
ifj;njhopw;Gul;rp 
 

1700 ஆம் நூற்றாண்டில், கைவிகைஞர்ைள் நூல் பின்னுதல், மற்றும் 

நெசவுத்நதாழில் நசய்து வாழ்ந்தார்ைள். njhlu;e;J> Ntfkhf 
njhopw;gLk;tpjj;jpy; ,ae;jpuq;fs; cUthf;fg;gl;ld. ,JNt 
gpupj;jhdpahtpy;> njhopw;Gul;rp njhlq;Ftjw;F tpj;jpl;lJ.    

 

ifj;njhopw;Gul;rp gpupj;jhdpahtpy; njhlq;Ftjw;F fhuzk; 

kw;iwa INuhg;gpa ehLfis xg;gpLifapy;> gpupj;jhdpahtpd; rdj;njhif 
Fiwthf ,Ue;jNghjpYk;> ifj;njhopw;Gul;rp mq;F njhlq;Ftjw;F gy 

fhuzq;fs; ,Ue;jd. tptrhag;Gul;rp> fg;gw; Jiw> ைly;tsk;> 
epyf;fuptsk; kw;Wk; murpay; kw;Wk; mwptpay; Rje;jpuk; vd;gd Kf;fpa 
fhuzq;fshf ,Ue;jd.    

gpupj;jhdpatpy; ngUksT tptrhapfs; tho;e;jdu;. nry;te;j epyg;gpuGf;fs; 
ngUksT epyq;fisAk;> rpwpa tptrhapfs; rpy epyg;gFjpfisAk; 
itj;jpUe;jdu;. tptrhag;Gul;rpahdJ nry;te;j epyg;gpuGf;fs; ghupa 
epyg;gug;Gfis ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> rpwpa tptrhapfs; efuq;fSf;F 
,lk; khWtjw;Fk; toptFj;jJ. ,jd;%yk;> tptrhapfs; Nkyjpf 
tUkhdj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk;> nghUl;fisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;Fkhd trjpiaAk; nra;jJ. ,J Fwpg;gplj;jf;f msT Nkyjpf 
%yjdj;jpw;F toptFj;jJ. 

1800 fspd; Muk;g fhyq;fspy;> kpfg;ngupa cyf ty;yurhf gpupj;jhdpah 
jpfo;e;jJ. gpupj;jhdpahtpd; fly; MSik> me;ehl;bw;F 
tzpfg;ghijfis ngw;Wf; nfhLj;jJld;> fhydpj;Jt ehLfisf; 
fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L tUtjw;Fk; toptFj;jJ. gpupj;jhdpahtpd; 
tu;j;jfj;Jiw> fduf njhopw;Jiwf;Fj; Njitahd %yjdj;ijAk; 
ngw;Wf; nfhLj;jJ. 

Gpupj;jhdpahtpy; ,Ue;j tpwFg; gw;whf;Fiw> me;ehL ntg;g%l;Ltjw;fhd Gjpa tsq;fisj; 
NjlNtz;ba Njitia Vw;gLj;jpaJ. G+kpapd; Nkw;gug;gpw;F mbapy;> ,yFthf epyf;fupiaf; 
fz;Lgpbf;ff;$bajhf ,Ue;jJ. njhlu;e;J epyf;fupj; Njit mjpfkhfpajhy;> G+kpf;fbapy; 
Mokhf njhlu;e;J Njhz;l Ntz;ba epiy cUthapw;W. 

Gpupj;jhdpahtpy; Gjpa fz;Lgpbg;GfSf;fhd murpay; #o;epiy fhzg;gl;lJ. 1688fspypUe;J 
Ngr;Rr;Rje;jpuj;jpw;F fhuzkhd «The glorious revolution»> fz;Lgpbg;GfSf;Fhd tpQ;Qhd 
Kd;Ndw;wj;Jf;Fk;> Gjpa NahridfSf;Fk; topNfhypaJ. gpupj;jhdpah murhdJ 
fhj;jpukhdjhfTk;>kf;Fshy; njupT nra;ag;gl;l ghuhSkd;wj;jhy; Msg;gl;lJk;> Fjpa 
fz;Lgpbg;GfSf;Fk;> Gjpa njhopy;El;gq;fSf;Fk; ifj;njhopy; tsu;r;Rpf;Fk; mbg;gilahdJ. 

,ae;jpuq;fs;> njhopw;rhiyfspy; Nrfupf;fg;gl;lJld;> ngupa efuq;fs; tsu;e;Jtuj; 
njhlq;fpd.   

Maskiner plasseres i fabrikker  

 



Euy; Rw;wjy;> nerTj;njhopy; Nghd;wit ngz;fspd; njhopyhfNt ,Ue;jJ. gy 
tptrhaf;FLk;gq;fs;> Ehy; Ehw;G> kw;Wk; nerTj;njhopy; %yk; $Ljy; rk;ghjpg;igg; ngw;wd. 

Mdhy;> Gjpa ,ae;jpuq;fis ,af;f tYthd clw;jirfs; Njit. ,jdhy;    நூல் 

மற்றும் நெசவுத் துணிைளின் துருப்பிடிக்ைாத வகை இப்பபாது நபண்ைளின் 

ைலாச்சாைம் இருந்தது. பல விவசாய குடும்பங்ைள் வடீ்டில் நூல் மற்றும் நெசவு 

துணிைள் நூற்பு மூலம் நைாஞ்சம் கூடுதல் சம்பாதித்தைர். ஆைால் புதிய 

இயந்திைங்ைள் வலுவாை தகசைள் பதகவ, மற்றும் ஆண்ைள் பவகல ெிகறய 

எடுத்து. நூற்பு ஆகலைளில் நூற்றுக்ைணக்ைாை ஆண்ைள் பவகல நசய்யலாம். 

இயந்திைங்ைள் ெல்ல தைமாை ஆகைைகள ைிழித்து நெய்தை. ஆங்ைில 

நதாழிற்சாகல விகைவில் உலைம் முழுவதும் துணி மற்றும் ஆகைைகள 

விற்றது. 

`மஞ்நசஸ்ைர்` முதலாவது நபரிய நதாழிற்துகற ெைைம் ஆகும். 
நதாழிற்துகறப்புைட்சி முதலில் புைகவ ஆகைத் நதாழிலில் நதாைங்ைியது. 
இங்ைிலாந்தில் மக்ைள் நதாகை அதிைரித்தது. நபரும்பாலாை மக்ைளுக்கு 
மலிவாை ஆகைைள் பதகவப்பட்ைை. இத்பதகவ ஒரு சந்கதகய 
உருவாக்ைியது. மூலப்நபாருளாை பருத்திகய பிரித்தாைியர் தமது 
ஆட்சியின் ைீழ் இருந்த ொடுைளின் ைாலைிைளில் இருந்து எடுத்து வந்தைர். 
பயன்படுத்தப்பட்ை நூல்நூற்கும் முகறைளும் தறிைளும் பபாதுமாைதாை 
இருக்ைவில்கல. எைபவ, பிரித்தாைியர் புதிய நூல்நூற்கும் 
இயந்திைங்ைகளயும், உகைைகளத் தயாரிக்கும் இயந்திைங்ைகளயும் 
ைண்டுபிடித்தைர். இதன் மூலம் நெசவு நதாழில் உற்பத்தி அதிைரித்தது. 

 

இரும்பு,  நிலக்கரி உற்பத்தி 

புதிய இயந்திைங்ைள் இரும்பு மற்றும் பவறு உபலாைங்ைளால் 
நசய்யப்பட்ைை. பமலும் சமுதாயத்தின் பதகவ அதிைரித்தது. அப்பபாது 
இரும்கபயும் உபலாைங்ைகளயும் உருக்குவதற்குப் புதிய வழிைள் 
ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ைை. 

ஒரு நதாழிற்சாகலயின் நசாந்தக்ைாைன் «ஆபிைைாம் ைார்பி»  ெிலக்ைரிகயப் 
பரிபசாதகை நசய்தார். அவர் முதன்முதலாை  ெிலக்ைரியின் இன்நைாரு 
வடிவமாை ைரி (மற்நறாரு வகையாை ெிலக்ைரி) யாை மாற்றி அகமக்கும்  
முகறகயக் ைண்டுபிடித்தார் அதன் மூலம் இரும்கப உருக்ைி எடுக்கும் 
முகறகயக் ைண்டுபிடித்தார். இதன் பின் இரும்பு உற்பத்தி பவைமாை 
அதிைரித்தது. 



ெிலக்ைரிச் சுைங்ைங்ைளில் இருந்து எடுக்ைப்பட்ைதால் சுைங்ைங்ைள் ஆழமாைத் 
நதாைங்ைிை.  இதைால் ெிலத்துக்கு அடியில் உள்ள ெீர் பமபல 
வைத்நதாைங்ைியது. அந்த ெீகை, ெீைாவி மூலம் இயங்கும் விகசயியக்ை 
குழாய்ைள் மூலம் அைற்றப்பட்ைை. சுைங்ைங்ைளில் பவகல நசய்வது 
ஆபத்தாைவும் ைடிைமாைவும் இருந்தது. ஆைால் ைாலப்பபாக்ைில் புதிய 
இயந்திைம் வந்ததால் பவகல இலகுவாக்ைப்பட்ைது.   

உயர்ந்துள்ள ெிலத்தடி ெீகை ஒரு ெீைாவி இயந்திைத்தால் இயக்ைப்படும் 
குழாய்ைகளப் பயன்படுத்தி அைற்றப்பட்ைது. 

 

நீராவிஇயந்திரம் 

ெீைாவி இயந்திைத்தின் ைண்டுபிடிப்பு பிற்ைாலத்தில் நதாழிற்புைட்சிகய 
முன்நைடுத்து நசல்வதற்கு உதவியாை இருந்தது. 1712 ஆம் ஆண்டில் 
பதாமஸ் ெியூபைாமன் வடிவகமத்த முதலாவது ெீைாவி இயந்திைம் 

ெிலக்ைரிச் சுைங்ைங்ைளில் இருந்து ெீகை நவளிபயற்றுவதற்கு உதவியது. 
1776 ஆம் ஆண்டில் பபர்மிங்ைாமில் இருந்த ஒரு ெிலக்ைரி சுைங்ைத்தில், 

பேம்ஸ் வாட்டிைால் உருவாக்ைப்பட்ை ஒரு புதிய ெீைாவி இயந்திைம் 
நபரும் மாற்றத்கத ஏற்படுத்தியது. அவைது இயந்திைம் பகழயகதவிை 
வலுவாைதாைவும் சிறந்ததாைவும் இருந்தது. இது நெசவுநெய்வதற்கும் 
நூல்நூற்பதற்கும் இரும்புத்நதாழிலுக்கும் ைப்பல்ைளுக்கும் 
புகையிைதங்ைளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ைது. இதைால் ஒரு புதிய சைாப்தம் 
உருவாைியது.  

 

ததாழிற்புரட்சிக்காலம் ததாடங்கியது.  

1851 ஆண்டில் இலண்ைைில் ஒரு நபரிய உலைக் ைண்ைாட்சி ெகைநபற்றது. 
உலைின் பல ொடுைளில் இருந்தும் தங்ைள் நபாருட்ைகள மக்ைளுக்கு 
பார்கவக்கு கவத்தைர். இந்த ெிைழ்ச்சியில் அகைவாசிக்கும் பமலாை 
நபாருட்ைள் இங்ைிலாந்திலிருந்து வந்தை. எைபவ இங்ைிலாந்து "உலை 
நதாழிற்சாகல" எைப் நபயர் நபற்றது. 

 

பபாக்குவரத்து அமைப்பு உருவானது 

புதிய நதாழிற்சாகலைளுக்கு சிறந்த பபாக்குவைத்துச் பசகவ 

பதகவப்பட்ைது. அவர்ைள் தயாரிக்ைப்பட்ை நபாருட்ைகள மக்ைளுக்கு 



வழங்ைவும், நவவ்பவறு மூலப்நபாருட்ைகள எடுத்துச் நசல்வதற்கும்  
சிறந்த பபாக்குவைத்து பதகவப்பட்ைது. நதற்கு,  மத்திய இங்ைிலாந்துப் 
பகுதிைளில் பல ைால்வாய்ைள் ைட்ைப்பட்ைை. ஒரு ஸ்நைாட்டிஷ்  
நபாறியாளர் போன் நமக் ஆைாம் சாகலைகள அகமப்பதற்கு ஒரு சிறந்த 
வழிகயக் ைண்டுபிடித்தார். அவர் ைண்டுபிடித்த வழி மகழயால் 
பாதிக்ைப்பைாதவாறு அகமக்ைப்பட்ைது. இப்பபாது ைிைாமப்புறப் 
பபாக்குவைத்து எளிதாைிவிட்ைது. குதிகைைள் நபரியவண்டிைளில் 
மக்ைகளயும் அஞ்சல்ைகளயும் இழுத்துச் நசன்றை. சாகலைள் வழிபய 

பயணியர் விடுதிைள், சிறிய தங்கும் ெிகலயங்ைள் அகமக்ைப்பட்ைை. 
சுைங்ைங்ைளில் உள்ள,  தண்ைவாளத்தில் ெிலக்ைரி ையில் நபட்டிைகள 
குதிகைைள் இழுத்துச் நசன்றை. இப்பபாது வாட்ஸ் ெீைாவி இயந்திைம் ஒரு 
வண்டியில் கவக்ைப்பட்டு அகத அது ஒரு வாைைமாக்ைப்பட்ைது. எல்லாம் 
எளிதாைவும் திறகமயாைவும் மாறியது. 

1814 ஆம் ஆண்டில், ோர்ஜ் ஸ்டீபன்சன் முதல் ெீைாவி இயந்திைத்கத 
உருவாக்ைிைார். ஐந்து ஆண்டுைளுக்கு பின்ைர் அவர் உலைின் முதல் 
நதாைருந்துப் பாகத ைட்ைப்பட்ைது. இது வை இங்ைிலாந்தில் ஸ்ைாக்ைன் 
மற்றும் ைார்லிங்ைன் ெைைங்ைளுக்கு இகைபய பிையாணத்திற்கு 
உபபயாைிக்ைப்பட்ைது. 

பல இைங்ைளில் விகைவில் நதாைருந்துப் பாகத ைட்ைப்பட்ைது. இறுதியில், 

ொடு முழுவதும் உள்ள மக்ைளுக்கு இயந்திைங்ைள் தயாரிக்ைப்பைலாம். தந்தி 
மூலம் நபாருட்ைகள ஆர்ைர் நசய்ய முடியும். மக்ைள் முன்கப விை 
அதிைமாை நசயற்பட்ைைர். 
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பதாமஸ்  ெியூநைாம்மின் முதலாவது ெீைாவி இயந்திைம் சுைங்ைங்ைளில் 
இருந்து தண்ணகீை நவளிபயற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ைது. நூல்நூற்கும் 
இயந்திைம்" நேன்ைி" கையிைால் இயக்ைப்பட்ைது. பின் ெீர்ச்சக்தி நூல் 
இயந்திைங்ைளுக்கு இகணக்ைப்பட்ைை. முதலாவது முகறயாை பேம்ஸ் 
வாட்ஸ்சின்  ெீைாவி இயந்திைத்கத நூல் நூற்பு இயந்திைங்ைள்,  நூல் சுற்றும் 
நதாழிற்சாகலக்குப் பயன்படுத்தப்படுத்திைர். 



விைாக்ைள் 

1. இங்ைிலாந்தில் இயந்திைங்ைள் வருவதற்கு முன், மைிதன் எப்படிப் 
நபாருட்ைகள உற்பத்தி நசய்தான்? 

2. பணக்ைாைர்ைள் ஏகழ விவசாயிைளிைம் இருந்து ெிலத்கத வாங்ைிய பபாது 
ஏகழ விவசாயிைளுக்கு என்ை ெைந்தது? 

3. இந்தக் ைாலப்பகுதியில் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ை இைண்டு ைண்டுபிடிப்புைகளக் 
கூறுை? 

4. நூல்நூற்கும் இயந்திைமாை " ஸ்பின்ைிங் நேன்ைி " கயக் 
உருவாக்ைியவர் யார்? 

  5. ஏன் நூல் நூற்கும் நதாழில் படிப்படியாை ஆண்ைளின் நதாழிலாை 
மாறியது? 

6. இங்ைிலாந்தில் முதல் முதலாை உருவாை நபரிய நதாழிற்சாகலைகளக் 
நைாண்ை நதாழிற்துகற ெைைம் எது? 

7. ஆபிைைாம் ைார்பி என்ை ைண்டுபிடித்தார்? 

8. பேம்ஸ் வாட் எதில் பிைபல்யமாைார்? 

9. ோர்ஜ் ஸ்டீபன்சன் எதில் பிைபல்யமாைார்? 

10. உலைின் முதல், நதாைருந்துப் பாகத எங்பை உருவாைது?  

11. இங்ைிலாந்தில் இயந்திைக்ைாலம் ஏன் ஆைம்பித்தது?  

 

புதிய ததாழிலாளர்கள் 

பல சிறிய விவசாயிைள், நூல்நூற்பவர்ைள் மற்றும் நெசவாளர்ைள் 
ைிைாமப்புறங்ைளில் இருந்து ெைைங்ைளுக்கு பவகல பதடிச் நசன்றைர். 
அவர்ைள் ைிைாமப்புறங்ைளில் இருந்தகதவிை ெைைங்ைளில் வித்தியாசமாை 
வாழ்க்கைகய ெைாத்திைார்ைள். நதாழிற்சாகலச் நசாந்தக்ைாைர்ைள் அதிை 
பணம் சம்பாதித்தார்ைள். எைபவ, நதாழிலாளிைள் ஒரு ொளுக்கு 14 - 15 

மணித்தியாலங்ைள் பவகல நசய்ய பவண்டியிருந்தது. சம்பளம் குகறவாை 
இருந்தது. அபெைர் வாழ்க்கை ெைத்துவதற்கு பபாதுமாை பணத்திற்ைாை 
பமலதிை நசய்ய பவண்டியிருந்தது, பவகல ொட்ைளில் அவர்ைளுக்கு ஓய்வு 
பெைம் இல்கல. விடுமுகற என்ற வார்த்கத பைள்விப்பட்ைபத இல்கல.  



ஒரு ொளில் ெீண்ைபெைம் பவகல நசய்ததால் மக்ைள் மிை அதிைமாை 
உள்பளபய இருந்தைர். நதாழிற்சாகலைள் சூைாை இருந்தை. அத்துைன்  
ைாற்று, அதிைமாை அளவு தூசிைளாலும் வாயுக்ைளாலும் ெிைப்பப்பட்டிருந்தது. 
ேன்ைல்ைகளத் திறக்ை தகைவிதிக்ைப்பட்ைது, இதைால் பல 

நதாழிலாளர்ைளுக்கு சுவாசப் பிைச்சகைைள் மற்றும் நுகையைீலில் பொய்ைள் 
ஏற்பட்ைை. 

அகதவிை, இயந்திைங்ைள் ஆபத்தாைகவ. அதைால் அடிக்ைடி விபத்துக்ைள்  
ெைந்தை. ஆைால் ைிட்ைத்தட்ை யாரும் புைார் நசய்ய முன்வைவில்கல, 

ஏநைன்றால் மக்ைள் தங்ைள் பவகலைகள இழந்துவிடுபவாபமா என்று 
பயந்தார்ைள். யாைாவது பிகழயாை அல்லது ஆறுதலாை நமதுவாை  
பவகல நசய்திருந்தால், அவர்ைளுக்கு அடி விழும் அல்லது மற்ற வழிைளில் 
தண்ைகை வழங்குவர். நதாழிலாளர்ைளுக்கு எந்த உரிகமயும் இல்கல. 

 

நகரங்களில் ததாழிற்சாமலகளில் முன்பனற்றம். 

புதிய நதாழிலாளர்ைளுக்கு வாழ்வதற்கு இைம் பதகவப்பட்ைது. அவர்ைள் 

நதாழிற்சாகலைகளச் சுற்றி குடிபயறிைார்ைள், இதைால் ெைைத்தில் மக்ைள் 
நதாகை பவைமாை அதிைரித்தது. இலண்ைைில், 1800 ஆம் நூற்றாண்டின் 

முதற்பகுதியில் மக்ைள் நதாகை ஒரு மில்லியைாை அதிைரித்தது. 1850 ஆம் 
ஆண்டில் மக்ைள்நதாகையில் சுமார் அகைவாசி மக்ைள் இங்ைிலாந்தில் 
ெைைங்ைளில் வாழ்ந்தைர். மக்ைள் சுைவைீமகைந்தைர். பலர் கதபாய்டு, 

ைாலைா அல்லது ைாசபொய் ஆைியவற்றால் இறந்தைர். 

நதாழிலாளர்ைளின் புதிய வடீுைள் மிைவும் பமாசமாைகவ. வடீு ைட்டும் 
பணியாளர்ைள் விகைவாை பணம் சம்பாதிக்ை விரும்பிைர், அதைால் 

அவர்ைள் ஒளி, ைாற்று, ெீர் மற்றும் ைழிவுெீர் வசதி இல்லாத வடீுைகளக் 
ைட்டிைார்ைள். முழுக் குடும்பமும் ஒரு அகறயில் ஒன்றாை வாழ்ந்தார்ைள். 
பலர் குளிைாை பாசிைளும் ைாளான்ைளும் ெிகறந்த ெிலவகறயில் 
வாழ்ந்தார்ைள்.  வடீுைளுக்கு நவளிபய நதாழிற்சாகலைளிலிருந்து 
நவளிபயற்றப்பட்ை ெிலக்ைரி சுடும் புகை இருந்தது. மக்ைள் 
பொய்வாய்ப்பட்ைைர். பலர் கைபாய்டு, ைாலைா அல்லது ைாசபொய் 
ஆைியவற்றால் இறந்தைர். 

நபண்ைளும் குழந்கதைளும் மிைவும் ைஷ்ைப்பட்ைைர். நபண்ைள், ஆண்ைகள 
விை மிைவும் ைடிைமாை உகழத்தாலும், நபண்ைள், ஆண்ைகள விைக் 



குகறந்தளவிபலபய ஊதியம் நபற்றைர். ஆண்ைள் குடும்பத்தகலவைாய் 
பார்க்ைப்பட்ைதால் அதிை ஊதியம் ஆண்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ைது. 

பல நபண்ைள் குழந்கதைளுைன் தைியாை வாழ்ந்தாலும் அவர்ைளுக்கு எந்த 
உதவியும் இல்கல. ைர்ப்பிணிப் நபண்ைள் குழந்கத பிறக்கும் வகையில்  
பவகல நசய்தார்ைள். குழந்கத பிறந்த பிறகு,  இைண்டு வாைங்ைளுக்கு 
பவகலக்குப் பபாைத் பதகவயில்கல, ஆைால் அவர்ைளுக்குச் சம்பளம் 
ைிகையாது. அவர்ைள் மறுபடியும் பவகலக்குச் நசல்லும்பபாது, அவர்ைள் 
குழந்கதகயயும் பவகலக்குக் நைாண்டு நசல்ல பவண்டும் அல்லது 
யாைாவது குழந்கதகயப் பைாமரித்துக்நைாள்ள பவண்டும். 

குழந்கதைள் நதாழிற்சாகலைளில் பவகல நசய்தைர். நபரியவர்ைகள விை 
ஆபத்தாை இயந்திைங்ைள் ைீழ் குழந்கதைள் எளிதாைச் 

நசல்லக்கூடியவர்ைளாய் இருந்தார்ைள். குழந்கதைள் குகறந்த ஊதியம் 
நபற்றைர். 

சுைங்ைங்ைளில் பவகல நசய்த குழந்கதைளின் ெிகல மிைவும் பமாசமாைக் 
ைாணப்பட்ைது. ஐந்து வயதில் இருந்து, குழந்கதைள் ெிலக்ைரிகய வண்டியின் 
நபட்டிைளில் தூக்ைிப்பபாட்டு,  நபரியவர்ைள் நசல்லமுடியாத மகலைளின் 
இகைபய உள்ள சிறிய பாகதைளின் ஊபை அவற்கற இழுத்துச் நசல்ல 
பவண்டும்.  

சிறுவர்ைள் பவகல நசய்யாவிட்ைால் அல்லது மிைவும் பசார்வாை 
இருந்தால், அவர்ைளுக்கு அடிப்பார்ைள். பல நபற்பறார்ைளுக்கு பமலதிைப் 
பணம் பதகவப்பட்ைது. இதைால் அவர்ைள் தம் குழந்கதைகள பவகல 
நசய்ய அனுமதித்தைர்.  

ததாழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு 

நதாழிலாளர்ைள் ைஷ்ைமாை வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்ைள். அவர்ைள் 
பொய்வாய்ப்பட்ை பபாது அவர்ைளுக்குப் பணம் ைிகைக்ைவில்கல. 
அவர்ைளுக்கு ைிட்ைத்தட்ை எந்த உரிகமயும் இல்கல. அவர்ைள் ஒரு ொளின் 
கூடுதலாை பகுதி பெைத்திற்கு பவகல நசய்தார்ைள். 

வயது 

படிப்படியாை பலர் இந்த இக்ைட்ைாை ெிகலகமைளுக்கு எதிைாை எதிர்ப்புத் 
நதரிவித்தைர். குறிப்பாை, குழந்கதைளுக்கும் நபண்ைளுக்கும் மிைக் 
குகறவாை ஊதியம் ைிகைப்பதாை பலர் ெிகைத்தார்ைள். இதைால் மக்ைள் 
தங்ைகளப் பாதுைாக்ை சட்ைங்ைள் பதகவ என்றுணர்ந்தார்ைள். எட்டு 



வயதிற்கு உட்பட்ை குழந்கதைள் நதாழிற்சாகலைளில் பவகல நசய்யக் 
கூைாது என்றும் எட்டுவயதிற்கும் பதிகைந்து வயதிற்கும் உட்பட்ை 
குழந்கதைளுக்கு பவகலக்கு அடுத்தபடியாை ைல்வி அறிவும் 
நபறபவண்டும் என்றும் விகைவில் முடிவு நசய்யப்பட்ைது. 1850 ஆம் 
ஆண்டில் நபண்ைளும் குழந்கதைளும் ஒரு ொகளக்கு 10.5 

மணித்தியாலங்ைளுக்கு பமல் பவகல நசய்யக்கூைாது என்று முடிவு 
நசய்யப்பட்ைது. அத்துைன் ஆண்ைள் 12 மணித்தியாலங்ைளுக்கு பமல் 
பவகல நசய்யக்கூைாது என்று முடிவு நசய்யப்பட்ைது. 

ைார்ல் மார்க்ஸ் நதாழிலாளர்ைளின் தத்துவவாதியாைார்.  நவவ்பவறு 
ொடுைளில் வாழ்ந்த நதாழிலாளர்ைள் இபத பபான்ற பிைச்சிகைைகள 
எதிர்பொக்ைிைர். எைபவ, அவர்ைள் ஒருவருக்நைாருவர் ஒரு வழியில் 

நதாைர்பாைவர்ைள் என்று உணர்ந்தைர். தத்துவவாதியாை ைார்ல் மார்க்ஸ் 
நதாழிலாளர்ைளின் ெிகலகமைள் பற்றிச் சிந்தித்தார். நதாழிற்சாகலைளில் 
சம்பாதிக்ைப்பட்ை பணம், நதாழிற்சாகலைளில் பவகல நசய்யும் 
அகைவருக்கும் சமமாை பைிர்ந்து நைாள்ளப்பை பவண்டும் என்று ைார்ல் 
மார்க்ஸ் ைருதிைார். நதாழிற்சாகலைளின் பணக்ைாை  உரிகமயாளர்ைகள 
முதலாளிைள் வர்க்ைம் என்றும், அபத பெைத்தில் ஏகழ நதாழிலாளர்ைகள 
பாட்ைாளிைள் வர்க்ைம் என்றும் அகழக்ைப்பட்ைைர். 

நதாழிற்சாகலைளுக்கும் நதாழிற்சாகல இயந்திைங்ைளுக்கும், 

முதலாளிைளும் நதாழிலாளிைளும் பசர்ந்து உரிகமயாளர்ைளாை இருக்ை 
பவண்டும் என்று மார்க்ஸ் ைருதிைார். அப்படி இருந்தால் யாரும், யாகையும் 
அடிகமப்படுத்த முடியாது. மார்க்ஸ் "அகைத்து ொடுைளிலும் இருக்கும் 
பாட்ைாளி வர்க்ைபம ஒன்றுபடுங்ைள்" என்றார். 

விைாக்ைள் 

1. புதிய நதாழிற்சாகலைளில் யார் பவகல நசய்தார்ைள்? 

2. இங்ைிலாந்தில் மக்ைள் நதாகை மிை பவைமாை அதிைரித்த ஒரு 
ெைைத்திகை குறிப்பிடுை.    

3. நதாழிற்சாகலைள் ெிகறந்த புதிய ெைைங்ைளில் மக்ைள் எவ்வாறு 
வாழ்ந்தார்ைள் என்பகத விளக்குங்ைள்?  

4. ஒபை பவகல நசய்தாலும் ஆண்ைளுக்கும், நபண்ைளுக்கும் ஏன் 
நவவ்பவறு ஊதியம் நபற்றார்ைள்? 



 5. ைார்ல் மார்க்ஸ் எதைால் பிைபல்யமாைார்? அவைது ஒரு பைத்கத 
இகணயத்தின் வகலயத்தளத்தில் ைண்டுபிடித்து உங்ைள் 
பயிற்சிப்ப்புத்தைத்தில் ஒட்ைவும். 

ஆதாைங்ைள்: 

நைாஸ்பமாஸ் 10, ோன் ஹைால்ட் பொமைால்,  ஸ்பைால நபாபைாதன் 

பபார்தால் 

நபரிய பொர்பவே நமாழி அைைாதி 

 


