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ஜபஶருரெக்ெம் 

முன்னுன: 

ங்ஜெல்ஸ் ழுதி முன்னுன  

 

அத்திஶம்-1  

ஜவெலின் கெஶட்பஶடுெள் பற்றி விர்சனம் 

அத்திஶம்-2  

ஜபஶருள்முதல்லஶதக் கெஶட்பஶடு பற்றி விரக்ெம் 

அத்திஶம்-3  

ஃபஶர்பஶக்கின் கெஶட்பஶடுெள் பற்றி விர்சனம் 

அத்திஶம்-4  

ஶர்க்ஸித்தின் அடிப்பனெெள் குறித்த விரக்ெம் 

பின்னினைப்பு: 

ஶர்க்ஸ் ழுதி ஃபஶர்பஶக் பற்றி ஆய்வுனெள் 

 

ங்ஜெல்ஸ் ழுதி முன்னுன  

 

ஜபர்லின் நெரில் 1859-இல் ஜலளியிெப்பட்ெ “அசில் ஜபஶருரஶதஶ 

விர்சனத்துக்கு எரு பங்ெளிப்பு” ன்ம நூலுக்கு ழுதி முன்னுனயில் ெஶர்ல் 

ஶர்க்ஸ், புருஸ்ழல்ஸ் நெரில் 1845-ஆம் ஆண்டு நஶங்ெள் இருலரும் 
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இனைந்து, ஜெர்ன் தத்துலத்தின் சித்தஶந்தப் பஶர்னலக்கு திஶன ங்ெள் 

ெண்கைஶட்ெத்னத – முக்கிஶெ, ஶர்க்ஸினஶல் விரித்துனக்ெப்பட்ெ லயஶறு 

பற்றி ஜபஶருள்முதல்லஶதக் ெருத்துருனல – வ்லஶறு உருலஶக்ெத் 

ஜதஶெங்கிகனஶம் ன்பனத விலரித்துள்ரஶர். அதில் அலர் கூறுலதஶலது: 

”உண்னயில் ங்ெளின் முந்னத தத்துல னச்சஶட்சியுென் ெைக்குத் தீர்த்துக் 

ஜெஶள்லகத ங்ெள் தீர்ஶனஶெ இருந்தது. பின்-ஜவெலித் (Post-Hegalian) 

தத்துலத்துக்ெஶன எரு விர்சனத்தின் லடிலத்தில் ங்ெள் தீர்ஶனத்னதச் 

ஜசயஶக்கிகனஶம். அனக்ெஶல் தஶள் அரவில் இண்டு ஜதஶகுதிெரஶெ அனந்த 

னெஜழுத்துப் பிதின, ஜலஸ்ட்ஃபஶலிஶவிலுள்ர பதிப்பெத்துக்கு 

ஜலகுெஶயத்துக்கு முன்கப அனுப்பியிருந்கதஶம். ஆனஶல் ஶறிவிட்ெ 

சூழ்நினயயில் அந்நூனய அச்சிெ இயஶது ன்னும் ஜசய்தி ங்ெளுக்குக் 

கினெத்தது. சுத் ஜதளிவு ஜபறுலது ன்கிம ங்ெளின் முதன்னஶன கநஶக்ெம் 

நினமகலறிவிட்ெது. னகல, லிெடித்து விர்சிக்ெட்டும் ன்று மிெவும் 

கிழ்ச்சியுெகன அந்தக் னெஜழுத்துப் பிதினக் னெெழுவிவிட்கெஶம்”. 

அதன்பின் நஶற்பதஶண்டுெளுக்கு கல் உருண்கெஶடிவிட்ெது. ங்ெள் இருலரில் 

எருலர் கற்ெண்ெ ெருப்ஜபஶருளில் ெலனம் ஜசலுத்துலதற்கு லஶய்ப்புக் 

கினெக்ெஶகய ஶர்க்ஸ் ெஶயஶகிவிட்ெஶர். ஜவெலின் தத்துலத்கதஶடு 

ங்ெளுக்கு இருந்த உமவு பற்றிப் பல்கலறு இெங்ெளில் நஶங்ெள் 

ஜலளிப்படுத்தி இருக்கிகமஶம். ன்மஶலும் ஜவெலித் தத்துலம் பற்றி எரு 

முழுனஶன திப்பீட்னெ நஶங்ெள் லறங்ெகல இல்னய. ஜவெலின் 

தத்துலத்துக்கும் ங்ெள் ெருத்கதஶட்ெத்துக்கும் இனெக பல்கலறு கூறுெளில் ஏர் 

இனெநினயத் ஜதஶடுப்பஶெ விரங்கும் ஃபஶர்பஶக்னெ நஶங்ெள் ெண்டு 

ஜெஶள்ரஶகய இருந்துவிட்கெஶம். 

இதற்கினெக, ஜெர்னி, கஶப்பஶ ஆகிலற்றின் ல்னயெனரக் ெெந்து 

ஜலகுஜதஶனயவில் உள்ர பய நஶடுெளிலும், உயகின் அனனத்து இயக்கி 



ஜஶழிெளிலும் ஶர்க்ஸி உயெக் ெண்கைஶட்ெத்தின் ஆதலஶரர்ெள் 

கதஶன்றியுள்ரனர். றுபுமம், பஶம்பரி ஜெர்ன் தத்துலகஶ ஜலளிநஶடுெளிகய 

- குறிப்பஶெ இங்கியஶந்திலும், ஸ்ெஶண்டிகநவிஶவிலும் - எருலனெஶன 

றுபிமவி டுத்த நினயன ய்தி லருகிமது. ஜெர்னியிகயகூெ, பல்ெனயக் 

ெறெங்ெளிகய தத்துலம் ன்ம ஜபரிகய ெற்பிக்ெப்படும் ெதம்பலஶதம் 

(eclecticism) ன்னும் பிச்னசக்ெஶரின் பஶத்திக் ெஞ்சி (pauper’s broth) மீது 

க்ெளுக்கு சலிப்பு ற்பட்டுவிட்ெதுகபஶல் ஜதரிகிமது. 

இத்தனெ சூழ்நினயனயில், ஜவெலித் தத்துலத்துென் ங்ெளுக்கு இருந்த 

உமவு பற்றியும், அதிலிருந்து ப்படி ங்ெள் பைத்னதத் ஜதஶெங்கிகனஶம், 

அதிலிருந்து ப்படி வியகிகனஶம் ன்பது பற்றியும் சுருக்ெஶெ, 

கெஶர்னலப்படுத்தி விரக்குலது அலசிம் ன னக்குள் கதஶன்மயஶயிற்று. 

அனதப்கபஶயகல,தஶக்குதலும் ழுச்சியும் நினமந்த ங்ெள் 

ெஶயெட்ெத்தில்
1
 ஜவெலித்னதத் ஜதஶெர்ந்துலந்த தத்துலலஶதிெள் 

கலஜமலனயும்விெ ஃபஶர்பஶக் ங்ெள் மீது ஜசல்லஶக்குச் ஜசலுத்தினஶர். 

அதனன முழுனஶெ அங்கீெரிப்பது ன்பது இதுலனயிலும் 

நினமகலற்மப்பெஶகய இருந்துலரும் எரு நன்றிக் ெெனஶெகல னக்குப் பட்ெது. 

னகல, ஃபஶர்பஶக் பற்றி ஸ்ெஶர்க்கெ (Starche) ழுதி புத்தெத்துக்கு
2
 எரு 

விர்சன திப்புன ழுதித் தருஶறு “புதி ெஶயம்”
3
பத்திரினெயின் 

ஆசிரிர்ெள் ன்னனக் கெட்டுக் ஜெஶண்ெகபஶது அனதஜஶரு 

நல்லஶய்ப்பஶெவிருப்பத்துென் பன்படுத்திக் ஜெஶண்கென். ன் ெட்டுனெள் 

அந்த ஆய்விதழின் 1886-ஆண்டின் நஶன்ெஶம், ந்தஶம் இதழ்ெளில் 

ஜலளியிெப்பட்ென. இங்கெ திருத்தப்பட்ெ லடிவில் எரு தனிப் பிசுஶெ 

ஜலளியிெப்படுகிமது. 

இதனன அச்சுக்கு அனுப்பும் முன்பஶெ, 1845-46 ஆம் ஆண்டுெளின் பனற 

னெஜழுத்துப் பிதின
4
 நஶன் மீண்டும் எருமுனம கதடிஜடுத்துப் 
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பஶர்னலயிட்கென். அதில் ஃபஶர்பஶக் பற்றி ழுதியிருந்த பகுதி முற்றுப் 

ஜபமஶகய இருந்தது. லயஶறு பற்றி ஜபஶருள்முதல்லஶதக் ெருத்கதஶட்ெத்தின் 

விரக்ெக அதில் முற்றுப்ஜபற்ம பகுதிஶெ இருந்தது. அந்தக் ெஶயெட்ெத்தில் 

ஜபஶருரஶதஶ லயஶறு பற்றி ங்ெள் அறிவு வ்லஶறு முழுனற்று இருந்தது 

ன்பனதக இது நிரூபிக்கிமது. ஃபஶர்பஶக்கின் கெஶட்பஶடு பற்றி விர்சனம் 

துவும் அதில் இல்னய. னகல இப்கபஶனத கதனலக்கு அது பனற்மது. 

ஆனஶல் இன்ஜனஶரு புமம் ஶர்க்ஸின் பனற குறிப்கபடு என்றில் ஃபஶர்பஶக் 

பற்றி பதிஜனஶரு ஆய்வுக் குறிப்புெனர நஶன் ெண்கென். அனல இந்த நூலின் 

பின்னினைப்பஶெ அச்சிெப்பட்டுள்ரன. நிச்சஶெ அனல ஜலளியிடுலதற்ெஶன 

கநஶக்ெத்துென் ழுதப்பட்ெனல அல்ய. பின்னஶளில் விரக்கி ழுத கலண்டும் 

ன்ம கநஶக்கில் அலசஶெக் குறித்து னலக்ெப்பட்ெனல ஆகும். னினும் எரு 

புதி உயெப் பஶர்னலயின் உன்னதஶன எளிக்கீற்னம உள்ரெக்கி முதல் 

ஆலைம் ன்ம லனெயிகய அது வினயதிப்பற்மதஶெ விரங்குகிமது. 

ஃபிஜெரிக் ங்ஜெல்ஸ் 

யண்ென், பிப்லரி 21, 1888. 

[1888-இல் ஸ்ெட்ெஶர்ட் நெரில் ஜலளியிெப்பட்ெ Ludwig Feuerbach und der 

Ausgang der klassischen deutschen Philisophy ன்னும் தது நூலின் தனிப் 

பதிப்புக்ெஶெ ங்ஜெல்ஸ் ழுதிது] 

 

1
நியப்பிபுத்துல அனப்புக்கு திஶெ இரம் ஜெர்ன் ழுத்தஶரர்ெரஶல் 

ஜதஶெங்ெப்பட்டு 1770, 1780-ெளில் ஜெர்ன் பூர்ஷ்லஶக்ெள் நெத்தி 

இயக்கி சமூெ இக்ெத்னதக் குறிக்கிமது. 

2
சி.ன்.ஸ்ெஶர்க்கெ, ‘லுத்விக் ஃபஶர்பஶக்’, ஸ்ெட்ெர்ட், 1885. 



3
Die Neue Zeit (புதி ெஶயம்) ன்பது 1883 முதல் 1923 லன 

ஸ்ெட்ெர்ட்டிலிருந்து ஜலளிலந்த ஜெர்ன் சமூெ ெனநஶெலஶதிெளின் 

அசில் கெஶட்பஶட்டுப் பத்திரினெ. 1885-1895 ஆண்டுெளில் ங்ஜெல்ஸின் 

சிய ெட்டுனெனர ஜலளியிட்டுள்ரது. 

4
ஶர்க்ஸ், ங்ஜெல்ஸ் இருலரும் கசர்ந்து 1845-46 இல் ழுதி ‘ஜெர்ன் 

தத்துலம்’ ன்னும் நூனயக் குறிக்கிமது. 

 

1. ஜவெலின் கெஶட்பஶடுெள் பற்றி விர்சனம் 

 

நம் முன்னுள்ர இந்த நூல் (“லுத்விக் ஃபஶர்பஶக்”, சி.ன்.ஸ்ெஶர்க்கெ, 

பி.ச்டி., ஸ்டுட்ெஶர்ட், ஃஜபர்ட். ன்கெ, 1885) எரு தனயமுனமக்கும் 

குனமலஶன ெஶயத்துக்கு முன்னஶல் நம்னக் ஜெஶண்டு ஜசல்கிமது. ஆனஶலும், 

ஜெர்னியில் இன்னம தனயமுனமயினருக்கு நூமஶண்டு ெஶயத்துக்கு 

முந்னதனதப் கபஶய அந்நிப்பட்ெதஶய் இருக்கிமது. னினும், ஜெர்னி 

1848-ஆம் ஆண்டுப் புட்சிக்குத் தஶர்ப்படுத்திக் ஜெஶண்டிருந்த ெஶயெட்ெம் 

அது. அன்றுஜதஶட்டு நது நஶட்டில் நிெழ்ந்தனல அனனத்தும் 1848-இன் 

ஜதஶெர்ச்சிக ஆகும். புட்சியின் இறுதி விருப்பம் ற்றும் ெட்ெனரயின் 

நினமகலற்மஶெகல இருந்திருக்கிமது. 

பதிஜனட்ெஶம் நூற்மஶண்டில் ஃபிஶன்சில் நெந்தனதப் கபஶன்கம, பத்ஜதஶன்பதஶம் 

நூற்மஶண்டில் ஜெர்னியிலும் எரு தத்துலப் புட்சி அசில் வீழ்ச்சிக்கு 

வித்திட்ெது. ஆனஶலும் இந்த இண்டுக்கும் இனெயில்தஶன் வ்லரவு 

கலறுபஶடு! ஃபிஞ்சுத் தத்துலலஶதிெள் அதிெஶபூர்லஶன அனனத்து 



விஞ்ஞஶனத்னதயும், கிறிஸ்துலத் திருச்சனபனயும், பயகநங்ெளில் 

அனசயும்கூெ ஜலளிப்பனெஶய் திர்த்துப் கபஶரிட்ெனர். பஶஸ்டிலில் 

(Bastille) அலர்ெள் சினமபிடிக்ெப்படும் ஆபத்து ப்கபஶதும் நியவிலந்தகபஶது, 

அலர்ெரது ழுத்துெள் நஶட்டுக்கு ஜலளிக வஶயந்து அல்யது இங்கியஶந்தில் 

அச்சிெப்பட்ென. றுபுமம் ஜெர்ஶனித் தத்துலலஶதிெகரஶ 

கபஶசிரிர்ெரஶவும், இனரஞர்ெளுக்ெஶன, அசஶல் நிமிக்ெப்பட்ெ 

கபஶதனனஶரர்ெரஶெவும் இருந்தனர். அலர்ெரது நூல்ெள் அங்கீெரிக்ெப்பட்ெ 

பஶெப் புத்தெங்ெரஶெ இருந்தன. எட்டுஜஶத்த கம்பஶட்டின் உச்சநினய 

அனப்பஶன ஜவெலி அனப்புமுனம பிஷ் அசின் ஆஸ்தஶன 

தத்துலத்தின் தத்துக்கெ உர்த்தி னலக்ெப்பட்டிருந்தது னயஶம்! இந்தப் 

கபஶசிரிர்ெளுக்குப் பின்னஶல், அலர்ெரது ஜதளிலற்ம பெட்ெஶன பண்டிதச் 

ஜசஶல்ஜதஶெர்ெளுக்குப் பின்னஶல், அலர்ெரது புரிஶத சலிப்பூட்டும் 

லஶக்கிங்ெளுக்குப் பின்னஶல் எரு புட்சி னமந்திருப்பது சஶத்திஶ? 

அப்கபஶது, புட்சியின் பிதிநிதிெள் ன்று ெருதப்பட்ெ மிதலஶதிெள், 

மூனரனக் குறப்பும் இந்தத் தத்துலத்தின் ெடுனஶன திர்ப்பஶரர்ெரஶய் 

இருந்தஶர்ெள், அல்யலஶ? ஆனஶல், அசஶங்ெகஶ, மிதலஶதிெகரஶ ெஶைத் 

தலறினதக் குனமந்தபட்சம் எரு நபஶலது, மிெ முன்னதஶெ 1883-ஆம் 

ஆண்டிகயக ெண்ெறிந்தஶர். அலர் கலறு ஶருன்று, அலர்தஶன் ஜவன்ரிஹ் 

ஜவய்கன (Heinrich Heine). [ஜவய்கன தஶம் ழுதி ஜெர்னியின் லயஶறு, 

தம், தத்துலம் குறித்து ன்னும் ெட்டுனெளில் ஜெர்ன் தத்துலப் புட்சி 

பற்றி ழுதியுள்ரனத ங்ஜெல்ஸ் இங்கு குறிப்பிடுகிமஶர்.] 

ஏர் டுத்துக்ெஶட்னெப் பஶர்ப்கபஶம்: 

”தஶர்த்தஶனனல அனனத்தும் பகுத்தறிவுக்கு உெந்தனல; பகுத்தறிவுக்கு 

உெந்தது அனனத்தும் தஶர்த்தஶனனல.” (All that is real is rational; and all 

that is rational is real). 



ன்னும் ஜவெலின் புெழ்ஜபற்ம கூற்னமப்கபஶய கலஜமந்தத் தத்துலக் 

கெஶட்பஶடும் குறுகி னப்பஶன்ன ஜெஶண்ெ அசஶங்ெங்ெளின் 

நன்றிக்ெெனனயும், அகத அரவுக்குக் குறுகி னப்பஶன்ன ஜெஶண்ெ 

மிதலஶதிெளின் கெஶபத்னதயும் சம்பஶதித்ததில்னய. 

இக்கூற்று அன்று நியவிலந்த ஜெஶடுங்கெஶன்ன, கபஶலீஸ் ஆட்சி, அச தர்பஶர் 

விசஶனை முனமெள், தணிக்னெமுனம ஆகி அனனத்னதயும் புனிதப்படுத்தி 

அலற்றுக்குத் தத்துல ரீதிஶன அங்கீெஶத்னத லறங்கிது ன்பது ஜதளிவு. 

மூன்மஶம் ஃபிஜெரிக் வில்லிம் ன்னனும் அலனது குடிக்ெளும் 

அப்படித்தஶன் புரிந்து ஜெஶண்டிருந்தனர். ஆனஶல் ஜவெலின் ெருத்துப்படி, 

நியவுகின்ம அனனத்தும் நிபந்தனன இன்றி நிச்சஶெ தஶர்த்தம் ஆகிவிெ 

முடிஶது. நியவுகின்ம என்று அலசிஶெவும் இருக்கும்கபஶது ட்டுக 

தஶர்த்தம் ன்னும் பண்னபப் ஜபறுகிமது ன்பது ஜவெலின் ெருத்தஶகும். 

“தனது லரர்ச்சிப் கபஶக்கில் தஶர்த்தம், அலசிஶனது ன நிரூபித்துக் 

ஜெஶள்கிமது” 

ஜவெனயப் ஜபஶறுத்தலன, அசஶங்ெத்தின் எரு குறிப்பிட்ெ நெலடிக்னெ - 

எரு குறிப்பிட்ெ லரிவிதிப்பு நெலடிக்னென ஜவெகய டுத்துக்ெஶட்ெஶெக் 

கூறுகிமஶர் - நிபந்தனனயின்றி வ்விதத்திலும் தஶர்த்தம் ஆகிவிெ முடிஶது. 

னினும், அலசிஶய் இருக்கின்ம என்று, லரர்ச்சிப் கபஶக்கின் ெனெசி 

நினயயில் தன்னனப் பகுத்தறிவுக்கு உெந்ததஶெவும் நிரூபித்துக் ஜெஶள்கிமது. 

அக்ெஶயத்தி பிஷ் அசுக்கு ஜபஶருத்திப் பஶர்த்தஶல் ஜவெலிக் 

ெருதுகெஶளின் ஜபஶருள் இதுகல: அந்த அசு ந்த அரவுக்கு அலசிஶனதஶெ 

இருக்கிமகதஶ அந்த அரவுக்குப் பகுத்தறிவுக்கு உெந்ததஶெவும் இருக்கிமது. 

அப்படி இருந்தும் அந்த அசு நக்குத் தீங்ெஶனதஶய்த் கதஶன்றுகிமது னில், 

தீங்ெஶன பண்பு ஜெஶண்ெதஶய் இருந்தும் அது ஜதஶெர்ந்து நீடித்திருக்கிமது 



னில், ெஶைம் ஶது? அசஶங்ெத்தின் தீங்ெஶன பண்னப நிஶப்படுத்துலதும், 

விரக்குலதும் அதன் குடிக்ெளிெம் நியவும் அதற்கீெஶன தீங்ெஶன பண்கப 

ஆகும். ஆெ, அக்ெஶயப் பிஷ் க்ெள் அலர்ெளின் தகுதிக்கெற்ம 

அசஶங்ெத்னதத்தஶன் ஜபற்றிருந்தஶர்ெள். 

ஆனஶல், தஶர்த்தம் ன்பது சமூெ அல்யது அசில் அனப்பில் குறிப்பிட்ெ 

நினயனயின் உள்ரெங்கி பண்பஶெ ல்யஶச் சூழ்நினயெளிலும், ல்யஶக் 

ெஶயங்ெளிலும் வ்விதத்திலும் இருக்ெ முடிஶது ன்பது ஜவெலின் 

ெருத்தஶகும். அப்படிச் ஜசஶல்லிவிெ முடிஶது. கஶஶனிக் குடிசு 

தஶர்த்தஶனதஶய் இருந்தது. ஆனஶல் அதனனத் ஜதஶெர்ந்து லந்த கஶஶனிப் 

கபசும் தஶர்த்தஶனதஶெ இருந்தது. ஃபிஞ்சு முடிஶட்சி 1789-இல் 

ஶஜபரும் புட்சியினஶல் அழிக்ெப்பெ கலண்டி அரவுக்கு தஶர்த்தத்துக்குப் 

புமம்பஶனதஶெவும், அலசிற்மதஶெவும், பகுத்தறிவுக்கு எவ்லஶததஶெவும் 

ஆகிவிட்டிருந்தது. இந்தப் புட்சினப் பற்றி ஜவெல் ப்கபஶதும் மிகுந்த 

உற்சஶெத்துென் கபசுகிமஶர். ஆெகல, இந்த டுத்துக்ெஶட்டில், முடிஶட்சி 

தஶர்த்தம் அல்யஶததஶெவும், புட்சி தஶர்த்தஶனதஶெவும் இருந்தது. னகல, 

லரர்ச்சிப் கபஶக்கில், முன்பு தஶர்த்தஶனதஶெ இருந்தது, தஶர்த்தம் 

அல்யஶததஶெ ஶறிவிடுகிமது. தனது அலசித்னத, நியவுலதற்ெஶன 

உரினன, பகுத்தறிவுக்கு உெந்த தன்னன இறந்து விடுகிமது. அழிந்து 

ஜெஶண்டிருக்கும் தஶர்த்தத்துக்குப் பதியஶெ எரு புதி, சஶத்திஶன தஶர்த்தம் 

ழுகிமது. பனற தஶர்த்தம் புத்திசஶலித்தனஶெ திர்ப்புக் ெஶட்ெஶல் 

சஶகுஜனில் இம்ஶற்மம் அனதிஶெ நிெழும். இந்த அலசித்னத 

திர்க்குஜனில் இது பயலந்தஶெ நிெழும். இவ்லஶமஶெ, ஜவெலி 

இக்ெவிலின் லழிஶெகல ஜவெலின் ெருதுகெஶள் திரினெஶய் 

ஶறிவிடுகிமது. னித லயஶற்றில், தர்த்தஶனதஶய் இருப்பஜதல்யஶம் 

ெஶயப்கபஶக்கில் பகுத்தறிவுக்குப் புமம்பஶனதஶய் ஆகிப் கபஶகிமது. னகல 

தஶர்த்தஶனதஶய் இருப்பது அதன் உள்ரெக்ெத்திகயக பகுத்தறிவுக்கு 



எவ்லஶததஶய் இருக்கிமது. பகுத்தறிவுக்குப் புமம்பஶன தன்னயின் ெனம 

முன்னக படிந்திருக்கிமது. னிதர்ெளின் னங்ெளில் பகுத்தறிவுக்கு 

உெந்ததஶய் இருக்கும் எவ்ஜலஶன்றும், நெப்பிலுள்ர ஜலளித்கதஶற்ம 

தஶர்த்தத்துக்கு வ்லரவுதஶன் அதிெஶெ முண்படுகின்ம கபஶதிலும், 

இறுதியில் தஶர்த்தஶனதஶய் ஆகிக தீரும். ஜவெலிச் சிந்தனன 

லழிமுனமயின் அனனத்து விதிெளின்படியும், தஶர்த்தஶனது எவ்ஜலஶன்றும் 

பகுத்தறிவுக்கு உெந்தது ன்னும் ெருதுகெஶள், நியவுகின்ம அனனத்தும் அழிக் 

கூடிகத [கெஶகத ழுதி ஃபஶஸ்ட் ன்னும் நஶெெத்தில் பகுதி I, ெஶட்சி 3-

இல் ஜஃபிஸ்கெஶஃபிலிஸ் ஜசஶல்லும் லசனம் இது] ன்னும் ற்ஜமஶரு 

ெருதுகெஶளுக்கு இட்டுச் ஜசல்கிமது. 

ஆனஶல், னிதச் சிந்தனன ற்றும் ஜசல்பஶட்டின் வினரவுெள் அனனத்தின் 

இறுதிப் பனுக்கு நிந்தஶெ ை அடி ஜெஶடுத்ததில்தஶன் ஜவெலித் 

தத்துலத்தின் (ெஶன்டுக்குப் பிந்னத ஜஶத்தத் தத்துல இக்ெத்தின் முடிவு 

ன்ம லனெயில் ட்டும் நஶம் இதனனக் ெருத்தில் ஜெஶள்கலஶம்) ஜய்ஶன 

முக்கித்துலமும் புட்சிெஶன பண்பும் அெங்கியிருக்கின்மன. ஜவெலின் 

ெருத்துப்படி, தத்துலம் அறிந்துைக் கூடி ’உண்ன’ ன்பது, எருமுனம 

ெண்ெறிப் பட்ெவுென் ஜலறுகன னப்பஶெம் ஜசய்க்கூடி, 

தஶர்நினயயிலுள்ர லமட்டுச் சூத்திங்ெளின் ஜதஶனெஶெ இருக்ெ முடிஶது. 

இப்கபஶது உண்ன ன்பது அறிந்துைர்தலின் லரர்ச்சிப் கபஶக்கிகயக 

அெங்கியுள்ரது; விஞ்ஞஶனத்தின் நீண்ெ லயஶற்று ரீதிஶன லரர்ச்சிப் 

கபஶக்கிகயக அெங்கியுள்ரது. விஞ்ஞஶனம், ன்னமக்கும் ட்டிப் பிடிக்ெ 

முடிஶத முடிலஶன உண்னன கநஶக்கிக் கீழ்நினயயிலிருந்து அதிஉச்ச 

அறிவுநினயக்குத் ஜதஶெர்ந்து முன்கனறிக் ஜெஶண்கெ இருக்கிமது. முடிலஶன 

உண்ன ன்று ஜசஶல்யப்படும் என்னமக் ெண்டுபிடித்துவிட்ெஶல், அதற்குப் 

பிமகு ஜதஶெர்ந்து ஜசல்ய லழியில்னய. தஶன் ெண்டுபிடித்த முடிலஶன 

உண்னனக் னெெட்டி விந்து கநஶக்குலனதத் தவி விஞ்ஞஶனத்து கலறு 



கலனயயில்யஶல் கபஶய்விடும். அத்தனெ நினயக்கு விஞ்ஞஶனம் எருகபஶதும் 

லந்து கசஶது. கலும், தத்துல அறிவுத் துனமக்குப் ஜபஶருந்துகிம துவும் 

பிமலனெஶன அறிவுத் துனம எவ்ஜலஶன்றுக்கும் ஜபஶருந்தும். கலும், 

நனெமுனமச் ஜசல்பஶடுெளுக்கும்கூெப் ஜபஶருந்தும். னிதகுயத்தின் 

முழுநினமலஶன, இயட்சிச் சூழ்நினயயில் அறிலஶனது முழுனஶன 

முடினல ட்டிவிெ முடிஶது. அதுகபஶயகல லயஶறும் அதுகபஶன்ம முடினல 

ட்டிவிெ முடிஶது. முழுநினமலஶன சமுதஶம், முழுநினமலஶன “அசு” 

ன்பஜதல்யஶம் ெற்பனனயில் ட்டுக நியலக் கூடினல. இதற்கு ஶமஶெ, 

அடுத்தடுத்துத் ஜதஶெர்ந்து லருகின்ம லயஶற்று அனப்புமுனமெள் 

அனனத்தும், கீழ்நினயயிலிருந்து கல்நினயக்கு முன்கனறிச் ஜசல்லும் னித 

சமுதஶத்தின் முடிவில்யஶத லரர்ச்சிப் கபஶக்கின் இனெப்பட்ெ தற்ெஶலிெக் 

ெட்ெங்ெகர ஆகும். இலற்றில் எவ்ஜலஶரு ெட்ெமும் அது கதஶன்றி லரர்ந்த 

ெஶயெட்ெத்துக்கும் சூழ்நினயெளுக்கும் அலசிஶனதஶெவும் னகல 

நிஶஶனதஶெவும் இருந்திருக்கிமது. ஆனஶல் எவ்ஜலஶரு லயஶற்றுக் 

ெட்ெத்தின் ெருலனமக்குள்கரக, படிப்படிஶெ லரர்ந்துலரும் எரு புதி 

கம்பட்ெ நினயனெளுக்கு முன்னஶல் தனது உறுதிப்பஶட்னெயும் 

நிஶத்னதயும் இறந்து விடுகிமது. எவ்ஜலஶரு ெட்ெமும் அனதவிெ 

உர்லஶன எரு ெட்ெத்துக்கு லழிவிட்கெ தீ கலண்டும். அந்த உர்ந்த 

ெட்ெமும் எருநஶள் நசிவுற்று னமந்து கபஶகும். ஜபருந்ஜதஶழில், 

ஜதஶழில்கபஶட்டி, உயெச் சந்னத ஆகிலற்றின் மூயம் முதயஶளி லர்க்ெம், 

ெஶயெஶயஶய் லரர்ந்து நினயஜபற்ம நிறுலனங்ெனர நனெமுனமயில் வ்லஶறு 

அழித்து எழிக்கிமகதஶ அதுகபஶயகல, முடிலஶன நிந்த உண்ன ற்றும் 

அதகனஶடு ஜதஶெர்புனெ னித குயத்தின் நிந்தஶன நினயெள் பற்றி 

ெருத்துருக்ெனர இக்ெவில் தத்துலம் அழித்து எழிக்கிமது. அதற்கு 

(இக்ெவில் தத்துலத்துக்கு) இறுதிஶனது, முழுனஶனது, புனிதஶனது 

ன்று துவும் இல்னய. எவ்ஜலஶன்றினுனெ, எவ்ஜலஶன்றிலுமுள்ர 



ஶறிக்ஜெஶண்கெ இருக்கும் தன்னன அது ஜலளிப்படுத்துகிமது. 

கீழ்நினயயிலிருந்து உர்நினயக்குச் ஜசல்லும் முடிவில்யஶத முன்கனற்மத்தில் 

உருப்ஜபறுதல், அழிந்துகபஶதல் ன்ம இனெமஶத நிெழ்வுப்கபஶக்கு தவி கலறு 

என்றுக அதற்கு முன்னஶல் நினயத்திருக்ெ முடிஶது. கலும் இக்ெவில் 

தத்துலம் ன்பதுகூெ, சிந்திக்கும் திமனுள்ர மூனரயில் இந்த நிெழ்வுப்கபஶக்கு 

ற்படுத்தும் ஜலறும் பிதிபலிப்புத்தஶகன தவி கலஜமஶன்றுமில்னய. இதில் எரு 

பனறனலஶதக் கூறும் அெங்கியுள்ரது உண்னதஶன். அறிவு ற்றும் சமுதஶ 

லரர்ச்சியின் திட்ெலட்ெஶன ெட்ெங்ெள், அலற்றின் ெஶயெட்ெம் ற்றும் 

சூழ்நினயெளில் நிஶஶனனலக ன்பனத இக்ெவில் எப்புக் ஜெஶள்கிமது. 

ஆனஶல் அந்த அரவுக்கு ட்டுக. இந்தக் ெண்கைஶட்ெ முனமயின் 

பனறனலஶதக் கூறு சஶர்புநினயஶனது. அதன் புட்சிெப் பண்பு 

நிந்தஶனது. இக்ெவில் தத்துலம் இனதட்டுக நிந்தஶனது ன்று 

ற்றுக் ஜெஶள்கிமது. 

பூமிக்குக்கூெ எரு முடிவு இருப்பது சஶத்திம்; உயிர்ெள் லஶழ்ந்திெ இலும் 

அதன் தகுதிக்கும் முடிவு ஏரவு நிச்சம்; னகல னிதகுய 

லயஶற்றுக்கும்கூெ றுமுெம் ட்டுல்ய இமங்குமுெமும் உண்டு ன்று 

முன்னறிந்து ஜசஶல்கின்ம இற்னெ விஞ்ஞஶனத்தின் இன்னம நினயகஶடு 

இந்தக் ெண்கைஶட்ெ முனம முற்றிலும் எத்துப் கபஶகிமதஶ ன்கிம கெள்வியில் 

நஶம் இங்கெ இமங்ெத் கதனலயில்னய. ப்படி இருந்த கபஶதிலும், 

சமுதஶத்தின் லயஶற்றுப் கபஶக்கு இமங்குமுெத்தில் ெஶல்னலக்கும் அந்தத் 

திருப்புமுனனக்கு முன்கன நஶம் ஜலகுஜதஶனயவில் இருக்கிகமஶம். னகல 

இற்னெ விஞ்ஞஶனம் தன் ெஶயத்தில் இன்னும் ெைக்கில் டுத்துக் ஜெஶள்ரஶத 

எரு ஜபஶருனரப் பற்றி ஜவெலித் தத்துலம் அக்ெனம ஜெஶள்ர கலண்டுஜன்று 

நஶம் திர்பஶர்க்ெ முடிஶது. 



ஆனஶல் இங்கெ ெட்ெஶம் ஜசஶல்லிக தீ கலண்டி என்று இதுதஶன்: ககய 

விரித்துனக்ெப்பட்ெ ெருத்துெனர ஜவெல் அத்தனன ஜதளிலஶெ 

விரக்ெவில்னய. அவ்லரவு ஜலளிப்பனெஶெ எருகபஶதும் அலர் கூமவில்னய 

னினும், அலருனெ லழிமுனமயின் மூயம் இல்பஶெப் ஜபமப்படும் 

முடிவுெள் அனல. இதற்கு ஏர் ளி ெஶைம் உண்டு. ஜவெல், தத்துல 

அனப்புமுனம என்னம உருலஶக்கும் ெட்ெஶத்தில் இருந்தஶர். எரு தத்துல 

அனப்புமுனம ன்பது தஶலது எருலனெஶன நிந்த உண்னயுென் 

(absolute truth) நினமவுஜபம கலண்டும் ன்பது ெஶயெஶயஶய் இருந்துலரும் 

பஶகும். தர்க்ெ ரீதிஶெ அல்யது லயஶற்று ரீதிஶெத் ஜதஶெர்ந்து ஜசல்லும் 

நிெழ்வுப்கபஶக்கெ அழிஶத உண்ன ன்று ஜவெல், குறிப்பஶெத் தர்க்ெவில் 

(Logic) ன்னும் தம் நூலில், ஜலகுலஶெ லலியுறுத்திக் கூறி கபஶதிலும், 

தம்னயும் மீறி, இந்த நிெழ்வுப்கபஶக்குக்கு எரு முடினல லறங்ெ கலண்டி 

ெஶட்ெஶத்துக்கு ஆரஶனஶர். ஜனனில் அலர் தது தத்துல அனப்புமூனமன 

தஶலது எரு புள்ளியில் முடிவுக்குக் ஜெஶண்டுலந்து நிறுத்த கலண்டியிருந்தது. 

அலர் தது தர்க்ெவில் நூலில், இந்த முடினலக மீண்டும் எரு 

ஜதஶெக்ெஶெ ஶற்றிக் ெஶட்ெ முடியும். ஜனனில், இங்கெ, முடிவுக்ெஶன புள்ளி 

அதஶலது நிந்தக் ெருத்து ன்பது - அனதப்பற்றி அலர் துவுக ஜசஶல்ய 

முடிஶது ன்ம அரவில் ட்டுக அது நிந்தஶனது - ”அந்நிஶகிப் 

கபஶகிமது” (“alienates”). அதஶலது, தன்னனத்தஶகன இற்னெஶெ உருஶற்றிக் 

ஜெஶள்கிமது. பிமகு, றுபடியும் னதிற்குள், அதஶலது சிந்தனனயிலும் 

லயஶற்றிலும், அது தன்னிெக லந்து கசர்கிமது. எட்டுஜஶத்தத் தத்துலத்தின் 

முடிவிலும், ஜதஶெக்ெத்துக்கெ இதுகபஶன்று மீண்டு லருலது, எக எரு 

லழியில்தஶன் சஶத்திம். அதஶலது, லயஶற்றின் முடினலப் பின்லருஶறு புரிந்து 

ஜெஶள்லதன் மூயஶெத்தஶன் சஶத்திம்: னிதகுயம் இகத நிந்தக் ெருத்னத 

(absolute idea) அறிந்துைரும் நினயக்கு லந்து கசர்லதுென், நிந்தக் ெருத்னத 

அறிந்துைர்தல் ஜவெலித் தத்துலத்தில் ட்ெப்பட்டுவிட்ெது ன்று 



பனமசஶற்றுகிமது. இவ்லஶமஶெ, ஜவெலின் அனப்புமுனமயின் எட்டுஜஶத்த 

லமட்டுக் கெஶட்பஶட்டு உள்ரெக்ெம் நிந்த உண்ன ன்று 

பனமசஶற்மப்படுகிமது. லமட்டுக் கெஶட்பஶடு அனனத்னதயும் அழித்ஜதஶழிக்கும் 

அலருனெ இக்ெவில் லழிமுனமக்கு இது கநர் முைஶனது. இவ்லஶமஶெப், 

புட்சிெக் கூறு மினெலரர்ச்சி நினயயிலுள்ர பனறனலஶதக் கூறின் 

ெஶயடியின்கீழ் நசுக்ெப்பட்டுக் கிெக்கிமது. கலும், தத்துலலஶத 

அறிந்துைர்தலுக்குப் ஜபஶருந்துலது துவும் லயஶற்று நனெமுனமக்கும் 

ஜபஶருந்தும். ஜவெல் ன்னும் நபரின் லடிவில் நிந்தக் ெருத்னத ட்டிவிட்ெ 

னிதகுயம், நனெமுனமயிலும் அந்த நிந்தக் ெருத்னத தஶர்த்தத்தில் 

ஜசல்படுத்தக் கூடி நினயனப் ஜபற்றிருக்ெ கலண்டும். னகல, அந்த 

நிந்தக் ெருத்தின் நனெமுனம ரீதிஶன அசில் கெஶரிக்னெெனர ச 

ெஶயத்தலர்ெள் மீது அரவுக்கு மீறித் திணிக்ெ முடிஶது. னகல, சமூெப் 

பிரிவுெனர அடிப்பனெஶெக் ஜெஶண்ெ முடிஶட்சியில், அதஶலது மூன்மஶம் 

ஃபிஜெரிக் வில்லிம் அசர் தம் குடிக்ெளுக்கு ஜதஶெர்ந்து லஶக்ெளித்து 

லந்த ஆனஶல் தமுடிஶல் கபஶன, அக்ெஶயத்தி குட்டி–முதயஶளித்துல 

ஜெர்ஶனி நினயனெளுக்கு ற்மபடிஶன, உனென லர்க்ெங்ெளின் 

லம்புக்குட்பட்ெ, மிதஶன, னமமுெ ஆட்சியில், இந்த நிந்தக் ெருத்னத 

நனெமுனமப்படுத்திக் ஜெஶள்ர கலண்டும் ன்று உரினயின் தத்துலம் ன்னும் 

நூலின் முடிவில் நஶம் ெஶண்கிகமஶம். அதுட்டுமின்றி, பிபு லம்சத்தின் 

அலசிமும் பூெெஶன பஶணியிகய நக்கு விரக்கிக் ெஶட்ெப்படுகிமது. 

னகல, வ்லஶறு சிந்தனனயின் முற்றிலும் புட்சிெஶன எரு லழிமுனம 

மிெவும் சஶத்வீெஶன அசில் முடிவுக்கு இட்டுச் ஜசல்கிமது ன்பனத 

விரக்குலதற்கு, அந்த அனப்புமுனமயின் உள்ரெங்கியுள்ர 

அலசிக்கூறுெகர கபஶதுஶனனல. உண்னயில் பஶர்க்ெப்கபஶனஶல், இந்தக் 

குறிப்பிட்ெ லடிவியஶன முடினல ட்டிதற்குக் ெஶைம், ஜவெல் எரு 

ஜெர்ஶனிர் ன்பதும், அலது ச ெஶயத்தலஶன ெகதனப் (Goethe) 



கபஶயகல இலருக்கும் கபஶலிப் பண்புலஶதத்தின் (philistine’s) லஶல் ஜெஶஞ்சம் 

எட்டிக் ஜெஶண்டிருந்தது ன்பதுக ஆகும். இருலருக தத்தது துனமெளில் 

இத்னத ட்டிப் பிடித்தலர்ெள். னினும், ஜெர்ன் கபஶலிப் 

பண்புலஶதத்திலிருந்து இருலருக தம்ன முழுலதுஶெ விடுவித்துக் 

ஜெஶள்ரவில்னய. 

னினும், ஜவெலி அனப்புமுனமஶனது அதற்கு முந்னத ஜலஜமந்த 

அனப்புமுனமனக் ெஶட்டிலும் எப்பிெ முடிஶத அரவுக்கு விரிந்த ெரத்னத 

உள்ரெக்குலனதகஶ, இந்தக் ெரத்தில் இன்றுங்கூெ விப்பூட்டும்படிஶன 

சிந்தனன லரத்னத லரர்த்ஜதடுப்பனதகஶ இதனஶல் ல்யஶம் தடுக்ெ 

முடிவில்னய. னம்பற்றி கதஶற்மவில் (phenomenology) (னம் பற்றி 

ெருவில் - embryology ற்றும் புனதபடில இல் - palaeontology ன்றும் 

இதனனச் ஜசஶல்யயஶம். தனிநபர் உள்ளுைர்வு அதன் பல்கலறுபட்ெ 

ெட்ெங்ெளின் ஊெஶன லரர்ச்சி, லயஶற்றுப் கபஶக்கிகய னிதனின் உள்ளுைர்வு 

ெெந்துலந்த ெட்ெங்ெளின் சுருக்ெப்பட்ெ று ஆக்ெ லடிலஶெ அனகிமது) 

தர்க்ெவில் (logic), இற்னெத் தத்துலவில் (natural philosophy), 

னம்பற்றி தத்துலம், அதன் லயஶற்று ரீதிஶன உட்பிரிவுெரஶெ விரங்கும் 

லயஶறு பற்றி தத்துலம், உரின பற்றி தத்துலம், தம் பற்றி தத்துலம், 

தத்துலத்தின் லயஶறு, அறகில், இன்னும் இதுகபஶன்ம பல்கலறுபட்ெ 

லயஶற்றுத் துனமெளில் ஊடுருவியுள்ர லரர்ச்சி இனறனக் ெண்ெறிந்து, 

விரக்கிெ ஜவெல் பஶடுபட்ெஶர். கலும், ஜவெல் எரு பனெப்பஶற்மல் மிக்ெ 

கனதஶெ ட்டுன்றிப் பல்கலறு துனமெளில் அறிவுக் ெரஞ்சிஶெவும் 

திெழ்ந்தஶர். னகல எவ்ஜலஶரு துனமயிலும் எரு புதி செஶப்தத்னத 

உருலஶக்கும் பஶத்தித்னத லகித்தஶர். அலருனெ “அனப்புமுனமயின்” 

(“system”) கதனலெளுக்கு ற்பகல அலர் அடிக்ெடி லலிந்து புனனந்த 

ெருத்தஶக்ெங்ெனர முன்னலக்ெ கலண்டியிருந்தது ன்பது ஜசஶல்யஶகய 

விரங்கும். அனலபற்றித்தஶன் சிற்மறிவுள்ர அலரின் திரிெள் இன்றுங்கூெ 



அதிெஶெ ஜலற்றுக் கூச்சலிடுகின்மனர். ஆனஶல் அத்தனெ ெருத்தஶக்ெங்ெள் 

அலருனெ ஶளினெயின் சஶக் ெட்டுஶனம் ட்டுக. கதனலயில்யஶல் 

இந்த ஜலளிக் ெட்டுஶனத்தில் ட்டுக அனயந்து திரிந்து ஜெஶண்டிஶல் 

எருலர் இம்ஶஜபரும் ஶளினெயின் உள்கர நுனறந்து ஜசல்லஶஶயின், அங்கெ 

இன்னமக்கும் ங்ெஶத திப்புென் விரங்கும் ண்ைற்ம ஜசல்லப் 

புனதல்ெனரக் ெஶையஶம். அனனத்துத் தத்துலலஶதிெளிெமும் குறிப்பஶெ இந்த 

“அனப்புமுனம” (“system”) ன்பதுதஶன் அழித் தக்ெது. அனனத்து 

முண்பஶடுெனரயும் ஜலன்றுவிெ கலண்டும் ன்கிம னித னத்தின் அழிஶத 

கலட்னெயிலிருந்து இது உருலஶகிமது ன்பகத இதற்ெஶன ளி ெஶைம் 

ஆகும். ஆனஶல் அனனத்து முண்பஶடுெனரயும் நிந்தஶெ எழித்துக் 

ெட்டிவிட்ெஶல், நிந்த உண்ன ன்று ஜசஶல்யப்படும் நினயனக்குக் 

ெட்ெஶம் லந்து கசர்கலஶம். அத்கதஶடு உயெ லயஶறும் முடிவுக்கு 

லந்துவிடும். அடுத்து அது ஜசய்லதற்கு துவுமில்னய. ஆனஶலும் அது 

ஜதஶெர்ந்து ஜசன்மஶெ கலண்டும் – னகல, தீர்க்ெ முடிஶத எரு புதி 

முண்பஶட்னெச் சந்திக்கிகமஶம். இதுலன கூறியுள்ரபடி பஶர்த்தஶல் தத்துலத்தின் 

பணி னப்படுலது, முற்கபஶக்ெஶன லரர்ச்சியின் மூயம் னித இனம் 

முழுனயும் ட்டுக சஶதிக்ெ முடிந்த எரு பணினத் தனிஜஶரு தத்துல 

அறிஞர் சஶதித்துத் தீ கலண்டும் ன்று ஜபஶருள்படுகிமது. இதனன நஶம் 

உைர்ந்து ஜெஶள்ர கலண்டும். நீண்ெ ெஶய அனுபலத்தில் அவ்லஶறு உைர்ந்து 

ஜெஶள்ர அகத ஜவெல்தஶன் நக்கு உதவியுள்ரஶர். அலனக் ெஶட்டிலும் 

அதிெஶெ கலறு லரும் நக்கு உதவிவிெவில்னய. அவ்லஶறு நஶம் உைர்ந்து 

ஜெஶண்ெ உெகன, அனனத்துத் தத்துலமும் - அந்தச் ஜசஶல்லுக்கு இதுலன 

ற்றுக் ஜெஶள்ரப்பட்ெ ஜபஶருளின்படி - முடிலனெந்துவிடும். இந்தப் 

பஶனதயின் லழிஶெகலஶ அல்யது ந்தத் தனிநபஶகயஶ அனெ முடிஶத 

“நிந்த உண்னன” விட்டுவிடுகலஶம். அதற்குப் பதியஶெ, இக்ெவில் 

சிந்தனன மூயம் கசஶதனனெனர ஆதஶஶெக் ஜெஶண்ெ விஞ்ஞஶனங்ெள் ற்றும் 



ஜபஶதுனப்படுத்தப்பட்ெ அலற்றின் முடிவுெளின் லழியில் அனெத்தக்ெ 

சஶர்புநினய உண்னெனரத் கதடிச் ஜசல்கலஶம். ப்படி ஆயினும் ஜவெலுென் 

தத்துலம் முடிவுக்கு லந்துவிட்ெது. ெஶைம் எருபுமம், தது அனப்பு 

முனமயில், அதன் லரர்ச்சி முழுலனதயும் மிெவும் கநர்த்திஶன முனமயில் 

ஜதஶகுத்துக் கூறிவிட்ெஶர்; றுபுமம் சிக்ெல் மிகுந்த அனப்புமுனமெளுக்கு 

ஜலளிக, உயெத்னதப் பற்றி ஜய்ஶன, கநருறுதிஶன அறிவு 

ஜபறுதலுக்ெஶன பஶனதன நக்குக் ெஶட்டியுள்ரஶர், தன்னனறிஶகய 

ஜசய்தஶலும்கூெ. 

ஜெர்னியில் தத்துலத்தின் சஶல் கதஶய்ந்த சூறலில் இந்த ஜவெலி 

அனப்புமுனம த்தனெ ெத்தஶன தஶக்ெத்னத ற்படுத்தியிருக்கும் ன்பனத 

எருலர் ளிதஶெப் புரிந்து ஜெஶள்ர முடியும். அது எரு ஜலற்றி உயஶலஶெ நீண்ெ 

ெஶயத்துக்கு நீடித்தது. ஜவெலின் ைத்கதஶடு அது வ்விதத்திலும் 

நினயகுத்தி நின்றுவிெவில்னய. அதற்கு ஶமஶெ, 1830 முதல் 1840 

லனயியஶன ெஶயெட்ெத்தில்தஶன் “ஜவெலிலஶதம்” தனித்துக் கெஶகயஶச்சிது. 

கூடுதயஶெகலஶ குனமலஶெகலஶ அதன் திர்ப்பஶரர்ெனரயும் ஜதஶற்றிக் ஜெஶண்ெது. 

குறிப்பஶெ இந்தக் ெஶயெட்ெத்தில்தஶன் ஜவெலிக் ெருத்கதஶட்ெங்ெள், 

ஜதரிந்கதஶ ஜதரிஶகயஶ, மிெவும் கலறுபட்ெ விஞ்ஞஶனங்ெளில் மிெப் 

பலயஶெ ஊடுருவின. சஶசரிக் ெல்விறிவு ஜெஶண்ெ உள்ரங்ெளுக்குச் 

சிந்தனனத் தீனி கபஶடுகின்ம ெனஞ்செ இயக்கிம் ற்றும் அன்மஶெப் 

பத்திரினெெளுக்குக்கூெச் சுனலயூட்டின. ஆனஶல் ஜஶத்தப் கபஶஶட்ெ முனன 

ஜநடுகிலும் ஜபற்ம இந்த ஜலற்றிக ஏர் அெநினயப் கபஶஶட்ெத்துக்குப் 

பீடினெஶெ அனந்தது. 

ஜவெலின் கெஶட்பஶட்னெ ஜஶத்தஶெ டுத்துக் ஜெஶள்கலஶஶனஶல், அது 

ஜலவ்கலறுபட்ெ நனெமுனம அசில் ெட்சிக் ெருத்கதஶட்ெங்ெளுக்குப் 

புெலிெம் அளிக்ெ ஶரஶன இெம் விட்டு னலத்திருந்தனத நஶம் ெண்கெஶம். 



கெஶட்பஶடு சஶர்ந்த அக்ெஶயத்தி ஜெர்னியில் ல்யஶலற்றுக்கும் கயஶெ தம், 

அசில் ஆகி இண்டுக லஶழ்க்னெ நனெமுனமஶெ இருந்தன. 

ஜவெலி அனப்புமுனமன முதன்னஶெ லலியுறுத்திலர்ெள் ல்யஶம் 

இவ்விரு துனமெளிலும் ஜபருரவு பறனலஶதிெரஶய் இருக்ெ முடிந்தது. 

இக்ெவில் லழிமுனமன முதன்னஶனதஶெக் ஜெஶண்ெலர்ெள் 

அசிலிலும் தத்திலும் அதிதீவி திர்த்தப்னபச் சஶர்ந்தலர்ெரஶெ இருக்ெ 

முடிந்தது. ஜவெலின் நூல்ெளில் அடிக்ெடி புட்சிெ ஜலஞ்சினத்தின் 

ஜலளிப்பஶடுெனரக் ெஶைமுடிந்த கபஶதிலும், எட்டுஜஶத்தஶெப் பஶர்க்கும்கபஶது 

அலர் தம்ரவில் பறனலஶதத்தின் பக்ெக அதிெம் சஶய்ந்துள்ரதஶெத் 

கதஶன்றுகிமது. உண்னயில் அலருனெ லழிமுனமனவிெ மிெ அதிெஶெ 

அலரின் அனப்புமுனமக அலரின் ”மூனரக்கு கலனய ஜெஶடுத்துள்ரது”. 

1830-ெளின் இறுதிலஶக்கில் ஜவெலிக் ெருத்துப் பிரிவினரினெக இருந்த 

பிரவு ஜன்கலும் ஜலளிப்பனெஶெத் ஜதரியஶயிற்று. இரம் 

ஜவெலிலஶதிெள் ன்று அனறக்ெப்பட்ெ இெதுசஶரிப் பிரிவினர், னலதீெ 

இனமப்பற்றுலஶதிெள் (pietist) [17-ஆம் நூற்மஶண்டின் இறுதியில் கற்கு 

கஶப்பஶவில் கதஶன்றி புகஶட்ெஸ்ென்டுெளினெக இருந்த த–ஶஶலஶதப் 

கபஶக்கினர்] ற்றும் நியப்பிபுத்தலப் பிற்கபஶக்ெஶரர்ெள் உெனஶன 

கபஶஶட்ெத்தில், அன்னம நஶள்லன அசின் சகிப்புத் தன்னனயும், 

அலர்ெளின் கபஶதனனெளுக்குப் பஶதுெஶப்பும்கூெப் ஜபற்றுத் தந்த தத்துலலஶத 

நஶலெக்ெத்னத அன்னம சூெஶன பிச்சினனெனரப் ஜபஶறுத்தட்டில் ஜெஶஞ்சம் 

ஜெஶஞ்சஶெக் னெவிட்ெனர். 1840-இல் நஶன்ெஶம் ஃபிஜெரிக் வில்லிம் 

அசருென் னலதீெ இனமப்பற்றுலஶதமும் (pietism) முற்மதிெஶ 

நியப்பிபுத்துல பிற்கபஶக்கு லஶதமும் அரினை றிகபஶது 

ஜலளிப்பனெஶெக் ெட்சி கசர்லது தவிர்க்ெ முடிஶதது ஆகிவிட்ெது. 

அப்கபஶதும்கூெத் தத்துல ஆயுதங்ெனரக் ஜெஶண்டுதஶன கபஶஶட்ெம் 

நெத்தப்பட்ெது. ஆனஶல், அருலஶன (abstract) தத்துலக் குறிக்கெஶள்ெளுக்ெஶெ 



நெத்தப்பெவில்னய. பு லழிப்பட்ெ தத்னதயும், நெப்பிலிருந்த அனசயும் 

எழித்துக் ெட்டுலனத கநஶக்கிப் கபஶஶட்ெம் திரும்பிது. நனெமுனமக் 

குறிக்கெஶள்ெள் இன்னமும் ஜபருரவுக்குத் தத்துல முெமூடியிட்டு Deutshe 

Jahrbucher–இல் [1841 முதல் 1843 லன னயப்சிக் நெரில் ஜலளிலந்த 

இரம் ஜவெல்லஶதிெளின் பத்திரிக்னெ] முன்னலக்ெப்பட்டு லருனெயில், 

1842-ஆம் ஆண்னெ Rheinische Zeitung-இல் [1842 முதல் 1843 லன 

கெஶகயஶன் நெரில் ஜலளிலந்த னன் நெ முதயஶளி லர்க்ெப் பிதிநிதிெள் 

நெத்தி பத்திரிக்னெ. ஶர்க்ஸ் இதில் பணிபுரிந்தஶர். ஆசிரிர் குழுவிலும் 

இருந்துள்ரஶர்] இரம் ஜவெலிக் ெருத்துப்கபஶக்கு, தனயஜடுத்துலரும் 

தீவிலஶத முதயஶளித்துல லர்க்ெத்தின் தத்துலஶெத் தன்னன கநடிஶெக் 

ெஶட்டிக் ஜெஶண்ெது. தணிக்னெ முனமன ஶற்றுலதற்கு ட்டுக தத்துலம் 

ன்னும் முெமூடினப் பன்படுத்திக் ஜெஶண்ெது. 

ன்மஶலும், அந்தக் ெஶயெட்ெத்தில் அசில், முட்ெஶெஶய்க் கிெந்தது. னகல, 

முதன்னஶன கபஶஶட்ெம் தத்னத திர்த்துத் திருப்பிவிெப்பட்டிருந்தது. 

இந்தப் கபஶஶட்ெம் - குறிப்பஶெ, 1840-லிருந்து - னமமுெஶன அசில் 

கபஶஶட்ெஶெவும் இருந்தது. ஸ்ட்ஶவ்ஸ் (D.F.Strauss) ழுதி, 1835-இல் 

ஜலளியிெப்பட்ெ இகசுவின் லஶழ்க்னெ [D.F.Strauss, Das Leben Jesu, Bd. 1-

2, Tubingen, 1835-1836] ன்னும் நூல் முதல் உந்துதனய லறங்கிது. 

கிறிஸ்துலப் புஶைக்ெனதெளின் உருலஶக்ெம் பற்றி அதில் கூமப்பட்டிருந்த 

ெருத்துெள் பின்னர் புரூகனஶ பஶலஶல் (Bruno Bauer) றுக்ெப்பட்ென. 

கிறிஸ்துலப் பறங்ெனதத் ஜதஶகுதிெள் ஜஶத்தமும் அலற்றின் ஆசிரிர்ெரஶல் 

இட்டுக் ெட்ெப்பட்ெனல ன்பனதச் சஶன்றுெளுென் நிறுவினஶர். இருலருக்கும் 

இனெகஶன ெருத்து கஶதல், “தன்னுைர்வுக்கும்” (self-consciousness), 

“சஶப்ஜபஶருளுக்கும்” (substance) இனெகஶன கபஶஶட்ெம் ன்கிம தத்துலப் 

கபஶர்னலயில் நனெஜபற்மது. சுவிகசளத்தின் அதிசக் ெனதெள் சமூெக் 

குழுவின் லஶழ்வினூகெ தன்னிச்னசஶன-புலழிப்பட்ெ புஶைப்-புனனவு 



மூயஶெ உருப்ஜபற்மனலஶ அல்யது நற்ஜசய்தித் தூதர்ெரஶகயக இட்டுக்ெட்டிக் 

கூமப்பட்ெனலஶ ன்ம பிச்சினன, உயெ லயஶற்றில் தீர்ஶனெஶன உந்து 

சக்திஶெ இருப்பது “சஶப்ஜபஶருரஶ”, “தன்னுைர்லஶ” ன்னும் கெள்விஶெப் 

ஜபரிதுபடுத்தப்பட்ெது. இறுதிஶெ ஸ்டிர்னர் (Stirner) லந்தஶர். நம் ெஶயத்தி 

அஶெெலஶதத்தின் (anarchism) தீர்க்ெதரிசி இலர். இனமஶண்னயுனெ 

தன்னுைர்வுக்கு கயஶெ, தன்னுனெ இனமஶண்ன மிக்ெ “தஶன்” ன்னும் 

அெந்னதன முன்னலத்தஶர். [1845-இல் னயப்சிக் நெரில் ஶக்ஸ் ஸ்டிர்னர் 

ழுதி ஜலளியிட்ெ Der Einzige und sein Enthum (The Unique and His 

Property) ன்ம நூனய ங்ஜெல்ஸ் இங்கு குறிப்பிடுகிமஶர்]. இலரிெமிருந்து 

பக்கூனின் (Bakunin) நினமகல ெென் லஶங்கியுள்ரஶர். 

ஜவெலிக் ெருத்துப்பிரிவு சினதந்துகபஶன நிெழ்வுப்கபஶக்கின் இந்தப் 

பகுதிக்குள் கற்ஜெஶண்டு நஶம் ெலனம் ஜசலுத்தப் கபஶலதில்னய. அனதவிெ 

நக்கு மிெவும் முக்கிஶனது இதுதஶன்: ெருத்துறுதி மிக்ெ இரம் 

ஜவெலிலஶதிெளில் முக்கி பகுதியினர், உறுதிமிக்ெ தத்னத திர்த்து 

நெத்தி கபஶஶட்ெத்தினுனெ நனெமுனமத் கதனலெளின் ெஶைஶெ, 

ஆங்கிய–ஃபிஞ்சுப் ஜபஶருள்முதல்லஶதம் [Anglo-French materialism] கநஶக்கிப் 

பின்னுக்குத் தள்ரப்பட்ெனர். இதனஶல் அலர்ெள் தங்ெரது ெருத்துப்பிரிவின் 

அனப்புமுனமகஶடு கஶதிக் ஜெஶள்ர கலண்டிதஶயிற்று. ஜபஶருள்முதல்லஶதம் 

இற்னெ என்னம ட்டுக தஶர்த்தம் னக் ெருதுகிமகபஶது, ஜவெலி 

அனப்புமுனமயில் இற்னெ ன்பது நிந்தக் ெருத்தின் ”அந்நிஶக்ெம்” 

(alienation) ன்கம ெருதப்படுகின்மது. இது எருலனெயில் ெருத்து ன்பனதத் 

தம் தஶழ்த்துலனதக குறிக்கிமது னயஶம். இங்கெ அனனத்து நிெழ்வுெளிலும் 

சிந்தித்தலும் சிந்தனனயின் உற்பத்திப் ஜபஶருரஶன ெருத்தும் 

முதன்னஶனனலஶெ இருக்கின்மன. இற்னெ ன்பது அதிலிருந்து 

தருவிக்ெப்பட்ெ என்மஶெவும், ெருத்தின் தலஶல் ட்டுக 

நியலக்கூடிதஶெவும் இருக்கின்மது. இத்தனெ முண்பஶட்டிகய அலர்ெள் 



சிக்கிக் ஜெஶண்டு ஆன ட்டும் கநர்த்திஶெகலஶ அல்யது கஶசஶெகலஶ 

தடுஶறினர். 

அதன்பின் ஃபஶர்பஶக் ழுதி கிறிஸ்தல தத்தின் சஶஶம்சம் ன்னும் 

நூல் [ஃபஶர்பஶக் ழுதி 1861-இல் னயப்சிக்கில் ஜலளியிெப்பட்ெ Das W 

esen des Christenthums (Essence of Christianity) ன்னும் நூனய ங்ஜெல்ஸ் 

இங்கு குறிப்பிடுகிமஶர்] ஜலளிஶனது. அது எக குத்தில் இந்த 

முண்பஶட்னெத் தூள் தூரஶக்கிது. சுற்றிலனரத்தல் துவுமின்றி 

ஜபஶருள்முதல்லஶதத்னத மீண்டும் அரினையில் அர்த்திது. 

இற்னெஶனது அனனத்துத் தத்துலங்ெளுக்கும் சஶர்பின்றி நியவுகிமது. இந்த 

அடிப்பனெயின் கல்தஶன் னித இனஶகி நஶம் – நஶமும் இற்னெயின் 

உற்பத்திப் ஜபஶருட்ெள்தஶம் – லரர்ந்து லந்திருக்கிகமஶம். இற்னெக்கும் 

னிதனுக்கும் அப்பஶல் துவும் இல்னய. நம்முனெ தக் ெற்பனனெள் 

பனெத்துள்ர ெெவுரர்ெள் னப்படுகலஶர் நது ஜசஶந்த சஶத்தின் விசித்தஶன 

பிதிபலிப்பு ட்டுக. ந்திம் உனெத்ஜதறிப்பட்ெது; “அனப்புமுனம” 

தெர்க்ெப்பட்டு, எதுக்ெப்பட்ெது. முண்பஶடு ன்பது நது ெற்பனனயில் 

ட்டுக நியவுலது னக் ெஶட்ெப்பட்டுக் ெனந்து கபஶனது. இந்த நூனயப்பற்றி 

எருலர் அறிந்து ஜெஶள்ர, விடுதனய உைர்னல நல்கும் இந்நூலின் தஶக்ெத்னத 

எருலர் தஶக அனுபவித்து உைர்ந்திருக்ெ கலண்டும். ங்கும் உற்சஶெம் 

ெனபுண்டு ஏடிது; நஶங்ெள் அனனலரும் உெகன ஃபஶர்பஶக்லஶதிெள் 

ஆகிவிட்கெஶம். ஶர்க்ஸ் வ்லரவு உற்சஶெத்துென் இந்தப் புதி ெருத்துருனல 

லஶழ்த்தி லகலற்மஶர், விர்சனக் ெருத்து கலறுபஶடுெள் அனனத்னதயும் மீறி 

ந்த அரவுக்கு அதன் ஜசல்லஶக்குக்கு ஆட்பட்டிருந்தஶர் ன்பனதப் புனிதக் 

குடும்பம் (The Holy Family) ன்னும் நூலில் படித்தறியஶம். 

இந்த நூலின் குனமபஶடுெளுங்கூெ அதன் உெனடிச் ஜசல்லஶக்குக்கு உதவின. 

சிய கலனரெளில் மினெ அயங்ெஶஶெவும் அனந்த அதன் இயக்கி 



பூர்லஶன நனெ, பந்த லஶசெர் கூட்ெத்னத ஈர்த்தது. ப்படி இருப்பினும், 

ஜநடுங்ெஶயம் நீடித்திருந்த அருலஶன, ளிதில் புரிந்து ஜெஶள்ர முடிஶத 

ஜவெலித்துக்குப் பிமகு, புத்துைர்வு ஊட்டுலதஶய் அனந்தது. அன்பினன 

மிதமிஞ்சி அரவுக்குத் ஜதய்வீெம் ஆக்கிதற்கும் இது ஜபஶருந்தும். “தூ 

பகுத்தறிவின்” இனமஶண்ன ஆட்சி இனி சகிக்ெ முடிஶது ன்று 

ஆனபிமகு லந்தபடிஶல் இதனன நிஶப்படுத்த முடிஶது ன்மஶலும் 

ன்னிக்ெக் கூடிகத. ஆனஶல், 1844-ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜெர்னியில் 

”படித்தலர்ெளினெக” பிகரக் கநஶனப்கபஶயப் பவிக் ஜெஶண்டிருந்த 

“உண்னஶன கசஶளலிசம்” துல்லிஶெ ஃபஶர்பஶக்கின் இந்த இண்டு 

பயவீனங்ெனரக தன்னுனெ ஜதஶெக்ெப் புள்ளிஶெ டுத்துக்ஜெஶண்ெது 

ன்பனத நஶம் மக்ெயஶெஶது. என்று, விஞ்ஞஶன அறிவுக்குப் பதியஶெ 

இயக்கி நமுள்ர ஜசஶற்ஜமஶெர்ெனர முன்னலத்தது. இண்டு, உற்பத்தினப் 

ஜபஶருரஶதஶ அடிப்பனெயில் ஶற்றினப்பதன் மூயம் பஶட்ெஶளி லர்க்ெத்தின் 

விடுதனய ன்பதற்குப் பதியஶெ “அன்பின்” மூயம் னிதகுயத்தின் விடுதனய 

னப் கபசிது. சுருங்ெக் கூறின், திரு. ெஶர்ல் குரூன் (Karl Grun) 

கபஶன்கமஶஶல் பப்பப்பட்ெ அருலருப்பூட்டும் அயங்ெஶ ழுத்துெளிலும் 

அன்புப் பலசங்ெளிலும் தன்னனக பறிஜெஶடுத்தது. 

ற்ஜமஶரு விளத்னதயும் நஶம் மக்ெக் கூெஶது: ஜவெலிக் ெருத்துப்பிரிவு 

சினதந்து கபஶயிற்று. ஆனஶல் ஜவெலித் தத்துலம் விர்சனத்தின் மூயஶெ 

முறிடிக்ெப் பெவில்னய. ஸ்ட்ஶஸ், பவ்லர் இருலரும் அதன் எரு பகுதின 

டுத்துக் ஜெஶண்டு, அனத ற்ம பகுதிக்கு திஶெ நிறுத்தி லஶதப் கபஶர் 

புரிந்தனர். ஃபஶர்பஶக் அந்த அனப்புமுனமனச் சிதமடித்து, உதறித் 

தள்ளினஶர். ஆனஶல் எரு தத்துலத்னதத் ஜலறுகன தலமஶனது ன்று அடித்துக் 

கூறுலதஶல் ட்டும் எழித்துக்ெட்டிவிெ முடிஶது. கலும், கதசத்தின் 

அறிவுசஶர் லரர்ச்சி மீது ஶஜபரும் ஜசல்லஶக்குச் ஜசலுத்தி ஜவெலித் 

தத்துலம் கபஶன்ம எரு சக்தி லஶய்ந்த பனெப்னப ஜலறுகன புமக்ெணிப்பதன் 



மூயம் எழித்துக்ெட்ெ முடிவில்னய. அதன் ஜசஶந்த அர்த்தத்திலிருந்து 

அதனன விடுவிக்ெ கலண்டும். அதஶலது, விர்சனத்தின் மூயம் அதன் 

லடிலத்னத உனெத்ஜதறிகிம அகத கலனரயில், அதன் மூயம் ஜலன்று 

ஜபற்றுள்ர புதி உள்ரெக்ெத்னதக் ெஶப்பஶற்ம கலண்டும். இது வ்லஶறு ஜசய்து 

முடிக்ெப்பட்ெது ன்பனத இனிலரும் பகுதியில் ெஶண்கபஶம். 

ஆனஶல், இதற்கினெக, ஃபஶர்பஶக் வ்லரவு கெலயஶெ ஜவெனய எதுக்கித் 

தள்ளினஶகஶ அகத அரவுக்கு 1848-ஆம் ஆண்டின் புட்சிஶனது தத்துலங்ெள் 

அனனத்னதயும் எதுக்கித் தள்ளிவிட்ெது. கலும், இந்த நிெழ்வுப்கபஶக்கில் 

ஃபஶர்பஶக்கும்கூெப் பின்னணிக்குத் தள்ரப்பட்ெஶர். 

 

 

2. ஜபஶருள்முதல்லஶதக் கெஶட்பஶடு பற்றி விரக்ெம் 

 

அனனத்துத் தத்துலங்ெளின், குறிப்பஶெ மிெவும் அண்னக் ெஶயத்னத 

தத்துலத்தின், மிெப்ஜபரும் அடிப்பனெக் கெள்வி, சிந்தனனக்கும் 

இருத்தலுக்கும் இனெக உள்ர உமவு பற்றிதஶகும். மிெப் பறங்ெஶயம் 

ஜதஶட்கெ, னிதர்ெள் தங்ெள் ஜசஶந்த உெல்ெளின் ெட்ெனப்னபப் பற்றி 

இன்னும் துவுக அறிந்திஶத நினயயில், ெனவுத் கதஶற்மங்ெளின் ெஶைங்ெள் 

புரிஶத ெஶைத்தஶல், தங்ெளின் சிந்தனனயும் புயனுைர்வும் தங்ெள் உெம்பின் 

ஜசல்பஶடுெள் அல்ய ன்றும் உெம்பில் தங்கியிருந்து ைத்தின்கபஶது 

உெம்னபவிட்டு ஜலளிகறுகிம எரு தனிகலமஶன ஆன்ஶவின் ஜசல்ெள் 

ன்றும் நம்பத் ஜதஶெங்கினர். அன்றுஜதஶட்டு, னிதர்ெள் இந்த ஆன்ஶவுக்கும் 

ஜலளியுயகுக்கும் இனெக உள்ர உமவு பற்றிச் சிந்திக்ெ கலண்டி 



ெட்ெஶத்துக்கு ஆரஶனஶர்ெள். ைத்தின்கபஶது உெம்னபவிட்டு ஜலளிகறி 

ஆன்ஶ ஜதஶெர்ந்து லஶழ்கிமது னில் அதற்ஜென எரு தனிகலமஶன ைத்னதக் 

ெண்ெறி கலண்டி அலசிம் கநவில்னய. இவ்லஶமஶெ ஆன்ஶவின் 

அழிஶத் தன்ன குறித்த ெருத்து உருலஶயிற்று. லரர்ச்சியின் அன்னம 

ெட்ெத்தில் இக்ெருத்து ஏர் ஆறுதயஶெ உருலஶெவில்னய, திர்த்துப் 

கபஶஶடுலதஶல் பனில்னய ன்று அனந்த தனயவிதிஶெகல உருலஶகிது. 

ஜபரும்பஶலும், கிகக்ெர்ெள் த்தியில் நியவினதப் கபஶய, எரு சஶதெஶன 

துதிர்ஷ்ெ ஶெகல கதஶன்றிது னயஶம். ஆன்ஶ நியவுகிமது ன்பனத எப்புக் 

ஜெஶள்லது, தனிநபரின் அழிஶநினய ன்ம சலிப்பூட்டும் ெருத்துக்கு இட்டுச் 

ஜசல்கிமது. உெல் ணித்தபின் இந்த ஆன்ஶனல னலத்துக் ஜெஶண்டு ன்ன 

ஜசய்லஜதன்று விரங்ெஶத, ங்கும் நியவி சஶதஶை அறிஶனயிலிருந்து 

கதஶன்றி தடுஶற்மக இவ்லஶறு இட்டுச் ஜசன்மது; ன ஆறுதலுக்ெஶன த 

விருப்பம் அன்று. மிெச் சரிஶெ, இகத கபஶன்ம முனமயில், இற்னெ 

சக்திெனர உருலெப்படுத்துலதன் மூயஶெ முதற் ெெவுள்ெள் உருலஶயின. 

தங்ெள் கலும் லரர்ச்சினெந்த ஜபஶழுது இந்தச் ெெவுள்ெள் கலும் கலும் 

தஶர்த்தத்துக்குப் புமம்பஶன லடிலத்னதப் ஜபமத் ஜதஶெங்கின. இறுதிஶெ, 

மத்தஶற லம்புக்குட்பட்ெ, பஸ்பம் லம்பிட்டுக் ஜெஶள்ளும் பய 

ெெவுள்ெளிலிருந்து, எருனலஶத தங்ெளின் தனிப்பட்ெ எக ெெவுள் ன்னும் 

ெருத்து னிதர்ெளின் னங்ெளில் உதித்தது. னிதனுனெ நுண்ைறிவின் 

லரர்ச்சிப்கபஶக்கில் இற்னெஶெ நிெழ்கின்ம, அருலஶக்கும் எரு 

நிெழ்வுப்கபஶக்கு (a process of abstraction) மூயஶெ இது நிெழ்ந்தது.அதனன 

லடிெட்டி இமக்கி நிெழ்வுப்கபஶக்கு ன்றுகூெச் ஜசஶல்கலன். 

இவ்லஶமஶெ, அனனத்துத் தத்துலங்ெளின் தனயஶ பிச்சினனஶன, 

இருத்தலுென் சிந்தனனக்குள்ர உமவு, இற்னெயுென் ஆன்ஶவுக்குள்ர உமவு 

பற்றி பிச்சினன, அனனத்து தங்ெளுக்கும் சனரக்ெஶத லனெயிகய, 

ெஶட்டுமிஶண்டி நினயயின் குறுகி னப்கபஶக்கு ஜெஶண்ெ, மூெத்தனஶன 



ண்ைப் கபஶக்குெளில் கலர் ஜெஶண்டுள்ரது. ஆனஶல், கஶப்பஶவிலுள்ர க்ெள் 

சமூெம் கிறித்தல த்தி ெஶயங்ெளின் நீண்ெ உமக்ெ நினயயிலிருந்து 

விழித்துக் ஜெஶண்ெ பிமகெ, இந்தப் பிச்சினனன முதல் தெனலஶெ முழுத் 

துல்லிஶெ முன்னலக்ெ முடிந்தது; அதன் முழு முக்கித்துலத்னதயும் ஜபம 

முடிந்தது. இருத்தலுென் உமவுபடுத்திப் பஶர்க்கும்கபஶது சிந்தனன லகிக்கும் 

நினயபற்றி பிச்சினன, த்தி ெஶய ட்ெறிவுலஶதத்தில் ஶஜபரும் பஶத்திம் 

லகித்த அகத பிச்சினன, து முதன்னஶனது, ஆன்ஶலஶ இற்னெஶ 

ன்னும் பிச்சினன - அப்பிச்சினன கிறிஸ்துலத் திருச்சனபனப் 

ஜபஶறுத்தலன இப்படிஜஶரு கெள்விஶய் கூர்னஶக்கி முன்னலக்ெப்பட்ெது: 

ெெவுள் உயெத்னதப் பனெத்தஶஶ அல்யது உயெம் ப்கபஶதுக நிந்தஶெ 

இருந்து லருகிமதஶ? 

இந்தக் கெள்விக்குத் தத்துலலஶதிெள் அளித்த பதில்ெள் அலர்ெனர இண்டு 

ஶஜபரும் முெஶம்ெரஶெப் பிரித்தன. இலர்ெளுள் இற்னெனவிெ 

ஆன்ஶவின் முதன்னன லலியுறுத்தி, அதன்ெஶைஶெ, இறுதி நினயயில், 

கதஶ எரு விதத்தில் உயெம் பனெக்ெப்பட்ெது ன்று அனுஶனித்துக் 

ஜெஶண்ெலர்ெள் ெருத்துமுதல்லஶத முெஶனச் கசர்ந்தலர்ெள். இந்த முெஶனச் 

கசர்ந்த தத்துலலஶதிெளிெக, டுத்துக்ெஶட்ெஶெ ஜவெல் கபஶன்மலர்ெளினெக, 

உயெத்தின் உருலஶக்ெம் பற்றி ெருத்து கிறிஸ்துல தத்தில் இருப்பனதக் 

ெஶட்டிலும் கலும் சிக்ெயஶனதஶெவும் அபத்தஶனதஶெவும் இருக்கிமது. 

இற்னென முதன்னஶெக் ெருதி ற்மலர்ெள் ஜபஶருள்முதல்லஶத 

முெஶமின் பல்கலறு ெருத்துப்பிரிவுெனரச் கசர்ந்தலர்ெள். 

ெருத்துமுதல்லஶதம், ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்னும் இவ்விண்டு கூற்றுெளும் 

ஜதஶெக்ெத்தில் இனதத் தவி கலறு னதயும் குறிக்ெவில்னய. இந்த நூலிலும் 

கலறு ந்தப் ஜபஶருளிலும் அனல பன்படுத்தப்பெவில்னய. அலற்றுக்கு கலறு 



தஶலது ஜபஶருள் தரும்ஜபஶழுது, ன்ன குறப்பம் ற்படுகிமது ன்பனதக் கீகற 

ெஶண்கபஶம். 

ஆனஶல், சிந்தனனக்கும் இருத்தலுக்கும் உள்ர உமனலப் பற்றி பிச்சினனக்கு 

ற்ஜமஶரு பக்ெமும் உண்டு: நம்னச் சுற்றியுள்ர உயெத்னதப் பற்றி நது 

சிந்தனனெள் இந்த உயெத்கதஶடு த்தனெ உமனலக் ஜெஶண்டுள்ரன? நது 

சிந்தனன தஶர்த்த உயனெ அறிந்துைரும் திமன் ஜெஶண்ெதஶ? தஶர்த்தஶன 

உயெத்னதப் பற்றி நது ெருத்துக்ெளிலும் ண்ைங்ெளிலும் தஶர்த்தத்னதச் 

சரிஶெப் பிதிபலிக்ெ நம்ஶல் முடிகிமதஶ? தத்துலவில் ஜஶழியில் இந்தப் 

பிச்சினனஶனது, சிந்தனன, இருத்தல் ஆகி இண்டின் முற்ஜமஶருன 

பற்றி பிச்சினன ன்று அனறக்ெப்படுகிமது. தத்துலலஶதிெளில் மிெ அதிெப் 

ஜபரும்பஶன்னயினர் இந்தப் பிச்சனனக்கு உென்பஶெஶன பதினயக 

தருகின்மனர். டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, ஜவெனயப் ஜபஶறுத்தலன இந்த உென்பஶெஶன 

ெருத்து மிெவும் ஜலளிப்பனெ. ஜனனில் தஶர்த்த உயகில் நஶம் 

அறிந்துைர்லது, துல்லிஶெ அதன் ண்ை உள்ரெக்ெத்னதத்தஶன்; அந்த 

ண்ை உள்ரெக்ெக உயெத்னத நிந்தக் ெருத்தின் (absolute idea) 

படிப்படிஶன ஜய்யுருக்ெஶட்சிஶெ ஆக்குகின்மது. இந்த நிந்தக் ெருத்து 

அனஶதி ெஶயம் ஜதஶட்டு ங்கெகஶ, இந்த உயெத்துக்குச் சஶர்பின்றி, 

உயெத்துக்கு முன்பஶெகல இருந்து லந்திருக்கிமதஶம். தன்னரவில் ண்ைத்தின் 

உள்ரெக்ெஶெகல இருக்கின்ம என்னம, சிந்தனனஶல் அறிந்துை முடியும் 

ன்பது கற்ஜெஶண்டு நிரூபைம் துவும் கதனலயின்றி ஜலளிப்பனெஶெ 

விரங்ெக் கூடிது. இங்கெ து நிரூபிக்ெப்பெ கலண்டுகஶ அது ற்ஜெனகல 

முன்நிபந்தனனெளில் பூெெஶய் உள்ரெங்கியுள்ரது ன்பதும் அகத அரவுக்கு 

ஜலளிப்பனெஶகும். ஆனஶல், சிந்தனன, இருத்தல் ஆகிலற்றின் 

முற்ஜமஶருன பற்றி தன்னுனெ நிரூபைத்திலிருந்து, ஜவெல் கலும் எரு 

முடிவுக்கு லருலனத அது வ்விதத்திலும் தடுக்ெவில்னய. அதஶலது, 

அலருனெ தத்துலம் அலருனெ சிந்தனனக்குச் சரிஶெ இருக்கின்ம 



ெஶைத்தஶல் அது என்று ட்டுக சரிஶனது. னிதகுயம் அலருனெ 

தத்துலத்னத உெனடிஶெக் ெருத்துநினயயிலிருந்து ஜசல்முனமக்குக் 

ஜெஶண்டுலந்து, உயெம் முழுலனதயும் ஜவெலிக் கெஶட்பஶடுெளின்படி 

ஶற்றினப்பதன் மூயம், சிந்தனன, இருத்தல் ஆகி இண்டின் 

முற்ஜமஶருன தன்னுனெ சரித்தன்னன (validity) நிரூபித்துக் ஜெஶள்ர 

கலண்டும். அலருக்கு இருந்த இந்தப் பின அகநெஶெ ல்யஶத் 

தத்துலலஶதிெளுக்கும் இருந்தது னயஶம். 

இகதஶடுகூெ ஜலவ்கலறு தத்துலலஶதிெனரக் ஜெஶண்ெ ற்ஜமஶரு கூட்ெமும் 

உண்டு. இலர்ெள் இந்த உயெத்னத வ்லனெயியஶலது அறிந்துைர்லது அல்யது 

குனமந்தது உயெம் பற்றி எரு முழுனஶன அறிந்துைர்தல் 

சஶத்திம்தஶனஶ ன்று கெள்வி ழுப்புபலர்ெள். மிெவும் நவீன ெஶயத் 

தத்துலலஶதிெளுள் ஹியூம் (Hume), ெஶன்ட் (Kant) இருலரும் அந்த 

லனெனச் கசர்ந்தலர்ெள். தத்துலவில் லரர்ச்சியில் அலர்ெள் இருலரும் 

மிெவும் முக்கிஶன பஶத்திம் லகித்துள்ரனர். இலர்ெளின் ெண்கைஶட்ெத்னத 

றுப்பதற்குரி தீர்ஶனெஶன ெருத்து, ெருத்துமுதல்லஶத நினயயிலிருந்து 

அறிந்துைர்தல் சஶத்திம் ன்ம அரவுக்கு, ஜவெல் அலர்ெரஶல் ற்ஜெனகல 

கூமப்பட்டுவிட்ெது. ஜபஶருள்முதல்லஶத நினயயிலிருந்து ஃபஶர்பஶக் 

கூடுதயஶெச் ஜசஶன்னலற்றில் ஆறத்னதவிெச் சஶர்த்திக அதிெம். 

இக்ெருத்துக்கும் இதுகபஶன்ம ற்ஜமல்யஶத் தத்துலப் பிதற்மல்ெளுக்கும் 

ஜநற்றிடி றுப்பஶெ விரங்குலது நனெமுனமக ஆகும். அதஶலது, 

பரிகசஶதனனயிலும், ஜதஶழில்துனமயிலும் ஜய்ப்பிக்ெப்படும் நனெமுனம 

ஆகும். இற்னெயின் நிெழ்வுப்கபஶக்கு என்னம நஶக உருலஶக்கி, அதன் 

இல்பஶன சூறல்நினயெளிலிருந்து அதனன ஜலளிக்ஜெஶைந்து, நது ஜசஶந்த 

கநஶக்ெங்ெளுக்குப் பன்பெச் ஜசய்லதன் மூயம், அந்த நிெழ்வுப்கபஶக்கு குறித்த 

நது ெருத்துரு சரிஶனகத ன்று நம்ஶல் நிரூபிக்ெ முடிந்தஶல், 

ெஶன்டிலஶதிெளின் புரிந்து ஜெஶள்ர முடிஶத ”தஶகனஶன ஜபஶருள்” (thing-in-



itself) எரு முடிவுக்கு லந்துவிடும். தஶலங்ெள் ற்றும் வியங்குெளின் 

உெல்ெளில் உற்பத்திஶகும் இசஶனப் ஜபஶருள்ெள், அங்ெெ இசஶனம் 

(Organic Chemistry) அலற்னம என்மன்பின் என்மஶெ உற்பத்தி ஜசய்த் 

ஜதஶெங்கும்லன, இத்தனெ ”தஶகனஶன ஜபஶருள்ெரஶெகல” இருந்து லந்தன. 

அவ்லஶறு நஶக உற்பத்தி ஜசய்த பிமகு, “தஶகனஶன ஜபஶருள்” நக்ெஶன 

ஜபஶருரஶய் ஆனது. டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, ஶஞ்சிட்டிச் ஜசடியிலிருந்து 

கினெக்கும் சஶப் ஜபஶருள் அலிழரின் (alizarin). இந்தச் சஶப் 

ஜபஶருளுக்ெஶெ இனிகல் நஶம் ஶஞ்சிட்டிச் ஜசடின லலில் பயிரிட்டுச் 

சிப்பெ கலண்டிதில்னய. அனதவிெ லிலஶெவும் ளிதஶெவும் நியக்ெரித் 

தஶரிலிருந்து அலிழரினனத் தஶர் ஜசய்து ஜெஶள்கிகமஶம். கெஶப்பர்நிக்ெஸின் 

சூரி ண்ெய அனப்புமுனம முன்னூறு ஆண்டுெரஶெ எரு ெருதுகெஶரஶெகல 

இருந்து லந்தது. இந்தக் ெருதுகெஶள் உண்னஶலதற்கு நூறு, ஆயிம், 

பத்தஶயித்தில் எரு லஶய்ப்பு இருந்த கபஶதிலும், அது இன்னும் 

ெருதுகெஶரஶெகல இருந்து லந்தது. ஆனஶல் ஜயஜலரிக (Leverrier) அலர்ெள் 

சூரி ண்ெய அனப்பிலிருந்து ஜபமப்பட்ெ விலங்ெளின் அடிப்பனெயில் 

இதுலன அறிஶத கிெம் என்று இருப்பதன் அலசித்னதத் தருவித்தது 

ட்டுமின்றி, லஶனத்தில் இந்தக் கிெம் ெட்ெஶஶெ இருக்ெ கலண்டி 

இெத்னதயும் ெைக்கிட்டுக் கூறினஶர். ெஶல்கய (Galle) அலர்ெள் 

உண்னஶெகல இந்த கிெத்னதக் ெண்டுபிடித்தஜபஶழுது, கெஶப்பர்நிக்ெஸின் 

அனப்புமுனம நிரூபிக்ெப்பட்ெது. [ஜபர்லின் விண்ைஶய்வுக் கூெத்தின் 

லஶனில் அறிஞஶன கெஶென் ெஶல்கய 1846-இல் ெண்டுபிடித்த ஜநப்டியூன் 

கிெம் இங்கு குறிப்பிெப்படுகிமது]. அப்படியிருந்தும், நவீன 

ெஶன்ட்டிலஶதிெள் ஜெர்னியில் ெஶன்ட்டிக் ெருத்துருவுக்கும் (Kantian 

Concept), இங்கியஶந்தில் அறிஜஶைஶலஶதிெள் (agnostics) ஹியூமின் 

ெருத்துருவுக்கும் (அங்கெ உண்னயில் அது எருகபஶதும் 

னமந்துகபஶய்விெவில்னய) புத்துயிரூட்ெ முன்று லருகிமஶர்ெள். 



கெஶட்பஶட்டு ரீதியிலும் நனெமுனம ரீதியிலும் இத்தனெ ெருத்துருக்ெள் நீண்ெ 

ெஶயத்துக்கு முன்னக றுக்ெப்பட்டு விட்ெனல ன்பனதக் ெருத்தில் ஜெஶண்டு 

பஶர்த்தஶல், இலர்ெளின் [ெஶன்ட்டிலஶதிெள் ற்றும் அறிஜஶைஶனலஶதிெளின்] 

முற்சி விஞ்ஞஶனரீதியில் எரு பின்னனெலஶகும். கலும், நனெமுனமயில் 

ஜபஶருள்முதல் லஶதத்னத உயெத்துக்கு முன்னஶல் றுத்துவிட்டுத் 

திருட்டுத்தனஶெ அதனன ற்பதற்குரி ஜலட்ெக்கெெஶன லழிமுனமக தவி 

கலறில்னய. 

ஆனஶல் ஜெக்ெஶர்ட்கெ (Descartes) முதல் ஜவெல் லன, வஶப்ஸ் (Hobbes) 

முதல் ஃபஶர்பஶக் லனஶன நீண்ெ ெஶயப் பகுதியில் தத்துலலஶதிெள், 

அலர்ெள் நினனப்பனதப் கபஶய, தூ பகுத்தறிவின் சக்தியினஶல் ட்டுக 

எருகபஶதும் உந்தப்பெவில்னய. அதற்கு ஶமஶெ, உண்னயிகயக அலர்ெனர 

அதிெஶெ முன்கனஶக்கித் தள்ளிது துஜலன்மஶல், இற்னெ விஞ்ஞஶனம், 

ஜதஶழில்துனம ஆகிலற்றின் சக்தி லஶய்ந்த, ப்கபஶனதயும்விெ அதிகலெஶெப் 

பஶய்ந்துலந்த முன்கனற்மக ஆகும். ஜபஶருள்முதல்லஶதிெளினெக இது 

ஜலளிப்பனெஶெத் ஜதளிலஶெத் ஜதரிந்தது. ஆனஶல் ெருத்துமுதல்லஶத 

அனப்புமுனமெளும்கூெ கலும் கலும் ஜபஶருள்முதல்லஶத உள்ரெக்ெத்னதத் 

தக்குள் நிப்பிக் ஜெஶண்டு, இற்னெக ெெவுள் னச் ஜசஶல்லி, னத்துக்கும் 

பருப்ஜபஶருளுக்குமினெக உள்ர திர்நினயனச் (antithesis between mind 

and matter) சசப்படுத்த முன்மன. இவ்லஶமஶெ, இறுதியிகய, ஜவெலி 

அனப்புமுனம லழிமுனமயிலும் உள்ரெக்ெத்திலும் ெருத்துமுதல்லஶதரீதியில் 

தனயகீறஶெ ஶற்றி னலக்ெப்பட்ெ ஜபஶருள்முதல்லஶதஶெகல கதஶற்மளிக்கிமது. 

ஆெகல, ஃபஶர்பஶக் பற்றி தன்னுனெ பண்பு விரக்ெத்தில் ஸ்ெஶர்க்கெ, 

சிந்தனனக்கும் இருத்தலுக்கும் இனெக உள்ர உமவு பற்றி இந்த 

அடிப்பனெப் பிச்சினன ஜதஶெர்பஶெ ஃபஶர்பஶக் லகிக்கும் நினயபற்றி 

ல்யஶலற்றுக்கும் முன்னதஶெ ஆய்வு ஜசய்கிமஶர். சுருக்ெஶன முன்னுனயில், 



முந்னத தத்துலலஶதிெளின், குறிப்பஶெக் ெஶன்ட்டுக்குப் பின்லந்தலர்ெளின் 

ெண்கைஶட்ெங்ெனரக் ெனஶன தத்துல ஜஶழியிகய கதனலற்ம முனமயில் 

விரக்குகிமஶர். ஜவெலின் நூல்ெளிலுள்ர சிய பகுதிெனர மிெவும் சம்பிதஶ 

முனமயிகய டுத்தஶள்லதன் மூயம், ஜவெலுக்குத் தகலண்டினதக் ெஶட்டிலும் 

மிெவும் குனமலஶன சிமப்னபக தருகிமஶர். இத்தனெ முன்னுனக்குப்பின், 

ஃபஶர்பஶக்குனெ இக்ெ றுப்பிலின் (metaphysics) லரர்ச்சிப் கபஶக்கு 

பற்றிக எரு விரிலஶன விரக்ெவுன ஜதஶெர்கிமது. இந்த லரர்ச்சிப் கபஶக்கு 

இந்தத் தத்துலலஶதியின் ழுத்துெளில் ஜதஶெர்ச்சிஶெப் பிதிபலித்திருக்கும் 

பஶங்கினன அடிஜஶற்றிக இந்த விரக்ெவுன அனந்துள்ரது. இந்த 

விரக்ெவுன மிகுந்த ெலனத்துெனும் ஜதளிவுெனும் விரித்துனக்ெப்பட்டுள்ரது. 

ஆனஶல் நூல் முழுலதிலும் ெஶைப்படுலது கபஶயகல இந்த விரக்ெவுனயிலும் 

தத்துலலஶதச் ஜசஶற்ஜமஶெர் அனப்பின் சுன ற்மப்பட்டுள்ரது. ல்யஶ 

இெங்ெளிலுக இனல தவிர்க்ெ இயஶதனல ன்று வ்லனெயிலும் கூம 

முடிஶது. இந்நூயஶசிரிர் [ஸ்ெஶர்க்கெ] தஶம் சஶர்ந்த அகத ெருத்துப்பிரிவின் 

கூற்று முனமன (manner of expression) அல்யது ஃபஶர்பஶக்கின் கூற்று 

முனமனககூெ ந்த அரவுக்குக் குனமலஶெவும், மிெவும் கலறுபட்ெ 

ெருத்துப்கபஶக்குெளின், குறிப்பஶெ தற்கபஶது பலயஶெப் கபசப்படுகின்ம, 

தத்துலஞஶனம் ன்று தம்னப் பனமசஶற்றிக் ஜெஶள்ளும் கபஶக்குெளின் 

ஜசஶற்பிகஶெங்ெனர ந்த அரவுக்கு அதிெஶெவும் அள்ளி வீசுகிமஶகஶ அந்த 

அரவுக்கு இலது விரக்ெவுன மிெவும் ெலனய தரும் வினரனல 

ற்படுத்துகிமது. 

ஃபஶர்பஶக்கின் பரிைஶ லரர்ச்சிப் கபஶக்கு, எரு ஜவெலிலஶதி 

ஜபஶருள்முதல் லஶதிஶெப் பரிைமித்தனதப் கபஶன்மகத. எரு முழுனஶன 

ஜதஶல்பு ஜவெலி லஶதிஶெ (Orthodox Hegelian) அலர் எருகபஶதும் 

இருந்ததில்னய ன்பது உண்னக. அலருனெ இந்தப் பரிைஶ 

லரர்ச்சியில் எரு திட்ெலட்ெஶன ெட்ெத்தில் தனக்கு முந்திலரின் 



[ஜவெலின்] ெருத்துமுதல்லஶத அனப்புமுனமயிலிருந்து முழுனஶெ 

முறித்துக் ஜெஶள்ர கலண்டி ெட்ெஶம் ற்பட்ெது. உயெம் கதஶன்றுலதற்கு 

முன்கப நிந்தக் ெருத்து (absolute idea) நியவிது ன்கிம ஜவெலிக் 

ஜெஶள்னெயும், உயெம் நியவுலதற்கு முன்கப தர்க்ெவில் லனெயினங்ெள் 

(logical categories) நியவின ன்கிம ெருத்தும், நெப்புயகுக்கு அப்பஶல் எரு 

பனெப்பஶளி இருக்கிமஶர் ன்ம நம்பிக்னெயின் நம்பமுடிஶ மிச்சஜசஶச்சக 

அன்றி கலறில்னய; ஜபஶருளில் அடிப்பனெயியஶன, நம் புயன்ெரஶல் 

உைத்தக்ெ, நஶஜல்யஶம் லஶழுகின்ம இவ்வுயெம் என்கம தஶர்த்தஶனது; 

நது உள்ளுைர்வும் சிந்தனனயும் வ்லரவுதஶன் புயனுைர்வுக்கு 

அப்பஶற்பட்ெனலஶெத் கதஶன்றினஶலும் அனல எரு ஜபஶருளின், மூனர ன்ம 

உெல் உறுப்பின் உற்பத்திப் ஜபஶருள்ெகர ன்று புரிந்து ஜெஶள்ளுஶறு 

தடுக்ெவியஶச் சக்தியுென் இறுதியில் ஃபஶர்பஶக் தள்ரப்படுகிமஶர். 

பருப்ஜபஶருள் னதின் உற்பத்திப் ஜபஶருள் அன்று. ஆனஶல் னம் ன்பது 

பருப்ஜபஶருளின் உன்னதஶன வினரஜபஶருகர ஆகும். இது தூ 

ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்பது உண்னக. ஆனஶல், இவ்லரவு ஜதஶனயவு லந்த 

ஃபஶர்பஶக் அத்துென் நின்று விடுகிமஶர். ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் மீதுள்ர 

லறக்ெஶன தத்துல ரீதிஶன ஜலறுப்னப - ஜபஶருள்முதல்லஶதக் ெருத்தின் 

மீதல்ய ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்னும் ஜபர் மீதுள்ர ஜலறுப்னப - அலஶல் 

ஜலற்றி ஜெஶண்டு மீர முடிவில்னய. அலர் ஜசஶல்கிமஶர்: 

“ன்னனப் ஜபஶறுத்தலன, ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்பது ஶனிெ சஶஶம்சம் 

ற்றும் அறிவு ன்னும் ஶளினெயின் அடித்தரம் ட்டுக ஆகும். 

ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்பனதக எரு ஶளினெஶெ நஶன் ெருதவில்னய. 

ஆனஶல் உெலில் நிபுைருக்கு, அதன் குறுகி ஜபஶருளில் இற்னெ 

விஞ்ஞஶனிக்கு, டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, ஜஶலிகளஶட்டுக்குப் (Moleschott) 

ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்பது எரு ஶளினெஶெகலதஶன் கதஶன்றுகிமது. இது 

ெட்ெஶஶெ, அலர்ெளுனெ ெண்கைஶட்ெத்திலிருந்தும் 



ஜதஶழில்முனமயிலிருந்தும் ழும் ெருத்தஶகும். பின்கனஶக்கில் நஶன் 

ஜபஶருள்முதல்லஶதிெகரஶடு முழுனஶெ உென்படுகிகமன், ஆனஶல் 

முன்கனஶக்கில்ய”. 

பருப்ஜபஶருளுக்கும் னதுக்கும் இனெக உள்ர உமனலப் பற்றி 

திட்ெலட்ெஶன ெருத்துருனல அடிப்பனெஶெக் ஜெஶண்ெ எரு ஜபஶதுலஶன 

உயெக் ெண்கைஶட்ெஶய் விரங்கும் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்னதயும், எரு 

திட்ெலட்ெஶன லயஶற்றுக் ெட்ெத்தில், அதஶலது, பதிஜனட்ெஶம் நூற்மஶண்டில் 

இந்த உயெக் ெண்கைஶட்ெம் டுத்துனக்ெப் பட்ெ எரு தனிச்சிமப்பஶன 

லடிலத்னதயும் இங்கெ ஃபஶர்பஶக் என்மஶெச் கசர்த்துக் குறப்புகிமஶர். அதற்கும் 

கயஶெ, இற்னெ விஞ்ஞஶனிெள் ற்றும் ருத்துலர்ெளின் மூனரெளில் 

பதிஜனட்ெஶம் நூற்மஶண்டுப் ஜபஶருள்முதல்லஶதம் இன்னமக்கும் ஜதஶெர்ந்து 

நியவிலரும் ஆறற்ம, ஜெஶச்னசஶன லடிலத்னத, 1850-ெளில் பியூஹ்னர் 

(Buchner), ஃகபஶக்ட் (Vogt), ஜஶலிகளஶட் (Moleschott) ஆகிகஶர் தது 

சுற்றுப்பைங்ெளில் கபஶதித்த லடிலத்னத, ஜபஶருள்முதல்லஶதத் தத்துலத்கதஶடு 

கபஶட்டுக் குறப்புகிமஶர். ஆனஶல் ெருத்துமுதல்லஶதம் ஜதஶெர்ச்சிஶன பய 

லரர்ச்சிக் ெட்ெங்ெனரக் ெெந்து லந்தனதப் கபஶயகல, ஜபஶருள்முதல்லஶதமும் 

பய லரர்ச்சிக் ெட்ெங்ெனரக் ெெந்து லந்துள்ரது. எவ்ஜலஶரு செஶப்தெஶன 

ெண்டுபிடிப்புக்குப் பிமகும் - அக்ெண்டுபிடிப்பு இற்னெ 

விஞ்ஞஶனத்துனமயில் நிெழ்ந்தகபஶதும்கூெ - ஜபஶருள்முதல்லஶதம் தன்னுனெ 

லடிலத்னத ஶற்றிக்ஜெஶள்ர கலண்டியிருந்தது. லயஶறும்கூெப் 

ஜபஶருள்முதல்லஶத அணுகுமுனமக்கு உட்படுத்தப்பட்ெ பிமகு அதிலும் 

ஜபஶருள்முதல்லஶத லரர்ச்சியின் எரு புதி பஶனத திமக்ெப்பட்டுள்ரது. 

ஜசன்ம நூற்மஶண்டின் [18-ஆம் நூற்மஶண்டின்] ஜபஶருள்முதல்லஶதம் 

ஜபருரவுக்கு ந்தி லனெப்பட்ெதஶய் இருந்தது. ஜனன்மஶல் அந்தக் 

ெஶயத்தில் ல்யஶ இற்னெ விஞ்ஞஶனங்ெளுள் ந்திவில் (Mechanics) 



ட்டுக, ஜசஶல்யப் கபஶனஶல் லஶன்ண்ெய, பூண்ெய செப்ஜபஶருள்ெளின் 

ந்திவில் ட்டுக, சுருங்ெச் ஜசஶன்னஶல், ஈர்ப்புச் சக்தியின் (gravity) 

ந்திவில் ட்டுக, கதஶஜலஶரு திட்ெலட்ெஶன முடிவுக்கு லந்திருந்தது. 

அக்ெஶயத்தி இசஶனவில் அதன் குறந்னதப் பருலத்தில், ஃபுகரஶஜிஸ்தஶன் 

(phlogistic) லடிலத்தில் ட்டுக இருந்தது. [பதிகனழு, பதிஜனட்ெஶம் 

நூற்மஶண்டுெளில் இசஶனவிலில் நியவிலந்த ஃபுகரஶஜிஸ்தஶன் கெஶட்பஶடு. 

சிய ஜபஶருள்ெளில் ஃபுகரஶஜிஸ்தஶன் ன்னும் எரு ஜபஶருள் இருப்பதஶகயக 

அனல ரிகின்மன ன்று கூறிது].உயிரில் இன்னும் தஶயஶட்டுப் பருலத்தில் 

இருந்தது. தஶல லனெெளும் வியங்கு உயிரினங்ெளும் கஜயழுந்த லஶரிஶெ 

ட்டுக ஆஶப்பட்டிருந்தன. அனல முற்றிலும் ந்திவில் 

ெஶைங்ெரஶகயக விரக்ெப்பட்ென. ஜெக்ெஶர்ட்கெவுக்கு வியங்கு ஏர் ந்திம்; 

அனதப்கபஶயகல பதிஜனட்ெஶம் நூற்மஶண்டுப் ஜபஶருள்முதல்லஶதிெளுக்கு 

னிதன் ஏர் ந்திம். இசஶனவில் ற்றும் அங்ெெ இற்னெயின் (organic 

nature) நிெழ்வுப்கபஶக்குெளுக்கு ந்திவிலின் விதிெளும் ஜபஶருந்துலனகல 

ன்மஶலும், அவ்விதிெள் கலும் உர்நினயஶன இத விதிெரஶல் 

பின்னணிக்குத் தள்ரப்படுகின்மன. இதனனக் ெருத்தில் ஜெஶள்ரஶல் அத்தனெ 

லரர்ச்சிப் கபஶக்குெளுக்கு ந்திவிலின் அரவுகெஶல்ெனர ட்டுக 

ஜபஶருத்திப் பஶர்த்தது, பஶம்பரி ஃபிஜஞ்சுப் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் 

குறிப்பஶன முதயஶலது குனமபஶெஶகும். அந்தக் ெஶயெட்ெத்தில் இது தவிர்க்ெ 

முடிஶத குனமபஶகெ. 

இந்தப் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் குறிப்பஶன இண்ெஶலது குனமபஶடு, 

பிபஞ்சத்னத எரு நிெழ்வுப்கபஶக்ெஶெவும் இனெமஶத, லயஶற்று ரீதிஶன, 

லரர்ச்சின அனெந்து ஜெஶண்டிருக்கும் பருப்ஜபஶருரஶெவும் புரிந்துஜெஶள்ர 

முடிஶத அதன் இயஶன ஆகும். இது அக்ெஶய ெட்ெத்தி இற்னெ 

விஞ்ஞஶனத்தின் தத்துக்கும், அதகனஶடு ஜதஶெர்புனெ இக்ெ 

றுப்பிலுக்கும் அதஶலது இக்ெவிலுக்கு திஶன தத்துலப்படுத்தலுக்கும் 



ற்மலஶகம இருந்தது னயஶம். இற்னெஶனது நிந்தஶன இக்ெத்தில் 

இருக்கிமது ன்ம அரவுக்கு அறிப்பட்டிருந்தது. ஆனஶல் அக்ெஶயத்தில் 

நியவி ெருத்துெளின் அடிப்பனெயில், இந்த இக்ெமும்கூெ நிந்தஶெகல 

எரு லட்ெத்தில் சுற்றி லந்தது. ஆெகல, அந்த இெத்னதவிட்டு எருகபஶதும் 

நெவில்னய. திரும்பத் திரும்ப எக ஶதிரிஶன வினரவுெனரக 

உருலஶக்கிது. அந்தக் ெஶயெட்ெத்தில் இத்தனெ ெருத்துரு தவிர்க்ெ 

முடிஶதது. சூரி ண்ெயத்தின் கதஶற்மத்னதப் பற்றி ெஶன்ட்டின் தத்துலம் 

அண்னக் ெஶயத்தில்தஶன் முன்னலக்ெப்பட்டிருந்தது. [சுறலும் பிெஶசஶன 

முகிற்பெயத் திளிலிருந்து சூரினும் கிெங்ெளும் கதஶன்றின னக் கூறும் 

தத்துலம்]. ஆனஶல் அது இன்னமும் ஜலறுகன ஆர்லத்னதத் தூண்டும் எரு 

விளஶெகல ெருதப்பட்ெது. பூமியின் லரர்ச்சி குறித்த லயஶறு, புவியில் 

இனலபற்றி துவுக அறிந்திருக்ெவில்னய. ளினஶனதிலிருந்து 

சிக்ெயஶனதுக்கு ஶறி லரர்ச்சிப்கபஶக்கின் எரு நீண்ெ ஜதஶெர்லரினசயின் 

வினரவுதஶன் இன்னம இற்னெ உயிரினங்ெள் ன்னும் ெருத்துருனல அந்தக் 

ெஶயெட்ெத்தில் விஞ்ஞஶன ரீதிஶெ அமகல முன்னலக்ெ முடிவில்னய. னகல 

இற்னெனப் பற்றி லயஶற்றுப் புமம்பஶன எரு ெண்கைஶட்ெம் தவிர்க்ெ 

முடிஶதது. இதனடிப்பனெயில் நஶம் பதிஜனட்ெஶம் நூற்மஶண்டுத் 

தத்துலலஶதிெனரக் குனம கூம அதிெஶன ெஶைமில்னய. ஜனனில், இகத 

குனம ஜவெலிெமும் ெஶைப்படுகிமது. ஜவெலின் ெருத்துப்படி, 

இற்னெஶனது, ஜலறுகன ெருத்தின் ”அந்நிம்” (alienation of idea) 

ஆகும்.னகல அது. ெஶயத்கதஶடு இனந்து லரர்ச்சிஜபம இயஶதது. அது 

தன்னுள் அெங்கியிருக்கும் அனனத்து லரர்ச்சிக் ெட்ெங்ெனரயும் எக 

சத்திலும், என்றுக்குப் பக்ெத்தில் ற்ஜமஶன்னமயும் ஜலளிக்ெஶட்டும்படிஶெ, 

அதன் பன்முெத் தன்னன விண்ஜலளியில் விரித்துப் பப்ப ட்டுக திமன் 

ஜெஶண்ெது; திரும்பத் திரும்ப அகத நிெழ்வுப் கபஶக்குெனர நிந்தஶெ 

நிெழ்த்திக் ஜெஶண்டிருக்கும்படி விதிக்ெப்பட்டுள்ரது ன்று ஜவெல் 



ெருதுகிமஶர். அனனத்து லரர்ச்சிக்கும் அடிப்பனெ நிபந்தனனஶன ெஶயப் 

பப்புக்கு ஜலளிக, விண்ஜலளியில் லரர்ச்சி ன்னும் அபத்தத்னத ஜவெல் 

இற்னெயின் மீது சுத்துகிமஶர். புவியில், ெருவில், தஶலங்ெள் ற்றும் 

வியங்குெளின் உெலில், அங்ெெ இசஶனவில் ஆகினல 

லரர்ச்சினெந்து ஜெஶண்டிருந்த அகத ெஶயத்தில், பின்னர் கதஶன்றி பரிைஶத் 

தத்துலத்தின் எளிஶன முன்னறிகுறிெள் இந்தப் புதி விஞ்ஞஶனங்ெளின் 

அடிப்பனெயில் ங்ஜெங்கும் கதஶன்றிக் ஜெஶண்டிருந்தகபஶது (டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, 

கெஶகத ற்றும் யஶஶர்க் ஆகிகஶர்) ஜவெல் இவ்லஶறு ஜசய்கிமஶர். ஆனஶல் 

ஜவெலின் அனப்புமுனமக்கு அது கதனலஶயிருந்தது. னகல 

அனப்புமுனமயின் ஜபஶருட்டு, லழிமுனம தனக்குத் தஶகன ஜபஶய்ஶெ ஶம 

கலண்டியிருந்தது. 

லயஶற்றுக்குப் புமம்பஶன இகத ெருத்துரு லயஶற்றுத் துனமயிலும் நியவிது. 

இங்கெ த்தி ெஶயங்ெளின் மிச்ச மீதங்ெளுக்கு திஶன கபஶஶட்ெம் 

பஶர்னலன னமத்தது. த்தி ெஶயங்ெள் ன்கிம லயஶற்றுக் ெட்ெம் ஆயிம் 

ஆண்டுெஶய உயெரஶவி ெஶட்டுமிஶண்டித்தன லயஶற்றில் ற்பட்ெ எரு 

குறுக்கீெஶெகல ெருதப்பட்ெது. த்தி ெஶயங்ெளில் ற்பட்ெ ஶஜபரும் 

முன்கனற்மம் – கஶப்பிக் ெயஶசஶப் பப்பின் விரிலஶக்ெம், அங்கெ அக்ெம் 

பக்ெஶெ உருஜலடுத்த நினயஜபமத் தக்ெ ஶஜபரும் நஶடுெள், இறுதிஶெ, 

பதினஶன்கு, பதினனந்தஶம் நூற்மஶண்டுெளில் ற்பட்ெ மிெப்ஜபரும் 

ஜதஶழில்நுட்ப முன்கனற்மம் – இனலனனத்தும் பஶர்க்ெப்பெவில்னய. 

இவ்லஶமஶெ, ஶஜபரும் லயஶற்று இனெத்ஜதஶெர்புெனரப் பற்றிப் பகுத்தறிவு 

பூர்லஶன ஆறஶன பஶர்னல இயஶற் கபஶனது. லயஶறு ன்பது அதிெஶெப் 

கபஶனஶல் தத்துலலஶதிெள் பன்படுத்திக் ஜெஶள்லதற்ெஶன டுத்துக்ெஶட்டுெள், 

விரக்ெப்பெங்ெள் ஆகிலற்றின் ஜதஶகுப்பஶெகல விரங்கிது. 



ஜெர்னியில் 1850-ெளில் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தில் பரிகசஶதனன நிெழ்த்திக் 

ஜெஶண்டிருந்த, ஜெஶச்னசப்படுத்தும் சில்யனப் பிச்சஶெர்ெள் தங்ெளுனெ 

ஆசிரிர்ெளின் இக்குனமபஶட்டிலிருந்து வ்லனெயிலும் மீரகல இல்னய. 

இதற்கினெயில் ற்பட்ெ, இற்னெ விஞ்ஞஶனத்தின் அனனத்து 

முன்கனற்மங்ெளும் உயெத்னதப் பனெத்தலர் எருலர் இருக்கிமஶர் ன்பதற்கு 

திஶன புதி சஶன்றுெரஶெ ட்டுக அலர்ெளுக்கு உதவின. உண்னயில், 

அலர்ெளின் தத்துலத்னத கலும் லரர்த்ஜதடுக்கும் பணியில் அலர்ெள் சிறிதும் 

ஈடுபெவில்னய. ெருத்துமுதல்லஶதம் தனது ெனெசிக் ெட்ெத்தில் இருந்த 

கபஶதிலும், 1848 புட்சி அதற்கு ை அடி ஜெஶடுத்திருந்த கபஶதிலும், 

அந்தத் தருைத்தில் ஜபஶருள்முதல்லஶதம் இன்னும் கீகற வீழ்ந்துவிட்ெனதக் 

ெஶணும் திருப்தி அதற்குக் கினெத்தது. ஃபஶர்பஶக் இத்தனெ ஜபஶருள்முதல் 

லஶதத்துக்குப் ஜபஶறுப்கபற்றுக் ஜெஶள்ர றுத்தது கெள்விக்கிெமின்றி மிெச் 

சரிக. ஆனஶல் இந்த ஊர்சுற்றிப் கபஶதெர்ெளின் கெஶட்பஶடுெனரப் ஜபஶதுலஶன 

ஜபஶருள்முதல்லஶதத்துென் கபஶட்டுக் குறப்பியிருக்ெக் கூெஶது. 

னினும் இங்கெ இண்டு விளங்ெனரச் சுட்டிக் ெஶட்ெ கலண்டும். 

முதயஶலதஶெ, ஃபஶர்பஶக்கின் லஶழ்நஶளின்கபஶகத இற்னெ விஞ்ஞஶனம், 

தீவிஶெ ஜநஶதித்துப் ஜபஶங்கும் நிெழ்வுப் கபஶக்கில்தஶன் இன்னும் இருந்தது. 

ெெந்த பதினனந்து ஆண்டுெளில்தஶன் அது ஜதளிவுஜெஶடுக்கும் எரு சஶர்புநினய 

முடினல ட்டியுள்ரது. இதுெஶறும் கெள்விப்பட்டிஶத அரவுக்குப் புதி 

விஞ்ஞஶன விலங்ெள் கசெரிக்ெப்பட்ென. ஆனஶல் அலற்றுக்கு இனெகஶன 

உமவுநினயெனர நினயநஶட்டுலதும், அதன்மூயஶெ, என்மன்பின் என்மஶெ 

ஜநருக்ெஶய்த் ஜதஶெர்ந்துலந்த ெண்டுபிடிப்புெளின் குறப்பத்துக்கு நடுகல 

எழுங்னெ ற்படுத்துலதும் மிெவும் அண்னக் ெஶயத்தில்தஶன் 

சஶத்திஶகியுள்ரது. தீர்ஶனெஶன ெண்டுபிடிப்புெளுள், உயிணு, ஆற்மலின் 

உருஶற்மம், ெஶர்வினுனெ ஜபர் சூட்ெப்பட்ெ பரிைஶத் தத்துலம் ஆகி 

மூன்று ெண்டுபிடிப்புெனரயும் ெஶண்கின்ம லன ஃபஶர்பஶக் உயிகஶடிருந்தஶர் 



ன்பது உண்னக. ஆனஶல், அந்தக் ெஶயெட்ெத்தில் இற்னெ 

விஞ்ஞஶனிெகர இன்னும் கெள்விக்குள்ரஶக்கி அல்யது கபஶதி அரவுக்கு 

ப்படிப் பன்படுத்துலது ன்று அறிந்திஶத ெண்டுபிடிப்புெனர, அலற்றின் 

முழு திப்னபயும் அறிந்து பஶஶட்டும் லனெயில், கிஶப்புமத் தனினயில் 

லஶழ்ந்து ஜெஶண்டிருந்த அந்தத் தன்னந்தனிஶன தத்துலலஶதிஶல், விஞ்ஞஶன 

முன்கனற்மங்ெனரப் கபஶதி அரவுக்கு வ்லஶறு புரிந்து ஜெஶள்ர முடியும்? 

இதற்கு, ஜெர்னியில் நியவி படுகெலயஶன நினயனெனர ட்டுக 

குற்மம் ஜசஶல்ய கலண்டும். அலற்றின் வினரலஶெ, ைலில் ெயிறு திரிக்கும், 

ெதம்பலஶதக் ஜெஶசுகலட்னெக்ெஶர்ெள் தத்துலவில் துனமயின் தனயனப் 

பதவிெனரக் னெப்பற்றியிருக்ெ, அலர்ெள் அனனலருக்கும் கயஶன சிமப்புக் 

ஜெஶண்ெ ஃபஶர்பஶக், எரு சிறு கிஶத்தில் னம் துருப்பிடித்துப் புழுங்கிக் 

கிெக்ெ கலண்டியிருந்தது. னகல இப்ஜபஶழுது சஶத்திஶகிவிட்ெதும், 

பிஜஞ்சுப் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் எருதனயச் சஶர்பஶனனல அனனத்னதயும் 

அெற்றிதுஶன, இற்னெனப் பற்றி லயஶற்று ரீதிஶன ெருத்துரு 

(historical conception of nature) ஃபஶர்பஶக்குக்குக் னெலப் ஜபமஶகய 

கபஶனதற்கு அலனக் குற்மம் ஜசஶல்ய முடிஶது. 

இண்ெஶலதஶெ, இற்னெ–விஞ்ஞஶனப் ஜபஶருள்முதல்லஶதம் (natural-scientific 

materialism) உண்னயில் “ஶனுெ அறிவு ன்ம ஶளினெயின் அடித்தரம், 

ஆனஶல் அதுகல ஶளினெ ஆகிவிெஶது” ன்று ஃபஶர்பஶக் மிெச் சரிஶெகல 

லலியுறுத்தினஶர். ஜனனில், நஶம் இற்னெயில் ட்டுமின்றி, னித 

சமுதஶத்திலும் லஶழ்கிகமஶம். இற்னெக்குச் சற்றும் குனமஶத அரவிகய, 

னித சமுதஶமும் தனக்ஜென லரர்ச்சியின் லயஶற்னமயும் தனக்ெஶன 

விஞ்ஞஶனத்னதயும் ஜெஶண்டிருக்கிமது. ஆெகல, சமுதஶம் பற்றி 

விஞ்ஞஶனத்னத அதஶலது, லயஶற்றில், தத்துலவில் விஞ்ஞஶனங்ெள் ன்று 

ஜசஶல்யப்படுலனலற்றின் ஜஶத்தத் ஜதஶனெனப் ஜபஶருள்முதல்லஶத 

அடித்தரத்துென் இனசவுபடுத்துலனதயும், இந்த அடித்தரத்துக்கு ற்ப 



அலற்னம றுநிர்ஶைம் ஜசய்லனதயும் பற்றி பிச்சனனஶெ அது இருந்தது. 

ஆனஶல் இனத நினமகலற்றும் கபறு ஃபஶர்பஶக்குக்குக் கிட்ெவில்னய. அந்த 

“அடித்தரம்” இருந்தும்கூெ, அலர் புலழிப்பட்ெ ெருத்துமுதல்லஶதத் 

தனரெளினஶல் ெட்டுண்டு கிெந்தஶர். இந்த உண்னன அலக பின்லரும் 

ஜசஶற்ெளில் எத்துக் ஜெஶள்கிமஶர்: “பின்கனஶக்கில் நஶன் 

ஜபஶருள்முதல்லஶதிெகரஶடு உென்படுகிகமன். ஆனஶல் முன்கனஶக்கில்ய”. 

ஆனஶல் இங்கெ, சமுதஶத் துனமயில் “முன்கனஶக்கிச்” ஜசல்யஶததும், 1840 

அல்யது 1844-ஆம் ஆண்டின் தன்னுனெ ெருத்துநினயக்கு அப்பஶல் 

கபஶெஶததும் ஃபஶர்பஶக்குதஶன். இதற்கும் அலருனெ தனித்ஜதஶதுங்கி 

லஶழ்க்னெக தனயஶ ெஶைம். ல்யஶத் தத்துலலஶதிெனரயும்விெ அலர்தஶன் 

சமுதஶத்தில் என்றுெயந்து உமலஶடுலதில் கயஶன விருப்பம் ஜெஶண்டிருந்தஶர். 

ஆனஶலும், தன்னனஜஶத்த தகுதியுனெ பிமருென் சுமூெஶன ற்றும் திஶன 

லஶதப் பிதிலஶதங்ெளின் மூயஶெச் சிந்தனனெனர உருலஶக்கிக் ஜெஶள்லதற்குப் 

பதியஶெத் தன் எற்னமத் தனயயிலிருந்கத சிந்தனனெனர உற்பத்தி ஜசய்யும் 

நினயக்கு, அலது தனித்ஜதஶதுங்கி லஶழ்க்னெ அலனக் ெட்ெஶப்படுத்திது. 

இந்தத் துனமயில் அலர் ந்த அரவுக்குக் ெருத்துமுதல்லஶதிஶெகல 

இருந்துவிட்ெஶர் ன்பனத நஶம் பின்னர் விரிலஶெக் ெஶண்கபஶம். 

ஃபஶர்பஶக்கின் ெருத்துமுதல்லஶதத்னத ஸ்ெஶர்க்கெ தலமஶன இெத்தில் 

கதடுகிமஶர் ன்பனத ட்டும் இங்கெ குறிப்பிடுலது கபஶதுஶனது: “ஃபஶர்பஶக் 

எரு ெருத்துமுதல்லஶதி; அலர் னிதகுயத்தின் முன்கனற்மத்தில் நம்பிக்னெ 

உள்ரலர்” (பக்ெம்.19). “ஆயினும் அடித்தரம், ஜஶத்தத்தின் 

அடிக்ெட்ெனப்பு ெருத்துமுதல்லஶதஶெகல உள்ரது. ங்ெனரப் ஜபஶறுத்தலன 

தஶர்த்தலஶதம் ன்பது, நஶங்ெள் ங்ெளின் இயட்சிப் கபஶக்குெனரக் 

பின்பற்றிச் ஜசல்னெயில், லழிதலறிவிெஶல் இருப்பதற்ெஶன எரு 

பஶதுெஶப்புதஶகன அன்றி கலறில்னய. இக்ெம், அன்பு, உண்னக்கும் 



நீதிக்குஶன ஆர்லம் ஆகினல இயட்சிச் சக்திெள் அல்யலஶ?” (பக்ெம் 

VIII). 

முதயஶலதஶெ, இங்கெ ெருத்துமுதல்லஶதம் ன்பது இயட்சிக் 

குறிக்கெஶள்ெனரப் பின்பற்றுலது ன்பனதத் தவி கலறு னதயும் 

குறிக்ெவில்னய. ஆனஶல் இனல ெட்ெஶஶெகல ெஶன்ட்டி 

ெருத்துமுதல்லஶதத்கதஶடும் அதன் “ஆணித்தஶன ெட்ெனரகஶடும் 

(categorical imperative)" ஜபரும்பஶலும் ஜதஶெர்பு ஜெஶண்ெனலக. ன்மஶலும், 

ெஶன்ட் அலர்ெகர தன்னுனெ தத்துலத்னத “அறிஜலல்னய ெெந்த 

ெருத்துமுதல்லஶதம் (transcendental idealism)" ன்கம அனறத்தஶர். ெஶைம், 

அதில் அலர் எழுக்ெஜநறி இயட்சிங்ெனரப் பற்றியும் ழுதியுள்ரஶர் 

ன்பதஶல் அல்ய, முற்றிலும் கலறு ெஶைங்ெளுக்ெஶெகல ன்பது 

ஸ்ெஶர்க்கெயுக்கு நினனவிருக்கும். தத்துலவில் ெருத்துமுதல்லஶதம் 

எழுக்ெஜநறி, அதஶலது சமூெ இயட்சிங்ெளின் மீதஶன நம்பிக்னென 

அச்சஶணிஶெக் ஜெஶண்ெது ன்னும் மூெ நம்பிக்னெ ஜெர்ன் கபஶலிப் 

பண்பஶரர்ெளினெக (philistines) தத்துலத்துக்குத் ஜதஶெர்பின்றித் கதஶன்றிது. 

அலர்ெள், தத்துலக் ெயஶசஶம் (philosophical culture) பற்றி தங்ெளுக்குத் 

கதனலஶன எருசிய துணுக்குெனர ஷில்யரின் (Schiller) ெவினதெளிலிருந்து 

னப்பஶெம் ஜசய்து ஜெஶண்ெனர். ெஶன்ட்டின் “ஆணித்தஶன ெட்ெனர” 

ஆற்மல் அற்மது, ெஶைம் அது சஶத்திற்மனதக் கெஶருகிமது. ஆெகல அது 

ந்த தஶர்த்தத்னதயும் ப்கபஶதும் ட்ெப்கபஶலதில்னய. அதனனத் துல்லிஶெ 

முழுக் ெருத்துமுதல்லஶதிஶன ஜவெனயவிெ கலறு ஶரும் மிெக் 

ெடுனஶெக் குனம கூமவில்னய. ஷில்யர் முன்னலத்த நனெமுனமப்படுத்த 

முடிஶத இயட்சிங்ெளின்பஶல் ற்பட்ெ, கபஶலிப் பண்புலஶத உைர்ச்சிப் 

பசப்பஶன உற்சஶெத்னத, ஜவெனயவிெ கலறு ஶரும் மிெவும் 

ஈவிக்ெமில்யஶல் கெலி ஜசய்வில்னய (டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, 

அலருனெ கதஶற்மவில் - Phenomenology - ன்னும் நூனயப் பஶர்க்ெ). 



இண்ெஶலதஶெ, னிதர்ெனரச் ஜசலில் ஈடுபடுத்துகின்ம எவ்ஜலஶன்றுக 

அலர்ெளுனெ மூனரயின் லழிஶெகல ஜலளிப்பெகலண்டும் ன்ம 

உண்னயிலிருந்து நஶம் ளிதஶெத் தப்பிவிெ முடிஶது. உண்பதும் 

பருகுலதும்கூெ இப்படிப்பட்ெகத. மூனரயிலிருந்து அறிவிக்ெப்படும் பசி 

அல்யது தஶெ உைர்ச்சியின் வினரலஶெ அனல ஜதஶெங்குகின்மன. அகதகபஶல் 

மூனரயின் லழிஶெ அறிவிக்ெப்படும் திருப்தி ன்னும் உைர்ச்சியின் 

வினரலஶெ அனல முடிகின்மன. னிதன் மீது ற்படும் பும உயகின் 

தஶக்ெங்ெள் அலனுனெ மூனரயின் லழிக தம்ன ஜலளிப்படுத்துகின்மன. 

அங்கெ உைர்வுெரஶெ, சிந்தனனெரஶெ, தூண்ெல்ெரஶெ, விருப்பங்ெரஶெ, 

சுருக்ெஶெக் கூறுலஜதனில், “இயட்சிப் கபஶக்குெரஶெப்” (ideal tendencies) 

பிதிபலிக்ெப்படுகின்மன. இந்த லடிலத்தில் அனல “இயட்சிச் சக்திெரஶெ” 

(ideal powers) ஶறுகின்மன. ஆெ, எரு னிதன் “இயட்சிப் கபஶக்குெனரப்” 

பின்பற்றுலதஶலும், “இயட்சிச் சக்திெள்” தன் மீது ஜசல்லஶக்குச் ஜசலுத்துலதஶெ 

எப்புக் ஜெஶள்லதஶலும் அலர் ெருத்துமுதல்லஶதி ன்று ெருதப்பெயஶம் ன்மஶல் 

இல்பஶெ லரர்ச்சினெந்த எவ்ஜலஶரு நபரும் பிமவிக் ெருத்துமுதல்லஶதி 

ஆகிமஶன். அப்படிஶனஶல் ஜபஶருள்முதல்லஶதிெள் ன்று ஶர்தஶன் இருக்ெ 

முடியும்? 

மூன்மஶலதஶெ, குனமந்தபட்சம் இந்தத் தருைத்தியஶலது னிதகுயம், 

ஜஶத்தத்தில் எரு முற்கபஶக்குத் தினசலழியில் ஜசல்கிமது ன்ம 

நம்பிக்னெக்கும், ஜபஶருள்முதல்லஶதம், ெருத்துமுதல்லஶதம் இண்டுக்கும் 

இனெக உள்ர திர்நினயக்கும் (antagonism) முற்றிலுஶெ வ்விதத் 

ஜதஶெர்பும் கினெஶது. பிஜஞ்சுப் ஜபஶருள்முதல்லஶதிெள், 

இனமயுண்னலஶதிெரஶன (deists) லஶல்ட்கெர் (Voltaire), ரூகழஶ (Rousseau) 

ஆகிகஶருக்குச் சற்றும் குனமஶத அரவில், அகனெஶெ ஜலறித்தனம் ன்ம 

அரவுக்கு இந்த நம்பிக்னெனக் ஜெஶண்டிருந்தஶர்ெள். அதற்ெஶெ அலர்ெள் 

அடிக்ெடி கபஶதுஶன ஶஜபரும் ஜசஶந்தத் திஶெங்ெனரயும் ஜசய்தஶர்ெள். 



டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, “உண்னக்கும் நீதிக்கும் பஶடுபடுலதில் – இந்தச் 

ஜசஶற்ஜமஶென அதன் நல்ய ஜபஶருளில் பன்படுத்துகிகமஶம் – ஶஶலது 

எருலர் தன் லஶழ்க்னெ முழுலனதயும் அர்ப்பணித்தஶர் ன்மஶல், அலர் 

னெடிகஶதஶன் (Didero). ஆெகல, இனலஜல்யஶம் ெருத்துமுதல்லஶதம் ன்று 

ஸ்ெஶர்க்கெ அறிவிப்பஶஶனஶல், அலனப் ஜபஶறுத்தலன ஜபஶருள்முதல்லஶதம் 

ன்னும் ஜசஶல்லும் இரு கபஶக்குெளுக்கும் இனெக உள்ர திர்நினய ஶவும் 

அர்த்தம் அனனத்னதயும் இறந்து விட்ென ன்பகத நிரூபைம் ஆகிமது. 

உண்ன ன்னஜலன்மஶல், ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்ம ஜசஶல்லுக்கு, தகுருக்ெள் 

ஜநடுங்ெஶயஶெத் ஜதஶெர்ந்து அலப்ஜபர் ற்படுத்தியிருப்பதன் வினரலஶெ 

ற்பட்டுள்ர, புலழிப்பட்ெ கபஶலிப் பண்புலஶதத் தப்ஜபண்ைத்துக்கு 

இந்நூலில் ஸ்ெஶர்க்கெ, எருகலனர தன்னனறிஶகயக, ன்னிக்ெவியஶத 

சலுனென அளிக்கிமஶர். ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்ம ஜசஶல்லுக்குப் ஜபருந்தீனி, 

குடிகபஶனத, ெஶப் பஶர்னல, ெஶஜலறி, ஆைலம், சுநயம், கபஶனச, பிமர் 

ஜபஶருள் நத்தல், இயஶப கலட்னெ, பங்குச் சந்னத கஶசடி – சுருங்ெச் 

ஜசஶன்னஶல், கபஶலிப் பண்புலஶதி தன்னுனெ தனிப்பட்ெ லஶழ்க்னெயில் 

இெசிஶெ ஈடுபடுகின்ம இழிலஶன தீஜஶழுக்ெம் அனனத்னதயும் 

குறிக்கிமஜதன்று புரிந்து ஜெஶள்கிமஶன். ெருத்துமுதல்லஶதம் ன்ம ஜசஶல்னய 

நற்குைம், னிதகுயம் முழுலதின் மீதஶன ெருனை, ஜபஶதுலஶெ எரு 

“கம்பட்ெ உயெம்” பற்றி நம்பிக்னெ ன்ம ஜபஶருளில் புரிந்து ஜெஶள்கிமஶன். 

அனதப்பற்றி அலன் பிமர்முன்னஶல் ஜபருனடித்துக் ஜெஶள்கிமஶன். ஆனஶல், 

அலன் தன்னனப் ஜபஶறுத்தலன, னக் ெயக்ெத்தில் இருக்கும் லனயில் 

அல்யது தன்னுனெ “ஜபஶருரஶத” அத்துமீமல்ெளின் பயனஶெத் திலஶயஶகித் 

திரியும்கபஶது ட்டும், அலற்றில் நம்பிக்னெ ஜெஶள்கிமஶன். அந்த கநத்தில்தஶன் 

அலன், னிதன் ன்பது ஶர்? மிருெம் பஶதி, ஜதய்லம் பஶதி ன்று தனக்குப் 

பிரிஶன பஶட்னெப் பஶடுகிமஶன். 



ற்மபடி, ஜெர்னியில் இன்னமக்குத் தத்துலலஶதிெள் ன்று ஜசஶல்யப்படுகின்ம, 

உத்துக் கூச்சலிடும் துனைப் கபஶசிரிர்ெளின் தஶக்குதல்ெளிலிருந்தும் 

கபஶதனனெளிலிருந்தும் ஃபஶர்பஶக்னெப் பஶதுெஶக்ெ ஸ்ெஶர்க்கெ ஜபருமுற்சி 

டுத்துக் ஜெஶள்கிமஶர். இந்தப் பஶம்பரி ஜெர்ன் தத்துலத்தின் அடுத்த 

தனயமுனமயில் அக்ெனம ஜெஶண்டிருப்பலர்ெளுக்கு இது முக்கித்துலம் 

லஶய்ந்த விளம் ன்பது உண்னக. ஸ்ெஶர்க்கெயுக்கும்கூெ இது அலசிம் 

ன்று கதஶன்றியிருக்ெக் கூடும். னினும் நஶம் லஶசெர்ெனர இதில் சிக்ெ 

னலக்ெஶல் விட்டுவிடுகலஶம். 

 

3. ஃபஶர்பஶக்கின் கெஶட்பஶடுெள் பற்றி விர்சனம் 

 

தம், நன்ஜனறி பற்றி ஃபஶர்பஶக்கின் தத்துலத்னத கநஶக்கிவுெகன 

அலருனெ உண்னஶன ெருத்துமுதல்லஶதம் ஜலளிப்பனெஶெத் ஜதரிந்து 

விடுகிமது. அலர் நிச்சஶெ தத்னத எழிக்ெ விரும்பவில்னய. அனத 

முழுநினமலஶக்ெகல வினறகிமஶர். தத்துலககூெ தத்கதஶடு என்று ெயக்ெப்பெ 

கலண்டும் [ன்பகத அலர் விருப்பம்]. 

”த ரீதிஶன ஶற்மங்ெள் மூயஶெ ட்டுக னிதகுயத்தின் ெஶயெட்ெங்ெள் 

கலறுபடுத்திப் பஶர்க்ெப்படுகின்மன. எரு லயஶற்று இக்ெம் னிதர்ெளின் 

இதத்தில் கலரூன்றி இருக்கிமகபஶதுதஶன் அது தன் அடித்தரத்னத ட்டுகிமது. 

இதம் ன்பது தத்தின் எரு லடிலம் அல்ய. னகல தம் 

இதத்திற்குள்ளும் இருக்ெ கலண்டும் ன்று கதெக்கூெஶது. இதம் ன்பது 

தத்தின் சஶம் ஆகும்” (ஸ்ெஶர்க்கெ ெஶட்டும் கற்கெஶள், பக்ெம் 168). [இந்த 

கற்கெஶள் ஃபஶர்பஶக் ழுதி தத்துலத்தின் அடிப்பனெக் கெஶட்பஶடுெள்: 



ஶற்மத்தின் தவிர்க்ெவியஶத் தன்ன ன்னும் ெட்டுனயிலிருந்து 

டுத்தஶரப்படுகிமது]. 

ஃபஶர்பஶக்கின் ெருத்துப்படி, தம் ன்பது னிதர்ெளுக்கு இனெக 

உைர்ச்சிெளின் அடிப்பனெயில் அனந்த, இதத்னத ஆதஶஶெக் ஜெஶண்ெ 

உமலஶகும். இந்த உமவு இதுலனயில் தன் உண்னன தஶர்த்தத்தின் 

ெற்பனனக் ெண்ைஶடிப் படித்தில் கதடிக் ஜெஶண்டிருந்தது. னிதப் பண்புெளின் 

ெற்பனனக் ெண்ைஶடிப் படிங்ெரஶெ விரங்கும், எரு ெெவுள் அல்யது பய 

ெெவுள்ெளின் மூயஶெத் கதடிக் ஜெஶண்டிருந்தது. ஆனஶல் இப்கபஶகதஶ, “நஶன்” 

ன்பதற்கும் “நீ” ன்பதற்கும் இனெகயுள்ர அன்பில் கநடிஶெவும் இனெயீடு 

துவும் இன்றியும் தம் தன் உண்னனக் ெண்டு ஜெஶள்கிமது. ஆெ, 

முடிலஶெ, ஃபஶர்பஶக்னெப் ஜபஶறுத்தலன, பஶலுமவுக் ெஶதல் அலருனெ 

புதி தத்தினுனெ நனெமுனமயின் உச்ச லடிலங்ெளுள் என்மஶெ ஆகிமது – 

அது என்கம உச்ச லடிலம் ன்று இல்யஶவிட்ெஶலும்கூெ. 

னிதர்ெளினெக குறிப்பஶெ ஆண் ஜபண் இனெக பஶசத்தின் அடிப்பனெயில் 

நியவும் உமவுெள் னிதகுயம் கதஶன்றி ெஶயந்ஜதஶட்டு நியவி லருலன 

ஆகும். குறிப்பஶெப் பஶலுமவுக் ெஶதல் ெெந்த ண்ணூறு ஆண்டுெளில் லரர்ச்சி 

ெண்டு எரு சிமப்பிெத்னதப் ஜபற்மது. அது ஜபற்ம சிமப்பிெக, அக்ெஶயப் 

பகுதியில் ல்யஶக் ெவினதெளும் சுற்றிச் சுறலும் ெட்ெஶஶன 

னப்புள்ளிஶெக் ெஶதனய ஶற்றிது. நெப்பிலுள்ர கநருறுதிஶன தங்ெள், 

அசஶல் ஜநறிப்படுத்தப்பட்ெ பஶலுமவுக் ெஶதலின் மீது, அதஶலது திருைச் 

சட்ெங்ெளின் மீது, கலும் உர்லஶன புனித தீட்னச அளிப்பகதஶடு நின்று 

விட்ென. ெஶதல், நட்பு இலற்றின் நனெமுனமனச் சிறிதரவுகூெ ஶற்மஶல் 

நஶனரக்கெ அம்தங்ெள் அனனத்தும் னமந்துவிெ முடியும். ஜய்ஶெகல, 

இவ்லஶறு 1793-98-ஆம் ஆண்டுெளில் ஃபிஶன்சில் கிறிஸ்துல தம், 

ஜநப்கபஶலினஶல்கூெ திர்ப்கபஶ ெஷ்ெகஶ இன்றி மீண்டும் புகுத்த 



முடிஶதபடி, முற்மஶெ னமந்தது. அதுவுங்கூெ, ஃபஶர்பஶக்கின் 

ெருத்துப்படிஶன எரு ஶற்று தத்துக்ெஶன கதனலயின்றிக நெந்கதறிது 

ன்பனத அந்த இனெக்ெஶயத்தில் உைர்த்தி நின்மது. 

ஃபஶர்பஶக்கின் ெருத்துமுதல்லஶதம் இங்கெ இதிகயதஶன் உள்ரது: பஶலுமவுக் 

ெஶதல், நட்பு, பரிவு, சுத்திஶெம் ற்றும் இதுகபஶன்று னிதர்ெளினெக 

நியவும், இருலர்க்கு இனெகஶன ஈர்ப்பினன அடிப்பனெஶெக் ஜெஶண்ெ 

பஸ்ப உமவுெனர, ெெந்த ெஶயத்னதச் கசர்ந்தஜதன அலர் ெருதுகின்ம கதனும் 

எரு குறிப்பிட்ெ தத்துென் இனைத்துப் பஶர்க்ெஶல், தம்ரவில் உள்ரபடிக 

அலற்னம ற்றுக் ஜெஶள்ரவில்னய. அதற்குப் பதியஶெ, தத்தின் ஜபஶல் 

புனித தீட்னச ஜபறும்கபஶது ட்டுக அனல தம் முழுதிப்னப ஜபறும் ன்று 

அடித்துக் கூறுகிமஶர். அலருக்கு முக்கிஶன விளஶெப் படுலது. 

முற்றிலும் ஶனுெ லனெப்பட்ெ இந்த உமவுெள் நியவுகின்மன ன்பதல்ய, 

அவ்வுமவுெள் புதி, உண்னஶன தஶெக் ெருதப்பெகலண்டும் ன்பகத. எரு 

தத்தின் முத்தினனக் ஜெஶண்டு குறியிெப்பட்ெ பிமகு ட்டுக அனல 

முழு திப்பு ஜபற்மனலஶெ இருக்கும். தத்னதக் குறிக்கும் religion ன்ம 

ஜசஶல் ,religareன்னும் ஜசஶல்லிலிருந்து பிமந்தது. ஆதியில் அதன் ஜபஶருள் 

பினைப்பு ன்பதஶகும். னகல இண்டு னிதர்ெளினெக நியவும் எவ்ஜலஶரு 

பினைப்பும் எரு தஶகும். இத்தனெ ஜசஶல்லியக்ெைத் தந்திங்ெள் 

ெருத்துமுதல்லஶதத் தத்துலத்தின் ெனெசிப் புெலிெஶகும். அன்மஶெ 

நனெமுனமப் புறக்ெத்தில் லயஶற்று ரீதிஶன லரர்ச்சியின்படி அச்ஜசஶல் ன்ன 

ஜபஶருனரக் குறிக்கிமது ன்பனத முக்கிஶெக் ஜெஶள்ரஶல் 

கலர்ச்ஜசஶல்லின்படி அதன் ஜபஶருள் ன்னலஶெ இருக்ெ கலண்டும் ன்பகத 

முக்கிஶெக் ஜெஶள்ரப்படுகிமது. னகல ஜலறுகன ெருத்துமுதல்லஶத 

நினனவுெளுக்கு மிெவும் பிரிஶன தம் ன்னும் ஜசஶல் ஜஶழியிலிருந்து 

னமந்து கபஶெ கலண்ெஶம் ன்பதற்ெஶெ, இரு பஶயருக்கு இனெகஶன 

பஶலுமவுக் ெஶதலும் புைர்ச்சியும் எரு தஶெப்பிதிஷ்னெ ஜசய்ப்படுகிமது. 



லுயீ பிரஶன் (Louis Blanc) ெருத்துப்கபஶக்னெச் கசர்ந்த பஶரிஸ் நெத்துச் 

சீர்திருத்தலஶதிெள் நஶற்பதுெளில் [1840-ெளில்] இகத பஶணியில்தஶன் கபசி 

லந்தஶர்ெள். தத்னதச் சஶஶத னிதனன ஏர் அக்ெப் பிமவி ன்றுதஶன் 

அலர்ெரஶலும் ெருத முடிந்தது. நம்னப் பஶர்த்து அலர்ெள்,“சரிதஶன், நஶத்திெம் 

உங்ெள் தஶக்கும்!” ன்று ஜசஶன்னதுண்டு. ஃபஶர்பஶக், இற்னெனப் 

பற்றிச் சஶஶம்சத்தில் எரு ஜபஶருள்முதல்லஶதக் ெருத்கதஶட்ெத்தின் 

அடிப்பனெயில் ஏர் உண்னஶன தத்னத நினயநஶட்ெ விரும்புகிமஶர் னில், 

அது, நவீன இசஶனவினய (chemistry) உண்னஶன இசலஶதஶெக் 

(alchemy) ெருதுலது கபஶன்மதுதஶன். தம் தனது ெெவுள் இன்றி இருக்ெ 

முடியும் ன்மஶல், இசலஶதமும் தனது சித்தர்ணிக்ெல் இன்றி இருக்ெ 

முடியும். இனெக என்று ஜசஶல்லி னலப்கபஶம். இசலஶதத்துக்கும் தத்துக்கும் 

இனெக மிெ ஜநருங்கி ஜதஶெர்பு உண்டு. சித்தர்ணிக்ெல் பய ஜதய்வீெப் 

பண்புெனரக் ஜெஶண்ெது. நம் செஶப்தத்தின் முதல் இண்டு நூற்மஶண்டுெனரச் 

கசர்ந்த கிப்து – கிகக்ெ இசலஶதிெளுக்குக் கிறிஸ்துலப் கபஶதனனெளின் 

லரர்ச்சியில் பங்குண்டு ன்பனதக் கெஶப் (Kopp), ஜபர்த்தகயஶ (Berthelot) 

ஆகிகஶர் ஜெஶடுத்துள்ர விலங்ெள் நிரூபித்துள்ரன. 

“னிதகுயத்தின் ெஶயெட்ெங்ெள் தத்துனம ஶற்மங்ெள் மூயஶெ ட்டுக 

கலறுபடுத்திப் பஶர்க்ெப்படுகின்மன” ன்று ஃபஶர்பஶக் அடித்துக் கூறுலது 

திண்ைஶன பினறஶகும். இன்றுலன இருந்து லருகின்ம புத்தம், 

கிறிஸ்துலம், இஸ்யஶம் ஆகி மூன்று உயெ தங்ெனரப் ஜபஶறுத்தலன 

ட்டுக ஶஜபரும் லயஶற்றுத் திரும்பு முனனெகரஶடு தத்துனம 

ஶற்மங்ெளும் கூெகல ற்பட்டுள்ரன. தன்னில்பஶெத் கதஶன்றி பறனஶன 

பறங்குடி ற்றும் கதசி தங்ெள் ஶற்மங்ெள் அனெவில்னய. பறங்குடியின் 

அல்யது க்ெளினத்தின் சுதந்திம் பறிகபஶனவுென் அனல தம் திர்ப்புச் சக்தி 

அனனத்னதயும் இறந்துவிட்ென. நலிந்துலந்த கஶஶனி உயெப் கபசுெனும், 

அதன் ஜபஶருரஶதஶ, அசில், சித்தஶந்த நினயனெகரஶடு ஜபஶருந்தியிருந்த, 



அதனஶல் புதிதஶெ ற்றுக் ஜெஶள்ரப்பட்ெ கிறிஸ்துல உயெச் சத்துெனும் 

ளி ஜதஶெர்பு ஜெஶண்ெகத ஜெர்ஶனிர்ெளுக்குப் கபஶதுஶனதஶய் இருந்தது. 

மத்தஶற ஜசற்னெஶெத் கதஶன்றி இந்த உயெ தங்ெளின், குறிப்பஶெக் 

கிறிஸ்துலம் ற்றும் இஸ்யஶம் விளத்தில்தஶன் மிெவும் ஜபஶதுப்பனெஶன 

லயஶற்று இக்ெங்ெள் த முத்தின ஜபறுலனத நஶம் ெஶண்கிகமஶம். கிறிஸ்துல 

தத்னதப் ஜபஶறுத்தலனகூெ, உண்னஶெகல உயெரஶவி முக்கித்துலம் 

ஜெஶண்ெ புட்சிெளில் த முத்தினனப் பதிப்பது, முதயஶளி 

லர்க்ெத்தினுனெ விடுதனயக்ெஶன கபஶஶட்ெத்தின் - பதின்மூன்று முதல் 

பதிகனறஶம் நூற்மஶண்டு லனயியஶன - முதல் ெட்ெங்ெகரஶடு முடிந்து 

விடுகிமது. ஃபஶர்பஶக் நினனப்பதுகபஶல், னிதர்ெளின் இதங்ெள், 

அலர்ெளின் தத் கதனலெள் ஆகிலற்றின் மூயம் இனத விரக்ெ முடிஶது. 

தத்னதயும் இனமயினயயும் தவி கலஜமந்தச் சித்தஶந்த லடிலத்னதயும் 

அறிந்திஶத த்தி ெஶயத்தின் முந்னத லயஶறு முழுலனதயும் ஜெஶண்டுதஶன் 

இனத விரக்ெ கலண்டும். ஆனஶல் பதிஜனட்ெஶம் நூற்மஶண்னெச் கசர்ந்த 

முதயஶளி லர்க்ெம் அகதகபஶல் தன்னுனெ ஜசஶந்த லர்க்ெக் ெருத்துநினயக்குப் 

ஜபஶருத்தஶன, தனக்கெ உரி எரு சித்தஶந்தத்னத லசஶக்கிக் ஜெஶள்கிம 

அரவுக்கு லலுப்ஜபற்மகபஶது, அதனுனெ ெத்தஶன, முடிலஶன புட்சிஶகி 

பிஜஞ்சுப் புட்சினச் ஜசய்து முடித்தது. முற்றிலும் சட்ெவில் ற்றும் 

அசில் ெருத்துெளுக்கு ட்டுக பிஜஞ்சு முதயஶளி லர்க்ெம் கலண்டுகெஶள் 

விடுத்தது. தம் அதன் பஶனதயில் குறுக்கெ லந்தகபஶது ட்டுக அதில் 

அவ்லர்க்ெம் அக்ெனம ெஶட்டிது. ஆனஶல் பனற தத்தின் இெத்தில் எரு 

புதி தத்னத னலப்கபஶக ன்று அவ்லர்க்ெத்துக்குத் கதஶன்மகல இல்னய. 

கஶஜபஸ்பிகர் (Robespierre) இத்தனெ முற்சியில் கதஶல்வி அனெந்தனத 

அனனலரும் அறிலர். [”உன்னத பனெப்பின்” (Supreme Being) தம் என்னம 

உருலஶக்ெ கஶஜபஸ்பிகர் கற்ஜெஶண்ெ முற்சின ங்ஜெல்ஸ் இங்கு 

குறிப்பிடுகிமஶர்]. 



பிம னிதர்ெகரஶடு நக்குள்ர உமவுெளில் முற்றிலும் ஶனுெ லனெப்பட்ெ 

உைர்ச்சிெளுக்ெஶன சஶத்திப்பஶடு, நஶம் லஶழ்ந்து தீ கலண்டி, லர்க்ெப் 

பனெனனயும் லர்க்ெ ஆட்சினயும் அடிப்பனெஶெக் ஜெஶண்டுள்ர 

இச்சமுதஶத்தஶல் இக்ெஶயத்தில் ஜபருரவு குனமக்ெப்பட்டுள்ரது. 

இவ்வுைர்ச்சிெனர எரு தஶெ ற்றிப் கபஶற்றுலதன் மூயம் அனத கலும் 

குனமப்பதற்கு நக்கு நிஶம் துவும் இல்னய. அகதகபஶல், லயஶற்று 

முக்கித்துலம் லஶய்ந்த ஶஜபரும் லர்க்ெப் கபஶஶட்ெங்ெனரப் புரிந்து 

ஜெஶள்லனத தற்ெஶய லயஶற்றில், குறிப்பஶெ ஜெர்னியில், ற்ஜெனகல 

ஜபருரவு ஜெஶச்னசப்படுத்தியுள்ரது. னகல இப்கபஶஶட்ெங்ெளின் லயஶற்னம 

கிறிஸ்துல திருச்சனப லயஶற்றின் ஜலறும் பிற்கசர்க்னெஶெ ஶற்றுலதின் 

மூயம், அப்படிப்பட்ெ புரிதனய முற்றிலும் சஶத்திற்மதஶக்கிவிடும் கதனல 

நக்கு இல்னய. இன்னமக்கு ஃபஶர்பஶக்னெத் தஶண்டி நஶம் வ்லரவு தூம் 

லந்து விட்கெஶம் ன்பது இங்கெ ற்ஜெனகல ஜதளிலஶகிமது. அன்பு லழிப்பட்ெ, 

அலது புதி தத்னதப் கபஶற்றி அலர் ழுதி “மிெச் சிமந்த நூற்பகுதிெள்” 

இன்னமக்கு முற்றிலும் படிக்ெ இயஶதனல ஆகிவிட்ென. 

ஃபஶர்பஶக் ெருத்தூன்றி ஆஶய்கிம எக தம், எக ெெவுனர 

அடிப்பனெஶெக் ஜெஶண்ெ கனஶட்டு உயெ தஶன கிறிஸ்துல தம் 

ட்டுக. கிறிஸ்துலக் ெெவுள் ஜலறுகன ெற்பனனயின் பிதிபலிப்கப, 

னிதனின் ெண்ைஶடிப் படிக ன்று அலர் நிரூபிக்கிமஶர். இந்தக் 

ெெவுகரகூெ எரு நீண்ெ ஜநடி அருலஶக்கும் நிெழ்வுப்கபஶக்கின் (tedious 

process of abstraction) வினரவுதஶன். ண்ைற்ம முந்னத பறங்குடி ற்றும் 

கதசிக் ெெவுள்ெளின் ஜெட்டித்த சத்துச் சஶறுதஶன். னிதனின் பிதி பிம்பக 

ெெவுள். னகல இந்த னிதனும் உண்னஶன னிதன் அல்ய. இலனும் 

ெெவுனரப் கபஶயகல ண்ைற்ம உண்னஶன னிதர்ெளின் சத்துச் சஶறுதஶன், 

அருல லடிவியஶன னிதன்தஶன். னகல னிதன் ன்பலனும்கூெ எரு னப் 

படிக. உைர்ச்சினப் பற்றியும் தஶர்த்த உயகின் மீதஶன ஈடுபஶடு பற்றியும் 



எவ்ஜலஶரு பக்ெத்திலும் பிச்சஶம் ஜசய்யும் ஃபஶர்பஶக், தஶர்த்தத்தில், 

னிதர்ெளினெகஶன ஜலறும் பஶலுமனலத் தவிர்த்துப் பிமலற்னமப் பற்றிப் 

கபசத் ஜதஶெங்கும்கபஶஜதல்யஶம் முற்றிலும் அருலஶெகல கபசுகிமஶர். 

இந்த உமவுெளில் எகஜஶரு கூறு ட்டுக அலருக்குப் பிடித்துப் கபஶகிமது: 

அதுதஶன் அமஜநறி. ஜவெலுென் எப்பிடும்கபஶது ஃபஶர்பஶக்கிெம் 

ெஶைப்படும் ஆச்சரிஶன அறிவு லமட்சி இங்கெ மீண்டும் நம்னத் 

துணுக்கும னலக்கிமது. ஜவெலுனெ நன்ஜனறி அல்யது எழுக்ெ நெத்னத 

பற்றி கெஶட்பஶடு, உரின பற்றி தத்துலம் ஆகும். அது (1) அருலஶன 

உரின (abstract right), (2) அமஜநறி (morality), (3) சமூெ நன்ஜனறி 

(social ethics) ஆகிலற்னமத் தழுவிக் ஜெஶண்டிருக்கிமது. இலற்றுள் சமூெ 

நன்ஜனறிஶனது குடும்பம், குடினச் சமுதஶம், அசு ஆகிலற்னம 

உள்ரெக்கிது. இங்கெ லடிலம் ந்த அரவுக்குக் ெருத்துமுதல்லஶத 

லழிப்பட்ெதஶெ உள்ரகதஶ, அந்த அரவுக்கு உள்ரெக்ெம் தஶர்த்த 

லழிப்பட்ெதஶெ உள்ரது. அமஜநறிகஶடுகூெ இங்கெ சட்ெம், ஜபஶருரஶதஶம், 

அசில் ஆகி துனமெள் முழுனயும் அெங்கியுள்ரன. ஃபஶர்பஶக்னெப் 

ஜபஶறுத்தலன இது அப்படிக தனயகீறஶெ இருக்கிமது. லடிலத்தில் அலர் 

தஶர்த்த லழிப்பட்ெலஶெ இருக்கிமஶர். [உள்ரெக்ெத்தில் ெருத்துமுதல்லஶதிஶெ 

உள்ரஶர்]. ஜனனில் அலர் னிதனிலிருந்து ஜதஶெங்குகிமஶர். ஆனஶல் இந்த 

னிதன் லஶழ்கிம உயெத்னதப் பற்றி அலர் முற்றிலுஶெ துவுக 

குறிப்பிெவில்னய. னகல தம் பற்றி தத்துலத்தில் பிதஶன இெம் பிடித்த 

அகத அருலஶன னிதனஶெகல இந்த னிதன் ப்கபஶதும் இருந்து 

விடுகிமஶன். ெஶைம், இந்த னிதன் ஜபண்ணின் ெருவிலிருந்து பிமந்தலன்று. 

அலன் புழுக்கூட்னெ விட்டு ஜலளிலருலது கபஶல் எக ெெவுள் ஜெஶண்ெ 

தங்ெளின் ெெவுளிெமிருந்து ஜலளிப்படுகிமஶன். னகல லயஶற்று ரீதிஶெ 

அனந்து லயஶற்று ரீதிஶெ தீர்ஶனிக்ெப்பட்டுள்ர ஏர் தஶர்த்தஶன 

உயெத்தில் அலன் லஶழ்லதில்னய. அலன் பிம னிதர்ெகரஶடு உமவுப் 



பினைப்புெள் ஜெஶண்டிருந்தஶன் ன்பது உண்னதஶன். ஆனஶல் அலர்ெளுள் 

எவ்ஜலஶருலரும் அலனனப் கபஶயகல அகத அரவுக்கு அருல னிதக. 

தத்னதப் பற்றி அலருனெ தத்துலத்தில் இன்னும் ஆண்ெளும் ஜபண்ெளும் 

இருக்கிமஶர்ெள் ன்பது நஶம் அறிந்தகத. ஆனஶல் அலருனெ அமஜநறியில் 

இந்தக் ெனெசி கலறுபஶடுகூெ னமந்து கபஶகிமது. இனத உறுதிப்படுத்துலது 

கபஶய, ஃபஶர்பஶக், அவ்லப்கபஶது நீண்ெ இனெஜலளிெளில், கீழ்க்ெஶண்பது 

கபஶன்ம கூற்றுெனர உதிர்க்கிமஶர்: 

“ஶளினெயில் உள்ர னிதன் எருஶதிரிச் சிந்திக்கிமஶன்; குடினசயில் உள்ர 

னிதன் கலறுஶதிரிச் சிந்திக்கிமஶன்” [ஃபஶர்பஶக் ழுதி உெலும் 

ஆன்ஶவும், சனதயும் னமும் ஆகினல பற்றி இருஜபஶருள்லஶதத்துக்கு 

திஶெ ன்ம நூலில் உள்ர லரி]. 

“பசி, லறுன ஆகிலற்றின் ெஶைஶெ உனக்கு உெம்பிகய சத்து 

இல்னயஜனில், அதுகபஶயகல உன்னுனெ ண்னெயிகயஶ, னதிகயஶ, 

இதத்திகயஶ அமஜநறிக்ெஶன சத்தும் இல்னயதஶன்” [ஃபஶர்பஶக் 

ழுதி லறுன ல்யஶச் சட்ெங்ெனரயும் ஜலற்றி ஜெஶண்டு அலற்னம 

அழித்ஜதஶழிக்கிமது ன்னும் நூலில் ெஶணும் லரிெள்]. 

“அசில் நம்முனெ தஶெ ஆெ கலண்டும்” [ஃபஶர்பஶக் 

ழுதி தத்துலத்தின் அடிப்பனெக் கெஶட்பஶடுெள்: ஶற்மத்தின் 

தவிர்க்ெவியஶத் தன்ன ன்னும் ெட்டுனயில் ெஶணும் லரி]. இன்னும் 

இதுகபஶய. 

ஆனஶல் இந்த ஜய்யுனெனரக் ஜெஶண்டு னதயும் சஶதிக்கும் திமன 

ஃபஶர்பஶக்குக்கு அமகல கினெஶது. அனல ஜலறும் ஜசஶற்ஜமஶெர்ெரஶெகல 

இருந்து விடுகின்மன. ஃபஶர்பஶக்குக்கு அசில் எரு ெெக்ெ முடிஶத 

ல்னயஶெ இருந்தது ன்பனத ஸ்ெஶர்க்கெகூெ எப்புக்ஜெஶள்ர கலண்டியுள்ரது. 



“சமுதஶத்னதப் பற்றி விஞ்ஞஶனம், அதஶலது சமூெவில் ன்பது 

அலருக்குப் புரிஶத புதிஶெகல இருந்தது” [ஸ்ெஶர்க்கெ ழுதி "லுத்விக் 

ஃபஶர்பஶக்"நூலிலுள்ர ஜசஶல்ஜதஶெர்]. 

நன்ன, தீன ஆகிலற்றின் திஶக்ெத்னத (antithesis) விரக்கியுனப்பதில், 

ஜவெலுென் எப்புகநஶக்கும்கபஶது, ஃபஶர்பஶக் ஆறற்மலஶெத் ஜதரிகிமஶர். 

ஜவெல் கூறுகிமஶர். “ ’னிதன் இற்னெஶெகல நல்யலன்’ ன்று எருலர் 

கூறினஶல், அலர் ெத்தஶன என்னமக் கூறிவிட்ெதஶெச் சியர் நம்பகிமஶர்ெள். 

ஆனஶல் ’னிதன் இற்னெஶெகல ஜெட்ெலன்’ ன்று எருலர் கூறும்கபஶது, 

அனதவிெ ெத்தஶன என்னம அலர் கூறியுள்ரஶர் ன்பனத அந்தச் சியர் மந்து 

விடுகின்மனர்.” 

ஜவெல் ெருத்துப்படி, தீனஜன்பது, லயஶற்று லரர்ச்சியின் உந்து சக்தி 

தன்னன ஜலளிப்படுத்திக் ஜெஶள்ளும் லடிலஶகும். இதில் இருலனெஶன 

ஜபஶருள் அெங்கியுள்ரது. எருபுமம், எவ்ஜலஶரு புதி முன்கனற்மமும் 

நிச்சஶெகல புனிதஶன விளங்ெளுக்கு திஶன அபசஶஶெவும், 

பனறதஶகி னமந்துகபஶகும் நினயயில் இருந்தஶலும் பு லறக்கினஶல் 

புனிதப்படுத்தப்பட்ெ நினயனெளுக்கு திஶன ெயெஶெவும் 

கதஶற்மளிக்கிமது. றுபுமம், னிதனின் தீ உைர்ச்சிெரஶன கபஶனசயும் 

அதிெஶத்துக்ெஶன கலட்னெயும்தஶம், லர்க்ெப் பனெனெள் கதஶன்றி 

ெஶயத்திலிருந்து லயஶற்று லரர்ச்சிக்ெஶன ஜநம்புகெஶல்ெரஶெப் பன்பட்டு 

லருகின்மன. டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, நியப்பிபுத்துலம் ற்றும் முதயஶளித்துல 

லர்க்ெத்தின் லயஶறு இந்த உண்னக்குத் ஜதஶெர்ச்சிஶன எற்னமச் சஶன்மஶெ 

அனந்துள்ரது. னினும் அமஜநறிகஶடு ஜதஶெர்புனெ தீனயின் லயஶற்றுப் 

பஶத்தித்னத ஆஶ கலண்டும் ன ஃபஶர்பஶக்குக்குத் கதஶன்மகலயில்னய. 



அலருக்கு லயஶறு ன்பது ஜஶத்தத்தில் புதிஶன, புரிந்து ஜெஶள்ர முடிஶத 

எரு துனமஶெகல இருக்கிமது. அலனப் ஜபஶறுத்தலன, 

“ஆதியில் இற்னெயிலிருந்து கதஶன்றி நினயயில் னிதன் ஜலறுகன 

இற்னெ பனெத்த ஏர் உயிரினஶெகல இருந்தஶன், னிதனஶெ இல்னய. 

னிதன் ன்பலன் னிதர், பண்பஶடு, லயஶறு ஆகிலற்றின் 

உற்பத்திப்ஜபஶருள் ஆலஶன்.” 

ன்னும் அலருனெ லஶக்குகூெ முற்றிலும் யட்டுத்தனஶன 

ெருத்துனஶெகல இருந்து விடுகிமது. 

னகல, அமஜநறிெள் பற்றி ஃபஶர்பஶக் நக்குச் ஜசஶல்யக் கூடிது மிெமிெச் 

ஜசஶற்பஶெகல இருக்ெ முடியும். கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெ னிதனுக்குள் 

இல்பஶெகல அனந்துள்ரது. னகல அது ல்யஶ அமஜநறிக்கும் 

அடிப்பனெஶெ அன கலண்டும். ஆனஶல் கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெ 

இட்னெத் திருத்தத்துக்கு உட்பட்ெதஶகும். முதயஶலதஶெ, நம் ஜசய்னெெளின் 

இல்பஶன பின்வினரவுெரஶல் திருத்தப்படுகிமது: அதிெஶெக் குடித்த பின் 

தனயலலி ற்படுகிமது, லறக்ெஶன, அரவுக்கு மிஞ்சி நுெர்வுக்குப்பின் கநஶய் 

ஜதஶெர்கிமது. இண்ெஶலதஶெ, அலற்றின் சமுதஶப் பின்வினரவுெரஶல் 

திருத்தப்படுகிமது: ற்மலர்ெளின் இகதகபஶன்ம கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னென 

நஶம் திக்ெஶவிட்ெஶல், அலர்ெள் தம்னத் தற்ெஶத்துக் ஜெஶள்ளும் ஜபஶருட்டு, 

கிழ்ச்சிக்ெஶன நது கலட்னெயிகயக குறுக்கிடுலர். இதன் ெஶைஶய், நம் 

கலட்னெனத் திருப்திப்படுத்த நது நெத்னதயின் பின்வினரவுெனரச் சரிஶெ 

திப்பிடும் நினயயில் நஶம் இருந்தஶெ கலண்டும். அகதகபஶல் கிழ்ச்சினத் 

கதடுலதில் ற்மலர்க்குள்ர ச உரினன அனுதிக்ெ கலண்டும். நம்னப் 

ஜபஶறுத்தலன பகுத்தறிவு பூர்லஶன தற்ெட்டுப்பஶடு, ற்மலர்ெகரஶடு நது 

உமவுப் பினைப்னபப் ஜபஶறுத்தலன அன்பு - மீண்டும் மீண்டும் அகத அன்பு! 



- ஆகினலதஶம் ஃபஶர்பஶக்கின் அமஜநறி பற்றி அடிப்பனெ விதிெள். 

அலற்றிலிருந்கத ற்மனல அனனத்தும் ஜபமப்படுகின்மன. ஃபஶர்பஶக்கின் 

உைர்ச்சி மிக்ெ பிெெனங்ெகரஶ, ஸ்ெஶர்க்கெயின் லலின மிக்ெ புெழுனெகரஶ 

இந்தச் சிய லனறுப்புெளின் பயவீனத்னதயும் ஜலறுனனயும் னமக்ெ 

முடிஶது. 

தனக்ெஶெகல ெலனயப்பட்டுக் கிெக்கும் எரு தனிநபர், மிெ அரிதஶெ ட்டுக 

கிழ்ச்சிக்ெஶன தன் கலட்னெனத் திருப்திப்படுத்த முடியும். அலனுக்கெஶ, 

ற்மலர்ெளுக்கெஶ வ்லனெயிலும் இயஶபம் கினெஶது. அனதவிெ அலனுக்குத் 

கதனலப்படுலஜதல்யஶம், ஜலளி உயெத் ஜதஶெர்பு, அலனுனெ கதனலெனர 

நினமவு ஜசய்யும் ஆதஶங்ெரஶன உைவு, று பஶயரில் எருலர், புத்தெங்ெள், 

உனஶெல், விலஶதம், நெலடிக்னெெள், பன்படுத்தவும் பணி ஜசய்வுஶன 

ஜபஶருள்ெள் கபஶன்மனலக ஆகும். திருப்திக்ெஶன இவ்லஶதஶங்ெளும் 

ஜபஶருள்ெளும் எவ்ஜலஶரு தனி நபருக்கும் இல்பஶன நனெமுனமயிகயக 

லறங்ெப்பட்டிருப்பதஶெ ஃபஶர்பஶக்கின் அமஜநறி அனுஶனித்துக் ஜெஶள்கிமது. 

அல்யது நனெமுனம சஶத்திற்ம ஜலறும் அறிவுனன ட்டுக அது 

லறங்குகிமது. னகல, இத்தனெ லசதிெள் இல்யஶல் இருப்பலர்ெளுக்கு 

இந்த அமஜநறிஶல் வ்விதப் பனும் கினெஶது. ஃபஶர்பஶக்குங்கூெ இனத 

ஜலளிப்பனெஶெகல பின்லருஶறு கூறுகிமஶர்: 

“ஶளினெயில் உள்ர னிதன் எருஶதிரிச் சிந்திக்கிமஶன்; குடினசயில் உள்ர 

னிதன் கலறுஶதிரிச் சிந்திக்கிமஶன்”. “பசி, லறுன ஆகிலற்றின் ெஶைஶெ 

உனக்கு உெம்பிகய சத்து இல்னயஜனில், அதுகபஶயகல உன்னுனெ 

ண்னெயிகயஶ, னதிகயஶ, இதத்திகயஶ அமஜநறிக்ெஶன சத்தும் இல்னயதஶன்.” 

கிழ்ச்சிக்ெஶன தங்ெளுனெ கலட்னெனத் திருப்திப்படுத்த 

ற்மலர்ெளுக்குரி சவுரின ன்பனதப் ஜபஶறுத்தலன விலெஶங்ெள் 



இனதவிெ கயஶெலஶ உள்ரன? ஃபஶர்பஶக் இந்தச் சவுரினனத் 

தனிமுதயஶனஜதன்றும், ல்யஶக் ெஶயங்ெளுக்கும் சூழ்நினயனெளுக்கும் 

ஜபஶருந்தக் கூடிது ன்றும் சஶதித்தஶர். இது ப்கபஶதிருந்து சரிஜன ற்றுக் 

ஜெஶள்ரப்பட்டு லந்திருக்கிமது? பண்னெக் ெஶயத்தில் அடினெளுக்கும் 

ஆண்னெெளுக்கும் இனெயிகயஶ அல்யது த்தி ெஶயத்தில் பண்னை 

அடினெளுக்கும் பிபுக்ெளுக்கும் இனெயிகயஶ ன்னமக்ெஶலது கிழ்ச்சிக்ெஶன 

கலட்னெக்குரி சவுரின பற்றி கபச்சு இருந்ததுண்ெஶ? எடுக்ெப்பட்ெ 

லர்க்ெத்தின் கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெ “சட்ெ பூர்லஶன உரினயின்படிக” 

ஆளும் லர்க்ெத்தின் கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெக்கு ஈவிக்ெமின்றிப் 

பலியிெப்பெவில்னயஶ? ஆம், உண்னயிகய அது ஜநறிஜெட்ெதுதஶன் 

ன்மஶலும், தற்ெஶயத்தில் உரினெனரப் ஜபஶறுத்தலன சத்துலம் 

அங்கீெரிக்ெப்படுகிமது. நியவுனென மீதஶன சிமப்புரினெனர, அதஶலது 

தனிநபர் சிமப்புரினெனர எழித்து விடும்படியும், முதலில் தனிநபர் சட்ெத் 

துனமயிலும் பிமகு படிப்படிஶெப் ஜபஶதுநயச் சட்ெத் துனமயிலும்கூெ, 

சட்ெத்தின் முன்னஶல் ல்யஶ நபர்ெளும் சம் ன்னும் நினயனப் 

புகுத்தும்படியும், ப்கபஶதிருந்து, ந்த அரவுக்கு முதயஶளித்துல லர்க்ெம் 

ெட்ெஶப்படுத்தப்பட்ெகதஶ அப்கபஶதிருந்து, அந்த அரவுக்கு, 

நியப்பிபுத்துலத்துக்கு திஶன அதனுனெ கபஶஶட்ெத்திலும், முதயஶளித்துல 

உற்பத்தியின் லரர்ச்சியிலும் இந்தச் சவுரின ஜசஶல்யரவிகய அங்கீெரிக்ெப் 

பட்டுள்ரது. ஆனஶல் கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெஶனது, இயட்சி உரினெளின் 

மீது அற்பஶன அரவுக்கெ ஜசழிப்பனெகிமது. அனனத்னதயும்விெப் 

ஜபஶருரஶதச் சஶதனங்ெளின் மீகத அது ஶஜபரும் அரவுக்கு 

ஜசழித்கதஶங்குகிமது; சவுரினெள் ஜெஶண்ெ மிெப் ஜபரும்பஶன்னகஶர் 

ஜலறும் உயிர்லஶழ்க்னெக்கு இன்றினஶதன லற்னம ட்டும் ஜபறுலனத 

உறுதிப்படுத்திக் ஜெஶள்ர முதயஶளித்துல உற்பத்திமுனம ெலனம் டுத்துக் 

ஜெஶள்கிமது. னகல முதயஶளித்துல உற்பத்திமுனம, ஜபரும்பஶன்னயினரின் 



கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெக்குரி சவுரினக்கு, அடின முனமயில் அல்யது 

பண்னைடின முனமயில் இருந்தனதவிெ அதிெஶன ரிஶனத (அதஶலது, 

அதிெஶெ இருக்ெ முடியுஶனஶல்தஶன்) னதயும் ஜெஶடுப்பது கினெஶது. 

கலும், னத்துக்கு கிழ்ச்சி அளிக்கும் சஶதஶனங்ெள் விளத்தில், அதஶலது 

ெல்விச் சஶதனங்ெனரப் ஜபஶறுத்தலன நது நினயன இனதவிெ நன்மஶெ 

உள்ரதஶ? “ழகெஶலஶ பள்ளிஶசிரிர்” ன்பலருங்கூெ ெற்பனன னிதர்தஶகன? 

[ழகெஶலஶ பள்ளிஶசிரிர்: ழகெஶலஶ ன்ம இெத்தில் 1866-இல் நெந்த 

ஆஸ்திரி-பிஷ்ப் கபஶரில் பிஷ்ர்ெள் ஜலற்றி ஜபற்மதற்குக் ெஶைம் 

பிஷ் நஶட்டின் ஜபஶதுக்ெல்வி அனப்பு முனமயின் உர்கல ன்னும் 

உட்ெருத்கதஶடு ஜெர்ன் முதயஶளித்துலப் ஜபஶதுவிலெஶ ழுத்தஶரர்ெள் 

தற்ெஶயத்தில் பன்படுத்திலரும் ஜசஶல்ஜதஶெர் இது]. 

இன்னும், அமஜநறிெனரப் பற்றி ஃபஶர்பஶக்கின் கெஶட்பஶட்டின்படி 

பஶர்த்தஶல், பங்குச் சந்னததஶன் அமஜநறி நெத்னதக்குரி மிெ உர்லஶன 

கெஶயியஶகும் – எருலர் ப்கபஶதும் சரிஶெ ஊெகபம் நெத்தி லருகிமஶர் 

ன்மஶல் ட்டுக இது உண்ன. ன்னுனெ கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெ 

ன்னனப் பங்குச் சந்னதக்குக் ஜெஶண்டுகபஶய் விடும் னில், அப்படி 

விடும்கபஶது பஶதெஶன வினரவுெள் ற்பெஶல், சஶதெஶன வினரவுெள் 

ட்டுக ற்படும்படிஶெ, ன் ஜசய்னெெளின் பின்வினரவுெனர அங்கெ நஶன் 

சரிஶெக் ெணிக்கிகமன் னில், அதஶலது நஶன் ப்கபஶதும் ஜலற்றி ஜபறுகிகமன் 

னில், அப்கபஶது நஶன் ஃபஶர்பஶக்கின் கபஶதனனன நினமகலற்றி லருகிமலன் 

ஆகிகமன். கலும், நஶன் இவ்லஶறு ஜசய்னெயில், ற்ஜமஶரு நபர் தனது 

இன்பத்னத நஶடிச் ஜசல்லதற்ெஶன சவுரினயில் நஶன் குறுக்கிடுலதில்னய; 

ஜனனில் அந்த ற்மலர் ன்னனப் கபஶயகல ஜசஶந்த விருப்பப்படிதஶன் பங்குச் 

சந்னதக்குப் கபஶனஶர். அலர் ன்னுென் நெத்தி ஊெகபப் பரிஶற்மத்னத 

முடித்ததில், ன் கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னென நஶன் பின்பற்றிச் ஜசன்மது 



கபஶயகல அலரும் தன் கிழ்ச்சிக்ெஶன கலட்னெனப் பின்பற்றிச் ஜசன்மஶர். 

அலருனெ தலமஶன ெணிப்புெளினஶல் அலர் தன் பைத்னத இறக்கிமஶர் 

ன்மஶல், அதனஶகயக அலரின் ஜசய்னெ ஜநறிஜெட்ெது ன நிரூபிக்ெப்பட்டு 

விடுகிமது. கலும், அலருனெ தகுதிக்கெற்ம தண்ெனனன நஶன் அலருக்கு 

லறங்கிதஶல், நஶன் எரு நவீனெஶய ஶெந்தஸ் (Rhadamanthus) [கிகக்ெ 

புஶைத்தில் லரும் புத்திக் கூர்னயுள்ர கநர்னஶன நீதிபதி] கபஶயப் 

ஜபருனகஶடு ன் ஶர்பில் தட்டிக் ஜெஶள்ரவும் முடியும். ஜலறுகன 

உைர்ச்சிலசப்பட்ெ அயங்ெஶச் ஜசஶல்யஶெ இஶத லனயில் அன்பு 

ன்பதும்கூெ பங்குச் சந்னதயின் மீது ஆட்சி ஜசலுத்துகிமது. ப்படிஜனில், 

கிழ்ச்சிக்ெஶன தன்னுனெ ஜசஶந்த கலட்னெ நினமவு ஜபறுலனத 

எவ்ஜலஶருலரும் பிமரிெத்திகய ெஶண்கின்மனர். சரிஶெ இனதத்தஶன் அன்பு 

சஶதித்துத் தீ கலண்டியுள்ரது. நனெமுனமயில் இவ்லஶறுதஶன் அது 

ஜசயஶற்றுகிமது. ன் நெலடிக்னெெளின் பின்வினரவுெனரப் பற்றி சரிஶன 

முன்ெணிப்புெனும், அதன்ெஶைஶய் ஜலற்றிெஶெவும் நஶன் சூதஶடினஶல், 

ஃபஶர்பஶக்கி அமஜநறியின் மிெவும் ெண்டிப்பஶன அனனத்துக் 

ெட்ெனரெனரயும் நஶன் நினமகலற்றிலன் ஆகிகமன் – அத்துென் லணிெ 

கபத்தில் பைக்ெஶனஶெவும் ஆகிகமன். கலறு ஜசஶற்ெளில் கூறுலஜதனில், 

ஃபஶர்பஶக் தம்ரவில் அமஜநறி பற்றி விரும்பிதும், ெற்பனன ஜசய்ததும் 

ப்படி இருந்த கபஶதிலும், அலரின் அமஜநறி நவீன முதயஶளித்துல 

சமுதஶத்தின் அனப்புச் சட்ெத்துக்கு மிெச் சரிஶெப் ஜபஶருந்துகிமது. 

ஆனஶல் அன்பு! - ஆம், ஃபஶர்பஶக்னெப் ஜபஶறுத்தலன, அன்புதஶன் 

ங்ஜெங்கும் ல்யஶக் ெஶயங்ெளிலும் அற்புதங்ெள் நிெழ்த்தும் ெெவுள். 

நனெமுனம லஶழ்வின் இெர்ெள் அனனத்னதயும் ஜலற்றி ஜெஶள்ர 

அக்ெெவுள்தஶன் உதவி புரி கலண்டும் – அதுவும், கநஜதிஶன நயன்ெனரக் 

ஜெஶண்ெ லர்க்ெங்ெரஶய்ப் பிரவுபட்டுள்ர எரு சமுதஶத்திகய. இவ்லஶமஶெ, 

அலருனெ தத்துலத்திலிருந்து அதன் புட்சிெத் தன்னயின் ெனெசி 



மிச்சமும் னமந்து விடுகிமது. [கீழ்க்ெஶணும்] கபஶலிஶன ஜசஶல் பந்தஶ 

ட்டுக மிஞ்சுகிமது: எருலனஜஶருலர் கநசியுங்ெள் - ஆண், ஜபண் ன்று 

பஶல் கலறுபஶடு பஶஶல், பட்ெம் பதவிெனரக் ெருதஶல் எருலனஜஶருலர் 

தழுவிக் ஜெஶள்ளுங்ெள் - உயெரஶவி சசப் கபஶனதஶன அன்பில் 

தினரயுங்ெள்! 

சுருக்ெஶெச் ஜசஶன்னஶல், அமஜநறிெனரப் பற்றி ஃபஶர்பஶக்கிக் கெஶட்பஶடு 

அதற்கு முந்னத கெஶட்பஶடுெளின் ெதினக அனெகிமது. அது ல்யஶக் ெஶய 

ெட்ெங்ெளுக்கும், ல்யஶ க்ெளினங்ெளுக்கும், ல்யஶ நினயனெளுக்கும் 

ஜபஶருந்தும்படி லடிலனக்ெப் பட்டுள்ரது; துல்லிஶெ அந்தக் 

ெஶைத்தஶகயக அது ன்னமக்கும், ங்கும் ஜசல்படுத்த முடிஶததஶெ 

உள்ரது. தஶர்த்த உயெத்னதப் ஜபஶறுத்தலன, அது ெஶன்ட்டின் ஆணித்தஶன 

ெட்ெனரனப் கபஶயகல ஜசல்லஶக்கின்றி நிற்கிமது. தஶர்த்தத்தில் எவ்ஜலஶரு 

லர்க்ெமும், எவ்ஜலஶரு ஜதஶழிலும்கூெ தனக்கெ உரி ஏர் அமஜநறினக் 

ஜெஶண்டுள்ரது. தண்ெனனக்குச் சிக்ெஶத லஶய்ப்பு கினெக்கும் கபஶஜதல்யஶம், 

இனதயுங்கூெ அது மீறுகின்மது. அனனலனயும் என்றுபடுத்த கலண்டி 

அன்பு, கபஶர்ெளிலும், தெஶறுெளிலும், சட்ெ லறக்குெளிலும், குடும்பச் 

சண்னெெளிலும், விலஶெத்துெளிலும், சஶத்திஶன அரவுக்கு எருலன எருலர் 

சுண்டுலதிலும்தஶன் தன்னன ஜலளிப்படுத்திக் ஜெஶள்கிமது. 

ஆனஶல் ஃபஶர்பஶக் அளித்த சக்திமிக்ெ தூண்டுதல் அலருக்கெகூெ இந்த 

அரவுக்குப் பனற்மதஶய் ஶறிப்கபஶனது ப்படிச் சஶத்திஶயிற்று? ெஶைம் 

சஶதஶைஶனதுதஶன். அலக நஞ்சஶெ ஜலறுப்புக் ஜெஶண்டிருந்த அருலஶன 

உயெத்திலிருந்து தப்பித்து, லஶழ்கின்ம தஶர்த்த உயெத்துக்கு லந்து கச, 

ஃபஶர்பஶக் எருகபஶதும் லழி கதடிக் ஜெஶள்ரவில்னய. அலர் இற்னெகஶடும் 

னிதகனஶடும் உடும்புப்பிடிஶெ எட்டிக் ஜெஶள்கிமஶர்; ன்மஶலும் அலருக்கு 

இற்னெயும் னிதனும் ஜலறும் ஜசஶற்ெரஶெகல இருந்து விடுகின்மன. 



தஶர்த்தஶன இற்னெனப் பற்றிகஶ, தஶர்த்தஶன னிதனனப் பற்றிகஶ 

திட்ெலட்ெஶன னதயும் நக்கு டுத்துச் ஜசஶல்லும் திமனற்று இருக்கிமஶர். 

னிதர்ெனர லயஶற்றில் பங்ஜெடுத்துக் ஜெஶள்கிமலர்ெரஶெக் ெருதும் கபஶது 

ட்டும்தஶன் ஃபஶர்பஶக்கின் அருலஶன னிதனிலிருந்து தஶர்த்தஶன 

உயிர்த்துடிப்புள்ர னிதர்ெளிெம் லந்து கசருகிகமஶம். இனதத்தஶன் ஃபஶர்பஶக் 

திர்த்து நிற்கிமஶர். னகல, அலர் புரிந்து ஜெஶள்ரஶத 1848-ஆம் ஆண்டு, 

அலருக்கு தஶர்த்த உயகுென் ற்பட்ெ இறுதி முறிலஶெவும், ஏய்வு ஜபற்றுத் 

தனினயில் எதுங்கி லஶழ்க்னெஶெவும் ட்டுக அலருக்கு அர்த்தப்பட்ெது. 

இதற்ெஶன பழி பிதஶனஶெ ஜெர்னியில் அன்று நியவி லந்த நினயனெளின் 

மீதுதஶன் மீண்டும் விழுகிமது. அந்நினயனெள், துஶன முனமயிகய 

சினதந்து கபஶகும்படி அலனத் தண்டித்து விட்ென. 

ஆனஶல் ஃபஶர்பஶக் டுத்து னலக்ெஶத அடின வ்லஶமஶயினும் டுத்து 

னலக்ெ கலண்டியிருந்தது. ஃபஶர்பஶக்கினுனெ புதி சத்தின் உட்ெருலஶெ 

அனந்த அருல னிதனின் துதிபஶெலுக்குப் பதியஶெ அந்த இெத்தில் 

தஶர்த்தஶன னிதர்ெள் ற்றும் அலர்ெளின் லயஶற்று லரர்ச்சி பற்றி 

விஞ்ஞஶனத்னத இருத்த கலண்டிதஶயிற்று. ஃபஶர்பஶக்கின் ெருத்துநினயன 

ஃபஶர்பஶக்குக்கும் அப்பஶல் கலும் லரர்த்ஜதடுக்கும் பணின ஶர்க்ஸ் 

1845-இல் புனிதக் குடும்பம் (The Holy Family) ன்னும் நூலில் ஜதஶெங்கி 

னலத்தஶர். 

 

4. ஶர்க்ஸித்தின் அடிப்பனெெள் குறித்த விரக்ெம் 

 



ஸ்ட்ஶவுஸ் (Strauss), ஜபௌலர் (Bauer), ஸ்டிர்னர் (Stirner), ஃபஶர்பஶக் 

(Feuerbauch) ஆகிகஶர் தத்துலத் துனமனக் னெவிட்டு விெவில்னய ன்ம 

லனெயிகய ஜவெலித் தத்துலத்தின் லழிலந்தலர்ெள் னயஶம். ஸ்ட்ஶவுஸ் 

அலருனெ சுவின் லஶழ்க்னெ (Life of Jesus), லமட்டுலஶதம் 

(Dogmatics) ஆகி நூல்ெளுக்குப் பிமகு தத்துலத் துனமயிலும் கிறிஸ்துலத் 

திருச்சனப பற்றி லயஶற்றுத் துனமயிலும் ஜனஶன் பஶணினப் பின்பற்றி 

இயக்கி நூல்ெனர ட்டுக பனெத்தஶர். ஜபௌலர் கிறிஸ்துல தத்தின் 

கதஶற்மம் பற்றி லயஶற்றுத் துனமயில் ட்டும் கதஶ ஜெஶஞ்சம் 

உருப்படிஶெச் சஶதித்துள்ரஶர். னினும், அலர் இங்கெ ஜசய்தது ன்னகலஶ 

முக்கிஶனதஶெகல இருந்தது. பக்கூனின் (Bakunin) ஸ்டிர்னன புரூகதஶனுென் 

(Proudhon) ெயந்துவிட்டு அக்ெயனலன “அஶெெலஶதம்” (“anarchism”) 

ன்று முத்தின குத்தி பிமகுங்கூெ ஸ்டிர்னர் எரு விகனஶத னிதஶெகல 

இருந்துவிட்ெஶர். ஃபஶர்பஶக் எருலர்தஶன் தத்துலலஶதி ன்ம லனெயிகய 

குறிப்பிெத் தக்ெலஶய் இருந்தஶர். தனிச்சிமப்பஶன விஞ்ஞஶனங்ெள் 

அனனத்துக்கும் கயஶெ உர்ந்கதஶங்கிதஶெவும், அனனத்து 

விஞ்ஞஶனங்ெனரயும் இனைத்து, விஞ்ஞஶனங்ெளுக்ஜெல்யஶம் விஞ்ஞஶனஶய் 

விரங்ெப் கபஶலதஶெவும் ெருதப்பட்ெ தத்துலம், அலருக்குக் ெெக்ெ முடிஶத 

தனெச்சுலஶெவும் மீம முடிஶத புனித விளஶெவும் இருந்தது. 

அதுட்டுல்ய, தத்துலலஶதி ன்ம லனெயில்கூெ அலர் பஶதி லழியிகயக 

நின்று விட்ெஶர். கீகற ஜபஶருள்முதல்லஶதிஶெவும் ககய 

ெருத்துமுதல்லஶதிஶெவும் இருந்தஶர். விர்சனம் மூயஶெ ஜவெனய ஜலற்றி 

ஜெஶள்ளும் தகுதிற்மலஶெ இருந்தஶர். ஜவெலி அனப்புமுனமயின் 

பல்துனம அறிவு லரத்கதஶடு எப்பிடுனெயில், அன்பின் லழிப்பட்ெ 

ஜலளிப்பெட்ெஶன தத்துக்கும், அற்பஶன, யட்டுத்தன அமஜநறிக்கும் 

அப்பஶல், தம்ரவில் உருப்படிஶெ னதயும் சஶதிக்ெஶத நினயயிலும், 



ஃபஶர்பஶக் ஜவெனயப் பனற்மலர் ன்று ஜசஶல்லி ஜலறுகன எதுக்கித் 

தள்ளினஶர். 

ன்மகபஶதிலும், ஜவெலிக் ெருத்துப்கபஶக்கின் சினதவிலிருந்து, அங்கெ 

இன்னுஜஶரு கபஶக்கு லரர்ச்சி ஜபற்மது. அந்தஜலஶரு கபஶக்கு ட்டுக 

உண்னஶன பயனன நல்கியுள்ரது. இந்தப் கபஶக்கு முக்கிஶெ ஶர்க்ஸின்* 

ஜபகஶடு இனைந்திருக்கிமது. 

 

*ங்ஜெல்ஸ் ழுதி குறிப்பு: இங்கெ ஜசஶந்த முனமயில் எரு விரக்ெம் 

அளிக்ெ ன்னன அனுதிக்ெ கலண்டும். அண்னக் ெஶயஶெ, இந்தக் 

கெஶட்பஶட்டில் ன்னுனெ பங்னெப் பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கபசப்பட்டு 

லருகிமது. னகல இந்த விளத்னத முடிவுக்குக் ஜெஶண்டுல நஶன் இங்கெ 

சிய விலங்ெனரச் ஜசஶல்யஶலிருக்ெ முடிஶது. ஶர்க்சுென் னக்கிருந்த 

நஶற்பது ஆண்டுெஶய எத்துனறப்பின் கபஶதும், அதற்கு முன்னரும், இந்தக் 

கெஶட்பஶட்டுக்ெஶன அடித்தரத்னத உருலஶக்குலதிலும், கலும் குறிப்பஶெ, 

அக்கெஶட்பஶட்னெ விரித்துனப்பதிலும் சற்கம சுதந்திஶன பங்கு னக்கிருந்தது 

ன்பனத நஶன் றுக்ெ முடிஶது. ஆனஶல் அதன் முtதன்னஶன அடிப்பனெக் 

ஜெஶள்னெெளில், சிமப்பஶெப் ஜபஶருரஶதஶம் ற்றும் லயஶற்றுத் துனமெளில் 

மிெப் ஜபரும்பகுதியும், கலும் அனனத்துக்கும் கயஶெ, அலற்றின் முடிலஶன, 

துல்லிஶன லனறுப்பும் ஶர்க்சின் பங்ெளிப்பஶகும். எரு சிய 

தனிச்சிமப்பஶன துனமெளில் ன்னுனெ பணினத் தவிர்த்து, ன்னுனெ 

பங்ெளிப்பினனத் தஶஶரஶெ ஶர்க்ஸ் ன் உதவியின்றிக ஜசய்திருக்ெ 

முடியும். ஆனஶல் ஶர்க்ஸ் ஜசய்து முடித்தனத நஶன் எருகபஶதும் சஶதித்திருக்ெ 

முடிஶது. ங்ெளுள் ற்ம ல்கயஶனக் ெஶட்டிலும் ஶர்க்ஸ் உஶந்து நின்மஶர், 

ஜதஶனயகநஶக்குென் பஶர்த்தஶர், பந்த வினலஶன பஶர்னலனக் ஜெஶண்டிருந்தஶர். 



ஶர்க்ஸ் எரு கனதஶெ விரங்கினஶர். ற்மலர்ெரஶகி நஶங்ெள், அதிெஶெச் 

ஜசஶல்லிக் ஜெஶள்லஜதன்மஶல், திமனசஶலிெரஶெ இருந்கதஶம். அலர்ட்டும் 

இல்னயஜன்மஶல், இந்தக் கெஶட்பஶடு இன்று உள்ரதுகபஶல் இந்த அரவுக்கு 

லரர்ச்சி ஜபற்றிருக்ெஶது. னகல, இக்கெஶட்பஶடு அலருனெ ஜபனத் தஶங்கி 

நிற்பது ஜபஶருத்தக. 

 

இங்குப் ஜபஶருள்முதல்லஶதக் ெருத்துநினயக்குத் திரும்பி லருலதன் வினரலஶெ 

ஜவெலித் தத்துலத்திலிருந்து பிரிந்து ஜசல்ய கநர்கிமது. அதஶலது, 

தஶர்த்தஶன உயெத்னத – இற்னெ, லயஶறு இண்னெயும் – முன்னக 

னதில் உருலஶக்கிக் ஜெஶண்ெ ெருத்துமுதல்லஶத ெட்டுக்ெனதெள் 

துவுமில்யஶல் அணுகுகின்ம எவ்ஜலஶரு லருக்கும் அது ப்படிக் ெஶட்சி 

தருகிமகதஶ, அப்படிக புரிந்து ஜெஶள்லஜதன இக்ெருத்துப் பிரிவினர் 

முடிஜலடுத்தனர் ன்பது இதன் ஜபஶருரஶகும். ெற்பனஶலஶத விரக்ெங்ெள் 

இல்யஶல், தஶஶெகல உருலஶன ஜய்விலங்ெகரஶடு ஜபஶருத்திப் பஶர்க்ெ 

முடிஶத ெருத்துமுதல்லஶதக் ெட்டுக்ெனத எவ்ஜலஶன்னமயும் பலியிடுலஜதன்று 

ஈவிக்ெமின்றித் தீர்ஶனிக்ெப்பட்ெது. கலும், ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ன்பதற்கு 

இனதக்ெஶட்டிலும் கூடுதயஶன அர்த்தம் துமில்னய. ஆனஶல், இங்கெ 

ஜபஶருள்முதல்லஶத உயெக் ெண்கைஶட்ெம் முதல்முனமஶெ உண்னயிகயக 

அக்ெனமகஶடு ெலனிக்ெப்பட்ெது. ஜதஶெர்புனெ அறிவுத் துனமெள் 

அனனத்திலும் – குனமந்தபட்சம் அதன் அடிப்பனெக் கூறுெளியஶலது – 

முணின்றி டுத்துச் ஜசஶல்யப்பட்ெது. 

ஜவெல் ஜலறுகன எதுக்கி னலக்ெப்பெவில்னய. ஶமஶெ, ககய விரக்ெப்பட்ெ 

அலருனெ தத்துலத்தின் புட்சிெஶன பகுதிக அதஶலது இக்ெவில் 

லழிமுனமக ஜதஶெக்ெஶெக் ஜெஶள்ரப்பட்ெது. ஆனஶல் இந்த லழிமுனம 



அதன் ஜவெலி லடிலத்தில் பன்படுத்த முடிஶததஶய் இருந்தது. ஜவெலின் 

ெருத்துப்படி, இக்ெவில் ன்பது ெருத்துருவின் சுலரர்ச்சிக (self-

development of the concept) ஆகும். [ஜவெலின் ெருத்துப்படி] தனிமுதயஶன 

ெருத்துரு (absolute concept) ஊழிக் ெஶயந்ஜதஶட்டு நியவி லருலது 

ட்டுல்ய – ங்கெ இருக்கிமது ன்று ஜதரிவில்னய – இன்று நியவுகின்ம 

ஜஶத்த உயெத்தின் ஜய்ஶன உயிர்த்துடிப்புள்ர ஆன்ஶலஶெவும் இருக்கிமது. 

[ஜவெலின்] தர்க்ெவில் (Logic) நூலில் மிெ விரிலஶெ விரக்ெப்படுகின்ம 

ஜதஶெக்ெநினயக் ெட்ெங்ெள் அனனத்தின் லழிஶெவும் அது தன்னன கநஶக்கித் 

தனக்குள்கரக லரர்ச்சி அனெகிமது. அக்ெட்ெங்ெள் அனனத்தும் அதில் 

உள்ரெங்கியிருக்கின்மன. பிமகு அது இற்னெஶெ ஶறுலதன் மூயம் தன்னன 

“அந்நிஶக்கிக் ஜெஶள்கிமது” (alienates). அங்கெ தன்னுனெ சு உைர்வு 

இல்யஶகய, இற்னெயின் ெட்ெஶம் ன்ம கபஶர்னலயில் னமந்து ஜெஶண்டு, 

அது எரு புதி லரர்ச்சிக்கு உள்ரஶகிமது. இறுதியில் றுபடியும் 

னிதனுக்குள் சு உைர்லஶெ லந்து கசர்கிமது. தனிமுதயஶன ெருத்து, அதன் 

ஜசழுனற்ம லடிலத்திலிருந்து முடிவில் ஜவெலின் தத்துலத்தில் 

முழுனஶெ அதன் மூய லடிலத்துக்கு மீண்டும் லந்து கசரும் லனயில், 

இந்த சு உைர்வு, லயஶற்றில் றுபடியும் தனய தூக்குகிமது. ஆெகல, 

ஜவெலின் ெருத்துப்படி, இற்னெயிலும் லயஶற்றிலும் ெஶைப்படுகின்ம 

இக்ெவில் லரர்ச்சி, அதஶலது, கீழ்நினயயிலிருந்து கல்நினயக்கு 

நனெஜபறுகின்ம முற்கபஶக்கு இக்ெத்தின் ெஶை லனெப்பட்ெ 

இனெத்ஜதஶெர்பு, கெஶைல் ஶையஶன இக்ெங்ெள் அனனத்திலும், 

தற்ெஶலிெஶன பின்னனெவுெளிலும், தன்னனத் தஶகன நினயநிறுத்திக் 

ஜெஶள்கிமது. அது, ஊழிக் ெஶயத்திலிருந்து ஜதஶெர்ந்து லருகின்ம 

ெருத்துருவினுனெ சு-இக்ெத்தின் எரு நெல் ட்டுக. அது ங்கெ 

கபஶகிமஜதன்று ஶரும் அறிந்ததில்னய. ஆனஶல் வ்லஶமஶயினும் சரி, 

ந்தஜலஶரு சிந்திக்ெ லல்ய னித மூனரனயும் சஶஶல் சுதந்திஶெ 



இங்குகிமது. இந்தச் சித்தஶந்த ஜநறிபிமழ்னல எழித்தஶெ கலண்டியிருந்தது. 

தஶர்த்தஶன ஜபஶருள்ெனரத் தனிமுதயஶன ெருத்துருவின் (absolute concept) 

கதஶஜலஶரு ெட்ெத்தின் பிதிபிம்பங்ெரஶெக் ெருதுலதற்குப் பதியஶெ, ங்ெள் 

மூனரயில் இருந்த ெருத்துருக்ெனர தஶர்த்தஶன ஜபஶருள்ெளின் 

பிதிபிம்பங்ெரஶெ, மீண்டும் எருமுனம ஜபஶருள்முதல்லஶத அடிப்பனெயில் 

புரிந்து ஜெஶண்கெஶம். இவ்லஶமஶெ, இக்ெவில் ன்பது, ஜலளிப்பும உயெம், 

னித சிந்தனன ஆகி இண்டின் இக்ெம் பற்றி ஜபஶதுலஶன விதிெளின் 

விஞ்ஞஶனஶெத் தன்னன ளிதஶக்கிக் ஜெஶண்ெது. இக்ெ விதிெளின் இந்த 

இண்டு ஜதஶகுதிெளும் சஶஶம்சத்தில் எத்த தன்ன ஜெஶண்ெனல. ஆனஶல், 

ந்த அரவுக்கு னித னம் அலற்னம உைர்வு பூர்லஶெச் ஜசல்படுத்த 

முடியுகஶ அந்த அரவுக்குத் தது ஜலளிப்பஶட்டில் கலறுபடுகின்மன. 

இற்னெயிலும் இன்று லனயுள்ர னித லயஶற்றின் மிெப் 

ஜபரும்பகுதியிலும், புமநினயத் கதனல ன்ம லடிலத்திகய, தற்ஜசயஶனதஶெத் 

கதஶற்மளிக்கும் முடிவில்யஶத ஜதஶெர்லரினசஶன நிெழ்வுெளின் நடுகல, இந்த 

விதிெள் உைர்வுெனரச் சஶஶகயக தம்ன நினயநிறுத்திக் ஜெஶள்கின்மன. 

இதன்மூயம், ெருத்துருக்ெளின் இக்ெவிலுங்கூெ, தஶர்த்த உயகின் 

இக்ெவில் லழிப்பட்ெ இக்ெத்தின் ஜலறும் உைர்வுபூர்லஶன பிதிபலிப்பு 

ஆயிற்று. இவ்லஶமஶெ, ஜவெலின் இக்ெவில் புட்டிப் கபஶெப்பட்ெது. 

அல்யது சரிஶெச் ஜசஶல்லஜதனில், தனயன ஊன்றி நின்று ஜெஶண்டிருந்தனதத் 

திருப்பிப் கபஶட்டுக் ெஶயஶல் நிற்கும்படி ஜசய்ப்பட்ெது. பய ஆண்டுெரஶெ 

ங்ெளின் மிெச் சிமந்த உனறப்புக் ெருவிஶெவும், ங்ெளின் மிெக் 

கூர்னஶன ஆயுதஶெவும் இந்தப் ஜபஶருள்முதல்லஶத இக்ெவில் இருந்து 

லருகின்மது. குறிப்பிெத் தக்ெ ஜசய்தி ன்னஜலனில், இதனன நஶங்ெள் ட்டுக 

ெண்டுபிடிக்ெவில்னய. ங்ெனரச் சஶஶலும், ஜவெனயயும்கூெச் சஶஶலும், 

சுகச்னசஶன முனமயில், கெஶசஃப் டித்ஸ்ஜென்* (Joseph Dietzgen) ன்ம 

எரு ஜெர்ன் ஜதஶழியஶளியும் ெண்டுபிடித்துள்ரஶர். (பஶர்க்ெ: னித மூனரச் 



ஜசல்ெளின் சஶம், உெலுனறப்பஶரஶல் ஜசஶல்யப்படுலது*. வஶம்புர்க், 

ஶஸ்னர்). 

[*டித்ஸ்ஜென் ழுதி னித மூனரச் ஜசல்ெளின் சஶம், உெலுனறப்பஶரஶல் 

ஜசஶல்யப்படுலது. சுத்தஶன நனெமுனமப் பகுத்தறிவு பற்றி புதி 

விர்சனம் ன்னும் நூனய ங்ஜெல்ஸ் இங்கு குறிப்பிடுகிமஶர்.] 

இந்த முனமயில், ஜவெலித் தத்துலத்தின் புட்சிெக் கூறு எருலஶமஶெ 

மீண்டும் பரிசீயனனக்கு டுத்து ஜெஶள்ரப்பட்ெது. அகத கலனரயில் அதன் 

முணில்யஶத ஜசயஶக்ெத்னதத் தடுத்து நிறுத்திதற்கு ஜவெல் பன்படுத்தி 

ெருத்துமுதல்லஶத அயங்ெஶத்திலிருந்து விடுவிக்ெப்பட்ெது. ஶஜபரும் 

அடிப்பனெச் சிந்தனனஶலது: முன்னக உருலஶக்கி 

னலக்ெப்பட்ெ ஜபஶருள்ெளின் (ready-made things) சிக்ெயஶன எரு ஜதஶகுதிஶெ 

உயெத்னதப் புரிந்து ஜெஶள்ரக் கூெஶது. நிெழ்வுப்கபஶக்குெளின் 

(processes) சிக்ெயஶன எரு ஜதஶகுதிஶெப் புரிந்துஜெஶள்ர கலண்டும். 

இத்ஜதஶகுதியில் ஜலளித்கதஶற்மத்தில் நினயஶனனலஶெத் கதஶன்றும் 

ஜபஶருள்ெளும், நம் மூனரெளிலுள்ர அலற்றின் னப் பிதிபலிப்புெளும், 

நம்முனெ ெருத்துருக்ெளும் கதஶன்றியும் னமந்தும் லரும்படிஶன ஏர் 

இனெமஶத ஶற்மத்துக்கு உள்ரஶகின்மன. இந்த ஶற்மத்தில், 

தற்ஜசயஶனதஶெத் கதஶற்மளிக்கும் அனனத்னதயும் ற்றும் தற்ெஶலிெஶன 

பின்னனெவுெள் அனனத்னதயும் மீறி, முடிவில் எரு முற்கபஶக்ெஶன லரர்ச்சி 

தன்னன நினயப்படுத்திக் ஜெஶள்கிமது. இந்த ஶஜபரும் அடிப்பனெச் சிந்தனன, 

சிமப்பஶெ ஜவெலின் ெஶயத்திலிருந்து சஶதஶை உைர்வில் முற்ம முழுக்ெ 

ஊடுருவிக் ெயந்திருப்பதஶல், ஜபஶதுனஶன லடிலத்தில், இப்ஜபஶழுது அது 

ஜபரும்பஶலும் றுக்ெப்படுலதில்னய. ஆனஶல் இந்த அடிப்பனெஶன 

சிந்தனனனச் ஜசஶல்யரவில் ற்றுக் ஜெஶள்லதும், தஶர்த்தத்தில் அனத 

எவ்ஜலஶரு ஆய்வுத் துனமக்கும் விரிலஶன அரவில் பன்படுத்துலதும் இண்டு 



ஜலவ்கலமஶன விளங்ெரஶகும். னினும் ப்ஜபஶழுதும் இந்தக் 

ெருத்துநினயயிலிருந்து ஆய்வு ஜதஶெங்குஜனில், முடிலஶன தீர்வுெனரயும் 

நிந்த உண்னெனரயும் ெண்ெறி கலண்டும் ன்கிம கெஶரிக்னெ அடிகஶடு 

னமந்து கபஶகிமது. இதுலன ஜபமப்பட்ெ அறிவு முழுலதுக்கும் நிச்சஶன 

எரு லம்ஜபல்னய உண்டு [ெற்மது னெண் அரவு, ெல்யஶதது உயெ 

அரவு]ன்பனதயும், த்தனெ சூழ்நினயனெளில் அவ்லறிவு ஜபமப்பட்ெகதஶ 

அச்சூழ்நினயனெளின் தஶக்ெத்துக்கு அது உட்பட்ெது ன்னும் 

உண்னனயும் நஶம் ப்கபஶதும் உைர்ந்திருக்கிகமஶம். றுபுமத்தில், 

உண்னக்கும் ஜபஶய்க்கும், நன்னக்கும் தீனக்கும், முழுஎற்றுனக்கும் 

கலறுபஶட்டுக்கும், அலசிஶனதுக்கும் தற்ஜசயஶனதுக்கும் இனெக உள்ர 

திஶக்ெங்ெள் (antitheses) நம் மீது ஆதிக்ெம் ஜசலுத்த இனியும் நஶம் 

அனுதிப்பதில்னய. இன்னும் பலயஶெ இருந்துலரும் பனற 

இக்ெறுப்பிலுக்கு இத்தனெ திர்நினயெள் சலஶயஶெ இருந்து லருகின்மன. 

இந்த திர்நினயெள் சஶர்புநினயஶன சரித்தன்னன (validity) ட்டுக 

ஜெஶண்டுள்ரன ன்பனத நஶம் அறிகலஶம். உண்ன ன்று இன்று 

அங்கீெரிக்ெப்பட்டுள்ர என்று, அதன் உள்ரஶர்ந்த ஜபஶய் அம்சத்னதயும் 

தன்னெத்கத ஜெஶண்டுள்ரது. அப்ஜபஶய் அம்சம் பின்னர் தன்னன 

ஜலளிப்படுத்திக் ஜெஶள்கிமது. அனதப்கபஶய, இன்று ஜபஶய் ன்று 

ெருதப்படுகின்ம என்று, அதன் உண்னஶன அம்சத்னதயும் ஜெஶண்டிருக்கிமது. 

அதன் ெஶைஶெகல அனத முன்னர் உண்னஶனஜதன்று ெருத முடிந்தது. 

அலசிஶனது ன்று அழுத்தமுமச் ஜசஶல்யப்படும் என்று, முற்றிலும் 

தற்ஜசயஶனலற்மஶல் ஆனது ன்பனதயும், தற்ஜசல் ன்று ஜசஶல்யப்படும் 

என்று, அலசிஶனது தன்னனப் பின்புமம் னமத்துக் ஜெஶண்டுள்ர லடிலக 

ன்பனதயும் நஶம் அறிகலஶம். இன்னும் இதுகபஶய. 

”இக்ெறுப்பில்” (metaphysical) ன்று ஜவெல் அனறக்கின்ம, ஆய்வு 

ற்றும் சிந்தனன பற்றி பனற லழிமுனம, ஜபஶருள்ெனரக் 



ஜெஶடுக்ெப்பட்ெலஶகம ஶமஶதனலஶெவும், நினயஶனனலஶெவும் ெருதி 

ஆய்வு ஜசய்லனதக விரும்பிது. இந்த லழிமுனமயின் மிச்ச மீதங்ெள் 

இன்னமும் க்ெள் னங்ெளில் லலுவுென் குடி ஜெஶண்டுள்ரன. இவ்லழிமுனம 

ஜசல்லஶக்குப் ஜபற்றிருந்த ெஶயத்தில் மிெப்ஜபரும் லயஶற்று நிஶத்னதக் 

ஜெஶண்டிருந்தது. நிெழ்வுப்கபஶக்குெனரப் பரிசீலிப்பது சஶத்திஶலதற்கு 

முன்பஶெ, முதலில் ஜபஶருள்ெனரப் பரிசீலிப்பது அலசிஶெ இருந்தது. எரு 

குறிப்பிட்ெ ஜபஶருள் அனெந்து ஜெஶண்டிருக்கும் ஶற்மங்ெனர எருலர் 

ெலனிக்ெ முடிலதற்கு முன்பஶெ, அது த்தனெ ஜபஶருள் ன்பனத முதலில் 

அறிந்து ஜெஶள்ர கலண்டி இருந்தது. கலும், இற்னெ விஞ்ஞஶனத்னதப் 

ஜபஶறுத்தலன இந்த லனெனச் கசர்ந்தகத. ஜபஶருள்ெனர முற்றுப்ஜபற்ம 

ஜபஶருள்ெரஶெ ற்றுக் ஜெஶண்ெ பனற இக்ெ றுப்பியஶனது, இமந்துகபஶன 

ஜபஶருள்ெனரயும், லஶழுகின்ம ஜபஶருள்ெனரயும் முற்றுப்ஜபற்ம ஜபஶருள்ெரஶெக் 

ெருதி ஆய்வு கற்ஜெஶண்ெ ஏர் இற்னெ விஞ்ஞஶனத்திலிருந்து 

கதஶன்றிதஶகும். ஆனஶல், தீர்ஶனெஶன அடின முன்கனஶக்கி 

டுத்துனலப்பது சஶத்திஶகும் அரவுக்கு இந்த ஆய்வு முன்கனற்மம் 

ெண்ெகபஶது, அதஶலது இற்னெக்குள்கரக இந்தப் ஜபஶருள்ெள் அனெயும் 

ஶற்மங்ெனர முனமப்படி ஆய்வு ஜசய்ப் புகுலது சஶத்திஶனகபஶது, 

தத்துலவில் துனமயிலும்கூெ பனற இக்ெ றுப்பிலுக்குச் சஶவு ணி 

அடிக்ெப்பட்ெது. கலும், உண்னஶெப் பஶர்த்தஶல், ெெந்த நூற்மஶண்டின் 

இறுதி லனக்கும் இற்னெ விஞ்ஞஶனம் ன்பது ஜபருரவுக்கு எரு திட்டித் 

ஜதஶகுக்கும் விஞ்ஞஶனஶெ, முற்றுப்ஜபற்ம ஜபஶருள்ெனரப் பற்றி 

விஞ்ஞஶனஶெ இருந்தது. நம் நூற்மஶண்டிகயஶ அது சஶஶம்சத்தில் 

எரு முனமப்படுத்தும் விஞ்ஞஶனஶெ, நிெழ்வுப்கபஶக்குெளின் விஞ்ஞஶனஶெ,, 

ஜபஶருள்ெளின் கதஶற்மம், லரர்ச்சி பற்றி விஞ்ஞஶனெ, இற்னெயின் 

நிெழ்வுப்கபஶக்குெள் அனனத்னதயும் எக ஶஜபரும் முழுனஶெப் பினைத்து 

னலக்கின்ம பஸ்பத் ஜதஶெர்பு பற்றி விஞ்ஞஶனஶெ இருக்கிமது. தஶல, 



வியங்கு உயிரினங்ெளில் ற்படும் நிெழ்வுப் கபஶக்குெனர ஆஶய்கின்ம 

உெலில், தனித்தனி உயிரினங்ெள் மூயக்ெரு நினயயிலிருந்து 

முதிர்ச்சிநினய லன அனெகின்ம லரர்ச்சின ஆய்ந்தறியும் ெருவில், 

பூமியின் கற்பப்பு படிப்படிஶெ உருப்ஜபற்மனத ஆஶய்கின்ம புவியில் – 

இனல அனனத்தும் நம் நூற்மஶண்டில் பிமந்தனல ஆகும். 

ஆனஶல், ல்யஶலற்றுக்கும் கயஶெ இற்னெயினுனெ நிெழ்வுப்கபஶக்குெளின் 

பஸ்பத் ஜதஶெர்பு பற்றி நம்முனெ அறிவு ட்டுக்ெஶல் பஶய்ச்சலில் 

வினந்து முன்கனறுலதற்கு மூன்று ஶஜபரும் ெண்டுபிடிப்புெள் உதவியுள்ரன: 

முதயஶலது, உயிணு (cell) பற்றி ெண்டுபிடிப்பு. பல்கிப் ஜபருகுலதன் 

மூயமும், கலறுபடுலதன் மூயமும், ஜஶத்தத் தஶல, வியங்கினங்ெளின் உெல் 

லரர்ச்சினெலதற்ெஶன அடிப்பனெ அயகு உயிணு னக் ெண்ெறிப்பட்ெது. 

அதனஶல், ல்யஶ உர்நினய உயிரினங்ெளின் முன்கனற்மமும் லரர்ச்சியும் எக 

ஜபஶதுலஶன விதிக்கு ற்ப நெந்கதறுகிமது ன்பது அங்கீெரிக்ெப்பட்ெது. 

அதுட்டுமின்றி, உயிரினங்ெள் தது லனெப்பிரினல ஶற்றிக் ஜெஶள்ர 

முடிலதற்கும், அதன்மூயம் தனித்தனிஶன லரர்ச்சினக் ெஶட்டிலும் கயஶன 

லரர்ச்சி ஜபறுலதற்குஶன லழி உயிணுவின் ஶற்மம் அனெலதற்ெஶன 

திமனில் அெங்கியுள்ரது னச் சுட்டிக்ெஶட்ெப்பட்ெது. இண்ெஶலது, ஆற்மலின் 

உருஶற்மம். இது நக்கு நிரூபித்துக் ெஶட்டியுள்ரதஶலது: உயிர்சஶஶ 

இற்னெயில் (inorganic nature) முதல்நினயயில் ஜசல்படுகின்ம, சக்திெள் 

ன்று ஜசஶல்யப்படுபனல – ந்தி சக்தியும் எடுக்ெநினய ஆற்மல் (potential 

energy) ன்று ஜசஶல்யப்படும் அதன் நிப்புக்கூறும்,, ஜலப்பம், ெதிரிக்ெம் 

(எளி அல்யது ெதிரிக்ெ ஜலப்பம்), மின்சக்தி, ெஶந்த சக்தி, இசஶன 

ஆற்மல் – அனனத்தும் முழுதரஶவி இக்ெத்தினுனெ ஜலளிப்பஶட்டின் 

ஜலவ்கலறு லடிலங்ெகர. ஆற்மலின் லடிலங்ெள் லனறுக்ெப்பட்ெ அரவு 

விகிதங்ெளில் என்று ற்ஜமஶன்மஶெ ஶறிச் ஜசல்கின்மன. அதனஶல் குறிப்பிட்ெ 

அரவியஶன ஆற்மலின் எரு லடிலம் னமகின்ம இெத்தில், குறிப்பிட்ெ அகத 



அரவியஶன ஆற்மலின் ற்ஜமஶரு லடிலம் கதஶன்றுகிமது. இவ்லஶமஶெ, 

இற்னெயின் ஜஶத்த இக்ெமுக எரு லடிலத்திலிருந்து ற்ஜமஶரு 

லடிலத்துக்கு உருஶற்மம் அனெகின்ம இனெவிெஶத நிெழ்வுப்கபஶக்ெஶெச் 

சுருங்கி விடுகிமது. ெனெசிஶெ, ஜதஶெர்புபடுத்தி லடிலத்தில் ெஶர்வின் 

(Darwin) முதலில் உருலஶக்கி நிரூபைம். அதன்படி, இன்று நம்னச் 

சூழ்ந்திருக்கும் இற்னெயினுனெ, னிதன் உள்ளிட்ெ உயிரினங்ெளின் 

ஜதஶகுதிஶனது, ஆதியில் ஏணு ஜெஶண்ெ மிெச்சிய நுண்ணுயிரிெளிலிருந்து 

ற்பட்ெ பரிைஶ லரர்ச்சியின் எரு நீண்ெ நிெழ்வுப்கபஶக்கின் வினரலஶகும். 

இந்த ஏணு நுண்ணுயிரிெளும், இசஶன முனமெளின் மூயம் கதஶற்மம் 

ஜெஶண்ெ புகஶட்கெஶபிரஶசம் அல்யது அல்புமினிலிருந்து உருலஶனனல ஆகும். 

இந்த மூன்று ஶஜபரும் ெண்டுபிடிப்புெளினஶலும் இற்னெ விஞ்ஞஶனத்தில் 

ற்பட்ெ இத ெத்தஶன முன்கனற்மங்ெளினஶலும், இற்னெயிலுள்ர 

நிெழ்வுப்கபஶக்குெளுக்கு இனெக நியவும் பஸ்பத் ஜதஶெர்பினனக் 

குறிப்பிட்ெ துனமெளில் ட்டுல்ய, குறிப்பிட்ெ இந்தத் துனமெளின் பஸ்பத் 

ஜதஶெர்பினனயும் முழுனஶெ நிரூபித்துக் ெஶட்ெ முடிகிம ெட்ெத்துக்கு நஶம் 

இன்னமக்கு லந்துவிட்கெஶம். னகல, பரிகசஶதனன லழிப்பட்ெ இற்னெ 

விஞ்ஞஶனக லறங்கியிருக்கும் உண்னெனரக் ஜெஶண்டு இற்னெயில் 

நியவும் பஸ்பத் ஜதஶெர்பு பற்றி எரு முழுனஶன பஶர்னலன ஏரவுக்கு 

முனமஶன லடிலத்தில் நஶம் முன்னலக்ெ முடிகிமது. இந்த முழுனஶன 

பஶர்னலன லறங்குலது இற்னெத் தத்துலவில் ன்று ஜசஶல்யப்படுலதன் 

பணிஶெ முன்பு இருந்தது. தஶர்த்தஶன, ஆனஶல் இதுலனயில் அறிந்திஶத 

பஸ்பத் ஜதஶெர்புெளுக்குப் பதியஶெ, இயட்சி பூர்லஶன, 

ெற்பனனஶனலற்னம னலப்பதன் மூயஶெவும், விட்டுப்கபஶன விலங்ெளுக்குப் 

பதியஶெ னத்தின் ெற்பனன விலங்ெனர இட்டு நிப்பி, உண்னஶன 

இனெஜலளிெனர ஜலறுகன ெற்பனனயில் இனைத்து னலப்பதன் மூயஶெவும் 

ட்டுக இற்னெத் தத்துலவில் இந்தப் பணின நினமகலற்ம முடிந்தது. 



இந்தச் ஜசல்முனமயின்கபஶது அது பய கனதனஶன ெருத்துெளுக்கு 

வித்திட்ெது. பிற்ெஶயத்தில் ற்பட்ெ பய ெண்டுபிடிப்புெனர முன்னறிந்து 

கூறிது. ஆனஶல், ெணிசஶன அரவுக்கு முட்ெஶள்தனத்னதயும் அது 

உருலஶக்கிது. ஜசஶல்யப் கபஶனஶல் அது கலறுவிதஶெ இருந்திருக்ெவும் 

முடிஶது. இன்னமக்கு, நம் ெஶயத்துக்குப் கபஶதுஶன “இற்னெயின் 

அனப்புமுனம” என்னமக் ெண்ெனெயும் ஜபஶருட்டு, இற்னெ லழிப்பட்ெ 

விஞ்ஞஶன ஆய்வின் வினரவுெனர இக்ெவில் அடிப்பனெயில், அதஶலது 

அவ்வினரவுெளுக்கு இனெகஶன பஸ்பத் ஜதஶெர்பின் அர்த்தத்தில் 

ட்டுக புரிந்து ஜெஶள்ர கலண்டி கதனல உள்ரது. இந்த பஸ்பத் 

ஜதஶெர்பின் இக்ெவில் தன்ன, இக்ெறுப்பில் முனமயிகய 

பயிற்றுவிக்ெப்பட்ெ இற்னெ விஞ்ஞஶனிெளுனெ னங்ெளின் உள்கரகூெ, 

அலர்ெளுனெ சித்தத்னதயும் மீறி தன்னன லலுவுென் புகுத்திக் ஜெஶண்டு 

லருகிமது. இத்தனெ தருைத்தில் இன்னமக்கு இற்னெத் தத்துலவில் 

முடிலஶெ ெழித்துக் ெட்ெப்பட்டுவிட்ெது. அதற்குப் புத்துயிர் ஜெஶடுக்ெச் 

ஜசய்ப்படுகின்ம எவ்ஜலஶரு முற்சியும் கதனலற்மது ட்டுல்யஶல் ஏடி 

பின்கனஶக்கிதஶெவும் இருக்கும். 

ஆனஶல் இற்னெக்கு உண்னஶெ இருப்பது - லரர்ச்சியின் லயஶற்று 

ரீதிஶன நிெழ்வுப்கபஶக்ெஶெவும் இங்கெ எப்புக் ஜெஶள்ரப்பட்ெதஶனது - 

அதுகபஶயகல, சமுதஶத்தின் லயஶற்றில் அதன் அனனத்துப் பிரிவுெளுக்கும், 

ஶனுெ (ற்றும் ஜதய்வீெ) விளங்ெளில் தம்ன ஈடுபடுத்திக் ஜெஶண்டுள்ர 

அனனத்து விஞ்ஞஶனங்ெளின் எட்டுஜஶத்தத்துக்கும் உண்னஶனதஶகும். 

இங்கெயும்கூெ லயஶறு, சட்ெம், தம் ற்றும் பிமலற்றின் தத்துலம், 

நிெழ்வுெளில் நிரூபித்துக் ெஶட்ெப்பெ கலண்டி தஶர்த்தஶன பஸ்பத் 

ஜதஶெர்புக்குப் பதியஶெத் தத்துலலஶதியின் னதில் இட்டுக் ெட்ெப்பட்ெ எரு 

பஸ்பத் ஜதஶெர்பினனக் ஜெஶண்ெதஶெ இருந்தது. லயஶற்னம எரு 

முழுனஶெவும் அதன் தனித்தனிப் பகுதிெளிலும் புரிந்து ஜெஶள்லது ன்பது, 



ெருத்துக்ெனர - இல்பஶெகல அந்தந்தத் தத்துலலஶதிக்குப் பிரிஶன 

ெருத்துக்ெனர - படிப்படிஶெ நனெமுனம ஆக்குலது னக் ெருதிக் ஜெஶண்ெது. 

இக்ெருத்தின்படி, லயஶறு ன்பது, முன்னக லனறுக்ெப்பட்ெ ஏர் 

இயட்சிக் குறிக்கெஶனர கநஶக்கி - டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, ஜவெனயப் 

ஜபஶறுத்தலன அலருனெ தனிமுதயஶன ெருத்தின் நனெமுனமஶக்ெத்னத 

(realisation of absolute idea) கநஶக்கி - தன்னனறிஶல் ஆனஶல் 

அலசித்தின் ஜபஶருட்டு இங்குகிமது. கலும், இந்தத் தனிமுதயஶன 

ெருத்னத கநஶக்கிச் ஜசல்கின்ம ஶற்மப்பெ முடிஶத கபஶக்கெ லயஶற்று 

நிெழ்வுெளில் உள்ரஶர்ந்த பஸ்பத் ஜதஶெர்பஶெ அனந்திருந்தது. இவ்லஶமஶெ, 

தஶர்த்தஶன, இதுலன அறிப்பெஶத பஸ்பத் ஜதஶெர்பின் இெத்தில், 

உைர்லற்ம அல்யது படிப்படிஶெ உைர்வு ஜபற்று லருகிம, எரு புதி 

ர்ஶன பம்ஜபஶருள் னலக்ெப்பட்ெது. ஆெகல இற்னெத் துனமயில் ஜசய்தது 

கபஶயகல, இங்கும் தஶர்த்தஶன பஸ்பத் ஜதஶெர்புெனரக் ெண்ெறிலதன் 

மூயஶெ இத்தனெ இட்டுக்ெட்ெப்பட்ெ, ஜசற்னெஶன பஸ்பத் 

ஜதஶெர்புெனர எழித்துக்ெட்டுலது அலசிஶயிற்று. முடிலஶெப் பஶர்க்கும்கபஶது, 

இந்தப் பணிஶனது, னித சமுதஶத்தின் லயஶற்றில் ஆட்சி புரியும் 

விதிெரஶெத் தம்ன நினயப்படுத்திக் ஜெஶள்ளும் ஜபஶதுலஶன இக்ெ 

விதிெனரக் ெண்டுபிடிப்பது ன்மஶகிமது. 

னினும், எரு விளத்தில் சமுதஶ லரர்ச்சி பற்றி லயஶறு, இற்னெயின் 

லயஶற்றிலிருந்து முக்கிஶெ கலறுபட்டிருப்பனதக் ெஶட்டிக் ஜெஶள்கிமது. 

இற்னெ மீதஶன னிதனின் திர்வினனன நஶம் புமக்ெணிக்கின்ம அரவுக்கு, 

என்றின் மீது என்று ஜசல்புரியும் குருட்டுப் கபஶக்ெஶன, தன்னுைர்லற்ம 

சக்திெள் ட்டுக இற்னெயில் உள்ரன. அலற்றின் பஸ்ப வினனயிலிருந்து 

ஜபஶதுவிதி ஜசல்பஶட்டுக்கு லருகிமது. கற்பப்பில் ெஶைப்படுகின்ம 

தற்ஜசல் னத் கதஶற்மளிக்கிம ண்ைற்ம நிெழ்வுெளிலும் சரி, இந்தத் 

தற்ஜசல் நிெழ்வுெளில் உள்ரஶர்ந்திருக்கும் எழுங்குமுனமனன 



உறுதிப்படுத்துகின்ம முடிலஶன வினரவுெளிலும் சரி, நிெழ்லது அனனத்திலும் 

துவுக உைர்வு பூர்லஶெ விரும்பப்பட்ெ எரு குறிக்கெஶரஶெ நிெழ்லதில்னய. 

இதற்கு ஶமஶெ, சமுதஶத்தின் லயஶற்றில் ஜசல்படுகலஶர் அனனலரும் 

தன்னுைர்வு னெலப்ஜபற்ம, ஆழ்ந்த சிந்தனன அல்யது னஜலழுச்சியுென் 

திட்ெெலட்ெஶன குறிக்கெஶள்ெனர கநஶக்கிச் ஜசயஶற்றுகிம னிதர்ெரஶலர். 

உைர்வு பூர்லஶன எரு கநஶக்ெம் இல்யஶல், திட்ெமிட்ெ எரு குறிக்கெஶள் 

இல்யஶல் சமுதஶத்தில் துவும் நிெழ்லதில்னய. ஆனஶல், இந்த கலறுபஶடு, 

லயஶற்று ஆய்வுக்கு, குறிப்பஶெத் தனித்தனி செஶப்தங்ெள் ற்றும் நிெழ்வுெள் 

பற்றி லயஶற்று ஆய்வுக்கு, வ்லரவுதஶன் முக்கிஶெ இருந்த கபஶதிலும், 

லயஶற்றின் உள்ரஶர்ந்த ஜபஶது விதிெகர லயஶற்றுப் கபஶக்கின் மீது ஆட்சி 

ஜசலுத்துகின்மன ன்னும் உண்னன ஶற்ம இயஶது. இங்கெயுங்கூெ, 

ஜஶத்தத்தில் பஶர்க்கும்கபஶது, தனிநபர்ெள் அனனலரின் உைர்வுபூர்லஶய் 

விரும்பப்பட்ெ குறிக்கெஶள்ெனரயும் மீறி, நிெழ்வுெளின் கற்பப்பில் 

தற்ஜசகய ஆட்சி புரிலதஶெத் கதஶன்றுகிமது. தீர்ஶனிக்ெப்பட்ெ நிெழ்வுெள் 

நனெஜபறுகின்மன, ஆனஶல் அபூர்லஶெத்தஶன். ஜபரும்பஶன்னஶன 

நிெழ்வுெளில், விரும்பப்பட்ெ ண்ைற்ம குறிக்கெஶள்ெள் என்னமஜஶன்று 

குறுக்கிட்டு கஶதிக்ஜெஶள்கின்மன. அல்யது இந்தக் குறிக்கெஶள்ெள் 

ஜதஶெக்ெத்திலிருந்கத நினமகலற்மச் சஶத்திற்மனலஶெகலஶ அல்யது அலற்னம 

அனெலதற்ெஶன சஶதனங்ெள் கபஶதஶகயஶ இருக்கின்மன. இவ்லஶமஶெ, 

லயஶற்றுத் துனமயில் ண்ைற்ம தனித்தனி விருப்பங்ெளின், தனித்தனி 

ஜசல்ெளின் கஶதல்ெள், உைர்லற்ம இற்னெயில் ககயஶங்கி நிற்கும் 

நியலங்ெளுக்கு முற்றிலும் எப்பஶன, அகதகபஶன்ம நினயன உண்ெஶக்கி 

விடுகின்மன. ஜசல்ெளின் குறிக்கெஶள்ெள் திட்ெமிெப்பட்ெனல. ஆனஶல் 

இச்ஜசல்ெளிலிருந்து நனெமுனமயில் பின்ஜதஶெரும் வினரவுெள் 

திட்ெமிெப்பட்ெனல அல்ய. அல்யது அனல திட்ெமிெப்பட்ெ குறிக்கெஶளுென் 

ஜபஶருந்துலதஶெத் கதஶன்றுகிம கலனரயிலும், திட்ெமிெப்பட்ெதற்கு முற்றிலும் 



கலமஶன பின்வினரவுெனரக முடிலஶெ அனல ஜெஶண்டுள்ரன. ஆெ, 

ஜஶத்தத்தில், தற்ஜசயஶனது லயஶற்று நிெழ்ச்சிெனரயும் அகதகபஶய ஆட்சி 

புரிலதஶெத் கதஶன்றுகிமது. ஆனஶல் ங்கெ கற்பப்பில் தற்ஜசல் ஆட்சி 

புரிகிமகதஶ, அங்கெ உண்னயில் அந்த நிெழ்வின் மீது அதன் உள்ரஶர்ந்த, 

னமலஶன விதிெள் ப்கபஶதும் ஆட்சி ஜசலுத்துகின்மன. இவ்விதிெனரக் 

ெண்டுபிடிப்பது என்கம இப்கபஶனத கதனல. 

னிதர்ெள் தம் ஜசஶந்த லயஶற்னமத் தஶக பனெக்கின்மனர். முடிவு துலஶெ 

இருப்பினும், எவ்ஜலஶரு னிதனும் தஶன் உைர்வுபூர்லஶெ விரும்பும் தன் 

ஜசஶந்தக் குறிக்கெஶனரக பின்பற்றுகின்மஶன். ஜலவ்கலமஶன தினசெளில் 

ஜசல்படுகின்ம இந்தப் பய விருப்பங்ெளின் கூட்டு வினரவும், 

அவ்விருப்பங்ெள் பும உயகின் மீது ற்படுத்தும் பன்முெப் பஶதிப்புெளின் 

கூட்டு வினரவுக லயஶமஶெ உருலஶகிமது. ஆெ, அது பய தனிநபர்ெள் 

விரும்புலது ன்ன ன்கிம பிச்சினனஶெவும் ஆகிமது. னஜலழுச்சி அல்யது 

ஆழ்ந்த சிந்தனன, விருப்பத்னத நிர்ையிக்கிமது. ஆனஶல் 

னஜலழுச்சினகஶ, ஆழ்ந்த சிந்தனனனகஶ உெனடிஶெ நிர்ையிக்கும் 

ஜநம்புகெஶல்ெள் மிெவும் கலறுபட்ெ லனெெனரச் கசர்ந்தனல. அலற்றில் 

எருபகுதி புமநினயப் ஜபஶருள்ெரஶெ இருக்ெக் கூடும், எருபகுதி இயட்சி 

கநஶக்ெங்ெரஶெ இருக்ெயஶம். கபலஶ, “உண்ன ற்றும் நீதியின் பஶலுள்ர 

ஆர்லம்”, தனிப்பட்ெ ஜலறுப்பு அல்யது ஜலறுகன தனிநபர்ெளின் 

ல்யஶவிதஶன ஆனசெரஶெக்கூெ இருக்ெயஶம். ஆனஶல், எருபுமத்தில், 

லயஶற்றில் ஜசயஶற்றும் பய தனித்தனிஶன விருப்பங்ெள், ஜபரும்பஶலும் 

திட்ெமிெப்பட்ெதற்கு முற்றிலும் கலமஶன - அடிக்ெடி முற்றிலும் திஶன - 

வினரவுெனர உண்ெஶக்குலனத நஶம் பஶர்த்திருக்கிகமஶம். னகல, ஜஶத்த 

வினரகலஶடு ஜதஶெர்புபடுத்திப் பஶர்க்கும்கபஶது, அலற்றின் கநஶக்ெங்ெள் 

அனதப்கபஶயகல இண்ெஶம் பட்ச முக்கித்துலத்னத ட்டுக 

ஜபற்றிருப்பனதயும் ெஶையஶம். றுபுமத்தில், அடுத்த கெள்வி ழுகிமது. தம் 



முனமக்கு இந்த கநஶக்ெங்ெளின் பின் நிற்கும் இக்கு சக்திெள் ஶனல? 

ஜசயஶற்றுகலஶரின் மூனரெளில் இத்தனெ கநஶக்ெங்ெரஶெத் தம்ன 

உருஶற்றிக் ஜெஶள்ளும் லயஶற்றுக் ெஶைங்ெள் ஶனல? 

பனற ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ப்கபஶதும் இக்கெள்வினத் தன்னிெம் கெட்டுக் 

ஜெஶள்ரகல இல்னய. னகல, லயஶறு பற்றி அதன் ெருத்கதஶட்ெம் - அப்படி 

என்று அதற்கு இருக்கும் பட்சத்தில் - சஶஶம்சத்தில் நனெமுனமப் பன் 

ெருதிது. அது ல்யஶலற்னமயும் ஜசல்பஶட்டின் கநஶக்ெங்ெளுக்கெற்ப 

திப்பிடுகிமது. லயஶற்றில் ஜசயஶற்றும் னிதர்ெனரப் பண்பஶரர், 

பண்பற்மலர் னப் பிரிக்கிமது. அதன்பின், எரு விதிமுனமஶெகல, பண்பஶரர் 

லஞ்சிக்ெப்படுலனதயும் பண்பற்மலர் ஜலற்றி ஜபறுலனதயும் ெஶண்கிமது. னகல, 

லயஶற்னமக் ெற்பதிலிருந்து மிெவும் அறிவுத் ஜதளிவூட்டும் னதயும் 

ஜபமப்கபஶலதில்னய ன பனற ஜபஶருள்முதல்லஶதம் புரிந்து ஜெஶள்கிமது. 

ஆனஶல் நஶகஶ, லயஶற்றுத் துனமயில் பனற ஜபஶருள்முதல்லஶதம் தனக்கெ 

உண்னஶெ இல்னய ன்று புரிந்து ஜெஶள்கிகமஶம். ெஶைம், இயட்சி 

லனெப்பட்ெ உந்து சக்திெளின் பின்கன இருப்பது ன்ன, இந்த உந்து 

சக்திெளுக்கு உந்து சக்திெரஶெ இருப்பனல னல ன்று ஆய்ந்தறிலதற்குப் 

பதியஶெ, லயஶற்றுத் துனமயில் ஜசல்படும் இயட்சி லனெப்பட்ெ உந்து 

சக்திெனரக முடிலஶன ெஶைங்ெரஶெப் பனற ஜபஶருள்லஶதம் டுத்துக் 

ஜெஶள்கிமது. இயட்சி லழிப்பட்ெ உந்து சக்திெள் அங்கீெரிக்ெப்பட்டுள்ரன 

ன்னும் விலத்தில் முண்பஶடு துவும் இல்னய. இச்சக்திெளின் பின்கன உள்ர 

இக்கு ெஶைங்ெனரக் ெண்ெறியும் அரவுக்கு, கலும் பின்கனஶக்கி டுத்துச் 

ஜசல்யப்பெஶத ஆய்வில்தஶன் முண்பஶடு இருக்கிமது. றுபுமத்தில், 

லயஶற்றில் தத்துலம், குறிப்பஶெ, ஜவெல் பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் 

லயஶற்றில் தத்துலம், லயஶற்றில் ஜசயஶற்றும் னிதர்ெளின் கநஶக்ெங்ெள் -

ஜலளித்கதஶற்மத்தில் ஜதரிகின்மனலயும் உண்னயிகய ஜசல்பட்டு 

லருகின்மனலயும் - ந்த லனெயிலும் லயஶற்று நிெழ்வுெளின் முடிலஶன 



ெஶைங்ெள் அல்ய ன்றும், இந்த கநஶக்ெங்ெளுக்குப் பின்னஶல் கலறு இக்கு 

சக்திெள் உள்ரன, அலற்னமக் ெண்டுபிடித்தஶெ கலண்டும் ன்றும் அறிந்து 

ஜசஶல்கிமது. ஆனஶல் அது இச்சக்திெனர லயஶற்றுக்குள்கரக கதடுலதில்னய. 

ஜசஶல்யப் கபஶனஶல் அலற்னம ஜலளியிலிருந்து இமக்குதி ஜசய்கிமது, 

தத்துலவில் சித்தஶந்தத்திலிருந்து லயஶற்றினுள் இமக்குதி ஜசய்கிமது. 

டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, ஜவெல் பண்னெ கிகக்ெ லயஶற்னம, அதற்கெ உரி 

உள்ரனந்த பஸ்பத் ஜதஶெர்புெளின் மூயம் விரக்குலதற்குப் பதியஶெ, அது, 

“அறெஶன தனித்தன்னயின் லடிலங்ெளின்” ஜசயஶக்ெத்துக்கும், 

தன்னரவியஶன “ெனயப் பனெப்பின்” நனெமுனமஶக்ெத்துக்கும் கயஶெ 

கலஜமஶன்றுல்ய ன்று ஜலறுக சஶதிக்கிமஶர். இதுஜதஶெர்பஶெ, பண்னெ 

கிகக்ெர்ெனரப் பற்றி கநர்த்திஶெவும் ஆறஶெவும் நினமகல கபசுகிமஶர். 

ஆனஶல் அனலஜல்யஶம், ஜலறும் அயங்ெஶப் கபச்சஶெ விரங்கும் இத்தனெ 

எரு விரக்ெத்னத நஶம் ற்றுக்ஜெஶள்ர றுப்பதிலிருந்து இன்று நம்னத் 

தடுக்ெ முடிஶது. 

ஆெகல, லயஶற்றில் ஜசயஶற்றும் னிதர்ெளுனெ கநஶக்ெங்ெளின் பின்கன - 

தன்னுைர்வுென் அல்யது தன்னுைர்வின்றி, உண்னயில் மிெ அடிக்ெடி 

தன்னுைர்வின்றி - இருக்கும் உந்து ஆற்மல்ெனரயும், லயஶற்றின் 

உண்னஶன தீர்ஶனெ உந்து சக்திெரஶெ இருப்பலற்னமயும் ஆய்வு 

ஜசய்லதுதஶன் இப்கபஶனத பிச்சினனஶெ இருக்கும்கபஶது, வ்லரவு 

உர்ந்தலர்ெரஶெ இருந்தஶலும், தனிநபர்ெளின் கநஶக்ெங்ெனர ஆய்வு ஜசய் 

கலண்டும் ன்பது பிச்சினனஶெ இருக்ெவில்னய. ஶஜபரும் க்ெள் திள்ெள், 

ஜஶத்த க்ெளினங்ெள், எவ்ஜலஶரு இனத்திலுமுள்ர க்ெளின் ஜஶத்த 

லர்க்ெங்ெள் ஆகிலற்னம இங்ெச் ஜசய்யும் கநஶக்ெங்ெனரப் பற்றி, 

அதுவும்கூெ, சுெர்விட்டு ரிந்து வினவிகய அனைந்து கபஶகும் னலக்கெஶல் 

தீகபஶன்ம ஜநஶடிகந இக்ெம் கபஶயன்றி, எரு ெத்தஶன லயஶற்று ஶற்மத்தில் 

முடிகிம, ன்றும் நினயத்திருக்ெக்கூடி எரு ஜசல்பஶட்டுக்ெஶன 



கநஶக்ெங்ெனரப் பற்றி பிச்சினனஶெத்தஶன் இது உள்ரது. இங்கெ 

ஜசயஶற்றும் க்ெள் திளின் னத்திலும், ெத்தஶன னிதர்ெள் ன்று 

ஜசஶல்யப்படுகின்ம அலர்ெளுனெ தனயலர்ெளின் னத்திலும் ஜதளிலஶெகலஶ, 

ஜதளிவின்றிகஶ, கநடிஶெகலஶ அல்யது எரு சித்தஶந்த, லடிலத்தில்கூெ 

உைர்வுபூர்லஶன கநஶக்ெங்ெரஶெப் பிதிபலிக்ெப்பட்டிருக்கும் இக்கு 

ெஶைங்ெனரக் ெண்ெறிகின்ம பஶனத என்றுதஶன், லயஶறு முழுலதிலும், அதன் 

குறிப்பிட்ெ ெஶயெட்ெங்ெளிலும், குறிப்பிட்ெ நஶடுெளிலும் ஆட்சி ஜசலுத்தும் 

விதிெனரக் ெண்டுபிடிக்ெ உதவி ஜசய்யும். னிதர்ெனர இக்ெத்தில் 

னலத்திருக்கும் எவ்ஜலஶன்றும் அலர்ெளுனெ னங்ெளினூகெ ஜசன்று தீ 

கலண்டும். ஆனஶல் அது னத்தில் ன்ன லடிலம் டுத்துக் ஜெஶள்ளும் ன்பது, 

சூழ்நினயனெனரக ஜபருரவு ஜபஶருத்திருக்கும். னன் ஶநியத்தில் 1848-

ஆம் ஆண்டு லனயிலும்கூெ ஜதஶழியஶளிெள் ஜசய்தனதப்கபஶல் இனிகலும் 

ஜலறுக ந்திங்ெனர உனெத்துப் கபஶெஶவிட்ெஶலும், அலர்ெள் 

வ்லனெயிலும் முதயஶளித்துல ந்தித் ஜதஶழிலுென் சசப்பட்டுப் 

கபஶெவில்னய. 

ஆனஶல், இதற்கு முந்னத ெஶயெட்ெங்ெள் அனனத்திலும் லயஶற்றின் இந்த 

உந்து ெஶைங்ெனர ஆய்வு ஜசய்லது, அலற்றுக்கும் அலற்றின் 

வினரவுெளுக்கும் இனெகயுள்ர சிக்ெயஶன, னமலஶன பஸ்பத் 

ஜதஶெர்புெளின் ெஶைத்தஶல், அகனெஶெச் சஶத்திற்றிருந்தது. 

அவ்லஶறிருக்கும்கபஶது, நம்முனெ இன்னம ெஶயெட்ெம் புதின விடுவிக்ெ 

முடிகிம அரவுக்கு இந்தப் பஸ்பத் ஜதஶெர்புெனர ளிதஶக்கி விட்டிருக்கிமது. 

ஜபரி அரவியஶன ஜதஶழியெங்ெள் நினயநஶட்ெபட்ெ ெஶயத்திலிருந்து, 

அதஶலது, குனமந்தபட்சம் 1815-இல் கஶப்பஶவில் அனதி ற்பட்ெ 

ெஶயத்திலிருந்து, இங்கியஶந்தின் ஜஶத்த அசில் கபஶமஶட்ெமும் நியம் 

பனெத்த பிபு லர்க்ெம் (landed aristocracy), முதயஶளி லர்க்ெம் (நடுத்த 

லர்க்ெம்) ன்னும் இண்டு லர்க்ெங்ெளின் கயஶட்சிக்ெஶன கெஶரிக்னெெனர 



அச்சஶணிஶெக் ஜெஶண்டிருந்தது ன்பது இங்கியஶந்து நஶட்டிலுள்ர ந்த 

னிதருக்கும் ப்கபஶதுக இெசிஶெ இருந்திருக்ெவில்னய. ஃபிஶன்சில் 

பலர்பஶன் (Bourbon) அச லம்சத்தினர் மீண்டும் ஆட்சிக்கு லந்தது இகத 

உண்னனப் புயப்பெச் ஜசய்தது. த்தி ெஶயத்திலிருந்து ஃபிஜஞ்சு 

லயஶறு முழுலனதயும் புரிந்து ஜெஶள்ர அதுகல திமவுகெஶல் ன்று திகரி 

(Thierry) முதல் கிகழஶ (Guizot), மின்க (Mignet), திகர் (Thiers) 

லனயியஶன முடிசு மீட்சிக் ெஶயத்னதச் கசர்ந்த லயஶற்று ஆசிரிர்ெள் 

அனதப்பற்றி ங்கும் கபசுகிமஶர்ெள். 1830 முதல் இவ்விரு நஶடுெளிலும் 

ஜதஶழியஶளி லர்க்ெத்னத, பட்ெஶளி லர்க்ெத்னத மூன்மஶலது கபஶட்டிஶரனஶெ 

அங்கீெரித்துள்ரனர். நவீன ெஶய லயஶற்றின், குனமந்தபட்சம், மிெவும் 

முன்கனறி இவ்விரு நஶடுெளின் உந்து சக்தின, இம்மூன்று ஶஜபரும் 

லர்க்ெங்ெளின் கபஶஶட்ெத்திலும் அலர்ெளுனெ நயன்ெளின் கஶதலிலும் 

ெஶையஶம். அவ்லஶறு பஶர்க்ெஶலிருப்பதற்கு எருலர் கலண்டுஜன்கம ெண்னை 

மூடிக் ஜெஶண்டிருக்ெ கலண்டும். அந்த அரவுக்கு நினயனெள் 

ளிதஶகியுள்ரன. 

ஆனஶல் இந்த லர்க்ெங்ெள் ப்படித் கதஶன்றின? முன்னஶளில் நியப்பிபுத்துல 

முனமயில் அனந்த ஶஜபரும் நியச் ஜசஶத்துனெனயின் கதஶற்மத்துக்கு - 

குனமந்த பட்சம் முதல் நிெழ்வில் - அசில் ெஶைங்ெள், பயலந்தஶெக் 

னெலசப்படுத்திக் ஜெஶள்ரல் ஆகிலற்றின் மீது பழிகபஶடுலது முதல் 

பஶர்னலயில் இப்கபஶதும் சஶத்திக ன்மஶலும், முதயஶளி லர்க்ெம், பட்ெஶளி 

லர்க்ெம் ஆகிலற்னமப் ஜபஶறுத்தலன இத்தனெ ெஶைங்ெனரக் ெற்பிக்ெ 

முடிஶது. இங்கெ இவ்விண்டு ஶஜபரும் லர்க்ெங்ெளின் கதஶற்மமும் 

லரர்ச்சியும், ஜதளிலஶெவும், ஜலளிப்பனெஶெவும், முற்றிலும் ஜபஶருரஶதஶ 

லனெப்பட்ெ ெஶைங்ெளிகய உள்ரனதக் ெஶையஶம். முதயஶளி லர்க்ெத்துக்கும் 

பஶட்ெஶளி லர்க்ெத்துக்கும் இனெகயுள்ர கபஶஶட்ெத்திலும், அனதவிெக் 

குனமஶத அரவில் நியவுனென லர்க்ெத்துக்கும் முதயஶளி லர்க்ெத்துக்கும் 



இனெகயுள்ர கபஶஶட்ெத்திலும், முதயஶலதஶெவும் முதன்னஶனதஶெவும் 

இருப்பது ஜபஶருரஶதஶ நயன்ெனரப் பற்றி பிச்சனனக ன்பதும், அந்தப் 

ஜபஶருரஶதஶ நயன்ெனர கலும் ஜபருக்கிக் ஜெஶள்ர ஜலறும் சஶதனஶெச் கசனல 

புரிலகத அசில் அதிெஶத்தின் கநஶக்ெஶெக் ஜெஶள்ரப்பட்ெது ன்பதும் 

ஜதளிலஶெத் ஜதரிந்தது. முதயஶளி லர்க்ெம், பஶட்ெஶளி லர்க்ெம் ஆகி 

இண்டும் ஜபஶருரஶதஶ நினயனெளில், இன்னும் சரிஶெச் ஜசஶன்னஶல் 

உற்பத்தி முனமயில், ஶற்மம் ற்பட்ெதன் பின்வினரலஶெகல உதித்தன. 

முதலில் னெவினனஞர்ெளின் னெத்ஜதஶழிலிருந்து பட்ெனம உற்பத்திக்கும், 

அதன்பிமகு பட்ெனம உற்பத்தியிலிருந்து நீஶவி ற்றும் ந்தி ஆற்மனயக் 

ஜெஶண்டு நெக்கிம ஜபரி அரவியஶன ஜதஶழில்துனமக்கும், உற்பத்தி 

முனமயில் ற்பட்ெ ஶற்மக இவ்விரு லர்க்ெங்ெளின் லரர்ச்சிக்குக் 

ெஶைஶயிற்று. முதயஶளி லர்க்ெம் இக்கி விட்ெ புதி உற்பத்தி சக்திெளும் 

– முதல்நினயயில் உனறப்புப் பிரிவினனயும், எக ளி கலனயக் கூனம 

ஜசய்துலரும் பய ஜதஶழியஶளிெனர எரு ஜபஶதுலஶன பட்ெனமத் ஜதஶழிலில் 

இனைப்பதும் – இந்த உற்பத்திச் சக்திெளின் மூயம் லரர்க்ெப்பட்ெ 

பரிலர்த்தனனயின் நினயனெளும் கதனலப்பஶடுெளும், லயஶற்றினஶல் 

லறங்ெப்பட்டு, சட்ெத்தஶல் புனிதப்படுத்தப்பட்ெ, நெப்பிலிருந்த உற்பத்தி 

முனமகஶடு எரு குறிப்பிட்ெ ெட்ெத்தில் ஜபஶருந்தஶதனலஶய் ஆகிவிட்ென. 

அதஶலது, அனல னெவினனஞர் சங்ெத்தின் சிமப்புரினெகரஶடும், 

நியப்பித்துல சமூெ அனப்புமுனமயின் ண்ைற்ம பிம தனிப்பட்ெ ற்றும் 

உள்ளூர் சிமப்புரினெகரஶடும் (சமூெத்தில் உரினற்ம பிரிவினருக்கு 

இனல அனனத்தும் னெவியங்குெரஶெகல இருந்தன) ஜபஶருந்தஶதனலஶய் 

ஆகிவிட்ென. முதயஶளி லர்க்ெம் பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் உற்பத்தி சக்திெள், 

நியப்பிபுக்ெளும் னெவினனஞர் சங்ெ ெஶனர்ெளும் 

பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் உற்பத்தி முனமன திர்த்துக் ெயெம் ஜசய்தன. 

அதன் வினரவு ஜதரிந்தகத: நியப்பிபுத்துலக் னெவியங்குெள் இங்கியஶந்தில் 



படிப்படிஶெவும் ஃபிஶன்சில் எக அடியிலும் உனெத்ஜதறிப்பட்ென. 

ஜெர்னியில் இந்தச் ஜசயஶக்ெம் இன்னும் முடிவு ஜபமவில்னய. ஆனஶலும், 

பட்ெனமத் ஜதஶழில்முனம அதனுனெ லரர்ச்சியின் எரு திட்ெலட்ெஶன 

ெட்ெத்தில் நியப்பிபுத்துல உற்பத்தி முனமகஶடு கஶதிக் ஜெஶண்ெனதப் 

கபஶயகல, இப்கபஶது ஜபரி அரவியஶன ஜதஶழில்துனம, நியப்பிபுத்துல 

உற்பத்தி முனமக்குப் பதியஶெ நிறுலப்பட்டுள்ர முதயஶளித்துல உற்பத்தி 

முனமகஶடு ற்ஜெனகல கஶதிக் ஜெஶண்டிருக்கிமது. இந்த உற்பத்தி 

முனமஶலும் முதயஶளித்துல உற்பத்தி முனமயின் குறுகி லம்புெரஶலும் 

ெட்டிப் கபஶெப்பட்டுள்ர இந்தப் ஜபரி அரவியஶன ஜதஶழில்துனம, 

எருபுமத்தில் ஶஜபரும் க்ெள் தினர ப்கபஶதும் இல்யஶத அரவுக்கு 

அதிெஶெப் பட்ெஶளி லர்க்ெஶக்ெனயயும்,, றுபுமத்தில் ப்கபஶதும் 

இல்யஶத அரவுக்கு மிெ அதிெஶன விற்றுத் தீர்க்ெ முடிஶத ஜபஶருள்ெனரயும் 

உற்பத்தி ஜசய்கிமது. மினெ உற்பத்தியும் திரஶன க்ெளின் லறுனயும் 

என்றுக்ஜெஶன்று ெஶைஶெ அனகின்மன. இந்த அபத்தஶன முண்பஶடுதஶன் 

ஜபரும் ஜதஶழில்துனமயின் வினரவு. உற்பத்தி முனமயில் எரு ஶற்மத்னதக் 

ஜெஶண்டு லருலதன் மூயஶெ, உற்பத்தி சக்திெனர விடுதனய ஜசய் 

கலண்டிது அலசிம் ன இம்முண்பஶடு அனமகூவி அனறக்கிமது. 

அனனத்து அசில் கபஶஶட்ெங்ெளும் லர்க்ெ கபஶஶட்ெங்ெரஶகும்; எவ்ஜலஶரு 

லர்க்ெப் கபஶஶட்ெமும் ஏர் அசில் கபஶஶட்ெஶெகல இருக்கின்மது; னகல 

விடுதனயக்ெஶெ நெக்கும் ல்யஶ லர்க்ெப் கபஶஶட்ெங்ெளும், அலசிஶெகல 

அனல அசில் லடிலம் ஜபற்றிருந்த கபஶதிலும், ஜபஶருரஶதஶ விடுதனய 

ன்னும் பிச்சினன கநஶக்கிக முடிலஶெத் திரும்புகின்மன - ன்பஜதல்யஶம் 

குனமந்தபட்சம் நவீன ெஶய லயஶற்றில் நிரூபிக்ெப்பட்டுள்ரன. னகல 

குனமந்தபட்சம் இக்ெஶய லயஶற்றியஶலது, அசு அதஶலது அசில் அதிெஶம் 

கீறெங்கி அம்சஶெவும், குடினச் சமுதஶம் அதஶலது ஜபஶருரஶதஶ 

உமவுெளின் ஆட்சி தீர்ஶனெஶன அம்சஶெவும் உள்ரது. ஜவெலுங்கூெ 



ரிஶனத ஜசலுத்தி பு லழிப்பட்ெ ெருத்கதஶட்ெம் (traditional conception) 

அனசத் தீர்ஶனெஶன அம்சஶெவும், குடினச் சமூதஶத்னத அசஶல் 

தீர்ஶனிக்ெப்படும் அம்சஶெவும் ெண்ெது. ஜலளித்கதஶற்மங்ெளும் இத்துென் 

ஜபஶருந்துகின்மன. எவ்ஜலஶரு தனிப்பட்ெ னிதனுனெ ஜசல்பஶடுெளின் 

உந்து சக்திெள் அனனத்தும், அலனனச் ஜசலில் இமங்ெச் ஜசய்லதற்கு, அலன் 

மூனரயினூகெ ஜசன்று தீ கலண்டும்; ஜசன்று, அலனுனெ விருப்பத்தின் 

கநஶக்ெங்ெரஶெத் தம்ன உருஶற்றிக் ஜெஶள்ர கலண்டும். அதுகபஶயகல, 

குடினச் சமூதஶத்தின் கதனலெள் அனனத்தும் - ந்த லர்க்ெம் ஆளும் 

லர்க்ெஶெ இருக்ெ கநர்ந்தஶலும் - சட்ெங்ெளின் லடிலத்தில் ஜபஶதுலஶன 

அங்கீெஶம் ஜபறுலதற்கு அசின் விருப்பத்தினூகெ ஜசன்று தீ கலண்டும். 

தன்னரவில் ஜலளிப்பனெஶெப் புயப்படும் இதுதஶன் விலெஶத்தின் முனமஶன 

அம்சம் ஆகும். னினும், தனிநபரின் ற்றும் அசின் ஜலறும் சம்பிதஶஶன 

இவ்விருப்பத்தின் உள்ரெக்ெம் ன்ன, இவ்வுள்ரெக்ெம் ங்கிருந்து 

ஜபமப்படுகிமது? இதுட்டும் ன் விரும்பப்பட்ெது? ன் கலஜமதுவும் 

இல்னய? ன்னும் கெள்வி ழுகிமது. இனத நஶம் ஆய்ந்து பஶர்த்தஶல், நவீன 

ெஶய லயஶற்றில் குடினச் சமூதஶத்தின் ஶறிலரும் கதனலெளும், 

கதஶஜலஶரு லர்க்ெத்தின் கயஶதிக்ெமும், ெனெசிஶெ உற்பத்திச் சக்திெள் 

ற்றும் பரிலர்த்தனன உமவுெளின் லரர்ச்சியுக ஜஶத்தத்தில் அசின் 

விருப்பத்னதத் தீர்ஶனிக்கின்மன ன்பனதக் ெண்டுபிடிக்கிகமஶம். 

ஆனஶல் பிம்ஶண்ெஶன உற்பத்தி ற்றும் தெலல் ஜதஶெர்புச் சஶதனங்ெனரக் 

ஜெஶண்ெ நது நவீன செஶப்தத்திலுங்கூெ, அசஶனது எரு சுதந்திஶன 

லரர்ச்சினக் ஜெஶண்ெ, எரு சுதந்திஶன ஜசற்ெரஶெ இல்யஶல், அதன் 

இருப்பும் லரர்ச்சியும் முடிவில் சமுதஶ லஶழ்க்னெயின் ஜபஶருரஶதஶ 

நினயனெனரச் ஜெஶண்கெ விரக்ெப்பெ கலண்டியுள்ரது னில், முந்னத 

ெஶயங்ெள் அனனத்திற்கும் இது கலும் உண்னஶெ இருந்தஶெ கலண்டும். 

ெஶைம், முந்னத ெஶயங்ெளில் னிதனின் ஜபஶருரஶத லஶழ்க்னெக்ெஶன 



உற்பத்தி இத்தனெ ஶரஶன துனைச் சஶதனங்ெகரஶடு நனெஜபமவில்னய; 

ஆெகல, அக்ெஶயங்ெளில் இப்படிப்பட்ெ உற்பத்தியின் அலசிம் னிதர்ெள் 

மீது கலும் ஜபரிதஶன ஆதிக்ெம் ஜசலுத்தி லந்திருக்ெ கலண்டும். ஜபரும் 

ஜதஶழில்துனம ற்றும் இயில்கலக்ெளின் செஶப்தஶன இன்னம 

ெஶயெட்ெத்திலும்கூெ, ஆெ ஜஶத்தத்தில் அசு ன்பது உற்பத்தினக் 

ெட்டுப்படுத்தும் லர்க்ெத்தினுனெ ஜபஶருரஶதஶத் கதனலெளின் அழுத்தஶன 

பிதிபலிப்பு ட்டுக. அப்படி இருக்னெயில், அன்னம செஶப்தத்தில் இது 

கலும் உண்னஶெ இருந்திருக்ெ கலண்டும். ெஶைம், அன்னமக்கு 

னிதர்ெளின் எவ்ஜலஶரு தனயமுனமயும், ஜபஶருரஶதத் கதனலெனர நினமவு 

ஜசய்து ஜெஶள்ர, அதன் ஜஶத்த லஶழ்நஶளில் மிெப்ஜபரும் பகுதினச் 

ஜசயலழிக்ெக் ெட்ெஶப்படுத்தப்பட்ெது. னகல, அன்னம தனயமுனம இன்று 

நஶம் இருப்பனதவிெ கலும் அதிெஶெ அந்தத் கதனலெனரச் சஶர்ந்திருந்தது. 

லயஶற்றின் முந்னத ெஶயெட்ெங்ெனர பற்றி பரிசீயனன - 

இக்கெஶைத்திலிருந்து மிகுந்த அக்ெனமகஶடு கற்ஜெஶள்ரப்பட்ெ உெகனக - 

இந்த உண்னன நூறு ெங்கு அதிெஶெகல உறுதிப்படுத்துகிமது. ஆனஶல் 

இனத நஶம் இங்கெ ஆஶ முடிஶது ன்பது உண்னக. 

ஜபஶருரஶதஶ உமவுெள் அனசயும் ஜபஶதுச் சட்ெத்னதயும் தீர்ஶனிக்கின்மன 

ன்மஶல், அகதகபஶல் தனிநபர் சட்ெத்னதயும் அனலக தீர்ஶனிக்கின்மன. 

உண்னயிகயக சஶஶம்சத்தில் இச்சட்ெம் தனிநபர்ெளுக்கு இனெக நியவி 

லருகின்ம, அந்தந்தச் சூழ்நினயனெளில் இல்பஶெக் ெஶைப்படும் 

ஜபஶருரஶதஶ உமவுெனர ட்டுக அனுதிக்கிமது. ஆனஶல் இதனுனெ 

நனெமுனம லடிலம் ெணிசஶெ கலறுபெ முடியும். இங்கியஶந்தில் 

நெந்ததுகபஶல், ஜஶத்த கதசி லரர்ச்சிக்கு இனசலஶன லனெயில், பனற 

நியப்பிபுத்துலச் சட்ெங்ெளின் லடிலங்ெனர ஶற்மஶல் அலற்றுக்கு 

முதயஶளித்துல உள்ரெக்ெம் தந்து, பிதஶனஶெ அலற்னமத் தக்ெனலத்துக் 

ஜெஶள்லது சஶத்திக. உண்னயில், நியப்பித்துலப் ஜபருக்குள் எரு 



முதயஶளித்துல அர்த்தத்னத கநடிஶெப் படித்துக் ஜெஶள்லதஶகும். கற்கு 

கஶப்பஶக் ெண்ெத்திலும் இதுகபஶயகல நெந்தது. அங்கு நியவி கஶஶனிச் 

சட்ெத்னத அடித்தரஶெ டுத்துக் ஜெஶள்ர முடியும். பண்ெம் உற்பத்தி 

ஜசய்யும் எரு சமுதஶத்தின் முதன்முதயஶன உயெச் சட்ெஶகும் அது. 

சஶதஶைப் பண்ெ உனெனஶரர்ெளின் (லஶங்குபலர்ெளும் 

விற்பனனஶரர்ெளும், ெென் லஶங்கிலர்ெளும் ஜெஶடுத்தலர்ெளும், 

எப்பந்தங்ெளும், ெெனப் ஜபஶறுப்புெளும், இன்னும் இதுகபஶன்ம பிமவும் 

உள்ரெங்கி) இன்றினஶத அனனத்துச் சட்ெ உமவுெனரயும் பற்றி 

கநர்நிெற்ம, கநர்த்தியுள்ர, விரிலஶன விரக்ெத்னதக் ஜெஶண்ெது. 

அப்படிஶனஶல், இன்னமும் குட்டி-முதயஶளித்துல (petty-bourgeois), 

அனநியப்பிபுத்துலத் தன்ன (semi-feudal) ஜெஶண்ெதஶெ இருக்கும் 

சமுதஶத்தின் நன்னக்ெஶெ, ஜலறுக சட்ெ நனெமுனம (ஜபஶதுச் சட்ெம்) 

மூயஶெ, அனத அப்படிப்பட்ெ எரு சமுதஶத்தின் தத்துக்குத் தஶழ்த்த 

முடியும். அல்யது அறிஜலஶளி மிக்ெலர்ெள் ன்று ஜசஶல்யப்படுகின்ம, நீதிஜநறி 

கபசும் சட்ெ லல்லுநர்ெளின் உதவினக் ஜெஶண்டு, அப்படிப்பட்ெ சமுதஶத் 

தத்துக்குப் ஜபஶருந்தும் லனெயில், அனதத் தனிச்சிமப்பஶன எரு சட்ெத் 

ஜதஶகுதிஶய் உருலஶக்கிவிெ முடியும். இந்தச் சூழ்நினயனெளில், சட்ெக் 

ெருத்துநினயயிலிருந்துங்கூெ அது எரு கஶசஶன சட்ெத் ஜதஶகுதிஶெகல 

இருக்கும் (டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, பிஷ்ஶவின் நியச்சட்ெம்). னினும், எரு 

ெத்தஶன முதயஶளித்துலப் புட்சிக்குப் பின், ஃபிஜஞ்சு குடினச் சட்ெம் 

(French Code Civil) கபஶன்ம முதயஶளித்துலப் சமுதஶத்தின் அத்தனெஜதஶரு 

மூயச்சிமப்பஶன சட்ெத் ஜதஶகுப்னபயுங்கூெ, இகத கஶஶனி சட்ெத்தின் 

அடிப்பனெயில் லகுப்பது சஶத்திக. னகல, முதயஶளித்துலச் சட்ெ விதிெள் 

சமுதஶத்தின் ஜபஶருரஶதஶ லஶழ்க்னெ நினயனெனர ஜலறுகன சட்ெத்தின் 

லடிலத்தில் ஜலளியிடுகின்மன னில், சூழ்நினயனெளுக்கு ற்மலஶறு 

நன்மஶெகலஶ, கஶசஶெகலஶ அலற்னம ஜலளியிெ முடியும். 



னிதன் கலிருக்கும் முதன்முதயஶன சித்தஶந்த சக்திஶெ அசு தன்னன 

நம்மிெம் ெஶட்டிக் ஜெஶள்கிமது. ஜலளிநஶட்டு, உள்நஶட்டுத் 

தஶக்குதல்ெளிலிருந்து தன்னுனெ ஜபஶதுலஶன நயன்ெனரப் பஶதுெஶத்துக் 

ஜெஶள்லதற்ெஶன ஏர் உறுப்னபச் சமுதஶம் தனக்ஜெனப் பனெத்துக் ஜெஶள்கிமது. 

இந்த உறுப்பு அசு அதிெஶம் ஆகும். இந்த உறுப்பு கதஶன்றி ஶத்தித்தில், 

அது சமுதஶத்துக்கு திக தன்னனச் சுதந்திஶனதஶெ ஆக்கிக் ஜெஶள்கிமது. 

உண்னயில், வ்லரவு அதிெஶெ அது எரு குறிப்பிட்ெ லர்க்ெத்தின் 

உறுப்பஶெ ஆகிமகதஶ, வ்லரவு அதிெஶெ அந்த லர்க்ெத்தின் கயஶதிக்ெத்னத 

அது கநடிஶய்ச் ஜசல்படுத்துகிமகதஶ, அவ்லரவு அதிெஶெ அசு தன்னனச் 

சுதந்திஶனதஶய் ஆக்கிக் ஜெஶள்கிமது. ஆளும் லர்க்ெத்துக்கு திஶெ 

எடுக்ெப்பட்ெ லர்க்ெம் நெத்தும் கஶதல், அலசிஶெகல ஏர் அசில் 

கஶதயஶெ, ல்யஶலற்றுக்கும் முதயஶய், இவ்லர்க்ெத்தின் அசில் 

ஆதிக்ெத்துக்கு திஶன கஶதயஶெ ஆகிமது. இந்த அசில் கபஶஶட்ெத்துக்கும் 

அதன் ஜபஶருரஶதஶ அடிப்பனெக்கும் இனெக உள்ர பஸ்பத் ஜதஶெர்பு 

பற்றி உைர்வு ங்கி விடுகிமது, இது முற்மஶெ னமந்துவிெவும் முடியும். 

இப்கபஶஶட்ெத்தில் பங்ஜெடுக்கிமலர்ெளின் விளத்தில் முழுதஶெ இப்படி 

நெப்பதில்னய ன்ம கபஶதிலும், லயஶற்று ஆசிரிர்ெளின் விளத்தில் 

அகனெஶெ அப்படித்தஶன் ப்கபஶதும் நெக்கிமது. கஶஶனிக் குடிசுக்குள் 

நெந்த கபஶஶட்ெங்ெள் பற்றி பண்னெக்ெஶய லயஶற்று ஆசிரிர்ெளில் 

அப்பின் (Appian) எருலர் ட்டுக அந்தப் கபஶஶட்ெங்ெளுக்குரி 

இறுதிஶன ெஶைம் நியவுனென ன்று ஜதளிலஶெவும் துல்லிஶெவும் 

நக்குக் கூறுகிமஶர். 

சமுதஶத்தின் திக அசு எரு சுதந்திஶன சக்திஶெ ஆனதும் அது உெகன 

எரு புதி சித்தஶந்தத்னத உருலஶக்குகிமது. உண்னயிகயக, முழுகந 

அசில்லஶதிெள், ஜபஶதுச் சட்ெக் ஜெஶள்னெலஶதிெள், தனிநபர் சட்ெ 

லல்லுநர்ெள் ஆகிகஶரினெகதஶன் ஜபஶருரஶதஶ உண்னெகரஶடு உள்ர 



ஜதஶெர்புெள் முற்மஶெத் தப்பி விடுகின்மன. எவ்ஜலஶரு குறிப்பிட்ெ லறக்கிலும் 

சட்ெ அங்கீெஶம் ஜபறும் ஜபஶருட்டு, ஜபஶருரஶதஶ உண்னெள் சட்ெவில் 

கநஶக்ெங்ெள் ன்னும் லடிலத்னத டுத்துத் தீ கலண்டியுள்ரது; அப்படிச் 

ஜசய்னெயில், ற்ஜெனகல ஜசல்பஶட்டிலுள்ர சட்ெ அனப்புமுனம 

முழுலதிலும் ெலனத்னதச் ஜசலுத்த கலண்டியுள்ரது. னகல, அதன் 

பின்வினரலஶெ சட்ெவில் லடிலக ல்யஶஶெவும் ஜபஶருரஶதஶ உள்ரெக்ெம் 

என்றுமில்யஶலும் ஆக்ெப்பட்டு விடுகிமது. ஜபஶதுச் சட்ெம், தனிநபர் சட்ெம் 

ஆகி இண்டும் சுதந்திஶன துனமெரஶெ டுத்துக் ஜெஶள்ரப்படுகின்மன. 

எவ்ஜலஶன்றும் அதற்கெ உரி லயஶற்று ரீதிஶன லரர்ச்சினக் ஜெஶண்டுள்ரது. 

எவ்ஜலஶன்றும், ல்யஶ உள்முண்பஶடுெனரயும் உறுதிஶெ எழிப்பதன் மூயம் 

முனமப்படிஶன முன்னலப்புக்குத் தகுதி லஶய்ந்ததஶெவும், அத்தனெ 

முன்னலப்பு கதனலப்படுலதஶெவும் உள்ரது. 

இன்னும் கயஶன சித்தஶந்தங்ெள், அதஶலது, ஜபஶருள் ற்றும் ஜபஶருரஶதஶ 

அடிப்பனெயிலிருந்து கலும் ஜதஶனயலஶெ நீக்கி னலக்ெப்பட்டுள்ர 

சித்தஶந்தங்ெள், தத்துலம், தம் ன்னும் லடிலங்ெனர டுத்துக் ஜெஶள்கின்மன. 

இங்கெ ெருத்துருக்ெளுக்கும், இருத்தலுக்ெஶன அலற்றின் ஜபஶருரஶத 

நினயனெளுக்கும் இனெகஶன பஸ்பத் ஜதஶெர்பு, இனெநினயத் 

ஜதஶடுப்புெள் (intermediate links) மூயஶெ கலும் கலும் சிக்ெயஶகி 

விடுகிமது; கலும் கலும் ஜதளிலற்மதஶகி விடுகிமது. ஆனஶல் அந்தப் 

பஸ்பத் ஜதஶெர்பு இருக்ெத்தஶன் ஜசய்கிமது. பதினனந்தஶம் நூற்மஶண்டின் 

த்தியிலிருந்து ஜதஶெங்கி றுயர்ச்சிக் ெஶயெட்ெம் (Renaissance Period) 

முழுலதுக நெங்ெரஶல், னகல நெத்தஶர்ெரஶல் ற்பட்ெ இன்றினஶத 

வினரவு ஆகும். அதனனத் ஜதஶெர்ந்து புதி–விழிப்புப் ஜபற்ம தத்துலமும் 

இந்த லரர்ச்சியின் வினரலஶெகல கதஶன்றிது. சஶஶம்சத்தில், இத்தத்துலத்தின் 

உள்ரெக்ெம், சிறி, நடுத்த நெத்தஶர்ெள் ஜபரும் முதயஶளிெரஶெ ஶறி 

லரர்ச்சிக்குப் ஜபஶருத்தஶன ெருத்துெளின் தத்துலஶர்த்த ஜலளியீெஶெகல 



இருந்தது. ஜபரும்பஶலும் அசில் ஜபஶருரஶதஶலஶதிெரஶெ ட்டுமின்றி, 

தத்துலலஶதிெரஶெவும் திெழ்ந்த, ெெந்த நூற்மஶண்டின் ஆங்கிகயர் ற்றும் 

ஃபிஜஞ்சுக்ெஶர்ெளினெக இது ஜதளிலஶெப் புயப்படுகிமது. ஜவெலிக் 

ெருத்துப் பிரிவினனப் ஜபஶறுத்தலனயில் இதனன நஶம் ற்ஜெனகல நிரூபித்து 

விட்கெஶம். 

இப்கபஶது நஶம் அகதஶடு கசர்த்து, தத்னதப் பற்றிச் சுருக்ெஶெ ட்டுக 

ெலனிப்கபஶம். ெஶைம், தம் ஜபஶருரஶத லஶழ்க்னெயிலிருந்து கலும் வியகி 

நிற்கிமது, அதற்கு மிெவும் அந்நிஶனதஶெவும் கதஶன்றுகிமது. மிெப் புஶதன 

ெஶயத்தில், னிதர்ெள் தங்ெளுனெ ஜசஶந்த இல்பு பற்றியும், அலர்ெனரச் 

சுற்றியிருந்த புமநினய இற்னெ பற்றியும் ஜெஶண்டிருந்த தலமஶன, பனற 

ெருத்துருக்ெளிலிருந்து தம் கதஶன்றிது. ன்மகபஶதிலும், எவ்ஜலஶரு 

சித்தஶந்தமும் கதஶன்றி பிமகு அப்கபஶது நியவும் ெருத்கதஶட்ெங்ெனர எட்டி 

லரர்கிமது. அந்தக் ெருத்கதஶட்ெங்ெனர கலும் லரர்க்கிமது, அப்படிச் 

ஜசய்ஶவிடில் அது எரு சித்தஶந்தஶெ இருக்ெ முடிஶது. அதஶலது, 

சுதந்திஶய் லரர்ச்சினெகின்ம, தக்கெ உரி விதிெளுக்கு ட்டுக 

ெட்டுப்பட்ெ, சுதந்திஶன சிந்தனனெளுென் ந்தத் ஜதஶெர்பும் ஜெஶண்ெதஶெ 

இருக்ெஶது. ந்த னிதர்ெளின் மூனரெளுக்குள்கர இந்தச் சிந்தனன 

நிெழ்வுப்கபஶக்கு நெந்து ஜெஶண்டிருக்கிமகதஶ, அந்த னிதர்ெளின் ஜபஶருரஶத 

லஶழ்க்னெ நினயனெகர அந்நிெழ்வுப் கபஶக்கின் ஏட்ெத்னத இறுதியில் 

தீர்ஶனிக்கின்மன ன்பது, தவிர்க்ெ இயஶதலஶறு இந்த னிதர்ெளுக்குத் 

ஜதரிஶகய இருந்து விடுகிமது. அப்படி இல்யஶவிட்ெஶல், அனனத்து 

சித்தஶந்தங்ெளும் எரு முடிவுக்கு லந்துவிடும். னகல, குய உமவுள்ர 

க்ெளினங்ெளின் எவ்ஜலஶரு குழுவுக்கும் பிதஶனஶெப் ஜபஶதுலஶெ இருக்கும் 

அசயஶன த நம்பிக்னெெள், அந்தக் குழு பிரிந்த பிமகு, எவ்ஜலஶரு 

க்ெளினத்துக்கும் அதற்கெ உரி விகசள முனமயில், அதற்கு 

லஶய்க்ெக்கூடி லஶழ்க்னெ நினயனெளுக்கு ற்ப லரர்கின்மன. அகனெ 



க்ெளினக் குழுக்ெளின், குறிப்பஶெ ஆரிர்ெளின் (இந்கதஶ-கஶப்பிர்ெள் 

ன்று ஜசஶல்யப்படுபலர்ெள்) விளத்தில் எப்புகநஶக்குப் புஶைவில் 

(comparative–mythology) இந்த நிெழ்வுப்கபஶக்னெ விரக்ெஶெக் ெஶட்டியுள்ரது. 

எவ்ஜலஶரு க்ெளினத்துக்குள்ளும் இவ்லஶறு உருலஶக்ெப்பட்ெ ெெவுள்ெள் 

கதசிக் ெெவுள்ெரஶெ இருந்தனர். அலற்றின் ஆளுனெ, அனல ெஶத்தருர 

கலண்டியிருக்கும் கதசி நியப்பப்புக்கு அப்பஶல் பலவில்னய. அதன் 

ல்னயெளுக்கு அப்பஶல் கலறு ெெவுள்ெள் வில்யங்ெமின்றி அதிெஶம் ஜசலுத்தி 

லந்தன. கதசம் இருந்த லனயில் ட்டுக ெற்பனனயில் அக்ெெவுள்ெள் 

ஜதஶெர்ந்து இருந்துல முடிந்தது. கதசத்தின் வீழ்ச்சியுென் அனலயும் வீழ்ந்தன. 

கஶஶனி உயெப் கபசின் - அதன் கதஶற்மம் பற்றி இங்கெ நஶம் பரிசீலிக்ெத் 

கதனலயில்னய - ஜபஶருரஶதஶ நினயனெள், பனற கதசி இனங்ெளின் 

வீழ்ச்சின ற்படுத்தின. பனற கதசிக் ெெவுள்ெள் நசிந்தன. கஶம் 

நெத்தின் குறுகி கூெங்ெளுக்கு ட்டுக ஜபஶருந்திதஶெ 

அயங்ெரிக்ெப்பட்ெ கஶஶனிர்ெளின் ெெவுள்ெள்கூெ நசிந்து கபஶயின. சிறிகத 

திக்ெத்தக்ெ ல்யஶ ஜலளிநஶட்டுக் ெெவுள்ெளுக்கும் கஶம் நெரில் அங்கீெஶம் 

லறங்ெவும், உள்ளூர் ெெவுள்ெளுக்குப் பக்ெத்திகயக அலற்றுக்குப் பூெஶ 

பீெங்ெள் ற்படுத்தவும் டுத்துக்ஜெஶண்ெ முற்சிெளிகய, உயெ தம் என்றின் 

மூயஶெ உயெப் கபனச முழுனஶக்ெ கலண்டிதன் கதனல ஜதளிலஶெ 

ஜலளிப்படுத்தப்பட்ெது. ஆனஶல் எரு புதி உயெ தத்னதப் கபசின் ஆனை 

மூயஶெ இந்தப் பஶணியிகய உண்ெஶக்கிவிெ முடிஶது. 

ஜபஶதுனப்படுத்தப்பட்ெ, கீழ்த்தினசயின் - குறிப்பஶெ யூதர்ெளின் - 

இனமயிலும், ஜெஶச்னசப்படுத்தப்பட்ெ, கிகக்ெ - குறிப்பஶெ ஸ்கெஶயிக் 

(Stoic) - தத்துலமும் ெயந்த எரு ெயனலயிலிருந்து புதி உயெ தஶகி 

கிறிஸ்துல தம் ற்ஜெனகல ஏனசயின்றித் கதஶன்றியிருந்தது. ஆதியில் 

கிறிஸ்துல தம் வ்லஶறு கதஶற்மளித்தது ன்பனத முதலில் சிப்பட்டுக் 

ெண்டுபிடிக்ெ கலண்டியுள்ரது. ெஶைம், நக்கு லஶனறடி லஶனறஶெ 



லந்துள்ர அதன் அதிெஶபூர்லஶன லடிலம், ஜலறுக, ந்த லடிலத்தில் அது 

அசஶங்ெ தஶெ ஆனகதஶ அந்த லடிலம் ஆகும்; அசஶங்ெ தம் ஆக்கும் 

கநஶக்ெத்துக்ெஶெ நிகழஶ கபனலஶல்* (Council of Nicaea) 

தெலனக்ெப்பட்ெ லடிலம் ஆகும். 

[*நிகழஶ கபனல: கஶப் கபசின் கிறிஸ்துலத் தனயனப் பஶதிரிெளின் 

அனனத்துயெப் கபனல ஆகும். முதயஶலது ெஶன்ஸ்ெஶன்டின் கபசஶல் ஆசிஶ 

னனரில் உள்ர நிகழஶ நெரில் 325-இல் கூட்ெப்பட்ெது. கிறிஸ்தலர்ெள் 

ெட்ெஶஶெப் பின்பற்ம கலண்டி கெஶட்பஶடுெனர லகுத்துத் தந்தது. 

அலற்னமப் பின்பற்மஶதலர்ெள் அசுத் துகஶெக் குற்மம் சஶட்ெப்பட்டுத் 

தண்டிக்ெப்பட்ெனர்.] 

ற்ஜெனகல, 250 ஆண்டுெளுக்குப் பிமகு அது அசஶங்ெ தஶெ ஆகிவிட்ெ 

உண்ன, அக்ெஶயத்தி நினயனெளுக்குப் ஜபஶருத்தஶன தஶெ அது 

இருந்தது ன்பனத டுத்துக் ெஶட்டுலதற்குப் கபஶதுஶனது. த்தி ெஶயத்தில் 

நியப்பிபுத்துல முனம லரர்ச்சி ஜபற்ம அகத அரவில், அந்த 

அனப்புமுனமக்கு ஈெஶன த லடிலஶெ, அதற்குப் ஜபஶருத்தஶன 

நியப்பிபுத்துல படிநினய அனப்புென் கிறிஸ்துல தம் லரர்ச்சி ஜபற்மது. 

கலும், நெத்தஶர்ெள் ஜசழிக்ெத் ஜதஶெங்கிகபஶது, நியப்பிபுத்துலக் 

ெத்கதஶலிக்ெத்துக்கு திஶெப் புகஶட்ெஸ்ஜென்ட் முண்லஶதம் லரர்ந்தது. ஜதற்கு 

ஃபிஶன்சில் அல்பிலஶசிெள்* (Albigenses) இனெக, அங்கிருந்த நெங்ெள் 

தது யர்ச்சியின் உச்ச நினயன ட்டியிருந்த ெஶயத்தில் முதலில் இது 

கதஶன்றிது. 

[*அல்பிலஶசிெள்: 12, 13–ஆம் நூற்மஶண்டுெளில், ஜதற்கு ஃபிஶன்ஸ், 

லெக்கு இத்தஶலி நெங்ெளில், லணிெர்ெள், னெவினனஞர்ெள் ஆகிகஶரினெக 

விரிலஶெப் பவியிருந்த எரு தப்பிரிவு. ஜதற்கு ஃபிஶன்ஸிலுள்ர அல்பி 



நெம் அதன் னஶெ இருந்தது. அல்பிலஶசிெள் ஆெம்பஶன ெத்கதஶலிக்ெச் 

செங்குெனரயும், திருச்சனபயின் படிநினய அனப்னபயும் திர்த்தனர். 

நியப்பிபுத்துல முனமக்கு திஶன ெண்ெனத்னத த லடிலத்தில் 

ஜலளியிட்ெனர். 1209-இல் கபஶப் மூன்மஶம் இன்ஜனஶசன்ட் அல்பி 

லஶசிெளுக்கு திஶெ சிலுனலப்கபஶர் நெத்தினஶர். இருபது ஆண்டுெஶயம் நெந்த 

இந்தப் கபஶரினஶலும் ெடுனஶன அெக்குமுனமஶலும் அல்பிலஶசிெள் 

இக்ெம் நசுக்ெப்பட்ெது.] 

த்தி ெஶயம், தத்துலம், அசில், சட்ெவில் ஆகி பிம சித்தஶந்த 

லடிலங்ெள் அனனத்னதயும் இனமயிலுென் எட்ெ னலத்தது. அலற்னம 

இனமயிலின் உட்பிரிவுெரஶெ ஆக்கி விட்ெது. இதன்மூயம், எவ்ஜலஶரு 

சமுதஶ ற்றும் அசில் இக்ெத்னதயும் இனமயில் லடிலம் டுத்துக் 

ஜெஶள்ர நிர்ப்பந்தித்தது. க்ெள் திளின் உைர்வுப் பசிக்கு தத் தீனி ட்டுக 

ஊட்ெப்பட்ெது. ற்மனல அனனத்தும் புமக்ெணிக்ெப்பட்ென. னகல, எரு 

துடிப்பஶன இக்ெத்னத உருலஶக்கும் ஜபஶருட்டு, அலர்ெள் தங்ெளின் ஜசஶந்த 

நயன்ெனரக த கலெத்தில் னமத்து, முன்னலக்ெ கலண்டி ெட்ெஶம் 

ற்பட்ெது. கலும், அங்கீெரிக்ெப்பட்ெ சமுதஶப் படிநினய னதயும் கசஶத, 

பின்னஶல் கதஶன்றி பஶட்ெஶளி லர்க்ெத்தின் முன்கனஶடிெரஶன, நெர்ப்புமத்துச் 

ஜசஶத்தில்யஶத ஜதஶழியஶளிெள், தினக்கூலிெள் ற்றும் ல்யஶ விதஶன 

கலனயஶட்ெனரக் ஜெஶண்ெ எரு ஜதஶங்கு சனதனத் ஜதஶெக்ெத்திலிருந்கத 

நெத்தஶர்ெள் கதஶற்றுவித்தனதப் கபஶயகல, த முண்லஶதம் வினவில் 

நெத்தஶர்–மிதலஶத முண்லஶதஶெவும், ஜதஶழியஶரர்-புட்சிெ 

முண்லஶதஶெவும் பிரிந்துவிட்ெது. புட்சிெ முண்லஶதம் நெத்தஶர் 

முண்லஶதிெளின் ஜலறுப்புக்குரி என்மஶெ இருந்தது. 

ழுச்சி ஜபற்றுலரும் நெத்தஶர்ெனர ப்படித் கதஶற்ெடிக்ெ முடிஶல் 

இருந்தகதஶ, அவ்லஶகம புகஶட்ெஸ்ஜென்ட் முண்லஶதமும் எழிக்ெ 



முடிஶததஶய் இருந்தது. இந்த நெத்தஶர்ெள் கபஶதுஶன அரவு பயம் 

ஜபற்மகபஶது, நியப்பிபுத்துலப் ஜபருங்குடிக்கு திஶன அலர்ெரது கபஶஶட்ெம், 

அதுலனயில் ஜபரும்பஶலும் உள்ளூர் அரவில் இருந்தது, கதசி அரவியஶன 

பரிஶைம் ஜபமத் ஜதஶெங்கிது. ஶஜபரும் முதல் நெலடிக்னெ ஜெர்னியில் 

நிெழ்ந்தது – தச்சீர்திருத்தம் (Reformation) ன்ம ஜபரில். நெத்தஶர்ெள், 

ெயெப்கபஶக்குக் ஜெஶண்ெ மீதியுள்ர சமூெப் பிரிவினன – நெங்ெனரச் கசர்ந்த 

ஜதஶழியஶரர்ெள், கீழ்நினயயிலுள்ர பிபு லம்சத்தினர், நியத்தில் கலனய 

ஜசய்யும் விலசஶயிெள் ஆகிகஶனத் தங்ெள் பதஶனெயின்கீழ் என்றுபடுத்த 

முடிகிம அரவுக்கு ஆற்மகயஶ, கபஶதுஶன லரர்ச்சிகஶ ஜபற்றிருக்ெவில்னய. 

ஜதஶெக்ெத்தில் பிபு லம்சத்தினர் கதஶற்ெடிக்ெப்பட்ெனர். விலசஶயிெள் கிரர்ந்து 

ழுந்தனர். அதுகல புட்சிெப் கபஶஶட்ெம் முழுனக்கும் உச்சஶெ 

விரங்கிது. ஆனஶல் நெங்ெள் அலர்ெனர நட்ெஶற்றில் னெவிட்ென. 

இவ்லஶமஶெ, நியப்பிபுத்துல இரலசர்ெளின் பனெெளுக்குப் புட்சி 

அடிபணிந்தது. அலர்ெகர புட்சியின் முழுப்பயனனயும் அறுலனெ ஜசய்தனர். 

அதனனத் ஜதஶெர்ந்து, மூன்று நூற்மஶண்டு ெஶயத்துக்கு, லயஶற்றில் 

சுதந்திஶன, துடிப்பஶன பஶத்திம் லகிக்கும் நஶடுெளின் அணிெளிலிருந்து 

ஜெர்னி னமந்து விடுகிமது. ஆனஶல், ஜெர்ஶனி லூதனப் (Luther) 

கபஶன்று ஃபிஜஞ்சுக்ெஶ ெஶல்வின் (Calvin) கதஶன்றினஶர். உண்னஶன 

ஃபிஜஞ்சு திநுட்பத்துென் தச் சீர்திருத்த லஶதத்தின் முதயஶளித்துலத் 

தன்னன முன்னணியில் நிறுத்தினஶர், திருச்சனபனக் குடிசுத் தன்ன 

ஜெஶண்ெதஶக்கினஶர், ெனநஶெப்படுத்தினஶர். ஜெர்னியில் லூதரி 

தச்சீர்திருத்தம் சினதவுற்று நஶட்னெப் படுநஶசப்படுத்தி ெஶயத்தில், 

ெஶல்வினி தச்சீர்திருத்தம் ஜெனீலஶவிலும் வஶயந்திலும் ஸ்ெஶட்யஶந்திலும் 

குடிசுலஶதிெளுக்கு எரு பதஶனெஶெப் பன்பட்ெது. ஸ்ஜபயினிெமிருந்தும், 

ஜெர்ன் கபசிெமிருந்தும் வஶயந்னத விடுவித்தது. இங்கியஶந்தில் 

நெந்துலந்த முதயஶளி லர்க்ெப் புட்சி நஶெெத்தின் இண்ெஶலது 



அங்கெற்மத்துக்கு கலண்டி சித்தஶந்த ஆனெெனர லறங்கிது. இங்கெ 

ெஶல்வினிம் (Calvinism) அக்ெஶயத்தி முதயஶளி லர்க்ெ நயன்ெளுக்குரி 

உண்னஶன த முெமூடிஶெத் தன்னன நிஶப்படுத்திக் ஜெஶண்ெது. இதன் 

ெஶைஶெ, பிபு லம்சத்தின் எரு பகுதிக்கும் முதயஶளி லர்க்ெத்துக்கும் 

இனெக ற்பட்ெ எரு சசத்தில் 1689–இல் புட்சி முடிவுக்கு லந்தகபஶது, 

ெஶல்வினிம் முழு அங்கீெஶத்னதப் ஜபமவில்னய. ஆங்கிய அசின் 

திருச்சனப மீண்டும் நிறுலப்பட்ெது. ஆனஶல் அசனனத் தனது கபஶப்பஶெக் 

ஜெஶண்டிருந்த முந்னத ெத்கதஶலிக்கி லடிலத்தில் அல்ய. ஶமஶெ, அது 

பயஶெக் ெஶல்வினி ஶக்ெப்பட்டிருந்தது. பனற அசுத் திருச்சனப 

கிழ்ச்சிெஶன ெத்கதஶலிக்ெ ஞஶயிற்றுக்கிறனனக் ஜெஶண்ெஶடி லந்தது. 

சுனலற்ம ெஶல்வினி ஞஶயிற்றுக்கிறனக்கு திஶெப் கபஶஶடி லந்தது. புதி, 

முதயஶளித்துல ஶக்ெப்பட்ெ திருச்சனப பின்னனத அறிமுெப்படுத்திது. 

அது இன்றுலனக்கும் இங்கியஶந்னத அணி ஜசய்கிமது. 

ஃபிஶன்சில் 1685–இல் ெஶல்வினிச் சிறுபஶன்னயினர் நசுக்ெப்பட்ெனர். 

அலர்ெள் என்று ெத்கதஶலிக்ெ ஶக்ெப்பட்ெனர் அல்யது நஶட்டிலிருந்து 

விட்ெப்பட்ெனர். ஆனஶல் அதனஶல் ற்பட்ெ நன்ன ன்ன? அக்ெஶயப் 

பகுதியில் ற்ஜெனகல பிஜர் ஜபயில் (Pierre Bayle) ன்னும் சுதந்திச் 

சிந்தனனஶரர் உச்ச நினயயில் ஜசயஶற்றி லந்தஶர். 1694–இல் லஶல்கெர் 

(Valtaire) பிமந்தஶர். பதினஶன்ெஶலது லூயி ன்னனின் (Louis XIV) பயலந்த 

நெலடிக்னெெள், பிஜஞ்சு முதயஶளி லர்க்ெம் தன்னுனெ புட்சின, தத் 

தன்னற்ம, முற்றிலும் அசில் லடிலத்தில் ளிதஶெ நெத்தி முடிப்பதற்கெ 

உதவின. புட்சியின் இந்த லடிலம்தஶன் லரர்ச்சி ஜபற்ம முதயஶளி 

லர்க்ெத்துக்குப் ஜபஶருத்தஶனதஶெ இருந்தது. புகஶட்ெஸ்ஜென்டுெளுக்குப் 

பதியஶெச் சுதந்திச் சிந்தனனஶரர்ெள் கதசிச் சட்ென்மங்ெளில் இெம் 

ஜபற்மனர். இவ்லஶமஶெக் கிறிஸ்துல தம் அதன் இறுதிக் ெட்ெத்தில் 

நுனறந்தது. திர்ெஶயத்தில் ந்த முற்கபஶக்கு லர்க்ெத்துக்கும் அதன் 



அபியஶனசெளுக்கு ற்ம சித்தஶந்த கலெம் பூண்டு கசனல புரிக் கிறிஸ்துல 

தம் திமனற்றுப் கபஶனது. கலும் கலும் ஆளும் லர்க்ெங்ெளின் தனிப்பட்ெ 

உனெனஶகி விட்ெது. ஆளும் லர்க்ெங்ெள், கீழ்நினய லர்க்ெங்ெனரக் 

ெட்டுக்குள் னலத்திருப்பதற்ெஶெக் கிறிஸ்துல தத்னத ஜலறுக ஏர் அசஶங்ெச் 

சஶதனஶெப் பன்படுத்தின. கலும், ஜலவ்கலறு லர்க்ெங்ெளுள் எவ்ஜலஶன்றும் 

தனக்கெ உரி ஜபஶருத்தஶன தத்னதப் பன்படுத்துகிமது: நியம் பனெத்த 

பிபு லம்சத்துக்கு - ெத்கதஶலிக்ெ சுயிலஶதம் அல்யது புலழிப் 

புகஶட்ெஸ்ஜென்டு லஶதம். மிதலஶத, தீவிலஶத முதயஶளி லர்க்ெத்துக்கு - 

பகுத்தறிவுலஶதம். இந்தக் ெனலஶன்ெள் தத்தக்கு உரி தங்ெளில் நம்பிக்னெ 

ஜெஶண்டுள்ரஶர்ெரஶ இல்னயஶ ன்பது எரு ஜபஶருட்ெல்ய. 

னகல, நஶம் ெஶண்பதஶலது: அனனத்துச் சித்தஶந்தத் துனமெளிலும் பு எரு 

ஶஜபரும் பனறனலஶத சக்திஶெ இருப்பனதப் கபஶய, தம் 

உருலஶக்ெப்பட்ெவுென், ப்கபஶதும் பு லழிபட்ெ ெருத்துெனரக 

ஜெஶண்டுள்ரது. ஆனஶல் இந்தக் ெருத்துெளில் நஶரனெவில் ற்படுகின்ம 

ஶற்மங்ெள் லர்க்ெ உமவுெளிலிருந்து உருலஶகின்மன. அதஶலது, 

இம்ஶற்மங்ெனரச் ஜசல்படுத்துகின்ம க்ெளின் ஜபஶருரஶதஶ 

உமவுெளிலிருந்து கதஶன்றுகின்மன. இங்கெ இது கபஶதும். 

ககய ெண்ெ நூல்பகுதியில், லயஶற்னமப் பற்றி ஶர்க்ஸின் 

ெருத்கதஶட்ெத்னத, அதிெபட்சஶெ எரு சிய டுத்துக்ெஶட்டுெகரஶடு கசர்த்து, 

எரு ஜபஶதுலஶன சுருக்ெவுனஶெக் ஜெஶடுப்பகத நது பிச்சினனஶெ 

இருந்திருக்ெ முடியும். இதற்கு லயஶற்றிெமிருந்கத நிரூபைத்னதத் தருவிக்ெ 

கலண்டும். இது ஜதஶெர்பஶெப் பிம நூல்ெளில் கபஶதுஶன அரவுக்கு 

விரக்ெப்பட்டுள்ரது ன்று கூறிக் ஜெஶள்ர ன்னன அனுதிப்பீஶெ. னினும், 

இற்னெ பற்றி இக்ெவில் ெருத்கதஶட்ெம் இற்னெ பற்றி தத்துலங்ெள் 

அனனத்னதயும் எருங்கெ கதனலற்மதஶெவும் சஶத்திற்மதஶெவும் 



ஆக்குலதுகபஶல், லயஶறு பற்றி ஶர்க்ஸிக் ெருத்கதஶட்ெம், லயஶற்றுத் 

துனமயில் தத்துலத்திற்கு முற்றுப் புள்ளி னலக்கிமது. ந்தத் துனமயிலும் 

அதிலுள்ர பஸ்பத் ஜதஶெர்புெனர மூனரக்குள் ெற்பனனயில் ெண்ெறிலதல்ய, 

அலற்னம உண்ன விலங்ெளிகய ெண்டுபிடிப்பகத இனிகற்பட்ெ பிச்சினன 

ஆகும். இற்னெயிலிருந்தும் லயஶற்றிலிருந்தும் ஜலளிகற்மப்பட்டுள்ர 

தத்துலத்துக்குக் ெயப்பற்ம சிந்தனனத் துனம ட்டுக, அதுவும் அது 

விட்டுனலக்ெப்பட்டுள்ர அரவுக்கு ட்டுக ஞ்சுகிமது. சிந்தனனயினுனெ 

நிெழ்வுப்கபஶக்கின் விதிெள் பற்றி கெஶட்பஶடு, தர்க்ெவில் ற்றும் 

இக்ெவில் ஆகினல ட்டுக அதற்கு மிஞ்சுகின்மன. 

***** ***** ***** 

1848 புட்சியுென் “படிப்பஶளி” ஜெர்னி கெஶட்பஶட்டுக்கு 

வினெஜெஶடுத்துவிட்டு நனெமுனமத் துனமன கநஶக்கிச் ஜசன்றுவிட்ெது. 

உெலுனறப்னப அடிப்பனெஶெக் ஜெஶண்ெ சிறு உற்பத்தினயும் பட்ெனமத் 

ஜதஶழினயயும் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு, உண்னயிகயக ஜபரி அரவியஶன 

ஜதஶழில்துனம அவ்விெத்துக்கு லந்தது. ஜெர்னி மீண்டும் உயெச் சந்னதயில் 

கதஶன்றிது. புதி சிறி ஜெர்ன் கபசு [பிஷ்ஶவின் ஆதிக்ெத்தில் 1871 

ெனலரியில் உருலஶன, ஆஸ்திரிஶ நீங்ெயஶன ஜெர்ன் கபனச இச்ஜசஶல் 

குறிக்கிமது] குனமந்தபட்சம், பய சிறி அசுெள், நியப்பிபுத்துலத்தின் 

மிச்சங்ெள், அதிெஶ லர்க்ெ நிர்லஶெம் ஆகிலற்னமக் ஜெஶண்ெ அனப்பின் 

மூயஶெ லரர்ச்சினத் தடுத்துக் ஜெஶண்டிருந்த கெடுெளில் மிெ 

கஶசஶனலற்னம எழித்துவிட்ெது. ஆனஶல், ஊெ லணிெச் சிந்தனன, பங்குச் 

சந்னதெளில் தனது கெஶயினயக் ெட்டிக் ஜெஶள்ளும் ஜபஶருட்டு, ந்த அரவுக்குத் 

தத்துலலஶதியின் ஆஶய்ச்சினக் னெவிட்ெகதஶ அகத அரவுக்கு படிப்பஶளி 

ஜெர்னி, கெஶட்பஶடுெளின்பஶல் தஶன் ெஶட்டிலந்த ஈடுபஶட்னெ இறந்தது. இந்த 

ஈடுபஶடுதஶன் ஜெர்னி அசில் ரீதிஶெ மிெக் கெலயஶெ அலஶனத்துக்கு 



ஆரஶகிக் கிெந்த ெஶயங்ெளில் அதன் புெனறப் பப்பிக் ஜெஶண்டிருந்தது. 

ஆஶய்ச்சிஶல் ஜபமப்பட்ெ முடிவு நனெமுனமயில் பன்படுத்தத் தக்ெதஶ 

இல்னயஶ, அது கபஶலீஸ் அதிெஶரிெளுக்கு ஆத்திமூட்ெக் கூடுஶ 

இல்னயஶ ன்பனதப்பற்றிக் ெலனயப்பெஶத ெயப்பற்ம விஞ்ஞஶன ஆய்வுக்ெஶன 

ஈடுபஶடு அது. அதிெஶபூர்ல ஜெர்ஶனி இற்னெ விஞ்ஞஶனம், குறிப்பஶெச் 

சிய தனிச்சிமப்பு லஶய்ந்த ஆய்வுத் துனமெளில் முன்னணித் தலரினசயில் 

தனது இெத்னதத் தக்ெனலத்துக் ஜெஶண்டிருந்தது ன்பது உண்னக. ஆனஶல், 

[விஞ்ஞஶன ஆய்விலிருந்து ஜபமப்பட்ெ] தனித்தனி உண்னெனர 

என்றுக்ஜெஶன்று முழுனஶெத் ஜதஶெர்புபடுத்தல் ற்றும் அலற்னமப் 

ஜபஶதுனப்படுத்தி விதிெள் ஆக்குதல் கபஶன்ம ஆய்வுத் துனமெளில் 

தீர்ஶனெஶன முன்கனற்மங்ெள் இப்ஜபஶழுது இங்கியஶந்தில்தஶன் மிெ 

அதிெஶெ ஈட்ெப்பட்டு லருகின்மன, முன்புகபஶல் ஜெர்னியில் அல்ய ன்று 

விஞ்ஞஶனம் (Science) ன்னும் அஜரிக்ெ ஆய்விதழ்கூெ சரிஶெகல 

குறிப்பிட்டுள்ரது. தத்துலம் உட்பெ லயஶற்று விஞ்ஞஶனத் துனமெளில் 

கெஶட்பஶட்டின்பஶல் இருந்த பனற, பற்ம கபஶர்லம் பஶம்பரித் 

தத்துலத்கதஶடு கசர்ந்து இப்கபஶது முற்மஶெ னமந்து கபஶய்விட்ெது. அபத்தஶன 

ெதம்பலஶதமும், பணிலஶய்ப்பு, லருஶனம் ஆகிலற்றுக்ெஶன ெலனய மிக்ெ 

அக்ெனமயும், அதற்ெஶெ மிெக் ஜெஶச்னசஶன கலனய–கலட்னெயில் 

இமங்குலதும் அதன் இெத்னதப் பிடித்துள்ரன.. இவ்விஞ்ஞஶனங்ெளின் 

அதிெஶபூர்லஶன பிதிநிதிெள் முதயஶளி லர்க்ெம் ற்றும் இப்கபஶது 

நியவிலரும் அசு ஆகி இண்டின் எளிவுனமலற்ம சித்தஶந்தலஶதிெரஶெ 

ஆகியுள்ரனர், அதுவும், முதயஶளி லர்க்ெமும் அசும் பகிங்ெஶெத் 

ஜதஶழியஶளி லர்க்ெத்னத திர்த்து நிற்கும் ெஶயத்தில். 

கெஶட்பஶட்டின்பஶலுள்ர ஜெர்ஶனி நஶட்ெம் ஜதஶழியஶளி லர்க்ெத்தினெக 

ட்டுக பஶதிப்பின்றி இருந்து லருகிமது. இலர்ெளினெக இனத எழித்துக் 

ெட்ெ முடிஶது. இலர்ெள் பதவி கலட்னெயிலும், இயஶபம் ஈட்டுலதிலும், 



கலிெத்தின் அருள்மிக்ெ ஆதனலப் ஜபறுலதிலும் அக்ெனம தும் 

இல்யஶதலர்ெள். ஶமஶெ, விஞ்ஞஶனம் வ்லரவு அதிெஶெக் ஜெஶடூத்துெனும் 

அக்ெனமயின்றியும் ஜசல்பெத் ஜதஶெங்குகிமகதஶ, அவ்லரவு அதிெஶெத் 

ஜதஶழியஶரர்ெளின் நயன்ெளுக்கும் அபியஶனசெளுக்கும் இனசலஶெ இருக்கிமது. 

[ஜெர்னியில் ெஶைப்படும்] புதி ண்ைப்கபஶக்கு, சமுதஶத்தின் ஜஶத்த 

லயஶற்னமயும் புரிந்து ஜெஶள்லதற்ெஶன திமவுகெஶல், உனறப்பின் லரர்ச்சி 

பற்றி லயஶற்றிகய உள்ரது ன்பனதக் ெண்டு ஜெஶள்கிமது. புதி கபஶக்கு, 

ஜதஶெக்ெத்திலிருந்கத ஜதஶழியஶளி லர்க்ெத்துக்கு முக்கித்துலம் தந்து, 

தன்னுனெ ெலனத்னத அதன் பக்ெக திருப்பிது. அதிெஶபூர்லஶன 

விஞ்ஞஶனத்திெம் கெட்ெ முடிஶத, திர்பஶர்க்ெ முடிஶத ஆதனலத் 

ஜதஶழியஶளி லர்க்ெம் இந்தப் புதி ண்ைப்கபஶக்கிெம் ெண்ெது. ஜெர்ன் 

ஜதஶழியஶளி லர்க்ெ இக்ெம் பஶம்பரி ஜெர்ன் தத்துலத்தின் லஶரிசு ஆகும். 

 

பின்னினைப்பு: 

ஃபஶர்பஶக் பற்றி ஆய்வுனெள் 

(ெஶர்ல் ஶர்க்ஸ்) 
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ஃபஶர்பஶக்கின் ஜபஶருள்முதல்லஶதம் உட்பெ இதுலன இருந்துலந்திருக்கும் 

ல்யஶப் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் பிதஶனஶன குனமபஶடு இதுதஶன்: ஜபஶருள் 

(Gegentand), தஶர்த்தம், புயனுைர்வு ன்பது புமப்ஜபஶருளின் 

(Objekt) லடிலம் அல்யது ஆழ்சிந்தனனயின் (Anschauung) லடிலஶெ 

ட்டுக ெருத்தில் ஜெஶள்ரப்பட்டுள்ரது. னிதப் புயனுைர்வுச் 

ஜசல்பஶடு அல்யது நனெமுனம ன்று ஜெஶள்ரப்பெவில்னய. இது 



அெநினயஶனது இல்னய. னகல ஜபஶருள்முதல்லஶதத்துக்கு திஶெ, 

கலறுபட்ெதஶெப் ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் ஜசயஶக்ெமுள்ர பகுதினக் 

ெருத்துமுதல்லஶதம் லரர்க்ெ கநரிட்ெது, ஆனஶல் அருலஶெ (abstractly) 

ட்டுக. ஜனனில், உண்னயில் ெருத்துமுதல்லஶதம் தஶர்த்தஶன 

புயனுைர்வுள்ர ஜசல்பஶட்டினன உள்ரபடிக அறிஶது. சிந்தனனப் 

புமப்ஜபஶருள்ெளிலிருந்து (thought objects) உண்னயிகயக 

கலறுபடுத்தப்பட்ெ புயனுைர்வுள்ர புமப்ஜபஶருட்ெனர (sensuous objects) 

ஃபஶர்பஶக் விரும்புகிமஶர். ஆனஶல் அலர் னிதச் 

ஜசல்பஶட்னெக புமநினயச் ஜசல்பஶெஶெ (obective activity) ெருத்தில் 

ஜெஶள்ரவில்னய. னகல,கிறிஸ்துல தத்தின் சஶம் (Essence of 

Christianity) ன்னும் நூலில், கெஶட்பஶட்டு னப்கபஶக்னெ (theoritical attitude) 

ட்டுக ஜய்ஶன னித னப்கபஶக்ெஶெக் (human attitude) ெருதுகிமஶர். 

நனெமுனம (practice) ன்பது அதன் அசிங்ெஶன–யூதத் கதஶற்ம லடிலத்தில் 

ட்டுக ெருத்தில் ஜெஶள்ரப்பட்டு நினயநிறுத்தப்படுகிமது. னகல, 

“புட்சிெஶன” ஜசல்பஶடு, “நனெமுனம–முக்கித்துலச்” ஜசல்பஶடு 

ன்பனலற்றின் முக்கித்துலத்னத அலர் உள்லஶங்கிக் ஜெஶள்ரவில்னய. 

2 

புமநினய உண்ன (objective truth) ன்பது னித சிந்தனனயின் பண்புக்கூமஶ 

ன்னும் பிச்சினன, கெஶட்பஶடு சஶர்ந்த பிச்சினனல்ய (question of theory), 

அது எரு ,நனெமுனமப் பிச்சினன (practical question) ஆகும். 

நனெமுனமயில் னிதன் தன்னுனெ சிந்தனனயின் உண்னன – அதஶலது, 

அதன் தஶர்த்தத்னதயும் ஆற்மனயயும், அதன் இப்பக்ெத்தன்னனயும் (this-

sidedness) – நிரூபிக்ெ கலண்டும். நனெமுனமயிலிருந்து 

தனினப்படுத்தப்பட்ெ சிந்தனனயின் தஶர்த்தத் தன்ன அல்யது தஶர்த்தற்ம 



தன்ன பற்றி விலஶதம் முற்றிலும் ஏர் ட்ெறிவுலஶதப் பிச்சினன 

(scholastic question) ஆகும். 

3 

சூழ்நினயனெள், லரர்ப்பு ஆகிலற்மஶல் உருலஶக்ெப்படுபலர்ெள் னிதர்ெள். 

னகல, [பல்கலறு லனெஶெ] ஶறுபடும் னிதர்ெள் கலறுபட்ெ 

சூழ்நினயனெரஶலும் ஶறுபட்ெ லரர்ப்பு முனமஶலும் 

உருலஶக்ெப்பட்ெலர்ெரஶலர் ன்னும் ஜபஶருள்முதல்லஶதப் கபஶதனன, 

னிதர்ெள்தஶம் சூழ்நினயனெனர ஶற்றுகிமஶர்ெள் ன்பனதயும், 

ெற்பிக்கிமலனுக்கெ ெற்ெ கலண்டி கதனல இருக்கிமது ன்பனதயும் மக்கிமது. 

னகல, இப்கபஶதனன சமுதஶத்னத இண்டு பகுதிெரஶெப் பிரிப்பதில் தவிர்க்ெ 

முடிஶதலஶறு லந்து கசர்கிமது. அவ்விண்டு பகுதிெளில் என்று 

சமுதஶத்துக்கு கம்பட்ெதஶெ உள்ரது. (டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, ஶபர்ட் ஏலன் 

நூலில்).சூழ்நினயனெளின் ஶற்மமும் னிதச் ஜசல்பஶடும் கசர்ந்கத 

நிெழ்லனத (coincidence), நனெமுனமனப் புட்சிெஶக்ெல் ன்பதஶெ 

ட்டுக ெருதிக் ஜெஶள்ர முடியும், பகுத்தறிவு ரீதிஶெப் புரிந்து ஜெஶள்ர 

முடியும். 

4 

உயெத்னத த லழிப்பட்ெ ெற்பனன உயெம், தஶர்த்தஶன உயெம் ன 

இண்டுபடுத்தனய (duplicate) த ரீதிஶன சு–அந்நிஶக்ெம் (self-

alienation) ன்னும் உண்னயிலிருந்து ஃபஶர்பஶக் ஜதஶெங்குகிமஶர். 

அலருனெ பணி, த லழிப்பட்ெ உயெத்னத அதன் தச்சஶர்பற்ம 

அடிப்பனெக்குள் ெனத்து விடுலதிகய அெங்கியுள்ரது. இப்பணின 

முடித்தபின், பிதஶனஶன விளம் இனிகல்தஶன் ஜசய்ப்பெ கலண்டியுள்ரது 

ன்னும் உண்னன அலர் பஶர்க்ெத் தலறுகிமஶர். தச்சஶர்பற்ம அடித்தரம் 



தன்னிெமிருந்து தன்னனத் துண்டித்துக் ஜெஶண்டு, எரு சுதந்திஶன 

ண்ெயஶெ கெங்ெளினெக தன்னன நினயநிறுத்திக் ஜெஶள்கிமது ன்னும் 

உண்னன, இந்த தச்சஶர்பற்ம அடிப்பனெயின் சு–பிரனலயும் சு–

முண்பஶட்டுத் தன்னனயும் னலத்து ட்டுக உண்னயில் விரக்ெ 

கலண்டும். ஆெகல, பின்னனத முதலில் அதன் முண்பஶட்டில் புரிந்து ஜெஶள்ர 

கலண்டும். அதன்பின் அந்த முண்பஶட்னெ அெற்றுலதன் மூயஶெ 

நனெமுனமயில் அனதப் புட்சிஶக்ெ கலண்டும். டுத்துக்ெஶட்ெஶெ, 

பூவுயனெச் கசர்ந்த குடும்பக புனிதக் குடும்பத்தின் இெசிம் னக் 

ெண்ெறிந்தவுென், முன்னனதக் கெஶட்பஶட்டு ரீதிஶெ விர்சிக்ெ கலண்டும், 

நனெமுனமயில் புட்சிஶக்ெ கலண்டும். 

5 

ஃபஶர்பஶக் அருலஶன சிந்தனனயுென் (abstract 

thinking) திருப்தினெஶல் புயனுைர்வுள்ர ஆழ்சிந்தனனக்கு (sensuous 

contemplation) கலண்டுகெஶள் விடுக்கிமஶர். ஆனஶல் புயனுைர்னல நனெமுனம 

ரீதிஶன (practical), னிதப்-புயனுைர்வுச் ஜசல்பஶெஶெ (human-sensuous 

activity) அலர் ெருதவில்னய. 

6 

ஃபஶர்பஶக் தச் சஶஶம்சத்னத னித சஶஶம்சஶெ முடிவு ஜசய்கிமஶர். ஆனஶல் 

னித சஶஶம்சம் ன்பது எவ்ஜலஶரு தனிப்பட்ெ நபரிலும் உள்ரஶர்ந்து 

இருக்கின்ம அருலஶன விளம் அல்ய. அதன் தஶர்த்த நினயயில் அது 

சமுதஶ உமவுெளின் கூட்டுத் ஜதஶகுப்கப ஆகும். இந்த உண்னஶன 

சஶஶம்சத்னதப் பற்றி விர்சனத்துக்குள் புெஶத ஃபஶர்பஶக் அதன் வினரலஶெ: 

(1) த உைர்ச்சின (religious sentiment) லயஶற்று நிெழ்வுப்கபஶக்கிலிருந்து 

பிரித்ஜதடுக்ெவும், அதனனத் தன்னினயஶன என்மஶெ நினயப்படுத்தவும், ஏர் 



அருலஶன - தனினப்படுத்தப்பட்ெ (isolated) - னிதத் தனிநபன 

முன்அனுஶனித்துக் ஜெஶள்ரவும் நிர்ப்பந்திக்ெப்படுகிமஶர். (2) ஆெகல, 

அலனப் ஜபஶறுத்தலன னித சஶஶம்சத்னத ஏர் “இனம்” (“genus”), பய 

தனிநபர்ெனர ஜலறுகன இற்னெ ரீதிஶெ என்றுபடுத்துகிம ஏர் 

அெநினயஶன, ஊனஶன ஜபஶதுநினய ன்று ட்டுக புரிந்து ஜெஶள்ர 

முடியும். 

7 

அதன் ஜதஶெர்ச்சிஶெ, “த உைர்ச்சி” (“religious sentiment”) ன்பகத 

எரு சமூெ உற்பத்திப் ஜபஶருள் (social product) ன்பனதயும், அலர் 

பகுத்தஶயும் தனிநபர் (abstract individual) தஶர்த்தத்தில் எரு குறிப்பிட்ெ 

சமுதஶ லடிலத்னதச் கசர்ந்தலர் ன்பனதயும் ஃபஶர்பஶக் பஶர்க்ெவில்னய. 

8 

சமுதஶ லஶழ்க்னெ ன்பது சஶஶம்சஶெ நனெமுனம ரீதிஶனது. 

கெஶட்பஶட்டினனத் தலமஶெ ஶஶலஶதத்துக்கு (mysticism) இட்டுச்ஜசல்லும் 

ர்ங்ெள் (mysteries) அனனத்தும், தம்முனெ பகுத்தறிவு பூர்லஶன 

தீர்வினன, னித நனெமுனமயிலும், இந்த நனெமுனம பற்றி புரிதலிலும் 

ெண்டு ஜெஶள்கின்மன. 

9 

ஆழ்சிந்தனனப் ஜபஶருள்முதல்லஶதம் (contemplative materialism), அதஶலது, 

புயனுைர்னல நனெமுனமச் ஜசல்பஶெஶெப் புரிந்து ஜெஶள்ரஶத 

ஜபஶருள்முதல்லஶதம் ட்டி மிெ உர்ந்த ெருத்துநினய, “குடினச் 

சமுதஶத்தில்” (civil society) உள்ர தனிப்பட்ெ நபர்ெளின் ஆழ்சிந்தனனக 

(contemplation of single individuals) ஆகும். 



10 

பனற ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் ெருத்துநினய “குடினச்” சமுதஶம் 

(“civil” society) ஆகும்; புதி ஜபஶருள்முதல்லஶதத்தின் 

ெருத்துநினய னிதச் சமுதஶம் (human society) அல்யது சமுதஶ 

ஶக்ெப்பட்ெ னிதகுயம் (socialised humanity) ஆகும். 

11 

தத்துலலஶதிெள் உயெத்னதப் பல்கலறு லழிெளில் விஶக்கிஶனப்படுத்தி 

(interpreted) ட்டுக உள்ரனர்; ஆனஶலும், விளம் ன்னகலஶ 

அனத ஶற்றி (change)அனப்பதஶகும். 

[1845 லசந்த ெஶயத்தில் ஶர்க்ஸ் ழுதிது] 

 

 


