொள்கறேன். நம்முடைய லட்சியம்தான் முக்யமா 

னது. நாம் இருவரும். கோருவது என்ன? எதற்காகச் 

சண்டைப் : போடுறோம் ? பணம் வேண்டும் பதவி வேண்டும் 

என்று கோரவில்லை. பின்பு எதற்காக உயிரைக் கூடத் இருண 
மாக மதிக்கத் துணிந்துவிட்டோம் ? சொல்றேன். அப் 

பட்டமான : பொருளாதாரப் பிரச்னைகளிலும் நமக்கு சிரத்தை 

யில்லை. இன்ன அளவுக்கு தொழிலாளர் ஊதியம் இருக்க 

வேண்டும், வரி இருக்கவேண்டும், ரெயில்வே, மின்சார நிலையம், 

பெரிய தொழில்கள் இவை எல்லாம் தேசீயமாக்க வேண்டுமா, 

தனிச் சொத்தாக இருக்கவேண்டுமர்--இப்படி எல்லாம் நிர்ண 
யிப்பதற்காக நாம் போராடவில்லை. மனித கெளரவம் உயர 
வேண்டும். சுதந்தரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழவேண் 
Gin; எல்லோரும் ஒரு குலமாக--சமமாக வாழவேண்டும், 

பேச்சு சுதந்தரம், அபிப்பிராய சுதந்தரம் இருக்கவேண்டும். 
நல்லதோ கெட்டதோ, நன்றாகச் சிந்தனை செய்து, மனத்தில் 
தோன்றியதை பயமில்லாமல் சொல்லும் உரிமை இருக்க 
(வேண்டும். சர்க்காருடைய கெடுபிடிக்கோ, போலீஸாரின் அட்ட 
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காசத்துக்கோ, சர்வ வல்லமையுள்ள கட்சியின் கட்டுப்பாட்டுக்கோ 
பயந்து , சாகாமல் வாழவேண்டும். கட்சியின் கொள்கைக்கு 

விரோதமாக ஒருவன் மாறிவிட்டால், அவனை சிறையிலடைப் 

பதோ, முகாமில் வேலை செய்யும் நிர்ப்பந்தமோ; சுட்டுக்கொல் 
வதோ போன்ற பயமுறுத்தல் மறையவேண்டும். 

உயர்ந்த சாதியிலிருப்பவன், உயர்ந்த அந்தஸ்திலிருப்ப 
வன் தவறு செய்யமுடியாது ; தாழ்ந்த நிலைமையிலிருப்பவன் 
தவறு செய்வான் என்ற எண்ணம் ஊறிக்கடக்றதே, அதை 
அடியோடு ஒழித்துவிடவேண்டும் என்று கங்கணங்கட்டிக்கொண் 
ஒருக்கறோமே. இதில் நமக்குள் பிளவு எது ₹ பிரிவு ஏது ? 

நம்முடைய லட்சியம் ஒன்றே. உனக்கும் எனக்கும் அ௮பிப் 
பிராயபேதம் இல்லாததுபோல உனக்கும் அமெரிக்க மக்க 
ஞக்கும் அபிப்பிராயபேதம் இடையாது. ஜனநாயக சோஷ 

லிஸ்டுகள் எந்த லட்சியத்துக்காகப் போராடுறார்களோ அதே 
லட்சியத்தை யடையத்தான், அமெரிக்க மக்களும் பாடுபடுகிறார் 
கள். இது உனக்கு ஆறுதலாக இருக்கும். உன்னைப் 
'போன்று பலர் இந்த இயக்கத்திலீடுபட்டிருக்கறார்கள். உங் 

களை மதிக்கவே நாங்கள் விரும்புகிறோம். இந்த நாட்டி 

அ௮ள்ளதைப் போலவே, வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்தைச் சிருஷ் 
டிப்பதில் முயன்று வெற்றி பெற்றவர்கள் ஸ்காண்டினேவியர் 

கள் ; அவர்கள் ஜனநாயக பண்புள்ளவர்கள், பிரிட்டிஷ், 

டச், ஸ்விஸ், பிரஞ்சு, பெல்ஜிய மக்களுக்கும் ஜனதாயகத்தில் 

'நம்பிக்கையுண்டு. ஆஸ்டிரேலியர்கள், நியூஜிலந்து மக்கள், 
கனடா தேசத்தவர்கள் எல்லாருமே நம்மைப் போலச் சிந்திக் 

இறவர்கள்தான். 1945-ஆம் வருஷத்தில் சோஷலிஸ தத்து 
வத்தில் நம்பிக்கையில்லாத பல பிரிட்டிஷார்கள் தொழிற் 
கட்சிக்காக * வோட்” அளித்ததற்குக் காரணம் என்ன? சம்பிர 

தாயங்களையும், சாதி ஆசாரங்களையும் வகுப்பு பேதத்தையும் 

நசுக்கவேண்டும் என்ற ஒரே ஆசையில்தான் அவர்கள் அதி 

காரத்தை மாற்றினார்கள் என்று நான் நம்புறேன். 
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வகுப்பு வாதத்தையும் சாதித் இமிரையும் எதிர்த்துப் 
போராடும் மக்களுக்கு ஆதரவு காட்டுவது அமெரிக்கர்களுடைய 
வழக்கம். தங்களுக்காக சில வழிகளை வகுத்துக்கொண்டு, 

அவற்றை அங்கேரிக்றெவர்களுக்கே உதலி செய்யவேண்டும் 

என்ற கொள்கையுள்ளவர்களல்ல. பிரஞ்சுப் புரட்சிக்கு அமெ: 

ரிக்கர்கள் ஆகுரவு காட்டினார்கள். பத்தொன்பதாவது நூற்: 

றாண்டில் விடுதலைப்போர் நடத்திய போலந்து மக்களுக்கும், 

ஹங்கேரியர்களுக்கும், இரேக்கர்களுக்கும் உதலவியளித்தார்கள். 

கொடுங்கோன்மைக்குப் பயந்து, நாடுலிட்டு ஒடும் தேச பத்தர் 

களுக்குப் புகலிடமளித்து ஆதரித்திருக்கிறார்கள். எந்த நாட் 
டில் சுதந்தரப் போராட்டம் நடந்தாலும் சரி, அங்கெல்லாம், 

வாஷிங்டனையும் ஜப்பர்ஸனையும், லிங்கனையும் வீர புருஷர் 

sos எண்ணி வணங்டுயிக்கிறார்கள். கடைசியாக, சென்ற 

இரண்டு ௨௨  மகாயுத்குங்களையும் முடிவுக்குக்கொண்டுவர 

அமெரிக்கா உதவி செய்தது. அமெரிக்கா உதவாவிட்டால், 

ரூஷ்யா உள்பட உலகமே இரண்டு எதேச்சாதிகார ஆட்சியில்: 

சிக்கிப் பிரிந்திருக்கக்கூடும், 

மார்க்ஸும் லெனினும் வகுத்த வழிகளில் சமுதாய: 

அமைப்பைச் சிறிது மாற்றி அமைக்கும் விசால புத்தியும் 

டெருந்தன்மையும் இந்த நாட்டுக்குக் இடையாதா என்று நீ 
கேட்கிறாய். முடியாது என்று மனப்பூர்வமாகச் சொல்வேன். 

ஏன் தெரியுமா £ சோவியத் மக்கள் சொல்லும் கம்யூனிஸம் 

பாமரமானது ; நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த கொடுங் 

கோலாட்சியைப் போன்றது. ஒருவேளை ஹிட்லர் ஆட்சியை 

அதற்கு ஒப்பிடலாம். என்னைப் போலவே நீயும் சிந்தித்தால் 

நமக்குள் அபிப்பிராய பேதம் இடையாது. நான் ஒருவேளை 
தவறாக ஊரூக்கலாம். வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்தை. 

அமைக்க சோலியத் அவர்களுடைய பாதையில் செல்லட்டும். 

நமக்குள் பேசிக்கொள்வோம். அமெரிக்காவின் லக்ஷியம். 

'என்ன $ சோவியத் மக்கள் லக்ஷியம் எப்படி வித்யாசம் ₹ 

வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்தையே இருதேசத்தாரும் சருஷ். 
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டக்க விரும்புகிறார்களா ? ஏன் நாம் வர்க்கபேதத்தை: ஒழிக்க 
(வேண்டும் என்று சொல்றோம் ? சுதந்தரமும், கண்ணிய 
மும் சுகவாழ்வும் எல்லாருக்கும் இடைக்கவேண்டும் என்பதற் 

காகத்தானே வர்க்கபேதத்தை ஒழிக்க விரும்புறோம் ? இதை 
அடைய சோலியத் மார்க்கமும் முயலு$ிறதா ? அதன் போக் 
இனால் இது சாத்தியமாகுமா ? இல்லை; முடியாது என்று 

தான் எண்ணுகிறேன். 

மேல் வகுப்பு 8ழ் வகுப்பு என்றில்லாமல் சமப்படுத்த 

இரண்டே மார்க்கங்கள்தான் உண்டு. வறுமை, அடிமைத் 
கனம் இவற்றை ஒழித்து, வாழ்க்கை வசதிகளைக் கொடுத்து 
எழை மக்களை உயர்த்துவது ஒருவழி, இல்லாவிட்டால், பணக் 

காரர்களைப் பறிமுதல் செய்து, தரைமட்டமாக்கவிடுவது மக்க 
ளுடைய சுதந்தாத்தையும், உரிமைகளையும் பறித்துவிட்டு 
எல்லோரையும் ஏழைகளாக்கச் சம நிலை காணலாம். அல்லது 
எல்லோருக்கும் வாழ வகையளித்து, கண்ணியமாகவும் சுதந் 

தரமாகவும் சந்தோஷமாகவும் செய்து சமநிலையடையலாம். 

எல்லோரும் இன்புற் று” வாழ அமெரிக்கா முயலுகிறது. 

'சோலியத்தோ பணக்காரர்களைப் பறிமுதல் செய்து எழைக 

ளாக, எல்லாரையும் சமமாக்குறது. ருஷ்யாவில் பொது 
மக்களுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது £ லக்ஷிக்கணக் 

கான ரூஷ்ய மக்கள் தொழில்முகாம்களில் பட்டினிடேந்து 

கொண்டு அடிமைகளாகச் சேவை செய்$றார்கள். ' அவர் 

களுக்குத் துணையாக, ஆக்ரமித்த நாடுகளிலிருந்து ஆயிரக் 

கணக்கான மக்களைச் சறைசெய்து அனுப்பியிருக்கறெது * சோலி 

யத் சர்க்கார். இதைலிட்டூ விட்டூ ருஷ்ய மக்களின் வாழ்க் 

கைத்தரம் பொதுவாக எப்படியிருக்கறது என்று பார்த்தால் 

அமெரிக்காவிலுள்ள சாதாரணத் தொழிலாளியின் வாழ்க் 

கையை லிட மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. லெனினுடைய 

ஆதர்சப்படி அந்த நரடு இருக்கிறதா * முப்பத்துமூன்று வரு 
ஷங்களா$யும் கூட அந்த நாடு லெனினின் எண்ணப்படி 

உற்பத்திப் பெருக்கத்தில் நாட்டின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து 
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கொள்ள முடியவில்லை. மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலை மிகவும் 

மோசமாக இருக்கறது. மிகவும் முக்யமான கட்சித்தலை 

வர்களைத் தவிர வேறு எவருமே நாட்டை: விட்டு வெளியே 

போக முடியாத சிறையாக இருக்கிறது. வெளிநாட்டிலுள்ள 

பிரபல கம்யூனில்டுகள் தவிர, அந்த * சொர்க்க பூமியை 

எவருமே பார்க்கமுடியாமல் மூடிக்கொண்டிருக்கறார்கள். அங்கு 

சமத்வம் என்பதும் சுபிட்சம் என்பதும் இருக்குமானால் பெய 

ரளவில்தானிருக்கமுடியும். 

நாங்கள் எல்லாருடனும் கலந்து பழக விரும்புகிறோம். 
வெளிநாட்டு அறிஞர்களை வரவேற்கிறோம் ழ;ழ அவர்களுடைய 
இறமைக்கும் சிந்தனைக்கும் மதிப்புக் கொடுக்கமறாம். எல்லா 

ரும் சமம் என்ற எண்ணம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் 
ஊறிவிட்டது. ஆனால் சோலியத்தில் என்ன நடக்கறது 
புதுமையை அவர்கள் விரும்புவதுமில்லை ; மதிப்புக் கொடுப் 
பதுமில்லை. அடி முதல் நுனிவரையில் ஒரே அச்சில் வார்த். 
கதுதுபோலிருப்பதில்கான் அவர்களுக்கு நம்பிக்கையிருக்கிறது.. 

அங்கு சுதந்தரமான சிந்தனைக்கு மதிப்பில்லை. 

மனித உறவிலும் “செளஜன்யத்திலும்தான் பார்ப்போமே ! 
அமெரிக்கர்கள் பேதாபேதமில்லாமல் எல்லா நாட்டு மக்களுடன் 
சகோதர பாவத்துடன் பழகுகிறார்கள். நம்பிக்கையுடன் வாழ் 

கிறார்கள். சோவியத் நாட்டிலே சந்தேகமும் வெறுப்பும்: 
தாண்டவமாடூறேது. மனம் விட்டிப் பேசுவதும் பழகுவதும்: 

அந்த நாட்டில் நினைத்துப்பார்க்கமுடியாத செயலாகும். இந்த 

நாட்டில் ஒருவன் வேலைக்கு மனுப்போட்டால், அதற்கு “சேண் 

டிய யோக்யதாம்சம் இருக்கறதா என்றுதான் நாங்கள் பார்க். 
இரறோம். அரசியல் அபிலாஷைகளைப்பற்றிக் கருதாமல், சர்க் 
காரில் மிகவும் பெரிய முக்கயமான பதவிகளைக் கூட எவருக்கும்: 

'கொடுக்கப்படகறது.  ருஷ்யாலில் இது: சாத்யமே இல்லை. 

ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் கட்டத்திலும். சந்தேகம் தாண்டவ 
மாடறைது. மார்க்ஸ், லெனின், ஸ்டாலின் இவர்களுடைய 

அறிலிலோ, , சித்தாந்தத்திலோ, கொள்கையிலோ எவனுக். 
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stag சந்தேகம் எற்பட்டுலிட்டால் ௮வன் குற்றவாளியாகக்: 
கருதப்படுவான். சர்க்காரின் போக்கைப்பற்றிச் சிந்தித்தால், 
கொள்கைகளைப்பற்றி விமரிசனம் செய்தால் நாடு கடத்தப்படு 
வான். அவனுக்கு ௮னுதாபமோ, ஆதரவோ காட்டுிறவர் 

களும் ' தேசத்துரோககெளாகக் கருதப்படுவார்கள். சின்னஞ். 

சிறு குழந்தைகளைக்கூட இந்தப் பண்பில்தான் தயார் செய்கிறார் 

கள். அமெரிக்காலில் மனிதனை மனிதன் மதிக்கறான், 
அவனுடைய அந்தஸ்தைக் கருதாமல் கண்யமாக நடத்து 

றான்.  சோலியத் நாட்டிலே அதிகாரிகள் ஏிப்பந்திகளுக்கு 

ஆணையிடகருர்கள். வேலைக்காரர்களிடமும், மற்றவர்களிடமும் 
அகம்பாவத்துடனும் வெறுப்புடனும் அலட்சியத்துடனும் பழகு 
கிறார்கள். 

சுதந்தரம் என்ற தாரக மந்திரத்தை அமெரிக்காவில்: 
சொல்லிக்கொண்டே யிருக்கிறார்கள்; ஆனால் ருஷ்யாலில் 

அது நசுங்கச் செத்துவிட்டது. மனித உரிமைகளைக் இழித்து 
எறித்து விட்டார்கள். சிந்தனா சக்தியற்று, எல்லாரும் சொன் 
னதைக் கேட்கும் பாவைதளாக மதிக்கப்படுகறார்கள். ஒரு 

காலத்தில் வீரபுருஷர்களாக மஇக்கப்பட்ட டிராட்ஸ்டூயும், புகாரி 

னும்கூட இடீரென்று தேசத் துரோூகளாக்கப்பட்டார்கள். 
அதேபோல எதிரிகள் என்று மதிக்கப்பட்ட நாஜிகளைத் தடீ 

ரென்று நேசர்களாகப் பிரகடனம் செய்தார்கள். சர்க்கார் என்ன 
சொல்கிறார்களோ, அதைச் செய்யவேண்டியதே மக்களுடைய: 
கடமை. எதிர்த்துப் பேசினாலோ என்னவென்று கேட்டாலோ 

உயிஓு இழக்கவேண்டியதுதான். சத்தியமும் சுதந்தரமும் 

அங்கு க்கு அர்த்தமிழந்துவிட்டன. 

தார்மீகப்பண்பும் அந்த நாட்டில் Buy ந்துவிட்டத. சாதி 

அமைப்புள்ள சமுதாயத்திலிருக்கும் சலுகைகளையும் நீதிகளை: 

யும் நான் ஒரு சமயம் எழுதினது உனக்கு ஞாபகமிருக்கலாம். 

எல்லாரும் - அனுஷ்டிக்கக்கூடிய தார்மீக, நீ 'தி-முறைகள் 

இருக்கவேண்டும் என்பதே என்னுடைய நோக்கம். இருக்கும். 

பிளவுகளை மாற்றி, எல்லா அம்சங்களிலும் சமத்துவமும் 
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சதந்தரமும் ஏற்படவேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் 
பாடுபடும்போது சோவியத் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது ? அங்கு 
சமய தார்மீகப்பண்புகளுக்கு மதிப்புக் கிடையாது. ஏழை 

மக்களை அடிமைப்படுத்தவும் சுரண்டவும் பணக்காரர்கள்.வகுத்த 
வழிகள்தான் மதமும் தர்மமும் என்று அந்த நாட்டில் 

முடிவு கட்டிவிட்டார்கள். தனிப்பட்ட முறையில் தர்மத் 

துக்கும் நீதிக்கும் மஇப்புக் கொடுப்பார்கள். ஆனால் சோலி 
யத் அமைப்பிலேயே தனிப்பட்டது என்று இருக்கவே முடியாது 

ஒவ்வொன்றும் அரசியல் சம்பந்தமுள்ளதாகவே கருதப்படு 

வதால், தர்மம், நீதி என்று சொல்வதே முதலாளித்வ 
பாசாங்கு என்று ஒதுக்கிவிடுவார்கள்.&. ஆகவே தார்மீகத் 

துறையிலும்கூட அந்த நாட்டில் சமத்துவம் கிடையாது. 

கடைசியாக, மனித கெளாவத்துக்கு மதப்பு இருக்கறதா 

என்று பார்ப்போம். அந்த நாட்டில் * மனிதன்” மனச்சாட்சி 
யுடன், ஆத்ம கெளரவத்துடன் வாழவே முடியாது. எஞ்சி 
னீயர்கள், விஞ்ஞானிகள், போன்ற பெரிய உத்யோகஸ்தர்கள் 
கூட சதா 'பயந்துகொண்டேதான் வாழவேண்டியிருக்கறது. 
அமைதியற்று அவர்கள் உயிருக்கு நேருமோ என்ற கவலை 

யுடன்தான் வாழவேண்டியிருக்றேது. ரகசியப் போலீஸாரின் 
கொடுமைகளை எதிர்க்கவோ எடுத்துச் சொல்லவோ எவருக்கும் 
தைர்யம் சடையாது. துணிந்தவர்களை இரவுக்கு ' இரவாக 
அப்புறப்படுத்தி விடுவார்கள். அதிகாரியின் கொடுமையை 

எதிர்த் தவர்களையும், போலீஸின் ஆதிக்கத்துக்கு உள்பட மறுத் 

தவர்களையும் தனிக்கொட்டடியிலடைத்து ஹிம்ஹித்துவிடுவார் 

கள். குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழ்$€ரறோம் 

என்ற நிம்மதி எவருக்குமே இருக்காது. மனைலி, குழந்தை, 

சகேர்தரன், தாய், தந்ைத இவர்களில் யாருக்கு எந்த கதி 
ஏற்படும் என்றே தெரியாது. தனிக் கொட்டடியிலிருந்து 

சிறைக்கோ, கைதி முகாமுக்கோ செல்லக்கூடும். அல்லது 

துப்பாக்கிக் குண்டுக்கு இரையாட மடியக்கூடும். இதில் எல்லா 

(டைய கதியும் சம நிலையில்தான் இருக்கறது. 
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₹ அரசியலில் . எல்லாருக்கும் சமத்துவமளிக்க எனக்கு 
இரண்டே வழிகள்தான் தோன்றுகின்றன. எல்லாருக்கும் எல்லா 

உரிமைகளையும் அளிப்பது அல்லது எல்லாருக்குமே உரிமைகளை 
மறுப்பது. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளின் சமூக 
அந்தஸ்தைப்போல உயர்வு . அடைந்துள்ள நாடுகளில் ஜன 
நாயக ஆட்சிக்கும் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கும் இடையே ஒரு 
அமைப்புக் கண்டுபிடிப்பது சிரமமான காரியம்தான். 

“ பெயரும் புகழும் சமத்துவமும் அடையவேண்டுமென்ற 

ஆசை ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு. அது நியாயமான ஆசை 
தான். இந்த ஆசைதான் பாமரனை ஞானியாக்குறது; 

தாழ்ந்தவனை உயர்த்துறெது. கோழையைத் தூண்டி தைர்ய 

சாலியாக்குகிறது. ஆனால் மனித உள்ளத்திலே ஒரு கள்ள 

எண்ணமும் உண்டு. அது சமத்துவத்தைக்கண்டு அஞ்சு 

ang, மேதையைக்கண்டு வெறுக்கிறது.  பலசாலிகளின் 
பலத்தை ஒடுக்க, தங்களுக்கு இணையாக்கிக்கொள்ள கோழைக்கு 
உதவி செய்றது. அடிமைத் தனத்தின் தளைகளை கழுத்தில் 

மாட்டிக்கொள்ளச் செய்றது ”--இப்படி த்தான் டீ டாக்வெல்லி 
பல வருஷங்களுக்கு முன்பு சொன்னார். அது இன்று நித 
ரிசனமாக$விட்டது. ' 

சமத்வ சமரஸ சமுதாயத்தை அமைக்க வேண்டும் என்ற 
இயக்கம் நம்முடைய தலைமுறையில்தான் உருவம் பெற்றி 

ருக்கிறது. சுதந்தரத்துடன் அந்த லட்சியத்தை அடைய 

௮௮ணைரிக்கா முயலுறது, ரூஷ்யாவோ அடிமைத்தனத்தை 
- தன்னிடம், கொண்டு : முன்னேறுகறது”. 

மனிதனை மதிக்கும் தேசத்தில் ஆத்ம சிந்தனைக்கும் அறி 

வுக்கும் உரிய ஸ்தானமுண்டு. மனிதனுடைய உயர்வையோ, 

அறிவையோ பிரதானமாகக் கருதாத இடத்தில் பலாத்காரமும், 

தடைகளும் இருக்கத்தான் செய்யும். இவை இரண்டுமே 

.வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயங்கள்தான். இவற்றில் நீ எதை 

விரும்புகிறாய் 9 
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உயர்ந்த வகுப்பு என்றில்லாமல் ரூஷ்யாவில் செய்துவிட் 
டார்கள் என்பது உண்மைதான். ஆனால் இப்போது புதி தாக 

மேல்வகுப்பு ஒன்றை அவர்கள் சிருஷ்டித்துவிடவில்லையா ? 
ஆரம்பத்தில் சில வருஷங்கள் வரையில் சமத்வ மனோபாவம் 
இருந்தது. ஆனால் சமீபத்திய செய்திகளிலிருந்து உயர்வு 
தாழ்வு என்றில்லாமல் ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் தொழி 
லுக்கும் பேதம் கற்பித்துவிட்டதாகவே தெரி£றேது. குமால் 
தாக்களுக்கும், தொழிலாளர்களுக்கும் பேதம்--உத்தியோகத் 

தில் உயர்ந்த அதிகாரிகள், குமாஸ்தாக்கள், சாதாரண அதி 
காரிகள். 

சோவியத் தலைவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களில் சாதித் 

இமிர் புகுந்துவிட்டது. அவர்கள் தங்களையே தனி வகுப்பாக 
எண்ணிக்கொண்டு வாழ்ூறார்கள். பெரிய உத்தியோகத்தி 
லிருக்கும் ருஷ்யர்களுடைய வீட்டுப்பிள்ளைகள், உயர்தர ஸ்தா 
பனங்களில் சலுகைகளைப்பெற்று முன்னேறுகரார்கள். சர்க்கா 
ரிலும், தொழிலிலும், ராணுவத்திலும் அவர்களுக்கு உயர்ந்த 

உத்தியோகங்கள் இடைக்கன்றன. “ நிர்வாசகள், எஞ்சினீயர் 
கள், ராணுவ அதிகாரிகள், ஆகிய எல்லாரும் இப்போது வம்ச 
பரம்பரைப் பெரிய மனிதர்களாகிவிட்டார்கள். பழைய காலத் 

தில் இருந்த வகுப்பு பேதத்தைப்போல இப்போது இவர் 
களுடைய உரிமைகளைக் காப்பாற்ற சிலச் சலுகைகள் . சிருஷ்டி 
செய்யப்படுகின்றன. ஸ்டாலினுடைய மகன் மிகவும். சிறு 

வயதிலேயே ஜனரலாக நியமிக்கப்பட்டான் என்றதும் எனக்கு 
ரோமனோவ்--ஹாப்ஸ் பர்க் போன்ற பிரபுவின் சங்கைப் 

பற்றிய எண்ணங்கள்தான் தோன்றின. 

இது அறியாயம், கொடுமை, அநீதி, அயோக்யர்கள் பிரபல 
மடைவது சரித்திரத்திலே சாதாரண சம்பவம்தான். பிளே 
டோவை டைனிஸலஸ் அடிமைப் படுத்தினான். 14-வது லூயி, 
நெப்போலியன், ஹிட்லர் இவர்கள் எல்லோரும் பிரபுக்களையும் 

பணக்காரர்களையும் கொடுமைப்படுத்தி : பிரபலமடைந்தார்கள் ; 
அதிகாரத்தை வசப்படுத்தி ஆண்டார்கள். ஆனாலும் அவர் 
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கள் வர்க்கபேதமற்ற சமுதாயத்தை சிருஷ்டி செய்துவிடவில்லை" 
அவர்கள் பணக்காரர்களை அழித்ததால், பூண்டற்றுவிடவிலலை. 

சோவியத் * சொர்க்கபூமி? கொடுமை நிறைந்த நாடு, 
மனித உரிமைகளை மதிக்காத நாடு, நீயும் நானும் எந்த 
உரிமைகளுக்காக போராடுகிரறாமே அதை மதிக்காத நாடு, 

அங்கு வர்க்கபேதமில்லை என்று சொல்லலாம். ஆனால் 
உண்மை அப்படி அல்ல, அமெரிக்காலின் ஜனநாயகத்தைப் 

பற்றி நீ பூர்ணமாக நம்பாமல் இருக்கக்கூடும். எனனை வசீ 
கரித்ததைப் போல உனக்குத் தோன்றாமலிருககலாம். இந்தக் 
கடிதங்கள் மூலம் எவ்வளவு செய்திருக்கிறேன் எனறு ஊக்க 
மடியாது. ஆனால சுதந்தரமாக மககள் வாழும் பகுதிக்கு 
உன்னையும் இழுத்துககொள்ள முயன்றேன். சாவும் அடி 
மைத்தனமும் உள்ள பாட்டையைத் தேர்ந்தெடுக்காதே. சுதந் 
தரமா? அடிமைத்தனமா? என்ற கேள்வியில் உலகம் இரண்டு 
முகாம்களாகப் பிரிநதுவிட்டது. எங்களுடன் சுதநதரமாகச் 
சேர்ந்து நின்று மோசடியை, பூச்சாண்டியை எதிர்த்துப்போராட 

வந்து சேர். 

ஹென்ரி, என்னுடைய அன்பார்ந்த நண்பா, நமக்கு ஒரு 

கடமை இருக்றேது. அதை இருவரும் சேர்ந்து செய்வோம். 
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