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முன்னுடப 

ோர்க்சி இக்கத்தின் அடிப்தனடோண பசற்ன்ன பதோதுவுனடனச் சிந்னணயில் அனந்து. 

போழினோளி x முனோளி, கீழ்ச்சோதி x ரல்சோதி, கனன ோழ்க்னகக்கோக x கனன கனனக்கோக ன்னும் முண்கள் 

அனணத்தும் ர்க்கப்ரதோோட்டத்தின் வினபவுகள்ோம் ன்று கண்டணர். இனக்கித்தில் ோர்க்சித்தின் உரினகனப, 

பளிப்தோடுகனப பன்பநடுப்தது, அற்கோக ோர்த்ங்கனபப் பிதிதலிப்தது, இனக்கிம் கோனத்தின் கண்ோடி 

ன்ந முனநகனப அனத்துக்பகோண்டண. இச்பசற்தோட்டில் 'ோர்க்சி அகில்' ன்ந தமும் உருோக்கப்தட்டது. 

சுருக்கோகச் பசோன்ணோல், சுண்டுரோர் x உனப்தோபர்  ன்ந என்றுக்பகோன்று முோண இண்டு அணியில் பிரிந்து 

நிற்கிநது இச்சமுோம். எடுக்கப்தட்ட சோோ க்களின் விடுனன உர்வுகளிரன பதோதுவுனடனச் சமுோம் 

னரும்; ர்க்க முண்தோட்டில் உனப்ரதோருக்கோண உரினகனபப் பதறுது பதோதுவுனடன ணக் கூநனோம்.  

பொதுவுடைடந: விக்கம் 

        கனனக்கபஞ்சிம், "உற்த்திச்  ொதங்கள்  மூகத்தின்  பொதுவுடைடந ஆக்கவயொ அல்து யருநொத்டத  மூக 

நக்களிடைவன நினொனநொ முடயில் ொகுொடு ப ய்னவயொ முற்டும்  மூக அடநப்பு ஆகும்'' 
1
 ன்கிநது. 

         க்ரிோவின் ற்கோனத் மிழ் அகோதி, "உற்த்திச்  ொதங்கள் நக்களின் உடைடநனொக அபசின் கட்டுப்ட்டில் 

இருக்கவயண்டும். திடநக்கு ஏற் உடமப்பு வதடயக்கு ஏற் ங்கீடு கிடைக்கச் ப ய்ன வயண்டும். யர்க்க வதம் 

இல்ொத  முதொனம் அடநன வயண்டும் என்யற்ட யலியுறுத்தும்  அபசினல் வகொட்ொடு"  
2 
ன்கிநது. 

          ோகுல்சோங்கிருத்திோன், ''பொதுவுடைடநக் பகொள்டகயின் வொக்கம் எல்ொ ொடுகடயும் அதொயது உகத்திவன 

ஒரு குடும்நொக ஆக்கி, பநொத்தச் ப ொத்துக்கடயும் அந்தக் குடும்ச் ப ொத்தொக ஆக்கிவிடுயது. வதடயயின் 

கணக்பகடுத்து அயற்டத் தனொரிப்தற்கொகச்  முதொனத்தின் எல்ொ நனிதர்களுக்கும் வயடகடப் கிர்ந்துக் 

பகொடுத்துவிடுயது. உற்த்திச் ப ய்னப்ட்ை பொருட்கடத் வதடயக்வகற் விநிவனொகிப்து. எல்ொ நனிதர்களுக்கும் 

உணவு, உடை, ல்வீடு, வொய்க்கு நருந்து, குமந்டதக்குக் கல்வி இயற்றிற்கு ஏற்ொடு ப ய்யது. இவ்யவுதொன். 

நற்யர்களின் உடமப்டத் திருடுயதன் பனர் இொம். அதற்குப் பொதுவுடைடநக்பகொள்டகயில் இைவந இல்ட" 
3
 

ன்று ணது 'ோல்கோ முல் கங்னக ன' ன்னும் நூலில் கூறுகிநோர். 

            ோர்க்சி இக்கத்தின் சோம் பதோதுவுனடன - பதோதுவுனடன இக்கம் ஆகும். ோர்க்சி இக்கத்தின் 

பிரிவுகள் இற்றில், சின பிச்சினணகளில் சினற்றிற்கு தோதூோண இடம் னோம். இனக்கித்தில் இன் வினபவு 

ற்றும் பசல்தோடு 'ரசோசலிச ோர்த்ம்' ன்நனக்கப்தடுகிநது.   

நொர்க்சின இக்கினம் 

             ோர்க்சி இனக்கிம் ன்னும் பசோற்பநோடர் எரு ரோக்கில் ோர்க்சி மூனர்கள் ற்றும் அன் 

த்துவினோபர்கபோல் அச்சித்ோந்ம் குறித்து ழுப்தட்ட நூல்கள் ணவும் பிறிபோறு ரோக்கில் அசித்ோந்த்ன 

ற்றுக்பகோண்ட தனடப்தோளிகபோல் அக்பகோள்னக சோர்ந்து தனடக்கப்தட்ட இனக்கிம் ன்றும் பதோருள் 

பகோள்பப்தடுகிநது. 
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       "நொர்க்சினம், இக்கினத்தில் ப னல்டுகிவொது, அபசினட, கட்சிடன ஆடணயில் டயத்து அல்; இக்கினப் 

டைப்ொற்லின் நினதிகடயும் ஆடணயில் டயக்கிது."
4
   (மிழ் இனி 2000,த.493) ன்தோர் தோ.பசப்பிகோசம். னி 

உர்ச்சியின்  தூண்டுல்கனப உள்ோங்கிக்பகோண்டு, ல்னோற்னநயும் விஞ்ஞோணப்பூர்ோக அணுகுதும் 

ோர்க்சிம் ோர்த்த்ரோடு அது ன்னண உசிக்பகோள்கிநது. 

              சமூகப்பிச்சினண, அந்ப் பிச்சினணகளில் இங்கும் னிர்கள், னி உநவுகள், அனப்தோடுகள், களிப்புக் 

கோட்சிகள் ண சமூக ோழ்வுப் பிச்சினணகளில் னம் பகோண்டது ோர்க்சி இனக்கிம். சமுோப் பதோருபோோக் 

கட்டுகளிலிருந்து ோனிடம் விடுனன பதற்று சத்துோக, சரகோ உநவுகரபோடு ோ பசல்முனநயில் 

ழிகோட்டுது ோர்க்சி இனக்கிோக அணுகப்தடுகிநது. 

              உள்பன உள்போரந பளிப்தடுத்துது, குனநகனபச் சுட்டுது, துன்தங்கனபக் கண்டு புனம்தோல் அற்னந 

ோற்றும் ழிகனபக் கூறுது, எளிோண திர்கோனத்ன ரோக்கி வீறுனட ரதோடச்பசய்து ஆகிற்னந 

இனக்கித்துனநயில் பகோண்டுந்து ரசர்க்கிநது ோர்க்சிம். 

              ோர்க்சி இனக்கித்ன கவினகளில் இணம் கோனோம் ன்நோல் அர்கனபப் பின்ருோறு 

அனடோபப்தடுத்னோம். .ஜீயொந்தம், ட்டுக்வகொட்டை கல்னொணசுந்தபம்,  சி.பகுொதன், வக.சி.எஸ்.அருணொச் ம், 

ரிணொநன், தணிடக ப ல்யன், தமிமன்ன், புவினபசு, .வயலுச் ொமி, ஏ.பத.சுப்டனன்,  க்திக்கல், இன்குொப், 

ஜீயொபதி, பொன்னீன், பொன்நணி, வதப ன், ப வ்யண்ணன், தமிழ் ஒளி, நணினப ன் ரதோன்ரநோர் குறிப்பிடத் 

க்கர்கள். இனக்கச்  ொர்பில்ொநல் இச் சிந்தடகட எழுதினயர்களும் உண்டு. 

             ோர்க்சி இக்கம், யொம்ொடிகளின் ரோற்நத்திற்கு வித்திட்டது. தீவி பசற்கபப் தனடப்தோளிகபோக 

விபங்கி ோணம்தோடிகள் ' மூக நொற்ம்' ன்ததில் அக்கனந பகோண்டர்கள். இர்களிடம் திோவிட இக்கத்தின் 

போடர்ச்சித் ன்ன ரறுனகயில், ரறு பிச்சினணகளுக்கு அழுத்ம் பகோடுப்தோக இருந்து. அவ்னகயில் 

இர்களுக்கு ஆர்ோக விபங்கிர்கள் ோர்க்ஸ்-ங்பகல்ஸ்- பனனின்-ோரோ. இந்திோவில் இத்னக 

ஆளுனகபோக புத்ர்-அம்ரதத்கர்-பதரிோர். ற்றும் ரசித்தில் க்கபோட்சி, சிந்னணயில் மிழ் ன்றும் இரணோடு 

இனத்துச் பசோல்னனோம். இனனணத்தும் என்று ரசர்ந்து, னினின் அன்நோடப் பிச்சினணயிலிருந்து ள்ளியிருந் 

'கட கடக்கொகவய' ன்ததிலிருந்து வினகி 'கட-நக்களுக்கொகவய' ன்ந இடத்ன அனடந்து விஞ்ஞோண 

கண்ரோட்டத்துடன் திர்கோனக் கணவுகனபயும் பகோண்டு ந்ோர்கள். 

முற்வொக்கு இக்கினம் ஒரு ொர்டய 

 முற்ரதோக்கு ன்ததும் இடது சோரி ழுத்து ன்ததும் அல்னது இச்பசோற்கனப ட்டும் சோோல் 

ோனுடப்தண்தோட்டில் முன்ணகர்ன நிகழ்த்தும் ந் எரு ழுத்து,   இனக்கிமும் முற்ரதோக்குச் பசல்தோடோகர 

அறிப்தடுகிநது. இந் முற்ரதோக்கு இனக்கித்ன பொருளினல்யொதம் அடிப்தனடயிலும், நனிதடநனவொக்கு 

அடிப்தனடயிலும், நொர்க்ஸின யபொற்றுயொதம் அடிப்தனடயிலும்  னத்துப் புரிந்து பகோள்பனோம். இந் 

மூன்றுகூறுகளும் பகோண்ட தனடப்தோளி இடதுசோரித் ன்ன பகோண்டோக , கட்சி சோர்ந்து இருக்கனோம், சோோலும் 

இருக்கனோம்.  

 பதோருளில் அடிப்தனடயில் தண்தோட்டு சமூகவில் ோற்நங்கனபப் தோர்க்கும் ோர்க்ஸிப் தோர்ன 

பதோருளில்ோம் ண னறுக்கப்தடுகிநது. னினரோக்கு ன்தது, னினண பிதஞ்சத்ன 

புரிந்துபகோள்ற்கோண அடிப்தனட அனகோகக் பகோள்ளுல். னினின் பற்றிக்கோகவும் ரம்தோட்டுக்கோகவும் ன் 

சிந்னணன முன்னோகச் பசல்தடுத்துல் ணனோம். ோர்க்ஸி னோற்றுோம் ன்தது, புதுன ரோக்கி 

ோட்டம். உனகம் ரலும் முன்ரணறிக்பகோண்டிருக்கிநது ன்ந ம்பிக்னக. தனயிலிருந்து புதுனக்குச் பசல்ன 

பர்ச்சிபன்றும் ோனுடத்தின் பற்றிபன்றும் கருதும் தோர்ன. திர்கோனம் மீோண ம்பிக்னக. னோறு 

ோனுடனணயும் சமூகத்னயும் முன்பணடுத்ர பசல்கிநது ன்னும் ர்க்கபூர் நினனப்தோடு ன்நோறு புரிந்து 

பகோள்பனோம்.  

 பெகோந்ன், னினண னோக்கிர அருனட சிந்னணகள் ழுந்ண. ோனுடம் முன்ரணறுகிநது 

ன்ததில் ோட்டம் பகோண்டர். புதுனப்பித்ன், னோற்றின் பதரும் எழுக்கில் னினண எரு சிறுகூநோகர அர் 

தோர்த்ர். போ.மு.சிம்த குோனண மிழ் இடதுசோரி ழுத்தின் முன்னோண ஆளுன ன்று அறிப்தட்டர். 

அருனட ழுத்துகள், ரசோலிச ோர்த்ோம் ன்னும் அகில் முனநன ழிகோட்டு பறிோகக்பகோண்டன. 

போ.மு.சிம்த குோனுக்குப்பிநகு பக.முத்னோ,   டி.பசல்ோஜ் , கு.சின்ணப்ததோதி பதோன்னீனன்   ன்னும் 
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ோல்னச் பசோல்னனோம்.  ோனுடோழ்க்னகயின் சித்தித்ன அளிக்கும்  இனக்கி முக்கித்தும் பகோண்டன.  

இடதுசோரி ழுத்ோபர்கள் வ ொரலி  னதொர்த்தயொதம் ன்னும் அகில் டின ற்றுக்பகோண்டர்கள். ஸ்டோலிணோல் 

முன்னக்கதட்ட அந் அகில் பகோள்னக . ரசோலிசம் ன்தது அசில் பகோள்னக. ோர்த்ோம் ன்தது 

அகில்முனந. அகில் ரீதிோக ோர்த்ோம் ன்தது ‘உள்பது உள்பதடி கூறுது’ ன்ததுோன்.  

 ரசோலிச ோர்த்ோம் ன்தது எருனக ோர்த் ழுத்து. ன் அசில் ம்பிக்னகோக ரசோலிசத்ன 

முன்னப்தது. சமூக ஆய்வுக்கருவிோக ோர்க்சித்தின் பதோருளில்ோத்னயும் னோற்றுோத்னயும் னகோள்து. 

ோனுடனரோக்னக இனட்சிோோகக் பகோண்டது.  இன் முன்ரணோடிச் சிந்னணோபர்கள்,  வி.ஜீோணந்ம், 

ஆர்.ரக.கண்ன், ஸ்ோகிருஷ்ன், ோ.ோணோனன ஆகிரோோர். ழுத்ோபன் சமூகத்ன ப்தடி 

தோர்க்கரண்டும். அன் தனடப்பின் இல்பு ப்தடி இருக்கரண்டும் ன்தன கட்டுனகளினூடோகவும் இர்கள் 

நினன நிறுத்திணோர்கள். 

 இற்கு அடுத் னனமுனநயில் க.னகனோசததி, கோ.சித்ம்பி சி.கணகசதோததி, தி.க.சிசங்கன் ஆகி 

ோல்னயும் இங்கு இடதுசோரி அகினன லியுறுத்தி விர்சகர்கள் ன்று பசோல்னனோம்.  இச்சூலில்ோன் மிழில் 

ோர்க்ஸிக் குல்கள் ழுந்து ந்ண. அன ோர்க்ஸித்தின் ளினோண பதோருளில்ோத்ன றுதரிசீனனண 

பசய்ண. தண்தோட்டுக்கு அற்குரி னித் இங்குமுனநகள் உண்டு ன்று ோதிட்டண. ோர்க்ஸி னோற்றுோத்ன 

மிகவிரிோண பத்தில் முன்னத்து தண்தோட்னட ஆோ முற்தட்டண. அற்கு ரோப்பி ோர்க்ஸி 

பகோள்னககனப னகோண்டண. ஸ்.ன்,ோகோசன் அக்குனன முன்னத் முன்ரணோடி ோர்க்ஸிக் ரகோட்தோட்டோபர். 

அன இனக்கித் பத்தில் விரித்ர் ஞோனி. அர்கள் டத்தி புதி னனமுனந, நிகழ் ரதோன்ந இழ்கள் 

இடதுசோரிகளின் ரடிசில் சோர்ந் இனக்கி அணுகுமுனநன ோற்றினத்ண.  

 விெதோஸ்கன் இடதுசோரி ழுத்து மிழில் ரரூன்ந அடித்பம் அனத் முன்ரணோடிோகக் கருப்தடுகிநோர்.  

அருனட சஸ்தி இழில்ோன் சுந் ோசோமி பெகோந்ன் ரதோன்நர்கள் அறிமுகோணோர்கள். முற்ரதோக்கு 

இனக்கித்தின் முல் இழ் ன்ரந அனச் பசோல்னமுடியும்.வி.ஜீோணந்ம் போடங்கி ோன பின்ணர் 

தி.க.சிசங்கன் ஆசிரித்துத்தில் இடதுசோரி ழுத்துக்கனப உருோக்கிது. ஸ்.,பதருோள், அருன் ஆகிரோர் 

இடதுசோரி இழிலில் முக்கிோண தங்களிப்தோற்றிர்கள்.  

 இற்கு அடுத் னனமுனநயின் முன்னோண இடதுசோரி ழுத்ோபர்கள்   பூணி, ோரெந்திரசோன், 

கந்ர்ன். அம்னத. பூணி,  பதோருளில் ரோக்கு ோனுட ன ரோக்கு னோற்றுோம் ஆகி மூன்றும் எருரதோதும் 

பிநோல் அர் தனடப்புகளில் உள்பண. எருனகயில் பெகோந்னுக்குப்பிநகு மிழில் மிகச்சிநந் இடதுசோரி 

ழுத்ோபர் ன்று அறிப்தடுதர் பூணி. 

 னி உள்பபன்தது பதோருளில்  அடிப்தனடயினோண உற்தத்தி – நுகர்வு ஆகிற்நோல் ஆண  நீண்ட 

னோற்நோல் கட்டனக்கப்தட்டது ன்தது ோர்க்சி ரோக்கு.  தண்தோட்டோல் அடக்கப்தட்ட அடிப்தனட உர்வுகளின் 

பளிப்தனடோக ோனுட உள்பத்னப்தோர்க்கும் ஃப்ோய்டிம் ோர்க்சித்துக்கு திோண எரு பகோள்னக. ஆகர 

பசவ்வில் ோர்க்சிர்கபோல் அது ப்ரதோதும் திர்க்கப்தட்ரட ந்துள்பது.ோர்க்சித்துக்கும் ஃப்ோய்டித்துக்குோண 

எருனக கசி உநவு நிகழ்ந்ன ன்று ோரெந்திரசோனின் தனடப்புகனபக்கூநனோம்.  

ழுத்ோபர் விந்னும் இவ்னகயில் குறிப்பிடத்க்கர்.முனநோண ோர்க்சி அறிவு தும் அருக்கில்னன. 

கருத்தில் ரீதிோக அர் ஈ.ப.ோன சோர்ந்ர்ோன். ஈ.ப..ோ முன்னத் எருனகோண எழுக்கவிலும் 

மூர்க்கோண திர்ப்புர்வும் அரிடம் இருந்து. ஆயினும் பதோருளில்ோம், னின ரோக்கு ஆகின அன 

இடதுசோரிகளுக்கு அருரக நிறுத்துகின்நண. இப்ரதோக்கில் சு.சமுத்திம்,  னுஷ்ரகோடி ோசோமி பிதன ஊடகங்களிலும் 

ழுதிர்கள் ஆர்.   

 அடித்ப க்களின் றுன, அவ்றுனயிலும் பளிப்தடும் அர்களின் தண்தோட்டுச் பசழுன ,அசில் 

தடுத்ப்தட்ட அர்கள் அனடயும் சமூகப்தோர்ன ஆகிற்னந  ரனோண்ன பதோன்னுசோமி ழுதிணோர். ரனி 

சீருனடோன், ரசோனன சுந்ப்பதருோள், இோ.ர.முத்து, ரதோன்நர்கனப அவ்ரினசனச் ரசர்ந்ர்கள் ணனோம். ச. 

மிழ்ச்பசல்ன் அடுத் கட்ட இடதுசோரி ழுத்ோபர்கள் டுர ஆோண எரு பசல்ோக்னக உருோக்கிணோர்.  

 இடதுசோரி இனக்கித்தில் திருண்ோனன எரு முக்கிோண னோக இருந்து. ோட்டோரில் கனகளின் 

விந்னகனப புனணவுகளில் இனத்துக்பகோண்ட தோ பசல்னத்துனயின் தனடப்புக்கள் ரசோலிச ோர்த்ோன 

மீறிச்பசன்நண. ஆணோல் அனணத்துனகயிலும் முற்ரதோக்குப் தனடப்புக்கபோகவும் அனந்ண. 
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 உங்கர்,  ச்.ஜி.சூல், மீோன் னதீன் அடிப்தனடயில் ோர்க்ஸி ரோக்னக ற்றுக்பகோண்டு சற்று 

சுந்திோண அகில்பகோள்னககளுடன் ழுதிர்கள்.   ோர்க்ஸி த்துச் சட்டகோண னோற்றுோத்ன 

விரிோண பத்தில் விரித் சு.பங்கரடசன் இன்னந இடதுசோரி ழுத்ோபர்களில் முன்னோகக் 

குறிப்பிடத்க்கர்.  

 புதுக்கவினயில் இடதுசோரிகளின் இருப்பு குறிப்பிடத்குந்து. ோணம்தோடி இக்கத்திணர் ரடிோக 

முற்ரதோக்குக்கருத்துக்கனப பளிப்தடுத்திணர். ோணம்தோடிக்கவிஞர்கள் முற்ரதோக்கு கருத்துக்கனபயும் திோவிட 

இக்க போழினயும் இனத்ர்கள். அப்துல் குோன் மீோ, ோ. கோோசன் கங்னகபகோண்டோன். போண்ணூறுகளில், 

புதுக்கவினக்கோர்கள் னட்சிோத்ன உர்ச்சிகோக கூவி முன் நிறுத்வில்னன. அனநகூவும் ரோன 

அர்களிடமில்னன.  அர்கனப பதரிதும் தோதித் கவிஞர்கள் ஆத்ோ ோம்.  போழிோக்கம் ழிோக ந் ோக் பிபர் 

ரதோன்ந ரோப்பிக் கவிஞர்கள். மிழில்,  னிகோ ஸ்ரீோம், லிபி ஆண்ோ   முன்னோணர்கபோகச் 

சுட்டிக்கோட்டனோம். 

முற்வொக்கு பிற்வொக்கு-இக்கினம் 

          னினின் அகப்புந பர்ச்சிக்கு உறுதுனோகவும் அனுனட ோழ்க்னகப் தத்திற்கோண 

ல்ழிப்தோனன அனப்ததுோண பசல்கனப முற்ரதோக்கோணோகவும் ோநோக இற்குத் னடகனப 

உண்டோக்குபன்தது பிற்ரதோக்கோணோகவும் கருத்தில் உனகில் முன்னப்தர். 

பதோதுவுனடன இக்கத்திணர்ோன் த்து ரீதிோகவும், கனன இனக்கி ரீதிோகவும் முற்ரதோக்கு பிற்ரதோக்கு 

ன்ந கருத்ோக்கங்கனப அறிமுகப்தடுத்திணோர்கள் ன்தது உண்ன. அன விஞ்ஞோண ரீதிோகரோன் அர்கள் 

னகோண்டோர்கள். பணன்நோல் சமூகத்தில் முன்ரணறும் சக்திகள், அனத் னட பசய்யும் சக்திகள் ன்ந தோகுதோடு 

இருக்கும் பதோழுது முன்ரணறுன முற்ரதோக்கு ன்றும், அனத் டுப்தனப் பிற்ரதோக்கு ன்றும் அனத்ணர் 

ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. இங்ரக முன்ரணறும் சக்தி முற்ரதோக்கு ண அனக்கப்தடுது கணத்திற்குரிது.ரலும் 

முற்ரதோக்கினண விரிோக விபக்கும் முகோக,'ோறுல்கள்' ன்ந பசோல்லினணக் பகோண்டு விபக்கும் ரதோது, 

            முற்ரதோக்கு அல்னது பிற்ரதோக்கு ன்தனத் தீோனிப்தது து? எவ்போரு கோனகட்டத்தின் உற்தத்தி சக்தி இனத் 

தீர்ோனிக்கிநது. உற்தத்தி சக்திகளின் பர்ச்சிோணது சமூகத்தினண எரு கட்டத்தில் இருந்து அடுத் ரனோண கட்டத்திற்கு 

டுத்துச் பசல்கிநது. தன கற்கருவிகளின் முன்ரணறி கட்டோக புதி கற்கருவிகள் ரோன்றிண. இன் முன்ரணறி 

நினனோக உரனோகக் கருவிகள் உருோக்கப்தட்டண; இன் முன்ரணறி கட்டோகப் தன இந்திங்கள் 

அனக்கப்தட்டண. இன முன்ரணறும் பதோழுது உற்தத்தி அதிகோகிநது. உற்தத்தி அதிகோகும் பதோழுது சமூகத்தின் 

அனப்பும் ோறுகிநது. சமூக அனப்பு ோறும் பதோழுது அற்கு ற்நப் புதி சிந்னணகள் உருோகின்நண, உற்தத்திச் 

சக்திகளின் பர்ச்சியினணபோட்டி இந்த் போடர் ோறுல்கள் நிகழ்கின்நண. 

             இந் ோறுல்கள் முற்ரதோக்கோண ோறுல்கள். இற்றினண ஊக்குவிக்கும் சக்திகனப முற்ரதோக்கு சக்திகள் 

ன்கிரநோம். இந் ோறுல்களிணோல் ற்தடும் தனன்கள் ல்ரனோருக்கும் சோகக் கினடத்துவிட்டோல், சமூகத்தில் 

பிச்சினணகள் இருக்கோது. ஆணோல் னடமுனநயில் சமூக அனப்பு அவ்ோறு இல்னன. லின் ோய்ப்பினணப் 

தன்தடுத்தி முன்ரணற்நத்தின் தனன் ணக்குக் கினடக்குோறு ற்தோடு பசய்து பகோள்கிநோன். அடினப்தட்டன் 

முன்ரணற்நத்தின் தனன் றுக்கப்தட்டு றுனயிலும், துன்தத்திலும் உலுகிநோன், அடினப்தட்டன் இதில் இருந்து 

முன்ரணநத் துடிப்தது, விடுனனப் பதநத் துடிப்தது முற்ரதோக்கோண பசனோகும். இனண முன்ரணந விடோல் டுக்கும் 

சக்திகனபப் பிற்ரதோக்கு சக்திகள் ன்கிரநோம். 

முடிவுடப 

            இணடிப்தனடயில், கொங்கொநொக சுபண்ைலுக்கு ஆட்ட்ை நக்களின் எண்ணங்கட இக்கினத்தில் திவு 

ப ய்யும் வொக்கிட முற்வொக்கு இக்கினங்கள் ன்றும் அனக்கப்தடுகிநது. முற்ரதோக்கு ன்ந ஆக்கம் 

உருோற்குக் கோம் உனக இனக்கித்தில், நீண்ட படுங்கோனோக ஆதிக்கச் சக்திகளின் சிந்னணகள் லுோக 

இடம் பதற்றிருந்துோன். இன் வினபோக சமூகத்தில் விடுனனப் பதநத் துடித்துக்பகோண்டிருக்கும் க்களுக்கு 

ஆோண சோர்பு இனக்கிங்கள் முற்ரதோக்கு இனக்கிங்கள் ன்று அனக்கப்தடுகின்நண ன்று அறிகிரநோம்.  
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