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அணிந்துரை 

இப்பொழுது தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக அமைக்கும் 

புதுமுயற்சி எழுந்தோங்கீபுள்ளது. பீ, ஏ. வரப்பு மாணவர்கள் தங்கள் 

பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்கின்ற காட்சியைக் காணலாம், 

இடர்ப்பாடுகள் பல இருந்தாலும் இப்பெரு முயற்சிபில் நாம் வெற்றி பெறுவது 

திண்ணம், நாடு முழுவதும் பரந்துள்ள மாணவர்களின் ஆர்வம், *தமிழிலேயே 

கற்பிப்போம் * என முன்வந்துள்ள. - கல்லூரி ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், 

பலப்பல கலைகளிலும் பொதுத் துறைகளிலும் பல்வேறு நிலையங்களிலும் 

தொண்டு செய்வோர் கலைச் சொல்லாக்கத்தில் உழைத்த பெருஞ்சிறப்பி, 

இவற்றிற்கும் மேலாக மிகமிகக் குறைந்த காலத்தில் தங்கள் தங்கள் சிறப்புத் 

துறையில் நூல்களை எழுதித் தர முன்வந்த நூலாசிரியப் பெருந்தகைகளின் 

உறுதியுள்எம், தொண்டுணர்ச்சி--இவற்றைக் கண்டபின் இத்திட்டத்தின் 

வெற்றியில் யாரே ஐயம் கொள்வர் ? 

சிறப்பாகச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்களும் மற்றைய 

நூலாசிரியர்களும், எத்தனையோ நெருக்கடுகளிடையே, குறுகய காலத்தில் 

அரிய முறையில் நூல்களை எழுதித் தந்துள்ளனர். பதீப்பு நீலையங்களும் 

். முழுமனத்தோடு ஒத்துழைந்ததன் பயனாக வெரு விரைவில் இந்நூல்கள் 

வெளிவந்துள்ளன. அந்நூல்களுள் ஒன்ருன ' இரோப்பிய அளவைஇயல் * 

என்ற இந்நூலை மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் தமிழ் மக்களும் வரவேற் 

பார்கள் என நம்புகிறோம். 

பல பெரியோர்களும், நிலையங்களும் முன்னரே புதுக் கலைகளைப்பற்றிய 

நூல்களைத் தமிழில் எழுதி வெளியிட்டு வழி காட்டியுள்ளார்கள். ஆயினும் 

கல்லூரியில் தமிழ் கல்வி மொழியாகச் சிறந்து விளங்க வேண்டுமானால் 

இன்னும் எத்தனையோ நூல்கள் வெளிவர வேண்டும், எல்லோருடைய 
ஒத்துழைப்பாலும், விரைவில் மேலும் மேலும் பல நூல்கள் வெளிவரும் என்று - 
உறுதியாக நம்புகிறோம். ~ 

இந்த முயற்சிபில் எத்தனையோ சிக்கல்கள் எழுந்தன. அவைகளை 

வெற்றிகரமாகத் தீர்த்துவைக்க முயன்றுள்ளோம். கலைச் சொற்களை 

அமைப்பதிலும், சிறந்தவர்களைக் கொண்டு பாட நூல்களாத் தமிழ் மரபோ,



iv 

க மரபோ, போருள் தெளிவோ சிறிதும் மீறழாதபர், எழுதுவதீறும், மாணவர் 

களின் ஆங்சீஜத் தரம் குன்ருமல் காப்பதிலும், அவர்கள் மேலும் தாம் கற்கும் 

பொருள்களைப்பற்றிய நூல்களை ஆங்கிறத்நில் கற்கத் தூண்டுலதீலும் உள்ள 

இடர்ப்பாடுகள் பல உள்ளன. எனவே, பல பெரியார்கள் இம்முயுற்சியைப் 

பற்றி ஜயம் கொண்டது வியப்பன்ற, இத்தனை சிக்கல்களையும் ஒருவாறு 

தீர்த்துள்ளோம் என்ருல், குடுயீரசு வாழ்வில் எழுந்த தமிழ் மக்கள் ஆர்வமும், 

எதற்கும் அஞ்சாத உறுதியும், முன்னேற்ற உழைப்புமே காரணமாகும். 

ஈத்தளையோ தடைகளையெல்லாம் வெற்றியுடன் கடந்த நம் தமிழ் அன்னை 

கல்லூரிக் கலையாசளத்தில் அமர்கின்ற நிலைமில் அவ்வன்னைமை வாழ்த்துவோ 

மாக; அவள் தீ௫ முன்பு 'மனமார உழைத்து வெற்றி காண்போம் ' என்று 

உறுதி கொள்வோமாக, * உழைப்பின் லாரா உறுதீகள் உளவோ ?' 

தமிழில் பமிலும் மாணவர்கள் உலக மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் 

பேற வேண்டும். அதுவே தமிழ் அன்னையின் அருள் நோக்கம் ஆரும். 

கல்லூரித் தமிழ்க்குழு இத்துறையில் செய்துவரும் தொண்டினை இங்கே 

குறிப்பிடல் மண்டும். சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தீனைச் சார்ந்த கல்லூரி 

சிலவற்றில் இந்த முயற்சி இன்று எழுந்துளது. அப் பல்கலிக்கறகத்தின் 

பலவகை உதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்பிற்கும் நம் மளங்கலந்த நன்றி 

உரித்தாக 

சென்னை, \ சி, சுப்பிரமணியம் 
6௨1061. சென்னை கிதி.கல்வி அமைச்சர்



முன்னுரை 

நமது தேவையை நிறைவு செய்யும்பொருட்டு, நம்முள்ளத்தில் எழும் 
செயலே சிந்தனை ஆரும். மெய்யறிவைப் பெறவும், வாழ்க்கையை நல்லற 

“மாக நடத்தவும் திறம்படச் சிந்தித்தல் அவசியமானது. சிந்தனையை அளக்க 
உதவும் கருவியே அளவை இயல் எனப்படும், தருக்க நூல் ஏளவும் 
வழங்கும் அளவைஇயல் தொன்றுதொட்டு, எல்லா நாடுகளிலும் கல்லி 
கற்போருக்கு முதன்மையான பாடமாகக் கருதப்பெற்று வருகிறது. மேனாடு 
களில் இதை :லாஜிக்' என்பர். குடியாட்சி வளர்ந்தோங்கிவரும் இக் 
காலத்தில் எதையும் நுணுகி ஆராயும் பயிற்சியும், சொல் வன்மையோடு 
ெளிபிடுதலும் இன்றியமையாதவை ஆகும். 

நீண்டகாலமாகக் கல்லூரிகளில் இப் பாடத்தைக் கற்பித்த அநுபவம் 
கொண்டு இந்நூல் எழுதியுள்ளேன். உதவிய நூல்களுள் முக்கியமான 
வற்றைக் குறிப்பீட்டுள்ளேன். அவற்றின் ஆசிரியர்கட்கும் அவற்றை 
வெளியிட்டோருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி உரித்தாகுக. 

அளவைஇபலில் கற்கும் நத்துவங்கக£ச் சிந்தித்துத் தெளிவுபெற 
வாய்ப்பு அளிப்பதற்காகக் கொள்கை சார்ந்தவும், வாதங்களின் சோதனை 
களைச் சார்ந்தவுமான பல பயிற்சி வினாக்களைக் கொடுத்துள்ளேன். 

தமிழ் உரைநடை விரைந்து வளர்ந்து, கல்லி மொழியாகத் தன் 
உரிமையைப் பெற்றுவரும் இக்காலத்தில் புதிய கருத்துக்களைக் கூறுவதில் 
சிக்கல்கள் உள என்பதை பாவரும் அறிவர். புதிய கலைச்சொற்களின் ' 
கருத்துக்கள் நடைமுறையில் தாமாகவே வங்கம் என்ற நோக்குடன் இந் 
நூல் எழுதப்பெற்றுளது. 

கையெழுத்துப் படியைத் திருத்தியும், சலிப்பின்றி அச்சுப் படியைச் சரி 
பார்த்தும் உதவிய தீரு. மோ. ஸ்ரீ. செல்லமையர், ஏம். ஏ, எல்.டி, அவர் 
களுக்கு நன்றியறிதலுடையேன். தாய் மொழிப் பணியை சளக்கு அளித்த 

கல்லூரித் தமிழ்க் குழுவினருக்கு எனது நன்றி. 

சென்னை, \ 

22-6-61. இ. ர. அப்புள்ளாச்சாரி



பொருளடக்கம் 
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அளவை இயலின் இலட்சணம், பொருள், நோக்கம், அவசியம் 

சிந்தனைச் செயல்கள் 

பதங்கள், அவற்றின் உட்பிரிவுகள், இருவகைக் கருத்து 

இலட்சணம், பிரிவினை, வகைப்படுத்தல் 

சிந்தனை விதிகள் ் 

உரைகள் 

உரைகளின் எதிர்நிலை 

கேர் அனுமானம் 

வழி அனுமானம் 

சார்புற்ற அனுமானமும் விகற்ப அனுமானமும் 

தொகை நியாயங்களும் தொடர் நியாயங்களும் 

முக்கூற்று முடிவின் வரம்புகள் 

பகுப்புவழி அளவைப் போலிகள் 

தொகுப்பு வழி அளவை இயல் 

ஆதார விதிகள் 
தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் படிகள் : 
உற்று நோக்கலும் விளக்கமும் \ 

எண்ணெடுப்பும் புள்ளி இயலும் 

கார்ணம் 

காரண ஆராய்ச்சி 

ஒப்புமை 

கருதுகோள் முறை 

தொகுப்பு வழி அளவைப் போலிகள் 

சென்னைப் பல்கலைக்கழக வினாத்தாள்கள் 

அரும்பத அகராதி 1 ஆங்கிலம் - தமிழ் 

5 1] தமிழ் - ஆங்கிலம் 

உதவிய நூல்கள் 

பிழையும் திருத்தமும் 
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ஐரோப்பிமா அளவைஇயல் 

அளவைஇயலின் 

இலட்சணம், பொருள், நோக்கம், அகலம் 

மனிதனை விலங்குகளிடமிருந்து வேறுபடுத்துவது அவன் 
சிறப் பியல்பாகிய சிந்தனை யாம்றலாகும். தத் துவ ஞானம் 
சமயம், கலை, இலக்கியம், புதுவன புனைதல், சமூக நிலையங் 
கள், இவை அறிவியலாகும், சுருங்கக் கூறில், பல நூற்றாண்டு 
களாக மனித இனம் உருவாக்கிக் கொண்டுள்ள நாகரிகம், 
பண்பாடு போன்றவை அவன் சிந்தனையின் விளைவே. ஓரு கனியா 
ளுடையவோ, காட்டினுடையவோ முன்னேற்றம் அம் மனிதனின் 
அல்லது காட்டின் சிந்தனைத் திறனைப் பொறுத்ததென்றுல் மிகை 
யாசாது. ஒரு தேவையை நிறைவு செய்யும்பொருட்டு, ஈம்மில் 
எழும் உள்ளச் செயலே சிந்தனையாகும். சிந்தனையின் கோக்கம் 

மெய்யறிவைப் பெறுதல் எனலாம். அது வெறும் நம்பிக்கை 
யையோ, செவிவழிச் செய்தியையோ காடுவ தாகாது. சிந்தனை 
பற்றிய ஆழ்ந்த, விரிவான எந்தனையே ௮ளவைஇயல் ஆகும். 
அளவைஇயல் ஈமது சிந்தனையை அளந்து அது சரியா, பிழையா 

என்று கூறுகிறது; சிந்தனை தரும் அறிவு முறையாகப் பெறப் 
பட்டதா, அல்லவா என்று மதிப்பிடுகிறது, அளவை செய்கிறது. 
சிரிய ௪ந்தனை அனுசரிக்க வேண்டிய விதிகளையும் முறைகளையும் 

விவரிக்கும் நூல் அளவை நூல். இட் நூலை' வடமொழியில் 
பிரமாண சாத்இரம் என்றும் தருக்க சாத்திரம் என்றும் கியாய 
சாத்திரம் என்றும் கூறுவர். ஆங்லெத்தில் இந்நூலை லாஜிக் 

(10810) என்பர். லாஜிக் என்னும் ஆங்கிலச் சொல் சிந்தனை 
யெனவும், மொழியெனவும் இரு பொருள் கொண்ட ஓரு கிரேக்க 
மொஜிச் சொல்லினின்று கடைத்ததாகும். 

தத்தம் மொழி, சமயக் கொள்கைகள், தத்துவ ஞானம் 
இவற்றிற் கேற்ப ஐவ்வொரு நாட்டாரும் அளவை நூலை வழங்கி
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யுள்ளனர். இங்கு ஐரோப்பிய அளவைஇயலை விளக்குவோம். 

விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் பயனாகவும் நீண்ட காலமாகச் சோதனை 

மூறைகளைக் (Experimental methods) mswramtgor Ul 

னாகவும் ஐரோப்பிய அளவைஇயலில் பல சிமப்பான அம்சங்களைக் 

காண்போம். இத்தனையின் தன்மை, வகைகள், முறைகள், விதிகள் 

போன்றவற்றை ஐரோப்பிய அளவைஇயலார்கள் ௯. ரிய 

மூறைப்படி. விவரிப்போம். மேனாட்டுப் பண்டைய அளவைஇயலை 

(Traditional Logic) முன்னர் விளக்குவோம். ஆங்காங்கும் 

இறுதியிலும் அண்மைக் கால வளர்ச்சியையும் குறிப்பிடுவோம். 

AWG வாழ்க்கையும் அளவைஇயலும் 

பிரான்ஸ் தேசத்து நாடகாசிரியரான மாலியர் (14௦11876) 
நாடகம் ஒன்றில் வியாபாரி ஒருவன், தன்னைப் பிறர் கனவானாக 
மதிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணங்கொண்டு ஒரு போதகாசிரியரை 
நியமித்துப் பாடங் கேட்டான். அவரிடமிருந்து வாசசம், 

செய்யுள் என இலக்கியம் இரு விதமென்றும், செய்யுள் அல்லாதது 
வாசகமென்றும் அறிந்துகொண்டான். தானறியாமலே வெகு 
காலமாகத் தான் வாசகம் பேசுவதாக அறிந்துகொண்ட அவன் 

அடங்காத அச்சரியமடைந்து, தான் சண்ட இந்தப் புதுமையைத் 

தன் வீட்டிலுள்ளவர் அனைவருக்கும் சொல்லிக்கொண்டு திரிந்த 
தாகக் கூறுகிறார். இத்தகைய புதுமை ஒன்றை நாமும் விரைவில் 
காண்போம்? அதாவது நாம் உணராமலே, ஈமது அன்றாட வாழ்க் 
கையில் சில அளவை இயல் முறைகளையும், தத்துவங்களையும் அவ் 
வப்போது கையாளுகிோம் என்பதே இது. குழந்தை அழுவதைக் 

கவனித்த ஒரு தாய், அது ஏன் அழுகிறது என்று யோிக்கத் 
தொடங்கித் தொட்டிலில் மூட்டைப் பூச்சி, கொசு, எறும்பு 
போன்ற ஒன்றையும் காணாது, பால் கொடுக்க முயன்று, அதுவும் 

பயன்படாதது கண்டு, வயிற்றில் கோளாறு இருக்கலாமென்று 
ஐயங்கொண்டு ஓமத் திராவகம் கொடுத்தாள். கொஞ்ச நேரத் 
திழ்குப் பின்னர் குழந்தை ஏப்பம் விட்டு, அழுகையை நிறுத் 
தியதைக் கண்டாள். இவள் தருக்க முறையில் அழுகை 
பற்றிய பிரச்சினையைத் தீர்த்தாள் அன்றோ? *சிமாட்டி 
யொருவர் ஒரு பெரிய விருக்தளித்தனர். ௮வ் விருந்இல் பங்கு 
கொள்ள முதலிலேயே வந்தவர்களுள் ஒருவர் கத்தோலிக்க மத 
குரு வாவர். அறிமுகம் செய்யப்பெறும்போ து, அவர் பல்வேரானவும் 

வருத்தம் தருவனவுமான தம்முடைய அறுபவங்களைப்பற்றி, 
* Thackeray’s story of Priest quoted by Bosanquet,
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அம்மையாரிடம் கூறிக்கொண்டு வந்தார். மதகுருத் தொழிலைத், 

தாம் மிகவும் அமங்கலமான சூழ்நிலையில் தொடங்கவேண்டி 

யிருந்ததென்றும் முதல் முதலில் மத குருவாகத் தம்மை 

நரடிப் பிழையை அந்தரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டவர் -ஒரு 

கொலையாளி யென்றும் உரைத்தார். கொஞ்ச கேரம் ஆன பின்னர், 

விருந்தினராக ஒரு பிரபு வந்தார். விருந்தளித்த அம்மையார் 

நாகரிக முறைப்படி, பிரபுவை மதகுருவிற்கு அறிமுகப்படுத்த 

முற்பட்டார். ஆனால், பிரபுவோ, தமக்கு யாதொரு அறிமுகமும் 

தேவையில்லை யென்றும், புனித குருவைத் தமக்குப் பல்லாண்டு 

சளாகத் தெரியுமென்றும், உண்மையிலேயே, தாமே முதல் 

முதலில் மத குருவிடம் தம்முடைய பிழையை அந்தரங்கமாக 

ஒப்புக்கொள்ளும் பேறு பெற்றவரென்றும் பெருமிதத்துடன் 

சொன்னார். அந்தோ ! அதைக் கேட்டதும் அம்மையாரின் இலை 

யாதென்று சொல்வது? பிரபு, தாம் கொலையாளி என்று .ஒப்புக் 

கொண்டதாகவே அம்மையார் ஊகித்தார் என்பதைச் சொல்லவும் 

வேண்டுமா? முதலில் மத குரு கூறியதிலிருந்து மட்டுமோ, பி.றகு 

பிரபு சொன்ன திலிருந்து மட்டுமோ பிரபு கொலையாளியென்னும் 
முடிவு புலப்படவில்லை. அவர்களுள் ஒருவரும் அங்ஙனம் உரைத் 

இருக்கவும் மாட்டார். ஆனால், இருவர் கூற்றுக்களையும் சேர்த்துப் 

பார்த்தாலோ, பிரபு கொலையாளி என்ற நிச்சயமான அனுமானத் 

தைத் தவிர்க்க முடியாது, * பிரபு ' என்னும் பதமும் * கொலையாளி: 

என்னும் பதமும் '*முதல் முதலில் அந்தரங்கமாகப் பிழையை 

ஓப்புக்கொண்டவர்' என்னும் பொதுவான பதத்துடன் தொடர்பு 

பெற்றமையால், சிந்தனை மூலம் மாட்டி ௮ம் முடிவுக்கு வந்து 

விட்டார். இன்னொன்று: ஐந்து வயதுச் சிறுமி ஒருத்தி இக் 
கேள்வியைக் கேட்டாள்! * இவன் பிச்சைக்காரனென்று பிச்சை 

கொடுக்கிறாயே. இவன் பட்டாடை கட்டிக்கொண் டிருக்கிருனே/" 
என்று, நிரம்பக் கூறுவானேன்? ஈம்முடைய உலக நடவடிக்கை 

களிலும் கொள்வன கொடுப்பனகளிலும், உரையாடல்களிலும் 
ஓரளவாவது நியாய தத்துவங்களை மாம் உபயோ?த்து வருகிறோம். 

நமக்கு நியாய தத்துவங்கள் முற்றும் புதியவை யல்ல. 

சாதாரண அறிவும் விஞ்ஞான அறிவும் 

ஆயினும், சாதாரண அறிவுக்கும் விஞ்ஞான அறிவுக்கும் 
வாசி உண்டு என்பதை மறக்கலாகாது. பாமர மக்களின் Ak 
தனைக்கும், சிறப்புத் இிறமை வாய்ந்த விஞ்ஞானிகளின் சிந்தனைக் 
கும் பல வேற்றுமைகள் உள. முதற்கண், அறிவியற் சிந்தனை
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ருழுனியை காடும்; சாதாரண மனிதனின் சிந்தனை சல அம்சங்க 

ஞ்டனே திருப்தி பெறும். தாவரங்கள் பற்றிய அறிவை 

எடுதீதுக்கொள்வோம். உண்பதற்கோ மருந்தாகவோ உரமிடு 
வ்ச்ற்கோ வேறு வகையிலோ பயன் தரக்கூடியவற்றைப் 

பய்னற்ற்வறிறிலிருந்து பிரிக்கும் நோக்சத்தைக் கொண்டு 

கவனித்துச் சில தகவல்களைச் சாதாரண மனிதன் சேகரிப்பான். 

ஆனால், தாவர இயல் வல்.லுஈகன் தாவர இனங்கள் அனைத்தையும் 

பற்றிய முழு விவரங்களையே கோக்கமாகக்கொண்டு ஆரசாய்வான். 

செர்பில் பொருட்டே அறிவைப் பாமரமக்கள் விரும்புவதால் செயற் 
படும் தனிப்பொருள்கள் பற்றிய தனிப்பட்ட விலரங்களே அவர் 
கீளுக்குத் தேவையாகும். நாட்டுப்புறத் துக் குடியானவனுச்குப் 
பல செய்திகள் தெரிந்திருக்கும், ஆனால், அவை இர்தக் கழனி), 

அநீதிக் கழனி, இந்த உரம், அந்த உரம், இக்க விதை, அந்த விதை, 
இங்ங்னம் பயிரிடுதல், அங்ஙனம் பயிரிடுதல் போன்ற சில தளி 
வீர்பில்மிக்ள்ர்க் இருக்கும். விவசர்ய நூலறிஞனோ பொது விதிகளையும் 
ஞ்லி தத்துவங்களேயும் கூற்வான். பொதுவாக நிலங்களின் பாகு 

பர்டுகள், அவற்றின் தன்மை, உரங்களின் வகைகள், விவசாயத்தி 

லுள்ள பல் வேலைகள், பயிர் காசகாரிகமா ஓழிக்கும் வழிகள், சாகு 

UEP od அறுவடையிலும் கையாளக்கூடிய சிறந்த முறைகள், 

இன்னும் இவை போன்ற பல விஷயங்களைப் பற்றிய பொது 

விதிகளை அவன் எடுத்துரைப்பான். அவன் அறிவு பொதுக் 

க்ருத்துக்கள் அடங்கிய தாகும். மேலும், சாதாரண அறிவு பெரும் 
பார்லும் நிச்சயமற்றதாகவும், தெளிவற்றதாகவும், தொடர்பற்ற 

பல் துணுக்குகளாகவும் இருக்கும். விஞ்ஞான அறிவோ கூடிய 
விரையில் நிச்சயம் உள்ள தாயும், திருத்தமாயும், தெளிவுள்ள தாயும் 

இருகிகும்; கரண காரியத் தொடர்புடையதாகவும் முகாந்தரங் 

களத் தருவதாகவும் இருக்கும்; ஒழுங்காக அமைக்கப்பெற் 

இருக்கும். ஒரு கடிகாரத்தின் உறுப்புக்கள் ஒன்றோடொன்று 

பொருத்தப் பெற்றிருப்பதுபோல் அறிவியல் உண்மைகளும் இணைக் 

கப்பெற்றவை,. மானிட அறிவு வளர்ந்துகொண்டே போவதர்ல் 
ஒழுங்குபாடு மூற்றுப்பெறுவதில்லை; எனினும் முரண்பாடுகளை 

இந்த வளர்ச்சி அகற்றுகிறது. மேலும் தற்கால அறிவியல், 

அளவைச் சார்க்ததாகக்(மெ2114/1க147௦) காண்டுறத; பொருள்களின் 

தன்ன்ம்பை அறிவ்துடன் நிற்காமல் அவற்றை அளவுபடுத்து 
@ gh புள்ளி விவரங்களைத் தேடி, அளவிலும் இட்டவட்டமான 

மூர்வுகளை விளிக்கிறுது. ஆகவே, விஞ்ஞான அறிவின் ' சிறப் 

பியல்புகள் மூழூமை, பெர்துமை, திருத்தம், ஒழுங்குபாடு, அளவு
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என்பனவாகும். அறிவியலாயேை அளவைநூலின் கோக்கமும் 
இத்தகையதே. அதில் சிந்தனைபற்றிய முழு ஆராய்வையும் 

பொது விதிகளையும் திருத்தமான கருத்துக்களையும் ஒழுங்கு 
பாட்டையும் எதிர்பார்க்கலாம். 

அளவைஇயலின் பொருள் யாதுர் 

அளவைஇயல் எதைப்பற்றி ஆராய்கிறது? அது தொழில் 
புரியும் துறை யாது£ பிரபஞ்சத்தை எக் கோணதிீதிலிருந்து 
நோக்குகிறது? எந்த அம்சத்தை விளக்குகிறது? சமது உள்ள த்தின் 
அறிவுச் செயல்களை விசாரிப்பதத அசன் கோக்கம், உண்மை 
யான அறிவு எத்தகையது? அதை எங்ஙனம் .பெறலூழ்? 
அதற்கும் பொய்யான அறிவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் எவை? 
அறிவை எவ்வழிகளில் பெறுகிரரோம்? எவ்வழிகளில் அதைப் 

பெருக்கிக்கொள் றோம்? சுருங்கக்கூறில், சிந்தனை மூலம் புதிய 
கருத்துக்களை எங்ஙனம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ? கிடைத்துள்.எ 

உண்மைகளைக் கொண்டு, மேலும் எங்கனம் முறையாக அனு 
மானம் (107௭௯௦௦) செய்கிறோம்? அதாவது, கொடுத்த தகவல்களி 

லிருந்து தகுந்த முடிவுகளுக்குச் செல்வது எங்ஙனம்? என்ற தேள்வி 
களுக்கு ௮அளவைஇயல் விடையளிக்கிறது. இிந்தனையின் அழுத் 
கக் களைய இது உதவுகிறது. அன்ருட வாழ்க்கையிலும் விஞ் 
ஞானத் துறைகளிலும் தோன்றும் சிந்தனை வகைகளைப் ,பொருள் 

களாகக் கொண்டு, அவற்றை ஆராய்ந்து, ரான சிந்தனையின் த்த்து 
வங்களை இந்நூல் விளக்குகிறது. 

இந்நால் எதற்காக? 

நாம் சற்று யோக௫ித்துப் பார்ப்போமாகில், இந்நூலின் 
அவசியம் எளிதில் புலப்படும், ஈமது சிந்தனையில் பல தடவைகளில் 

தவறிப்போனதாகவும், ஒரு சமயத்தில் நாம் எண்ணினது பிழை 

(யென்றும், நண்பர் ஒருவர்பால் தவறான எண்ணங்களை .விணாகச் 
சார். த்தினோமென்றும் சாம் கினைத்ததில்லையா? ஒரு ,பெரியார் 
கூறும் யுக்தி சரியன்று என்று நாம் எதிர்த்தஇல்லையா? இருமுறை 
செய்த முடிவை மாற்.றினதில்லையா? புத்திமோசம் போனோழென்று 
அிசனிக்காதவர் யார்? கீழ் நீதிமன் றங்களின் தீர்ப்புக்களை ,மேல் 

சீதிமன் றங்கள் மாற்றுவதை அதியாதார். யார்? இதைப்பற்றி அதிக 
மாகக் கூறுவானேன்? நாம் அடிக்கடி. தவறிப் பேரதிறோம்.என்பது 

யாவருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. தொன்றுதொட்டு நெடுங்கால 
மாக, காம் கம்முடைய உலக அநுபவத்திலும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி
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யிலும் தத்துவ விசாரத்திலும் இக்கட்டுகளுக்கு உள்ளாவத 

னாலேயே தருக்க: சாத்திரம் பிறந்தது; நாளைக்கும் இச் சாத்தி 

ரத்தைப் பயில வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது, 

சல சாதாரண வழுக்கள் 

சாம் அடிக்கடி சிந்தனையில் தவறிப்போவதைச் சில எடுத்துக் 

காட்டுகளால் இங்கு விளக்குவோம். *இவர் பூணூலுடையவர்; 

ஆகையால் இவர் பிராமணராயிருத்தல் வேண்டும்”, என்ப 

- தில்லையா? *இராமன் கோபாலனைவிட உயரமானவனல்லன் ” 

என்றவுடன் இராமன் கோபாலனைவிடக் குட்டை யென்று 

ஊடப்பதைக் : கண்டதில்லையா? 'காணயமனைத்தும் செல்வம்”, 

என்பதிலிருந்து, (செல்வமெல்லாம் நாணய உருவமானது” என்று 

நினைப்பாரில்லையா? ஸ்பெயின் தேசத் இலிருந்து மேற்றிசை கோக் 

சென்றுல் இந்தியாவை அடையலாமென்று கொலம்பஸ் சொன்ன 

போது, அத்தேசத்தில் மெத்தப் படித்த சிலர் அவரைப் பின் வருமாறு 

ஏளனம் செய்தனராம். 'ஒரு சிறிய கோளத்தைச் சுற்றி ஒரு 

இறு கப்பல் பிரயாணம் செய்வதாக வைத்துக்கொள்வோம். இக் 
கப்பல் ஒரு முனையை அடைந்ததும், திடீரென்று கழே விழுந்து 

மூழ்கெவிடாதா? அங்ஙனமே, நீர் சொல்லுற வண்ணம் பூமி 
தட்டையாக இராமல் உருண்டை வடிவமாயின் சமுத்திரத்தில் 

செல்லுங்கால் ஒரு சமயம் உம்முடைய கப்பல் ஓரிடத்தை 
அடைசர்ததும் அங்கே இடீரென்று கீழே நழுவி, மூழ்க வேண்டி 
வருமே!” ஆனால், இப் புத்திமான்கள் சிறுகோளத்துக்கும் பூமிக்கும் 

உள்ள ஓப்புமையை மட்டும் கவனித்தனரேயன்றி இவை 
இரண்டுக்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாட்டைக் sachs Gor Ap 

கோளத்திலுள்ள பொருள்கள் ௮க் கோளத்துக்கு வெளியேயுள்ள 

ஓரிட த்துக்கு ஈர்ப்புறுகின் றன; ஆனால், பூமியிலுள்ள பொருள் 
களோ அதனுள் இருக்கும் ஓரிடத்தைக் குறித்து ஈர்ப்புறுகின் றன: 
கல்லூரி ஆசிரியர்கள் அனைவரும் எம்.ஏ. (1.&.) பட்டம் பெற்றவர் 

கள் என்பதிலிருந்து எம்.ஏ. பட்டதாரிகள் அனைவரும் சல். லூரி 
ஆரியர்கள் எனலாமா? ஒரு சிறுவனை, அவன் அன்னை கடைக்குப் 

போய் ஒரு சாமான் வாங்கி வரச் சொன்னபோது, *வெயில் கடுமை 
யாயீருக்கிறதே, கொழுப்பு வெயிலில் உருகிவிடும் என்று நேற்றுச் 

சொன்னாயே; கான் கொழுத்தவன் அல்லவா?” ஏன்று கேட்டானாம். 
“பணத்தைச் சேர்த்து வைப்பவன் காட்டுக்கு நலனைத் தருவன்; 
இந்த உலோபி மிறையப் பணத்தைச் சேர்த்து வைக்கிறான்; 

ஆகையால், இவன் நாட்டுக்கு நலனைத் தீருறவன்' என்பது
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சரியாகுமோ? புத்திமதி கூறுவது பற்றிக் &ழ்வரும் ஒரு நியாயம் 

நம் மனத்துள் எழலாம்: *அறிவாளியாக இருந்தால், 'அறிவுரை 
தேவையில்லை; அறிவிலியாக இருந்தாலோ, அறிவுரை அளித்தும் 

கேளான்; ஆகவே, அறிவுரை பயனற்றது,' க.ற்கண்டு வெண்மை 

யாகவும் கனமாகவும் படிக வடி.வுமாகவும் தித்திப்பாகவும் இருக்கக் 

கண்ட ஓரு சிறுவன் மருந்துக் கடையில் கண்ட வெண்மை 

யானதும் கனமானதும் படிக வடி.வமானதுமான ஒரு துண்டை 

வாயில் போட்டுத் இத்திக்கும் என்று எதிர்பார்த்து, அது கசப் 
பதைக் கண்டு உடனே அதைத் துப்பிவிட்டான். இம்மாதிரி, 

பல தவறுன யோசனைகள் உண்டாகின்றன என்பது அனை 
வருக்கும் அநுபவ சித்தமாதலால், இனி விவரிக்க வேண்டியதில்லை. 

அளவைஇயலின் ப்யன் 

எங்கனம் இலக்கணமறிந்த சிறுவன் கான் போனான், 
நாளை வந்தேன் போன்ற சொற்றொடர்கள் பிழையென்றும், 
எந்த இலக்கண விதிகளை மீறியதால் வழுக்கள் கேர்ந்தனவென்றும் 

சொல்லுவதுபோல் அளவை இயலை உணர்ந்தவன் மேற்கூறியயுக்தி 
கள் தவறானவை யென்றும், எந்த விதிகளை மறுத்ததனால் அவை 
தவறென்றும் எளிதில் கூறுவான். மேற்கூறிய யுக்திகளில் ஓவ் 

வொன்றும் மீறும் தருக்கவிதியை இந்த நாலில் மேலே செல்லச் 
செல்லக் காண்போம். 

உடலின் முக்கயெ வேலை சரணித்தல் ஆவதுபோல், உள்ளத் 

இன் முக்கெய வேலை சிந்தனையாகும். சீரணம் கெட்டால், சீரணத் 

தொழிலின் தன்மை, சீரண உறுப்புக்கள், சரணத்திற்கு வேண்டிய 
நிபந்தனைகள் போன்றவற்றை காம் கவனிக்கத் தொடங்குகிறோம் 
அல்லவா? அங்ஙனமே, ஈமது இந்தனை தவறினால், சிக்தனையின் 

இயல்பு, அதன் விதிகள், மிபந்தனைகள் போன்றவற்றை ஆராய 
வேண்டியிருகீகிறது. மேலே காண்பித்த வண்ணம், பல சமயங் 
களில் ஈமது சிந்தனை ஈம்மைப் பிழையில் தள்ளிவிடுகிறது; அளவை 

இயல்அறிவை காடச் செய்றது. - ஆகவே அளவைஇயலை . 
மனத்தின் மருந்து என்கிரோம்; அறிவின் கலங்கரை விளக்கம் 

என்கிறோம். 
இந்தாலின் பயன் விஷயமாக ஏழ்படும் ஓர் எஇர்ப்பைச் 

சற்று ஆராய்வோம். ௮ளவைஇயலைப் பயிலாதவர்கள் சரியாக 

வாதம் செய்வதில்லையா? அளவைஇயலைப் பயின்றவர்கள் ஏப் 
போதும் பிழையில்லாமலே வாதிக்கிறார்களா? தருக்க நூலை 
அரிஸ்டாட்டில் தொகுப்பதற்கு மூன் மக்கள் உண்மை அ௮.றிவு.பெற
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(வில்லையா? தற்காலத்தில் தருக்க நூல் இருந்தும் அநேகர் துர்வாதம் 

செய்வதில்லையா? இப்போது சேர்மையற்ற யுக்திகள் மறைந்து 

விட்டனவா? இக் கட்சியை விசாரித்தல் அவரியமே, மீனுக்கு 

நீந்தும் ஆம்.றல் போலும், ஈமக்கு நடத்தல் பேசுதல் போலும் 

சிந்தனையாற்றல் இயற்கையாக உள்ளதே. அளவை இயல், சிந்தனை 

யாற்றலை ஈம்மிடத்தில் பிறப்பிக்க ற இல்லை (100 not create). 

ஆயினும், BOEG இயற்கையாயுள்ள ஆற்றல் மட்டும் போதாது 

என்பது திண்ணம். இளங்குழக்தை, பருவம் வர்தவுடன் ஈடக்கத் 

தொடங்குகிறது என்றுலும், அது தட்டுத் தடுமா.றியே நடக்கிறது. 

ஈன்றாக ஈடக்கவேண்டுமானால்; ௬வரையோ, ௩ஈடைவண்டி 

மையோ பக்கத்தில் உள்ளோரையோ பிடித்துக்கொண்டே. 

பழக, தன் நடக்கும் சக்தியை விருத்தி செய்துகொள்கிறது. 

அங்ஙனமே, நம்முடைய இந்தனையாற்றலும் தருக்க நூலின் 

உதவியை நாடுகிறது. சிந்தனை எத்தகையது? என்ன அபா 

யங்களுக்கு உட்பட்டது? எவ்விதிககைக் கையாண்டால் 

வமுக்களையும் போலி நியாயங்களையும் ஒழிக்கலாம்? இவை 

டபபோன்ற விஷயங்களை அளவைஇயல் நமக்கு ஊட்டி, ஈம்மை 

இடையூறுகளிலிருந்து காத்து, ஈமது அறியாமையை நீக்கு, மெய் 

யுணர்வைப் புகட்டுறெது. மூளைக் குறைவிற்குப் பதிலீடு செய்யா 

விட்டாலும், இர்நூலறிவு ஈமது இயற்கைத் திறனைச் திறப்பிக் 

Gog. பிறர் சொல்லும் கட்சியைப் பரிசோதனை செய்தே 

ஏற்றுக்கொள்ளவோ தள்ளவோ செய்கிறது. ஈமது வாதங் 

களிலும் பிழைகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. விஞ்ஞான -மனப் 

பான்மையை, அதாவது எக்கூற்றையும் சான்றுகளைக்கொண்டே. 

ஏ.ற்கவேண்டும் என்ற திறனாய்வை வலியுறுத்துறது, ஏனைய 

நூல்களில் விளங்கும் பொருள்களின் தொடர்புகளை அறியுமுன், 

உள்ளத்தின் அறிவுச் செயல்களையும் அவம்.றின் தன்மையையும் 

அநிந்தால் மு.ற்கூறியவற்றை எளிதில் கற்றுணரலாம் அல்லவா? 

தருக்க நூலின் தத்துவங்களை உணராதவர்க்கு ஏனைய நூல்களில் 

உள்ள உண்மைப் பொருள் எளிதில் விளங்காமை பற்றியே, 

பீராசினரும் ஈவினரும் எல்லா நூல்களின் பொருளை அறிவதற்கும் 

தருக்க நூல் இன்றியமையாதது என்கிறார்கள். கணித நூலைப் 

போல் இர்.நாலும் மனத்துக்குச் சிறந்த பயிற்சி அளிக்கிறது. மேலும், 

இக்.நாலுக்கு ஓர் ஏற்றமும் உண்டு. பல இதர நூல்கள் சடப் 

பொருள்களைப் பழ்.றிய அறிவை அளிக்கின்றன; இக்நாலோ, 

அறிவின் தன்மையை, அதாவது, அறிவு பற்றிய அறிவை 

அளிக்கிறது. ஆனது பற்றியே ஹெகல் (116281) என்னும்
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மேனாட்டுப் பிரபல தார்கீககெர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்: அறு 

பதே சொச்சம் களி வகைகளையாவது, நூ ற்றுமுப்பத்தேழு செடி. 

வகைகளையாவது கண்டுபிடித்தல் ஓர் ௮ தஇிசயமாகச் கொண் 

டாடப் பெற்றால், புத்தியின் செயல்களின் ஒரு பு.துமையையாவ௮ி, 

மூச்கூற்று முடிவுச் சேர்க்கை (Syllogistic wood) ஒன்றையாவது 

கண்டுபிடித்தல் மிகவும் அற்புதமானதாகக் கருதப்பட வேண்டும்? 

பிறப்பிற் சிறந்தது மக்கட் பிறப்பு; மக்கட் இறங்களிற் சிறந்தது 

சிந்தனை த்திறன்; சிந்தனையின் தன்மையை விசாரிப்பது அளவை 

இயல், தவிர, அளவைஇயல், தத்துவசாத்திரத்தின் முக்கியப் 

பிரச்சினைகளை ஒருவாறு குறிப்பாக உணர்த்துவது பற்றியே, 

இதைத் தத்துவ.நாலுக்கு முன்னுரையாகச் சொல்வது உண்டு. 

எந்த முயற்சிக்கும் இந்தனையே முக்கெமானதால் சிந்தனையைத் 

இறம்படச் செய்யும் இந்நால் யாவருக்கும் இன் நியமையாதது 

என்பதை மீண்டும் கூறுவானேன்? 

அள வைஇயலும் உனஇயலும் 

அளவைஇயலுக்கும் உளஇயலுக்கும் (Psychology) 2-arar 

சம்பந்தத்தை விளக்குவோம். இவ்வீரண்டும் பெள இகம், வேதி 

இயல், தாவரஇயல், வான் இயல் இவைபோல் புறப்பொருள்கள் 

விசாரியாமல், உள்ளச் செயல்களாகிய அகப்பொருள்களையே 

விசாரிக்கன்றன. ஆயினும், இவ்விரண்டு நூல்களுக்கும் சில 

முக்ய வேற்றுமைகள் உண்டு. அளவைஇயலைவிட உள இயல் 

அதிகப் பரப்புடையது; எனெனில், அது உள்ளத்தின் செயல்கள் 

அனைத்தையும் விவரிக்கிறது; அளவைஇயலோ உள்ளத்தின் ஓர் 

அம்சமாகிய அறிவுச் செயல்களைமட்டுமே ஆராய்கிறது. கான் ஓர் 

அழயெ ரோஜா மலரைப் பார்க்கிறேன். நான் மலரை அறிவேன்; 

அதைக் கண்டு மஒழ்ச்சியுறுகிறேன்; அதைச் கொய்ய முயறு 

இழேன். அறிவு, உணர்ச்சி, முயற்சி இவை அனைத்தும் உள்ளச் 

செயல்களே; இவை அனைத்தையும் வருணித்தல் உள இயலின் வேலை 

யாகும். ஆனால் அளவைஇயல் அறிளு அம்சத்தில் மட்டுமே அக்கறை 

கொள்கிறது. அதிலும், குழந்தைகள், மன ஆற்றல் குறைந்த 

வர்கள், குற்றவாளிகள் இவர்கஞடைய சிந்தனையை இது ஆராற்வ 

இல்லை. மேலும் புலன்காட்டி ( Perception), s@sgéGarto, 

மானதக்காட்டு (கேஜ), நினைவு ( நரஸுார), கற்பனை, கருது 

Garet (Imagination) Qed up BW அளவைஇயல் ஆராய்க ற தில்லை. 

சாதாரண (110111) மனிதனின் சிக்தையையே இது ஆராய்கிறது. 

தவிர இரு நூல்களும் ஓரளவு ஏந்தனைச் செயல்களையே ஆராய்ந்
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தாலும், இவற்றின் கோக்கத்தில் வேற்றுமை Er oir DE pd. 

அறிவியல்களின் இரு வகைகளுள் சில, இருப்பு 20 grovadr (Natural 

sciences) 91); சில உயர்நிலை gradact (Normative Sciences ) Gul. 

பொருள்கள் எங்கனம் தோன்றுகின் றன, வளர்கின்றன என்ப 

வற்றை உள்ளபடியே, அதாவது, அவற்றின் இருப்பை வருணித்தலே 

இருப்பு நிலை நூல்களின் கோக்கம். பொருள்கள் எங்நளம் இருக்க 

ேண்டும், நிகழ்ச்சிகள் எங்ஙனம் நடக்க வேண்டும் என்று கூறுவதே 

உயர்நிலை நூல்களின் கோக்கம், உதாரணமாக, வேதிஇயல், 

பெளதிகம், வான்இயல், தாவர இயல் போன்றவையும் பொருள், 

ஆற்றல், தனிமங்கள். கூட்டுப் பொருள்கள், செடிகள், கோள்கள் 

போன்றவை எங்கனம் இருக்கின் றன, எங்கனம் இயங்குகன் றன 

என்பவற்றை இருப்பு நிலை நூல்கள் விவரிக்கின்றன. . ஆனால் 

அறவியல், (1003) aryfcfuicr (Aesthetics) இலக்கணம் 

(Grammar) போன்.ற அறிவியல்களின் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களை 

உயர்ஙிலைகளைப் (10௦708, $48ரகோே] பெற, மக்கள் எங்ஙனம் 

நடக்க வேண்டும், எழிற் பொருள்கள் எங்கனம் இருக்கவேண்டும், 

மொழி எங்கனம் அமையவேண்டும் என்றும், எவ்விஇகள் 

அனுசரிக்கப் பெறவேண்டும் என்பவற்றையும் உயர்நிலை நூல்கள் 

உரைக்கின்றன. நேர்மை, எழில், திருத்தம் போன்ற பயன்களை 

அடையவேண்டுமானால், ஏந்த நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய 

வேண்டுமென்று அறவியல், எழிலியல் போன்ற உயர் இயல்கள் 

விஇக்கின்மன. அவற்றின் நோக்கம் பொருள்களின் இருப்பை 

விளக்குவதன்று; ஆனால், உயரிய கோக்கங்களைப் பெறும் வழிகளை 

உரைப்பதாகும். இவ்வேற்றுமையை மனத்தில் கொண்டு, 

அள வைஇயல் எப்பகுதயைச் சார்ந்தது, உள இயல் எப்பகு தியைச் 

சார்ந்தது என்பதைக்காணலாம். உள்ளத்தின் செயல்கள் எங்ஙனம் 

தோன்றுகின்றன, எங்கனம் அவை விருத்தியடைகின்றன என்ப 

வற்றை உளஇயல் ஆராய்கிறது. உள்ளச் செயல் ஓவ்வொன்ின் 

தன்மை, செறிவு, அளவு, பரப்பு முதலியவற்றை உள்ளபடியே 

வருணித்தல் உள.இயலின் அலுவலாகும். இது உள்ளத்தின் 

இயற்கை நூலாகும்; வருணனையைச் (0௯0௦) சார்ந்தது. 

அளவைஇயலோ உள்ளத்தின் உயர்நிலை நூலாகும். உள்ளத்தின் 

அறிவுச் செயல், *உண்மை' என்னும் குறிக்கோளைப் பெ, 

எங்ஙனம் தொழில் புரியவேண்டுமென்று அளவைஇயல் கூறு 

இறது. அது அறிவுச் செயலை மதிப்பிடுகிறது (14481020௦5). ஒரே 

அறிவு நிகழ்ச்சியை இவ்விரு நூல்களும் எங்ஙனம் ஆராய்கின் நன 
என்பதை விளக்குவோம். இருட்டில் ஒருவன் பழுதையைச் கண்டு
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பாம்பென்று அஞ்சுகிறான். தார்க்கெகெனும் உள இயல் அறிஞனும் 

"இதல் அக்கறை கொண்டவர்கள். ஆனால், அவர்கள் நோக்கங்கள் 

வேறு; ஈடைமுறைகளும் வேறு, உள.நூல் அறிஞன், பின்வருமாறு 

கூறுகிறான்: கழே கடந்த பொருள், அம்மனிதனின் விழித்திரை 

யைக் கவர்ந்து, அந்த உணர்ச், பார்வை ஈரம்பினால் மூளாக்குச் 

சென்று, அங்கே இயக்கம் ஓன்று ஏழ்பட்டுச் சில அலுவல்கள் 

தொடங்கின” என்று. ஆனால், தார்க்ககன் உரைக்கிறான்; “இச் 

செயல்களை விட்டுவிடு) பயனை எடுத்துக்கொள்; உண்மையில் 

அங்கிருந்தது பழுதையா, பாம்பா? அவனுக்குக் கிடைத்த அறிவு 

பொய்யா, மெய்யா?” என்று, இதிலிருந்து உள இயல் இருப்பு aay 

நூலென்றும், அளவை இயல் உயர்நிலை நூலென்றும் அறிகிறோம். 

ஆகவே, அளவைஇயல் பரப்பிலும் நோக்கத்திலும் உள இயலி 

லிருந்து வேறுபாடுடையது. 

ஆயினும், இவ்விரு நூல்களும் ஒன்றையொன்று தழுவிய 

வையே: எனெனில் உள்ளச் செயல்களின் தன்மையையும் உள்ளச் 

செயல்களின் பயனையும் முற்றும் பிரிக்க இயலாது. உதாரண 

மாக, ஓர் அறிவுத் துணுக்கை எடுத்துக்கொள்ளுவோம்? கெட் 

டியைத் தண்ணீரில் போட்டால் மிதக்கும். இது பற்றிய எண்ணங் 

கள் ஈம் உள்ளத்தில் இருந்தாலும் அவை ஏதோ ஓர் உண்மையைக் 

குறிக்கின்றன. இவ்வெண்ணங்களின் இருப்பில் உள இயல் ஈடு 

படுறது. அதன் தன்மை மனிதனுக்கு மனிதன் மாறும். ஆனால், 

இவ்வெண்ணங்கள் புறப்பொருள்களைப் பற்றிக் குறிக்கும் 

கருத்தில் தருக்கம் ஈடுபடுகிறது. அது புறவயமானது (Objective). 

அமைப்பையும் அதனால் குறிக்கப்படும் கருத்தையும் முற்றும் 

- பிரிக்க இயலாது. அமைப்பை அறிவதற்கு அலுவல் உதவு 

இறது; அலுவலை உணர அமைப்புப் பற்றிய அறிவு தேவை 

யாகறது. ஆனாலும் ஓவ்வொன்றையும் ஈன்கு தெரிந்துகொள்ளும் 

பொருட்டு அவற்றைப் பிரித்து ஆராய்கிறோம். ஆகவே, உளஇய 

லும் அளவைஇயலும் பரப்பிலும் நோக்கத்திலும் வேறுபட்டா 

லும், தொடர்புடையனவே ஆகும். 

அளவைஇயல் வடிவநிலை நூலாகும் 2 

சிந்தனையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன? (1) சிந்தனையின் 

பொருள் (8) சிந்தனையின் வடிவம். இதனை மனத்தில் வைத்துச் 

கொண்டால், தருக்க நூலை ஏன் வடிவறிலை நூலெனக் கருது 

இருர்கள் என்பது புலப்படும். தாவர இயலை எடுத்துக்கொள்வோம். 

அதன்" விஷயம் அல்லது பொருள் தாவரங்களின் வகைகளாகிய
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செடி, கொடி, மரங்கள், அவற்றின் தன்மை, அமைப்பு, வளர்ச்சி 

மூதலியவை. தாவர நூல் ஆராய்ச்சியாளன் பல தாவரங்களை 

ஆராயும்போது, அவனுடைய இந்தனையாற்றல் பல மூறைகளில் 

தொழில் புரிகிறது. எனினும், அவன் மேலே கூறிய தாவரப் பொருள் 

களில் ஈடுபடுகிறான்; சிந்தனைச் செயல்களைக் குறிப்பாகக் கவனிப்ப 

இல்லை; ஏனெனில் அவன் முக்கிய சோக்கம் தாவரங்களைப் பற்றிய 

அறிவே. இங்கனமே, ஏனைய அறிவியல்களும் தம்தம் துறையி 

லுள்ள பொருள்களையே முக்யெமாகக் கவனிக்கின்றன. வான் இயல் 

அறிஞன் கோள்கள், நட்சத்திரங்கள், இவற்றின் தன்மைகளையே 

ஆராய்கிறான். இவை பற்றிய அறிவைப் பெறுங்கால், அவன் 

மனம் செய்யும் வேலைகளையும், அறிவுக்கும் அ௮றியாமைக்கும் உள்ள 

வித்தியாசங்களையும் தனிப்பட்டுக் கவனிப்பதில்லை. அங்ஙனமே, 

இந்தனைச் செயல்களின் வடிவங்களை, அமைப்புகளை, முறைகளை 

விஞ்ஞானிகள் முக்கியமாகக் கவனிப்பதில்லை. ஆனால், அளவை 

இயலோ என்றால், சிந்தனையின் பொதுத் தன்மையையும் வகை 

களையும் அமைப்புக்களையும் அவை அனுசரிக்க வேண்டிய பிபக் 

தனை களையும் ஈறப்பாகக் கவனிக்கிறது; பொருள்களின் தன்மையைச் 

சிறப்பாகக் கவனிப்பதில்லை. எங்கனம், வடிவக் கணித அறிஞனுக்கு 

வடிவங்கள், வீஷயமோ, பெளதிக நூல் அறிஞனுக்குப் பொருளும் 

ஆற்றலும் விஷயமோ, வேதி இயல் அறிஞனுக்கு இரசாயனப் 

பொருள்கள் விஷயமோ,வான் இயல் அறிஞனுக்குக் கோளங்களும் 

. நட்சத்திரங்களும் விஷயமோ, உள இயல் அறிஞனுக்கு உள்ளம் 

விஷயமோ, அங்ஙனமே, எல்லா அ.றிவியல்களில் கிடைக்கும் 

தத்துவங்கள், முறைகள் இவை யனைத்தும் அளவைஇயல் Aad gy 

னுக்கு விஷயமாகும். இவையே அளவைஇயலின் பொருளாரும். 

இவற்றைப் பொருளாகக் கொண்டு இவம்.றில் அடங்கியிருக்கும் 

தத்துவங்களையும் முறைகளையும் இவன் உணர முயலுகிறான். பல் 

வேறு அறிவியல்களில் சரியான அ.றிவு எங்கனம் பெறப்படுகிறது? 

ஓந்தனைச் செயல்கள் எத்தகையவை? இலட்சணம் (Definition ), 

சாஇப் பிரிவினை (011௦0), வகைப்படுத்தல் ( Classification ), 

Birtny (Judgment ), 9 gywr er (Inference), ஒப்புமை (481023), 

Qewaerc_A (Experiment), 2 po Geréae (Observation), sGg 

Garer (Hypothesis) முதலிய, ஒவ்வொன்றின் தன்மை யாது? 

அதன் நிபந்தனைகள் யாவை? சிந்தனை எடுக்கும் வடிவங்கள் 

யாவை? இவைபோன்ற மிகப் பொதுவான ஆராய்ச்சியை அளவை 

இயல் நடத்துறது; ஏனைய நூல்கள்போல் நேராகப் பொருள் 

களின் வேற்றுமைகளில் ஈடுபடுவதில்லை. ஆனதுபற்றியே அளவை
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இயலை வடிவநிலை (Formal science) grG@adrprh ob 4 s@9 wos fon os 
Guigdafiee (Material sciences) grdadt crar Mb கூறுவது உண்டு. 

இருந்தாலும் வடிவறிலை நால் என்றால் விஷய சம்பந்தமே 
இல்லாதது என்று கருதிவிடக் கூடாது. பெரும்பாலும் சிந்தனையின் 

வடி.வங்சள், அமைப்புகள், முறைகள் இவற்றை ஆராய்வது என்றே 
கொள்ளவேண்டும். சிந்தனையின் வடிவங்களை மட்டுமே ஆராய்வது 
இய்லா,ச் காரியம்; இது பயனற்றது ஆகும். எனெனில், சிந்தனையின் 

பொருள் இந்தனையின் அமைப்பை ஓரளவாவது: நிர்ணயிக்கிறது. 
எனினும், பொருள்களின் வேற்றுமைகளை, ஒரு பொருட்டாக எண் 
ணாமல், பொதுவாகச் சிந்தனை ஆற்றல் எவ்வகைகளில் தொஜழில்புரி 

கிறது என்பதைச் கவனிக்கலாம். எண்களின் சம்பர்தத்தைப் பொது 
வாகக் கீணிதநூலால் அறிகிறோம் அல்லவா? எண்ணப்பெறும் 
பொருள் எதுவாயிருந்தரல் என்ன? மரங்களாக இருந்தால் என்ன, 
மனித்ர்களாக இருந்தால் என்ன? எண்களின் சம்பந்தம் (அமைப்பு ] 
ஓரேவீதம் ஆனதன்றோ? அங்ஙனமே, எந்த விஷயத்தைப்பற்றிச் 

இர்இத்தால் என்ன? ரந்தனைச் செயல்கள் பெரும்பாலும் ஒரேவகை 
யான்வை அல்லவா? ஆனதுபம்,.நி அளவைஇயலை, *விஞ்ஞானங் 
களின் விஞ்ஞானம் (601605 07 80160088]” *அறிவியல்களின் அறி 
வியல்” என்பார்கள்; அதாவது சிச்தனைபழர்.மிய சிக்கனை. ஓவ்வோர் 
அறிவியலும் ஒரு துறையிலுள்ள பொருள்களைப் பற்றியோ உலகத் 

இன் ஓர் அம்சம் பற்றியோ அறிவை சாடுகிறது, அளவைஇயலோ 
சரிய அறிவின் தன்மை பற்றிய அறிவை நாடுகிறது. 

ஆனால் இங்கு ஒரு விஷயம் கவனித்தற்பாலது. அளவை 
இயல் ஏனைய நால்களுக்கு விதிகளைக் கற்பிப்பசாக எண்ண 
லாகாது. மற்ற நால்களைவிட இது முந்தியதென்றும் எண்ண 

லாகாது. மற்ற அறிவியல்சள் ஐவ்வொன்றும் தருக்க நாலின் 
பகுதியே என்றும் கருதக்கூடாது, மற்ற அறிவியல்சன் யாவை? 

அவை அனைத்தும் சிந்தனையின் றந்த எடுத்துக்காட்டுகளே தவிர, 
வேறில்லை, அவற்றையெல்லாம் ஆராய்ந்து, சிந்தனைச் செயல் 
களின் தத்துவங்களை அளவைஇயல் தொகுத்து விளக்குகிறது. 

அளவைஇயல் அறிவியலா, கலையா, இரண்டுமா? 

தருக்கம் ஓர் அறிவியலா, கலையா, இரண்டுமா? என்று 
விவாதிப்பது உண்டு. இவ்வோர் அறிவியலும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு 
துறையிலுள்ள பொருள்களையோ, பிரபஞ்சத்தின் ஓர் அம்சத் 
தையேர் : ஆராய்ந்து, அவை பற்றிய உண்மைகளைத் தொகுத்து 
ஒழுங்குபடுத்திக் கூறும், அங்கனமே அளவைஇயல், அறிவித்
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துறையிலுள்ள இந்தனை வகைகளை ஆராய்ந்து, சிந்தனையின் 

உண்மைகளைத் தொகுத்து, ஒழுங்குபடுத்திக் கூறுகிறது. ஆகவே, 

அது ஓர் அறிவியல் என்பதில் ஐயமில்லை. ௮.து ஒரு கலையும் ஆகுமா? 

என்ற கேள்வி எழுகிறது. பொதுவாகச் கூறும் இடத்து, அறிவியல் 

உண்மைகளைப் புகட்டுகிற தென்றும், கலையோ செயல்முறைகளைக் 

கற்மிக்கிறது என்றும் சொல்லலாம், ௮.றிவியல், இது இத்தகையது; 

அது அத்தகையது எனச் சொல்லும். கலையோ, அதைச் செய், 

இதைச் செய்யாதே' என்று கூறும். ஒரு குறிக்கோளை அடைய 

நாம் செய்யவேண்டும் உபாயங்களைக் கலை உரைக்கின்றது. 

Quer Geb, srar Qua, CaM Qwe (Chemistry) வான் இயல் 

உள இயல் போன்றவை அறிவியல் களாகும். சிற்பம், சங்கம் 

நிழற்படப்பிடிப்பு, மருத்துவம், கப்பல் செலுத்துதல் போன் றவை 

கலைகளைச் சேர்ந்தவை. ஓர் உதாரணத்தை உற்று நோச்குவோம். 

பெளதிக நூலறிஞர் ஒருவர், மிதக்கும் தன்மை; நீரின் அமுக்கம் 

முதலியவற்றைப்பற்றி ஒன்றும் விடாமல் மணிக்கணக்காகச் 

சொற்பொழிவு ஆற்றுவர்;) எனினும், சமுத்திரத்தில் இருபது 

அடிக்கு அப்பால் அவரை விட்டுவைத்தால், அவர் நீந்திக் கரையை 

அடைவார் என் ற நிச்சயமில்லை.ஆனால், சாடோடியான ஒரு செம்பட 

வனோ ஈடுச் சமுத்திரத் திலிருந்து எளிதில் கரைக்கு வந்துவிடுவான். 

இங்கே பெளதிக _நால.நிஞர் அறிவியலில் தேர்ந்தவர்; செம்பட 

வனோ நீந்தும் தஇிறமையுடையவன் என்பது வெளிப்படை. 

பெளதிக தால் விற்பன்னர் அறிஞராவர், செம்படவனோ கலைஞறவன். 

அறிவியல் கொள்கையைச் சார்ந்தது; கலையோ நடைமுறையைச் 

சார்ந்ததாகும். ஆயினும் ஒரு விஷயம் மறக்கத்தக்கதன்று. 

கலைக்கும் அறிவியலுக்கும் வாசி உண்டு என்றாலும், இவை 

ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை. எனென்றால் சற்றும் 

செயல்முறைக்கு உதவாது வெறும் கொள்கை நிலையில் இருக்கும் 

அறிவியல் இடையாது; அறிவியலில் காட்டப்பெறுத கலையும் 

இடையாது. வேதியியல், உடலியல் போன்றவற்றை அடிப் 

படையாகக் கொண்டே மருத்துவக்கலை தொழில் புரிகிறது, 

இவ்வறுிவியல்களின் முன்னே, ம்.றத்தினாலன்றோ தற்கால மருத்து 

வம் இறப்பு வாய்ந்ததாகக் காண்குறது? இங்ஙகனமே, இசைக் 

கலையும் குரல் உறுப்புகள், ஓலி இவைபற்,றிக் கண்டுபிடி.க்கப்பட்ட 

அறிவியல் உண்மைகளால் மேம்பாடடைச்திருக்கிறது. விமானப் 

பிரயாணம், செயற்கைச் சந்திரனை அனுப்புதல் போன். றவை 

இயக்க இயல், பெளதிகம், வேதி இயல், பொறி இயல் போன்,ற 

அறிவியல்களின் சாதனையன்றோ? அ.றிவியல் உண்மைகள்



இளவைஇயலிள் இலட்சணம் 16. 

செயலுக்கு உதவாத வெறும் உண்மைகள் அல்ல, -ஏட்டுச்சுரைக் 

காய் அல்ல; சடைமூறையிலும் பயனுடையவைகளே.. ஆகவே, 

அறிவியலுக்கும் கலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வற்புறுத்தலைப் 
(Emphasis) Quip 329 என்பது தெளிவு. 

இவ்வித்தியாசத்தை மனத்தில் வைத்துக்கொண்டு அளவை 
இயல் கலையா; அறிவியலா என்று பார்ப்போம். சிந்தனையின் 
தத்துவங்களை முறையாக ஒழுங்குபடுத்தி உரைப்பது பற்றி, 
இது ஒர் அறிவியலென்று முன்னரே கூறினோம். இது கலையும் 
ஆகுமா என்பதுதான் இப்போதைய பிரச்சினை, இது கலை ஆகாது; 
ஏனெனில், சிந்தனை ஆற்றலை அளவைஇயல் கம்மிடம் சருட்டிப்ப 
தில்லை. நடக்கும் சக்திபோல், இயற்கையாகவே நமக்குச் 
சிந்தனை தீதிறன் உண்டு என்று முன்பு கண்டோம். ஆனால் இவ் 
வியற்கைச் சச் திகள் வெளி உதவியையும் நாடுகின்றன. அளவை 
இயல் ஈமது இயற்கைச்சிந்தனை ஆற்மலைச் சிறப்பிக்க து. சிந்தனை 
யில் ஏற்படக்கூடும் வழுக்களை அளவைஇயல் படித்தவன் 
கூடியவரையில் தவிர்க்க முயலுவான். பிறர் வாதங்களில் 
உள்ள குறைகளையும் எளிதில் காண்பான். இவை இண்ணம்; எனி 
னும், அளவைஇயல் அறிவுவேறு, அவ்வறிவைப் பயன்படுத்தும் 

விருப்பம் வேறு என்பதை மறக்கலாகாது. அன்ருட வாழ்க் 
கையில் பலர் தீய செயல்களில் ஈடுபடுவதைப் பார்த்திருக்கிறோம். 
அவர்கள் ஈல்லொழுக்க விதிகளை அறியாதவர்களா ? அல்லது 9 6 
தும் அவற்றைப் பின்பற்று தவர்களா? அங்ஙனமே, அளவைகளை 
அறிந்திருந்தும் அவற்றைப் பின்பற்றாமல் இருப்பது இயலாத 
காரியம் அன்று, அறிவு வேறு, செயல் முறை வேறு என்பதை 
யாவரும் உணர்வர், ஆகவேதான், அளவைஇயல் கற்றோர் அனை 
வரும், எக்காலத்திலும் பிழையின்றி வாதம் செய்கிருர்கள் என் 
றுூவது, இர்.நால் பயிலாதவர் ஒருநாளும் ஒழுங்காக வாதம் செய்யார் 
என்றாவது கூற இயலாது. ஆயினும் அளவைஇயல் அறிவு நடை 
ஹேழையில் ஓரளவேனும் பயன் தரும். பிறர் வாதங்களில் உள்ள 
பிழைகளைக் காணவும்,சிக்தனையில்பிழைகளை த் தவிர்க்கவும் உதவும்; 
போலி நியாயங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் பகுத்தறிவை வளர்க்கும். 
ஆனதுபற்றியே, அளவைஇயல், கலை ஆகாவிடினும், அறிவியலே 
யாயினும், உடல் நலம் கெட்டவனுக்கு உடல் நல நூல் அறிவு 
பயனுடையதாவது போல், இக். நூலறிவு பயன் தரும். இக்காரணத் 
தாலேயே தருக்க நூலை, உள்ளத்தின் மருந்தென்றும், அறிவின் 
விளக்கென்றும் ஆன்றோர் கூறுவது வழக்கம், மேலும் சுணித 
நாலைப்போல் இதுவும் மனத்திற்குப் . பயிற்சி AREA DST ba
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கருதுவர். இந்நூல் இறனாய்வு மனப்பான்மையை வளர்க்கிற 

தென்ருல் மிகையாகாது. சுருங்கக் கூறில், அளவை இயல் ஒரு கலை 

ஆகரவிடினும் செயல்முறையில் சிக்கனை பற்றிப் பயன்தரும் உயர் 

நிலை நூலாகும். அதுசரியான சிந்தனையைப் பிழையுள்ள சிந்தனை” 

யிலிருந்து வேறுபடுத்துகறது. இது சரியான சிந்தனையைக் கட்டுப் 

படுத்தும் விஇகளின் ஒழுங்கான ஆராய்ச்சியாகும். 

சிந்தனையும் மொழியும் 

மொழி யென்றால் ஒலிகள் அல்லது எழுத்துக்கள் மூலம் ஈமது 

எண்ணங்களைத் தெரிவித்தல் என்று சாதாரணமாக அறிகிரரம். 

பார்க்கக்கூடிய சைகைகளும் சித் இரங்களுங்கூட மொழியேயாகும். 

எனெனில் அவைகளின் மூலமாகவும் எண்ணங்களைத் தெரிவிக் 

கலாம், ஆதிகால மனிதர்கள் சைகைகளையும் ஒவிகளையும் உபயோ 

இத்தனர்; ஆனால், காலப்போக்கில், ஓலியின் அதிக உபயோகத்தை 

உணர்ந்தனர். சைகைகளின் உபயோககத்தின் வரம்பைக் கண்டனர். 

சைகைகளின் எண்ணிக்கையைப் பெருக்க முடியாது. இருட்டி 

லும் தூரத்திலும் அவை பயன்படா. இந்தச் சந்தர்ப்பங்களில் 

ஓலியே கருத்தை உணர்த்தக்கூடும். கொஞ்சங் கொஞ்சமாக, ஒலி 

களால் மொழி அமைக்கப்பட்டது. சொற்களுக்கும் பொருள் 

களுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டது. ஈமது எண்ணங்களை வெளியிட 

மொழியைப் பயன்படுத்துகிறோம். தம்முடைய கருத்துக்களைப் 

பிறருக்குக் கூறும்போது மொழியைக் கையாளும். கடின 

மான பிரச்சனை ஓன்றைப்பற்றிச் சந்திக்கும்போது அல்லது 

சிக்கலான வாதத்தை நடத்தும்போது காம் நமக்குள்ளேயே பசிக் 

கொள்கிறோம்; தனிமையாயிருக்தால், வாய்விட்டும் பேசுகிறோம். 

இந்தனை, மொழியின்றியும் ஈடைபெறும்) ஆனால், சாதாரணமாக, 

- அது மொழியை காடுகிறது, பொதுக்கருத்துக்களைப் பெறும் 

போதும், சிக்கலான பொருள்களைப் பாகுபாடு செய்யும்போதும் 

மொழி நிரம்ப உதவுகிறது. மொழி, சிந்தனையை ஊக்குகிறது; தெளிவாக்கு 

கிறது. அஇந்தனைக்கும் மொழிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. 

லாஜிக் * என்னும் ஆங்கிலப் பதத்தின் கிரேக்கச் சொல்லிலக் 

கணத்தைக் கூறும்போது அது சிந்தனை, வாக்கு அல்லது மொழி 

என்ற இரு பொருள் கொண்டதென்று முன்பு கூறியதை இங்கே 

நினைவு கூர்தல் வேண்டும். 

அனவைஇயலும் இலக்கணமும் 

சிந்தனைக்கும் மொழிக்கும் உள்ள நெருங்கிய தொடர்பு சிந்தனை 

இயலாகிய அளவைஇயலுக்கும் மொழிஇயலாகிய இலக்கணத் 

\
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” துக்கும் உள்ள உறவைக் சவனிக்கச் செய்கிறது. இலக்கணம் 

என்பது மொழியின் சரியான உபயோகம் பற்றிய இயலாகும், நாம் 

கையாளும் மொழி திருந்தமாக இருப்பதற்கு நாம் அனுசரிக்க 

வேண்டிய விதிகளை அது விளக்குகிறது. ஆகவே, தருக்கமும், 

இலக்கணமும் மொழியில் அக்கறை கொண்டவை. எனினும், 
தருக்கம் மொழியைச் சிர்தனையின் கருவியாகவும் சாதனமாகவுமே 
எண்ணு றது. அதன் முக்கிய ஈடுபாடு மொழியில் அன்று; 
ஆனால் சிந்தனையில்தான். தருக்கம் நேரிடையாக மொழியின் வேறு 
பாடுகளில் அக்கறை கொள்ளாமல் மொழியில் அடங்கிய Asser 
களிலேயே ஈடுபடுகிறது, இலக்கணமோ, மொழியின் பல்வேறு 
அமைப்புகளில் நேரிடையாகக் கவனம் செலுத்துகிறது. அளவை 
இயலின் கோக்கம் திருத்தமான சிக்தனை) இலக்கணத்தின் நோக்கம் 
இருத்தமான மொழி. இவை இரண்டும் உயர்நிலை நூல்களாகும். 
ஆகவே தருக்கத்தைச் சிந்தனையின் இலக்கணம் (ரேகாயாமம ௦4 
்வது$) என்றும், இலக்கணத்தை மொழியின் தருக்கம் (Logic 
of grammar) sror gh Gor கூறுவர். 

அளவைஇயலும் அலங்கார சாத்திரமும் 

அளவை இயலுக்கும் அலங்கார சாத்திரத்துற்கும் (அணி 
இயலுக்கும்-130110) உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளையும் இங்கே 

கூறலாம். இரண்டுக்கும் ஓவு ஒற்றுமை உண்டு. இரண்டும் 
சில முடிபுகளை எடுத்துரைக்க முற்படுகின்றன. இரண்டும் 
மொழியையே கையாளுகின் மன. இவற்றின் ஓற்றுமை இங்கே 

நின்றுவிடுகிறது; எனெனில் இவற்றின் கோக்கங்களும் இவை 
கையாளும் முறைகளும் வேறுபடுகின்றன. அளவைஇயல் உண் 
மையை நாடுகிறது; அணிஇயலோ பயனை காடுகிறது; உண்மை முக் 

கியம் அன்று. அளவைஇயல் கேட்பவனின் பகுத்தறிவுக்கு முறை 

யீடு செய்து, அவன் ஈம்பும்படி செய்ய முயலுகிறது. அணிஇயலோ, 
கேட்போனின் உணர்ச்சிக்கு-விருப்ப வெறுப்புக்களுக்கு - முறையீடு' 
செய்து, அவன் ஈம்பும்படி. வலியுறுத்துகிறது. அளவைஇயல் ஏற்ற 
காரணங்களைக் கூறுகிறது? அணிஇயலோ அடுக்குமொழிகளையும் 

உள்ளத்தை அள்ளும் கவிதைகளையும், உணர்ச்சி ஊட்டும் உரை 

களையும், சொல்லழகு, பொருளழகு, இவை செறிந்து நின்று 
மனத்தைக் கவரும் அலங்கார உரைகளையும் அளித் துப் பொய்யை 

மெய்யாகவும் மெய்யைப் பொய்யாகவும் மாற்றும் வன்மை 
யுடையது. ஆகவே, அணிஇயல் சாதுரிய மொழியுடன், பகுத் 
தறிவுக்கு முறையீடு செய்யும் உத்தியைக் கையாண்டால், Apis 

பயன் பெறும் என்று கூறலாம். 
B+ 2
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ஏற்புடைமையும் உண்மையும் 

உற்று நோக்கின், சிந்தனை தரும் அறிவில் இரண்டு அம்சங் 
களைக் காண்கிறோம்; மேழ்கோளுச்கு அல்லது மேற்கோள் 
களுக்கு உட்படல் அல்லது உட்படாமை, இசைதல் அல்லது 

இசையாமை ஓர் அம்சமாகும். இதை ஏற்புடைமை (170208] "7௨1109 
மூறைபற்றிச் சரியானது எனலாம், 

உ-ம். மனிதர் தவறக் கூடியவர்; 
். அமைச்சர்கள் மனிதர்கள். 

ஆகவே, அமைச்சர்கள் தவறக்கூடியவர்கள். 
இங்கே கிடைத்துள்ள முடிபு எடுத்துக்கொண்ட மேற் 

கோள்களுக்கு இசைந்தது, முமையானது; முரணானது அன்று. 
இன்னும் ஓர் எடுத்துக்காட்டைப் பார்ப்போம்; 

குதிரைகள் வால் உடையவை. 

குரங்கு குதிரை அல்ல. 
ஆகவே, குரங்குகளுக்கு வால் இல்லை. 
இங்கு, முடிபு ஏற்புடையது அன்று; அளவைக்கு உட்படா' 

தீது; மூறை அற்றது. . 
A Haicr QarC@r ober osinan (Material ட) என்ப 

தாகும். அதாவது அறிவு, பொருள்களின் தன்மைக்கு ஒத்திருத்தல். 
மூதல் எடுத்துக்காட்டில் மேற்கோள்கள் உண்மைக்கு ஓத்.இருக், 
கின்றன; அனுமானத்தின் மூழறையும் சரியே. அகையால் இரு 
விதத்திலும் சரியே, ஆனால் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டைப் பார்ப் 
போம்£ 

மனிதர் அமரர். 
சாத்தன் மனிதன். 

ஆகவே, சாத்தன் அமரன். 

இங்கே முடிபு மேற்கோள்களுடன் பொருத்தமானது. 
ஏ.ழ்புடையது. ஆனால், அது பொருளின் தன்மைக்கு ஓத்திருக்க 
வில்லை, வாதம் மேற்கோள்களுக்கு, உட்பட்டிருக்கிறது; 
ஏற்புடையது; ஆனால், முடிவு பொய். எனெனில் “மனிதர் அமரர்” 
என்னும். பிரமாணம் (1௯/86) உண்மைப் பொருளுடன் 
ஓத்திருக்கவில்லை. ஆகவே, சாத்தன் அமரன் என்பது பொய். 
பொருள்களோடு ஒத்திருத்தலாயெ அம்சத்தைப் பொருள் நிலை 
அளவைஇயலும் (1887$௨121 10210), ஏம்புடைமை அம்சத்தை 
வடிவரிலை அளவைஇயலும் (17௦081 1021௦) கவனிக்கிற து. முந்தி 
யதைத் தொகுப்பு வமி அளவையியல் (14001175 ௦21௦) என்பர். 
பல் தனிப்பட்ட பொருள்களைச் சோதனை செய்து அவற்றுள்.



அளனைஇயலின் இலட்சணம் 19 

அடங்கியிருக்கும் விதியைத் தொகுத்து வருவிப்பதில், நாம் அனு 

சரிக்க வேண்டிய விதிகளைத் தொகுப்புவழி அளவை (விதி வரு 

அளவை இயல் தருகிறது. 
சாத்தன் இறந்தான்; 

குப்பன் இறந்தான்; 
சோமு இறக்தான்; 
இதுவரை பல்லாயிரம் பேர் இறந்தனர்; 

ஆகவே, மனிதர் அனைவரும் இறப்பர். 
இது தனிப் பொருள்களை நேராக ஆய்ந்து, விதியை வருவிக் 

இறது. பகுப்பு வழி அளவையோ (வீதி விளக்க அளவை 

இயலோ - 19௦0001146 1021௦) கொடுத்துள்ள மேற்கோள்களைக் - 

கொண்டு, அவற்றைத் தனிப்பட்ட. சந்தர்ப்பத்துக்குச் செலுத்தி, 
விதியைப் பகுத்து விளக்குவதில் காம் அனுசரிக்க வேண்டிய 

விதிகளைக் கூறுகிறது : பகுப்பு வழி அளவைஇயல் விதியிலிருக்து 

(பொதுமையிலிருந்து) தனிமைக்குச் செல்லுகிறது. ஆகவே, விதி 

விளக்க அளவை இயல் எந்த விதிகளை அனுசரித்தால் கொடுத்த 
மேற்கோளில் இருந்தோ, வேறு மேற்கோள்களில் இருந்தோ 
ஏற்புடைய முடிவுகளை அனுமானிக்கலாமென்று ஆராய்கிறது. விதி 

வரு அளவியல் எந்த விதிகளை அ௮னுசரித்தால் தனிப்பட்ட வாய்மை 
களிலிருந்து உண்மையான பொது உரைகளைப் (1711401881 proposi- 
11008) பெறலாம் என்பதை ஆராய்கிறது. இவ்விரண்டுமே தேவை; 

ஏற்புடைமை, உண்மை, இவ்விரண்டு அம்சங்களையும் எளிதில் 

ஆராயும் பொருட்டு, தனித்தனியே இரு அளவைஇயலும் கவனிக் 

இன்றன; ஆனால் அளவைஇயலின் கோக்கம் ஏற்புடையதும் 

உண்மையுமான உரையைப் பெறுவதே. விதி விளக்க அளவை 

இயல், இலட்சணம், பிரிவினை, வகைப்படுத்தல்போன்.॥ உதவிச் 
செயல்களையும்; விதிவரு அளவையியல் கருதுகோள், விளக்கம், 

வகைப்படுத்தல், இலட்சணம் போன்ற உதவிச் செயல்களையும் 

ஆராய்ந்து விளக்குகிறது. 

பயிற்சி வினாக்கள் 

1. அளவைஇயலின் கோக்கம் யாது? சாம் அளவைஇயல் பயிலுவது 

எதற்கு? 
2. அ௮ளவைஇயலின் பொருள் யாது? அதை ஏன் வடிவஙிலை நூல் 

என்கிறார்கள், 
9, அளவைஇயலுக்கும் உள இயலுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, 

வேற்றுமைகளை விளக்குக,
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இருப்புகிலை நூல், உயாரமிலை நூல் இவற்றின் தன்மையைக் கறி, 

அளவைஇயல் எப்பகுதியைச் சேர்ந்தது என்பதை உதாரணங்க 

ளுடன் விளக்குக. 

அளவைஇயலின் இலட்சணங் கூறி, அதை முற்றும் விளக்குக, 

அறிவியலுக்கும் கலைக்கும் உள்ள வேற்றுமையைக் கூறி, அளவை 

இயலின் தன்மையை விவாதிக்க. 

ஏன் அளவைஇயலை, “அறிவியல்களின் அறிவியல்கள்' என் 

கின்றனர்? 

அளவைஇயல் க்தளையின் பாகுபாடா, மொழியின் பாகுபாடா, . 

அல்லது இரண்டுமா? அது எங்ஙனம் இலக்கணத்திலிரும்து 

வேறுபட்டது? 

அளவைஇயல் அறிவு ஈம்மைச் சிறந்த வாதாடுகிறவர்களாகச் 

செய்யாவிடின், அதைக் கற்பானேன்? 

அளவைஇயலுக்கும் மொழி இலக்கணத்துக்கும் ௮ணி இயலுக் 

G4(Rhetoric) உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கூறுக,
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கருத்துக் கோடல், இர்ப்பு, அனுமானம் 

அறிவு பெறுவதில் உள்ளத்தின் முக்கியச் செயல்களை 

மூவகைப்படுத்தலாம். பசு, பழம், வீடு, சுவை, புத்தகம் முதஜிய 
பொதுவான கருத்துக்களைத் தரும் கருந்துக்கோடல் (௦0ஞ80௩) 

அல்லது மானதக்காட்சி ஒரு வகையாகும். *பசு சாதுவானது', 

“பழம் ஆரோக்கியம் தரும் முதலிய தீர்ப்புகளை த் (9 0ம210018) 

தருவது மற்றொரு வகை. “ஒழுங்கான தேரைச் செய்ய. ஒரு 

சிற்பி வேண்டுமாப்போல், பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்க, மிகவும் 

அறிவுடைய ஓர் ஈசுவரனே கர்த்தா ஆகவேண்டும். ₹இந்தக் கிளி 

பச்சை, அந்தக் கிளி பச்சை, அதோ தொலைவிலுள்ள கிளி பச்சை 

ஆகவே இளியனைத்தும் பச்சை' என்று ச௭ூக்சச் செய்யும் 

அனுமானம் (11170006) பிறிதொரு வகை. இம்மூன்றும் கருத்துச் 
கோடல்,தஇர்ப்பு, அதுமானம் ஆயெ உள்ளச் செயல்களைக் (18ஸக்க!- 
110008808]  கூறிப்பதோடு, அவற்றின் விளைவுகளையும் (12010948) 
குறிக்கின்றன என்பது கவனித்த.ற்பாலது. மேலும் இவ்வுள்ளச் 

செயல்களின் கருத்துக்களை மொழி மூலம் வெளியிடுகிறோம். ஒரு 
இர்ப்பை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். வானத் திலிருந்து 
வரும் ஓசையைக்கேட்டு விமானம் பறக்கிறது என்று பினைக்கிறோம், 

இது ஈம் உள்ளத்தின் செயல், இது ஒரு தீர்ப்பு, இத்ர்ப்பின் 
விளைவை நாம் மொழியின் மூலம் வெளியிடாமல் இருக்கலாம்; 

மனத்திற்குள்ளேயே நினைக்கலாம். அப்போதும் தீர்ப்பு ஈடைபெறு 
கிறது. இதைச் சொற்களால் வெளியிட்டால், அவ்வெளியீட்டை 

உரை (1100814400) என்கிறோம். இங்ஙனமே, இம் மூன்று அம்சங் 
  

  

உள்ளச் செயல் விளைவு மொழி உருவம் 

கருத்துத் கோடல் பொதுமைக் கருத்து பதம் அல்லு பெயர் 

தீர்ப்பு தீர்ப்பு கரசை 
. நியாயம் அல்லது வாதம், 

அனுமானம் . அனுமானம் } முக்கூற்று முடிவு         
  

களையும் (உள்ளச் செயல், அதன் விளைவு, அதன் வெளியீடு) 

கருத்துக் கோடலிலும், அனுமானத்திலுங் கூடக் காண்டுரரும்,
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கருத்துக் கோடலின் மொழிஉருவத்தைப் பதம் (7ஊம) என் 

கிறோம். அனுமானத்தின் மொழிஉருவத்தை முக்கூற்று முடிவு . 

அல்லது நியாயம் அல்லது வாதம் என்கிறோம். : 

இவற்றுள் அடிப்படையான செயல் யாது? இம்மூன்று 

அறிவுச் செயல்களுள் அடிப்படையானது யாது? சிந்தனையின் 

அலகு எது? இதைச் சற்று ஆராய்வோம். துணீபே சிந்தனையின் 

மூலதத்துவம் (அலகு - Unit) ஆகும். அறிவு அனைத்தும் தீர்ப்பு உருவ 
மாளது. தீர்ப்பு இல்லாத இடத்தில் அறிவு ஏற்படாது. தீர்ப்பை 

மனத்தின் விளக்கும் aybpd (Interpretative activity)  srar 

லாம். ஏதாவது ஒன்றை நாம் அறிவதென்றால், அது பிறிதொன் 

றைச் சேர்ந்தது அல்லது சேராதது என்றே சொல்லுகிறோம். 

(சூரியன் பிரகாசிக்கிமுன்,” (ரோஜா நஈறுமணமுடையது”, 

பொன்னிறத்தது சங்கு,” செர்ரிறத்தது படிகம்,” புல் பசுமை”, 

"கனவில் கண்ட பணம் கடனுக்கு உதவாது,” “மனிதன் கடவுள் 

பால் பற்றுள்ளவன்,” யாது யாது புகையுடையது, அது அது 
இயுடையது,' என்றெல்லாம் கூறுகிறோம். ஈமது அறிவு தீர்ப்பு 

உருவம் கொண்டது. அறிவும் பொய்ம்மை, மெய்ம்மை என்னும் 

வித்தியாசம் உடையது. இதற்கே உண்மை, பொய் என்னும் வேறு 

பாடு பொருந்தும், இஃதே தீர்ப்பின் சிறப்பியல்பு, மேற்கூறிய 

வற்றுள் சூரியன் பிரகாசிக்கிறுன், ரோஜா கறுமணமுடையது; 

பூல் பசுமை, சனவில் கண்ட பணம் கடனுக்கு உதவாது என்றவை 
உண்மைகள்: ஆனால் பொன்னிறத்தது சங்கு, செந்கிறத்தது படிகம் 
இவை பயபோன்றவை பொய். பொய்ம்மை, மெய்ம்மை என்னும் சிறப் 

பியல்பான அறிவுப்பயன் (1701 7௧116] வெறுங்கருத்துக்கோட 

லுக்கு ஓவ்வாது. அ.றிவுத்துறையில் உரிமை (019401 4௦ நாரம்) என் 
பது பொய்யான அறிவுக்கும் மெய்யான அறிவுக்கும் உளதுஎன்பது 

கவனிக்கத்தக்கது; அதாவது அறிவுத்துறையில் அதற்கு ம்திப்பு 
உண்டு. அம்மஇப்பு நேர்றிலையாகவோ, மறுதலையாகவோ இருக்க 

லாம், தனிக் கருத்துக்கோடல் பொய்யும் அன்று, மெய்யும் அன்று; 
ஏனெனில், அது யாதொன்றையும் உரைப்பதில்லையே. எதையேலும் 

உரைத்தால்தான் உரைப்பது மெய்யா பொய்யாவென்று நிச்சயம் 
செய்யலாம். யாராயினும் ஒருவன் குதிரை” என்று சொன்னால், 
*குதிரையைப்பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய்? குடுரை: நிற்க றதா? 

ஓடுகிறதா? குதிரை புல் தின்னுகிமதா? குதிரை தண்ணீர் குடிக் 
றதா? குதிரை கனைக்றெதா? குதிரை இடக்சுச் செய்கிறதா?” 

ஏன்றெல்லாம் அவனைக் கேட்கிறோம்; இத் துணிபுகளில் ஒன் 
ஹையோ, வேறு ஒன்றையோ அவன் கூருவிடினும் அச்சந்தர்ப்பத்
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இலிருந்து யாதொன்றும் விளங்காவிடினும், அவன் பிதற்றுகறான்: 

் என்று நினைக்கிறோம் அல்லவா? சித்த சுவாதினம் உள்ள ஒருவன்" 

எப்போதும் ஒரு தர்ப்பை உணர்த்தும் சொற்களையே உபயோடுக்' 

இருன். 'மழை,' "புலி, “நெருப்பு என்றுல், மழை பொழிகிறது, 

புவி வருகிறது, நெருப்புப் பற்றிக்கொண்டது என்பதே கருத்து. 

ஆகையால் துணிபே சிர்தனையின் அலகு - மூல தத்துவம்; இது 

மிகவும் எளிய செயல் ஆகும். , 

கருத்துக் சோடல், அலகு ஆகாதா என்னும் கேள்வி பிறக் 

கிறது; ஒரு தீர்ப்பைப் பகுத்தால் பதங்கள் கடைக்கின் றன. இப்: 

பதங்கள் புலன் காட்சியினாலாவது கருத்துக் கோடலாலாவது 

இடைக்கின்றன. ஒரு பொருள், புலன்களைத் தாக்குவதால் உண்டா 

கும் அறிவைப் புலன்காட்சி என்கிறோம். இது குடம்; அது. 

சாத்தன் என்று காணுதல் புலன்காட்சி. கருத்துக்கோடல் 

, பொதுமைக் கருத்தைக் குறிக்கும். 'குதிரை' என்னும் பொதுமைக் 

கருத்து அப்பெயருடைய பல பிராணிகளைக் குறிக்கும்; இச்தக் 

குதிரை, அந்தக் குதிரை என்பது போன்ற தனித் தனிப் பொருளை 

இது குறிப்பதில்லை. கருத்துக்கோடலை மானதக் காட்சி என்பர், 

ஏனெனில் பொதுவான குதிரையோ, மனிதனோ கிடையாது? 

ஆனால், ஈம் மனத்தின்கண் பொதுவாகக் குதிரையையோ, 

மனிதனையோ பற்றி எண்ணுகிறோம், நினைக்கிறோம், ய 

கருத்துக்கோடல்தான் சிந்தனையின் மூலதத்துவம் என்ன்: 

றனர் ஒரு சாரார். பொதுமைக் கருத்தில்லாமல் தீர்ப்பு ஏங்கனம் 

உண்டாகும்?” என்று இவர்கள் கேட்டிருர்கள். கிச்சிலிப் பழம் 

ஆரோக்கயெமானது; பொன் மஞ்சள் நிறமானது போன்ற தீர்ப்பு 

கள் ஏற்படுவதற்கு முன், கிச்சிலிப்பழம், ஆரோக்கியம், பொன், 

மஞ்சள் நிறம் என்னும் கருத்துக்கள் வேண்டாவா? ஆகவே, 
கருத்துக்கோடலே அடிப்படையான அறிவுச் செயல்; இரண்டு 

கருத்துக்களைச் சேர்த்தால்தான் தீர்ப்பு உண்டாகிறது என்கிறுர்., 

இக்காட்சியை ஊன்றி விசாரித்தல் வேண்டும். ் 

*கிச்சிலிப்பழம்' என்னும் கருத்தின் பொருள் என்ன? ௮க்- 

கருத்தை எங்கனம் அடை றோம்? இவ்விஷயங்களை ஆராய் 
வோம். “இச்சிலிப்பழம்' என்னும் பொதுமைக் கருத்தை (0௦௦ஞ$)' 
அடைவதற்கு முன் இச்சிலிப்பழம் இனிப்பானது; இச்சிலிப்பழம் 

சாறுடையது; இச்சிலிப்பழம் உருண்டையானது; இச்சிலிப்பழம் 

விதைகளையுடையது; இச்சிலிப்பழம் சுளைகளையுடையது; வெப்ப 

நாடுகளில் உண்டாடறது. இவை போன்ற பல தீர்ப்புகளைச் செய் 

இரோம். இத் தீர்ப்புத் தொருதியை விட்டுவிட்டால், .கிச்சிலிப்பழம் :
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என்னும் கருத்துக்கு யாதொரு பொருஞம் கிடையாது. இச்சிலிப். 

பழத்தின் கருத்து விளங்க வேண்டுமானால், மேற்கூறிய Bris 

கோவையை நினைவுகூர்தல் வேண்டும். இத் துணிபுகளின் 

கோவையை உணர்த்தும் சுருக்க வழியே, பொதுமைக் கருத்தாகும். 

ஆகவே, கருத்துக்கோடல், ஈமது தீர்ப்பு ஆற்றலின் (நிர்ணயசக்தி 

யின்) விளைவே தவிர வேறு அல்ல. ஆகையால், தீர்ப்பும் கருத்துக் 

கோடலும் முற்றும் வேறு அல்ல. கருத்துக்கோடல், தீர்ப்பைக் 

காட்டிலும் முந்திய செயலும் அன்று; எளியதும் அன்று; அதற்கு 

அப்பாற்பட்டதும் அன்று. று குழக்தைகள்கூடத் தீர்ப்பு 

மூலமே சிந்திக்கத் தொடங்குகிருர்களே ஒழிய, கருத்துக் 

கோடலில் ஆரம்பிப்ப தில்லை; ஆனால், அவர்கள் முதல்முதல் கூறும் 

தீர்ப்புகள் தெளிவற் றவையாக இருக்கும். 
இதுவரை கூறியது முழு விளக்கமெனக் கொள்ள முடியாது. 

ஏனெனில் புதிய தர்ப்புகளுக்கு, ஏற்கனவே இருக்கும் தீர்ப்பு 

களே தொடங்கும் இடமாகும். நமக்குத் தெரிந்திருக்கும் அறிவைக் 

கொண்டுதானே புத்தறிவு பெறக்கூடும். ஒரு காலத்தில் ஈமக் 

குள்ள அறிவு அப்போதுள்ள பொதுமைக் கருத்துகீகளின் உருவ 

மாகவே இருக்கிறது, இப்பொதுமைக் கருத்துக்களைக் சொண்டு 

மேல் விசாரணை செய்து, இன்னும் புதிய தீர்ப்புக்களை அடைக 

ரோம். ஆகவே, கருத்துக்கோடலும் தீர்ப்பும் ஒன்மை ஓன்று தழு 

வீயே கிற்கின்றன; இவை தனித்தனிச் செயல்கள் அல்ல; எதிரான 

பண்புடையவைகளும் அல்ல. ஆகையால், கருத்துக்கோடலே முக்தி 

யது; தீர்ப்பைவிட அடிப்படையானது; எளியது என்பன போன்ற 

வழக்கமுறைக் கொள்கை ஓவ்வாதது, கருத்துக்கோடல் தீர்ப்பின் 

- விளைவாகவும் அதைக்கொண்டே பொருள் பெறுவதாகவும் இருத்தலால் 

அக்கட்சியை ஒப்புக்கொள்ள இயலாது, ஆயினும், அக்கட்சி 

உ.லவுவானேன்? இதை ஆராயும் அளவில், உள்ளச் செயலுக்கும் 

௮தன் சொல் உருவமாகிய அதன் பயனுக்கும் உள்ள வேறு 

பாட்டை அறியாத குழப்பத்தினுலேயே இது ஏற்படுகறெது 
என்பது நன்கு விளங்கும். தீர்ப்பு என்னும் உள்ளச் செயலில் 
பாகங்கள் இல்லை; அது ஒரே செயல், கிச்லிப் பழத்தைக் கண்டு, 
இச்சிலிப் பழம் ஆசோக்கியமானது,' என்று தீர்ப்புக் கூறுங்கால், 
அந்த நினைவைப் பாகங்களாகப் பிரிக்க முடியுமா? முடியாது, 
ஆனால், 65 நினைவை மொழி உருவமாகக் கூறும்போதும், 

எழுதும்போதும், *கிச்சிலிப் பழம்' என்று முன்னரும், *ஆரோக்கெ 

மானது” என்று பின்னருமாக, இரண்டு பாகங்களாகக் காண் 

இடரும். தீர்ப்பு வாக்கியம் பாகங்களையுடையது; ௮வ்வாக்கியத்தின்
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தன்மையைத் தீர்ப்பு என்னும் உள்ளச் செயலிடத்தில்' ஏற்றுவிக், 

இரோம். இது மொழியினால் உண்டாகும் குழப்பம். இக் குழப். 

பத்தை அகற்தினால்,. இர்ப்பே ஈமது அறிவுச் செயல்களில் 

அடிப்படையானது என்பது திண்ணமாகத் தெரியும். 

தீர்ப்பும் புலன் காட்சியும் 

இங்கனமே புலன் காட்டி ௮.றிவும் (1021060140) தீர்ப்புருவ 

மானது என்று காண்கிறோம். இது, இச்சிலிப் பழம்' என்று 

தீர்ப்புக் கூறுவது புலன் காட்சி. இது அறிவுப் புலன்களின் தொடர் 

பால் உண்டாகும் புலன் உணர்ச்சிகளை (Sensations) ஒழுங்கு 

படுத்தி, அவை அனைத்தும் ஒரே பொருளிலிருந்து வருகின்றன 

என்னும் உணர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. தோன்றும் பொருளின் 

நிறம், பரிசம், வடிவம் முதலியவற்றை ஒன்று சேர்த்து, இது 

இச்சிலிப் பழம் என்.ற புலன் காட்சி ௮.றிவைப் பெறுகிறோம். இப் 

புலன்காட்சி அறிவும் தீர்ப்புருவம் உடையதே. 

இர்ப்பும் அனுூமானழும் 

இதுகாறும், கருத்துக்கோடலுக்கும் தீர்ப்புக்கும் உள்ள 

தொடர்பை ஆராய்ந்ததில், பொதுமைக் கருத்துக்கள் தீர்ப்புக் 

களின் பாகங்கள் என்றும்; தீர்ப்புக்களின் மூலமாகவே அவை 

களுக்குப் பொருள் கிடைக்கின்றன என்றும்; அவைகளுக்குத் 

இர்ப்புகளைவிட்டுத் தனியான வாழ்வு இல்லை என்றும் கூறினோம். 

தீர்ப்பை உற்றுணர்வோமாயின், அது அனுமானத்தைப் பற்றியே 

நிற்கிறது என்பதைக் காண்போம். தீர்ப்பு ஒன்றை விவரித்தால், 
அது அனுமானத்தில் முடிகிறது. *கோயிலில் அர்த்தஜாம பூஜை 

நடக்கிறது என்னும் தீர்ப்பை எடுத்துச்கொள்வோம். இத் 

இர்ப்பை விவரித்தால், இரவில் அர்த்தஜாம பூஜாகாலத்தில் 

மணியடிக்கும்; இப்போது நடுச்சாமம் ஆகிவிட்டது; மணீயோசை 

கேட்டுது; ஆகையால், இப்போது கோவிலில் அர்த்தஜாம பூஜை 

ஈடைபெறவேண்டும் என்று ஆூறது. இப்போது, தீர்ப்பு 

அனுமானம் ஆூவிட்டதல்லவா ? ஏதுக்களுடன் கூடிய தீர்ப்பே 

அனுமானமாகும். ஒரு தீர்ப்பும் அதன் மூகாந்தரங்களும் சேர்ந்தது 

அனுமானம். தீர்ப்பைத் தெளிவற்ற அல்லது தொக்கு @ pew 

அனுமானம் என்னலாம். கருத்துக்கோடல், தீர்ப்பு, அனுமானம் 

இவை உள்ளத்தின் அறிவுச் செயல்கள்; இவற்றுள் தீர்ப்பே 

சிந்தனையின் அளவுகோல் (ராம) ஆகும். இக்நூலில் தீர்ப்பின் 
உறுப்புக்களாகய பொதுமைக் கருத்துக்களின் உட்பிரிவுகளையும்,
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இர்ப்புக்களின் வகைகளையும் தன்மைகளையும் அனுமானத்தின் 

வகைகளையும் தன்மைகளையும் விவரிப்போம். 

I. 

பயிற்சி வினாக்கள் 

உள்ளத்தின் அறிவுச் செயல்கள் யாவை 2 அவற்றுள் அடிப்படை 

யானது யாது? 

“பொதுமைக் கருத்துக்களின் சேர்க்கையே நர்ப்பு. அவையின்றித் 

இர்ப்பு எங்ஙனம் இடைக்கும்'? இக்கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளத் 

நக்கதா? இதிலுள்ள உண்மை யாது? 

க௫ுத்துக்கோடல், தீர்ப்பு, புலன்காட்சி, அனுமானம் இவற்றின் 

தொடர்பை விளக்குக, 

சிந்தனையின் அலகு யாது? அதுபற்றிய கொள்கைகளை ஆராய்க, 

௩



8, பதங்கள், அவற்றின் உட்பிரிவுகள்; 

பதங்களின் இருவகைக் கருத்து 

பதங்களை ஆராய்வதேன்? 

துணிபே நமது சிந்தனையின் அடி.ப்படையாயினும், தீர்ப்பின் 

மொழி உருவமாகிய உரையின் பகுதிகளாகிய பதங்களையும் காம் 

கவனிக்கவேண்டி. இருக்கிறது. ஓவ்வொரு தீர்ப்பிலும் இரண்டு 

Qo Gacr (Extremities, terms) 267. QapPpgs Sohuror 

வாழ்வு இல்லையாயினும் இவை, தீர்ப்பு வாக்கியத்தின் பகுதிகளாக 
இருப்பதால், இவற்றின் தன்மையை அளவைஇயல் ஆராய்கிறது. 

பதங்களை நாம் முதல் முதலில் விவரிப்பதால் பதங்கள் அடிப்படை 

என்றாவது, தீர்ப்புக்கு முந்தியவை என்றாவது நினைக்கலாகாது, 

அவை தீர்ப்பின் உறுப்புக்களே; தனி வாழ்வற்றவை என்பதை 
முன்பே கூறியுள்ளோம். 

பதங்களும் சொற்களும் 

பதம், தீர்ப்புவாக்கிெயதீதின் எழுவாய் (81%) அல்லது 

பயனிலையாக (11௦010846) இருக்கும். *பிறருக்கு உதவுவது ஈமது 

கடமை,” என்பதில் *பிறருக்கு உதவுவது' என்பது எழுவாய்; *நமது 

கடமை' என்பது பயனிலை. எதைக் கூ.றித்துப் பேசுகிரோமோ அது 

எழுவாயாகும்) அதைக் குறித்து எதைச் சொல்லுகிறோமோ அது 
பயனிலையாகும். பதம் ஒரு சொல்லையோ, பல சொழ்களையோ 
உடையதாக இருக்கலாம். ' இல்லது தோன்றாது”, * உள்ளது 
அழியாது,” *புல் பசுமையானது' இட்டார் பெரியார்”, 
"ரோஜா அழகியது ', * மெய் வெல்லும் *, * பிறந்தன இறக்கும் ”, 
போன்ற உரைகளிலுள்ள பதங்கள் ஒருசொழ் பதங்கள். 
*நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம், 'ஈயார் தேட் 

டைத் Burt கொள்வர்'' என்னும் உரைகளில் எழுவாயும் 
பயனிலையும் பல சொற்களைக் கொண்டவை. *கோயற்ற வாழ்வு” 
என்பது எழுவாய். *குறைவற்ற செல்வம் ' என்பது பயனிலை. 
‘runt Coo’ என்பது எழுவாய், * தீயார் கொள்வர் ? 

என்பது பயனிலை. இன்னோர் எடுத்துக் காட்டையும் பார்ப்போம்: 
ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களும் இரண்டு 
செங்கோணங்களுக்குச் சமம்: இங்கும் பதங்கள் பல சொற்களைக்:
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கொண்டவை. சல சொற்கள் தனிமையிற் பதங்களாக நிற்பது... 

இயலாது என்பது கவனிக்கத்தக்கது; உதாரணமாக, *ஆனால்,” 

“மறுபடியும், ' “உள்ளே” போன்ற சொற்கள் வேறு Get ps 

ளுடன் சேர்ந்தே பதங்களாக வரும். 

பதமும் பெயரும் 

பதம் ஒரு சொல்லாகவோ, பல சொழற்களாகவோ, அதாவது 

சொழற்றொடசாகவோ, சொற்களின் சேர்க்கையாகவோ இருக்கலாம் 

என்றோம். பெயர் என்பதும் அங்கனமே; இரண்டும் ஓத்த 

பொருள் உடையனவே. எனினும், இவற்றை வேறுபடுத்துவதும் 

உண்டு. அப்போது gt உரையில் எழுவாயாகவோ பயனிலை 

யாகவோ கையாளப் பெறும் சொல்லோ சொற்றொடரோ பத 

மாகும்; ஆனால் தனித்து சிழ்கும் சொல்லோ சொற்றொடசோ 

பெயராகும். உதாரணமாக, “மனிதன் தவறும் இயல்புடையவன்” 

என்னும் உரையில் * மனிதன்,” * தவறும் இயல்புடையவன் £ 

இவை இரண்டும் பதங்களே; ஆனால் அகராதியில் இருப்பது 

போல், தனித்து நின்றால், இவை வெறும் பெயர்களே; பதங்கள் 

ஆசுமாட்டா. 

பொதுப்பதங்களும் சறப்புப்பதங்களும் 

பதங்களைப் Qurgiciugmae@ercr pid (General names) 

A plijlugma@ on or pied (Singular ற ஜா66) பிரிப்பது உண்டு, ஒரே 

தன்மையுடைய பல பொருள்களின் பெயர் பொதுப்பதமாகும். 

உ. ம்: மனிதன், மரம், புத்தகம், மேஜை. இவை ஒவ்வொன்றும் 

ஓரேவிதமான பல பொருள்களைக் குறிக்கின்றன; ஒரு சாதி 

அல்லது இனம் அல்லது வகுப்பிலுள்ள எல்லாவற்றுக்கும் பெயர். 

இப்பதங்களை சாதிப்பெயர்கள் (01888 131066) என்றும் கூறலாம். 

சிறப்புப்பெயரோ பல பொருள்களைக் குறிக்காது ஒரே பொருளைக் 

குறிக்கும். உ. ம்: ஐவாஹர்லால் நேரு, கம்பர், லண்டன், சென்னை, 

லெய்கா, எவரெஸ்ட், தாமஸ் எடிசன், ஜான் கென்னடி, தருக்க 

சங்ரெக நூலாசிரியர், முதல்முதலில் வாணீல வெளிமண்டலத்தில் 

பிரயாணம் செய்த மிருகம், இந்தக் குதிரை, அந்த அமைச்சர், 

சான்இப்பொழுது எழுதி முடித்த கடிதம், இந்தியாவின் மூன்றாவது 

ஐந்தாண்டுத் திட்டம், முதலியன. 'எவரெஸ்ட்' என்பது ஓரே 

ஒரு பொருளைக் (கரத்தை) குறிக்கிறது. 

“இலட்சுமி' என்னும் பெயர் பல மாதர்களுடைய பெயராக 

இருந்தாலும், அதைப் பொதுப்பெயராகக் கொள்ள இயலாது;எனெ
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னில் *இலட்சுமி' என்னும் பெயருடையவர் எல்லாம் ஒரே: sor 

மையை உடையவராகக் கொள்ள முடியாது; அவர்கள் குணங் 

சாப் பொறுத்தும் அவர்களுக்கு இப்பெயர் இடப்படவில்லை. ஒருவ 

ருடைய குணங்களுக்குப் பொருத்தமாகவே பெயரிடுவது என்னும் 

நியமம் இல்லை. ஆனால் “மேஜை' என்று .சொல்லப்பெறும் 

பொருள்களுக் கெல்லாம் சில பொதுக்குணங்கள் உள. மேஜை 

என்னும் பதத்தை எந்தப் பொருளைக் குறித்து உடயோகிச் 

தாலும் அது ஓரே கருத்தைக் கொண்டது. இலட்சுமி என்னும் 

பதத்தைக் கையாளும் இடத்தி லெல்லாம் ஓரே கருத்தென்று கூற் 

மூடியாது. அது ஒரு பெண்ணின் பெயராக இருக்கலாம். ஒரு பசுவின் 

பெயராக இருக்கலாம். ஓர் அச்சுக்கூடத்தின் பெயராக இருக்க 

லாம். ஒரு கப்பலின் பெயராக இருக்கலாம். ஒரு சமையல் அடுக் 

இன் பெயராக இருக்கலாம். உயிர் காப்புறு இக் கம்பனியின் பெய 

ராக இருக்கலாம். ஆகையால் “இலட்சுமி' போன்ற பதம், பொதுப் 

பதம் ஆகாத; சிறப்புப் பதமே. பொதுவான அம்சத்தைக் குறிக்கும் 

போது பொதுப்பதமும், தனி அம்சத்தைக் குறிக்கும்போது 

சிறப்புப் பதமும் தேவை. பொதுப்பதத்தைச் சாஇப்பெயர் 

என்றால், சிறப்புப் பதத்தைத் தனிப்பதம் (0141021 நத) 

என்னலாம்; 

சிறப்புப்பதங்களின் இருவகை 

சிறப்புப்பதங்களில் இருவகை உண்டு. ஐவாஹர்லால்கேரு, 

கம்பர், ஜான் கென்னடி, டில்லி, இராணி மங்கம்மாள், அப்.பிரமணிய 

பாரதி முதலியவை ஒருபகுஇ; தமிழ்ப் பெருங்காப்பியத் இன் தந்தை, 

வெற்றிவேற்கை பாடினவர்; உலகத்தில் எல்லோரினும் தனிகர்; 

ஆகாயத் தந்தியைக் கண்டுபிடித்தவர்; மிகப்பெரிய சிகரம்) இந்த 

நூர்ல்; அத்த மரம் முதலியவை மற்றொரு பகுதி. முற்கூறியவை 

வருணனையையே (Description) கோக்கமாகக் கொள்ளாமல் 

Gurg@ersaré @wsstvCu (Identification or Recognition) 

நோக்கமாகக் கொண்டவை; அவை. இடுகுறிப் பெயர்களாகும். 

ஒரு பொருளைப் பிற பொருள்களிலிருக்து வேற்றுமைப் படுத்து 

வதே அவற்றின் நோக்கம். பிற்கூறியவையோ பொருட்பொவி 

வுடையவை; வருணனை செய்கின்றவை. அவ ற்றைக் காரணச் 

@ouye Guuracr (Significant singular names) என்பர். இரு 

பகுஇகளும் சிறப்புப் பெயர்களே; பொதுப் பெயர்கள் அல்ல. 

ஒரு பொதுப்பெயரை எடுத்து, அதற்கு மேன்மேலும் நிபந் 

தனைகளைத் தொடுத்து, ஒரே பொருளைக் குறிக்கும்படி. செய்து -
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விடலாம். ௨. ம்: மச்இரி - முதல் மந்திரி, - சென்னை முதல் ' மந்திரி- 

தற்போதைய சென்னை முதல் மந்திரி. பரிசு பெற்றவர்- 

கோபல் பரிசு பெற்றவர் - இலக்யெ நோபல் - பரிசு பெற்றவர், 

1960-ஆம் ஆண்டில் இலக்கிய நோபல் பரிசு பெற்றவர். மேஜை: 

இந்த மேஜை. விளையாட்டு - ஒலம்பிக் விளையாட்டு - உரோமா 

புரியில் ஈடந்த ஓலிம்பிக் விளையாட்டு. சுயம் வரம் - தமயந்தி 

சுயம்வரம், 

சமுதாய பதங்கள் 

இல பதங்கள் பொருள்களைத் தனித்தனியே குறிக்காமல் ஓரே 

வகையான பல பொருள்களின் கூட்டங்களைக் குறிக்கும். அவற்றைச் 

சமூதாய (001120114௦) பதங்கள் என்பர். மந்தை, தோப்பு, சேனை, 

அகாயப்படை, புத்தக நிலையம், பஞ்சாயத்து, ஐக்கிய நாடுகள் 

கல்வி விஞ்ஞானக் கலைக்கழகம், கல்லூரித் தமிழ்க்குழு: இவை 

ஓரேவிதமானஅகேக பொருள்களின் சேர்ச்கையைக் குறிக்கின் றன. 

மரம்” ஏன்பது ஓவ்வொரு மரத்தையும் உணர்த்தும்; “தோப்பு” 

என்பது பல மரங்களின் சேர்க்கையை உணர்த்துகிறது. அங் 

ங்னமே, நால் என்பது தனிப்பட்ட நூல்களைக் குறிக்கும். அது 

பொதுப்பதம். தொல்காப்பியம், தருக்க சங்கிரகம், சதோஞ்சலி, 

கம்ப ராமாயணம், சிலப்பதிகாரம், வில்லிபுத்தூரார் பாரதம், 

திருக்குறள், பைபிள், இவற்றைத் தனித்தனியே குறிக்கும். “நூல் 
நிலையம்” என்னும் சமுதாய பதமோவெனில் இர்.நூல்களைத் தனித் 

தனியே குறிக்காமல் இவைகளையும் மற்றுமுள்ள நூல்களையுஞ் 

சேர்த்துக் குறிக்கிறது. "ரசனை: என்பது தனித்தனி வீரர்களைக் 

குறிக்காமல், அவர்களின் கூட்டத்தையே குறிக்கிறது. சமுதாய 

பதங்களிலும் சில, சிறப்புப் பதங்கள் ஆகும்; சில, QUT QIU SHES. 

அகும். “நூல் கிலையம்'-இது சமுதாயப் பொதுப்பதம், ஏனெனில் 

அது பல்வேறு நூல் நிலையங்களுக்கும் பொருந்தும். “சென்னைப் 

பல்கலைக் கழக நூல் நிலையம்' என்பது சமுதாயச் சிறப்புப்பதம்; 

ஏனெனில் அது ஒரே ஒரு நூல் நிலையத்தைக் குறிக்கிறது. படை” 

என்பது சமுதாயப் பொதுப்பதம். காங்கோவில் பணியாற்றும் 

ஐக்கிய நாடுகளின் கூட்டுச் சங்கத்தின் படை” என்பது சமுதாயச் 

சிறப்புப் பதம். 

பதங்களின் சமுதாயப் பிரயோகமும் பிரிவுப் பிரயோகழும் 

ஒரே பதத்தை சமுதாயத்தைக் குறிக்கவும், பிரிவுப் பொருள் 

- களைக் குறிக்கவும் உபயோகிப்பது உண்டு. “எல்லாம்' என்னும்



மதங்கள், உட்பிரிவுகள், இருவகைக் கரந்து 8% 

பதம் ‘armor சேர்ந்து" என்றும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே" 

என்றும் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்பப் பொருள் தரும். *பள்ளிப் 

பிள்ளைகள் எல்லாம் கட்டிடத்தைச் சூழ்க்துகொண்டார்கள்” 

என்றால் அனைவரும் கூடி. என்னும் சமுதாயப் பொருளில்தான் 

உணரவேண்டும். டாக்டர் ௨. வே. சுவாமிநாத ஐயர் அவர்கள் 

பதிப்பித்த நூல்க ளெல்லாம் ஓர் அலமாரியை நிரப்பும்! என்னும் 

போது அவர் நூல்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து என்றே அ.றிகிறோம். 

இக் கப்பற் பிரயாணிகள் எல்லோரும் அயல் தேசத்தார்' என்றால் 

ஒவ்வொருவரும் அயல் காட்டார் என்றே பொருள்படும். *வேலை 

யாட்கள் யாவரும் கூலி பெற்றுக்கொண்டார்கள்' என்றால் ஓவ் 

வொருவரும் என்பதே கருத்து. *மாணவர்கள் அனைவரும் சம்பளம் 

கட்ட வேண்டும்! என்றுல், ஒவ்வொருவரும் என்பதே பொருள். 

இதிலிருந்து ஒரு பதத்தின் தன்மை அதன் உருவத்தைப் பொறுத்த 

தன்று; ஆனால் அது உபயோடக்கப்பெறும் சந்தர்ப்பத்தைப் 

பொறுத்ததே என அ.றிகிறோம், 

சமுதாயப் போலி, பிரிவுப் Cured 

ல சமயங்களில் ஒருபதத்தின் சமுதாயப் பிரயோகத்திற்கும் 

(Collective use) QhaiI7CurssB Mee (Distributive " use) 

குழப்பம் கேரிடுவது உண்டு. அதனால் இரு ஏதுப் போலிகள் விளை 

இன்றன. போலி என்ருல் தன்னைவிட வேருனது ஓன்மைப்போல் 

இருப்பதாகும். பிரிவுப் பொருள்களுக்கு உள்ளதை அதாவது தனித் 

தனியே உள்ளதைச் சமுதாயத்துக்கு உள்ளதாகக் கொண்டால், 

கழுதாயப்போலி (121103 07 composition) 2 cor_r@ ogi. ‘nd aeir 

அனைவரும் அரைகுறை அறிவுடையவரா யிருத்தல் இயல்பே; 

ஆகவே, பஞ்சாயத்தார் தீர்மானம் தவருகத்தான் இருக்கும்' என்று 

௮னுமானிக்குங்கால், தனி மனிதனுக்கு உள்ளதை மனித சமூகத் 

துக்கும் உள்ளது எனத் துணிகிரறோம். இது தவறு. பஞ்சாயத்தில் 

ஒருவர் தம் அறிவின் குறைவைப் பிறருடன் கலந்து ஆலோ?ிப் 

பதால் நிறைவு செய்துகொள்ளலாம். சமுதாயத்தின் தன்மையை 

௮ச் சமுதாயத்தின் தனிப் பொருள்களுக்கு ஏற்றுவித்தலால் பிரிவுப் 

urd (Fallacy 04 ப்ர1வ0ற) ஏற்படுகிறது. *இந்நாட்டார் இளம் 

பிராயத்திலேயே மணம் புரிகிறார்கள்” 8 இத் தேசத்தானாகையால் 

உனக்கு விவாசம் ஆயிருக்கவேண்டும்.! இது பிரிவுப்போலி, சமூகத் 

- துக்கு உள்ளதைத் தனியாளுக்கு (உள்ளதாக , உரைப்பதால். இத் 

தகைய - குழப்பங்களை. ஒழித்தால்தான் சரியாக அலுமானிக்க 

முடியும்,
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பண்புப் பதங்களும் பண்பிப் பதங்களும் 

பதங்களைப் பண்புப் பதங்கள் என்றும் (&1847&04 602106) பண்பிப் 

ugiisdr (Concrete terms) என்றும் பிரிப்பது உண்டு. ஒருபொருளை 

அப்பொருளாகச் செய்வது பண்பு ஆகும். அப் பண்பையுடைய 

பொருள் பண்பி ஆகும். மணி, சர்க்கரை, தண்ணீர், மலர், பெட்டி 

முதலியவை பண்பிப் பதங்கள், ஒலி, சுவை, குனளிர்ச்சி, - மணம் 

முதலியவை பண்புப் பதங்கள் அகும். சாதாரணமாகப் பண்பிகள் 

புலனுக்கு விஷயமாகும், புலனுக்கு விஷயமான பண்பிகள் 

அல்லது பொருள்களிலிருந்து, சிந்தனை மூலம் அவற்றின் பண்பு 
கப் பிரித்து கோக்குகிறோம். மணியிலிருந்து அதன் ஐலியை 
யும், சர்க்கரையிலிருந்து அதன் சுவையையும், 'கண்ணீரிலிருந்து 

குளிர்ச்சியையும், மலரிலிருந்து உறுமண த்தையும், பெட்டியிலிருந்து 
அதன் நீளம், உயரம், அகலம், கனம் இவற்றையும் சிந்தனை 

கூலம் பிரித்து ௮க் குணங்களைப் பண்புப் பதங்களால் கு.றிக்கி 
ரோம், ஆகவே, புலன்காட்சி தருவது பண்பி, சிந்தனை தருவது 
பண்பு. ஒரு பதம் பண்பிப்பதமா, பண்புப்பதமா என்பதைச் 
சந்தர்ப்பத்திலிருக்தே அறியவேண்டும். வலிமை என்பது பண்புப் 
பதம்; இராவணனின் வலிமை என்பது ஒரு கோணத்திலிருந்து 
நோக்குங்கால், அதாவது குறிப்பிட்ட ஒருவனின் பண்பாவதால் 
அதில் பண்பி அம்சமும் இருக்கிறது என்னலாம், அதரவது 
ஐருவனிடம் தோன்றும் வலிமை; பொதுவான வலிமை அன்று. 

உரிச்சொற்கள் பண்பிச் சொற்களாகும்; எனெனில்; 

(வெள்ளி வெண்மையானது” என்பதன் கருத்து அது வெண்ணிற 
மான பொருள் என்பதே. 

பண்பு, பண்பி என்னும் வேற்றுமை-பகுதி, முழுமை இவற் 

றின் வேற்றுமையோன்றது. பகுதியை முழுமையிலிருந்து' பிரித்து 

கோக்குகிறோம். ஆகவே இக்கோக்குடன் பார்த்தால், புலன் காட்ட 

தருவ.து-௨ தாரணமாகக் “கிளை. பண்பாகும்; தனித்த பொருளாகும், 
சிந்தனை தருவது - முழுப்பொருளாகிய பண்பி ' ஆகும்; அதர்வறு 

முழுமரம். பல உறுப்புக்களின் தன்மையையும் தொடர்பையும் 
சிந்தனையால் ஒன்.றிப் பார்த்தால் இடைப்பது முழு ' மரம். இது 
தீத்துவ ஞானத்தின் விஷயமாகும்; காம் A தில் இங்கே புக் 
வேண்டா தில்லை. 

உடன்பாடிடும் பதங்களும் எதிர்மறைப் பதங்களுள் 

குணங்கள் "இருப்பதைக் - குறிக்கும் பதங்கள் உடன்பாட்டுர் 
பதங்களாகும் (12௦811417௦ 48) ௨. ம், : வெண்மை, குதிரை, உயரம்



பதங்கள், உட்பிரிவுகள் இருவகைக் கரந்து 33 

கிறைவு, அறிவு, மரியாதை, வெயம்.றி. குணங்களின் இன்மையைக் 

குறிப்பவை எதிர்மறைப் பதங்களாகும் (ி628ம1ரச %மக) ௪. ம்: 

வெண்மையின்மை, குதிரை யல்லாதது, குள்ளம், குறைவு, 

அறியாமை, மரியாதையின்மை, தோல்வி, எதிர்மறைப் பதங் 

களிலேயே இரு கூறுகளைக் காணலாம். ஒரு முணத்தின் இன் 
மையைமட்டும் கூறுபவை சில. இவற்றை முரண்பதங்கள் (மேம் 
dictory terms) ஏன்னலாம். குறிப்பிட்ட. குணத்தின் இன்மை 

யுடன் வேருன மற்றொரு குணத்தின் உண்மையைக் கூறுபவை ல. 

இவற்றை வேற்றுமைப் பதங்கள் என்னலாம். (மேரா நாம) 
வேற்றுமைப் பதங்களுக்கும் முரண் பதங்களுக்கும் உள்ள 
  

எதிர்மறைப் பதம் 
  உ.டன்மபாட்டுப் பதம் 

  

மூரண் பதம் | வேற்றுமைப் பதம் 

3. மிகுதி மிகுதியின்மை குறைவு 
9. சுறுகுறுப்புள்ளவன் | சுறுசஈறுப்பில்லாதவன்| சோம்பேறி 
8. wath சுகமின்மை க்கம் 
4, செளகரியம் செள .கரியமின்்மை அசெளகரியம் 

5. இலாபம் இலாபமின்மை கஷ்டம் 
6. விருப்பம் விருப்பபரின்மை வெறுப்பு 
7. சிவப்பு சிவப்பின்மை பச்சை 
  

வித்தியாசத்தைக் கவனியாமற் போனால் குழப்பம் ஏற்பட்டு ஓர் 

ஏதுப்போலி மேரிடும். *இராமன் கோபாலனை விட நெட்டை 
யில்லை,' என்றவுடன் “இராமன் குட்டை' என்று லர் அனு 
மானிப்பறைப் பார்த்இருக்கிரோம் அல்லவா? இது எதனால் என்றால் 

“நெட்டை' என்னும். பதத்தின் மூரண்பதமாகிய “நெட்டை 
யில்லை' என்பதற்கும் வேற்றுமைப் பதமாகிய 'குட்டை' என்பதற் 
கும் உள்ள மாறுபாட்டைப் புறக்கணித்துதால் ஆகும். *கெட்டை.", 
'கெட்டை. யில்லை' என்ற முரண்பதங்களுகி்கு இடையே வேறு 
பிரீவு இல்லை; ஆனால் நெட்டை”, “குட்டை” என்ம வேற்றுமைப் 
பதங்களுச்கு இடையே 'சமஉ௰ரம்' என்ற ஒரு பிரிவு உண்டு); 
ஆகவே, நெட்டை இல்லை யென்றால், குட்டை என்று ஆகாது. 
செட்டை”, நெட்டை யில்லை' என்ற இரு மூரண் பதங்கள் குறிக்கும் 

மனித வகுப்புகளைச் சேர்த்தால், மனித இனம் முழுவதும் இடைத்து 
விடுகிறது. (நெட்டை, 'குட்டை' என்ற வேற்றுமைப் பதங்கள் 
குறிக்கும் மனித வகுப்புகளைச் சேர்த்தால், மனிக இனம் முழுவதும் 
நிறைவு பெறுவதில்லை. இங்கனமே, 'ஈல்லவர்கள்', 'கெட்டவர் 
கள்' என்னும் பிரிவுகளுடன் *உதாசினர்கள்' என்னும் பிரிவையும் 

ஐ ௮-8
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சேர்க்கவேண்டும்; ஆகவே, ஒருவன் நல்லவனில்லை யென்றால், 

கெட்டவன் என்று கொள்ளலாகாது; ஈல்லவனும் இல்லாமல் 

கெட்டவனும்இல்லாமல் கொதுமல் இனத்தைச் சேர்ந்தவனாக இருக் 

கலாம். *பெரிது”, 'பெரிஇல்லை' என்பவை மூரண் பதங்கள்; ‘Qui @ 

‘Ads என்னும் பதங்கள் வேற்றுமைப் பதங்கள் ஆகும். 

சாதாரண வாதம் ஓன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். :புதீதிசாலி 

மாணவர்களுக்குப் பரிசு தேவையில்லை; மகத மாணாக்கர்களுக்குப் 

பரிசு பெறும் உரிமையில்லை) ஆகவே, பரிசு வழங்க அவூயமில்லை,” 

இதை ஊன்றிப் பார்த்தால், மாணவர்களுள் ஒரு பகுதியாயெ 

“நடுத்தர மாணாக்கர்களை'ப் பற்றி நாம் மறந்துவிட்டதாகதி 

தெரிகிறது. அவர்களுக்குப் பரிசு தூண்டுகோலாகும்; ஆகையால், 

பரிசளித்தல் அவசியமே என்று கூறலாம். நமது சமூகத்தில் 

அதரேக கோளாறுகள் இருக்கின்றன; ஆகையால் புரட்சியே தேவை 

என்பர் சிலர். ஆனால் சும்மா இருத்தல்”, “புரட்சி இவை இரண் 

டைத் தவிர, வேறு மார்க்கம் இல்லையா என்று யோிக்குங்கால், 

கொஞ்சங் கொஞ்சமாகச் சீர்திருத்தம் செய்தல் என்னும் கட்சி 

வெளிப்படுகிறது. ஆகையால், காம் கையாளும் பதங்கள் முரண் 

பதங்களா, வேற்றுமைப் பதங்களா என்று கவனித்தல் அவசியமே, 

உடன்பாட்டுச் சொற்களைச் சாதாரணமாக முற்சேர்க்கை 

storgé (Prefixes) கொண்டும், பிற்சேர்க்கைகளைக் ($யயீ4268) 

கொண்டும் எதிர்மறைச் சொற்கள் ஆக்கி விடலாம், உ-ம், 

சாக்ரொதை-அசாக்கிரதை, கவனம் - கவனமின்மை, செளகரியம்- 

அசெளகரியம், உயிரி - உயிரிலி. முற்சேர்க்கை பிற்சேர்க்கை 

இவை இல்லாத எதிர்மறைப் பதங்களும் உண்டு, உ - ம்:-மரணம், 

இருட்டு. கூடியவரையில், உடன்பாட்டுப் பதத்துடன் *அழற்ற, 

இன்மை” போன்றவற்றைச் சேர்த்து முரண் பதங்கள் அமைப்பது 

மேல். வேறு முறையில் எதிர்மறைப் பதத்தைப் பெற்றால், 

உதாரணமாக, செளகரியம் என்பதன் முன் *௮” வென்பதைச் 

சேர்த்து, *அசெளகரியம்' என்னும் பதத்தை அடைக்தால், அது 

செளகரியம் இன்மையைக் குறிப்பதுடன், ஒரு தீங்கு அல்லது 
குறையையும் கு.றிக்கிறது. ஆகவே வேற்றுமைப் பதங்கள், உடன் 

பாட்டுப் பதங்கள் கூறும் பண்புகளின் இன்மையைக் கூறுவ 

துடன், எ.இர்மாறுன பண்புகளின் உண்மையையும் கூறுகின்றன 

என்பதை மறக்கலாகாது. 

எதிர்மறைப் பதத்தின் இரு பொருள் 2 

எதிர்மறைப் பதங்கள் நிச்சயமான பொருள் உடையவை அல்ல 

என்று சொல்லுவது உண்டு. எதிர்மழைப் பதத்துக்குச் சரியான
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உடன்பாட்டுப் பதத்தின் ழ் வாராத யாவும் எதிர்மறைப் 

பதத்தின் பொருளாகும் என்பர் சிலர். இம்முறையில் (வெண்மை 

யல்லாதது' என்னும் எதிர்மழைப் பதம் (இலை, கழுதை, மூக் 

கோணம், சிங்கம், காக்கை, மை, நீர், கறுப்பு, விளையாட்டு” 

முதலியவற்றைக் கு.றிக்கவேண்டும். ஆனால், சாதாரணமாக, 

இப்பதத்தின் பொருள் கூறும்போது, காம் விவாத மண்டலத்தில் 

(Uiniverse of discourse) தான் அதைக் கொள்ளவேண்டும் 

என்பது ஓவ்வும்; அதாவது வெண்மையில்லாத நிறம்; ஏனெனில் 

இங்குள்ள விவாதமண்டலம் நிறம் பற்றியதாகும், அதற்கு 

வெளியில் உள்ளவற்றைக் கொண்டு பொருள்கொள்வது பொருச் 

தாது, “பிராமணர் அல்லாத” என்னும் எதிர்மறைப் பதத்தின் 

சரியான பொருள் மனிதர்களுள் அல்லத இந்துக்களுள் பிராமணர் 

அல்லாதவர் என்பதே ஆகும். ஏனெனில் வாதம் மணீதர் 

கள் அல்லது இந்துக்களைப் பற்றியது. கழுதை, குரங்கு, மேஜை, 

மண், கப்பல் போல் உலகத்திலுள்ள மற்றவை யெல்லாம் 

என்பதுஆகாது. 

இழந்த தன்மைம் பதக் 

எதிர்மறைப் பதங்களுள் பிறிதொரு வகையைக் காண் 

இடரும். குருடு, செவிடு, கொண்டி, மலடு, ஊமை போன்றவை 

சாதாரணமாக இருக்கச் கூடிய, ஆனால் இப்போது இல்லாத, 

பண்பைக் குறிக்கின்றன. இவற்றை இழக்ததன்மைப் பதங்கள் 

(Privative terms) of or or orth. 

தனிநிலைப் பதம், அவாய், நிலைம்பதம் 

பதங்களிற் சல தனிஙிலைப்பதங்கள் ஆகும்; சில அவாய்ஙிலைப் 

பதங்கள் ஆகும், இன்னொன்றின் தொடர்பை வேண்டாது தானாக 

நிற்கும் பதம் தனிநிலைப் பதம் (&08010%௦ term). ஆகும்: பிறிதொன்றின் 

தொடர்பு பற்றியே பொருள் பெறும் பதம் அவாய் நிலைப் பதம் 

(ஸ்கை) ஆகும். இது தானாக நிற்காது அவாவி நிற்கும்; 

மற்றொரு பதம் இல்லாமல் அதன் கருத்து விளங்காது. *ஆசான்? 

என்னும் பதம் 'சடன்' என்னும் பதத்தைத் தழுவியே பொருள் 

பெறுறது. இங்கனமே, நாய, தகப்பன், யஜமானன், 

என்னும் பதங்கள் நாயகன், மக்கள், வேலைக்காரன், என்னும் 

பதங்களின் உதவியை நாடுகின்றன. ஆனால், மரம், மேஜை, 

ஆண்டு போன்ற பதங்கள் பி.ற பதங்களின் சார்பை நாடவில்லை, 

அவாய்நிலைப் பதம் என்னும்போது ஈமது கருத்து வேறொரு
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பதத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறது என்பதன்று; ஏனெனில் ஒவ்வொரு 

பதமூம் வேறு சில பதங்களை ஞாபகப்படுத்தும்: அதனால் பதங்கள் 

அனைத்தும் அவாய்கிலைப் பதங்கள் ஆகா; அவாய்நிலைப் பதத்தின் 

சிறப்பியல்பு யாதெனில் அது நினைவூட்டும் அல்லது குறிக்கும் 

பதம் இல்லாமல் அதன் கருத்து விளங்காது. இங்கே, சன் பொருளை 

விளக்க மற்றொரு சொல்லை இது அவாவிநிற்றலைக் காண்கிறோம். 

“மக்கள்” என்னும் பதத்துடன் தொடர்புபடுத்தாமல் தகப்பன்” 

என்னும் பதத்தின் பொருளை எங்கனம் அறிய மூடியும்? இப் 

பதங்களை ஓன்றை ஒன்று தழுவி நிற்கும் பதங்கள் (Correlatives) 

என்பர். 

பதங்களின் இருவகைக் கருத்து 

உய்த்துணரும் இடத்தில், ஓவ்வொரு பதத்துக்கும் இருவகைக் 

கருத்து உண்டு என்பது வெளிப்படும். *செம்மறியாடு' என்னும் 

பதம் ரில பொருள்களை (பிராணிகளைக் குறிக்கிறதும் அல்லாமல் 

அவற்றின் பொதுவான குணங்களையும், அதாவது: கம்பளிபோன்் ற 

சட்டை, பிளவுபட்ட குளம்பு, சாதுவான செய்கை அசை 

போடுதல், ஒருவித உருவம் முதலியவற்றையும் குறிக்கிறது. 

பொதுவாகக் கூறுமிடத்து, எந்தப் பதத்தை எடுத்தாலும் 

இவ்வுண்மையைக் காணலாம். பொருட் குறி (0901844070), குணக் 

குறி (0௦10181400) இவ்விரண்டு அம்சங்களும் பதங்களுக்கு 

உண்டு. :மனிதன்' என்னும் பதம் இராமன், கோபாலன், 

கறுப்பன், சாத்தன், அகமது, ஜான், சாமுவேல் முதலிய பலரைக் 

கு.றிப்பதுடன், மிருகத்தன்மை, பகுத்தறிவு போன்ற குணங் 
களையும் சூசிப்பிக்கிறது. ஐவ்வொரு பதமும் ல பொருள்களையும் 

சில பண்புகளையும் போதிக்கிறது. எல்லாப் பதங்களும் குணத்தை 
அறிவிக்கின்றன? பொருளைக் குறிக்கின்றன. பொருட் குறியைப் 

ugtuy (Extension) என்றும் குணச்குறியை உள்ளுறை 

ம்பம்) என்றும் கூறுவது உண்டு, 

குணக்குறியின் கருத்து 
குணக்குறி பற்றித் தார்க்கெர்கள் ஓரே கருத்தைக் கொள்ள 

வில்லை. ஒரு பதத்தின் குணக்குறி என்ருல் அப்பதத்தால் குறிக்கப் 

படும் பொருளின் குணங்கள் அனைத்துமா? என்னும் கேள்வி 

எழுகிறது. மின்சாரம் அல்லது ரேடியம் என்னும் பதத்தை 

எடுத்துக்கொள்வோம். SEG மின்சாரத்தின் அல்லது 

ரேடியத்தின் குணங்கள் அனைத்தும் தெரியாவே. ஆனது பற்றி,
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நமக்குத் தெரிந்த எல்லாக். குணங்களையும் வைத்துக் 

கொள்ளலாமா? ஓவ்வொருவருக்கும் ஓவ்வொரு குணம் மனத்தில் 

தோன்றலாம்; ஒருவருக்குத் தோன்றுவது மற்றவருக்குள். 

தோன்றாமல் இருக்கலாம். இது கியதியற்றது; வேறுபாடுடையது. 
பாமர மக்களுக்குப் பல்கலைக் கழகம்” என்னும் பதம் சில குணங் 

களைக் குறிக்கலாம். கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவனுக்கு வேறு 

ல குணங்கள் மனத்தில் தோன்றலாம். அம்மாணாக்சனுக்கே, 

கல்லூரி சேருமுன் வேறு சில குணங்கள் தோன் றியிருக்கலாம். 

உலோகம்! என்னும் பதம் சாதாரண மக்களுக்கு ஓர் அர்த்தத்தை 

யும் வேதி இயல் அறிஞனுக்கு வேறோர் அர்த்தத்தையும் உண்டு 

பண்ணலாம், ஐரோப்பியர் என்னும் பதம் ஒரு சிறுவன் மனத்தில் 

வெள்ளை நிறம், தொப்பி, கால்சராய், ஜோடு முதலியவை அணிதல், 

தலைமயிரைக் கத்தரித்துக்கொண் டிருத்தல், சுருட்டுப் பிடித்தல் 

போன்ற குணங்களை எழுப்பலாம். இவை மனக்கருத்து 

(Subjective intension) @@b அடிப்படையான ( தவிர்க்க 

முடியாத) குணங்கள் (Essential attributes) ஆகா. இக் 

குணங்களை உடையவர் ஓர் இக்து வைத்தியராகவாவது, முகம் 

மதிய வியாபாரியாகவாவது இருக்கலாம், ஐரோப்பியராகவே 

இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ஐரோப்பியர் 

என்றால் ஐரோப்பியத் தாய் தந்தையருக்குப் பிறந்தவர் என்பதே 

அடிப்படையான (முக்கியக்) கருத்தாகும். குணக்குறி என்றால் 

முக்கியமான அல்லது அடிப்படையான குணங்கள் என்பது சம்பிரதாயம். 

எந்தக் குணங்கள் இல்லாவிடில் ஒரு பொருளுக்கு அப்பெயரைக் 

சகொடுச்ச மாட்டோமோ, ௮க் முணங்களே அப் பதத்தின் குணக் 

குறி ஆகும். முக்கோணம் என்றால், மூன்று நேர்க்கோடுகளால் 
அடைக்கப்பட்ட உருவம் ஆகும். இப் பொருளே முறைமை 

யாகும் என்பர். வேறு சிலரோ குணக்குறி யென்றால் அந்த 

இனப்பொருள்களுக்குப் பொதுவாயுள்ள குணங்கள் அனைத்தும் (411 

the common attributes) என்கிறார்கள். இங்கனம் முக்கோணம் 

என்றால் மூன்று கேர்க்கோடுகளால் அடைக்ீசப்பட் டிருப்பதுடன் 

மூன்று கோணங்களும் சேர்ந்து இரண்டு செங்கோணங்களுக்குச் 

சமமாக இருத்தலும் ஆகும்; ஏனெனில் எல்லா முக்கோணங் 

களுக்கும் இவை பொதுவான தன்மை. ஆனால், இவைகளில் 

இரண்டாவது கூறிய தன்மை முக்கெமானதன்று; முதற்கூறியதே 

முக்கயமானது; அதிலிருந்து இரண்டாவது தன்மையை எளிதில் 

பெறலாம்: அதாவது, மூன்று கேர்க்கோடுகளால் அடைக்கப் 

பெற்றது என்பதிலிருந்து மூன்று கோணங்களும் சேர்ந்து இரண்டு
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செங்கோணங்கள் ஆகும் என்பது வருகிறது; அதையும் சேர்த்துக் 
குணக்குறியில் சொல்வது அவசியம் இல்லை. முக்கிய குணங்களே 
குணச்குறி ஆகும், ஆகவே, குணக்குறி பற்றிச் கருத்து 

வேற்றுமை உளது. 

எல்லாப் பதங்களுக்கும் குணக்குறியும் பொருட்குறியும் உண்டா? 

மேற் கூறிய இரண்டு கருத்துக்களும் எல்லாப் பதங்களுக்கும் 

உண்டா ஏன்பதை ஆராய்வோம். பதங்களின் இரண்டு 

அம்சங்களுள் ஒன்று மற்றதைவீட வலிவுள்ள தாகத் தோன்றலாம். 
பொகுப்பதங்களில் இரண்டு அம்சங்களும் ஏற்றத் தாழ்வு 
இல்லாமல் காணப்படுகின்றன. மரம்" என்னும் பொதுப்பதம் 

சில பொருள்களையும் தாவரத்தின் குணங்களையும் தெரிவிக்கிறது. 
காரணச் சிறப்புப் பதங்களுக்கும் இவ் இருவகைக் கருத்தும் 

தெளிவாக உண்டு. *முதல் மூதலில் வானில் வெளிமண்டலத்தில் 
பிரயாணம் செய்த மிருகம்” என்றால் ஒரு மிருகத்தையும், சில 
முக்கிய குணங்களையும் உணருகிரோம் அல்லவா? ் 

இணி இடுகுறிப் பெயர்களின் தன்மையைக் கவனிப்போம். 

இராமன், சாத்தன், கந்தன் சுந்தரம், லண்டன் போன்ற இடு 
குறிச் எறப்புப் பெயர்களில் குணக்குறி முகீகியமாகக் காணப் 

படவில்லை; ஆனால், பொருட்குறி நிச்சயமாக இருக்கிறது. 
'சாத்தன்' என்பது ஒருவனைக் குறிக்கிறது, இது பொருட் குறி, 
ஆனால், இது அவனுடைய முக்கிய குணங்களைாயாவது தன்மையை 

யாவது தெரிவிப்பதில்லை. கன்னைப்போன்ற அன்னியப் பொருள் 

களினின்றும் தன்னை வேறுபடுத்திச் ஈட்டிக் சாண்பிப்பதே இடு 
கூறிச் சிழப்புப் பெயரின் வேலையாகும்) அதன் தன்மை வருணித்தல் 
அன்று; சாத்தனை ஏனைய மனிதரினின்றும் பிரித்துக் காட்டுவதே ஆகும். 

கிராமங்களில் கழனிகளுக்குக்கூடப் பெயர்கள் வழங்கெருன் றன 
என்பது சிலர் நினைவுக்கு வரலாம். தலத்தின் பெயரைக் 
கொண்டு ஒரு கழனியை மற்றவைகளிலிருந்து பிரித்து உணரு 
கிறோம். பொருளைக் குறித்தலே (Identification) இடுகுறிச் 
சிறப்புப் பெயர்களின் நோக்கம். இப்பெயர்களைப் பொதுப் 
பதங்களுடன் ஒப்பிடுங்கால், ஒரு வித்தியாசம் தோன்றுது. 
“மரம்' என்பது போன்ற பொதுப்பதத்தைக் கவனித்தால், 

பத்த்திற்கும் அர்த்தத்துக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பைக் 
காண்கிறோம். பொதுப்பதம் சில முக்கிய குணங்களைக் குறிக் 
கிறது; அக்குணங்கள் இல்லாவிடில், அப்பெயர் அப் பொருளுக்குப் 
பொருக்தாது; அப் பெயரும் இடப்படாது, சிறப்புப் பெயர்களின்
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விஷயத்தில் இந்த நியமம் இல்லை. ஆனது பற்றியே இவற்றை 
இடுகுறிச் சிறப்புப் பெயர்கள் என்கிழோம், ஒரு இறப்புப் 

பெயரிலிருந்து அதைக் கொண்டவனின் குணங்களைத் திட்ட 
மாகக் கூற இயலாது. தடவிப் பிடிக்க மயிர் இல்லாதவன் பெயர் 
செளரி ராஜனாக இருக்கலாம். பெயர் கங்கா, பவானி, காவேரி, 

என்று இருக்க இப் பெயர்கள் உடையோர் தாகத்திற்குத் தண்ணீர் 
கொடாமல் இருக்கலாம். ஐன்றரைக் கண்ணியின் பெயர் 

விசாலாட்சியாக இருக்கலாம். சுந்தரம் என்று பெயர் இட்டிருக் 
தாலும், அவலட்சணமாக இருக்கக்கூடும். இலட்சுமி ஏன்று 
பெயர் இருந்தும் வறுமை தாண்டவம் ஆடலாம். இதிலிருந்து, 

இப் பெயர்கள் பொருள்களைக் குறிக்கும்; குணங்களைக் குறிக்க 

மாட்டா) பெயரை ஒத்ததாகக் குணங்கள் இருக்க வேண்டும் 

என்ற உறுதியில்லை என்பவை வெளிப்படை. “அலிபாபாவும் 
நாற்பது திருடர்களும்” என் உ கதையில் இருடர்களில் ஒருவன் 
அலிபாபா வீட்டுக் கதவில் சுண்ணாம்புக் கட்டியால் ஒரு குறியிட்டு 
விட்டுப் போனான். இரவில் அவ்வீட்டை மற்ற வீடுகளிலிருந்து 

தனித்துக் காண்பிப்பதன் பொருட்டே இதைச் செய்தான். 
இடுகுறிப் பெயரைச் சண்ணாம்புக் குறிக்கு ஒப்பிடலாம். 

ஒரு பெட்டியின் மேல் சொந்தக்காரன் பெயரைக் காண் 
கிரோம். பெட்டியின் மேல் இருக்கும் பெயரைப் படிப்பதனால், 

அப் பெட்டியில் அடங்கியிருக்கும் பொருள்களின் தன்மை 

சற்றேனும் விளங்குகிறதா? அங்ஙவனமே, ஒருவன் பெயரைப் 
படிக்கலாம், கேட்கலாம்; ஆனால், அதிலிருந்து அப் பெய 
ருடையவனின் குணாதிசயங்களை உரைக்க இயலுமா? ஆகவே, 
இடுகுறிப் பெயர்களுக்குக் குணக்குறி முக்கியம் அன்று. ‘grag 

தாமன்' என்பது துரோணாசாரியாரின் மகனுக்கும் பெயர்; ஒரு 

யானைக்கும் பெயர் என்று கேட்டிருக்கறோம் அல்லவா? ஆனாலும், 
இடுகுறிப் பெயர்களுக்குக் குணக்குபியே இல்லை எனல் ஆகாது. 
சந்தர்ப்பத்திலிருந்து அப் பெயருடைய பொருளின் சில குணங்க 

ளேனும் விளங்கும்: (எவரெஸ்டின் மேல் ஏறுவது கடினம்' என்னும் 
உரையில், சந்தர்ப்பத் திலிருர் து எவரெஸ்டு ஒரு கெரம், இமயமலை 

யில் உள்ளது, மிக உயரமானது, மனிதன் ஏறுவதில் சிரமம் அளிக் 

கிறது, இவை போன்ற சில குணங்களை அறியலாம். இல்லாவிடில் 
பொருட்குறிகூட இராது. பொதுப்பதத்தைப் போல் இடுகுறிப் 

பெயர் மகிச்சயமான இயற்கைத் தன்மையைக் கூருமல் இருக்கலாம், 
சில இறப்புப் பெயர்கள் பொருள்களின் தன்மையைக் 

கூறுகின்்றனவே என்று சிலர் கூறலாம். காரணம் பற்றியே
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காவிரிபபூம் பட்டினம், பதரிகாகிரமம், இமயமலை, நீலகிரி 

எனப் பெயர்கள் இடப்பட்டிருக்கின் றன அல்லவா?” என்பர், 

உண்மையே.காவிரிப்பூம்பட்டி னம் சாவிரிகஇ சங்கமிக்குக்துழையை 

அடுத்த ஊர். பதரிகாசிரமம் இலந்தை மரங்களை ஆச்ரிரமமாகக் 

கொண்ட தலம். இமயமலை என்ருல் பனியால் மூடுண்டது. 

நீலிரி என்றால் குறிஞ்சிப் பூக்களால் நீல நிறமாகத் தோன்றும் 

மலை. ஆயினும், இக் குணங்கள் இப் பொருள்களை விட்டு 

நீங்கினாலும், இப் பொருள்கள் இப் பெயர்சளாலேயே குறிக்கப் 

படும் என்பது திண்ணம். ஏதோ, ஒரு பூகம்பத்தால் காவிரியாறு 

காவிரிப்பூம் பட்டினத்தருகில் சமுத்திரத்தில் கலக்காமல், 

வேறோர் இடத்தில் சங்கமித்தாலும் காவிரிப்பூம்பட்டினம் காவிரிப் 

பூம்பட்டினமாகவே வழங்கும். பதரிகாகிரமத்தில் இப்போது 

இலநீதை மரமே இல்லை, இன்னும் அது, பதரிகாசிரமமாகவே 

வழங்குகிறது. முதலில் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருந்தாலும் 

இறப்புப் பெயரை வழங்குவதற்கு இச் காரணம் இருந்து 

கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. முன்னர்க் கூறிய 

வண்ணம், இடுகுறிப் பெயரின் நோக்கம் காரணங்கூறுதல் அன்று; 

ஆனால், ஒரு பொருளைப் பிறபொருள்களிலிருக்து பிரித்துக் 

கூறுதலே அகும். 
இன்ஜார் எதிர்வாதமும் கவனிக்கத் தக்கது, சாணக்கியன், 

கர்ணன், ஹரிச்சந்திரன், மன்மதன், கும்பகர்ணன், கம்பன், காளி 

தாஸன், ஹாலிவுட், சண்டி. போன்ற இடுகுறிப் பெயர்களுக்குக் 

குணக்குறி இல்லையா? ஆம்; இருக்கிறது. இவன் ஹரிச்சந்திரன் 
என்றால் சத்தியம் தவருதவன்; இவன் கர்ணன் என்றால் வள்ளல். 

அங்ஙனமே கம்பன் என்றால் சிறந்து கவி, ஆனால், இப்பதங்கள் 

இங்கே பொதுப்பதங்களாக மாறிவிட்டன; குணத்தைக் குறிக் 

இன்றன. 
முடிவில், சிறப்புப் பெயர்களுக்குக் குணக்குறி உண்டா ? 

இல்லையா ? கருத்திலாப்பதங்களா (Non - connotative terms) 

இவை இப்பிரச்சனைக்கு விடை அளிக்கு முன், குணக்குறியின் 

கருத்து என்ன என்பதை நீச்சயித்தல் வேண்டும் என்பது, இது 

வரை கூறியதிலிருந்து விளங்கும். குணக்குறி என்பது அடிப்படை 

யான குணங்கள் என்றால் இப்பெயர்களுக்குக் குணக்குறி இல்லை 

என்றே சொல்ல வேண்டும். இது மில் (14111) என்பவரின் கூற்று. 

ஆனால் பரந்த பொருளில் ஏதோ சில குணங்களைச் சந்தர்ப்பத்தி 

லிருந்து தெரிவித்தல் என்னால், இடுகுறிப் பெயருக்கும் ஓரளவில் 

குணக்குறி உண்டு என்றே சொல்லவேண்டும்; ஏனெனில் குணக்
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குறி சற்றும் இல்லாமல் பொருட்கு றி எங்கனம் ஏற்படும்? இப் 
பரந்த கருத்தில், குணக்குறியும் பொருட்குறியும் இணைபிரியாத 
இரண்டு அம்சங்கள் அஞும். 

பிழர்க்குசவி, வெண்மை, நீளம் முதலிய பண்புப் பெயர்கள் 
குணக்கு றியை முக்கியமாகக் கொண்டவை; பொருட்குறியை 
மூக்கியமாகக் கொள்ளவில்லை; மில் என்பவர், இவற்றையும் கருத் 
தில்லாப் பதங்கள் என்பர். குணகீகுறி, பொருட்கு, றி இவற்றுள் 
ஓன்று இல்லாமற் போனாலும் அ௮ப்பதம் கருத்தலாப்பதம் என்று 

மில் என்பவர் இலட்சணம் கூறுஒருர். அனால் இவை உருவப் 
பொருளைக் (00101௦1௦) குறிக்காவிடிலும் உண்மையில் உள்ள 
வற்றையே (௦51107) குறிக்கின் மன. 

பரப்பு, உன்ளுறை இவற்றின் எதிர்மாற்றம் 

குண்க்குறி (உள்ளுறை)க்கு. ம் பொருட்குறி (பரப்பு)க்கும் 
உள்ள உறவைச் சற்று ஆராய்வோம். 

ஒரு பதத்தை எடுத்துக்கொண்டு, அது குறிக்கும் குணங்களை 
அதுிகப்படுத்தனால் அப்்.பதத்தினால் கு.றிக்கப்படும் பொருள்கள் 

குறைக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள் ஒன்று ஏற, மற்றொன்று 

இறங்குகிறது; ஒன்று இறங்க, மற்றொன்று ஏறுகிறது, இங்சே 
எதிர்மாற்றத்தைச் காண்கிரோம். சனி என்னும் பதத்தின் 
குணக்குறிக்கு *மா” என்னும் ஒரு புதிய குணத்தைக் கூட்டு 
வோம் “மாங்கனி' என்று ஆகறது. இப்போது பொருட் 
குறியில் குறைவு ஏற்படுகிறது. சனியின் எண்ணிக்கையைவிட. 
மாங்கனியின் எண்ணிக்கை குறைவு. மீண்டும் * ஒட்டு' என்னும் 

குணத்தைக் கூட்டினால், பொருட்குறி மேலுங் குறைகய௰து, ஒட்டு 
மாங்கனியின் எண்ணிக்கை மிகக்குறைவு, *பங்களூர் £ என்னும் 
பண்பைக் கூட்ட, பொருட்குறி வெுவாசக் குறைஏறது, 
இங்ஙனமே நூரல், தருக்க நூல், தமிழில் தருக்க நூல், தமிழில் 
ஐரோப்பியத் தருக்க நால் என்றெல்லாம் குணக்குறி ஏற ஏறப் 
பொருட்குறி மீண்டும் மீண்டும் இறங்குகிறது. அகாயக்சப்பல் 
நிருமாணமானவுடன் கப்பல் என்னும் பதத்தின் பொருட்குறி 
பெருகிற்று ; ஏனெனில் தண்ணீரில் ஓடும் கப்பல்களுடன் ஆகாய 
மார்க்கமாகச் செல்லும் விமானங்களும் *கப்பல்” என்னும் பதத் 
தரல் கு.றிக்சப்பட்டன. அனால், குணக்குறியோ குமைந்துவிட்டது; 
ஏனெனில், *தண்ணீரில் மிதக்கும் தன்மை' நீக்கப்பெற்.ற.து, “பந்து 
விளையாட்டு என்னும் பதத்திலிருந்து * விளையாட்டு என் 
னும் பதத்துக்குச் செல்.லுங்கால், குணக்குறி குறைகிறது, * பந்து
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உபயோகிக்கும் * என்னும் குணம் நீக்கப்படுகிறது; ஆனால், வேறு 

பல விளையாட்டுகளும் இப்போது கு.றிக்கப்படுவதால் பொருட்குறி 

அதிகமாஏறெது. ஆகவே, குணக்குறியும் பொருட்குறியும் எதிர் 

மாற்றம் உள்ளவை. இக்கூற்றை ஊன்றிச் சோதித்தல் வேண் 

டும், இந்த எதிர்மாற்றம் தனித்தனிப் பதங்களுக்குப் பொருந் 

தாது; ஆனால் ஒரு பேரினத்தையும் (ஸோ) அதன் சிற்றினத்தையும் 
(8ற௦04-) குறிக்கும் பதங்களுக்குமே தகும். ௨ - ம்: சனி, -மாங்கணி; 

நூல்,- தருக்க நூல்; சங்கு, - வலம்புரிச் சங்கு; இவற்றின் குணக் 

குறியும் பொருட்குறியும், உள்ளுறையும் பரப்பும், எதிர்மாற்றம் 

உடையவை; ஒன்று ஏற, மற்றது இறங்கும்; ஒன்று இறங்க, 
மற்றது ஏறும். * மனிதன் ” என்னும் தனிப்பதத்தை எடுத்துக் 

கொள்வோம். காள்தோறும் உண்டாகும் பிறப்பினால், அதன் 

பொருட்குறி ஏறுகிறது; ஆனால், குணக்குறி அதனால் 
குறையவில்லை. அங்கனமே, புதிய புதிய நூல்கள் BFA 

பெறுவதால் 'புத்தகத்தின்் பொருட்குறி அதிகமாகிறது; 

குணக்குறி பாஇக்கப்படுவதில்லை. எனவே இக்கூறு, வகைப்படுத் 

தல் முறையில் ஒன்றன் 8ழ் ஒன்றாக அமைக்கக்கூடிய பதங் 

களுக்கே (யக in a classificatory series) Qala; yarag! Qt 

இனம், அதன் சிற்றினம் போன்ற பதங்களுக்கே பொருந்தும். 

மேலும், குணக்குறியை அதிகப்படுத்துவதற்காகச் சேர்க்கும் 

குணம் உண்மையிலேயே புதிய பண்பாக இருத்தல் வேண்டும்; 

இல்லாவிடில், பொருட்குறி குறைவு படாது, * மனிதன்” என்ற 

பதத்துக்கு * இரண்டு காலுள்ள * என்னும் குணத்தைச் சேர்ப்ப 

தால், பொருட்குறி குறையாது; ஏனெனில் உண்மையில், *இரண்டு 

காலுள்ள' என்பது ஒரு புதிய குணம் அ௮காது) ஏற்கனவே 

அது மனிதன் என்னும் பதத்தில் அடங்கிய குணத்தையே கூறு 

கிறது. முட்டை” என்பதுடன், * நீண்ட வட்டமான ' என் 

பதைக் கூட்டுவதும் பயனற்.றதே, ஆகவே, எதிர்மாற்றம் வேண்டு 

மாயின், சேர்க்கப்படும் குணம் உண்மையிலேயே மிகுதியாக 

இருத்தல் வேண்டும். 

மேலும், ' அதிகம், குறைவு ஏன்பவை எண்ணிக்கையை 

(அளவைக் கு நிக்கும் சொற்கள், பொருட்குறிக்கு எண்ணிக்கை 

பொருந்தும்; ஆனால் தன்மை பற்றிய குணக்குறிக்கு எண்ணிக்கை 

பொருந்தாது; எனெனில் பொருள்கள், உதாரணமாகச் செம்மறி 

யாடுகள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று தனியே சிற்பவை; குணங்களே 

எண்ணும்படியாகத் தனித்து நிற்பவை அல்ல. ஒருவர் ஒரு குண 

மாகக் கருதுவதை, உதாரணமாக : செம்மறியாட்டின் தன்மை என்
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பதை, மந்ரொருவர் பல சிறு குணங்களாகக் கருதலாம். மேலும், 
பண்புகள் ஒன்றை ஓன்று தழுவீயே நி.ற்கன். றன். ஒரு பொருளின் 
பளு, கிழம், ஓலி, போன்றவற்றைப் பிரிப்பது அரிது. ஆகலே, 

விகிதம், மிருதி, குறைவ போன்ற எண்ணிக்கை, அளவு இவை சம்பந்த 
மான சொற்கள் தன்மை சம்பந்தமான குணங்களுக்கு ஒவ்வா. 

ளதிர்மாற்றச் கற்றைச் சிலர் பின்வருமாறு கூறுவர். *உள் 

ஞளுறை ஏற ஏறப் பரப்பு அதற்கு ஏற்ப இறங்கும்.” இக்கூற்.றில் உள் 
ஞறை எவ்ளளவு எறுகறதோ, பரப்பு அவ்வளவு இறங்கும் என்ற 

பொருள் கிடைக்கிறது. ஆனால், உண்மையில் அத்தகைய இட்ட 

மான விழுக்காடு இல்லை. *சங்கு” என்பதுடன் ' வலம்புரி * 
என்றும் : இடம்புரி ' என்றும் ஓரே வகையான இருபண்புசககாத் 
தனித்தனியே சேர்த்தால், அதாவது உள்ளுறறயை மிகுதி செய் 
தால், இருவகையான இறக்கங்கள் பரப்பில் தோன்றுகின் றன. 

இடம்புரிச் சங்குகள் இலட்சக்கணக்கானவை) வலம்புரிச் சங்கோ 
மிகமிகக் குறைவு. * நூல்' என்னும் பதத்துடன் :* ஆங்கில ' 
என்னும் குணத்தைச் சேர்ப்போம்; ₹ தமிழ்” என்னும் குணத் 
தைச் சேர்ப்போம். உள்ளுறையில் மாறுபாடு ஓரே வகை; ஆனால் 
பரப்பை கோக்குங்கால், ஏராளமான வேற்றுமையைக் காண் 

கிரோம்; ஆங்கில நூல்கள் இலட்சக் கணக்கானவை, தமிழ் நூல் 

சளோ எண்ணிக்கையில் மிகக் குறைவ. *மனிதன்” என்னும் 
பதத்தின் உள்ளுறைக்கு ஓரே விசமான இரண்டு குணங்களைத் 

தனித்தனியே (85 வயதுள்ள, 700 வயதுள்ள] சேர்ப்போம்) 
பரப்பை கோக்கனாலோ, மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை 

யைக் கரண்டுறோம். hogs தாழ்வுகளில் ஓரே அளவான விகிதா 
சாரம் கிடையாது. 

இக்கொள்கை இன்னொரு தவருன எண்ணத்தையும் தர .ற.த. 
* முக்கோணம் ' என்னும் மேவினப் பெயரின் (0 நக) உள் 

ளஞுழையையும் *சமபக்க முக்கோணம் £ என்னும் சிற்றினப் பெய 
ரின் (502018) உள்ளுறையையும் சீர் தூக்கின், இக்கொள்சையின் 
படி இனப்பெயர் குறிக்கும் உள்ளுறையோடு (குணங்களோடு) 
சிற்றினப்பெயர் இன்னொரு குணத்தைக் கூட்டிச் சொல்லுகிறது 

என்று நினைக்க இடங்கொடுக்கிறது. அதாவது *முக்கோணத் 

தன்மை” யுடன். சமபக்தங்கள் * என்பதைச் சேர்க்கிறதாகும். 
ஆனால், உற்றுகோக்கின் முக்கோணம் என்னும் இனம் மூன்று நேர்க் 
கோடுகளால் அடைக்கப்பெற்றது என்று சொல்லும்போது, பச்கங் 
களின் சம்பக்தத்தைச் குறிச்சாமல், பொதுவாக விட்டுவிடுகிற து. 

சிற்றினப் பெயரோவெனில், சமமான மூன்று பக்கங்களைக்கொண்



44 ஐூராப்பிய துளவைஇயல் 

டது என்று கூறுகிறது. இவ்விரண்டு பெயர்களின் குணக்குறி 
(உள்ளுறை)களையும் வருணிக்கும்போது, ஒன்று அதிகம் மற்றது 
குறைவு என்பதை விட, இனப்பெயர் நிர்ணயிக்கப்படாத பொதுவான 

குணக்குறி உடையது; சற்.றினப் பெயரின் குணக்குறியோ நிர்ண 
யிக்கப்பட்டது, தெளிவானது, என்று கூறுவது மேல். 

இத்தனை மறுப்புகள் இருப்பினும் குணக்கு றியும் பொருட்குறி 
யும் சம்பந்தப்பட்டவை. விகிதாசாரம் கூறுவது தவறு; ஆழ்ந்த 
பண்பும், பரந்த பிரயோகமும் ஓன்மை ஒன்று தழுவி நிற்பவை 

என்பது உண்மை. 

இவ்விரண்டுக்குள் குணக்குறி முர்தியதா, பொருட்குறி 
மூந்தியதா என்று ஓர் ஐயம் நேரலாம். *பதங்களின் பொருட் 
குறி முந்தியது, முக்கயெமானது; குணக்குறி பிந்தியது, இரண் 

டாம் நிலையே” என்பர் இலர். இவ்வெண்ணம் அவ்வளவு 

சரியன்று. மேஜை” என்னும் பதத்தின் முக்கியக் கருத்து 
என்ன? இது மேஜை, அது மேஜை என்கிழோேம். ஆனால், 
ஒரு பொருள் மேஜை என்பதை எங்ஙனம் அறிகிறோம்? 

குணத்தினால் அல்லவா? ஒரு பொருளைப் புரிந்துகொள்ளும்போது 
அது எப்படி ஏனைய பொருள்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது என்பதை 

அறிகிறோம். இது குணக்குறி அல்லவா? இக் குணக்குறி தெளி 

வற்றதாக இருக்கலாம். குண போதனையும் முதலில் இருந்தே 
இரும். தொடக்கத்தில் குண வேறுபாடுகள் நன்கு புலப்படுவ 
இல்லை, ஏதோ பொதுவாகச் சற்று ஏறக்குறையத் தெரிந்துகொள் 
இரோம். முதல் முதலில், குணக்குறியைவிடப் பொருட்குறி சற்று 
அதிகம் என்னலாம்; எனினும், ஓன்று இல்லாமல் மற்றொன்று 
இருப்பதில்லை என்பதை மறக்கலாகாது; இவை இணைபிரியாதவை. 

பயற்சி வினாக்கள் 

1, நஇர்ப்பே சிந்தனையின் அடிப்படைச் செயலாக இருக்கத் தருக்க 

நூல், பதங்களைப்பற்றிப் பேசத் தொடங்குவானேன்? 

பதங்கள், சொழ்கள், பெயர்கள், பொதுமைக் கருத்து; இவற்றை 

உதாரணங்களுடன் வீளக்குக. ம 

2. பொதுப்பதங்களுக்கும் சிறப்புப் பதங்களுக்கும் உள்ள வேற்றுமை 

யைக் கூறுக. சிறப்புப் பதங்களின் இருவகை யாவை? இவற்றின் 

ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை விளக்குக. 

9. சமுதாயப்பதம், பொதுப்பதம், சமுதாயப் போலி, பிரிவுப் போலி 

இவற்றை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக. 

4, பண்புப்பதம், பண்பிப்பதம் : இவற்றின் வேற்றுமையை 

உதாரணங்களுடன் விளக்குக.
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5, முரண் பதங்களுக்கும் வேற்றுமைப் பதங்களுக்கும் உள்ள 

வாசியை விளக்குக, இவற்றின் குழப்பத்தால் ஏற்படும் ஏதுப் 

போலியை உதாரணங்களுடன் விவரிக்க, 

6. *எதிர்மறைப் பதம் இருவகைக் கருத்துடையது,” என்றால் என்ன? 

அவற்றுள் எக்கருத்து, பொருத்தமுடையது? 

7.  தனிநரிலைப் பதம், அவாய்நிலைப் பதம், இவற்றை உதாரணங் 

களுடன் விளக்குக. எதைக் கொண்டு சில பதங்கமா அவாய் 

நிலைப் பதங்கள் என்கிறோம்? 
8. பின் வருபவை சமுதாயப் பொருளிலா, பிரிவுப் பொருளிலா 

கையாளப்படுகின்றன? 

(1) ஊர் அடங்இற்று. 

(2) படித்தவர்கள் அனவரையும் அழைத்தான். 

(8) இம்மரங்கள் எல்லாம் நிரம்ப கிழல் தருகின்றன. 

(4) இந்தப் பழங்கள் எல்லாம் 29 ரூபாய். 

(5) இரண்டும் மூன்றும் ஐந்து, 
(6) இரண்டும் மூன்றும் இரட்டைப் படையும் ஒற்றைப் 

படையுமான எண்கள். 

(7) எல்லோரும் தங்கள் கலத்தை எல்லாருடைய நலத்திலும் 

காண்டிருர்கள், 

(8) சேனை நாலா பக்கங்களிலும் ஓடிற்று. 

(9) கப்பற் சிப்பர்திகள் பிரயாணிகள் அண்வரையும் 

தப்புவித்தார்கள், 

9, பின்வரும் யோசனைகள் சரியா? 

(1) புத்தகங்கள் அறிவையும் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கின்றன. 

ஆகவே, அல இந்தியப் புகைவண்டிக் கால அட்டவணை, 

புத்தகம் ஆனதால், அறிவையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும். 

(2) ஒரு வர்த்தகன் ஒழுமாள் கடையை மூடினால், வாடிக்கை 

இழக்து ஈஷ்டம் அடைகிறான்; ஆகையால், வர்தீதகர்கள் 

அனைவரும் ஒருமாள் கடையை மூடினால் வாடிக்கை 

இழந்து கஷ்டம் அடைவார்கள், 

(8) வெட்டுக்கிளிகளின் கூட்டம் ஒரு மைலுக்கு அப்பா 

லிரும்தேதே ஆகாயத்தை மறைப்பதைக் காண்கிறோம்: 
ஆகவே, ஒரு வெட்டுக்கிளியை ஒரு மைலுக்கு அப்பாலே 

காணலாம். 

(4) செய்தித்தாள்கள் அரசியலை எல்லாக் கோணங்களி 

விருந்தும் விவரிக்கின்றன. ஆகவே, அரூயல் விஷயம் 

ஒன்றைப்பற்றி முழு அறிவும், பாரபட்சமற்ற கருத்தும் 
வேண்டின், எந்தப் பத்திரிகையானால் என்ன, *சுதேச 

மித்திரன், *தினச்செய்தி, *இராவிடன்', ஹிந்து", 

“மதராஸ் மெயில்', ஏதேனும் ஒன்று போதும்,
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ll. 

12. 

13. 

14, 

15, 

16. 
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பதங்களின் இருவகைக் கருத்து என்றால் ஏன்ன? இவை பண்டுப 

பெயர்கட்கும், சிறப்புப் பெயர்கட்கும் உளவா? 

இறப்புப் புதங்களுக்குக் (உள்ளுறை) குணக்குறி இடையாது, 

இக்கூற்றைச் சோதிக்கவும், 

(உள்ளுறை ஏற ஏற அதற்கேற்பப் பரப்பு இறங்கும்! இக் 

கூற்றை உதாரணங்கள் கொடுத்துச் சோதிக்கவும். 

பின்வரும் பதங்களைக் குணக்குறியில் ஏறு முறையில் வரிசைப் 

படுத்தி எழுதுக : 
(1) பறவை, பிராணி, வாத்து, நீர்ப்பறவை, 

(2) மாமிசபட்சணி, பிராணி, ஆப்பிரிக்கச் சங்கம், சங்கம், 

முதுகெலும்புடையது. 

பின்வரும் பதங்களைப் பொருட்குறியில் இறங்குமுறையில் வரிசை 

யாக எழுதுக ; 

(ட) லீலாவதி, கணித நூல், வடமொழிக் கணித நால், 

(ஐ) ஆங்கிலேயர், ஐரோப்பியர், தொழிலாளா கட்சியைச் 

சார்ந்தவர், கெய்ட்ஸ்கெல். 

“சிறப்புப் பெயர் ஒரு பொருளைத் தனித்துக் குறிக்கும் அறிகுறியே, 

வேறில்லை.* இக்கூற்றைச் சோதிக்கவும், 

மில் என்னும் தார்க்ககர் கூறும், *கருத்திலாப் பதங்கள்" 

(Non - Connotative terms) w7eai?



4. . இலட்சணம், பிரிவினை, வகைப்படுத்தல் 

உலக ௩டையில் பதங்களை ஈரொட்டாகவும் பொருட் தெளி 

வின்றியும் கையாளுகிறோம், சுதந்திரம், சமத்துவம், நியாயம், 

நாகரிகம், பண்பாடு, கல்வி, முன்னேற்றம் போன்றவற்றைப் 

பற்றி மக்கள் வாதாடியும், ஒருவர் கருத்தை ஒருவர் அறியாததால் 

வாதங்கள் முடிவு பெறாமையை நாம் கண்டதில்லையா? கிலர் 

இரண்டுமணி நேரம் இவிரமாக உரையாடிய பிறகு, தாங்கள் 

முசலிலேயே ஓரே கருத்தை உடையவர்களென்று காண்கிறதை 

நாம் பார்த்ததில்லையா? இக் குழப்பங்கள் இவர்கள் கையாளும் 

பதங்களின் கருத்துக்களை வரையறுக்காததால் ஏற்படுகின் மன. 

ஆனது பற்றியே, சட்டசபையில் தீர்மானமாகும் ஒவ்வொரு 

மசோதாவின் “முதலிலும், அச்சட்டத்தில் கையாளப்பெறும் 

முக்கியமான பதங்களின் கருத்துக்களை விளக்கிக் கூறிய பிறகே 

சட்டத்தை விவரிப்பது வழக்கம், பின்னால் ஏற்படும் விவாதங் 

களைக் குறைசக்கும்பொருட்டே இம்முறை அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

சில பதங்கள் தெளிவில்லாத இருபொருள் மொழிகள் அகும். 

ஒருவர் தம் ஈண்பரை, *)ையல் இலையில் சாப்பிடுவதுண்டா?” என்ற 
தற்கு அவர், *தையல் இலையில் கான் சாப்பிடுவதில்லை; தையலே 

என் இலையில் சாப்பிடும்,” என்றாராம். இங்கு “தையல்” ஏன்னும் 

பதம் கேள்வியில் “தைத்த' என்றும், விடையில் (பெண்” என்றும் 

பொருள் உடையது. அங்ஙனமே, *மேலான படிப்புப் படித்தவர்” 

என்பது பாராட்டா, நிந்தையா? சிறந்த படிப்பா, நுனிப்புல் 

மேய்வது போன்ற படிப்பா?' முன்னே பார்த்தால் கிராமத்தான் 

குதிரை, பின்னே பார்த்தால் பாளையக்காரன் குதிரை; என்ற 
சாட்சியம் இருபொருளைத் தரக் கூடியது. முன் பக்கத்திலுள்ள 

அடையாளங்களைப் பார்த்தால் ஒருவனுடையதாகவும், பின் அடை, 

யாளங்களைப் பார்த்தால் மற்றவனுடையதாகவும் தோன்றுவ 

தாகக் கொள்ளலாம். திருட்டுக்குமுன் ஒருவனுடையது; திரட் 

டுக்குப் பின் மற்றவனுடையது என்றுங்கூடப் பொருள்கொள்ள 

லாம். தருக்க நூல், உண்மை அறிவை அளிப்பதானதால் இத் 

தகைய ஜயங்களுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் பரிகாரமாக இரண்டு 

EGR car gat Fs BEER Og. Boveri (Definition), Iai Jar 
(Division), paGargG பதத்துக்கும் உள்ளுறை, பரப்பு என 
இரண்டு கருத்துக்கள் உள என்று முன்பே .கூறினோம். உள்
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ளுறையை விளக்க இலட்சணமும், பரப்பை விளக்கப் பிரிவினை 

யும் பயன்படுகிறன. ஆகவேதான் இரண்டு கருவிகள் தேவை. 

.மூக்கோணம்” என்னும் பதத்தை ஈன்கு அறிய வேண்டுமானால்; 

அதன் தன்மையை இலட்சணத்தின் மூலம் தெளிவாக உணர?3வண் 

டும். அதாவது, முக்கோணம், மூன்று நேர்க்கோடுகளால் 

அடைக்கப்பெறும் உருவம்” என்றவுடன் தெளிவு (Clearness) 

ஏற்படுகிறது. முக்கோணங்கள் பலவகை; சமபக்க முக்கோணம், 

இருசமபக்க முக்கோணம் அசமபக்க முக்கோணம், என்றோ: 

செங்கோண முக்கோணம், விரிகோண முக்கோணம், குறுங்கோண 

முக்கோணம் என்றோ பிரிவினை செய்தால், தனித்தன்மை 

(Distinctness) yoluG@ pg. Qena இரண்டும் முக்கோணம் 

என்னும் பதத்தின் இருவகைக் கருத்துக்களையும் வெளிப்படுத்து 

இன்றன. கருத்தை நன்கு வெளிப்படுத்துவதே இவ்விரு தொழில் 

களின் நோக்கமுமாகும். முதலில் இலட்சணத்தை விளக்குவோம். 

சொல்சார் இலட்சணம், பொருள்சார் இலட்சணம் 

சில தார்க்கெர்கள் இலட்சணங்கள் இருவகை என்பர், சொல் 

சார் இலட்சணம் (Verbal definition), Gurger ear இலட்சணம் 

(Real definition), ‘game என்றால் முட்டையில் பிறப்பன; 

ஆகாசவாணி என்றால் விண்ணில் தோன்றும்வார்த்தை'"அங்கமணி 

என்பது தனம்”, *சவ்யசாசி என்றால் இடக்கையினாலும் பாணத்தை 

எய்பவன்”, 'கசரத்து என்றால் தேகப்பயிற்சி", சங்கரஹம் என்பது 

சுருக்கம்', மனோராச்சியம் என்றால் ஆகாயக் கோட்டை.” “அனு 

பானம் என்றால் உடன் பருகுவது," - இவைபோன்் றவை பதத்தின் 

அர்த்தத்தைக் கூறுவனபற்றிச் சொல்சார் இலட்சணம். பின்வருபவை 

பொருள் பற்.றிய இலட்சணங்கள் ஆகும். *அரங்கம்--ஆற்றிடைக் 

குறைப் பூமி,” “கணவாய்-மலைகளுக்கு இடையே உள்ள சிறு வழி, 

தங்கம் - 19:58 இன எடை உள்ள உலோகம்', இவை பொருள்களின் 

தன்மையை உரைக்கின்றன. இவ் வேற்றுமையை முற்றும் 

ஓப்புக்கொள்வதற்கு இல்லை) ஏனெனில், பதங்கள் பொருள்களை 

விளக்கும் தொழிலையே கொண்டவை, சொற்களை மாத்இரம் 

விளக்குவதற்காக நாம் இலட்சணம் கூறுவதில்லை; பதங்கள் 

குறிக்கும் பொருளின் தன்மையை அ.றிவதற்கே இலட்சணம் கூறு 

இறோம்; வெறும் சொல்லினால் பயன் யாதும் இல்லை, 

இலட்சணங் கூறுதல் 

இலட்சணங் கூறுதல் என்றால் ஒரு பொருளின் சிறப்பியலபை 

உரைத்தலாகும். இலட்சணச் செயலில் ஒரு பொருளின் (முக்கிய
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மான.) அடிப்படையான பண்புகளை நிதானித்தல், அங்களனம் 
நிதானித்த பண்புகளைத் தெளிவான மொழியில் அமைத்துக் 
கூறுதல் என இரு பகுதிகளைக் காணலாம். ஒரு பொருளின் இன்றி 
யமையாத தன்மையை நிச்சயித்த பிறகே, அதைச் சொல் உருவ 
மாகச் கூறமுடியும். அப்பொருளின் பிரதிரிதியான சில எடுத்துக் 
காட்டுகளைச் சேகரித்து, அவற்றின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளைச் 
சீர்தூக்கி, வேற்றுமைகளை நீக்கு, ஒற்றுமைகளை ஒருங்கு சேர்த்தல் 
வேண்டும். “உயிருடையவை' என்பதன் இலட்சணத்தை எங் 
நஙனம் அடைகிறோம் என்று பார்ப்போம், உயிருள்ள பொருள் 
களின் பிரதிநிதியான சிலவற்றைத் தேர்க்தெடுத்து, அவற்றின் 
குணங்களைப் பகுத்து முக்கியமல்லாதவற்றைத் தள்ளி, இன்றி 
யமையாதவற்றை ஒருங்கு சேர்த்துப் பிறகு வசன உருவத்தை 
அளிக்கிறோம். பூத்துச் தழைத்து நிற்கும் ஒரு ரோஜாச் செடி, 
துள்ளி விளையாடும் ஒரு கன்றுக்குட்டி, விறகு வெட்டும் ஒரு 
மனிதன் முதலிய எடுத்துக்காட்டுகளை உற்று கோக்கினொால், சல 
பண்புகள் தோன்றுகின்றன. ரோஜாச் செடியில் போஷாக்கு, 
வளருதல், இன அபிவிருத்தி போன்றவையும், கன்.றினிடத்தில் 
இப் பண்புகளுடன் உணர்ச்சி, சுய இயக்கம் அல்லது இடமாறுதல் 
போன்ற பண்புகளும் காணப்படுன்றன. மனிதனிடத்தில் 
சிந்தித்தலும் துணிதலும் தோன்றுகின்றன. இப்பண்் புகளில் 
எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளும் ஓ.த் திருக்கும் அம்சங்களைக் கூட்டி, 
உயிருடையவைசளின் தன்மை என்று கூறுகிறோம்; அதாவது; 
உள்ளிருந்து வளரும் ஆற்றல் என்கிறோம். இங்ஙனமே, உணவுப் 
பொருள்களின் இலட்சணம் யாது, என்றால் - முதலில் பால், பழம், 
அன்னம், மாமிசம், தண்ணீர், போன்ற பல உணவுப் பொருள் 
களைக் கவனித்து, அவற்றின் குணங்களைப் பாகுபாடு செய்து, 

முக்கிெயமற்றவற்றைத் தள்ளி, முக்கியமானவற்றை ஒருங்கு 
சேர்த்துக் கூறுதல் என்கிறோம், இயற்கைச் கனிப்பொருள்கள் 
நிலைத்திணைப் பொருள்களாகவோ இயங்குதிணைப் பொருள்க 
ளாகவோ இருந்து, வாயிற்போடப் பெற்று, அன்ன கோசத்தில் 
செரிப்பிக்கப் பெற்று, உடலுக்கு வளர்ச்சியை அளிப்பவை என்று 
ஒருவாறு உரைக்கிறோோம். 

Qer-Carpmow Qovisonnis (Definition by genus and differentia) 
அளவைஇயல் முக்கியமாகச் சல இலட்சண விதிகளைக் 

கூறும். இவை ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இன்றியமை 
யாத பண்புகளை மொழி உருவமாக எங்கனம் உரைப்பது என்ப, 

ஐ. அஃ
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தையே குறிக்ெறன. ஒருபொருளின் அடுத்த மேல் இனத்தையும் 

(Proximate genus) yiQuraatear சிற்றினத்தை (060128) யும் 

மற்றச் சிற்றினங்களினின்று பிரிவுறுச்தும் வேற்றுமையை 

ர்க) அறிவிக்கும் சிறப்பியல்பைக் கூறுவதாகும். அதா 
வது ஒரு பொருளின் பொது இயல்பையும் சிறப்பியல்பையும் 

சொல்லுவதே ஆகும். முக்கோணம் என்னும் பதத்தின் அடுத்த 
மேலினம் உருவம், அதன் இறப்பியல்பாகிய (பிரிவுறுத்தும் 

பண்பு) வேற்றுமை, மூன்று கேர்க்கோடுகளால் அடைக்கப் 

படுதல். இஃதே இதை மற்றச் சிற்றினங்களாகிய நாற்கோணம், 

ஐங்கோணம், அறு கோணம் போன்றவற்றிலிருந்து பிரித்துக் 
காட்டுகிறது. இவ்விரண்டையும் சேர்த்தால் முக்கோணத்தின் 
இலட்சணம் கிடைக்கிறது. முக்கோணம்: மூன்று நேர்க்கோடு 

களால் அடைக்கப்படும் (வேற்றுமை) உருவம் (இனம்), 
பஞ்சாங்கம்? இதி, வாரம், நட்சத்திரம், யோகம், கரணம் என்ற 
Hig உறுப்புக்களைக் தரும் (வேற்றுமை) காலக்குறிப்பு (இனம்). 

பறவை? இறகுகளேர்டு கூடிய (வேற்றுமை) பிராணி (இனம்), 

தீவு: காற்புமங்களிலும் நீரால் சூழப்பட்ட (வேற்றுமை) நிலப் 

பருதி (இனம். கதர் : கைராட்டினம் அல்லது தக்களி நூலால் 

செய்யப்பட்ட (வேற்றுமை] துணி (இனம்). சுவை: நாவினாற் 

கவரப்படும் (வே.ம்றுமை) குணம் (இனம்). கல்மழை: ஆலங்கட்டி 

யாய்ப் பெய்யும் (வே.ம்றுமை) மழை (இனம்). இழக்கு : சூரியன் 
உதிக்கும் (வேற்றுமை) திசை (இனம்). அகராதிண சொம் 
கை அகர மூதலாக வரிசைப் படுத்திப் பொருள் விளக்கும் 

(வேற்றுமை) நால் (இனம். காற் சக்தி : நான்கு தெருக்கள் கூடும் 
(வேற்றுமை) இடம் (இனம். 

இலட்சண விதிகள் 

3. ஓரு பொருளின் இன்,நியமையாத குணங்கள் அனைத்தை 
யூம் உரைத்தலே இலட்சணம் அகும். இன் றியமையாத குணங்களில் 
ஒன்றையும் விடக்கூடாது; இன்,றியமையாத குணங்களுடன் வேறு . 
குணங்களையும் சேர்க்கக் கூடாது. இவ்விதி இலட்சணத்தின் 
இலட்சணம் ஆகும். முக்கிய குணங்களுடன் வேறு குணத்தைச் 
சேர்த்துக் கூறினால், அவ்வியாப்தி (13/2 too narrow) என்னும் 
குறை வரும்; அதாவது வியாபித்தல் இன்மை, குறைபடக் கூறல், 
மூற்றும் பரவாமை ஆகும். எதன் இலட்சணம் கூறுகிறோமோ 
அதை இலட்சியம் என்பர், அதன் ஒரு பகுஇ இலட்சண த்தில் 
அடங்காமற்போனால் இக்குறை ஏற்படும், (மை என்பது எழுது



இலட்சளாம், பிரிவினை, வனகய்படுத்தஷ், 

வதற்குப் பயன்படும் கறுப்பு நிறமுள்ள Og ak & bo peat a 

வியாப்திக் குறை வருகிறது; இர்த இலட்சணம் பஞ் 
முதலிய நிறமுடைய மைகளைப் புறக்கணிக்கிறது; வக்ப் 

ஒரு பகுதி ஒதுக்கப்படுகிறது. *ஆலாபனம் என்பது இராகத்தை 

நாகசுரத்தால் விவரிப்பது என்னும்போதும் இக்குறை ஏற்படு 

இறது. ஏனெனில் வாயாலும் வேறு இசைக்கருவிகளைக் கொண்டும் 
ஆலாபனம் செய்யலாம்; அத்தகைய ஆலாபனம் மேற்கூறிய இலட் 

சணத்தால் விடப்படுகிறது. பசு கபில நிறமுடையது” என்னும் 

இலட்சணம் கபில நிறம் இல்லாத பசுக்களை விலக்குகிறது. *௮ம் 

பாரம் என்றால் நெற்குவியல்' என்னும்போது உப்புச் குவியலைக் 
குறிக்காமல் போய்விடும். “கோவில், பெரிய கோபுரங்களும் 
உயர்ந்த மதில்களும் தாமரைக்குளமும் கூடிய கட்டிடம்' என்னும் 
இலட்சணமும்  இக்குறையுடையதே. முக்கிய குணங்களில் 
ஏதேனும் ஒன்றை இலட்சணம் கூறாமல் விட்டுவிட்டால் ௮இ 
வியாப்தி (322 10௦ ர்க), மிகைபடக் கூறல், வேறு பொருள் 

கள் உள்ளும் பரவியிருத்தல், இலட்சியம் அல்லாததன் கண்ணும் 

இலட்சணம் செல்லுதல், என்னும் குறைபாடு உண்டாஒழது, 

உதாரணமாக, ‘ue கொம்புடைய பிராணி' என்று இலட் 
சணம் கூறினால், இலட்சியமாகிய பசு எல்லாவற்றிற்கும் பொருத்த 
மாயிருப்பதுடன், இலட்சியம் அல்லாத ஆடு,எருமை, மான்போன்ற 
வற்றிற்கும் பொருந்தும். இது பிழையன்றோ? tue ure மடி. 
உடையது', *இரும்பு ஆணிகள் செய்யும் உலோகம்', ஓமம் ஓர் 

ஒளடதம்', போன்ற இலட்சணங்களும் வேறு பொருள்களிடமும் 
பரவுதல் என்னும் குறையுடையவை,. இவ்விரண்டு குறைகளையும் 
நீக்கவேண்டுமானால், இலட்சணமும் இலட்சியமும் சமமான பரப்பு 
உடையவையாக இருத்தல் வேண்டும். இலட்சணத்தில் அடங்கி 

யவை அனைத்தும் இலட்சியத்திலும், இலட்சியத்தில் அடங்க 
யவை அனைத்தும் இலட்சணத்திலும் அடங்க வேண்டும். 
இலட்சணத்தையும் இலட்சியத்தையும் மாற்றி வழங்கத் தகுதி 
வேண்டும். உதாரணம்: முக்கோணம் மூன்று நேர்க்கோடுகளால் 

அடைக்கப்பட்ட கருவம்”; “மூன்று நேர்க்கோடுகளால் அடைக்கப் 
பட்ட உருவம் முக்கோணம்.' (பறவை இறகுகளோடு கூடிய 

பிராணி; (*இறகுகளோடு கூடிய பிராணி பறவை.” முற்றும். 
பரவாமை, வேறு பொருள் களுக்கும் பரவல் என்னும் 

இவ்விரண்டு குறைகளில் ஏதேனும் ஒன்று இருந்தால், இத்தகைய 
பரிவர்த்தனை இயலாது. *பால் மடியுடையது பசு', *பெரிய 
கோபுரங்களும் உயர்ந்த மதில்களும் தாமரைக் குளமும் கூடிய 
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கட்டிடம் கோயில்', என்று கூற இயலாது. ஒரே இலட்சணத்தில் 

ஓர் அம்சத்தில் முற்றும் பரவாமை என்னும் குறையும், பிறிதோர் 

அம்சத்தில் பிற பொருள்களுக்கும் பரவல் என்னும் குற்றமுமாக 

இரு குற்றங்களையும் காணலாம். பசு கபில நிறமுடையது" 

என்னும்போது கபில நிறம் அற்ற பசுக்களை நீக்குவதால் மூதற் 

குறையும், கபில நிறமுள்ள வேறு பிராணிகளையும் பசுவாககீ் 

கொள்ளுவதால் இரண்டாவது குறையும் கேருகின்றன. 

&. இலட்சணம் தெளிவான நடையில் அமைய வேண்டும், 

இலட்சணத்தின் நோக்கம் குறிப்பிட்ட பொருளின் குணங்களை 

Hats; வெளிப்படையாக உரைப்பதே; மறை டுபாருளாக 

வைப்பதன்று. ஆகவே, கடினமான பதங்கள், தெளிவற்ற சொம் 

கன், அலங்காரங்கள் முதலியவை மயங்கச் செய்வன. அறியாத 

தற்கு அறியாததால் இலக்கணங் x. ox (Defining an unknown by 

an unknown) என்னும் குற்றம் ஏற்படும். உரையை அறிய 

மற்றோர் உரை தேவையாகும். *தேன்கூடு என்பது ஆயிரம் பேர் 
தச்சர் கூடி அழகான மண்டபம் கட்டி ஒருவன் கண்பட்டு 

உடைர்ததாகும்' என்றால் பொருள் விளங்குகிறதா? உள்ளமாகிய 

தகழியில், அன்பாகிய நெய்யைப் பெய்து; அருளாகிய திரியை 

இட்டு, அறிவாஏய விளக்கை ஏற்றினால் புலப்படுவது கடவுள். 

இங்கும் இலட்சியத்தின் கருத்து எளிதில் புலப்படவில்லை. 

சாரணர் சமரச ூதர்', ஒட்டகம் வனாந்தரக் கப்பல்' என்பவை 

அணிசார் இலட்சணங்கள் ஆகும்; தெளிவ,ற் றவை. 

8... இலட்சணத்தில் இலட்சிய பதத்தையாவது, அதன் 

பகுதியையாவது, திரிபையாவது ஓத்த பதத்தையாவது கையாளக் 

கூடாது, அங்ஙனம் செய்தால், இலட்சணத்தின் நோக்கத்தைப் 

பெற இயலாது; திரும்பித் திரும்பி அதே பதத்துக்கு வர கேரீடும். 

ப்ராணன் பிராணிகளுக்கு இருப்பது, (பறவை பறக்கும் சக்தி 

உடையது”, *ராஜா ராஜ்யத்தை உடையவன்; போன்ற 

இலட்சணங்களில் இலட்சணமும் இலட்சியமும் ஒன்மை ஒன்று 

பற்றி நின்று, விஷயம் முற்றும் விளக்கப்படுவதில்லை. *ராஜா 

ராஜ்யத்தை உடையவன்.” “ராஜ்யம் ராஜாவுக்கு உரியது.” 
இங்ஙனம் கூறுவதில் தெளிவு உண்டாவதில்லை. இக்குறையை 

இலட்சணச்சக்கரம் (012016 11 ேிறர்/௦1] என்பர். மேலும், ஒரு 

பதத்துக்கு ஒரு சமயத்தில் இருந்த கருத்தைக் கூறுதலும் 
இலட்சணம் ஆகாது. *களிப்பு' என்றால் ஒரு காலத்தில், கள் 

ஞண்டு களித்தல்” என்ற பொருள் வழங்கிற்று; ஆனால் தற்காலத் 

தில் அதன் இலட்சணம், “மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கும் மனோபாவம்",
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இலட்சணத்தில் இலட்சியபதத்தையோ, அதன் பகுதியையோ” 
கையாளல் ஆகாது என்னும் இவ்விதியை நிதானமாகக் கையாளல் 

வேண்டும். 'மூன்று கோணங்கஷூடைய உருவம் முக்கோணம்', 
“மரத்தினால் செய்த பெட்டி மரப்பெட்டி', உப்பளம் உப்பு விளை 
நிலம்' போன்ற இலட்சணங்கள் தவர? இலட்சிய பதத்தின் ஒரு 
பகுதி கையாளப் பெற்றாலும், சாதாரணமாக இந்த இலட்சணங் 

களைக் கூறும் முன்னர், *கோணம்”, பெட்டி, 'உப்பு' என்பவற்றின். 
பொருள் விளக்கப்பட்டிருக்கும். 

ச, இயன்றவரையில், இலட்சணம் எதிர்மஹழையாக இராமல் 

உடன்பாட்டு உருவம் உடையதாக இருத்தல் வேண்டும். 
ஏனெனில் இலட்சணத்தின் நோக்கம் ஒரு பொருள் இத்தகையது 
என்று சொல்வதே அல்லாமல், இத்தகை அல்லாதது என்று சொல் 
வதில்லையாகும்- *பாம்புக்குக் காலும் இல்லை, கையும் இல்லை, 
சிறகும் இல்லை' என்முல் அதன் தன்மை புலப்படுவ தில்லையே, 
(சிங்கம் சாக பட்சணி அன்று”, *அமிலம் காரம் இல்லாதது”, 

என்றால் போதுமா? 
இரந்த இலட்சண விதிக்கும் விலகீகு உண்டு. “பிரம்மசாரி 

என்றுல் சல்யாணம் ஆகாத புருடன்”; “அபூர்வம் என்பது முன்பு 
இல்லாதது' *அஹிம்சை என்பது வருத்தாமை' * அசரீரி என்பது 
சரீரம் அல்லாதது? இவை போன்றவை எதிர்மறையாக 
இருந்தும் குற்றம் அற்றவை; ஏனெனில், இவற்றில் அடங்கிய 

எதிர்மறைக் கருத்துக்களை எதிர் மறையாகவே வருணிக்க முடியும், 

இலட்சணமும் வருணனையும் 

இலட்சணம் Gam,  acgoorder (Description) வேறு, 
வருணனை ஒரு பொருளின் மேல்இனத்தையும் வேற்றுமையையும் 
கூறாமல் அருமையான குணம் ஒன்றைச் கூறும். 'யானை, மூக்கைக் 
கைபோல் உபயோ௫க்கும் பிராணி”,மனிதன், இறில்லாத இரண்டு 

கால் பிராணி', போன்றவை கூறுங் குணங்கள் இலட்சியத்தில் 
மட்டும் இருக்கின்றன. அவ்வியாப்தி, அதிவியாப்தி போன்ற 
குறைகள் இல்லை. ஆயினும் இலட்சியத்தின் குணங்களை முற்றும் 
கூறவில்லை; தெளிவும் ஏற்படுவதில்லை. இவை அரை குறை 
யானவை. வேறுபடுத்தலே இலட்சணம் என்று கொள்ளின், 
இவை இலட்சணம் ஆகும்; ஆனால் சிறந்த இலட்சணம் பொருளின் 
அடிப்படையான தன்மையையே வெளிப்படுத்த வேண்டும்; 
விசித்திர குணங்களை அறிவித்தாலோ, அருமையான பண்புகளைக் 
கு.றிச்தாலோ மட்டும் போதாது.
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உற்பத்தி இலட்சணம் 

இக்காலத்தில் உற்பத்தி இலட்சணம் (061௦1௦ 4651றர்11௦10) 
என்னும் வகை பெரும்பாலும் வழங்கி வருகிறது. இது ஒரு 
பொருள் எங்ஙனம் உண்டாகிறது, உற்பத்தியாகறது, என்பதைச் 
சொல்லுறது. ௨-ம். “ஒரு கோட்டின் ஓர் இறுதியைப் பிடித்துக் 
கொண்டு மற்றோர். இறுதியைச் சுற்ற விருத்தமாகும்."” 

*பொட்டிலுப்பு, உவர்மண்; சுண்ணாம்பு, தேங்காய் எண்ணெய், 
இவற்றைக் கலந்து காய்ச்சினால் வரும் பொருள் சவர்க்காரம்.” 
இயக்கங்களையும் அவைபற்றிய விதிகளையும் விளக்க, வகைப் 
படுத்தல் இலட்சணமாகிய மேலினம், வேற்றுமை இவற்றைக் 
கூறும் இலட்சணத்தைவிட இத்தகைய இலட்சணம், மேல்; இது 
அறிவின் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. நடை முறையில் 

இரசாயனப் பொருள்கள், மருந்துகள் போன்றவற்றைச் செய்யும் 
முறையை இத்தகைய இலட்சணம் காட்டுகிறது. 

இலட்சணத்தின் வரையறைகள் 

சாதாரணமாக, இலட்சணம் மேலினத்தையும் வேற்றுமை 
யையும் கூறவேண்டி இருப்பதால் சில சந்தர்ப்பங்களில் மேவின த் 
தைச் சொல்ல இயலாதபோது இலட்சணங் கூறுவது அறிது, வஸ்து, 
இருத்தல்-உள்ளது-போன்ற மேல் இறுதி இனத்தை (01/0௦ 
genus) obs மேலின த்தின் 8ீழ்க் கொண்டு வருவது? &ழ் இறுது, 
இனமாகிய (Infimaspecies) தனிப்பொருஞுக்கும் இலட்சணம் 

கூற இயலாது; ஏனெனில் ஒவ்வொன்றும் ஒப்பற்றது; ஆகவே, 

வேற்றுமையை வருணிக்க இயலாது; பொருளைச் சுட்டித்தான் 
காட்டலாம். சிறப்புப் பெயர்களுக்கு இன் றியமையாத பண்புகள் 
இல்லை என்று முன்பே கூறினோம். ஆகவே இடுகுறிச் சிறப்புப் 
பெயருக்கு இலட்உணம் இல்லை. அவற்றை ஒருவாறு வருணிக்க 
லாம்; சுட்டிக் காட்டலாம். தவிர, காலம், இடம், உணர்ச்சி, 

போன்ற எனிய மூலபதங்களுக்கும் இலட்சணம் கூற 
(இயலாது. 

மேலும், காலப்போக்கில் அறிவு வளர்ச்சி அடைய அடைய 
இலட்சணம் மாறுதல் அடைவது இயல்பே, இலட்சணங்கள் 
உறுதியற்றவை, தாற்காலிகம் ஆனவை. ஒரு காலத்தில் அன்னப் 
பட்சியின் இலட்சணத்தில் வெண்ணிறம்” என்றதைச் சேர்த் 
இருந்தனர், ஆனால், பின்னர் வெண்ணிறம் இன்றியமையாதது 
அன்று என்று சண்டனர்); இலட்சணத்திலிருந்து அப்பண்பை 

ஓதுக்கிவிட்டனர். அணு என்றுல் பகுக்க முடியாதது என்று 
é
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நீண்டகாலம் எண்ணினர்; ஆனால், இப்போது அணு பகுக்கக் 

கூடியது என்று கண்டுள்ளனர். இலட்சணம் சந்தர்ப்பத்தைச் 

சார்ந்தது என்பதையும் உணர வேண்டும். கோக்கத்தைப் 

பொறுத்து இலட்சணம் மாறுபாடு அடையும். “மனிதன்” என்னும் 

பதத்தின் இலட்சணம் சமய நூல்களில் ஒரு வகையிலும், 

பொருளாதார இயலில் பிறிதொரு வகையிலும், உயிர் நூலில் 

வேஜொரு வகையிலும், அரசியலில் ஒரு வகையிலும், சட்ட நூலில் 

வேறொரு வகையிலும் கூறப்படுகின் றது. 

ஓழுங்கு அமைப்பு முறை இலட்சணம் 

apes op இன வேற்றுமை இலட்சணம், கூற முடியாது 
எனக் கருதியவற்றுக்கும் இலட்சணம் கூறலாம் என்பது தற்கால 
விஞ்ஞானக் கொள்கை, பண்டைய அறிவின்படி இயற்கையில் 
உள்ள இனங்கள் எல்லாம் மாறா நமிலைப்பட்டவை; படிப்படியாக 
வகைப்படுத்தலாம் என்பதே கருத்து. ஆனால் இன்றைய 
விஞ்ஞானம் பரிணாமத்தை (1840100100) ஒப்புக்கொண்டு, “இனங் 
கள்மாறிக்கொண்டே வருகின்றன” என்கிறது. ஓர்௮ணு உயிரி 
லிருந்து, பற்பல உயிரணுக்கள் கூடிய மனிதன் வரை ஒருவிதப் 
பரிணாமம் உள்ளது. உலகு முழுவதுமே ஓர் ஓழுங்கமைப்பாகும் 
என்பர், அதற்குள் பல சிறிய அமைப்புகள் உண்டு. ஆகவே, ஒரு 
பொருளுக்கு அந்த ஒழுங்கமைப்பில் எந்த இடம் என்று 
குறிப்பிடுவதே அதன் இலட்சணம் ஆகும். ஒன்றோடும் 
இயைபுருமல் அந்தரத்தில் யாதும் நிற்பதில்லை. எந்த ஒழுங் 
கமைப்பில் ஒன்று உட்பட்டது என்று கூறுவதே அறிவியலின் 

அலுவலாகும். உ-ம். 'சிவப்பு' என்பது நிறமாலையின் (இறக ) 

ஒர் இறுதி என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பு” (Being) என்ப 
தற்குப் பொருள், பண்பு, தொடர்பு போன்ற பதார்த்த வகை 
கஞள் (0081620118) அதனுடைய இடம் கூறப்படுவதே அகும். 
ஆகவே, எதற்கும் ஓர்ஓழுங்கமைப்பில் அதன் இடத்தைக் கூறி 
இலட்சணம் சொல்லலாம். 

பிரிவினை 

இலட்சணத்தைப்போல், இட்டமான கருத்தை அளித்தல் 
என்ற மோக்கங்கொண்ட இன்னொரு கருவியாகய பிரிவினையை 
ஆராய்வோம். பிரிவினை ஒரு பதத்தின் பொருட்குறியை விவரிக் 
Gog. இலட்சணம் குணக்குறியை விளக்குகிறது என்று 
முன்பே கூறினோம். பிரிவினை ஒருசாதி அல்லது இனத்தின் Saparar 

"சிம்றினங்களாத் தெரிவிக்கிறது, முக்கோணத்தைச் சமபக்க
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முக்கோணம், இரு சமபக்க முக்கோணம், அசமபக்க முச்கோணம் 

என்றும், செங்கோண முக்கோணம், விரிகோண முக்கோணம், 

குறுங்கோண முக்கோணம் என்றும் பிரிக்கிறோம். முதலில் 

பிரிக்கும்போது பக்கங்களின் உறவைப் பிரிவினைத் தத்துவமாகவும், 
(Principle of division) Uerart, Garemrmacher அளவைப் 
பிரிவினைத் தத்துவமாகவும் கொண்டோம். வெவ்வேறு பிரிவினை 

களில் வெவ்வேறு தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொள்ளலாம். 

நூல்களை மொழிவாரியாகத் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, 
ஆங்லெம் முதலியன என்றும், பொருள்பற்.றி அளவைஇயல், வர 
லாறு, தாவர இயல், இலக்கியம் முதலியன என்றும் பகுக்கலாம். பிரி 
வினைச் செயல் பொருளின் தனிப்பட்ட தன்மையை விளக்குகிறது. 

பீரிவீனையின் விஇகள் 

1. ஒவ்வொரு பிரிவினையிலும் ஒரே பிரிவினைத் தத்துவத்தை 
அனுசரிக்க வேண்டும். ஒரு பிரிவினைத் தத்துவத்துக்கு மேல் 
ஒசே பிரிவினையில் கையாண்டால், குறுக்குப் பிரிவினை (07088 division) 
ஏற்பட்டுக் குழப்பம் உண்டாகும்; உறுப்புக்கள் தாறுமாறுக 
இருக்கும். மனிதர்களை ஹிந்துக்கள், ஐரோப்பியர்கள், நெட்டை 
யானவர்கள், புத்திசாலிகள், சந்ததியடையவர்கள், என்று 
பிரிக்குங்கால், இனங்களில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது. நெட்டையாக 
வும், புத்திசாலியாகவும், சந்ததியுடையவனாகவும் இருக்கும் ஓரே 
இந்துவை எந்த இனத்தில் சேர்க்கிறது? குறுக்குப் பிரிவினை 

என்னும் குற்றம் இங்கே உண்டாகிறது. 
2 இனங்கள் ஒன்றையொன்று தவிர்க்க வேண்டும் 

(Mutually exclusive), ueigstadarés stor கொடுக்கிறவர்கள், 
கடன் வாங்குகிறவர்கள் என்று பிரித்தால் கடன் வாங்கிக் கடன் 
கொடுப்பவனை எந்த இனத்தில் சேர்க்கிறது? இங்கு இனங்கள் 
ஓன்றை யொன்று தவிர்க்கவில்லை. மக்களைக் கல்வி உடையோர், 
செல்வம் உடையோர் எனப் பிரித்தலும் கு.ழ்.றம் உடையதே. 

9. இனங்களை ஒருங்கு சேர்த்தால் மேலினம் (அல்லது சாதி) 

முழுவதும் ((0௦11801197613 6௨18180176) இடைக்கவேண்டும். சாதியை 
மிகுதியின்றிப் பிரித்தல் வேண்டும். மக்களைப் பணக்காரர்கள், 

- ஏழைகள் என்று பிரித்தால் ௩நடுவ௫ுப்பைச் சேர்ந்த பெரும் 
பாலோர் விடப்படுகிருர்கள். மாணவர்களைப் புத்திசாலிகள், 
மந்தபுத்தி யுள்ளவர்கள் என்று பிரித்தால் சாமானியரான பலர் 

விலக்கப்படுகிறார்கள். பிராணிகளை ஈடப்பவை, பறப்பவை என்று 
பகுத்தால் நீந்துவன, ஊர்வன என்றவற்றை ஓதுக்குகிடூரும். 

i
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கீழினங்களைச் சேர்த்தால் மேலினம் முழுவதும் இடைப்பதில்லை. 
ஙி.மத்தை வெண்மை கருமை, பொன்மை, செம்மை பசுமை, 

புகைமை யென்று பிரித்தால் சித்திரவர்ணம் தள்ளப்படுகிறது. 
இது பிழையாகும், 

4. மேலினங்களைப் படிப்படியாகப் பகுக்கவேண்டும். 4௨௫௬ 
வம்' என்பசை ஓரே படியில் முக்கோணம், சமசதுரம், ஒழுங் 

கான எண் கோணம், என்று பிரிப்பது சரியன்று. முதலில் 
மூக்கோணம், நாற்கோணம், ஐங்கோணம் போன்றவையாகப் 
பிரித்துப் பின்னர் அவை ஓவ்வொன்றின் உட்பிரிவுகளையும் தனித் 
தனியே கூறவேண்டும். 

இரு கூற்றுப் பிரிவினை 
QG & Hpnruimeiér (Division by dichotomy) என்று ஒரு 

வகைப் பிரிவினை உண்டு. அது ஒரு மேலினத்தை இரண்டு கூறு 

களாகப் பிரிக்வெது; இவற்றில் குறிப்பிட்ட தன்மையைக் 
கொண்டவற்றை எல்லாம் ஒரு கூற்றின்8£ழ்க் கொண்டுவருகரம்: 
மற்றொன்றின் Bp அத்தன்மை இல்லாதவற்றை எல்லாம் 
கொண்டுவருகிடோம். பசுக்களைக் கறப்பவை, கறக்காதவை 
என்று பிரிக்கறோம். இரு கூற்றுப் பிரிவினையின் அனுகூலம் 
யாதெனில் மேற்கூறிய பிரிவினை விதிகளை எல்லாம் ௮து அனுசரிக் 
கிறது; இனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலப்பதில்லை, மேல் இனத்தை 
எஞ்சவைப்பதில்லை; ஓவ்வொரு படியிலும் ஓரே பிரிவிளைத் 
குத்துவம் கையாளப்படுகிறது. 
. இரு கூற்றுப் பிரிவினை ஈநடுவின்மை விதியை (1/8 ௦7 10%01006ப 
Middle) அனுசரிக்கறது. இரு சிழற்றினங்களின் இடையே 
வேறு கூறு இல்லை. கறப்பவை, க.றக்காகவை, இவற்றின் இடையே 

வே.ற்.றினம் இல்லை. அதிகாரிகள், அதிகாரி அல்லாதார், இவற் 
௮ுக்கடையே வேற்தினம் இல்லை. ஒரு கூற்றில் வருவது மற்ற 

கூற்றில் வராது; எதுவும் ஒரு கூற்றிலாவது இரண்டாவது 
கூற்றிலாவது வந்தே தீரும்; இவ்வலையிலிருந்து தப்ப வழியில்லை. 

இப்பிரிவினையில் சில குறைகளும் உள. இது ஒரு சுற்றுவழி 

யாகும். “நிறம்' என்னும் மேல்இனத்தை ஒரே படியில் 
வெண்மை, கருமை, பசுமை, புகைமை, செம்மை, பொன்மை, 

சித்திரம் என்று பகுப்பதை விட்டுவிட்டு, இரு கூற்றுப் பிரிவினை 
இரு சுற்றுவமியில் பகுக்கிறது. இது மூக்கை கேராகப் பிடிக்கா 
மல், : தலையைச் சுற்றிப் பிடிக்க மூயற்? செய்வதுபோல் 

இருக்கிறது.
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சாதாரணப் பிரிவினை 

திறம் 

  

| 
வெண்மை கருமை பசுமை புகைன்ம செம்மை பொன்மை சித்தீரம் 

இருகூற்றுப் பிரிவினை 

திறம் 

| 
பெண்மை வெண்டமையின்மை 

௧௫ம் கருமையின்மை 

wen பசுமையின்லம் 

புகைமை புகைமையின்மை 

செம்மை செழ்மையின்மை 

ப 

பொன்மை பொன்மையின்மை 

சிந்தீரம் க 
மின்மை , 

இங்கனமே, ஹிகந்துக்களைப், பிராமணர், க்ஷதீ ரியர், வைசியர் 

முதலியவர்கள் எனப் பிரிக்காமல், முதலில் பிராமணர், பிராமணர் 

அல்லாதார் என்றும் பின்னர்ப் பிராமணர் அல்லாதாரை க்ஷத்திரி 

யர், க்ஷத்திரியர் அல்லாதார் என்றும், க்ஷத்திரியர் அல்லாதாரை 

வைசியர், வைசியர் அல்லாதார் என்றும் பிரித்துக்கொண்டே. 

போறது. இத்தகைய பிரிவினை தொல்லையானது. மேலும் சம 

நிலைமையுடைய இனங்களை (00-07010516 species) கீழ் நிலையில் 

porarmaisarse (Subordinate) ah @g காண்பிக்கிறது. உதா 

ரணமாக, வெண்மையை மேல்நிலையிலும் கருமையைக் &ழ்நிலை 
யிலும், பசுமையை இன்னும் கீழ்நிலையிலும் காண்பிக்கிறது. இது 

சரியன்று. தவிர, ஒவ்வொரு படியிலும் ஓர் எதிர்மறைப் பெயரை 
(வெண்மையின்மை, கருமையின்மை,..... 2) உபயோூக்கறது.
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இவற்றின் கருத்துத் தெளிவற்றதாக இருப்பதும் அல்லாமல், 
இப்பதங்களுக்கு ஏற்ப உண்மையில் இனங்கள் இல்லை. வெண்மை 
இன்மை யென்ற ஒரு பிரிவு உலக அநுபவத்தில் உண்டா? 

எனினும், ஈற்சில சந்தர்ப்பங்களில் இரு கூற்றுப் பிரிவினையே 
பயன் அளிக்கிறது. ஈகரவாசிகளை எழுதப்படிக்கத் தெரிந்தவர், 
எழுதப்படிக்கத் தெரியாதவர்கள் என்றும்; வாக்குரிமை உடை 
யோர், வாக்குரிமை இல்லாதார் என்றும்) வரி செலுத்துவோர், 
வரி செலுத்தாதோர் என்றும் பிரிக்கிறோம். மேலும், நமக்கு முழு 

அறிவு இல்லாத சமயங்களில் இதையே கையாளவேண் டி.யிருக் 
கிறது. ஒரு கப்பலின் பிரயாணிகளில் சிலர் இந்தியர்கள் என்பது 
நிச்சயமாகத் தெரியும், மற்றவர்களின் காடு தெரியாது; அப்போது 
அக்கப்பம் பிரயாணிகளை இந்தியர்கள், இந்தியர் அல்லாதார் 
என்றே பிரிக்கவேண்டும் அல்லவா? 

பிரிவினையும் அதுபோன்ற ல செயல்களும் 

பிரிவினையை அதுபோன்ற சில செயல்களிவிருந்து வேறுபடுத்த 
வேண்டும். சில சமயங்களில் ஒரு பொருளின் உறுப்புக்களைக் 
கூறுகிறோம், Qs  GCurge ugturaed (Physical partition). 
பொருளைப் பகுத்து ௮தன் அவயவங்களை உரைக்கிறோம். மரத்தை 

இலைகள், களைகள், அடிமரம், வேர், மலர், கனி, என்று பிரிக் 
கிறோம். கடிகாரத்தை முகப்பு, முட்கள், சக்கரங்கள், ஆணிகள், 
விசைகள்...என்று பிரித்துக் கூறுகிறோம். பிரிவினையின் அடை 
யாளம் யாதெனில், சிற்றினங்களைக் குறித்து மேலினத்தைப் 
பயனிலையாகக் கூறலாம். கடி.காரத்தைப் பிரிவினை செய்தால், 
பைக்கடிகாரம், மணிக்கட்டுக் கடிகாரம், சுவர்க் கடிகாரம்... 
முதலியன இடைக்கும், சுவர்க் கடிகாரம் கடிகாரம்; பைக் 
கடிகாரம் கடிகாரம்) மணிக் கட்டுக் கடிகாரம் கடிகாரம்; ஆனால், 
முகப்பு, கடிகாரமாகாது; முட்கள் கடிசாரமாகா, அங்ஙனமே 
இளைகள் மரமாகா; வேர் மரமன்று, பிரிவினையில் பேரினம் சிற் 
அினத்துக்குப் பொருந்தும்; பொருட்பகுப்பில், உறுப்புக்களுக்குப் 
பொருளின் பெயர் பொருந்தாது. 

ஒரு பொருளின் கருத்தைப் பகுத்து அதில் அடங்கிய பண்பு 
களை gaoarsse 6655 ugiy (Conceptual analysis) ஆகும். 
கொய்னாவை வெண்மை, மென்மை, கைப்பு என்று பகுக்கிறோம். 

சிமைச் சுண்ணாம்பு என்னும் பொதுமைக் கருத்தை வெண்மை, 
கடினம், கனம், நுண்துசாமை என்று பகுக்கிறோம். சர்க்கரையை 

இனிப்பு,வெண்மை,கரைதல் என்று பாகுபாடு செய்கிறோம். இங்கும்
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இனம் பகுஇக்கு ஓவ்வாது. வெண்மை, ௪ீமைச் சுண்ணாம்பாகாகு; 

கரைதல் சர்க்கரையாகாது. ஒரு சொல்லின் பல கருத்துக்களை 

உரைத்தல் சொற் பகுப்பு (1௭௨1 ஊஃ£11815) ஆகும். அடி.- கால்,பாட் 

டின் தொடக்கம்; ஆடை - லை, பால் ஏடு. ஆசிரமம்ஒரு வாழ்க்கை 
நிலை, முனிவர் உறைவிடம். இதுவும் தருக்கப் பிரிவினை ஆகாது, 

பிரிவினையும் வகைப்படுத்தலும் 

இனி, பிரிவினைக்கும் வகைப்படுத்தலுக்கும் (Classification) 

உள்ள தொடர்பை ஆராய்வோம். பிரிவினையில் பேரினமாகிய ஒரு 

மைப் பாட்டில் (மயரர) தொடங்கி, சிழ்றினங்களாகிய பலவாநீ 

தன்மையில் (14ய111ற110119) முடிக்கிறோம். உதாரணமாக, நிறம் 

என்பதில் தொடங்கிப் பலவகை நிறங்களில் முடிக்கிறோம். வகைப் 

படுத்தலிலோ பலவற்றில் தொடங்கி, ஒருமைப்பாட்டில் முடிக் 

கிழோம். வகைப்படுத்தலில் ஒர் அமையில் அலங்கோலமாகக் 

இடக்கும் புத்தகங்கள் போன்றவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி, அதாவது, 

வகை வகையாக்கி, அவற்றுள் ஓர் ஏற்பாட்டை உண்டாக்கு 

இறோம். பிரிவினையோ ஓன்றை வேறுபடுத்துகிறது. இக் கண் 

ணோட்டத்துடன் பார்த்தால், இவை இரண்டும் எதிர் நிலையானவை 

என்று கூறவேண்டும். பிரிவினையோ கீழ்நோக்கிச் செல்கிறது; 

வகைப்படுத்தலோ மேல்கோக்கிச் செல்லுகிறது. ஆயினும், இவை 
இரண்டும் முற்றும் வேறானவை அல்ல; இவற்றை, ஓத்த பொருள் 

கொண்ட. இரு பதங்களாகவும் கருதுவது உண்டு. பொருள்களை 

அவற்றின் குண ஓற்றுமை, வேற்றுமை கொண்டே வகைப்படுத்து 

இரோம். வகைப்படுத்தலும் பிரிவினையும் ஒன்றுக்கு ஓன்று உதவு 
இன்றன. ஈவீனங்களைப் (1804018) பிரிவினை செய்யும்போது, சரித் 
இரத் தொடர்புள்ளன, துப்பறி தறத்தன, காதலை வளர்ப்பன, 

தரச் செயல்களை விவரிப்பன முதலியன என்௫மரோம். அச்சமயத்தி 

லேயே, காம் வாசித்த அநேக நவீனங்களை மனத்தில் கொண்டு, 

அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் எந்த எந்தப் பகுதயில் வருகிறது என்று 

கவனித்தே பிரிக்கிறோம்.& இங்கே பிரிவினையும் வகைப்படுத்தலும் 

சேர்ந்தே காண்கின் மன. 

இயற்கை வகைப்படுத்தலும், செயற்கை வகைப்படுத்தலும் 

வகைப்.படுத்தலை இருவகைப் படுத்துவது உண்டு. 34, இயற்கை 

வகைப்படுத்தல் 8, செயற்கை வகைப்படுத்தல். தாவர இயலில் அறி 

வியல் முறையில் கொடுக்கப்படுவதை இயற்கை வகைப்படுத்தல் 
(Natural classification) என்பர்; ஏனெனில், இயல்பாயுள்ள 
  

* Joseph quoted by Creighton & Smart: Introductory Logic
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ஆழ்ந்த ஓற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கொண்டு ஏற்படுவது இது; 

பொருள்களின் சிறப்புத் தன்மைகளைப் பொறுத்துச் செய்யப் 

படுவது. ஆனால், ஏதோ ஒரு பயனை கோகிஇத் தாற்காலிகமாக 

வகைப்படுத்தல் ஒன்றை நாம் செய்துகொள்வதும் உண்டு. 

இது Geupos amsiugsse (Artificial classification) ஆகும். 

உதாரணமாக? அகராதி வரிசை செயற்கை வகைப்படுத்தலே. 

விரைவிலும் எளிதிலும் பதங்களைப் பார்க்கும்பொருட்டு 

அவற்றைத் தொடக்க எழுத்தின் நெடுங்கணக்கு வரிசையாக 

வகைப்படுத்த ஏற்பாடு செய்கிறோம். இங்குள்ள ஒற்றுமை 

வேற்றுமை போலீயே யாகம். அகராதியில் அடுத்தடுத்து வரும் 

பதங்கள் சிறிதேனும் தன்மைத் தொடர்புடையனவாக இருக்க 

வேண்டியதில்லை, ஆகமம், ஆக்கம், ஆகாயம், ஆங்காரம், ஆச்சா 

மரம், ஆசிரியப்பா, ஆசிரியன், ஆசை, ஆடல் - இப்பதங்களுக்குள் 

பொதுவான தன்மை என்ன? சிறுவர்கள் வெளவாலைப் (பறப்ப 

தால்) பட்சிகளுடனும், நீரில் வசிப்பதால் திமிங்கிலத்தை மீன் 

களுடனும் சேர்த்து வகைப்படுத்துகிறார்கள். இவை செயற்கை 

வகைப்படுத்தல்கள் ஆகும். மேற்கூறிய பிராணிகளின் தன்மையைக் 

கவனித்தால், வெளவாலை விலங்குகளுடனும், திமிங்கிலத்தைக் 

குட்டிபோட்டுப் பால் கொடுக்கும் பிராணிகளுடனும் சேர்க்க 

வேண்டும் என்பது விளங்கும். இது இயற்கை வகைப்படுத்தல் 

ஆகும். ஆனாலும், இவ்விரண்டு வகைப்படுத்தல்களுக்கும் உள்ள 

வேற்றுமையை அவ்வளவு உறுஇயானதாகக் கொள்ளக்கூடாது. 

சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற வகைப்படுத்தல்கள் எல்லாம் அதாவது 

பயன் தருபவை எல்லாம், இயற்சையானவையே. இன்னொரு 

கண்ணோட்டத்தில் வகைப்படுத்தல்கள் எல்லாம் இயற்கையில் 

இராமல் ஈம் உள்ளத்திலே செய்யப்படுபவைபற்் றி (Mind - made), 

வகைப்படுத்தல் அனைத்தும் செயற்கை வகையே என்னலாம், 

செடிகளை விவசாய முறையில் ஒருவகையாகவும், மருத்துவ முறை 

யில் இன்னொருவிதமாகவும், தாவரஇயல் முறையில் மற்றொரு 

விதமாகவும், பொருளாதார முறையில் பிறிதொரு விதமாகவும், 

தல விவர முறையில் வேறொரு விதத்திலும் வகைப்படுச் துகிரோம். 

இவை அனைத்தும் தகுதியானவைகளே; ஏனெனில், ஒவ்வொன்றும் 
ஒரு குறிப்பிட்ட பயனை அளிக்கிறது; எனினும், இவை செயற்கை 
வகைப்படுத்தல்களே ஆகும். 

_ மாயாணிலை வகைகள் 

இதுகாறும் கூறிய பேரினம் (சாதி), சிற்றினம், வேற்றுமை 

இவை மூன்றும் வழிரிலைப் பண்பு (12000117), வர்தேறிய பண்பு
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(&௦௦108), இவற்றுடன் சேர்ந்து பயனிலை வகைகள் (76010௨0198) 
ஆகும் எனக் கூறுவர். ஒரு துணிபின் எழுவாய்க்கும் பயனிலைகீ 
கும் உள்ள உறவை இவ்வைக்து வகைகளாக வருணிப்பர். “முக் 
கோணம் ஓர் உருவம்” என்பதில் பயனிலையாகய * உருவம்” 
பேரினத்தை (சாதியைக் கூறுகிறது. *இவ்வுருவம் முக்கோணம்,” 

என்பதில் பயனிலை சிற்றினத்தைக் கூறுகிறது. *முக்கோணம் 
மூன்று கேர்க்கோடுகளால் அடைக்கப்பட்டது,” என்பதில் பய 
னிலை வேற்றுமையைக் குறிக்கிறது. “முக்கோணத்தின் மூன்று 
கோணங்களும் சேர்ந்து இரு செங்கோணம், என்பதில் பயனில், 
வழிநிலைப்பண்பை உரைக்கிறது. 'இது குறிப்பிட்ட இனத்தின் எல் 

லாப் பொருள்களிலும் இருக்கும். ஆனால், அடிப்படையான பண் 
பாகாது; அதாவது வேற்றுமை ஆகாது; எனினும் வேற்றுமையி 

லிருந்து அனுமானித்து வழிரிலையாகப் பெறக்கூடிய சார்புப் பண் 
பாகும். மூன்று நேர்க்கோடுகளால் அடைக்கப்பட்டது என்னும் 
வேற்றுமையிலிருந்து இப்பண்பை ஊ௫க்கலாம். இங்ஙனமே” 
மனிதனுக்குப் பகுத்தறிவு வேற்றுமை யாகும், இப்பண்பிலிருர்து, 
தருக்க நூல் பயிலக் கூடியன் ' என்பது வழிஙிலையில் பெறக்கூடும் 

பண்பாகும். *இம்முக்கோணம் முறையே ௪4, 5, 6 அங்குலங்கள் 
உள்ள பக்கங்களைக் கொண்டது' என்னும்போது பயனிலை, 

வந்தேறிய பண்பை உரைக்கிறது. இது வேழ்றுமையாகாது; 
வேற்றுமையிலிருநீது பெறக்கூடியதும் ஆகாது. ஆனால், இது 
வந்தேறிய பண்பாகும்? இராமன் பாடுகிறான், இக்குதிரை வெண் 
ணிம மானது. 

இனம், சிற்றினம் என்னும் இப்பதங்களைத் தருக்கநூல் 
கையாளும் மூறைக்கும் இயற்கை அறிவியல்கள் கையாளும் 
முறைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. தருக்க முறையில் ஒரே பதம் 
ஓர் அம்சத்தில் இனமாகவும் (௭8) இன்னோர் அம்சத்தில் சற் 
றினமாகவும் (806018) கருதப்படலாம். *முக்கோணம்” என்பது 

சமபக்க முக்கோணம் என்பதைக் குறித்து இனமாகும்; * உருவம் * 
ஏன்பதைக் குறித்துச் சிற்றினமாகும்., *மனிதன் ” என்பது. 
* பிராணியைக் குறித்துச் சிற்றினமாகும். *ஐரோப்பியனைக்” 

குறித்து இனமாகும். ஆனால், இயற்கை விஞ்ஞானங்களில்* இனம், 

சிற்றினம், வகை முதலியவற்றிற்குத் தனிமையான நிலையான 
பொருள் உண்டு. பேரினம் பேரினமே, சிற்றினம் சிற்றினமே. 

  

*Kingdom, sub-kingdom, class, order, tribe, genus, species, variety etc. 
are used specifically not relatively,
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பயிற்சி வினாக்கள் 

(கொள்கை பற்றி) 

இலட்சணத்தின் அவசியம் யாது? அதற்கும் பிரிவினைக்கும் உள்ள 

தொடர்பு யாது? 

சொல்சார் இலட்சணத்துக்கும்' பொருள்சார் இலட்சணத்துக்கும் 

உள்ள வித்தியாசத்தை உதாரணங்களுடன் விளக்குக. 

ஒரு பொருளின் இலட்சணத்தை எங்ஙனம் அறிகிறோம்? 

இலட்சண விதிகளைக் கூறி அவற்றின அவசியத்தை கிரூபிக்கவும். 

இலட்சணங்களில் நேரக்கூடும் முக்கியக் குறைகளை உதாரணத் 
துடன் விளக்குக. ‘ 

இன: - வேற்றுமை இலட்சணம் என்றால் என்ன? உற்பத்தி 

இலட்சணம் என்றால் என்ன? இலட்சணத்துக்கும் வருணனைக்கும் 

உள்ள வித்தியாசம் யாது? 

இலட்சண த்தின் வரையறைகள் யாவை? ஓழுங்கு அமைப்பு முறை 

இலட்சணம் என்றால் என்ன? 

பிரிவினையின் விதிகளைக் கூறி உதாரணங்களுடன் விளக்குக. 

இரு கூற்றுப் பிரிவினையின் அநுகூலங்கள் யாவை? குறைபாடுகள் 

யாவை? 

*இருகூற்றுப் பிரிவினை கடுவின்மை விதியை அனுசரிக்கிறது- 

என்பதன் கருத்து என்ன? 

பிரிவினைக்கும் (1) பொருட் பகுப்புக்கும் (2) ஈருத்துப் பகுப்புக் 

கும் (8) சொற்பகுப்புக்கும் உள்ள வேற்றுமையை விளக்குக. 

வகைப்படுத்தலுக்கும் பிரிவினைக்கும் உள்ள தொடர்பு யாது? 

“இயற்கை வகைப்படுத்தல் என்றால் என்ன? 

இனம், சிற்றினம், வேற்றுமை, வழிகிலைப் பண்பூ, வந்தேறிய 

பண்பு, இவற்றை உதாரணங்களுடன் விளக்குக. 

(சோதனை பற்றி) 

பின்வரும் இலட்சணங்களைச் சோதிக்கவும் : 

(1) வீடு-செங்கற்களால் கட்டப்பட்டு, வெயில், மழை, பனியி 

லிருந்து காப்பாற்றும் இடம். 

(2) எருது - முதுகில் திமில் உடைய பிராணி, 

(௮) புகைவண்டி-இருப்புப்பாதையின் மீது செல்லும் வாகனம். 

(4) உற்ற எநேகிதன் - உயிருக்கு அமிர்தம். 

(5) காகிதம் - கம்தையினால் செய்யப்பட்டது. 

(6) ஆடு - எளியோர் பச. 

(7) கயிற்றுக்கோல் - காய்கறி கிறுக்கும் கருவி. 

(8) அமெரிக்கர்கள் - அமெரிக்கா கண்டத்தில் வ௫ப்பவர், 

(9) குதிரை - கொம்பில்லாத பிராணி,
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(10) 
(11) 
(18) 
(13) 

(14) 

(15) 
(16) 
(17) 

(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(80) 
(31) 

(32) 
(33) 

(84) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 

(39) 
(40) 
(41) 

ஐூராப்பிய இளலைஇயல் 

கன்செய் - சம்பாகெல் விளையும் நிலம், 

அலுமீனியம் - விமானம் செய்யப் பயன்படும் உலோகம், 

மனிதன் : உடை தரிக்கும் பிராணி. 

கல்விப் பொருள்-வெள்ளங்கொண்டு போகாதாது, கெருப் 

பில் வேகாதது, காவல் செய்ய வேண்டாதது. 

இசாட்டினம் - காந்திஜி உபயோகப்படுத்தச் சொல்லிய 

கருவி. 

ஆணி - இரும்பால் செய்யப்பட்டது. 

ஆடாதோடை - ஒரு மருச்து, 

ஆசுகவி - கொடுத்த பொருளை அடுத்த பொழுதில் 

பாடும் புலவன். ் 

காணயம் - வெள்ளித் துணுக்கு, 

கரகம் - பிரார்த்தனைக்கு எடுக்கும் பூங்குடம், 

குடிசை - பணையோல்யால் வேய்க்தது. 

தருக்க நூல் - புத்தியின் கலங்கரை வீளக்கம், 

மணிதன் - மீசை தாடி உடைய உருவம். 

காவியம் - கவி எழுதியது. 

சுகம் - *யான் சுகி' என்னும் அநுபவத்துக்கு விஷயமாகும் 

குணம். 

உப்பு - நீரில் கரையும் பொருள், 

மலேரியா - மாந்தரது உயிரை உண்ணும் கொடிய நேரய். 

வைத்தியன் - வைத்தியம் செய்பவன். 

எண்ணும் எழுத்தும் - மனத்தின் கண்கள். 

கணக்கு - அறிவியலின் இராணி. 
உஷாழை - வெப்பமண்டலக் கனி, 

மின்சாரப் பம்ப் (HKlectric pump)-maudy. G)odermad 
தண்ணீர் இறைக்கும் எச்திரம், 

பூவியல் - வரலாற்றின் அன்னை. 

பழமொழிகள் -பேச்சு உலகத்தையும் எழுத்துலகத்தை 

யும் பற்பல உள்ளங்கள் மூலம் சலித்தெடுத்த 

கோதுமை யாரும். 

நுண்கலை - மனவெழுச்சி நிறைச்த ரிச்தளை யாகும். 
செடி - தாவர உயிரியாகும். - 

அசாக்கிரதை - சாக்கிரதை இன்மையாகும். 

நிதி.அரசாங்கக்தின். வாகனம், 

போகப் பொருள்கள் - இன்றியமையாத பொருள்கள் 
அல்லாதவை. ட 

மகாத்மா காந்தி . ஈமது தேச பிதா. 
அஹிம்சை - தைரியம் உள்ளவரின் உடைவாள். 
சுத்தம் - சோறு போடும்,
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வறுமை - கம் காட்டின் சாபம். 

குடியரசு - குடிகள் தம்மைத் தாமே ஆளுதலாம். 

இருட்டு - வெளிச்சம் இன்மை, 

ஸரோஜினி காயுடு - இந்தியக் குயில், 

மகிழ்ச்சி - வருத்தம் இன்மை ஆகும், 

வரலாறு - சென்ற கால நிகழ்ச்சிகளின் குறிப்பாகும். 

ec (Olive) எண்ணெய் : சரணக் கோளாறுகளைப் 

போக்கும் தாவரப் பொருள். 

மூலிகை - வேர் மரும்து, 

முக்கோணம் - மூன்று கோடுகள் உடையது, 

75, பின்வரும் பிரிவினை களைச் சோதிக்கவும், 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 

(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(18) 

(14) 
(15) 

(16) 

(17) 
(18) 
(19) 

(20) 
a-—5 

மாணவர்கள் - உத்தமாகள், அதமர்கள், 

கிராமொயோன் (ஒலிப்பெட்டி) - யர்திரம், வட்டத்தட்டு, 

கைப்பிடி, குழாய், ஊர, 

மனிதர்கள் - பாவலர்கள், காவலர்கள். 

குரங்கு - செங்குரங்கு, கருங்குரங்கு, வாலில்லாக்குரங்கு, 

ககர வாசிகள் - கல்யாணமானவர், கல்யாணமாகாதவர், 

தாரம் இழ.க்தவா், விதவைகள், 

வைத்தியர்கள் - சமாத்தா்கள், கற்றுக்குட்டிகள். 

பொருள் - தான் தேடியது, தந்ைத அளித்தது, அரியாய 

மாய்ச் சம்பாதித்தது. 

வினை - ஈல்வினை, தீவினை. 

மனிதன் - மனம், வாக்கு, காயம். 

கிராமம் - நீர்வளம், நிலவளம், குடிவளம், 

மனிதர்கள் - போடுகள், யோகிகள், ரோடுகள், 

ஊரரர் - பகைவர், கண்பர், அயலார். 

சமயங்கள் - றிந்து, முகம்மதிய, கிறிஸ்தவ, சமண, 

ரோமன் கத்தோலிக், வைணவ; சைவ, திகம்பர 

மதங்கள். 

மக்கள் . ஆண், பெண், பாலர், முதியோர். 

கோவில்-கரப்பக்கிருகம், அச்தராளம், அர்த்தமண்டபம், 

மகாமண்டபம், ஸ்தூபி, கோபுரம். 

காச்தம் - இரும்பை இழுத்தல், வடதிசை சோக்கல், 
சடத்தன்மை. 

சத்தம் - ஓசை அல்லது கூலி. 

மனிதர்கள் - ஏதும் அறியாதார், எல்லாம் அறிந்தோர், 
செய்தித்தாள் - வாராந்தரம், இனசரி, சமூக சலம் 

பற்றியது, வாணிபம் பற்றியது, 

சுவை - கைப்பு, இனிப்பு, புளிப்பு,
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(21) 
(22) 
(23) 
(24) 

(25) 
(26) 

(27) 

(28) 

' (29) 
(30) 

(31) 

(32) 

(33) 
(94) 
(95) 

(36) 
(87) 
(38) 
(29) 
(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

ஐரோப்பிய துளலைஇயம் 

காணயம் - சீரிய ஒழுக்கம், செலாவணி. 

தங்கம் - மஞ்சள் கிறம், எடை, கனம், பரப்பு. 

பூ- நறுமணம் உடையவை, கறுமணம் இல்லாதவை, 

மனிதர்கள் - உயரமானவா, குட்டையானவர், நிதான 

புத்தி யுடையவர். 

எதிரிகள் - வலியவர், மெலியவர். 

இக்தியா - சென்னை, மத்தியப் பிரதேசம், குஜரத்து 

மஹராஸ்டிரம், இமாலயம், 

வாக்காளர்கள் - பெண்கள்? முஸ்லிம்கள், வேலையாட் 

கள், பட்டதாரிகள், முதலாளிகள், குடியானவர்கள், 

ஆளுங் கட்சியர். 

இந்தியர்கள் - இந்துக்கள், பெளத்தர்கள், சமணர்கள் 

வடஇக்தியர், தென்னிக்தியர். 

உலோகங்கள் - பொன், வெள்ளி, தாமிரம். 

செடிகள் - பழம் தருபவை, மருர்து ஆகுபவை, வெப்ப 

மண்டலத்தில் வளருபவை. 

கல்லூரிகள் - கலைக்கல்லூரி, -தொழிற் கல்லூரி, அரசினர் 

கல்லூரி, பெண்கள் கல்லூரி, 

மாணவர்கள் - பையன்கள், பெண்கள், இசைப்பிரியா, 

விளையாட்டுப் பிரியார், சோம்பேறி. 

மனிதன் - சிந்தித்தல், உணர்தல், செய்தல். 

கலைஞர்கள் - ஆண்கள், பெண்கள், கற்றுக்குட்டிகள். 

மொழிகள் - உயர்நிலைச் செம்மொழி, &ீழ்த்திசை மொழி, 

இக்கால மொழி. 

பொருள்கள் - விலங்கு, விலங்கல்லா தவை. 

மனித இனம் - வெள்ளையர், கருகிறத்தார், 

மரம் - அடிமரம், இளைகள், இலைகள். 

பெட்டி - மூடி, பக்கப் பலகைகள், அடி, 

கல்லூரி - சொற்பொழிவுல் கூடங்கள், ஆய்கூடங்கள்; 

விளையாட்டு மைதானம். 

படங்கள் - நிழற்படம், உருச் சித்திரங்கள், எண்ணெய் 

வண்ணப் படங்கள். 

நால் - முன்னுரை, பொருளடக்கம், பிற்சேர்க்கை, 

மதிப்புரை, ர 

மிருகக் காட்சி - விலங்குகள், நீரந்துவன, ஊர்வன, மரம் 

ஏறுவன, ஓடுவன, பறப்பன. 

இக்திய காணயங்கள் - வெள்ளி, நிக்கல், தாமிரம், 

காகிதம், ரூபாய், பத்து கயேபைசா,



5. சிந்தனை விதிகள் 
சாம் ஈமது சிந்தனை அனைத்திலும் அனுசரிக்கும் சில அடிப் 

படையான தத்துவங்கள் உள. அவற்றைச் சிந்தனை விதிகள் 
என்னலாம். அவை மூன்முகும்; முற்றொருமை விதி (ஏ ௦7 
102169), முரணுமை 8 (Law of Non-contradiction), p@aldraw 
விதி என்பனவாம். இவற்றின் கருத்தை விளக்குவோம். 

முற்றொருமை விதி 
வாழ்க்கையில் எப்பொருளும் ஒருமைப்பட்டிருக்கும் என்றே 

வாழ்க்கை நடத்துறோம். ஒரு வாதத் தில், நாம் கையாளும் பதத் 
தின் கருத்தும் திடீரென்று மாறுது என்று நினைத்தே சாம் வாதம் 
செய்கிடரோம். பொருளின் தன்மை ஒருமைப்படாமல் இருந் 
தாலும், பதங்களின் கருத்து இடீரென்று மாறினாலும் வாழ்க்கை 
நடத்தவோ, வாதம் செய்யவோ இயலாது. ஒன்றுபட்டிருக்தல் 
(தாதான்மியம்) என்றால், வேற்றுமை சற்றுங் கலக்காத 
ஒற்றுமையா? தங்கம் தங்கம், தருக்கம் தருக்கம், காக்தம் காந்தம், 
பசு பசு, அது அதுவே என்றுதான் சொல்லலாமா? அங்கன 
“மாயின், கூறியது கூறல் ஆகாதா? “தங்கம் மஞ்சள் நிறமானது; 
தருக்கம் ஒரு நால்; காந்தம் இரும்பை இழுக்கும்; பசு பால் தரும்” 
ஏன்று சொல், லுகிறோமே, அது ஒருமை விதிக்கு விரோதமானதா? 
இல்லை; அறவே வேற்றுமையை மறுப்பதில்லை. வேற்றுமையில் 
ஒற்றுமையைக் கூறுகிறோம்; அப்போதுதான், எழுவாய் வேறு, 
பயனிலை வேருகும். மாற்றங்களின் இடையே ஓற்றுமை காண் 

கிறோம். ஒரு செடி முளைத்துக் கிளைத்துத் தழைத்துப் பூத்துக் 
காய்க்கின்றது. இவ் வேறுபாடுகள் இருந்தும் இவை அனைத்தும் 
அச்செடியைப் பற்றிக்கொண்டே நிழ்கன்றன. ஆதலால், அச் 
செடிக்கு ஒருவித ஒன்றிப்பு உண்டு. இவை அனைத்தும் ஒரே 
பொருளைக் குறிக்கும். போர்பந்தரிற் பிறந்தவரும், ராஜ்கோட் 
ஆரம்பப் பாடசாலையில் படி.த்தவரும், கஸ்தூர்பாவை மணந்த 
வரும், இங்கிலாந்தில் சட்டப் பரிட்சைக்குப் பயின் றவரும், 
அப்துல்லா சேட்டின் வழக்கைச் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடத்திய 
வரும், டால்ஸ்டாய்ப் பண்ணையில் கல்வி கற்பித்தவரும், இக்தியா 
வின் சுதந்திரப்போரைத் தொடர்ந்து ஈடத்தியவரும், ஹரி 
ஜனங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு உழைத்தவரும், வட்டமேஜை
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மகாகாட்டில் பங்கெடுத்தவரும், பலமுறை உண்ணாவிரதம் இருந்த 
வரும் ஒருவரே. 

முூர்ணாமை விதி 

இதே கருத்தை எதிர்மறையாகவும் கரைப்பது உண்டு. 

அப்போது அதை முூரணாமை விதி என்பர். ஒருபொருள் 

முரணான தன்மைகளை உடையதாச இராது. ஒரே வாதத்தில் ஒரு 

பதம் எதிரான கருத்துக்களை உடையதாக இராது. Gr eras 

வெண்மையாகவும் வெண்மை அற்றதாகவும் இராது. ஒரே 

மணிதனை வலியன் என்றும் வலியன் அல்லன் என்றும் ஓரே சமயத் 
இல் சொல்ல முடியாது. ஒரு கம்பியைச் கூடானது என்றும், அதே 

கம்பியை அதே தருணத்தில் அதே பகுதியில் சூடற் றது என்றும் 
சொல்லுதல் தகாது. சமது சிந்தனை, முரண்பாட்டைத் தவிர்க 
Bog “மலடி மகன், ஆகாயத்தாமரை, அசைகிஐ மலை, முயற் 

கொம்பு: போன்ற முரணானவற்றைச் சிந்தனை ஏற்காது. 

நடுவின்மை விதி 

இதே கருத்தை உடன்பாட்டுப் பொருளுடன் மூன்ரும் 

விதியாக உரைப்பர். அசை நடுவின்மை விஇ என்பர். அதாவது, 

இரண்டு எதிரான பண்புகளுள் ஒன்று உண்மையாக இருக்கும், 

*இக்காகிதம் வெண்மை அல்லது வெண்மையறழ்றது;'இவ்விரண்டில் 

ஒன்று நிச்சயம்; இவ்விரண்டும் இல்லாமல் மூன்றாம் வகை ஆகாது 
என்பது உறுதி. '(வெண்மை', *வெண்மையற்றது', இவம்.றிற்கு 
நடுவில் வேறொரு கூறு கிடையாது என்று எதிர்மறைப் பதத்தை 

விளக்கும்போது கூறினோம். வெண்மை, வெண்மை அற்றது; இவை 
இரண்டும் மூரண்பதங்கள்) ஆனால் வெண்மை, பசுமை இவை 

இரண்டும் வேற்றுமைப் பதங்கள். வேற்றுமைப் பதங்களின் 
நடுவே பிறிதொரு கூறு உண்டு; முரண் பதங்களஞுக்கு இடையே 
தான் வேறு கூறு இல்லை. 

இவ்விதிகளின் உறவு 

மேற் கூறியதிலிருர்தே இவை மூன்றும் தனித்தனித் தத்து 
வங்கள் அல்ல; ஒரே கருத்தைப் பலவசைகளிலும் உரைக் 
கின்றன என்பது விளங்கும், ஒரே விதியின் பல அம்சங்களை 
இவை வெளிப்படுத்துகன்றன. மூதலாவது விதி பொருள்கள் 
ஒருமைப்பட்டன என்றும் இரண்டாவது அவை Cpr @par 
தன்மைகள் உடையவை அல்ல என்றும், மூன்றாவது முரணான
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இரு தன்மைகளுள் ஒன்று மிச்சயம் என்றும் கூறுகின்றன. இவை 

அனைத்தும் பொருள்களின் ஒன்றிப்பையே (மூரணாமையையே) பல: 

வழிகளில் தெரிவிக்கின் றன. ‘ 

விதியென்னும் பதத்தின் கருத்து 

இம்மூன்று விதிகளைப்பற்றிக் கூறினோமே, இங்கே .விதி 

என்னும் பதத்தின் கருத்துயாது? விதியில் முக்கியமாக இரு 

வகைகள் உளஉ மாருத போக்கு, வேற்றுமை இல்லாத 

ஈடவடிக்கை என்பது ஒரு கருத்து. இர்த நடவடிக்கைக்கு விலக்கே 

இல்லை. ஏதேனும் ஒரு விலக்கு இருந்தால், இது விதியாகாது. 

உதாரணமாக, புவியீர்ப்பு (ரேவரம்)) என்னும் விதியைக் கவனிப் 

போம். பொருள்கள் ஓன்றை ஒன்று திட்டமான சில வழிகளில் 

இமுக்காவிட்டால் இந்த விதி தொலைகிறது; ரீங்கிவிடுகிறது. : விதி 

என்பதற்கு இன்னொரு கருத்தும் உண்டு. அதாவது இன்னொரு 
வகை விதியும் உண்டு. விதி என்றால் கட்டளை; ஆனால் அக்கட்ட 

ஊக்கு இணங்கவேண்டும் என்றாவது, €ழ்ப்படிந்தே தரவேண்டும் 

என்றாவது நியமம் இல்லை; கட்டளையை மீறி நடக்கலாம். உடல் 

நலவிதிகள், இலக்கண விதிகள், அரசியல் விதிகள் போன்றவை 

இப்பகுதியைச் சேர்ந்தவை; இவை பெரும்பாலும் அனுசரிக்கப் 

படுவதில்லை என்பதை யார்தான் அறியார்? கோயாளிகள் சுகாதார 

விதிகளை மீறியவர்; சிறைப்பட்டவர்களும், வேறுவகையில் தண்டிக் 

சப்பட்டவர்களும் அரசியல் சட்டங்களுக்கு இணங்காதவர்கள்; 

பல மாணவர்கள் இலக்கண விதிகளை மீறியவர்கள். இங்கெல்லாம் 

வீதி என்பது மீறக்கூடிய நியமனம், அவமதிக்கக் கூடிய 

கட்டளை. 

மேலே கூறிய சிந்தனை விதிகள் எத்தகையவை? அவை மனத் 

தின் மாருத போக்கைக் கு.றிக்கிள் றனவா? அவை ஒருகாலத்திலும் 

மீறப்படுவன அல்லவா? எங்கும் எக்காலத்திலும் விலக்இல்லாமல் 

அனுசரிக்கப்படுகன் னவா? அல்லது சல காலங்களில் அவ 

மதிக்கப்படும் விதிகளா? ல சமயங்களில் மீறப்படுகன் றனவா? 

சற்று யோடித்துப் பார்த்தால், சிந்தனை விதிகள் இரண்டாம் 

வகையைச் சேர்ந்தன என்பது எளிஇல் புலப்படும். ஏனெனில் 

இந்தனை விஇகள் மீறக் கூடாதவையானால் போலி நியாயங்களும் 

குதர்க்கங்களும் இருக்க இடம் இல்லையே. ஆனால் போலி 

நியாயங்கள் மலிந்து கடக்கன் றனவே. ஆகவே, உடல்கல விதிகள், 

இலக்கண விதிகள், அரசியல் விதிகள்போல் சிந்தனை விதிகளும் 

மீறக் கூடிய கட்டளைகளே; சில சமயங்களில் அனுசரிக்கப்
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படுகின்றன; சில சமயங்களில் ௮ னுசரிக்கப்படுவதில்லை. அனு 

சரிக்கப்பெறும்போது உண்மை அறிவும், அனுசரிக்கப் பெறுத 

போது தர்வாதங்களும் ஏற்படுகின், றன. 
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சிந்தனை வீஇுகளைக் கூறி, விளக்குக. 

சிந்தனையின் முற்றொருமை விதி என்றால் என்ன? இவ்விதி 

உண்மை என்றால், எங்ஙனம் எழுவாயும் பயனிஸையும் வெவ்வேறாக 

இருக்க முடியும்? 
இந்தனை விதிகள் ஒவ்வொன்றின் சம்பக்தத்தையும் விளக்குக. 

இந்தனை விதிகள் ஏன்று பேசும்போது *விதி' என்பதன் கருத்து 

யாது? 

*இருகூற்றுப் பிரிவினை, கடுவின்மை விதியை ஆதாரமாக 

உடையது.” இதை விளக்குக,



0. உரைகள் 

உரையும் வாக்கியமும் 

இதுகாறும், கருத்துக்கோடலையும் அதன் மொழி உருவமாகிய 
பதத்தையும் விளக்கினோம், இணி, சிந்தனைச் செயலில் பி.றிதொன் , 
முய தீர்ப்பையும் அதன் மொழி உருவமாகிய உரையையும் 

விளக்குவோம். தீர்ப்பின் சொல்லுருவமாயெ உரை ஒருவகை 
வாக்கியமாகும். உரைக்கும் வாக்கியத்துக்கும் உள்ள வாகி யாது? 
உரைக்குப் பொய்ம்மை, மெய்ம்மை என்னும் வித்தியாசம் 

பொருந்தும் என்று முன்பே கூறினோம். இஃதே உரையின் இறப் 

பியல்பு “gb. go iar உண்மை அல்லது இன்மையைக் 

கூறுவதே உரையாகும். இதைக் கூருத வாக்கியங்கள் உரையாகா, 

"மழை பெய்கிறதா? இவன் கணக்கா?” போன்ற, கேள்வியைச் 
குறிக்கும் வாக்கியங்களின் கோக்கம் அறிவு புகட்டுவது அன்று, 
அவை ஐயத்தைக் காட்டுகன்றன, *தமிழ் மொழி நீடூழி வாழ்க; 
பொங்கும் மங்களம் எங்கும் தங்குக£ போன்ற ஆசையைக் 
குறிக்கும் வாக்யெங்களும் உரையாசா; ஏனெனில் அவை அறிவை 
அளிக்கவில்லை; விருப்பத்தையே தெரிவிக்கெ றன. (தெய்வம் 
தொழு; சல்லைப் பறவைகள் மீது எறியாதே; இடதுபக்கம் போ” 
போன்ற விதிவாக்கியங்களும் அறிவைத் தராமல், &ீழ்ப்படி தலையே 

கோருகின்றன. *என்ன மதியீனம்/ எவ்வளவு அழகு!” போன்ற 

வியப்பைக் குறிக்கும் வசனங்களும் உரையாகா; அவை செய்தியை 
(அறிவை) அளிக்கவில்லை. பொய் அல்லது மெய் என்று இர். 

மானிக்கக்கூடும் தன்மையுடைய வாக்கயமே உரை. ஆகவே 
உரையனைத்தும் வாக்கியங்கள் ஆரும் ; ஆறுல் வாக்கியங்கள் அளைத்தும் உரை' 

யாக், ் 

உரையின் வகைகள் 

உரைகளை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்; சார்பற்ற உரை: 

(Categorical), erirtyjoo eng (Hypothetical), விகற்ப உரை: 

ம01476), புல் பசமையானது; பிறந்தவர் இறப்பர்; இரும்பு: 

பளுவானது; ஆத்துமா அழிவற்றது' இவை போன். றவை யர்தொரு” 

நிபந்தனையும் இல்லாமலும், நிச்சயமாகவும் . உரைப்பன பற்றி! 

இவற்றைச் சரர்பற்றவுரை என்கமோம். ஆனால், பின்வரும் உரை 

கள், நிபந்தனைகள் உடையவைபம்.றி, சார்புற்ற உரை என்றோம். .
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குற்றம் பார்ககின், சுற்றம் இல்லை; உரைத் தேடின், ஏரைத் தேடு” 
வானம் சுருங்கில் தானம் சுருங்கும்; பணப்புழக்கம் குறைந்தால் 
வட்டி அதிகமாகும்; கண்டது கற்கப் பண்டிதனாவன்” இங்கெல் 
லாம் பயனிலை நிச்சயமாக உரைக்கப்படவில்லை; ஙிபர்தனையைப் 
பொறுத்தே கூறப்படுகிறது. (வானம் சுருங்கில், தானம் சுருங்கும்” 
என்பது தானம் சுருங்கிற்று என்று கூறவில்லை; ஆனால் வானம் 
சுருங்குதல் என்னும் கிபக்தனை பூர்தீதியானால், தானம் சுருங்குதல் 
என்னும் விளைவு ஏற்படும் என்றே உரைக்கிறது, முன் சொல்லி 
யதைச் சார்ந்தது, பின்சொல்லியது. இவை சார்புற்றவுரைக 
ளாகும். சில உரைகள் இரண்டு மூன்று விசற்பங்களை (41% - 

கரன் - பட்சங்களை அல்லது பிரிவுகளைக் கூறும், உ.ம். 

(கட்டையோ, கள்ளனோ ; இப்பியோ, வெள்ளியோ; பரீட்சையில் 
தேறிய மாணவன் அறிவாளி அல்லது உழைப்பாளி; இவன் குற்ற 
வாளி அல்லது குற்றமற்றவன்; காப்பாளன் காட்டுவது சிவப்புக் 
கொடியோ, பச்சைக் கொடியோ; இம் முக்சோணம் சமபக்க முக் 
கோணம் அல்லது இரு சமபக்க முக்கோணம் அல்லது அசமபக்க 
முக்கோணம்; இவருடைய செல்வம் தாம் தேடியது அல்லது தக்தை 
யளித்தது அல்லது அமியாயமாய்ச் சம்பாதித்தது; இவை இரண்டு, 
மூன்று பட்சங்களில் ஒன்று இருக்கவேண்டும் என்று கூறு 
இன் மன; பிச்சயமாக ஒன்றைக் கூறவில்லை; இவற்றை விகற்பஉரை 
கள் என்பர். 

சார்பற்ற உரைகளின் வகைகள் 

சார்பற்ற உரைகள் தன்மை (01119) பற்றி உடன்பாட்டுரை 
(Affirmative proposition), எதிர்மறை உரை (11625144௦ றர௦- 
position) என இருவகைப்படும். *பொறுத்தார் பூமியாள்வார்; 
சிகிகியர்கள் நல்ல சிப்பாய்கள்; அசுத்தமே நோய்க்குகீ காரணம்; 
அதிக ஆசை அதிக ஈஷ்டம்; பொன் மஞ்சள் கிறமானது; பூமி 
உருண்டை வடிவினது; கடன்பட்டு வாழாமை இனிது; 
நாட்டுடை நல்ல உடை' இவை போன்றவை உடன்பாட்டு 
உரைகளாகும். இங்கே எழுவாய் பயனிலையுடன் என்றுகிறது. 

எழுவாயும் பயனிலையும் பொருத்த முடையவை; இவவுரைகள் 
உண்மையைக் கூறுகின்றன. இன்மையைக் கூறும் உரைகள் 
எதிர்மறை உரைகளாகும், *கோவலன் கள்வன் அல்லன்; சூடுண்ட 
பூனை அடுப்பங்கரை ஏழுது; வெளுத்ததெல்லாம் பால் அல்ல: முற் 
றும் ஈல்லதே இல்லை; ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது; 
துணையுடையான் பகைக்கு அஞ்சான்; பழம் வேண்டாச் குரங்கு
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இல்லை; காண்பன எல்லாம் காட்சி அல்ல” போன்றவற்றில் எழு 

வாய் பயனிலையிலிருந்து மாறுகிறது: பயனிலை எழுவாய்கீகுப் பொருக் 

தாது. கொடுக்கப்பட்ட எழுவாய் இன்னது அன்று என்று உரைக் 

கிறோம். சார்பற்ற உரைகளை, அளவு (Quantity) பற்றி 

நிறைஉரை (Universal proposition) என் றும். குறைஉரை 

(Particular proposition) என்றும் பிரிப்பது உண்டு. 

“பறவைகள் எல்லாம் இறகுடையவை; செடி.கள் அனைத்தும் 

சூரியனிடமிருந்து ஒளியை அடைகின்றன ; இளிகள் எல்லாம் 

வளைந்த மூக்கு உடையவை; பறவைகள் குட்டி. போடுவன அல்ல” 

இவ்வுரைகளில் எழுவாய்ப் பொருள்கள் அனைத்தையும் பற்றிப் 

பேசுகிறோம். பயனிலை எழுவாய்ப் பொருள் முழுவதற்கும் 

பொருந்தும்; இவை நிறைவுரைகள் ஆரம். பொது உரை என்றும் 

சொல்வர். 
தல மலர்கள் ஈறுமணம் உடையவை; இல குரங்குகளுக்கு 

வால் இல்லை; சில பெண்மணிகள் தீரமாய் காட்டுக்கு உழைத்து 

வருஇரர்கள்; சில மனிதர்கள் யோக்யெர்கள் அல்லர்; சில படங் 

கள் சிறுவர் பார்க்கத் தக்கவை அல்ல': இவற்றில் பயனிலை எழு 

வாயில் சிறுபான்மைக்கே பொருந்தும். இவற்றைக் ருறை உரை என் 

போம். சிறப்புரை என்றும் சொல்வர். 

நால்வகை உரைகள் 

தன்மை, அளவு இவை இரண்டையும் கலந்து சார்பற்ற 

உரைகளை கால்வகைப் படுத்தலாம். 

1. overure.@ Ae pes.og (Universal affirmative): BM & (a 

கள் எல்லாம் கறுப்பு; குதிரைகள் எல்லாம் ஒற்றைக் குளம்பு 

உடையவை, 

2, உடன்பாட்டுக் குறைஉரை (1வா்0]ஹ affirmative): @w 

மலர்கள் ஈறுமணம் உடையவை; சில குதிரைகள் வெண்மை 

யானவை. 

8. எதிர்மறை கிஹறைஉரை (1724767891 negative): upamasar 

குட்டி. போடுவதில்லை; சிங்கம் சாகபட்சணி அன்று. 

4. எதிர்மறைக் குறைஉரை : (81100) negative): சில 

மலர்கள் ஈறுமணம் உடையவை அல்ல; சில குதிரைகள் வெண்மை 

அல்ல. 

இர்கால்வகை உரைகளையும் அடிக்கடி. வழங்கவேண்டி. வரும் 

அவற்றைப் பின்வரும் சங்கேதங்களால் கு.றிப்போம்; 

உடன்பாட்டு நிறைஉரை — (A) & 

உடன்பாட்டிக குழைஉரை 4. (1) ஐ:
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ஏதிர்மறை நிறைஉரை — (KE) * 

எதிர்மறைச் குறைஉரை 4 (0)ஓ 

உரையின் பருதிகள் 

மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் தீர்ப்புக்களின் இரு பகுதிகளாகிய 

எழுவாம், பயனிலை இவற்றைப்பற்றி உரைத்தோம். உரைப்பது 

பயனிலை, உரை பெறுவது ஏழுவாய். புல் பசுமையானது' என் 

பதில் “புல்' raped: (Subject), “பசுமை' பயனிலை (௦01௦௧8. 

இலை இரண் டின் இணைப்பை “ஆகும்” என்னும் சொல் கூறுகிறது. 

இந்த இணைப்பை ஆங்கிலத்தில் கரணை (Gopula, coupling link) 

என்பர், ஆனால், இது மூன்றாவதான தனிப்பகுதி ஆகாது. ஒரு 

சிக்கலான முழுப் பொருளின் பகுதிகள் பொருந்தியிருப்பதை - 

பகுதிகளின் இணைப்பையே-இது குறிக்கும். இணைப்பு (௦றய18), தீர்ப் 

Gear georwrorGu (Sign of judgment) ஆகும். “புல்' எழுவாய்; 

பசுமை” பயனிலை, புல் பசுமையாக இருத்தல்" இணைப்பு என்று: 

கூறினால் மிகையாகாது, இணைப்பு என்பது சிக்கலான பொதுமைக். 

கருத்இன் பொருத்தத்தை (00188401 between paris of a complex 

14௧ குறிக்கிறது. இணைப்புக்கு ஒரு தணி இருப்புக் படையாது.. 

ஆனால், தீருக்க முறையில் தீர்ப்புக்களிலிருக்து அனுமான வாக் 

இயங்களைப் பெறும் பொருட்டு, தீர்ப்பை மூன்று பகுதிகளாகப் 

பிரிக்கறோம்; எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு (அல்லது கரண) எழு 

வாய் - பயனிலைத் தொடர்பே இணைப்பு என்பதை மறக்கலாகாது. 

சாதாரணமாக *இல்லை' “அல்ல”, *இருக்றெது',  *ஆகும்' 

“ஆகாது”, ஏன்ற சொ.ற்களாலேயே இணைப்பைக் குறிக்கிறோம். 

பறவைகள் குட்டிபோடுவன அல்ல” என்னும் தீர்ப்பில் பறவைகள்” 

எழுவாய்; (குட்டி, போடுவன' பயனிலை; *அல்ல' இணைப்பு, 

வழக்கில் இருக்கிறது” ஏன்முல் *இப்போது இருக்கிறது! என்று 

பொருள். *கடவுள் இருக்கிறார், கங்காரு என்னும் பிராணி. 

இருக்கிறது என்னும்போது இருப்பைக் குறிக்கறோம்; உண் 

மையை  ஓப்புக்கொள்கோம். தருக்க முறையில் “இல்லை”, 

அல்ல", 'ஆகும்' போன்ற சொற்கள் சகாலத்தையோ, இருப்பையோ 

குறிப்பதில்லை. இங்கே இர்ப்புச் கூறப்படுகிறது என்றே பொருள் 

படும். ஆகவே காலத்தைப் பற்றிய குறிப்பை இணைப்பிலிருந்து 

பிரித். துப் பயனிலையுடன் சேர்ப்பதே தருக்க மரபு, *அரசன் 

சேற்று மூடி சூட்டப் பெற்ருன்” என்பதை *அரசன்' எழுவாய்; 

கற்று முடி சூட்டப் பெற்றவன்” பயனிலை; “ஆவன்' இணைப்பு 

என்று பிரித்துக் காண்பித்தல் வேண்டும். வறுமை கொடிது”
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ஏன்பதை (வறுமை கொடியது அகும்' என்றும், *அடாது 
செய்தார் படாது படுவார்! என்பதை *அடாது செய்தார் 
படாது படுவர் gar’ என்றும், (உழைத்தல் மனிதரது 
கடமை”. என்பதை *உழைதீதல் மனிதரது கடமை ஆகும்” 

- என்றும் உரைக்கணே்டும். ஆங்கில வாக்ய அமைப்புக்கும் 
தமிழ் வாக்யெ அமைப்புக்கும் உள்ள வேற்றுமையைக் காண்க. 
ஆங்கிலத்தில் எழுவாய், இணைப்பு, பயனிலை என்ற வரிசையையும் 
தமிழில் எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு என்ற வரிசையையும் 
பார்க்கிறோம். புல் பசுமை நிறம் ஆனது (௨88 18 21660), இம் 
மூன்று பகுதிகளையும் தனித்து உரைக்க வேண்டியது அவசியம் 
என்று அளவைடஇயல் கூறுகிறது. அப்போதுதான் ஒரு நீர்ப் பி 
னுடையவோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திீர்ப்புசக்களினுடையவோ 
அனுமானங்களை எளிதில் பெறக்கூடும். 

வாக்கியங்களை அனவை முறையில் உரைகளாக மாற்றல் 

நமக்குக் இடைத்துள்ள தீர்ப்பு வாக்கியங்களை ஆ, ஐ, ஈ, ஓ 

என்ற கான்கு உரைகளில் ஏதேனும் ஓன்ருக மாற்று, அதாவது 
தன்மை, அளவு, இவற்றை வெளிப்படையாகக் காண்பித்தும், 

எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு இவற்றை விளக்கிக் காட்டியும் 
வெளியிடவேண்டும். *அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு என்பதைப். 
'பனிங்குகள் அனைத்தும் அடுத்தவற்றைக் காட்டுபவை ஆகும்” 

என்று கூறவேண்டும். (கெடுவான் கேடு ஙினைப்பான்' என்ப 
தைக் *கேடு நினைப்பவர் எல்லாம் கெடுபவர் ஆவர்” என்றும், 

*இளம்புல் வெகுநாள் நில்லாது” என்பதை *இளம்புல் அனைத் 

தும் வெகுகாள் நிற்பவை ஆகா' என்றும் சொல்லவேண்டும். 
இலக்கணத்தில் கூறும் பயனிலைக்கும் தருக்கத்தில் கூறும் பய 
னிலைக்கும் வேற்றுமை உண்டு என்பதைக் காண்க, 

Geo: - 4 

“சில* என்னும் சொல்லின் பொருள் யாது? உலக ஈடவடி.க்கை! 
பில் சில மட்டும்' என்ற பொருளில் அதைக் கையாஞளுஇரோம்.! 
சில குஇிரைகள் வெண்மை' என்றுல், “சில குதிரைகள் மட்டும்”. 
வெண்மை என்று எண்ணுகிழோேம்: வேறு சர்தர்ப்பங்களில் 
சிலவற்றையாவது” என்னும் பொருளில் உபயோகிக்கிறோம்; ஒரு 
வேளை, எல்லாரும்: என்றுகூடப் பொருள் படலாம். ஒரு 
பரீட்சையில் தேறியவர்களின் பதுிவெண்களைச் செய்தித்தாளில் 

காணும்போது, நினைவில் இருக்கும் சில ஈண்பர்களின் எண்கள்.
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தே.றியவர்கள் எண்களாக இருக்கின்றன. மம்ற ஈண்பர்களின் 
எண்கள் தெரியவில்லை. இச்சந்தர்ப்பத்தில் 'சில ஈண்பர்கள் 
தேறிவிட்டார்கள்' என்கிேன். இங்குச். சில்ரே தேறிஞர்கள், 
சிலர் தேறவில்லை என்று பொருள் கொள்ளலாமா? மற்ற ஈண்பர் 
களின் எண்கள் தெரிந்து ஒத்துப்பார்த்தால் அவர்களும் தேறின 
வர்களாக ஆகலாம்; தேருமலும் இருக்கலாம். தேறியிருப்பதற்கும் 
இடமிருப்பதால் சிலர் தேறினார்கள்,' என்முல் சிலராவது தேறி 
னார்கள் என்றே பொருள். மூழு விவரங்கள் கிடைத்தால், 
ஈண்பர் அனைவரும் கேறியதாகவும் இருத்தல் கூடும். இவ்விரண்டு 
கருத்துக்களில் பொதுவானதைத் தருக்க நூல் கூறவேண்டியதே 

தகுதியானதால் தருக்க முறையில் *சிலர்' என்பது *சிலராவது, ஒரு 
ளை அனைளருங்கடட' என்று பொருள்படும். *சிலர் மட்டும்தான்” 
என்று ஆகாது. இவ்விரண்டில் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற கருத்தைக் 
கண்டுகொள்ள வேண்டும். 

வேறு சில சொற்கள் 

*அகேகமாக, பெரும்பாலும், சாதாரணமாக, அடிக்கடி” 

என்னும் சொற்கள் எழுவாயைத் தழுவினால், அவை குறைஉரை 

களையே குறிக்கும்; நிமைஉரையைக் குறிக்க மாட்டா, உ-ம்2 
“அழைக்கப் பெற்றவர் அகேகமாக வந்தனர்; பெரும்பாலர் 

வாக்குரிமையைப் பதிவு செய்தனர்; வெண்ணீறமும் நீல வீழி 
களம் உடைய பூனைகள் சாதாரணமாகக் குருடு! இவை உடன் 
பாட்டுக் குறை உரைகளே. மேலும், ஐயம் இருக்கும்போது, குறை 

உரையாகக் கொள்ளுவதே சாலச் சிறந்தது. 

அளவு கூறு உரை 

Go உரைகள் அளவை வெளிப்படையாகக் குறிக்காமல் 
இருக்கின்றன. உ-ம்: *மருந்து சுசக்கும்; மலர்கள் ஈறுமணம் 

உடையவை; மேலே ஏறிந்த பொருள்கள் 8மே விழும்; பெண்கள் 
கோழை மனம் உடையவர்; குழந்தைகள் தொந்தரவு தருபவை; 
ரோஜா முள் உடையது. ஆத்திரக்காரருக்குப் புத்தி மட்டு; 

பட்சிகள் பாடுகின்றன; கோள்கள் சூரியனைச் சம்றுகின்றன; 

அம்மை குத்திக்கொண்டவர்கள் வைசூரியிலிருந்து தப்பித்துக் 

கொள்கிறரார்கள்' போன்றவை அளவுகூறு உரைகள் (Indesignate 
1000814108). இவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் சந்தர்ப்பத்திலிருந்தும், 

பொது அறிவைக்கொண்டும் ரிறைஉரையா, குறைஉரையா, என்று 
இர்மானிக்கவேண்டும். எழுவாய்ப் பொருளின் முழுமையையும்



உரைசுள் ரர் 

குறித்தால் நிறைஉரை; சிறுபான்மையைக் கு.றித்தால் குறைஉரை. 

*சில மருந்துகள் சுசக்கும்; Aa மலர்கள் கறுமணம் உடையவை? 
சில பெண்கள் கோழை மனம் உடையவர்கள்; மேலே எறிந்த 
பொருள்கள் அனைத்தும் மே விழும்; ரோஜா அனைத்தும் முள் 
உடையது; சில குழந்தைகள் தொந்தரவு தருபவர்கள்; கோள்கள் 
எல்லாம் சூரியனைச் சுற்றுகின்றன”? என்று அறியவேண்டும். 

ஆகவே சல நிறைஉரைகள், சில குஉரைகள். ஐயம் இருப்பின், 
குைஉரையாகக் கொள்வதே மேல். 

"வெளுத்த தெல்லாம் பால் அல்ல! என்னும் எதிர்மறை 
உரை, மேற்கூறிய கால்வகைகளுள் எதைச் சார்ந்தது சில 
வெளுத்த பொருள்கள் பால் அல்ல - எதிர்மறைக் குஹறைஉரை. 
“மின்னுவதெல்லாம் பொன் அல்ல என்பது சில மின்னும் 
பொருள்கள் பொன் அல்ல என்ற பொருளில் எதிர் 
மறைக் குறைஉரை, *வைத்தியருடைய முயற்சியெல்லாம் பயன் 
படா: என்பது *வைத்தியர் முயற்சிகளில் ஒன்றும் பயன்படாது” 
என்ற பொருளில் எதிர்மறை நிறைஉரை. எந்தச் சாக்குப் 
போக்கும் ஏற்கப் பெறாது என்பது *ஒரு சாக்குப் போக்கும் 
ஏற்கப் பெரறுது”- என்ற பொருளில் எதிர்மறை நிறைஉரை. 
“எல்லாம், இல்லை,” *அனைத்தும் yar’, எல்லாம் அல்ல" 
போன்ற சொம்றொடர்கள் ஈரொட்டான கருத்துடையவை; இவை 
சில சமயங்களில் எதிர்மறை கிறைஉரையாகவும், வேறு சமயங் 

களில் எதிர்மறைக் குறைஉரையாகவும் தொழில் புரிகின்றன. 
இதைக் கவனித்தே உரைகளின் உட்கருத்தை வெளியிடவேண்டும், 

சிறப்புரை 

*கம்பர் கவிச்சக்கரவர்த்இ; ஜவாஹர்லால் கேரு இக்தியாவின் 
பிரதம மந்திரி; விசுவகர்மா தெய்வச் சிற்பி; காவிரிப்பூம்பட்டினம் 
சோழ காட்டின் தலைககராக இருந்தது; சிலப்பதிகாரம் கண்ணகி 
யின் கதை கூறும்; ஸி. வி. ராமன் நோபெல் பரிசு பெற்றவர்; 
இமயமலை இந்தியாவுக்கு வடக்கெல்லை'-இவ்வுரைகள் ஒவ்வொன் 
௮ிலும் எழுவாய், சிறப்புப் பதம். ஒரு தனிப் பொருளையோ, தனி 
மனிதனையோ குறிக்கிறது; ஆனாலும் ஒரு பகுதியைக்” கு.றிக்காமல் 
முழுப்பொருளையோ, ஓருவரை முழுமையாகவோ குறிப்பதனால் 
இவ்வுரைகளை நிறைஉரையாக (பீஈ/ரவவி)வே தருக்கம் கருது 
கிறது. விதி வலிது, தருமம் தலைகாக்கும்; “நன்றி மறப்பது 
sor oop போன்ற இறப்புப் பதத்தை எழுவாயாகவுடைய 
உரைகளும் பொது உரைகளே:! ஈறைஉரைகளே,
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பிநிதொழி உரை ் 

இலக்கிய மன்ற உறுப்பினர்களே உள்ளே அனுமதிக்கப் 

படுவர்; பட்டதாரிகளே நியமிக்கப் பெ றவர்,” கல்யாணம் 

ஆகாத மாணவர்களுக்கே உபகாரச் சம்பளம் அளிக்கப்படும்; 

பன்னிரண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களே இலவசமாகப் பார்க்க 

லாம் போன்ற உரைகளின் கோக்கம் குறிப்பிட்டவரைத் 

தவிரப் பிறரை நீக்குவது அல்லது ஒதுக்குவதே. ஆனது பற்றி 
இவற்றைப் பிறிதொழி உரைகள் (78801081௭௦ propositions) என்பர். 

இவற்றின் கருத்து வேறு, பின்வரும் உரைகளின் கருத்து வேறு 

என்பது அளன்றிப் பார்த்தால் புலப்படும். *இலக்கெமன்ற 

உறுப்பினர் அனைவரும் உள்ளே அனுமதிக்கப் படுவர் 

பட்டதாரிகள் அனைவரும் நியமிக்கப் பெறுவர்; . கல் 

யாணம் ஆகாத மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் உபகாரச் சம்பளம் 

அளிக்கப்படும்; பன்னிரண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அனை 

வரும் இலவசமாகப் பார்க்கலாம்.” - முதலிழ் கூறிய உரைகளின் 

நோக்கம் பிறிது ஒஓழித்தலே ஆகும். ஆகவே, உடன்பாட்டுரை 

களாகத் தோன்றினாலும், அவற்றை எதிர்மறை நிறைவுரைக 

ளாகவே (௪) மாற்றி அமைக்கவேண்டும். 
*இலக்கயெமன்ற உறுப்பினர் அல்லாதார் எவரும் அனுமதிக்கப் 

படார்; பட்டதாரிகள் அல்லாதார் ஒருவரும் நியமிக்கப்பெரும்? கல்யாணம் 

ஆள மாணவர் ஒருவருக்கும் உபகாரச் சம்பளம் அளிக்கப் 

படாது; பன்னிரண்டு வயதுக்கு மேற்பட்டஎர் எவரும் இலவச 

மாகப் பார்க்கக்கூடாது” - இவற்றை உடன்பாட்டு உரைகளாகக் 

கூறவேண்டுமானால், பயனிலையை எழுவாயாக்கி அமைத்தல் 

வேண்டும்.  *பட்டதாரிகளே நியமிக்கப் பெறுவார்' என்பதை 

நியமிக்சப் பெறுபவர் அனைவரும் பட்டதாரிகள் அவர்”? உடன் 

பாட்டு நிமை உரை (ஏ). பட்டதாரிகள் அனைவரும் மியமிக்கப் 

பெறுவர்,” என்பது தவறுகும். இதை ஈன்கு உணரவேண்டும். 

தவிர்ப்புரை 

சில இடங்களில் உரைகள் சிலவம்றைத் .தவிர்க்கின் மன. 

அவற்றைத் தவிர்ப்புரை (138௦6011௭6 றா000811100) என்போம். ஆனால் 
இவற்றுள் தவிர்க்கப் பெறுவது குறிப்பிட்ட பொருளாக இருந்து 

எஞ்சியவை அனை த்துக்கும் பயனிலை பொருக்துமானால் உரை, சிறை 

வுரை ஆகும். (உ-ம்); “பாதரசம் தவிர உலோகங்கள் அனைத்தும் 

இடப் பொருள்.' இது உடன்பாட்டு நிறைஉரை, (ஆ); "ஒன்று தவிர 

உலோகங்கள் அனைத்தும் இடப்பொருள்' இது குறைகசை, ஐ.
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இங்கே தவீர்க்கப் பெறுவது தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட ' 

வில்லை, ஆகவே, இது குறைஉரை; ஈிறைஉரை ஆகாது. எழுவாய் 

முழுமையும் தெளிவாக இல்லை. “பாதரசந் தவிர உலோகங்கள் 

அணைத்தும்” என்பது திட்டமான மூழுமையைக் குறிக்கிறது. 

பரீட்சை எழுதின மாணவர் அனைவரும் இராமன் நீங்கலாகத் 

தேர்ந்தனர்” என்பது, நிறைஉரை; ஆனால், “ஒருவன் தவிரப் 

பரீட்சை எழுதிய மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ந்தனர்” என்பது 

குறைஉரை (ஐ); “எந்த ஒருவன்,” என்பது உறுதியாகத் தெரியாத 

தால் எழுவாயின் முழுமையைக் கூற இயலாது. 

உரைகளின் பொருன் 

ஒவ்வோர் உரையிலும் இரண்டு பதங்கள் உள; ஒவ்வொரு 

பதத்துக்கும் குணக்குறி, பொருட்குறி, என இரு கருத்துக்கள் 
உண்டு என்று முன்பே கூறினோம். ஆகவே, ஒவ்வோர் உரைக்கும் 

நான்கு வகையில் பொருள் (10014) கூறலாம். (4) எழுவாய், 

பயனிலை இரண்டையும் பொருட்குறியில் (1920௩84100) கொள்ள 

லாம்; இரண்டும் இனங்களைக் (00௦) குறிப்பதாகப் பொருள் 

கூறலாம். “மனிதர்கள் இறப்பவர்கள்” என்றால் “மனித இனம் 

இறப்பவர் இனத்தில் அடங்கியது” என்பது பொருள். “குதிரைக் 

குக் கொம்பு இல்லை” என்றால் “குதிரை இனம் கொம்புள்ள்வை 

இனத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது' என்பது பொருள். 

Qos Daeg (Class view) என்னலாம். (8) எழுவாய், பயனிலை 
இரண்டையும்குணக்குறியில் உணரலாம். அப்போது உடன்பாட்டு 

உரை இரண்டு குணங்களின் உடன்பாட்டையும், எதிர்மறை 

உரை இரண்டு குணங்களின் வேறுபாட்டையும் காண்பிக்கும். 

*மலர்கள் அழகானவை” என்றால், மலரின் தன்மையும் அழகு 

என்னும் தன்மையும் சேர்ர்திருக்கன்றன என்பது பொருள். 

ஆத்துமா அழிவற்றது” என்றால், ஆத்துமாவின் தன்மையும் அழியுக் 
தன்மையும் கூடி இரா. ஒரு குணம் மற்றொன்றை விலக்குகிறது. 

இதை உரைகளின் Ganbprdq (Attributive view) என்பர். (8) 

எழுவாயைக் குணக் குறியிலும் பயனிலையைப் பொருட் குறியிலும் 

அறியலாம். “மின்னுவதெல்லாம் பொன் அல்ல' என்றுல் 

“மின்னும் தன்மை பொன்னாகிய பொருளை எப்போதுங் குறிக் 

'இறதில்லை' என்பது கருத்து. “வெண்ணிறத்தது சங்கு' என்பது 

“வெண்மை என்னும் தன்மை சங்கென்னும் பொருளைக் காட்டு 

(கிறது எனக் கூறுகிறது. இதை உரைகளின் எழுளாய்க் குணநோக்கு 

‘(Subjective view) என்னலாம். இங்கே எழுவாய் குணமாகக் கருதப்
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படுகிறது. (4) எழுவாயைப் பொருட் குறியிலும் பயனிலையைக் 

குணக் குறியிலும் கொள்ளலாம். *செல்வம் நிலை நில்லாது” 

என்னும்போது, செல்வமாகிய பொருள் நிலைகிற்கும் குணம் இல்லாதது 

என்பது கருத்து, ரோஜா முள் உடையது" என்றால், ரோஜா 

என்னும் பொருள் முள் உடைமை என்னும் குணத்தை உடையது 
என்பது பொருள், இதை உரைகளின் பயனிலைக் குணநோக்கு 

(Predicative view) என்னலாம்; இங்கே உரைகளின் பயனிலை 

குணமாகக் கருதப்படுகிறது. 
இவை நான்கும் எதிரான அம்சங்கள் அல்ல, ஓன்றை ஒன்று 

பூர்த்தி செய்பவைகளே. எல்லா உரைகளுக்கும் இக்கான்கு 
முறையில் பொருள் கூறலாம்; இவை உரையின் பல அம்சங்களைக் 

காண்பிக்கின்றன. எனினும், சில உரைகளுக்கு இன சோக்கே 
பொருந்தும். வகைப்படுத்தலைக் குறிக்கும் உரைகளுக்கு இன 
நோக்கே ஏற்றது. குதிரை நான்கு கால் பிராணி” என்றால் கான்கு 

கால் பிராணிகளின் இனத்தில் குதிரை இனம் சோந்தது என்பதே 

முகீகியக் கருத்து. முற்றும் விசாரியாத காரியம் நேராகாது” 
என்றால் முற்றும் விசாரியாமையும் நேராதலும், garg சேராப் 

பண்புகள் என்பதே முக்கியப் பொருள். இங்கே குண நோக்கே 
பொருத்த முடையது. :குதிரைகீகுக்கு கொம்பில்லை' என்ருல் 
குதிரை இனத்துக்குக் கொம்புடைமை என்னும் குணம் ஒவ்வாது 

என்பதே பொருள். இங்கே பயனிலைச் குணகோக்கே பொருந்தும். 
பல உரை களுக்கு இப் பொருளே பொருந்தும். (வெண்ணிறத்தது 

சங்கு' என்றால் வெண்ணி௰ம் உடைமை சங்கு என்னும் பொருளைக் 
காட்டும் என்பது கருத்து, இங்கே எழுவாய்க் குணகோக்கே 
பொருந்தும், உரைகளின் கருத்தைக் கூறக் கூடுமானால் மேற் கூறிய 
வண்ணம் ஓவ்வொன்றுக்கும் பொருத்தமான ஒரு பொருளையே 
சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு கூறுவதே நலம். ஆயினும், வழக்க 

முறைத் தருக்கம் இன நோக்கையும் பயனிலைக் குணகோக்கையுமே 
வலியுறுத்துகிறது என்பதை இங்கே கூறுதல் வேண்டும், 

பதத்தின் பரவல் 

நால்வகை உரைகளிலும் இன அம்சத்தைக் கொண்டு 
அவற்றின் பதங்களின் பரவலைப் பற்றி இங்கே ஆராய்வோம். 
இனம் முழுவதையும் குறிக்கும் பதம் (19181711௨0 41) நிறைவுற்ற 
பதமாரும். இனத்தின் பகுதியைக் குறிப்பது நிறைவற்ற பதம் (Undistri- 
buted term) ஆகும். உ-ம்: “பறவைகள் குட்டி போடுவதில்லை; 

குதிரைகள் எல்லாம் நான்கு கால் பிராணி' இவை இரண்டும் நிை ற
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வுரைகள். “இவற்றின் எழுவாய்கள் இனம் முழுவதையும் குறிக் 
கின்றன. ஒரு பறவையும் குட்டிபோடுவதில்லை, ஒவ்வொரு. குதிரை 

யூம் கான்கு கால் பிராணி', இங்கே எழுவாய் பூரணமான பொருட் 
குறி உடையது; இங்கே முழுப் பரவலைக் சாண்டுமரோம். இவற்றின் 
எழுவாயை கிறைவுற்ற பதம் என்கிறும். ஆகவே, நிறைஉரை 
களில் எழுவாய்கள் நிறைவுற்ற பதங்கள். குறைஉரைகள் 
எழுவாயின் பகுதியையே குறிக்கின்றன? ஆகவே அவற்றின் 
எழுவாய் நிறைவற்றது, உ-ம்; சில குிரைகள் வெண்மை 
யானவை; சில மலர்கள் கறுமணம் அற்றவை'- இவற்றின் 
எழுவாய்கள் தம் இனத்தின் சிறுபான்மையையே குறிக்கின்றன. 
இனி உடன்பாட்டு உரைகளின் பயனிலையின் பரவலை விளக்கு 
வோம். குதிரைகள் அனைத்தும் கான்கு கால் பிராணி, லை 
குதிரைகள் வெண்மையானவை.' இவற்றின் கருத்து யாது? 
“குதிரைகள் அனைத்தும் சில நான்கு கால் பிராணிகள் ஆகும்)” 
ஏனெனில் பசு, எருமை, காய், கழுதை, சங்கம், யானை முதலியவை 
களும் நாற்கால் பிராணிகளே. குதிரைகள் கான்கு கால் பிராணி 
களின் ஒரு பகுதியே. இங்ஙனமே *சில குதிரைகள் வெண்மை” 
என்றால், சில குதிரைகள் வெண்மையான சில பொருள்களையே 
குறிக்கும். இதிலிருந்து உடன்பாட்டு உரைகளின் பயனிலைகள் 
தங்களால் குறிக்கப்படும் பொருள்களின் இனம் முழுவதையும் 
கூறுகிறதில்லை என்றும், அவைகிறைவற்ற பதங்கள் என்றும் தெரி 
கிறது. எதிர்மறை உரைகளின் பயனிலைகள் எத்தகையவை என்று 
பார்ப்போம். *பறவைகள் குட்டி போடுவன அல்ல” குட்டி. 
போடுவன முற்றும் குறிக்கப்படாவிடில், அவற்றைப் பறவை 
இனத்திலிருந்து எங்ஙனம் பிரித்துச் சொல்ல முடியும்? இந்த 
நிச்சய அறிவுடன்தான் எதிர்மறை உரையை ஒப்புக்கொள்ளு 
கிறோம். இங்கனமே, *சல மலர்கள் ஈறுமணம் அ.ம்.றவை” என்றால் 
ஈறுமணம் உள்ளவை எல்லாவற்றையும் பார்த்த பிறகே, 
அவற்றிலிருந்து சில மலர்களைப் பிரித்துக் கூற இயலும். ஆகவே, 
*5றுமணம் உடைய” என்னும் பயனிலைப் பதம் நிறைவுற்றதாதக் 
கையாளப்படுகிறது. எதிர்மறை உரைகள் பயணிலைகளின் 
மூழுமையையும் குறிக்கின்றமையால், பயனிலைகள் சிறைவுற்ற 
பதங்கள். பரவல் விதிகளைத் தொகுத்துக் கூறலாம்; 

நிஹைஉரைகளின் எழுவாய்கள் சிறைவுற்றவை; குறை 
உரைகளின் எழுவாய்கள் நிறைவற்றவை; எதிர்மறை உரை 
களின் பயனிலைகள் கிழைவுற்றவை; உடன்பாட்டுரைகளின் 
பயனிலைகள் நிழைவற்றவை. இகந்கான்கு விதிகளையும் சேர்த் 

இ. அஃடு
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தால் பதங்களின் பரவல் பற்றிப் பின்வரும் முடிவுகள் 
கிடைக்கின் றன? 

உடன்பாட்டு நிழைஉரையில், நிரறைஉரை பற்றி, எழுவாய் 
சிறைவுற்ற த; உடன்பாட்டுரை பற்றிப் பயனிலை கிறைவற்,றது. 

உடன்பாட்டுக் குறைஉரையில், உடன்பாட்டுரை பற்றிப் 
பயனிலை நிறைவற்றது; ஞுறைஉரை பற்றி எழுவாய் நிறைவற்றது; 
ஆகவே, ஒரு பதமும் நிஹறைவுறவீல்லை. எதிர்மறை நிறைஉரையில்; 
மிறைஉரைபற்றி, எழுவாய் கிறைவுற்றது; எதிர்மறை பற்றிப் 
பயனிலை நிறைவுற்றது. இருபதங்களும் நிறைவுற்றவை, எதிர் 
மறைக் குறழைஉரையில், குறைஉரை பற்றி, எழுவாய் நிறை 
வற்றது; எதிர்மறை பற்றிப் பயனிலை நிறைவுற்றது. 

குறிப்பு! சில உடன்பாட்டு நிறைஉரைகளில் பயனிலையும் நிறை 
வுற்ற பதங்கள் ஆகும் ஏன்பதைக் காணலாம். உ-ம்; இலட்சண 
உரைகள் 'முக்கோணங்கள் அனைத்தும் மூன்று நேர்க் சோடுகளால் 
அடைக்கப்பட்ட உருவங்கள் ஆகும்.” எழுவாய்: முக்கோணங்கள் 
அனைத்தும்' என்பது மிறைவுற்ற பதம். உண்மையில் பயனிலை, 
“மூன்று நேர்க்கோடுகளால் அடைச்சப்பட்ட  கருவங்கள் 

அனைத்தும் ஆகும்' என்பது, அது நிறைவுற்றபதம், இங்ஙனமே, 
*சமபக்க முக்கோணங்கள் அனைத்தும் சமகோண முக்கோணங்கள் 

ஆகும்' என்பதில் பயனிலையும் நிறைவுற்ற பதம், 

உரைகளை வட்டங்களால் விவரித்தல் 

  

உடன்பாட்டு நிறைஉரை (ஆ) குதிரை தான்குகஈ4 பிராணி



உரைகள் 

கொமபுளளவை 
குதிரை 

எதிர்மறை நிறை உரை (ஈ) 
குதிரை கொம்புடையவை அல்ல 

  

உடன்பாட்டுக் குறை உரை (ஐ) 

சில குதிரைகள் வெண்மை 

எதிர்மறைக் குறை உரை (ஐ 

சில குதிரைகள் வெண்மை அல்ல 
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தொடர்புரைகள் 

வழக்கமூறை அளவை இயலில் கூறப் பெருத சில உரைகள் 

உள, அவை தோடர்புரைகள் (18618440௧1 ற80008441018) எனப்படும். 

அவற்றைக் கூறி இவ்வத்தியாயத்தை முடிப்போம். 

தொடர்பைச் சமச்சீரான Gar_iy (Symmetrical relation)erer pub 

8ீர்இல்லாத Cariy (Asymmetrical relation) என்றும் பிரிப்பது 

உண்டு. *கவுக்கும் “சவுக்கும் தொடர்பு இருந்தால் ௮து சில இடங் 

களில் “ச'வுக்கும் *க£வுக்கும் பொருந்தும், உ-ம்: சமம், வேறு, உடன் 

பிறக்த, மணம்புரிந்த முதலியவை. இத்தகைய தொடர்பு சமச்சர்த் 
தொடர்பாகும், இங்கே 'க£யையும் “வையும் இடம் மாற்றுவதால், 
தொடர்பில் யாதொரு மாறுபாடும் ஏற்படுவதில்லை. ‘Kab 
ச'வும் சமம், *ச'வும் கவும் சமம், *க' வேறு *ச' வேறு; ஈ' வேறு) 
2. வேறு; “இராமனின் உடன் பிறர்தவன் இலஃ-ஷ்மணன்' 
(இலக்மணனின் உடன் பிறந்தவன் இராமன்;' *இராமன், 
சதையை மணம் புரிக்தான்;' fogs இராமனை மணம் புரிந்தாள்.” 
சீர் இல்லாத் தொடர்பில் 'ச'வுக்கும், *க*வுச்கும் அத்தொடர்பு 

ஓவ்வாது, *க”, 'ச*வை விடப் பெரியது. “௪”, *க'வை விடப் பெரியது 
என்று கொள்ள இயலாது ‘salud’, *கணவன்)' *முந்தியது” 
'மூத்தவன்,' “இளையவன்,” போன். றவை சர் இல்லாத தொடர்புகள் 

GONG Aten a. 

ஒவ்வும் தொடர்பு, ஒவ்வாத் தொடர்பு 

“ந£வுக்கும் (ப'வுக்கும் தொடர்பு இருந்து, அத்தொடர்பு *ங' 
வுக்கும் 'ர'வுகீஞும் இருந்தால், அதே தொடர்பு *க£வுக்கும் வுக்கும் 

ஒவ்வும். அதை ஒவ்வும் தொடர்பு (Transitive 16184101) என்னலாம். 
“கூ ந/வைவிட மூத்தவன்? *ங', சவைவிட கூத்தவன்; ஆகவே 

ந, “ர'வைவிட மூத்தவன். 
இராமன் பரதனைவிட மூத்தவன், பரதன் இலக்ஷ்மணனை 

விட மூத்தவன்; ஆகவே, இராமன் இல-்்மணனைவிட மூத்தவன். 

சமம், பெரிய, சூடான, சமகால போன்றவை ஓவ்வும் தொடர்பு 
கள். ஒரு தொடர்பு *&வுக்கும் *ங'வுக்கும்; *வ£வுக்கும் *ச'வுக்கும் 

இருந்தால், அது *&'வுக்கும் “ர'வுக்கும் ஒவ்வாமற் (1200210179) 
போகலாம். உ.ம்: தகப்பன்” மாணாக்கன். தசரதன் இராமனின் 
தகப்பன். இராமன் இலவனின் தகப்பன். இங்கு, தசரதன் 

இலவனுக்குத் தகப்பன் ஆக இயலாது. 
குறிப்பு: கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியக்தை அளவை இயல் 

முறையில் உரையாக மாற்றுவதில் கவனிக்க வேண்டியவை :
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ஐடராங்பிய இளலைஇயல் 

வாக்கியத்தின் தொடக்கத்திலுள்ள சொல் எழுவாயாகத்தான் 

இருத்தல் வேண்டும என்னும் நியமம் இல்லை. ஆகவே, யாது 

உரைக்கப்படுகிறது என்ற கேள்வியின் விடையே பயனிலையும், 

யாது பற்றி அஃது உரைக்கப்படுகிறது என்ற கேள்வியின் 

விடையே எழுவாயும் ஆகும். *ஆருதே சாவினால் சுட்டவடு' என் 

பதில் எழுவாய் யாது? 

உரையின் தன்மை உடன்பாடா, எதிர்மறையா என்று காண்: 

அதாவது பயனிலை எழுவாய்க்ருப் பொருந்துவதாக உரைக்கப் 

பட்டுளதா, பொருந்தாததாக உரைக்கப்பட்டுளதா என்று காண். 

உரையின் அளவைக் கண்டுபிடி, அதாவது, ஏழுவாய் முழுதும் 

குறிக்கப்படுகறதா, அல்லது ஒரு பகுதியே குறிக்கப்படுகிறதா 

என்று அறிர்துகொள். நிறைஉரையா, குறைஉரையா என்று 

கவனி. 

எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு இவற்றைப் பிரித்து எழுது. 

கருத்தை நிறைவாக்கும் பொருட்டு, தேவையான சொற்களை இடு, 

எழுவாய்க்கு முன்னுள்ள அரேக, பல, பெரும்பாலும், சிறு 

பான்மையோர் போன்ற சொற்கள் குறைஉரைகளைக் குறிக்கும்: 

ஓவ்வொரு, யாவும், அனைத்தும், எல்லா, என்ற பதங்களே 

கிறைஉரைகளைக் குறிக்கும். 

பயிற்டி வினாக்கள் 

(கொள்கைபற்றி) 

வாக்இயங்களுக்கும் உரைகளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் யாது? சார் 

பற்ற உரை, சாரபுற்ற உரை, விகற்ப உரை இவை ஒவ்வொன்றின் 

இலட்சணத்தையும் கூறி, ஒவ்வொன்றிற்கும் இரண்டு உதாரணங் 

கள் தருக, 

நிறைவுற்ற (191ந்0்மாம் ஸி) பதம் என்றால் என்ன? பதங்களின் 

பரவல் பற்றிய விதிகளை உதாரணங்களுடன் கூறுக, 

உரைகளின் நால்வகைக் கருத்துக்களை விளக்குக. அவற்றுள் 

எதைச் ஈறக்ததாக ஒப்புக்கொள்ளலாம்? 

பிறிதொழி உரை, அளவுகூறாஉரை, சிறப்புரை இவற்றை விளக்கி, 

ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. 

(செயல் முறையற்றி) 

பின்வரும் உரைகளை வட்டங்களால் விளக்குக :- 

(1) இலைகள் பச்சை 
(2) சிறந்த எழுத்தாளர் எல்லாம் ஈல்ல பேச்சாளர் அல்லர். 

(5) முதிர்க்தோர் எல்லாம் சுடுமூஞ்சிகள். 

(4) சல மீன்கள் பொனனிறமானவை. 

(5) கடன் வாங்குபவா கடைத்தேற மாட்டார்.
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வருபவை வச்தே தீரும். 

நிரம்பப் படித்தவர் உலக அறிவுடையவர் அல்லர். 

6. பின்வருபவற்றை அளவைஇயல் முறையில் எழுதுக: (ஆ, ஐ, 
ஈ, ஓ இவற்றில் ஒன்றாகவும், எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு இவற் 

றைப் பிரித்தும் எழுதுக) : 

(2) 
(2) 
(8) 
(4) 
(5) 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(80) 
(91) 
(92) 
(99) 

உண்மையான தேசக் தொண்டர் போற்றத்தக்கவர், 

மிருகங்கள் அணைத்தும் சாகபட்டணி அல்ல. 

ஸாக்ரட்டீஸ் AHnks Au. 

கடன் வைத்த தந்ைத பிள்மாக்குப் பகைவன். 

எங்கே காங்கூழ் ௮டஇகமாக உண்டோ, அங்கே மண் 

அதிக சாரமாக இருக்கும். 

தூய உள்ளத்தவரே கடவுளைக் காண்பார். 

காவியுடை தரித்தவர் எல்லாம் துறவியர் அல்லர். 

SOO GOS Garth Gerda, 

கார்தம் வடதிசை CoraO APG. 

கல் எடுத்தவன் விளைவு எடுப்பான். 

மட்டான போசனம் மனத்துக்கு ம௫ழ்ச்சி, 

ஆருதே காவினாற் சுட்ட வடு. 

GOSSARD நகரப் கடிக்காது. 

தீயோர், தாம் செய்யும் இழி தொழிலைக் குற்றம் எனக் 
கருதா. 

பெற்ற மனம் பித்து. 

மனிதன் எல்லாம் அறிந்தவன் அல்லன். 

தகாததைச் செய்பவன் படாததைப் படுவான், 

பதினெட்டாண்டு மிறைந்தவருக்கே வாக்குரிமை உண்டு. 
சிறுதுளி பெருவெள்ளம். 

படியுள்ளவன் ருசியறியான். 

கோவலன் கொலை செய்யப்பட்டான். 

பொய் சொல்லி வாழ்ச்தார் இல்லை. 

குற்றத்தைப் பொறுத்தல் கடவுள் தன்மை, 

இரண்டு கடிகாரங்கள் ஒத்திரா. 

உயர்ந்தோர் தாழ்வர். 

செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர், 

துன்பத்துக்கு ஆளானவர்களே கருணைபுரிவர். 

குள்ளர்கள் கம்பத்தக்கவர் அல்லர். 

எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இல்லை, 

ஆபத்தில் உதவுவான் அருமைத் தோழன், 

சமாதானப் பேச்செல்லாம் யுத்தத்தை ஒழிக்கா. 

சொற்கள் பெரும்பாலும் தெளிவற்றவை. 

சார்பெண்ணத்தைத் தாக்கினால் சீருதவன் யார்?
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இரோம் sama Gud 

சீண்ட ஆயுள் உள்ளவனும் மரிக்ச வேண்டியவனே. 

துணிச்சல் உடையவனே வெற்றிபெறுவான். 

காண்பதெல்லாம் காட்சி அல்ல, 

கற்றாணைச் செல் அரிக்காது, 

பெண்கள் சாகசல்காரா்கள். 

இனம் இனத்தைத் தேடும். 
வேலை நிறுத்தம் விரும்பத்தக்கதன்று. 

பெருங்கவிகள் கருவிலே திருவடையவர். 

பாம்பனை த்தும் ஈஞ்சடையவை அல்ல, 

முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார், 

எல்லா உயிரும் ஈசன் கோயில், 
கூட்டுறவு முயற்சி மிக்க பயன் தரும். 

பெரும்பாலான சொற்கள் தெனிவற்றவை, 

“சினைப்பதெல்லாம் சல்ல தாகாது, 

துணிவுள்ளவாகளே வாழ்க்கையில் வெற்றிபெறுவர். 

சமாதான மாகாடுகளின் பட்டயங்கள் அனைத்தும் உலக 

யுத்தத்தின் பெரு காசங்களை மாற்ற முடியா. 

பிரயாணிகளில் ஒருவனும் காயம் படுவஇலிருந்து தப்பு 

வில்லை. 

சில சமயங்களில் நமது முயற்சிகள் எல்லாம் தவறு 

இன்றன, 

படித்தோர் அனைவரும் வியே௫ிகள் அல்லர். 

புபலில் எந்த வீடும் ஒரு துறைமுகமே, 

அவசரத்தில் செய்தது எதுவம் sarge செய்யப்பட்ட 

தாகாது, 

அஞ்சில் அறியாதவன் ஐம்பதில் ௮றிவானா? 

அமாவாசைச் சோறு என்றைக்கும் அகப்படுமா? 

அிழமுதபிள்ளா பால் குடிக்கும், 

ஆசை வெட்கம் அறியாது, 

இனம் இனத்தைச் சேரும், 

குறை குடம் ததும்பும். 
பதறிய காரியம் இதறிப் போம். 

பதருத காரியம் சிதறாது. 

பூதீதிமான் பலவான ஆவான், 

பொறுத்தரா பூமி ஆள்வார். 

சமயப் பற்றுடையவர்களே அறகிஸ்யில் வாழ்பவர், 
திகள் சாதாரணமாய்க் கடலில் விழுகின்றன. 
மண்பராக நடிக்கிறவர் அனைவரும் உண்பர் ஆகார் 
விலங்குகள் அனைத்தும் மாமிச பட்சணி அல்ல, 
உற்றார் எலலாம் உறவினர் அல்லர்,
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அனைவரும் தங்களை மதிப்பிடும் சக்திவாய்க்தவர் அல்லர். 

தோச்தெெடுக்கப்பட்டவரைத் தவிர வேறு யாரும் 

நாட்டை ஆட்? செய்யும் உரிமை உடையவர் அல்லா, 

புகைவண்டித் தொடர்கள் கெருக்கம் உடையவையாக 

இல்லை. 

காடடிற்குத் தியாகம் செய்தவர் அனைவரும் பெரி 

யோரே. 
சல ரோஜாக்கள் வெண்மை, 

சில புத்தகங்களை எளிதில் படிக்க இயலாது. 

வைண்வன வன் கோவிலில நுழைவதில்லை. 

பெரியா ஒருவரும் தம் காட்டில மரியாதை பெறுவதிலலை. 

குற்றமுள்ள கெஞ்சு குறுகுறுக்கும்: 
பிரசித்தி பெற்றவா உயாந்த பிளக் உடையவர் 

அல்லா, 

கெஞ்சில் அச்சம் முகத்தில் தோனறும். 

உரிமை பெற்றவரே சாராயம் விற்கலாம். 

பருப்பைத் தின்ன ஆசைப்படுபவன் கொட்டையை 

உடைக்கவேண்டும். 

ஒரு மனிதனும் தன்னலம் விரும்பாதவன அல்லன். 

அளவை இயல பயிலுவோர் வாதங்களின் குறைகளைக் 

காணுவர்.



7. உரைகளின் எதிர்நிலை 

ஓரே எழுவாய், பயனிலைகளைக் கொண்ட இரண்டு உரைகள் 

பண்டை அளவை இயலில் எ திர்கிலையில்(0ழ000814100) இருச்சின்றன 

ஏன்று சொல்வது உண்டு. இங்கே எ.திர்கிலை என்றால் பகைமை 

யூம் அன்று, ஓவ்வாமையும் அன்று; உறவு என்றே கருத்து. இதன் 

பொருள் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து விளங்கும். ஒரே 

எழுவாய், பயனிலைகளைக் சொண்ட இரண்டு உரைகள் பல 

வகைகளில் வேறுபடலாம்; அளவிலோ, தன்மையிலோ, இரண் 

டிலுமோ வேறுபட்டிருக்கலாம். 

முரண் எதிர் நிலை 
உடன்பாட்டு நிறை உரையும் எதிர்மறைக் குறை உரையும் 

அளவிலும், தன்மையிலும் வேறுபட்டவை? 

எல்லா மனிதர்களும் யோக்கியர்கள். (ஆ) 

சில மனிதர்கள் யோக்கியர் அல்லர். (ஓ) 

இவை இரண்டும் முரணான உரைகள். இவற்றின் உறவை 
முரண் எதிர்நிலே (Contradictory opposition) erarararh, Gena 

இரண்டும் ஓரே காலத்தில் உண்மை ஆகா? ஒன்று மெய்யானால் 

மற்றொன்று பொய், அதாவது, மனிதர் எல்லோரும் யோக்கியர்” 

என்று கொள்வோமாயின், 'சில மனிதர் யோக்கியர் அல்லர்” 

என்று அப்போதே எங்கனம் ஓப்புக்கொள்ள முடியும்? ‘Fey 

மனிதர் யோக்கியர் அல்லர்' என்று கொள்வோமாயின் *எல்லா 

மனிதரும் யோக்யெர்' என்று எங்ஙனம் கூறலாம்? இவற்றில் 

ஓன்று மற்றொன்றை மறுத்துவீடுகிறது. மேலும் இவை இரண்டும் 
பொய்யாக இரா; ஒன்று பொய், ஒன்று மெய்; ஒன்று பொய்யானால் 

மற்றொன்று மெய், *மணிதர் எல்லாம் யோக்கயர்' என்பது 

பொய்யானால், சில மனிதர் யோகீகியர் அல்லர்” ஏன்பது மெய்யே, 

அங்ஙகனனமே, “சில மனிதர் யோக்கியர் அல்லர்" ஏன்பது பொய் 

யானால், மனிதர் எல்லோரும் யோககயர்' என்பது 

உண்மை, முரண் எதிர்நிலையின் கருத்து இஃதே, இங்ஙனமே, 

எதிர்மறை நிறை உரையும், உடன்பாட்டுக் குறை உரையும் (ஓயும் 
ஈயும்) முரண் உரைகளேோ.
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வேற்றுமை எதிர்நிலை 

உடன்பாட்டு நிறை உரையும் (ஆவும்) எதிர்மறை நிறை 
உரையும் (ஈயும்) வேற்றுமை எதிர்நிலை (0௦ஈ478ர9 0000814101) யைச் 
குறிச்சன் றன. 

மனிதர் எல்லோரும் யோக்கியர்கள். (ஆ) 

மனிதர் ஒருவரும் யோக்கியர் அல்லர். (௩) 
இவை இரண்டும் ஓரே காலத்தில் உண்மையாக இரா. 

ஒன்று மெய்யாயின், மற்றது பொய், *எல்லோரும் யோக்கியர், 

என்றால் “மனிதர் ஒருவரும் யோக்கியர் அல்லர்” ஏன்று சொல்ல 
முடியுமா? ஆனால், இரண்டும் பொய்யாயிருக்கலாம். இஃதே 
வேற்றுமை எதிர்கிலையின் தன்மை. 

மூரண் எதிர்நிலைக்கும் வேம்றுமை எதிர்கிலைக்கும் உள்ள 

வித்தியாசத்தைக் கவனிப்போம். முரண் எதிர்நிலை உரைகள் 
(ஆ,ஓ:,ஐ) அளவிலும் தன்மையிலும் வேறுபடுகின்றன; 
உருவத்தில் மிகுந்த வித்தியாசத்தைக் காண்பிக்சின் றன. ஆனால், 
வேற்றுமை எதிர்நிலை உரைகள் (ஆ, ஈ) தன்மையில் மட்டும் 
வித்தியாசமானவை, எனினும், உண்மையில், (பொருள் முழை 
யில்) மிகுந்த பேதத்தைக் காண் பிக்கின் றன. 

மனிதர் அனைவரும் யோக்கியர். (ஆ) 
ஒரு மனிதனும் யோக்கியன் அல்லன், (௩) 

மூரணுரைகளோ, சிறிது பேதத்தையே கூறுகின் றன. 

உ.ம்: மனிதர் எல்லோரும் யோக்கியர் (ஆ), 

சில மனிதர் யோக்கியர் அல்லர் (ஓ). 
மேற்கூறிய (ஆ) உடன்பாட்டு சிறை உரையை மறுக்சு 

“ஒ௫விள் யோக்கியன் அல்லன்' என்றால் போதுமானது. ஓர் உடன் 
பாட்டு நிமை உரையை எதிர்க்க முரண் உரையாகய எதிர்மறைக் 
குறை உரையைக் கூறினால் போதும்; இது மிகவும் எளிது. ஆனால், 
வேற்றுமை உரையைக் கூற வேண்டுமானால், “ஒரு மனிதனும் 
யோக்கியன் அல்லன் (ஈ)” என்பதை நிலைஙிறுத்த வேண்டும். இது 
எளிதன்று. அதுவும் அல்லாமல், இது மிகுந்த பேதத்தைக் குறிப் 
பதால், எதிராளி இதற்கு எதிரிடையாக,'ஒரு மனிதனாவது யோக் 
யன்' என்று மறுமுறை எதிர்த்து நிரூபிப்பதற்கு இடைவெளி 
கொடுக்கிறது. ஒர் உரையை மறுத்தலுக்கு மிகுந்த பேதத்தைக் 
காண்பிப்பது அவரியம் இல்லை என்பதோடு அது அதுகூலம் 

அன்று என்றும் ஏற்படுகிறதல்லவா? இது ஆபத்இற்கு இடமானது. 
ஆனதுபற்றுி, வேம்றுமை எதிர்நிலை உரையைவிட முரண் எ.இர் 
நிலை உரையே ஏற்றதாகும்.
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சிறப்புரையின் எதிர்நிலை 

சிறப்புப் பதங்களை எழுவாயாகக் கொண்ட உரைகள் பற்றி 
மேரண் எதிர்கிலையும் வேற்றுமை எதிர்கிலையும் ஒன்றே. ஏனெனில் 

இவற்றிற்கு அளவு வேறுபாடில்லை. *கம்பர் கவிச்சக்கரவர் த்.தி் 
என்பதற்கு, கம்பர் கவிச்சக்கரவர்த்தி அல்லர்' என்பது முரண் 
உரையும் வேற்றுமை உரையும் அகும். 

கீழ்வரிசை வேற்றுமை எதிர்நிலை 

உடன்பாட்டுக் முறை உரைக்கும் எதிர்மறைக் குறை உரைக் 
கும் உள்ள சம்பந்தத்தைக் கீழ்வரிசை வேற்றுமை எதிர்நிலை (௨ம- 
contrary opposition) creraard. சில மாணவர்கள் சம்பளம் 

கொடுத்துவிட்டார்கள் (ஐ; சில மாணவர்கள் சம்பளம் கொடுக்க 
வில்லை (ஓ. 

இவை இரண்டும் ஐரே காலத்தில் மெய்யாக இருக்கலாம்; 
இவை ஒன்றுக்கு ஓன்று முரண் அல்ல. எனினும், இரண்டும் 
பொய்யாக இரா; ஓன்று பொய்யானால் மற்றொன்று மெய், 

‘Ser கொடுத்துவிட்டார்கள்!' என்பது பொய்யால் *இலர் 
கொடுக்கவில்லை' என்பது நிச்சயமே, ஆனால் ஒன்று மெய்யானால் 
மற்றதைப் பற்றி யாதொன்றும் நிச்சயமாகக் கூற இயலாது, 
குறை உரைகள் ஆடிய ஓ, உ என்பவை நிறைவுரைகளாகிய ஆ, ௩ 
என்பவற்றின் கீழ், பின்னர் விளக்கப் போகும் ஏதிர்திலைச் சாசதுர 
(Square of opposition) $40 agawuht இவற்றின் தன்மை 
யைக் கீழ்வரிசை வேற்றுமை எதிர்நிலை ஏன்று கூறுவர், 

உன் அடங்கிய எதிர்நிலை 

அளவில்மட்டும் வேறுபடும் உரைகளின் உறவை உள்ளடங்கிய 
எதிர்நிலை (இயமவிக்காஈ 00008114௦0) என்னலாம். உ.ம்: உடன்பாட்டு 
சிமை உசைக்கும் (ஆ), உடன்பாட்டுக் குறைஉரைக்கும் (ஐ), எதிர் 
மறை நிறை உரைக்கும் (ஈ), எதிர்மறைக் குறை உரைக்கும் (ஓ) 
உள்ள எ.இர்ஙிலை:- 

சிங்கங்கள் அனைத்தும் மாமிச பட்டணிகள் (2) 

சில சிங்கங்கள் மாமிச பட்ச௪ணிகள் (ஐ. 
ஓரு பமவையும் குட்டிபோடுவ இல்லை (17 
சில பறவைகள் குட்டிபோடுவன அல்ல (ஓஒ | 
உடன்பாட்டு நிறை உரை (ஆ) மெய்யானால், உடன்பாட்டுக் 

குறை உரையும் (ஐ.) மெய்யே. எதிர்மறை நிவ உரை (ஈ) மெய்யா 
னால் எதிர்மறைக் கு உரையும்( ஓஒ) மெய்யே, ஆனால், குறை உரை
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(ஐ அல்லது ஓ) மெய்யானால், கிறைவுரை (ஆ, ஈ) பற்றி ஐயமே, 
“சில மாணவர்கள் சம்பளம் கொடுத்தார்கள்' என்பது மெய்யானால், 
“அனைவரும் சம்பளம் கொடுத்தார்கள்” என்று நிச்சயமாக ஊகிக்க 
இயலாது; நிறைவுரையைப் பற்றி ஐயப்பாடு உண்டு. எனினும், 
குறைஉரை (ஐ அல்லது ஓ) பொய்யானால், நிறை உரை (ஆவும் 
ஈயும்) நிச்சயமாகப் பொய்யே. குறை உரையின் மெய்ம்மை நிறை 
உரையின் மெய்யில் அடங்கியுளது; ஆனால், நிறை உரையின் 
பொய்ம்மையில் குறை உரையின் பொய்ம்மை அடங்காது. குறை 
உரையின் பொய்ம்மையில் நிறைஉரையின் பொய்ம்மை அடங்கி 
யுளது. குறைக ரையின் மெய்ம்மையில் நிற உரையின் மெய்ம்மை 

அடங்காது. 

எதிர்நீலைச் சமகதுரம் 
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ஓரே எழுவாய் பயனிலைகளைக் கொண்ட ஆ, ஐ, ஈ,ஓ என்ற 

நான்கு உரைகளின் உறவையும், மேலே காண்பித்துள்ள 

சமசதுரத்தைக் கொண்டு விளக்குவது மரபு, சதுரத்தின் மேல் 

மூலைகளில் முறையே உடன்பாட்டு சிறைஉரையையும் (ஆ] 

எதிர்மறை நிறை உரையையும் (ஈ); அததன் &ழ் அசன் அதன் 
குஹறைஉரைகள்யும் வரைகிமறும். இக்கான்கு உரைகளும் ஓவ்வொரு 

கோட்டின் முனையில் எதிர் எதிராக நிற்பதனால் இவற்றின் 

சம்பந்தத்தை எ இர்ஙிலை என்பது வழக்கம், இவை ஒன்றுக்கொன்று 

பகைமை சொண்டவை என்னுங் கருத்து இல்லை. உடன்பாட்டு 

நிறைஉரையும் (ஆ) உடன்பாட்டுக் குழைஉரையும் (ஐ) ஒரே
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சமயத்தில் மெய்யாகும்; அங்கனமே, எதிர்மறை நிறைவுரையும் 

(ஈ) எதிர்மறைக் குழறைஉரையும் (ஓ மெய் ஏன்று முன்னரே 
கண்டோம். இவ்வுறவை எங்கனம் விரோதம் என்று கூறலாம்? 

ஆ, 8, ஈ, 9 என்ற நான்கு உரைகளுள் ஒன்றைக் குறித்து மற்ற 
மூன்றும் ஏ இர்நிலைகள் எனப்படும். ஆனால் ar Gira என்பதன் 
பொருள், தொடர்புதாள், பசைமை அன்று; ஓவ்வாமையும் அன்று. 

உ-ம்: பறவைகள் அனைத்தும் பாடுகின்றன. (ஆ) 
சில பறவைகள் பாடுகின்றன (ஐ) உள்ளடங்கிய எதிர்நிலை 
ஒரு பறவையும் பாடுகிறஇல்லை (௪) வேற்றுமை எதிர்நிலை 
சில பறவைகள் பாடுகிறதில்லை (ஓ) முரண் எதிர்நிலை 

எதிர்நிலை அனுமானம் 

கொடுத்திருக்கும் ஓர் உரையின் பொய்ம்மை, மெய்ம்மை 
பிலிருந்து, மற்ற மூன்று உரைகளின் பொய்ம்மை, மெய்ம்மை 
ஐயப்பாடு இவற்றை அறியலாம். அனதுபற்றியே, உரைகளின் 
எதிர்சிலையை ஒருவித அனுமானமாசக் கூறுவது உண்டு, 
அனுமானத்தின் தன்மையைப் பின்னர் ஆராய்வோம். இங்கே 
எ திர்நிலையிலிருந்து ஊகிக்கும் முடிவுகளை மட்டும் குறிப்போம். 

எதிர்நிலை அனுமானம் 
  

| ஆ | 8 id ஓ 
ப்ப அ அ அ அ ப 

ஆ மெய்யானால் மெய மெய் | பொய் பொய் 
2 பொய்யானால் பொய இயம் Bu மெப் 
ஐ மெய்யாளுல் ஐயம் மெய் பொய் இயம் 
உ யொய்யானால் பொய் பொம் மெய் மெய 
ஈ மெய்யானால பொய் பொய் மெய் மெய் 
உயொய்யானால் . ஐயம் மெய் பொய் ஜயம் 
ஓ மெய்யானால் பொய் ஐயும் ஐயம் மெய 
, பொய்யானால மெய மெய் பொய் போய 

  

  

பயிற்சி வினாக்கள் 

1... எதிர்மிலைச் சமசதுரத்தை வரைந்து, அதை விளக்குக. “எதிரநிவை, 
என்பதன் கருத்தைத் தெளிவாக்குக, ல" எனனும் சொல் 
"சிலமட்டும்' ரன்றாசில், எதிரரில௪ சமசதுரம் எங்ஙனம் பாதிக்கப் 
படும்? \ 

2, மனிதா அனைவரும் சுயலத்தையே சாடுகிறவர்கள் எனபதை 
மறுக்கவேணடுமானால, எவ்வுரையை நிலை நிறுததவேண்டும்? 
காரணங்கள் கூறல்



உரைகளிள் எதீர்நில் 95 

*முரண் எதிரநிலை?, *வேற்றுமை எதாசிலை" இவற்றின் 

பொய்ம்மை, மெயம்மை சராச்த விதிகளைக் கூறி, உதாரணங் 

களுடன் விளக்குக, 

“உள்ளடங்கிய எதிரகிலை,' கீழ்வேறறுமை எதாகிலை' இவற்றை 

yo இவற்றின் பொயமமை, மெயமமைபற்றிய விதிகளையும் கூறுக, 

ஓர் உரையின மெயமமை பறறிப் பினவரும் கிபகதனை ஒவ்வொன்றி 

லிருந்தும் எனன அறியலாம 

(ய) வேற்றுமை உரையீன பொய்ம்மை; 

(2) ஈழ்வேற்றுமை உரையின மெயம்மை: 

(3) உள்ளடங்கிய எதிர்ரிலையில குறைஉரையின மெய்ம்மை, 

*அறிவனைத்தும் பயனதரவலலது' எனனும உரை எது இருப 

பதாகச் சொலகறது? எதை மறுக்கிறது? எதை ஐயமாக 

விடுகிறது? 

பின வரும உரைகளில முதல உரைககும பினவருபவை 

ஒவவொன்றுககும உளள தொடாபைக கூறுக - 

(1) ஏல்லா மருந்தும் நுணந்தரும்: 
(2) ஒரு மருஈதும குணகதராது: 

(8) சில மருகதுகள குணசக்தரும்: 

(4) சில மருந்துகள குணகதரா. 

பினவரும உரைகளின் எதிர்ரிலைகளைப பெயாகளுடன் கூறுக; 

(1) காகஙகள கருமை, 

(2) ஆச்தை பகலில் வெளிவருவதில்லை, 

(8) அறிவிலிகளே இக்கருததுக் கொண்டவர். 

(4) பரலோகராச்சயம உன்னுள்ளே இருக்கிறது. 

(5) இரவிகச்திரகாத் தாகா ஆசிய சவிசசக்கரவர்த்தி, 

(6) சில பிராணிகள இரண்டுகால உடையவை. 

(7) வறுமை என்றும் இருபபதனறு, 

(8) உலகப் பெரும்புலவாகள் அணைவரும் வறுமையில் 

வாழ்கந்தவா, 

(9) குற்றசசாட்டுகள் எலலாம உண்மை அல்ல, 

(10) மெய் சொல்லிக் கெட்டா இலலை, 

(11) போரை விரும்புவாகள தியவாகள், 

(12) எலலா காட்டினரும் ௬யஆடசி ஆற்றல படைத்தவர், 

(18) சில இந்திய கதிகள கப்பல போககுவரவுக்குப் பயன் 

படுகின்றன. 

(14) விதி வலிது, 

(15) அவன் வாயிலிருந்து பிறக்கும் வாததை எல்லாம் பொய் 

(16) மனநிறைவு பெருதவா துனபம அடைவா.
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10. 

11. 

12. 

19. 

குறிப்பு: 

ஐராப்பியு அளலைஇயல் 

பின்வரும் யுக்திகளாச் சோதிக்கவும்; 

(1) ஒவ்வொரு விதிக்கும் விலக்கு உண்டு; இது ஒரு விதி: 

இதற்கு விலக்கு உண்டு; ஆகவே, சில விதிகளுக்கு 

விலக்கு இல்லை, 

(2) பெண்டிர் சொற்கேளேல்:; இது ஒளவையின் சொல்: 

ஒளவையோ பெண்ணாதலால், இதைக் கேட்கலாகாது: 

ஆகவே, பெண்டிர்சொல் கேட்கவேண்டியது, 

“அரசியல் வாதிகள் அனைவரும் சமயோசிதவாதிகள்” என்பது 

மெய்யானால், பின்வரும் உரைகளின் மெய்ம்மை பற்றி யாது 

கூறலாம்? 

(1) சமயோசிதவாதிகளே அரசியல் வாதிகள். 

(2) அரசியல்வாதிகளே சமயோடிதவாதிகள். 

(8) சல சமயோசிதவாதிகள் அரசியல்வாதிகள். 

(4) சிலை சமயோசிதவாதிகள் அரசியல்வாதிகள் அல்லர். 

(5) அரசியல் வாதிகள் அல்லாத சிலர் சமயோசிதவாதிகள், 

(6) அரசியல் வாதிகள அல்லாத சிலர் சமயோசித வாதிகள் 

அல்லா. 

“தெளிவில்லாத புத்தகங்கள் அன்த்தும் ஆழ்க்த கருத்துடையவை 

அல்ல.” எனனும் உரை மெய்யானால் பின்வரும் உரைகளின் 

மெய்ம்மை, பொய்ம்மை பற்றி யாது கூறுவீர்?; 

1. ஓவ்வொரு தெளிவில்லாத புத்தகறும் ஆழ்ந்த கருத் 

துடையது, 

2. தெளிவில்லாப் புத்தகம் ஒன்றும் ஆழ்ச்த கருத்துடையது 

அன்று, 
8, தெளிவில்லாப் புத்தகங்கள் சில ஆழ்ந்த கருத்து 

உடையவை. 

பின்வரும் வாக்கியங்களை அளவைஇயல் முறையில் அமைத்து 

முதல் வாக்கியத்திற்கும் ஏனையவற்றிற்கும் உள்ள உறவைக் கூறுக:- 

1, ஒவ்வொரு பெரிய மனிதனும் ஈல்லவன் அல்லன். 

2, பெரியோர் ஒவ்வொருவரும் ஈல்லவரே. 

9. கெட்டவன் ஒருவனும் பெரியவன் ஆகான். 

4, பெரியவன் ஒவ்வொருவனும் தீயவன். 

5. கெட்டவன் ஒருவனும் சிறிய மனிதன் அல்லன். 
போரை விரும்புகிறவர்கள் நஇீயவர்கள்” என்னும் உரை 

மழெய்யானால், சமாதானப் பிரியர்களைப் பற்றியும், தீயவர்களைப் 

பற்றியும், ஈல்லவர்களைப் பற்றியும் யாது அனுமானிக்கலாம். 

[*சமாதானப்பிரியா், போர் விரும்புவோர்" என்னும் பதத்துக்கு 

முரணாகவும், மல்லவா” என்பதைத் "தீயவர்* என்னும் பதத்துக்கு 

முரணாகவும் கொண்டால்,]



8, நேர் அனுமானம் 
பொதுவாக, அனுமானம் என்றால் கொடுத்திருக்கும் உரையில் 

இருந்தோ, உரைகளிலிருக்தோ மற்றோர் உரையை உண்மை என 
அறிதல் ஆகும். ஓர் உரையிலிருந்து அனுமானித்தால் அதை நேர் 

(உடன்) அனுமானம் (10000601946 107670006) என்றும், ஒன்றுக்கு 
மேற்பட்ட உரைகளிலிருந்து ஊக௫த்தால், அதை வழியறுமானம் 

(லக்ஷ ஈரீவாவ்06) என்றும் சொல்வது உண்டு. *யாண்டுப்புகை, 

ஆண்டுத் த? என்பதிலிருந்து, 'தீயிருக்கும் சில இடங்களில் புகை 

உண்டு' என்று அறிந்தால் கேர் அனுமானம். *பிறப்பவர் இறப்பர்” 
என்பதிலிருந்து, 'பிறப்பவர் இறப்பில்லாதவர் அல்லர்” என்று அறி 

இரும். இதுவும் கேர் அனுமானமே. ஆனால், *யாண்டு யாண்டு 

புகை, ஆண்டாண்டுத் தீ; இம்மலை புகையுடையது; ஆகையால், 
இம்மலை தயூடையது” என்னால், வஹி அனுமானம் ஆகும். *அத்து 
மீறி நடப்பவர் குற்றம் சாட்டப்படுபவர்; இவர் அத்து மீறி ஈடக் 
கருர்: இவர் குற்றம் சாட்டப்படுவர்' என்றாலும், வழி அனு 
மானமே. முதல் அத்தியாயத்தில் ஒரு வாதத்தைக் குறிப்பிட் 

டோம். *மதகுருவிடம் முதல் முதலில் தம் பாபச்செயலை ஓப்புக் 

கொண்டவர் ஒரு கொலையாளி; அங்கே பின்னர் வந்த பிரபுவே 

மதகுருவிடம் முதல் முதலில் தம் பாபச் செயலை ஒப்புக்கொண் 
டவர்; ஆகவே, பிரபு கொலையாளி.” பிரபு கொலையாளி என்பது 
Corrs அறியப்படவில்லை; ஆனால், 'முதல் முதலில் மதகுருவிடம் 
பாயக்செயலை ஒப்புக்கொண்டவர் £ என்றதனால் மேற்கூறிய இரண்டு 
உரைகளின் சேர்க்கையாலேயே அவருடைய கொடுமை வெளி 

யாயிற்று. இடை நிற்கும் பொதுவான மத்திம பதத்தின் துணை 
கொண்டே அனுமானம் ஏற்பட்டது. கேர் அனுமானங்களை 

விவரித்த பிறகு, இவ்விரண்டு அனுமானங்களுக்கும் உள்ள 
பேதத்தை முற்றும் சவனிப்போம். 

மாற்றம் . 

Csr soyurarmsaha gary Qiwor pmb (Conversion)* 

ஆகும். இதில் எழுவாய் பயனிலைகளை இடம் மாற்றுகிறோம். கொடுத் 

இருக்கும் உரையின் எழுவாயைப் பயனிலையாகவும் -பயனிலையை 

எழுவாயாகவும் மாற்றுகறோம். சுருக்கமாக, இதை மாற்றம் என்று 
  

* வடமொழியில் இதைப் பரிவர்த்தனை என்பர். 

௮-3
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கூறுவோம். இதைக் குறிகளைக் கொண்டு கூறினால் *௭- ப” என் 

னும் உருவம் உடைய உரையிலிருந்து *ப- ௭: என்னும் உருவம் 

உடைய உரை இடைக்கிறது. இங்கு ௭ என்றால் எழுவாய். U 

என்றால் பயனிலை, 

மாற்றத்தின் விதிகள் 
1. அசல் உரையில் நிறைவற்ற பதத்தை மாற்றுரையில் 

நிறைவுற்றதாக்கல் ஆகாது; ஏனெனில் அனுமானம் என்முல் 

'கொடுத்திருப்பதிலிருந்து ஊடப்பதே; கொடுத்திருப்பதே அடிப்படை 

யாக உள்ளது. கொடுத்திருப்பதை மீறிச் செல்லலாகாது; கொடுத் 

இருப்பதற்கு அப்பால் செல்ல உரிமை இல்லை. கொடுத்திருப்பதில் 

அடங்காததை எங்கனம் ஊடிக்கலாம்? ஆகவே, இவ்விதியின் 
மெய்ப்பித்தல் இஃதே. 

- 2 மாற்றுரை (0௦ர௭80)யில் தன்மையை (117) மாற் 
றல் ஆகாது. அசல் உரை உடன்பாடானால், மாற்றுரையும் உடன் 
பாடே; அசல் உரை எ.திர்மறையானால், மாற்றுரையும் எதிர் 
மறையே, தன்மை மாற்றல் இஉமாற்றத்தின் இலட்சணத்தில் 

அடங்கவில்லை. 

இவ்விதிகளின் பிரயோகம் 

நால்வகை உரைகளையும் (இட) மாற்றுவோம். 

1. உடன்பாட்டு நிறைஉரை (ஆ) செடிகள் அனைத்தும் வளர்கின்றன. 
ஊன்றிப் பார்த்தால், எல்லாச் செடிகளும் வளரும் பொருள்கள் 
அகும் என்பது அளவைஇயல் அமைப்பு. இதில் பயனிலையாகிய 
*வளரும் பொருள்கள் சில' என்னும் பதம் நிறைவற்,றது. ஆகவே, 
மாற்றத்தில் ஈமக்குக் உடைப்பது (சில வளரும் பொருள்கள் செடி. : 
கள் ஆகும்.” உடன்பாட்டுக் குறைஉரை (ஐ. மாற்றத்தில் அள 
வில் ஒடுக்கம் ஏற்படுவது பற்றி அதாவது “ஆ, ஐ' யாக மாறுவ 
தால் இதை ஒடுக்க (இட) மாற்றம் (பர்ரர்5௦3 0004018100) என்பர். 

an peng குறைஉரையாக மாறுகிறது, செடிகள் அல்லாத பல 

வளரும் பொருள்கள் இருப்பது (விலங்குகள், மனிதர்/ சமக்குத் 

தெரியும். இங்கு ஓர் ஐயம் ஏற்படக்கூடும். 
அசல் உரையின் எழுவரயாகிய 4ஏல்லாச் செடிகளும்! என் 

னும் நிறைவுற்ம்பதம், மாற்றத்தில் உடன்பாட்டுரையின் பயனிலை 

யாக இறைவற்ற பதம் ஆகிவிடுகிறது. இது தகுமா? என்ற ஐயம் 
எழும். தகும் என்பதே அதற்கு விடை; ஏனெனில், அனுமானத் 
இல் கொடுத்திருப்பதற்கு அப்பால் செல் லுவதே குற்றம்; கொடுத் 

இருப்பதைவிடக் குறைவாக ஏ ற்றுக்கொள்வதில் go ழில்லை,
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அஃது எங்கனம் எனில் வரவுக்கு மிஞ்டச் செலவு செய்தல் 
கூடாதே தவிர, வரவுக்குக் குறைத்துச் செலவு செய்தல் தவறு 
அன் றல்லவா? கொடுத்த உரையின் மாற்றமாக, “வளரும் பொருள் 
அணைத்தும் செடிகள்ஆகும்' என்று உடன்பாட்டு Bone orn sé 
கொண்டால், முதல் விதியை மீறும் குற்றம் ஏற்படும். “வளரும் 
பொருள் அனைத்தும்' ஏன்ற புதிய எழுவாய் நிறைவுற்ற பதமாகி, 
நம்மைப் பிழைக்கு ஒடுக்குகிறது. பிறிதோர் உதாரணத்தையும் 
எடுத்துக்கொள்வோம். (யாண்டுப்புகை ஆண்டுத்தி (ஆ). மாற் 
றம்: *தியுடைய சில் இடங்கள் புகையுடைய இடங்கள் ஆகும், 
(8). (பழுக்கக் காய்ச்செ இரும்பு, தியுடையதாக இருந்தாலும், 
புகை உடையது அன்றல்லவர?] 

உடன்பாட்டு நிறை உரை (௮), சில சமயங்களில் உடன்பாட்டு 
மிறைகஉரையாகவே (ஆ) மாற்றம் பெறும், உ.ம்; “சாராயம் அனைத் 
தும் புளிக்க வைத்த திராட்சைச்சாறு ஆகும்' (ஆ). மாற்றம் £ 
புளிக்க வைத்த திராட்சைச்சாறு அனைத்தும் சாராயம் ஆகும் (ஆ). 
இதற்குக் காரணம்: பதங்களின் பரவல் பற்றி விளக்கிய 
போது, சில உடன்பாட்டு நிறைவுரைகளில் பயனிலைகள் கூட Bon 0 
வுற்.ற பதங்கள் என்று கூறினோம் அல்லவா? அக் காரணம் 
பற்றியே, மாற்றத்தில் அத்தகைய உடன்பாட்டு ஙிறைஉரைகள் 
(ஆ) ஒடுக்கம் பெறாமல், நிறை உரைகளாகவே தோன்றுவன 
ஆகும். 

2. உடன்பாட்டுக் குறைரை (௪): சில மலர்கள் செந்கிற 
மானவை. 

அளவை இயல் சில மலர்கள் செக்கிறமான wan | 
அமைப்பு 

மாற்றம்: இல செந்நிறமான பொருள்கள் மலர்கள் ஆகும். 
(9). இங்கு, ௮சல் உரையில் ஒரு பதமும் நிறைவுற்றது அன்று. ஆகவே, மாற்றத்திலுள்ள ஒரு பதமும் AOD ROT Mors), 
இஃது சாதாரண மாற்றம் (84016 conversion); eral) ior று 
பாடில்லை; ஒடுக்கம் ஏற்படாது. இன்னோர் எடுத்துக்காட்டு. 

சில பச்சிலைகள் ஈஞ்சு ஆகும் (ஐ). . 
மாற்றம்: சில ஈச்சுப்பொருள்கள் பச்சிலை யாகும் (ஐ). '-: 
3. எதிர்மறை நிறைஉரை (ஈ) வானவில் வெருநேரம் நிற்பதில்லை.” 

அளவை இயல் வானவில் வெகுநேரம் நிற்கும் பொருள் 
முறை 

அமைப்பு அன்று (ஈ) 

பொருள்கள் ஆகும்.
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மாற்றம்? வெகு நேரம் நிற்கும் பொருள் யாதும் வானவில் 
ஆகாது ஈ). இங்கும் சாதாரண மாற்றமே. ஏனெனில் அசல் 

உரையில் எழுவாய் பயனிலை இரண்டும் நிறைவுற்ற பதங்கள்? 
மாற்றத்திலும் அவை நிறைவுற்ற பதங்களே, இன்ஜோர் எடுத் 

GEO: கோளங்கள் யாவும் தம் ஒளி உடையவை அல்ல” 
(ஈ). மாற்றம்: தம் ஒளி உடையவை யாவும் கோளங்கள் ஆசா (ஈ). 

&, எதிர்ர்மறைக் ருறைஉரை €ஓ: சில் மக்கள் வக்கீல்கள் அல்லர். 

இதை மாற்ற வேண்டுமானால் சில வச்ூல்கள் மகீகள் அல்லர் 
(ஓ. என்று ஆகும். ஆனால், மாற்றத்தின் பயனிலை *மக்கள்", 

அசல் உரையில் குறை உரையின் எழுவாயாக நிறைவற்ற பதமாக 

இருந்தும், இப்போது எதிர்மறையின் பயனிலையாக நிறைவுற்ற 
பதம் ஆகிறது; இது பிழையாகும். ஆகவே, எதிர்மறைக் குறை உரைக்கு 
மாற்றம் இல்லை 

சிறப்புரை; கம்பர் களிச்சக்கரவர்த்தி (ஆ). மாற்றம்: *கவிச்சக்கர 

வர்த்தி கம்பர் ஆவர் (௯). 'திருவள்ளுவர் குறள் இயற்றியவர்” 
மாற்றம்: கூ.றள் இயற்,றியவர் இருவள்ளுவர் ஆவர். 

குறிப்பு: இடமாற்றம் செய்யும்முன், உரையை அளவைஇயல் 

மூறையில் அமைத்தல் வேண்டும். எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு, 

தன்மை, அளவு இவற்றை முதலில் விளக்கிய பிறகே, மாற்றத் 

தொடங்கவேண்டும்; இல்லாவிடில், “இராமன் இராவணனைக் 

கொன்றான், என்பதை *இராவணன் இராமனைக் கொன்றுன்' 

என்று இடமாற்றிய மாணவன் கதையாகும். அசல் உரை? 
இராமன் இராவணனைக் கொன்றவன் ஆவன். மாற்றம்: இராவ 

ணனைக் கொன்றவன் இராமன் அவன். இங்ஙனமே, ஊறில் 

கோவில் இருக்கிறது! என்பதை அவசரத்தில் (கோவிலில் ஊர் 
இருக்கிறது' என்று மாற்றல் ஆகாது. அசல் உரை: *இந்த ஊர் 
கோவிலைக் கொண்ட இடங்களில் ஒன்று ஆகும்.' இதன் மாற்றம்: 
“கோவிலைக் கொண்ட இடங்களில் ஓன்று இவ்வூர் அகும்”, “ஓவ் 

வொரு முதிர்ந்தோனும் சிறுவனாக இருந்திருக்கவேண்டும்,” ஏன் 
பதை, “ஓவ்வொரு சிறுவனும் முதிர்ந்தோனாக இருந்திக்கவேண்டும்” 
என்று மாற்றல் பொருத்தமற்ற தாகும் என்பது சொல்லாமலே 

விளங்கும். 

மறை 
கேர் அனுமானத்தின் பிறிதொரு வகையை wap (Obversion) 

என்பர். : இது, கருத்தை மாற்றாமல் கொடுத்திருக்கும் உரையை 

வேறு தன்மையில் கூறுகிறது; உடன்பாட்டு உரையை அதற்கு 

இணையான எதிர்மமை உரையாகவும்,எதிர்மமைஉரையை அதற்கு
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இணையான உடன்பாட்டு உரையாகவும் PONE? Bh es 

மழைத்து உரைத்தலாகிய இதை ‘wong’ or at ori ah. 
மானத்தில் எஃப் என்னும் உருவம் உடைய ரு 3 j 

*எ- ப ஏன்னும் உருவம் உடைய உரை கடைக்கோ. “லங்கு, 

எ என்றால் எழுவாய், ப ஏன்றுால் பயனிலை. ப" என்றமுல் பயனிலை 
யின் முரண் பதம் ((001ம்௨010%019 term). 

விதிகள் 

1... முதலில் உரையின் தன்மையை மாற்று, 
2 பயனிலைக்குப் பதிலாக அதன் மூரண் பதத்தைப் 

பதிலாக இடு, 
மழையின் ததீதுவம் யாதெனில், இரண்டு எதிர்மறைகள் 

ஓன்றை ஒன்று விலகீகுகின்றன; இரண்டு எதிர். மறைகள் உடன் 
பாட்டுக்கு இணையாகும். மேற்கூறிய வண்ணம், தன்மை மாற்றுவது 
ஓர் எதிர்மறை; பயனிலைக்குப் பதிலாக அதன் மூரண் பதத்தை 
இடுவது இன்னோர் எதிர்மறை; இவை ஓன்றை ஒன்று தள்ளுபடி. 
செய்கன்் றன. 

வி௫இிகளின் பிரயோகம் 

4. உடன்பாட்டு நிறை உரை: மனிதர் அனைளரும் சாவை அஞ்சுவர் (ஆ) 
அளவைஇயல் முறை அமைப்பை (5-௫) ஏன்று குறிப் 

போம். 

(௮-௮) மனிதர் அனைவரும் சாவை அஞ்சுவர் ஆவர் (ஆர். 

,சன்மை 
மாற்ற 

பயனிலையின் 

மூரண்பதத்தைப் ஒர மனிதனும் சாவை அஞ்சாதவள் ஆகான் CH). 
பதிலிட 

கொடுத்த உடன்பாட்டு உரையின் மஹறை உரை இஃதே. 
சுருங்கக்கூறின், மறை இதுவே. (வடமொழியில் பிரதிவர்த்தனை 

         

  

i ஒரு மனிதனும் சாவை அஞ்சுபவன் ஆகான் (௩). 

என்பர்), 
2 உடன்பாட்டுக் குறை உரை: சில் குதிரைகள் வெண்ணிறமானவை 

ஆரும் (ஐ. ் 
குன்மையை மாற்ற - ல குதிரைகள் வெண்ணீ௰மானவை 

ஆகா (92... 

curairesedena சில் GAiojat Gastrafipphpaa oyat Cg): 

பதிலிட li
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5, எதிர்மறை நிறை௨ரை : ‘95 GHaCumh Gags ருளம்புடையது 

அன்று. (௩) 

தன்மையை மாற்ற : குதிரைகள் அனைத்தும் பிளந்த குளம் 

புடையவை ஆகும். (ஆ) 

பயனிலையின் _ 

மூரண்பதத்தைப் குதிரைகள் அனைத்தும் பிளவாத குளம்புடையலை 

பதிலிட ஆரும் (ஆ): மறை, 

4. எதிர்மறைக் குறைவுரை : சில் வியாபாரிகள் நாணயம்) உள்ளவர்கள் 
அல்லர் (லு. 

தன்மையை ee வியாபாரிகள் காணயம் உள்ளவர்கள் 

மாற்ற $ஆவர் (ஐ. 
பயனிலையின் Ro af fac ட அடத i . 

முரண்பதத்தைப் ல வியாபாரிகள் :நாணயமற்றவர்கள் ஆலர் (ஐ): 

பதிலிட மறை, 

மேற்கூறிய மாற்றம், மறை என்னும் இவை இரண்டே. 
soft (Primary) நேர் அனுமானங்கள். இவை அடிப்படை 

யானவை. இவற்றைக் கொண்டு இரண்டாம் நிலை (எவ 

கேர் அனுமானங்களையும் பெறலாம். அவற்றை விளக்குவோம். 

இரண்டாம் நிலை நேர் அனுமானங்கள் ; 

மறைமாற்றமும், மறைமாற்ற மறையும்: முதலில் மறையை அனு 
மானித்துப் பின்னர் அதை மாற்றம் செய்கறதை மறையின் மாற்றம் 
(Partial contra-positive) orarut. இங்ஙனம் கிடைத்ததிலிருந்து 
அதன் மறையை அனுமாணித்தலை uaowtpp wap (Full contra- 
00811176,) என்பர், விவரித்துக் கூறின் இது மறையின் மாற்றத் 

தின் மழை என்பதாகும். மறைமாற்றத்தில் (௭எ-॥' (என்ற 
உருவம் உடைய உரையிலிருந்து *ப1-ஏ!' என்ற உருவத்தைக் 
கொண்ட உரையை அனுமானிக்கிறோம். 

மழைமாற்ற மறையில் ப". ௭” என்ற உருவங்கொண்ட 
உரையை அனுமானிக்கிறம். *ப*-ஏ*' என் றவை முறையே பயனிலை 

யின் முரண்பதமும், எழுவாயின் முரண்பதமும் என்று முன்பே 
கூறினோம். மறை மாற்றத்தில் அசல் பயனிலையின் முரண்ப்தம் 
எழுவாய் ஆகும். ' மறைமாழ்.£ மறையில் எழுவாய் mee பயனிலை 
யின் முரண்பதமும் (ட), பயனிலை ௮சல் எழுவாயின் முரண் பதமும். 

(௭) ஆகும், \ 
\ 

\ 
ப
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108 ஐரோப்பிய அளலைஇயம் 

வெளிப்படைக் கூறல் அனுமானம் ஆகுமா ? 

மறை, மாற்றம், மறை மாற்றம், மறை மாற்ற மறை, 

போன்றவை கொடுத்த உரையில் உள் அடங்கிய வெவ்வேறு 

உரைகளையும் எடுத்துக் கூறுகின்றன. இவை பல புதிய உரை 

களை அளிக்கின்றன. இவை அனுமானங்கள்தாம் என்று சிலரும், 

இவை அனுமானங்கள் ஆகா என்று சிலரும் வாதிக்கிறார்கள். 

இவை ஆதி உரையின் கருத்தின் பல அம்சங்களையும் தெளிவாக 

வெளிப்படுத்துகின்றன; ஆகவே, அனுமானமே என்பர். இவை 

புதிதாக ஒன்றும் கூறுவதில்லை; ஆகவே, அனுமானம் அல்ல என் 

பாரும் உண்டு. இவ்விஷயத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன்னர். அனு 

மானத்தின் இலட்சணம் யாது என்று திட்டமாக அ.றியவேண்டும். 

சாதாரணமாக, அனுமானத்துக்கு இரண்டு அம்சங்கள் தேவை 

யாகும். 1. simi (Necessity) &, புதுமை (3௦47). அனு 

மானத்தால் கடைக்கும் முடிவு (அனுமிதி) கொடுத்திருக்கும் 

உரையிலிருந்து நிச்சயமாக வந்தே இரும் என்ற உறுதி ஓர் அம்சம் 

ஆகும். கொடுத்திருக்கும் உரையை ஏற்றால் அனுமானித்த 

உரையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதே ; வேறு வழியில்லை. 

ஆகவே, கட்டாயத்தன்மை ஓர் அம்சம். அனுமாணித்த முடிவு 

கொடுத்திருக்கும் உரையில் ஊன்றி நிற்கிறது; இல்லாவிடில், 
அனுமிதியை ஒப்புக்கொள்ள கியாயமே இல்லை. அ௮னுமானத்தின் 

மற்றோர் அம்சம் யாதெனில், அனுமிதி அசல் உரையையே திரும்ப 

வும் உரைப்பதில்லை; அது ஏதோ கொஞ்சம் புதுமை உடைய 

தாகவே இருத்தல் வேண்டும். சொன்னதையே திரும்பச் சொல் 

வது (கூறியதையே கூறுவது) அனுமானமாகாது. அனுமானத் 
இல் தொடக்கம் வேறு, முடிவு வேறு. ஆகவே, புதுமையும் அனு 

மானத்தின் ஓர் அம்சமாகும். 
கேர் அனுமானம் அனுமானத்தின் இவ்விரண்டு இயல்புகளை 

யும் உடையதா ? இவ்விரண்டு அம்சங்களும் முக்கியமானவையா ? 

அல்லது ஒன்றுதானா? ஒன்று என்றால், எந்த ஒன்று? இத்தகைய 
பிரச்சினேகளைத் இர்க்கவேண்டும், புதுமை, அனுமானத்தின் 

மூக்யெ அம்சமானால், ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம் இல்லாத ஏதே 

னும் இரண்டு உரைகளை .அனுமானத்தின் உதாரணமாகக் கூற 

லாம். இது மொட்டைத் தலையையும் முழந்தாளையும் முடிவது 

போல் ஆகும். 1தங்கம் மஞ்சள் நிறமானது; ஆகையால் பசு புல் 

இன்னும்; என்பதைப் புதுமை உடைமைபற்றி அனுமானம் 
என்னலாமா? ஆகையால், புதுமை என்பது அனுமானத்தின் சிறப் 

பியல்பு என வற்புறுத்த இயலாது. அசல் உரையிலிருந்து அனு 

\ 
\
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மிதி நிச்சயமாகக் கிடைக்க வேண்டும், கட்டாயத்தன்மையே முக் 

இயமாகும்; அடிப்படையாகும்; மிகப் புதுமை இருந்தாலும் இருக்க 

லாம்; இல்லாம் போனாலும் பெரிய தவறு இல்லை. 

இக்கூற்மை மனத்தில் வைத்துக்கொண்டு; நேர் அனுமானங் 

களைக் கவனிப்போம். “ஒரு மனிதனும் தவறாமல் இருக்க இயலாது, 

என்பதிலிருந்து *தவமுமல் இருக்கிறவன் மனிதன் அல்லன்', என் 

றும் “மனிதரல்லாத சிலர் தவறுதவர்கள் ஆவர்”, என்றும் ஊ௫க் 

இரோம். இது பொருள் விளக்கம்தானே, வாகீகிய வேறுபாடு 

கானே என்று கூறி, இவை அனுமானமாகாஎன்பர் சிலர். கொடுத் 

இருப்பதைச் சற்று மாற்றி, வேறு சொற்களில் கூறுகிறோமே 

தவிர, ஒன்றும் புதிதாக உரைக்கவில்லையே என்பர். ஊன்றிப் 

பார்த்தால், இவற்றிலும் கேர் அனுமானம் என்று ஏற்கனவே 

விளக்யெ மற்றவற்றிலும், அசல் உரையில் கமக்குத் தெரியாமல், 

உள்ளடங்கிய பல உரைகளைத் தெளிவாகக் காண்கிறோம். உதா 

ரணமாக, ஓர் உடன்பாட்டு நிறை உரையிலிருந்து ஏழு கருத்துக் 

களை ஊ௫ூக்கிறரோம். ஓர் உரையின் உட்கருத்துக்களை மூற்றும் 

அறியாமையாலேயே அகேக விவாதங்கள் கேருகின்றன என்பது 

யாவரும் அறிந்ததே. ௮சல் உரையை ஓப்புக்கொண்டால், கேர் 

அனுமானத்தில் கடைக்கும் உரைகளையும் நம்பியே தீரவேண்டும். 

இங்கெல்லாம். 'கட்டாயத்தன்மை' இருக்கிறது; ஓரளவு *பு.துமை; 

யும் இருக்கிறது; ஆகவே இவை அனுமானங்களே என்பது பலர் 

கருத்து. ஆனால், வழி அனுமானத்தில் கட்டாயத்தன்மை இருப் 

பதுடன் சற்று அதிகமான புதுமையும் உண்டு. சில இடங்களில் 

புதுமை திடுக்கிடச் செய்யும் என்று காட்ட, பிரபு கொலையாளி” 

என்ற முடிவுடைய அனுமானம் ஒன்றை முன்னர்க் கூறினோம். 

புதுமை நிறைந்த வழி அனுமானத்தையும், அவ்வளவு புதுமையில் 

லாத கேர் அனுமானத்தையும் வேறுபடுத்திக் காண்பிக்க வேண்டு 

மானால் வழி அனுமானத்தை வழி அனுமானம் என்றும், கேர் அனு 

மானத்தை விளக்க உருவ (Interpretative) அனுமானம்' என்றும் 

வழங்கலாம். பெரும்பாலும், இந்த விவாதத்தில் ஆழ்ந்த கருத்து 

வேறுபாடில்லை;சொற்களின்பிரயோக வேற்றுமைதான்காண்கிறது 

வேறு ரில நேர் அனுமானங்கள் : கூட்டு அடைமொழி அனுமானம் 

3, எழுவாய், பயனிலை இவை இரண்டுக்கும் ஓரே 

அடைமொழியைச் சேர்த்து அனுமானித்தல் கூட்டு அடைமொழி 

அனுமானம் (Inference by added determinants) எனப்படும். 

“மாலுமி மனிதன்;*ஆகவே' இரமுள்ள மாலுமி தீரமுள்ள மனிதன்;”
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“ரோஜா ஒரு பூ; ஆகவே ஏிவர்த ரோஜா சிவந்த பூ'-இவை சரியான 
அனுமானங்களே; ஏனெனில் சேர்க்கப்படும் அடைமொழி, எழு 
வாய் பயனிலை இரண்டையும் ஒரே வகையில் மாற்றுகிறது: சில 

இடங்களில் ஓரே அடைமொழி எழுவாய், பயனிலைகளை ஒரே 
வகையில் மாற்றுவஇல்லை, உ-ம்: “எறும்பு ஒரு பிராணி; ஆகவே, 
பெரிய எறும்பு பெரிய பிராணி.” இது தவறு: எனெனில், *பெரிய' 

என்னும் சொல் “எறும்பு என்னும் பதத்தை ஒரு விதமாகவும்; 
ராணி” என்னும் பதத்தை வேறு விதமாகவும் மாற்றுவறெது, 
எறும்புகளுள் பெரியதான தால், பிராணிகளுள் பெரியதென்னும் 
நியமம் இல்லை, “9ப்பாய்' ஒரு மனிசன்) ஆகவே “ஈல்ல சிப்பாய், 
நல்ல மனிதன் ஆவன்', என்பதும் தவே; ஏனெனில், சிப்பாயின் 
நல்ல தன்மை வேறு: மனிதனின் ஈல்ல தன்மை வேறு. எழுவாயும் 

பயனிலையும் ஓரே அளவில் பாதிக்கப்படும்போதுதான் இந்த 
அனுமானம் ஈம்பகமானது; வெவ்வேறு அளவில் பாதிக்கப்பட் 
டால் அனுமானம் ஈம்பத்தக்கதன்று. “ஆமை ஒரு 9ராணி; ஆகை 

யால் வேகமுடைய ஆமை வேகமுடைய பிராணி.' இது பிழை 

யாகும், 

கலவைப் பொதுமைக் கருத்தனுமானம் 

2 எழுவாயையும் பயனிலையையும் ஒரு பெரிய பொதுமைக் 

கருத்தின் பகுதிகளாகக் கலக்கும்போது ஏற்படும் அனுமானத் 

தைக் கலவைப் பொதுமைச் கருத்தனுமானம் (117616ற06 37 0010- 

plex conception) என்னலாம். உ-ம்₹: “எறும்பு ஒரு பிராணி 
ஆகவே, ஏறும்பின் தலை ஒரு பிராணியின் தலை; தருக்கம் ஓர் அறி 

வியல்: ஆகையால் தருக்க நூல் ஓர் அறிவியல்.நூல் ஆகும்.” 

புறாக்கள் பறவைகள்; ஆகவே, புமுக்களின் கூட்டம் பறவை 

களின் கூட்டம்.” இவ்வனுமானத்திலும் எழுவாயும் பயனிலையும் 
ஓரே விதமாக மாநினால் ஒழிய அனுமானம் இழுக்குடையதே. 

பிராமணர்கள் ஹிந்துக்கள்; ஆகையால் பிராமணர்களில் பெரும் 

பான்மையோர், ஹிந்துச்சளின் பெரும்பான்மையோர் ஆவர்,” இது 

தவறு. 
கூட்டு அடைமொழி அனுமானமும் கலவைப் பொதுமைக் 

கருத்தனுமானமும் வெவ்வேறு வகை என்பதைக் காண்க. 'எறும்பு 
ஒரு பிராணி; ஆகவே, பெரிய எறும்பு பெரிய பிராணி” என்பதை 

யும் “எறும்பு ஒரு பிராணி ஆகவே, எறும்பின் தலை ஒரு பிராணி 

யின் தலை' என்பதையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் வேற்றுமை வீளங் 

கும். கூட்டு அடைமொழி அனுமானத்தில் முதல் உரையின் எழு 
வாயும் அனுமானித்த உரையின் எழுவாயும் ஒன்றே. அதாவது
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எறும்பு அல்லது பெரிய எறும்பு. இரண்டாவதில் எழுவாயுடன் அடை 
மொழி சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது; ஆனால், கலவைப் பொதுமைக் 
கருத்தனுமானத்தில் முதலுரையின் எழுவாய் 'எறும்பு' அனு 
மானீத்ச உரையின் எழுவாய் எறும்பின் தலை” ஆகும். 

5, மறுதலைத் தொடர் அனுமானம் : *கவுக்கும் *ச£வுக்கும் உள்ள 
தொடர்பிலிருந்து (வுக்கும் சாவுக்கும் உள்ள தொடர்பை அனு 
மாணித்தலை மறுதலைத் தொடர் அனுமானம் (1௩781 3 ௦0170186- 

relation) என்பர், *க', வை விடப் பெரியது; ஆகையால், *£”, 
(கவை விடச் சிறியது. 'க”, ச/வின் தகப்பன்; ஆகவே, ‘5’ ‘a afer 

மகன் அல்லது மகள். 

பயிற்சி வினாக்கள் 

7. இடமாற்றத்தின் விதிகளை விளக்குக, எதிர்மறைக் குறைஉரைக்கு 
ஏன் மாற்றம் கிடையாது? 

8, மறையின் விதிகளாக கூறி, 1, உடன்பாட்டு நிறைஉரையிலும் 

௮, எதிர்மறைக் முறைஉரையிலும் மழறையை அனுமாஸணிச்க. 

8. பின் வருவனவற்றில் 14. மாற்றம் 2. மறை இவற்றைத் தருக; 

(1) இமயமலை மற்றெல்லா மலைகளையும் விடப் பெரிது. 

(2) அடிமை சுகமாயிருக்க முடியாது. . 

(3) ஜான் கென்னடி இவ்வாண்டில் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாகத் 

. மீதர்ச்தெடுக்கப்பட்டார். 

(4) வானவில் வளைந்திருக்கும், 
(5) இதரர்களே சுந்தரிகளை அடையக் கடவர். 

(6) இனிது முடிவது இனியது. 
(7) காச கங்கைக் கரையில் இருக்கிறது. 

(8) பொறுத்தார்க்கு எதுவும் இடைக்கும். 

(9) உரைகள் அனைத்தும் வாக்கியங்கள். 

(10) ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் காரணம் உண்டு, 

(11) மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல, 

(12) முணுமுணுக்கிறவன் முன்னுக்கு வரமாட்டான். 

8, இயன்ற இடங்களில் 1. மறைமாற்றம் 8, மறைமாற்ற மறை 

4. மூமுப்புரட்டு 4, மாற்றமறை இவற்றைத் தருக: 
(1) உண்மையான தேசத்தொண்டர்கள் போற்றத் தக்கவர்கள், 
(2) மேகம் அனைத்தும் மழை தருவதில்லை, 

(3) கொம்புடைய பிராணிகள் மாமிசம் தின்பன அல்ல, 

(4) உலோகங்கள் அனைத்தும் மின்சாரக் கடத்தி. 

(5) அறிவிலிகளே பில்லி சூனிய வித்தையை நம்புகிறார்கள், 

(6) கல்ல பொருள் விலை அதிகம், 

(7) தீர விசாரியாத காரியம் நேராகாது, 

(8) அன்னங்கள் எல்லாம் வெண்ணிறம் அல்ல,
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(9) 
(19) 
(11) 
(12) 
(18) 

(14) 
(15) 

5. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
6. 

ஐூராப்மிப அளளைஇயம் 

மனக்கவலை பலக் குறைச்சல். 

சற்றும் அறியாதார் இல்லை. 

காக்கை புழுவைத் தின்னும். 

ஈக்கள் ஈமக்குப் பெரிய பகைவர்கள், 

கடவுள் தூதர்கள் பெரும்பாலும் கீழ்த்திசையிலேயே தோன் 

Pusat sr. 

முதிர்ந்தோர் அறிவுரை கூ.ற ஆவலுடையவர். 

சமயோசித புத்தியுடையவர்களே வழக்குரைஞருக்குத் தகுதி 

யுடையவர். 

பின்வரும் ஒவ்வோர் உரையிலிருந்தும் எத்தனை புதிய உரைகளை 

ஊக்க முடியுமோ, அத்தனையையும் தருக: 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் அன வரும் உழைப்பாளிகள், 

கோய்கள் அனைத்தும் மரணத்தை உண்டு பண்ணா. 

நியாயமாக கடப்பவர்களே மன அமைதி உடையவர்கள், 

உலகப் புகழ் பெற்ற சிலர் குள்ளமானவர்கள். 

முற்றும் அறிக்தார் இல்லை. 
கொம்புடையவை அசை போடும். 

பின்னவற்றுள் முதல் உரைக்கும் மற்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள 

தருக்கத் தொடர்பைக் கூறுக, முதல் உரை மெய்யானால், மற்ற 

ஒவ்வொன்றும் பொய்யா, மெய்யா? 

முதல் உரைக்கும் மற்ற ஒவ்வொன்றுக்குமுள்ள தொடர்பைக் 

கூறி அவை பொய்யா, மெய்யா, முதல் உரை மெய்யானால்? 

என்று கூறுக; 

படிகங்கள் அனைத்தும் திடப்பொருள்கள், 

சில திடப்பொருள்கள் படிகங்கள் அல்ல, 

படிகம் அல்லாத சில பொருள்கள் திடப்பொருள்கள் அல்ல, 

படிகம் திடப்பொருள் அல்லாததாக இல்லை, 

ரல இடப்பொருள்கள் படிகங்கள். ' 

சில திடப்பொருள் அல்லாதவை படிகங்கள் அல்ல, 

இடப்பொருள்கள் எல்லாம் படிகங்கள், 

விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் தார்க்கிகர்கள், 

சில தார்க்கிகர்கள் விஞ்ஞானிகள் அல்லர். 

. விஞ்ஞானிகள் அல்லாத சிலர் தார்க்கிகர்கள். 
தார்க்கிகள், எவனும் விஞ்ஞானி அல்லன். 

"போரை விரும்புகிறவா்கள் தீயவாகள்,' என்னும் உரை உண்மை 

யானால் 1, சமாதானப் பிரியர்கள் பற்றியும் 2. தஇயவர்கள் 

பற்றியும் 8. தயவா அல்லாதார் பற்றியும் என்ன கூற முடியும்? 

“யோக்கியாகளே மதிக்கப்படுஒிருர்கள்,? என்றுல் 4, அயோக்கி 

யார்கள் 2, மதிக்கப்படாதவர் 89, மதிக்கப்படுகிறவர்கள், இவர் 

கள் ஒவ்வொருவர் பற்றியும் யாது தெரிச்துகொள்ளலாம்? , 

A
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11. 
12. 
(1) 

(2) 

(9) 

(4) 

(5) 

12. 

14. 
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“விமானங்கள் எல்லாம் புவிஈர்ப்புக்கு உட்பட்டவை," என்றால் 
விமானங்கள் அல்லாத ல பொருள்கள் புவி ஈர்ப்புக்கு உட் 
படாதவை என்னலாமா? 

Cat அனுமானங்கள் அனுமானங்களாகக் கருதலாமா? 

பின்வரும் ௮னுமானங்களைச் சோதிக்கவும்:-4 
காய் ஒரு மிருகம்; பைத்தியம் பிடித்த காய் பைத்தியம் பிடித்த 

மிருகம், 

யானை ஒரு பிராணி, ஆகையால், சிறிய யானை சிறிய பிராணி 
ஆகும். 

பொய் சொல்வது தவறு; பொய் சொல்வதை ஏற்பது தவற்றை 
ஏற்பதாகும், 

மான் மாப் அன்று; ஆகையால், மானை யுடையவன் சாயை 
உடையவன் அல்லன. 

பஞ்சாயத்தார் வரி கொடுப்பவர்; ஆகையால், பஞ்சாயத்தார் 
Goh பெரும்பான்மையோர் வ௱ிகொடுப்போரின் பெரும் 
பான்மையோர் ஆவர், 

வெப்பம் இன்பகரமானது; ஆகையால், குளீர்ச்9ி துன்பகரமானது, 
இவ்வனுமானம் சரியா? 

கோ அ௮னுமானத்துக்கும் வழி அனுமானத்துக்கும் உள்ள வேற்று 
மையைக் கூறுக, முச்தியதை உரை விளக்கம் என்று சொல்வது 
மேலா? அல்லது அனுமானவகை என்றே கொள்ளலாமா? 

#- 31-8



9. வழி அனுமானம் 

இனி, வழி அனுமானத்தை விளக்குவோம். இவ்வனுமானம் 

நேராக அறியாமல், ஓர் ஏதுவைக் கொண்டு உணர்வதாகிய அறி 

வுச் செயலாம். அப்பால் உள்ள ஒரு மலையில் புகையைக் கண்டு, 
(ஒடுங்கி நிற்கும் பொருள்) காணப்படாத நெருப்பு உள்ளதென்று 
உணர்கிறோம். சாத்தன் அத்துமீறி ஈடந்தமையால் தண்டிக்கப் 

பெறுவான் என்பதை ஊடக்கிறோம். ஒரு பொதுவான மத்திம்பதத்தைக் 
கொண்டு அதன் வழியே, அதன் மூலம், வேறு இரண்டு பதங் 

களுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பை ஏ_்படுத்துகிறோம். ஆகவே, 
Qos ang 3 ayorerh (Mediate inference) crar@Gapi. முதல் 

எடுத்துக்கா ட்டில், *மலைக்கும்' *நெருப்புடைமைக்கும்' புகையுடைமை 

யின் மூஸமாகத் (வழியே) தொடர்பு ஒன்றை நிலை நிறுத்தும். 
இரண்டாம் எடுத்துக்காட்டில் 'சாத்தனுக்கும்' *சண்டிக்கப் பெறு 
தலுக்கும்' அத்துமீறி கடத் தலின்” மூலமாகச் சம்பந்தம் தொடுக் 

இரோம். இவ்வனுமானம் குறிப்பாய்க் கிடக்கின் றதை வெளிப்படை 

யாச உரைக்கறெது. இவ்வறிவுச் செயலைச் சொற்களால் வெளியிட் 
டால் முக்கூற்று முடிவு (911021) இடைக்கிறது, மத்திமபதம் 
(ர1ம015 ர) இல்லாமல் அனுமானம் செய்ய இயலாது, உ-ம்: 

வைத்தியர்கள் அறிவாளிகள், மலர்கள் கறுமணம் உடையவை” 
என்னும் இரண்டு உரைகளிலிருந்து யாதொன்றும் ஊட௫க்கமுடி 

யாது; ஏனெனில், இவ்வீரண்டு உரைகளுக்கும் இடையே இணைக்கக் 
கூடிய பொதுவான பதம் ஒன்றும் இல்லை. ஆங்கிலப் பதமாகிய 

ஸில்லஜிஸம் (8311௦) என்பதன் கருத்தே இணைத்துச் சிந்தித்தல் 
என்பதாகும், இரண்டு உரைகளைச் சேர்த்துச் சிந்திக்கும்போது 
மூன்றாவது உரை கிடைக்கிறது. ஆகவே, இதை முக்கூற்று முடிவு 

என்றும் கூறுவர். கொடுத்த இரண்டு உரைகளைக் கொண்டு, ஒரு 

முடிவுரையை அடை இரோம். . 

உ-ம். யாது யாது புகையுடையது, அது அது நெருப் 

புடையது; 
இம்மலை புகையுடையது; 

ஆகையால், இம்மலை நெருப்புடையது. 
இங்கு, முதலிரண்டு உரைகளும் சாதனங்கள் ஆகும்; அவை 

மூகாந்தரம், மேற்கோள், அளவை அல்லது பிரமாணம் ஆகும். கடைசி
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aor Agssrtégh avg gonityoos (apy-oj-(Conclusion) ஆகும். 
துணிபின் பயனிலையைத் துணிபொருட்பதம்(1181௦1 நக) என்றும், 

மூடிவுரையின் எ முவாயைப் பக்கப்பொருட்பதம் (144007 நவா) என் 
றும், பக்கப் பொருளுக்கும் துணி பொருளுக்கும் எதன் மூலமாகத் 
தொடர்பு ஏற்படுகிறதோ (இவ்விரண்டையும் இடைஙின்று, இணைக் 
கிறதோ] அதை மத்திமபதம் (410415 நலா) என்றும் கூறுவது 
SHEE மரபு. *நெருப்புடைமை' துணிபொருள்/; *இம்மலை' பக்கப் 
பொருள்; புகையுடைமை' மத்திமபதம் அல்லது ஏது. இரண்டு 
பொருள்களைத் தனித்தனியாக மூன்றாம் பொருள் ஒன்றுடன் 
ஒப்பிடுதலால், அவ்விரு பொருள்களுக்கும் தொடர்பை ஏற்படுத 
தல் வழி அனுமானம் ஆகும். ஆங்கிலத்தில் இம்மூன்று பதங்களை 
யும் பெரியபதம் (14௨1௦1 ளா), சிறியபதம் (141107 4110), மத்திம 
பதம் (31) என்றும் கூறுவர்: ஏனெனில், இத்தகைய 

அனுமானத்தை வட்டங்களால் வரையும்போது, துணிபொருளைப் 
பெரிய வட்டமும், பக்கப் பொருளைச் சிறிய வட்டமும், மதீதிமப் 
பொருளை மத்திம வட்டமும் குறிக்கின் மன. 

அத்து மீறுபவர் தண்டிக்கப்படுவர்2 

சாத்தன் அத்து மீறினான்: 
ஆகவே, சாத்தன் தண்டிக்கப்படுவன். 

*தண்டிக்கப்படுவன்' துணிபொருள், *சாத்தன்' பக்கப் 

பொருள்; “அத்து மீறுபவர்' மத்திமப் பொருள். இவை முறையே, 
பெரிய வட்டம். சிறிய வட்டம், மத்திம வட்டம் இவற்றுல் குறிக் 

சப்படுகின்றன. [ அடுத்த பக்கத்திலுள்ள படம் பார்க்க, ] 
இதில், முதலுரையில் இருந்காவது இரண்டாவதில் இருந்தா 

வது முடிவுரை (சித்தாந்தம்) கஇடைப்பதில்லை. இரண்டையும் 
சேர்ப்பதனாலேயே கிடைக்கிறது. புகையுடையதெல்லாம் நெருப் 
புடையது,”" என்பதிலிருந்து மட்டும், (இம்மலை நெருப்புடையது” 
என்று அனுமானிக்க இயலாது, *இம்மலை புகையுடையது' என்பதி 
லிருந்து மட்டும், “இம்மலை நெருப்புடையது,” என்று அனுமானிக்க 

இயலாது. இரண்டு பிரமாணங்களையும் சேர்த்தால், இம்மலை 
நெருப்புடையது" என்னும் முடிவு நிச்சயமாக வந்தே இரும். 
ஐரோப்பியத் தருக்க முறையில், ஏதுப் பொருளாகிய மத்திம 

பதத்தையும் துணிபொருளையும் தொடர்புறுத்தும் உரையைத் துணி 
பொருள்பதப் பிரமாணம் (1484௦7 நாளமர்86) என்றும், அதை முதலிலும் 
மத்திம பதத்தையும் பக்கப் பொருட்பதத்தையும், தொடர் 

புறுத்தும் உரையைப் பக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணம் (Minor premise) 
என்றும் இதை இரண்டாவதாகவும், பக்கப் பொருட்பதத்தையும்
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துணிபொருட்பதத்தையும் புதிதாகத் தொடர்புறுத்தும் உரையை 
முடிவுரை (௨௦ோ018102) என்றும் கூறி, இதைக் கடைசியிலும் 

உரைப்பது வழக்கம். 

   
தண்டிக்கபபடுபவா 

  

       

  

அத்துமிறுபவர் ர் 

   

முக்கூற்று முடிவீன் பொது வீதிகள் 

1, ஒவ்வொரு முக்கூற்று முடிவிலும் மூன்றே பதங்கள் 
இருக்கவேண்டும். இவ்விதி வரி அனுமானத்தின் Bor 
சணத்திலேயே அடங்கியுள்ளது. இரண்டு பதங்களுக்கும், 
பொதுவாக இருக்கும் (ஈடுவே இருக்கும்) மற்றொரு பதத்துக்கும் 
உள்ள தொடர்பின் மூலமாக இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் 
தொடர்பு ஏற்படுத்துகறோம். மொத்தம் மூன்றே பதங்கள்! 
குணிபதம், பக்கப்பதம், மத்திமபதம், மூன்று பதங்களுக்கு மேல் 
இருந்தால் கான்கு பதங்கள் என்னும் போலி (178]1809 ௦4 2௦17 
னாய) நேரிடும். உம்; 

மூட்டைகள் கோழிகளிலிருக்து வருகின்றனவாகும்/ 
கோழிகள் முட்டைகளிலிருக்து வருகின் றனவாகும்; 
ஆகவே, கோழிகள் கோழிகளிலிருந்து வருசன்றன வாகும்,
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இவ் அனுமான த்தில் (முட்டைகள், *கோ.மிகளிவிருக்து வருவன”, 
(கோழிகள், 'முட்டைகளிலிருந்து வருவன” என்ற நான்கு 
பதங்கள் உள. இவ்வாதம் சரியான அனுமானம் ஆகாது, 

இன்னோர் எடுத்துக்காட்டையும் கூறலாம்? 
என் பேனா காகிதத்தைச் தொடுகிறது? 
என் கை பேனாவைத் தொடுகிறது; 

ஆகவே, என் கை காகிதத்தைத் தொடுகிறது. 

இங்கும், கான்கு பதங்கள் இருக்கின்றன;:--*ஏன் பேனா”, 
“காகிதத்தைக் தொடும் பொருள்”, “என் கை', 'பேனாவைச் தொடும் 
பொருள்.” சில சமயங்களில் மூன்றே பதர்கள் இருந்தாலும், 
அவற்றில் ஓன்று இருபொளுடையதாக (இரட்டுறு பதமாக-- 
Ambiguous) @@ésaro. அது பற்றி இரட்டுறு பதப்போலி 
ஏற்பட்டு, வாதம் பிழையுடையதாகும். 

சில இடங்களில் இரட்டுறு udabGurgcugi (Fallacy of 
Ambiguous minor நாம) என்னும் போலி தோன்றுகிறது. உ-ம் 

நான் [கப்பலில்] போட்டதை என்னிடம் கொடுத்துவிட 
வேண்டும்; ் 

நான் (கப்பலில்) போட்டது பாஇப் பாக்கு; 

ஆகையால், (கப்பலில்] பாதிப்பாக்கை என்னீடம் கொடுத்து 
விடவேண்டும். . 

(பாஇப்பாக்கு' என்னும் பதம் பக்கப் பிரமாணத்தில் (ஒரு 
பாக்கின் பாதி' என்றும், முடிவுரையில் *கப்பல் பாக்கில் பாதிப் 
பாக்கு” என்றும் பொருள்படும். இது தவறு, தில சமயங்களில் 
இரட்டுறு மத்திமபதப்போலி (178119 of ambiguous middle term) 
உண்டு:--உ௨ - ம்; 

நாகம் ஒரு பாம்பு) 
மாகம் ஒரு மரம், 
ஆகவே, ஒரு மரம் பாம்பாகும். 

இங்கு, நாகம் என்னும் மத்திம பதத்துக்முத் துணிபொருட் 

பதப் பிரமாணத்தில் ஒரு கருத்தாகவும், பக்கப் பொருட்பதப் பிரமா 

ணத்தில் வேறொரு கருத்தாகவும் இருப்பதால், வாதம் பிழையாகும், 
4. ஒவ்வொரு முக்கூற்று முடிவிலும் மூன்றே உரைகள் 

இருத்தல்வேண்டும். இவவிதியும் வமி அனுமானத்தின் இலட் 

சணத்திலேயே அடங்கியுள்ளது. Car அனுமானத்திற் போல் 
அல்லாமல் இரண்டு உரைகளிலிருந்தே மூன்றாம் உரையை அறி 

கிரோம். ஓர் உரையில் துணிபொருட்பதத்தை மத்திம பதத்தோடு 

ஓப்பிடுகிறோம்; மற்றொன்றில் பக்கப் பொருட்பதத்தை மத்திம
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பதத்தோடு ஒப்பிடுகறோம்; மூன்றாம் உரையில் (முடிவுரையில்) 
பக்கப்பொருட்பதத்தையும் துணிபொருட்பதத்தையும் தொடர் 

புறுத்துோம். இதுவரைக்கும் கூறிய இரண்டு விதிகளும் 
முக்கூற்று முடிவின் அமைப்பை [$17001ய௦) விளக்குகன் றன. 

பின்வரும் இரண்டு விதிகள் பதங்களின் பரவல் பற்றிய விதிகள் 

(Rules of பிசந்ரர்ற1100) அகும், 

5. மத்திமபதம் ஒரு மூமையேனும் நிறைவுற்ற பதமாக 
இருத்தல் வேண்டும். அங்ஙனம் இல்லாவிடில், பக்கப் பொருட் 
பதத்துக்கும் துணிபொருட்பதத்துக்கும் யாதொரு தொடர்பும் 

ஏற்படாது)வமி அனுமானத்தின் இலட்சணமும் கிறைவு பெறாது. 
ஓர் உதாரணத்தை எடுத் துக்கொள்வோம், 

சிங்கம் கான்கு கால் பிராணி; 
யானை கான்கு கால் பிராணி; 

ஆகவே, யானை சிங்கமாகும். 
மத்திமபதம் இரண்டு உடன்பாட்டுப் பிரமாணங்களிலும் 

பயனிலையாகும். ஆகவே, கிறைவற்றது. சங்கம் அன்குகால் 

குதிரை 

  

பிராணிகளில் சிறுபான்மை; யானை கான்குகால் பிராணிகளில் 
மற்றொரு பகுதி. வழி அனுமானத்தின் இலட்சணம் யாதெனில், 
இரண்டு பதங்களை ஒரு பொதுப் பதத்துடன் ஓப்பிடுவதால் 

அவற்றுள் ஒரு தொடர்பைக் காண்கிறோம் என்பதாகும். இங்கே 
துணிபொருட்பதமும் பக்கப்பொருட்பதமும் பொதுப்பதத்தின் 
வெவ்வேறு பகுஇகளைக் ஞறிக்கின்றன. ஆகையால், அவற்றுள் 
தொடர்பு ஏற்படாது.
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இப்பிழையை நிறைவற்ற மத்திமரதம் (17811௨0௪7 of undistributed 
middle) ererurr. 

இங்ஙனமே, பின்வரும் சியாயமும் சுவறே. 
இந்தப் பறவை கருகிமமான து; 
காக்கை கருகிறமானது; 

ஆகவே, இந்தப் பறவை காக்கையாகும். ; 

மத்திமபதம் நிறைவுறவில்லை; அனுமானத்துக்குத் தேவை 
யான நிபந்தனை நிறைவேறவில்லை. 

8, பிரமாண உரைகளில் நிறைவுறுத பதத்தை முடிவுரை 
யில் நிறைவும்.ற தாக்காதே. கொடுத்த பிரமாணங்களில் இருந்தே 
முடிவுரை கிடைப்பதால், பிரமாணங்களுக்கு அப்பால் (பிரமாணங் 

கா மீறிச்) செல்ல உரிமை கிடையாது. துணிபொருட்பதத்தைத் 
துணிபொருட் பிரமாணத்தில் நிறைவற்றதாகவும், முடிவுரையில் 
சிறைவுற்றதாகவும் கையாண்டால், ஒழுங்கற்ற துணியபொருட்பதம் 
(௨11803 01 111401% மவர௦2) என்னும் போலி ஏற்படுகிறது. உ-ம்; 

யாது யாது புகையுடையது, அது அது நெருப்புடையது: 

பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு புகையுடையதன் று. 
ஆகவே, பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பு நெருப்புடையதன்று. 

செரப்புடையது 

 



120 ஜடராப்பிய அள௱வைஇயல் 

எதிர்மறை முடிவுரையின் பயனிலையாய்த் துணிபொருட 

பதம் நிறைவுற்ற பதமாகும்; ஆனால், உடன்பாட்டுத் துணி 

பொருட்பதப் பிரமாணத்தின் பயனிலையாய் த் துணிபொருட்பதம் 

நிறைவற்ற பதமாகும். பிரமாணத்தில் கிழைவுறுததை முடிவுரை 

யில் நிறைவுறச் செய்தல் தகாது. ஒழுங்கற் ற துணிபொருட்பதப் 

போலி உடன்பாட்டு முடிவுரையை உடைய மூக்கூற்று முடிவில் 

* ஏற்படாது; எதிர்மறை முடிவுரையைக் கொண்ட அனுமானத்தில் 

தான் ஏற்படும் என்பதைக் காண்க, இப்போலி வரவேண்டு 

மானால் துணிபொருட்பதம் நிறைவு ற வேண்டும். முடிவுரையில் 

அது பயனிலை பற்றி, உரை எதிர்மறையாக இருந்தால்தான் 

நிறைவுறும்; இப்போலி கேர வேண்டுமானால், துணிபொருட் 

பதம் பீரமாண த்தில் நிறைவுரு திருத்தல் வேண்டும் என்று முன்பே 

கூறினோம். இங்கனம் பக்கப்பொருட்பதம், பிரமாணத்தில் நிறை 

வற்.றதாயிருந்து முடிவுரையில் நிறைவுற்றால் ஒழுங்கற்ற பக்கப்போருட் 
பதப் போலி (Fallacy of illicit major term) aowir@ng. 

வகுப்பு வெறியைக் கிளப்புவோர் தண்டிக்கப்பட. 
வேண்டியவர்; 

சில இந்தியர்கள் வகுப்பு வெறியைக் கிளப்புகிருர்கள்: 

ஆகவே, இந்தியர் அனைவரையும் தண்டிக்க வேண்டும். 
ட புவனாவை     

    
    

  

      

வு 

தண்டிக்கப்பட 

வேண்டியவர் 

    

வெறியைக் 
செெப்புவோர் 

இக்தியர்சன் 

பக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணத்தில் பக்கப்பொருட்பதம் 

நிறைவற்றதாகவும் நிறை உரையான முடிவுரையில் சிறைவுற்ற 
தாகவும் தோன்றுவதால், இந்த வாதம் தவே.
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இக்குற்றம், முடிவுரை நிறைஉரையாக இருந்தால்தான் 

கேரம் ; ஏனெனில், அதில்தான் எழுவாய் நிறைவுற்றிருக்கும். 

பசக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணத்தில் இது நிறைவற்றதாக இருத்தல் 

வேண்டும் என்பதை மறக்கலாசாது. இணி வரும் இரண்டு விதிகள் 

நன்மை விதிகள் (1801 of Quality) gow. 

5. இரண்டு எதிர்மஹறை உரைகளிலிருந்து யாதொன்றும் 

அனுமானிக்க இயலாது. இரண்டு எதிர்மறை உரைகள் என்றால், 

துணிபொருட்பதமும் பக்கப்பொருட்பதமும், முழையே மத்திம 

பதத்திலிருந்து விலச்சப்படுன்றன, இவற்றின் வேறுபாட்டி 

லிருந்து பக்கப்பொருட்பதத்திற்கும் துணிபொருட்பதத்இம்கும் 
எவ்விதத் தொடர்பு ஏற்படுத்த முடியும்? 

உ-ம்: பறவைகள் வெளவால் அல்ல; 

குதிரை பறவை அல்ல: 

ஆகையால், குதிரை வெளவால், 

அண வ 

oO oA 

வெளவால 
el {0 BD As 

குதிரை 

என்னலாமா? இவ்விதியை எச்சரிக்கை யோடே கையாள 

வண்டும்; எனெனில் பிரமாணங்கள் எதிர்மறையாகத் தோன்றி 

னாலும், உண்மையில் உடன்பாட்டு உரைசளாக இருக்கக்கூடும். 

உ-ம். கூட்டுப்பொருள் அல்லாதது மூலப்பொருள்; 

தங்கம் கூட்டுப்பொருள் அன்று. 

ஆகையால், தங்கம் மூலப்பொருள் ஆகும். 

பிரமரண உரைகளில் எதிர்மறைப் பதங்கள் காண்டுன். றன 
என்றாலும், ஊன்றிப் பார்த்தால் உரைகள் உடன்பாட்டுரைகளே. 

மத்திம பதம் 'சேர்க்கைப்பொருள் அல்லாதது என்பதே. 

பிரமாண உரைகள் உடன்பாட்டுரைகள் என்பதைக் Siow si
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கூட்டுப்பொருள் அல்லாதது கலகங்கள் ஆகும். (ஆ] 

தங்கம் கூட்டுப்பொருள் அல்லாதது ஆகும். (a) 

ஆசையால், தங்கம் மூலகம் BG. (a) 

6. பிரமாணங்களில் ஒன்று எ.திர்மஹையானால், முடிவுரை 

எதிர்மறை யாகும்; மறுதலையாக (7106 160), முடிவுரை or Bit 

மறையானால் ஒரு பிரமாணம் எதிர்மஜையாகும். ஒரு பிரமாணம் 

எதிர்மறையும் மற்றது உடன்பாடும் ஆகில், பக்கப்பொருட்பதம், 

துணிபொருட்பதம் இவற்றுள் ஒன்று மத்திம பதத்துடன் 

சேர்ச்சையுடையது; மற்றது விலக்குடையது என்று ஆகிறது: 

ஆகவே, இவை ஒன்றுக்கொன்று வேற்றுமை உடையவை. இதை 

உரைக்கவல்ல முடிவுரை எதிர்மறை வாக்கியமே. ஆகவே, 

முடிவுரை , எதிர்மறை என்பது திண்ணம். மறுதலையாகக் கூறும் 

. இடத்து, முடிவுரை எதிர்மறையாயின், ஒரு பிரமாணம் எதிர் 

மறையாக இருத்தல் அவசியமே. 

ட இளை விதிகள் 

மேற்கூறிய ஆறு விதிகளிலிருந்து சில Ber விதிகள் 

(Corollaries) கஇடைக்கின் மன. 

?. இரண்டு குறை உரைகளிலிருந்து யாதொன்றும் 

அனுமானிக்க இயலாது. இங்ஙனம் நேரக்கூடிய பிரமாணங் 

களின் சேர்க்கைகள் அனைத்தையும் சேர்த்தே இவ்விதியை 

மெய்ப்பிக்ச வேண்டும். இரண்டும் குறை உரைகள் ஆனால் 

மூன்று சேர்க்கைகளே இடைக்கும் : 1, இரண்டும் உடன் 

பாடு (ஜஊ). &: இரண்டும் எதிர்மறை (99). 8: ஒன்று 

உடன்பாடு, ஓன்று எதிர்மறை (ஐஓ, 98). இவற்றுள் முதல் பிரிவு 

பயனற்றது; எனெனில் இரண்டு உடன்பாட்டுக் குறைஉரைகள் 

சேர்ந்தும் ஒரு பதத்தைக்கூட Bonny Posse செய்யவில்லை; 
ஆனால், வழியனுமானத்துக்கு இன்றியமையாதது மத்திம பதத்தின் 

நிறை உரை. அது இல்லாவிடில் அனுமானமே கிடையாது என்று 

மூன்றாம் விதியில் கண்டோம். இரண்டாம் பிரிவாகிய இரண்டு 
எதிர்மறைப் பிரமாணங்களின் சேர்க்கையும் பயன் இல்லாதது; 

ஏனெனில், ஐந்தாம் விதிப்படி இரண்டு எதிர்மறைப் பிரமாணங் 

கள் பயனற்ற சேர்க்கை, எஞ்சிய மூன்றாம் பிரிவைக் கவனிப் 
போம். ஓர் உடன்பாட்டுக் குழை உரையும், ஓர் எதிர்மறைக் குறை 

உரையும் சேர்ந்தால், முந்தியது ஒரு பதத்தையும் நிழைவுற்றதாககீ 

கொள்ளாது, பிந்தியதோ, பயனிலையை நிறைவுற்றதாக உடையது 

இரண்டுஞ் சேர்ந்து ஓரே ஒரு நிறைவுற்ற பதத்தைக் கொண்டது.
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ஆனால், மூன்றாம் விதிப்படி. மத்திம பதம் நிறைவுற வேண்டும்; 
இல்லாவிடில் மத்திம பத நிறைவுறாமை என்னும் குற்றம் நேரும், 
அனுமானமே ஏற்படாது. ஆறாம் விஇப்படி ஒரு பிரமாணம் 
எதிர்மறையாகில், முடிவுரை எதிர்மறையாஞம்; அது பயனிலையை 

(துணிபொருட்பதத்தை) நிறைவுற்ற தாக்கும். அதற்கு முன்னர், 
துணிபொருட்பதம் தன் பிரமாணத்தில் நிறைவுற வேண்டும்; 

அதாவது, இன்னொரு நிறைவற்ற பதமும் தேவை. மத்திம பதமும் 
துணி பொருட்பதமும், ஆக இரண்டு பதங்களும் நிறைவுற 
வேண்டும். நமக்குக் கொடுத்திருக்கும் சேர்க்கையில், ஒரே பதம் 
நிறைவுற்றதால், நிறைவற்ற மத்திம பதப்போலி நியாயமோ, 
ஒழுங்கற்ற துணிபொருட்பதப்போலி நியாயமோ வந்தே இரும், 

வேறு வழியில்லை. ஆகவே, மூன்றாம் பிரிவும் பயனில்லை. இரண்டு 
மீறைவுரைகள் பயனற்றவை. 

(2) பிரமாணங்களில் ஒன்று குறை உரை ஆனால், முடி. 
வுரையும் குறை உரை ஆகும். இங்கும், பிரமாணங்களின் பல 

சேர்ச்கைகளைத் தனித்தனியே ஆராயவேண்டும் 1, உடன்பாட்டு 
AOD உரையும், உடன்பாட்டுக் குறை உரையும் (ஆ, ஐ); 

9. உடன்பாட்டுநிறை உரையும் எ திர்மறைக்குமைஉரையும்(ஆ, 9) 
5, எதிர்மறை மகிமை உரையும் உடன்பாட்டுக்குறை உரையும் (ஈ, ஐ; 

4. எதிர்மறை கிறை உரையும், எதிர்மறைக் குறை உரையும் 

(ஈ, 8. மூதல் பிரிவில் (அதாவது உடன்பாட்டு நிறை உரையும் 
உடன்பாட்டுக் குறைஉரையும்) ஓரே நிறைவுற்ற பதம் உளது; 

அது உடன்பாட்டு நிறைவுரையின் எழுவாய் ஆகும், அது மத்திம 
பதமாக இருத்தல் அவசியம்; அங்ஙனம் எனில் பக்கப் பொருட் 
பதம் பிரமாணத்தில் நிறைவுற இல்லை. ஆகவே, முடிவுரை 
யிலும் நிறைவுறாது; நிறைவுற்றால் ஒழுங்கற்ற பக்கப் பொருட் 
பதப்போவி வரும். மிறைவற்ற பக்கப் பொருட்பதமுடைய 
முடிவுரை குறை உரையாசகத்தான் இருக்கும். இரண்டாம் 

பிரிவாயெ ஆ, என்னும் சேர்க்கை ஆவின் எழுவாயையும் ஓவின் 
பயனிலையையும் நிறைவும் ற பதங்களாகக் கொண்டது. ஒன்று 
மத்திமபதம்; ௮து இன்றியமையாதது; மற்றது துணி பொருட் 
பதம் ஆரும்; இல்லாவிடில் ஒழுங்கற்ற துணி பொருட்பதப்போலி 

கேரும். வேறு ஙிறைவுற்ற பதம் இல்லை. பச்சப் பொருட்பதம் 
மிறைவுறவில்லை. பிரமாணத்தில் பக்கப் பொருட்பதம் நிறைவு 
முததை முடிவுரையில் நிறைவுற்றதாக்க இயலாது; ஆகவே, முடி. 

உரை குறைஉரை ஆகும். மூன்றும் பிரிவாகிய ஈ, ஐ என்னும் 
சேர்க்கையில் ஈயின் எழுவாய், பயனிலை இரண்டும் நிறைவுற்ற
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பதங்கள் ஆகும். ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறைபற்றி, முடிவுரை 

எதிர்மறையாடப் பிரமாணத்தில் துணிபொருட்பதம் நிறைவுறு 

வதை வேண்டுறது. மற்ற நிறைவுற்ற பதம் மத்திம பதமாகும். 

ஆகவே, பிரமாணத்தில் பக்கப்பொருட்பதம் நிறைவுறவில்லை; 

முடிவுரையிலும் மிறைவுரமுது; அங்கனமாகில், முடிவுரை குறை 

உரை ஆகும். நான்காம் பிரிவில் உள்ள ஈ,9 ஆகிய இரண்டு 

எதிர்மறைப் பிரமாணங்களின் சேர்க்கை, ஆறாம் விதியை மீறு 

வதால் பயனற்றது. ஆகவே, பிரமாணங்களில் ஒன்று குறை 

உரையானால் மூடிவுரையும் குறை உரையே. 

(3) துணி பொருட்பதப் பிரமாணம் குறை உரையாயும் 

பக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணம் ஏதிர்மறையாயும் இருப்பின், 

யாதொன்றையும் அனுமானிக்க இயலாது. பக்கப் பொ'ுட்பதப் 

பிரமாணம் எதிர்மறை யானதால் துணி பொருட்பதப் பிரமாணம் 

உடன்பாடாக இருத்தல் வேண்டும்; இல்லாவிடில் இரண்டும் 

எதிர்மறை ஆக ஐந்தாம் விதியை மீறிப் பயனற்ற சேர்க்கை 

ஆூவிடும், ஆகவே துணிபொருட்பதப் பிரமாணம் உடன்பாட்டுக் 

குறை உரையாகும் (87: ஆனால் அத்தகைய பிரமாணத்தில் 

நிறைவுற்ற பதமே கிடையாது. துணிபொருட்பதம் கிறைவற்ற 

தாகும். ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறை ஆன தால், முடிவுரை எதிர் 

மறையாக, அதன் பயனிலையாகிய துணிபொருட்பதத்தை நிறை 

வுழ் உ பதமாகக்கொள்ளும். அதற்குத் துணிபொருட்பதப் பிரமா 

ணத்தில் துணிபொருட்பதம் கிறைவுற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்; 

ஆனால் உடன்பாட்டுக் குறை உரையில் நிறை உற்ற பதமே இல் 

லாமை பற்றி, இச் சேர்க்கையில் ஒழுங்கற்ற துணிபொருட்பதப் 

போலி வரும். ஆகையால் துணிபொருட்பதப் பிரமாணம் குறை 

உரையாக, பக்கப் பொருட்பதப் பிரமாணம் எதிர் மறையும் 

ஆயின், யாதொன்றையும் அநுமானிக்க இயலாது. 

மேலே கூறிய மூன்று விதிகஞம் பொது விதிகளி 

லிருந்தே இடைப்பன ஆதலால் இவற்றைக் கி விதிகள் 

என்றோம். 

ஏற்புடைய முக்கூற்று முடிவுகளின் சேர்க்கைகள் -நிலைகளும் 

சேர்க்கைகளும் 

ஒவ்வோர் அனுமானத்திலும் பதங்கள் ஒரே வரிசையில் 

அமைய வேண்டிய நியமம் இல்லை. அவை நான்கு முறைகளில் 

நிற்கலாம், ஆகவே, கான்கு நிலைகள் (மிதா) இடைக்கின் றன. 

மத்திம பதத்தை *ம' வென்றும், துணிபொருட்பதத்தை து: 

வென்றும் பக்கப்பொருட்பத்தைப் :ப' என்றும் கு.றிப்போம்.
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1. ஆம் நிலை க. ஆம் நிலை 8. ஆம் நிலை 4, ஆம் நிலை 

    

மது தும மது தும 
பம மம மப மப 

ஃப-து ஃப-து &0--து ஃப து 

  

மதல் நிலையில், மத்திம பதம் துணிபொருட்பதப் பிரமாணத் 
இல் எழுவாயாகவும், பக்கப் பொருட்பதப் பிரமாண த்தில் பயனிலை 

யாகவும் தோன்றுகிறது. இரண்டாம் நிலையில், இரண்டு பிர 
மாணங்களிலும் பயனிலையாகவும், மூன்றாம் நிலையில் இரண்டு 
பிரமாணங்களிலும் எழுவாயாகவும், நான்காம் நிலையில் துணி 
பொருட்பதப் பிரமாணத்தில் பயனிலையாகவும் பக்கப் பொருட் 
பதப் பிரமாணத்தில் எழுவாயாகவும் தோன்றுகிறது. முக்கூற்று 
மூடிவின் நிலையென்றால், மத்திமபதம் நிற்கும் முறையினால் உண்டா 
கும் வடிவம் அல்லது உருவம் ஆகும். முக்கூற்று முடிவில் உள்ள 

(உறுப்பு வாக்கெங்களின்) உரைகளின், சேர்க்கை வரிசையைக் 

கொண்டு அதன் வகைகளைக் கூறுவது வழக்கம். ஆ ஆ ஆ என்னும் 
சேர்க்கை என்றால் துணி பொருட்பதப் பிரமாணம், பக்கப் பொருட் 
பதப் பிரமாணம், முடிவுரை மூன்றும் உடன்பாட்டு நிழைவுரைகள்; 
ஐ ஆஜஐ யென்றால் துணி பொருட்பதப் பிரமாணம் உடன்பாட்டுக் 
குறைஉரை, பக்கப் பொருட்பதப் பிரமாணம் உடன்பாட்டு நிறை 
உரை, முடிவுரை உடன்பாட்டுக் குறை உரை; இங்கனம் மற்ற 

வற்றையும் கண்டுகொள்க. 

ஏற்புடைய சேர்க்கைகளை முடிவுசெய்தல் 

இனி, முக்கூற்று முடிவுகளில் எத்தனை சேர்க்கைகள் 

கூடும்? அவற்றுள் எத்தனை ஏற்புடையவை (17௨144)? என்பவற்றை 

ஆராய்வோம். துணிபொருட்பதப் பிரமாணம் ஆஜ ஈஓ இவை 
நான்கில் ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்கலாம்; பக்கப் பொருட்பதப் 

பிரமாணமும் அங்கனமே; முடிவும் அங்ஙனமே. ஆகவே, 64 

சேர்க்கைகள் உள: இவற்றுள் முக்கூற்று முடிவின் விதிகளை எவை 

அனுசரிக்கன்றன? அனுசரிக்காத சேர்ச்கைகளை நீக்கிவிடலாம். 

பிறகு ஏற்புடைய சேர்க்கைகளில் ஓவ்வொரு நிலையிலும் எவை 

ஏற்புடையவை என்றும் ஆராய்தல் வேண்டும். 

செளகரியத்தின் பொருட்டு, முடிஉரையின் தன்மையைத் 

தாற்காலிகமாக ஒதுக்கவிட்டுப் பிரமாணங்களின் தன்மையை 

மட்டும் முதலில் கவனிப்போம். ஓவ்வொரு பிரமாணமும்
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ஆ,ஐ.ஈ, ஓ... என்பவற்றில் ஒன்றுக இருக்கலாம். ஆதலால் 

பிரமாணங்களின் மொத்தச் சேர்க்கைகள் பதினாறு ஆகும். 

அவையாவன 32 

ஆஆ | க ஈஆ @ & 
&% B உம் ஈம 28 
a, ik | ஈ ஈ உஈ 

ஆ 6 ஈட இடு 

இவற்றுள், மூன்பு கூறிய பொதுவீதிகளை அனுசரியாத 

சேர்க்கைகளை விலக்இவிடுவோம். (1) இரண்டு எதிர்மறைப் 

பிரமாணங்கள்; இவை ஐந்தாம் விதியை மீறுகின்றன: ஈஈ, "Qi 

ஒஈ; ஒஓ. (2) இரண்டு குறைவுரைகளின் சேர்க்கைகள் இவை. 

முதல் களைவிதியை மீறுகின்றன: ஐற, 9: Be. (9) மூன்ரும்கிளை 

விதியைக் (குறை உரை துணிபொருட்பதப் பிரமாணம், எதிர் 

மறைப் பக்கப் பொருட்பதப் பிரமாணம்) ஐ ஈ மீறுகிறது. இவ் 

வெட்டும் பயனற்றவை, எஞ்சிய எட்டே பொதுவிதிகளை 

Bp Sena. 

{DONUT OU GOF : 

ஆஆ |ஐஆ | F BD 1G @ 

Sr TB 
a 

ஆடு 

இனி, இவைகளில் எவை எவை எந்த எந்த நிலையில் ஏற்புடை 

யவை என்று கவனிக்கவேண்டும். 

முதல்நிலை 
இங்கு பதங்களின் இடம் இத்தகையது:- 

ம் எ த் 
ப — ம 

a UO 

தொழில் மயமாக்கப்பட்ட நாடுகள் செழிக்கின் றன; 

நம் சாடு தொழில்மயமாக்கப்பட்டுள்ள து; 

ஆகவே, ஈமது காடு செழிக்கின்் றது. 

சிறப்பு விதிகள் 

பொது விதிகள் தவீர, ஓவ்வொரு நிலைக்கும் ஏற்ற சிறப்பு 

விதிகள் உண்டு. அவை யாவன?
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2, பக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணம் உடன்பாடாக இருத்தல் 

வேண்டும், 

மெய்ப்பித்தல் 
பக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணம் எதிர்மறையானால் முடிவுரை 

எதிர்மறை அகி (6-ஆம் விதி), அதன் பயனிலை (துணிபொருட் 
பதம்) நிறைவுறும், அதற்கு முன்னர், அது துணிபொருட்பதப் பிர 
மாணத்தில் நிறை உற்றதா யிருத்தல் அவசியம், அது பயனிலையாக 
இருப்பதால் அவ்வுரை எதிர்மறையாக இருத்தல் வேண்டும்; 
ஏனேனில் எதிர்மறை உரைகளே பயனிலையை நிறைவுற்ற 

பதங்கள் ஆக்கும். இப்போது இரண்டு பிரமாணங்களும் எதிர் 
மறைகள் என்னும் குற்றம் ஏற்படும். ஆகையால், பக்கப் பொருட் 
பதப் பிரமாணம் எதிர்மறை யாகாமல், உடன்பாட்டு உரையாக 

இருக்க வேண்டும். 

. துணிபொருட்பதப் பிரமாணம் நிறை உரையாக இருக்க 

வேண்டும். முதல் விதியின்படி மத்திமபதம் உடன்பாடான 

பக்கப்பொருட்பதப் பிரமாணத்தில் பபனிலையாகி நிறைவம்.ற பதம் 

ஆரும். மூன்றாம் விதிப்படி, மத்திமபதம் ஒரு முறையேனும் 
நிறைவு உற்றதாக இருக்கவேண்டும்; இல்லாவிடில், அனுமானமே 
ஏற்படாது. அங்கே அது எழுவாயானதாலும் எழுவாய்கள் 
நிறை உரைகளிலேயே நிறைவு உறுவதாலும் துணிபொருட்பதப் 

பிரமாணம் நிறை உரையாக இருத்தல் அவசியம்; இல்லாவிடில், 

நிறைவற்ற மத்துமபதம் என்னும் குறை நேறீடும், 

பிரயோகம் 

மூற்கூறிய, ஏற்புடைய எட்டுப் பிரமாணச் சேர்க்கை ஈளில் 
முதல் நிலையின் சிறப்பு விதிகளை மீறும் சேர்க்கைகளை விலக்க 

வேண்டும். ஆஈ, ஆஓ: இவை இரண்டும் மூதல் விதிக்கு விரோதம்) 

ஐ; ஒஆ என்னும் சேர்க்கைகள் இரண்டாம் விதிக்கு விரோதம்; 
பாக்கி ரிந்பவை நான்கு சேர்க்கைகளே 

DAA FOF BB FB: 
இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய முடிவுரைகளைச் சேர்த்தால், 

பின்வரும் நான்கு ஏற்புடைய சேர்கீகைகள் கிடைக்கின்றன : 

ஆஆஆ: ஈஐு ஆலால 

ஆஆ இவ்விரண்டு பிரமாணங்களும் உடன்பாட்டு உரைகள் 
ஆனதால் முடிவுரை உடன்பாடாகும்; இரண்டும் நிறை உரைகள்
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ஆனதால் முடிவுரையும் நிறை உரை ஆகலாம். ஆகையால், ஆஆஆ 

என்னும் ஏற்புடைய சேர்க்கை கிடைக்கிறது. இங்கனமே ஈஜ 

என்னும் சேர்க்கையில், ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறை பற்றி 

மூடி உரை, எதிர்மறையாகவும் (ஆரும் விதி) ஒரு பிரமாணம் குறை 

உரையானதால் (இரண்டாம் கிளைவிதி) முடிஉரை குறை உசை 

யாகவும் இருக்கும் (ஈ. ஐ. ஓ.), ஆல என்னும் சேர்க்கை, இரண்டு 

பிரமாணமும் உடன்பாடு பற்றி, முடிஉரை உடன்பாடாகவும், 

ஒரு பிரமாணம் குறை உரைபற்றி முடிஉரை குறை உரையாகவும் 

இருக்கும்; அதாவது ஆஜஐ என்னும் சேர்க்கை வருகிறது. ஈஆ 
என்னும் சேர்க்கையில் ஒரு பிரமாணம் எஇிர்மறை பற்றி 

மூடிவுரை எதிர்மறையாகும். இரண்டும் நிறை உரை பற்றி 
மூடிவுரை நிறை உரையாகவும் ஆகலாம், ஆகையால், ஈஆ௩ 

ஏற்புடைய சேர்க்கையாகும். 

முதல் நிலையீன் சிறப்பியல்புகள் 

7. இந்மிலை ஓன்றில்சான் எல்லாவித உரைகளும் (உடன் 
பாட்டு நிறை உரை, உடன்பாட்டுக் குறை உரை, எதிர்மறை 
நிறை உரை, எதிர்மறைக் குறை உரை) ஆஜ ஈஓ; கிடைக்கன் றன. 

மற்ற மூன்று நிலைகளில் இவை கான்கும் கிடைப்பதில்லை. குறிப் 

பாக, இவ்வொரு நிலையில்தான் உடன்பாட்டு நிறை உரை (ஆ) 
இடைகீகிற.து. 

2 இந்நிலையிலேதான் துணிபொருட் பதமும் பக்கப் பொருட் 
பதமும் முடிவுரையில் நிற்கின்ற வண்ணம் முறையே பயனிலையாகச 
வும், எழுவாயாகவும் ஙிற்கின்றன. ஆனது பற்றியே இங்கு 

வாதத்தின் முறை இயற்கையாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கிறது. 

9. முக்கூற்று முடிவின் இயல்பாகிய ஒரு பொதுவிதியை ஓர் 
எடுத்துக்காட்டினிடம் பிரயோகித்தல் என்பது இக்கிலையிலுள்ள 

சேர்க்கைகளுக்கே செவ்வனே பொருந்தும், 

4, மேலும் முக்கூற்று முடிவின் மூலதத்துவம் இந்நிலைக்சே 

நேராகப் பொருந்தும். இதைப் பின்னர் விளக்குவோம். இச் 
சிழப்புகளைக் கொண்டு, இந்த நிலையை, அரிஸ்டாட்டில் என்னும் 
பிரபல தார்க்இகர் பூரணநிலை (94௦௦௩ தமாக) அல்லது உத்தமநிலை 

எனக் கருதினார். 

இரண்டாம் நிலை 

இதில் மத்திமபதம் இரண்டு பிரமாணங்களிலும் பயனிலை,
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து — ம் 
ப் —_ ம் 

  

all — து 

  

உலோகங்கள் அனைத்தும் கலகங்கள்; 

சில பொருள்கள் மூலகங்கள் அல்ல? 

ஆவே, சில பொருள்கள் உலோசங்கள் அல்ல, 

சிறப்பு விஇிகள் 
1. ஒரு பிரமாணமேனும் எதிர்மறையாக இருக்கவேண்டும். 

இல்லாவிடில் மத்இமபதம் இரண்டு பிரமாணங்களிலும் பயனிலை 
யானதால் கிறைவுற்ற பதமாகாது; அதனால் அனுமானமே 

ஏற்படாது, 
2 துணிபொருள் பிரமாணம் மிறைஉரையாக இருக்க 

வேண்டும். ஏனெனில், இப்போது மேலே கூறியபடி ஒரு 
பிரமாணம் எதிர்மறையானால், முடிவுரையும் எதிர்மறையாக 
அதில் துணிபொருள் நிறைவு உறும், ஓழுங்கற்ற துணிபொருள் 
குறிறம் வராமல் இருக்கத் துணிபொருட் பிரமாணம் ஙிறைஉரை 
யாக இருச்சுவேண்டும்; அப்போது எழுவாயாகிய துணிபொருள் 
தன் பிரமாணத்தில் நிறைவு உ௰௰ பதமாகும். 

ys Gusta 

முற்கூறிய ஏற்புடைய எட்டுச் சேர்க்கைகளில் முதல் விதியை 
மூரணும் மூன்று, ஆஆ; ஆற; ஐஆ ரீச்சப்படவேண்டும். ஆ 

இரண்டாம் விதியை மீறுகிறது, மிகுந்துருப்பவை நான்கே 2 

ஈஆ; ஆ; ஈஜ; ஆ இவற்.றிற்குரிய முடிவுரைகளைச் சேர்த் 
தால், பின்வரும் நான்கு சேர்க்கைகளே முற்றும் சரியானவை: 

ஈஆர; ஆரா; FRO BOQ. 
சிறப்பியல்பு 

இந்நிலையில் கடைக்கும் முடிவுரைகள் அனைத்தும் ஏஇர்மறை 
உரைகளே. ஆகையால், உடன்பாட்டுரைகளைத் தாக்க அல்லது 

மறுக்க இங்கிலையில் உள்ள சேர்க்சைகளைப் பயன்படுத்துவர், 

ஆனதுபற்றி இதை மறுதலை நிலை (11988414௭6 11த00:6) என்பர், 

மூன்றாம் நிலை 

இங்கே பதங்கள் நிழ்கும் நிலை, 
ஐ-அஃ9 ்
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ம் — து 
» — ம 

oT ட து 

  

இராதாகிருஷ்ணன் சிறந்த ராஜ தந்திரி; 

இராதாகிருஷ்ணன் ஈல்ல தத்துவஞானி; 

ஆகவே, சில ஈல்ல தத்துவ ஞானிகள் ராஜ தந்திரிகள். 

சிறப்பு விதிகள் 

1, ஓரு பிரமாணம் நிறை உரையாகவே இருத்தல் 

வேண்டும்; இல்லாவிடில் இரண்டு பிரமாணங்களிலும் எழுவா 

யான மத்திமபதம் நிறை உருது; மத்திமபதம் நகிறைவற்ற குற்றம் 

கேரும், 
2. பக்கப்பொருட் பிரமாணம் உடன்பாட்டு உரையாக 

இருத்தல் வேண்டும். எதிர்மறை என்று வைத்துக்கொண்டால், 

முடிவுரை எதிர்மறையாக, துணிபொருள் முடிவுரையிலும் துணி 

பொருள் பிரமாணத்திலும் நிறை உற்ற பதமாக இருத்தல் 

வேண்டும். அதற்குத் துணிபொருட் பிரமாணமும் எதிர்மமையாக 

வேண்டிவரும். ஆனால், அப்போது இரண்டு பிரமாணங்களும் எதிர் 

மறையாக, இரண்டு எதிர்மறைப் பீரமாணங்கள் என்னும் குற்றம் 

வரும். ஆகையால், பக்கப்பொருட் பிரமாணம் உடன்பாடாக 

இருக்கவேண்டும். 
89. முடிவுரை குறை உரையாக இருக்கும். இரண்டாம் 

சிறப்பு விதியின்படி. பக்சகப்பொருட் பிரமாணம் உடன்பாட்டுரை 

ஆனதால். அதன் பயனிலையான பக்கப்பொருள் கிறைவற்ற 

பதமாகும். ஆகவே, மூடிவுரையிலும் அது நிறைவற்றதாகும். 

அது நிஹறைவற்றதாகில், அதை எழுவாயாகக் கொண்ட மூடிவுரை 

குறை உரை அகும். 

பிரயோகம் 

முற்கூறிய ஏற்புடைய எட்டுப் பிரமாணச், சேர்க்கைகளில், 

இரண்டாம் சிறப்பு விதியை மீறும் ஆஈ, ஆடி என்பவை பயனற் 

றவை. எஞ்சிய ஆறு சேர்க்கைகளும் முற்றும் சரியானவை. 

அவைகட்குரிய முடிவுரையைச் சேர்த்து உரைத்தால், பின்வரும் 

சேர்க்கைகள் கிடைக்கின் றன$; ஆரூஐ:.ஐஆஐ; ஆஜல; ஆ: ஆ; 
ஈலஓ.
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சிறப்பியல்பு 

இக்கிலையில், முடிவுரையாகக் குறை உரசைகளே கிடைக் 

இன்றன. குறை உரைகளின் சேர்க்கையைக் கொண்டு கிறை 

உரைகள் (General propositions) Gemagb cory சிலர் 
SQ GusToYO Hedrons Qarguy apa (a? Haig; Fév-Inductive 
பஜ) என்று கூறுவது உண்டு) தொகுப்பு வழி அனுமானத்தின் 
வேலை சிறை உரைகளை நிலைகாட்டுவது ஆகும். 

நான்காம் நிலை 

பதங்களின் அமைப்பு. 

து ண் ம் 

ம் — u 

wll = து 

கவிகள் அனைவரும் சிறந்த கற்பனை ஆற்றல் உள்ளவர்; 
சிறந்த கற்பனை ஆற்றல் உள்ளவர் அனைவரும் உருக்கமான 

உள்ளம் படைத்தவர்/ 
ஆகவே, உருக்கமான உள்ளம் படைத்த சிலர் கவிகள் ஆவர். 

சிறப்பு விதிகள் ; 

1. ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறை யாகில், துணிபொருட் 

பிரமாணம் நிறை உரையாக இருத்தல் வேண்டும். இல்லா 

விடில் ஒழுங்கற்ற துணிபொருட் பதம் என்னும் குற்றம் வரும். 
8. துணிபொருட் பிரமாணம் உடன்பாடானால் பக்கப் 

பொருட் பிரமாணம் நிறை உரையாக இருக்கவேண்டும். உடன் 

பாட்டுத் தணிபொருட் பிரமாணத்தில் பயனீலையான மத்திமபதம் 
சிறை உருதது பற்றிப் பக்கப்பொருட் பிரமாணத்திலாவது 
மத்திமபதம் நிறை உற்றதாக வேண்டும். இல்லாவிடில், நி 

வற்ற மத்இமபதக் குற்றம் ஏற்படும். அங்கே மத்திமபதம் 
எழுவாயானதால் அந்தப் பிரமாணம் நிழ உரையாக இருக்க 
வேண்டும்; ஏனெனில் நீஹை உரைகளே எழுவாயை நிமை உற்ற 
பதமாக்கக் கூடும். 

5. பக்கப்பொருட் பிரமாணம் உடன்பாடானால், சித்தாந்தம் 
குறை உரை ஆகும். ஏனெனில், உடன்பாட்டுப் பக்கப் பொருட் 
பிரமாணத்தின் பயனிலையான பக்கப்பொருள் சிறைவற்ற பதம்.
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முடிவுரையிலும் அது நிறைவம்மதாகும், அது எழுவாயானதால் 
குறை உரையாகும். 

பிரயோகம் 

பொது விதிகளை அனுசரிக்கும் எட்டுச் சேர்க்கைகளில் ஆஜ 
ஆஓ நிறைவற்ற மத்திமபதப் போலி கியாயத்தையும்; ஓஆ ஒழுங் 
கற்ற துணிபொருட் பதப் போலி நியாயத்தையும் கொண்டவை. 
மற்றவையே முற்றும் ஏம்புடைய சேர்க்கைகள் 2 

ஆம் ஆ? PIB. FAO ஈஐஓ. 

சிறப்பியல்பு 
இக்கிலை முதல் நிலையின் எதிரிடையாகும். இதிலுள்ள 

வாதங்கள் சற்றுக் சடினமாகவே தோன்றும்; ஏனெனில், முடி. 

வுரையின் எழுவாயும் பயனிலையும் தத்தம் பிரமாணங்களில் 
முறையே பயனிலையும் எழுவாயுமாக இருக்கின் றன. 

வலுத்த முக்கூற்று முடிவுகளும் மெலிந்த முக்கூற்று முடிவுகளும் 
முடிவுரை நிறை உரையாக இருக்கும்போது அதன் குறை 

உரையே போதுமென்று ஓப்புச்கொண்டால், அந்த முக்கூற்று 
முடிவு மெலிந்தது (1/௨%௦1௦0) என்பர்) ஏனெனில் முடிவுரை 

அலசியமிள்றி மெலியதாக்கப்பட் டிருக்கிறது :-- 
மனிதர்கள் அனைவரும் தவறக்கூடியவர்கள். 
மன்னர் அனைவரும் மனிதரே? 
ஆகவே, சில மன்னர் தவறக்கூடியவர். 

இங்கு, மன்ளர் அளைவரும் தவறக்கூடியவர் என்றுங் 
கொள்ளலாம். 

முற்றும் ஏற்புடைய 19 சேர்க்கைகளில் (முதல் நிலையில் 
4, இரண்டாம் நிலையில் 4, மூன்றாம் நிலையில் 6, சான்காம் நிலையில் 
5) முடிவுரை ரி) உரையாக இருக்மும் இடத்தில் எல்லாம் குறை 
உரையுடன் மாம் திருப்தியடையலாம். அவ்விடங்களில் மெலிந்த 
சேக்கூற்று முடிவுகள் கிடைக்கின்றன. அவை முதல்நிலை ஆஆல; 
ஈஆ9; இரண்டாம் நிலை ஈஆஓ; ஆலு; சான்காம் நிலை ஆாஓ. 

பிரமாணங்கள் அவசியமின்றி ரிறை உரைகளா யிருந்தால் 
வலுத்த ($%ார.த1 க) முக்கூற்று முடிவு எனப்படும், அதாவது, 
இரண்டு நிறை உரைப் பிரமாணங்களுள் ஒன்றுக்குப் பதிலாக 
அதன் குறை உரையை எடுத்துக்கொண்டாலும் முதலிலுள்ள 
மூடிவுரையே கிடைக்கும். இங்கே பிரமாணங்கள் அவியமின் றிப்
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பலப்படுத்தப் பட்டிருக்கன்றன. மூன்றும் நிலையிலும் நான்காம் 

நிலையிலுமுள்ள ஆகுற; ஈஆஓ இவை வலுத்த முக்கூற்று 
முடிவுகள். மூன்றாம் நிலை ஆஆஜ -- 

ம து (இ) 

ம ௮. ம (இ) 

8ம். - து ஐ) 

இங்கு ம, து, ப என்பவை முறையே மத்திமபதம், துணி 
பொருட்பதம், பக்கப் பொருட்பதம் ஆகும், ஆ, ஐ உரையின் 
தன்மை அளவைகளைக் குறிக்கின் றன. 

இவ்வனுமானத்தில் துணிபொருட் பிரமாணத்தையோ, 
பக்கப்பொருட் பிரமாணத்தையோ குறை உரையாக்கியும். 

முதலிம் கடைத்த முடிவுரை கிடைக்கும். 

ம து (ஐ) ம து (ஆ) 
ம-- ப (ஆ) அல்லது ம ப (ஐ) 

au 4 J (ஐ) ய — ட்] (8) 

  

வலுத்த முக்கூற்று முடிவுகளுக்கும் மெலிந்த முக்கூற்று முடிவுகளுக் 
கும் உள்ள உறவு 

சாதாரணமாக, மெலிகத முக்கூற்று முடிவுகள் எல்லாம் 

வலுத்த முக்கூற்று முடிவுகளும் ஆகும். முதல் நிலை ஆஆூஜ :-- 

5 — து. (ஆ) 
ம் (த) 

து (ஐ) 

ட்
 

Se
 

ட்
 

இங்கே பக்கப்பொருள் பிரமாண நிறை உரைக்குப் பதிலாக 

அதன் குறை உரையைப் பதிலிட்ட பிறகும், முன் கடைத்த 
முடிவுரையே இட்டும், 

ம gf (ஆ) 
ம (ஐ) = | 

  

ஊஊ து (ஐ) 
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ஆனால், மேற்கூறிய சியமத்துக்கு ஒரு விலக்கு உண்டு, அது 

நான்காம் நிலை ஆஓ ஆகும், இது மெலிந்த முக்கூற்று முடிவா 

னாலும் வலுத்த முக்கூற்று முடிவாகாது. 

al ண் ம (ஆ) 
ம் _ ப) 

a HQ) 

இங்கு, துணி பொருட் பிரமாணத்துக்கு அதன் குறை 

உரையைப் பதிலிட்டால், அனுமானம் ஒழுங்கற்ற துணி 

பொருட்பதம் ஏன்னும் குற்றம் உண்டாவறது. பக்சப் பொருட் 

பிரமாண த்துக்கு அதன் குறைஉரையைப் பதிலிட்டால், நிறை 

வற்ற மத்திம பதப்போலி உண்டரகறது. ஆசையால், நான்காம் 

நிலை ஆ ஈ ஓ, தவிர மற்ற மெலிந்த முக்கூற்று முடிவுகள் எல்லாம் 

வலுத்த முக்கூற்று முடிவுகளே. இங்கு வலுவும் மென்மையும் 

மூறையே பிரமாணங்களையும் முடிவு உரையையும் குறிப்பதால், 

ஒரே முக்கூற்று முடிவு வலுத்ததாகவும் மெலிர்ததாகவும் 

இருப்பதில் யாதொரு முரணும் இல்லை. 

வலுத்த முக்கூ்று முடிவுகள் மெலிநீ்தவைகள் ஆகா, 

உதாரணமாக, நான்காம் நிலை ஆ ஆ ஐ என்பதை எடுத்துச் 

கொள்வோம். 

தும (ஆ) 
மம (ஆ 

&ய-து (ஐ) 

இங்கு முடிஉரை ரிஹைஉரை ஆகாது. 

முக்கூற்று முடிவீன் மூலதத்துவம் 
முக்கூற்று முடிவின் மூலதத்துவத்தைப் பின்வருமாறு 

கூறுவது உண்டு. உடன்பாடாகவாவது எதிர்மறையாகவாவது 

எதை ஓர் இனம் முழுவதற்கும் பயனிலையாகக் கொள்ளு 

கிரோமோ அதை அம்முறையிலேயே, அவ்வினத்தில் அடங்கிய 

எச்தப் பகுதிக்கும் : பயனிலையாகக் கொள்ளலாம். 'குதிரைகள் 
பிளவு படாத குளம்புடையவை' என்றுல் குதிரை யினத்தறுச் 
  

  

1. Dictum de omni et nullo,
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குரிய, ‘Gorauirg Garihy’ crerayih uuebiivenu wdlialer 5 
துக்கு உட்பட்ட எப்பகுதிக்கும் பயனிலையாக்கலாம். ஏதிர் 
மறை உரை ஒன்றையும் எடுத்துக்கொள்வோம்: *குதிரைகள் 
கொம்பற்றவை' என்பதில் இருந்து *கொம்பற்றது' என்னும் 
பயனிலையைக் குதிரை இனத்தின் எப்பகுஇக்கும்' பயனிலை 
ஆக்கலாம். 

ஊன்றிப் பார்த்தால், இத் தத்துவத்திலிருந்து, wa 
கூற்று முடிவின் ஆறு பொதுவிஇகளையும் வருவிக்கலாம். இத் 
தத்துவம் மூன்று பதங்களையே குறிச்சிறது: இனம், பயனிலை 
இனத்தில் அடங்கிய ஒரு பகுதி. மூன்று உரைகளையே குறிக் 
கிறது: (1) இனத்தின் பயனிலையைக் கூறுதல் (8) ஒன்றை 
இனத்தின் பகுதியாகக் கூறுதல் (8) அப்பகுஇக்கு அதே பயனிலை 
யைக் கொள்ளல். மூன்றாம் விதியாக மத்திமபதம் நிழஹைஉறுதல் 
என்பது, ஒரு முழு இனத்தைப் பற்றிச் கூறுவதால் பெறப்படு 
கிறது. குறிப்பிட்ட ஓரே பயனிலையைப் பிரமாணத்திலும் 
முடிஉசையிலும் கூறுவதாலும், ஓரே பகுதியைப் பிரமாணசத் 
திலும் மூடிஉரையிலும் கூறுதலாலும் ஒழுங்கற்ற துணி 
பொருளும் ஒழுங்கற்ற பக்கப் பொருளும் முறையே விலக்கப்படு 
வதால் நான்காம் விதியும் மூல தத்துவத்தில் அடங்கியுள்ள து. 
இரண்டு எதிர்மமைப் பிரமாணங்களை ஒழிக்கும் ஐந்தாம் விதிக்கும் 
இடம் இருக்கிறது; ஏனெனில் ஒரு பகுதியை முழு இனத்தின் 
பகுதி என்று கூறும் பிரமாணம் உடன்பாடாசவே இருக்கும். 
ஒரு பிரமாணம் எ.திர்மறையானால் மூடி உரை எஇிர்மறையாகும் 
என்பது *அம்முறையிலேயே' என்னும் சொற்றொடரால் உத்தர 
வாதம் பெறுகிறது. இங்கனம் ஆறு பொதுவிதிகளையும் மூல 
தீத்துவதீதிலிருந்து வருவிக்கலாம். 

முக்கூற்று முடிவுகளின் நிலைமாற்றம் 

மதல் நிலையை உத்தமமாகக் கொண்டு, அதைப் பூரண நிலை 
என்று அரிஸ்டாட்டில் கூறினார் ஏன்று முன்பே சொன்னோம். 
அவர் மற்ற மூன்று மகிலைகளைக் குறைபாடுள்ளவை என்றும், 
அவற்றிலுள்ள சேர்க்கைகளை மெய் என்று ஒப்புக்கொள்ள 
வேண்டுமாயின் அவற்றை. முதல்கிலைச்சேர்க்கைகளாக உரைத்தே 
காணவேண்டும் என்றும் கூறினார். இம்முழையை Sa OM 
மூடிவு நிலைமாற்றம் (18௦00௦1400) என்னலாம், நிலைமாற்றுங்கால், 
நினைவுக் குறிப்புக்களாகப் பின் வருபவற்றை வைத்துக் 
கொள்ளலாம்.
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முதல் சிலையின் ஏற்புடைய சேர்க்கைகள்! 

காலானா, சீலாளி, தாலையை, பீலையோ 

இரண்டாம் நிலைச் சேர்க்கைகள்” 

சீறல், சாமீனின், பீனையோ, பாழோலோ 

மூன்றாம் நிலை.“ 

தாலாணை, தைனுமைன், தாதைனை, பீலாணே, தோழாயோ, பீலைஜே. 

நான்காம் நிலை:4 

காமாவைண், சாமீவீன், தைமாலைன்; பீறுனு, பீனைஜே. 

3. இங்கு, தொடக்க மெய்யெழுத்துக்கள் குறைபாடுள்ள 

நிலையின் சேர்ச்கைகளைப் பூரண நிலையான முதல் நிலையின் எந்தச் 
சேர்க்கைகளுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று குறிக்கெ றன. 
உதாரணமாக, நான்காம் நிலை *தாமாவைண்” என்பதை முதல் நிலை 

“காலாளா' ஆக, மாற்றவேண்டும். இங்ஙனமே, இரண்டாம் நிலை 
“சீறல்” “சாமீனின்', கான்சாம் நிலை சாமிவீன், இவற்றை முதல் 
நிலை 'சீலாள்' ஆக மாற்ற வேண்டும். மூன்றாம் நிலை *தரலாணை”, 
“தைஜமைன்” தாதைளை, நான்காம் சிலை *நைமாலைன்' இவற்றை 
முதல் நிலை, *தாலையை' ஆக மாற்றவேண்டும், மூன்றாம் நிலை, 
“பீலே” பீலைறே, கான்காம் நிலை பிஜனோ, பீனைஜே இவற்றை முதல் 
நிலை “பீலையோ' ஆக மாற்ற வேண்டும். 

2. ஓவ்வொரு சேர்க்கையிலும் உள்ள மூன்று உயிர் 
எழுத்துக்களும் முக்கூற்று முடிவு உரைகளின் தன்மை-அளவு 
களைக் குறிக்கின்றன. நான்காம் பிலை, *காமாலைண்” என்பது, 
ஆ ஆ என்னும் சேர்க்கையாகும். 

9. சேர்க்கையின் இடையே உள்ள ம்: என்னும் எழுத்து, 
பிரமாணங்களின் வரிசையை மாற்.௰ வேண்டும் என்பதைக் குறிக 
கிறது, துணிபொருட் பிரமாணத்தைப் பக்கப் பொருட் 
பிரமாணமாகவும், பக்கப் பொருட் பிராமாணத்தைத் துணி 
பொருட் பிரமாணமாகவும் மாற்.ற வேண்டும், இதை இரண்டாம் 

  

  

Barbara Celarent Darii Ferio. 

Cesate Camestres Festino Baroco. 

Darapti Disamis Datisi Felapton Bocardo Ferison. 

P
e
 

P
p
 

Bramantip Camenes Dimaris Fesapo Fresison. 

\
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ade 'சாமீனீன்', மூன்றாம் நிலை *தைறமைன், நான்காம் நிலை, 

“நாமாவைண்*, *தைமாலைள்”, “சாமீவீன்' இவற்றில் காண்க. 
4. ள் என்னும் எழுத்து அதற்கு முந்திய உரையின் 

சாதாரண மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது, ௨-ம்: இரண்டாம் நிலை 

‘fags’ என்னும் சேர்க்கையில் துணிபொருட் பிரமாணமாகிய 

ஈ யைச் சாதாரண மாற்றம் செய்ய வேண்டும். 
5, ஸண்' என்னும் எழுத்து அதற்கு முந்திய உரையின் தடுக்க 

மாற்றத்தைச் சொல்லுகிறது. இதை மூன்றாம் நிலை 'தாலாணை'யில் 

காண்க. 
6. மூ என்னும் எழுத்து ஒரு சேர்க்கையில் வந்தால், 

அச்சேர்க்கசையை நேராக நிலைமாற்ற இயலாது. மறுதலை 

wr poGiw (Indirect reduction) செய்யவேண்டும் என்று பொருள். 

இரண்டாம். நிலை ‘urGprCor, மூன்றாம் நிலை *தோழாயோ” 
இவ்வீரண்டும் மறுதலை மாற்றம் செய்யவேண்டியவை ஆகும். 

நிலைமாற்றத்துக்கு உதாரணம் 

இரண்டாம் நிலையிலுள்ள *சாமீனீன்' என்பதை எடுத்துக 
கொள்ளுவோம் :- 

தும (இ) 
ழி (#) 

&U—s (௩) 

ஞாபகக் குறிப்பில் பக்கப் பொருட் பிரமாணத்தின் பின் ‘a’ 
இருப்பதால், அந்த உரையைச் சாதாரண மாற்றம் செய்ய 

வேண்டும். ஆகவே, அது !ம--ப (ஈ)” என மாறும். குறிப்பில் 
‘bh’ இருப்பதால், பிரமாணங்களின் வரிசையை மாற்ற வேண்டும், 
ஆகையால், பின்வரும் அமைப்பு உண்டாகிறது. 

ம (ஈர) 

தம (ஆ) 

& gu (ஈ) 

  

குறிப்பின் இறுதியில் 'ன்' இருப்பதால் அதற்கு முன்புள்ள முடி. 
உரையைச் சாதாரண மாற்றம் செய்யவேண்டும். ஆகவே, 

முடிஉரை பது (ஈ) ஆகும். இச்சேர்க்கையைக் கவனித்தால்
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இது பூரண நிலையாகிய முதல் சிலையின் 'சீலாளீ* என்று புலப்படும், 

ஆகவே, 8-ஆம் நிலையிலுள்ள *சாமீனீன்?” ஏற்புடையதே. இதை 

முதல் நிலை மூலம் மெய்ப்பித்து விட்டோம். 

சாமீனீன் 

உலோகங்கள் அனைத்தும் மூலகங்கள் ஆகும் 

தி் ' ம் ஆ 

கூட்டுப்பொருள் ஒன்றும் மூலகம் ஆகாது 
ப ம ௪ 

ஆகவே, கூட்டுப்பொருள் ஒன்றும் உலோகம் ஆகாது 

ப து ஈ 

மேற்கூறியபடி, பக்கப் பொருட் பிரமாணத்தைச் சாதாரணமாக 
or po, பிரமாணங்களின் வரிசையையும் மாற்றினால் பின்வரும் 
YER. OM முடிவு கடைக்கும். 

மூலகமொன்றும் கூட்டுப்பொருள் ஆகாது 

ம u (*) 

உலோகங்கள் அனைத்தும் மூலகங்கள் ஆகும் 

து ம (ஆ) 

ஆகவே, உலோகங்கள் ஓன்றும் கூட்டுப்பொருள் ஆகாது 

ஃது u (௪) 

முடிவுசையைச் சாதாரணமாக மாற்றினால், புதிய முடிவுரை, 

கூட்டுப்பொருள் ஒன்றும் உலோகம் ஆகாது 

u து ௪ 

நான்காம் நிலையிலுள்ள 'காமாவைண்” என்பதை நிலைமாற்றுவோம் 

*ம்' இருப்பதால் பிரமாண வரிசையை மாற்ற வேண்டும். 

  

தும (24) மம (அ) 
மப (ஆ) திம் (அ) 

& பது (ஐ) துப (ஆ) 
  

இறுதியில் உள்ள ண்” முடிவுரையின் ஒடுக்க மாற்றத்தைக் கூறிக் 
கிறது. &॥-து (ஐ) இச்சேர்க்கை, முதல் நிலை” *காலாளா' 
வாகும். ஆகவே, மெய்ப்பிக்கப்படுறெது.
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மனிதர்கள் அனைவரும் பிராணிகள் ஆவார் 

து ம (ஆ) 

பீராணிகள் அனைவரும் சாகுந்தன்மை உடையவர் 

ம ப (ஆ) 

சாகுர்தன்மைஉடைய லர் மனிதர் ஆவர் 

au து (௪) 

நினைவுக் குறிப்பில் கண்டபடி, பிரமாண வரிசையை மாற்றி, 
முடி.வுரையின் , ஓடுக்க மாற்றத்தைத் தரவேண்டும். அப்போது 
கிடைப்பது முதல் நிலை “காலாளா,” 

பிராணிகள் அனைவரும் சாகுந்தன்மை உடையவர் ஆவர் 

ம ப (ஆ) 

மனிதர்கள் அணைவரும் பிராணிகள் ஆவர் 

து ம (ஆ) 

ஆகவே, மனிதர்கள் அனைவரும் சாகுக்தன்மை உடையவர் ஆவர் 

த ப (ஆ) 
சாகுக்தன்மையுடைய சிலர் மனிதர்கள் ஆவர்... 

ப து (ஐ) 

மறுதலை நிலைமாற்றம் 

இரண்டாம் நிலையிலுள்ள *பாழோலோ'வையும் மூன்றும் 

கிலையிலுள்ள 'தோழாயோ£வையும் wp sedis (Indirectly) சிலை 
மாற்றுவது வழக்கம். மறுதலையாக மாற்றம் என்றால் குறை 
பாடுள்ள நிலைகளிலுள்ள சேர்க்கைகள் ஏற்புடையவை அல்ல 

என்று கொண்டால், (அதாவது அவற்றை மறுதலிப்பதால்) பிழை 
ஏற்படுகிறது என்று காண்பித்தல் ஆகும். 

2-ஆம் நிலை 

பாழோலோ 

wer den pay ன் அழத் ரண் ஆவர் மனஙிறைவு உடைய) இன்புறுபவர் ஆவர் 
வர் அனைவரும் ம் (ஆ)] வர் அனைவரும் 5 ம (ஆ) 

னி @ 

சில மனிதர்கள் இன்புறுபவர் அல்லர்[மணிதர் அனைவரும் மன நிறைவு] ஆவர் 
ப் ம் (ஓ) ப உடையவர் |] (ஆ) 

து 

மீன ம் அல்லர் 
ல மனிதர்கள் உடையவர் (ஓ) (மனிதர் அனைவரும் இன்புறுபவர் ஆவர் 

ப து . ப ம (ஆ) 

இரண்டாம் நிலை குறைஉம்றசால் அதன் முடி உரை சில 
மனிதர் மனநிறைவு உடையவர் அல்லர்” '(பொய்யென்றுல், அதன்
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மூரணுரையான, *மனிதர் அனைவரும் மன மீறைவு உடையவர் 
ஆவர், என்பது மெய்யாகும்: இதைப் பக்கப்பொருட் பிரமாண 
மாகவும் கொடுத்துள்ள துணிபொருட் பிரமாணத்தையே துணி 
பொருட் பிரமாணமாகவும் கொண்டு, அனுமானம் செய்தால் 
கிடைக்கும் முடிவுரை, 'மனிதர் அனைவரும் இன்புறுபவர் அவர்,” 
இது ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள பக்கப்பொருட் பிரமாணத்துடன் 

முரண்படுகிறது. இம்முரண்பாட்டிற்குச் சமாதானம் கூறு 
வேண்டும். இதற்கு மூன்றே காரணங்கள் இருக்கலாம். இன்று 
துணிபொருட் பிரமாணம், அல்லது பக்கப் போருட் பிரமாணம்; 
அல்லது, முடிவுரை, அதாவது அனுமான மூறை. ஆனால், பிழை 

மூடிஉளரை ஆகாது; ஏனெனில் முகல் நிலையாகிய பூரண 

நிலையிலுள்ள *காலாளா” :என்னும் சேர்க்கை; துணிபொருட் 
பிரமாணமும் பிழையாகாது, ஏனெனில் அது கொடுக்கப் 

பட்டதே; ஆகவே, பிழை பக்கப் பொருட் பிரமாணமாகத்தான் 
இருக்கவேண்டும். அது, மனிதர். அணைவரும் மன கிறைவு 
உடையவர் அவர்” என்பது; 99 பொய்யானால், அதன் முரண் 
உரையான, *சில மனிதர்கள் மனகிறைவு உடையவர் அல்லர்” 
என்பது மெய்யே. இது மெய்யானால், இது கிடைக்கும் முக்கூற்று 
முடிவு மெய்மே. இஃதே தொடக்கத்திலிருந்த, “பாழோலோ' 
முக்கூற்ற முடிவு. ஆகவே இதைப் பொய்யென்று ஐயங் 
சொண்டது பற்றியே, மேற்கூறிய முரண் ஏற்பட்டது. இங்கனம் 
மறைமுகமாகப் *பாமழோலோ' என்னும் இரண்டாம் நிலைச் 
சேர்க்கை ஏற்புடையதே ஏன்று Quins BC upd. 

மூன்றாம் நிலையிலுன்ன 'தோழாயோ” ‘ 

Ba தத்துவங்கள் oil | அல்ல1கற்கத்தக்கவை சேராகச்செயற் ஆகும் 
படுபவை (ஐ) அனைத்தும் ae (ஆ) 

ப 

தத்துவங்கள் ந கற்கத் ஆகும் [தத்துவங்கள் கற்கத் ஆகும் 

அனைதிீதும் தக்கவை (ஆ) 1 அனைத்தும் தக்கவை (ஆ) 
ம் ம் ப 

ஆகவே, கற்கத் ) கேராகச்செயற் அல்ல[ததீதுவங்கள் ] கேராகச்செயற்) ஆகும் 
திகுந்தவற்றுள்சில படுபவை (ஓஒ) 1) அனைத்தும் $ படுபவை } (ஆ) 

து ம து 

முதல் நிலைடிலுன்ள * கரலாளா* 

குறைபாடுள்ள மூன்றும் மிலைச் சேர்க்கையாகிய “தோழாயோ' 
தவறு என்று கொண்ட அதின் முடிவுரையான, *கற்கத் தக்க 

வற்றுள் சில நேராகச் செயற்படுபவை அல்ல' என்பது பொய்யாக, 
அதன் முரணான, 'கற்கத்தக்கவை அனைத்தும் நேராகச் செயற் 

\ 
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படுபவை' ஆகும் என்பது மெய்யாகும். அதைத் துணிபொருட் 

பிரமாணமாகவும் கொடுத்திருக்கும் பகீ்கப்பொருட் பிரமாண த்தை 
(தத்துவங்கள் அனைத்தும் கற்கத்தகீகவை ஆகும்) பக்கப்பொருட் 
பிரமாணமாகவும் கொண்டு அனுமானித்தால், கிடைக்கும் 

முடி. உரை, 'தத்துவங்கள் அணைத்தும் நேராகச் செயற்படுபவை 

ஆகும்', இஃது கொடுத்திருக்கும் துணிபொருட் பிரமாணத்தின் 
மூரணுரை ஆகும். இம்முரண்பாட்டுக்கு மூன்றே காரணங்கள் 
உள: துணிபொருட் பிரமாணம், பக்கப் பொருட் பிரமாணம், 
முடிவுரை (அதாவது அனுமான முறை]. அனுமானம் முதல் நிலை 

யாகிய பூரண நிலைபற்றிப் பமுதுடையதாகாது; பக்கப் பொருட் 

பிரமாணம் ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டதால் தவறுகாது; ஆகவே, 

பிழை துணிபொருட் பிரமாணமாகத்தான் இருத்தல் வேண்டும். 
அது, கற்கத் தக்கவை அனைத்தும் கேராகச் செயற்படுபவை 
ஆகும்'. இது பொய்யானால், இதன் முரண் உரையாகிய, *கற்கத் 

தக்கவைகளுள் சில நேராகச் செயற்படுபவை அல்ல' என்பது மெய். 

இஃதே, *தோழாயோ'வின் முடிவுரை. இது சரியானால் அனுமான 
மூறை சரியே. இங்ஙனம் முதல் நிலையாகிய பூரணகிலை மூலம் 
குறைபாடுள்ளதாகக் கருதும் மூன்றும் மிலையின் சேர்க்கையை 
மெய்ப்பிக்கிறோம். 

இச்சேர்க்கைகளின் நேர்நிலை மாற்றம் 

நவீனத் தார்க்செர்கள் இவற்றையும் நேராக நிலைமாற்றம் 

செய்யலாமென்று கூறிப் புதிய பெயர்களை இவமு்றுக்கு 
இட்டுள்ளார்கள். “பாழோலோ”வை 'பாக்றேகோ' என்றும் தோழா 

போலை” “தோக்றுமோன்க்' என்றும் அழைக்கிறார்கள். இங்கு க்” 

என்பது அதற்கு முந்திய உரையின் மறையைக் குறிக்கிறது. 

இக்குறிகளைக் கொண்டு, இவ்வனுமானச் சேர்க்கைகளை நேராக 

முதல் நிலைக்கு மாற்றி மெய்ப்பிக்கிருர்கள் . 

2-ஆம் நிலை - பாழோலோ 

மன நிறைவு உடையவர் அனைவரும் இன்புறுபவர் ஆவரீ 

தி ம (ஆ) 

சில மனிதர்கள் இன்புறுபவர் அல்லர் 

ப ம , (ஓ) 

சில மனிதர்கள் மன நிறைவு உடையவர் அல்லார் 

ப் து (ஓஒ) 

துணிபொருட் பிரமாணத்துக்குப்பின் “க்” இருப்பதால், அதன் 

மறையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது *மனகிறைவு
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உடையவர் எவரும் இன்புருதவர் அல்லர்” ஆகும். ன்! இருப்ப 

தால் அதன் சாதாரண மாய்றம் குறிக்கப்படுகிறது. *இன்புறாதவர் 

எவரும் மனநிறைவு உடையவர் அல்லர். பக்கப் பொருட் 

பிரமாணத்தின் பின்னுள்ள '&' அதன் 'மழை'யைக் குறிக்கிறது. 

சில மனிதர்கள் இன்புறாதவர்கள் அல்லர் ; ஆகவே, பின்வரும் 

மூக்கூற்று முடிவு கிடைக்கிறது. 

இன்புறுதவர் எவரும் மன நிறைவு உடையவர் அல்லர் 

ம் தி (௪) 

சில மனிதர்கள் இன்புறுதவர் - ஆவர் 

ப ம (ஐ) 

சில மனீதர்கள் மன நிறைவு உடையவர் அல்லர் 

ப து (9) 

இஃது உத்தம நிலையாகிய முதல் நிலையின் *ரீலையோ' என்னும் 

சேர்க்கை, ஆகவே மெய்யானது. 

மூன்றாம் நிலையிலுள்ள *தோழாயோ” 

இதற்குப் பதிலான பெயர் *தோக்றுமோள்க்'. 

சில தத்துவங்கள் நேராகச் செயற்படுபவை அல்ல 

ம த (ஓ) 

தத்துவங்கள் அனைத்தும் கற்கத் தக்கவை ஆகும் 

ம 7 (ஆ) 

கற்கத் தக்கவைகளுள் சில நேராகச் செயற்படுபவை அல்ல 

ou து (9) 

இது மூதல்நிலையிலுள்ள தாளையை” ஆக மாறும். துணிபொருட் 

பிரமாணத்துக்குப் பின்னுள்ள 4”, *ன்*, “ம்” என்னும் எழுத்துக் 

கள் மறை, சாதாரண மாற்றம், பிரமாண வரிசை மாற்றம் இவை 

மூன்றையும் குறிக்க்றன. பிரமாணங்களைக் குறிப்பிட்டபடி. 

அமைத்தால், பின்வரும் முக்கூற்று முடிவு இடைக்கிறது. 

தத்துவங்கள் அனைத்தும் கற்கத் தக்கவை ஆகும் (ஆ) 
நேராகச் செயற்படாதவற்றுள் சில தத்துவங்கள் ஆகும் (ஐ) 

நேராகச் செயற்ப்டாதவற்றுள் ல கற்கத் தக்கவை ஆகும் (& ஐ) 

இம்முடிவுரையைச் சாதாரணமாக மாற்றி, அதன் மறையைப் 

பெறவேண்டும் என்று இறுதியிலுள்ள "ன்", க! இவை இரண்டும் 

குறிக்கின் றன.
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மரற்றம் 2 கற்கத் தக்கவை ல நேராகச் செயற்படாதவை ஆகும் 

ப து (ஐ) 
மறை : கற்கத் தக்கவை சில நேராகச் செயற்படுபவை அல்ல 

ப து (9) 

இங்ஙனம் மூன்றாம் நிலையிலுள்ள *தோழாயோ” முதல் நிலையில் 
உள்ள *தாலையை'யாக நிலைமாற்றம் பெறுகிறது. 

மூக்கூற்று முடிவின் நிலைமாற்றத்தின் பயனும் அவசியமும் 

இத்தகைய அனுமான நிலை மாற்றம் அவசியம் அற்ற 
தென்றும் இயல்பானதன்று என்றும் கலர் கூறுவர். அவர்கள் 
முன்னர்க்கூறிய முக்கூற்று முடிவின் மூலததீதுவம் (Dictum de 

omni et nullo) உத்தம நிலையாகிய முதல் நிலைக்கு உரியதுபோல் 

மற்ற மூன்று நிலைகளுக்கும் வேறு தத்துவங்களை ஏற்படுத்தி, சிலை 

மாற்றம் அவசியம் இல்லை என்கிரூர்கள், மேலும், நிலைமாற்றத்தில் 
அனுமான வாக்கியங்கள் நேர்த்தியற்றுப் போடின்றமையால், 
சிலைமாற்றம் இயற்கைக்கு மாரானது என்றும் வாதாடுகருர்கள். 

இவ்வெகிர்ப்புக்கள் இருந்தாலும், நிலைமாற்றம் நான்கு நிலை 
களின் ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்து தைப் பாராட்ட வேண்டும், 

தவிர; ஙமிலைமாற்றம் மனத்துக்கு ஒரு சிறந்த பயிற்சியை அளிக் 
கிறது. இவிரமற்ற நிலைகளின் தத்துவங்களாகக் கூறப்படுபவை 
முதில் நிலையின் தத்துவத்தைப்போல் அவ்வளவு எனிதாயும் 
அறிவுறுத்துவதாயும் இல்லை. நகிலைமர்ற்றத்தில் அனுமான வாக்கி 
யங்கள் சீர்குலைன்றன என்பதைப் பொருட்படுத்த வேண்டாம். 
எனெனில், தருக்க நூலின் முகிகய நோக்கம் எழில் அன்று: 

ஆனால், மெய்யுணர்வு, நிரூபணம் இவையே ஆகும். ஆகவே, நிலை 
மாற்றம் அவசியம் என்மே கூறலாம். 

நமது தருக்க ஐந்தூறுப்பு அனுமான வாக்கியமும் ஐரோப்பிய மூன்று 
றுப்பு அனுமான வாக்கியமும் 

ஈம் நாட்டுத் தருக்க முறையில் அனுமான மொழித் 
தொடர் பின் வரும் ஐந்து உறுப்புக்களை உடையது — 

இம்மலை தீயுடையது (பிரதிஞ்ஜஞை 

புகையுடைமையால் (ஏது] 

யாது யாது புகையுடையது அது அது 
தியுடையது, அடுக்களைபோல் } 

இதுவும், அங்ஙனம் (உபயம்) 
ஆதலின்? இங்ஙனம் (மிகமனம்) 

(உதாரணம் )
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மேனாட்டுத் தருக்க முறையிலுள்ள மூன்று உறுப்புக்கள் :- 

எதெது புகைகிறது அது நெருப்புடையது (துணிபொருட் 
பிரமாணம்) 

இம்மலை புகைகிறது. (பகீகப்பொருட் பிரமாணம்) 

ஆகையால், இம்மலை நெருப்புடையது. (முடிவுரை) 

ஐந்துறுப்பு அனுமான வாக்கியத்தில் முதல் மூன்று உரை 

களும் முறையே முடிவுரை, பக்கப்பொருட் பிரமாணம், துணி 
பொருட் பிரமாணம் இவை மூன்றும் ஆகும். பின் மூன்றும் 
முறையே துணிபொருட் பிரமாணம், பக்கப்பொருட் பிரமாணம், 
முடிவுரை இவை மூன்றும் ஆகும். ஈமது காட்டு அனுமான 
வாக்கியத்தில் தொருப்பு - ஆராய்வு, பகுப்பு ஆராய்வு (Inductive - 
deductive 101206) இரண்டும் உள; அரிஸ்டாட்டிலின் அனுமான 

வாக்கியத்தில் பருப்பு ஆராய்வு (192௦0௦0446 1721௭௦௦) மட்டும் இருக் 
கிறது. துணிபொருட் பிரமாணமாட௫ய சிறை உரையை மேனாட்டு 
அனுமான வாக்கியம் தொகுப்பாராய்வின் முடிவாகக் சாண்பிக் 

கிறதில்லை, ஆனால், ஜந்துறுப்பு அனுமான வாகிடியத்தில் 

“உதாரணம்” (சிறை உரையாகய துணிபொருட் பிரமாணம்), 

தெறிந்த எடுத்துக்காட்டுகளால் விளக்கப்படுவதால், தொகுப் 
பாராய்வின் முடிவாகக் காண்பிக்கப்படுகிறது. பல தனி எடுத்துக் 

காட்டுகளிலிரு$்து அறியப்பட்ட நிறை உரையைப் பிறிதொரு 

தனி கதாரணத்திற்குப் பிரயோகம் செய்கிறது. தொகுப் 
பாராய்வே பகுப்பாராய்வுக்கு அடிப்படை என்பதை ஐந்துறுப் 

பனுமானம் காண்பிக்கிறது. ஆகவே, கண்டுபிடித்தல், (Discovery), 
மெய்ப்பித்தல் (1௦01) இரண்டும் அதில் உள. 

நமது நையாயிகர்கள் மத்திமபதத்தின் இட வேற்றுமைகளை 
ஒரு பொருட்டாக எண்ணாததால் ஆஆஆ என்னும் சேர்க்கை 
ஒன்றையும் முதல் நிலை ஒன்றையுமே அனுமானத்தின் பிரதி 
மிதியாகக் கொண்டார்கள். 

பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் உதவும் சில குறிப்புகள் 

(அ) முக்கூற்று முடிவின் விதிகள் சம்பந்தமாகச் சில் பிரச்சினைகள் 
தொடுக்கலாம் :-- 

(௪) சரியான முக்கூற்று முடிவில். 

1. ஒரே ஒரு பதம் ரிழை உற்.றது; அதுவும் ஒரே முறை; 
4. ஒரே ஒரு பதம் ரிமை உற்றது; அது இருமுறை;
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3. இரு பதங்களே நிறை உற்றவை; ஒவ்வொன்றும் ஒரு 

முறை; 
4, இரு பதங்கள் நிறை உற்றவை; ஓவ்வொன்றும் இரு 

மூழைகிறை உற்றது. ஏற்ற முக்கூற்று முடிவையும்: 
நிலையையும் சேர்க்கையையும் கூறுக, 

(க. 1) முதல் பகுதியை விளக்குவோம். 

ஒரே பதம் நிறை உற்றதானால், அது மத்திம பதமே. 
ஏனெனில் அது Boon உருவிடில் én pg முடிவு 
கிட்டாது. அங்ஙகனமாகில், துணிபொருளும் பக்கப் பொருளும் 

நிறைவற்றவை. துணீபொருள் நிறைவற்றதென்றால் முடிவுரை 
உடன்பாட்டுரையே; ஏனெனில், எதிர்மறையாகல், துணிபொருள் 
நிறை உறும். முடிவுரை உடன்பாடாகில் பிரமாணங்கள் 

இரண்டும் உடன்பாடே. அவற்றுள் ஓன்று நிறை உரையாக, 
மதீதிமபதத்தை எழுவாயாகக் கொள்ளவேண்டும். பக்கப் 
பொருள் நிறஹைவற்ற பதமானதால், முடிவுரை குறை உரை 
ஆகும் ச 

  

ப _ து (ஐ) 
பிரமாணங்களின் அமைப்பு : ட்ட 

ம து (ஆ) ம -- து (ஐ) 
ப ம (ஐ) ம ம் (ஐ) 

து ம (ஐழ . ம தூ (ஐ) 
ம. ப (இ) அல்லது ம -- ப (ஆ) 

(க. 2) இரண்டாம் பருதி: 

ஓரே பதம் இருமுறை நிறை உ௰்றது. அது மத்திமபதமே; 
ஏனெனில், அதன் நிறை உறுதல் இன்றியமையாதது. பக்கப் 

பொருள் நிறை உறுததால் முடிவுரை குறை உரை. துணீபொருள் 

நிறை உறுததால் முடிவுரை உடன்பாடு. முடிவுரை உடன் 
பாடானால், இரு பிரமாணங்களும் உடன்பாடே. இரு பதங்களை 
இவை நிறை உற்ற பதங்களாகச் செய்ய வேண்டுமானால், 
இரண்டும் நிறை உரையாக, நிறை உற்ற பதத்தை ஓவ்வொளன்றும் 
எழுவாயாகக் கொள்ளவேண்டும். அதாவது மத்திம: பதமே 

இரண்டு பிரமாணங்களிலும் எழுவாய், 

மு தி (அ) 
o — ப் (ஆ) 

க்ப் து ஐ 
இது மூன்றாம் நிலையாகும். 

ஐ-அ-10
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(௩. 3) முன்றாம் பருதி: 

இதில் இரண்டு பதங்கள் நியை உற்றவை; ஒவ்வொன்றும் 

இரு முறை. ஒன்று மத்திமபதமா யிருத்தல் இன்றியமையாதது. 
மற்றது பக்கப் பொருள் பதமாகவோ, துணிபொருள் பதமாகவோ 
இருக்கலாம், ஆனால் அது ஒரு மூறையே கிறை உற்றிருப்பதால், 
பிரமாணங்களில்தான் நகிறைவுற் றிருக்ககீ கூடும். முடிவுரையில் 
ஙிறைவுற்றிருந்தால், அதற்கு முன்னர் பிரமாணத்திலும் நிறை 

வுற்றிருக்கவேண்டும்; இல்லாவிடில் ஒழுங்கற்ற பக்கப்பொருட் 
போலியோ ஒழுங்கற் உ துணிபொருட் போலியே நேரும். பக்கப் 
பொருள்பதம் முடிவுரையில் நிறைவற்றதால் முடிவுரை குறை 

உரையாகும். துணிபொருள்பதம் முடிவுரையில் நிறைவற்றதால், 
முடிவுரை உடன்பாட்டுரை ஆகும். முடிவுரை உடன்பாடாதலால், 

பிரமாணங்கள் இரண்டும் உடன்பாடு, உடன்பாட்டுரை சிறை 

உரையானால் ஏழுவாய் நிறை உற்ற பதமாகும், இரண்டு பிரமா 
ணமும் நிறை உரையாகும். இரண்டு பதங்கள் பிரமாணங்களில் 
நிறை உற்றவையாக இருத்தலால் பிரமாணங்களின் அமைப்பு, 
பின் வருமாறு இருக்கலாம். நிறைவுற்ற இரண்டாவதுபதம் 
பக்கப் பொருளாகவோ, துணி பொருளாகவோ இருக்கலாம். 

ஆனால் பக்கப் பொருள், பிரமாணத்தில் நிறைஉரை யானால் 
முடிவுரையும் நிழறைஉரை யாகலாம்; ஆனால் முடிவுரை Goo 
உரையே; ஆகவே கிடைக்கும் சேர்க்கைகள் 

து - ம (ஆ) ம து (ஐ) 
ம. ப (ஆ) u _ ம (அ) 

போது பட 
நான்காம் நிலை. 

(௧) நான்காம் பகுதி; 
இரு பதங்களே நிறை உற்றவை; இரண்டும் இருமுறை, 

இவற்றுள் முன் கூறியவண்ணம்; ஒன்று மத்திமபதம் அது 
இரண்டு பிரமாணங்களில் நிறை உற்ற பதம். இரண்டாம். பதம் 

ஒன்றும் நிறைவுற்றதென்று கொடுத்திருக்கிறது, ஆகவே, 
பிரமாணங்களில் மூன்று பதங்கள் நிறைவுற்றவை. இரண்டு 
பிரமாணங்களும் உடன்பாட்டு நிறைவுரைகளாக இருந்தால் 

அவற்றின் எழுவாய்களாகயெ இரண்டு பதங்களே நிறைவுறும், 
மூன்றும் பதத்தை நமிறைவுற்றதாகச் செய்ய, ஒரு பிரமாணம் 

எதிர் மழையாக இருத்தல் அவசியம்; அப்போதுதான் பயனிலை 
நிறைவுறும். ஒரு பிரமாணம் எிர்மறையானால், முடிவுரை



வழி அனுமாளம் 147 

எதிர்மறையாத் துணிபதம் நிறைவுற்றுப் பிரமாணத்திலும் 

நிறைவு றவேண்டும். ஆகவே நிறைவுற்ற இரண்டாம் பதம் 
துணிபொருளாக இருத்தல் அவசியம்; பக்கப் பொருள் ஆகாது. 

பக்கப்பொருள் கிறைவுறுவிடில், முடிவுரை குறை உரை, அது 

எதிர்மறை யென்றுங் கூறினோம். ஆகவே, முடிவுரை ப-து 

(a) இரண்டு பிரமாணங்களில் மத்திமபதம் நிறை உற்றது. 

ஏற்கனவே, கண்டபடி, துணிபொருள், பிரமாணத்தில் நிறை 

வுறவேண்டும். ஆகவே, மத்திம பதமும் துணிபொருளும் நிறை 

வுற்ற பதங்கள் ஆனதால் அது :ம-து (ஈ) அல்லது தும 

(௫). ஒரு பிரமாணம் ஏற்கனவே எதிர்மறையாதலால், பகீகப் 

பொருட் பிரமாணம் உடன்பாடா யிருத்தல் வேண்டும். அது 

மத்திம பதத்தை நீறைவுற்றதாகக் கொள்ளும். கொடுத்துள்ள 

நிபந்தனை ஆகும் ௮.து. ஆகவே, பக்கப் பொருட் பிரமாணமா௫௰ய 

உடன்பாட்டுப் பிரமாணம், நிறை உரையாகில், அதன் எழுவாய் 

நிறைவுற்ற பதமாகும். கடைக்கும் பக்கப் பொருட் பிரமாணம் 

ம ॥(இ. முக்கூற்று முடிவைப் பின் வருமாறு கூறலாம். 

  

மஃ து. ௫) அல்லது து — ம (6) 
ம ம். (ஆ) ம. ப (ஆ) 

al — து (a) uo — து (ஓ) 

மூன்றும் நிலை நான்காம் நிலை 

(௩) முடிவுரை நிறை உரையாகும், மத்திமபதம் ஒரு முறையே நிறைவுற்ற 
தாகும் என்று மெய்ப்பிக்க. 

முடிவுரை நிறை உரை என்றால், உடன்பாட்டு நிறை உரை, 

அல்லது எதிர்மறை நிறை உரை ஆகும் - (ஆ அல்லது ஈ), உடன் 

பாட்டு நிறை உரையானால் (ஆ) பிரமாணங்கள் இரண்டும் உடன் 

பாடாகவும், நிறை உரைகளாகவும் இருக்கவேண்டும் முடிவுரை 

நிறை உரையானதால் பக்கப் பொருள் anno po stew. 

அதற்கு முன், பக்கப் பொருட் பிரமாணத்தில் அது நிறைவுற்ற 

தாகவேண்டும். அதுவோ உடன்பாட்டுரை, ஆகவே, அதில் 

பக்கப் பொருள் எழுவாயாகும்2 ப-ம (ஆ), மத்திம பதம் 

பக்கப் பொருட்பிரமாணத்தில் உடன்பாட்டுரையில் பயனிலையான 

தால், நிறைவுற்ற பதமாகாது; முக்கூற்று முடிவு ஏற்புடைய 
தாக இருக்க வேண்டுமானால், மத்திமபதம் துணிபொருட் பிரமா 
ணத்தில் நிறைவுற வேண்டும். அதுவும் உடன்பாட்டுரை,
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ஆகவே, அது எழுவாயாக இருத்தல் வேண்டும். நிறைவுரை 
என்று முன்பே சண்டோம். ஆகவே அது ம-து (ஆ) ora GEG. 
பின்வரும் சேர்க்கை கிடைக்கிறது. 

மது (ஐ) 
பம (இ) 

பை — (து ஆ) 

மத்திம பதம் ஒருமுறையே, நிறைவுற்ற பதமாகும். முடி. 
வுரை, எதிர்மறை நிறைவுரையானால் (ஈ.) ஒரு பிரமாணம் உடன் 
பாட்டு நிறைவுரை (ஆ) ஆகவும், மற்றது எதிர்மலஹை நிறைவுரை 
(ஈ) ஆகவும் இருக்கும்; எனெனில், இரண்டும் நிறைவுரையாகவும், 

ஒன்று எதிர்மறையாகவும் இருத்தல் அவசியம்; பொது விதிகளின் 
படி. ஈயில் இரண்டு பதங்களும் ஆவில் ஒரு பதவும் நிறைவுற்ற 
தாக இருக்கும். முடிவுரை நிறைவுரை அனதால் அதன் எழுவா 
யாயை பக்கப்பொருள் கிறைவுறும். அதை முன்னரே பக்கப் 
பொருட் பிரமாணத்தில் நிறைவுற்ற பதம் ஆக்க வேண்டும். இல் 
லாவிடில், ஒழுங்கற்ற பக்கப்பொருட் போலி வரும். முடிவுரை 
எதிர்மறை உரையானதால் அதன் பயனிலையாகிய துணிபொருள் 
நிறைவுறும். ஒழுங்கற்ற துணிபொருட் போலியைத் தடுக்க, 
அதைப் பிரமாணத்திலும் நிழைவுற்றதாகச் செய்ய வேண்டும். 
ஆகவே, இரண்டு பிரமாணங்களிலும் சேர்ந்து மூன்று நிழைவுற்ற' 

பதங்களுள் ஓன்று பக்கப்பொருள், ஓன்று துணிபொருள் ஒன்று 
மத்திம பதம்; இவை ஒவ்வொன்றும் ஐரே தடவை Be Moy Mp altar 
வாகும். மத்திம பதம் ஒருமுறைதான் நிறைவுற்றதாகும். மேற் 
கூறிய இரண்டு வகைகளிலும் மத்திம பதம் ஒரு தடவைதான் 
Mon Moy DO பதமாகும். 

(=) உடன்பாட்டு நிறைவுரை முதல் நிலையில்தான் கிடைக்கும் என்பதைப் 
பொதுவிதிகளைக் கொண்டு மெய்ப்பிக்கவும். 

முடிவுரை உடன்பாட்டு நிறைவுரையானால், இரண்டு பிர 
மாணங்களும் உடன்பாடாகவும், நிறைவுரைகளாகவும் இருக்க 
வேண்டும். முடிவுரையின் எழுவாயாக பக்கப்பொருள் நிறை 
வுரையானதால் எழுவாய் நிறைவுற்ற பதமாகும். அது ஓழுங் 
குடையதாக வேண்டுமானால், ௮து பக்கப்பொருட் பிரமாணத்தில் 

மாக வேண்டும். அதுவோ உடன்பாட்டு நிறை 

வுரையானதால் பகீகப்பொருள் எழுவாய் ஆகும் ப-ம (ஆ). இதில் 
மத்திமபதம் உடன்பாட்டுரையின் பயனிலையாக நிறைவற்றதாகும், 
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மூன்றாம் விதிப்படி. மத்திமபதம் ஒரு முறையேனும் கிறைவுற 
வேண்டும். துணிபொருட்பிரமாணமாகிய உடன்பாட்டு நிறை 

வுரையில் அது எழுவாயானால்தான் நிழமைவுற்ற பதமாகும். 
ஆகவே, அப்பிரமாணம் ம- து (ஆ) ஆகும். இரண்டு Gy Lo aon ft 

களையும் முடிவுரையையும் சேர்த்தால், 

மது (a) 

பம (ஐ) 

& பது (ஐ) 

இவ்வமைப்பு முதல்கிலையே யாகும். ஆகையால், உடன்பாட்டு 
நிறைவுரையை உடைய முகீகூற்று முடிவு முதல்கிலை ஒன்றிலே 

தான் கிடைக்கும். 

(ஓ) எதிர்மறைக் குறைவுரை முதல் நிலையில் மாதொரு பிரமாணமும் 
ஆகாது என்று நிருபிக்க, 

ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறையானால் முடிவுரை எதிர்மறை. 
ஒரு பிரமாணம் குறைவுரையானால் முடிவுரையும் குழறைஉரை. 
ஆகவே, முடிவுரை எதிர்மறைக் குறைஉரை. முடிவுரையில் துணி 
பொருள் எதிர்மறை உரையின் பயனிலையாக நிறைவுறுகிறது. 
அது பிரமாணத்தில் நிறைவுற வேண்டும். இல்லாவிடில் 
ஒழுங்கேம் ஏற்படும். முதல்கிலையின் அமைப்பு 5 

மது 
ப ம 
  

ஃ ம் & 

  

துணிபொருட் பிரமாணத்தில் துணிபொருள் பயனிலை 
யாகையால் பிரமாணம் எதிர்மறை ஆகவேண்டும்; எனெனில், எதிர் 
மறை உரையே பயனிலையை நிறைவுற்ற பதமாகக் கொள்ளும். 
இந்நிலையில் துணிபொருட் பிரமாணம் ஓ ஆனால், மத்திமபதம் 
நிறைவுற வில்லை; ஏனெனில் அது குறைஉரையின் எழுவாயாகும். 
அதைப் பக்கப்பொருட் பிரமாணத்தில் நிழைவுற்ற பதமாகச் 

செய்ய, அப்பிரமாணமும் எதிர்மறையாகும்; ஏனெனில் மத்திம 

பதம் அதில் பயனிலை. அப்போது, இரண்டு பிரமாணங்களும் 

எதிர்மறை ஆகும்; பலனற்றதாகி விடும். “ஓ' பக்கப்பொருட் பிரமா 

ணம் ஆகுமா எனப் பார்ப்போம். ப-ம (ஓ) 

பக்கப்பொருட் பிரமாணம் எதிர்மறை யானதால் துணி 
பொருட் பிரமாணம் உடன்பாடாகவும், பக்கப்பொருட் பிர
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மாணம் குறைவுரைபற்றித் துணிபொருட் பிரமாணம் நிறைவுரை 

ஆகும். ஆகவே அதும-து (ஆ). பயனிலையாகிய துணிபொருள் 

நிறைவுற்ற பதமாகாததால் ஒழுங்கற்ற துணிபொருட் போலி 

வரும். ஆகையால், பக்கப்பொருட் பிரமாணம் ஓ வானாலும் 

இடர்ப்பாடு உண்டு. அதாவது ஓ பக்கப்பொருட் பிரமாணம் 

ஆகாது. ஓ துணிபொருட் பிரமாணமாகவும் இயலாது. முதல் 

நிலையில் ஓ யாதொரு பிரமாணமும் ஆகாது, 

(ஆ) முக்கூற்று முடிவுகளைச் சோதித்தல் 
அன்றாட வாழ்க்கையில் வாதங்கள் தருக்க முறையில் அமைக் 

கப் பெறா. உரைகளைப் பற்றிக் கூறும்போது, முதலில் வருவது 
எழுவாயாக இருக்கவேண்டும் என்ற நியமம் இல்லை என்றும், 

தன்மை, அளவு இவை விளக்கமாகக் கூறப்படா என்றும், சில 
சொற்களை காம் தரவேண்டி இருக்கும் என்றும் கூறினோம். இவை 

அனைத்தும் வாதங்களுக்கும் பொருந்தும். ஆகவே, (4) முதலில் 

முடிவுரையைக் காண்க. முடிவுரைக்குழுன் 'ஆகவே' ஆகையால்” 

'எனவே' போன்ற சொற்கள் தோன்றும். பிரமாணங்களின்முன், 
ஏனெனில்' போன்ற சொல் தோன்றும். (8) துணிபொருட் 

பிரமாணத்தையும் பக்சப்பொருட் பிரமாணத்தையும் காண்க, முடி, 
வுரையின் எழுவாய் பக்கப்பொருள் ஆகும்; பயனிலை துணிபொருள் 
ஆகும். இவற்றை முறையே கொண்ட பிரமாணங்கள் பக்கப் 

பொருட் பிரமாணமும் துணிபொருட் பிரமாணமும் ஆகும். பிர 

மாணங்களைத் தருக்க முறையில் ஆ, ஐ, ஈ, ஓ, இவற்றில் ஒன்றுக 
வும், எழுவாய், பயனிலை, இணைப்பு இவற்றைப் பிரித்தும் எழுதுக. 
அப்போதுதான் குழப்பம் ஏற்படாது. (8) உரைகளை வரிசையாக 

(துணிபொருட் பிரமாணம், பக்கப் பொருட்பிரமாணம், முடிவுரை] 
எழுதுக, பதங்களின் அடியில் து, ப, ம என்று குறிப்பதும் கலம். 

(அதாவது துணிபொருள், பக்கப்பொருள், மத்திமபதம் என்ப 
வற்றின் அடையாளமாக). (4) நிலையையும் சேர்க்கையையும் 

உணர்க, (8) விதிகள் அ௮னுசரிக்சகப் பெற்றனவா? போலிகள் 
இருக்கின் னவா? என்று கவனித்துக் கூறுக. (விடைகளைச் சரி 
பார்க்க நினைவுச் சூத்திரம் பயனளிக்கும். ஆனால் அஃதே 
காரணமாகாது.) 

பயிற்சி வினாக்கள் 

1, இரண்டாம் நிலையில் முடிவுரை ஏன் எப்போதும் எதிர்மறையாக 

இருத்தல் வேண்டும் என்று பொதுவிதிகளைக் கொண்டு 

மெய்ப்பிக்கவும்.
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மத்திம பதம் துணிபொருட் பிரமாணத்தில் எழுவாயானால் பக்கப் 

பொருட் பிராமாணத்தைப் பற்றி என்ன ஊகிக்கலாம் என்று 

பொறதுவிதிகளாக் கொண்டு கூறுக, 

ஒரு மூக்கூற்று முடிவில் பக்கப்பொருள் தன் பிரமாணத்தில் 

பயனிலையானால் முடிவரை உடன்பரட்டு நிறைஉரை ஆகாது 

என்பதை விளக்கவும். 

ஒரு முக்கூற்று முடிவின் பிரமாணங்களில் ஒன்று குறைஉரையானால் 

முடிவுரையின் தன்மை என்ன? 

முடிவுரை கிறைஉரையாஞனால் மத்திம பதம் இருமுறை கிறைவுருத 

என்று காட்டவும். 

எக்காரணத்தால் ஈறஓ எப்பொழுதும் ஏற்புடைய முக்கூற்று 

முடிவாகும்? ஐம் ஒரு பொழுதும் ஏற்புடையது ஆகாது. ஏன்? 

ஏன் மூன்றாம் கிலையில் கடைக்கும் முடிவுரைகள் குறைவுரை் 

களாக இருக்கின்றன? 

பக்கப்பொருட்பிரமாணமாக எதிர்மறைக் குறைஉரை இருச்தால் 

முக்கூற்று முடிவின் நிலை, சேர்க்கை இவை இரண்டையும் கண்டு 

பிடிக்கவும். 

ஏன் எதிர் மறைக் குறைஉரை 

(1) முதல்மிலையில் யாதொரு பிரமாணமாகவும், 

(2) இரண்டாம் நிலையில் துணிபொருட் பிரமாணமாகவும். 

(8) மூன்றாம் நிலையில் பக்கப்பொருட் பிரமாணமாகவும் 

இருக்க இயலாது? 

நான்காம் நிலையில் ஏற்புடைய முக்கூற்று முடிவொன்றில் மத்திம 

பதம் இருமுறை கிறைவுற்றிருக்தால், முடிவுரை ஏன் எதிர்மறைக் 

குறைஉரையாக இருத்தல் வேண்டும்? 

முதல் நிலையை உத்தம நிலை என்பதற்குக் காரணங்கள் கூறுக. 

மூன்றும் நிலையில் பக்கப்பொருட் பிரமாணம் ஏன் உடன் 

பாட்டுஉரையாக இருத்தல் வேண்டும்? 

நான்காம் நிலையில், ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறையானால், துணி 

பொருட் பிரமாணம் கிறைஉரை யாகும் என்பதைப் பொது விதி 

களக்கொண்டு மெய்ப்பிக்கவும், 

பின்வரும் சேர்க்கைகளில் எவ்விதப் போலிகள் கேருகன்றன? 

(1) முதல்கிலை ஆஆ: 

(2) இரண்டாம்கிலை ஆஆ: 

(9) கான்காம்கில் ஐ.



152 

15, 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21, 

22, 

ஐரோப்பிய அளவைஇயல் 

துணிபொருட்பதம் தன் பிரமாணத்தில் நிறைவுற்ற பதமாகவும் 

முடிவுரையில் நிறைவற்ற பதமாகவும் இருச்தால், நிலையையும் 

சேர்க்கையையும் தீர்மானிக்கவும். 

மூன்று பதங்களையும் நிறைவுற்ற பதங்களாக உடைய முக்கூற்று 

முடிவுகள் : யாவை என்று, பொதுவிதிகளைக் கொண்டு 

ஊ௫க்கவும். 

ஏன் முதல்கிலையிலும் மூன்றாம் நிலையிலும் பக்கப்பொருட் 

பிரமாணம் உடன்பாட்டுஉரையாக இருக்க வேண்டும்? 

ஏற்புடைய முக்கூற்று முடிவு ஒன்றில் இரு பிரமாணங்களுக்கும் 

அதன் அதன் முூரணுரையைப் பதிலீடு செய்தால், அதன் 

முடிவின் முரணுரையை மெய்ப்பிக்கலாமா? 

பின்வரும் போலி நியாயங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக: 

(1) இரட்டுறு மத்திமபதம் 
(2) ஒழுங்கற்ற துணிபொருட்பதம் 

(3) கான்கு பதப்போலி 

மூன்றாம் நிலையில் ஓ ஆ இ-ல் ஒரு வாதத்தை அமைத்து அதை 

கேராகவும் மறைமுகமாகவும் மாற்றுக, 

துணிபொருட் பதமும் பக்கப்பொருட் பதமும் அதன் அதன் 

பிரமாணங்களில் நிறைவுறாமல் இருக்கலாமா? 

பின்வரும் முக்கூற்று முடிவுகளைத் தருக்கமுறையில் அமைத்து 
அவை ஏற்புடையவையா, ஏலாதவையா என்றும், ஏற்புடையவை 

யானால் நிலையையும் சேர்க்கையையும், ஏலாதவையானால் 

ஏற்பட்டுள்ள போலி நியாயத்தையும் கூறுக: 

(1) அவர் காள்தோறும் கோயிலுக்குப் போவதால், தெய்வ 

பக்தி உள்ளவர், 

(2) இக்கொள்கையை மூடர்கள்தான் நம்பூவார்கள். கான் 

நம்பவில்லை. 

(3) இத்தொகுதியில் வாக்காளர்கள் அணைவரும் எழுதப் 

படிக்கத் தெரியாதவர், அவர்கள் எல்லோரும் ராம 

வாசிகள்; ஆகையால் கிராமவாசிகள் அனைவரும் 

எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர்கள். 

(4) சாதாரணமாகச் சர்தனையாளர்கள் கல்ல பேச்சாளர் 

கள் அல்லர்; இவர் கல்ல பேச்சாளராக இரார், கல்ல 

சிந்தனயாளர் ஆதலால். 

(5) ஊட்டக்குறைவு சஈளுவில் கோபமுூட்டும்; என் ஈண்பர் 
ஊட்டக்குறைவுள்ளவர் அல்லர்; ஆகவே அவர் 

சளுவில் கோபங்கொள்ளார்.
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முன்னேற்ற அரசியல்கள் காட்டு கலத்தை நாடு 

இன்றன; ரஷியா காட்டு ஈலம் உடையது; ஆகை 

யால் அது முன்னேற்ற அரசியல் உள்ளது என 

om Mb GUT De 

காண்பவை உண்மையாகும்; ஆகையால், கான் 

கடவுளை ஈம்பவில்லை, 

மனச்சாட்சியுடையோர் அனைவரும் அதன் பொருட்டுத் 

துன்பத்துக்கு உள்ளாவா்; நீ மனச்சாட்சி உடைய 

வன்; ஆகவே துன்பத்துக்கு உட்பட ஆயத்த 

மாக இரு. 

எக்ஸ்பிரஸ் வண்டிகளே இக்கிலையத்தில் apa 

மாட்டா. அண்மையில் போன வண்டி இங்கு கிற்க 

வில்லை; ஆகவே, அது எக்ஸ்பிரஸ் வண்டியாக 

இருக்கும். 
மனிதர் அனைவரும் துன்புறுகிறார்கள்; ஏனெனில் 

ஒருவனும் திருப்தி அடையவில்லை, 

அணுகுண்டு, விஞ்ஞானத்தின் கொடையாகும்; அணு 

குண்டு, மக்களுக்கு ஒரு நாசகாரி; ஆகவே 

விஞ்ஞானம் மக்களுக்கு கல்லது அன்று. 

முதல் வகுப்பில் தேறியவர்களே பொறிக் கல்லூரியில் 

சேர்க்கப்படுவா்; மானோ முதல்வகுப்பில் தேறியவன்: 

ஆகவே, என்னப் பொறிக் கல்லூரியில் சேர்த்துக் 

கொள்ளுவர் என்பதில் ஐயமில்லை. 

இவர் இந்து மஹாசபையைச் சேர்ந்தவராக இருப் 

பார்; ஏனெனில் இத்தகையவர்கள் இக்தியப் பண் 

பாட்டை உயர்வாக மதிக்கிறவர்கள் ஆவர், 

‘ACaBac இன்புறுவர்' என்று கூறுகிறது மூதுரை; 

ஆகவே, என் கண்பர் விவேகியாக இருத்தல் 

வேண்டும், அவர் இன்புறுவதால். 

பெரியோர் அனைவரும் நிக்திக்கப்பட்டுள்ளனர்; ஆகை 

யால், என்னைத் தீவிரமாகக் குறைகூறுவதை கான் 

பொருட்படுத்தவில்லை. 

அரசன் தத்துவ ஞானியாக இருக்கலாம்; ஜனகரைப் 

பாருங்கள். 

நல்ல பேச்சாளர்கள் அவையைத் தம் வசப்படுத்தி 

விடுவார்கள்; ஆனால், உன் தலைவரோ கல்ல 

பேச்சாளா இல்லையே.
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ஐூராரப்பிய அளவைஇயம் 

ஸோலன் (801௦0) உண்மையிலேயே ஆளத் தகுந்த 

வன். ஏனெனில் அவன் விவேகி என்பது ஈமக்குத் 

தெரியும்; விவே௫ிகள் ஆளத்தகுக்தவர்கள். 

படித்தோரில் சிலர் பைத்தியம் ஆடுவிடுகிருர்கள். உன் 

ஈண்பர் படித்தவர் அல்லர்; ஆகையால் பயம் இல்லை; 

ஐயா, தவருமைக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை. 

மானிடர் ஆச்சுதே. 

இருடாகள் அனைவரும் போலீசுக்காரனைக் கண்டு 

அஞ்சுவர். இவன் திருடன் என்பதற்கு வேறு 

அத்தாட்சி எதற்கு? 
வேண்டிய உணவு அனைத்தையும் விளைவித்துக் 

கொள்ளும் காடு ம௫ழ்ச்சியுடைய காடாகும்; ஆகவே 

கம் காடு ம௫ழ்ச்சி அற்றதே. 

தயிரை நீ மிகவும் விரும்புகிறாய்; ஆகவே, மீ தென்னிச் 

தியன் ஆவாய், 

ஆரோக்கியம் உள்ளவர் தளராகோக்குடையவர்; 

ஆரோக்கியம் உள்ளவர் வைத்தியர்களை காடுவ 

தில்லை; வைத்தியா்கக் காடாதவர் அனைவரும் 

தளரா கோக்குடையவர் ஆவர். 

உளவியற் சோதனைகள் சாதாரணமாக வெள் 

ளெலிகள், காய்கள், குழிமுயல்கள், குரங்குகள்' 

இவைகளைக் கொண்டே ஈகடைபெறுகின்றன; இவை 

அனைத்தும் முதுகெலும்புள்ளவை; ஆகவே, 

முதுகெலும்பு இல்லாதவை உளவியற் சோதனைக்குப் 

பயனற்றவை போலும், 

சல பெண்மணிகள் இச்த வேலைக்கு விண்ணப்பம் 

செய்திருக்க வேண்டும்; ஏனெனில் விண்ணப்பம் 

செய்துள்ளோர் அனைவரும் பட்டதாரிகள்; பட்ட தாரி 

களுள் பெண்மணிகள் இருக்கிறார்கள். 

உழைப்பாளிகளே பரீட்சையில் தேறுவிருூர்கள்; 

கோபாலன் உழைப்பாளியாயிரான்; அவன் 

தேருதவன் ஆச்சுதே, 

மனிதர்கள் சாதாரணமாகச் சோம்பேறிகள், இராமு 

மனிதன் ஆனதால் சோம்பேறியாக இருப்பான். 

பெண்கள் அனைவரும் பகுத்தறிவுள்ளவர்கள்; பகுத் 

திறிவுள்ளவர்கள் அனைவரும் முன்னேறும் உயிறிகள்: 

ஆகவே, முன்னேறும உயிரிகள் அனைவரும் 

பெண்களாவர்.
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ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னலம் விரும்புபவன்: 

காய்கள் மனிதர் அல்ல; ஆகவே, நாய்கள் 

குன்னலம் விரும்பாதவை, 

கோபாலன் காணயம் உள்ளவனாவான்; ஏனெனில் 

காணயம் உள்ளவர்களைப்போல் துன்புறுகிறான். 

இக்தியராஜதச்திரி அனைவரும் சமயப் பற்றுடையவர் 

ஆவர், இரு. 8, இராஜகோபாலாச்சாரியைப் 

பாருங்கள்; அவா ராஜதக்திரியும், மதப் பற்றுடைய 

வரும் ஆவர். 

டாக்டர். எஸ். இராதாகிருஷ்ணன் இன்புறுவா; 

ஏனெனில் அவர் தத்துவஞானி; தத்துவஞானிகளே 

இன்புறுவர். 

இவா துப்பறிகிறவராக இருக்கவேண்டும்! ஏனெனில் 

இவர் ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் கவனிக்கிருர், 

புதீிதிசாதுரிய முடையவரே வக்கீலாக வெற்றி 

பெறுவா$ திரு, ௧, வக்கீல் தொழிலில் வெற்றி 

காணவில்லை; அவர் புத்திசாதுரியமற்றவார் எனவே 

கொள்ள வேண்டும். 

சண்டைக்காரர்கள் வேலையிலிருந்து தள்ளப்படுவர்; 

இவரோ வேலையிலிருந்து விலக்கப்பட்டார்; ஆகவே 

இவர் சண்டைக்காரராக இருப்பார். 

அவன் மெப்போலியன், சீசர், கராம்வெல் இவர்களை 

நிந்திககறுன்; இவர்கள் பெரியவர்கள்; ஆகவே, 

அவன் பெரியோரை நிக்திக்கிரறான், 

அவர் காங்கிரசுக் கட்சியினராக இருப்பார்; காங்கிரசுக் 

கட்சிக்காரா் அனைவரும் இந்தக் கருத்தைக் 

கொண்டவர் ஆவர், 

அகதிகளே வேலைக்கு நியமிக்கப் பெறுவர்; ஆகையால், 

உனக்கு வாய்ப்பில்லை. 

சாராயம் ஒரு கிறம், ஏனெனில் அது சிவப்பு; 

சிவப்போ ஒரு கிறம், 

பால்பர் (௨110), ஸ்மட்ஸ் (மார்), இராதா 
கிருஷ்ணன், இவர்கள் எறச்த இராஜதந்திரிகள்; 

இவர்கள் புகழ் பெற்ற தத்துவஞானிகள்; ஆகவே, 

எல்லா இராஜதச்திரிகளும் புகழ்பெற்ற தத்துவ 
ஞானிகள் ஆவர்.
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ஐரோப்பிய அளவைஇயல் 

நிழல்கள் சடப்பொருள்களாகும்;. ஏனெனில் சடப் 

பொருள்கள் பரப்புடையவை: நிழல்களும் பரப் 

புடையவை, 

இவை சடப்பொருள்களில்லை; ஏனெனில், சித்தனை 

செய்பவை இருக்கின்றன; சடப்பொருள் சித்திப்ப 
தில்லை. 

தற்கொலையை கிக்திக்காதே; ஏனெனில் அது 

மனமுவந்த மரணம்; பல வீரர்கள் மனமுவந்த 

மரணத்தைத் தழுவியுள்ளார்கள் என்பதை காம் 

அனைவரும் அறிவோம். 

எல்லோராலும் கம்பப்படுவது மெய்யாகும்: கடவுளின் 

இருத்தல் எல்லோராலும் கம்பப்படுவதில்லை; 

ஆகவே, கடவுள் இருத்தல் பொய்யாகும். 

உலோகங்கள் அனைத்தும் மினசாரக் கடத்தி; ஆனால் 

காற்று உலோகம் அன்று; ஆகவே, அது மின்சாரக் 

கடத்தியாகாது, 

கல்ல குடிமக்கள் அனைவரும் ஐந்தாண்டுத்திட்டத் 

துக்கு உதவ விரும்புகிறார்கள்; கல்ல குடிமக்கள் 

அனைவரும் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு செய்கிறார்கள்; 

ஆகவே, தேர்வில் வாக்குப்பதிவு செய்கிறவர்கள் 

அனைவரும் ஐச்தாண்டுத் திட்டத்துக்கு உதவ 
விரும்புகிறார்கள் 

அவர் இன்புறவேண்டும்; அவரிடம் நிரம்பப் பணம் 

இருக்கிறது. 

வெள்ளி, நைட்ரிக் அமிலத்தில் சரையும்; இவ்வுலோகம் 

கைட்ரிக் அமிலத்தில் கரையவில்லை; ஆகவே, இது 

வெள்ளி அல்ல. 

கவலையுற்றவர் சாதாரணமாக கரைத்த மயிருடை 

யவர்: என ஈண்பரின் தலைமயிர் ஈரைத்திருக்கறது; 

எனவே, அவர் நிரம்பக் கவலையுடையவராக இருக்க 

வேண்டும். 

பல பணக்காரர்கள் துன்புறுகிருர்கள்; நீயோ 

பெரிய பணக்காரன்; ஆகையால் துன்புறுவாய் 

என்பதில் ஐயமில்லை. 

வேலை செய்யாத சேவகன் பயனற்றவன்; என் 

சவசன் பயனற்றவன்; ஆகவே அவன் வேலை 

யாதவன், 

\
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(58) ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும் பொருள்களின் வழியே பார்க் 

கலாம்: ஏணியின் வழியே பார்க்கலாம்; ஆகவே, 

ஏணி ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும் பொருள். 

(54) புத்தகங்கள் அனைத்தும் மானிடச் செயல்களே; மானிடச் 

செயல்கள் அனைத்தும் தவறக் கூடியவையே; 

ஆகையால். புதிதகங்கள் அனைத்தும் தவறச் 
கூடியவை, 

(95) சங்கேத ஞானம் உடையோர் இதைப் பாராட்ட 

மாட்டார்; இங்குள்ளோர் பலர் இதைப் பாராட்டு 

இருர்கள். 

(56) **இக்கால்வருடைய இழைகள் கொட்டாமலும் கால்கள் 

தரையிற் படாமலும், மலர்மாலைகள் வாடாமலும் 

இருகீவன்றன. ஆகையால் இவர் மானிடர் அல்லர்” 

என்றாள் தமயந்தி, 

(87) இவர் இமை கொட்டுிிரூர். ஆகவே, இவர்தான் ஈளன். 

(58) *தமயச்தியின் புருவதீதின் 8ம் மறு உண்டு: உன் 

புருவத்தின் 8ம் மறு இருக்கறது; ஆகையால் நீ, 

தமயக்தியே”" என்றாள் சேதிராசன் மனைவி, 

(59) ஸ்ரீ சங்கராசாரியார் தருமத்தைப் பிரசாரம் செய்தார் 

அவர் பிரம்மசாரி; ஆகையால் ஏந்தப் பிரம்மசாரியும்; 
தருமத்தைப் பிரசாரம் செய்யலாம். 

முக்கூற்று முடிவின், நிலைமாற்றம் என்றால் என்ன? 

““பாரழீழாலோ?*வை கேராகவும் மறைமுகமாகவும் மாற்றுக, 

“நோரழாயோ £ என்னும் சேர்க்கையில் ஓர் அனுமானத்தை 
கிறுவி அதை கேராக மாற்றுக, 

* படித்தோருள் சிலர் தம் கருத்தைத் தெளிவாக வெளியிடும் 

ஆற்றல் இல்லாதவர்” என்னும் முடிவுரையைக் கொண்ட, 

அனுமானம் ஒன்றை நிறுவி, அதை மறைமுகமாக மாற்றுக. 

முக்கூற்று முடிவின் கிலைமாற்றம் அவசியக்தானா? rae 

சூத்திரத்தைக் கூறி அதிலுள்ள முக்கிய எழுத்துக்களின் 
பொருமாக் கூறுக. 

மெலிந்த முக்கூற்று முடிவு, வலுத்த முக்கூற்று முடிவு இவற்றை 
விளக்குக, இவற்றுக்குள்ள உறவையும் கூறுக.



10. சார்பற்ற அனுமானமும் விகற்ப அனுமானமும் 

சரர்பற்ற உரைகளும் சார்புற்ற உரைகளும் 

உரைகளின் முவ்வசைகளைப் பற்றி முன்பு குறிப்பிட்டோம், 

இதுசாறும் சார்பற்ற உரைகளையும் முக்கூற்று முடிவுகளையும் 

விளக்கஜஞேம். இனிச் சார்புநிற உரைகளையும் சார்பற்ற 

முக்கூற்று முடிவுகளையும் ஆராய்வோம். 

சார்பற்ற உரையும் சார்புற்ற உரையும் 

இரும்பு பளுவான து”, “புல் பசுமை” போன்ற சார்பற்ற உரை, 

பொருள்களின் இருப்பைக் (Existence) a g@og. நிபந்தனை 

அற்ற ஒரு செய்தியை (1800) உரைக்கிறது. இரும்பு என்னும் 

உலோகம் இருக்கிறது, அது பளுவானது; புல் என் னும் தாவரம் 

இருக்குறது, அது பசுமை நிறமுடையது; என்றெல்லாம் கூறு 

இறது. இல்வுரைகளில் பொருட்கு வி 06400) வெளிப்படை. 

சார்பற்ற குலறஉரைகளில் பொருட்கு மிகவும் வெளிப்படை 

என்பது கவனிக்கத்தக்கது. “சில மனிதர்கள் குள்ளமானவர்கள்', 

பல மாம்பழங்கள் இனிப்பானவை' சிறப்புரைகளிலும் பொருட் 

குறி வெளிப்படை, *ஐவாஹர்லால் நேரு இந்தியப் பிரதமர்", 

எலிசபத் மஹாராணி இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தைப் பாராட் 

டினார்'-இவை அனைத்தும் ஐயம் இன்றிப் பொருள்களின் 

இருப்பைக் கூறுகின் றன. இவற்றிலிருந்து நிறைஉரைக்குச் சென்றால் 

தனிப் பொருள்களைக் குறிதீதல் மஹைமுகமானது என்பதைக் 

காண்டிரேம். மேலும், சார்பூற்ற உரைகளை எடுத்துகீ 

கொண்டால் அவற்றில் குணக்குறி (0௦001௨710௩) வெளிப்படை 

யாக இருத்தலைப் பார்க்கிறோம்; ஒரு விதியைக் சாண்௰ரோம். 

இந்த வழக்குத் தீர்ந்தால், எனக்கு நிலம் இடைக்கும்', “மனம் 

இருந்தால், மலையும் சாயும், 'மழை பெய்தால் சாலை ஈரமாகும், பணப் 

புழக்கம் குறைச்தால் வட்டி அதிகமாகும்", முதலில் தன்னை 

அடச்சிக் கொண்டால், பிறகு பிறரை அடக்குச் தன்மை உடைய 

வன் ஆவன்.'-இவ்வுரைகள் ஏது, காரியம், இவற்றின் 

தொடர்பை உரைக்கின்றன. இவ்வுரையில் ஒரு சரூதுகோளுக்கும் 

(Supposition or hypothesis) அதன் முடிவுக்கும் உள்ள 

தொடர்பைக் காண்டேரம். ஏது நிகழ்ந்தால், காரியமும் நிகழும் 

என்பதை இத்தகைய உரை வெளியீடுகின்றது. ஒரு பொருளின்
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இருப்பை உரைக்காமல், ஒரு பயன் ஒரு கிபந்தனையைப் பொறுத்து 

நிற்கிறது என்பதை இது உரைக்கின்றது, 'மழை பெய்தால், 

சாலை. ஈரமாகும் ' என்னும் உரை மழை பெய்தது 

என்றாவது, சாலை ஈரமாகியது என்றாவது உரைக்க 

வில்லை; ஆனால், மழை பெய்தலுக்கும் சாலை ஈரமாதலுக்கும் 

உள்ள சம்பந்தத்தையே உணர்த்துகிறது. பின் வரும் உதா 

ரணத்தைக் கவனிப்போம். *வானம் இடிந்து 8ீழே விழுந்தால், 

நாம் அனைவரும் வானம்பாடிகளைப் பிடிக்கலாம்'. இங்கே வானம் 

இடிக்ததாகவாவது, வானம்பாடிகளை நாம் பிடிப்பதாகவாவது 

சொல்லப்படவில்லை; ஆனால், முந்தியது நேர்ந்தால் பிந்தியது 

தொடரும் என்பதே கூறப்படுகிறது. எனவே சார்பற்ற 

உரைகள் சார்புற்ற உரைகள் இவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் 

சிந்தனையின் இரண்டு அம்சங்களில் ஒன்றை வற்புறுத்துகிறது. 

சார்பற்ற உரை, பொருட் குறியையும்; சார்புற்.ற உரை குணக் 

குறியையும் வெளியிடுகின்றன. ஆனால், சார்பற்ற உரையில் 

குணக்குறி முற்றும் இல்லை என்றாவது, சார்பற்ற உரையில் 

பொருட்குறி இல்லை என்றாவது சாதிக்க இயலாது. ஏனெனில், 

“மனிதர் இறப்பர்” என்னும் சார்பற்ற உரையின் முக்கியக் 

கருத்து என்ன என்று ஊன்றிப்பார்த்தால், மனிதர்கள் இருக் 

இருர்கள், அவர்கள் இறக்கிறார்கள். மனித இனம் இறப்பவர் 

இனத்தில் அடங்கியது என்பதில்லை. இதுபோன்ற அறிவீயல் 

நிஹைஉரையில் (Scientific universal) QurgeérsGarr, Qurge 

தொகுதிகளோ நேராகக் குறிக்கப்படுவதில்லை. இது எண் 

ணெடுப்பு முறையில் கிடைத்த நிறைஉரை ஆகாது. ஆனால் 

மனிதன் இயல்பைப் பருத்தலால் உண்டானதே. இதை இனத்தின் 

இயல்பு நிஹைஉரை (லர் universal) என்பர். எண்ணெடுப்பு 

ae oooos (Hnumerative universal) ஆகாது. இதன் கருத்து 

ஏதேனும் ஓர் உயிரி மனிதனானால், அது இறக்கும் இயல்புடையது 

என்பதே. இது மொருளுக்கு அப்பால் சென்று குணங்களின் 

தொடர்பைக் குறிக்கிறது. இது சார்பற்ற உரையாகத் தோன்றி 

ஞலும், இதன் கருத்தைக் கவனித்தால், Og erry pp உரையே, 

நன்மை செய்தால் நலம் தொடரும், இது ஈன்மை செய்தற்கும் 

நலம் தொடர்தற்கும் உள்ள தொடர்பை உரைக்கிறது. இதி 

லிருந்து உரையின் தன்மை அதன் உருவத்தைச் சார்ந்தது அன்று; 

அது, புரியும் தொழிலையே சார்ந்தது என்பது விளங்கும். ஆகை 

யால், சார்பம்ற உரைகளிலும் குணக்குறி உண்டு. அங்ஙனமே, 

சார்புற்ற உரைகளிலும் எவ்வளவு மறைபொருளாக இருந்தாலும்
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இருப்பு (இருத்தல், இருக்கை) என்னும் அம்சமும் உண்டு. 

அத்துமீறி நடந்தால், தண்டிக்கப்படுவர்” என்பது இவ்வுலக 

அமைப்பு, சீதிமன்றங்கள் மூலமாக, 'அத்துமீறி நடப்பவர்களைச் 

சட்சைக்கு உள்ளாக்கும். எற்பாடு உண்டு” என்னும் உண்மை 

அறிலை மறைமுகமாகத் தருறது. சார்புற்.ற உரைகளும் உண்மையில் 

(நாசகர) ஆதாரம் உடையளவே. உண்மையை வெளியிடுதல், குணங் 

களின் தொடர்பை உரைத்தல் ஆகிய இவ்வீரண்டு அம்சங்களும் 

சார்பம் ம உரையிலும் சார்புற்ற உரையிலும் உள. ஆனால், 

குணக்குறி erin gp உரையில் சிறப்பாகவும், பொருட்குறி சார் 

பற்ற உரையில் சிறப்பாகவும் இரூக்கின் றன. 

சார்புற்ற உரை சார்பற்ற உரைகளின் கூட்டா? 

சிலர் சார்புற்ற உரைகள், இரண்டு சார்பற்ற உரைகளுக்குச் 

சமம் என்பர். உதாரணமாகப் “பணப் புழக்கம் குழைந்தால் வட்டி. 

அதஇிகமாகும்' என்னும் சார்புற்ற உரை, *பணப் புழக்கம் குமை 

இறது”, வட்டி அதிகமாகிறது' என்ற இருசார்பற்ற உரைகளுக்குச் 

சமம் என்பர், சார்பூற்ற உரை இரண்டு சார்பற்ற உரைகளுக்குச் 

சமம் ஆகாது; அதன் கருத்து, பணப் புழக்கக் குறைவிழற்கும் வட்டி 

ஏறுவதற்கும் உள்ள தொடர்பைக் கூறுவதே ஆகும். ஆகவே 

சார்புற்ற உரையைச் சார்பற்ற உரைகளின் கூட்டு எனக் 

கொள்ள இயலாது. 

அளவு வேறுபாடுகள் 

அளவு வேறுபாடுகள் சார்பு.ற்.ற உரைக்கு ஒவ்வா; எனெனில் 

சல சமயங்களில் காரியம் ஏதுவைத் தொடர்ந்தும் சல சமயம் 

தொடராமலும் இருந்தால், இவை எப்போதும் எவ்விடத்தும் 

சம்பந்தம் உள்ளவை என்று எங்ஙனம் கூற இயலும்? ஆகவே, 

ஙநிறைஉரை, குைஉரை என்ற அளவுபற்றிய வேறுபாடுகள் 

சார்புழ்ற உரைகளுக்குப் பொருந்தா. இவ்வுரைகள் அனைத்தும் 

நிழஹைஉரைகளே. 

சார்புற்ற முக்கூற்று முடிவுகள் 
சார்பற்ற முக்கூற்று முடிவுகள் இருவகை ஆகும். கலப் 

பற்ற (யல) மூக்கூற்று முடிவு; கலப்பு முக்கூற்று முடிவு 
(Mixed syllogism). ஒரு மனிதன் ஒழுங்கான பழக்கவழக் 

கங்கள் உடையவனானால் இன்புறுவான்; இன்புற்றுல், நீடூழி 

வாழ்வான்; ஆகையால், ஒரு மனிதன் ஒழுங்கான பழக்கவழக்கங் 

கள் உடையவனானால், நீடுழி வாழ்வான்.”
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‘OG மாணவன் அதிகமாகப் படித்தால் அவன் உடல் நலம் 

கெடும்; அவன் பரீட்சைக்கு ஆயத்தம் செய்து வருவானாகில், 

அவன் அதிகமாகப் படிப்பான்$ ஆகவே பரீட்சைக்கு ஆயத்தமாகும் 

மாணவனின் உடல் கலம் கெடும். *ஒரு முக்கோணம் சமகோண 

மானால், அது செங்கோணமுடைய தாகாது, ஒரு முக்கோணம் 

சமபக்க முக்கோணமானால், அது சமகோண முக்கோணம் 

ஆகும்; 
ஆசுவே, ஒரு முக்கோணைம் சமபக்க முக்கோணமானால் அது 

செங்கோணம் உடையதாகாது.' 

இவை இரண்டும் தனிச் (கலப்பழ்.ற) சார்புற்ற முக்கூற்று 

முடிவுகளே. 
இம் முக்கூற்று முடிவு, சார்பற்ற முக்கூற்று முடிவின் முதல் 

நிலையில் உள்ள ஆஆஆ போன்றதே, அது ஏற்புடையதே. 

இதுவும் ஏற்புடையதே. பிறிதொருவகைதான் கலப்பு முக்கூற்று 
முடிவு. அதாவது, சார்புற்ற உரையும் சார்பற்ற உரையும் கலந் 
தவை, -இம்முக்கூற்று மூவுகளுள் நான்கு வகைகள் 

(சேர்க்கைகள்) உள, அவற்றுள் எவை சரியானவை எவை 

பிழையானவை என்று பார்ப்போம். 
7. மழை பெய்தால், சாலை ஈரமாக இருக்கும்; , 

மழை பெய்தது; 

ஆகையால், சாலை ஈரமாக இருக்கும், 
இதில் இரண்டாம் பிரமாணம் ஏது உண்டு என்கிறது. 

(Affirms the antecedent). இதிலிருந்து காரியமும் கூடும் என்ற 

முடிவுரை இடைக்கிறது. எது உடன்பாட்டு முறை சரியான 

அனுமானமே; ஏற்புடையதே. 

2 மழை பெய்தால் சாலை ஈரமாக இருக்கும். 

சாலை ஈரமாக இல்லை; ஆகவே, மழை பெய்யவில்லை. 

இரண்டாம் பிரமாணம் காரிய _மறுப்பாகும் (Denies the conse- 

quent). காரியம் இல்லாவிடில் அது சம்பந்தமான காரணம் 

ஒன்றும் இராது, ஆகவே, முடிவு சரி. காரியமறுப்பு முறை 
ஏற்புடையது, 

குறிப்பு; 7. காரிய மறுப்பிலிருந்து ஏ.துவின் மறுப்பு ஏ.ற்படு 

இறது. மறுப்பு என்றால் முரண் உரையே (Contradictory); 

வேற்றுமை உரை (0௦1817) ஆகாது. 

மனிதர் அனைவரும் யோக்கியராயின், சட்டங்கள் வேண்டா5 

ஆனால் சட்௨உங்களோ வேண்டி.யிருக்கின் மன; 

ஆகவே, ஒரு மனிதனும் யோக்கியன் அல்லன். 
ஐ- ௮-1
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இஃது ஏற்புடைய காரிய மறுப்பு முறை, இதிலிருந்து ஏது 

மறுப்பு உண்டாகும். ஆனால், கொடுத்திருக்கும் முடிவுரையில் 

வேற்றுமை உரையைக் காண்கிறோம். அது தவறு. முரண் 

உரையே சரி; அதாவது சில் மனிதர் யோக்கியர் அல்லர், 

ஒரு மனிதனும் யோக்கியன் அல்லன் என்று அனுமானித்தது 

தவறு. 
2 இவ்வெடுத்துக்காட்டு இன்னொரு விஷயத்தையும் வலி 

யுறுத்துிறறது. அனுமான முறையை இரண்டாம் பிரமாணத்தின் 

உருவத்தைக்கொண்டு வருணிக்காது, முதல் பிரமாணத்தில் 

கொடுத்துள்ள சார்பூற்ற உரையின் ஏது, காரியம் இவற்றின் 

அமைப்பையே கொண்டு வருணிக்கவேண்டும். பார்வைக்கு, மேலே 

கூறிய அனுமானம் உடன்பாட்டு வகையாகத் தோன்றும்; ஏனெனில் 

இரண்டாம் பிரமாணம், 'சட்டங்களோ வேண்டியிருக்கின்றன” 

என்று கூறுகிறது. ஆனால், உண்மையில் இது மறுப்பே. 

கொடுத்திருக்கும் காரியம், *சட்டங்கள் வேண்டா.” ஆகவே, 

சட்டங்கள் வேண்டும்” என்பது மறுப்பாகும். ஓவ்வொரு வாதத் 

இலும் இவ்விஷயத்தையும் கவனித்தல் அவசியம். 
8. மழை பெய்தால், சாலை ஈரமாச இருக்கும்; 

மழை பெய்யவில்லை; 
ஆகையால், சாலை ஈரமாக இராது? 
இதில் இரண்டாம் பிரமாணம் ஏது மறுப்பாகும் (Denies the 

ஹும்6060ிம்), இதிலிருந்து காரிய சாத்தியம் ஆகாது என்று அனு 
மானிக்க இயலாது; ஏனெனில், சாலையின் ஈரத்துக்கு வேறு 
காரணமும் உண்டு. நீர் தெளித்திருக்கலாம்; அப்போதும் சாலை 

ஈரமாக இருக்கும், ஓர் ஏது இல்லாமையிலிருந்து, காரியம் நேராது 

என்று சொல்ல இயலாது. ஆகையால் ஏது மறுத்தல் போலியே. 

கீ, மழை பெய்தால் சாலை ஈரமாக இருக்கும்; 
சாலை ஈரமாக இருக்கிறது; 

ஆகவே, மழை பெய்திருக்க வேண்டும்? 

இங்கே இரண்டாம் பிரமாணம் காரிய உடன்பாடாகும் (&ரீப்ராமக 
the consequent). இதிலிருந்து இந்த ஏதுதான் உண்டு. 

என்று சாதிக்க இயலாது. வேறு ஏது ஏன் இருக்கக்கூடாது? 
ஆகையால், காரிய உடன்பாட்டிலிருந்து எது உடன்பாடு உண்டா 

காது. இதுவும் போலியே. 
i சுருங்கக் கூறில், 1. ஏது உடன்பாடு 4, காரிய மறுப்பு, இவை 

இரண்டும் சரியான வகைகள். ஏது உடன்பாட்டிலிருந்து, காரிய 

உடன்பாடு ஏற்படுகிறது. காரிய மறுப்பிலிருந்து ஏது மறுப்பு
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உண்டாகிறது. ஆனால் ஏது மறுப்பும், காரிய உடன்பாடும் 

பீழையான வசைகள். 

சார்ப்ற்ற முக்கூற்று முடிவாக மாற்றல் 

சார்புற்ற அனுமானத்தைச் சார்பற்ற அனுமானமாக மாற்றி 

னாலும் சார்புற்ற உருவத்தில் ஏற்புடையவையே சார்பற்ற உரு 

வத்தில் ஏற்புடையவை; சார்புற்ற உருவத்தில் ஏலாதவை, சார் 

பற்ற உருவத்திலும் ஏலாதவையாகக் காண்கிறோம். 

ஏது உடன்பாடு 

ஆ மழை பெய்யுங் சாலம் அனைத்தும் சாலை ஈரமான சமயம் ஆகும் 

ச டீ தூ ௫ 

ஆ இது மழை பெய்யுங் காலம் ஆகும் 
ய ம 

ஆ இது சாலை ஈரமான சமயம் ஆகும் 

ய து 

முதல் ரிலே ஆஆ ஆ ஏற்புடையது. 

காரிய மறுப்பு . 

ஆ மழை பெப்யுங்காலம் அனைத்தும் சாலை ஈரமான சமயம் ஆகும் 
து ம 

௪ இது சாலை ஈரமான சமயம் இல்லை 

ப ு ம் 

ஈ இது மழை பெய்யுங்காலம் இல்லை 

ட்ப தூ 

இரண்டாம் நிலை ஆ ஈ.ஈ ஏற்புடையது 

ஏது மறுப்பு 
ஆ மழை பெய்யுங் காலம் அனைத்தும் சாலை ஈரமான சமயம் ஆகும் 

2 து 

௪ இது மழை பெய்புங் காலம் இல்லை 

u ம 

* இது சாலை ஈரமான சமயம் இல்லை 

உபி ஹூ 

இஃது துணிபொருட் போலி ஆகும். துணிபொருட் பதம், 

தன் பிரமாணத்தில் உடன்பாட்டு நிறைஉரையின் பயனிலையாக 

An py Ad; ஆனால் எதிர்மறை நிறைஉரையாக, மூடிபில் 

தவறுதலாக நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. இது பிழை.
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காரிய உடன்பாடு 

ஆ மழை பெய்லி சாலம் அனைத்தும் சாலை ஈரமான சமயம் ஆரும் 
தூர் க் 

ஆ இது சாலை ஈரமான சமயம் ஆரும் 
ய் ர்க் 

ஆ இது மழை யெய்யுங்கால.ம் ஆகும் 
டமா ஞா 

இஃது இரண்டாம் நிலையில் மத்திம பதத்தை ஒரு பிரமாணத் 
திலும் நிறைவுற்றதாகச் செய்யரத தரல் நிழறைவற்ற மத்இிமபதப் 
போலீயாகும், மத்திமபதம் இரண்டு உடன்பாட்டு நிறைஉரை 
களில் பயனிலையாக கிறைவற்ற தாகும். 

சார்புற்ற அனுமானங்களைச் சார்பற்ற அனுமான்ங்களாக 
மாற்றிதீதான் அவற்றின் எற்புடைமையைக் காணலாம் என்று 
ஙீனைக்கலாகாது. சார்புற்ற அனுமானங்களுக்குத் தணீஉரிமை 
உண்டு. சார்பற்ற அனுமானங்களின் நிலைமாற்றம் போல் இது 
வம் ஒரு பயிற்சி அளிக்கிறது; வேறில்லை. 

காரணம் பன்மை 

இங்கு ஒரு விஷயம் கவணிக்கத் தக்கது. ஏது மறுப்பும், 
காசிய உடன்பாடும் பிழையாவதற்குக் காரணம் ஐசே காரியத்தக்குப் 

பல காரணங்கள் இருப்பதே, இதுதான் காரணப் பன்மை 

(Plurality of Causes) croarug. ஆனால், ஏதுபற்.றிய முழு விவரங் 
களையும், காரியம் பற்றிய முழு விவரங்களையும் சேர்த்து உரைத் 
தால், இவ்வகைகள்் கூடச் சரியான வகைகள் ஆகும். 

உ-ம்: ஒருவன் தண்ணீரில் வீழ்த்தப்பட்டால் குடலில் 
EG oie காற்றுக் குழலில் நுரைய/ டனும் சாவான்; 

குப்பன் சண்ணீரில் வீழ்த்சப்படவில்லை; 
ஆகையால், குப்பன் குடலில் நீருடனும் காற்றுக் சுழலில் 

LIF WL OND FTE oT. 
இது ஏது மறுப்பு வகையானாலும் சரியே. 
எனெனில், ஏதுவும் காரியமும் ஒன்றை ஒன்று முற்றும் 

ப்றியே @ pRar yar. 

இங்கனமே, காரிய உடன்பாட்டு வகையும் சரியே. 

ஒருவன் தண்ணீரில் வீழ்த்தப்பட்டால், குடவில் நீருடனும் 

கா ந்றுக்குழலில் நீருடனும் சாவான்; 
குப்பன் சவத்தில் இந்த அடையாளங்கள் இருக்கின் உன; 
ஆகையால், இவன் தண்ணீரில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்:
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விகற்ப உரையும் அனுமானமும் 

ஒரு பொருளை மாறுபட்ட பலவற்றுள் ஒன்றாக உணர்த்தும் 

உரையை விகற்ப உரை (1918301176 0100811100) என்பர் என்று 

முக்ய கூறினோம். , அவ்ன் மடையன் அல்லது பித் தலாட்டக் 

காரன்"; “பரீட்சையில் தவறிய மாணவன் பயனற்ற புத்தகங் 

களைப் படித்திருக்க வேண்டும், அல்லது இளப்பமான ஆசிரியரிடம் 

படித்திருக்க வேண்டும்; *அப்பால் உயரமாக முன்னிற்கும் 

பொருள் கட்டையோ கள்வனோ?) 'சாலையில் தூரத்தில் தோன்று 

வது கானலோ, நீரோ”; *கைகாட்டி. மரம் இறங்கியிருக்கிறது 

அல்லது இறங்காமல் இருக்கறது; *அவர் மாடியிலோ 

ழேயோ இருக்கிறுர்; *பருத்திருக்கும் மனிதன் பகலிலேனும் 

இரவிலேனும் புசத்திருக்க வேண்டும்!) * காப்பாளன் காட் 

டுவது சிவப்புக் கொடி. அல்லது பச்சைக் கொடி *அந்தக் 

கோடு கேரானது அல்லது வளைவானது'; *இவன் குற்றவாளி 

அல்லது குற்றம் அற்றவன்”; “அவ்விளைஞன் மணம் புரிய விரும்பும் 

பெண்ணைக் குணம் பற்றியோ, எழில் பழ்.றியோ, காதல் பற்றியோ 

விரும்புகிறான்'? *நூல்களைச் சிறந்த பொருள் பற்றியோ, மொழி 

நடை கயம் பழ்றியோ படிக்கிறோம்”. 

இவை போன்ற உரைகள் தெளிவில்லாதவை; அறிவின் 

மையையோ, ஜயத்தையோ உணர்த்துகின்றனவென்று இலர் 

சொல்லுவர். ஓரளவு இஃது உண்மையே. சில விகற்ப உரைகள் 

மிச்சயமற்ற அறிவைக் குறிக்கின்றன. ஈமக்குத் துணிவு பிறவாது, 

தடுமாறி நிற்பதைக் குறிக்கலாம். ஆனால், சில விகற்ப உரைகள் 

இட்டமான, சிறந்த அறிவை அளிக்கின் மன. “ஒரு பொருள் திடம், 

இரவம் அல்லது வாயுவாகும். முக்கோணம் விரிகோண முக் 

கோணம், செங்கோண முக்கோணம் அல்லது குறுங்கோண முக் 

கோணமாகும்'.--இவை அ.றிவின்மையையா கு.றிக்கன் றன? இல்லை. 

பொருள்களின் இயல்புகளின் தொடர்பை ஒழுங்குபடுத்தி இவ் 

வுரைகள் உணர்த்துகின்றன. பல பிரிவுகளின் உறவை உரைக் 

இன்றன. ஆகவே போஸன்ூிட் (Bosanquet) என்னும் பிரபல 

தார்க்கிகர் விகற்ப உரையே ஓழுங்கமைப்பைச் செவ்வனே வெளி 

யிடக் கூடியது என்றும் தீர்ப்பு வகைகளில் மிகச் சிறந்தது 

என்றும் கூறுகிறார். 

இவ்வுரைகளின் கருத்து 
சில விகற்ப உரைகளில் கொடுத்திருக்கும் விகற்பங்கள்? 

Ghaacr (Alternatives), Gers 8@465 séama (Non-exclusive), 

- முரணானவை அல்ல.,
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“இவை கூட.யிருக்கலாம், வெறி பெற்ற மாணவன் உழைப் 

பாளி அல்லது புத்திசாலி என்றால், வெற்றி பெற்றவன் உழைப் 

பாளியாகவும் புத்திசாலியாகவும் இருக்கலாம். இங்ஙனமே, சில 

பொருள்கள் பயனுடையவையாகவும் நேர்த்தியாகவும் இருக்க 

லாம். ஆனால், வேறு சில விகற்ப உரைகளில் கூறும் குணங்கள் , 

ஒன்மை ஒன்று விலக்குபவையாக (மீரம02113 0176) இருக்க 

லாம். 4அது குற்றியோ, மகனோ?" என்னும்போது குற்றியும் 

மகனுமாக இருக்கமுடியாது; “அது கானலோ நீரோ?' என்னும் 

போது அது கானலோ, நீரோ, ஒன்றேயாகும், இரண்டாகவும் 

இராது; ஆகவே, விகற்பங்கள் சேருகிறவை அல்லது சேராதவை 

யாக இருக்கலாம், மேலும், €ரான விகற்ப உரைகளின் பிரிவுகள் 

சேர்ந்து பொருளை நிரப்புந் gserenw (Collectively exhaustive) 

வாய்ந்தவை. *இவன் குற்றவாளி அல்லது குற்றமற்றவன்'7 ‘att 

எண் ஓற்றை அல்லது இரட்டை. பிரிவுகளைச் சேர்த்தால், முழுப் 

பொருளும் இடைக்கறது. ஆனால், சில விகற்ப. உரைகளில் 

உள்ள பிரிவுகளைச் சேர்த்தால் முழுப் பொருள் கிடைப்பதில்லை. 

(உ-ம்) “மாணவர்கள் பணக்காரர்கள் அல்லது எழைகள் “அவன் 

நெட்டை அல்லது குட்டை” இவ்விரண்டிலும் ஓவ்வொரு பிரிவு 

ஒதுச்சப்பட்டிருக்கிற த) அதாவது நடுத்தர வகுப்பினர், சாதாரண 

உயரம் உடையவர். சரியான விகற்ப உரைகளில் விகழ்பங்கள் 

மொத்தத்தில் நிரப்புந்தன்மை உடையவையாக இருக்கும். 

சார்பற்ற உரை, சார்புற்ற உரை, விகற்ப உரை இவற்றின் உறவு 

பொதுவாகச் கூறுமிடத்து நமது அறிவு வளர்ச்சியில் மூன்று 

நிலைகளைக் காணலாம். ஒரு செய்தியைக் கூறு தல், ஒரு தொடர்பை 

அறிவித்தல், உறுப்புக்கள் "ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புற்.ற ஒழுங் 

emutions Qaeiui@ se (Stating a fact, expressing a connection 

and expressing a system of inter-related parts) இவற்றைப் பின் 

வரும் கு.நியீடுகளால் விளக்கலாம், 3, *ர', *ப' வாகும். & *௪', 

*ழ” வானால், ப! வாகும். 8. ச ஒன்று ப, அல்லது ப, அல்லது 

‘Ug மூறையே இவை சார்பற்ற உரை, சார்புழ்.ற உரை, விகற்ப 

உரை ஆகும். 
மக்கள் தொடக்கத்தில் தனிப் பொருள்களையே அறிந்தனர். 

உள்பொருள்களின் இனங்கள் மாறாதவை என ஈம்.பினர், ஆகவே, 

அக்கால அறிவின் உயர்கோக்கம் ஓரினத்துள் ஒன்றை அடக்குதல் 

அல்லது அதிலிருந்து விலக்குதல் என்.ற இனப்படுத்தலே ஆகும். 
புலன்காட்டு, எண்ணெடுப்பு, வகைப்படுத்தல். இவையே
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கையாளப் பெற்றன. புலன்காட்டு, வரலாறு போன்ற அறிவு 

அநுப்வங்கள் பொருள்களின் இருக்கையையே குறிக்கின் றன, 

இவை தருவது சார்பற்ற உரைகளே, :ச' *ப' வாரும். ஆயினும், 

லை உரைகள் கால, இட வரையறைகளையும் பொருள்களையும் 

தாண்டிச் செல்கின்றன. (உ-ம்): சில ஊற்றுப்பேனாக்கள் 

மையைத் தாமே உறிஞ்சுகின் றன”. (ரில்லிகைப் பேனாக்கள் என்பது 

கருத்து). (மனிதர்கள் இறப்பர்! போன். ற நிறை உரைகள் இன 

நிறை உரைகளா௫ச் சார்புற்ற உரைகளைப் போன்றவை என்று 

மூன்னரே கூறினோம். இவை இரண்டும் தனி வகைகள் அல்ல, 

வற்புறுத்தலிலேசான் வேறுபடுகின்றன என்றோம். இங்கே . 

தனிப் பொருள்களில் ஈடுபடாது பொருள்களின் தொடர்பை 

ஆராயும் சார்பும் உரையை அடைகிறோம். விஞ்ஞான நோக்கு 

உண்டாகிறது. இது ஒரு மேல் நிலை, 'ச: ,ப' ஆவதன் காரணத்தை 

உணர முயலுகிறோம். *ச” *ம£ வானால் *ப” வாகும். இஃதும் 

மூற்றும் திருப்தி அளிப்பதில்லை. ஒழுங்கமைப்புக் இடைக்கவில்லை 

ஏனெனில் ஏதுவிலிருந்து காரியத்துக்குச் செல்லலாம்; காரியத்தி 

லிருந்து கராணத்துக்குச் செல்ல இயலாது; சாரணப் பன்மை 

பாதிக்கிறது. உறுப்புக்களின் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒழுங் 
கமைப்பை காட வைக்கிறது. விகற்ப உரை இதை அளிக்கிறது. 

௪ ஒன்று ப, அல்லது பூ அல்லது ப, இக்நிலையில் உடன்பாட்டி 

லிருந்தும் எதிர்மறையிலிருந்தும் அனுமானிக்கலாம். ஏற்புடைய 

விகற்ப.உரையில் விகற்பங்கள் ஓன்றை ஓன்று விலக்குவதுடன் 

(Mutualy exclusive) Gerigs Guard aqpamgyb நிரப்பி 

aiGGog (Collectively exhaustive). ் 
விகற்ப உரை சார்பற்ற உரையையும் சார்புற்ற உரையை 

யும் தன்னுள் அடக்கி வைத்துக்கொள்வதுடன் இவற்றைத் 

தாண்டியும் செல்கிறது. ஓர் எடுத்துக் காட்டைப் பார்ப்போம். 

இருப்புப்பாதைக் காப்புத். திட்டத்தில் காப்பாளர் காண்பிக்கும் 

கொடி. சிவப்பு அல்லது பச்சை, ஏதோ ஒரு மிறக் கொடி காண் 

பிக்கறார் என்னும் சார்பற்ற உரையையும், நான்கு சார்புற்.ற 
உரைகளையும் கொண்டது: 

சிவப்பாகில் பச்சை யில்லை; 

சிவப்பன்ருனால், பச்சை) 

பச்சையாடல் சவப்பில்லை/ 

பச்சையன்றானால் சிவப்பு. 

ஆகவே, ஓழுங்கமைப்பின் ஏற்பாட்டையும், அதில் அடங்கி 

யுள்ள உறுப்புக்களையும் விளக்குவதற்கு விசுற்க உரையே
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ஏற்றது, இது போஸன்கிட் (0ல்) என்னும் பிரபல 
தார்க்கெரின் கொள்கை. அன்றாட வாழ்க்கையிலும் விஞ்ஞானத் 
துறையிலும் இத்தகைய ஒழுங்கமைப்பு முற்றும்- ஏற்படுவ 
இல்லை. ஏனினும், இதுவே உயர் லட்சியம், இத்தகைய அறிவின் 

ஒழுங்கமைப்புக்கு ஆதாரம் உள் பொருள்களின் ஓழுங்கமைப்பே, 
சிறு சீறு ஓழுங்கமைப்புகள் சேர்ந்தே பூரண அறிவு மண்டாலம் 
@ u@@Gogi. (Welton, Monahan & Mellone-Intermediate Logic 
Revised by Mellone) umiras.) 

விகற்பானுமானங்கள் 

விகற்பானுமானங்களும் சார்புற்ற அனுமானங்கள் போல் 
பெரும்பாலும் கலப்பனுமானங்களே. முதல் பீரமாணம் விகற்ப 
உரை, இரண்டாம் உரையும் முடிவுரையும் சார்பற்ற உரைகள். 
இவ்வனுமானங்களில் இருவகைகள் உண்டு. (1) ஒரு வகையில் 
ஒரு விகற்பத்தை மறுத்தலால் மற்ற விகற்பம் உடன்பாடாகிறது, 
மெய்யாகிறது. பிரிவுகள் சேராதவையானாலும், சேர்ந்தவை 
யானாலும் இவ்வகை சரி. அது குற்றியோ, மகனே (ஆனால், 

இரண்டுமன்.நு). 
கு.ற்.றியல்ல; 
ஆகவே, மகன். 
இஃது மெய்யே, ஏற்புடையதே, 

ஒரு புத்தகத்தை உயர்ந்த பொருள்பற்றியோ, மொழிஈகடை 
கயம் பற்றியோ வாசிக்கிறோம்; 

இப்புத்தகத்தை வாசிக்கிறது மொழிரடை ஈயம் பற்றியன்று; 
ஆகவே, உயர்ந்த பொருள்பற்.றியே வாசிக்கிறோம். 
இந்த வாதமும் சரியே, இவை இரண்டும் மறுப்பு உடன்பாட்டு 

aimé (Mood which by denying affirms)! wr@b. விகற்பங்கள் 
சேராதயவையானாலும், சேரத்தக்கவையானாலும், ஒரு விகற்பத்தை 
மறுப்பதால், மற்ற விகற்பம் ஏற்கப்படுகிறது. 

& இரண்டாம் வகையில் ஒரு விகற்பத்தை எற்ருல் மற்ற 
விகற்பத்தை மறுக்க வேண்டும். ; ் 

(உ-ம்): அதுகுற்றியோ, மகனோ (ஆனால் இரண்டுமன்று ); 
மகன் (அசைந்து ஈடமாடுவதால் ); 
ஆகையால் குற்றியன்று, 

இது உடன்பாட்டு மறுப்பு வகையாகும், (Mood which 
by affirming denies)*, இவ்வனுமானம் மெய், ஏனெனில் விகற்பங் 

: 1, Modus tollendo ponens. 
2. Modus ponendo tollens. 
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கள் ஓனறை ஒன்று விலக்குகன்றன. விகற்பங்கள் ஒன்றை 

ஒன்று விலக்காவிடில், இவ்வகை மெய்யன்று, 
் ஒரு புத்தகத்தை உயர்ந்த பொருள் பற்றியோ, மொழிஈடை 

நயம் பம்்.றியோ வாசிக்கிறோம். (அல்லது இரண்டிற்குமோ.) 
இப்புத்தகத்தை உயர்ந்த பொருள் பற்றி வாசிக்கிறோம். 
ஆகையால், மொழிஈடை கயம் பற்றி வாசிக்கவில்லை. 
இங்கு சித்தாந்தம் தவறு. ஒரு விகற்பம் மெய்யானால், வேறு 

விகற்பம் நிச்சயமாகப் பொய் என்று சொல்ல இயலாது; இரண்டு 

விக.ற்பங்களும் சேர்ந் இருக்கலாம். விகற்ப உடன்பாட்டு மறுப்பு 
வகை, விகற்பங்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கினால். தான் மெய்யாகும். 

விகற்ப மறுப்பு உடன்பாடு, விகற்பங்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கி 
னாலும், விலக்காவிடினும், மெய்யே. 

இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 

. விகற்ப அனுமான வாக்கியங்களில் இன்னொரு கலப்பு வகை 
உண்டு. அதை இருதலைக் கொள்ளி வாதம் (11/1௨) என்பர், 

ஏனெனில், அதில் ஒரு பக்கத்திலும் விலக வழியில்லை. இருபுறமும் 
இப்பற்றி எரியும் ஒரு கோலின் இடையே அகப்பட்டு ஒரு புறமும் 
போக இயலாமல் தத்தளிக்கும் எறும்பை இருதலைக் கொள்ளி என் 
பர், ஆங்கெத்தில் இவ்வாதத்தைச் கொம்புகளுடைய ஓரு கொடிய 
விலங்குக்கு ஒப்பிடுவது வழக்கம், 

இர்த வாதங்களில் முதல் பிரமாணம் இரண்டு சார்புற்ற 
உரைகள்; இரண்டாம் பிரமாணம் விகற்ப உரை; மூடவுரை சார் 

பற். உரை அல்லது விகற்ப உரையாக இருக்கலாம். முடிவுரை 
விகற்ப உரையாக இருந்தால், இவ்வா தம் கலப்பு (மேோயத1) வாதம் 
எனப்படும். அப்போது இரண்டு சார்புற்ற உரைகளின் ஏதுக் 

களும் காரியங்களும் வெவ்வேருகும். முடிவுரை சார்பற்ற உரை 
யாக இருந்தால், இவ்வாதம் தனி (8405) வாதம் எனப்படும். 

இரண்டாம் பிரமாணம் ஏதுஉடன்பாட்டைக் கூறினால், முடிவுரை 
காரிய உடன்பாட்டைக் கூறும். இதை உடன்பாட்டு வாதம் 

(Constructive) என்பர்) இரண்டாம் பிரமாணம் காரிய மறுப் 
பைக் கூறினால், முடிவுரை ஏது மறுப்பைக் கூறும்; இதை மறுப்பு 

வாதம் (02ங்ற0470) என்பர், இவ்விரண்டு அம்சங்களையும் சேர்தீ 
தால் சால்வகை இருதலைக் கொள்ளி வாதங்கள் கிடைக்கும். 

1. தனி-உடன்பாட்டு-இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 
மணம் புரிந்தால், சுகமாயிருப்பேன்; ஏனெனில் இன்னொரு 

வர் என்னைப் பாதுகாப்பர்; எனக்கு யாதொரு பொறுப்பும்
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இராது; மணம் புரியாவிடில், சுகமாயிருப்பேன்; எனெனில் 

இன்னொருவரைப் பாதுகாக்கும் தொந்தரவு இராது; 
ஓன்று மணம்புரிவேன், அல்லது மணம் புரியேன்; 
ஆகவே, எவ்விதத்திலும் சுகமாயிருப்பேன். 

இங்கே முடிவுரை சார்பற்றது; இரண்டாம் பிரமாணம் ஏது 

உடன்பாட்டைக் குறிக்கிறது, ஆகவே இது தனி (Simple 

உடன்'பாட்டு இருதலைக் கொள்ளி ((001811001176 011010708) 

5, தனி-மறுப்பு இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 

்.... திரேக்க கவிஞர் ஹோமர் (14௦78) தேவர்களைப் பற்றிக் 
கூறுவது உண்மையானால், கிரேக்க வீரர்கள் தேவ புத்திரர்கள்; 

ஹோமர் கூறுவது உண்மையானால், கிரேக்க வீரர்கள் பல 

கொடுஞ் செயல்களை ஆற்றினர்; — 
அவர்கள் ஓன்று தேவ புத்திரர்கள் அல்லர்; அல்லது கொடுஞ் 

செயல்களை ஆற்றவில்லை, 7 

. அகவே, ஹோமர் தேவர்களைப்பம்றி உண்மை உரைக்க 

வில்லை, 
இங்கு மூடிவுரை சார்பற்றது; இரண்டாம் பிரமாணம் 

காரியமறுப்பைக் கூறுகிறது. ஆகையால்; இது தனி மறுப்பு 
இருதலைக் கொள்ளி வாதம் (Simple destructive dilemma). 

8. சுலப்பு-உடன்பாட்டு-இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 

போரில் இறக்க நேரிடின் புகழுடன் இறப்பேன்; வீரசுவர்க்கம் 
அடைவேன்; வென்றாலோ, காட்டின் ஆட்சியைப் பெறுவேன்; 

போரில், ஒன்று இறக்கவேண்டும் அல்லது வெல்லவேண்டும்; 

போர் புரிவேன், வீரசுவர்க்கம் அல்லது நகராட்சி பெறுவேன். 
இங்கு முடிவுரை விகற்பஉரை; இரண்டாம் பிரமாணம் ஏது 

உடன்பாட்டைக் கூறுகிறது. ஆகையால், இது கலப்பு உடன் 
பாட்டு இருதலைக்கொள்ளி வாதம் (0011016% 0017001496 0115) 

யாகும். 

4, கலப்பு-மறுப்பு இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 

ஒருவன் புத்திமானானால், வேதங்களை விளையாட்டாகப் 
பழிக்க மாட்டான்; ஒருவன் யோக்கியனானால், வேதங்களை மனப் 
பூர்வமாகப் பழிக்க மாட்டான்) , 

இவன் வீளையாட்டாகவோ, மனப்பூர்வமாகவோ, பழிக்கருள்; 

ஆகையால்) இவன் புத்திமான் அல்லன் அல்லது யோக்கியன் 
அல்லன்.
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இங்கு முடிவுரை விகற்பஉரை; இரண்டாம் பிரமாணம் காரிய 

மறுப்பைக் கூறுகிறது. ஆகவே, இது கலப்பு மறுப்பு இருதலைக் 

கொள்ளி வாதம் (0010019% 068%2001146 0116மா08) ஆகும். 

இருதலைக் கொள்ளி வாதங்களின் ஏற்புடைமை 

நில தார்க்கர் இருதலைக் கொள்ளி வாதம் பெரும்பான்மையும் 

தவமே என்று அவமதித்துப் பேசுவர். , இக்கூற்றை ஆராய வேண் 

டும். உலக நடையில் இவ்வாதங்கள் பெரும்பாலும் தவறுனவை 

என்பது பற்றி இந்த வாதங்களை முற்றும் தவறு என்று நினைப் 

பது சரியன்று. இவ்வாதத்திற்குரிய நிபந்தனைகளை எல்லாம் 

நிறைவு செய்யும் வாதங்கள் ஏற்புடையவையே. இவற்றை 

வெல்லவே முடியாதென்று கூறினாலும் மிகையாகாது. ஆனால், 

இவ்வாதம் இிக்கலானதால், பல் நிபந்தனைகள் நிழைவுற பேண்டும்; 

இவை சாதாரணமாகப் பூர் த்தியாவதில்லை. ஆனதுபற்றியே, இவ் 

வாதத்துக்குப் பழி ஏற்பட்டிருக்கிறது. 
7. மூதற் பிரமாணமா௫ய சார்பூற்ற உரைகள் கூறுவது 

தவருக இருக்கலாம். *பரிட்சையில் வெம்.றி பெறவேண்டும் என்று 

விதத் இருந்தால், படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; தோல்வி 

பெறவேண்டும் என்று விதித்திருந்தால் படி.த்தலால் பயனில்லை; 

ஓன்று வெழ்றிபெறவோ தோல்வி பெறவோ விதித்திருக்க 

வேண்டும்.'-இந்த வாதத்தில் முதல் பிரமாணம் கூறுவது தவறு; 

பரீட்சையின் பயன் விதியினால் ஏற்படுவது அன்று. 

2 இரண்டாம் பிரமாணமாகிய விகற்பஉரை நிறை 

வற்.றதாக இருக்கலாம். ௨-ம்: நீண்ட கடிதங்கள் எழுதி 

னால் அவருக்கு அலுப்பாக இருக்கறது; மிகச் சுருக்கமாக எழுதி 

னால் கோபிக்கிறார்; ஆனால், கடிதங்கள் சீண்டவையோ, சுருக்க 

மானவையோ$ ஆகையால் அவர் அலுத்துக் கொள்ளுவார் அல்லது 

கோபிப்பார்.'-இங்கு, இரண்டாம் பிரமாணம் இரண்டு விகற்பங் 

களையே குறிக்கிறது; மூன்றாவது ஒன்று இருப்பதை, மிதமான 

கீளமுள்ளதை' மறந்து விட்டது. ஆகையால், பிழை ஏற்படு 

இறது. விகற்பங்களை நிரப்புதல் என்னும் தன்மை இவ்வாதத்தில் 

பு. றக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 
8. சார்புற்ற அனுமான வாக்கியங்களின் விதிகளாகிய 

“ஏது உடன்பாடு", “காரியமறுப்பு' என்பவை அனுசரிக்கப்படாமறி 

போகலாம். உ-ம். ஒருவன் சித்த சுவாதீனம் இல்லாதவன் 

ஆனாலும் சரி; ஏழு வயதுக்கு உட்பட்டவன் ஆனாலும் சரி; அவன் 

தன் செயல்களுக்கு உத்தரவாதி அல்லன். சுப்பன் சித்தசுவா இனம்



172 gerd qangue 

இல்லாதவனும் அல்லன்; ஏழு வயதுக்கு உட்பட்டலனும் அல்லன்; 

ஆகையால், அவன் உத்தரவாதியே.'--இங்கே இரண்டாம் 

பீரமாணம் ஏதுக்களை மறுக்கிறது. இதிலிருந்து யாதும் ௮னு 

மானிக்க இயலாது. இங்ஙகனமும் இருதலைக் கொள்ளி வாதம் பிழை 

யுள்ள தாசலாம். 

4. இருதலைக் கொள்ளியில் சில சமயங்களில் இருகோக்கு 

களையோ குறிக்கோள்களையே காண்கிறோம். ௨- ம்: மணம் 

புரிக்தால் சுசமாயிருப்பேன்; இன்னொருவர் என்னைப் பாதுகாக்க 

நேரிடும்; மணம் புரியாவிடில், KROME GIG UCTS ஏனெனில் 

இன்னொருவரைப் பாதுகாக்கும் தொந்தரவு இல்லா ததால், 

ஒன்று மணம் புரிவேன், அல்லது மணம் புரியேன்; ஆகை 

யால், எவ்விதத்திலும் சுகமடைவேன். இங்கே சாம் கவனிக்க 

வேண்டியது யாதெனில், இரு கோக்குகள் ஏன்பதாஞம். பிறரால் 

பாதுகாக்கப்படுவதால் உண்டாகும் சுகம், இருப்பு நிலை (Positive) 

யாகும். பிறரைப் பாதுகாக்க வேண்டிய தொந்தரவு இல்லாமை 

என்னும் சகம் இன்மை May (Negative) g@u. இக்சே இவ் 

விரண்டு கோக்குகளையும் சாதுரியமாகக் கலந்து வாதம் செய்திருப் 

பதைக் காண்கிறோம். ஆகவே, பிழை HO ps HOF BH 

இத்தனை இடர்ப்பாடுகளுச்கு இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 

இடங்கொடுப்பதால் அது தவறிப் போவது இயல்பே, ஆனால், 

இவைபற்றி இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தைப் பயனற்றதாகவோ 

முற்றும் தவருனதாகவோ ௯ூ.ற இயலாது. அத்தகைய மிகைப் 

படுத்தும் கட்சியை ஓப்புக்கொள்வத.ற்கில்லை. எந்த வாதமானா 

லும் சரி, சார்புற்ற அனுமானமோ, சார்பற்ற அனுமானமோ, 

விகற்ப அனுமானமோ, இருதலைக்கொள்ளி வாதமோ, ஒவ்வொன் 

றும் அதற்குரிய விதிகளுக்கு உட்படாவிடில் பிழை ஏற்படும்; 

பிரமாணங்கள் பொய்யானால், முடிவுரையும் பொய்யாகும் என் 

பதில் ஐயம் இல்லை. இருதலைக் கொள்ளியிலும் அங்ஙனமே. 

ஆனால், ஒரு வாசி யாதெனில், இருதலைக் கொள்ளி வாதம் மிகச் 

இக்கலான துபற்றி நிறைவேம்.ற வேண்டிய நிபந்தனைகள் அதிகமா 

யிருத்தல் ஆகும். எனினும், பிபர்தனைககைப் பூர்த்தி செய்து 

விட்டால், இவ்வாதத்தை வெல்ல இயலாது. ஆகவே, இவ்வாதம் 

பிழையானதே என்னும் கூற்றை ஒப்புக்கொள்ள இயலாது. 

இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தை எதிர்க்கும் முறைகள் 

இருதலைக் கொள்ளி. வாதமாக சிக்கவிலிரு£து விடுபடுவது 

எங்ஙனம்? 3, _மூதல் , பிரமாணம் கூறும் ஏது - காரியத்
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தொடர்பு உலக நடைக்குப் பொருந்தாது அல்லது பொய் என்று 
காண்பிக்கலாம் 8. இரண்டாம் பிரமாணத்தில் கூறும் விகழற்பங் 
கள் முழுமை பெறவில்லை என்னலாம், முதலில் கூறியதைத் 

தலைகளைப் பற்றுதல் என்றும், இரண்டாவது கூறியதை தலைகளிடையே 
தப்புவது என்றும் உருவகமாகக் கூறுவர். ஆங்கிலத்தில் 
இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தை ஒரு விலங்குக்கு ஒப்பிடுவர் 
என்று கூறினோம். இம் முறையில் முதல் கூறிய எதிர்ப்பைக் 
கொம்பைப் பற்றி நிறுத்துதல் (ந ௨//்றத 03 11௦ ௦116) என்றும் இரண் 
டாவது கூறிய எதிர்ப்பைக் கொம்பிடையே sidgsd (Escaping 
between the horns) என்றும் கூறுவது மரபு. 8. ஏது உடன்பாடு, 

காரிய மறுப்பு என்ற விதிகள் அனுசரிக்கப்படவில்லை 
என்னலாம். 

4. வெவ்வேறான இரண்டு மோக்கங்கள் அல்லது குறிக 
கோள்கள் கையாளப்பட் டிருக்கன்றன என்று கூறி, அவற்றுள் 

ஒன்றுதான் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றது என்று கூறியும் இருதலைக் 
கொள்ளி வாதத்தைத் தாக்கலாம். 5. கடைசியாக, இன்னொரு 
வகையில் தாக்கலாம் என்றும் கூறலாம். அதைத்தான் இருதலைக் 

கொள்ளி வாத மறுப்பு (கிராகரிப்பு-130பர்ந்க1 of the dilemma) 
என்பர். 

இதை திர் முட்டல்' என்றுஞ் சொல்லலாம். 

இருதலைக் கொள்ளி வாத மறுப்பு 

இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தை மறுக்க, அதன் மூடிவுரைக்கு 
மாறுன மூடிவுரையை உடைய மற்றோர் இருதலைக் கொள்ளி 

வாதத்தை எடுத்து உரைக்கலாம். இதைத்தான் இருதலைக் கொள்ளி 
வாத மறுப்பு என்பர். இஃது எங்ஙனம் எனில் முதல் பிரமாண 
மாகிய சார்புற்ற உரைகளின் எதுக்களாயோ காரியங்களயோ 
இடமாற்றி மறுத்தல் ஆரும்: ௨ -ம்: மணம்பற்றிய இருதலைக் 
கொள்ளி வாதத்தின் மறுப்பை. இங்கே கூறுவோம் 2 

.. *1மணம் புரிந்தால், இன்னொருவரைப் பாதுகாக்க வேண்டிய 
தொர்தரவினால் சுகமில்லை'; *மணம் புரியாவிடில் பாதுகாக்க ஒருவர் 
இல்லாததால் சுகம் இல்லை.” 

ஒன்.று மணம் புரியவேண்டும், அல்லது புரியாமல் இருத்தல் 
வேண்டும், 

ஆகவே, எவ்விதத்திலும் சுகம் இன்மையே நேரிடுகிறது. 
இவ் விருதலைக்கொள்ளி வாதம் முதல் வாதத்தின் முடிவுக்கு 

முரணான முடிவைத் தருகிறது.
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இருதலைக்கொள்ளி வாத மறுப்பின் பயன் 

இத்தகைய மறுப்பின் பயன் யாது முதல் இருதலைக் கொள்ளி 

வாதத்தை முற்றும் தவறு என்று இது மெய்ப்பித்து விட்டதா? 

இல்லை. ஏனெனில், இவை இரண்டும் ஒன்றையொன்.று மறுக் 

கிறது; அவ்வளவே. "கட்டியும் எ.ர்க் கட்சியும் ஓன்றை ஒன்று 

மடக்குகன்றன; எதிரியின் வாயடைத்தலைத் தருகிறது. ஒன்றும் 

மெய்யாவதில்லை. இருதலைக்கொள்ளி வாத மறுப்பு அலங்கார 

சாத் இர உபாயமே (1%06%௦710௧1 827106) தவிர வேறில்லை. இது 

தானாக விஷயத்தைத் தீர்மானிக்கும் சக்தி உடையதன்று. 
வாதத்தை நன்கு ஆராய்ந்து, ஒரு கட்சியை நிராகரிப்பதற்கும் 

மற்றொன்றை நிலைஙிறுத்துவதற்கும், இவ்வாதத்தில் கையாளப் 

பட்டிருக்கும் இரு வேறு நோக்குகளையும் கவனித்தே முடிவுக்கு 

வரவேண்டும். 

பயிற்சி வினாக்கள் 
(கொள்கை பற்றி) 

1, சரர்பற்ற உரைக்கும் சரார்பூற்ற உரைக்கும் உள்ள வேற்றுமை 

களை நன்கு விளக்குக. 

2. விகற்ப உரை என்றால் ஏன்ன? இவ்வுரைகள் அளிக்கும் அறி 

வின் தனமையைச் சோதிக்கவும். 

8. சார்புற்ற அனுமானத்தின விதிககாக் கூறி நிரூபிக்கவும், அவ் 

விதிகளுக்கு விலக்கு உண்டா? 

4, சார்புற்ற அனுமான முறையில் ஐர் அனுமானம் பொய்யானால் 

சார்பற்ற முறையிலும் பொய்யாகும் என்பதை நிரூபிக்கவும், 

5. விகற்ப அனுமான விதிகளைக் கூறி-விளக்குக. 

6. * இருதலைக் கொள்ளி வாதம் களங்கமுள்ளதே (artnet 

மற்றதே)” என்னும் கட்சியைச் சோதிக்கவும். 

7, இருதலைக் கொள்ளி வாதங்கக்£ மறுக்கும் பல வழிகளை உதார 

ணங்களுடன் விளக்குக. 

8. இருதலைக் கொள்ளி வாதமறுப்பு (ஸ்றம்க1) என்றால் என்ன? 

ஒரு வாதத்தைக் கூறி, அதை எங்ஙனம் மறுக்கலாம் என்று 

விளக்குக. அத்தகைய மறுப்பின் பயன் யாது? 

9, விகற்ப அனுமானத்தில் உடன்பாட்டு மறுப்பு எப்போது ஏற் 

புடையது? எப்போது ஏலாது? 

10. *பரீட்சைசள் பயனற்றவை £ என்பதற்கு அல்லது, *தன் 

வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி எழுதுதல் வேண்டாம் * என்பதற்கு 

Qi இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தை அதன் அதை (Rebut) 

மறுக்கவும்,
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வாதங்களின் சோதனை 

17, பின்வரும் வாதங்களின் வகைகளைக் குறிப்பிட்டு, அவற்றின் ஏற் 

புடைமை, ஏலாமைபற்றி விவரமாகக் கூறுக ;-4 

(1) சூரியன் பிரகாசித்தால் வெளிச்சம் இருக்கும்; இப் 

பொழுது வெளிச்சம் இருக்கிறது; ஆகவே, சூரியன் 

பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்க வேண்டும், 

(2) ஒற்றுமை மீஙிகில், அனைவருக்கும் தாழ்வு; ஈமது காட் 

டில் தற்காலத்தில் ஒற்றுமை குறைவாக இருக்கறது; 
எனவே அ௮ண்வருக்கும் தாழ்வு இருக்க வேண்டும், 

(8) வயலில் கிர் இருந்தால், பயிர் வாடாது; பயிர் வாட 

வில்லை; நீர் இருக்க வேண்டும். 

(4) இவருக்கு வைசூரி கண்டிருச்தால், பிரயாணம் செய்யக் 

கூடாது; இவருக்கு வைசூரி காணவில்லை! ஆகை 

யால், பிரயாணம் செய்யலாம். * 

(6) மீ மெய் பேசினால் மக்கள் உன்னை வெறுப்பார்கள்? 

பொய் பேசினால் கடவுள் வெறுப்பா; மெய்யோ, 

பொய்யோ பேசியாக வேண்டும், ஆகவே வெறுக்கப் 
படுவது மிச்சயம், 

(5) இப்போது நிகழும் சுக துக்கங்கள் இப்போது செய்யுங் 

காரியங்களின் பயன் என்றால், உலகில் நல்ல காரி 

யங்கள் செய்வோர் எல்லோருக்கும் சுகமும் கெட்ட 

காரியங்கள் செய்வோர் எல்லோருக்கும் துக்கமும் 

வரவேண்டும்; ஆனால், கல்ல காரியங்களைச் செய்து 

கொண்டு துக்கத்தை அநுபவித்தலையும், கெட்ட 

காரியங்களைச் செய்து கொண்டு சுகத்தை 

அநுபவித்தலையும் காண்கிறோம்; ஆதலால் இப் 

போது வரும் இன்ப துன்பம், பூர்வ காமப் பயனே. 

(7) இம்மான் வஞ்சண மிருகமாயின், இஃது இராமன் 

அம்பிற்கு இரையாகும்; இனறேல் யான் கருதிய 

வண்ணம் இதை வைத்து வளர்க்கலாம்; ஆதலால் 

இதைப் பிடிக்க முயலில் எவ்வகையிலும் குற்றம் 
அன்று. ் 

(8) பான் இங்கிருந்து நீங்காது இருப்பனேல் பிராட்டியார் 

தீயில் மூழ்கி உயிர் துறப்பர்; இவரைத் தனியே 

விட்டுச் செல்லின் ஒன்னலர்களால் இவருக்கு யாதே 

னும் தீங்கு நேரும், 

(9) அறிவுரை கூறுவதில் பயனில்லை; ஏனெனில், ஈல்லவர் 

கஞக்கு அது தேவையில்லை; தீயவர்களோ அதற்குச் 

செவி சாய்க்கமாட்டார்,
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(10) 

(11) 

(12) 

(18) 

(14) 

(15) 

(16) 

ஐரோப்பிய அளலைஇயல் 

எல்லா சாட்டினரும் உண்மையில் சமாதானத்தை 

விரும்பினால் யுத்தம் இராது; யுத்தமோ இருந்து வரு 
கிறது; ஆகவே, ஒரு காட்டினரும் சமாதானத்தை 

விரும்புவதில்லை. 

புகைவண்டி மிலையத்தில் நீண்டநேரம் காத்திருந்தவர் 

ஒன்று தம்முடைய கடிகாரம் விரைவாக ஓடவேண் 

டும், அல்லது வண்டி தாமதமாக வர வேண்டும் 

என்று கருதியவா, கடிகாரம் விரைந்து செல்வது 

கண்டு வண்டி தாமதமின்றி வரும் என்று ஊடத்தார். 

பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் போதனா சக்தியோ, 

ஆராப்ச்சித் திறனோ உடையவர் ஆவர்; இப்பேரா 

சிரியர் செவ்வனே போதிப்பதில்லை: ஆகவே. 

ஆராய்ச்சித் திறழனுடையவராக இருத்தல் வேண்டும், 

இந்த இலஞ்சதீதை கான் பெற்றுக்கொண்டால், 

என்னை வேலையிலிருந்து நீக்கி விடுவார்; இலஞ்சத் 

தைப் பெற்றுக்கொள்ளாவிடில், இலஞ்சம் கொடுக்க 

முயலுவோன் நான கைக்கூலி கேட்டதாகப் பொய் 

மனுக் கொடுப்பான்; அதைக் கொண்டு என்னை 

வேலையிலிருந்து நீக்கி விடுவா; ஆகையால் கான் 

வேலை இழப்பது நிச்சயம், 

இக்துநீதிச் சீர்திருத்த மசோதாவை ஆதரித்தால் 

வைதிகாகளின் வசவுக்கு உள்ளாவேன்; எதிர்த் 

தால் இந்து மாதர்களின் பழிக்கு உட்படுவேன். 

என்க்கு கோயிலிருந்து குணமாக வேண்டுமென்று 

விதித்திருச்தால் வைத்தியரை அழைத்தாலும் 

அழைக்காமற் போனாலும் குணம் பெறுவேன். 

எனக்குக் குணமாகாது என்று விஇத்திருந்தால் 

வைத்தியர் வந்தாலும் வராமற் போனாலும் கான் 

பிழைக்க மாட்டேன்; இவற்றுள் ஒன்றுதான் விதிக் 

கப்பட்டிருக்கும்; ஆகவே, வைத்தியரை அழைப் 

பானேன்? 

அலெக்சாக்திரியா நூல் நிலையத்திலுள்ள புத்தகங்கள் 

குரானுக்கு இணங்கிய தத்துவங்கள் உடையவை 

௩ யானால் அவை அவசியம் இல்லை; குரானுக்கு இணங் 

காத தத்துவங்கமா உடையவையானால் அவைஅபாய 

மானவை! ஒன்று குரானுக்கு இணங்கிய தத்துவங் 

கள் உடையவை: அல்லது இணங்காத தத்துவங்கள் 

உடையவை; ஆகவே, இந்த நூல்நிலையம் அவசியம் 

அன்று அல்லது அபாயமானது. 

\
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(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

g-aca—ia 

தன்னொளி உள்ள தானால் சந்திரன் எப்போதும் பூரண 

மாக இருக்கவேண்டும்; ஆனால் சக்திரன் வளர்ச்தும் 

தேய்ந்தும் .வரூகிறது; ஆகவே, சந்திரன் தன்னெளி 

உள்ளதன்று. 

ஒன்று ரீ தவறு அல்லது கான் தவறு; கீ தவறு; ஆகவே 

கான் தவறவில்லை. 

செரக்தமாகச் சிரைத்துக் கொள்ளுதல் ிக்கனத் 

இற்கோ, பிறரைச் சாராதிருத்தலுக்கோ, அனுசரிக் 

கப்படுகிறது; அது சிக்கன முறையே; ஆகவே, பிற 

ரைச் சாராதிருத்தலுக்கு அன்று. 
ஒன்று தருக்க நூல் கடினமானது; அல்லது எனக்கு 

மூளை குறைவாக இருக்க வேண்டும்; என் ஈண்பா 

கள் தருக்க நூல் கடினம் இல்லை என்கின்றனர்: 
ஆகவே, எனக்கு மூளை குறைவு, 

கான் காதலிக்கும் பெண்ணை மணக்தால், என் பெற் 

மோர் கோபமடைவர். என் பெற்றோர்கள் கூறும் 

பெண்ணை மணநீ்தால கான் துன்புறுவேன்; ஆகவே, 

நரன் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பேன். 

வகுப்பில் சொற்பொழிவு ஈடக்குமபோது குறிப்புக்கள் 

எடுத்தால் செவியுறுதல் பாதிக்கபபடுகிறது; குறிப் 

புக்கள் எடுக்காவிடில், பல முக்கிய விஷயங்களை 

மறச்துவிடுகிறேன்; ஒன்று குறிப்புக்கள் எடுக் 

கிறேன்: அல்லது எடுக்கிற தில்லை, 

யோக்கியமான வக்கீல் ஒருவரும் குற்றஞ்சாட்டப் 

பெற்றவனுக்கு வாதாடமாட்டார். ஏனெனில் அவன் 

குற்றவாளியானால் அவனை ஆதரிப்பது தவறு: அவன் 

குற்றம் அற்றவன் ஆனால் அது நீதிபதிக்குத் தெளி 
வாகப் புலப்படும், 

கல்லூரிக் கல்வித் இட்டத்தில் உடலுழைப்புச் 

சமூகத்தொண்டு கட்டாயமாக்கப்பட்டால் மாணவர் 

களுக்கு அதிதொண்டில் அக்கறை யிராது: விருப்பத் 

துக்கு விட்டால் வெகு சிலரே முன்வருவா; கட்டாய 

மாக்கப்பட வேண்டும்; அன்றேல், விருப்பத்துக்கு 

விட்டுவிட வேண்டும். ம் 

மனிதர்கள் தூய்மை உள்ளவராக இருந்தால் சட்டங் 

கள் தேவையில்லை; அவர்கள் தூய்மை அல்லாதவ 
ராக இருக்தால், சட்டங்கள் பயனற்றவை. 

கூலியை ஏற்றினால். விலைகள் உயரும்; விலைகள் 

உயர்க்திருக்கின்றன;: ஆகவே, கூலி ஏறியிருக்க 

வேண்டும். ட்
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சாதாரணமாக, நாம் முக்கூம்று முடிவுகளை முற்றும் 
உரைப்பதில்லை. வாதத்தின் உறுப்புக்கள் அனை த்தையும் விவரிக் 
காமல், அதாவது தொகையாகவே, கூறுகிறோம். மூன்று உரை 
களில் ஏதேனும் ஓன்று தொக்கு நிற்கும், இதைத் தொகை நியாயம் 
(Enthymeme) crarararh. 3. 'குடம் அழிதற்பாலது; ஆக்கப் 

படுதலால்'. 4. 'அச்சப்படுபவை ௮மிதற்பாலன; ஆகவே, கூடம் 

அழிதற்பாலது', 8, ஆக்கப்படுபவை அழிதற்பாலன? குடமோ 

ஆக்கப்படுவது'. ஊன்றிப் பார்த்தால், முதல் எடுத்துக்காட்டில் 
துணிபொருட் பிரமாணமும், இரண்டாம் எடுத்துக்காட்டில் 

பக்கப்பொருட் பிரமாணமும், மூன்றாவதில் முடிவுரையும் தொக்கு 

நிற்கின்றன. தொக்கு நிற்கும் உரையை நிறைவு செய்தல் 
வேண்டும். தொக்கு நிற்பதை எளிதில் காணலாம். கொடுத் 
திருக்கும் இரண்டு உரைகளில் அனுமானத்தின் மூன்று பதங்களும் 
உள; இவற்றிலிருந்து மறை பொருளாக இருக்கும் உரையை 

ஊடித்துவிடலாம். முடிவுரை கொடுச்திருக்சால், அதன் எழுவாய் 
பக்கப்பொருள் ஆகும்; பயனிலை துணிபொருள் ஆகும். இரண்டு 
பிரமாணங்களே கொடுத்திருந்தால், இரண்டுக்கும் பொதுவாக 
இருப்பது மத்திமபதம் என்று காணலாம். இவற்றைக் கொண்டு 
முக்கூற்று முடிவைப் பூர்த்தி செய்யலாம். கொடுத்திருக்கும் 
பிரமாணங்களின் வரிசையையும் அறியலாம். மேலே கூறிய 

எடுத்துக்காட்டில் முடிவுரை, (குடம் அழிதம்பாலது' என்று ஏழ் 
படுகிறது. கொடுத்திருக்கும் மற்ற உரை, (கூடம் ஆக்கப்படுதலால்' 

என்று காணலாம். குடம் - பக்கப்பொருள், அழிதற்பாலது- 
துணிபொருள். ஆச்சப்படுதல்-மத்இிமபதம். மைச்திருப்பது துணி 
பொருட் பிரமாணம். துணிபொருளையும் மத்திம பதத்தையும் 
உடைய ஓர் உரையை அமைக்கவேண்டும். அது, *அக்கப்படுபை 

அழிதற்பாலவை% ் 
இங்கனம் துணிபொருட் பிரமாணம் வீடப்பட்டிருந்தால் 

*தொகை நியாய முதல் வரிசை' என்பர். பக்கப் பொருட் 
பிரமாணம் விடப்பட்டிருந்தால், “தொகை நியாய இரண்டாம் 
வரிசை' என்பர். முடிவுரை விடப்பட்டிருந்தால், தொகை நியாய 
மூன்றாம் வரிசை' என்பர். இங்கே முதலில் சாம் எடுத்துக
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கொண்டது முதல் வரிசைத்தொகை கியாயமாகும், விவரித்தால் 

இது ஆஆஆ என்னும் சேர்க்கையாகும். 

தொடர் நியாயங்கள் 

பல நியாயங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரலாம். அப்போது 

நியாயத் தொடர் (Poly-syllogism or Chain of reasoning) aot 

கிறது. (உ-ம்). மழையால் நிலம் செழிக்கும்; 
நிலத்தின் செழிப்பால், தானியம் மலியும்; 

ஆகையால், மழையால் தானியம் மலியும்; 
தானிய மலிவால் எவர்க்கும் உணவு கிடைக்கும், 

ஆகையால், மழையால் எவர்க்கும் உணவு கிடைக்கும். 
இங்கே மூதல் மூன்று உரையும் சேர்ந்து ஒரு முக்கூற்று முடி 

வாகும். அதை முள் நியாயம் (Pro-syllogism) என்பர், பிந்திய 

மூன்று உரையும் சேர்ந்த முக்கூற்றைப் Wer fu rut (Hpi-syllogism) 

என்பர். எந்த அனுமானத்தின் முடிவுரை மற்ம அனுமானத் 

துக்குப் பிரமாணம் ஆகிறதோ அது முன் நியாயம் ஆகும். எது 
மற்றோர் அனுமானத்தின் முடிவுரையைப் பிரமாணமாகக் கொள் 

கிறதோ, அது பின் நியாயம் ஆகும். 

நியாயக் கோவை 

நியாயத் தொடரில் இறுதி முடிவுரை மட்டும் தோன்றியும், 
மற்ற முடிவுரைகள் தொக்கும் நின்றால், அத்தொடரை நியாயக் 
கோவை (8011) என்பர். நியாயக் கோவை ஓவ்வொரு படியிலும் 
முடிவுரையை விவரித்து உரைக்காமல், கடைசியில் மட்டும் முடி 
வுரையைக் கூறும். பல முன் நியாயங்களும் பின் நியாயங்களும் 

சேர்ந்த நியாயத் தொடரை மியாயக் கோவை என்கிறோம். இது 
இருவிதம் ஆகும் : முன்னோக்கிச் செல்லும் (1102108876) வகை, 

பின்னோக்கிச் செல்.லும் (1621088176) வகை. : 

முன்னோக்கிச் செல்லும் நியாயக் கோவை 

காரணத்திலிருநீது காரியத்துக்குச் செல்லும் நியாயக் கோவை 
முன்னோக்கிச் செல்லும் வகையாகும். இதில் முடிவுரையின் 
எழுவாய், முதல் பிரமாணத்தின் எழுவாய் ஆகும்; முடிவுரையின் 
பயனிலை, இறுஇப் பிரமாணத்தின் பயனிலை ஆகும். இதை அரிஸ் 
டாடில் (Aristotelian) @urwe Garena crar pie! w& pair. ் 

உ-ம்: வரப்புயர நீர் உயரும்; க அனைத்தும் ங அகும்; 
நீருயர நெல் உயரும்) ங அனைத்தும் ச ஆகும்; 

நெல்லுயரக் குடி உயரும்; ௪ அனைத்தும் க ஆகும்;
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குடி உயரக் கோல் உயரும்; ர அனைத்தும் ட ஆகும்; ' 
கோல் உயரக் கோன் உயரும் ட அனைத்தும்ண ஆகும்; 
ஆகவே, வரப்புயரக் கோல் உயரும் ஆகவே, ௧ அனைத்தும் ண 

ABGw. 

விதிகள் 

1, ஒரே பிரமாணம் எதிர்மறையாக இருக்கலாம்; அது கடைசிப் பிரமாணமாக 
இருக்கும். 
ஒரு பிரமாணத்துக்கு மேல் எதிர்மறையாக இருந்தால், 

ஏதோ ஓரிடத்தில் இரண்டு எதிர்மறைப் பிரமாணங்கள் வந்து 
சேரும்; அவம்றிவிருந்து யாதும் அனுமானிக்க இயலாது, ஆசவே, 
ஓரே பிரமாணம் எதிர்மறையாக இருக்கலாம். அது கடைப் 
பிரமாணமாக இருக்கவேண்டும். ஒரு பிரமாணம் எதிர்மறை 

YOU, pyaar ac Hine pura, அதன் பயனிலை நிறை உற்ற 
பதமாகும், ஒழுங்கற்ற பதமென்னும் போலி நியாயம் நேரா 

வண்ணம் அப்பதத்தை அதன் பிரமாணத்தில் நிறை உறச் செய்ய 

வேண்டும். அப்பதம் கடைசிப் பிரமாணத்தின் பயனிலையான தால் 
அப்பிரமாணத்தை எதிர்மறையாக்க வேண்டும், ஆனது பற்றியே, 
இந்த விதி உண்டாயிழ்று. ் 

2. ஒரு பிரமாணந்தான் குறை உரையாக இருக்கலாம்; அது முதற் பிரமாண 
மாகத்தாள் இருக்கலாம். 

. ஒரு பிரமாணத்துக்கு மேல் குறை உரையானால், ஏதேனும் 
ஓரு சமயத்தில் இரண்டு குறை உரைகள் வந்து சேரும்; ஆனால், 
அவற்றிலிருந்து யாதொன்றும் அனுமானிக்க இயலாது, ஆகையால், 
ஒரு பிரமாணமே குறை உரையாக இருக்கலாம். அது முதல் 

பிரமாணமாக இராவிடில், ரிறைவற்ற மத்திமபதம் - ஏன்னும் 
குற்றம் நேரும், அதாவது, மூன்றாம் பிரமாணம் குறை உரை 
என்று வைத்துக்கொண்டால், மத்திமபத நிறை உறாமை 
நேரிடுகிறது, முதல் விதிப்படி, கடைசிப் பிரமாணம் தவிர 

மற்றவை உடன்பாட்டு உரைகள். ஆகையால், மத்திமபதம் ஓர் 

உடன்பாட்டு உரையின் பயனிலையாகவும் இன்னொரு குறை 
உரையின் எழுவாயாகவும் நிறைவற்றதாகும். ஆகையால், முதற் 
பிரமாணம் ஒன்றே குழை உரையாக இருக்கலாம். 

பின்னோக்கிச் செல்லும் நியாயக்கோவை 

இரண்டாம் வகை நியாயக் கோவையைக் காக்லீனியன் 
மியாயக் கோவை (0௦0118 801118) என்பர்.



ரிநாளக் நியாயங்களும தொடர் நியாயங்களும் 18ம் 

நல்ல பிரஜைகள் இல்லாவிடில், காடு விருத்தி அடையாது; 

பிள்ளைகள் இளமையில் நல்வழி புகட்டப் பெருர்க ளாயின், 

நல்ல பிரஜைகளாக வாழ முடியாது; 

பெண்கள் தக்க அறிவு படைத்தாலன்.றிப் பிள்ளைகள் நல்வழி 

புகட்டப் Quai; 
பெண்களுக்குரிய படிப்புக், கடைக்காத வரையில் பெண்கள் 

கற்றறிந்தவர்கள் ஆகார்) 

ஆகவே, பெண்மக்களுக்கு உரிய படிப்புக் கிடைக்காத 

வரையில் நாடு விருத்தி அடையாது. ‘ 

விதிகள் 

3. ஓரு பிரமாணமே எதிர்மழையாக இருக்கலாம்; அது 

முதம் பிரமாணம் ஆகும். 

4. ஒரு பிரமாணமே குறை உரையாக இருக்கலாம்) அது 

கடைப் பிரமாணம் ஆகும். “ 

இங்கே முடிவுரையின் எழுவாய் கடைசிப் பிரமாணத்தின் 

எழுவாய் ஆகும்? முடிவுரையின் பயனிலை முதற் ,பிரமாணத்தின் 

பயனிலை ஆகும். இது காரியத்திலிருந்து அதன் ஆதாரங்களைத் 

தேடிப் பின்னோக்கிச் செல்லும் நியாயக் கோவை. 

இதை நினைவில் வைத்துக்கொண்டால், இதன் விதிகளை 

மெய்ப்பித்தல் எளிதாகும். பின்னோக்கிச் செல்லும் கோவையின் 

எடுத்துக்காட்டு : 
  

  

விலங்கு பொருளாகும் ட கு ஆகும் 

நான்குகால் பிராணி விலங்காகும்; ச ஞு ஆகும் 

குதிரை கான்குகால் பிராணி ஆகும்; ஙூ ச ஆகும் 

* காரி ஒரு குதிசையாகும். . க ங் ஆகும் 

ஃ * காரி” ஒரு பொருளாகும் க்க L ஆகும்   
  

தொகை கியாயத்தின் ஒரு வகையை மேற்கோளோடு கூடிய 

தொகை நியாயம் (Epicheirema) corur. இது பின்னோக்கிச் 

செல்லும் கோவை. இதில் முன் கியாயத்தின் பிரமாணங்களில் 
ஓன்று கூறப்படுவதில்லை. (உ - ம்): 

மிருகங்கள் அனைத்தையும் அன்பாக ஈடத்தவேண்டும், 

அவை வாயில்லாதவை யான தால் 
  

௪ இது மலையமான் இருமுடிக் காரியினுடைய குதிரையின் பெயர்,
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குதிரைகள் மிருகங்கள்; 

ஆகவே, குதிரைகள் அனைத்தையும் அன்பாக நடத்த 

வேண்டும். 

பயிற்சி வினாக்கள் 

தொகை நியாயம் (Enthymeme) carga carar? அவற்றின் 

வசைகளுக்கு உதாரணங்கள் தருக. 

மூன்னோக்டுச் செல்லும் நியாயக் கோவையின் விதிகளை விளக்குக: 

பின்னோக்கிச் செல்லும் நியாயக் கோவையின் விதிகள் விளக்குக, 

பின்வரும் வாதங்கமாச் சோதிக்கவும் : 

(1) சமயம் (%6]ர்த10ற) இட்டமான அறிவியல் அன்று; திட்ட 

மான அறிவியல் மெய்ப்பிக்கிறது; மெப்ப்பிக்கப்படுவது 

உண்மை; உண்மையானது பயனுடையது; ஆகவே, 

சமயம் பயனற்றது. 

(2) எல்லாத்- திருடர்களும் அயோக்கியர்கள்; அயோக்கியர்கள் 

அனைவரும் தியவர்கள்: தீயவர்கள் அனைவரும் தண்டிக்கப் 

படுவதில்லை; ஆகையால், சில திருடர்கள் தண்டிக்கப் 

படுவதில்லை.



12. முக்கூற்று முடிவின் வரம்புகள் 
முக்கூற்று முடிவும் தொடர் அனுமானங்களும் 

இதுகாறும் விளக்கிய முக்கூற்று முடிவின் கீழ் வராத வேறு 

ஏற்புடைய அனுமான வகைதளும் உள. ஆனால் அவற்றைப் 
பண்டைய மேளுட்டுத் தார்க்கெர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை. 

சார்புற்ற அனுமானங்களையும் விகற்ப அனுமானங்களையுங் கூடச் 

சற்று முயற்சியுடன் சார்பற்ற அனலுமானங்களாக உரைத்து 

விடலாம். ஆதலால் சார்பற்.ற வழி அனுமானம் அனைத்தும் ஏற் 
கனவே விவரித்த முக்கூற்று முடிவு வகையே எனக் கருஇனர். 

மூக்கூற்று முடிவு ஒரு தணி நிகழ்ச்சி, ஓர் இனத்தைச் சேர்ந்தது 
என விளக்குகிறது; ஒரு பொதுவிதியில் தனிப் பொருளை அடக்கு 

இறது (Subsumes a particular case under a general law); 
_ ஓரினத்துள் அடக்குவது, ௨-ம்: சாத்தன் இறப்பன், மனிதன் 

ஆனதால். இதில் ஒரு நிறை உரை, மத்திமபதம், வேறு இரண்டு 
பதங்கள், இனப்படுத்தல் முதலியவை இருக்கின்றன. முகீகூற்று 
முடிவு ஒரு பொதுவிதியைத் தனி மிசழ்ச்சிக்குப் பிரயோகம் 
செய்கிறது. இவை அல்லாதனவும், இம்முறைக்கு மாரறுனவும், 

ஆனால், ஏம்புடையனவுமான அனுமானங்களை அடிக்கடி. 

காண்கிறோம். 

வத்த காரணம் பற்றிய நியாயம் 

வழக்க முழை முக்கூற்று முடிவில் அடங்காத, ஆனால் 

சரியான, ஒருவகை வாதம் வலிந்த காரணம் பற்றிய நியாயம் 
(A fortiori argument) எனப்படும், 

‘a’ நூ வை விடப் பெரிது; 
ந் ₹ர£ வை விடப் பெரிது, 

ஆசுவே, 'க' ௪ வை வீட. மிகப் பெரிது. 
இம்முடிவு மிகவும் சரியே. 
உணவின் பொருட்டு மிருகங்களைக் கொல்லலாம் or Barun 

உடற்கூறுபற்றிய விஞ்ரான ஆராய்ச்சியின் பொருட்டு மிருகங்களை 

வெட்டிச் சோதித்தல் மிகவும் சரியே என்று நீ ஒப்புக்கொள்ள 
வேண்டும். இம்முடிவும் மிகவும் வலுத்தது. பூனைக்கே அஞ்சு 

இறவன் புலிக்கு அஞ்சக் கேட்பானேன்? தடியைத் தின்ற எலி. 
அதிலும் சுவையானதும் மெதுவானதுமான அப்பத்தைத் இன்
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இிருப்பது வெகு நிச்சயமே என்று, நியாயங் கூறுவது உண்டு. 
மேற்கூறிய குறியீட்டு உதாரணத்தில் நான்கு பதங்கள் உள: 
க, ங்வை விடப் பெரிது, ந, ரவை விடப் பெரிது, முக்கூற்று 

முடிவின் விதி முறையில் இவ்வனுமானம் பிழையுடையதே. 
ஆனால், இது ஏற்புடைய மியாயமே. 

தொடர்பு அனுமானங்கள் 

வேறு சில அனுமானங்களையும் ஆராய்வோம். 
கஙவுக்குச் சமம்; 

ங சவுக்குச் சமம்; 
ஆகவே, ௧ சவுக்குச் சமம். 

இங்கும், ௧, ஙவுக்குச் சமம், ௩, சவுக்குச், சமம், என் கான்கு 

பதங்கள் உள. 

அ இ க்கு மூன் இருக்கிறது; 

இ உவுக்கு முன் இருக்கிறது; 
ஆகவே, அ உவுக்கு முன் இருக்கிறது. 

இங்கும் கான்கு பதங்கள் உள. 

சுக்ரீவன் அனுமனை விடப் பலசாலி) 

வாவி சுக்கரீவனை விடப் பலசாலி; 
ஆகவே, வாலி ௮னுமனை விடப் பலசாலி. 

சென்னைக்குத் தெற்கு நாகை; 
நாகைக்கு மேற்கு, திருச்சி; 
ஆகையால், சென்னைக்குத் தென்மேற்கு, திருச்சி, 

தேவகியின் சகோதரன் கம்சன்; 

தேவியின் மகன் கிருஷ்ணன்; 
ஆகவே, கிருஷ்ணனின் மாமன் கம்சன். 
அலெக்சாந்தர் புரஷோத்தமனை த் தோற்கடித்ததால், இரு 

வரும் ஒரே: காலத்தில் இருந்தவர் ஆவர். 

இவ்வனுமானங்களை யாவரும் ஐயமின்றி தர்பும்ளொன்கர். 
இங்கெல்லாம் அளவு, இடம், காலம், இரத்த உறவு போன்ற 

தொடர்புகளைக் காண்கிறோம். இவை ஏற்புடையவையே. ஆனால், 
இவை முச்கூற்று முடிவுக்கு அப்பாற்பட்டவை; முக்கூற்று 
முடிவின் கொள்கையாகிய ஓரினத்துள் அடக்குதலைச் சார்ந்தவை 

sae (Not of the subsumptive 10. இவை ஆக்க வகையைச் 
errégenai (Constructive type). 

சிலர் இவ்வனுமான வகைகளையும் இனப்படுத்தல் வகை 
யாகிய: PER DD முடிவுகளாக அமைக்க முயன்றனர். இங்
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கெல்லாம் கொடுத்துள்ள மேற்கோள்களுக்கு மேல் ஒரு பொது 

விதியை அமைத்து, அனுமானத்தை மெய்ப்பிக்க முன்வந்தனர்... 

ஒரு பொருளுக்குச் சமானமானவை ஒன்றுக் கொன்று சம 

மானவை; 
கவும் ரவும் ஒரே பொருளான வவுக்குச் சமமானவை. 

இவற்றிலிருந்து கவும் சவும் ஒன்றுக்கொன்று சமமானவை 

என்ற முடிவு இடைகீகிறது என்றனர். இங்கனமே, மேற்கூறிய 

இன்னோர் அனுமானத்தையும் மெய்ப்பிக்க மூயன் றனர். கொடுத் 

இருக்கும் இரு பொருள் களில் முக்தியதற்கு மூன் இருப்பது பிந்திய 

தற்கும் மூன்னே உள்ளது; ௮ இக்கு முன் இருக்கிறது; இ, உவுக்கு 

முன் இருக்கறது. ஆகவே, ௮ உவுக்கு மூன் இருக்கிறது, கூர்ந்து 

நோக்கின், இத்தகைய பொதுவிஇகளுக்கு மேற்கூறிய நியாயங் 

களில் கொடுத்துள்ள எடுத்துக்காட்டுகளை விட முதன்மை கடை 

யாது. எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டே, இப் பொதுவிதிகளை 

மெய்ப்பிக்க வேண்டும். இவை எடுத்துக்காட்டுகளுச்கு ஆதாரம் 

ஆகா. இவ்லனலுமானங்களின் இயல்பைப் பண்டைய தார்க்கிகர் 

கள் நன்கு அறிந்ததாக விளங்கவில்லை. இவற்றை வழக்க முறை 

மூக்கூற்று முடிவுகளாக மாற்றும் முயற்சி குழப்பத்தையே 

தருகிறது. இனத்துள் அடக்கும் அனுமான வகை வேறு, ஆக்க 

மூறை அனுமான வகை வேறு. இவ்விரண்டின் போக்குகள் வேறு. 

வழக்க முறை அனுமானங்களில் உள்ள . உரைகளில் வரும் 

எழுவாம்- பயனிலை சம்பந்தம், “இருக்கிறது, !இல்லை' என்ற 

சொற்களால் வெளியிடப்படுகிறது. இறு இனத் தொடர்பு 

அல்லது தன்மைத் தொடர்பு ஆகும். 

மேற்கூறிய தொடர்பு அனுமானங்கள் (Relational arguments) 

கூறும், 'பெரிது', *முந்தியது', *சமம்', *மேற்கில் உள்ளது', ‘wr 

ஞவன்” போன்ற சம்பந்தங்கள் வேறு. இவை சமத்துவம், இடம், 

காலம், அளவு, இரத்த உறவு போன்ற தொடர்புகளைக் குறிக் 

இன்றன. இவற்றைத் தனித்தனியே ஆராயவேண்டும்; ஓரினப் 

படுத்த இயலாது. இவ்வனுமானங்கள் ஒரு Hon 2 cor (Universal) 

யிலிரு்து தொடங்குவதில்லை. இவற்றில் மத்திமபதமும் இல்லை. 

அனுமானத்தின் ஆதாரம் 
இறுதியில் அனுமானம் அனைத்தும் ஒழுங்கமைப்பையே 

(ம) ஆதாரமாக உடையது. ஒழுங்கமைப்பாவது ஒன்றோ 

டொன்று தொடர்புள்ள பல உறுப்புக்கள் உடையது. ஓவ்வோர் 

உறுப்பும் மற்ற உறுப்புக்களுடன் ஒரு நூலால் கட்டப்பட்டது
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போல் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இர். நால் இவற்றையும் முழுமை 

யையும் கட்டுப்படுத்துகறது. இவ்வொழுங்கமைப்பை நன்கு 
அறிய, ஒரு செங்கற் குவியல், ஒரு கடிகாரம் அல்லது மனித உடல் 
போன்றதுடன் ஒப்பிடலாம். ஓவ்வொரு செங்கல்லும் எங்கிருக்தால் 

என்ன? குவியல் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால், கணெற்.றின் சுவ 
ருடன் இதை ஒப்பிட்டால், சுவரில் கட்டப்பட்டுள்ள செங்கல் 

களில் ஒழுங்கமைப்பின் தன்மை தோன்றும், கற்கள் ஒன்றோ 

டொன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. நெருங்கிய தொடர் 
புடையவை,. கடிகாரத்தின் உறுப்புக்கள், முட்கள் விசைகள், 
திருகுகள், முகப்பு, சக்கரங்கள், போன்றவை இன்னும் அழகாக 
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உறுப்புக்கள் ஒன்ஹமை gary தழுவி 

- நிற்கின்றன. மனித உடலில் ஒழுங்கமைப்பு இன்னும் சிக்க 
லானது. இவற் நிலெல்லாம் ஒழுங்குபாடு உறுப்புக்களின் இடைத் 
Qgr_iyser (Inter-relations) போன்றவை; முக்கியமானவை, 
ஆனது பற்றியே ஓர் உறுப்பிலிருர்து மற்ற உறுப்புக்களையும் முழு 
மையையும் உணர முடியும், அனுமானத்திற்கு ஆதாரம் ஒழுங் 
கமைப்பே ஆகும். ஒரு சாதாரண எடுத்துக்காட்டைப் 

பார்ப்போம். ஒரு தேசப்படத்தின் கிழிந்த துண்டுகளை முழை 
யாக ஒன்று சேர்த்தால், மீண்டும் அப்படம் முன்போல் 
அமைந்து விடுகிறதல்லவா? seg எங்ஙனம்? இழிந்த 
ஒவ்வொரு துண்டும் அதற்கடுத்த துண்டுகளின் இயல்பை வெளி 
யிடுவதால்தான். அங்ஙனமே ஒரு கதை விளக்கப்படம் இழிந்து 

விட்டால், துண்டுகள் கொடுக்கும் உளவுகளைக் கொண்டு, படத்தை 

முன்போல் மாணவன் மறுபடியும் அமைத்துவிடுகிறான். 
உறுப்புக்களிலிருசக்து முழுமையை நிருமாணிக்கலாம், உறுப்புக்கள் 
பல வகைகளில் ஒருங்கு சேரும்; ஓழுங்குபாடு பலவகைப்படும். 

அதன் நியமம் தெரிந்தால், சில உறுப்புக்களிலிருந்து மற்றவைகளை 

அறியலாம். gr இலையிவிருந்து ௮து எந்தச் செடியினுடைய 

தென்று தாவர இயல் வல்லுகர் உரைப்பர், ஏனெனில் இலை, பூ, 

காய், வேர் முதலியவை செடியென்னும் ஓழுங்கமைப்பின் பகுதிகள் 
ஆகும், இவற்றில் ஒன்றிலிருந்து மற்றவற்றை யறியலாம். 

ஒழுங்கமைப்பே *வழக்கமுறை முக்கூற்று முடிவுக்கும், 
இங்கே கூறிய தொடர்பு அனுமானங்களுக்கும் ஆதாரமாகும், 
ஒழுங்கமைப்பை இருவகையில் கருதலாம், ஓழுங்கமைப்பு மீண்டும் 
மீண்டும் தோன்றுவதாக நினைக்கலாம்) அல்லது ஓழுங்கமைப்பின் 
சில உறுப்புக்களிலிருந்து ஏனைய உறுப்புக்களைப் பற்றி 

* Latta and Macbeath : Hlements of Logic Chapter XVI urrés. ss 
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அ௮னுமானிக்கலாம். வழக்கமூறை முக்கூற்று முடிவின் அடிப்படை 

யான ஒழுங்கமைப்பு மீண்டும், மீண்டும் வருகையைச் சார்ந்தது. 

ஓரினத்துக்கு உள்ளதை அதன் பகுதிக்கும் உள்ளதாச இங்கே 

உரைக்கிறோம். தனிப் பொருள்களை ஓரினத்துள் அடகீகுவதே 

இதன் வேலை. இம்முறை மீண்டும் மீண்டும் வருவதை வற்புறுத்து 

றது. . மனிதன், விலங்கு, செடி, பறவைகள் இவற்றின் இனத் 

தொடர்புகளைக் கொண்டு அனுமானிக்கச் செய்கிறது. அவை 

ஓரே வகையானவை, ஒரே தன்மையானவை என்பதை வலியுறுத்து 

றது, இனத்துக்கு உள்ள தன்மை அதன் பகுதிக்கும் உள்ளது 

என்பதே முக்கூற்று முடிவின் அடிப்படைத் தத்துவம் என்று 

முன்பே கூறியுள்ளோம். சார்பற்ற உரை தனித்தனிப் பொருள் 

களாகக் கருதும் அறிவு நிலையைச் சார்ந்தது. இவ்வனுமானம் தனிப் 

பொருள்களில் இனத்தன்மை எங்கனம் தோன்றுகிற து(14ய7116818) 

என்பதையும், தனிப் பொருள்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேறானவை 

என்பதையும் கவனிக்கறஇல்லை. ஒரே இனத்தின் இரண்டு தனிப் 

பொருள்கள் முற்றும் ஓற்றுமை உடையவை என்று சொல்ல 

இயலாது. இச்த அம்சம் முக்கூற்று முடிவால் புறக்கணிக்கப் 

படுறது. வேறு சல ஒழுங்கமைப்புக்களில் உறுப்புக்களின் 

இடைத் தொடர்புகளையே முக்கியமாகக் கொண்டு மற்ற உறுப்புக் 

களப் பற்றி அனுமானிக்கறோம்; ஒழுங்கமைப்பின் தன்மையை 

ஆக்கமுறையில் அறிய முயலுகிறோம். காலம், இடம், அளவு, 

இரத்த உறவு இவற்றின் அமைப்பை ஆக்கு நமூறையில் 

ஆராய்ந்து, சிறிது சிறிதாகக் காண்கிறோம், மீண்டும் மீண்டும் 

வருகையோ, இனப்படுத்தலோ இதன் தத்துவம் ஆகாது. இது 
தனிப் பொருள்களின், தனி உறுப்புக்களின், தன்மையைக் கூர்ந்து 

கவனிக்கிறது. முக்கூற்று முடிவுபோல் பு.றக்கணிக்கிறதில்லை. 

உதாரணமாக, முக்கூற்று முடிவு, *இது சடப்பொருள்; சடப் 

பொருள்கள் புவி ஈர்ப்புக்கு உட்பட்டவை; ஆகவே, இச் சடப் 

பொருள் சர்ப்புறும்' என்கிறது. இங்கு முக்கூற்று முடிவு நின்று 

விடுகிறது. தனிப் பொருள்ப.ற்.றி ௮து தரும் அறிவு தெளிவற்றது. 
ஆனால், ஆக்கமுமை அனுமானமோ, தொடர்பு அனுமானமோ, 

இச்சடப்பொருளின் ஈர்ப்புறுவதின் வேகத்தையும், இசையையும், 

கொடுத்இருக்கும் இடைத் தொடர்புகளையும் தகவல்களையும் 

கொண்டு தீர்மானிக்கிறது;திட்டவட்டமாக உரைக்கிறது, மேலும்; 

ஓர் இனத்தின் எடுத்துக்காட்டு பல 'ஒழுங்கமைப்புக்களில் இடம் 

பெறும். ஒரு மரமோ, மனிதனோ, சூழ்றிலை வேற்றுமையின் 

. காரணமாகப் பல ஏதுக்களுக்கு உட்படலாம். ஒரு மரம் வளரும்
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பிரதேசம், வெப்ப தட்ப நிலை, நீர் வசஇ, காற்று, மனித சஞ்சாரம் 

போன்றவற்றால் பாஇக்கப்பட்டு, தன் இனத்திலுள்ள மற்ற மரங் 

களிலிருந்து வேறுபடும், இங்ஙனமே, ஒவ்வொரு மனிதனும், 

மனித இனத்தைச் சேர்ந்த முறையில் ஒரு பொதுத் தன்மை 

உடையவளனானாலும், அவனுடைய குடும்பம், தொழில், சமயம், 

சமூகம் போன்றவழ்நின் உறுப்பினனாக அவனை காம் கருதல் 

வேண்டும். இவ்வெவ்வேறு ஒழுங்கமைப்புகளினால் அவன் தன்மை 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவை பற்றிய அறிவைச் தொடர்பு 

அனுமானமே தரவல்லது. முக்கூற்று முடிவு முறை அளிக்காது. 

தொடர்பு அனுமானமும் மூக்கூற்று மூடிவு அனுமானமும் 

ஒழுங்கமைப்பையே அடிப்படையாகக் கொண்டாலும், அவை 

வெவ்வேறு ஒழுங்கமைப்பு வகையைச் சார்ந்தவை. இன்று 

இனத்துள் அடக்குதல் வளை, ம DOG ஆக்க வகையாகும். 

முக்கூற்று முடிவின் ஏற்புடைமை : 

முக்கூற்று நியர்பம் மேற்கோள் முடிவை இரத்தல் என்னும் குற்றறுடையதா! 

முக்கூற்று வாதம் பற்றிய வேறொரு எதிர்ப்பு உண்டு. 

சிலர் முக்கூற்றுவாதத்தின் ஏற்புடைமையையே மறுக் 

கஇருர்கள். வழக்கமாகக் கூறும் எடுத்துக்காட்டைக் கூறிப் 

பின்வரும் குற்றச் சாட்டைச் தொடுக்கிறார்கள்? “மனிதர் அனைவரும் 

இறப்பர்; சாத்தன் மனிதன்; ஆகவே, சாத்தன் இறப்பாள்.' இதில் 

முடிவு துணிபொருட் பிரமாணத்தைவிட வேருனதா? அது 

வேருகின், அதை ஊகிக்கவோ, ஏற்றுக்கொள்ளவோ ஈமக்கு 

ஆதாரம் யாது? அது Caer sarge, இவ்வனுமானத்தின் 

பயன் யாது? இங்சே சாத்தன் இறப்பன் என்று தெரியாவிடில், 

மனிதர் அனைவரும் இழப்பர், என்று எங்கனம் நாம் துணிபொருட் 

பிரமாணத்தில் கூறலாம்? சாத்தன் இறப்பதைப் பற்றி எள்ளள 

வேனும் ஐயம் உண்டாகில், துணி பொருட் பிரமாணமும் ஐயம் 

உள்ளதே. சாத்தன் இறப்பதில் ஐயம் இல்லையாகில், இரண்டு 

மேற்கோள்களிலிருந்து அனுமானிக்கறோம் என்னும் ஆரவாரம் 

எதற்காக? ஆகவே, மேற்கோள்களிலிருந்து மூடிவுரையை அடை 

இரோம் என்று சொல்வது தவறு, துணி பொருட் பிரமாணத்தின் 

உண்மைக்கே முடிவின் உண்மை தேவையாக இருக்கிறது, 

ஆகவே, முடிவு மேற்கோள்களை காடாமல், மேற்கோளே முடிவை 

இரக்கறெது. ஆனது பற்றியே, மேற்கோள் முடிவை இரத்தல் 

(Petitio Principii or Begging the question) என்னும் குற்றச் 

சாட்டு ஏற்பட்டுள்ள gi- ,
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அனுமானம் இக்குற்றம் உடையதாகையால் இத்தகைய வாதி 

கள், நாம் பொது விதி மூலம் அனுமானிப்பதில்லை. ஆனால் ஒர் எடுத் 

துக்காட்டிலிருக்து மற்றோர் எடுத்துக் காட்டுக்குச் (171010 016 நகா(1- 

_ cular to another particular) Gea gag’ caaG@raar. 

- தருக்கமோ, அளவை இயலோ சற்றும் அறியாத நாட்டுப் புறத்துச் 

இழவி, தன் பெண் காமாட்சியின் சுரம் கொயினாவால் தணிர்ததைக் 

கண்டு, அண்டை வீட்டு மீனாட்சியின் சுரமும் கொயினாவால் 

தணியும் என்று சொல்லுறுளே, அவள் எந்தப் பொது விதியை 

உபயோ௫க்கிறுள்? பின் வரும் அனுமானத்தையா கூறுகிறாள்? 

மலேரியா ௬ரம் கொய்னாவால் . தணிஏிறது; மீனாட்சியின் சுரம். 

மலேரியா; ஆகவே, கொய்னாவால் மீனாட்சியின் சுரம் தணியும், 

சூடுண்ட பூனை அடுப்பங்கரை ஏறுவதில்லை. குழந்தை ஆமணக் 

கெண்ணெங்ப் புட்டியைக் கண்டு ஓடுகிறது; வைத்தியரைக் கண்டு 

ஒளிர்துகொள்ளுகிறது. இங்கெல்லாம் தருக்க அறிவோ, பொது 

விதியோ இல்லாமல் அனுமானம் நடைபெறவில்லையா? என்று 

கேட்கின் றனர். 
மேலும், பொது விதிகள் பார்க்கப் பெற்ற எடுத்துக்காட்டு 

களின் சுருக்கெழுத்தே தவிர வேறல்ல என்றும், ஒரு முறை 

பார்த்தவற்றை அடிக்கடி. பார்க்கும் அவசியத்தைத் தவிர்க்கும் 

பொருட்டே பொது விதிகளை (நிறைவுரைகளை/க் கையாளும் 

என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இம்மூன்று கூற்றுக்களையும் கூர்ந்து 

கவனிப்போம். அதாவது, அனுமானம், மேற்கோள் இரத்தலா? 

அனுமானம் எப்போதும் ஒரு தனி நிகழ்ச்சியிலிருஈ்து மற்றொரு 

நிகழ்ச்சிக்குச் செல்லுகிறதா? பொது விதி பார்த்த, எடுத்துக் 

காட்டுக்களின் சுருக்கெழுத்துத்தானா? முதலில், “மேற்கோள் 

முடிவை இரத்தல்' என்பதை ஆராய்வோம்; அனுமானத்தின் துணி 

பொருட் பிரமாணம் எண்ணெடுப்பு Gen majonrwr? (Enumera- 

tive or collective முறழ்ரசரகவ]), *மனிதர் அனைவரும் இறப்பர்” 

என்னும் உரையை எங்கனம் அடைகிறோம்? எல்லா மனிதரும் 

இறக்கிறார். என்று கண்ட பிறகே, இம்நிறைவுரையை 

அடைகிறோம் என்முல், சாத்தன் விஷயமும் துணிபொருட் 

பிரமாணத்தில் அடங்கியிருக்கும். முடிவுரை மேற்கோளுள் 

சேர்ந்இருந்தும், மோசடியாக, அதில் இல்லாததுபோல் காண்பித்து, 

அனுமானம் புதிதாய் ஒரு முடிவைத் தருகிருற்போலக் காண்பிக் 

இரோம் எனலாம். நிறைவுரையின் இயல்பை இங்ஙனம் 

அறிந்தால், ஒரு நாளும் இந்த நிழைவுரை--'மனிதர் அனைவரும் 

இறப்பர்' என்பது இடைக்காது; ஏனெனில், இவ்வுரையைக்
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கூறுகிறவன் முதலில் இறக்கவேண்டும். அவன் இறந்த பிறகு யார் 
இவ்வுரையை நிச்சயமாக உரைக்கக் கூடும்?இத்தகைய நிறைவுரை 
எண்ணெடுப்பால் கடைப்பதன்று. மனிதன் இயல்பைப் பகுத்து, 
ஆராய்க்து, அதிலிருந்து இந்த நிறைவுரையை அடைகிறோம். சில 
பிரதிநிதியான எடுத்துக் காட்டுக்களைப் பகுத்து, அதிலிருந்து 
ஏதேனும் ஒரு பிராணி மனிதனானால், அது சாகக் கூடியது, என்னும் 
சார்புற்ற உரையைப் பெறுகிரும். *மனிதன் இறப்பன்: 
என்னும் உரை, பார்வைக்குச் சார்பற்ற உரையாக இருந்தாலும் 
அதன் உட்கருத்துச் சார்புற்றதே, இத்தகைய உரைகள் 

"பொருள்களை மிச்சமின்றி எண்ணுவதால் கடைப்பன அல்ல, 
இவை தனிப் பொருள்களையோ, மனிதர்களையோ நேராகக் 
குறிப்பன அல்ல, இவை இன இயல்பு நிறைவுரைகள் (661871 
Universal). இங்ஙகனமே, “உழைப்பாளிகள் வெற்றி பெறுவர், 

என்றால், எவனாவது உழைப்பாளியாயின் அவன், வெம்.றி பெறுவன்” 
என்பது கருத்து. 'சடப் பொருள்கள் ஈர்ப்புறுகின்றன' ஏன்பதன் 
கருத்து, ஏதேனும் ஓன்று சடப் பொருளாக இருந்தால், அது 
ஈர்ப்புறும்' என்பதாகும். எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளையும் பார்க்க 
மூடியாத காரியம்; ௮து அவசியமும் அல்ல. முற்றும் சோதித்த 
சில எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து பாராத, அவை போன்ற மற்ற 
எடுத்துக்காட்டுக்களின் இயல்பை அறிகிறோம். துணிபொருட் 
பிரமாணத்தை ஏற்படுத்தச் சாத்தன் இறக்கும் விஷயத்தைப் 

பற்றி மாம் தெரிர்துகொண் டிருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமே 
இல்லை. அங்ஙனமாகில், மேற்கோள் இரத்தல் எங்கிருக்து வரும்? 
ஒரு சட்டம் ஏழற்படுத்தும்போது,- அதன் கீழ்வரும் நிகழ்ச்சிகள் 
யாவற்றையும் எதிர்பார்த்து விடுகிறோம் என்பதில்லை, ஆகையால், 
முக்கூற்று முடிவின் துணிபொருட் பிரமாணம் இன இயல்பு நிறை 
வுரையானால் மேற்கோள் இரத்தல் ஏற்படாது. எண்ணெடுப்பு 

நிறைவுரையானால், அத்தகைய குற்றத்துக்கு உட்படும் என்பது 
பின்வரும் எடுத்துச்காட்டால் விளங்கும், **ஓவ்வோர் ஆங்கில 
மாதமும் 24 காட்களுக்கு மேற்படாதது; பிப்ரவரி ஒரு மாதம் 
ஆனதால், அதுவும் 94 நாட்களுக்கு மேற்படாதது,” என்பதை 
எடுத்துக்கொள்வோம். இவ்வனுமானத்தில் முதல் மேற்கோள் 
ஆண்டிலுள்ள பன்னிரண்டு மாதங்களையும் தனித்தனியே 
'எண்ணிய பிறகு கிடைக்கிறது. ஆகையால், பிப்ரவரியின் தன்மை 
முதல் மேற்கோளில் அடங்கியிருக்கிறது; பிப்ரவரியின் தன்மை 
தெரியாவிடில், முதல் மேற்கோள் மெய்யாகாது. இத்தகைய அனு 

மானங்களில் மேற்கோள் முடிவுரையை இரத்தல் என்னும் குறை
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சகசமே. ஆனால், இன இயல்பு நிறைவுரையைச் துணி பொருள் 
மேற்கோளாகக் கொண்ட அனுமானங்களில் மேற்கோள் 
மூடிவை இரத்தல் என்னும் குறையைக் கற்பிப்பது மியாய 

விரோதம் ஆகும். 

அனுமானத்திற்கு நிறைவுரை அவூயமா ? 

அனுமானம் எப்போதும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலிருந்து மற்றொரு 
நிகழ்ச்சிக்கு நேராகச் செல்லுகிறதா, அல்லது நிறைவுரை: மூல 
மாகவே செல்லுகிறதா? இக்கேள்விக்கு விடை அளிக்க வேண்டும். 
நாட்டுப்புறத்துக் கழவி ஏன் கொய்னா சாப்பிடும்படி. சொல்லு 
இறுள் என்று விசாரிக்கப் புகுந்தால், மீனாட்ஈியின் சுரத்துக்கும், 
காமாட்சியின் சரத்துக்கும் ஒப்புமை இருப்பதால், என்பது விளங் 
கும். சரத்தின் அறிகுறிகள் ஓன்றாக இருப்பதனால், அங்ஙனம் 
கூறுஇரறுள் என்று புலப்படும், ஒரு நிகழ்சீசியிலிருந்து மற்றொரு : 
நிகழ்ச்சியைப் பற்றி அவள் அனுமானிக்கவில்லை; ஆனால், ஒப்புமை 
அல்லது ஓற்றுமை உடைய் இரண்டு நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி 
அனுமானிக்கிறுள், இவ்வொற்றுமை, ஓப்புமை, ஐக்கியம் இவை 

அனுமானத்தின் நிறைவுரை ஆகும், ஒரு நிகழ்ச்சியிலிருந்து 
பிறிதொரு நிகழ்ச்சிக்கு அனுமான முறையில் செல்லலாம் என்றால், 
“பறவைகள் பறக்கின்றன; ஆகையால், குதிரைகள் பறக்கும்,” 
"என்று சொல்வது சியாயமாக இருக்க வேண்டும். இரண்டு 
கழுதைகள் மூட்டை சுமந்த சுதை யாவருக்கும் தெரிந்ததே. 
ஓன்று உப்பு மூட்டை சுமந்தது, மற்றது துணி முட்டை 
சுமந்தது, வழியில் ஓர் ஓடையைக் கடக்குங்கால், உப்புப் 
பொதியைச் சுமந்த கழுதை இடறிவிழ, உப்பு, தண்ணிரில் 
கரைந்து போனதால் கழுதை வெகு உல்லாசமாக நடந்தது, 
இதைப் பார்த்துப் பொறாமை கொண்ட. மற்றக் கமுசை தானும் 

தன் பளுவைக் குறைத்துக்கொள்ள எண்ணி அடுத்த ஓடையைக் 
கடக்கும்போது பாசாங்கு செய்து, இடறி விழுந்தது. அனால், 
துணி மூட்டையோ தண்ணீரில் ஈகனைய ஈனையப் பளுவும் ஏறிற்று, 
ஒரு நிகழ்ச்சியிலிருந்து இன்னொரு நிகழ்ச்சியின் தன்மையை அனு 

மானிப்பதில் இத்தகைய இடர்ப்பாடு இருக்கறது. “ஏற்புடைய 
அனுமானங்களில் ஒரு நிகழ்ச்சியிலிருந்து இன்னொரு நிகழ்ச்சிக்குச் 
செல்லும்போது உள்ளூற ஏதேனும் ஒற்றுமையோ, ஒப்புமையோ, 
பொதுத்தன்மையோ இருக்க வேண்டும். 

நிறைவுரையானது பார்த்த பல எடுத்துக்காட்டுகளின் சுருக் 
கெழுத்து அன்று; ஆனால் பிரதிநிதியான சில எடுத்துக்காட்டுக் 
களைப் பகுத்து ஆராய்வதனால் கிடைக்கும்.நிறைவுரை ஆழும்.
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பயிற்சி வினாக்கள் 

sm oo முடிவின் வரம்புகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விளக்குக. 

ஒழுங்கமைப்பே (83%) அனுமானத்திற்கு ஆதாரம், 

இக்கூற்றை விளக்குக. 

முக்கூற்று முடிவில், “மேற்கோள் முடிவுரையை இரக்கறது' 

என்னும் கூற்றைச் சோதிக்கவும். 

முக்கூற்று முடிவைத் தவிர வேறு வகை வழி அனுமானங்கள் 

உண்டா ? உதாரணங்களுடன் விவரிக்கவும். 

'தொடர்புரைகள்" என்றால் என்ன? -அவற்றின் வகைகளுக்கு 

எடுத்துக்காட்டுகள் தருக. அவற்றின் முக்கியத்துவம் பாது? 

* அனுமானம் அனைத்தும் பொது விதி (நிறைவுரை) மூலமாகவே 

நடைபெறும்.” ஒரு” நிகழ்ச்சியிலிரும்து இன்னொரு நிகழ்ச்சியை 

அனுமானிக்கிறோம்,-இக்கருத்துக்களைாச் சோதிக்கவும்.  *
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நியாய விளக்கம் நிறைவுபெற வேண்டுமானால், களைய 

வேண்டிய நியாயப் போலிகளையும் விவரிக்க வேண்டும். மெய் 

யறிவைப் பெற வேண்டுமானால், வழுக்களை அகற்ற வேண்டும் 

அல்லவா? ஆகவே, போலிகளின் வகைகளை அறிய வேண்டியது 

அவரியமே, இதுவரை உண்மை அறிவை அடைய நாம் அனுசரிக்க 

வேண்டிய விதிகளைக் கவனித்தோம். இப்போது அறிவு 

இரட்டுவதில் நேரும் இடையூறுகக£க் கவனிப்போம். போலிகள் 

அனைத்தையும் மிச்சமின்றி வரையறுத்து வகைப்படுத்துவது 

சற்று இயலாத காரியமே. ஏனெனில், ஒழுங்கான வழி ஒன்றே; 

தவருன வழிகளோ கணக்கற்றன. மேலும், ஒரே வாதம் பல 

வமுக்களை உடையதாக இருக்கலாம். இத்தகைய வாதத்தை 

ஏந்த வகுப்பின் 8ழ்க் காண்பிக்கிறது? போலிகளுள் ஒழுங்கற்ற 

முடிவுரைகளை உடைய நியாயங்களும், நியாய உறுப்புக்களாகிய 

உரைகளின் கருத்தை உணர்வதில் தவறும் நியாயங்களும் 

அடங்கும், 

போலிகளைப் பொதுவாக இருவகைப் படுத்தலாம் :- மொழிப் 

Guredscr (Fallacies in language), agit) Gureiaer (Mistakes 

inreasoning). மொழிப் போலி உரை செய்வதில் உண்டாகும் 

பிழையாம்; ஏதுப்போலியோ அனுமானித்தலில் ஏற்படும் 

பிழையாம். 

மொழிப்போலிசுள் 

மொழிப் போலிகளுள் ஒரு வகை இலக்கணத்தெளிவு இன்மை 
யால் ஏற்படுகின்றது. வாச்கியத்தின் இலக்கண அமைப்பின் 

குறைபாட்டால் இலக்கண இரட்டுறு மொழி (&ரயற1ம்00]1) 

உண்டாகி, இரு வகைக் கருத்துக்கும் இடம் தருகிறது, ‘yA 

கொன்ற யானை' என்றுல் புலி யானையைக் கொன்றதா, அன்றி, 

யானைதான் புலியைக் கொன்றதா? *ஈன்மை அவர்க்கில்லை உனக்கு;” 

இங்கு நன்மை எவர்க்கு? அவர்க்கு என்றுங் கொள்ளலாம்; 

உனக்கு என்றும் கொள்ளலாம். *திருடர்கள் ஜாக்கிரதை)! 

என்பது பிரயாணிகளுக்கு எச்சரிக்கையா, திருடர்களுக்கர? 

*உன்னை அடிக்கச் சொன்னாளா, என்னை அடிக்கச் சொன்னாளா?” 
“அவர் கோவையிலிருந்து சென்னை போய் டில்லிக்கு ஆகாய 

ஐ-அள--13
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மார்க்கமாகச் சென்றார், *அண்ணன் தம்பி இரண்டு பேர்” 

என்னும் வாக்கியங்கள் இருபொருள் கொண்டவை என்பதைக் 

காண்க, 

மொழிப் போலிகளில் பிறிதொரு வகை உச்சரித்தற் போலி 

(Fallacy of accent) gol. தெனாலிராமனை இராயர், “நீ என் 
எதிரே தலையைக் காட்டாமல் மறைவாகத். திரிந்தால் பிழைப் 
பர்ய்,* என்றதற்கு அவன் தலையில் சாலைக் கவிழ்த்துக்கொண்டு, 
அவர் சட்டளையின்படியே நடந்ததாகச் சொன்னது யாவருக்கும் 

தெரிந்ததே. *தலையைக் காட்டாமல்' என்பதைஇராயர் ஊன்றி 

உச்சரித்ததாக அவன் கொண்டான். இங்கனமே, ஒரு வாக்கியத் 
இன் கருத்து உச்சரித்தலைப் பொறுத்து, மாறிக்கொண்டே வரும்: 

‘Coo அண்டை, வீட்டுக்காரனுக்கு விரோதமாகச் சாட்சி 
சொல்லலாகாது,” என்பதன் பொருள் எந்தச் சொல்லை அழுந்த 
உச்சரிக்கறோமோ, அதற்கேற்ப மாறும், “8 என்பதை 
வலியுறுத் இனால், நீ சொல்லலாகாது. பிறர் சொல்லலாம், என்று 
ஆகும், “அண்டை வீட்டுக்காரன்' என்பதை வலியுறுத்த, 

அண்டை வீட்டான் அல்லாத மற்றவர்க்கு விரோதமாகச் சாட்சி 
சொல்லலாம் என்று ஆகும், *விரோதமாக' என்பதை அழுத்திக் 
கூறினால், சாதகமாகச் சொல்லலாம், பாதகமாகச் சொல்லலாகாது 

என்று பொருள் படும். 

ஏதுப் போலிகள் 

ஏதுப்போலிகள் இருவகைப்படும்; விதி மீறுபவை (Formal 

fallacies), Qurgér eriré sma (Material fallacies ) 

விதி மீறுபவை 

விதி மீறுபவற்றை முதலில் தொகுத்துக் கூறுவோம், 
ஆங்காங்கு இவற்றை ஏற்கனவே கூறியுள்ளோம். 

ஒழுங்கற்ற மாற்றம் 
*புகையடைய அனைத்தும் தியுடையவை ஆசையால், 

தியுடையவை அனைத்தும் புகையுடையவை", 
இங்கு மூல உரையில் நிறைவுருத *தியடையவை' என்னும் 

பதத்தை மாற்ற உரையில் நிறைவுற்்றதாகச் செய்ததால் ஒழுங் 
கற்ற மாற்றம் என்னும் போலி ஏற்பட்டுள்ளது. ஈல்ல பொருள் 
கள் அனைத்தும் ௮தஇக விலை' என்பதிலிருந்து, 4அஇக விலை 
யுள்ளவை அனைத்தும் நல்ல பொருள்கள்' என்று ௮னுமானித் 
தலும் தவறேயாகும், ‘
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ஒழுங்கற்ற மறை 
வெப்பம் இன்பகரமானது” என்பதிலிருந்து “குளிர்ச்சி துன்ப 

கரமானது' என்னும் மறையை அனுமானித்தல் தவமே. இது 

ஒழுங்கற்ற மறை ஆகும். 

நான்ரு பதப்போலி 

கோபாலன் இராமனுக்கு நண்பன். கிருஷ்ணன் கோபால 
னுக்கு நண்பன்; ஆகவே கிருஷ்ணன் இராமனுக்கு ஈண்பன் 
ஆவன். இங்கு இராமனுக்கு ஈண்பன், கோபாலன், கிருஷ்ணன், 
கோபாலனுக்கு ஈண்பன் என நான்கு பதங்கள் உள. இது 
முக்கூற்று முடிவின் விதியை மீறுகிறது. ச 

% 

நிறைவற்ற மத்திம பதம் 

ஏற்புடைய முக்கூற்று முடிவு அனைத்திலும் மூன்று பதங்கள் 
இருக்கும்; இவ்வனுமானத்தில் மூன்று பதங்கள் இருக்கின்றன; 
.ஆசுவே, இவ்வனுமானம் ஏற்புடைய முக்கூற்று முடிவு, மத்திம 
பதம் இரண்டு உரைகளிலும் நிறைவுறவில்லை; வாதம் தவ்று, 

ஒழுங்கற்ற பக்கப் பொருட்பதம், ் 

புத்தகங்கள் அனைத்தும் பிழையுடையவையாக இருத்தல் 

கூடும்; 
புத்தகங்கள் அனைத்தும் மானிடப் படைப்புகளே? ஆகவே; 

மானிடப் படைப்புகள் அனைத்தும் பிழையுடையவையாக 
இருத்தல் கூடும். ட 

ஒழுங்கற்ற துணிபோருட்பதம் 

சில படிப்பாளிகள் பைத்தியமாகிருர்கள்) இவர் படிப்பாளி 
அன்று; ஆகவே, இவர் பைத்தியம் ஆக மாட்டார். 

இரண்டு எதிர் மறை உரைகள் 

பறவைகள் வெளவால் அல்ல, குதிரை பறவை அன்று; 
ஆகவே, முதிரை வெளவால் அன்று, 

இரண்டு குறைவுரைகள் 
இல பிராணிகள் கொம்புடையவை; 
சில பிராணிகள் குதிரைகள்; 

ஆகவே, குதிரைகள் கொம்புடையவை.
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ஏதுமறுப்பு 
திக்குச்சியைக் கழித்தால், வெளிச்சம் உண்டாகும்; 
'இக்குச்சியைக் இழிக்கவில்லை; 

ஆகையால், வெளிச்சம் இல்லை, 

காரிய உடன்பாடு 

இக்குச்சியைக் இழித்சால், வெளிச்சம் உண்டாகும்; 

இங்கு வெளிச்சம் இருக்கிறது; 

ஆகவே, இக்குச்சியைக் கிழித்திருக்க வேண்டும். 

நிறைவற்ற விகற்பங்கள 

மாணவர்கள் பணக்காரர்கள் அல்லது ஏழைகள்; இம்மாண 
வன் பணக்காரன் அல்லன்; ஆகவே, இவன் ஏழைதான். 

இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தின் விகற்பங்கள் சேர்ந்து நிரப்பாமை 

அறிவுரை கூறுவதில் பயனில்லை, ஏனெனில் ஈல்லவர்களுக்கு 
௮து தேவையில்லை; இயவர்கள் அதற்குச் செவிசாய்க்க மாட் 

டார்கள். ் 

இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தில் ஏது மறுப்பு 

ஒருவன் சித்தச் சுவா€னம் இல்லாதவன் ஆனாலும் சரி, ஏழு 
வயதுக்கு உட்பட்டவன் ஆனாலும் சரி, அவன் தன் செயல்களுச்கு 
உத்தரவாதி அல்லன்; சுப்பன் சத்தச் சுவாதீனம் இல்லாதவனும் 
அல்லன், ஏழுவயதுக்கு உட்பட்டவனும் அல்லன்; ஆகையால், 
அவன் உத்தரவாதி3யே, 

பொருட் போலிகள் 

இவ் வத்தியாயத்தில் நாம் முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டி. 
யவை பொருட்போலிகளே. இவை தருக்க சாத்திரத்தின் சிறப் 
பான விதிகளை மீறுபவை அல்ல; ஆனால், பொதுவான சில முறை 
மைகளுக்கு மாருனவை; அதாவது பதங்களை ஓரே கருத்தில் உப 
யோடத்தல் வேண்டும்; முடிவுரை யாது மேற்கோள் யாது? 
இவற்றை வேறுபடுத்தல் வேண்டும். முடிவு கோடல் தகாது; 
இவை போன்ற பொது நியமங்களை அனுசரியாத வாதங்களும், 
போலிகளே.. இவற்றின் பிழை, நியாய அமைப்பில் அல்லது உரு 

as Bea இல்லை; ஆனால் பொருளைப் பற்றியவை; விஷயத்தைப் 
பற்றியவை. இவை சாதாரணமாக இருவகைப்படும் :- இரட்ஜடப் 

பொருட் போலி (1800[7008(100) 8 gya, Gsm (Presumption),
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இரு பொருட் பதங்கள். 

மாமா, நீர் இருக்க மோருக்கு என்ன குறைவு*', “நீர் வாரும்” 

“தையல் இலையில் சாப்பிடுவது உண்டா?', அடி, தலைமேல் உமி' 

“தோண்டி எடுத்துவா'--இவை போன்ற வாக்கியங்கள் இரண்டு 

பொருள் உடையவை. காகம் ஒரு பாம்பு; காகம் ஒரு மரம்? 

ஆகவே, ஒரு மரம் பாம்பு. இது இரட்டுறு மத்திமபதப் போலி 

(Ambiguous middle term) ஆகும். 

சமுதாயப் போலி 

பிரிவுப் பொருள்களுக்கு அசாவது பொருள் களுக்குத் தனிச் 
தனியாக உடைய தன்மையை அப்பொருள்களின் சமுதாயத்துக் 
கும் உள்ளதாகச் சொல்வது சமுதாயப் போலி (1181180317 01 com- 

position) ஆகும். ஓர் ஊதாரி கொஞ்சம் பணம் வைத்திருக்கிறான்; 
அது ஒரு தரும சத்திரம் கட்டுவதற்கோ, சிறிய வைத்தியசாலை ஏம் 
படுத்துவத.ற்கோ, ஓர் ஆலையை நிறுவவோ போதும்; ஆனால், அதி 

தொகையைக் கொண்டு அவன் தரும சத்திரம் கட்டவும், இலவச 

வைத்தியசாலை ஏற்படுத்தவும், ஆலை நிறுவவும் ஏற்பாடு செய்து 
விடுவதாக வாதத்தால் அவன் வாதம் சமுதாயப் போலி ஆகும். 

பிரிவுப் போலி 

ஓரு சமுதாயத்துக்கு உள்ள தன்மையை அதன் பிரிவுப் 

பொருள்களுக்கு வழங்கனால் பிரிவுப் ure (Fallacy of division) 

ஏழ்படுகறது. ஒர் உலோபி இக்சாட்டு ஏழை மாணவர் அனைவ 

ருக்கும் உபகாரம் செய்ய இயலாததனால் அவரைத் தேடி வந்த 

ஓர் ஏழை மாணவனுக்குக் கூட .உதவ இயலாதென்று கூறிக் 

சையை விரித்தாராம். இங்கே சமுதாயத்துக்கு உள்ளதை அதன் 

பிரிவுகளுக்குக் கூறும் பிழையைக் காண்கிறோம். 

மேற்கூறிய இரண்டு போலிகளும் சமுதாயத்துக்கும் பிரிவுப் 

பொருள்களுக்கும் குழப்பம் உண்டாவதால் கேருகின்றன. 

வந்தேறிய பண்புப்போலிகள் 

அடிப்படையான தன்மைக்கும் வந்தேறிய பண்புக்கும், ௮ல் 

லது பொதுவானதற்கும் சிறப்பானதற்கும், குழப்பம் ஏற்பட்டால் 

இருவிதப் போலிகள் உண்டாகின்றன, 'சிழையில் இருப்பவனை 

விடுவிச்க சான் உதவுதல் நலம்; ஏனெனில், பிறருக்கு உதவுதல் 

நன்மை அல்லவா?' ஒருவனை மனப்பூர்வமாகக் கொல்லுவது தவறு); 

ஆகவே, கொலையாளியைத் தூக்குப் போடுவது தவறு” இங்கெல் 

லாம் பொதுவானதைச் சிறப்பானதற்குக் (தனிப்பட்டதற்குக்)
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கொள்ளுகிறோம். இயல்பாக உள்ளதையும் வந்தேறியதையும் 

வேறுபடுத்தாததால் இப்பிழை ஏற்படுகிறது. இது வந்தேறிய , 
பண்புப் போலி-கேர்வகை (Direct fallacy of accident) g@u. 
ஒரு பொருளின் வந்தேறிய பண்பை அப்பொருளுக்கு இயல்பாகவே 
உள்ளதாக்கிக் கொண்டாலும், நியாய வழுவே, இதை வந்தேறிய 
பண்புப் போலி - மறுதலை வகை ((0176186 19118037 07 ஐ௦௦10814) 

என்கிறோம். *கோயாளிகள் கொஞ்சம் சாராயம் அல்லது அபின் 
உட்கொள்ளலாம் என்று வைத்தியர் சொல்லுவதால், சாரா 
யத்தை அல்லது அபினை யாவரும் உட்கொள்ளலாம்”ஏன்று வாதத் 

தல் இத்தகைய போலியாகும். கோயாளியிடம் அவன் உடல் நிலை 
பற்றிய உண்மை முழுமையையும் கூறாமல் மறைக்கலாம்; 

ஆகையால், பொய் சொல்வதில் யாதொரு தவறும் இல்லை என்று 
வாதித்தலிலும் இப்பிழை உள்ளது. 

இருதலைக் கொள்ளி வாதப்்போலி 

இருதலைக் கொள்ளி வாதத்தில் இருவித அளவுகளை அல்லது 
நோக்கங்களைப் பல சமயங்களில் சையாளுவதால் நியாய வழு ஏற் 
படுகிறது. என்று முன்பே கூறினோம். மெய் பே௫ினால் மக்கள் 

வெறுப்பார்கள்; பொய் பேசினால் தேவர்கள் வெறுப்பார்கள்) 
மெய்யோ, பொய்யோ பேசுதல் வேண்டும்; ஆசையால், எவ்வகை” 

யிலும் வெறுப்புத்தான் உண்டு. இங்கே மனிதரின் வெறுப்பு ஒரு 
வகை அளவு, தேவர்களின் வெறுப்பு பிறிதொரு வகை அளவு, 
ஒரே அளவை உபயோகித்தால்தான் வாதத்தின் உண்மை புலப் 
படும்; இரண்டு அளவுகள் கையாளப் பெறுவதால் இந்த இருதலைக் 
கொள்ளி வாதம் இரட்டைப் பொருட் போலியைச் சேர்ந்ததாகும். 

முடிவு கோடல் 

முடிவை ஆதாரமின்றிச் கற்பிதமாக இரத் தலாலோ, வேறொரு 
பெயராலோ நிலை நிறுத்த முயலும் வாதங்களும் உண்டு. இவற் 
ஹைப் பொதுவாக முடிவு கோடல் (Presumption) என்பர், (இவற் 
அள் முடிவுக்குச் சமானமான மேற்கோளை ஒப்புக்கொள்ளல் 
(Begging the question, Petitio principii) ஒருவசை ஆகும், *வெற் 
இிடம் (70) சாத்தியம் அன்று; ஏனெனில், இரண்டு பொருள் 
களுக்கும் இடையில் யாதும் இல்லாமற் போனால் இப் பொருள்கள் 
ஒன்றை ஒன்று தொடும்.” வெற்றிடம் சாத்தியம் அ௮ன்ற் என் 
னும் கருத்தை மறைமுகமாக, 'இப் பொருள்கள் ஒன்றை ஒன்று 
தொடும்' என்ற வேறு சொற்களால் ஏற்றுக்கொள்கிற பிழையை 
இங்கே ar ais Sgt மூகம் பார்க்கும் சண்ணாடி. பிரஇபலிக்
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இறது. ஏனெனில், காம் அதில் ஈம் பிம்பத்தைப் பார்க்கிறோம் 
அல்லவா?' *பிரஇ பலித்தல்' என்பதை, *கம் பிம்பத்தைப் பார்க் 
கிரரும்' என்ற சொற்களால் மெய்ப்பிக்காமல் இரக்கிறோம். 

இப்போலியின் மற்றொரு வகையை ஒன்றையொன்று பற்றி 
சிற்கும் வாதம் (012016 18 7௦க0றம்றஐ) என்பர்... இதில் இரண்டு 
உரைகளை ஒன்றுக் கொன்று ஆதாரமாகச் சொல்லுகிறோம். 
வாதம் சும்றிச் சுற்றிச் செல்லுகிறது. (உ-ம்): *கடவுள் இருக் 
இருர்; வேதங்கள் கூறுகிறபடி யால்'; 'வேதங்களை ஈம்புவானேன்? 
வேதங்கள் கடவுள் வாக்கல்லவா?' கடவுளின் உண்மைக்கு 
வேதங்கள் ஆதாரம்; வேதங்களின் உண்மைக்கு மேற்கோள் 
கடவுளின் உண்மை', இது இலட்சண எச்கரம் போன்றது: 
ஒருவன் ஒரு காரியத்தைத் தவறு என்கிறான். ஏன் தவறு என்று 
வினவினால், தன் மனச்சாட்சி அங்ஙனம் கூறுகிறது என்கிறான். 
மனச்சாட்டி அங்ஙனம் கூறுவானேன், என்றால் ௮து தவழுச்சுதே 
என்இிருன். விவாதச் செயல் தவறு என்பது நிரூபணம் ஆகவில்லை. 

பல்வீனாப் போலி 
முடிவு கோடல் சில சமயங்களில் கேள்வி உருவம் எடுக்கிறது. 

அப்போது பல்வினாப் போலி (17811807 of complex question) ஏற் 
படுகிறது, பல கேள்விகளைக் கேட்பதால் முடிவை ஒருவாறு 
மெய்ப்பிக்காமலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறறோரம். (உ-ம்): *நீ உன் 
மனைவியை அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டாயா?” என்னும் வினா அடிக் 
கும் வழக்கம் உண்டு என்பதை ஒருவாறு ஏற்றுக்கொள்கிற 
தல்லவா? 'நிறுத்திவிட்டேன்' என்று கூறவோ, ‘A SSID 
என்று கூறவோ முடியாமல் எதிராளி சவிப்பான். இருவகை 
யிலும் ஜரளவாவது பிழையை ஒப்புக்கொள்ளவேண்டி வருகிறது. 
வெள்ளைக் கரடியை விட ஏன் கறுப்புக்கரடி பளுவானது, என் 

னும் கேள்வி பஷவை உண்மை போல் ஒப்புக்கொண்டு, கார 

ணத்தை வினவுகறது. குற்ற விசாரணையில் நீதிமன் றத்தில் இத் 
தகைய கேள்விகளைச் சாதுரியமாகக் கையாளுவர். ஓரிடம் 
போனதை மறுத்தவரை விசாரிக்கும்போது, 'நீர் அங்கு போனது 

காலையிலா, மாலையிலா” என்று கேட்கும்போது, போனதை ஒப்பு 
கொண்டாதாகிற தல்லவா? 

யொருத்தமற்ற முடிவு 
பல போலி நியாயங்கள், பொருத்தமற்ற முடிவு ((மோாவிளுரக் + 

0௦02௦0 வகையைச் சார்ந்தவை. இவற்றில் மூடிவுகள் மேற் 

கோள்களுடன் பொருந்தாதவை. சில சமயங்களில் குறிப்பிட்ட 

முடிவைச் சாதிப்பது அரிதெனக் சுண்டு, ஏது இல்லாததை ஏது
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வாகக் கொள்ளுகிறோம். ஆளைப்பற்றிய நியாயம் (Argumentum- 

ad hominem) craru9e 9G Gipseag விசாரிக்கும்போது 

அதை விட்டு விட்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் ஈடத்தை பற்றிப் 

பேசி, குறிப்பிட்ட கு.ற்.றத்தைச் செய்தான் என்னும் முடிவுக்கு 

வர முயற்சி செய்யப்படுகிறது. இது எங்கனம் குழ்.ற நிரூபணம் 

ஆகும்? ஒரு மசோதாவைப் பற்றிச் சட்டசபையில் வாதிக்கும் 

போது, அதைக் கொண்டுவந்தவர் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மூன் அத் 

தகைய மசோதாவை எதிர்த்தார் என்றால், மசோதா தியது. என்று 

மெய்ப்பிக்கப்பட்டதாகுமா? உண்மையில் அவன் குற்றம் செய் 

தானா? என்பது பிரச்சனே. மசோதா ஈல்லதா? இயதா? என்பது 

பிரச்சன. முந்திய கடத்தையோ, முன்னர்க் காட்டிய எதிர்ப்போ 

இப்பிரச்சனை களின் முடிவை மெய்ப்பியா, 

மக்கள் விருப்ப் வெறுப்பு நியாயம் 

wésoher GR. Gagtious mp (Argumentum ad 

populum) ஒரு வாதத்தை மெய்ப்பிக்க முயலு தலும் போலியே. 

ஏனெனில், முடிவை நிரூபிக்காமல் மக்களின் அன்பை அடைய 

விரும்புதல் ஓவ்வாத காரியமே, குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் 

குற்றம் செய்யவில்லை என்று மெய்ப்பிக்காமல், அவன் குடும்பம் 

அதோகதியாய்ப் போகும் என்னும் கட்சி பொருத்தமற்ற வாதமே. 

சிட்சையின் பயன் பிரச்சனே அன்று; குற்றம் சுமத்தப்பட்டவன் 

அதைச் செய்தானா, இல்லையா என்பதே பிரச்சனை, 

அறியாமை பற்றிய நியாயம் 

ஈமது அறியாமையைக் கொண்டு ஒரு பொருளை நிரூபிக்க 
முயலுதல் அறியாமை பற்றிய நியாயமாகும் (&ரஜமாப்கறக்றா0 ௨6 - 
1ஜூ௦ரகாங்வாா), பிசாசுகள் இல்லை என்று மெய்ப்பிப்பது கடினம், 
ஆதலால், பிசாசுகள் இருக்கின்றன என்று சாதித்தல் பிழையுள்ள 

வாதமே. 

பக்தி வாதம் : 

தகுந்த ஏதுவைக் கூறி, முடிவைச் சாதிக்காமல், அது ஆன் 
மோர் கருத்து, பண்டைக்காலப் பழக்கம், தொன்று தொட்டு நடை 
பெறுகிறது போன்ற நியாயத்தை மேலோர் கூற்று வாதம் 

(Argumentum verecundiam, argument by authority) எனலாம், 

சூரியனில் கறுப்புப் புள்ளிகள் இருக்கின்றன என்று கண்டபோது, 
ஒரு பெரியவர், "அரிஸ்டாட்டில் தம் நூல்களில் ஓரிடத்திலாவது 
அதைப்பற்றிக் கூறுதத ல் சூரியனில் கறுப்புப் புள்ளிகள்
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இரா: ஏன்று மறுத்தாராம், இது மேலோரிடமுள்ள Lis Danis 

காட்டுகிறதே தவிர, அவர் வாதத்திறனக் காண்பிக்கவில்லை. அவர் 
் மீண்டும் கூறினாராம்.- கறுப்புப் புள்ளிகள் பாழ்த்தவுன் பக் 
களிலோ, தொலை கோக்கியிலோதான் இருக்க வேண்டும், ண்மை. 
யில்சூரியனில் இருந்தால் எங்கள் அரிஸ்டாட்டில் கூறியிருப்பார்' 
என்று. 

"நீயூம் அப்படித்தானே” என்னும் நியாயம் 

குற்றம் கூறப்பெற்றவன் தான் தப்பித்துக்கொள்ளும் 
பொருட்டு, ரீ மாத்திரம் செய்யலாமா?” என்று சொல்லி 
வாரயடைக்க மூயலுதல், நீயம் அப்படிச்சானே' (ம ஏ1௦01/5 
form of argument) crarayb ஙியாயம் ஆகும், *ரீ வரைந்த 
சித்திரம் ஈன்றாக இல்லையே, என்றதற்கு, உன் சித்திரமும் 
அப்படித்தானே இருக்கிறது! என்றானாம். ‘8 மாத்திரம் 

யோக்கெயெனு?' என்று வாதாடுவதை நாம் அறிவோம். 

தொடர்பின்டை நியாயம்: 

மற்றொரு போலி வகை, *(தொடர்பின்மை: நியாயம் (11810 

of ௩00-86பயர்ம்ம0), “அவர் சிரம்பதி தெரிந்தவராக இருக்கவேண்டும்; 

அவர் அதிகமாகப் பேசவில்லை, பார்த்தாயா?” இங்கே முடிவு மேற் 
கோளிலிருந்து சொடராது, இஃதும் முடிவு கோடல் வகையைள் 

சார்ந்தது. 

பயிற்சி வினாக்கள் 

2,  பின்வருபவற்றின , இலட்சணங் கூறி, எடுத்துக் காட்டுகள் 

தருக: இலக்கண இரட்டுறு மொழி, சமுதாயப்போலி, வந்தேறிய 

பண்புப் போலி - கேர்வகை, மறுதலை வகை, ஆலாப் பற்றிய 

நியாயம்; மேலோர் கூற்று வாதம். - 

2, பின்வரும் வாதங்களில் ஏதேனும் குற்றங்கள் இருந்தால் 

எடுத்துக் கூறுக : 

1... வாழ்க்கைக்கு உணவு இன்றி அமையாதது; அரிசி ஜா உணவுப் 

பொருள். எனவே, அரிசி வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையா தது. 

தி. சுரங்க வேலை வயதான ஆண்மக்கள் உடல கலனுச்கே கெடுதி 

விளைவிக்குமே; கிறுவர்கள், பெண்கள் இவர்களைப் பற்றிக் 

கேட்கவும் வேண்டுமா? 

9, குடியரசு ஈல்ல அரசியலாகாறு, அரசியல் மேதையாகிய 

பிளேட்டோ (11810) அங்ஙனம் கூறுகிறார். 

4, சாராயம் குடிக்கல் கூடாது, மயக்குவதால்; ஆகவே, நீரில் 

மூழ்குவதிலிருந்து தப்பிய இவனுக்குச் சாராயும் கொடுக்கலாகாது,
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10. 

Ll. 

12. 

13, 

14, 

15. 

26. 

7. 

18. 

19. 

20, 

௮ம். 

22. 

ஐரோப்பிய அளவைஇயல் 

மானிடவர்ச்கம் சசித்துப்போம்: மனிதன் இதப்பவன் அல்லவா? 

பெண்களுக்கு வாரிசு உரிமை இல்லை: சாத்திரங்கள் 

கூறுகன்றனவே. 

கோபம் தவறானமையால், திருடனிடம் கோபிக்கலாகாது. 

கொல்லுகிறைவனைத் தூக்கில் இடவேண்டும்; ஆகவே, எல்லாச் 

சிப்பாய்களையும் தூக்கில் இடவேண்டும். 

சாரக்காவைக், குறைகூற நீ யார்? மஹாதீமா காரக்தி வாழ்காள் 

முழுவதும் அதன் பெருமையைப் போதித்து வச்தாரே. 

ஏன் தருக்க சாத்திரம் எல்லாப் பாடங்களையும் விடக் 

கடினமானது? > 

வருணாசிரமத்தைப் பழிக்கிறுயே? web முன்னோர்கள் அறி 

விலிகளா? 

சுதக்திரம் எவருக்கும் பிறப்புரிமை: ஆகவே, இக் குற்றவாளியைச் 

சிறையில் அடைக்கலாகாது. 

உலகம் மாயை. ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் கூறுஇறார். 

இவர் கொளகையை நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன். சென்ற 

ஆண்டு இவரே இதை எதிர்த்தார். 

கோதுமை இன்றி வாழலாம்; மாமிசம் இன்றி வாழலாம்; பால் 

இன்றி வாழலாம்; பழமின்றி வாழலாம்; ஆகவே, உணவுப் 

பொருள் ஒன்றும் தேவை இல்லை, 

பிராமணாகள் வடமொழி அறிந்தவர்: ரீயோ பிராமணன்? 

ஆனதால், வடமோழி அறிந்திருக்க வேண்டும். 

யுத்த காலத்தில நாள்தோறும் கோடிக்கணக்கான பணம் செலவு 

செய்தார்கள் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்துக்கு வேண்டிய பணம் 

கிடைக்காமல் போவானேன்? 

இவா சாட்சியம் பயனற்றது: எனெனில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

முன் இவா திருடியதாகக் குற்றம் சாட்டப் பெற்றார்? - 

இக்த அமெரிக்கர் நிறையப் பணம் வைத்திருக்க பேண்டும்; 

அமெரிக்கா டாலர் பெருத்த நாடன்றோ? — 

அவன் சம்தையில் வாங்குவதைப் புசிக்கிறான்; அவன் சச்தையில் 

வாங்குவது செல்: ஆகவே, செல்லைத் தின்கிறான். 

வேங்கை ஒரு மரம். வேங்கை ஒரு மிருகம், ஆகவே ஒரு மிருகம் 

மரமாகும். 

மிச்சயமாக ஒருவன் செய்வதை இன்னொருவன் செய்யக்கூடும் 

நான விண்வெளியில் உலகைச் சுற்றி வருவேன். ருஷிய யூரி 

காகாரின் சுற்றி வர இல்லையா?
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சான் கற்றதை நினைவில் வைத்திருக்கிறேன். மஹாபாரதம் 

முழுவதையும் கற்றிருக்கிறேன், எனவே, மஹாபாரதத்தின் 

ஒவ்வொரு வரியும் என் நினைவில் இருக்கிறது. 

இச்செயல் தவறானது, ஏனெனில், இது அறகெறிக்கு விரோத 

மானது. 

தருக்க சாத்திரம் பயனற்றது. எனெனில், தருக்க சாத்திரம் 

AMES Ere use BUGS வாதம் செய்கிறார்கள், 

Qés மசோதாவை சான் ஆதமிதி்தும் சேபேசி இருப்பேன்; ஆனால் 

மசோதாவைக் கொண்டுவர்தவன His மூடன் அனதால் 

ஆதரித்துப் பேசமாட்டேன். 

நியாயத்தைச் சட்டத்தால வற்புறுத்த வேண்டும். பிச்சை 

கொடுத்தல் நியாயமே; ஆகவே, பிச்சை கொடுத்தலைச் சட்டத்தால் 

வற்புறுத்த வேண்டும். ் 

பெருமழை பெய்தால், புகை வண்டி காலச்தவறி வரும்: yas 

வண்டி காலச்தவறி வந்திருப்பதால் மழை பெய்திருக்க 

வேண்டும். 

கடவுள் அன்பு; அனபு பகுத்தறிவு இல்லாதது. எனவே, கடவுள் 

பகுத்தறிவு இல்லாதவர். 
நீ எந்தப் பாடத்தில் பரீட்சையில் தவறினாய்? 

ஒருவன் விரலை வெட்டல் ஆகாது; ஆகவே, பைத்தியம் பிடித்த 

சாய் கடித்த இவன் விரலையும் வெட்டல் ஆகாது. 

எல்லாருடைய கையையும் வெட்டி, விடலாம். ஏனெனில் 

நாயால் கடிபட்ட ஒருவன் கையை இழசக்ததால் செளகறியம் 

அடைம்தான். 

போதுமான தனம் இல்லாதவன் பணக்காரன் ஆகான். உலோபி 

தன் பணம் போதுமானது என்று ஒருபொழுதும் மினைப்பதில்லை; 

ஆகையால், உலோபி பணக்காரன் ஆகான். 

கொஞ்சம் சிக்கன முறையில் பாதிச் செலவை மிச்சப்படுத்தி 

விட்டால், அதிகச் சிக்கன முறையில் செலவே இல்லாமல் எல்லா 

வற்றையும் மிச்சப்படுத்தி விடலாம். 

உணவு இன்றியமையாதது; மான் இறைச்சி உணவுப் பொருள்? 

் ஆகவே, மான் இறைச்சி இன்றியமையாதது. 

திருடுதல் கூற்றம் ஆகாது. ஏனெனில் ஸ்பசர்ட்டா (றல்) 

நாட்டில் அது ஆதறிக்கப்பட்டது. 

கூலியாட்களுக்கு வேலை கண்டுபிடித்தல் நலமே; ஆகவே, வேலை 

இல்லாத கூலியாட்களைப் பயனற்ற வேலையைல் கூடச் செய்ய 

ஏற்பாடு செய்யலாம்.
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8 மெய்யானால் ஆ மெய்யாகலாம்; ஐ மெய்யானால் ஓ மெய்யாக 

லாம், ஆகவே, ஏ மெய்யானால் ஆ மெய்யாகலாம், (ஆ, 

என்பவை சா£பற்ற உரைகள்]. 

இத்தாலி (718]4) காடு, கத்தோலிக்க மாடு: இவர் இத்தாலியர் 

ஆனதால், கத்தோலிக்கர் ஆவர், 

நான் கோள் சொல்லக்கூடாது என்கிறாயே, சீ கேற்றுக் கோள் 

சொன்னாயே! 

“கேட்டால் பதில் சொல்' இந்த சியமம் மிகவும் ஈல்லது, ஆகவே 

எவரும் எக்காலத்திலும் இதை அனுசரிக்க வேண்டியது, 

என்னால் பள்ளி வேல், தோட்டவேலை, வீட்டு டவலை எல்லாம் 

செய்ய முடியாது. ஆகவே, இவை ஒன்றும் செய்ய என்னால் 

முடியாது. 

ஒருவனுக்குச் சொக்தமானதை அவன் யாதும் செய்யலாம். 

ஆகவே, ஒருவன் தன் மனைவியை அடிக்கலாம். 

அவன் கான் அல்லன்; கான் யோக்கியன்: ஆகவே, அவன 

யோக்கியன் அல்லன். 

கடவுள் நிச்சயமாக இருக்கிறார்: ஏனெனில், அவர் இருப்பதை 

எதாக்கும் ஒவ்வொரு வாதத்தையும் மறுத்துவிடக் கூடும். 

ஆத்மா அழிவற்றது, செயற்கைப் பொருள் அல்லாததால். 

நீர் திரவம் ஆகும், பனிக்கட்டி நீரே; ஆகவே பனிக்கட்டி 

இரவமே. 

அறிவு ஆற்றல் ஆகும்; புலக்காட்டி அறிவாகும்; ஆகவே, புலக் 

காட்சி ஆற்றல் ஆகும்- 

தம், 9-ம், இரட்டைப் படையும், ஒற்றைப்படையும்: 2.0, 9-ம், 

5; ஆகவே, 5 ஒற்றைப் படையும், இரட்டைப் படையும் ஆகும். 

சந்திரன பூமியைச் சுற்றி வருகிறது; பூமி சூரியனைச் சுற்றி 

வருகிறது; ஆகவே, சந்திரன் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது.



14. தொகுப்பு வழி அளவை இயல் 

தொருப்பு வழி அனவை இயலின் பிரச்சினையும், வகைகளும் 

பகுப்பு வதி அளவை இயலில் இதுகாறும் முக்கூற்று முடிவு, 
அதன் வகைகள் முதலியவற்றை வீவரித்தோம். இணி, தொகுப்பு 
வழி அளவை இயலை* ஆராய்வோம். 

கொடுத்திருக்கும் மேற்கோள்களுக்கும் நாம் அனுமானிக்கும் 
முடிவுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஏற்றதா, எலாததா, சரியா, பிழையா 

என்று ஆராய்ந்தோம். கிடைத்த விதியைப் பகுத்து, ஓரு தனிப் 
பட்ட பொருளிடம் அதை வழங்கினோம், ஆனது பற்றி, இதைப் 
பகுப்பு வழி அளவை இயல் என்று கூறுவது உண்டு. கொடுத் 

திருக்கும் மேற்கோள்களிலிருர்து முடிவு விச்சயமாகப் பின் 
தொடர்இன்றதா என்று பார்த்தோம். *மனிதர் இறப்பர்; சாத்தன் 
மனிதன். ஆகவே, சாத்தன் இறப்பன்' என்பது ஏற்புடைய 
அனுமானம். அனால், சாதாரணமாகச் சிந்தனையாளர்கள் சிறந்த 
பேச்சாளர் அல்லர்; இவர் சிந்தனையாளர்; ஆகவே இவர் சிறந்த 
பேச்சாளர் ஆகார்;” என்பது முக்கூற்று முடிவில் பதப்பரவல் 

விதியைத் துணி பொருட்பதம் மீறுவசால் பிழை உடையது. 
இங்ஙனம் அனுமானிப்பதில் அனுசரிக்க வேண்டிய விதிகளைப் 
பகுப்பு வழி அளவை இயல் வரையறுப்பதைக் கண்டோம். அது 
அனுமான முறை சரியா, பிழையாவென்று கூறுகிற. .ஆனால், 
விதிகள் ௮ல்லது நிறைவுரைகள் கிடைத்த பிறகல்லவோ 
அவற்றிலிருந்து அனுமானம் செய்ய (முடிவுகள் பெற) 

மூயற்சி செய்ய இயலும், முக்கூற்று முடிவின் மேற்கோள் 
Sere Bus (பொது விதிகள்) நிஹைவரைகள் எங்கனம் 

கிடைக்கின்றன என்னும் கேள்வியை இதுவரையில் கவனிக்க 
வில்லை. (கொம்புடைய பிராணிகள் அசைபோடும் ‘well gir 

அனைவரும் சாவை அஞ்சுஇழுர்கள், காந்தம் இரும்பை 
இழுக்கும்; *துரிசை உட்கொண்டால் மரணம் கேறிடும்', *மெட்டி 
தண்ணீரில் மிதக்கும்', (மேலே எறிக்த பொருள்கள் 8ழே விழும்,” 
(கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனை மேற்கிலிருந்து கிழக்கு கோக்கச் 
சுற்றி வருன்றன,' போன்ற பொதுவுரைகளை (விதிகளை) 
ஏங்ஙகனம் நாம் பெறுகிறோம்? இந்தப் பிரச்சினை எழுகிறது. 
  

* வடமொழியில் ஆகமன வாதம் என்பர்,
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இல சமயங்களில் பொதுவுரைகள் முந்திய முக்கூற்று முடிவு ' 

களிலிரும்து இடைக்கின்றன என்னலாம், ஆயினும், இத்தகைய 

விடை முற்றும் பயனுடைய தாகாது; ஏனெனில், முந்திய அனு 

மானங்களின் மேற்கோள்கள் ஈமச்கு எங்ஙனம் இடைக்கின்றன 

என்ற வினா மறுபடியும் எழும். ஆகவே, ஒரு பொது உரையாகிய 

மேற்கோளைச் சாதிக்க இரண்டு மேற்கோள்கள் தேவை; இவ் 

விரண்டைச் சாதிக்க கான்கு மேற்கோள்கள் தேவை; இவற்றை 

நிலைசாட்ட எட்டு மேற்கோள்கள் வேண்டும். இங்கனம், ஓவ் 

வொரு படியிலும் தேவையான மேற்கோள்கள் இரட்டித்துக் 

கொண்டே போடன்றன. தவிர, பின் செல்வதில் முடிவு பெறாமை' 

(Infinite ரசதாக8) என்னும் குற்றம் நேருகிறது. இங்கனம் பின் 

செல்லுதலுக்கு ஒரு வரம்பு ஏற்படும்; அதாவது இறுதியில் வேறு 

பொது உரைகளிலிருந்து வருவிக்க முடியாத சில மேற்கோள்கள் 

அல்லது நிறைவுரைகள் இருக்க வேண்டும், மேல் எ.றிந்த பொருள். 

ழே விழும், * நெட்டி மிதக்கும் * போன்ற பொதுவுரைகள் 

அநுபவத்திலிருந்து ஏற்படுகின்றன என்று கொள்ள வேண்டும். 

ஆனால், அநுபவத்தில் ஈமக்குக் கிடைப்பது தனித்தனிப் பொருள்கள், 

தனி வாவ்மைகள். காம் அனுமானிப்பதோ பொதுவுரைகள். இந்த 

நெட்டித் துண்டு, அந்த நெட்டித் துண்டு, இக்தப்.பொருள், அந்தப் 

பொருள், இவற்றையே பார்க்கிறோம். இவற்றின் தன்மையைக் 

கொண்டு, 'நெட்டித் துண்டுகள் யாவும் மிதக்கும், பொருள்கள் 

யாவும் கழே விழும்' என்றோம். நெட்டியின் சிறுபான்மையி 

லிருந்து “நெட்டி அனைத்தும் எங்கும், எக்காலத்திலும் தண்ணீரில் 

மிதக்கும்' என்கிறோம். சில நெட்டித் துண்டுகளை மட்டும் 

பார்த்துவிட்டு, நெட்டி அனைத்தையும் பற்றிக் கூறுவது எங்கனம் 

தகும்? சில எடுத்துக்காட்டுகளைக்கொண்டு எஏனையவற்றைப் 

பதிறிய பொதுவுரையை நாம் எங்கனம் நிச்சயிக்கலாம் என்பதே 

தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் (Inductive logic) Wrehder 

ஆகும். பொது விதிகளை (பொது உரைகளை - நிறைவுரைகளை) 

எங்கனம் அநுபவ வாயிலாக ஆக்குகறோம்? எங்கனம் பெறு 

இறோம்? பொருளின் சிறுபான்மையிலிருர்து பொருள் முழுவ இன் 

இயல்பையும் அறிய எப்படி இயலும்? பொருளின் தன்மையை 

உரைக்கும் கிறைவுரைகளை அடைவது எங்ஙனம் ஏன்ன 

மூறைகள் தேவை? எந்த விதிகளை அனுசரித்தல் வேண்டும்? 

இங்கனம் ஆக்கும் பொதுவுரைகளின் கருத்து யாது? முதலிய 

வற்றைத் தொகுப்பு வழி அளவைஇயல் ஆராய்கிறது. இதுவரை 
யில் கூறியதிலிருந்து தொகுப்பு வழி அளவைஇயல் பகுப்பு வழி
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அளவைஇயலின் ' நிறைவின்மையிலிருந்து எழுகின்றது என்பது 

தெளிவு. பகுப்பு வழி அளவைஇயல் தனக்கு வேண்டிய மேம் 

கோள்களைப் பெற, தொகுப்பு வழி அளவைஇயலைச் தழுவி ap 

கிறது என்றாகிறது. | 
இப்பிரச்சனையை இன்னொரு முறையிலும் உரைக்கலாம், 

பகுப்புவழி அளவைஇயல் முக்கூற்று முடிவின் முடிவுக்கும் ௮ 
லுள்ள மேற்கோள்களுக்கும் உள்ள தொடர்பை (Relation) 

"ஆராய்ந்து, அனுமானம் சரியா (19௦ம8119 000-/8174), பிழையா 

(Inconsistent), அனுமானமுறை ஏற்றதா, ஏலாததா என்று Bi 

மானிக்கிறது. ஆகவே, அது அனுமானத்தின் முறையை ஆராய் 

இறதே தவிர முடிவின் மெய்யறிவை உண்மையை (188481181 $214) 

ஆராயவில்லை. முக்கூற்று முடிவின் கூற்றுகள், மேற்கோள்கள் 

(பிரமாணங்கள்) பொய்யாயிருந்தால், அனுமான முறை சரியாக 

இருந்தாலும் முடிவு பொய்யாக இருக்கலாம்; அதாவது உண்மை 

யற்றதாக (உலக அறுபவத்துத்கு ஓத்திராமல்) போகும். (௨-ம். ); 

வெளவால் முட்டையில் பிறப்பது; பறவையாதலால்” என்பதை 

எடுத்துக்கொள்வோம். இதை விவரித்தால் பின்வருமாறு ஆகறது. 

பறவைகள் முட்டையில் பிறக்கின்றன; வெளவால் பறவை : 

ஆகவே, வெளவால் முட்டையில் பிறக்கிறது. இந்த வாதம் பகுப்பு 
வழி அளவை முறையில் முற்றும் சரியே; ஏனெனில், இது முதல் 

நிலையான ஆ ஆ ஆ என்னும் சேர்க்கை, ஆனால் இதன் முடிவு 
உலச உண்மைக்கு எதிரானது. பகுப்பு வழி அளவை இயல், 

வாதங்களின் ஓர் அம்சத்தையே சுவனிக்கிறது; அதாவது, வாதம், 

ஒழுங்கானதா, ஓழுங்கற் யதா? முறைமை உள்ளதா, முறைமை 

அற்றதா? முரணானதா, முரணற்றதா? ஈமது அறிவு பயனுடைய 
தாக இருக்க வேண்டுமானால், ஒழுங்குடைமை மட்டும் போதாது, 
ஒழுங்குடைமையும் உண்மையும், இரண்டும் இருத்தல் வேண்டும். 

விஷய உண்மை வேறு, தருக்க ஏற்புடைமை வேறு. தொகுப்புவழி 

அளவை இயல் கவணிக்கும் அம்சம் யாதெனில் உண்மை 

அதாவது உலக அநுபவத்துக்கு ஒத்திருத்தல், ஆகும். பொருள் 
கள உள்ளபடி காம் எங்ஙனம் அறியலாம்? என்பதே இதன் 

கோக்கம். ஆகவே, உண்மையான பொது உரைகளைக் கண்டு 

பிடித்தல் தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் வேலையாகும். 

எண்ணெடுப்பு 

தொகுப்பு வழி அளவை இயலில் முதல் முதலில் நாம் 

கையாளும் முறை எண்ணெடுப்பு அல்லது கணக்கெடுப்பு 

(நரம லகர) ஆகும். சில இடங்களில் எண்ணெடுப்பு நிறை 

ப
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வுடையது. சில இடங்களில் நிழைவற்றது. உலக ௩டவடிக்கை 

யில் பெரும்பாலும் ஓர் இனத்தின் சில பொருள்களைப் பார்த்து 

வீட்டு, மற்றவையும் அத் தன்மையை உடையவை என்றே ஊக௫ிக் 
கிறோம். இரண்டு பொருள்களின் உடனிகழ்ச்சியைப் பார்த்தலால் 

பொது விதி அல்லது நிறைவுரை ஏற்படுகிறது. நெல் வாங்கும் 

வியாபாரி, கொஞ்சம் நெல்லை மாதிரியாகப் பார்தது, அது திருப்தி 

அளித்தால் அம்மா திரி நெல்லைக் கொடுக்கும்படி. பேசி, விலையையும் 

தீர்மானித்து விடுகிறான். ஒவ்வொரு மூட்டையையும், ஓவ்வொரு 

செல்லையும் சோதிக்கிற தில்லை. 'ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு சோறு 
பதம்' அன்றோ? சில சாமான்களின் விலை ஏறியிருக்கக் கண்டு, 
சாமான்கள் எல்லாம் விலை உயர்ந்து விட்டன என்கிறோம். இலர் 
கதர் உடுத்துவதைக் கண்டு, ஈம் காட்டவர் யாவரும் கதர் உடுத்து 

கிறார்கள் என நினைக்கிறார்கள். வடமொழி படிப்போர் பலர் 
பிராமணராக இருப்பதைக் சண்டு வடமொழி பயிலுவோர் 

அனைவரும் பிராமணர் என்று நினைக்கிறோம் அல்லவா? சில 

மருந்துகள் கசப்பாக இருப்பதைக் கண்ட சிறுவர்கள், மருந்துகள் 

அனைத்தும் சசக்கும் என நினைக்கிறார்கள் அல்லவா? இம் 
முறையை நிறைவுரு எண்ணெடுப்பு (1001001915 வயா ர7தம்101)' 

என்பர். அடிக்கடி காம் கையாளுவது இம்முறையே, சில ஆரூ 

டங்கள் சரியாக இருந்தபடியால், ஆரூடங்கள் எல்லாம் சரி என்று 
எண்ணுகிறோம். ஆட்டங்களில் மேன்மை அடைந்த சில 
மாணவர்கள் படிப்பில் குறைபாடு உடையவராக இருக்கக் கண்டு, 

ஆட்டங்களில் மேன்மை அடையும் மாணவர்கள் அனைவரும் 
படிப்பில் குறைபாடு உடையவர் என எண்ணி விடுகிறோம். பல 

இந்துக்கள் நெற்றியில் குறியிடுவதிலிருக்து இந்துக்கள் எல்லோரும் 

கெற்றியில் குறியிடுகரார்கள் என்ற நிறைவுரையைப் பெறு 
கிறோம். இத்தகைய அனுமானத்தைப் பகுப்பு வழி அளவை 

முறையில் உரைத்தால் பின்வரும் பிழையான முக்கூற்று முடிவு 

கிடைக்கிறது. க, ௩, ௪, ஞ.ன்பவர்கள் பிராமணர்கள், 

க, Gh ௪, ஞூ... ளன்பவர் வடமொழி பயிலுவோர். ஆகவே, 

வடமோமழி பயிலுவோர் அனைவரும் பிராமணர், 
இங்கே ஒழுங்கற்ற பக்கப் பொருள் என்னும் கும்௰த்தைக் 

காண்கிறோம். உடன்பாட்டுப் பக்கப் பொருட் பிரமாணத்தின் 
பயனிலையாய் 6வடமொழி பயிலுவோர்' என்னும் பதம் கியைவற்ற 
தாயும், நிறைவுரையான முடிவுரையின் எழுவாயாக அதே பதம் 
கிறைவுற்றதாகவும் இருப்பதால், அனுமானம் பிழையுடையதே. 

மேலும், இந்த நிறைவுரைக்கு மாறாக ஓர் எடுத்துக்காட்டுக்
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இடைத்தாலும் “இரந்த நிறைவுரை நிலை பெருது. 'பிராமணர் 
அல்லாத ஒருவர் வடமொழி பயின்றாலும் இவ்வுரை ' தவறே; 
கனவுகள் நிறைவேறுகின்றன, என்னும் உரைக்கு முரணாக. ஒரு 
Gora, நிறைவேரறுவிட்டால், கொடுத்திருக்கும். .நிறைவுரை நிலை 
கிற்காது. அங்ஙனமே, கசக்காது ஓரு மருந்து இருர்தாலும், மேலே 

கூறிய பொது உரை பழுதாடவிடும். மக்கள் வெகு காலமாக 

அன்னங்கள் வெண்ணிறமானவை என்று கருதினர். ஆனால், 
1697.96 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 8-ஆம் தேதி ஆஸ் திரேலியாவில் 
மற்ற அம்சங்களில் எல்லாம் ஓத்இருந்து, நிறத்தில் மட்டும் 
கறுப்பாயிருந்த பறவைகளைக் கண்டு அவற்றையும் அன்னங்கள் 
என்று கொள்ளவேண்டி. வந்தது. இதனால் அன்னங்கள் வெண் 

ணிறமானவை என்ற நியமம் மாறிற்று. “சூடு பெருகச் செய்யும்,” 
குளிர்ச்சி சுருங்கச் செய்யும்' என்னும் பொதுவுரைகளுக்கும் 
விலக்குகளைக்: காண்கிறோம். இரப்பர் (1௦%) சூட்டினால் 
சுருங்குவதையும், தண்ணீர் குளிர்ச்சியினால் பனிச்சட்டியாக 
மாறும்போது, பெருகுகிறதையும், மரம் குளிர்ச்சியினால் பருக்க 
தையும், (மழைக் காலத்தில் சன்னல் கதவுகளிலிருந்து) காம் ' 
அறிகிறோம். எண்ணெடுப்பினால் கிடைக்கும் நிறைவுரைகளின் 
நிச்சயம் இன்மையை நம் காட்டுக் சுதை ஒன்றில் காண் 

கிறோம். ஓரு நாள் இராயர் தமக்குச் சிரைக்க வந்த 
காவிதனைப் பார்த்து * கரத்தல் எல்லோரும் சுபிட்சமாக இருக்கி 
ரூர்களா?' என்று வினவ, “எமிச்சங்காய் பொன்னுக்குக் 
குறைச்சலாக உள்ளவர் ஒருவரும் இல்லை ' என்றுன், சமீபத்தில் 
இருந்த .அப்பாஜியை இராயர் பார்க்க, அப்பாஜி இரகடயமாய் 
சாவிதன். வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பி, அவன் வீட்டில் இருந்த 
தங்கத்தை எடுத்துவரச் சொல்லி, இராயருக்குக் காண்பித்து, இத 

னால்தான் தனக்குள்ளது ஊராருக்கும் உண்டென்று நாவிதன் 
நினைக்கிறான் என்றார். மறுமுறை நாவிதன் வந்தபோது அவளை 

மூன் கேட்டது போல் கேட்க, அப்போது, அவன், எலுமிச்சங்காய் 
அளவு பொன் உடையவர் ஒருவரும் இல்லை ' என்றான். தனக்கு 
இல்லாதது உலகத்தாருக்கும் இல்லை என்று கருஇனான். 

தவிர, எண்ணெடுப்பு முழையில் காம் அடையும் நிறை ' 
வுரையை எதிர்க்க உண்மையீலேயே முரணான எடுத்துக்காட்டுத் 
தேவையில்லை. முரண்படுவதாகத் தோன்றும் எடுத்துக்காட்டே 
போதும். ஏனெனில், இம்முமை பொருள்களின் பண்பைப் பகுத்து 
நிழஹைவுரையை அடைந்தால், முரணாகத் தோன்றும் எடுத்துக் 
காட்டு உண்மையில் முரணானதாவென்று பார்க்க இடம் இருக்கும், 

ஐ- அம்ச
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ஆனால் எண்ணெடுப்பு அந்தப் பொறுப்பை எ.ற்கிறதில்லை. (உ-ம்): 

பொருள்கள் அனைத்தும் பூமியால் இழுக்கப்படுகின்றன 

என்பதை எண்ணெடுப்பு முறையில் அடைவதாக வைத்துக் 

கொள்வோம். ஆனால், விமானம் மேலே செல்லுகிறதே; இந்த 

நிறைவுரையின் போக்கு என்ன? இது தவறு என்றே கொள்ள . 

வேண்டும். பொருள்களின் பண்புகளை ஊன்றிக் கவனித்து, 

அவற்றைப் பகுத்து, அதிலிருந்து, நிலை நிறுத்தும் விதிகளுக்கு 
இத்தகைய இடை yo நேராது: பண்புகளைச் சோதிக்குங்கால்; 

விமானமும் பூமியால் மற்றப் பொருள்களைப் போல் இழுக்கப் 

படுறது. ஆனால், விமானத்தை ஆகாயம் மேல் கோக்கத் தள்ளு 

இறது. பூமியின் ஈர்ப்பைவிட ஆகாயத்தின் மேல் நோக்கித் 

தள்ளும் சக்தி வலியதாக இருப்பதால் விமானம் மிதக்கிறது, 

இச்செய்தியை உணர நாம் எண்ணெடுப்பை விட்டுவிட்டுப் 

பொருள்களின் தன்மையைப் பகுக்க (Analysis) வேண்டும். 

விலக்சாகத் தோன்றும் நிகழ்ச்சி அப்போது நியமத்தை மறுக் 

காமல்? ௮தை நிலைநிறுத்துவதாகவே காண்போம்.* நிறைவுரு 

எண்ணெடுப்பு இத்தகையது... இனி நிறைவுற்ற எண்ணெடுப்பை 

ஆராய்வோம். . ் 

நிறைவுற்ற எண்ணெடுப்பு 

ஓர் இனத்தைச் சேர்ந்த பொருள்கள் அனைத்தையும் எண்ண 

முடியுமாகில், காம் அனுமானிக்கும் நிறைவுரை முற்றும் ஈம்பத் 

தக்கது. இம்முறையைப் பூரணத்தொகுப்பு வழி giro (Perfect 

induction) என்பர். கல்லூரியில் புகுமுக வகுப்பில் படிக்கும் 

ஒவ்வொரு மாணவனும் பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவன் 

என்று கண்டு, அவ்வகுப்பிலுள்ள மாணவர் அனைவரும் பதினைந்து 

ஆண்டுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என நினைக்கிறோம். இங்கனமே, 

வானவில் அனைத்தும் நிறங்களை ஓரே வரிசையில் காண்பிக் 

இன்றன. உலோகங்கள் எல்லாம் மின்கடத்தி;' கோள்கள் 

எல்லாம் சூரியனை மேற்கலிருந்து, இழக்கு நோக்கச் சுற்றுன்றன” 

ஒவ்வொரு மாதமும் இருபத்தேழு காட்களுக்கு மேல் உள்ளது?” 

மூதலிய பொதுவுரைகளை அடைகிறோம். நிறைவுருத கணக் 

கெடுப்பில் கடைக்கும் பொதுவுரைகளைவிட இவை சம்பத் 

தக்கவை, இவை உடனிகழ்ச்சியை உணர்த்துகின்றன. ௯, ௩, ௪, 

ட, ண முதலியவர்கள், பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்; 

கரு ச Ley OT மூதலியவர்கள் புகுமுக வகுப்பு எல்லா 

  

* Exception proves the rule.
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மாணவர்கள்; ஆகவே, புகுமுக வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவரும் 
15 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், இது பகுப்பு வறி அளவை 

முறைப்படி ஏற்புடையதென்பதைக் காண்க. இப்பொதுவுரையில் 
நாம் பார்த்தவை அனைத்தையும் சுருக்கிச் சொல்லுகிறோம்: 
புதிதாக ஒன்றையும் அனுமானிக்கவில்லை. ஆனதுபற்றி, இதை 
அனுமானமாகக் கருதுவது தவறு என்று ஐரு சாரார் கூறுவர். 

அனுமானத்தின் இலட்சணமாகிய புதுமை இதில் இல்லை என்பர். 

ஆயினும், இம்முறையால் ஒரு ஈன்மை உண்டு, அளவை இயல் 
புத்தகங்களை எல்லாம் ஒரு முமை பொறுக்கு, ஓர் அலமாரியில் 
வைத்து விட்டால், மறுபடியும் அவ்வலமாரியில் இருக்கும் ஒரு 
புத்தகத்தை ஊன்றிப் பார்த்த பிறகே அது அளவை இயல் 

பற்றியது என்று நிச்சயிக்க வேண்டிய அவியம் இல்லை. இவ் 
வகையில் இம் முறை பயனுடையதே. 

நிறைவுற்றஎண்ணெடுப்பு மூலம் கிடைக்கும் பொதுவுரையை 

(எண்ணெடுப்பு நிழைவுரையை]) (0011604472 universal) @lar- 
Quan, 8m goayens (Generic universal uaGgig பிரித்து உணர 
வேண்டும். இவ்விரண்டு நிறைவுரைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு 
பின் வரும் எடுத்துக்காட்டுகளால் விளங்கும். பத்து வயது 

மாணவன் இருவன் ஓர் அரைவட்டத்தின் விட்டத்தில் ஒரு முக் 
கோணத்தை உள்ளடக்கி வரைந்தால் வட்ட. நேமியைத் தொடும் 
கோணம் செங்கோணமாக இருப்பதைக் காண்கிறுன், பல முழை 
இங்ஙனம் வரைந்தும் நேர்க்கோணமே கிடைக்கிறது. இதிலிருந்து 
எல்லா அரை வட்டத்திலும் விட்டத்தின் மேல் உள் #1 69 

வரையும் கோணங்களில் கேமியைத் தொடும் கோணம் செங் 

கோணமாகவேதான் இருக்கும் என்னும் நிறைவுரையை நியதமாக 
வும், நிபந்தனைகள் இல்லாமலும் அவன் கூற முடியுமா? முடியாது, 

தான் இதுவரையில் பார்த்த வட்டங்களில் எல்லாம் அங்ஙனம் 

இருக்கிறது என்றுதான் சொல்லமுடியும். வெறும் எண்ணெடுப்பி 
லிருந்து இதற்கு மேல் சொல்வதற்கு இடம் இல்லை. இது 

ஏண்ணெடுப்பு நிறைவுரையாகும். ஆனாலோ, ஒரு மாணவன் 
அரைவட்டம், முக்கோணம், செங்கோணம், இவற்றின் பண்பு 

களைப் பகுத்து, அவற்றை முற்றும் அறிந்து, அவைகளின் 
தொடர்புகளை உணர்ந்து வெளிப்படுத்துங்கால், எங்கும் அரை 

வட்டத்தில் விட்டத்தின் மேல், உள்௮டக்கி வரையும் ops 
கோணங்களில் ரேமியைத் தொடும் கோணம் செங்கோணமாகவே 

இருக்கும் என்று, தைரியமாகக் கூறலாம். இதுவே இன இயல்பு 

நிறைவுரை எனப்படும், எண்ணெடுப்பால் கிடைக்கும் நிறைவுரை
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இரண்டு பொருள்கள் சேர்ந்திருக்கின்மன என்று மட்டும் 

சொல்லும். ஏன் அவை சேர்ந்திருக்கன்றன என்னலும் கேள்விக்குப் 

பதில் ,அளிக்காது. அதற்கு அங்ஙகனம் உரைக்கத்தகுந்த ஆதாரம் 
இல்லை. பகுத்தலால் கிடைக்கும் நிறைவுரைக்கு இரணீடு பொருள் 
களின் தொடர்பை கெளிப்படுத்த ஆதாரம் இருக்கிறது. செயல் 

முறை வடிவ கணிதத்திற்கும், (11க0410௨] 6600061797) நிரூபண வடி.வ 

சணிதத்திற்கும் (Theoretical Geometry) asror anf இதுவே, 
தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் கோக்கம், சில பொருள்களை 

எண்ணி, அவற்றின் தன்மையைச் சொல்வது மாத்திரம் அன்று) 

தின்மையை அறிவிக்கும் சில எடுத்துக்காட்டுகளைப் ஆய்ந்து, 
அதிலிருந்து அந்த இனத்தின் தன்மையைத் தீர்மாணிப்பதே ஆகும். 

எண்ணெடுப்பதும், காண்பதும் மட்டும் போதா; ஏற்படுத்தும் 

தொடர்பை மெய்ப்பிக்கவும் வேண்டும். இத்தகைய சிறைவுரை 
களின் கருத்தையும் உணரவேண்டும், *அ.றிவிலிகள் மூடபக்தி 
உடையவர்கள்,” என்றால், 'சில அறிவிலிகள் இருக்கிறர்கள்; 
அவர்கள் மூடபக்தி உடையவர்கள்' என்பது மட்டுங் கருத்தன்று, 
அறிவின்மையும் தமூடபக்தியும் தொடர்புடையவை என்பது 
கருத்து. இரண்டு பண்புகளின் உறவே இங்கே கூறப்படுகிறது, 

இது சார்புற்ற உரை என்று பகுப்பு வழி அளவை இயலில் 
கூறியதை நினைவு கூர்தல் வேண்டும். *மேலே எறிந்த பொருள்கள் 
ழே விழும்' என்றால் “(மேலே எறிதல்' கீழே விழுதல்' என்னும் 
பண்புகள் தொடர்புடையவை என்பதே கருத்து, இவை இன 

இயல்பு சிறைவுரைகள் ஆகும். இவை ஆங்காங்கே குறிப்பிடும் 

பொருள்களை ஆளும் விதியைக் கூறுகின்றன. இவற்றைப் 

பெறும் முறை எண்ணெடுப்பு அல்லது கணக்கெடுப்பு அன்று; 

ஆனால், பண்புகளைப் பகுத்தல், ஓற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கண்டு, 

வேற்றுமைகளை விலக்கி ஒற்றுமைகளைச் சேர்த்தல் சும். 

ஆயினும், எண்ணெடுப்பும் தொகுப்பு வழி அளவை இயலில் 

பயனுடையதே, 

தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் நோக்கத்தை எண்ணெடுப்பு 

முற்றும் பூர்த்தி செய்யாவிடினும், அரை குறையான சற்று 

மட்டமான ஒரு முறையே இது. பெரும்பாலும் தொடக்கத்தில் 

இதுவே கையாளப்படுகிறது. உலக ஈடவடிக்கையில் சாதாரண 

மாக உபயோகிக்கப்படுகிறது. இதிலிருச்தே ஐனகாயக முமையாயெ 

பெரும்பான்மையோர் கருத்துப்படி விஷயங்களைத் தீர்மானித்தல் 

தலைப்பட்டிருக்கிறது. -



பொருப்பு எழி அளவைஇயல் te 

அறிவியல் தொகுத்தறிவு ஆய்வுஈ 
பொருள்களின் பண்புகளைப் பகுத்து முக்கியம் அல்லாத 

வற்றை நீக்கி, முக்யெமானவற்மைத் தொகுத்துப் பண்புகளின் 
தொடர்பை வெளியிடுவதே தொகுப்பு வழி அளவைவ இயலின் 

Carga. இங்கனம் கடைக்கும் பொதுவுரைகளே சரியான 

நிறைவுரைகள். ஒரு பொருளின் பண்புகளில் தற்செயலானவை 

எவை? அடிப்படையானவை ஏவலை? என்னும் விஷயங்களை ஈன்கு 

அறிய எடுத்துக்காட்டுகள் தேவை, அவற்றைக் கணக்கெடுப்பது 

அவசியம். ஆனால், கணக்கெடுப்பு மட்டும் போதாது: பின்வரும் 
உதாரணத்தைக் கவனிப்போம். தவளையின் இயல்பை விசாரிப் 
பதாக வைத்துக்கொள்வோம். ஓரே வகையான பல உதாரணங் 

களினால் யாதொரு பயனும் இல்லை. அநேக பிரதேசங்களிலிருக்து, 
பிரதிநிதியான சில உதாரணங்களைப் பொறுக்கி, அவற்றை நன்கு 
பரிசோதனை செய்து, ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, ஒற்றுமை வேற்றுமை 
களை உணர்ந்து, மூக்யெமான பண்புகளை ஒருங்கு கூட்டிச் 
சொல்வதே அறிவியல் நிறைவுரை ஆகும். ஒரே இடத்திலிருந்து 
நூறு தவளைகளைத் திரட்டிச் சோதித்து, அதிலிருந்து பெறும் 
நிறைவுரை முற்றும் நம்பத்தக்கதாகாது; ஏனெனில், இங்கு 

வந்தேறிய பண்புகளையும், இடத்துக்கேற்ப மாறும் பண்புகளையும் 
நீக்க இயலாது, ஆனது பற்றியே, குளம், கிணறு, வயல், ஆறு, 
தோட்டம், கடல் போன்ற எல்லா இடங்களிலிருந்தும் பிரதி 
நிதியான சில தவளைகளைச் சேகரிக்க வேண்டும், பகுக்கப் பெருத 
ஆயிரம் உதாரணங்களைவிடப் பகுக்கப் பெற்ற இரண்டொரு 
உதாரணங்களே சிறந்தவை. ஒரே ஒரு சோதனைக் குழாயில் உள்ள 

தண்ணீரைப் பகுத்து, அதிலிருந்து தண்ணீர் ஆக்சிஜன், 

ஹைட்ரஜன், இவற்றின் சேர்க்கை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
உறுதியாகக் கூறுகிறார்கள். ஒரு சோதனைக் குழாய் நீரிலிருக்து 

எழு சமுத்திரத் தண்ணீரின் தன்மையை உணர்த்த முடிகிறது. 

சூரிய ஒளி எத்தன்மையது என்று ஓர் உதாரணத்திலிருந்தே 
துணிவாகச் சொல்லுகிறார்கள். நாம் நெருப்பை ஆயிரம் முறை 

கண்டும் அதன் தன்மையை அறியாமல் இருக்கலாம், நெருப்பைப் 
பகுத்து அது எரிதல் (௦1௦08140௦0) அல்லது ஆக்ஸீகரணம் 

(Oxidation) carp கண்டுபிடித்துவிட்டால், மறுபடியும் இச் 

சோதனையைச் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஒரே ஒரு சோதனை 

யிலிருந்து, இரண்டு பனிக்கட்டிகளை ஒன்றோடொன்று உரைத்தால் 

சூடு உண்டாகிறது என்று இர்மானிக்கிறோம். இவற்றின் 

*8cientific induction
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படிப்பின் யாதெனில் எடுத்துக் காட்டுகளைச் சுமத்துவதிலோ, 
அடுக்குவதிலோ பயனில்லை; எண்ணெடுப்பு மட்டும் போதாது, 
உதாரணங்களைப் பகுப்பதே முக்கியம், பமிறைவுரையின் 
ஏற்புடைமை மேற்கோளாகக் கூறப்படும் உதாரணங்களின் 
எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தசன்று, அனால், நாம் செய்திருக்கும் 
பருத்தலின் அளவைப் பொறுத்ததே. சாம் பண்புகளை எவ்வளவுக்கு 
எவ்வளவு பகுக்கிறோமோ, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நிழைவுரை 
யாகிய விதியின் ஏற்புடைமை அதிகரிக்றெது. ஆயினும், 
உதாரணங்களும் தேவை என்பதை மறக்கலாகாது. 

உடனிகழ்ச்சியைக் காட்டும் உதாரணங்களைப் பார்ப் 

பதனாலேயே கருதுகோள்கள் (Hypotheses) குறிக்கப் 
படுகின்றன. ஒரு பிரச்சினையை நன்கு அறிவதற்குக்கூடச் சில 

எடுத்துக்காட்டுகளைக் கவனித்திருக்க வேண்டும். மேலும், பல 
உதாரணங்களில் காணப்படும் உடனிகழ்ச்சி கற்செயலானதாக 
இசாது. அடிக்கடி தோன்றுதல் உடனிகழ்ச்சியைக் காட்டுகிறது. 
பொருளின் தன்மையைப் பகுத்தறிவதற்கும், ஒரு கருதுகோளை 
மெய்ப்பிப்பதற்கும் கூட உதாரணங்கள் இன்றியமையாதவை. 
ஆகவே, எண்ணிக்கையும், உதாரணங்களும் தொகுத்தறி ஆய்வில் 
பயனுடையவை. எனிலும், வெவ்வேறு துறையிலிருந்து தேர்ந் 
தெடுக்கப்பட்ட உதாரணங்களே தேவை, ஏற்கனவே கூறிய 
வண்ணம் நிச்சயமான அறிவு, உகசாரணங்களின் எண்ணிக்கையைப் 
பொறுத்ததன்று;) உதாரணங்களின் இயல்பைப் பொறுத்தது. 
இல்லா அ.றிவியல்களிலும், ஆரம்பத்தில் எண்ணெடுப்பே வழங்கி 
வருகிறது. சாதாரண வழக்கிலும் அதையே கையாளுகிறோம். 

இதுவும் ஒருவகை அளவையே, ஆனாலும், முற்றும் இதைக் 
கைப்பற்ற முடியாது என்பதை நினைவில் வைக்க வேண்டும். 

எண்ணெடுப்பால் கிடைக்கும் ரிறைவுரை தருத்தம் அற்றதும் 
உறுதி இல்லாததும் ஆகும். 

பயிற்சி வினாக்கள் 
(கொள்கை பற்றி) 

1. தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் பிரச்சினை யாது? அதை 
எவ்வகசைகளில் உரைக்கலாம்? அதற்கும் பகுப்பு வழி அளவை 
இயலுக்கும் உள்ள தொடர்பு யாது? 
பருப்பு ஆய்வுக்கும் எண்ணெடுப்பு ஆய்வுக்கும் உள்ள வாரியை 
எடுத்துக் கூறுக. 

8. எடுத்துக்காட்டுகளைத் தேர்க்தெடுப்பதற்கு என்ன விதிகள் 
ஏற்படுத்தலாம்?
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பல எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்பதன் பயன் யாது? 

நிறைவுற்ற எண்ணெடுப்பு ஆய்வுக்கும் நிறைவு G எண்ணெடுப்பு 

ஆய்வுக்கும் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகலா எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விளக்குக, ட 

ஏன் சில இடங்களில் ஓர் எடுத்துக்காட்டிலிருந்தேதே உறுதியான 

பொதுவுரை (நிறைவுரை) கிடைக்கிறது? ஆனால், வேறு சில 

இடங்களில் விலக்கற்ற பல எடுத்துக்காட்டுகல் அடுத்தடுத்துக் 

கண்டாலும் உறுதியான நிறைவுரை கிடைப்பதில்லை? 

“விலக்கு அல்லது புறடகடை ஒரு விதியை மறுக்காமல் மெய்ப்பிக் 

கிறது' என்றால் என்ன? ர 

வாதங்கள் சோதனைபற்றி 

“இவ்வூர் வசதியற்றதாக இருக்க வேண்டும். கான் கால்வரைக் 

கண்டேன்; அவர்கள் செளக்கியமற்றவர்களாக இருந்தனர், இந்த 

நியாயத்தைச் சோதிக்கவும். ் 

டாக்டர் ௨. வே. சுவாமிசாத ஐயர் அவர்கள் பதிப்பித்த நூல் 

களில் இதுவரை சான் படித்தவை சிறக்தவையாக இருந்ததால் 

அவருடைய மற்றப் பதிப்புகளும் சிறந்தவையாகத்தான் இருக்கும் 

ஏன்று எதிர் பார்க்கலாமா? இது நிறைவுரு எண்ணெடுப்பு 

ஆய்வா? அன்றேல், வேறு அம்சங்களும் புகுகின்றனவா? 

வினாத்தாளில் கான் படித்த சில கேள்விகள் சுலபமாகக் 

காணப்பட்டன. ஆகையால், எல்லாக் கேள்விகளும் சுலபமாகத் 

தான் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன். இதைச் சோதிக்கவும்: 

பின்வரும் முடிவுகள் சரியா? :-- 

என் ஈண்பன் இதுவரை எனக்குக்கடன் கொடுத்து உதவ மறுத்த 

தில்லை, இப்போது நிச்சயமாக உதவுவான் என நினைக்கிறேன். 

முன்னர் இரண்டு பரீட்சைகளில் இந்தப் பேனாவை உபயோகித் 

தேன்; தேறினேன். இத்தடவையும் இக்தப் பேனாவைக் 

கொண்டு எழுதினால் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம். 

ட்ரோஜன் யுத்தத்துக்குக் காரணம் ஹெலன்: இராவண 

யுத்தத்துக்குக் காரணம் சதை; பாரத யுத்தத்துக்குக் காரணம் 
நிரெளபதி; ஆகவே, பெரிய யுத்தங்களுக்குக் காரணம் 

பெண்களே. 

ஒரு காட்டிலும், மதுவிலக்கு வெற்றிகரமாக ஈடக்கவில்லை, ஆகவே, 

நம் நாட்டிலும் வெற்றி பெறாது. 

ஒவ்வொருவனும் தேனீரோ, காபியோ, சுருட்டோ, பொடியே, 

வெற்றிலையோ, புகையிலையோ, தன்னைத் தாண்டுவதற்கு 

விரும்புகிருன். ஆகவே, ஏதோ ஒரு லாகிரிப் பொருளின்றி 

ஒருவனாலும் வாழ இயலாது. ்
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iG, 

17. 

18, 

19, 
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ரீ ரேணிகுண்டா பாசெஞ்சர் வண்டியில் போகாதே, என் 

மாமன் ஒரு சமயம் அவ்வண்டியில் பணப்பையை இழக்தார், 

சென்ற வாரம் அவ்வண்டியில் என் பெட்டி களவு போயிற்று, 

குஷியாகளின் பெயர் அனைத்தும் “வ்' இல் முடியும்: -குருஷேவ், 

மாலடாவ், மொலொடாவ், ஸ்மிர்னாவ், படோலிசேவ் இப்பெயர் 

. களைப் பாருங்கள். 

சிறந்த நாகரிகங்கள் கதிகளின், கரைகளிலேயே தோனநின? 

கைல் ஈதிக்கரை, கங்லைக்கரை, காவிரிக்கரை. ஆகவே, காகரிகம் 

செழித்தோங்க கதிகள் இன்றியமையாதன. ் 

பொனாட்ஷா, தாகூர், ஷேக்ஸ்பியர், இவர்கள் நீண்ட தாடி 

உடையவர், ஆசவே, நீ றந்த நூலாரிரியன் ஆகவேண்டுமானால் 

தாடியை வளர்த்துக்கொள். .



19. ஆதார விதிகள் 

ஆதார விஜ என்ருல் என்ன? 

. ஓவ்வோர் அறிவியலும் முதலில் தன் கோக்கத்தை வெளி 

யீடுவதிலேயே சிற்ில விஷயங்களை மெய்ப்பிக்க முயலாமல் 
ஒப்புக்கொண்டே, தன் ஆராய்ச்சியைத் தொடங்குகிறது, உதா 

ரணமாகப் பெளதிகம், சக்தி, பொருள், இவற்றை ஒப்புக் 

கொண்டே தன் வேலையைத் துவக்குகிறது. தொகுப்பு வி அளவை 

இயல்: எங்கனம் மேற்கோள்களிலிருர்து ஏற்ற அனுமானங்களைப் 

பெறலாம், என்று கூறும்போது, மே கோள்களின் இருப்பையும், 

அவற்றின் உண்மையையும் ஒப்புக்கொண்டே, அதன் வேலையை 

ஆரம்பிக்கிறது. அறிவியல் அனைத்துமே (ஏன் சிந்தனை 

அனைத்துமே) சில அடிப்படையான் விஷயங்களை ஒப்புக்கொண்டே 

அதன் வேலையைத் தொடங்குகிறது. மெய்ப்பிக்சாமல் ஒப்புக் 

கொள்ளும் இவ்வுண்மைகளை ஆதார விதிகள் (கமய 41008 07 

postulates) என்பர். பகுப்பு வழி அளவை இயலில் சிந்தனையின் 

அடிப்படை உண்மைகளாக மு,ற்றொருமை விது, மூரணாமை விதி, 

நடுவின்மை விதி என்றவை விளங்குகின்றன, என்று கூறினோம். 

தொகுப்பு வழி அளவை பகுப்பு வழி அளவையிலிருந்து உருவத் 

இல்தான் வேறுபடுவதால், அதன் ஆதார விதிகளுக்கும் பகுப்பு 

வழி அளவையின் ஆதார விதிகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமை, 

கருத்துப் பொருளுக்கும் காட்டிப் பொருளுக்கும் உள்ளதைப் 

போன்றதே; சூக்குமத்துக்கும் தூலத்துக்கும் உள்ளதைப் 

போன்றதே. இங்கு தொகுப்பு வழி அளவையின் ஆதார விதிகளை 

விளச்குவோம். 

இயற்கை ஒற்றுமை 
தொகுப்பு வழி அளவையின் கோக்கம் பகுப்பு வரி அளவை 

Wer மேற்கோள்களாகக் கையாளப்படும் விதிகள் எங்ஙனம் 

இடைக்கின்்றன? அவற்றை எங்கனம் வருவிக்கிறோம்! எங்ஙனம் 

ஆக்குகறோம்? - என்பனவாகும். இதிலிருந்து, விதிகள் இருக் 

இன்றன . என்று ஒப்புக்கொள்ளுகிறது வெளிப்படை, ஓர் 

உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவோம். காலையில் எழுக்திருந்த 

தும், தெருவில் சேறும் தண்ணீரும் இருக்கக் கண்டு, முந்திய இரவு 
மழை பெய்இருக்க வேண்டும் என்று ஊடக்கிடறோம், இங்கனம்
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அனுமானிப்பதில் பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு வகைப்பட்ட. பொருள் . 
கள் இருப்பினும் இவை அனைத்தையும் தொடர்புறுத்துதற்கு 
ஏதுவாகியதோர் ஓற்றுமை கயம் பரவி விளங்குகிறது, என நாம் 
ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம், அல்லவா? பிரபஞ்சம் ஒரு வழிப்பட்டது. 

தாறுமாறாக இருப்பதில்லை; பொருள்கள், தனித்தனியானவை 

அல்ல, தொடர்புடையவை; இயற்கை ஒன்றாக இருக்கும் இயல் 
புடையது. தெரு வேறு, மழை வேறு, சேறு வேறு, ஆயினும், 
தெருவின் நிலைமையிலிருச்து மழை பொழிந்திருக்க வேண்டும். 
என்று காம் அறிகிறோம். கொலம்பஸ் மேற்கு முகமாக வெகு 
தூரம் யாத்திரை செய்த பிறகு, கடற்பார மிதப்பதையும், 

பட்சிகள் பறப்பதையும் கண்டு, தாம் ஆவல் கொண்டு, காடி, வந்த 
புது உலகம் அண்மையில் இருக்க வேண்டும் என்று ஙிச்சயித்துத் 
தம் கப்பலிலுள்ள மாலுமிகளின் குழப்பத்தைத் தணித்தார் 
என்று அவர் வரலாறு கூறுகிறதைப் படித்இருக்கிறோம். கடற் 
பாசி, பறவை, முதலியவற்றிற்கும் அண்மையில் உள்ள பூமிக்கும் 
தொடர்பு உண்டு என்று அவர் துணிந்தார் அல்லவா? அஃது 
எங்கனம்? இயற்கைப் பொருள்கள் ஒன்றுக்கொன்று தொடர் 
புடையவை ஆதலால். இக்கருத்தையே மசாகவி டென்னிஸன் 
சுவரின் வெடிப்பில் முளைத்துள்ள செடியின் மலரைப் (Flower in 
105 ரவர் ஏக11) பற்றிப் பாடிய செய்யுளில் அம்புசமாக விளக்கு 
கிறார். அம்மலரை முற்றும் - அறிந்தால், அதிலேயே கடவுள், 
மனிதன், இவர்களுடைய இயல்பு, அவர்களின் உறவு, முதலிய - 
வற்றை அறிந்தவர்கள் ஆவோம் என்ூஒரூர். ஆகவே, இயற்கை 
Popnow (Unity of Nature) oor g carn @fng 

காரனா காரிய விதி 

ஆனால், உலகம் அல்லது இயற்கையின் ஒன்றுபட்ட தன்மை 
யைப் பலவகைகளில் உணரலாம். உலகப் பொருள்களின் 
தொடர்பை இடம், காலம், கோக்கம் (1761௦01௦89), காரணகாரியம் 
போன்ற பல உருவங்களில் கொள்ளலாம். அதாவது, ஓவ்வொரு 
பொருளும் ஒரிடத்தில் இருப்பதாகவோ, ஒரு காலத்தில் கேருவ 
தாகவோ, ஒரு பயனை நோக்கி இருப்பதாகவோ, ஒரு காரணத்தின் 
விளைவாகவோ கருதப்படலாம், இவற்றுள் தொகுப்பு வழி 
அளவை, காரணகாரியத் தொடர்பான ஒருமைப்பாட்டையே 
கைக்கொள்ளுகிறது. இவ்வுலகில் எதுவும் காரணம் இன்றித் 
தோன்றுவதில்லை. காரணத்தில் இருந்தே காரியம் வருகிறது. வித்து 
இல்லாமல் முளை உண்டாகாது. சாரதி இன்றித் தேர் செல்லாது,
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மீகாமன் இல்லாமல் மரக்கலம் ஓடாது, ஒரு படம் சுவரிலிருந்து 
சழேவிழுந்தாலும் சரி, ஓர் ஊரின் வெப்ப தட்ப நிலை மாறினாலும் 
சரி, ஒரு கோளின் -கடமாட்டம் ஆனாலும் சரி, இவை ஒவ்வொன் 
மிற்கும் தகுந்த காரணம் உண்டு. சில சமயங்களில் ஏதோ ஒன்று 
தற்செயலாக நிகழ்ந்தது என்கிறோமே, அதன் கருத்து என்ன? 
நாம் எதிர்பாராமல் #9 நிகழ்ந்தது என்பதே; யாதொரு 
காரணமும் இல்லாமல் அது நடந்தது என்பதன்று., எதுவும் 
நிமித்தம் இல்லாமல் இஉரென்று வந்து குதிப்பஇில்லை. இதைத் 
தான் காரணகாரிய விதி (பகர of causation) என்கிறோம். 

பொருள்கள் சேர்ந்து மட்டும் இருக்கின்றன அல்ல அவை 
தொடர்புடையவை.* ் 

பொருள்களின் ஒரு தன்மை 

ஆழ்ந்து கவனித்தால், இக்காரணகாரிய விதி இன்னோர் உட் 
கருத்தை உடையது என்பதும் விளங்கும். காரணங்கள் ஓர் இயல் 
பானவை. ஓரே தன்மையான காரியத்துக்கு ஓரே தன்மையான 
காரணம் உளது. ஒரு காரணம் ஓரே வகையான காரியத்தையே 
உண்டு பண்ணும். எட்டிக் கொட்டையை விதைத்துக் கரும்பை 
எதிர்பார்க்கும் பேதை உளனோ? அவரை போட்டால் துவரை 
முளைக்குமோ? தினை விகாத்துச் சோளம் அறுத்தல் இயலுமா?” 
“நெருப்பு எப்போதும் வெப்பத்தையே தரும்: தண்ணீரைக் 
காய்ச்சும், இடீரென்று தண்ணீரை உறையச் செய்யாது,' erat gy 
எல்லோரும் நம்புகிருர்கள். கல்லை மேலே எறிந்தால் ழே விழுமே 
ஒழிய ஆகாயத்தில் பறக்காது. மலையிலிருந்து குதிப்பவன் பூமியின் 
சர்ப்புக்குத் தப்ப முடியுமா? சூரியன் கிழக்கிலேயே உதிக்கும் 
என்று உறுதியாக ஈம்புகிறோம். மரத்திலிருந்து முதிர்ந்த கனிகள் 
விழுசன்றன; மேல் நோக்கிச் செல்வதில்லை, உணவு, ஊட்டத் 
தைத் தருகிறது; திடீரென்று நஞ்சாக மாறிச் சாவை உண்டு 
பண்ணும் என்று நாம் ஐயம் அடைகிறதில்லை. இதைத்தான் 

பொருளின் ஒரு தன்மை (பிளம்) என்கிறோம். பொருளின் 
அடிப்படையான தன்மை வேறுபடாது. கனமழை பெய்து, காடு 

தளிர்த்தது என்கிறோம். மண் இறுகும்; நீர் பரவும்; தீச்சுடும்; 

காற்றுச் சஞ்சரிக்கும்; ஆகாயம் இடந்தரும்; என்மெல்லாம் உறுதி 

யாக நம்புகிறோம். 
இவை அனைத்தும் அவ்வப் பொருள்களின் இயல்பே. இவ் 

விதியை ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் காரணம் என்னும் பதம் பொரு 
  

* Creighton & Smart: Introduction to logic.
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ளுடையதாகாது. சில் வேளைகளில் காரணத்துக்குப் பின் 
காரியம் தோன்றினாலும், சில் வேளைகளில் தோன்றாுவிடினும், 
ராம் முச்தியதைக் காரணம் என்றாவது பிந்தியதைக் காரியம் 
என்றாவது எங்ஙனம் நினைக்க இயலும்? காரணம் எக்காலத்திலும் 
அதற்குரிய காரியத்தை உண்டுபண்ணும். ஆகையால், ஓரு முறை 

கன யழைக்குப் பிறகு சாலை, தண்ணீரால் மூடப்பட்டும் 
சேற்றுடன் கூடியும் இருப்பதைப் பார்த்துவிட்டுக் சன மழை 
எங்கும் எக்காலத்திலும் சாலைகளை இங்ஙனம் செய்யும் என்று 
அ௮னுமானிக்கிறோம். இவ்வு தாரணத்திவிருந்து உலகம் ஒன்றாக 

இருக்கும் தன்மை உடையது என்றும், நிகழ்ச்சிகள் அனைத்துக்கும் 
காரணங்கள் உண்டு என்றும், காரணங்கள் ஐரே தன்மை 

உடையவை என்றும், அறிகிறோம். இவ்வுண்மைகளா ஒப்புக் 

கொள்வதால்தான் பொது விதிகள் நமக்குக் Gen aed. Pa 
பிரதிநிதியான எடுத்துக்காட்டுகளைப் பகுப்பதால் நிமைவுரைகளை 
அடைகிறோம். அவ்வுண்மைகளை ஒப்புக்கொள்ளாவிடில், தொகுத் 
த.றிஆய்வின் வேலை நடவாது, தொகுப்பு வழி அளவை இயவலுக்கு 
ஆதாரம் இயற்கை ஒற்றுமை, காரண காரிய நியமம், பொருளின் 
ஒரு தன்மை, ஆகிய உண்மைகளே. தொகுப்பு வழி அளவை 
இயலின் ஆதார விதிகளைக் கூறும்போது, சிலர் இவை மூன்றை 
யூம் கூறுவர், லர் காரணகாரிய விஇயைச் கூறுவர்; அப்போது 
மற்ற இரண்டும் அதில் அடங்கியவை ஆகும்; வேறு இலர் 
பொருளின் ஒரு தன்மை என்று கூறுவர். அப்போதும் மற்ற 
இரண்டும், அதில் அடங்கியதாகக் கொள்வர். இவை மூன்றும் 
நெருங்கிய தொடர்புடையவை. இவற்றில் ஒவ்வொன்றும் மற்ற 
இரண்டையும் குறிக்கும், சுருங்கக்கூறின், உலகப் பொருள்கள் 
தொடர்புடையவை; அத்தொடர்பு காரண காரியத் தொடர் 
பாகும்; அது ஓரே தன்மை உடையதாகும். 

இவற்றுக்கு அத்தாட்டி 
இவ் ஆதார விதிகளை நேராக மெய்ப்பிக்க இயலாது; ஆனால், 

இவற்றை ஓப்புக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது என்று நிரூபிஃ 
கலாம். அதாவது மறுதலை நிரூபணமே செய்ய முடியும், இவற்றை 
ஓப்புக்கொள்ளாவிடில், காம் பிழைக்கு ஓடுச்சப்படுச லுக்கு 
(Reductio adabsurdum) உள்ளாகிறோம், இத் தத்துவங்களை 
ஏற்காவிடில், அறிவியல் ஆராய்ச்சியும் உலக நடவடிக்கைகளும் 
நடைபெறு. பொருள்கள் ஒரே தன்மை உடையவையாக இரா 
விடில், விஞ்ஞானிகள் புதுமைகளைக் கண்டுபிடிக்க "இயலாது;
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நாமும் ஈம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பொருள்களுக்கு“ 

ஏற்றவாறு நடந்துகொள்ள இயலாது. மேலே கூறிய வண்ணம், 

தண்ணீரை நெருப்பு ஒருபொழுது சுடவும், மற்றொரு பொழுது 

குளிரவும் செய்தால், சாம் நெருப்பினிடம் எங்கனம் நடந்து 

கொள்வது? எந்த வேளை காய்ச்சும், எந்த வேளை குளீரச் செய்யும் 

என்ற உறுதியான_அறிவு ஏற்படாது. இது சாத்தியம் இல்லாத 

காரியம். பொருள்களின் இயல்பு திடீரென்று மாறினால், உலகம் 

முற்றும் நிலைதடுமாற்றம் உடையதாகும். பொருள்களின் 

தன்மையை கம்பி, ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது. ஆனால், 

விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளும் உலக நடவடிக்கைகளும், நடந்து 

வருகின்றன என்பது யாவருக்கும் கண்கூடு. ஆகவே, இத் தத்து 

வங்கள் உண்மையே, இவற்றை காம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 

இது எங்கனம் எனில், பகற்பொழுது உண்ணாத தேவதத்தன் 

பருத்திருக்கிறான் என்னும் இடத்தில், பருமை இரவு உண்டலால் 

பொருந்தும் அன் றி, வேறோர் ஆற்றால் பொருந்தாது என்பதுபோல், 

இராப் போஜனமும் இல்லாமல் பருமை உண்டாகாது. 

அங்ஙனமே, அறிவியல் முன்னேற்றமும், உலக ஈடவடிக்கையும் 

இத் தத்துவங்கள் உண்மை என்று ஒப்புக்கொள்ளாவிடில்; 

நட்வா,. 
ஆனது பற்றியே, பொருளின் தன்மையை எல்லாத் தொகுப்பு 

வழி ஆய்வுக்கும் துணிபொருட் பிரமாணமாகக் கூறுவது உண்டு. 

இந்த ஆய்வைப் பின்வரும் ௮னுமானமாகக் கூறுவது உண்டு. 

காரணங்கள் ஒரே தன்மை உடையவை ( அதாவது ஒரு காரணம் 

ஓரே காரியத்தை உண்டாக்கும்); (துணிபொருட் பிரமாணம்]. 

‘eg’ ‘wana உண்டாக்குகிறது; (பக்கப்பொருட் பிரமாணம்] 

ஆகவே, 1௧: எப்போதும், எக்காலத்திலும் பவை உண்டாக்கும் , 

(மூடிவு], இங்கே துணிபொருட் பிரமாணம், பொருள்களின் ஓரே 

தன்மையாகவும், பக்கப்பொருட் பிரமாணம் இரண்டு நிகழ்ச்சி 

களின் சேர்க்கையாகவும், முடிவு, காரணகாரியத் தொடர்பாகவும் 

விளங்குகின்றன. 

நேராக மெய்ப்பித்தலின் இயலாமை 

பொருள்களின் ஒரே தன்மைய மில் (18111) என்னும் 

ஆங்கிலத் தார்க்ககர், நேராக, அநுபவத்திலிருந்து மெய்ப்பிக்க 

முயன்றார். அதாவது பொருள்களின் ஒரு தன்மை அநுபவ 

நிறைவுரை (Empirical generalisation) எனக் கொண்டோர், 

“டுவப்பம் பருக்கச் செய்கிறது; குளிர்ச்சி சுருங்கச் 'செய்கிறது;
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இ. சுடுகிறது; தண்ணீர் நனைக்கிறது; ஆகையால், ஓவ்வொரு 

காரியத்துக்கும், ou jee உண்டு; இக்காரணங்களும், ஓரே 

தன்மை உடையவை.” என்பர். இந்த வாதத்தை ஊன்றிக் கவனிப் 

போம். இங்கு மில் என்பவர் பொருள்களின் ஒரு தன்மையை எண் 

ணெடுப்பு முறையில் மெய்ப்பிக்க முயலுகிறுர். ஆனால், வெப்பம் 

சில் இடங்களில் பெருகச் செய்வது, என்பதுதான் ஈம.து அநுபவம். 

இதிலிருந்து எங்கும் வெப்பம் பெருகச் செய்யும் என்பதற்கு 

ஆதாரம் யாதூ இங்ஙனமே, குளிர்ச்சி சில் இடங்களில் சுருங்கச் 

செய்வதிலிருந்து எங்கும் சுருங்கச் செய்யும் என்று சொல்வதற்கு 

இவருக்கு. அதிகாரம் உண்டா? இவர் மெய்ப்பிக்க வேண்டிய 

(பொருள்களின் ஒரு தன்மையை' இங்கெல்லாம் நிரூபணம் செய்யா 

மலே ஒருவாறு ஓப்புக்கொண்டு விட்டார். இவர் கூறும் வாதம் 

"முடிவு கோடல்' என்னும் குற்ற மூடையது. மே௰்கோள், மூடி 

வைச் சாதிக்காமல், மேற்கோளே முடிவை இரக்கிறது. 

இங்ஙனமே, சில் காரணங்கள் ஓரே தன்மை உடையவை என்னும் 

எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து, காரணங்கள் அனைத்தும் ஓரே தன்மை 

உடையவை என்னும் முடிவை அடைய இவருக்கு ஆதாரம் 

உளதா? இங்கே இன்னொரு முறை பொருள்களின் ஒற்றுமையை 

மெய்ப்பிச்காமல் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார். இங்கனம் இருமுறை இத் 

தத்துவத்தை ஒப்புக்கொண்டுவிட்டு, இதன் மூலமாகப் பொருள் 

களின் ஒருமைப்பாட்டை நிரூபணம் செய்ததாக இவர் உரைப்பது 

விர்தையே, இங்கு, மேற்கோள்களின் மூலமாக மூடிவை அடைவ 

தாகச் சொல்வது சரியன்று; ஏனெனில், மேற்கோள்களின் உண் 

மைக்கே முடிவு தேவையாக இருக்கறது. சில உதாரணங்களி 

லிருந்து தனித்தனிக் காரண காரிய சம்பந்தத்தை அடைவதிலும், 

தனித்தனிக் காரணகாரிய 'சம்பந்தங்களிலிருந்து பொதுவான பிர 

பஞ்ச ஒரு தன்மையை அடைவதிலும், மேற்கோள் முடிவை இரத் 

தல் போலியைக் காண்கிறோம். இது குதிரைக்கு முன் வண்டியை 

நிறுத்துவது போல் ஆூறது. மில் செய்த பிழை யாதெனில் 

பொருள்களின் ஒரு தன்மை எல்லா அநுபவத்துக்கும் ஆதாரம் 

என்றும், அதுவே அ.நுபவத்திலிருந்து நிரூபிக்கக்கூடிய ' முடிவு 
என்றும் எண்ணியதே. இக் கொள்கைகள் இரண்டும் முரணா 

னவை. ஆதாரத்துக்கு ஆதாரம் காண முயலுவது முறையன்று 

என்பதை மறக்துவீட்டார் போலும், 

மில் என்பவர் பொருளின் ஒரு தன்மைக்குக் கொடுத்த வருணனை 

மில் என்பவர் பொருள்களின் ஒரு தன்மையைப் பின்வருமாறு 

உரை செய்கிருர். *தெரியாதது தெரிந்ததை ஒத்திருக்கும்; எதிர்



காலம் 

- ஆதார விதிகள் 228 

இறந்த காலத்சை இத்திருக்கும்; இதுவரை கண்ட 
தொடர்புகள் தொடர்ந்து வரும்." இதைச் சோதிப்போம், எதிர் 
காலம் இறந்த காலத்தை ஓத்திராமற் போனாலும், பொருள் களின் 
ஒரு தன்மை விதி தவருகாது., வருங்காலம், இறந்த காலத்தை 

“ஒத்திருக்க வேண்டும் என்று அனுமானிப்பதற்கு யாது ஆதாரமோ 
அதை அவர் கூறவில்லை. வருங்கால நிமித் தங்களுக்கும், இறந்த 
கால நபிமித்தங்களுக்கும் முற்றும் ஓருமைப்பாடு இருந்தால், 
இறந்த காலத்தை வருங்காலம் ஓத்திருக்கும், சந்தர்ப்பங்கள் 
மாறிவிட்டால் வருங்காலம் இறந்த காலத்தை இத்திராது. 
இதுவரை, கல்லூரியில் தருக்க நாலை அன்னிய மொழியில் 
மாணவர்கள் கற்றதால் பலர் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தார்கள். 
இங்ஙகனமே இனியும் இருக்கும் என்ற நிச்சயம் உண்டா? தாய் 
மொழியில் இந்நூலைப் பயிலலாம், அப்போது வருங்காலம் 
இறந்த காலத்தை ஓச்திராது; ஓத்திறுக்க வேண்டாம். Obs 
தங்களில் ஒருமைப்பாடு உண்டானால், நிகழ்ச்சகெளாம் ஒருமைப் 
பாடு உடையவை எஏன்ழே பொருள்களின் தரு தன்மை என்னும் 
விஇ கூறுகிறது. வெகு நாட்களாக இன்று வரையில் கோழிக்கு 
அன்புடன் sie இனி, நிறையப்போட்டு வளர்த்துவர்தவன், . 
இன்று அதன் மென்னியைத் திருச் சறிசமைச்சலாம், சச்தர்ப்பம் 
மாறிவிட்டது. மில் என்பவர் எண்ணெடுப்பையே CPD DUT EE 
கொண்டவர் ஆதலால் இங்கனம் உரைக்கிழுர். அவர் அதுபவு 
வழிக் கொள்சையினர் (பமறர்ர்0180) பொருள்களைப் பகுக்கும் 
(Analysis) pn pmws கைக் கொள்ளவில்லை. 

பயிற்சி வினாக்கள் 

தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் ஆதார விதிரள் பாவை? 
அவற்றை எங்ஙனம் மெய்ப்பிக்கலாம்? 

பொருள்களின் ஒரு தன்மை என்றால் என்ன? எல்லாத் தொகுப்பு 
வழி ஆய்வுகளின் துணிபொருட் பிரமாணமும் பொருள்களின் 
ஒரு தன்மை ஆகும், இக்கூற்றை விளக்கு, 
*வருங்காலம் இறச்த காலத்தை ஒத்திருக்கும், தெரியாதவை 
தெரிர்தவற்றை ஒத்திருக்கும்; கண்ட தொடர்புகள் இனியும் 
தொடரும்' என்ற மில் என்பவரின் உரைகளை ஆராய்க, 
“பொருள்கள் சேர்ர்து மட்டும் இருக்கின்றன அல்ல, அவை 
தொடர்புடையவை”--இலைத விளக்கி உதாரணங்கள் திருக. 
தொகுப்பு வமி அளவை இயலின் ஆதார விதிகளுக்கும் பகுப்பு 
வழி அளவை இயலின் ஆதார விதிகளுக்கும் உள்ள உறவை 
விளக்குக, - ்
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தாரண காரியத் தொடர்பு விதி இயற்கையின் ஒரு தன்மையை 

யுங் கொண்டது -இக்கூறை - எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விளக்குக, * ் . ட 2 உ) 

இயற்கை ஒருவழிப்ப 

ஒப்புக்கொள்ளாவிடில் 

மில்லை, -இதை ஆராய்க 

பொருள்களின் ஒரே தன்மை என்னும் விதிக்குப் புறகடை 

உளதா? இவ்விதியைத் தொகுத்தறி ஆய்வின் பயனாக மெய்ப் 

பிச்சகலாமா? . 

ட்டது; தாறுமாறாக இருப்பதில்லை என்பதை 

தொகுப்பு வழி அளவை இயலே சாத்திய 

௩



16. தொருப்பு வழி அளவையின் படிகள்: 

உற்று நோக்கலும் விளக்கமும் 

தொகுப்பு வழி அளவை ஒரே தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் 

AGO இரண்டு படிகள் உள்ளதாகச் சொல்லலாம். அதை உற்று 

Ger&éseo (Observation), Forges (Explanation) என்னும் இரு 

பகுஇகளாகப் பிரிக்கலாம். எனினும், அவை இரண்டும் ஒன்றை 

ஒன்று அனுசரித்தே நிற்கின்றன; ஈண்டு ஒன்று முடிகிற; 
ஆண்டு மற்றது தொடங்குகிறது என்று சொல்வதரிது. உற்று 

நோக்கல் வேறு; விளக்கம் வேறு; உற்று சோக்கலின் முறைகள் 

வேறு; விளக்கத்தின் முறைகள் வேறு; உற்று கோக்கலின் 

மூறைகள் முடிந்த பின்னரே, விளக்கத்தின் முறைகள் தொடங் 

கும் என்பர் ஒரு சாரார். ஆனால், அது சரியன்று. 

உற்று நோக்கல் a 

உற்று கோக்கலில் அல்லது காட்சியில் உள்ளம் செயலற்று 

இருக்கறது என்றும், விளக்கத்தில் உள்ளம் செயல் உடையது 

என்றும் எண்ணுவதால், மேற்கூறிய கருத்து வெளிவந்தது. மை 

ஓற்றும் காகிதம் போலும், நிழற்படம் பிடிக்கும் கருவி போலும் 

நமது உள்ளம் உற்று நகோக்கலில் அதன் முன் நிற்கும் பொருள் 

களை எற்றுக்கொள்ளுகிறது என்று நம்புவர் சிலர். ஆனால், இக் 

கூற்று பழுதுடையது. பார்த்தல் அல்லது காண்டல் என்றால் 

கண்களை விழித்துக்கொண்டாவது, காதுகளை நிமிர்த்திக்கொண் 

டாவது இருப்பது அன்று. மனம் வேலை செய்யாவிட்டால், காம் 

பார்க்கவோ, கேட்கவோ முடியாது. உண்மையில் பார்ப்பது சண் 

அல்ல; கேட்பது காது அல்ல; ஆனால், கண், காது இவற்றிற்குப் 

பின்னிருந்து இவற்றை ஆட்டிவைக்கும் மனமே ஆகும், சில 

சமயங்களில் காம் (சண்களை) விழித்துக்கொண்் டிருந்தும் எதிரில் 

வெட்ட வெளிச்சமாக இருக்கும் பொருள்கள் ஈமக்குத் தோன்றுவ 

இல்லை என்பதைக் கண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? ' இடையன் 

ஆட்டைத் தோளில் போட்டுக்கொண்டே தேடியது பற்றிக் 

கேட்டதில்லையா? அஃது எனெனில் அவன் மனம் வேறு 

எதிலோ. எடுபட்டிருக்ததால். ஊன்றிப் பார்க்கும் இறமை 

அற்றவன் போனால், காடெல்லாம் சுற்றினாலும் ஒரு விறகு கூடச் 

m- gor—15
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கண்டெடுத்து வரமாட்டான். ஒரு காட்டில் இரண்டு வர்த்தகர்கள் 

தங்கள் ஒட்டகத்தைக் காணாமல் தேடியபோது, வழியில் ஒரு 

பரதே௫ியைக் கண்டு, ஒட்டகத்தைப் பற்றி விசாரித்தார்கள். 

(கோதுமையும் தேன் ஜாடியுமா ஏற்றியிருக் தீர்கள்? ஒட்டகத்தின் 

ஒரு கண் குருடோ? ஒரு கால் கொண்டியோ? மேல் வாய்ப் பற்கள் 

இல்லையோ?” எனப் பல கேள்விகளைப் பரதே? கேட்டான். வர்த்த 

கர்கள் சற்றுத் தைரியம் அடைந்து, ஆவலுடன், “அவ்வொட்டகம் 

எங்கே? சொல்லு” என்று கேட்டார்கள். உடனே, பரதேசி தான் 

ஒட்டகத்தைப் பார்த்ததே இல்லையென்றும், தனக்கு ஒன்றுக் 

தெரியாது என்றும் சாதித்தான். இதைக் கேட்ட வர்த்தகர்கள் 

அவன் மோசக்காரன் என்று ஐயங்கொண்டு, அவன்தான் ஓட்ட- 

கத்தைத் இருடியிருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதியிடம் முறை 

யிட்டார்கள்.  பரதேசியோ தான் குற்றமற்றவன் என்று 

சொன்னான். நீதிபஇ; “அந்த ஒட்டகத்தைப் பார்த்திராவிடில், 

உனக்கு அதைப்பற்றிய விவரம் யாவும் எவ்வாறு தெரிந்தது? இது 

புதுமையாக இருக்கிறதே!” என்றார். பரதேசி பதில் உரைத்த 

தாவது: **நான் வரும்போது வழியில் எறும்புகள் சாரி சாரியாக 

ஒரு பக்கத்தில் -ஊர்ந்து சென்றமை பற்றி ஒரு பக்கத்தில் 

கோதுமையும், ஈக்கள் மற்றொரு பக்கத்தில் மொய்த்துக்கொண் 

டிருக்தமை பற்றி, மறுபக்கத்தில் தேனும் ஏற்றியிருக்க வேண்டும் 

என்று ஊடூத்தேன். பாதையிலுள்ள மரங்களில் ஒரு பக்கத்து 

இலைகளே தின்னப்பட்டிருந்தமையால், ஒரு கண் குருடு என்று 

எண்ணினேன். இலைகள் கடிபட்டும் கடிபடாதும் இருப்பதைக் 

கண்டு ஒட்டகத்துக்கு மேல்வாய்ப் பல் இல்லை என்று மினைத் 

தேன், மேலும், மூன்று கால்களின் சுவடுகளே தெரிக்தமையால், 

ஒரு கால் கொண்டி. என்பது தோன்றிற்று. கான் அந்த மிருகத் 

தைப் பார்க்கவில்லை. முழு மனத்தையும் செலுத்திக் காட்டி. 

லிருந்த நிமித்தங்களைக் கவனித்தேன். வேறொன்றும் இல்லை” 

ஏன்றுன். கவனித்துப் பார்த்தல், உற்று நோக்கல் என்பது 

எத்தகையது என்பது இதிலிருந்து விளங்குகிறது; பார்ப்பதில் 

மனத்தின் அலுவல் எத்தகையது என்றும் தெரிகிறது. மனக் 

கவர்ச்சி உள்ளவழ்.றிலே புலன்கள் செல்லும். உற்று கோக்கும் 

போதெல்லாம் ஏதோ ஓர் எண்ணத்தை மனத்தில் வைத்துக் 

கொண்டோ, ஏதோ ஒரு பிரச்சினையின் பொருட்டோ கோக்கு 

இரோம். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நம்மைத் தூண்டும் அகேக 

பொருள்களில் சிலவற்றை மட்டும் சாம் கவனிக்கிறோம்; மற்ற 

வற்றைப் புறக்கணிக்கிறோம். நாம் ஒரு சொற்பொழிவைச்
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(கேட்கும்போது, அகேகம் பொருள்கள், ஈமது சுவை, ஒளி, ஊறு, 
ஓசை, நர்ற்றம் என்னும் ஐம்புலன்களையும் கவர்கின்றன. 
தெருவில் ஒடும் வண்டியின் ஓசை, ஈமது உடையின் பளு, அடுத்த 

அறையில் போடும் சப்தம், இங்கு வீசும் காற்று, நடைபெறும் 
சொற்பொழிவு முதலியவை ஈமது புலன்களைத் தூண்டினாலும், 
அவற்றுள் சொற்பொழிவையே காது கொடுத்துக் கேட்கிறோம்) 
எனெனில், அந்தச் சமயத்தில் அவர் சொல்வதைத் தெரிந்து 
கொள்வதில்தான் ஈமக்கு விருப்பம், உற்று நோக்கல், ஏதோ 
ஒரு காரியத்தின் பொருட்டே எப்போதும் செயல் புரிகிறது; ஒரு 
பயனைக் குறித்தே அது கடக்கிறது. நம்முடைய கருதுகோள்ச் 

“ சோதனை செய்வதன் பொருட்டே, காம் உற்று கோக்குகிறம் 

: என்பது இண்ணம், அங்ஙனம் ஆகில், உற்று நோக்கலும் 
விளக்கம் போல மனத்தின் வேலையைக் குறிக்கிறது. காண்டலில் 
நமது மனம் தொழில் புரியாமலோ, சாந்தமாகவோ இருக்கிறது 
என்று கூறுவது சரியன்று, கருதுகோள் இல்லாது உற்று 

கோக்கல் கண்மூடித் தனமாகும். , 

உற்று நோக்கல், விளக்கம், இவற்றின் உறவு 

உற்று நோக்கல், விளக்கம் இவை இரண்டுக்கும் உள்ள சில 

வேற்றுமைகளையும் குறித்தல் வேண்டும். எங்கு உற்று கோக்கல் 

முடிகிறது என்றோ, விளக்கம் தொடங்குகிறது என்றோ திட்ட 

மாகச் சொல்ல இயலாமற் போனாலும், பொருளைச் சரியாகக் 

கவனித்து, அதனுடைய பரிமாண த்தை நிறுத்தோ, எண்ணியோ, 

அளக்தோ செய்தல் வேண்டும், பொருளின் பண்புகளைப் புரிந்து 

கொள்ளவேண்டும். இங்ஙனம் பொருளை வருணித்தல்(11801ற140) 

உற்று நோக்கல் ஆகும். இஃது ஓர் ஆராய்ச்சியின் தொடக்கந்தைச் 

சார்ந்தது. விளக்கமோ எனில், கொடுத்திருக்கும் பொருளுக்கும் 

மற்றுமுள்ள பொருள்களுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் காட்டு 

இறது. இதைச் செய்ய யுக்தி, வாதம், சிந்தனை, கருதுகோள், 
ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல் போன்ற புத்தியின் செயல்கள் தேவை, 

இது தொகுப்பு வழி அளவையின் முடிவைச் சார்ந்தது. உற்று 

நோக்க லுக்குக் கருவிகளைக் கையாளுதல், வேண்டிய விவரங்களைத் 

திரட்டல், கைத் திறன் போன்றவை முக்கிய உறுப்புக்களாகும். 

விளகச்கத்திலோ தருக்கம், புத்தி சாதுரியம், இவை மூக்க 

அம்சமாம். எனினும், இவை இரண்டும் முற்றும் வேறல்ல, 

உற்று நோக்கலில் மனத்தின் கருதுகோள் ஆற்றல் உபயோகிக்கப் 

பெறுவது போல், விளக்கம் என்பது முழுமை பெற்ற வருண
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னையே தவிர வேறில்லை, அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சி 

எங்கனம் நேருகிறது என்று தெரிந்துகொண்டால் மட்டும் திருப்தி 

அடையாமல், ஏன் அந்த நிகழ்ச்சி அங்ஙனம் நேருகிறது என்று 

- தெரிந்துகொள்ளவும் முயலுகிறது. சென்னையில் ஐப்பசியில் ஏன் 

அதிக மழை பெய்கிறது என்று சிந்திக்கிறோம். இந்த மிகழ்ச்சி 

எந்தப் பொதுவிதயில் அடங்கியுள்ளது என்று ஆராய்கிறோம். 

வடகிழக்குப் பருவக் காற்றின் விளைவு என்று விளக்கம் 

செய்கிறோம். ஆகவே, விளக்கம் ஒரு பொருளுக்கும் ஏனைய 

பொருள்களுக்கும் உள்ள. தொடர்பைக் கூறுகிறது, எனவே, 

விளக்கம் முழுமைபெற்ற வருணனை ஆகும். உற்று கோச்கலில் 

தொடங்க வருணனையை இது பூர்த்தி செய்கிறது. கெப்ளர் 

(Kepler) என்னும் வானஇயல் அறிஞர் செவ்வாய் என்னும் 

கோள் தோன்றிய பல இடங்களைக் கவனித்துப் பார்த்து, அதன் 

போக்கு ஒரு நீண்ட வட்டம் என்று வருணித்தார். நியூட்டன் 

னர்) என்னும் விஞ்ஞானி இவ்விஷயத்தை மற்ற விஷயங் 

களுடன் தொடர்புறுத்திச் செவ்வாயின் போக்கை அகண்ட 

eins gose of Gulor (Universal Law of Gravitation) உதாரண 

மாக விளக்கஞ் செய்தார். கோள்களின் ஈடமாட்டத்தையும் 

மற்றப் பொருள்களின் நடமாட்டத்தையும் தொடர்புறுத்தி, முற் 

கூறியது பிற்கூறியதன் எடுத்துக் காட்டாகும் என்று காண் 

பித்தார். வருணனைக்கும் விளக்கத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை 

யையும் உறவையும் இவ் உதாரணங்கள் கூறுகின்றன. உற்று 

நோக்கல் தன் முடிவை அடைந்தால், விளக்கம் ஆகிறது; உற்று 

கோக்கல் விசாரணையின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது; 

விளக்கமோ அதன் முடிவைக் குறிக்கிறது. ஆகவே, இவை 

மூறையே ஆராய்ச்சியின் முற்பகுதியும் பிற்பகுதியும் எனலாம். 

காட்டியும் செய்க் காட்சியும் 

காட்சி, செய்க் காட்சி, இவ்விரண்டு முறைகளையும் 

அறிவியலார் கையாளுகிறார்கள். வானத்தில் தோன்றும் நட்சத் 

இரங்களையும் கோள்களையும் காம் காண்பது உற்று நோக்கல் 

ஆகும், இதைச் சாதாரணமாகக் காட்சி அல்லது இயற்கைக் 

காட்சி என்னலாம். ஆனால், ஆய் கூடத்தில் பெளதிக 
அறிவியலார், வேதி இயல் அறிவியலார் இவர்கள் தனிப்பட்ட 

ஏற்பாடுகள் செய்வதைச் செய்க்காட்சி அல்லது சோதனை 

(மனமார) எனலாம். இவ்விரண்டு முறைகளுமே தேவை; 

இவை இரண்டும் ஒரே நோக்கம் உடையவை; அதாவது குறிப்பிட்ட



தொருப்பு வழி அளவையின் படிகள் 229° 

விஷயத்தைச் சார்ந்த எடுத்துக்காட்டுகளை அளித்து, அவ் 
விஷயத்தின் தன்மையை உணர்த்துவதே. எடுத்துக்காட்டுகள் 
காட்சியால் இடைத்தால் என்ன, செய்கிகாட்டுயால் கிடைத்தால் 

என்ன? சில இடங்களில் காட்சியும், சல இடங்களில் செய்க் 
காட்சியும் ஈமக்கு உதவுகின் றன. 

காட்சியில் எடுத்துக்காட்டுகள் கடைக்கும் வரையில் நாம் 

காத்திருக்க வேண்டும், அவை நேரும் வரிசையிலும், முழையிலும் 

அவற்றை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். காட்சியில் இயற்கை 
உதாரணங்களைக் காண்கிறோம்: செய்கீகாட்சியில் உசாரணங்களை 
ஆக்குகிறோம். செய்க்காட்சியில் நமக்குத் தேவையானதை நாம் 
அப்போதைக்கப்போது, ஈம் விருப்பப்படி. வரவழைக்கலாம். 

பொருள்களை நம் விருப்பப்படி காணலாம், அவற்றை நம்ருடைய 

ஆட்சிக்கு உட்படுத்தலாம். செய்க்காட்சியும் ஓரு வகைக் 
காட்சியே. நாம் தீர்மானிக்கும் சர்தர்ப்பங்களில் சாண்பதே செய்க் 

் காட்டியொகும். செய்க்காட்சியை ஈமது ஆணைக்கு உட்பட்ட 
சிறப்பான காட்சி என்னலாம், செய்ச்காட்சியின் நோக்கமும் 
காண்டலே. இரண்டிலும் மனம் தொழில் புரிகிறது. காண்டல் 
என்றால் வெறித்துப் பார்ப்பது அன்று; அறிவுச் செயலுடன் 
பார்த்தலே என்று முன்பே கூறினோம், ஆயினும், செய்க்காட்சியில் 

பொருள்களும், அவற்றின் நிமித்தங்களும் ஈம்மூடைய ஆட்சிக்கு 
உட்பட்டிருத்தலால் காட்சியை விடச் செய்க்காட்சியில் பல 
அனுகூலங்கள் உண்டு. 

செய்க்காட்சியின் அனுகூலங்கள்₹ 

செய்க்காட்9, குறிப்பிட்ட விஷயத்தை அகேக சந்தர்ப்பங் 
களில் பார்க்கச் செய்து, அதன் இயல்பை வெளியிடுகிறது. எரியும் 
மெழுகுவர்த்தியை ஆக்ஸிஜன் (7220) உள்ள ஒரு ஜாடியிலும் 
நைட்ரஜன் (1114202210) உள்ள ஒரு ஜாடியிலும் புகுத்தி, அது 

எதில் எரிகிறது, எதில் எரிகிறதில்லை என்பதைச் சோதனை 
காண்பிக்கிறது. பல் சோதனைகள் மூலம், எம்மாதிரி நடவு 
செய்தால் அல்லது எந்த உரம் போட்டால் விளைவு அதிகமாகும் 

என்று தனித்தனியே காண்டுறோம். பாரமானி (ரஸ) 
யைக் கடல் மட்டத்திலும், மலைமேலும், பள்ளத்தாக்கலும் 
உற்று நோக்கப் பாதரசத்தின் தாரையிலிருந்து வாயுமண்டலத்தின் 
ipsegsengs (Atmospheric pressure) srarGGapb. செய்க 

காட்சி காம் ஆராயும் பொருளை ஈமக்கு வேண்டிய அளவில் 

தருகிறது. பொருள்களின் கொதி dv (Boiling point), 2.6 mae
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(Freezing 011) போன்றவற்றை இயற்கைக் காட்சி தருவதில்லை; 

இவற்றைச் செய்க்காட்சியே வெளியிடுகன்றது. மூலகங்களை 

எம்முறையில் சேர்த்தால் கூட்டுப் பொருள்கள் உண்டாகும் என்று 
சோதனையே வெளியிடுகிறது. தண்ணீரை உண்டாக்க ஆக்ஸிஐன், 
ஹைட்ரஜன், இவை எந்த அளவில் வேண்டும் என்பதைச் 
செய்க்காட்சியே தெரிவிக்கிறது: உதாரணங்களை ஈமக்கு வேண்டும் 
போதெல்லாம் சோதனை ஆக்கித்தருகிறது. அங்ஙனம் இல்லாமல் 
இயற்கையில் ஈமக்குக் இடைக்கும்போதே" உதாரணங்களைப் : 
பார்த்தால் போதும் என்றால், விஞ்ஞானங்களில் கண்டுபிடிக்கப். 
பட்டிருக்கும் புதுமைகள் ஈமக்குக் கஇடைத்திரா. புயற்காலங் 
களில் இயற்கையாக உண்டாகும் மின்சாரத்தையே ஈம்பியிருநீதால், 
மின்சார இயல் இன்று பெற்றிருக்கும் முன்னேற்றத்தை அடைக் 
இராது, பெளதிக வல்லுகர்கள் தேவையானபோதெல்லாம் 
ஆய்கூடத்தில் மின்சாரத்தை வருவித்து அதன் உபயோகங்களையும் 
விகோத்ங்களையும் கண்டுபிடி தீ திருக்கிறார்கள். இங்ஙனமே ஆகாய 

மார்க்கமாக விமானத்தில் செல்லுதல் இக்காலத்தில் தேர்ச்சி 

யடைரச்்திருப்பதற்குக் காரணம், ௮அசேசக நிருமாணிகள் விடா 
மூயற்சியுடன் மேன் மேலும் செய்த சோகதனைகளே. அண்மையில் 
செயற்கை நிலாக்களை - ஸ்பூதீனிக் ($றாம்மர்) - வானவெளியில் 
மிதக்கவிடும் சாதனைகள், சோ தனை களின் விளைவே, இச்சாதனை கள் 

வெறும் காட்சியால் பெறமுடியாதவை என்பதில் ஐயமில்லை. 

எக்ஸ்ரே போவ) என்னும் அதிசயக் கரணங்களை ரான்ட்ஜன் 

(3௦றந்த௭) என்பவர் ஆராய்ச்சி செய்து, புதிய புதிய ஆச்சரியங் 
களைச் சோதனை மூலம் கண்டு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்., mage 
சந்திர போஸ் சோதனைகளைக் கொண்டு, தாவரங்களுக்கும் 
சகதுக்கம் உணரும் தன்மை உண்டு என்றும், அவையும் 
மரணத்துக்கு அஞ்சுகின்றன என்றும் காண்பித்திருக்கிருர். 
சோதனை இல்லாமல் முற்றும் காட்சியைக் கையாளுபவன் 
சரியான சந்தர்ப்பம் நேரும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டும். 

இன்புளுவன்ஸா (11628). போன்ற சரத்தின் தன்மையை 
யாவது, வியாபாரக் குழப்பத்தையாவது, பண வீக்கத்தையாவது, 

ஓரு வால் நட்சத்திரத்தையாவது பார்கக வேண்டுமானால், ௮கேக. 
ஆண்டுகள் காம் காத்திருக்க வேண்டும். மேலும், பொருள்களை 
ஒன்றொன்றுகப் பிரித்து ஓவ்வொன்றின் பண்பையும் செய்ச் 

காட்சியே வெளியிடுகிறது. எப்தத்துக்கும் காற்றுக்கும் 
உள்ள தொடர்பு சோதனைகளிலிருர்சே வெளியாகிறது. ஒரு 
மின்சாரமணியைக் argon wider Airpump ஏற்பியில்
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வைத்து அடிக்கிறோம். மணி ஓசை கேட்கிறது. கொஞ்சங் 
கொஞ்சமாகக் காற்றை நீக்கி மணியை அடித்தால், கடைசியில் 
மணியின் ஓலியே கேட்பதில்லை. இதைக் காட்சியால் மட்டும் 

எப்படி அறிய முடியும்? apo goss (Vacuum) செய்க்காட்டி 
மூலம் உண்டுபண்ணி, பளுவான பொருள்களும் இலேசான 
பொருள்களும் ஓரே காலத்தில் ழே விழுகின்றன என்று 
காண்டிரரம். பலப்பல கூறுவானேன்? செய்க்காட்சியில் வேண்டி. 
யதை வேண்டிய இடத்திலே, வேண்டியபொழுதே, வேண்டிய 
கட்டுத் திட்டங்களுக்கு இடையே காணக்கூடும்; இயற்கைக் 

காட்சியிலே: இங்ஙனம் காண இயலாது. இயற்கைக் காட்சியை 
விடச் செய்க்காட்டு மிகச் சிறந்ததே, காட்௪, செய்க்காட்டு, 

இவை இரண்டும் முற்றும் வேறுனவை அல்ல என்றுலும், 
காட்சியில் செயற்கை அல்லர்த அம்சம் சற்றுத் நூக்கலாகவும், 

செய்க்காட்ரியில் செயற்கை அம்சம் தூக்கலாகவும் காணப்படு 
கின்றன. காட்சியை நிதானமாகவும். பொறுமையுடனும், 

கொஞ்சங் கொஞ்சமாகவும் புராணங் கேட்பதற்கு ஓப்பிடலாம். 

சந்தர்ப்பம் முடிந்த பிறகு, சில.விஷயங்களை ஈன்கு கவனிக்காமல் 
இருந்து விட்டோமே என்று கழிவீரக்கமும் அடையலாம். அனால், 
செய்ச்காட்சியில், ஒரு சாட்டுயைக் கூண்டில் ஏற்றி, அவன் 

சாட்சியத்தின் பல பகுதிகளை உற்று கோக்க, அவன் ஈம் முன் 
இருக்கும்போதே நமக்குள்ள ஐயங்களைச் சாதுரியமான குறுக்கு 

வினாக்களினால் தீர்த்துக்கொள்வது போல், விசாரிக்கும் 

விஷயத்தின் தன்மையை முற்றும் அறிகிறோம். செய்க்காட்டுயைச் 

சாமர்த்தியம் உள்ள வக்€லின் சாட்சி வீசாரணைக்கு ஒப்பிடலாம். 
நீதபதி, சாட்சி விசாரணையில் தமக்குத் தேவையான விஷயங்களைச் : 

சாட்ியினிடமிருந்து வருவிக்கறார், இந்த ஏற்றத் தாழ்வினாலேயே 

பெளதிக இயல், வேதி இயல் போன்ற செய்க்காட்சி அறிவியல்கள் 

விரைவாகவும் உறுதியாகவும் விருத்தியடைந்திருக்கன் றன. செய்க் 

ட காட்சி முறையை அனுசரிக்க இயலாத பொருளாதாரம் 

(Economics), arafwe (Astronomy) Curero அறிவியல்களோ 
மெதுவாகவும். தட்டுத்தடுமா றிக்கொண்டும், உறுதியில்லாமலும் 

விருத்தியடைந்து வருன் றன. காட்சியால் மட்டும் உலக விஷயங் 

களின் மர்மங்களை அறிவது அரிது. சோதனைகள் மூலம் கட்டுப் 

படுத்தினால் ஒழிய, இயற்கை அன்னை தன் இரகசியங்களை 

வெளியிடுவதில்லை. பயபக்தியுடன் கைகளைக் கட்டிக்கொண்டு 

பார்ப்பதனால் மட்டும் பொருள்களின் தன்மைகள் நமக்குப் 
புலப்படா,
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செய்க்காட்சியின் வரம்புகள் 
செய்க்காட்சி மிகுந்த பயனுடையதாயினும், எல்லா இடங் 

களிலும் அதனைக் கையாள இயலாது. வெப்பதட்ப நிலை, மக்கள் 
நோக்கங்கள், பூமிப்பரப்பின் அமைப்பு, வியாபார நிகழ்ச்சிகள், 

சமூக நிகழ்ச்சிகள் முதலியவை ஈம் விருப்பப்படி சோதனை செய்ய 
இடங் கொடுப்பதில்லை. இத்துறைகளில் நாம் பொறுமையுடன், 
நடப்பவைகளைப் பார்கீகவும், நிகழும்வரை காத்திருக்கவும் 

வேண்டும்; வேறு வழியில்லை. 

கருவியைக் கையாளும் காட்சி 

தன் புலன்களை மட்டும் உபயோகிப்பதால் மனிதனுக்குக் 
கிடைக்கும் அறிவுமண்டலம் மிகக் குறைந்ததாகவே இருக்கும். 
புலன்களின் ஆற்றல் குறைவுபட்டதே. ஆகவே, மனிதன் பல 

. அறிவியற்கருவிகளைத் துணைப் பொருள்களாக உபயோ௫கூருன். 
மீக நுட்பமான பொருள்களையும், வெகுதூரத்துக்கு அப்பால் 
உள்ள பொருள்களையும் பார்க்கவும், சாதாரணமாகக் கேட்க முடி. 
யாத ஐலிகளைக் கேட்கவும் துணைக்கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறான்: 
தொலை சோக்கியின் உதவியால் வெகுதூரத்துச்கு அப்பால் 

மின்னுகிற கட்சத்திரங்களை நன்றாகப் பார்க்கிறான். நிறமாலை 

காட்டியால் ($5011080006) சூரிய கிரணத்தை நிறமாலையாகக் 
காண்கிறான், எகீஸ் கதிர் (உ-£௨9) மூலம் ஈமது உடலினுள் நடக். 
கும் வேலைகளைப் பார்க்கிறான். கருவிகள் ஈமது அறிவு மண்டலத் 
தைப் பெருக்குவதுடன், மது அறிவுக்கு ஒரு வகை நுட்பத்தை 

யும் திருத்தத்தையும் அளிக்ன்றன. ஒருவனுக்குச் சுரம் இருக் 
Gog என்று பரிசத்தால் அறியலாம் என்றாலும் வெப்பமானி 
(Thermometer) யைக் கொண்டே எவ்வளவு சுரம் இருக்கிறது 
என்ற உறுதியான அறிவை அடைகிறோம். இவை அனைத்தும் 

கருவியைச் கையாளும் காட்சி ஆகும். 
கருவியைக் கையாளுவதால்: காட்சி சோதனை ஆகாது? 

ஏனெனில்; கருவியால் பொருள்களைப் பார்க்கும்போது, நாம் உண் 
டாக்கும் மாறுதல்கள் பொருள்களின் மாறுதல்கள் அல்ல ; 
ஆனால், பார்க்கும் சாதனங்களிலேயே (1௩ 6௦ ௦01010 ௦4 01801 - 
ஏ21100) ஏற்படும் மாறுதல்கள். சோதனையிலோ நாம் ஏற்படுத்தும் 
மாறுதல்களைப் பொருள்களிலேயே உண்டாக்௪, அவற்றை ஆராய் 
கிறோம். மாறுதல்கள் சாம் ஆராயும் பொருள்களின் அம்சம் ஆகி 
aOGaroor; (Form an integral part of the phenomenon 
observed). ஒரு மலரின் இதழ்களைப் பிரித்துப் பார்த்தல்
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(194-8௦0) காட்டி ஆகும், ஆளுல், ஒரு தவளையின் தலையை 
நீக்கிவிட்டு அதன் முதுகில் அமிலத்தைத் தடவினால் தவளை தன் 
பீன்னங்கால்களை உபயோூத்துச் சொ றிந்துகொள்ளு$றதா என்று 
பார்கிகிறோம். இது செய்கிகாட்சி அல்லது சோதனை [7 19192010010] 
ஆகும். தொலைகோக்கியைக் கொண்டு பார்க்கும்போது பார்க்கும் 
பொருள் மாறுவதில்லை ; வெப்பமரனியைக் கொண்டு சரத்தின் 
அளவைக் காணும்போதும் சாதனத்இல் மரறுபாடே தவிர, 
பார்க்கும் பொருளில் மாறுபாடில்லை. ஆனால், ஒரு மாத்திரையைக் 
கொடுத்து, அசன் பின்னர்ச் சரத்தின் ௮ளவைப் பார்த்தல் செய்க் 
காட்சியாகும். இதிலிருந்து, சாம் அறிவது யாதெனில், கருவிகளை க் 
கையாளுவதால்மட்டும் சாட்சி செய்ச்காட்சி ஆகிவீடாது என்பதே 

ஆகும்; 

இயற்கைச் சோதனைகள் 

* சில சமயங்களில், இயற்கையிலேயே சிறப்பான சாதனங் 
கலக் காண்கிறோம். அறஜ்தசைய சாட்சியை இயற்சைச் சோதனை 
(Natural experiment) ora @Gaph, Qurge adr meg gr A&G 
உட்படாவிடினும் சில காலங்களில் ஈமக்குத் தேவையான லெ 
வரய்ப்புகளைப் பெறுகிறோம். சூரியனேையோ, சந்இரனையோ 
விலக்கவோ, சேர்ச்சுவோ நம்மால் இயலாது. ஆயினும், ரெஹண 

காலங்களில், நாம் ஆய்கூடத்தில் செய்கிறதுபோல், ஈமக்கு 
Bayh அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன; அதாவது, 
சூரியனோ, சந்தரஜே மறைக்கப்படுகிறது. சந்திர கரஹணத்தில் 

சந்திரணீன்மேல் பூமியின் நிழல் படுவதால், பூமி உருண்டை 
வடிவீனதென்று காம் காண்கிறோம். இத்தகைய அனுகூலத்தை 
நம்மால் உண்டாக்க இயலாது; இலற்கையாகவே இது ஏற்படுவ 

தால் இதை இயற்கைச் சோதனை என்கிறோம். sh anu pA 
பாலோ, சோதனையாடலோ, பூமியின் உருண்டை வடிவத்தைக் 
காண முடியாது. சூரிய கிரஹண காலத்தில் சூரியன் சந்இரனால் 
மறைபட்டு இருட்டிவிடுவசால், சூரியனே ஈமக்கு வெளிச்சம் தரு 

, கிறது என்று காண்கிரோம். இதையும் ஈம் சோதனையால் சாதிக்க 
இயலாது. 

காட்சியின் பேரலிகள் 

சாட்சியில் இருவகை அபாழங்கள் நேரிடலாம். சாம் சாண் 
பதையும் அதிலிருந்து நாம் அனுமானீப்பலதயும் பேவறுபடுத்தாமல் 
கலநதுவிடுவது ஒரு கூற்றமாகும். உசாரணம்? இருட்டில்
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முன்னிற்கும் உயரமான ஒன்ழைப் பிசாசு என்று நினைத்தல். 

இங்கே நாம் பார்ப்பது ஒன்று 7 நினைப்பது அல்லது ஊகிப்பது 

வேறொன்று, சூரியனைக் காலையில் 8ழ்த் திசையிலும் சண்பகலில், 

வானத்தின் உச்சியிலும், மாலையில் மேற்றிசையிலும் கண்டு, சூரி 

யன் பூமியைச் சுற்றுகிறது என்று நினைத்தலும் இக்குற்றத்தை 
உடையதே. சூரியன் ஆகாயத்திலூடே சஞ்சரிப்பதாக நினைப்பது 

மயக்க உணர்ச்சியே, உண்மையில் அது அசைவற்றிருக்கறது. 

நாம் சிறுவர்களாக இருந்தபோது, புகை வண்டியில் ஏறிச் செல்லு 
கையில் தர்இக் கம்பிகளும், மரங்களும், கட்டடங்களும் எதிர்ப் 

பக்கமாக ஒடுவதாகவும், நாம் அசையாது ஓரே இடத்தில் நிலையாக 
இருப்பதாகவும் நினைத்ததில்லையா? அசைதலை மரங்களுக்கு ஏற்று 

வித்தோம். இத்தகைய காட்சி திரிபுக் காட்சி (1451-008௦:781101) 

ஆகும். மூன்று பாத்திரங்களில் முறையே சூடான தண்ணீர், 

குளிர்ச்சியான தண்ணீர், வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் வைத்து, 

ஒரு கையைச் சூடான தண்ணீர் உள்ள பாத்திரத்திலும், மம்மொரு 

கையைக் குளிர்ந்த தண்ணீர் உள்ள பாத்திரத்திலும் விட்டுப் 
பிறகு இரு கைகளையும் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் உள்ள பாத் 

இரத்தில் வைத்தால், முந்திய கை குளிர்ச்சியையும், பிந்திய கை 

சூட்டையும் காண்பிக்கக் கண்டு, அந்தப் பாத்திரத்தில் உள்ள 

தண்ணீர் குளிர்ந்ததென்றோ சூடானதென்றோ ஊ௫த்தல் திரிபுக் 

காட்சி. இக்குற்றத்தை ஒழித்தால்தான், ஈமது காட்சி பயன்படும். 

இன்னொரு குற்றம் யாதெனில், ஒரு பொருள் சம்பந்தமான எல்லா 

எடுத்துக்காட்டுகளையும் பாராமை. எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார 

பட்சம் இன்றி, சாதகமானவையானாலும் சரி, பாதகமானவையானா 

லும் சரி, கவனிக்க வேண்டும். நாம் ஒரு கொள்கையில் ஈம்பிக்கை 
உள்ளவர்களாக இருந்தால், அதற்கு எதிரான எடுத்துக்காட்டு 

களை மறந்துவிடுவது இயல்பே. நமது தோல்வி மறக்கும் போக்கை 

இது காட்டுகிறது. ஆரூடம், சகுனம் இவற்றில் ஈம்பிக்கை இருக் 

தால், இவை சரிவர ஈடைபெழுமல் பொய்த்துப்போன பல உதார 

ணங்கள் இருந்தும், அவற்றைத் தவிர்த்துவிட்டுச் சாதகமான 

வற்றையே நினைவில் வைத்திருப்போம். இது சரியன்று. செவ் 

வாய்க்ழெமையில் தொடங்கும் வேலை நிழைவேறுவதில்லை என் 

இரோம். ஒரு காலத்தில் ஓர் ஆத்திகன் ஒரு சாத்திகனுக்குக் கடவுள் 

வழிபாட்டினால் கப்பல் மூழ்குவதிலிருந்து காப்பா ற்.றப்பட்டவரின் 

படங்கள் கோவிலின் மதில்களில் வரைந்திருப்பதைக் காட்டி, 
இனியாவது கடவுவின் சக்தியில் நம்பிக்கை உண்டாவென்று 

ஆர்வத்துடன் வினவினான். நாதீதிகனோ, “ஐயா, சம்றுப் பொறும்.
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பிரார்த்தனை செய்தும் கடலில் மூழ்ெவர்களின் படங்கள் எங்கே? 
காண்பியும் பார்க்கலாம்” என்றான். முற்றும் பாராமை (Non - 
ஊரகம்) என்னும் காட்சி வழுவை இவ்வெடுத்துக் காட்டு 

விளக்குகுற்து. இப்போலியையும் sim bs gro ஈமது காட்சி 

பயனுடை.யதாகும், 

தொகுப்புவழி அளவைப் படிகளின் முழு விவரம் 

் தொகுப்புவழி அளவையில் உற்று நோக்கல், விளக்கம் என 
“இரண்டு படிகள் உள என்று கூறினோம். சிலர் இந்த, அளவை 
யின் படிகளை விவரித்து, நான்கு படிகள் உண்டு என்று கூறுவர். 
அவையாவன : முதல் காட்சி (நி1ச11 010 0108978811010); முதல் 
காட்சியில் இடைத்த ஆதாரங்களைக் கொண்டு கருதுகோள் 
அமைத்தல் (1ிரகரப்த ௦4 hypothesis); s@gGararaeflar cwer 

str oO See (Deduction of consequences); கருதுகோளைச் சரி 

பார்த்தலும் மெய்ப்பித்தலும் (Verification and proof). 
இரண்டோர் எடுத்துக்காட்டுகளைக் கொண்டு, இக்கான்கு படி 

களையும் விளக்குவோம். ஒரு காள் மாலை கான் வீடு இரும்பியதும், 
மேஜையின் மேல் இருந்த மைப்டுட்டி கவிழ்ந்து, புத்தகங்களும் 
கரஇதங்களும் கறையாக இருப்பதைக் காண்கிறேன். மேஜையை 

யும் அதன் மேல் இருப்பவைகளையும் அறையின் நிலையையும் 
ஊன்றிப் பார்க்கிறேன். மைக்கூடு எப்படிக் கவிழ்ந்திருக்கும் என்று 

யோசிக்கேன். மேஜையின் நிலைமையைப் பார்த்ததிலிருந்து 

இடைத்த உளவுகளைக் கொண்டு சில கருதுகோள்களை ஏற்கிறேன். 

வீட்டிலிருக்கும் எனது சிறு தம்பியின் குறும்புச் செயலாக இருக்க 

லாம்; அல்லது வேலைக்காரியின் சாக்ரரதை இன்மையால் உண் 
டா இருக்கலாம்; ஒரு வேளை விட்டில் நடமாடும் பூனை மேஜை 
யின் மீது பாயும்போது, மைக்கூட்டைத் தள்ளியிருக்கலாம் 

என்று பல் யோசனைகள் தோன்றுகின்றன. இக்கருதுகோள்கள் ஒவ்வொள் 
றின் பயலும் என்ன என்று ஊகிக்கிறேன். பிறகு அனுமானித்த பயள்களும் 
உண்மையில் நிகழ்ந்தவைகளும் ஒத்திருக்கிள்றளவா வென்று சரி பார்க்கிறேன். 

சிறு பையன் மைக்கூட்டைக் கவிழ்த்திருந்தால், அவன், 

அந்த. அறைக்குள் சென்றிருக்க வேண்டும். அவனுக்கு 

விருப்பமான பொருள்கள் மேஜைமேல் இருந்திருக்க வேண்டும். 

ஒரு வேளை கையை மையாக்கிக் கொண்டிருப்பான். இவை 
உண்மைதானா என்று வீட்டில் இருப்பவர்களை விசாரிக்கிறேன். 

பையன் அறையில் நுழையவில்லை. , கைகளில் மையில்லை என்று 

அறிகிறேன். இக்கருதுகோளை ஒழித்துவிட்டு, வேலைக்காரியின்
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வேலைதானோ என்று யோசிக்கிறேன். ஆனால், தவறிப்போய் 

மைக்கூட்டைத் கவிழ்த்திருந்தால், உடனே அதை நிமிர்த்தி 

வைத்துச் சக்திய மையை அவள் துடைத்திருப்பாள். அன்றியும், 

அவள் நற்பழக்கங்களும் யோக்கயெப் பொறுப்டும் உடையவள் 

ஆதலால், ஏதாவது தவறுதல் கேர்ந்துவிட்டால், அதைச் சொல்லி 

மன்னிப்புக் கேட்டிருப்பாள். அவள் அப்போது என்னைக் 

கண்டிருந்தும், அங்ஙனம் கேட்காததால், இர்தச் கோளாறு அவள் 

வேலை அன்று என்று முடிவுகட்டிப் பூனையின் வேலையாக 

இருக்கலாம் என்று யோசிக்குங்கால், தற்செயலாகப் பூனை குறுக் 

இடுவதையும், அதன் உரோமத்தில் மை கொட்டுண்டிருப்பதையும் 

கண்டு, பூனையே குற்றவாளி என்று துணிகிமேன். இதர கருது 

கோள்களைப் பயனற்றவையாகத் தள்ளி, இஃதொன்றே மெய்யான 

காரணம் என்று முடிவு கட்டுகிறேன். பூனையின் தவறு 

மெய்ப்பிக்கப் பெறுவது. 

வேறோர் உதாரணத்தையும் கவனிப்போம். சில இனப் 

பறவைகள் இங்கிலாந்திலிருந்து குளிர்காலத்தில் மறைவது 

வழக்கம். தூக்கணங்குருவி (Swallows), urdégiaregb, (Swifts), 

குயில்கள் (000%௦௦8) முதலியவை இலையுதிர் காலத்தில் 

இங்கிலாந்தைவிட்டுப் போவது உண்டு. ஆராயவேண்டிய விஷயம் 

இப்பறவைகளின் மறைவு. மக்கள் எந்த எந்தப் பறவைகள் 

மறைகின்றன என்றும், எக்காலத்தில் மறைகின்றன என்றும், 

களன்றிக் கவனித்தார்கள். பார்த்ததில் கண்ட ஆதாரங்களைக் 

கொண்டு, இப்பீரச்சனையைத் இர்க்கக்கூடிய பல கருதுகோள்களைச் 

இந்தித்தார்கள். அவற்றுள் ஒன்று, இப்பறவைகள், அடைக்கலங் 

குருவிபோல், குளிர் காலத்தில் இறக்கைகளை மாற்றிக்கொண்டு, 

வேறு தோற்றத்துடன் காணப்படுகின்றன என்பதாகும். கொஞ்ச 

காலம் மறைந்திருந்து, பிறகு வேஷத்தைக் களைந்துவிடுகின் றன 

என்பது ஒரு சமாதானமாகும். வேறு சிலர், இப்பறவைகள் 

ஆறுகளிலும் கால்வாய்களிலும் குளிரில் தங்கிவிடுகின்றன 

(Hibernate) என்று நினைத்தனர். பிறிடுதாரு சாராரோ, 

இப்பறைவகள் குளிர்காலத்தைச் சந்திரமண்டலத்தில் கழிக் 

இன்றன என்றனர். இன்னொரு இறத்தார், இப்பறவைகள் கடல் 

களின் மேல் ஆகாய மார்க்கமாக வெப்பப் பிரதேசங்களுக்குச் 

சென்று, பிறகு வசந்த காலத்தில் திரும்பி வருகின்றன என்றனர். 

இக்கருதுகோள்களை ஆராய வேண்டும். முதற் கருதுகோள் 

சரியாக இருந்தால், இப்பறவைகள் வேஷம் மாறுவதை எவரேனும் 

கண்டிருக்க வேண்டும். இரண்டாம் கருதுகோள் உண்மையாக
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இருந்தால், மனிதர்கள் கால்வாய்களிலும், ஈதிகளிலும் தூறு 

எடுக்கும்போது, இப்பறவைகள் மண்ணில் புதைந்திருப்பதைகீ 

கண்டிருக்க வேண்டும். மேலும், காம்.றில்லாமல் கால்வாய்களின் 

அடியில் சுவாசிக்க முடியவேண்டும். மூன்றாம் கருதுகோளை 

ஒப்புக்கொண்டால் பறவைகளுக்கு ஆகாயத்தில் வெகு உயரச் 

செல்லும் ஆம்.றல் வேண்டும். அப்படி இயன்ருலும், மணிக்கு 60 

மைல் வேகமாகப் பறந்தாலும் ஆறுமாத காலம் பறந்தால்தான் 

சந்திரனை அடையலாம்; திரும்பி வர மீண்டும் 6 மாதம் வேண்டும். 

இங்ஙனம் இக்கருதுகோள்களிலிருந்து ஊத்த பயன்களையும் 

உண்மை நிகழ்ச்கெளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததில் ஒன்றையும் 

மெய்யாகக் கொள்ள முடியவில்லை. சான்காம் கருதுகோள் 

உண்மையால், இப்பட்சிகள் தெற்கு நோக்கிச் செல்லும்போது, 

மனிதர்கட்குப்.புலப்படவேண்டும். இதற்குப் பல அத்தாட்சிகள் 

உள. வட ஆப்பிரிக்காவில் ஐரோப்பாவின் குளிர் காலத்தில் 

இப்பறவைகள் காணப்படுகின்றன. வசந்த காலத்தில் அங்கிருந்து 

மறைகின்றன; பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் முதலிய சாடுகளின்மீது இப் 

பறவைகள் பறக்கும்போது, இவைகளில் சில சுடப்பட்டிருக் 

இன்றன. மத்தியதரைக் கடலில் கப்பல் தட்டுகளில் இப்பறவை 

களில் சில களைத்துப்போய், விழுர்து படெப்பதை மாலுமிகள் 

பார்த்திருக்கறார்கள். கலங்கரை விளக்கங்களின் சன்னல்களில் 

இப்பறவைகள் மோதுவதையும் சிலர் கண்டிருக்கிறார்கள். இச் 

சாட்சியங்களைக் கொண்டு, காம் நான்காம் கருதுகோளாகிய 

வெப்பப் பிரதேசங்களுக்கு இடம் Lor py &é)( Migration to warm 

பி) ஒப்புக்கொள்கறோம். மற்றக் கருதுகோள்கள் 

பயனற்றவை, இஃதொன்றே மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது. இவ் 

வாராய்ச்சியிலும் மேற்கூறிய கான்கு சிலைகளை (படி.களை 94 

காண்கிறோம். 

பயிற்சி வினாக்கள் 
(கொள்கை பற்றி) 

1.  தொகுப்புவழி அளவையின் படிகளை உதாரணத்துடன் 

விவரிக்கவும். . ு 

உற்று நோக்கலுக்கும் விளக்கத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் யாது? 

செய்க்காட்டுயின் சிறப்பியல்புகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு 

களுடன் கூறுக. 

4, கருவியைக் கையாளும் காட்சி, இயற்கைச் சோதனை இவற்றின் 

தன்மைகள் விளக்குக. 
.
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5. செய்க்காட்சியைக் கையாளும் அறிவியல்களின் முன்னேற்றத்தை 

யும் அதைக் கையாள இயலாத அறிவியல்களின் முன்னேற்றத் 

தையும் ஒப்பிடுக. வேற்றுமைக்குக் காரசணம் கூறுக, 

6. காட்சியில் கேரும் குற்றங்கள் யாவை? 

7. ஒருவன் இருடியதைப் பார்த்த மூன்று சாட்சிகளின் ஆதாரத்தைக் 
கொண்டு குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவன் தான் திருடியதைப் பாராத 

80 சாட்சிககாத் தன் சார்பாகக் கொண்டு வருவதாகக் கூறினான். 

இதன் பயன் யாது? 

8. இசையின் உதவியால் விவசாய உற்பத்தியைப் பெருக்கலாம் 

எனறு ஏங்ஙளனம் கிலை நிறுத்தலாம்? 

செயல்முறை பற்றி 

பின் வருபவற்றில் கையாளப்படும் செய்ல் முறை யாவை? முடிவின் 

_ கும்பகம் எத்தகையது? ் 

2, எறும்புகளின் கடமாட்டத்தைக் கவனித்துப் பார்க்கழோம், 

2.  கமது சருமத்திலுள்ள சிறு துவாரங்கள் நுண்ணோக்கியால் 

bi wr ACG ib. 

9. சூரிய கிரஹணகாலத்தில் புகையால் மூடப்பட்ட 

கண்ணாடியைக் கொண்டு சூரியனைப் பார்க்கிறோம். 

4, ஊசி முனையால் ஈமது சருமத்தைக் குத்தினால் சல இடங்களில் 

கோவும், சல இடங்களில் சூடும் தோன்றுகின்றன. 

5. முப்பட்டகத்தில் சூரிய ரணத்தை விழும்படி செய்து, 

அதைப் பலவித நகிறங்களாகப் பிரித்து, அவற்றை மறுபடி 

மற்றொரு முப்பட்டகத்தின் வழியாக ஒன்று சேர்க்கிறோம். 

6. கோயாளியின் சுரத்தின் வேகத்தைக் காலை, மாலை 'இரு 

வேளைகளிலும் வெப்பமானியைக் கொண்டு அறிகிறோம். 

(7, தேனிக்கள், புட்பங்கள் தோறும் போய்த் தேன் சேகரிப் 
பதைக் காண்டுறேன். ் 

8, வானொலியின் மூலம் இசைக் கச்சேரி நிகழ்ச்செச் கேட் 
AGG, 

9. ல குருவிகளையும் பூச்கெளையும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு 

(Carbon 83-௦5) கிறைக்த ஜாடியில் போட்டு, அவற்றின் 
a துலங்கலைச் சவனிக்கறேன். 

10. ஆக்ஸிஜனைத் (201) திரவிகரணம் (Liquefaction) 
செய்கிறேன்,



id. 

12. 

13, 

14. 

1d. 

16. 

17. 

18, 

19, 

20, 
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கலிலியோ (Galileo) என்பவர் : தொலைகோக்கியைக் 
கொண்டு சூரியனில் கரும்புள்ளிகளைக் கண்டார். ் 

அதிகாலையில் புற்களிலும் இலைகளிலும் நீர்த்திவலைகளைப் 

பார்க்கிறேன், . - 

ஓர் ஊசலை ஆட்டிவிட, அது சுற்றும் வக்வு வரவரக் 

குறையக் காண்கிறேன். கடைசியில் அது கின்றுவிடுவதை 

யும் பார்கிறேன். 

தண்ணீரை ஆய்கூடத்தில் பனிக்கட்டியாக அறிவியலார் 

உறையச் செய்கிருர். 

காலையில் பெரிதாக எழும் சூரியன் ஈண்பகலில் சிறியதாகத் 

தோன்றுகிறது, ஆகவே, அது அளவில் குறைத்து 

போயிருக்க வேண்டும். 

“வைசூரி இந்தக் ‘aga மத்தில் தோன்றியது இராம 

தேவதையின் சீற்றத்தால். அம்மனுக்குப் பலிகொடுத்ததும் 

வைகஞூரி கின்று விட்டது. 

சனிக்கிழமை எனக்கு ஆக வச்த காள்; அதிறுஷ்ட சான், 

சனிக்கிழமமைதான் எனக்கு வேலை கிடைத்தது. இன்னொரு 

சனிக்கிமமையில மேல் பதவி. இடைத்தது. வேறொரு 

சணிக்கிமமை பர்தயத்தில் நிறையப் பணம் கிடைத்தது. 

வெள்ளிக்கிமமை தொடங்கிய காரியங்கள் பெரும்பாலும் 

தவறி விட்டீன, ஆகையால், வெள்ளிக்கிழமை நஈற்காரியங் 

கஞக்கு ஏற்ற காள் அன்று, 
| 

, பொழுது விடிவதற்கு முன் காணும் கனாக்கள் பலிக்கின்றன. 

இக்காலத்தில் பருவமழை சரியாகப் பெய்வதில்லை;ஏனெனில், 

சாம் தழுச்தபடி கடவுல்ாப் பிரார்த்தனை செய்வதில்லை,



17. எண்ணெடுப்பும் புள்ளி இயலும் 

தொகுப்பு வழி அளவையின் படிகளைக் கூறினோம். பொது, 
உரைகளை (விதிகளை) அடைவதில் நாம் கையாளும் முறைகளில் 
எண்ணெடுப்பு ஒன்று என்றுங் கூறினோம். எண்ணெடுப்பின் 
பயனைப் பெருக்கும் முறை ஒன்று உண்டு. அதைப் புள்ளி இயல் 

ape (Statistical method) crarui. G@Gi_OSSorwrs cra en 
மல், எண்ணும் பொருள்களைச் ஏறு சிறு பகுதிகளாகப் பகுத்து 
எண்ணுதலே புள்ளி இயல் முறையாகும். பத்து ஆண்டுகளுக்கு , 
ஒரு முறை மக்கட் கணிப்பில் (2ோ88) இம்முறையை அனுசரிக் 

கிறார்கள். சாதாரண எண்ணெடுப்பில் ஈமது விசாரணைக்கு உட் 
படும் பொருள்களை எல்லாம் அவற்றுள் இருக்கும் வேற்றுமை 

களைக் கவனியாமல் மொத்தமாகக் கணக்கிடுகிறோம். ஓரு தோட் 

டத்தில் உள்ள மரங்கள், ஒரு கிராமத்தில் உள்ள வீடுகள், ஒரு 
நூல் மிலையத்தில் உள்ள புதீதகங்கள் முதலியன. ஆனால், புள்ளி 
இயலில் கணக்கிடும் பொருள்களை அகேக உட்பிரிவுகளில் அடக்கு 
இறோம்; பற்பல சிறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறோம். பொருள்களின் 
பல அம்சங்களையும் விவரங்களையும் கவனிக்கிறோம். மக்கட் 
கணிப்பில் மொத்த எண்ணிக்கையை மட்டும் குறிப்பதில்லை. 
இங்ஙனமே, வைத்தியசாலைக்கு வரும் கோயாளிகள் அனைவரையும் 
பற்றிய பல விவரங்களைப் பதஇவு செய்கருர்கள். 

புள்ளி இயல் முறையைக் கையாளும் சந்தர்ப்பங்கள் 

எந்த எந்தத் துறைகளில் எந்த எந்தச் சந்தர்ப்பங்களில் இம் 
முறையைக் கையாளுகிறோம் என்று பார்ப்போம். உற்று 
நோக்கின், இரண்டு செய்திகள் வெளியாகின்றன. ஒன்று, இந்த 
மூழையைச் சிக்குண்டு கிடக்கும் (01%) நிகழ்ச்சிகளை ஆராயும் 
போதே உபயோகிக்கிறோம். பொருள்கள் சிக்கலானவை, பல 
அம்சங்கள் உடையவை. ஓவ்வொரு பொருளைப் பற்றியும் அநேக 
விவரங்களைச் கவனிக்க வேண்டியிருக்கறது. உதாரணமாக,” 
மக்கட் கணிப்பில் ஒவ்வொருவரைப் பற்றியும், மதம், ஆண் 5 
பெண், கல்யாணம் ஆனவர், கல்யாணம் ஆகாதவர், வயது, ஜாத, 
சம்பாதிப்பவர், சம்ரட்சணையில் இருப்பவர், முக்கியமான தொழில், 
இதரத் தொழில், பிறந்த ஜில்லா, தாய் மொழி, எழுத்தறிவு,
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வைசூரியிலிருநீது காப்பு, குடியிருப்பு, ஊனங்கள் ழூ.தலிய பல்வேறு 
விவரங்களைப் பதிவு செய்யவேண்டியிருக்கறது. இங்கனமே, 
வைத்தியசாலைச் சீட்டுகளிலும் பெயர், வயது, ஆண், பெண், 
குழந்தை, மதம், தொழில், பிணியின் தன்மை, உள் பிணியாளி, 
வெளிப் பிணியாளி, வருமானம் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடு 
கிறார்கள். இவற்றிலிருந்து புள்ளி இயல் முறையைச். கையாளும் 
இனங்கள் கலப்பினங்கள் என்று ஆகறது. இது மட்டும் அன்று, 
பிறிதொரு சிறப்பும் உண்டு, கணக்கிடும் பொருள்களின் காரண 
காரியத் தொடர்பு ஈமக்குப் பிடிபடவில்லை. அவற்றுள் அடங்கய 
பொதுவிதியை அறியோம். உதாரணம்: பிறப்பளவு, இறப்பளவு, 
மழையளவு, பருவரிலை, சரக்குகளின் விலைவாசி முதலியவை நமக்கு 
நன்றாகத் தெரியாகவை. இவற்றைப் பொறுமையுடன் நாளுக்கு 
காள் கணக்கிட்டே தீரவேண்டும்; வேறு வழி இல்லை. இவற்றின் 
நியமம் ஈமக்குப் புலனாகும் வரையில் புள்ளி விவரங்களை த் திரட்ட 
வேண்டும். எங்ஙனம் இரஹணங்கள் உண்டாகின்றன என்ம 
உறுதியான அறிவு கடைக்கும் வரை வான இயல் வல்லுகர்கள் பல 
நா.ம்றுண்டுகளாக அப்போதைக்கப்போது நிகழும் ஏரஹணங் 
களைப் பற்றிய விவரங்களைப் பதிவு செய்துகொண்டே வந்தார்கள். 
ஆனால், கிரஹணங்கள் ஏற்படும் விதம் தெரிந்தவுடன், அவற்றைக் 
கணக்கிட்டுப் பதிவு செய்வதை நிறுத்திவிட்டனர், இனி, வருங் 
காலத்தில் ௮கேக நூற்றாண்டுகளில் நிகழும் கரஹணங்களையும் 
அவற்றின் பரிமாணங்களையும் பஞ்சாங்கங்களில் சொல்லக்கூடும் 
என்பதை காம் அனைவரும் அறிவோம். காரண காரியத் தொடர்பு 
புலப்படும் வரையிலேயே கணக்கெடுப்பு முறை தேவை; அது 
புலப்பட்டவுடன் புள்ளி விவரம் இரட்டல் அவயம் இல்லை, 
புகை வண்டி. அபாயங்கள், புயல்கள், பஞ்சம், பண்டங்களின் 
விலை மாறுபாடுகள், பிறப்பளவு, இறப்பளவு, முதலியவற்றின் 
நியமம் தற்காலத்தில் ஈமக்குத் தெரியாததால், இவை பற்றிய 
புள்ளி விவரங்களைக் குறிக்கிறோம். 

ச் 

புள்ளி விவரங்களின் நற்பயன்கள் 

புள்ளி விவரங்கமாத் தேடுவகன் பயன்கள் யாவை? நான்கு 
வகைப் பயன்கள் உள என்னலாம். முதலில், வருணனைப் 
பயனைப் (19ஷ0ப்01475 ஏ௨106) பற்றிச் கூறுவோம். தெளிவற்றதும், 
நிச்சயமற்றதும், தோராயமானதுமான எண்ணங்களுக்குப் பதி 
ores தெளிவானதும், நிச்சயமானதும், கருக்கானதுமான 

_ அதிவைப் புள்ளியியல் அளிக்கின்றது. தற்காலத்தில் அன்னிய 
ஐ. sor. 16 

:
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நாடுகள் ஈமது ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களுக்கு நிரம்ப உதவுகின்றன 
என்றும், பிரயாணச் சீட்டு வாங்காமல் புகை வண்டிகளில் பலர் 

செல்.லுகிருர்கள் என்றும், கல்வி பரவிக்கொண்டு வருகிறது 

என்றும், மக்கள்தொகை விரைவாக விருத்தியாகி வருகிறது 
என்றும், கூட்டுறவு இயக்கம் பரவுகிறது என்றும், பண்டங்களின் 

விலை ஏறிக்கொண் டிருக்கிறது என்றும், தொழில் மயமாக்கல் 
வளர்ந்துகொண் டிருக்கிறது என்றும், நீர்ப்பாசன வசதி பெருகி 

வருகிறது என்றும் ஒருவாறு நமக்குத் தெரியுமானாலும், இவை 
ஜவ்வொன்று பற்றிய நிச்சயமான அறிவு மேற்கூறிய துறைகளின் 

புள்ளி விவரங்களை நோக்கினால்தான் கிடைக்கும். நம் நாட்டில் 
17959-80-ஆம் ஆண்டில் பிரயாணச் சீட்டு வாங்காது இருப்புப் 
பாதை வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தவர்கள் 90 லட்சம் மக்கள் 
என்றும், சர்க்காருக்கு அதனால் 8 கோடி. ரூபாய் ஈஷ்டம் என்றும் 
புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன. 1957-ல் நம் காட்டில் படித்த' 
வர்கள் 16-6 சதவிகிதமும் 1959-ல் 40:7 சதவிக௫ிதமும் எனப் 
புள்ளி விவரங்கள் அறிவுறுத் துகின் றன. ஈமது மக்கட் தொகை 
ஆண்டுதோறும் £% விருத்தி ஆகின்றதென்று புள்ளி விவரங்களி 
லிருந்து அறிகிறோம். சென்னை இராச்சியத்தில் 95:54 சதவிகித 
இராமங்கள் கூட்டுமவு இயக்கத்தில் வந்துவிட்டதாகப் புள்ளி 

விவரங்கள் கூறுகின்றன. இங்ஙகனமே, ஓவ்வொரு துறையிலும் 
தெளிவான அறிவைப் புள்ளி இயல் தருகிறது, இதைத்தான் 
புள்ளி இயலின் வருணனைப் பயன் என்று கூறினோம். 

மேலும் புள்ளி விவரங்களுக்கு வரும்பொருள் உரைக்கும் 

பயன் (1260106176 18106) உண்டு. எதிர்காலத்தில் நிகழப் போவ 
தைப் புள்ளி விவரங்கள் முன்னரே ஒருவாறு உரைக்கின் றன. 
அவை நிகழ்ந்த காலத்துச் சராசறியைக் (472826) கொடுத்து, 
வருங்காலத்தில் நேரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளைத் தெறிவிக்கின் மன. 
ஒரு காட்டின் வரவு செலவுத் திட்டத்தைப் புள்ளி விவரங்கள் 
தரும் சராசரியைக்கொண்டே நிச்சயிக்கிறார்கள் அன்றோ? நமது 
நாட்டு மக்களின் சரர்சரி வருமானத்தைக் கணக்கிடுகிரறார்கள். பல 
துறைகளின் புள்ளி விவரங்களைப் பார்ப்பதில் ஒரு செய்தி 
விளங்குகிறது. சாதாரணமாகச் சராசரிகள் ஓரளவு நிலையானவை 
என்றே சொல்லலாம். இதிலிருந்து சராசரி கொஞ்சமேனும் 
மாறுவதில்லை என்று நினைக்கலாகாது, ஆனால், ஒரு பெரிய 

வரிசையை (8818) எடுத்துக்கொண்டால், சிறப்பான மாறு 
பாடுகள், சாதாரணமாக உண்டாவதில்லை. சிற்சில சமயங்களில் 

சிறப்பான நிகழ்ச்சியினால் மாறுபாடுகள் உண்டாகலாம். ஆயினும், 

\
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சராசரிகளை நாம் நம்பலாம். உயிர்காப்புறுதிச் சங்கங்களை 
எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் வேலை முறையைக் சவனிப்போம், 

இறப்பளவு சாதாரணமாக ஓரே மாதிரியாக இருக்குமென்று 
நம்பி, இச்சங்கங்கள் தொழில் புரிகின். றன. ஆனால், சில சமயங் 
களில் யுத்தம், பஞ்சம், இன்புளுவன்ஸா போன்ற கொடிய சோய் 
முதலிய எதிர்பாராத சம்பவங்கள் நேர்ந்து இறப்பளவு ௮இகமாக 
விடலாம். ஆயினும், அகேக ஆண்டுகளை எடுத்துச்கொண்டால், 
இறப்பளவு சுமாராக ஒரே நிலையாகவே காணப்படும். மேலும், 

அசேக ஆயிரம் பேர்கள் சேர்ர்திருப்பதால் எதிர்பாராத இலர் 
மாண்டாலும், சங்கம் அதிக ஈஷ்டம் அடைவதில்லை. கூடிய 
வரையில் அபாயங்களை விலக்கும்பொருட்டே வைத்தியப் பரீட்சை 
வைத்துக் குடும்ப வரலாறு, உடலமைப்பு போன்மறவம்றிற்கு 
ஏற்பச் சந்தாவை அதிகமாகவோ, குறைவாகவோ தீர்மானிக் 
கிறார்கள். இன்னோர் உதாரணமும் எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு 
நகரத்தில் மின்சார வசதியோ, தண்ணீர் வசதியோ, இருப்புப் 
பாதை வசதியோ ஏற்படுத்த வேண்டியிருந்தால், இத்தகைய வசதி 
உள்ள இடங்களில் செலவாகும் மின்சார அளவு, தண்ணீர் 
அளவு, ஒரு மைல் இருப்புப் பாதை போடுவதில் செய்யவேண்டிய 
செலவு முதலியவற்றைச் சராசரியைக் கொண்டே அஇகாரிகள் 

திட்டம் போடுகிறார்கள். ஈம் காட்டு மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் 
திட்டம் சம்பந்தமாகப் புன்ளி விவரங்கள் அளிக்கும் சராசரியைக் 
கொண்டே திட்டம் இட்டு வருகிறார்கள். ஆனால், சராசரியை 
நியதியாக நம்பிவிட முடியாது; சநீதர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு 

மாறுதல்களும் உண்டாகும் என்பதை மறக்கலாகாது. : 
மூன்றாவது பயன் காரண காரியத் தொடர்பைக் குறிப் 

புணர்த்தல் 5b (Suggesting laws of causal connection). கமது 
நாட்டில் தலா வருமானம், 1989-60ல் ரூ. 291'38; 1958-596 
ரூ. 809:6 எனினும் 9 சதவிதம் 1959-60ல் அதிகமாயிற்று. 
ஆனால், இறுதியில் 1959-00ல் குறைந்ததற்குக் காரணம் மக்கட் 
பி,ழப்பளவு அதிகரித்ததாகும். வருமானக் குறைவு தோன்று 
வதற்குக் காரணத்தைப் புள்ளி விவரங்கள் அளிக்கின்றன. 

1989-ல் நமது நாட்டில் ஏகராவுக்கு 692 பவுண்டு தானியமும் 

1944-ல் 789 பவுண்டு தானியமும்தான் இடைத்தது. விளைச்சல் 
குறைவுக்குக் காரணம் நிலத்தின் சத்துக் குறைவு என்று சூிப் 
பித்தார். (1944-ல் 7. பர்ன்ஸ் எழுதிய “இந்தியாவில் விவசாய 
அபிவிருத்தி மார்க்கங்கள்” என்னும் நூலில் காண்க). எருத்தழை 
போட்டால் சத்து அதிகரிக்கும் என்றும் yt செய்யப்பட்டது.
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ஆகவே, புள்ளி விவரங்கள் காரண காரியத் தொடர்பைக் குறிக் 

கின்றன. இரு வகுப்பு நிகழ்ச்சிகளில் மாறுபாடுகள் இருந்தால், 

காரண காரியத் தொடர்பை eG OC apd. 
நான்காவதாக மெய்ப்பிக்கும் cwuders (Verificatiory use) 

கூறலாம். வேறுவகைகளில் கிடைக்கும் காரண காரியத் தொடர் 

புகளைப் புள்ளி வீவரங்களைக் கொண்டு நிரூபிக்கலாம், வைசூரி 

யின் கொடுமை, அம்மை வைத்துக்கொள்வதால் குறைகிறது என் 

Agisa. அது நிச்சயந்தானா என்று எப்படி உணர்வது? ஒரு 

நாட்டில் வைஞ்ரி கண்டபோது எடுத்த கணக்கை இங்கே குறிப் 
போம். 75 வயதுக்கு உட்பட்ட 8037 சிறுவர்களுக்கு வைசூரி 

கண்டது. அதில் 6789 பேர் அம்மை குத்தப் பெற்றவர்கள். 

இவர்களுள் 9 குழந்தைகள் இறந்தார்கள். 8984 பேர்கள் அம்மை 

குத்தப்படாதவர்கள். இவர்களுள் 668 பேர் இறந்தார்கள். 

குத்தப்பட்டவர்களுள் _நூற்றுக்கு 19 மரணம் ஏற்பட்டது. குத்தப் 

படாதவர்களுள் நூற்றுக்கு 88 வீதம் மரணம் ஏற்பட்டது. தவிர, 

அம்மை குத்தினவர்களுள் 100க்கு 848 வீதமே வைசூரி தீவிர 
மாகத் தாக்கியது, மற்றவர்களுள் 100க்கு 78:82 வீதம் கடுமை 

யாகத் தாக்கியது. இந்த எண்களிலிருந்து அம்மை குத்துவதால் 

வைசூரியின் கொடுமை பெரும்பாலும் தடுக்கப்படுகிறது என்பது 

மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது. பி. ஸி. ஜி. வாகீஸின் (ம. 0. 0, 7௨௦010௦) 

உருக்கி நோயிலிருந்து நிவாரணம் தருகிறது என்பதை இங்ஙனமே 

புள்ளிவிவரங்களைாக் கொண்டு மெய்ப்பிக்கிறார். கீளோரோ 

மைசட்டின் (Chloromycetine) ஈச்சுகீ காய்ச்சலில் (1]9ற1010) 

குணமளிக்கிறதென்றும் மெய்ப்பிக்கிறார். ஆகவே, புள்ளி விவரங் 
கள் நால்வகை நற்பயன் அளிக்கின்மன? வருணனை, வரும் 

பொருள் உரைத்தல், காரண காரியத் தொடர்பைக் குறிப்புணர்தி் 
தல், காரண காரியத் தொடர்பை மெய்ப்பித்தல். ஆனது பற்றியே, 

தற்காலத்தில் புள்ளி விவர முறை மிகுதியாக விரும்பப்பட்டு 

வழங்கி வருகிறது. 

நிகழ்திறத்தைக் கணித்தல் 
மேற்கூறிய இரண்டாவது பயனைச் சற்று விவரிப்போம். 

புள்ளி விவரங்களைக் கொண்டு நிகழ்திறம் (1201081144, 018௦௦) 
எங்கனம் அறியப்படுகிறது என்பதைக் கவனிப்போம். ஒரு 
ரூபாயைச் சுண்டினால் தலை கிடைப்பதன் நிகழ்: திறம் யாது? ஒரு 
எட்டுக் கட்டில் இருந்து இராணீச் சட்டை எடுப்பதன் நிகழ் 
.திறம் யாது? ஒரு பெட்டியில் மூன்று வெண்ணிமப் பந்துகளும் ஒரு
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கறுப்புப் பந்தும் இருச்தால் வெண்ணிறப் பரீதின் கிகழுமை 

எத்தகையது? இங்கு நிகழ் இறத்தை ஓரு பின்னமாகக் குறிக் 

இரோம். பின்னத்தின் தொகுதி எண் (Denominator) garg 

பொருளின் பல நிகழ் முறைகளின் மொத்த எண்ணிக்கையாகும். 

பகுதி எண்ணோ (மாகா) தனிப்பட்ட ஒரு வகைச் 
சம்பவத்தின் எண்ணிக்கையாகும், ரூபாய் நாணயத்தை மேலே 

எறிவதில் ஏற்படக்கூடிய பல சம்பவங்களின் மொத்த எண் 
ணிக்கை 5, தலை கிடைக்கக் கூடிய நிகழுமை 7, ஆகவே, தலையின் 
நிகழ்திறம் 1. எட்டுக்கட்டில் 4 இராணிகளும், மொத்தத்தில் 58 
சட்டுகளும் இருப்பதால், இராணிச் சிட்டின் நிகழ்திறம் 4/58 

அல்லது 17/19, மேற்கூறிய பெட்டியிலிருந்து எடுக்கும் வெண் 

ணிறப் ப5இன் மிசழ்இறம் $ ஆழும், 
நிகழ்திறம் பற்றிய சிறப்பு யாதெனில், மிகுதியான மிகழுமை 

களை எடுத்துக்கொண்டால் கொள்கை நிகழ்திறமும் (Theoretical 
probability) 9 gia  eapentoustd (Actual probabil:ty) eC o98 

குறைய ஒன்றுபடும். ஜெவன்ஸ் (887018) என்னும் தார்க்கிகர் 
20480 முறை சாணயத்தைச் சுண்டியதில், 10259 முறை தலையும் 
10127 முறை பூவும் விழக் கண்டனர். இன்னொருவர் வெள்ளைப் 

பந்தொன்றும் கறுப்புப் பந்தொன்றும் உள்ள ஒரு பெட்டியி 
லிருந்து ௮கேக முறை பந்துகளை எடுத்ததில், 8066 முறை வெண் 
ணிறப் பந்தும் 5096 முறை கறுப்புப் பந்தும் இடைத்தன. 

ச.ற்றேறக்குழமைய இரண்டும் சமமாக இருந்தமை கவனித்தற் 

பாலது. இங்ஙனமே, சாதாரணமாக, மக்கட் தொகையில் ஆண், 

பெண், இவர்களின் எண்ணிக்கை சற்றேறக்குறையச் சமமாய் 
இருக்கும். 1980-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் சென்னை 

இராச்சியத்தில் 16, 494, 889 ஆண்களும், 76, 859, 984 பெண் 
களும் இருந்ததாகத் தற்காலிக மக்கட் கணிப்புக் கூறுகிறது. 

ஆனால், மிகழ்திறம் ஒரு பெரிய வர்க்கத்தின் தன்மையைப் 
பொதுவாக அறிவிக்குமே ஐழிய, அவ்வர்க்கத்தின் ஓவ்வொரு 

பொருளையும் குறித்துச் சரியாக இராது, அதாவது, ஒரு 
நாணயத்தை ஒரு முறை மேலே எ.றிர்ததில் தலை கிடைத்தால், 

அடுத்த மூறை, பூ கிடைக்க வேண்டும் என்ற சியமம் இல்லை. 

அங்ஙனமே ஒரு காட்டில் பிறந்த ஒரு குழந்தை ஆணானால், அடுத்த 
படி. பிறப்பது பெண்ணாக இருக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு சீட்டுக் 

கட்டிலிருந்து 18 சீட்டுகள் எடுத்ததில் ஓன்றும் இராணியாக 

இராவிட்டால் 18-வது சீட்டு இராணியாக இருத்தல் வேண்டும் 

என்ற உறுதி இல்லை. பதின்மூன்றாஞ் சீட்டும் இராணி அல்லா
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மல் போகலாம். பதின்மூன்றார் தடவையிலும் நிகழ்திறம் 1/18 

தான். ஆனால், ஏராளமான முறை சீட்டை எடுத்துப் பார்த்தால், 

சுமார் பதின்மூன்றில் ஒன்று இராணியாக இருக்கும். சராசரி 

என்பது தனிப்பட்ட நிகழமுமையைக் குறிப்பதாக நினைக்கலாகாது. 

ஒரு வர்க்கத்தின் போக்கையே றானே) குறிப்பதாக நினைக்க 

வேண்டும். இதை மறந்தால், நிகழ் இறத்திலிருந்து நாம் செய்யும் 

அனுமானம் பயனற்றதாகும். இதை அறியாமலேதான் சூதாட்டத் 

இலும் பந்தயத்திலும் சில முழை தோற்றுப் போனதால் அடுத்த 

முறையாவது வெற்றி பெறலாம் என்று மதி மயங்கி, மேன்மேலும் 

நஷ்டத்தை அடைகிறுர்கள், ஒரு வைத்தியர் கடுமையான வியாதி 

கண்ட ஓர் அம்மாளைப் பின் வருமாறு தைரியப்படுத்த முயன்று 

ரரம், “அம்மா, நீங்கள் சற்றும் அஞ்சவேண்டாம், வாகட நூல் 

100-6 ஒருவர் இவ்வியா இயிலிருந்து பிழைப்பர் என்று கூறு 

றது. ஏற்கனவே 99 பேர்கள் மாண்டனர். 1400-வது பேரான 

உங்களுக்கு என்ன கவலை? நீங்கள் பிழைப்பீர்கள்.' 

சநாசரியின் வகைகள் 

புள்ளி விவரங்களைக் கொண்டு சராசரி கணிப்பதில் பல வகை 

கள் உண்டு. ஒரு வகுப்பில் படிப்பவர்களின் வயது, உயரம், 

பரிட்சையில் பெறும் மதிப்பெண்கள், முதலியவற்றின் சராசரி 

யைக் சண்டுபிடிக்கறோம். எல்லா மாணவர்களின் மதிப்பெண் 

களையும் கூட்டி வரும் தொசையை மாணவர்களின் எண்ணால் வகுக் 

கச் சராசரி மஇப்பெண் (416886 11௨11) கிடைக்கும். அது 

100க்கு 877 ஆகலாம். சராசரி வயது 17 வருஷம் 8 மாதம் எனக் 

காணலாம். சராசரி உயரம் 5 அடி ச அங்குலம் இருக்கலாம். ஒரு 

சமூகத்தின் போக்கைச் சராசரி காண்பிக்கிறது. சமூகத்தை 

வேறு முறையிலும் குறிக்கலாம். அச்சமூகத்தின் பொருள்கள் 

பெரும்பாலும் எவ்விதம் தோன்றுகன்றனவோ அதை முகடு 

(17௦45) என்பர், மதிப்பெண் 85 அடிக்கடி நிகழ்ந்தால், அதுவும் 

சமூகத்தின் பொதுத் தன்மையை உரைக்கிறது என்னலாம். இன் 

னொரு முறையும் உண்டு. அது யாதெனில், மாணவர்கள் வாங்கி 

யிருக்கும் மதிப்பெண்களை வரிசையாகப் பதிந்து, அவற்றின் இடை 

நிலையைக் (31மீ௦0480 ஈ810௦) கண்டு கொள்கிறோம். இது 89 ஆக 

இருக்கக்கூடும். இவற்றுள் முகடும், இடைடஙிலையும் மேலுங்&மும் 

இருக்கும் இறுதி நிலைகளால் (1884:௭௭௦8) பாதிக்கப்படுவ தில்லை, 

சாதாரணமாக காம் உபயோகிக்கும் சராசரி, இறுதி நிலைகளால் 

பாதிக்கப்படுகறது. (உ.ம்): வகுப்பில் 100 மாணவர்கள் 

இருந்து, அவர்களுள் 5 பேர் மேதாவிகளாகவும் 15 பேர் மிகவும்
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மந்த புத்தி உள்ளவர்சளாகவும் இருர்தால், எல்லோருடைய 
மதிப்பெண்களையும் கூட்டி நாூறால் வகுப்பதால் கடைக்கும் 
சராசரி, வகுப்பின் சாமானியப் பிள்ளைகளின் இயல்பை முற்றும் 

வெளியிடுவதாகச் சொல்ல முடியாது; எனெனில், இரண்டு இறுதி 
யிலும் உள்ள பிள்ளைகளால் சராசரி பாதிக்கப்படுகற து. ஆகவே 
தான் முகடு, இடைஙிலை இவற்றிற்குச் சிறப்பு அளிக்கிறோம்; 
இவையே கம்பத்தத்கவையாகக் கொள்கிறோம்; சமூகத்தின் 
ஙபிலையை இவையே ஈன்கு விளக்குகின்றன என்கிறோம். வேறு 

சில சமயங்களில் பிறிதொரு சராசரியை நாடுகிறோம். வாழ்க்கை 
நிலை அகவல் புள்ளியைத் (1248௩ நிறா1]0க of cost of living) 
தயாரிக்கும்போது எல்லாச் சரக்குகளுச்குமே ஐரே மதிப்புத் தர 

இயலாது. இன்றியமையாத பொருள்களைப் போகப் பொருள் 
களிலிருந்து Chuxuries) பிரித்து, முர்தியவற்றுக்கு அதக மஇப் 
பளித்து ௮இக மதிப்புக் கொடுத்துப் பெறப்பட்ட சராரியைக் 
(Weighted average) கணிக்கிறோம். இத்தகைய சராசரிக்கும் இட 
முண்டு. 1900-ஆம் ஆண்டு ஈவம்பர் மாதத்தில் 77 புள்ளிகள் 
அதிகமாயின. உணவுப் பொருள்கள் 8 புள்ளிகள், விறகு 84 
புள்ளிகள் போன் உ விவரங்கள் கிடைத்தன. 

பூன்ளி வீவரங்களேத் திரட்டுவதில் ல குறிப்புகள் 

விவரங்களைச் திரட்டுவதில் சில விஷயங்களை முக்கியமாகக் 
கவனித்தல் வேண்டும். யாதொரு கருதுகோளும் இல்லாமல் கண் 
மூடித்தனமாய்ப் பொருள்களை எண் ணுவதில் யாதொரு பயனும் 
இல்லை, ஏதோ ஒரு கொள்கை, கருதுகோள், ஓன் மனத் 
தில் வைத்துக்கொண்டேதான் சாதாரணமாசக் சணக்கிடத் 
தொடங்குகிறோம். ஆராயும் பொருள்களிடத்தில் ஏதோ ஒரு 
சாரண காரியத் தொடர்பை எதிர்பார்த்து, அந்தக் கருதுகோள் 
சரிதானா என்று அறிய முயலுகிறோம். காட்சியில் போல், கருது 
கோள் இன்றி யாதொரு ஆராய்ச்சியும் செய்ய இயலாது. 

விவரங்கள் சேகரிப்பதில் இன்னொரு நுட்பம் யாதெனில் 

பொருள்களை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சிறு சிறு பிரிவுகளாகப் 
பகுச்கறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு பயன் பெறலாம். 
மக்களில் பலர் பார்வைக் குறைவினால் கஷ்டப்படுகிரூர்கள் 
என்பது தெரியும். ஆயினும், இவர்களுள் மாணவர்கள், 

அலுவலக குமாஸ்தாக்கள், வியாபாரத்தில் அமர்ந்துள்ளோர், 
சித்தா வேலைக்காரர், தையற்காரர்கள், செருப்புத் தைப்போர், 
கூலி வேலைக்காரர், அச்சுயந்திரசாலையில் வேலை செய்வோர்,
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சுரங்கத்தில் வேலை செய்வோர், பஞ்சாலையில் வேலை செய்வோர், 

இராமவாசிகள், விவசாயிகள், ஆண்கள், பெண்கள், 40 வயதுக்கு 

உட்பட்டவர், 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர் போன்ற பல பகுதி 

களில் உள்ளவர்களைத் தனித்தனியே குறித்தல் பயன்தரும். 

மாணவர்கள் அதிக விகிதப் பார்வைக் குறைவு உள்ளவர் 

களாகப் புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன. இதிலிருந்து மாண 

வராக இருத்தலுக்கும் பார்வைக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்க 

வேண்டும் என்று தெரிகிறது. இங்கனமே, கடின உழைப்பு வாழ் 

நாளைக் குறைக்கும் என்ற கருதுகோளை மனத்தில் கொண்டு 

விவரங்களைத் தேடுகிறோம். இறப்பளவைப் பலப்பல பகுதிகளில் 

கணிக்க முயல்கிறோம். உதாரணமாக, சரங்க வேலை செய்வோர், 

வாத்தியம் வாசிப்போர், புகை வண்டிப் பொறியின் அருகிலிருந்து 

வேலை செய்வோர், தச்சர், கம்மாளர், வண்டி ஓட்டுவோர், கை 

வண்டி. தள்ளுவோர். விமானத்தில் வேலை செய்வோர் போன்ற 

தனித்தனிப் பகுதிகளையும் ஒப்பிடுகிறோம். வயது வாரியாகவும் 

குறிக்கிறோம். சென்னை இராச்சியத்தில் 1959-60-ஆம் ஆண்டில் 
ஜனனமரண விகிதம் பின் வருமாறு, பிறந்த குழந்தைகளின் 
எண்ணிக்கை, 90186. 

இறந்தவர்கள் தொகை 565,457 
இறந்தவர்களில் ஆண்கள் 198,660 

இறந்தவர்களில் பெண்கள் 191,797 
இறந்தவர்களில் ஒரு வயதுக்குக் குறைந்த 

குழந்தைகள் 82,738 
» மீ-லிருக்து க வயது வறை 78,715 

உ 5-லிருக்து 10 வயது வரை 18,350 
» 10-8649 15 aw gy aor 7,070 
டி. 19-லிருந்து 80 வயது வரை 10,881 

20 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் 198,008 
மத்தியப் புள்ளி விவரத் தயாரிப்பு நிலையம் பின்வருவதைக் 

கூறுகிறது. 1958-59-ஆம் ஆண்டைவிட 1959-60 அண்டில் 
நமது நாட்டு வருமானம் 0:5 சத விகிதம் அதிகரித்துள்ள தென்றும், 
விவசாய வருமானம் 1958..59-ல் நாட்டு வருமானத்தில் 40-52 ௪த 
வீதமாக இருந்ததென்றும், 1959-60-0 887 ஆகக் குறைந்து 
விட்டதென்றும், இ.த.ம்கு விவசாய வருமானம் 89 சதவி௫ுதம் 
குறைந்தது காரணம், என்றும் இதரப் பகுதிகளின் வருமானம் 

அதிகரித்ததால் விவசாய வருமானக் குறைவைச் சரிக்கட்டி விட்ட 
தென்றும் கூறுகிறது, காட்டு வருமானத்தில் 59:5 ௪த விதமாக
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Quis இதர துறை வருமானங்கள் 1959-60-ல் 64:89 சத விகித 

மாக உயர்ந்துள்ளது. இத்தகைய விளக்கம் செய்ய இயன்ற 
தற்குக் காரணம் பல துறைகளிலும் உள்ள வருமானங்களைத் 

தனித்தனியாக ஆராய்ந்து புள்ளி விவரங்கள் சயாரித்ததாகும். 

ஒரு தேசத்தில் கருவிழி உடை. யோர்களில் 100.க்கு பதினால்வர், 
செம்பட்டை மயிர் உடையோராகவும், பூனை விழி உடையோர் 
களில் காற்பத்தறுவர் செம்பட்டை மயிர் உடையவராகவும் இருக் 
தார்கள். இதிலிருந்து விழியின் நிறத்துக்கும் தலை மயிரின் 
நிறத்துக்கும் ஏதோ தொடர்பு உள்ளதென ஏற்படுகிறது. புள்ளி 

விவரங்களைத் திரட்டுவதிலும் அவற்றிலிருந்து அனுமானித்தலி 
லும் வெகு ஜாக்கிரதை வேண்டும். சரியான விவரங்கள் எளிதில் 
இடைக்கமாட்டா, மக்கட் கணிப்பில் எழுதப் படிக்கத் தெரிக் 
தவர், தெரியாதவர் எனப் பிரிக்கிறோம். எதுவரையில் படித்த 
வர்கள் என்பதைத் தெளிவாகக் கூறுவது எளிதல்ல. புள்ளி 

விவரங்களின் இத்தகைய குறைகளை மறக்கலாகாது. வேறு 

சிறந்த முறை இல்லாமை பற்றியே புள்ளி விவரங்களை உப 
யோகிக்கிறோம். ஆனால், பல துறைகளில் இதைத் தவிர வேறு 

மூறைகள் பயன்படா என்பதையும் சினைவில் வைக்க வேண்டும். 

தற்காலத்தில் இம்முறையின் முக்கியத்துவம் மேன்மேலும் அறியப் 
பட்டு இது மிகுதியாகக் கையாளப்படுகிறது. 

பயிற்ச வினக்கள் 

(கொள்கை பற்றி] 

3. எந்த நிகழ்ச்சிகள் சம்பந்தமாகப் புள்ளி இயல் முறையைக் 

Oar oa aw? 

௮. புள்ளி இயலின் பல ப்யன்களை உதாரணங்களுடன் விளக்குக. 

5. புள்ளி விவரங்கள் திரட்டுவதில் முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டிய 

விஷயங்கள் யாவை? 

4, நிகழ்திறம் (00ஹ்11117) என்றால் என்ன? இதைக் கணக்கிடு 

வது எங்ஙனம்? தீபாவளி, திங்கள்கிமமையன்று வருதலின் கிகழ் 

திறம் யாது? நிகழ் திறத்தைக் கையாளுவதில் முக்கியமாக 

எதைக் கவனிக்க வேண்டும்? 

5, பக்தயச் சீட்டுகளில் மக்கள் ஒரே சீட்டை எடுக்காமல் பல 

சீட்டுகள் எடுப்பதன் காரணம் யாது? 

6, புள்ளி விவரங்கள் காரணகாரியத் தொடர்புக் குறிப்புணர்த் 

தலிலும், மெய்ப்பிப்பதிலும் எங்கனம் பயன்படுகின்றன? 

உதாரணங்கள் தருக.
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7. 

பின்வரும் 

20. 

il, 

perriiw srma gud 

சராசரி, இடைகிலை, முகடு, அதிகமதஇப்புக் கொடுத்துப் பெறப் 

பட்ட சராசரி, இவற்றை விளக்குக, இவற்றின் சாதக பாதகங்கள் 

யாவை? 

வாதங்களின் சோதனை 

வாதங்களாச் சோதிக்கவும்: 

750 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு பள்ளியில் ஒரு நாள் மாலை வருகை 

ஐம்பதேதான். சராசரி மாணவர் வருகை 1790, சாதாரணமாக 

உடல் கலக் குறைவு, எதிர் பாராத முக்கிய வேலை, ஆர்வமின்மை 

போன்றவை 20 வராதவர்களுக்குக் காரணமாகும். அன்று ஊரில் 

விழா ஒன்றும் இல்லை. ஊரில் வழங்கும் கோயும் இல்லை, ஆகவே, 

தலைமை ஆசிரியர் ௮ன்று மாலை ஈடக்க இருக்த அரசியல் பெருங் 

கூட்டமே மாணவர் பள்ளி வருகைக் குறைவுக்குக் காரணம் எனக் 

கருதினார். ் 

1954-ஆம் ஆண்டில் குற்றங்களின் தொகை குறைய ஆரம் 

பித்தது. 1955-ஆம் ஆண்டில் தொகை மீண்டும் தொடர்ந்து 

குறைச்தது. ஆகவே இது இவ்வாண்டுகளில் ஏற்பட்ட பொருளா 

தார முன்னேற்றத்தின் விலா வே. 

ஒரு வெள்ளி காணயத்தைச் சுண்டினல் தலை நிகழ் திறம் $: 

ஆகவே 10 தடவை சுண்டினால் தலை ஐந்து முறை கிடைக்கும். 

கல்விக்குறைவே குற்றங்களுக்குக் காரணம், சென்ற 29 ஆண்டு 

களாகக் கல்வி மேன்மேலும் பரவிக்கொண்டு வருகிறது, குற்றங் 

களம் குறைந்துகொண்டே வருகின்றன. ்



18. காரணம் 

காரணம் ஆராய்தலின் அவசியம் 

இதுகாறும், காட்சி முறைகளையும் அவற்றின் பயன்களையும் 
விவரித்தோம், பொருள்களின் சம்பந்தத்தை எங்ஙனம் செய்க் 
காட்சி மூலமாக அறிகிறோம் என்பதைக் கவனிக்கவில்லை. உலகப் 
பொருள்கள் ஐன்றோடொன்று தொடர்புடையவை என்றும் 
அதிதொடர்புகள் பலவகைகள் ஆகும் என்றுங் கூறினோம். 
இயற்கை  அறிவியல்களில் முக்கியமாகக் காரணகாரியத் 
தொடர்பையே பெரும்பாலும் கையாஞ௫ரோோம். ஓவ்வொரு 
சிகழ்ச்சிக்கும் காரணம் உண்டு; காரணம் இன்றிக் சாரியம் இல்லை. 
அறிவியல் முறையிலும் உலக நடவடிக்கைகளிலும் காரணங்களைப் 
பற்றிய அறிவு தேவையாக இருக்கிறது. ஆகவே, காரணம் 

ஆராய்தல், தொகுப்புவமி அளவை இயலில் முக்கியமானது. 
இவ்வளவை இயலில் காணும் நிறைவுரைகள் பெரும்பாலும் 
காரண காரியம் தொடர்பு கூறும் வாகியெங்களே. காரணம் 
எத்தகையது? காரணங்களைக் கண்டுபிடிக்க எவ்வெவ்வி இகளையும் 
மூறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்? போன்ற கேள்விகளை நாம் 

கவனிக்க வேண்டும், 

காரணத்தின் இலட்சணம் 

முதல் முதலில் காரணம் யாது? ஒரு சிறுவன் காரணம் 

என்பதை எங்கனம் அறிகிருன் என்று பார்ப்போம். சாதாரண 
மாகக் காரியத்துக்கு முன்னிற்பது (Antecedent) காரணம் 

aorta. Sorefmiug  (Consequent) காரியம் என்பான். 
மணியோசை கேட்கிறது; ஒருவன் பரீட்சையில் சேறிய செய்தி 
வெளியாகிறது; காகம் கரைகிறது; வீட்டுக்கு விருந்தாளி 
வருகிறார்; வால் நட்சத்திரம் வானத்தில் தோன்றுகிறது; அரசன் 

மரணம் அடைகிறான்; ஒருவன் தும்முகிறுன்; சுவரிலிருந்து படம் 
கீழே விழுகிறது; காகம் பனைமரத்தில் உட்காரக் கனிவிழுகிறது: 
இங்கெல்லாம் முன்னிற்பவை பின்னிற்பவைகளின் காரணங்கள் 

என்னலாமா? பின் நிற்பவை நிகழும் போதெல்லாம் முன்னிற்கும் 
காரணங்கள் தோன்றுகின்றனவா? பனம் பழம் விழும்போதெல் 

லாம் அதற்குமுன் காகம் உட்காருவதில்லையே. saw Aes
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வரும்போதெல்லாம் மணியோசை கேட்பதில்லையே. விருந்தாளி 

வரும்போதெல்லாம் காகம் கூவுறதில்லையே, ஆகையால், 

'மூன்னிற்பது' காரணம் என்னும் இலட்சண தீதைவிட (நியதமாய் 

மூன்னிற்பது' என்று சொல்வது சற்று மேல். அங்ஙனம் 

இல்லாமல் மூன் நிற்பது காரணமென்றால் காரணமல்லாத 

தைச் காரணமாகக் கொள்ளுதல் அல்லது பொய்க் காரணம் 

என்னும் குற்றம் வரும்; (18186 cause; non causa pro causa). 

எது காரியத்துக்கு முன் நிற்கிறதோ அதே அதனைக் 

குறித்துக் காரணம் என்பது (post hoc ergo propter hoc) காரணப் 

போலி. காகம் உட்காரப் பனம் பழம் தற்செயலாய் விழுறைது, 

இதில் காரண காரியத் தொடர்பு இல்லாமற்போனாலும், இதைக் 

காரண காரியத் தொடர்பு உள்ளதாக அறிவதனால் வழு 

உண்டாகிறது. இங்கு நியதமாய் முன் நிற்பது இல்லாமையால் 

காரண காரியத் தொடர்பு இல்லை. எப்போதும் தொடர்பு 

இல்லாததால், மாறாத தொடர்பு இல்லாததால், இதைக் காரணமாக 

ஒப்புக்கொள்ள இயலாது. 'யாண்டுயாண்டுத் தி ஆண்டாண்டுப் 

புகை' என்பதும், மாருத தொடர்பு இல்லாதது; பழுக்கக் 

காய்ச்சிய இரும்பில் இயிருந்தும் புகை இன்மையால், குடத்துக்குக் 

காரணம் முன்னிற்பதாகயெ மண்;சுமக்குங் கழுதை ஆகுமோ எனில், 

எப்போதும் கழுதை வேண்டியதில்லை. குயவன் முதுகில் மண்ணைக் 

கொண்டு வரலாம். காரியம் இருக்கும்போதெல்லாம் காரணம் 

வேண்டும். இதுவே மாருத தொடர்பு (Invariable connection). 

ஆனால், இது மட்டும் காரணத்தின் முழு இலட்சணம் ஆகாது. 

ஏனெனில், பகல், இரவைக் குறித்து Suguru முன் நிற்பது, 

ஆனால், இரவுக்குக் காரணம் பகல் ஆகாது. மாரிக்காலத்துககுகீ 

காரணம் கோடைக்காலம் ஆகாது. இரவும் பகலும் மற்றொன்றுல் 

உண்டாகச்கப்படுகன்றன (Dependent on other conditions). 

இரவும் பகலுமே மற்றொன்றைக் காரணமாக நாடுகின்றன. 

அதாவது, பூமி சூரியனைச் சுற்றுதலையும், தன்னைத் தானே சுற்றிக் 

கொள்வதையும் பொறுத்திருக்கன்றன. பூமியின் எல்லாப் 

பகுதிகளும் ஒரே காலத்தில் சூரியனுக்கு எதிரில் வருகிறதில்லை. 

சூரியனுக்கு எதிரில் வரும் பகு தியில் பகல் நேரம், மறைந்திருக்கும் 

பகுதிகளில் அப்போது இரவு; மறுபடியும் பூமியின் பின்னிருந்த 

பிரதேசம் சூரியனை நோக்கி வரும்போது அதற்குப் பகல் ஏற்படும். 

ஆகவே, இரவுக்குக் காரணம் பகல் அன்று, பூமி சுற்றுவதால் 

பகலும் இரவும் ஏற்படுகின்றன. பூமி சுற்ருமல் கின்று விட்டால் 

என்ன ஆகும்? ஒரு பாதிக்கு எப்போதும் பகலாயும் மற்றொரு
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பாதிக்கு எப்போதும் இரவாகவும் இருக்கும். நியதமாக முன் 
நிற்குந் தன்மை பகலுக்கு இருர்தாலும் பிறிதொன்றன் உதவி 

யன்றி இரவு நிகழ்கிறதில்லை. இதில் பிறிதோர் ஆற்றுற் பெறப் 
படுதல் என்பதைக் காண்கிறோம். உண்மைக் காரணத்தில் 

பிறிதோர் ஆற்றும் பெறப்படுதலின்மையை - வேறொன்றையும் 

தழுவாமையை-க்காண்கிறோம். காரியம் வேறொன்றை காடினால் 
நாம் நினைப்பது காரணம் ஆகாது, வேறொன்றையும் காடாமல், 
தானே நமிச்சயமாகக் காரியதீதை உண்டுபண்ணுவதே காரணம் 

ஆகும். காரணம் இன்றிக் காரியம் கிடைக்காது. காரணம் இருந் 
தால், வேறு எது இருந்தாலும் இல்லாமற் போனாலும், காரியம் 

தோன்றும். 
மேலும் முன் நிற்பது" என்னும் பதம் காரணம் ஓரே ஒரு 

நிமித்தமாக இருத்தல் வேண்டும் என்னும் எண்ணத்தை 

உண்டாக்கக் கூடும், ஊன்றிப் பார்த்தால் ௮கேக நிமித்தங்களின் 
சேர்க்கையே (A totality of conditions) காரணம் ஆகும். 
இக்குச்சியைக் கிறித்து, விளக்கை ஏற்றுவதாக வைத்துக் 

கொள்வோம். ஒரு சிறுவனை விளக்கு எரிவதன் காரணம் என்ன 
என்று வினவினால், எரியும் இக்குச்சியை வழங்குதல் என்பான். 
கொஞ்சம் யோசனை உள்ள பையனோ என்றுல், விளக்கில் உள்ள 

எண்ணெய், திரி, இவற்றையும் சேர்தீதுக் கூறுவான். மேலும், 

Bi, எண்ணெயை எட்டாவிட்டால் விளக்கு எரியாது. 
இவையெல்லாம் இன்றியமையாத கநிமித்தங்களே, இவற்றில் 
ஏதேனும் ஓன்று இல்லாவிட்டாலும் காரியம் நிகழாது. அகவே, 
காரணங்கள், பல நிமித்தங்களின் சேர்க்கையே; நிமித்தங்களின் 
தொகுதியே. வளருஞ்செடி. ஒன்றுக்குக் காரணம் என்னவென்றால், 

விதை என்று சொன்னால் போதுமா? விதையை மேஜையின் மேல் 
வைத்தால், அல்லது கட்டாந்தரையில் போட்டால் முளைக் 
காதன்றோ? விதையுடன் மற்றுமுள்ள நிமித்தங்களையும் சேர்த்தே 
உரைக்க வேண்டும். துப்பாக்யொல் ஒரு குருவி சுடப்பட்டால், 
அங்கே காரணம் யாது? துப்பாக்கியின் onsen (Trigger) 
இழுத்தல் என்றால் போதுமா? போதாது. ஏனெனில் ஏதேனும் 
அடைத்துக்கொண் டி.ருந்தாலும் வெடிக்காது. ஓழுங்கான பாகங் 

களையுடைய துப்பாக்கி, காய்ந்த மருந்து, விசையை இழுத்தல் 

முதலிய பல நிமித்தங்களில் ஏதேனும் ஓன்று இல்லாவிடினும் 

காரியம் கேரிடாது. ஒருவன் ஏணியிலிருந்து இடறி விழுந்து 
மரணம் அடைகிருன். சாதாரணமாக, இவன் சாவின் காரணம் 

யாது என்முல், ஏணியில் இடிறினது என்பார்கள். ஆனால்,
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அறிவியல் முறையில் காரணம் கூறவேண்டுமானால், எணிப் 
படியின் ஈரம், அந்த மனிதன் நின்ற உயரம், தரையின் வன்மை, 

அவன் அ௮சைந்ததனால் ஈடுஙிலை தப்பியது, பூமியின் ஈர்ப்பு, மனித 

சரீரத்தின் பலவீனம் முதலியவற்றைச் சேர்த்தே சொல்ல 

வேண்டும். உலக ஈடையிலோ, ராம் இவற்றை எல்லாம் சேர்த்துக் 

கூறுவதில்லை. சடைசியிலிருச்து கதையைப் பூர்த்தி செய்யும் 

நிமித்தத்தையோ,முக்கியமாக உள்ள நிமித்தத்தையோ, மட்டும் 
காரணமாகக் கருதுகிறோம். இது முற்றும் அறிவியல் கோக்குக்கு 
உகந்ததன்று, ஆகவே, 'பிறிதோர் ஆற்றும் பெறப்படாமல், 

நியதமாய் முன் நிற்கும் நிமித்தத் தொகுதி' என்னும் இலட்சணம் 

கிடைக்கிறது. வேறொன்றால் ஆகாமல் கியதமாய் முன் நிற்கும் 
நிமித்தங்களின் சேர்க்கையே காரணம் ஆகும். இங்கு ஓர் ஐயம் 

வரக்கூடும். காரணத் தொகுதியில் எந்த நிமித்தங்களைச் சேர்க் 

கிறது, எந்த நிமித்தங்கள் விடுகிறது? என்கிற சங்கை 
உண்டாகலாம். தொடர்புள்ள நிமித்தங்கள் அனைத்தையும் 

கூறுவது என்முல், ஒரு கணத்தில் நடக்கும் காரியத்துக்குக் 

காரணமாக அதற்கு முந்திய கணத்தில் இப்பிரபஞ்சத்தில் கடந்த 
எல்லாவற்றையும் அல்லவோ சேர்க்கவேண்டி. வரும். இது 

அவசியந்தானா? குடத்தைக் குறித்து ஆகாயம், குயவனது பிதா, 
தண்டம், அதன் நிறம், சக்கரம் முதலியவை முன் கிற்பனவாகக் 

கொள்ளவேண்டாமா? இவை அனைத்தும் காரணத் தொகுதியில் 
சேர்க்கப்பட வேண்டாமா? குயவன், தண்டம், சக்கரம் முதலிய 

வற்ருல் குடம் தோன்றுவதால், இவற்றைக் காரண த் தொகுதியில் 
சேர்க்க வேண்டும் எனலாம், ஆனால், தண்டத்தின் கிறம், பருமன், 

அது செய்யப்பட்ட மரம் இவைகளைச் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் 

இல்லை. குயவனின் தகப்பன் இல்லாமல் குயவன் இடைக்க 

மாட்டான் என்னும் நிமித்தத்தின் மிமித்தத்தைக் காரணத் 

தொகுதியில் சேர்க்ச வேண்டியதில்லை. குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு 
நெருங்கிய உரிமையுடைய நிமித்தங்களையே காரணமாகக் 

கூறவேண்டும். 

காரணப் பன்மை : 

இத்தனையும் போதாது, சற்று நிதானித்தால், காரணத்தின் 
வேறொரு மருமமும் வெளியாகும். காரணகாரியம் ஒன்றை ஒன்று 

பற்றியவை அகும்; (Reciprocity of cause and effect). 

இத்தன்மையை இதுவரையில் கூறிய இலட்சணத்தில் சேர்க்க 
வில்லை. சாதாரணமாகக் காரணத்தைச் தெரிவித்தால் காரியம்
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என்னவென்று கூறலாம். ஆனால் *காரியத்தைத் தெரிவித்தால், 
எளிதில் ரிச்சயமாகக் காரணத்தைக் கூற இயலாது' என்றம். 
உலக அநுபவத்தில் ஒரே காரியத்துக்கு அநேக தனிீதீதனிகீ 
காரணங்கள் உண்டு என்று ஈம்புகிறோம். இதைத்தான் காரணப் 
பன்மை (1710781100 01 040808) என்கிறோம். ஒரு ஈஇயில் நீர் பெருகி 
யிருப்பதாச வைத்துக்கொள்வோம். இதற்குக் காரணம் ஆற்றின் 
உற்பத்தி இடத்தில் கனமழை பெய்திருக்சலாம்; அல்லது ஆற்றின் 
கிளை ஈதியை அடைச்திருக்கலாம்; அப்போதும் நதியில் நீர் 
பெருகும்; அல்லது உற்பத்து இடத்இல் பனிக்கட்டி நிறைந்த 
மலையாக இருந்தால், அப் பனிக்கட்டிகள் உரு, ஆற்றில் 
வெள்ளம் உண்டாகி இருக்கலாம், அங்ஙனமே எறும்புகள், 
Gross தூக்க்சொண்டு கூட்டமாகச் செல்வத ற்குக் 
காரணமாக அண்மையில் வரப்போகும் மழையைச் சொல்லலாம்; 
ஏனெனில் எறும்புகளுக்கு இந்த அறிவு உண்டு; அல்லது எறும்புப் 
புற்றை யாராவது நரசஞ் செய்தாலும் இக்காரியம் நேரலாம். 
இங்களமே, சாவுக்குக் காரணம் பல உள; குண்டால் சுடப் 
படல், தண்ணீரில் வீழ்த்தப்படுதல், தூக்கில் இடல், ஈச்சுச் சுரம், 
கத்திக் குத்து மூதலியன. நாய் குரைப்பதற்குப் பல காரணங்கள் 
உண்டு. ஆகவே, ஒரே காரியத்துக்கு ௮ரேச காரணங்கள் உண்டு 
என்பனு ஒரு கட்சி, 

இக்கொள்கையை ஆராய்தல் வேண்டும், பொதுவாக ஆற்று 
ர் பெருகுவது, எறும்புகள் ஓடுவது, மரணம் நேரிடுவது, நாய் 
குரைப்பது போன்றவற்றிற்குப் பல தனிக் காரணங்கள் உண்டு 
என்கிறோம். உண்மையே. ஆயினும், மேற்கூறிய ஒவ்வொரு 
காரியத்தையும் உற்று நோக்சின் ஒவ்வொன்றிலும் சல தனிப் 
பட்ட அறிகுறிகள் (8910040108) காண்கின்றன. பெரதுவாகப் 
பல காரணங்கள் உண்டு என்றுலும், அவ்வறிகு நிக நோக்கின், 
ஓவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரே காரணம்தான் உண்டு ஏன்று 
உறுதியாகக் கூறலாம். காரியச் றப்பைக் கவனித்தால், காரணச் 
சிறப்பும் ஒன்றே என்று கூறவேண்டும். உல௪ கடையில் பொது 
வாக இன்றே என்று கருதும் காரியம் உண்மையில் அரேக 
வேற்றுமைகள் உடையதாசக் காண்போம். இதைத்தான் காரிய 
வேற்றுமை என்பர். காரியச் 9றப்பை சோச்மும்போது, அதாவ து, 
எறும்புகள் ஓடும் விதத்தையோ, காயின் குரைப்பு வசையையோ, 
மரணத்தின் சறப்பியல்பையோ, ஆற்று நீர்ப்பெருக்கள் தனித் 
தன்மையையோ கவனித்தால், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரே காரணம் 
தான் இருச்சச்கூடும் என்ற உறுதியான ௮ Oy எற்படும்,



256 ஐரோப்பிய துளவைஇயம் 

எறும்புகள் ஒடும் விதத்திலிருந்து வரப்போகம் “மழையினாலா, 

புற்றின் காசத்தினாலா என்று எளிதில் சொல்லிவிடலாம். வரும் 

மழையினால் என்றால், எறும்புகள் விரைவாகவும், வரிசையாகவும் 

ஒழுங்காகவும் செல்லும். புற்றின் நாசத்தினால் என்றால் அச்சத் 

தால் அங்கும் இங்கும் சிதறி வரிசையின்றி ஒடும், நீர்ப்பெருக்கு 

மழையினால் என்றால் கக்கலும் கரைசலுமாக வண்டலுடன் மிக 

விரைவுடன் கொப்பும் நுரையுமாய், மரங்களையும், இளைகளையும் 

புரட்டி, உருட்டி, வாரி அடித்துக்கொண்டு வரும், லை நதி 

யடைப்பால் உண்டான நீர்ப்பெருக்கானால், கீர் சாந்தமாயும், தெளி 

வாயும் ஓடும், பனிக்கட்டி உருகுவதால் என்றால் அந்த வெள்ளத் 

இன் தன்மையையும் பிரித்துக் காட்டலாம். அங்ஙனமே, ஒரு 

சவத்தன் குடலில் நீரும் காற்றுக் குழலில் நுரையும் இருந்தால், 

அந்த மரணத்துக்குக் காரணம் தண்ணீரில் வீழ்த்தப்படுதல்தான் 

என்று உறுதியாகச் கூறலாம். ஆனால், இதயத்தில் குண்டு படி 
இருந்தாள், குண்டால் சுடப்பட்டது காரணம் என்கிறம். 

சவத்தின் அறிகுறிகளைக் கொண்டு மரணத்தின் காரணத்தைக் 

கண்டுபிடித்து விடலாம் என்பது பற்றியே பிணப்பரிசோதனை 

நடைபெறுகிறது. பிணத்தின் நிலையையும் அறிகுறிகளையும் 

ஈன்றாகக் கவனித்தல் வேண்டும். காறியச் சிறப்பைக் கொண்டு 

காரணச் சிறப்பைக் கண்டுவிடலாம். ஆகவே, காரணத்திலிருந்து 

காரியத்தையும் காரியத்திலிருக்து காரணத்தையும் இருபுறமும் 

ஊடச்சலாம் என்று ஆறது, ஒரு மனிதன் தண்ணீரில் வீழ்த்தப் 

பட்டால் குடலில் தண்ணிருடனும், காற்றுக் குழலில் நுரையுட 

னும் சாகிறான் என்று அனுமானிக்கிமோம். ஒரு பிணத்தின் குடலில் 

தண்ணீரும் காற்றுக் குழலில் நுரையும் இருந்தால், தண்ணீரில் 

வீழ்ததப்பட்டே அவன் இறந்திருக்க வேண்டும் என்று முடிவு 

கட்டலாம். எச்சில் இலையைக் கண்டாலும், வேறு காயைப் 

பார்த்தாலும், பிச்சைக்காரன் or Alo வந்தாலும், அன்னிய 

மனிதர்கள் வந்தாலும், கல்லால் அடிக்கப்பட்டாலும் காய் 

குரைக்கும். ஆனால், மேற்கூறிய ஓவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் 

குரைப்பதைக் கவனித்துப் பார்ப்போமாயின், ஓவ்வொரு விதமாக 

இருக்கும். குரைப்பின் சிறப்பைக் கவனித்தால், எக்காரணத்தால் 

காய் குரைக்கறது என்பது விளங்கும். விலங்குகளின் மொழியை 

நுட்பமாக அறிவோர் இதன் உண்மையை ஓப்புக்கொள்வர். 

வெளிச்சம் சூரியன், சந்திரன், மின்சாரம், தீ, எண்ணெய்விளக்கு 

முதலிய அகேக காரணங்களால் உண்டானாலும், வெளிச்சத்தின் 

_ தன்மையிலிருந்து எந்த ஒரு காரணத்தால் ஒரிடத்தில் வெளிச்சம்
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உண்டாகியது என்று உறுதியாகக் கூறலாம். பொன்மயமும், 

வெப்பமும் உடையதாயின், அது சூரியனால் உண்டானது என்று 
எளிதில் சொல்லுகிறோம். வெள்ளிமயமான தும் sub 

உள்ளதுமாயின் சந்திரனது என்கிறோம், இங்கனமே மின்சார 

வெளிச்சம், இ வெளிச்சம், எண்ணெய் விளக்கின் வெளிச்சம், 

இவற்றின் தன்மையை விவரிக்கலாம். 'ஐரே காரியத்துக்குப் பல 
காரணங்கள் இருப்பானேன்?' என்றால், காரியங்கள் பலவகை 
யானதால்' என்கிறோம். ஒருவகையான காரியத்துக்கு ஓரே 
காரணந்தான் உண்டு, காரியத்தின் அறிகுறிகளை நன்கு அறிந் 

தால், காரணச் றப்பை (80௦0100117) உணரலாம். ஆனது 
பற்றியே; அறிவியல் முறையில், ஒரு காரியத்துக்கு ஒரே காரணம் 

உண்டு. காரணமும் காரியமும் இன்மையொன்று பற்றி, அன்னி 

யோன்னிய ஒற்றுமையோடு, நிற்பவை என்கிறோம். காரணத்தி 

லிருக்து காரியத்தையும், காரியத்திலீருந்து காரணத்தையும் இரு 
வழியிலும் அனுமானிக்கலாம். இஃதும் காரணத்தின் இலட் 
சணத்தில் சேரவேண்டும். 

இங்கு ஒரு கேள்வி எழலாம். ஏன் காரணப்பன்மைவாதம். 
நிலவுகிறது? காரியத்தைக் குறிக்கும்போது, காரியத்தைப் பொது 

வாசக் கூறி, காரணத்தைக் கூறும்போது காரணச் சிறப்பைக் 
குறிக்கிறோம். காரணம், காரியம் இரண்டையும் ஓரே வகையில் 

அதாவது சிறப்புத் தன்மையில் கோக்கினால் இக்குழப்பம், வாராது, 

அறிவியல் முறையில் அநேக காரண வாதம் சில்லாது. உலக 

நடவடிக்கைகளிலோ ' நாம் அவ்வளவு ஜாகீரெதையாகவோ, 

இருத்தமாகவோ பேசுவதில்லை. தவீர, உலக ஈடவடிக்கையில் ஒரு 
காரியத்தை உண்டாக்குவதிலேயே sog கோக்கம் செல்லுகிறது. 

ஒரு வீட்டிலீருந்து எலிகளை எங்ஙனம் நீக்கலாம் என்று யோிக்குங் 
கால், எலிப்பொறி உபயோடத்தல், பாஷாணம் வைத்தல், பூனை 
அல்லது காய் வளர்த்தல் போன்ற பல உபாயங்கள் தோன்று 
இன்றன... இதிலிருந்து அறிவியல் கோக்குக்கும் அன்றாட 

வாழ்க்கை கோக்குக்கும் வேற்றுமை உண்டு என்று தெரிகிறது. 

அன்றாட வாழ்க்கை ஒரு காரியத்தைச் செய்துகொள்ளும் பல 

முறைகளை நாடுகிறது, அறிவியலோ திருத்தமான அறிவை 

நாடுகிறது. ஆகவே, அறிவியல் முறையில் காரணப் பன்மை 

தவருனது; உலக நடவடிக்கையில் அகேக காரண வாதம் ஒருவாறு 

ஓப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. . 

காரணப் பன்மை வாதம் சார்புற்ற அனுமான வகைகளின் 

உண்மையைப் பாதிக்கிறது என்பதை நினைவு கூர்தல் வேண்டும், 
ஐ-அள--13 ்
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காரணத்தை, முன் @pug என்று கூறினோம் அல்லவா? 

அதனால் காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் இடைவெளி உண்டு 

என்ற எண்ணம் எழக்கூடும். அது தவறு, காரணத்துக்கும் காரியத் 

துக்கும் இடையில் சிறிது காலப்போக்கு உண்டா என்பதை 

ஆராய்தல் வேண்டும், எளிதில் சரணம் ஆகாத பொருளை ச் 

தஇின்கிறோம். கொஞ்ச நேரத்துக்குப் பிறகே வயிற்று கோவு காண் 

இறது; கல்லை வீட்டெறிர்த பிறகே சன்னல் கண்ணாடி உடைகிறது; 

அடிவாங்கிய பிறகே வலி தோன்றுகிறது; வெகு காட்கள் மது 

பானம் செய்த பிறகே உடல் பாழாகிறது; மின்ன .லுக்குப் பிறகே 

இடியோசை கேட்கிறது; சிறு கிருமிகள் உடலுக்குள் புகுந்து சில 

நாட்களுக்கு அப்பாலே மரணம் நேரிடுகிறது. இவற்றிலிருந்து 

சாதாரணமாகக் காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் இடையே 

நேரம் உண்டு என்று நினைக்கலாமா? உற்றுணரும் இடத்தில், 

இருமிகள் நுழைந்தவுடன் இரத்த மண்டலத்தில் கலக்கன் மன. 

இரத்தத்தை அசுத்தப்படுத்தி, நனவைக் கெடுத்து மறையச் 

செய்து, பிராணனைப் போக்குன்றன. இக்காரண காரியத் 

தொடர்ச்சியில் மறைவாய் நடக்கும் செயல்களைப் புறக்கணித்து 

விட்டு, வெளிப்படையாகத் தோன்றுவதை மட்டும் கவனிப் 

பதால், இடைநேரம் பற்றிய இத்தசைய எண்ணம் ஏழ்படுகிறது. 

ஆனால், உண்மையில் காரணம் கேர்ந்தவுடன் காரியமும் நேருகிறது. 

இருமிகள் புகுக்தவுடன் ஏ.ற்படும் சில செயல்கள் ஈமக்குப் புலப்படு 

வதில்லை. அவற்றை விட்டுவிட்டு, வெளிப்படையாகத் தோன்றும் 

செயல்களை மட்டும் காரியம் என்டமோம். அது தவறு; ஏற்படும் 

பயன்கள் அனைத்தையும், வெளீப்படையாகத் தெரிந்தாலும், 

தெரியாவிட்டாலும், எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அங்ஙனம் 

இல்லாமல் தெளிவாகத் தெரிகறவைகளுக்கு மட்டும் தனிப்பெயர் 

இட்டு அவற்றையே காரியம் எனக் கொள்வது அறிவியலுக்கு 

மூரணாகும். காரியம் காலப்பிற்பாடு உடையது அல்லது பின் 

நிற்பது என்பது முற்றும் சரியன்று. காரணகாரியங்கள் ஒரே 

தொடர்ச், அதன் முந்திய அம்சத்தைக் காரணம் என்றும், 

பிந்திய அம்சத்தைக் காரியம் என்றும் கொள்ள வேண்டும். 

காரணம் அங்கே முடிறது; காரியம் இங்கே தொடங்குகிறது 

என்று சொல்ல இயலாது. ஆக்ஸிஜனையும், ஹைட்ரஜனையும் 

சேர்த்தலும், தண்ணீர் ஆவதும் ஒரே நிகழ்ச்சி; ஓரே காலத்தைச் 
சார்ந்தவை, மையைக் காதெத்தில் ஊற்றுதலும், காகிதத்தில் 

கறைபடுவதும் ஒன்றே. ஒருவன் தொண்டையின் அசைவுகளும், 
அவன் பேச்சுக்குரல் ஒலித்தலும் சமகால நிகழ்ச்சியே, ஒருவன்
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சொல்லைக் கேட்கும்போதே அவன் கருத்தை அறிகிறோம். மலை 

யின் உச்சியில் பரரமானியை வைத்தலும், பாதரசம் இறங்கு 

தலும் ஒருமிக்கவே கபைபெறுகன்றன. காரணம் மூன்கிம் 

பதாகத் தோன்றும் முற்கூறிய சில இடங்களில்கூட உடனிகழ் 

வதே இயல்பென்றும், நடுவில் நேரும் சில நிகழ்ச்செளைப் புறக் 

கணிப்பதனாலேயே சால இடைவெளித் தோற்றம் உண்டாகிறது 

என்றும் அறிகிறோம். காரணத்தையும், காரியத்தையும் இரண்டு 

கனி நிகழ்ச்செளொகக் கருதலாகாது. தொகுத்து முடிக்கின், 

அறிவியல் முறைப்படி, காரணகாரியச் கருத்து, (கியத சம்பதம்) 

மாருத தொடர்பு, நிச்சயமாகக் கிடைத்தல், வேறொன்றால் 

பெறப்படாமை, பல நிமித்தங்களின் சேர்க்கை, அன்னீயோன்னிய 

ஓற்றுமை (காரணப்பன்மை இன்மை), காலத்தால் பிரிக்கப் 

படாமை, என்ற பல இயல்புகளைக் குறிக்கெது. தினசரி 

வாழ்க்கையில் இவ்வளவு திருத்தமாகக் காரணம் என்னும் பதீத 

தைக் கையாளுவதில்லை. 

காரணழும் ஏதுவும் 

காரணத்துக்கும், ஏறுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் 

சவனிப்போம். ஏது ஓர் உரையின் முகாந்தரமாகும் (Ground or - 

reason) @T Roy எதைப் பொறுத்து நிற்கிறதோ 1g அவ்வுரை 

யின் எது; ஆனால், காரணம் என்பது சாரியத்தை உண்டு பண்ணு 

வது ஆழும். காரணமும் ஒருவித ஏதுவாகும், ஒரு மாறுபாடு 

எதனால் உண்டாகிறது என்று உரைப்பது காரணம். ஏது, 

காரியத்தைப் பற்றிய cog அறிவுக்குக் காரணம். ஆகையால், 

ஏதுவானது ஒரு மாறுதலின் காரியமாக இருக்கலாம். உதாரணம். 

சாலை ஈனைந்திருப்பதைக் காண்டுஷஹேன். மழை பெய்திருக்கிறது 

என்பதற்கு இது ஏது. ஆனால், சாலை கனை ந்திருப்பத ற்குக் 

. காரணம் மழை. நாம் புகைவண்டியில் இருந்துகொண்டு கைகாட்டி 

மரம் இறங்காததைக் காண்கிறோம், இது வண்டி நிற்பதற்கு 

ஏது. ஆனல், வண்டி நிற்பதற்குக் காரணம் வண்டியை நிறுத்தும் 

விசையைப் (தடுப்பானை) பிரயோகித்தல். இதிலிருந்து, காரணம் 

ag மாறுதலின் இருப்பைச் (142181௦0௦௦) சார்ந்தது என்றும், 

ஏதுவோ மாறுதலைப் பற்றிய நமது wy Minus (Knowledge) eriéga 

தென்றும் காண்க, 

காரியக் கலவை: 

௨... புல காரணங்கள் சேர்ந்து ஐரே சன்மையான (130100280600%) 

அல்லது பலபடித்தான (Heterogencous) ariwé swcienu
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(Intermixture of effects) உண்டாக்கலாம், பல மின்சார 

விளக்குகள் ஒரு கூடத்திற்கு வெளிச்சம் அளிக்கலாம். பலர் 

சேர்ந்து வடக்கயிற்றை இழுக்கிருர்கள்; இரண்டு பொறிகள் ஓர் 

இருப்புப்பாதை வண்டியை இழுக்கலாம். இங்கே கூட்டுக் 

காரியங்கள் ஒரே தன்மை உடையவை. இவை வெவ்வேறு 

காரண விளைவுகளின் கூட்டுத் தொகையாகும், வேறு 

சில சமயங்களில் காரணங்களின் தனித்தனி விளைவுகள் தம்தம் 

தன்மையை இழந்து, முற்றும் வேறான காரீயக் கலப்பை 

உண்டாக்குகின்றன. உதாரணமாக, நாம் உட்கொள்ளும் 

அன்னம், மீர், பால், பழம், கறி முதலியவை இரத்தம், எலும்பு 
தசை போன்ற பலபடித்தான கலவையாக மாறுகின்றன. 

ஆக்ஸிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் சேர்த்தால் இவை இரண்டை 
விட வேறுன நீராக இவை மாறுகின்றன. நிமித்தத்தொகுதி, 

காரியக் கலவை, காரணப் பன்மை இவற்றைப் பிரித்து உணர 

வேண்டும். 

பயிற்சி விக்கள் 

1. காரணத்தின் இலட்சணத்தைக் கூறி, விளக்குக, 

2. *நியதமாக முன்னிற்பது காரணம்' - இக்த இலட்சணம் பொருத்த 

முடையாதா? - 

3. *காரணப்பன்மை' என்றால் என்ன? அது அறிவியலார் ஏற்றுக் 

கொள்ள கூடியதா? 

4. காரணத்தைப் பற்றிய சில sage கருத்துக்களைக் கூறி 

விளக்குக. 

5 பொருத்தியைத் (ராமம்) தஇருப்பியதும் மின்விசிறி சுற்றுகிறது, 
ஆகவே, பொருத்தியைத் நதிருப்புதலே வி௫றி சுற்றுவதற்குக் 

காரணம், இக்தக் காரண அனுமானத்தை ஒப்புக்கொள்ளலாமா? 

6. *காரியவேற்றுமைகளை அறியாமையாலேயே எழுந்தது காரணப் 

பன்மை வாதம்” - இதை ஆராய்க, 

7... *ஒரு காரணம் பல காரியங்களை உண்டாக்கும்”; ‘po காரியம் 

ஒரே காரணத்தாலேயே உண்டாகும்' - இக்கூற்றுகளின் உட் 

கருத்தை விவரிக்க, . 

8. sigs (Cause or causal condition), yf@a (Symptom) 
இவற்றின் வித்தியாசத்தை விளக்குக, காரியக்கலவை 

என்ுல் என்ன? அது எத்தனை வகை? உதாரணங்கள் தருக, 

9. மரணத்துக்குப் பல காரணங்கள் உண்டு. அங்ஙனமாயின், ஒரு 

காரியத்துக்கு ஒரே காரணம் என்று எப்படிக் கூறலாம்?



10. 

Ll. 

12, 

13. 

24, 

1d. 

ié. 

77, 

18. 

19, 

20. 

21, 

22, 
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“காரணப்பன்மை£,.. *ரிமித்தத் தொகுத்! இவற்றை விளக்குக, 

காரணம், ஏது, இவற்றின் வேற்றுமையைக் கூறுக, 

“இரவைத் தொடர்ந்து பகல் எப்போதும் வருவதால், இரவே 

பகலுக்குக் காரணம்” இதைச் சோதிக்க. 

காரணம் பற்றிய அறிவியற் கொள்கைக்கும் பாமர மக்களின் 

கொள்கைக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விளக்குக: 

*ஒரு காரியம் எப்போதும் ஒரே காரணத்தால் உண்டாூறைது 

என்பது மெய் அல்ல” என்று மில் கூறுவிறார். இக்கூற்றைச் 

சோதிக்க, 

“அறிவியலில் காரணப் பன்மைக்கு இடமில்லை” இக்கூற்றை 

விளக்குக, இதுபற்றி மில் என்பவரின் கருத்தையும் ஆராப்ச. 

பொருள்களில் இயக்கம் மிருகபலம், காற்று, நீரர்வி, எரிதல் 

போன்ற பல காரணங்களால் உண்டாவதைப் பார்க்கிறோம் 

ஆகவே, ஒரு பொருள் இயங்குவதிலிருந்து அதன் இயக்கத்தின் 

காரணத்தைத் திட்டமாகச் சொல்ல இயலாது. 

பின்வரும் கூற்றுக்களை ஆராய்க . 

ஹிட்லர் இறந்தார். ஜரமனி சரணடைந்தது, ஆகவே, ஹிட்லர் 

மன்றவே ஜர்மனியின் சரணுக்குக் காரணம். 

கல்வியே அதிருப்திக்குக் காரணம், படித்தோர் தங்கள் 

கல்விக்குத் தகுந்த வேலை கிடைக்காமல் தங்கள் நிலைபற்றி 

அதிருப்திப் படுகிறார்கள். 

கட்டுப்பாட்டை எடுத்தவுடன் சர்க்கரை கிடைப்பது அரிதாகி 

விட்டது, கட்டுப்பாட்டை எடுத்ததே சர்க்கரை இடைக்காத 

நிலைக்குக் காரணம், 

'பைத்தியக்கார வைத்திய சாலையில் மேற்படிப்புப் படித்தவர் பலர் 

உளர். ஆகவே, மேற்படிப்பே மூகக்கலக்கத்துக்குக் காரணம் 

ஆகும். 

இரவில் காய் அழுகிறது; இந்தத் தெருவில் யாரோ ஒருவர் 

சாவார். 
் 

ஏமாம் எட்வர்டு சக்கரவர்த்தி மறைவதன் முன் வால்நட்சத்திரம் 

தோன்றிற்று, ஆகவே, அவர் மரணத்தின் காரணம் வால் 

நட்சத்திரம். 

ட்ரூமன் ஜனாதிபதியானவுடன் சேசக்கட்சியார் போரில் வெற்றி 

பெற்றனர். ஆகவே, டீரூமன ஜனாதிபதியானதே வெற்றிக்குக் 

காரணம், :
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மீல் என்பவர் தொகுத்த செய்க்காட்டு முறைகள். 

காரணத்தின் இலட்சணத்தை ஒருவாறு கூறினோம். கூறுய 

இலட்சண த்திலிருக்து காரணம் அல்லாததை விலகீசச் ல விதிகள் 

இடைக்கன்றன. காரணமாகக் கூடும் என்று காம் ஐயமுறும் சில 

நிமித்தங்கள் உண்மையில் காரணம் அல்லா தனவானால் அவற்றை 

ஒழிக்கிறோம். (1) எந்த நிமித்தம் இல்லாத காலத்தில் காரியம் 

நிகழ்கிறதோ, அது காரணம் அன்று, (8) எந்த நிமித்தம் 

இருக்கும்போது காரியம் நிகழவில்லையோ, அது காரணம் அன்று. 

(8) எந்த நிமித்தம் நிலையாக இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் 

மாறுகறதோ, எந்த நபிமித்தம் மாறும்போது PG சம்பவம் 

நிலையாக இருக்கிறதோ, அது அத்தோற்றத்துக்குக் காரணம் 

அன்று. (4) ஒரு காரியத்தின் காரணமாக இருப்பது மற்றொரு 

காரியத்துக்கும் காரணமாக இராது. இச் கான்கு விதிகளையும் 

aypcuiy af Gaor (Rules of elimination) என்னலாம். இவை 

காரீயம் அல்லாததைத் தவிர்க்இன் மன. (8௦8001: 0100007100) 4௦ 

௦24௦ பார்க்க). மில் என்னும் ஆங்கிலத்தார்க்ககெர் காரணங்களைக் 

காண்பதில் ஆராயப்படும் முறைகளைத் தொகுத்துக் கூறியுள் 

ளார். அவற்றைக் காரணங்கள் பற்றிய செய்க்காட்சி முறை 

கள் (Experimental methods) srarugi வழக்கம், ் 

ஒற்றுமை முறைஈ 
விதி 

ஒரு சம்பவத்தின் இரண்டு மூன்று எடுத்துக் காட்டுகள் ஒரே 

நிமித்தத்தில் ஒத்திருந்தால் அவையெல்லாம் ஒத்திருக்கும் நிமித் 

தமே, அச்சம்பவத்தின் காரணமாகும், அதாவது, மாறுது மூன்னிழற் 

பதே (Invariable antecedent) காரணம். வெண்ணெய், கெய், 
அரக்கு, தார், பனிக்கட்டி. இவற்றைச் சூடாக்்கினால், கெடுழ்ச்௪ி. 

உண்டாகிறது. ஆகவே, நெஒழ்ச்சிக்குக் காரணம் சூடாக்கு தல். 

அநேக சவர்கீகார வகைகளை ஆராய்ந்தால், காரத்துடன் எண் 
-ணெயைச் சேர்த்தலால் சவர்க்காரம் வருகிறது என்று 
காண்கிரரும்: | 
  

*Method of Agreement
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1. பொடாசியம் ஹைட்ராக்ஸைட் 4 தேங்காயெண்ணெய் 
(காரப் பதாக] ௪ சவர்க்காரம். 

2, ஸோடியம் ஹைட்ராக்ஸைட் -- இலுப்பெண்ணெய். 

(கார ஸோடா] சு சவர்க்காரம், 

8. கால்சியம் ஹைட்ராக்ஸைட் ஈல்லெண்ணெய் 

(காரச் சுண்ணாம்பு) சவர்க்காரம். 

ஆகவே, காரமும் எண்ணெயும் சேர்த்துக் காய்ச்சச் சவர்க்காரம் 

உண்டாவறைது. 

ஒரூரில் மலேரியா (முறைக் குளிர்காய்ச்சல்), சரம் பரவி 

யிருந்தது. அந்த கோயாளிகளுள் சிலர் சிறுவர், சிலர் இழவர், 

சிலர் ஆண், சிலர் பெண், சிலர் அதிகாரிகள்; சிலர் கூலி வேலை 

செய்பவர், சிலர் மாணவர், சிலர் துப்புரவான சூழ்றிலையில் 

வ௫த்தவர், சிலர் துப்புரவம். ற சூழ்நிலையில் வசித்தவர், சிலர் 

உடல் வலிமை உடையவர், சிலர் உடல் வலிமை அற்றவர், சிலர் 

பணக்காரர்கள், சிலர் ஏழைகள், சிலர் உடற்பயிற்சி செய்பவர், 

சிலர் உடற்பயிற்சி செய்யா தவர். ஆனால், இவர்கள் எல்லோரும் 

ஒருவகைக் கொசுக்களால் கடிக்கப்பட்டவர்கள் என்று காணப் 

பட்டது. இதிலிருந்து, எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளுக்கும் பொது 

வான நிமித்தமாகய கொசுக்கடியே குளிர்சுரத்துக்குக் காரணமாக 

இருக்க வேண்டும் என்று ஊட௫க்கப்பட்டது. அ௮ஃதொன்றே 

மாறாது முன் நிற்பது. வயது, தொழில், செல்வம், குடியிருப்பு, 

உடல்நிலை போன்றவை சுரத்துக்குக் காரணம் அல்ல. ஏனெனில் 

கோயாளிகள் வயது, தொழில், செல்வம், குடியிருப்பு, உடல்ஙிலை 

முதலிய அம்சங்களில் வேறுபட்டனர். ஆகையால், இந்த 

நிமித்தங்கள் காரணம் அல்ல என்று விலக்கி விட்டார்கள். 

கொசுக்கடியே பொதுவான நிமித்தம். இஃதே சுரத்துக்குக் 

காரணம். இந்த ஒரு நிமித்தமும் (கொசுக்கடியும்) சம்பவமும் 

(௬ரழூம்ர் உடன்பாடாக இருப்பது ப்ற்றி இதை ஒற்றுமை முறை 

என்பர், 

சூறியீட்டு எடுத்துக்காட்டு 

முன்னிற்கும் நிமித்தங்கள் சம்பவம், 

க ௩ ரு Fy 

L ow க் Fy 

@ & ந் Fg 
ஆகவே ய் “ர” வின் கரணம். 

இதில் ச, ச ச; ஒரு சம்பவத்தின் மூன்று எடுத்துக்காட்டுகள், 

அவற்றின் முன்னிற்கும் நிமித்தங்கள் கங கூடண த. முதலில்
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இவற்றுள் எதேனும் ஒன்று காரணமாக இருக்கலாமென்று 
ஐயங்கொள்கறோம். ஆனால், ஆராயும்போது ங ல எடுத்துக் 
காட்டுகளில் தோன்றாமையால், அது காரணம் ஆகாது என்று 
விலக்க விடுகிறோம். அது காரணமாக இருந்தால் எல்லா 

எடுத்துக்காட்டுகளிலும் இருக்க வேண்டும். அங்கனமே ௫, ட, 

ண, த, என்பவையும் எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளிலும் இல்லாமை 
பற்றிப் பயனற்றவையென நீக்கிவிடுகிறோம். க ஒன்றே எல்லா 

எடுத்துக்காட்டுகளிலும் உளது. 

கொள்கை. 

இந்த முறையின் கொள்கை யாதெனில், ஏந்த நிமித்தம் 
இல்லாதபோதும் காரியம் கடைபெறுகிறதோ, அந்த நிமித்தம் 

அந்தக் காரியத்துக்குக் காரணம் அன்று, . 

இதுவரை இம்முறையைக் காரணம் கண்டுபிடிக்க உபயோ 
கித்தோம்; காரியத்தையும் கண்டுபிடிக்க உபயோகிக்கலாம். ஒரு 
நாட்டில் ஒரு புதிய சட்டத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால், அத் 
தகைய சட்டம் நடவடிக்கையில் இருக்கும் பல காடுகளைப் பார்த்து, 
அவைகள் அனைத்திலும் பொதுவாகக் காணப்படுவதை அச் 
சட்டத்தின் பயனாகச் சொல்லலாம். திருமண விலக்குச் சட்டம், 
தொழில் காப்பு வரி போன்றவற்றை அனுசரிக்க முயலுவதற்கு 
மூன், இவற்றைக் கையாளும் நாடுகளின் நிலைமையை ஆராய் 
கிறோம். 

நிபந்தனைகள், 

இம்முறையை அனுசரிப்பதற்கு முககியமாக இரண்டு 

நிபந்தனைகள் தேவை, உதாரணங்கள் அனைத்தும் ஒரே ஒரு 

நிமித்தத்தில் ஓத்திருக்க வேண்டும்; WHO அம்சங்களில் எல்லாம் 
வேறுபட்டிருக்க வேண்டும். 

குறைவு நிறைவுகள் 
இர்த விதியை அனுசரித்ததன் பயனாகப் பொதுவாகத் 

தோன்றும் நிமித்தம் ல சமயங்களில் காரியத்தை உண்டு 

பண்ணும் ஆற்றலும், விஷய சம்பந்தமும் இல்லாததாக இருக்க 
லாம். நிலவேம்பை நீரில் சேர்த்துக் குடித்தால், மலேரியா சரம் 

போறது. தும்பைச் சாற்றை நீரில் கலந்து குடி.த்தாலும் பரிகாரம் 
உண்டாகிறது. கொய்னாவை நீரில் கலந்து குடித்தாலும் குணம் 

உண்டாகிறது. பாலூட்ரினை (ித100110௦) நீரில் கலந்து குடித் , 

தாலும் குணம் உண்டாகிறது, ஆகவே, மேற்கூறிய எல்லா
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எடுத்துக்காட்டுகளிலும் வெளிப்படையாக நியதமாயிருக்கும் நீரே 

௬ரத்தைப் போக்கடிக்கும் தன்மை உடையது என் ற முடிவுக்கு வர 

இம்முறை தூண்டுகிறது. இங்ஙனமே, எட்டிக் கொட்டை, 
துரிசு முதலிய பல பாஷாணங்களைச் சர்க்கரையில் கலந்து சாப்பிட 
மரணம் நேரிடுகிறது. ஆகையால், எல்லா எடுத்துக்காட்டுகளுக் 

கும் பொதுவாக இருக்கும் சர்க்கரையை மரணத்துக்குக் காரண 
மாகக் கொள்ளலாமா? உள்ளுறப் பொதுவாக இருக்கும் 
நிமித்தம் ஈமக்கு வெளிப்படையாகப் புலப்படாமல் போய்விட 
லாம், ஆனது பற்றி, இம்முறையைக் கையாளுவதில் எச்சரிக்கை 
வேண்டும். சில சமயங்களில், பொதுவான நிமித்தத்தைக் காண 
இயலாமலும் போகலாம். மின்சாரம் உராய்தல் (1/104101), எரிதல், 
சூரிய ரொணங்கள் முதலியவற்றால் வெப்பம் உண்டாகிறது, இவழ் 

றிற்குப் பொதுவாயுள்ளது யாது? ஒற்றுமை முறைப்படி, 
இவைகளில் ஒவ்வொன்றும் மற்ற எடுத்துக்காட்டுகளில் 
இல்லாமை பற்றிக் காரணச் சக்தியற்றதென்மே கழித்து விட 
வேண்டும், காரணப்பன்மை உடைய சம்பவங்கள் விஷயத் 
திலும் இந்த முறையைப் பின்பற்றிக் காரணத்தைக் காண 
இயலாது, இம்முறையில் சில 'விர்தையான மூடிவுகள் கிடைக் 
கின்றன.  மரணங்களுக்கெல்லாம் பொதுவாக முன் நிற்பது 
உயிரே. ஆகவே, உயிரே மரணத்துக்குக் காரணம் ஆகும்; 

அங்ஙனமே, சஈரத்திற்கு முந்தி வறட்சி இருப்பது பற்றி, வறட்டுயே 

ஈரத்திற்குக் காரணம் என வேண்டும். 

தவிர, குறியீட்டு உதாரணத்தில் போல், உலக நடவடிக்கை 
- களில் முன் பிற்கும் நிமித்தங்களா எளிதில் தனித் தனியாகப் 

பிரிக்க இயலாது, பார்வைக்கு இம்முறை சுளுவாகத் தோன்ற 
லாம். இயற்கையில் சம்பவங்கள் கலப்பினங்களாக இருக் 
இன்றன. எளிதாகக் குழப்பமின்றிப் பிரிக்கக் கூடியவை அல்ல. 

சிற்க, ஒன் றன்பின் ஒன்றாக கேரும் சம்பவங்களின் விஷயத் இல் 
இம்முறையைக் கையாளலாம். ஆனால் ஒரே கால சம்பவங் 

களுக்கும் (1015௧06008 ௦0% Co-existent phenomena) yore 
யோன்னிய சம்பந்தமுடைய (ஒன்மையொன்று தழுவிஙிற்கும்) 

சம்பவங்களுக்கும் இந்த முறையின் மூலம் காரணங்கள் ஈண்டு 
பிடிக்க இயலாது. மதுபானமும் வறுமையும் சேர்ந்து காணப்படு 

இன்றன. இவற்றுள் ஒன்று மற்றொன்றின் பின் நேர்ந்தால் முன் 
நிற்பது காரணம் என்றும், பின் மிற்பது காரியம் என்றுங் 

கொள்ளலாம், இவை இரண்டும் சேர்ந்தே தோன்றுகின்றன. 

அதுவும் அல்லாமல், மதுபானம் வறுமையை உண்டாக்குகிறது;
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வறுமை குடியை விருத்தி செய்கிறது. குடியில் வருமானத்தைச் 

செலவிடுவதால் வறுமை உண்டாகிறது, வறுமையால் மற்றப் 

பண்டங்களை வாங்கக் குடித்தனம் செய்யும் சக்தி இல்லாமல் 

மதுபானத்தில் ஆசை உண்டாகிறது. மதுபானம் வறுமையையும், 

வறுமை மதுபானத்தையும் முறையே உண்டாக்குகிறது. இவை 

ஒவ்வொன்றும் காரணமும் காரியமும் ஆகிறது. இங்ஙனமே 

குறைந்த கூலியினால் கூலியாட்களுக்கு வசதி போதாமையால் 

வேலைத்திறம் குறைகிறது; வேலைத்திறம் குறைந்தால் கூலி 

மீண்டும் குறைக்கப்படுகிறது. இம்மாதிரியே, புதீதிசாலிகளான 

குடிகளால் மேலான அரசாங்கம் உண்டாகிறது. மேலான 

அரசாங்கம் நல்ல சட்டங்களாலும், மக்களை வருத்தாததனாலும் 

குடிகளைப் புத்திசாலிகள் ஆக்குகிறது. இரண்டும் ஒன்றை 
ஒன்று விருத்தி செய்கிறது. தற்காலத்தில் படக்காட்சிகளால் 

மனிதர்கள் குதுரஹலம் விரும்புகிறவர்கள் ஆகிருர்கள். குது 

ஹலம் காடுவதால் படக்காட்சியும் .பூறையே விருத்தியாகின்றது. 

ஆகவே, குகுரஹல விருப்பத்துக்குக் காரணம் திரைப்படம். 

இரைப்பட அபிவிருத்திக்குக் காரணம் குதுரஹல விருப்பம் 

என்று ஆகிறது; இவை ஒன்றையொன்று தழுவி நிற்கின் மன. 
ஆகையால், எது காரியம், எது காரணம் என்று எளிதில் 

சொல்ல இயலாது. 

இன்னோர் இடையூறும் உண்டு, எங்கும் வியாபித்திருக்கும் 

(Permanent) சில நிமித்தங்கள் (ஆகாயம், வானம், காலம்' 

போன்றவை) எங்கும் இருப்பதால் எல்லாச் சம்பவங்களுக்கும் 

அவைகளைக் காரணமாகக் கூற வேண்டும். கடல் இருக்கும் 

இடங்களில் எல்லாம் வானமும் இருக்கிறது. ஆகையால், கடலுக் 
குக் காரணம் வானம் என்னலாமா? அங்ஙனமே, புவியின் ஈர்ப்பு 

ஓரு நித்தியப் பொருள்; எங்கும் இருக்கிறது. அதை எல்லாச் 

சம்பவங்களுக்கும் காரணமாகக் கொள்வதா? 

இம்முறை உண்மையில் பயன்தர வேண்டுமானால், பல 
எடுத்துக்காட்டுகளை ஆராய்தல் வேண்டும், அப்போதுதான் 

விஷய சம்பந்தமற்ற ஙிமித்தங்களை ஓழிக்க முடியும், 

இம்முறை பெரும்பாலும் காட்ியைச் சார்ந்தது; செய்க் 
காட்சியைச் சார்ந்தது அன்று. வெறும் காட்சியிலிருந்து உறுதியான 

அறிவு கிடைப்பது அரிது. காம் காரணம் என ஐயுறும் நிமித்தம், 

சம்பவம் இல்லாத உதாரணங்களில் இல்லை என்று காண்பிக்க 

இந்த முழை முயலுவதில்லை. இஃதில்லாமல் நிச்சயமான அறிவு 
இடையாது. அடிக்கடி உடனிகழ்ச்சியைக் சாண்பதால் சாரண
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காரியத் தொடர்பை அறிகிறோம் என்ருலும், காரண காரிய மெய்ப் 
பித்தல் முழுமை பெருது. குளிர் காய்ச்சல் உள்ளவர்களிடத்தில் 
எல்லாம் கொசுக்கடி தோன்றுவதால் நோய்க்கும் கொசுக்கடிக் 
கும் காரிய காரணத் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறோம், இவற்றை 

உடன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் (10814176 1ரக%$கற0௦8 - சபக்க 
உதாரணங்கள்) என்பர். ஆனால், இக்காரிய காரணத் தொடர்பு 
உறுதிப்பட வேண்டுமானால், சுரம் இல்லாத அதாவது ஆரோக்கிய 
மானவர்களிடத்தில் இக் கொசுக்கடி முற்றும் இல்லாமை 

வேண்டும். இவை எதிர்மமை எடுத்துக்காட்டுகள் (186ஐ-ஈம்1௭6 
1884க0௦௦ - விபக்க உதாரணங்கள்] ஆகும். எஇர்மறை எடுத்துக் 

காட்டு என்பது ஆராயும் சம்பவம் இல்லாத இடம். ஒற்றுமை 

விதியோ எதிர்மறை எடுத்துக்காட்டுகளை உபயோகிப்பதில்லை, 
ரூடேற்றுவசால் தட பதார்த்தங்கள் இரவ பதார்த்தங்கள் 

ஆகவும், இரவ பதார்த்தங்கள் வாயு பதார்த்தங்கள் ஆகவும் 
மாறக் காண்டுறோம்.' சூட்டைப் போக்குவதால், அதாவது, 
குளிரச் செய்வதால், நேர் மாரான சம்பவம் நேர்ந்தால் காரிய 
காரணத் தொடர்பு உறுதியடையும், இம்முறையில் அத்தகைய 

- உதவி கடைச்காது, 

இம்முறையின் பயன் 7 

இத்தனை குறைகள் இருப்பதனால், இம்முறை பயன் 
அளிக்குமா என்னும் கேள்வி எழுவது இயல்பே, இம்முறை 
நிச்சயஞானம் அளிக்காவிடினும், காரண சம்பந்தமான கருது 
கோள்களைக் (177001) குறிப்புணர்த்துகிறது. தொகுப்புவழி 
அளவையில் கருதுகோள்கள் மிகப் பயனுடையவை, ஆனால், 

- இடைக்கும் கருதுகோள்களின் நிகழ்தியம் குறைவே. இம்முறை 
தரும் முடிவுகளை வேறு முறைகளால் வலுக்கச் செய்ய 

வேண்டும். 

ஓற்றுமை முறையும் எண்ணெடுப்பு முறையும். 

எண்ணெடுப்பு முறைக்கும் ஓற்றுமை முறைக்கும் உள்ள 
வித்தியாசத்தைப் பார்ப்போம், இம்முறையைப் போல், எண் 
ணெடுப்பு முறையும் கருதுகோள்கள£க் கொடுக்கிறது. அது, 
அ௮கேக காக்கைகள் கறுப்பாயிருப்பதிலிருந்து, காகம் அனைத்தும் 

கறுப்பு என்று வெறும் எண்ணிக்கை மூலம் அனுமானிக்கச் 
செய்கிறது. ஆனால், ஒற்றுமை முறையிலோ, முன் இருக்கும் பல 
நிமித்தங்களை ஒன்றொன்முகச் சோதித்துப் பயன் அற்றவற்றை
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ஒழித்து, எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவாக இருக்கும் நிமித்தத்தைக் 
காரணமாகக் கொள்கிறோம். எண்ணெடுப்பு முறையில் எண் 
ணிக்கை ஒன்றையே கையாளுகறோோம். இம் முறையில், மிமித்தங் 
களை ஓரளவு பகுந்துச் சோதனை செய்து, எடுத்துக்காட்டுகளின் 
ஓற்றுமை வேற்றுமைகளை உற்றுப் பார்த்து, ஒரு முடிவுக்கு 

வருகிறோம். ஆகவே, ஓற்றுமை முறை எண்ணெடுப்பு முறையை 

விடச் சற்று மேலானதே. 7 

வேற்றுமை முறை௰ 

விதி 
சம்பவம் நேரும் ஓர் எடுத்துக்காட்டும் சம்பவம் நேராத 

மற்றோர் எடுத்துக்காட்டும் ஒரு நிமித்தத்தைத் தவிர மற்ற நிமித் 

தங்களில் ஓத்திருந்து, அந்த நிமித்தம் முற்கூறியதில் , மட்டும் 
இருந்தால், இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் வேறுபடும் அந்த 
நிமித்தமே, சம்பவத்துக்குக் காரணம் ஆகும், இதை வேற்றுமை 
முறை என்பர். ‘ 

எடுத்துக்காட்டு 

மூக்கைப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் ஆமணக்கெண்ணெய் 
குடித்தால், குமட்டுகறது; மூக்கைப் பிடித்துக்கொண்டால் 

எண்ணெய் குமட்டுவதில்லை. ஆகவே, மூக்கு arena Pada 
உதவுகிறது. சப்தம் செய்தால் ஆூரங்கும் குழந்தை விழித்துக் 
கொள்கிறது, சப்தம் செய்யாவிடில், குழந்தை தூங்குகிறது. 
ஆகாரம் பசியைத் தீர்க்கிறது. ஆகாரம் உட்கொள்ளாவிடில் 

பசிக்கிறது. தண்ணீர் தாகத்தைத் தணிக்கிறது. தண்ணீர் பருகா 

விடில் தாகம் எடுக்கிறது. நெருப்புப் பொறி இல்லாத இடத்து 
வெடிமருந்து வெடிக்கிறதில்லை; நெருப்புப் பொறி வைத்தால், 
மருந்து வெடிக்கிறது. பிடிப்பான செருப்பை நீக்கக் காலுக்கு 
இதம் உண்டாகிறது. தேயிலைக் கஷாயத்தில் ஒரு கரண்டி. 
சர்க்கரை சேர்த்தால் இத்திக்கிறது; இல்லாவிடில் கசக்கிறது. 
ஆகையால், சர்க்கரை தஇத்திப்புக்குக் காரணம், ‘ 

இம்முறை இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரே ஒரு நிமித் 
தத்தில் மட்டும் வித்தியாசப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறது, 
வெறும் காட்சி மூலம் இந்த நிபந்தனையை சிைவேற்ற முடியாத 
தால் இம் முறையைப் பயன் தரும் வகையில் கையாள வேண்டு 
மானால், செய்க்காட்சி மூலமாகவே எடுத்துக்காட்டுகளைப் பெற 

“* Method of Difference ் 
 



காரண கராய்ச்சி 269 

வேண்டும். வெறும் சாட்சி மூலம் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் 
ஓரே அம்சத்தில் வித்தியாசப்படுகன்றன என்று நிச்சயமாகச் 
சொல்ல இயலாது. ஒரு ஈகரத்தில் கட்டாய அம்மை குத்தல் 
வந்த பிறகு, வைசூரியின் கொடுமை மஞுறைந்ததாகச் காணப் 

பட்டது. அம்மை குத்தலில் ஈம்பிக்கை உள்ளவர் வைசூரிக் 

கொடுமையின் குறைவை அம்மை குத்தலின் பயன் என்றனர். 

ஆனால், அம்மை குத்தலில் நம்பிக்கை இல்லாதவர் சுகாதாரச் 
சூழ்கிலையில் அண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றமே காரணம் 

என்றனர். ஆகவே, எது ஏதுவென்று நிச்சயமாகக் கூற வேண்டு 

மானால், செய்க்காட்சி மூலம் நிமித்தங்களைக் கட்டுப்படுத்தல் 
வேண்டும். இதை வெளியிடும் பொருட்டு இம்முறையின் தத்து 
வத்தைச் சற்று மாற்றிக் கூறுதல் ஈலமே. ஒரு நிமித்தத்தைச் 

சேர்ப்பதனால் ஒரு சம்பவம் தோன் றினாலும், ஒரு கிமித்தத்தை 

ஒழமிப்பதனால் ஒரு சம்பவம் மறைக்தாலும், மற்ற நிமித்தங்கள் 
ஓரே நிலையில் இருப்பின், சேர்கீகப்படும் அல்லது ஒழிக்கப்படும் 
சிமித்தமே அச்சம்பவத்தின் காரணமாகும், 

சூறையீட்டு எடுத்துக்காட்டு 

So, — FS 

Bt, — ௪ இல்லை 

ஆகவே, *க'-- *௪* வுக்குக் கரரணம். (1) நீல லிட்மஸ் 
(மம்ம) காகிதத்தை அமிலத்தில் (நரம) கனைத்தால், சிவக்ற.து. 
தண்ணீரில் ஈனைத்தால் கிறம் மாறுகிறஇல்லை. ஆகவே அமிலம் 
நிறமாற்றத்துக்குக் காரணம். (4) புளிக்கக்கூடிய இரவம் ஒன்றைத் 
இறந்து வைத்திருந்தால் கொஞ்ச நேரத்துக்குப் பிறகு இரவம் 
புளிக்கறது. லூயி பாஸ்ட்டர் (1,005 ஜலா) ஒரு பரிசோதனை 
மூலம் திரவத்தைக் காற்று வழியே கிருமிகள் அணுகாமல் வைத் 
தார். அந்தத் திரவம் புளிக்கவில்லை. இரவத்தைக் கொதிக்க வைத் 
துக் கூஜாவின் கழுத்துப் பாகத்தைச் சூடாக்இத் தந்துகிக் குழாய் 
போல் செய்து, தந்துகியின் வழியாகக் காற்றுப் போகும்போது 
அதிலுள்ள தூசுகளும் கிருமிகளும் அதன் வளைந்த பாகங்களில் 
தடைப்பட்டுத் தங்கிவிடும்படி செய்தார். இருமிகள் திரவத்தை 
அடையவில்லை. திரவமும் புளிக்கவில்லை. ஆகவே, புளிப்புக்குக் 
(Fermentation) காரணம் கருமிகளே என்று சோதனை மூலம் 
நிருபித்தார். (8) ஓர் இறகையும் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தையும் 
ஒரே காலத்தில் கழுவவிட்டால், காணயம் முத்தியும், இறகு 
பிக்தியும் தரையை அடைகின்றன. ஆனால் இவய்மைக் காற்று



270 ஐூராப்பியு அளைஇயல் 

வாங்கக் கருவியில் (4 றறாமற) காற்றைப் போக்கி, ஈழுவவிட் 

டால், இரண்டும் ஓரே காலத்தில் ழே விழுகின்றன. ஆகையால், 

காற்றே இ௰கு தடைப்படுவதற்குக் காரணம் என்பது செய்க் 

காட்சி மூலம் விளங்குகிறது. 

விதி , 

் ஏந்த றிமித்தம் இருக்குங்கால் காரியம் நிகழ்கிற இல்லையோ, 

அந்த நிமித்தம் காரணம் ஆகாது. குறையீட்டு எடுத்துக்காட்டில், 

ந, ஞூ, இருக்குங்கால் சம்பவம் கேரவில்லை. ஆகையால், ௩, G 

இரண்டும் அந்தச் சம்பவத்துக்குக் காரணம் ஆகா, வெடி. மருந்து 

மட்டும் இருக்குங்கால் வெடி. உண்டாகிறதில்லை. தீப்பொறி 

சேர்ந்தவுடன் வெடி. உண்டாகிறது. ஆகவே, வெடி. மருந்து 

காரணம் அன்று. 

சில எச்சரிக்கைகள் 

இம் முறையைக் கையாளுவதற்கு ஒரே நிமித்தத்தில் வேறு 
படுகிற இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தேவை. இம்முறையைகீ 

கையாளும்போது, காம் எளிதில் தவறிவிடலாம். : ஏனெனில், ஒரு 
மிமித்தத்தைச் சேர்க்கும்போதோ, தவிர்சககும்போதோ, காம் 

அறியாமலே வேறு நிமித்தத்தையும் சேர்க்கவோ, தவிர்க்கவோ 
கூடும், நாம்' எவ்வளவு கவனமாக இருந்தாலும் இந்த இடை 

யூற்.மிலிருந்து தப்பிவிட்டோம் என்று உறுதி கூற முடியாது, 
வைத்தியசாலை ஒன்றில் 8ழிருந்த அறைகளில் தங்கிய கோயாளி 
கள் அதிகமாக இறச்தார்கள்; மேல் மாடி. அறைகளில் இருந்த 

கோயாளிகளில் அத்தனை பேர் இறக்கவில்லை, இதிலிருந்து, ;௮ங் 
இருந்த வைத் இய கிபுணர்கள் தரையில் இருக்த அறைகள் மிகவும் 
அசெளக்கியமானவை பற்றியே , நோயாளிகள் பெருவாரியாக 
இறந்தார்கள் என்று முடிவு கட்டினார்கள்; மாடியிலிருந்த அறை 
கள் செளக்கியமான்வை என்றும் தீர்மானித்தார்கள். ஆயினும், 
இந்தத் தீர்மானம் இருப்தி அளிக்காமையால், ஒரு வல்லுகர் 
குழுவை நியமித்து விஷயதீதை ஆழ்ந்து விசாரிக்க ஏற்பாடு செய் - 

தனர். இவ்விசாரணை ஈடக்கும்போது அவர்கள் எதிர்பாராத ஒரு 
செய்தி வெளிவந்தது, வைத்தியசாலை வேலைக்காரர்கள் மிகவும் 
பலவீனர் களும் மேல்மாடிக்கு நடந்துபோகும் சக்தி இல்லாதவர் 
களுமான கோயாளிகளையே தரையிலுள்ள அழைகளில் தங்கச் 
செய்தனர். சகீதி உள்ளவர்களை மேல்மாடி அறைகளில் தங்க 
வைத்தனர், கீழறைகளில் இருந்த கோயாளிகளில் அகேகர் 
மரணமடைந்ததம்குக் காரணம் இப்போதுதான் புலப்பட்டது.
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சீழறைகளின் அசெளக௰யம் காரணம் அன்று; கோயின் கடுமை 

தான் காரணம் என்று கண்டனர். மலைகளிலும், கோபுரங்களி 
லும் மற்றும் உயரமான இடங்களிலும் உள்ள மழைமானிகள் 
குறைந்த மழை அளவையும், தரையிலும் தாழ்ந்த இடங்களிலும் 
வைக்கப்பட்ட மழைமானிகள் அதிக மழை அளவையும் குறித் 
தன. இஇலிருந்து, உயர்ந்த பிரதேசங்களில் மழை குறைவாகவும், 
இழ்ப் பிரதேசங்களில் மழை அஇகமாகவும் பெய்கிறது என்று 
மக்கள் நினைத்தார்கள். மேற்கூறிய இருவசை மழைமானிகளின் 
வித்தியாசம் இவைகள் இருக்கும் பிரதேசங்களின் உயரத்தில் 
தான் என்று எண்ணியிருந்தார்கள். இந்த உயர வித்தியாசமே 

பதிவு செய்யும் மழை அளவின் வித்தியாசத்துக்குக் காரணம் 

ஏன்று எண்ணினார்கள்: ஆனால், அவர்கள் எதிர்பாராத இன்னொரு 
வித்தியாசமும் வெளியாயிற்று, உயர்ந்த பிரதேசங்களில் மழை 
காற்றினால் பாதிக்கப்படுகறறு. ஆகையால், அர்த மமைமானிகள் 
குழைவான மழையையும், கீழ்ப் பிரதேசங்களில் மழை சாம் Wee 
பாதிக்கப்படாததால் அர்த மழைமானிகள் அதிக மழை அளவை 

யும் காண்பித்தன. ஆகையால், இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் உள்ள 
வித்தியாசத்தை முற்றும் கண்டுவிட்டோம் என்ற உறுதி கிடைப்ப 

தரிது. இம்முறையைக் கையாளுவதில் இன்னோர் எச்சரிக்கையும் 

தேவை, ஒரு நிமித்தத்சைச் சேர்த்தோ அல்லது விலக்கியோ 
நேரும் சம்பவத்தைப் பார்க்குங்கால், அதிக தாமதம் கூடாது. 
ஏனெனில், தாமதிக்குங் காலத்தில் ஈமக்குத் தெரியாமல் வேறு 

நிமித்தம் உட்புகலாம். அங்ஙனம் உட் புகுந்தால், நடைபெறும் 
காரியத்தை, காம் சேர்த்த மீமித்தமோ, விலக்க மீமித்தமோதான் 

உண்டாக்கியது என்று நிச்சயமாகக் கூற இயலாது. இடைவெளி 
யில் உட்புகுந்த நிமித்தமே உண்மைக் காரணம் ஆகலாம். ஒரு 
வாரத்துக்கு மூர்து ஐரு ஈண்பன் வீட்டில் நான் விருக்து சாப்பிட் 
டிருக்கலாம். இன்று எனக்கு உண்டாயிருக்கும் உடல்நலக் கேட் 
டுக்கு அந்த விருந்தைக் காரணமாக்கலாமா? ஈடுவில் எத்தனையோ 
சந்தர்ப்பங்கள் நேர்ந்திருக்கலாம். அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று 
என் சுகக் கேட்டுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம். ஆகவே, 

வேற்றுமை முறையில் நாம் பெறும் எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு 
இடையில் காலதாமதம் கூடாது. ் 

குறைவு நிறைவுகள் 

இம்முறை காரணத்தின் ஒரு பகுதியையே கூறுகிறது, கார 
ணத்தை முற்றும் கூறுவதில்லை; காரணமாகிய நிமித்தத் தொகு
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யில் ஒரு நிமித்தத்தையே உரைக்கறெது. மேற்கூறிய எடுத்துக் 

காட்டுகள் இவ்வுண்மையை விளக்குகின்றன. இிப்பொறியை 

வைத்தல் வெடிக்குக் காரணம் என்றோம். ஆனால், தீப்பொறி 

முழுக் காரணமாகாது. இப்பொறியை நீரில் வைத்தால் வடி. . 

உண்டாவதில்லை, ஆகவே, இப்பொறியும் காய்ந்த வெடி. மருந்தும் 

சேர்ந்தே வெடிக்குக் காரணம் ஆகும். இம்முறை காரணத்தை 

முற்றும் அளிக்காமல் ஒரு நிமித்தத்தையே உரைக்கிறது. 

மேலும், இம்முறையும் காரணப்பன்மை வாதத்தால் பாதிக்கப் 

பட்டு, ஒரு காரியத்தின் பல காரணங்களுள் ஒன்றையே தருறது, 

இம்முறை தரும் காரணம் ஒன்றேதான் குறித்த காரியத்துக்குக் 

காரணம் என உறுதியாகக் கூற இயலாது. நாய் குரைப்பதற்குப் 

பல காரணங்கள் உளவென்று முன்னர்க் கூறினோம். இம்முறை 

இரண்டே எடுத்துக்காட்டுகளை (உடனிகழ்ச்ரி எடுத்துக்காட்டு 

ஓன்று, எதிர்மறை எடுத்துக்காட்டு ஒன்று] உபயோகிப்பதால், 

ஒரு சாரணத்தையே கூற இயலும். வேறு ஏடுத்துக்காட்டுகளைச் 

சோதித்தால் வேறு காரணங்களும் தோன்றலாம். மேலும், வாயு, 

புவியின் ஈர்ப்பு, வானம் முதலிய எங்கும் இருக்கும் நிமித்தங்ககை 

இம்முறை எதிர்பார்க்கிறவண்ணம் முற்றும் நீக்க முடியாதாகை 

யால் இவற்றின் கண் இம்முறையைக் கையாள இயலாது. 

ஆயினும், இவ்வேற்றுமை முறை, செய்க்காட்டு முறையான 

தால் சிறந்ததே. மூன்பே, செய்க்காட்டுக்கும் காட்சிக்கும் உள்ள 

வாசியைக் கூறியுள்ளோம். செய்க்காட்சியில் நிமித்தங்கள் 

கூடியவரையில் ஈம்முடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டவை) நிமித்தங் 

களைப் பற்றிய முழு அறிவு இருக்கறது என்னலாம். 

எந்த முறையானாலும் சரி, வேறு முறைகளையும் தழுவியே 

தொழில் புரியும். இம்முறையில் ஒரு நிமித்தத்தைச் சேர்க்கவோ, 

விலக்கவோ யோடுக்கோம். இந்த யோசனை கமக்கு எப்படிக் 

இடைக்கிறது? மற்ற முறைகளின் உதவியாலேயே. இம்முறை 

களத் தனித்தனியேதான் கையாள வேண்டும் என்ற நிபந்தனை 

இல்லை; ஓர் அ.றிவியலாரும், தமது ஆராய்ச்சியில் இம்முறைகளுள் 

ஒன்றையே உபயோடப்போம், மற்றவைகளை உபயோகிக்க 

மாட்டோம் என்று சொல்லமாட்டார். 

பெரும்பாலும் காரியங்களிலிருந்து காரணங்களைக் கண்டு 

பிடிக்க ஒற்றுமை முறையையும், காரணங்களிலிருந்து காரியங் 

களைக் கண்டுபிடிக்க வேற்றுமை முறையையும் உபயோகிப்பது 

வழக்கம்.
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ஓற்றுமை - வேற்றுமைக்கூட்டு முறைக 

விதி 
இம்முறையின் கொள்கையைப் பின்வருமாறு கூறலாம்: 

சம்பவம் நேரும் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்குமேற்பட்ட எடுத்துக் 

சாட்டுகள் ஓரே நிமித்தத்தில் ஐத்திழுந்தும், சம்பவம் சேராத 

இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள் 

இந்த ஓரே மிமித்தம் இல்லாமையில் ஐத்தஇிருர்து, வேறரொன்றிலும் 
ஓத்திராமற் போனால், இவ்விரண்டு எடுத்துக்காட்டுத் கொகுது 

களின் வித்தியாச கிமித்தமே, அந்தச் சம்பவத்துக்குக் காரணம் 
ஆகும். 

சடுத்துக்காட்டுகள் 

ஓர் ஊரில் ஒரு தெருவின் ஒரு வரிசையிலுள்ள மக்கள் 

பின்னால் உள்ள வாய்க்கால் கீரைப் பருகினார்கள், அவர்களுக்கு 
ஈச்சுக் கரய்ச்சல் (1]901௦00) கண்டது. ஏதிர் வரிசையில் உள்ள 
வர்களுக்குச் கரம் காணவில்லை, அவர்கள் அந்த வாய்க்கால் நீரைக் 

குடிக்கவில்லை, ஆனால், வயது, தொழில், செல்வறிலை, உடல் நிலை, 

சுற்றுப்புறத் துப்புரவு முதலிய நிமித்தங்களில் இரு வரிசையில் 
உள்ளவர்களும் ஓத்திருந்தார்கள். இதிலிருந்து சுரம் உள்ளவர் 
அனைவரும் -அவவாய்கீகால் நிரைக் குடித்ததால் சரத்துக்கு 

உள்ளானார்கள்? அநீ்நீரைக் குடி.க்காதவர்கள் சுரத்தஇலிருந்து 

தப்பித்துக்கொண்டார்கள் என்று தோன்றுகிறதல்லவா? 

நாங்கூழ்ப்பூச்சிகள் உள்ள பூமியெல்லாம் சாரம் உள்ளதாகவும், 
இவை இல்லாத பூமி சாரம் அற்றதாகவும் காண்கிறோம். இப்பூச்சி 

இருக்கைக்கும் பூமியின் சாரத்துக்கும் காரண காரியத் தொடர்பு 
இருக்க வேண்டும் என்.று உணருகிறோம். இங்கிலாந்து, ஐர்மனி, 
அமெரிக்க ஐகீகிய மாகாணங்கள், ஸ்விட்ஸர்லாந்து முதலிய 
தொழில் முன்னேற்றமுள்ள காடுகள் ௬பிட்சமாயிருப்பதையும், 
விவசாயத்தையே ஆதாரமாகக் கொண்ட ஸ்பெயின், இதாவி, 

இந்தியா முதலிய சாடுகள் வறுமையில் இருப்பதையும் காண் 

இரோம். இதிலிருந்து ஒரு காட்டின் ஈபிட்சத்துக்குத்' தொழில் 
அபிவிருத்தி காரணமென அனுமானிக்கிறோம். 

குறையிட்டு எடுத்துக்காட்டு 

Sw & —F, ௩ © ௩ இல்லை 
டண க —Fy டண —F இல்லை 

G & 5 அ G & ௩௫ இல்லை 
ண்தக த. ணத ௪ இல்லை 
    
  

* Joint Method of Agreement and Difference- 
ஐ.அள- 18
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& கு இருக்கும்போது ௪) 5 5 இல்லாதபோது ௪ இல்லை 
இருக்கிறது. ]) 

க இருந்தால் ச உண்டு. 

௧ இல்லாமற்போனால் ச இல்லை. 
  

* & 4௧), ர” வுக்குக் காரணம். 
  

நிபந்தனைகள் 
உடன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகளின் தொகுதி ஒன்றும், எதிர் 

மறை எடுத்துக்காட்டுகளின் தொகுதி ஒன்றும் தேவை, 

அதாவது நிமித்தமும், சம்பவமும் உள்ள ஒரு தொகுது, ரிமித்தம் 
இல்லாததும் சம்பவம் இல்லாகதுமான ஒரு தொகுதி. உடன் 
பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகளும் எ.இர்மமை எடுத்துச்காட்டுகளும் 
முற்றும் வேறுபட்டவை அல்ல, சில அம்சங்களிலேனும் ஐத் இருக் 
இன்றன: ஒரே துறையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள நச்சுச் சுரமுள்ள 

இலர் ஒரே தெருவில் ஒரு வரிசையிலும், சுரம் இல்லாதவர்கள் 
அதே தெருவின் எதிர் வரிசையிலும் உள்ளவர்கள். இரு தொகுதி 

களில் உள்ளவர்களுக்கும் பொதுவான அம்சங்கள் உண்டு. எதிர் 

மறை எடுத்துச்காட்டுகளன் அதே அறையிலிருந்து எடுக்கப் 
பட்டவை; ஆராய்ச்சித் துறைக்குச் சம்பந்தமே இல்லாத எடுத்துக் 
காட்டுகள் அல்ல. ஆகவே, கொள்கையைக் கூறும்போது 

(ஆராயுக் துறையிலிருந்தே பொறுக்க! என்னும் சொற்களைச் 

சேர்த்தல் நலம், 

இம்முறையின் இன்ஜெரு பெயர் 

இலர் இம்முறையை ஐற்றுமை வேற்றுமைக் கூட்டு முறை 
என்பர்; வேறு சிலர் இதை இருவகை ஓற்றுமை முறை 

(32௦0 ௦8 1ல%16 கஜா) என்பது மேலெனக் கூறுகிருர்கள். 

ஓற்றுமை முறை, வேற்றுமை முறை இரண்டும் கையாளப் பெறு 
வதால் முதலில் கூறிய பெயர், வந்தது. உடனிகழ்ச்சியில் 

ஒற்றுமையை அதாவது மசிமித்தம் இருக்கும்போதெல்லாம் 

சம்பவம் இருக்கிறது என்பதையும், மிமித்தம் இல்லாதபோதெல் 
லாம் சம்பவமும் இல்லை என்ற இன்மையில் உடனிகழ்ச்சியையும் 
காண்கிறோம். தனிப்பட்ட இருவித மெய்ப்பித்தலைக் காண் 

கரும், ஒன்று மற்றொன்மை வலுப்படுத்துறது. ஆகவே, 
இருவித ஓற்றுமை முறை என்பதும் பொருந்தும்,
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குறைவு நிறைவுகள் 
முதலில் இம்முறை ஐற்றுமை முறையை விடச் இறந்தது. 

ஏன். பதைக் காணலாம். அகன்மேல் சுமத்தப்பட்ட குற்றங்கள் 
இங்கு எழா. 

(1) பொதுவாக இருக்கும் வீமித்தம் பயனற்றதாக 
இருக்கலாம்; (8) காரணப் பன்மை வாதத்தால் பாதிக்கப்படுவது, 

ஓற்றுமை வேற்றுமை முறை எடுத்துக்காட்டுகளின் இரண்டு 
தொகுதிககா ஆராய்வதால் இக் கும்.றங்களுக்கு இடம் அளிப்ப 
தில்லை. குறியீட்டு உசாரணச்சை எடுத்துக்கொண்டால் பொது 
வான நிமித்தம் க! பயனற்றது; மற்ற நிமித்தங்கள் ட,ங,ண, ந் 
பயனுடையவையாக இருக்கலாம் என்பது ஓர் எதிர்ப்பு, இரண் 
டாவது எதிர்ப்பு 45* பல காரணங்களில் ஒன்றாகும் என்பது, 
எஇர்மறை எடுத்துக்காட்டுகள் ஐ(,ட,ண, த காரணங்கள் ஆகா 
என்பதைக் காட்டுகின்றன. எனெனில், அந்த எடுத்துக்காட்டு 
களில் ௮வை இருந்தும் சகாசணம் கேரவில்லை. ஆகவே, காரணப் 

பன்மை வாதம் இம்முறையைப் பாதிக்காது, 'க' பயனஜ்றது. 
வேறு நிமித்தங்களே பயன் உடையவை என்னும் கட்சியும் இங்கே 
செல்லாது, ஏனெனில் *க' வைத் சவிர வேறு யாதொரு நிமித்தமும் 
உடனிகழ்ச்சி எடுத்துக்காட்டுகளில் பொதுவாகக் காணப்பட, 

வில்லை. க” இருந்தாலே சம்பவம் நேருகிறது. 

இப்போது வேற்றுமை முறையுடன் ஒப்பிடுவோம். அதன் 

குறைபாடுகளில் ஒன்று காரணப்பன்மை வாதம்.அத இம்முறையில் 

எழ இடம் இல்லை என்று விளக்கினோம். ஏனெனில், ஐயப்பட்ட 

வேறு காரணங்கள் எதிர்மறை எடுத்துக்காட்டுகளில் இருந்தும் 

சம்பவம் நேரவில்லை. இச்த அனுகூலம் பல எதிர்மறை எடுத்துக் 
காட்டுகளை ஆராய்வதால் கிடைக்கிறது. வேற்றுமை முறையின் 

இன்னொரு குறைபாடு, அது காரணத்தின் ஒரு பகுதியைத்தான் 
தருகிறது என்பதாகும்: அதாவது 45” ஏன்பது காரணத் 

தொகுதியின் ஒரு மிமித்தமே; வேறு பல நிமித்தங்களையும் சேர்த் 
தால்தான் காரியம் நேரிடும். இத்தகைய எிர்ப்பு ஓ.ற்றுமை- 

வேற்றுமைக் கூட்டுமுறைக்கு ஏற்படாது; ஏனெனில் உடனிகழ்ச்ச 

எடுத்துக்காட்டுகளின் தொகுஇ வேறு எந்த நிமித்தம் இருந்தாலும் 
இல்லாமழ் போனாலும் 'க' மாத்திரம் இருந்தால் சம்பவம் கேரிடும் 

ஏன்று காட்டுகிறது. “க” ஒன்றே முழுக் காரணம் ஆ$ூறது. 
உடனிசழ்ச்சி எடுத்துச்சாட்டுகள் கூறுவதை எதிர்மறை எடுத்துக் 
காட்டுகள் உறுதி செய்கின்றன. ஙிமித்தம் இருந்தால் சம்பவம் 

நேருகிறது; நியித்தம் இல்லாவிடில் சம்பவம் கேருவஇல்லை.
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. இத்தனை சாதகங்கள் இருந்தும், இம்முறையிலும் சில குறை 
கள் உள. பெரும்பாலும், இம்முறை பொருளாதார விஷயங்கள், 
மக்கட். சமூகச் செயல்கள் போன்ற செய்க்காட்டிக்கு உட்படாத 
விஷயங்களை ஆராய்வதில்தான் கையாளப்படுகிறது. இது காட்டி 
முறையைச் சார்ந்தது. நிமித்தங்கள் அனைத்தும் ஈமது ஆட்சிக்கு 

உட்பட்டவை அல்ல, ஆகவே, உறுதியான அறிவு இசன் மூலம் 

இடைப்பது அரிது, மக்கட் சமூகச் செயல்கள், பொருளாதார 

சம்பவங்கன் போன் றவை சிக்கலான இனங்கள்; பல நிமித்தங்கள் 
கலந்தே காணப்படும். அவற்றின் போக்கைக் (10௭௦3) குறிக் 

கலாமே தவிரத் இருத்தமாக உரைக்க இயலாது. போக்கைக் 
காணப் புள்ளி விவரங்கள் தேவை. 

ஆனால், இம்முறையில் உபயோகிக்கும் எடுத்துக்காட்டுகள் 

செய்ச்காட்டி மூலம் இடைத்தவையாக இருந்தால், இம்முறையைப் 
போன்ற சிறந்த முறை வேறு கிடையாது. இம்முறையின் இந்த 

அம்சத்தை இரட்டை வேற்றுமை முறை (1௦16 1117710006) 
அல்லது பல் வேற்றுமை முறை (181015 1)1821௦6) என்பர்2 
எனெனில், காரணத்தை(அதாவது “க'வை)ப் பல சந்தர்ப்பங்களில் 

சேர்த்து (அதாவது நகு, டண, ஞத, ணத,) வேற்றுமை முறையில் 

போல் அங்கெல்லாம் சம்பவம் உண்டாகிறது என்று மெய்ப்பிக் 
கிரோம். 

ஓத்த மாறுபாடுகள் முறை, 

இதுவரை சம்பவம் கேரும் சில எடுத்துக்காட்டுகளையும் 

சம்பவம் நேராத சில எடுத்துக்காட்டுகளையுங் கொண்டு 
காரணத்தை ஆராய்க்தோம். ஆனால், சில இடங்களில் இரண்டு 
சம்பவங்களின் மாறுபாடுகள் ஒத் இருந்தால், அதிலிருந்தும் காரண 
காரியத் தொடர்பை அறியலாம், 

விதி 
எச்சம்பவம் வேறொரு சம்பவம் மாறும்போது மாறுகிறதோ, 

அது அச்சம்பவத்துக்குகீ காரணமோ, காரியமோ ஆகும். 

உதாரணம் 

காற்று வாங்கிச் கருவியின் (442 மாய) ஏ.ற்பியில் ஓரு மணியை 
அடிக்கிறோம் : மணியோசை கேட்கிறது. கொஞ்சம் காற்றை 
வெளியேற்றி, மறுபடியும் மணியடிக்க, ஒசை அவ்வளவு பலமாக 

*Method of படவ Variations, 
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இல்லை) இன்னும் காற்றை நீக்க மணியோசை இன்னும் குழை 
இற.து; கடைசியாக ஓசையே கேட்பதில்லை. இதிலிருந்து காற்று, 
சப்தத்துக்குகீ் காரணம் என்றோம். ஒரு மந்திரத்தை நான்கு முறை 
உச்சரிக்க அது மனத்தில் பதிகிறது; பத்து முறை உச்சரிக்க, 
அது மனத்தில் அழ்நீது படிகிறது. தண்ணீர்க் முழாயைக் 
கொஞ்சம் இறஙந்தால், கொஞ்சமாக நீர் வருகிறது; முற்றும் 
திறந்தால் நீர்த்தாரையும் பெருகுகிறது, மின்சார சக்தியின் 
திருகாணியைக் கொஞ்சம் திருப்ப மின்சாரக் காற்றுடி மெதுவாகச் 
DOG 0g; இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பக் காற்றாடி. விரைவாகச் 

சுற்றுகிறது. 

குறியிட்டு எடுத்துக் காட்டு 
2 & 2௪ 8க 4s 
46 4g க்க 27 

6௧ (8 2& 1௪ 
ஆகவே :௧” ரவை ஃ 8 சிவை 
உண்டாக்குகிறது. உண்டாக்குகிறது. 

இங்கே கவனிக்கத் தக்க விஷயம் ஒன்று உண்டு. இரண்டு சம்ப 
வங்களும் ஒரே திசையில் மாற வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இல்லை; 
அதாவது, இரண்டும் ஏற வேண்டும் என்றோ, இறங்க வேண்டும் 
என்றோ நியமம் இல்லை. 

கொள்கை: 

ஏந்த நிமித்தம் நிலையாக இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் மாறு 

இறதோ, அல்லது எந்த நிமித்தம் மாறுகிறபோது ஒரு சம்பவம் 
நிலையாக இருக்கிறதோ, அல்லது ஒழுங்கின் மி மாறுகிறதோ,; அது 
௮ச் சம்பவத்துக்குக் காரணம் ஆகாது. இதை யாவரும் ஒப்புக் 
கொள்வர். , 

நன்மைகள் 

வேற்றுமை முறையைப் பின்பற்ற இயலாத சில இடங்களில்... 
அதற்குப் பதிலாக இம்முறையைக் கையாளலாம். வேற்றுமை... 

முமையைக் கையாள, ஏதோ நிமித்தத்தைச் சேர்க்கவோ, விலக் 

கவோ வேண்டும். ஆனால், ஆகாயம், புவி ஈர்ப்பு போன்ற எங்கும் 

நிறைந்த சில மிமித்தங்களை முற்றும் நீக்க முடியாததால், 
இவற்றின் கண் வேற்றுமை முறையைப் பின்பற்ற முடியாது. இச் 

சந்தர்ப்பங்களில் ஒத். தமாறுபாடுகள் மூறையைக் கையாண்டு. 
கர் ரண காரியத் தொடர்பை அறியலாம். வாயுவின் அமுக்கத்தை
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மூற்றும் விலக்க முடியாமற் போனாலும், அதனுடைய அளவில் 

மாறுபாடுகள் உண்டாக், அவற்றின் பயனை அறியலாம். 

பாரமானியை ஒரு சிகரத்தின் உச்சியிலும், கடல் மட்டத்திலும், 

பள்ளத்தாக்கின் அடிவாரத்திலும் வைக்கப் பின்வரும் முடி.வுகளைக் 

காண்கிறோம். சகெரத்தின் உச்சியில் 86, 47 அங்குலமும் கடல் 

மட்டத்தில் 80 அங்குலமும், பள்ளத்தாக்கில் 84, 88 அங்குலமும் 

பாதரசத் தாரை நிற்றெது. எங்கும் நிறைந்துள்ள நிமித்தங்க 

ளிடத்தில் இம்முறையைப் பயன்படுத்துகிறோம். 

மேலும், இம்முறையின் வேறொரு சிறப்பு யாதெனில், இது 

காறும் விளக்கிய முறைகளைப்போல் அல்லாமல் இது காரிய 

காரண அளவுகளையும் குறிக்கிறது. இதையும் இணி விளக்கப் 
போகும் எச்ச முறை (Method of ௯100௦) யையும் அளவுசார் 

dpe peer (Quantitative methods) என்றும், ஏற்கனவே விளக்கிய 

arp Yoneda vemrysri dpenpaer (Qualitative methods) 
என்றும் கூறுவர். இவ்வகையில் ஓத்த மாறுபாடுகள் முறை 

வேற்றுமை முறையின் குறைவை நிறைவு செய்கிறது. அ.றிவியலில் 
உணர்ச்சி (Sensations, தூண்டலும் (94/08) தொடர் 
புற்றவை என்று மட்டும் கூறினால் போதாது; இவற்றின் அளவின் 

தொடர்பையும் உரைக்க வேண்டும். பொருள்கள் ஒன்மை 

யொன்று சர்க்கின்றன என்றால் போதாது; எந்த அளவில் எர்கீ 

இன்றன என்றும் திட்டமாகக் கூறவேண்டும். பொருள்களின் 

பிண்டங்களுக்கு கேர்வீத ஓப்புமையாகவும், அவற்றின் தூரங் 

களின் வர்க்கத்துக்குத் தலை£ழ்த் தகவாகவும் ஈர்க்கின்றன என்ற 
அறிவும் வேண்டியிருக்கிறது. 

குறைகள் 

. இம்முறையின் பயனாக எது காரியம் எது காரணம் என 
உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது. ஓத்த மாறுபாடுள்ள இரு சம்ப 

வங்கள் காரண காரியத் தொடர்புடையவை என்று இம்முறை கூறு 
கிறதே தவிர, காரணம் எது,காரியம் எது என்று பிரித்து உரைக்க 
வில்லை, தவிர, மாறும் இரண்டு சம்பவங்களும் மூன்றாம் சம்ப 
வத்தின் விளைவாக இருக்கலாம். மேலும், பார்த்த மாறுபாடுகளி 
லிருந்து மிகப் பொதுவான விதியை அனுமானிக்க இயலாது, 
காணும் ஒற்றுமைக்கு மேலும் 8மும் எல்லைகள் இருக்கலாம். 
உ-ம். உணவு அதிகமாக அதிகமாக உடல்வலிமை அதிகமாகிறது; 

ஆனால், இதிலிருந்து இவை இரண்டுக்கும் எல்லை கடந்த பொது 
விதி இருக்கிறகாகக் கொள்ள மூடியாது. மிதமிஞ்சி உணவு
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உட்கொண்டால், அது உடல் வலிமையை விருத்தி செய்யாமல், 

குறையச் செய்யும். “முடிச்சு முடிச்சாய் ஈட்டால் கோட்டை 

கோட்டையாக விளையுமோ?” என்று ஒரு மூதுரை உண்டல்லவா? 

விவசாய முறையில் பொருளையும் கூலியாட்களையும் அதிகமாக 
உபயோகித்தால் விளைச்சல் அதிகரிக்கிறது, ஆனால், இவற்றை 
ஓரளவுக்கு மேல் உபயோ த்தால், தகுந்த பலன் கிடைப்பதில்லை 

என்பதை யாவரும் அறிவர். இதைத்தான் வரவரக் குழையும் 

uuer of 8 (Law of Diminishing Returns) என்பர், இதிலிருந்து 
மாறுபாடுகள் தொடர்ச்சியற்றவை என்று தெரிகிறது. rary 

(&௦௦ற) ச் கட்டுக்கதைகளில் மதி கெட்ட ஒரு மாது பெட்டைக் 

கோழி ௮தஇக முட்டை இட வேண்டும் என்ற எண்ணங்கொண்டு 

அதன் இனியை நாளுக்கு காள் விருத்தி செய்துகொண்டு 

வந்தாளாம்; ஆனால், பாவம், சில காளில் கோழி முட்டையிடும் 
சக்தி இல்லாமல் மிகவும் கொழுத்துவிட்டதாகக் கண்டாளாம். 
இங்ஙனமே, குளிர்ச்சி, பொருள்களைச் சுருங்கச் செய்றது என்ற 
விஇக்கும் ஒர் எல்லை உண்டு. தண்ணீரைப் பாரன்ஹீட் வெப்ப 
அளவில் 84?க்குக் குளிரச் செய்தால், அது பெருகிப் பனிக்கட்டி. 

யாகிறது; சுருங்குகி றில்லை. 

வேற்றுமை முறைக்கும் இதற்கும் உள்ள உறவு 
இம்முறை வேற்றுமை முறையின் இளையெனவும், மாறுபாடு 

எனவும் கூறலாம். வேற்றுமை முழையில் ஒர் உடனிகழ்ச்சி 
எடுத்துக்காட்டும் ஓர் எதிர்மமை எடுத்துக்காட்டும் தேவை. 
நிமித்தக்தை முற்றும் விலக்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் நிமித்தம் 
மிகுதியாக உள்ள எடுத்துக்காட்டையும், நிமித்தம் குறைவா 
யுள்ள எடுத்துக்காட்டையும் ஆராய்கிறோம். இவற்மை முறையே 

உடனிகழ்ச்சி எடுத்துக்காட்டாகவும், எதிர்மறை எடுத்துக் 
காட்டாகவும் கொள்ளலாம். சம்பவத்தின் உண்மை, சம்பவத்தின் 
இன்மை இவற்றுக்குப் பதிலாகச் சம்பவத்தின் ௮தஇிக அளவு, 
சம்பவத்தின் குறைந்த அளவு, இவை இரண்டையும் கையாளு 

இரோம். ஆகவே, இம்முறை வேற்றுமை முறையின் ஒரு திரிபு 
(Corollary) எனக் கொள்வது உண்டு. 

எச்ச முறைக 

விதி 
ஒரு சம்பவத்திலிருந்து ஏற்கனவே தொகுப்புவழி அளவை 

முறையில் தெறிந்த நிமித்தங்களின் பயனான பகுஇகளைச் சம்ப 

* Method of Residues. : 
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வத்திலிருந்து கழித்த பிறகு, எஞ்சி நிற்கும் பகுதி மிகுந்திருக்கும் 
நிமித்தங்களின் காரியம் ஆகும். இதில் இரண்டு அம்சங்கள் உள. 
ஒன்று மிகவும் எளிதான முறை. சரமான் வண்டி. ஒன்றின் 

மொத்தப் பளுவிலிருந்து வண்டியின் பஞவைக் கழிக்கச் சாமான் 

களின் நிறை தெரியும், 

குறியீட்டு உதாரணம் 

a ழு ன ௪ தப 

a — ற் 
க — ப 

ஆகவே *க” *௪'வை உண்டாக்குகிறது. இம்முறையின் 
இன்னோர் அம்சம் மிகவும் பயனுடையது. 

விதி 
ஒரு சிக்கலான சம்பவத்தின் ஏதேனும் ஒரு பகுதியை ஏற் 

கனவே தொகுப்புவழி அளவை முறையில் விளக்கம் செய்யா 

விடில், சம்பவ எச்சத்திற்கு ஒரு காரணம் கண்டுபிடிக்க 
வேண்டும். 

எடுத்துக்காட்டு 

இந்த அம்சத்தில் இம்முறை பல புதுமைகளைக் சண்டுபிடிக்க 

ஏதுவாக இருந்திருக்கிறது. இம்முழையின் பயனாக, வான இயல் 
அறிஞர்கள் ஒரு புதிய கோக் கண்டுபிடித்தார்கள். யுரேனஸ் 

(Uranus) என்னும் கோளின் நடமாட்டம் இவர்கள் கணக்கிட்ட 
படி. இல்லாமல் மீ.றி இருப்பதைக் கண்டார்கள். ஒரு கோள் செல் 

அம் பாதையை இரண்டு விஷயங்கள் தீர்மானிகன்றன. சூரிய 
னுடையவும் எனைய கோள்களினுடையவும் ஈர்ப்பு, ஒன்ருகும் : 

(கோளினுடைய) தன்னுடைய ஓட்டவேகம் மற்றொன்ளுகும். 
யுரேனஸின் போக்கை இங்கனம் கணக்கிட்டுப் பார்த்தபோது, 
கொள்கை முழை ஈடமாட்டத்துக்கும், உண்மையில் பார்த்த ஈட. 
மாட்டத்துக்கும் வித்தியாசம் காணப்பட்டது. இந்த இயக்க வித்தி , 
யாசத்துக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கவேண்டும் என்று ஐயங் 
கொண்டு, எத்தகைய நிமித்தத்தால் இதை விளக்கம் செய்யலாம் 

என்று யோடத்தார்கள். அதுவரையில் புலப்படாத இன்னொரு 
கோள் யுரேனஸை இழுக்கவேண்டும் என்றும், அங்ஙனம் இருக் 
தால், அப்புதிய கோள் இன்ன ராசியில், இன்ன இடத்தில் இருக்க
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வேண்டும் என்றும் கணித்தார்கள், வானத்தில் ஏறக்குறைய 
எதிர்பார்த்த இடத்திலேயே தொலைநோக்கி மூலமாக ஒரு புதிய 

கோள் வெளிப்பட்டது. பர்லின் (3௪112) ஈட்சத்திர சாலையில் 
காலே (01௦) என்ற வான இயல் அறிஞர் இப்புதுமைகியக் 
கண்டார். ot wow (Adams) crarn ஆங்கிலக் கணிதப் புலவரும் 
GQoamwir (Le verrier) என்ற பிரெஞ்சு வான இயல் அறிஞரும்: 
தனித் தனியாக மேற்கண்ட விஷயங்களைக் கணகிூட்டுப் பூதிய 
கோள் இருக்க வேண்டும் என்று நிலை நிறுத்தினர், புஇதாகக் 
கண்டுபிடித்த கோளுக்கு நெப்டியூன் பூஸா) என்று பெயரிட் 
டார்கள். (கெப்டியூன் என்றுல் புதிய கோள் என்பது பொருள் ]. 
இவ் வெடுத்துக்காட்டில் இருக் கணித ஐக்யம் (உண்மையும் கொள் 
கைப் பயனும் ஒன்றெனச்) காணப்படுகிறது, ஒரு நிகழ்ச்சியின் 
எச்சத்தின் காரணத்தை வான இயல் அறிஞர்கள், இம்முறையின் 
உதவியால் கண்டுபிடித்தார்கள். இங்ஙனமே அர்க்கனம் (Argdn) 
என்னும் பொருளை வேதி இயல் அறிஞர் கண்டுபிடித்தனர். ' 
ஆகாயத்திலிருந்து தயாரித்த நகைட்ரஜனுக்கும், (Nitrogeri) 
சேர்க்கைப் பொருள் களிலிருந்து வேதிஇயல் முறையில் தயாரித்த 
நைட்ரஜனுக்கும் அடர்த்தியில் சற்று வித்தியாசம் காணப் 
பட்டது. ஆகாயத்திலிருந்து உண்டாக்கிய நைட்ரஜன் (4%) 
சற்று அதிக அடர்த்தி உள்ளதாக இருந்தது. இதற்கு ஏதேனும் 
காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துப் பல சோதனைகள் 
செய்து, கடைசியாக ஆசாய சைட்ரஜன் அர்ச்சனம் என்பதுடன் 
கலந்திருப்பதாக நிரூபித்தார்கள். ஓஸோன் (0௪00௦) என்னும் 
பொருளும் இம்முறையைக் கையாண்டதன் பயனாகவே கண்டு 
பிடிக்கப்பட்டது. அறிவியல் வரலாற்றைப் படித்தால் இம்முறை 
யின் 5.ழ்பயன் நன்கு விளங்கும், 

குறியீட்டு எடுத்துக்காட்டு 

ங ஞு த்ய 
2 ங ௫ சதப 
  

a 7 ௪ 

குறைவு நிறைவுகள் 
விளக்கம் செய்யப்: பெறாததற்கு இம்முறை ஓர் அறிகுறி யாகும். முற்றும் விளக்கம் செய்யப்படவேண்டும் ஏன்று இம் முழை வற்புறுத்துிறது. ஆனால், இம்முறை தர்னாகவே காரன்
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காரிய சம்பந்தத்தைச் சாஇக்கிற இல்லை. இம்முறை ஒரு பிரச்சினை 

யைக் இளப்புகறெதே தவீர, அதற்குச் சமாதானம் உரைப்பதில்லை. 

இப்பிரச்சனைக்கு மற்ற முறைகளைக் கொண்டு சமாதானம் தேட 

வேண்டும். இதையும் வேற்றுமையின் ஒரு திரிபு (Modification 

of the Method of Difference) creré Garorerarih. Qa ஓர் 

உடனிகழ்ச்சி எடுத்துக்காட்டையும் ஓர் எதிர்மறை எடுத்துக்காட் 

டையும் வேற்றுமை முறையில்போல் கையாளுகிறோம் எனச் சொல் 

லலாம். இவற்றைக் குறியிட்டு உதாரணத்தில் காண்க. 

இம்முறைகள் பற்றிய சில குறிப்புக்கள் 

மில் என்பவரின் செய்க்காட்சி முறைகள் பற்றிய சில விஷ 

யங்கள் கவனிக்கத்தக்கவை. இம்முறைகள் தரும் சான்றில் 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் உள. இவை அனைத்தும் ஒரே தன்மையான 

ஏற்புடைமையைத் தருகின்றன என நினைக்கலாகாது. சில முறை 

களின் முடிவு முற்றும் ஈம்பத்தக்கது. சிலவற்றின் முடிவு நிச்சய 

மான அறிவைத் தராமல், ஏற்படு நிலையையே குறிக்கும். PD 

றுமை முறை காரண காரியத் தொடர்புக்கு ஐயமற உறுதி அளிப் 

பதில்லை. கருதுகோளையே அது அளிப்பதாகச் செர்ல்லலாம். 

௮து காட்ச முறையைச் சேர்ந்ததால் உறு தியான அறிவு அளிப்ப 

இல்லை. எச்சவிதி தானாகக் காரணத்தை நிலை நிறுத்துவதில்லை; 

ஒரு பிரச்சினையை எழுப்புகிறது; விடையைக் கொடுப்பதில்லை. ஓ.ஜ் 

றுமை-வேற்றுமைக் கூட்டு முறை அதிலடங்கிய இரண்டையும் 

விடச் சிறந்தது. இம்முறையில் இருவகை மெய்ப்பித்தல் கடைக் 

றது. உண்மையில் உடனிகழ்ச்சியும், இன்மையில் உடனிகழ்ச்சி 

யும் பெறுகிடரும்; ஒன்று மற்றொன்றை வலுப்படுத்துகிறது. 

ஆனால், இது பெரும்பாலும் காட்சி முறையிலேயே அதன் எடுத் 

துக்காட்டுகளைப்பெறுற து. அதன் எடுத்துக்காட்டுகள் 

சோதனை முறையின் பயனாகக் கிடைத்தால் இம்முறையின் 

முடிவை அசைக்க இயலாது. அப்போது உறுதியான அறிவை 

இம்முறை அளிக்கும். காட்சி முறையாக இருந்தால் புள்ளி விவ 

ரத்தின் உதவி தேவையாகும். வேற்றுமை முறை, சோதனை 

மூறையானதால் நம்பத்தக்கது; எனினும் இம்முறை ஓர் உடன் 

பாட்டு எடுத்துக்காட்டையும் ஓர் எதிர்மறை எடுத்துக்காட்டை 

யுமே கையாண்டு முடிவைப் பெறுவதால், முடிவு முற்றும் உறுதி 

யானது என்று சொல்வதற்கில்லை என்று முன்பே கூறினோம், 

காரணப் பன்மையாலும் இது பாஷிக்கப்படுிறது என்று கூறி 

யது நினைவில் இருக்கலாம். ஓத்த மாறுபாடுகள் முறை சோத
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முறையானதால் அதுவும் ஈம்பத்தகீகதே, மேலும், அது காரண 
காரியங்களின் அளவு பற்றிய நியமங்களையும் தருகிறது. அதுவே 
மிகச் சிறந்த முற அகும், . 

இன்னொரு முக்கியச் கு.மிப்பு யாதெனில், இம்முறைகள் உடன் 
துணையானவை; இன்றுக்கொன்று முரணானவை அல்ல்; இன்றை 
யொன்று மிறைவு செய்பவையே. ஒன்றின் குறையை மற்றொன்று 
நீறைவாக்குறது; ஒன்றையொன்று பற்றி நிற்பவை. ஆராய்ச்சி 
யாளர் எவரும், 'ஒஓரே ஓரு முறையையே பின்பற்றுவேன், மற்றவை 

தேவையில்லை! எனக் கூறமாட்டார், ஓற்றுமை முழையில் 
தொடங்கி, அதன் முடிவை வேற்றுமை முறையாலோ, ஐத்த மாறு 
பரடுகள் முறையாலோ முடிவு பெறலாம். வேற்றுமை முறையில் 

எந்த ஒரு மிமித்தத்தைச் சேர்க்கவோ, விலக்கவோ முயலு 
கிரறரோமே, அந்த நிமித்தம் நமக்கு எங்கனம் இடைக்கிறது? ஒற் 
இமை முறையாலோ, ஒத்த மாறுபாடுகள் முறையாலோ இடைக் 
கலாம், எச்ச முழையும் மற்ற முறைகளைப் பற்றி நிற்கிறது 
ஏன்பது அதன் விதியிலிருந்தே விளங்கும், இம்முறைகள் எல்லாம் 
உடன் துணையானவை என்பதை மறக்கலாகாது, 

இட்முறைகள் கழிப்புக் கருவிகளா? 

| இவ்வைந்து முறைகளையும் கழிப்புக் கருவிகள் (Weapons of 
வம்பம்கா] என்று கூறுவது உண்டு. இதன் கருத்து யாது 
ஏன்று ஆராய்வோம். இவை ஓவ்வொன்றும் காரியம் அல்லாத 

நிமித்தங்களைக் கழிப்பதையே - களைவதையே - தொழிலாக உடை. 
யது என்பார்கள். முந்திய அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்துல் இம் 
முறைகள் ஒவ்வொன்றும் பின்பற்றும் கழிப்பு விதியை எடுத் 
துரைத்தோம். 

மேலும், இவ்வைந்து முறைகளை ஒரே விதிக்குள் ஒடுக்கலாம் ' 

என்பர். மூன்றாம் முழை, முதல் இரண்டு முறைகளின் சேர்ச்சை 
ஏன்றும், ஓத்த மாறுபாடுகள் முறையும் எச்ச முறையும் 
வேற்றுமை முறையின் திரிபுகள் எனலாம் என்றும் முன்பே 
கூறினோம். மிகுர்திருப்பவை இரண்டே; ஒற்றுமை முறையும் 

வேற்றுமை முழையமே. இலையுங்கூட ஓரே பொருள் உள்ளவை 

என்று கூறுவது உண்டு; அதாவது, இவை இரண்டும் காரணம் 
அல்லாதவற்றை கீச்குவதையே, கழிப்பதையே, முக்கியக்கருத்தாக 
உடையவை. ஆனால், இங்கே “கழிப்பு” என்னும் சொல் இரு வகை 
களில் கையாளப்படுகிறது ஏன்று, கூர்ந்து கவனித்தால் விளங்கும். 

ஓற்றுமை முறையில் corapapald aPiyid (Mental elimination)
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வேற்றுமை முறையில் பொருள் கழிப்பும் அல்லது உண்மையில் 

situps (Physical or actual elimination) esuirer ப்படுகின் றன. 

ஐற்றுமை முறையில் 5, ங, ஞூ, ட, ண, த முதலிய நிமித்தங்கள் 

காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஐயமுற்று, ங, ஞூ, ட, am, Aa 

எடுத்துக்காட்டுகளில் இல்லாதபோதும் சம்பவம் நேருசன்ற் 

தால், இவை பயனற்றவை என்று உளமுறையில் ீக்கிவீடுகிறோம். 

ஆனால், வே,ழ்்றுமை முறையிலோ, ஒரு நிமித்தத்ஸைத உண்மையிலே 

விலக, அதாவது அப்பொருளையே நீக்கு, அதன் பயன் என்ன 

வென்று ஆராய்கிறோம், இங்கே ஒரு நிமித்தப் பொருளைக் 

கழித்துவிடுகிறோம். இங்கனம் இருக்க, இவ்விரண்டு முறை- 

களும் ஒரே கருத்தை உடைய கழிப்பு விதிகள் என எங்ஙனம் 

கூறலாம்? இது நிற்க, இன்னொரு எதிர்ப்பையும் கிவனிதிதல்' 

வேண்டும். வெறும் கழிப்பினால் மட்டும் எங்ஙனம் காரணத்தை 

உறுஇப்படுத்த இயலும்? ந, ௫, ட, ண, தஇவை பயனற்றவை 

என்று கழிப்பதனாலேயே *க' தான் காரணம் என எங்கனம் 

கொள்ளலாம்? ௧ என்னும் நிமித்தம் இருக்குங்கால் சம்பவம் 

உண்டாகிறது என்று நேரடியாக ஏற்படுத்தினால் அல்லவோ 

காரண காரியத் தொடர்பு முற்றுப் பெறும்? மற்ற நிமித்தங்கள் 

தகுதியற்றவை என்று கூறுவதிலிருந்து இதன் தகுதியடைமை 

ஏற்படாது, மேலே கூறிய இவ்விரண்டு குறிப்புக்களுக்கு 

உட்பட்டுப் பொதுவாகக் காரணத்தை உறுதி செய்யும் முறை 

களில் கழிப்பு ஒரு முக்கு அம்சமே எனக் கூறலாம். 

பயிற்சி வினாக்கள் 

(கொள்கை பற்றி) 

1, காரணகாரிய ஆராய்ச்சியில் ஒற்றுமை முறையின் கன்மை 

தீமைகளைக் கூறுக. 

2. எதிர்மறை எடுத்துக்காட்டு என்றால் என்ன? அது எத்தகையதாக 

இருத்தல் வேண்டும்? தொகுப்புவழி அளவை இயலில் அதன் 

பங்கு யாது? 

8. வேற்றுமை முறையின் பயனை உதாரணத்துடன் விளக்குக, 

4, ஒற்றுமை-வேற்றுமைக் கூட்டு முறையின் பிரயோகத்தை 

விவரித்துக் காட்டுக. அது ஒற்றுமை முறை, வேற்றுமை முறை, 

இவற்றைவிட எவ்விதங்களில் Aps sg? 

5. ஓர் உணவுப் பொருளோ, பான வகையோ அல்லது பழக்கமோ 

கல்லது அல்லது கெட்டது என்று எம்முறையில் நிலைகிறுத்தக் 

கூடும்? ்
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ஒத்த மாறுபாடுகள் முறையின் குறைவு கிறைவுகளை எடுத்துக் 

காட்டுக, 

எச்ச முறையின் இருவகைப் பயன்களா உதாரணங்களுடன் 

விளக்குக, 

“எச்ச முறை பல கண்டுபிடிப்புகளின் பிறப்பிடம்'--இக்கூற்றை 

விளக்குக. ; 

“எச்ச முறையும், ஒத்த மாறுபாடுகள் முறையும் வேற்றுமை 

முறையின் திரிபுகளே ஆகும்,?--விளக்குக. 

இருவகை ஒற்றுமை முறை என்பது யாது? அதை எங்கே 

கையாளுகிரறோம்? அதன் முடிவின் ஏற்புடைமையை வலுக்கச் 

செய்யயாது செய்ய வேண்டும்? 

வேற்றுமை முறையைக் கையாளுவதில் எடுக்க வேண்டிய எச்ச 

ரிக்கைகள் யரவை? ஒற்றுமை முறையைவிட வேற்றுமை முறை 

ஏன் மேலாகக் கருதப்படுகிறது? 

மில் என்பவரின் காரண ஆராய்ச்சி முறைகள் உண்மையிலேயே 

சோதனை முறைகளா எனச் சோிக்கவும். 

வேற்றுமை விதியைவிட எச்சவிதி எங்ஙனம் மேலானது? 

ஒத்த மாறுபாடுகள் முறை எச்த அறிவியல் துறைகளில் பயன் 

படுகிறுது? 

மில் என்பவரின் சோதனை முறைகள் ஐந்தையும் ஒரு கியமத்துக் 

குள் ஒடுக்கலாம்; அதாவது *காரணம் அல்லாது நிமித்தங்களைச் 

கழிப்பதே கோக்கம்'--இக்கூற்றைச் சோதிக்க. 

ஒற்றுமை முறையையும் எண்ணெடுப்பு முறையையும் ஒப்பிடுக, 

மில் என்பவர் காரண ஆராய்சி பற்றிக் கூறும் அடிப்படையான 

இரு முறைகளை விளக்குக. அவை இரண்டும் எங்ஙனம் *காரணம்* 

என்னும் பொதுமைக் கருத்திலிருந்து தொடருகின்றன? இவ்விரு 

முறைகளுள் எது சிறந்தது? 

“மில் தரும் காரண ஆராய்ச் முறைகளின் ஏற்புடைமையில் அதிக 

ஏற்றத் தாழ்வுகள் உள*--இக்கூற்றை விளக்கி, அவை 
ஒவ்வொன்றின் ஏற்புடைமையையும் மதிப்பிடுக. 

வாதங்கள் சோதனை பற்றி 

(நுறிப்பு: கீழ்வரும் தொகுப்புவமி அளவைஇயல் வாதங்களைச் 

சோஇப்பதில், பிரச்சினை யாது? எந்த எடுத்துக்காட்டுகள் கையாளப்படு 

இன்றன? பின்பற்றும் முறை யாது? முடிவு யாது? அதன் ஏற்புடைமை 

எத்தகையது என்று ஆராய்தல் வேண்டும்.)
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பின்வரும் வாதங்களைத் திறன் ஆய்க: 

I. இரண்டு தட்டுகளில் மாமிசம் வைக்கப்பட்டிருந்தது, ஒன்று 

இறக்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. மற்றது மஸ்லின் துணியால் மூடப் 

பட்டிருக்தது. இறந்த மாமிசத்தில் புழுக்கள் வெளி வக்தன. 

மூடாத.மாமிசத்தில் காற்றின் மூலம் ஈஉ இட்ட முட்டைகள் புழுவாக 

மாறி விட்டன, கிருமிகள் காற்றிலிருந்து தட்டில் வந்திருக்க 

வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. 

சுருதியின் ஸ்தாயி (Pitch), அசையும் தக்திக் கம்பியின் 

நீளத்தைப் பொறுத்தது, ஏனெனில், சீளம் அதிகமாக ஆக 

ஸ்தாயி குறைகிறது; Carb குறையக்குறைய ஸ்தாயி அதிக 

மாகிறது, 

சூரியனும் சக்திரனும் அமாவாசை, பெளர்ணமி இத்தினங்களில் 

பூமியோடு ஒரே ஒழுங்காக வருகின்றன. இதனால் இவ்வீரண்டின் 

ஈர்ப்பும் ஒன்று சேர்ந்து உயர்த்த நீர் விம்மல் அல்லது வேலி 

ஏற்றம் (111188) உண்டாகிறது. ஒவ்வொரு சப்தமி தினத்திலும் 

சூரியனும் சந்திரனும் விலஇயிருக்கும், சந்திரனின் ஈர்ப்பு ஒரு 

பக்கமும், சூரியனின் ஈர்ப்பு இதற்கு முரணாகவும் ஏற்படுகின்றன. 

இக்காலங்களில் வேலி ஏற்றம் அவ்வளவு இல்லை. 

et ஆசிரியர் எந்த வகுப்பில் பாடம் கற்பித்தாலும் அங்கே 

குழப்பமும் சப்தமும் காணப்பட்டும், வேறு எந்த ஆரியர் எந்த 

வகுப்பில் கற்பித்தாலும் அமைதியும் சப்தம் இன்மையும் காணப் 

பட்டும் இருக்தால், தலைமை ஆசிரியர் வகுப்பின் குழப்பத்துக்குக் 

காரணம் முதலில் கூறிய ஆ௫ிரியரே எனக் கருதுஒரறார். 

ஒளியானது, ஆறு பட்டையுள்ள படிகத்தின் வழியே சென்றாலும், 

விடியற்காலத்தில் புல், இலை இவைகளில் தோன்றும் சீர்த் திவலை 

களிலும், நீர் வீழ்ச்செளின் நீர்த்திவலைகளிலும், வான வில்லிலும், 

படகன் துடுப்பிலிருந்து சொட்டும் நீரின் வழியேயும் சென்றாலும் 

சிவப்பு, செம்பீதம், மஞ்சள், பச்சை, வெண்ணீலம், பூநீலம், 

இளநீலம் முதலிய நிறங்கள் ஒரே வரிசையில் தோன்றுகின்றன. 

ஆகையால் இக்கிறங்களுக்குக் காரணம் ஒளி, ஊடுருவிச் செல்லும் 

சாதன வழியே செல்லுவதுதான். 

, வெருட்டப்பட்ட கால்கடைகள் களைப்பாறுவதற்கு முன் கொல்லப் 

பட்டால் விறைத்துப் போய் வெகு சீக்கிரத்தில் அழுகி விடு 

இன்றன. வேட்டையாபப்பட்டுச் செத்த பிராணிகளிலும் இது 

காணப்படுகிறது. சண்டையில் கொல்லப்பட்ட கோழிகளும் 

போரில் கொல்லப்.பட்ட வீரர்களும் இங்ஙனமே காணப்படுகிறார் 

கள், இதற்கு கேர் முரணான நிகழ்ச்சி, தசைகளுக்கு அதிக 
வேலை இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் காணப்படுகிறது. பிணத்தின்



‘Lie 

10. - 

14, 

12, 

18. 

காரண ஆராய்ச்சி ' 287 

விறைத்தல் அதிசமாக வெருட்டுதலால் உண்டாகிறது என்றே 

கினைக்க வேண்டும். 

சில மாவட்டங்களில் ஒரு சாதி மரங்கள் மகேராக வளராமல் 

வளச்து வளைச்து முறுச்சக்கொண்டு வளர்த்தன.  நூறுக்கிக் 

கொள்ளல் அம்மரத்தின் இயல்பா அல்லது மண்ணின் தன்மையா 

என்று பரீட்சை செய்ய, முறுக்குள்ள மரங்களின் விழைகலாப் பல 

வட்டாரங்களில் ஊன்றிப் பார்த்தார்கள், 65 விதியை 

இச்சோதனை பின்பற்றுகிறது? இது ஏற்புடைய முடிவை 

அளிக்குமா? 

ஒரு குன்றின் வட புறத்தில் மரங்கள் அடர்க்து வளரக் காண் 

இரோம்; தென்புறத்து மரங்கள் விசாலமாகவும் அபர்த்தி இல்லா 

மலும் வளரக் காண்கிறோம். மற்றக் குன்றுகலாப் பார்க்கும் 

போதும் இவ்விடஷயத்தையே காண்கிறோம், ஆகையால், குன்று 

களின் வடபுறத்தில் மரங்கள் அடர்க்து வளரும் போக்குடையவை 

என்று துணிகிரோம். இங்கே *போக்கு' என்னும் சொல்லை 

ஏன் கையாளுகிறோம் என்பதையும் கூறுக. 

பாராதைராயிட் (ஹம்புா010) சுரப்பிகளின் சுரப்புக் குறை 

வாக இருப்பவர் எளிதில் எரிச்சல் அடைகிறார்சள், பாரா 

தைராயிட் ஊரி போட்டால் இவர்கள் மன அமைதி பெறுகிறூர்கள், 

பல்கலைக் கமக மாணவ மாணவிககாப் பாருங்கள். அவர்கள் 

பள்ளி மாணவ மாணவிகளை விடப் பார்வைக் குறையுள்ளவர் 

களாக இழுக்கிறார்கள். அவர்கள் பேராசிரியாகளோ அவர்களை 

விட மிகவும் பார்வைக் குறைவுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

ஆகவே, மேல் படிப்பே பார்வைக் குறைவுக்குக் காரணம் ஆகும், 

வறுமையுள்ள காடுகளில் மக்கள் தொகை மிகுதியாக இருக்கறது, 

செல்வம் உள்ள காடுகளில் மக்கட் தொகை மிகக் குறைவு, 

ஆகவே, வறுமையே மக்கள் நெருக்கத்துக்குக் காரணம், * 

ஒரு பெண், பாவாடையும் கெளனும் உடுத்துக்கொண்டும், புத்த 

கங்களைச் சுமக்துகொண்டும், ஒன்றும் பேசாமல் ஓர் அறையின் 

வழியே செல்லும்போது, ஓரிடத்தில் கிரீச்சென ஓசை கேட்டது. 

உடனே ஒரு பையன் நிஜார் தரித்துக்கொண்டும் பேசிக் 

கொண்டும் கைகளை ஆட்டிக்கொண்டும் அவ்வறையின் வழியே 

கடக்கும்போது, அதே இடத்தில் கிரீச்சென ஓசை கேட்டது. 

ஒசைக்குக் காரணம் அந்த இடத்திலுள்ள ஏதோ ஒரு குறை. 

ஒரு துநைமுகத்தில் கப்பல் வச்து சோந்ததும் மக்களுக்குச் சளி 

கண்டது. கப்பலின் வருகைதான் சளிக்குக் காரணம் என்று 

வெகு காலமாக நினைத்தனர். ஒரு வைத்தியர் இதை கம்ப 

விருப்பம் இல்லாதவராக இவ்விஷயத்தைச் செவ்வனே ஆராயு
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முயன்றார். கப்பல் பிரயாணிகளின் உடலிலிருந்து வரும் கெட்ட 

வாசனையால் சளி உண்டாகிறது என்றார். ஆனால், அத்துறைமுக 

அமைப்பை ஈன்கு கவனித்தபோது, வடகிழக்குல் காற்றடித்தால் 

தான் கப்பல்கள் முறைமுகம் வந்து சேரும் எனக் கண்டனர், 

ஆகவே, சளியின் உண்மையான காரணம் வாடைக் காற்றிலுள்ள 

ஈரம் என முடிவு செய்தனர். 

ஓர் ஆலையில் வேலை செய்வோரை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்து 

ஒரு குழுவில் உள்ளோருக்குக் கள் குடிப்பதற்கு அனுமதி தரப் 
பட்டது. மற்றக் குழு கள் குடிப்பதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டது. 

இரண்டு குழுக்களின் வேலைத் திருத்தத்தையும் சோதித்த 
போது, குடிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட குழு அதிகத் தவறுகளைச் 

செய்ததாக வெளிப்பட்டது, 

இன்றியமையாத பொருள்களின் விலை ஏற ஏற காட்டில் 

குற்றங்கள் அதிகரித்தன. ஆனால், விலைவாசி குறையக் குறையக் 

குற்றங்களும் குறைந்தன. 

ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு கனிப்பொருளிலிருர்து ஒரு வகை சல்பேட் 

(Sulphate) தயார் செய்தார். ஆனால், அதன் எடை சற்று 

அதிகமாக இருப்பதைக் கண்டார். அதைப் பகுத்து அதிக 

எடைக்குக் காரணம் அதில் எஞ்சியிருச்த பொருளாகிய லிதியம் 

போர்ம்ப்பார) என்பதைக் கண்டுபிடித்தார். 

உலகப் பெரீயோர்களில் பலர் வழுக்கைத் தலையுடையவர்களாக 

இருந்துள்ளனர். ஆகையால், வழுக்கைத் தலை பெருமைக்கு அறி 

குறியாகும். . 

கடலின் அருகாமையில் தென்னை மரங்கள் செழித்தோங்கி வளரு 

இன்றன. உட்பிரதேசங்களில் செழிப்பாக வளருவதில்லை. 

தவிடு நீக்கிச் சுத்தம் செய்யப்பட்ட அரிச போட்டு வளர்த்த 

பறவைகள் கரம்பு வியாதிக்கு உள்ளாகின்றன. தவிட்டைச் 

சேர்த்துக் கொடுத்ததும் இவ்வியாதி நீங்குகிறது. ஆகையால், 

நரம்பு வியாதியைப் போக்கக்கூடிய சத்துப் பொருள் தவிட்டில் 

இருக்க வேண்டும். 

தொழில் வளர்ச்சி ௮அடைச்த நாடுகள் அனைத்தும் செழிப்பாக 

உள்ளன? அமெரிக்கா, ஜாமணி, இங்கிலாச்து, ஜப்பான் போன்ற 

காடுகளைப் பாருங்கள். விவசாயத்தையே நம்பியிருக்கும் ஸ்பெயின் 

போன்ற காடுகள் செழிப்பாயில்லை, ஆகவே, நம் காடு செழிப்புற 

வேண்டுமானால் தொழில் மயமாக வேண்டும். ் 

காரமான உணவைச் சாப்பிட்டபோதெல்லாம் எனக்குச் 

சீதபேதி கண்டிருக்கிறது. அத்தசைய உணவை அருந்தாத
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போதெல்லாம் எனக்கு இக்கோய் வக்ததில்லை. எனவே, சீத 
பேதிக்குக் காரணம் காரமான உணவே, 

சென்றவாரம் ஏன் ஈண்பன் வீட்டில் விருந்து சாப்பிட்டு வேக்தன், 
எனக்குச் சுரம் கண்டது, ஆகவே, அங்கே உண்டதே சுரத்துக்குக் 
காரணம், 

புற்று. கோயாளிகளின் (பேன) எண்ணிக்கை, தேரர் 
பருகுதல் விருத்தியடைந்த காலத்தில் மிகுதியாக இருந்தது, 

ஆகவே, தேகீர் அருந்தலுக்கும் புற்று கோய்க்னும் தொடர்பிருக்க 

வேண்டும். 

மின்சாரத்தை மிகுதியாக உபயோகிக்கும் காடுகள் தொழில் 

முறையில் செழிக்கன்றன. மின்சாரத்தை அவ்வளவு உபயோக 

யாத காடுகள் பின் தங்கியுள்ளன. ஆகவே, மின்சார உபயோ 

கத்தின் அளவு ஒரு காட்டின் முன்னேற்றத்துக்கு அறிகுறியாகும், 
இளங் குற்றவாளிகளில் பெரும்பாலோர் குறைந்த நுண்ணறிவு 

உடையவர்களாகள் காண்டுன்றனர். ஆகவே, நுண்ணறிவுக் 

குறைவே குற்றத்திற்குக் காரணம், 

செடியின்மேல் ஒளிபடுவதைத் தடுத்தபோது மரச்சத்து (81க10103 
எற்படவில்லை. ஆனால், ஒளியை அனுமதித்தபோது, மரச்சத்து 

எற்பட்டது, ஆகவே, மரச்சத்து, கரியமிலவாயுவின் பச்சையத்தின் 
(Chlorophyll) Goo pater வினையால் ஏற்பட்டதாகும். 

மூளைக்கு அதிக வேலை கொடுத்தல் கையெழுத்தைப் பாழாக்கு 
கிறது. ஏனெனில், பல மேதைகளின் கையெழுத்து sarge 
இல்லை. ஆனால், சாதாரண மனிதர்களின் கையெழுத்தோசன்றாக 

இருக்கிறது, [ 

எனது சண்பனீன் உயரம் ஏற ஏற அவன் எடையும் ஏறிற்று, 

ஆகவே, எடையின் ஏற்றம் உயர ஏற்றத்தினால்தான். 

கேற்றைத்தினம் படுக்கு முன் காபி (001185) குடித்தேன். இரவில் 
தூக்கம் இல்லை, முக்திய காள் படுக்கு மன் காபி குடிக்கவில்லை. 
அயர்ச்து தூங்கினேன். ஆகவே, காபி குடித்தலே தாக்கம் இன் 
மைக்குக் காரணம் ஆகும். 

பேராசிரியர் திருவாளர் ௮ இருந்தபோதெல்லாம் அளவை இயல் 
பரீட்சையில் அனைவரும் தேறினர். அவர் மாற்றப்பட்டார். பலர் 
அளவை இயலில் தோல்வியடைந்தனர். ஆகவே அவரின் 

மாற்றமே பரீட்சை முடிவின் மோசத்துக்குல் காரணமாகும், 

மலேரியா சரம் சதுப்பு நிலப் பிரதேசங்களிலேயே காணப்பட்டது 
சதுப்பு நிலம் இல்லாத பிரதேசங்களில் மலேரியா ஈரம் காண 
வில்லை. முற்கூறிய இடங்களிலும் தண்ணீரை வற்றவைத்த 
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பிறகு சுரம் தோன்றவில்லை. ஆகவே, சதுப்பு நிலமே மலேரியா 

சுரத்துக்குக் காரணம். . 

ஜனவறி மாதத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் சரித்திர ஆசிரியர் 

வேலையிலிருக்து விலகினார், பிப்ரவரி மாதத்தில் சணக்காசிரியா் 

விலகினார். மார்ச்சு மாதத்தில் அறிவியல் ஆசிரியர் விலகினார். 

ஆகவே, தலைமை ஆசிரியரின் கொடுமையே இவ்வா௫ிரியர்கள் 

விலகியதற்குக் காரணம். ் 

ஒரு ககரில் ஐர்து மாணவர் விடுதிகள் ஒரே பால் பண்ணையிலிரும்து 

பால் கொண்டன. இவ்வைந்து விடுதிளில் உள்ளோருக்கும் கோப் 

கண்டது. மற்ற விடுதிகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கு சோய் வர 

வில்லை, ஆகவே, கோரய்க்குக் காரணம் பாலின் கோளாறே.. 

வேலை பயிலுவதில் அதிக கேரம் செலவிடச் செலவிடத் இறன் 

மிகுதியாகக் கொண்டே வருகிறது. ஆகவே, காள் முழுவதை 

யும் வேலை பயிலுவதில் செலவிட்டால் கிரம்பத் திறனுடையவன் 

ஆவேன், 

மந்திரவாதி குழி முயலையும், காடாவையும் தோற்றுவிக்கு முன், 

மந்திரக்கோலை மூன்று' முறை சுழற்றினான். அவன் சாதனைக்குக் 

காரணம் மர்திரக்கோல் சமற்றலேதான, 

போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஐயாசாமி இக்ஈகரிலிருக்து மாற்றப்பட்ட 

பிறகு பல திருட்டுகள் கேர்ந்திருக்கின்றன. தி!ுட்டு மிகுதியான 

தற்குக் காரணம் அவர் மாற்றம்தான். : 

இராமனுக்கு அம்மை குத்தவில்லை. எனினும், அவனுக்கு வைசூரி 

காணவில்லை, ஆகவே, வைசூரித் தடுப்புக்கு அம்மை வைத்தல் 

காரணம் அல்ல. 

கல்லூரி விளையாட்டுகளில் சமர்த்தாகள் படிப்பிலும் சமர்த்தர் 

களாக இருக்கிறார்கள்; விலாயாட்டுக்களில் தேர்ச்சி இல்லாதவர் 

படிப்பிலும் அங்ஙனமே காண்கின்றனர். ஆகவே, விளையாட்டில் 

தோர்ச்சி, படிப்பில் வெற்றிக்குக் காரணமாகும், 

ஓர் அதிகாரியின் வருடச் சம்பளம் ரூ. 6000. அவர் நிலத்திலிருந்து 

பெறும் வரும்படி ரூ. 500, வேறு வருமானத்திற்கு இடமில்லை. 

ஆயினும், கடனும் வாங்காமல் ஆண்டுதோறும் ரூ. 10,000 செலவு 

செய்கிறார். அவர் மேல் அதிகாரிகள் அவர் இலஞ்சம் வாங்குபவ 

ரென ஐயமுறுகிருர்கள். 

சுரங்கத்தில் கழே இறங்க இறங்க, என் தலைவலி மிகுதியாகக் 
கொண்டே வருகிறது, ஆகவே, என் தலைவலிக்குக் காரணம் 

சரங்கத்தில் இறங்கயதே,
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விமான விபத்துக்களுக்குக் காரணம் விமான எஞ்சின் கோளாறு 

அல்லது விமான ஒட்டியின் தவருகும். எஞ்சினில் கோளாறில்லை, 

ஆகவே, ஓட்டியே விபத்துக்குக் காரணம். 

சகரம் பெரிதாகப் பெரிதாகக் குற்றங்கள் மிகுதியாகின்றன: ககரம் 

பெரிதாகப் பெரிதாகச் னிமாக் கொட்டசைகள் அதிகமாகின்றன. 

ஆகவே, சினிமாக் கொட்டகைகளின் பெருக்கமே குற்றங்கள்- 

மிகுதியாவதற்குக் காரணம் ஆகும். 

தவளை, சேற்றின் நிறத்தைஒத்தது; வெளவால் கூரையில் தொங்கு 

இறதால், கூரையின் நிறத்தை ஒத்தது; இலைப் பூச்சிகள் இலைகளின் 

நிறத்தையுடையவை:; சத்துருக்களுடன் கேருக்கு கேர் நின்று 

எதிர்த்துப் போராடித் தப்பிக்கும் இறன் வாய்ந்திராத சாதுவான 

பிராணிகள் இத்தன்மையுடையவை: சில பிராணிகளின் திறம் 

அந்தப் பிராணிகள் உணவைத் தே. அறுகூலமானது; ஆகை 

யால், பிராணிகளின் கிறங்கள் அழிவை அகற்றத் தகுந்தவை? 

காப்பளிக்கல் கூடியவை, 

புழுக்களுக்குக். கேள்விப் புலனில்லை; எனெனில், அவைகளிடம் 

ஊதலை ஒலித்தால் அவைகள் அதைக் கவனிப்பதில்லை. ஒலி 

செய்ததையும் அவைகள் இலட்சியம் செய்வதில்லை. இசைப் 

பெட்டியை உரக்க வாசித்தும் அவைகள் சாச்தமாயிருக் 

இன்றன, 

குன்றின் மேலுள்ள ஊருக்குப் போய் வித்தேன். அத்தகைய 

வெப்பதட்ப நிலை மாற்றம் என் மோயைத் தீர்த்தது, 

இம்மருந்து உண்மையிலேயே சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும்: 

பல பெசிய மனிதர்கள் அதைப் பாராட்டியிருக்கிறார்கள். 

கால்சியம் (0 விர) கொடுத்தால், குழர்தைகளின் உடல்கலம் 

விருத்தியாகறது. ஆகவே, வளர்ச்சிக்குக் கால்சியம் இன்றியமை 

யாதது. 

குற்றவானிகளுள் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தவர் எண்ணிக்கை 
எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவரை விட மிருதியாக இருக்கிறது, 

ஆகவே, கல்விப் பரப்பு, குற்றங்கம£க் குறைக்கவில்லை,



20. ஒப்புமை 
அதன் தன்மை, பயன், வரம்புகள் 

காரண காரியத் தொடர்பை வெளியிடும் முறைகளில் 

மற்றொன்று ஓப்புமை ஆகும். இரண்டு பொருள்கள் சில அம்சங் 

களில் ஒத்திருக்கக் கண்டு, அவை வேறு அம்சங்களிலும் 

ஓத்திருப்பதாக அனுமானித்தல் ஒப்புமை அனுமானம் ஆகும்: 

இதை உபமானம் என்றும் சொல்வர். ஒரு பொருளின் குணம் 

அப்பொருளை ஓத்த மற்றொன்றுக்கும் உளது என்று கூறுதல் 

உபமானம். கற்கண்டு வெண்மையாகவும், கனமாகவும், படிக 

வடிவமாகவும், இனிப்பாகவும் இருக்கக் கண்டு, ஒரு சிறுவன் 

மருந்துக் கடையில் படிக்காரத் துண்டு ஒன்றைப் பார்த்து, அது 

வெண்மையாகவும், கனமாகவும், படிக வடி.வமாகவும் இருந்தது 

பற்றி, அதுவும் தித்திக்கும் என நினைத்தான். நகரத்தில் பசுவை 

அறிந்தவன், வனத்துக்குச் சென்று, காட்டுப் பசுவைப் பார்த்து, 

“இது, ஆவை ஓத்தது” என்கிறான். “எங்கனம் ஆ, அங்ஙனம் 

ஆமா £ என்பது வடமொழித் தருக்க நூலில் தரும் எடுத்துக் 

காட்டுகளில் ஒன்றாகும். குடும்ப ஆட்சியில் தகப்பனார் வரம்பற்ற 

அதிகாரம் உடையவர்; மேலும், அவருடைய ஆட்சி குடும்பத்துக்கு 

நன்மை பயக்கிறதாகக் காண்டுறோம். காட்டின் வல்லாட்சியிலும் 

(Despotism) 7 Q@ientw அதிகாரம் வரம்பற்றது. ஆகையால், 

வல்லாட்சியும் ஈன்மை .பயக்கும் என்று சிலர் கூறுவர்; இது 

ஒப்புமை நியாயமே. இங்கெல்லாம் அறைகுறையான ஒப்புமையி 

விருந்து, மேலும் ஒப்புமை அல்லது முற்றும் ஒப்புமை ஊக்கப் 

படுகிறது. 
குறியீட்டு எடுத்துக்காட்டு 

௩” (ந வாக இருக்கிற) ட, ப, ம என்னும் குணங்களுடையது; 

சட, ப் *மீ என்னும் குணங்களுடையது 7 

ஆகையால், *'வும் 1௧” ஆகும். அதாவது *ச' வும் *(திவுடையது. 
பகுப்புவழி அளவைஇயல் முறையில் இது இரண்டாம் 

நிலையிலுள்ள மூக்கூற்று முடிவு. இது நிறைவுருத மத்திம பதம் 
உடையது; ஆகவே வழுவுடையது, 

ஒப்புமையின் ஏற்புடைமை 
மேற்கூறிய குறியீட்டு எடுத்துக்காட்டில் *ர” வும் (ந உடைய 

தென்று சொல்லுவதற்கு முன் ப, ட, ம என்னும் குணங்கள் *த,
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என்னும் குணத்துடன் காரண காரியத் தொடர்புடையது என்ற 

நியமம் இருக்க வேண்டும். இத்தசைய உறுதி இல்லாவிடில், இந்த 

அனுமானம் ஈம்பத்தக்கதன்று. ஆகையால், ஒப்புமை அனுமானதி 

இன் முடிவு நிகழ்திறத்தையே (101117) குறிக்கும். ஆனால், 

நிகழ்திறம் என்பது அளவற்றது; ஓர் இறுதியில் பயனற்றதாகும்; 

மற்றோர் இறுதியில் உறுதியான அறிவாகும். நிகழ்திறத்தின் 

மதிப்பு ஒப்புமைக் குணங்களுக்கும் ஊூக்கப்படும் குணத்துக்கும் 

உள்ள தொடர்பைப் பொறுத்தது; அதாவது ட, ப, ம என்னும் 

பண்புகளுக்கும் ₹ த”வுக்குமுள்ள தொடர்பைத் தழுவியதாகும். 

இவ.ற்றிற்குக் காரண காரியத் தொடர்பு இருந்தால் அனுமானம் 

ஏற்புடையது; இவற்றிற்குக் காரண காரியத் தொடர்பு இல்லா 

விடில் அனுமானம் ஏழற்புடையதன்று. இங்கு முக்கியமாகக் 

கவனிக்க வேண்டியது யாதெனில், ஒப்புமையின் இன்றி 

யமையாமை ஆகும், ஒப்புமைப் பண்புகளின் எண்ணிக்கை முதன்மை 

யுடையதன்று; அவற்றின் இயல்பே முதன்மையானது, ஆகவே, 

ஒப்புமைப் பண்புகளை காம் எண்ணுவதில்லை. சீர்தூக்கிப் பார்க்கிறோம்." 

ஆழ்ந்த ஒப்புமை வேண்டும். வெளித்தோற்ற ஓப்புமை போதாது. 

மேற்போக்கான ஒப்புமையைக் கொண்டு ஏற்படும் அனுமானம் 

வழுவுடையதாகும். அதை ஒப்புமைப் போலி (78186 analogy) 

என்பர், தஇிமிங்கெம் சுருமீனைப் பல அம்சங்களில் ஒத்திருக்கிறது. 

இரண்டும் நீரில் வாழ்பவை; சருமத்தில் உரோமம் இல்லாதவை; 

ஒரே வசையான உருவம் உடையவை) இரண்டும் மாமிச 

பட்சணிகள்; கொடுமையான இயல்பு உடையவை); இவற்றுள், 

சுருமீன் நீரில் கலந்திருக்கும் பிராணவாயுவைப் (ஆக்ஸிஜனை 

பிரித்து, உறிஞ்சும் சக்தியுடையது. மேற்கூறிய பல ஒப்புமை 

களைக் கொண்டு இமிங்கெமும் நீரில் கலந்திருக்கும் பிராண 

வாயுவைப் பிரித்து உட்கொள்ளும் சக்தியுடையது என ost QE 

இரோம். இது பிழையுற்ற ஒப்புமை வாதமாகும். ஏனெனில், 
இத்தனை ஒற்றுமைகளுக்கும் மூச்சு விடும் விதத்துக்கும் யாதொரு 

தொடர்பும் இல்லை. விவாத விஷயத்துக்கு இந்த ஒப்புமைகள் 

பயனழற். றவை. ஆனால், இவ்விரண்டு பிராணிகளின் சுவாச உறுப் 

புக்களின் அமைப்பும் ஒத்இருந்தால், மீன் செய்றெதைத் இமிங் 

இலமும் செய்யும். : மீன் செதில்களை உடையது. இவை பிராண 

வாயுவை ஏற்கும் சக்தி உடையவை; திமிங்லெமோ சுவாசகோசம் 

உடையது, சுவாசகேர்சத்துக்கு அத்தகைய சக்தி கிடையாது. 

  

1, Bosanquet seys, ‘we weigh the resemblances and not count 

them.’
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பல்வேறு ஒற்றுமைகள் இருந்தும், இவ்வொரு வேற்றுமை, 

இத்தனை ஒற்றுமைகளையும் பயனற்றதாக்க, அனுமானத்தைப் 

பிழையாக்கி விடுகிறது. மேற்கூறிய இன்னோர் அனுமானமும் 

பிழையுடையதே. வல்லாட்சி தகப்பனாரின் ஆட்சி போன்றது 

என்றோமே. இரண்டும் எல்லையம் ம அதிகாரம் உடையவை. 

ஆனால் தகப்பனாரின் குடும்ப ஆட்சி ஈன்மை பயப்பதழ்குக் காரணம் 

அவருடைய எல்லையம்ம அதிகாரம் அன்று, தகப்பனார் குடும் 

பத்தின் உறுப்பினர்; மற்றெல்லோரையும் விட அநுபவம் 

உள்ளவர்; புத்திசாலி; தவிர, குடும்ப கலத்தையே கோருகிறவர், 

ஆகையால், அவர் ஆட்சி குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு 

நன்மையை விளைவிக்கிறது. வல்லாட்சியிலோ இக் குணங்கள் 

இல்லை. மன்னனை விடக் குடிகளில் சிலரேனும் மிகுதியான ௮.நு 
பவம் உடையவர்களாயும், புத்திசாவிகளாலவும் இருக்கலாம். 

ஏனெனில், அவர்கள் குழந்தைகள் அல்லர்) தவிர, கொடுங்கோல் 

மன்னன் தன்னுடைய மூன்னேம்.யத்தையே விரும்பலாம். ஆகவே, 

இந்த ஒப்புமை குற்றமுடையதே. இங்ஙனமே, ஒரு வகுப்பில் இரு 

மாணவர்கள் படிக்கலாம்; இருவரும் ஒரே ஊரிலிருந்து வர்தவர்க 

சாகவும், இலட்சணமுள்ளவர்களாகவும், மூக்குக் கண்ணாடி. 

போட்டுக்கொண்டவர்களாகவும், காதி உடுக்கிறவர்களாகவும், 

வகுப்பில் அண்மையில் உட்காருகிறவர்களாகவும் இருக்கலாம், 
அவர்களுள் ஒருவன் வகுப்பில் முதல் மாணவனாக இருக்கிறது 

பற்றி, மற்றவனும் புத்திசாலீ என ஊ௫க்கலாமா? மேற்கூறிய 
ஒப்புமைக் குணங்களும் புத்திசாலித்தனமும் நெருங்கிய தொடர் 

புடையவையாக இருந்தால் இவ்வனுமானம் ஏற்புடையதாகும். 
ஆனால், இவை அத்தகைய தொடர்புடையவை அல்ல. இக் 

குணங்கள் ஆழ்ந்த ஒற்றுமைகள் ஆகா. ஆனால், பொது அறிவு, 
கல்வி கற்கும் சாதனங்கள் போன்ற முக்கிய அம்சங்களில் இரு 

மாணவர்கட்கும் ஒற்றுமை இருந்தால், இவ்வனுமானம் ஏற்ற 

தாகும், வேறோர் உதாரணத்தையும் இங்கே கூறலாம், ஒரு 
நாட்டின் ஈல அபிவிருத்திக்கு உள்கசாட்டு வாணிப முன்னேற்றம் 
தேவை என்று கூறினர் ஒரு சாரார். சிலர் இதைப் பின்வருமாறு 

எதிர்த்தனர். மாய் தன் வாலைத் தின்பதால் வளர்ந்துகொண்டு 

வருமா, என்று கேட்டனர். இவர்கள் கருத்தில் சாயினுடைய 
உணவில் உடலை வளர்த்து ஆற்றலைத் தரும் பொருள்களும் 

நாட்டின் துய்ப்புப் பொருள்களும் ஒரே தன்மையுடையவை , 

வெளிகாடுகளிலிருந்து பொருள்களை இறக்குமதி செய்தல் அவூியம் 
என்றனர். ஆனால், ஒப்புமைப் பொருள்களின் முக்கிய வேறு
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பாட்டை இவர்கள் உணரவில்லை. காய்க்கு வேண்டிய வெப்பத் 
தையும் இயக்கத்தையும் அளிப்பதில் உணவுப் பொருள்களில் 
நிச்சயமாகச் சேதம் உண்டு. ௮அதை ஈடு செய்ய வெளிப் 

பொருள்களை காய் உட்கொள்ள வேண்டும். தனக்கு வேண்டிய 
புரதப் பொருள்களையும் (1௦408) கார்போஹைட்ரேட்டுகளையும் 

(Carbo-hydrates) காய் தானே உண்டாக்கவல்ல தாகாது. 
நாட்டின் துய்ப்புப் பொருள்கள் இந்த அம்சத்தில் மாயின் உணவுப் 
பொருள்களிலிருர்து . வேறுபட்டவை, வெளிகாடுகளிலிருந்து 
பொருள்களை ஏற்காமல் நாட்டில் கிடைக்கக்கூடும் உரைப்பு 
அனைத்தையும் பயன்தரு முறையில் கையாண்டு, செல்வத்தை உண் 
டாக்கலாம். இறந்த பயிர் அறுவடையாலும், பயன்படக்கூடிய 
உலோகக் கருவிகளையோ, மரக் கருவிகளையோ ஆக்குவதாஜும் 
நாட்டின் செல்வத்தை மனிதன் பெருக்குகிறான். மேற்கூறிய 
ஏதிர்வாதிகள் இவ்விஷயத்தை மறந்தனர். 

ஓப்புமை அனுமானத்தின் நிறைவின்மை 

ஓப்புமை மெய்ப்பித்தல் ஆகுமா? இதுவரையில் நாம் கூ.றியதி 
லிருந்து ஓப்புமை தானாக மெய்ப்பித்தல் ஆகாது என்பது 

விளங்கும். 

ஒப்புமை நிரூபணம் ஆகாது. ஒப்புமையின் முடிவை ஒப்புக் 
கொள்வதற்குமுன் ஒப்புமைக் குணங்களுக்கும் கடக்கும் குணத் 

_ துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எத்தகையதென்று ஆராய வேண்டும். 
இவ்வனுமானம் கருதுகோளை அ௮ளிக்கறதே தவிர அதன் 
உண்மையை மெய்ப்பிக்க இல்லை. ஒரு கருதுகோளை நிர்ணயிக்க 
வேண்டுமானால் சாம் ஏனைய முறைகளைக் கையாள வேண்டும். 

ஆகவே, ஒப்புமை நிறைவற்றது. ஒரு முடிவை நிலைஙிறுத்தப் பிற 

முறைகளின் உதவியை சாடுகிறது. 
ஒப்புமை நிரூபணம் ஆகாவிடினும், தொகுப்புவமி அளவை 

இயலில் மிகப் பயனுடை.யது. இஃதே கருதுகோள்களின் முக்கயெ 

மான உற்பத்தி இடம் என்னலாம், பல புதுமைகள் ஒப்புமை 

யாலேயே கண்டுபிடி.க்கப்பட்டுள. நியூட்டன் (117101) என் 
பவர் மரங்களிலிருந்து உதிரும் கனிகளுக்கும் வானத்தில் சற்றும் 
கோள்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையைக் கண்டு, புகழ்பெழ்.ற ஈர்ப்பு 
விதியை வெளியிட்டார். பெஞ்சமின் பிராங்கிலின் (82 

Franklin) மின்னலுக்கும் மின்சாரத்துகும் உள்ள ஒப்புமையி 

லிருந்து, மின்னலில் மின்சாரம் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித் 

தார்... “மின்னலும் மின்சாரமும் வளைந்து வளைந்தே .செல்லு
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இன்றன. இரண்டும் பொருள்களுக்கு வெப்பத்தை ௮ளிக்கிள் றன. 
சவப் பிராணிகளை இரண்டும் பொசுக்குகின்றன. இரண்டும் சண் 
பார்வையைக் கெடுக்ெறன. மின்சாரப் பொறிகள் கூரான 

பொருள்களைத் தாக்குசின்.உன; மின்னல் இடி கோபுரங்களையும் 

மரங்களையும். தாக்குகின்றது. ஆகையால், ஒரு பொருளிலிருந்து 
இன்னொரு பொருளுக்கு மின்சாரப் பொறி செல்வதுபோல், மேகத் 
இலிருந்து மேகத்துக்குச் செல்லும் மின்சாரம்தான் மின்னலாகும் 

என்றார். ஸர். சாமுவேல் பிரவுன் (812 81௨1 1310) சிலந்தி 

வ்லையைச் கண்டு, டுவீட் (1௭௦௦0) நதியில் தொங்குபாலம் கட்ட 

நினைத்தார், கலிலியோ (0ே!11௦௦) பைசா (1188) sar gga Garuda 
மண்டபத்தில் கட்டித் தொங்கிய விளக்கைப் பார்த்துக் கடிகாரத் 

இன் மூலம் கால அளவைத் தீர்மானிக்க ஊசலைத் (ிஸம்பபியாம) தயார் 

செய்தார், இங்கு அவரைத் துண்டி௰து ஓப்புமையே, பயிர்களிலும் 
மிருகங்களிலும் சிறந்தவைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துச் செயற்கை முறை 
யில் உயரிய பயிர்களையும் மிருகங்களையும் தோற்றுவிக்கிறோம். 

இதைக்கொண்டு ஒப்புமை முறையில் உயிர் நூல் வல்லுகர் டார்வின் 
(Darwin) என்பவர் Quimag Gorge (Natural selection) 
என்னும் கொள்கையை ஊகித்தார். இவ்வுலகின்கண் வாழ்க்கைப் 
போராட்டத்தில் தக்கனவே தங்குகன்றன (11 fittest alone 

survive in the struggle for existence) என்னும் நியமத்தையும் 

வெளியிட்டார். உயிர்ப் பொருள்கள் மாறும் முறைகளை இயற் 
கையிலும் செயற்கையிலும் கண்டு, இவைகளின் ஓப்புமையை 

ஆராய்ந்து, படைப்புக் கிரமம் பிரகிருதியின் பரிணாமமே என்னும் 
பரிணாமவாதத்தைச் (116017 01 8970181100) சண்டுபிடித்தார். ஓரு 
கப்பல் செல்லுங்கால் கரையிலுள்ள பொருள்கள் நிலையாக இருக் 
கும்போது ஓடுவனபோல் காண்சிரம். ஏன் அங்ஙனமே அசை 
வனவாகத் தோன்றும் சூரியனும் மற்றப் பொருள்களும் நிலையாக 
இருக்கலாகாது என்னும் எண்ணம் ஒப்புமையர்ல் இடைக்கிறது. 
இவைபோன்ற பல கருதுகோள்கள் ஒப்புமையின் மூலமர்கவே 
கிடைத்திருக்கன்றன. கருதுகோள் இல்லாவிடில் தொகுப்புவழி 

அளவை இயல் தொழில் புரிய இயலாது: ஆகவே, ஒப்புமைக்கு 
அளவை இயலில் சிறந்த இடம் உண்டு, 

எண்ணெடுப்பும் ஒப்புமையும் 

_.. எண்ணெடுப்பும் ஒப்புமையும் கருதுகோள்களைக் குறிப் 
புணர்த்தலில் பயன்படுகின்றன. இரண்டும் மெய்ப்பிக்கும் ey 
யத்தில் மூற்றுமை பெறுவதில்லை. எண்ணெடுப்பு முறையில், சில



ஒய்புள்ம ag? 

பொருள்களுக்கு உள்ளதை மற்.றப் பொருள்களுக்கும் உள்ள 
தாகக் கொள்ளுகிறோம், ௨-ம்; சில காகங்கள் கருமையாக 

இருக்கக் கண்டு, காகங்கள் அனைத்தும் கருமை என்கிறோம். ஒப் 

புமை முறையில் ஒரு பண்பில் இரண்டு பொருள்கள் ஒத்திருக்கக் 
கண்டு, இவை வேறு பண்பிலும் ஒத்திருக்கலாம் என்று நினைக் 
இரோம். ௨-ம்: இமிங்கலம் சறாமீனைப் போல் சில அம்சங் 
களில் இருக்கறது. ஆகவே, வேறு அம்சத்திலும் ஒத்திருக்கலாம் 
என எண்ணுகிறோம். எண்ணெடுப்பில் சில பொருள்களிலிருந்து 
மிகுதியான பொருள்களுக்குச் செல்.லுகிறோம். ஓப்புமையில் சில 

பண்புகளிலிருந்து மிகுதியான பண்புகளுக்குச் செல்லுகிறோம். 

ஒன்று பொருட்குறி (0௦௨/௦) பற்றிய அனுமானம்; மற்றது 

குணக்கு.றி (0000484100) பற்றிய அனுமானமாகும். 
ஆயினும், எண்ணெடுப்பை விட ஒப்புமை சிறக்தது; ஏனெ 

னில், ஒப்புமை அனுமானத்தில் எண்ணுவதுடன் நில்லாமல் காம் 

குணங்களின் தன்மையையும் ஆராய்கிறோம். இரண்டே எடுத் 

துக்காட்டுகளைக் கொண்டு அனுமானிக்கும்போது ஒப்புமை அனு 

மானம் தோன்றுகிறது; எடுத்துக்காட்டுகளைப் பெருக்கினால் எண் 

ணெடுப்பு அனுமானமாக மாறுகிறது என்பதையும் கவனித்தல் 

வேண்டும். 

பயிற் வினாக்கள் 

(கொள்கை பற்றி) 

1, ஒப்புமை அனுமானம் என்றால் எனன? அதன் ஏற்புடைமை 

எதைப் பொறுத்தது? 

5, “ஒப்புமை அனுமானம் பகுப்புவழி அளவை முறையில் போலி 

யாகும்'- இக்கூற்றை உதாரணத்துடன் விளக்குக. போலியாயின் இவ் 

வனுமானத்தின் பயன் யாது? 

9, “ஒப்புமை அனுமானத்தில் ஒற்றுமைகளை காம் எண்ணுகறைதில்லை? 

ஆனால் சீர்தூக்குகிறோம்?- இதை உதாரணங்களுடன் விளக்குக, 

4, “ஒப்புமைகளைக் கவனித்தலாலேயே பெரும்பாலும் கருதுகோள் 

கள் கடைத்துள்ளன”. உதாரணங்கள் தருக. 

5. எண்ணெடுப்பு, ஒப்புமை இவை இரண்டையும் தொகுப்புவழி 

அளவை இயலாகக் கொள்வதற்கு ஆதாரம் யாது? 

6, ஒப்புமை அனுமானம் ஒரு தனிப் பொருளிலிருந்து இன்னொரு 

தனிப் பொருளுக்குச் செல்லுகறது”-இக்கருத்தைச் சோதிக்கவும்; இங்கே 

நிறைவுரை உபயோகப்படுவதில்லையா? 

7. ஒப்புமைப் போலி என்றால் என்ன? “ஒப்புமை, மெய்ப்பித்தல் 

ஆகாது”-இக்கூற்றை விளக்குக,
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(வாதங்கள் சோதனை பற்றி) 

8. பின்வரும் வாதங்ககாச் சோதிக்கவும் :- 

(௧) 

(வ) 

(௪) 

(ட) 

(ட) 

(ண) 

(த) 

(5) 

(4) 

மண் கலம்த நீரைத் தேற்றுங்கொட்டை தெளியச் செய் 

வது போல், புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்கானம் செய்தல் 

சுத்த மூடனையும் அறிவுடையவன் ஆக்கும். 

செவ்வாயும் பூமியும் பலவகைகளில் ஒத்திருக்கின்றன, தம் 

தம் அச்சிலே சுழல்ஒின்றன; சூரியனைச் சுற்றுகின்றன; 

ஈர்ப்பு விதிக்கு உட்படுகின்றன; பகல், இரவு உடையன$ 

ஆகையால், பூமியைப் போல் செவ்வாயும் சீவப்பிராணி 

களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உறைவிடம் ஆகும். 

வெளவால் பட்சிகளைப்போல் பறக்கிறது. ஆகவே 

வெளவாலும் பறவை இனத்தைச் சேர்ந்தது. 

பத்து வயதுள்ள ஒரு சிறுவனுக்குக் குட்டையும் கடுமையு 

மான ஓர் ஆசிரியா் இருந்தார், பிறகு, நெட்டையும் 

அமைதியுமான ஐர் ஆசிரியர் வந்தார். அப்பால் குட்டை 

யான ஒரு புது ஆரியர் நியமிக்கப் பெற்றார், அவரும் 

கடுமையாக இருப்பார் எனச் சிறுவன் எதிர்பார்க்கிறான். 

குடியேற்ற காடுகள் தாய்நாட்டை எதிர்த்துக் கலகம் 

செய்யலாகாது; ஏனெனில், அவை தாய்மாட்டின் குழந்தை 

கள் அல்லவா? குழம்தைகள் தம் தாயை எதிர்க்கலாமா? 

மக்கள் ஆட்சி விருத்திக்கு வராது; ஆட்ரியைப் பங்கிடுவது 

சரி அன்று; கப்பல் தலைவன் தன்னுடைய பிரயாணிகளை 

அடிக்கடி கலச்தே கப்பல் ஓட்ட வேண்டுமானால், கப்பல் 

பிரயாணம முடிவு பெறுவது எங்ஙனம்? 

மக்கட் சமூகமும் தனி மனிதனைப்போல் பிறப்பு, வளர்ப்பு, 

அழிவு முதலியவைகளை உடையது. ஆகையால், ஒரு 

சமயம் மனித இனமே அழிக்துவிடும். 

ஆதென்சுக்கும் (கரக) ஸ்பார்ட்டாவுக்கும் (8081௩௨) 
கடந்த யுத்தம் சாவாய்ப் பலம் உள்ளவர்கட்கும் பூபல 

-முள்ளவர்கட்கும் ஆனது. அது வெகுகாலம் நடந்தது. 

ஆ கலையால், உரோமபுரிக்கும் கார்த்தேஜாுக்கும் 

(கோற்கத6) கடக்கிற யுத்தம் நாவாய்ப்பலம் உள்ளவா 

கட்கும் பூபலம் உள்ளவர்கட்கும் ஆன தால், வெகுகாலம் 
கடைபெறும், ் 

GLa adh, nears: அரசியல் நிர்வாகத்தில், தங்களுக்கு 
உரிய பங்கைப் பெற வேண்டும்; ஏனெனில், அரசியல் 

நிர்வாகம் ஒருவிதக் குடும்ப நிர்வாசம்தானே? குடும்ப



(ம) 

(ur) 

(7) 

(ஐ) 

(வ) 

(2) 

(or) 

(p) 

(ன) 

ஒப்புமை 9009 

நிர்வாகம் செய்யப் பெண்களுக்கு இயற்கையான சாமர்த் 

தியம் உண்டு என்று ஒப்புக்கொள்ளாதவர் யார்?; 

அன்னிய சாட்டோடு அவ்வப்போது போர் புரிவது காட் 

டுக்கு வலிமையை அளிக்கும். ஏனெனில், அத்தகைய போர் 

வீட்டுக்குப் புறம்பான இடத்தில் ஏற்கும் உடற் பயிற்சியை 

ஒத்தது. 
எங்ஙனம் ஈம் கைவிரல்கள் ஒன்றுக்கொன்று ஏற்றத்தாழ் 

வாக உள்ளனவோ, அங்ஙனமே, மக்களுக்குள்ளும் சமதீ 

துவம் இருக்க முடியாது, 

கயிற்றைத் தண்ணீரில் ஈனைத்தால் அது கைந்து போவ 

தைப் போல், தண்ணீரில் குளிப்பதால் ஈம் உடலும் 

நைந்து போம். 

பூனை பாலை உண்டு வளருகிறது, புலி ஒரு பெரும் 

பூனையே, ஆகையால், அதுவும் பால் உட்கொண்டால் 

போதும், 

காய் வாலாட்டும்போது திருப்தி அடைந்தது என்று சிறுவ 

னுக்குத் தெரியும், ஆகவே, மிருகக்காட்சிசாலையில் புலி 

வாலாட்டக் ஈண்ட சிறுவன் புலி மூழ்ச்சி உற்றதாக 

நினைக்கிறான். 

“ஒரு கடிகாரம் அவ்வப்போது சரியான மணி காட்டாதது 

பற்றி ௮தை எறிக்து விடுவதில்லை, அங்ஙனமே, வேலை 

யாள் தவறு இழைத்தால் அவனை விலக்கி விடக்கூடாது. 

குடியில்லா வீடும், மக்களில்லாத ககரும் சீவப்பிராணிகள் 

இல்லாத கோளை நகினைவூட்டுகன்றன. ஆகவே, கோள் 

களம், கட்சத்திரங்களஞும் சீவப்பிராணிகளுடையவையாக 

இருத்தல் வேண்டும். இந்த அனுமானத்தைப் பகுப்பு 

வழி அளவை முறையில் கூறி, அதன் ஏற்புடைமையைச் 

சோஇிக்கவும் : . 

நீரால் அழுக்கைக் கழுவுிறோம்..,அல்லவா? ” அங்ஙனமே 

தகாதனவற்றைச் செய்தல், தகுந்தவற்றைச் செய்யாமை, 

இவை போன்ற பாபங்கள் அடிக்கடி கங்கா ஸ்கானம் செய் 

வதால் அழிந்து போகாவா? ் 

ஒரு மாட்டின் பிரதான பட்டணம் அப்பிராணியின் இகுத 

யத்தைப போன்றது. ஆகையால், பிரதான பட்டணத் 

இன் பெருக்கம் வியாதிக்குச் சமமானது. :



21. கருதுகோள் முறை 
கருதுகோளின் அவசியம் 

தொகுப்பு வதி அளவை இயலின் நோக்கம் இயற்கை 

ஒழுங்குபாடு பற்கிய (பொதுவிதிகளை ) நிறைவுரைகளைப் பெறுவ 

தாகும், இத்தகைய ஒழுங்குபாடு பார்த்தவுடன் வெளிப் 

படையாகத் தோன்றாது. இயற்கை அன்னைக்கு வினாக்களைத் 

தொடுத்தே, விடைபெற்று விளக்கம் செய்ய இயலும். இந்த 

விளச்சம் ஒழுங்குபாடு சம்பந்தமான தாற்காலிகமான புனை 

வெண்ணங்களின் உருவம் எடுக்கறது. ஆராயும் சம்பவங்கள், 

பொருள்கள், இவை எங்கனம் நேரிடுகின்றன, எங்ஙனம் நேரிட 

லாம், என்றெல்லாம் கற்பனை ஆற்றலைச் கொண்டும், புதுப்பாங் 

குடைமை கொண்டும் புனைச் சாரண காரிய தொடர்புகளைக் கருது 

கரம். இந்தத் தாற்காலிக சமாதானமே கருதுகோள் ஆகும். 

இதை வைத்துகீகோடல் என்றும் கூறுவர். இத்தகைய தாற்காலிக 

சமாதானம் சரியா, சரியன்று என்று ஆராய்தல் வேண்டும். ஒரு 

கொலையோ, களவோ, நேர்ந்துவிட்டால், அல்லது ஒரு பொருள் 

தோன்றினால், அது சம்பந்தமான கருதுகோள்களைக் கொண்டே 

அவ்விஷயத்தை ஈன்கு அறிய முய லுகிறோம். இத்தகைய ஆராய்வை 

முன்னரே தொகுப்பு வழி அளவை இயலின் படிகளை விவரிக்கும் 

போது கூறினோம்; (அத்தியாயம் 14), சோதனை ஓன்றை நடத்து 

வதற்கும் ஏதாவது ஒரு கருதுகோள் வேண்டியிருக்கறது. உமறு 

கோக்கலும் ப்யன்தர வேண்டுமானால், ஒரு கோக்கத்துடனே 

அல்லது கருதகோளஞடனே பொருள்களை அணுக வேண்டும் 

என்றும் முன்பே கண்டோம். ஒரு கருதுகோளை மனத்தில் 

கொண்டே எடுத்துகீகாட்டுகளைச் சேகரிக்கிறோம். பின்னரும் 

கருதுகோள்களைச் சரிபார்த்து மெய்ப்பித்தலோ, தள்ளு. தலோ 

தொகுப்புவழி அளவை இயலின் வேலையாகும். ஆகவே, கருது 

கோள்களைக் குறிப்புணர்த்தலும் (8028௩) சரி பார்த்தலும், 

இவை இரண்டுமே தொகுப்புவழி அளவை இயல் முறைகளின் 

வேலையாகும் என்றால் மிகையாகாது. தொகுப்பு வழி அள்வை 

இயலின் ஆதியும் அந்தமும் சகருதுகோளே. கருதுகோள் தொகுப்பு 

வழி அளவை இயலின் அச்சாணி ஆகும். ஒரு காரியத்திலிருந்து 

அதன் காரணத்தை அறிய முயலும் இடங்களில் எல்லாம் கருது 

கோள் இல்லாமல் யாதும் செய்ய இயலாது.



கருதுகோள் முறை 

சுருதுகோளின் தன்மை 

கருதுகோள் எத்தகையது என்று grr ge NASER AH 

நம் மனத்தினுடைய கற்பனை ஆற்றலின் விளைவே ஆ டய கம். 

பெற்ற விஞ்ஞானிகளுக்கும் சாதாரண மக்களுகீகும் உள்ள 

வித்தியாசம் யாதெனில், முற்கூறிய பெரியோர்களின் கற்பனைத் 

இறனே. ஸி. வி, இராமன், ஜகதீச சந்திரவசு, நியூட்டன், 

டார்வின், எடிசன், ஐன்ஸ்டின் முதலானோருடைய கற்பனை 

ஆற்றல் மிகச் சிறந்தது. பொருள்களின் இயல்பு பற்றிய அறிவு 

அவர்கள் மனத்தில் எளிதில் தோன்றுகிறது) கருதுகோள்கள் 

அதிக முயற்சியின்றி அவர்கள் மனத்தில் உதிக்ெறன. அவர் 

களுக்குக் கருதுகோள்கள் எங்ஙனம் வெளியாகின்றன என்று 

அவர்களைக் கேட்டால், “கடவுள் என் மனத்தில் அவற்றைத் 

தோன்றச் செய்தார், உன் மனத்தில் அவற்றைத் தோற்றுவிக்க 

என்னால் இயலாது: என்று கூறுவர். மரங்களிலிருந்து பழம் 

விமுவதையும், கோள்கள் சுற்றுவதையும் யார் தாம் பார்க்கவில்லை? 

ஆனால், இவற்றைத் தொடர்புறுத்த ஒரு நியூட்டன் வேண்டியிருக் 
தது. மஹா கவியைப் போல், மாபெரும் விஞ்ஞானியும் கருவிலே 

இிருவுடையவன். தெய்வப் புலவனுக்கு காவுணரும் என்பது 

போல், ஏந்த மனோபாவம் இவர்களுக்குப் பிறவிக்குணம். 

உயர்ந்த மனோபாவம் இல்லாவிடில், பொருள் களின் தொடர்புகள் 

வெளிவரா, மனோபாவம் விஷயங்களுக்கு முன் தோன்றிக் 

காட்சியை நடத்துறது. பொருள்களைச் செவ்வனே கவனிக்க, 

உற்று கோக்கச் சிறந்த கற்பனை ஆற்றல் இன்றியமையாதது. 

பொருள்களை வெறித்துப் பார்த்தல் காட்சியாகாது, சாதாரணமாக, 

ஒருவனும் தான் எதிர்பாராத வீஷயத்தைச் சற்றும் கவனியான். 

வெட்ட வெளிச்சமாகத் தோன்றும் பொருள்களும் தொடக்க 

உரிமை இல்லாவிடில் - கருதுகோள் இல்லாவிடில், அவனுக்குப் 

புலப்படா. இதுவரையில் கருதுகோளுக்குக் கற்பனை ஆற்றலின்- 

ஆக்கத் இறனின் அவசியத்தைக் கூறினோம். கருதுகோள்கள் 

கற்பனையின் குழந்தைகளே. எனினும், கருதுகோள்கள் விஷயங் 

களையும் சார்ந்தவை என்பதை மறக்கலாகாது. சிறந்த கற்பனைத் 

இறன் கருதுகோளைத் தோற்றுவிக்க முக்யெ சாதனமானாலும், 

பொருள்களைப் பார்ப்பதனாலேதான் கருதுகோள்கள் கிடைக்கின் 

றன. கனிகள் உதிருவதையும் கோள்கள் சுற்றுவதையும் பன் 

மூறை பார்த்ததாலேயே ஈர்ப்பு விதியை நியூட்டன் கண்டுபிடிக்க 

முடிந்தது. அ.றிவியல் மேதையும்கூடப் பொருள்கள£ப் புறக் 

கணிக்க இயலாது. தற்செயலாக ஒரு படிகம் கீழேவிழுந்து
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உடைந்ததைக் கண்ட ஒரு விஞ்ஞானி படி.கங்களின் நியமங்களை 
வெளியிட்டார். ஏனெனில், நீண்டகாலமாகப் படிக்ங்களைகீ 
கவணித்திருக்தார். காம் கதவை இடிப்பதை நிறுத்திய பிறகு கதவு 
இறக்கக் கூடுமாப் போல், கருதுகோள்கள் ஈம்முடைய முயற்சி 
நின்று பிறகு கூடத் தோன்றலாம். சில சமயங்களில் தற்செய 
லாகக் கருதுகோள்கள் தோன்றுகின்றனவே என்ற எதிர்ப்புக்குச் 
சமாதானம் யாதெனில், இத்தகைய பேறு பொருள்களைப் 
பொறுமையுடன் சவனித்தவர்களுக்கே நேருகிறது; வாளா இருப் 

பவருக்கு நேருவதில்லை. ஆகவே, கருதுகோள் வெறும் மனோராச் 
சியம் எனலாகாது. கற்பனை ஆற்றல், விஷயங்களைப் பொறுமை 
யுடன் உற்றுநோக்கல், இவ்விரண்டின் பயனேயாம். கருதுகோள் 
ஆகாயத்தில் பறந்து செல்லாமல், விஷயங்களிலே காலூன்றி 
இருத்தல் வேண்டும். இயன்ற வரையில் கருதுகோள் உற்று 

கோக்கலுக்குப் பின்தோன்றுவதே மேல். ஆனது பற்றியே, 
கியூட்டன், (மனம் போன போக்கெல்லாம் கருதுகோள் செல்ல 
அ.நுமதிக்கலாகாது ” என்கிறார். ₹நான் கருதுகோளைக் கற்பனை 
செய்கிற தில்லை (I do not imagine hypothesis)’ carga = paar. 
கருதுகோள் சூனியத்திலிருந்து உண்டாவதில்லை. பொருள்களை 
அடுத்தடுத்துப் பார்த்தலினாலேயே இடைகிஇன்றது. கோள்கள் 

நீண்ட வட்டத்திலே சுற்றுகின்றன என்ற கருதுகோளைக் கெப்ளர் 
(௩1) பதினாறு ஆண்டு காலம் கவனித்த பிறகே வெளியிடத் 

துணிந்தார். 

கருதுகோள்களின் பிறப்பிடம், 

கருதுகோள்களை எங்ஙனம் பெறுகிறோம்? ஓற்றுமை முறை, 
Cal PDI முறை, ஓத்த மாறுபாடுகள் முறை, புள்ளி விவரங்கள், 

ஓப்புமை இவற்றாலேயே பெரும்பாலும் கருதுகோள்கள் இடைக் 
கின்றன. உடன்பாட்டு நிறைவுரையின் மாற்றம் சில சமயங் 
களில் கருதுகோள் கொடுத்து உதவுகிறது. ௨-ம்: (பொன் 

இராஜத்திராவகத்தில் (00௮ 7221௨) கரைகிறது”, என்பதிலிருந்து 
*இராஜத்திராவகத்தில் சரைவனவெல்லாம் பொன்' என்னும் 
கருதுகோள் கிடைக்கறது. 

சிறந்த கருதுகோளின் நிபந்தனைகள், 

மேற்கூறிய பலமுறைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் கருதுகோள் 
கிடைத்ததாக வைத்துக்கோள்வோம். அக்கருதுகோள் பூர்த்தி 
செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் யாவை என்னும் கேள்வி பிறக்
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கிறது. சிறந்த கற்பனையின் முக்கிய இலட்சணம் அது இந்திக்க 
இயலாததாக (1%௦௦௫0617௨1018) இருக்கச் கூடாது என்பர். சிந்திக்க 
இயலாமை இரட்டுறு பதமாகும், அதன் ஒரு பொருள் மனத் 
துக்கு எட்டாதது (Unimaginable) - மனத்தால் நினைக்க 
முடியாதது - மனத்தால் வருணிக்க முடியாதது என்பதாகும். 
மனத்துக்குப் பிடிபடுவதில்லை என்று பொருள் கொண்டால், 
அதேசு சிறந்த கருதுகோள்களை ஏற்றுக்கொண் டிருக்க முடியாது. 
சூரிய சந்திரர்கள் ழே விழாமல் இருப்பது விந்தை 
யினும் விந்தை அன்றோ? சாம் வரிக்கும் பூமி வெகு 
விரைவாக கேர் விரோதமான இரண்டு திசைகளில் சுற்றுகிறது 
என்பது மனத்தில் எளிதில் பதிகிறதா? தண்ணீர், கட்டி 
யாகும் என்பது அகேகருக்கு நம்பத் தக்கதாக இல்லை. ஆனது 
பற்றி, கருத்துக்கு உட்படாமை என்பதைச் சிறந்த கற்பனையின் 
நிபந்தனையாகக் கூற இயலாது. ஆசையால், சிந்திக்க இயலாமை 
என்றால் முரணாமை (17:96 1:00. 1௩௦0108100) என்பதே பொரு 
ளாகும். சிறந்த கற்பனை என்றால் தற்பொருத்தமுடைமை, முன் 
பின் விரோதமின்மை என்பதே. முன்பின் முரணும் கருதுகோள் 
பயனற்றது. 

இரண்டாவது நிபந்தனை யாதெனில், கருதுகோள் அது 
பவத்தில் மெய்ப்பிக்கவல்லதாக . இருத்தல் (Verifiable in 

ற்ற) வேண்டும், அதாவது, கருதுகோளின் பயன்களை 
வருவித்து, அந்தப் பயன்கள் உண்மையில் உளவா இல்லையா 
என்று நிரூபித்துக் கருதுகோளை ஒப்புக்கொள்ளவோ, தள்ளவோ 
இயல வேண்டும். கருதுகோளிவிருந்து ஊக்கும் பயன்களும் 
உண்மையில் நடைபெறும் பயன்களும் ஓத்திருக்கன்றனவா 
என்று சரி பார்க்கும் வசதி வேண்டும். இங்கனம் மெய்ப்பிக்கவோ, 
தள்ளவோ .இயலாத கருதுகோள் பயனற்ற (ஹா) தாகும். 
அத்தகைய கருதுகோளா மலட்டுக் கருதுகோள் என்பர். ஒரு 
பாங்கில் (55012] கணக்குப்படி. இருக்க வேண்டிய பணத்தை வீட 
ரொக்க இருப்புக் குறையுங்கால், பாங்குச் செயலாளர், *கான் 
சரியான தொகையைத்தான் வைத்து விட்டுப் போனேன். 
சைத்தான் பணத்தைக் கொண்டுபோய் விட்டது,' என்று கூறினால், 
இக்கூற்மை அநுபவ மூலம் எங்ஙனம் பொய்யா, மெய்யா என்று 
காண்பிக்க முடியும்? அநுபவத்தில் சைத்தானுடைய நட 
வடிக்கையைப் பற்.றியாது சொல்ல முடியும்? சைத்தான் ஏன்று 
AAT Lore? ௮வன் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு போவானா? 
எவ்வளவு பணம் கொண்டு போவான்? யாருடைய பணத்தை
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எடுத்துச் செல்வான்? போன்ற விவரங்கள் ஈமக்குப் புலப்படுவ 
தில்லை. இத்தகைய கருதுகோள் வீண். இங்கனமே Aw 
ஐரோப்பிய சமயப் பற்றுடையோர், யுரேனஸ் (118௩08) என்னும் 
கோளின் சலனமாறுபாடுகளை ஓர் அரக்கனின் குறும்பு என்று 

கூறினார்கள். இதை எங்கனம் அநுபவத்தின் கூலம் மெய்ப்பிக்க 
முடியம்? வைசூரி கோய் தெய்வத்தின் செயல் ஏன்ூரர்கள் சிலர். 

இதை மெய்ப்பிக்க இயலாது. பொறிகளைக் கொண்டு பார்க்கற 
பொருள்களைப் பார்க்கவே இயலாத மிமித்தங்களைச் கொண்டு 
சமாதானம் கூற முயலுவது விணாகும். இத்தகைய கருதுகோள் 

பயன்படாது. 

மூன்றாவதாக, ஏற்கனவே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் 
இயற்கை கியமங்களுக்கு முரணாகக் கருதுகோள் இருக்கக்கூடாது, 

(Should not contradict established Laws of Nature) என்று 
கூறுவர். இந்த நிபந்தனை கூறுவது யாதெனில், எற்கனவே ஒப்புக் 
கொள்ளப்பட்ட உண்மைகளோடு புதிய கருதுகோள் முரண்பட 

லாகாது, பொதுவாக, இது நியாயமே, ஓப்புக்கொள்ளப்பட்ட 
உண்மைகளுக்கு முரணான கருதுகோளைப்பற்றி ஐயங் கொள்ள 
வேண்டியது இயல்பே, ஆனாலும், இச்சு கிபச்தனையை வற்புறுத்த 
இயலாது. ஏனெனில், ஈமது அறிவு நிறைவற்றது; அது முற்றும் 

சரி என்று உறுதி கூற முடியாது, ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட 

உண்மைகள் அசைக்கத்தகாதவை என்று சொல்ல இயலாது, 
நடைமுறையும் கொள்கை முறையும் இதை வற்புறுத்துகன் மன. 
புவி ஈர்ப்பு விதி ஐன்ஸ்டின் கொள்கைக்கு இடங் கொடுக்க 

வேண்டி வந்தது. அங்ஙனம் இருக்க, இந்த பிபந்தனையைக் 
கையாளுவது எப்படி? கூடியவரையில், புதிய சருதுசோள் ஈடை 
மூறையில் ஒப்புக்கொண்டுள்ள கியமங்களுக்கு ஓத்இருக்க 
வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால், இவற்றுள் முசண் 

பாடு இருந்தால் கருதுகோள்தான் தவறு என்று கூற முடியாது. 
ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட. நியமம் தவறுக இருக்கலாம்; அல்லது 

இரண்டும் சற்றுத் தவறாக இருந்து, இரண்டையும் மாற்ற 
வேண்டி. இருக்கலாம். பழைய சியமங்களுக்கு வீரோதமான கருது 
கோளை ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாது என்று கண்டிப்பாகச் சொல்ல 
இயலாது. ஒரு காலத்தில் சூரியன் பூமியைச் சுற்றி வருகிறது 
என்று மக்கள் நினைத்திருந்தனர். ஆனால், பூமி சூரியனைச் சுற்று 
கிறது என்னும் கருதுகோள் தகுக்த சியமம் என ஒப்புக்கொண்டு 
விட்டோம். ஆகவே, இந்த நிபந்தனையையும் எச்சரிக்கை 

யுடனேயே கையாளல் வேண்டும்,
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சான்காவதாக, கருதுகோள் உண்மை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒத்த, 
STS QHees Carasr@id sro (Must agree with actual facts) 
கூறுவது உண்டு. நாம் பொறிகள் மூலம் பார்ப்பவைகளுக்கு 
மூரணாகக் கருதுகோள் இருத்தலாகாது. அனாக்ஸகோரஸ் 
(42௧௨௨௦18௨8) என்னும் கிரேக்க தத்துவஞானி குரியன் சூடேறிய 
பிரம்மாண்டமான கல் என்றார். ஆனால், இக் கருதுகோள் உண்மை 

நிகழ்ச்சிகளுக்கு விரோதமானது. சூடேறிய கல்லானால், பல 
நூற்றாண்டுகள் செல்லச் செல்லச், சூரியனின் சூடு குறைந்து 
கொண்டே வரும், சூரியனின் வெப்பம் அத்தகையதென்று ஈமது 
அநுபவத்தில் தோன்றவில்லை. பற்பல நூற்றாண்டுகளாகியும் 
அதன் சூடு குன்றவில்லை. ஆகையால், இக்கருதுகோள் 
பயனற்றது. இன்னோர் எடுத்துக்காட்டையும் பார்ப்போம். புவி 
ஈர்ப்புக் கருதுகோளுக்கு விரோதமாகப் புகைக் கூண்டுகளும் 
விமானங்களும் மேல்கோக்கச் செல்வது உண்மையே. ஆகையால், 
எங்கனம் புவி ஈர்ப்புக் கருதுகோளை ஓப்புக்கொள்ளலாம்? இவ் 
வினாவைக் கூர்ந்து கவனித்தல் வேண்டும். ஆனால், சிகழும் சம்ப 

வங்களை காம் நன்கு உணர வேண்டும். புகைக் கூண்டுகள் மேலே 
பறக்கின்றன. அவை &ழேயும் இழுக்கப்படுகின்றன. பின்னதை 
மறக்கலாகாது, புலன்காட்சிச் சம்பவங்களும் கருதுகோளும் 
ஒத்திராவிடில், கருதுகோளை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நியமம் 
இல்லை. புலன்காட்சிச் சம்பவங்கலா orb தவறாக உணர்ச் 
இருக்கலாம். சரியாக உணர்ந்தால், கருதுகோளைத் தள்ள 

வேண்டிய அவசியம் இராமல் போகலாம். இந்த மிபந்தனையையும் 

நிதானமாகவே கையாள வேண்டும். சுருங்கக் கூறின், கான்கு 

நிபந்தனைகள் பின்வருவனவாகும்: see இயலாததாக 
இராமை, அறுபவத்தில் மெய்ப்பிக்கவல்லதாக இருத்தல், 

ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட. இயற்கை கியமங்களுடன் முரணாமை, 

உண்மை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒத்ததாக இருத்தல். இவற்றுள் 

இரண்டாவதாகக் கூறிய, 'அநுபவமூலம் மெய்ப்பிக்க வல்லதாக 

இருத்தல்” மிகவும் முக்கியமானது. முதலாவதாகக் கூறிய தன் 

பொருத்தமும் முக்கியமே. மற்ற இரண்டு நிபந்தனைகளையும் 

எச்சரிக்கையுடனேயே கையாள வேண்டும்; கட்டாயமாக 

வற்புறுத்த இயலாது. 

கருதுகோளைச் சரி பார்த்தல் 

இந்த நிபந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவு செய்தும், 

கருதுகோள் நிலை நிறுத்தப் பெற்றதாகாது, கருதுகோளைச் சரி 
ஐ-அள--இ0
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பரர்க்க வேண்டும். சறி பார்த்தல் (/எம்ப்௦ேர்ர0ா.) என்றால், கருது 

கோளை ஒப்புக்கொண்டு, அதன் பயன்களை விதிவிளக்க முறையில் 

ஊத்து, கடத்து வந்த பயன்களும் உண்மை நிகழ்ச்சகெளும் 

ஓத்திருக்ன்றனவா என்று பார்த்தல் ஆகும். ஐத்இருந்தால், 

கருதுகோளை ஒப்புக்கொள்ளலாம்; ஒத்திராவிடில், கருதுகோளை 

விட்டுவிட வேண்டும். ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளு 

வோம். ஹார்வி ுமாஞ. என்பவர் இரத்தவோட்டம் (1310௦0 

பொரி.) என்னும் கருதுகோளை எடுத்துரைத்தார். அதன்படி. 
சுத்த இரத்தம் இருதயத்இிலிருந்து உடல் முழுவதும் பரவுகிறது. 
பிராணவாயு தாராளமாகக் கஇடைத்துக்சொண்டே. இருந்தால் 

தான் தேகம் சுத்தமாக இருக்கும். அசுத்த ரத்தத்தைச் சில 

குழாய்கள் எடுத்துச் செல்லும், அசுத்த ரத்தம் மூச்சுப் பைக்குச் 

சென்று பிராணவாயுவால் சுத்தமடைக்து, மறுபடியும் இருதயத் 
துக்கு வக்து சேரும். இக்கருதுகோளை ஒப்புக்கொண்டால் பின் 

வரும் பயன்கள் தோன்றுகின்றன; இருதயத்திலிருந்து தமனிகள் 

(கார்ன்) வழியாக இரத்தம் இறைக்கப்பட்டு, மறுபடி 
சிரைகளின் (7௭8) வழியாக இருதயத்துக்குத் இரும்பி வந்தால், 
தமனியின் இரத்தவோட்டம் இருதயத்திலிருந்து வெளி நோக்கச் 

செல்லும்; சிரையில் இரத்தவோட்டம் இருதயத்தை நோக்கிச் 

செல்லும். மேலும், சிறிய தமனிகளுக்கும் சிறிய ரிரைகளுக்கும் 
தொடர்பு இருக்க வேண்டும். முதற் பயன் சோதனை மூலம் நிரூ 

பிக்சப்பட்டது, அசாவது, ஹார்வி கஎரடுத்தவண்ணமே, தமனியின் 

இரத்தவோட்டமும்,. சிரையின் இரத்தவோட்டமும் இருந்தன. 

ஆனால் அவருக்குப் பிற்காலமே இரண்டாவது பயன் சோதனை 

மூலம் மெய்ப்பிக்கப்பட்டது. தமனியும் சிரையும் மயிரிழை 

போன்ற தந்துகிகளால் (0௨111811௦8) சம்பந்தப்படுகின்றன என்பது 

காணப்பட்டது. இங்ஙனம் கருதுகோள் சரி பார்க்கப்பட்டது. 

இன்னோர் எடுத்துக்காட்டையும் இங்கே கூறலாம். நீர் இறைக்கும் 
யகீதிரத்தில் சுமார் 84 அடி.:நீர், குழாயில் ஏறுவதை ட்டாரிசெல்லி 

(ானார்௦வி1) என்னும் விஞ்ஞானி கண்டார். அதற்குக் காரணம் 
வெளிக் காற்றின் அமுக்கும் சக்தியாக இருக்கலாம் என்னும் 
கருதுகோள் அவருக்குத் தோன்றிற்று, அதைச் சரி பார்த்தார், 

இக் கருதுகோள் உண்மையான், பின்வரும் பயன்கள் கிடைக்க 
வேண்டும். காற்றின் கனம் நீரைக் குழாயில் தாங்கினால், 

அதைவிடப் பதினான்கு மடங்கு பளுவான பாதரசத்தைப் 

பதினான் 8ல் ஒரு பங்கு உயரம் தூக்கவல்லதாச இருச்ச வேண்டும். 

இதற்கு ஒரு சோதனையைத் தயார் செய்தார், 86 அங்குல tor
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மூள்ள குழாய் ஒன்றில் பாதரசத்தை நிரப்பி, பாதரசம் உள்ள 
இன்னொரு கண்ணத்தில் கவிழ்த்தார். கவிழ்த்ததும் அவர் எதிர் 
பார்த்தபடி. பதினான்கில் ஒரு பங்கு ஆயெ சுமார் 80 அங்குல 
(88 அடி] உயரம் பாதரசம் நின்றது. வெளிக்காற்று, பாதரச கத்தை 
30 அங்குலம் தூக்க வல்லதாகக் கண்டு, தம்முடைய கருது 
கோளைச் .சரிபார்த்ததாக மகிழ்ந்தார். வேறோர் எடுத்துச் 
காட்டையும் பார்ப்போம். வெண்மையான இரெணங்கள், பல நிறக் 
கரணங்களின் சேர்க்கை ஏன்ற ஒரு கருதுகோளை நியூட்டன் வெளி 
யிட்டார். இக்கருதகோள் உண்மையாயின் வெண்மையான 
ரெணப் பிரிவான பல கிரணங்களை ஒன்று சேர்த்தால், வெண்மைக் 
கிரணம் கஇிடைகீக வேண்டும். நியூட்டன் இரண்டு முப்பட்டைக் 
கண்ணாடிகளைச் சேர்த்து வைத்து, அவற்றின் வழியே ஒளியைப் 

புகச் செய்தார். கருதிய வண்ணம் வெண்மையான 

இரணங்களையே கண்டார். இங்ஙனமே, காவிகர்சகள் கடலில் 
பிரயாணம் செய்யுங்கால், திசையைக் கணித முறையிலும் காட்சி 
முறையிலும் ஒத்துப் பார்ப்பது வழக்கம், இதைத் தான் திருக் 
கணித ஐக்யம்' ([178ரறட0137 066௭௦6௫ 0௦00060 001860060068 804 
actual facts) or ori. 

கருதுகோளை மெய்பப்பீத்தல் 

சரி பார்த்த பிறகும் கருதுகோள் நகிலைகிறுத்தப்பட்டதாகா.து, 
சரி பார்த்தல் தவிர, இன்னோர் அம்சமும் உண்டு. சரி பார்த்தல் 
உடன்பாட்டு மூறையாகும். கருதுகோளை ஒப்புக்கொண்டு, அது 
தரும் பயனும் உண்மை மிகழ்ச்சியும் ஒத்திருக்கின்றன என்று, சரீ 

பார்த்தல் உரைக்கிறது. இது ஒரு முக்கியமான நிலையாகும், 
ஆனால், இது மட்டும் போதாது; இது நிருபணம் ஆகாது, ஏனெனில், 

வேறு கருதுகோளும் குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிக்குச் சமாதானம் 
கூறலாம். சரி பார்த்தல் என்னும் செயலை விதி விளக்க அளவை 

இயல்மூறையில் அனுமானமாகக் கூறினால், அது பின்வரும் உருவம் 

பெறுகிறது: ; 
இந்தக் கருதுகோள் உண்மையானால், இத்தகைய பயன்கள் 

தோன்றும்; ; 
இத்தகைய பயன்கள் தோன்றுகின்றன; ஆகவே, இக் 

௧௬ துகோள் உண்மை, . ; 

இச்சார்பூற்ற அனுமானம் காசிய உடன்பாடு என்னும் 

குற்றம் உடையது. ஆகவே, மெப்ப்பித்தல் சிறைவு பெறவில்லை. 
வேறு சமாதானங்களும் விளக்கங்களும், கருதுகோள்களும் இருக்
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கக் கூடும் என்று ஆறது. வேறு சமாதானம் பயனம் றது என் 

றும் காண்பித்தல் வேண்டும். இப்பகுதியை எதிர்மறை மெய்ப் 

19850 (Negative proof) srarur. wsrag இக்கருதுகோளே 

குறிப்பிட்ட விஷயத்தை விளக்கவல்லது; வேறு யாதொரு கருது 

கோளும் விளக்கவல்லது அன்று என்றும் காண்பிக்க வேண்டும். 

'உடன்பாட்டுச் சரி பார்த்தல்” என்பது காம் எடுத்துக்கொண்ட 

கருதுகோளின் தகுதியைக் (.&0௦0503] கூறுகிறது என்னலாம். 

ஆனால், “எதிர்மறைச் சரி பார்த்தல்' என்பது இக்கருதுகோள் 

ஒன்றே தகுதியுடையது ; மற்றவை தகுதியடையவை அல்ல; 
இஃதே தனித் தகுதியுடையது (880108176 adequacy) என்று கூறு 

இறது. ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக் கூறுவோம். ஓந்தி போன்ற 

பிராணிகள் அவற்றின் நிறத்தை அவை வசிக்கும் இடத்துக்கு 

ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்ளும் ஆற்றல் உடையவை. இதை 
விளக்க ஒரு கருதுகோள் அளிக்கப்பட்டது. இப்பிராணிகள் 

வ௫க்கும் இடத்தின் நிறத்தைக் கட்புலனால் பார்த்துத் தங்கள் 

நிறத்தை அதற்கேற்ப மாழ்.றிக்கொள்களன் றன என்பதாகும், இப் 

பிராணிகளின் கண்களை நீக்கு விட்டால், இவை நிறம் மாஜழ்றிக் 

கொள்ளும் சக்தியை இழந்துவிடுகின் றன. கண்களை நீக்காவிடில் 

நிறத்தை மாற்றிக்கொள்கின்றன. இங்ஙனமே சுவை, உணர்வு, 

ஓசை, நாற்றம் பற்றிய கருதுகோள்களும் வெளியிடப்பட்டன: 

ஆனால், சோதனைகள் பிற்கூறிய கருதுகோள்கள் பயனற்றவை 

என்று காண்பித்தன. இப்புலன்களுக்குச் சேதம் உண்டாகிக் 

கட்புலன் தொழில் புரிக்தால், நிறமாற். மம் ஏ.ற்பட்டுக்கொண்டே 

வந்தது. இப்புலன்கள் நிறமாற்றத்திற்குப் பயன்படவில்லை என்று 

சோதனை மூலம் முடிவு கிடைத்த பிறகே, கட்புலன் சம்பந்தமான 

கருதுகோள் உறுதி பெற்றது. இஃதே முழு மெய்ப்பித்தல் 

(Complete proof) ஆகும். ஏடுத்துக்கொண்ட கருதுகோளின் 

தகுதியைச் சரி பார்த்தல்' கூறுகிறது; (மெய்ப்பித்தலோ” பிற 

கருதுகோள்களின் தகுதி இன்மையைக் (போதாமையைக்) கூறு 
இறது. இவ்விரண்டுமே தேவை. மெய்ப்பித்தலைப் பின்வரும் அனு 

மாளத்தின் மூலம் வெளியிடலாம்: 

இக்கருதுகோள் ஒன்றே உண்மையாக இருந்தால்தான், இத் 

தகைய பயன்கள் தோன்றும்; . 

இத்தகைய பயன்கள் தோன்றுகின்றன? ஆசையால் 
இக்கருதுகோள் ஒன்றே உண்மை, ஆகவே, கருதுகோளின், 

மெய்ப்பித்தல் இரண்டு படிகளையும் உடையது என்பதை 

மறக்கலாகாது,
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இர்ப்புச் சோதனை 
இரண்டுமூன்று கருதுகோள்கள் ஒரே சம்பவத்துக்கு விளக்கம் 

அளித்தால் யாது செய்வது? உ-ம். ஒரு சமயத்தில் ஒளியின் 

தன்மையை இரண்டு கருதுகோள்கள் விளக்க. அலைக் கொள்கை 

(Undulatory theory), gain gscr Qardr one (Corpuscular theory) 

என்பன. எரிதலின் (மாத) தன்மைக்கு இரண்டுகொள்கைகள் : 

பஸ்மீகரணம் (10௦037 0% 0810104110), திப்பொருள் கொள்கை 

(211021௪5௦௩ 6௦௦9), விளக்கின் வெப்பம் (114) பற்றி, பாய் 

பொருள் கொள்கை (0௨1011௦ 1110 6௪௦7) இயக்கக் கொள்கை 

(7௦0 1௦௦) ஏன இரண்டு கொள்கைகள் உலாவி வர்தன- 

குறிப்பிட்ட பொருளைப் (அதாவது எரிதல், ஒளி, வெப்பம் இவற் 

றின் தன்மையைப்) போட்டியிடும் கொள்கைகள் சரியாகவே விளக் 

இன வரும் பொருள்களையும் தவறின்றி உரைத்தன. ஆயினும், 

ஓவ்வொரு துறையிலும் ஒரு கொள்கைதான் முற்றும் சரியாக 

இருக்கும் என்று எண்ணிச் சில சோதனைகளை நடத்தினர். இச் 

சோதனைகளைத் தீர்ப்புச் சோதனைகள் (Crucial experiments) 

என்பர். நாற்சந்தியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள கைகாட்டிக் கம்பம் 

குறிப்பிட்ட ஓர் ஊருக்குப் போகும் சாலை எது என்றும், போகாத 

சாலைகள் யாவை என்றும்-ஒரே படியில்-எடுத்துரைப்பது போல் 

சுட்டிக் காட்டுகிறது. அங்ஙனமே, தீர்ப்புச் சோதனை போட்டி. 

யிடும் கொள்சைகளுள் எந்த ஒன்று முற்றும் சரியானது என்றும், 

எவை சரி அல்லாதவை என்றும் ஒரே படியில் மெய்ப்பிக்கிறது. 

மேற்கூறிய உதாரணங்களில் இரண்டொன்றை விவ 

ரிப்போம். 1850-ஆம், ஆண்டில் ஒளியின் தன்மையைப் பற்றி 

உலாவி வந்த அலைக் கொள்கை, நுண்துகள் கொள்கை சம்பந்த 

மாக நடத்திய ஒரு தீர்ப்புச் சோதனையை இங்கே விளக்குவோம், 

௮லைக் கொள்கை உண்மையாக இருந்தால், ஒளி, தளர்ந்த ஊடகத் 

Ber (Less dense medium) வழியே செல்வதைக் காட்டிலும் 

அடர்ந்த ஊடகத்தின் வழியே (19280: medium) செல்லும் 

போது மெல்லச் செல்ல வேண்டும், நுண்துகள் கொள்கைஉண் 

மையாக இருந்தால், ஒளியின் துகள்கள் அடர்ந்த ஊடகத்தின் 

அணுக்களின் சர்ப்புச் சக்தியால் அடர்ந்த ஊடகத்தின் வழியே 

விரைவாகச் செல்ல வேண்டும். ஒரு விஞ்ஞானி இரண்டுகண் 

ணாடித் தட்டுகளைக் கொண்டு ஒரு சோதனையை நடத்தினார். 

தளர்ந்த ஊடகமாகிய ஆகாயத்தின் வழியே ஒளி செல்வதைக் காட் 

டிலும் அடர்ந்த ஊடகமாகய தண்ணீரின் வழியே மெல்லச்செல் 

. வதைக் கண்டார். இச்சோதனை ஒரே சமயத்தில் அலைக் கொள் 

ய
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கையை உறுதி செய்து, நுண்துகள் கொள்கையைத் தவிர்தீதது. 

ஆனால், இங்கே ஒரு விஷயம் குறிப்பிடத்தக்கது. ஈமது அறிவு 
வளர்ந்துகொண்டு வருகிறது. புதிய புதிய தசவல்கள் Beng 
இன்றன, ஆசவே, ஒரு காலத்தில் அலைக்கொள்கை ஒப்புக்கொள் 

எப்பட்டிருந்தாலும், கதிர் இயக்கம் பற்றிய விஞ்ஞான வளர்ச்சி : 
யின் பயனாக நுண்துகள் கொள்கைக்கு அத்தாட் ஏற்பட்டு, 
அலைக்கெரள்கையில் மாறுபாடு தேவையாக இருக்கிறது என் 

பதைக் குறிக்க வேண்டும். 
எரிதல் பற்றியும் ஒரு தீர்ப்புச் சோதனை ஈடந்தது. ஒரு 

பொருள் எரியும்போது, அப்பொருளை விட்டுத் தீப்பொருள் ஏன் 
னும் ஒரு பொருள் தப்.பித்துக்கொண்டு போகிறது என்று நினைத் 
கார்கள். அப்பொருளின் சிறப்பு இயல்பு யாதெனில் அது எந்தப் 

பொருளை விட்டு நீங்குகிறதோ அப்பொருள் அது நீங்யெ உடன் 
soning என்பதாகும். இத்தகைய விந்தையான கொள் 
கையை நம்ப விருப்பம் இல்லாத விஞ்ஞானிகள் ஒரு சோதனை 
மூலம் இத் தீப்பொருள் கொள்கை தவறு என்றும் பஸ்மீகரணம் 
அல்லது ஆக்ளீகரணம் (01108110௦0) ஏன்னும் கொள்கைதான் சரி 
யென்றும் மெய்ப்பித்தார்கள், இரண்டாம் கொள்கையின்படி 
ஏரியும் பொருள் ஆகாயத்தின் அக்ஸிஜனுடன் சேர்கிறது. ஒரு 
சோதனைச் குழாயில் ஒரு பொருளை நிறுத்துப் போட்டு மூடி, அப் 
பொருளை எரித்துப் பார்த்தார். மூடியிருந்தமையால் தீப்பொருள் 
என்று கருதப்படும் பொருள் குழாயிலிருந்து தப்ப முடியாது. 

hss பொருளினுடைய சாம்பலின். எடை கூடுதலாக இருந்தது. 
மேலும் குழாயிலிருந்த ஆகாயத்தின் சிறு பகுதி செலவழிந்ததாக 
வும் தெரிந்தது, கூடுதலான எடையும் இங்கனம் விளக்கம் பெற் 
றது. ஆகவே, இரண்டு கொள்கைகளுள் இச்சம்பவத்தை விளக்க 

ஒன்னுலேயே முடிந்தது, அக்கொள்கை மெய்ப்பிக்கப்பட்டது; 
மற்றது தவிர்க்கப்பட்டது.  தீர்ப்புச சோதனை ஆக்ஸீகரணக் 

கொள்கையை நிலைநிறுத்தியது; இப்பொருள் கொள்கையை 

ஒழித்தது. 
வெப்பத்தின் தன்மை பற்றியும் இரு கொள்கைகள் வழக்கில் 

இருந்தன. பாய்பொருள் கொள்கையின்படி. வெப்பப் பொருள் 
களின் மெல்லிய துவாரங்களில் சலோரிக் (கேம) என்னும் 
இலேசான பாய்பொருள் இருக்கிறது. ஒரு சாமான் குளிர்ச்சி 

அடையும்போது அதன் நுண்ணிய துவாரங்களிலிருந்து கலோரிக் 

பாய்பொருள் பாய்கிறது, அந்தச் சாமான் வெப்பமடையும்போது - 
கலோரிக் பாய்பொருள் அவற்றுள் பாய்கிறது. வெப்பத்தில்



க்ந்துகோள் முன்ற 811 
% 

வேறுபடும் இரு பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருந்தால், 
சூடான பொருள் குளிர்ச்சி பெறுகிறது; குளிர்ந்த பொருள் சூடு 

பெறுகிறது. இதற்குக் காரணம் கலோரிக் பாய்பொருள் வெப்ப 
முள்ள சாமானிலிருந்து குளிர்ச்சயுள்ள சாமானுக்குப் பாய்ந்து, 
இரண்டும் ஒரே வெப்பதட்ப நிலையை அடைதல் ஆகும். தொடர் 
புடைய இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கண்ணாடிப் பாத்தி 
ங்களில் முதலில் வெவ்வேறு மட்டத்துக்குத் தண்ணீரை ஊஜ்றி 

னாலும், அவை அனைத்திலும் உள்ள தண்ணீர் ஓரே மட்டத்தை 
அடைகிறது என்பதை நாம் சண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? அங் 
ஙனமே; இவ்விரு பொருள்களும் ஓரே வெப்ப நிலையை அடை 
கின்றன. இதற்கு மாறான இயக்கக் கொள்கையும் உலாவி வம் 

SS. ambGf Gua? (Humphrey Davy) serumr ag Sreys 
சோதனை மூலம் இயக்கக் கொள்கையை நிலைஙிறுத்தி, கலோரிக் 
கொள்கையை அகற்றினார். இரண்டு பனிக்கட்டிகள் வெப்பம் 

அளிக்கும் பொருள்கள் அனைத்திலிருந்தும் தனித்து வைக்கப் 
பட்டன. இவ்விரண்டு பனிக்கட்டி.களும் ஒன்றோடொன்று 
தேய்க்கப்பட்டன. பனிக்கட்டிகள் உருகி நீராக மாறின. ஆனால், 
வெப்பமின்றி நீராக இயலாது. இங்கே யாதொரு கலோரிக்கும் 
கிடையாது. ஆகவே இயக்கக் கொள்கை, (அதாவது வெப்பம் 

ஒருவகை இயக்கமாகும் என்பது] உறுதி பெற்றது; கலோரிக் 

கொள்கை த௫ுதியற்றதென்று விடப்பட்டது, இரம்போர்டு 

(யமம்) என்பவர் இயக்கக் கொள்கையை மீண்டும் நிலை 

நிறுத்தினார். இரண்டு உலோகங்களை ஒன்றோடொன்று தேய்த்தால் 
வெப்பம் உண்டாகிறது என்று காண்பித்தார். வெப்பம் பாயும் 

பொருளானால் இத்தகைய வெப்பம் ஏற்பட நியாயம் இல்லை. 

இச்சோதனைகள் கலோரிக் கொள்கையின் சாவுமணியாகும். இயக் 

கக் கொள்கையே தகுதியுடையதாயிற்று. இங்கனம் தீர்ப்புச் 

சோதனைகள் தகுதியான கருதுகோள் யாது என்றும், தகுதி 

யற்றவைஎவை என்றும் ஒரே காலத்தில் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. 

வருணனைக் கருதுகோள். 

கருதுகோளில் ஒருவகை, வருணனைக் கருதுகோள் (1901101476 

hypothesis) y@o. இத்தகைய கருதுகோள் ஒரு நிகழ்ச்சியை 

வருணிக்கிறது; அதன் இயல்பைக் கணக்கிடுவது; நமது எண்ணங் 

களைத் தெளிவாக்குகிறது; எனினும், அது முற்றும் திருப்தி அளிக் 
இறதில்லை. ஒன்றும் இல்லாததை விட ஏதோ ஒரு கருதுகோள் 

மேலானது என்பது பற்றி இக்கருதுகோளை ஒப்புக்கொள்ளு 

இரோம். இதைச் செயல் முறைக் é@giGarer (Working hypo-
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thesis) corm சொல்லலாம், இது செயல்படுகிறது. மின்சாரப் 
uriQuraer CElectric fluid), srbyé £&& (Nervous energy) 

என்ற கருதுகோள்கள் தகுந்த எடுத்துச்காட்டுகள் ஆகும், இவை 

மூடிந்த முடிவுகள் ஆகா; எனினும், இவை பயன் அளிக்கின்றன. 
ஆகவே, இவற்றைக் கையாளுகிறோம். 

பொய்க் கருதுகோள், 

மெய்ப்பித்தலில் தள்ஞபடியான கருதுகோள்களைப் பொய்க் 
கருதுகோள்கள் (178182 1700110808) என்பர். பூமி தட்டையாக 
இருக்கிறது என்னும் கருதுகோள், திப்பொருள் கருதுகேரள் இவை 

போன்றவை பொய்க் கருதுகோள்கள் ஆகும். ஆயினும், பொய்கீ 

கருதுகோள்களும் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் சரியான, ருதுகோள் 
களை வெளியிடுவதில் பயனளித்திருக்கின் றன. இவற்: ற முற்றும் 
பயனற்றவை என்று கூற இயலாது. விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் 
வரலாழ்ழைப் படித்தால், விஞ்ஞான முன்னேற்றம் பொய்க் கருது 

கோள்களினாலும், அறைகுமைத் தத்துவங்களினாலும் பயனடைக் 
இருப்பதைக் காண்கிறோம். - கெப்ளர் என்னும் வானியல் 

வல்லுகர் 18 அல்லது 19 கருதுகோள்களை ஆக்யெ பிறகே கோள் 
களின் சலனம் பற்றிய சித்தாந்தத்தை அடைந்தாராம். பொய்க் 

கருதுகோள்களும் முற்கூறிய கருதுகோள்களின் நிபந்தனைகளைப் 

பூர்தீதி செய்கன்றன; இவை அநுபவத்தில் மெய்ப்பிக்க வல்லன? 
ஆனால், மெய்ப்பிக்குங்கால், பிழையானவையாகக் காணப்படு 
கின்றன. இக்கருதுகோள்களைப் பூகம்பம் தெய்வத்தின் சனத்து 
னால் ஏற்பட்டது போன்ற மெய்ப்பிக்கவல்லமையற்ற கருதுகோள் 
களிலிருந்து பிரித்து அறிய வேண்டும். பின்கூறியவை பயனற்ற 
கருதுகோள்களாகும். கருதுகோள்களின் ஙிபர்கனைககா அவை 
பூர்த்தி செய்பவை அல்ல. 

வரும் பொருள் உரைத்தலும் கருதுகோள் மேய்ப்பித்தலும் 

ஒரு கருதுகோள் வரும் பொருளை உரைத்தால், அது பற்றி 
அது மெய்ப்பித்ததாகுமா? வரும்பொருள் உரைத்தல் (07941014௦0) 
மெய்ப்பித்தல் ஆகுமா? பின்வருவதை ஒரு கருதுகோள் முன்னரே 
கூறினால் அக்கருதுகோள் உண்மைதான் என்று கொள்ள 
வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால், பின்பு தவறு என்று 
நிரூபிக்கப்பட்ட கருதுகோள் களிலிருந்தும் வரும்பொருள் உரைக்கப் 
பட்டுள. ஆகவே பின்வருவதை உணர்த்துதல் மட்டும் மெய்ப் 
SSO ஆகாது. வரும்பொருள் உரைத்தல் பச்சை மரத்தில்
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ஆணி அறைந்தாற்போல் கருதுகோளை ஈம் மனத்தில் நன்கு பதியச் 
செய்கிறது. பூமியை மற்றக் கோள்கள் சுற்றுகின்றன என்ற 
கொள்கையைக் கொண்டு கரஹணங்களைக் கணித்தனர். கணித்த 
வண்ணமே சரெஹணங்கள் நேர்ந்தன. ஆனால், பூமியை மற்றக் 

கோள்கள் சுற்றுகின்றன என்ற கருதுகோள் தவறு என்று நிரூபிச் 
கப்பட்டது. ஆகவே, வரும்பொருள் உரைத்தல் நிரூபணம் ஆகாது. 

தொகுத்தறி ஆய்வுகளின் ஒன்றிப்பு. 
தொடர்பற்ற பல விஷயங்களை ஒரே கருதுகோளால் வீளக்கச 

இயலுமானால், ௮க்கருதுகோளே சரியான,முடிக்த முடிவாகும். சம்ப 
வங்களின் ஒரு தொகுஇயை வீளக்கும் விதி, வேறு சம்பவங்களின் 
தொகுதியையும் விளக்கினால், அதன் நிகழ்திறம் அதிகமாகிறது. 
இவ்விஷயங்களின் ஒன் றிப்பு, தற்செயலாக ஏற்பட்டதாக இராது. 

இங்கனம்தான் ஈர்ப்பு விதியின் அத்தாட்டு வலுப் பெற்றது. 
முதிர்ந்த கனிகள் உதிர்தல், அலை விம்மல்கள், கோள் ஈடமாட்டம், 

வால் நட்சத்திரங்களின் கோணலான போக்கு, போன்ற பல 
விஷயங்களில் ஒன்றிப்பைக் காண்இுரம். இதைத் தொகுத்தறி 
ஆய்வுகளின் ஒன் றிப்பு (008111810௦ 01 1041011008) என்கிறோம். 

கருதுகோள், கோள்கை, விதி, மெய்ந்திகழ்ச்சி, 

ஒரு சம்பவத்தை விளக்கும்பொருட்டுத் தாற்காலிகமாக நாம் 
உத்தேசமாகக் கூறும் சமாதானத்தைக் சருதுகோள் என்கிறோம். 
௮க்கருதுகோள் சரிபார்க்கப்பட்டால் அதைக் கொள்கை என் 
கிறோம். அதன் மிகழ்திறம் அதிகமாகிறது. கொள்கை sor 
முறையில் சற்றும் ஐயமின்றி நிலை நிறுத்தப்பட்டால், ௮தை விதி 

என்றோம். ஆகவே, கருதுகோள், கொள்கை, விதி என்பவை 

விள்க்கத்தின் பல படிகளை உணர்த்துகின் றன. 

மெய்ச்நிகழ்ச்சி என்பதைச் கொள்கையிலிருந்து வேறுபடுத்து 
வது வழக்கம், மெய்க்கிகழ்ச்சகள் காட்டுக்கு உரிய சம்பவங்கள் 

அல்லது தேர்ற்.றங்கள் ஆகும், சம்பவங்களை விளக்கும்பொருட்டே. 
கருதுகோள்களை ஆக்குகிறோம். சாதாரணமாக, நிகழ்ச்சிகள் 

உருவப் பொருள்களாம்; தனிப்பட்டவையாகும். கருதுகோளோ 

௮ருவப் பொருள் அதாவது கருத்துப் பொருளாகும்; பொதுவான 

தாகும். அதுபவத்தில் காணும் தனி நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து அவ.ற்றை 

விளக்கும் பொதுவான கருதுகோள்களைப் பெறுமறும். சல 

சமயங்களில் மெய்க்நிகழ்ச்சிகள் அல்லது உண்மைகள் என்று 
கூறும்போது தனிப்பட்ட இயற்கைச் சம்பவங்களையோ, மனத்தின்



314 ஐரோப்பிய அளலைஇயல் 

நிகழ்ச்சிகளையோ குறிக்காமல் பொது உண்மைகளைக் (08 
truths)  குறிக்கிறோம், இப்பொருளில் சோதனை முறையில் 

மெய்ப்பிகீகப்பட்ட கருதுகோள் உண்மை ஆகிறது; விதி ஆகிறது. 
நிலை நிறுத்தப்பட்ட கொள்கையை உண்மை (ஈர்) என்று 

ஒப்புக்கொன்கறோம். எர்ப்பு என்ற கருத்து ஒரு சமயம் கருது 

கோளாக இருந்தது, பிறகு கொள்கை ஆயிற்று; பின்னர் விதியா 
யிற்று, அதற்குப் பின்னர் உண்மை ஆயிற்று. 

தொகுப்பு வழி அளவை கையாளுவது கழிப்பு முறையா? 

சிலர் கருதுகோள்களைக் களைதலே, சழித்தலே, தொகுப்பு 

வழி அளவையின் தொழில் என்பர். தொகுப்பு வி ௮அளவையை 
ஒரு விகற்ப அனுமானமாகக் குறிக்கலாம் என்றும் ஒரு விகம் 
பத்தைத் தவிர மற்ற விகற்பங்களை ஓவ்வொன்றாக உண்மைக்கு 

மூசணாக இருந்ததால் விலக்குகறது என்றும் கூறுவர், 

க” வோ ர” வோ “௫” வோ “'' வோ) 
௪” இல்லை; **ஞ'* இல்லை; “ட'” இல்லை; 
ஆகவே “௧”, 

இக்கூற்று உரைப்பது யாதெனில், தொகுப்பு வழி அசாவை 
பல கருதுகோள்களுடன் தொடங்கி, அவற்றுள் ஒன்றைத் தவீர 

மற்றவற்றைக் கழித்துவீடுகிறது. மற்றவற்றை ஓழித்தலுக்குக் 
காரணம் அவை நிகழ்ச்சிகளுக்கு விரோதமாகக் காண்கின்றன 
என்பதாகும். அதாவது, ஒரு கருதுகோளை ஒப்புக்கொள்வதற்குக் 
காரணம் மற்றவற்றைக் கரன் யாம். இக்கட்சியை நன்னா 
ஆராய்தல் வேண்டும், 

மூதல் முதலில், ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ச்சி செய்யத் 
தொடங்கும்பொது தெளிவும் வெளிப்படையுமான கருதுகோள் 
களுடன் ஆரம்பிக்கிறோம் என்பது சரியன்று. ஒரு பூட்டின் சாவி 
தொலைந்து விட்டால், ஒரு கொத்திலுள்ள பல சாவிகளைக் 
கொண்டு சோதனை செய்கிரும். அங்ஙனம் பல கருதுகோள் 
களைக் கொண்டா ஆராய்ச்சியைத் தொடங்குகிறோம்? பெரும் 
பரலும் ஒரு கருதுகோளுடன் ஆரம்பிக்கிறோம். அதன் 
பயன்களை ஈன்கு ஆரரய்ந்து, அவற்றையும் மெய்ப் பயன்களையும் 
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, அவை ஒத்திருந்தால் கருதுகோளை ஓப்புக் 
கொள்கிறோம். அவை ஒஓத்திராவிடில் அக்கருதுகோளை, ஏழ் 
கனவே ஈடத்திய சோதனையால் ஏற்பட்ட அதநுபவத்தைகீ 
கொண்டு மாற்றி, அதை முன்போல் மறுபடியும் சோதனை செய் 
கிரோம், ஆகையால், சாதாரணமாகக் கடையில் சிலைகிறுத்தப்
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படும் கருதுகோள் மு.த.ற் கருதுகோளின் மாறுபாடு ஆகும். ௮ து 
மற்றும் புதிதாகாது, பூட்டில் பல சாவிகளை ஒன்றன் பின் 
ஒன்றாகப் போட்டுச் சோதிக்கும்போதுகூட, ஒரு சாவியைப் 
போட்டுப் பார்த்த அநுபவதீதின் பயனாக, மறு சாவியைப் போடும் 
போது சரியான சாவி எத்தகையதாக இருக்க வேண்டும் என்று 
சில எண்ணங்கள் தோன்றும். ஒரு புத்திமான் கண்மூடித்தன 
மாகச் சாவிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகச் சோதிக்க மாட்டான். 
இங்கனமே, ஒரு கொலை விசாரணையில் கடைக்கும் உளவுகளைக் 
கொண்டு பல கருதுகோள்களை ஒன்றன் பின் ஒன்ருதத் தொடர்ந்து 
ஆராய்கிறோம். இச்செயல் நிலைபேறுடையதன்று - (1௦% static) 
ஆனால் படிப்படியாகத் திருத்த உரிமை அடைவதாகும்; றிது 
சிறிதாக உருவாக்கப்படும் (139த 1001104602. சரியான கருதுகோள் 
படிப்படியாக வெளியாகிறது; வரவர மலர்கிறது என்னலாம். ஓர் 
ஆராய்ச்சியில் கையாளப் பெறும் கருதுகோள்களைக் ௧, ௩, ௪, ரூ, ட 
எனக் குறிப்பதை விட ௧, ௧, ௧, ௧௧, எனக் குறிப்பது மேல். 

தீவிர, மெய்ப்பித்தலை முற்றும் எதிர்மறை முறையாக்கவிடல் 
ஆகாது. பிற கொள்கைகளைச் குறை கூறுவதால் ஈமது கொள்கை 
சிறைவு பெருது என்பதை மறக்கலாகாது. ௪, ஞ, ட, ண என்னும் 
கருதுகோள்கள் பயன ற்றவையானால் க என்னும் கருதுகோள் 
பயனுடையது ஆஒூவிடுமா? ௧ என்னும் கருதுகோள் சம்பவத்தை 
விளக்கத் தகுதியுள்ள தாக இருந்தால்தான் அதை ஓப்புக்கொள்ள 
இயலும். சில கருதுகோள்களைக் களைவதால் மட்டும் வேறொரு 
கருதுகோள் நிலை நிறுத்தப்பெறுமா? கழிப்பு, களைதல், எதிர்மறை 
மூஹறை தனிமையாக விதி வரு அளவையை முற்றும் குறிக் 
காது, எதிர்மறைமுறை உடன்பாட்டு முழைக்கு ஒருகருவியேதவீர, 
அதற்குத் தனிச் சுதந்திரம் இல்லை. ஓந்தி முதலிய' பிராணிகள் 
தங்கள் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் இயல்பை ஆராய்ச்சி செய் 
யுங்கால், ௮து பரிசத்தினால் இல்லை, முகர்வதனால் இல்லை, சுவைப் 
பதனால் இல்லை என்று நிரூபித்தபோது பார்ப்பதனால்கான் என்று 

ஏ.ற்பட்டு விடுமா? ஏற்படாது. ஏனெனில், பார்ப்பதனால்தான் 
என்று சொல்வதற்கு ஆதாரம் யாது? பார்வை இருக்கும்போது 
அப்பிராணிகள் எங்ஙனம் ஈடந்துகொள்ளுகன் மன; பார்வையை - 
நீக்கிய பிறகு எங்ஙனம் ஈடர்துகொள்கின்றன, என்று சோதனை 
மூலமாக இக்தருதுகோளின் தகுதியைக் காண்பிக்க வேண்டும், 

இவ்விரண்டு குறிப்புகளுடன் (அதாவது, ஆராய்ச்சி முதிர 
மூதிரவே கருதுகோள்கள் உருவாகின்றன; பிஉம கருதுகோள் 

களின் தகுதி இன்மை இக் கருதுகோளின் தகுதியுடைமைக்கு ஒரு



816 ஜரோப்ரிய அளவைஇயல் 

சாதனமே தவிர முழுமெய்ப்பித்தல் ஆகாது, என்ற குறிப்புக்கள், 

தலைப்பில் கூறிய கட்சியை ஒப்புக்கொள்ளலாம். ஐயங்களை 

விலக்குதல் தொகுப்பு வழி அள வையியலில் முக்கியமானதே; 

ஆனால் இந்த ஓர் அம்சமே மெய்ப்பித்தல் ஆகாது? எதிர்மறை, 

உடன்பாட்டு முறைக்குள் அடங்கியதே. மற்றக் கருதுகோள்கள் 

தகுதியற்றவை என்று காண்பித்து, இக்கருதுகோள் தகுதி 

யுடையது என்றும் ஏற்படுத்த வேண்டும். இவை இரண்டுஞ் 

சேர்ந்தே தொகுப்பு வமி அளவை ஆகும், 

தொகுப்புவழி அனுமானம் பகுப்புவழி அனுமானம்-இவற்றின் உறவு 

ஓர் ஒழுங்கமைப்பில் அடங்வயெள்ளவற்றை வெளிப்படை 

யாகச் காண்பிப்பது அனுமானம் ஆகும், இச்செயல் இரண்டில் 

ஏதோ ஓர் இடத்தில் தொடங்கலாம். பல பொருள்களை ஒருங்கு 

சேர்க்கும் பொதுத் தொடர்பு ஈமக்குத் தெரிர்திருக்கலாம். அதி 

லிருந்து ஒழுங்கமைப்பின் பகுதிகளுக்கு காம் செல்லலாம், 

இதைப் பகுப்பு வழி அனுமானம் அல்லது விதி விளக்க அனு 

மானம் என்கிறோம். தெளிவற்ற விதியில் தொடங்க, அதன் 

பகுதிகளைக் கொண்டு, அதைத் தெளிவான தாகச் செய்கிறோம். 

முழுமையிலிருந்து பகுதிகளுக்குச் செல்லுகிறோம். பொதுவி 

லிருந்து சிறப்புக்குச் செல்லுகிறோம், அதே நிலையில், அதாவது 

பகுத்தலில், தொகுக்கவும் செய்கிறோம். உலோகங்களுக்குச் சூடு 

ஏற்றினால், அவை பெருக்கம் அடையும், என்பதிலிருந்து, இரும்பு 

என்னும் உலோகத்தைச் சூடேற்.றினால், அது பெருகும் என் 

இரோம். அதே சமயத்தில் இந்த ஒழுங்கமைப்பிலுள்ள பகுதி 

களைத் தொகுக்கவும் செய்கிறோம். தொகுத்தல், பகுத்தல், இவை 

இணைபிரியா தவை. இவ்விரண்டையும் தொகுப்பு வழி அனு 

மானத்திலும், பகுப்பு வழி அனுமானத்திலும் காண்கிறோம். 

தனி உலோகங்களை ஆய்ந்து (பகுத்து), அவற்றின் பொதுமை 

களைத் தொகுத்து, மறைந்து டெக்கும் பொதுவிதியை வருவிக் 

இடரும். இதன் பயனாகச் சிறப்புப் பொருள்களையும் (தனிப் 

பொருள்களையும்) தன்மையையும் தாண்டி, இதே தன்மையுடைய 

பல எடுத்துக்காட்டுகளுடன் ஒன்று சேர்க்கிறோம். ஊன்றிப் 

பார்த்தால், பகுத்தலில் பகுக்கப்பெறும் முழுமையின் பழுதிகளின் 

சேர் த்தியையும், தொகுத்தலில் ஆக்கப்பெறும் முழுமையின் பகுதி 

களையும் காண்கிறோம். சேர்த்தல்-பிரித்தல், தொகுத்தல்-பகுத்தல் 

இரண்டும் ஒரே செயல் முறையின், இரண்டு அம்சங்கள் ஆகும், 
இரண்டிற்கும் கோக்கம் ஒஓழுங்கமைப்பை முற்றும் விளக்குவதே
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யாகும். ஆகவே, தொகுப்பு வழி அனுமானம் பகுப்பு வழி அனு 
மானம், இவை இரண்டும் ஒரே கோக்கமுடையவை. முழுமையின் 

ஒருமைப்பாட்டையும் அதன் பகுதிகளின் வேறுபாடுகளையும் 
வெளியிடுதல் என்பதே கருத்து. ஒழுங்கமைப்பில் பொதுமையி 
லிருங்து தனிமைக்கு அல்லது இறப்புக்குச் செல்லலாம் ; அல்லது 
சிறப்புக்களிவிருந்து, தனிப் பொருள்களிலிருர்து பொ.துமைக்குச் 
செல்லலாம். எனினும், இரண்டி.லும் பொதுமை, சிறப்பு இவ் 
விரண்டின் தொடர்பை அல்லது சேர்த்திய அறிதலே கோக்கம்; 

அஃதே முடிவு, 
உதாரணமாக, வானப் போருள்களின் ஈடமாட்ட விதிகளைக் 

கொண்டு செவ்வாய்க்கோள் குறிப்பிட்ட ஒர் இரவில் எங்கு 
தோன்றும் என்று கணித்து அனுமானிப்பது பகுப்பு வழி அனு 

மானம் ஆகும். அங்ஙனமே, அடுத்த சந்திர கரஹணம் ஏப்போ.து 
நேரும் என்று இம் முறையில் அனுமானம் செய்கிமேம். ஆனால், 
விண்பொருள்கள் ஈடமாடும் பொதுவிதியைப் பல விண்கோள்களை 
நீண்டகாலம் உற்று கோக்கு அடைவோம். இது தொகுப்பு வழி 
அனுமானம், தொகுப்பு வழியில் மருத்துவ வல்லுகர் ஒருவர் 
ஈச்சுக் காய்ச்சலுக்குக் (1'7ற1010) குளோரோமைசிட்டின் (011070- 
10614) சிறந்த மரு$து எனத் தொகுப்பு அனுமான முறையில் 
கண்டு பிடித்ததைச் சாதாரண மருத்துவர் ஒருவர் தம்மிடம் 
வந்துள்ள நோயாளி ஒருவன் விஷயத்தில் கையாளுகிறார். இரண் 
டாவது மருத்துவர் பின்பற்றுவது பகுப்பு வழி அனுமானம் 

ஆகும், புத்தறிவைக் காணுதல் (11800ஈ819,) தொகுப்பு வழி 
அனுமானம் ஆகும். அகீது மருத்துவ வல்.லுகர் செய்த வேலை 
யாகும். அவர் சண்டதை இரண்டாவது மருத்துவர் கையாண்டது 

பகுப்பு வழி அனுமானம் (றற/110க14௦07/ ஆகும். 
சிலர் இவ்வீரண்டு அனுமானங்களும் மாற்றும் .வேருனவை; 

இவை தொடங்கும் இடம், சேரும் இடம், கையாளும் முறை 
இவை அனைத்தும் வேறு என்பர். இக்கருத்தை ஒப்புக்கொள்ள 

இயலாது. இவ்விரண்டையும் மலையின் எிகரத்திலிருந்து அதன் 
அடிவாரத்துக்குச் செல்லும் பாதைக்கும், அடிவாரத்திலிருந்து 

இசரத்துச்குச் செல்லும் பாதைக்கும் ஒப்பிடலாம். இவை தனித் 
தனிப் பாதைகள் அல்ல; போவதில்தான் வேறுபாடு உளது. இரண் 

டி.ற்கும் நோக்கம் மலைச் சிகரத்தையும் மலை அடிவாரத்தையும் 

சேர்க்கும் தொழிலே ஆகும். பகுப்பு வழி அனுமானத்தில் ஓழுங் 
கமைப்பின் விதி நம்மிடம் இருக்கறது; அதிலிருந்து, பகுஇ 
களுக்குச் சென்று, இரண்டின் தொடர்பையும் காண்கிறோம்.
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தொகுப்பு வழி அனுமானத்தில் பகுதிகளைக் கொண்டு அவற்றில் 

ஆழ்ந்து இடக்கும் பொதுவிதிக்குச் சென்று, பகுதிகளுக்கும் 

முழுமைக்குமுள்ள தொடர்பைக் கரண்குறோம். முழுமை, 

பகுதிகள், பொதுமை, சிறப்பு இவற்றின் சேர்க்கையை அறிதலே 

இவற்றின் நோக்கம், எங்கே தொடங்கினால் என்ன? 

மேலும், இவ்விரண்டு அனுமான வசைகளும் ஒன்றை ஒன்று 

பற்றியே நிற்கின்றன. பகுப்பு வழி அனுமானத்திற்கு வேண்டிய 

மேற்கோள்களை - பிரமாணங்களை - அளிப்பது தொகுப்பு வழி 

அனுமானமே. 

தொகுப்பு வழி அனுமானம், தன் கருதுகோள்களை மெய்ப் 

பிக்கும் முறை பகுப்பு வழி அனுமான மூறையே ஆகும். தொகுப்பு 

வழி ஆராய்வையே ஒரு முக்கூற்று முடிவாக விளக்குவது மரபு: 

பொருள்கள் ஓரே தன்மை உடையவை, ௧ ய வீன் காரணம்; 

ஆகவே, எப்போதும், எங்கும் ௧ ங வின் சாரணம் ஆகும்... 

... தொகுப்பு வழி அனுமானம், பகுப்பு வழி அனுமானம் 

இரண்டும் ஒரே கோக்கம் கொண்டவையும் அல்லாமல், ஓன்றை 

ஒன்று பற்றியே நிற்ிறவை ஆகும் எனக் கண்டோம். அவை 

கையாளும் முறைகளும் முற்றும் வேறுனவை அன்று, 

௮.றிவில் முன்னேற்றம் என்பது தொகுத்தலிலும், பகுத் தலி 

அம் முன்னேற்றம் ஆகும். கொடுத்துள்ள ஒரு முழுமையை 

ஆழ்ந்து பகுக்கப் பகுக்க, அதன் ஒருமைப்பாடு மிகுதியாகிறது. ஓர் 

ஒழுங்கமைப்பின் பகுதிகளை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சேர்க் 

கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இம் முழுமையின் விவரங் 

களும் அஇகமாகின்றன. பகுப்பின் மூலம் தொகுப்பும், தொகுப் 

பின் மூலம் பகுப்பும் வலுவடைவதைப் பரிணாமக் கொள்கை 

(Evolutionary doctrine) = 9 @ pO sor காண்போம். அன்றாட 

வாழ்க்கையிலும் அறிவீயல் ஆராய்ச்சியிலும் தொகுப்பு வதி அனு 

மானமும் பகுப்புவதி அனுமானமும் சேர்ச்சே செயல்புரிந்து, ஈம் 

அதுபவங்களை விளக்க உதவுகன்் றன. 

தற்காலப் பரிணாமக் கொள்கையும் சிந்தனையும் 

சிந்தனையின் கோக்கம் அறிவு பெறுதல் என்றோம். சிந்தனை 
அறிவை அளிக்கிறது; வளர்க்கவும் வளர்க்கிறது. இத்தகைய 

செயல் உயிரில்லாத சடப்பொருள் போன்றதன்று; இயந்திர 
இயக்கம் போன்றதும் அன்று. ஒரு பொறியின் இயக்கத்துக்கும் 

@t ould (Living organism )ulcr s_gmg (Behaviour) wr@u 

சிந்தனைக்கும் வேறுபாடு உண்டு. சடப்பொருளின் தொழிலை
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இயக்கம் என்னலாம்; உயிரியின் செயலை நடத்தை என்கிறோம். 

முந்தியதைப் பெளதிக விதிகளையும் இரசாயன விஇகளையும் 

கொண்டு விளக்குகிறோம். பிர்தியதோ உள்ளிருந்து வேலை 

செய்யும் வினையாகும்; ஒரு கோக்சமுடையதும் ஆகும். 

தற்காலத்தில் எந்தத் துறையில் உள்ளவற்றையும் தெளி 

வாகவும் முழுமையாகவும் அ.றியவேண்டு மென்ருல் பரிணாமக் 

கொள்கையைப் பின்பற்றவேண்டும், என்று ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்ஸர் 

போன்ற சிறந்த அறிவியலார் கூறுகின். றனர். அரசியல் அமைப் 

பையோ, சமூகப் பழக்க வழச்கங்களையோ, உயிரினங்களையோ, 

புவி அமைப்பு அடுக்குகளையோ, சூரிய மண்டலத்தையோ, சுல்வி 

முூறஹையையோ, சட்ட அமைப்பையோ, பகிர்வாக முறையையோ, 

இன்றைய உந்து வண்டி அல்லது விமானம் போன்ற பொறி 

ஒன்றின் அமைப்பையோ கன்கு அறிய வேண்டுமானால், இவை 

ஓவ்வொன்றின் தோற்றம், வளர்ச்சி போன்றவற்றின் மூலமே 

உணரக்கூடும் என்று அறிவாளிகள் கூறுகின் றனர்? பரிணாமக் 

சண்ணோட்டம் (Evolutionary standpoint) தேவை என்கின். 

றனர். அதுதான் உண்மையான அறிவை AMEE வல்லது; 

அதுதான் பொருள்களின் ஒருமைப்பாட்டையும், தொடர்பையும் 

அளிக்கிறது; சாதாரண வகைப்படுத்தலால் (Ordinary classifi- 

வ) உண்மையான xo Gig, crar@er port. 

சூரியன் உதிப்பதை ஓப்புக்கொள்வது போலப் பரிணாம கோக்கத் 

இல் நம்பிக்கை கொள்கின்றனர். இக்கோக்குப் புதிது அன்று; 

ஆனாலும், சார்லஸ் டார்வின் (Charles வரம) காலத்திலிருந்தே 

இது முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது. இக் கண்ணோட்டத்தின் 

சிறப்பியல்பு யாது என்று ஆராய்வோம். 

பரிணாமக் கொள்கையை ஈன்கு ௮ றியவேண்டுமானால், ௮த.ற்கு 

மாறான கொள்கையை அ௮.றிதல் வேண்டும். நம்மைச் சுற்றி எண் 

ணிறந்த உயிரினங்களைப் பார்க்கிறோம். செடி, கொடிகள், விலங்கு 

கள், மனிதர்கள் போன்ற பல இனங்கள் உள. இவை எங்ஙனம் 

தோன்றின? இன்றைய நிலைக்கு எங்கனம் வந்துள்ளன? இப்பிரச் 

இனைகளை விளக்க, முக்யமாக இரு கொள்கைகள் நிலவுகின் றன 2 

ஒன்று படைப்புக் கொள்கை, மற்றொன்று பரிணாமக் கொள்கை 

ஆகும். , இவற்றுள் இக்காலத்தில் மதிப்புடையது பரிணாமக் 

கொள்கையே யாகும். இப்போது நாம் காணும் உயிரினங்கள் 

தொடக்கத்தில் கடவுளால் படைக்கப் பெற்றவையின் வழித் 

தோன்றியவை. இவற்றின் அமைப்பு, தோற்றம், வகைகள் 

இவை யெல்லாம் அன்று மூதல் இன்று வரை கடவுள் படைத்த
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வண்ணமே, மாறுமல் இருக்கின்றன. இதுதான் படைப்புக் 

கொள்கை, இதற்கு மாறுன கொள்கை பரிணாமக் கொள்கை 

ஆகும். இதன்படி, உயிரினங்கள் முதலில் தோன்றவில்லை. 

பல்லாயிர ஆண்டுகள் திரவ நிலையில் இருந்து, இடஙிலை உண்டாகி, 

அதிலிருந்து நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு, படிப்படியாக, உயிரினங் 

கள் தோன்றின. தொடக்கத்தில் உயிரினங்கள் மிகச் இல. 

அவற்றின் உடலமைப்பும் மிக எளியது. இனப் பாகுபாடும் 
குறைவு. படிப்படியாகச் சூழ்கிலையின் பயனாக, மாறுதல்கள் 

ஏ.ற்பட்டுச் சிறுகச் ॥ிறுக, எண்ணிக்கையிலும், இனப் பாகுபாட் 

டி.லும், உடல் அமைப்பிலும் பெருக்கம் உண்டாகச் சிக்கலான 
இன்றைய நிலைக்கு அவை வந்திருக்கின்றன. உயிரினங்கள் 

அனைத்தும் ஓரினத்தைச் சேர்ந்த குடும்பம், உயிர்ச்சக்தி இங்ஙனம் 

மலர்ச்சி அடைந்துள்ளது; (பரிணமித்துள்ள து), உயிரினங்கள் 

மேல் நோக்கும் - முன்னேறும். இயக்கத்தின் பகுதிகள். அவை. 

ஒருமைப்பாடும், தொடர்ச்சியும் உடையவை. இயற்கைத் தோற் 
றங்கள் மு.றியாத தொடர்புடையவை. எதுவும் மாறக்கூடியதே. 

மாற்றமும் இயக்கமுமே வாழ்க்கை உண்மைகள். [ஆதி உந்து 
வினையே சமயங்கள் கூறும் பரம்பொருள் ஆகும், என்னலாம்.] 
இஃதே பரிணாமக் கொள்கை ஆகும். ஒரு காலத்தில் இக் கொள் 
கைக்குச் சமய வாதிகளிடம் இருந்து இீவிரமான எதிர்ப்பு 

இருந்தது; ஆனால், பின்னர் அவ்வளவு எ.ர்ப்பு இல்லை. உதாரண 

மாக பிஷப் டீன் இஞ்சு (180௦2 1மை 112௦) என்னும் 

பிரபலப் பாதிரியார், கடவுள் தம் நோக்கத்தைப் பெறச் 
கையாளும் முஹை பரிணாமமே, என்று கூறுகிறார். இவ்விரு 

கொள்கைகள் பற்றிய ஆராய்வு மெய்இயலின் (Philosophy) 

விஷயம் ஆதலால், முழு விவரங்களை அதில் காண்க. நமக்கு 
இங்கே தேவையானது பரிணாம நோக்கின் உட்கருத்தே அகும். 
பரிணாமக் கொள்கை கூறுவது யாது? பொருள்களும், நிகழ்ச்சி 

களும், தனிப்பட்ட வை அல்ல; மாறாதவையும் அல்ல; 

ஓவ்வொன்றும் மாறும் இயல்புடையது; ஒரு செயல் 
மூறையின் பல படிகள் அகும்; பொருள்கள் தொடர்ச்சி 

யானவை) தொடர்புடையவை, ஒருமைப்பாடுடையவை. ஆகவே, 

பொருள்களின் உற்பத்தியையும், வளர்ச்சியையும் கவனித் 
தால்தான் அவற்றின் உண்மையான வருணனையும் விளக் 
கமும் இடைக்கும்*ர பரிணாமம் பிரித்தலாயெே பாகுபாட்டை 

* ‘Evolution is a continuous change from indefinite, incoherent 
homogeneity to definite, coherent heterogeneity of structure and function, 
through successive differentiationg and integrations.’ Herbert Spencer,
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(ப னை*/க00) யும் சேர்த்தலாகய ஒருமைப்பாட்டை (10%6218- 

ர) யும் கொண்டது, தாழ்ந்த உயிரியிலிருந்து உயர்ந்த உயிரிக்கு 

மேலே செல்லச் செல்ல, அமைப்பிலும் இயக்கத்திலும் பாகுபாடும் 

ஒருமைப்பாடும் தோன்றுகன் றன. இவை இரண்டும் ஒரு SHENG 

கோலின் இரு கால்கள் போல் இன்றியமையாதவை. ஓர் அணு 

உயிரியில் ஒரே தன்மையான (11:01002006008) புரோட்டோ 

பிளாசம் (1101001858) உளது, அதில் எந்தப் பகுதியும் எல்லாத் 

தூண்டலுக்கும் எதிர்த் துலங்கும். ஆனால், பல உயிரணுக்க 

ளுள்ள உயர்நிலை உயிரியில், பலபடி.தீதான அமைப்புகள் உள. 

உதாரணமாக, எலும்புகள், தசைகள், நரம்புகள் போன்ற 

பல்வேறு உறுப்புகள் உள. ஆகவே, அமைப்பில் சிக்கலான 

பெருக்கம் உளது. இயக்கத்திலும் பிரிவினைகளைக் காண்கிரம். 

ஓவ்வோர் உறுப்பும் ஒருவகை அலுவலைக் கவனிக்கிறது. ஆனால், 

இப் பல்வேறு அமைப்புக்களும் ஒன்றை யொன்று தழுவியே 

நிற்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் இன்றியமையாத உறுப்பாகும் 

எனவும் பார்க்றோம். இழ்கிலையிலுள்ள சில செடிகளின் பகுதி 

களாக் இள்ளி நட்டாலும், பிரித்த பகுதிகள் வளர்கின்றன. சில 

புழுக்களை, உதாரணமாக, நாக்குப்பூச்சிகளை இரண்டாக வெட்டி 

னாலும் வெட்டிய பகுதிகள் தனித்து நடமாடுவனவாகும். ஆனால், 

உயர்ஙிலைச் செடிகளையோ, பிராணிகளையோ வெட்டினால், வெட்டிய 

பகுதிகள் தனித்து வாழா; ஏனெனில், இவற்றின் பகுதிகள் 

வெறும் சேர்க்கை அல்ல; ஆனால், ஓன்றிப்பு உடையவை. பகுதிகள் 

அசீனத்தும் சேர்ந்தே ஒரு முழு உயிரி ஆகும், உடலுறுப்பு வல் 

லுகர் உடலின் உறுப்புக்களைத் தனித்துக் கூறுகின் மனர்; அவற்றை 

அறிய அது வேண்டியதே. ஆனால், அதிலிருந்து உறுப்புக்கள் தனிப் 

பட்டவை என்று முடிவு கட்டிவிடக்கூடாது, சிக்கலானதை(பின்ன 

'லானதை) எளியதைக் கொண்டே விளக்குவது பொருத்தமானது, 

ஏன்று பரிணாமக் கொள்கை கூறுகிறது. இனங்கள் தொடர் 

புடையவை; எளியவழ்,றிலிருந்து சிக்கலானவை தோன்று கின்றன? 

அமைப்பிலும் இயக்கத்திலும் பாகுபாடுகள் ஏற்படுகன்றன7 

அவற்றுடன் அமைப்பிலும் இயக்கத்திலும் ஒருமைப்பாடு 
ஏற்படுகிறது. இவையே பரிணாம விதியின் உட்கருத்துகள் 

ஆகும். 
சிந்தனைச் செயல்களுக்கும் இவ்விதி பொருந்தும்; ; இதைக் 

கொண்டே இிந்தனைச் செயல்களை நன்கு அறியக்கூடும் என்பது 

தம்காலக் கொள்கை ஆகும். சிந்தனையை அதன் தோயு்றம், 

வளர்ச்சி இவற்றைக் கொண்டே. அணுகவேண்டும். 
௮-1
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சிந்தனையும் முதலில் எளியதாகவே தோன்றுகிறது. 

தொடக்கச் சிந்தனையில் பொருள்களைக் குழந்தைகள் முழுமை 

யாகவே அறிகின்றன; பொருள்களின் வேறுபாடுகளைக் குழந்தை 

கள் கவனிக்றெஇல்லை. கைக்குழந்தை தன் உடலைக்கூடச் 

சூழ்கிலையிலிருந்து பிரித்து அறிவதில்லை. அநுபவம் வளர வளரத் 

தான் பாகுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன, அறிவு வளர்ச்சியில் பாகு 

பாடு ஒரு மூக்கெ அம்சமாகும். வளர்ச்சியின் பயனாகப் பாகுபாடு 

உண்டாடறெது. மேலும் குழந்தையின் அறிவுத் துணுக்குகள் 

தனித்தே நிற்பனவாகும். ஓரணு gfur (Amoebajaiar ato 

பகுதிகள் போல் அவற்றைக் கூட்டலாம், குறைக்கலாம். ஆனால், 

அறிவு வளர வளர அறிவுத் துணுக்குகளின் தொடர்புகள் புலப் 

பட்டு, அவை ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து நிற்பனவென்று தோன்று 

கிறது. ஆகவே, ஓர் ஒழுங்குபாடு, ஒழுங்கமைப்பு ஏற்படுகிறது. 

ஓர் இலையையோ, ஒரு மலரையோ, ஒரு பிஞ்சையோ, கொடுத்தால் 

அது எந்தச் செடியை, கொடியை, மரத்தைச் சேர்ர்ததென்று 

கூறிவிடலாம். ஏனெனில், வேர், கொடி, இலை, மலர், பிஞ்சு, 

காய், பழம் போன்றவை அனைத்தும் நெருங்கிய தொடர்புடை 

யலை; ஒன்றின் தன்மை மற்றொன்றின் தன்மையைக் குறிப்பிடு 

வதில் யாதொரு வீந்தையும் இல்லை. சுவர் வெடிப்பில் மூளைத்துத் 

தோன்றும் மலரை* முற்றும் அறிந்தால் அதிலேயே கடவுள், 

மனிதன் இவர்களுடைய தன்மையை உணர்ந்துவிடலாம் என்று 

டென்னிஸன் (13801) கவி கூறியது நினைவுக்கு வருகிறது. 

இத்தகைய முழு ஒருமைப்பாடு அறிவின் உயர் லட்சியமே. நடை 

முறையில் முற்றும் பெறமுடியாமற் போகலாம். எனினும், 

இந்தனை அக்கோக்குடனேயே மேல் நோக்கிச் செல்கிறது. ஒரு 

தகவலின் முகாந்தரத்தை அறிய மூயலும்போது வேறு பல தகவல் 

களுடன் ௮ச் செய்தி தொடர்புற்றிருப்பதை உணருகிறரும்/ 

செய்திகள் தனிப்பட்டவை அல்ல என்று காண்கிறோம். தீர்ப்பு 

(Judgment) அனுமானமாக (117௭௭௫) மலருகிறது, இத்தகைய 

விளக்கம் ஏற்பட ஏற்பட ஈமது அறிவு மண்டலம் விசால 

மாவதுடன், இடைத் தொடர்புடையதாகவும், ஓழுங்கமைப்புடைய 

தாகவும் காண்கிறது. இதுவரை கூறியதிலிருந்து இன்னோர் 

உண்மையும் கிடைக்கிறது. சிக்கலான சிந்தனை எளிய Hb goer ud 

லிருந்து மூற்றும் வேறான வகை (181001) ஆகாது; அளவில் (10621௦) 

வேறுபடலாம். சிந்தனையின் சிறப்பியல்புகள் எளிய சிந்தனை 

யிலும் பின்னலான சிந்தனையிலும் தோன்றுவனவாகும். சிந்தனைச் 

* ‘Blower in the crannied wall,’ 
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செயலின் பல நிலைகளை ரூற்றும் பிரிக்க இயலாது, Sirtny ans 
கள் போன்ற சிந்தனைச் செயல்கள் அனைத்தும் ஒருமைப்பாடுடை, 

யவை; தொடர்ச்சியொானவை. தீர்ப்பு ஒன்றின் காரணங்களைக் 
கூறும்போது அது அனுமானமாக வீரி£றெது, அனுமானத்தின் 

இருவகைகளான தொகுப்பு வழி அனுமானமும் பகுப்பு வழி 
அனுமானமும் ஓன்றை ஒன்று சார்ந்தவையே ஆகும். எளியதை 
அறிவது சுலபமானது பற்றியும் எளிய பண்புள்ள தீர்ப்புச் 
சிந்தனையில் தொடங்கச் சிக்கலான (பூரணமான) அனுமானச் 
சிந்தனையை அறிவது பொருத்தமானது பற்றியுமே தீர்ப்பு வகை 

களை ஆராய்ந்த பின்னரே அனுமான வகைகளை ஆராய்ந்தோம், 

பயிற்சி வினாக்கள் 

1. கருதுகோளின் பூரண மெய்ப்பித்தல் என்றால் என்ன? 

உதாரணத்துடன் விளக்கவும். 

8. வீட்டிற்குச் சென்றவுடன் சன்னலின் கண்ணாடி உடைந்திருக்கக் 

காண்கிருய். கருதுகோள்களைாக் கொண்டு இவ்விஷயத்தை 

ஆராய்ந்து தீர்மானம் எங்நுனம் அடைவாய்? 

9. : கருதுகோள்களைக் கற்பனை செய்யலாகாது;” 

“கருதுகோள்கள் தொகுப்புவழமி அளவையில் இன் றியமையாதவை:" 

இவ்விரு கூற்றுகளையும் விளக்கிச் சமரசப்படுத்துக. 

4. தொகுப்பு வழி அள வையில் கருதுகோளின் பங்கு யாது? கருது 

கோள்கள் எங்ஙனம் கஇடைக்ன்றன? 

5. கற்கருதுகோள் ஏத்த நிபந்தனை களைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்? 

அவற்றின் வரம்புகளையும் கூறுக, 

6, “கற்பனை ஆற்றல் இல்லாதவன் சிறந்த முறையில் உற்று கோக்க 
வல்லவன் ஆகான்." 

“பொருள்களை ஈன்றாக உற்று கோக்காமல் செய்த கருதுகோள்கள் 

பயன்படா'--இக்கூற்றுகளா விளக்குக, 

வருணனைக் கருதுகோள், பயனற்ற கருதுகோள், பொய்க் கருது 

கோள் இவை மூன்றுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை உதாரணங் 

களுடன் விளக்குக. 

8, தீர்ப்புச் சோதனை என்றால் என்ன? அதன் அவரியம் யாது? 

உதாரணம் தருக. 

9. தொகுப்பு வழி அளவை பின்பற்றுவது கழிப்பு முறை தானா? 

“70, நியூட்டன் என்பவர் தொகுத்துக் கூறிய இயச்க விதிகளை ஒப்புக் 

கொண்டு, ரமண காலங்கள் கணிக்கப்பட்டன. கணித காலவு
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li. 

12. 

12. 

14, 

15. 

ஐரோப்பிய அளவைஇயள் 

களம் சரஹணங்கள் கோந்த காலங்களும் ஓத்திருக்தன, ஆகவே 

நியூட்டன் கூறிய இயக்க விதிகள் மெய்யே,'- இந்த வாதத்தைப் 

பகுத்தறி ஆய்வு முறையில் கூறி, இதன் ஏற்புடைமையைச் 

சோதிக்கவும். 

எதிர்பார்த்த பயன் கிடைக்காவிடில் கருதுகோளை ஒழித்து விட 

வேண்டுமா? *சரி பார்த்தல் 'மெய்ப்பித்தல் ஆகாது" என்னும் 

கூற்றை எடுத்துச்காட்டுகளுடன் விளக்குக, 

*தொருப்பு வழி அளவை பற்றிய கதை, கருதுகோளின் கதையே 

யாகும்”? இக்கூற்றை ஆராய்க. 

கருதுகோள் என்றால் என்ன? அது எப்போது விதியாக மாறும்? 

சாதாரண மக்கள் கையாளும் கருதுகோளுக்கும் அறிவியலார் 

கையாளும் கருதுகோளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் யாது? 

பின்வரும் கருதுகோளுக்குள் எவை அறிவியல் முறையைச் 

சார்ந்தவை? எவை ஆராய முடியாதவை? எவை கடினம்? 

(க) கனாக்கள் வரும்பொருள் உரைப்பவை. 

(mw) பீகார்ப் பூகம்பம் கடவுளினுடைய சினத்தின் அறிகுறி, 

(௪) எரிமலை அரக்கனின் உல். 

(@G) அணிலின் முதுலுள்ள கோடுகள் ஸ்ரீ ராமனால் அளிக்கப் 

பட்டன, 
2 

(ட) Emer acireow (Hardness) அதில் கலக்துள்ள சுண்ணாம் 

பினால் உண்டாவது. 

(ar) cuits a றந்த வேலைத் திறனைக் குறிக்கிறது, 

(5) மலேரியா சுரம் அனாபிலிஸ் கொசுவின் கடியால் உண்டா 

கிறது. த 
(5) 1665-ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட லண்டன் மாககர்ப் பிளேக் 

கோய் தெய்வத்தின் சீற்றமாகும்,



22. தொகுப்பு வழி அளவைப் போலிகள் 

சிந்தனை, முற்றும் எளிய காரியமன் று, மக்களும், சிந்தனை க்கு த் 
தேவையான முயற்சியை எடுக்க விரும்புவதில்லை; சோம்பலுக்கு 
உட்பட்டுப் பிழைக்கு உள்ளாகிறார்கள். ஆனது பற்றியே, 
அளவை நூல் சிந்தனைத் தொழிலின் நுட்பங்களை ஆராய்நீது, 
விளக்கி, இடர்ப்பாடுகளைத் தவீர்கீக் உதவுகிறது. பகுப்பு வழி 
அளவை இயல் பொது உண்மையிலிருந்து பகுப்பு வழியாகச் சிறப்பு 
உண்மையை எங்கனம் அனுமானிக்கலாமென்று விளக்குகிறது, 
தொகுப்பு வழி அளவை இயலோ தனிப் பொருள்களைப் பகுத்து; 
ஆராய்ந்து அவற்றின் பொதுமைகளைத் தொகுத்து எங்கனம் 
கூறலாம் என்பதை விளக்குகிறது. இவ்விருவகைச் சிந்தனைகளும் 
பொதுவாக, மொழி சம்பந்தமான பிழைகளுக்கு உட்படுவது 
உண்டு. காம் சொற்களை யோசனை இன்றி வழங்குகிறோம். அதீ 
தகைய பொதுவான பிழைகளைப் பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்தில், 
பகுப்பு வழி அளவைப் போலிகளை விளக்கும்போது கூறி 
யுள்ளோம். இங்கு மீண்டும் கூறவேண்டாம். ஆகவே, தொகுப்பு 
வழி அனுமானத்துக்குச் சிறப்பாக உரிய போலிகளை மட்டும் 
ஆங்காங்கே விளக்கி இருந்தாலும், இங்கே ஒருங்கு சேர்த்துக் 
கூறுவோம். அவற்றைப் பின்வரும் ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரிக்க 

லாம், (1) காட்சிப்போலி, (8) பொதுமைப்பாட்டுப் போலி, 
(3) காரணப் போலி, 4) ஓப்புமைப் போலி, (5) கருது 

கோள் போலி. 

(1) காட்சிப் போலி: 

காட்சிப் போலி இருவகைப்படும்: இரிபுக் காட்சி (நாது- 

observation), முற்றும். பாராமை (Non-observation). Sirs 

காட்சியில் நாம் பார்ப்பதோ, கேட்பதோ ஒன்று; ஆனால், அதை 

வேறொன்றுக அனுமானிக்கிறோம். கு.ற்.றியை மகனாகவோ; பழுதை 

யைப் பாம்பாகவோ; இப்பியை வெள்ளியாகவோ; கானலை 

ரீராகவோ கொள்கிறோம். பார்க்கும் ஒன்றைத் தவமுக வேறொன் 

முகப் 'பார்க்கிறோம். அச்சுப் புத்தகத்தில் தவறான எழுத்துக் 

கூட்டைச் சரியான வார்த்தைகளாகக் கொள்கிறோம். முற்றும் 

பாராமை என்பதில் பார்க்க வேண்டியவை அனைத்தையும் பாராது,
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Hoa pomp wiOib பார்க்கறோம். அனுகூலமானவற்றை மட்டும் 

கவனிப்பது மானீட இயல்பு; வேண்டாதவற்றைப் புறக்கணிப்பது 

சகசமே. ஆரூடம், சகுனம், போன் றவற்றில் ஈம்பிக்கையுள்ள 

வர்கள் அவை பொய்த்துப் போன சிகழ்ச்சகளை மறந்து விடுவர்; 

அவை பலித்த நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் ஏடுத்துக் கூறுவர். வெள்ளிக் 

இழமையிலோ, செவ்வாய்க் கிழமையிலோ தொடங்கிய காரியம் 

வெழ்.றிபெறுவதில்லை என்பதம்குச் FEM GE அதற்கு அனுகூல 

மான  எடுத்துக்காட்டுகளையே கூறுவர்; இக்கிழமைகளில் 

தொடங்கி, வெற்றி பெற். றவற்றை மறைத்து விடுவர். உடன் 

பாட்டு நிகழ்ச்சிகள், எ.இிர்மழை கிகழ்ச்சிகள், இரண்டையும் பார 

பட்சமின்றிக் கூறவேண்டும். ஒரு கோயாளி, “கான் வைத்தியரைக் 

கூப்பிட மாட்டேன். கூப்பிடுவதில் பயனில்லை; வைத்தியர்கள் 

மருந்தளித்தும் செத்தவர் எத்தனையோ பேர்” என்றாராம். 

வைத்தியர் மருந்தனித்துக் குணமடைந்து நிகழ்ச்சிகளை அவர் 

மறந்துவிட்டார் போலும். முற்றும் பாராமைப் போலியில் பிறி 

தோர் வகையும் உண்டு. அது நிகழ்ச்சிகளைப் பாராததால் ஏற்படு 

வது அன்று: ஆனால், நிகழும் விவரங்களை முற்றும் பாராமை 

ஆகும், மதுவிலக்குச் சம்பந்தமான குற்றவாளிகளின் எண்ணிக்கை 

சென்ற ஆண்டில் குறைவாக இருந்ததால், மக்கள் குடுக்கும் 

பழக்கத்தை விட்டு விட்டார்கள் என்று கூற இயலுமா? ஓரு 

வேளை அதிகாரிகள் ஊக்கம் குன்றிக் குற்றவாளிகளைப் பதிவு 

செய்யாமலும் இருந்திருக்கக் கூடும் அல்லவா? இந்த ஆண்டில் 

தேர்வில் வெற்றிபெற்ற மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந் 

தால், வெற்றிபெற்ற மாணவர்கள் சதவிகிதம் அதிகம் என்றோ, 

தேர்வாளர்கள் தரத்தைக் குறைத்துவிட்டார்கள் என்றோ, ௮னு 

மானித்து விடலாமா? புதிய கல்.லூரிகள் ஏற்பட்டுப் படித்தவர்கள் 

எண்ணிக்கை ௮இகமாக இருக்கலாம் ௮ன்றோ? 

2. பொதுமைப்பாட்டுப் போல். 

சில எடுத்துக்காட்டுகளை மட்டும் கவணித்துவிட்டுப் பொது 
மைப்பாடு ஒன்றை ஏற்படுத்தினால், விரைந்த பொதுமைப் பாடு 

(119813 தய௦22112௧1100) என்னும் போலி உண்டாகிறது. எனது 
உற்ற ஈண்பர் என்னை ஏமாற்றி விட்டால், மனிதர் அனைவரும் 

மோசச்சாரர் என்று சொல்லிவிடலாமா? லை கல்.லூரிகளில் 
மாணவர் ஜழுங்னேமாக நடந்ததில் இருந்து, இக்கால மாணவர் 
அனைவரும் ஒழுங்வேமானவர்கள், பொறுப்பற்றவர்கள் என்று 

முடிவு கட்டி விடலாமா? சில புகை வண்டிகள் நேரங்கடந்து
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வருவதைக் கண்டு, இக்காலத்தில் புகை வண்டிகள் கேரந்தவறி 
வருவதே வழக்கமாகி விட்டது என்று கூறலாமா? பல பிரதிறிதி 
யான எடுத்துக்காட்டுகளை அராய்நீத பின்னரே, பொதுமைப் 

பாடு ஓன்மைத் திட்டமாகக் கூற இயலும். : 

ஒழுங்கற்ற Qurgicowtiur®: (Illicit generalization) 

இப்படிப் பிறிதொரு வகையும் உண்டு. அநுபவ வழி விதி 
(Empirical law) ow அதன் காலம், இடம், சூழ்நிலை இவ,்.றிற்கு 
அப்பால் எடுத்துச் சென்றால் வழு ஏற்படும். சாதாரணமாகத் 

தண்ணீரின் கொதிநிலை 212 4G (11), ஆனால், இது சமுத்திர 
மட்டத்துக்கே பொருந்தும். இவ்விதியை உயர்ந்த மலையின் 

உச்சிக்கோ, செவ்வாய் போன்ற வேறொரு கோளுக்கோ 
பொருந்தும் என்று கொண்டால் தவறே, இதுவரை ௩ச்சுக 
காய்ச்சல் (1ற1௦10) மிகக் கொடியது, என்றும் அதன் 
மரண விஒதம் அதிகம் என்றும் கருதினோம். இனியும் அங்ஙனம் 
நினைப்பது தவறு. எனெனில், குளோரோமைசிடின் (0141010107 - 
cetin) என்ற சிறந்த மருந்து கண்டுபிடித்த பிறகு, ௮.து அவ்வளவு 

கொடியது அன்று என்று கண்டுள்ளோம்.  நிகழ்திறப்போலி 

(Fallacy of நா௦்ஷ்111%97), ஒழுங்கற்ற பொதுமைப்பாட்டு வகை 

யைச் சேர்ந்தது என்னலாம். ரூபாய் காணயம் ஓன்றை ஒரு முறை 

உயரே எறிந்ததில் தலைப்பக்கம் ழே விழுந்தால், அடுத்த முறை 

பூப்பக்கம் வீழ வேண்டும் என்று கருதல் தவறே. ஒரு கட்டுச் 
சீட்டிலிருந்து 18 முறை சட்டு எடுத்ததில் இராணிச் சிட்டு வரா 

விட்டால் பதின்மூன்றாம் தடவை இராணிச் எட்டுக் கிடைக்கும் 

என சகளக௫ித்சல் தவருகும். 

8. காரணப்போலி ; 

காரணம் சம்பந்தமாகப் பல போலிகள் கேரக்கூடும். 

காகதாலியம் (Post hoc ergo propter hoc பின்னர், ஆகவே, 

அதனால்) என்பது ஒருவகை ஆகும்... காக்கை உட்காரப் பனம் 

பழம் விழுந்ததால், காகம் உட்கார்க்ததுதான் பழம் விமுந்ததற்குக் 

காரணம் என்று கொள்ள இயலாது, வால் நட்சத்திரம் தோன் 

றியது; காட்டு மன்னன் இறந்தான்; ஆகவே, வால் நட்சத்திரத்தின் 

தோற்றம் அரசன் மாண்டதறழ்குக் காரணம் ஆகும், என்பதும் 

இத்தகைய குறையுடையதே. ஒரு நிமித்தத்தை முழுக் காரணமாகக் 

கொள்வதும் தவறே. விசையைத் திருப்ப மின் காற்றாடி சுழலுகிறது. 

இதிலிருந்து விசைத் இருப்பந்தான் காற்றாடி சுற்றுவதற்கு முழுக்
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காரணம் என்று எண்ணல் ஆகாது. மின்னோட்டம் இல்லாவிடில், 

விசைத் திருப்பம் யாது செய்யும்? ஆலையில் வேலை நிறுத்தத்துற்குக் 

காரணம் தொழிலாளி ஒருவனை வேலையிலிரு£து நீக்கியது என்பர். 

ஆனால், அதுமட்டும் முழுக் காரணம் ஆகாது. ஊன்றி ஆராய்நீ 

தால், நீண்ட காலமாக உள்ள ஊதியக் குறைவு, ஈஷ்டஈடு 

அளிக்காமை, வேலை வசஇக்குறைவு போன்றவையும் இதர நிமித் 

தங்கள் எனக் காணக்கூடும். உடனிகழும் இரண்டில் ஒன்றை மற்றொன் 
றுக்குக் காரணமாகக் கொள்ளலும் (11௦ ஊம்சந்க1௦ co-existence for causa- 

tion) பிழையே. உதாரணமாகக் கொம்புடைய பிராணிகள் அசை 

போடுகின்றன. எனவே, கொம்புடைமையை அசை போடு 

தீலுக்குக் காரணமாகக் கொள்ளல் சரியன்று. இரண்டுமே பிறி 
தொன்றின் காரியமாகலாம். இரவு, பகலுக்குக் காரணமாகாது. 

பகல், இரவுக்குக் காரணமாகாது. இரண்டுமே பூமி தன்னைத் 

தானே தன் அச்சில் சற்.றி வருவதன் பயனாகும். நல்ல சிவந்த 

மலர்கள் மணமற்றவை, இதில் எது எதற்குக் காரணம்? சாதா 

ரணமாக உடன்பாட்டு நிமித்தங்களைக் கவனிக்கிறோம்; எதிர்மறை 

நிமித்தங்களைக் கவனிக்கிறதில்லை; (We ignore negative conditions). 
நுண்ணறிவும், சிறந்த படிப்பும் வாழ்க்கையில் வெற்றி தர 

வில்லையே என்று ரில சமயம் கூறுகிறோம். இத்தகைய ச$தர்ப்பங் 

களில் இருக்கும் சோம்பேறித் தனத்தையோ, வெற்றி பெற 

வேண்டும் என்ற அவா இன்மையையோ காம் கவனிக்காமல் 

போகலாம். கல்வி விருத்தியினால் குற்றங்கள் குையவில்லையே 

என்று லர் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறோம். குற்றங்கள் குறைவ 

தற்குக் கல்வி உடன்பாட்டு நிமித்தமாகும். எனினும், சில எதிர் 

மறை நிமித்தங்களினால் எதிர்பார்க்கும் பயன் கைகூடாமல் போக 

லாம்: சுயமரியாதை இன்மை, அறநெறித் தரக்குறைவு, குடி, 
போன்றவை. கடைசியாகக் காரணப் போலிகளுள் காரணப் 

பன்மையை மறத்தல் என்பதையும் கூறல் வேண்டும். குடி, வறு 
மைக்குக் காரணம் என்கிறோம். குடி. மாத்திரம் வறுமைக்குக் 

காரணம் ஆகாது; குடிப்பழக்கம் இல்லாத மதிப்புக்குரியவர்கள் 

பலர் வறுமையில் வருந்துகன் றனரே. கொயினாதான் மலேரியா 

வுக்கு மருந்து என்பது வேறு (காரணங்களை) மருந்துகளை மறப்பத 

னால் உண்டாகிறது, 

4, ஒப்புமைப் போலி: 

இரு பொருள்களுக்குள் ஆழ்ந்த ஒப்புமை இல்லாதபோது 

ஒன்று மற்றொன்றை முற்றும் ஒத்திருக்கும் என்று அனுமானித்தல்
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ஒப்புமைப் போலி (17218௦ ஊ1௦ஷுூ) யாகும், சர்வதேச சங்கம் 
யுத்தத்தைத் தடுக்சவில்லையே, ஐக்கிய சாட்டு அமைப்பு (0. 11. 0) 

மட்டும் யுத்தத்தை ஒழிக்குமா? என்பர். ஆனால், இவ்விரண்டுக்கும் 
உள்ள: வேறுபாட்டைக் கவனித்தவர் இங்ஙனம் கூறமாட்டார். 

இரண்டு -மிலையங்களுக்கும் இடையே அடிப்படையான பேறு 
பாடுகள் உள. ஆகவே, முந்தியது அடையாத வெற்றியைப் 
பிந்தியது பெறக்கூடும். இன்னோர் எடுத்துக்காட்டையும் கூறலாம். 

ஒரு சமூகம் பல மக்களைக் கொண்டது; ஓவ்வொரு மனிதனும் பல 
உயிரணுக்களின் சேர்கீகை; இரண்டும் சிக்கலான அமைப்புக்கள். 
தனியாள் வளருகறான்; சமூகமும் அங்வனமே. சமூக "உறுப் 

_ பினர்கள் ஒத்துழைத்தால் சமூகம் விருத்தியடைூறது; அங்ஙனமே 
தனீயாளின் உடல் ஈலம் அவன் உறுப்புக்களின் ஒத்துழைப்பைப் 
பொறுத்தது; தனியாள் இறக்கக் கூடியவன்; ஆகவே, சமூகமும் 

நடித்துப் போகும். இந்த ஓப்புமையும் பிழையுடையதே. தனி 
யாளுக்கும், சமூகத்துக்கும் உள்ள வேறுறாட்டை இந்த வாதம் 

கவனிக்கவில்லை. 

8. கருதுகோள் போலீ: 

தொகுப்பு வழி அளவையில் பொதுவிதிகளைப் பெறுவதற்குக் 
கருதுகோள் தேவை என்று கூறினோம். கருதுகோள் பயன் 

தரக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும்; அவற்றை அநுபவ மூலம் 

மெய்ப்பிக்கவோ, மறுக்கவோ இயலவேண்டும். அங்ஙனம் செய்ய 

இயலாத கருதுகோள் பயனற்றது (Barren hypothesis) ஆகும். 
பூகம்பம் மக்கள்பால் கடவுளின் சனெத்தைக் காட்டுகிறது என்றால் 
இக்கூற்றை எங்கனம் நிரூபிக்க முடியும்? சரகணங்கள் இராகு 

சூரியனையும், சந்திரனையும் விழுங்குவதால் உண்டாகின்றன 
என்னும் கருதுகோளும் இத்தகையதே. 

பேக்கன் என்பவர் தொகுத்துள்ள ஆதாரமற்ற சுருத்துக்கள்: 

பிரான்சிஸ் பேக்கன் என்னும் ஆங்கிலப் பேர.றிஞரைத் 
*தொகுப்பு வழி அனுமானத்தின் தந்ைத' என்று கூறுவது 
உண்டு. அரிஸ்டாட்டில் பொது உண்மைகளிலிருந்து சிறப்பு 
முடிவுகளைப் பெறும் முறையைவிளக்கிப் பகுப்பு வழி அளவையை 
அளித்தார். பேக்கன் அறுபவத்தில் கிடைக்கும் தனிப் பொருள் 
களைக் கொண்டு, பொது உண்மைகளை எங்ஙனம் அநுமானிக்க 

லாம் என்னும் ஒரு புதிய கருவியைத் தந்து உதவியுள்ளார். அவர் 

மீண்டுங் கூறுவது யாதெனில், அறிவு, உணர்ச்சி, முயற்சி
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இவற்றின் வயப்பட்டு மனிதன் மயங்கிச் சார்பெண்ணங்கள் 

இன்றிச் சிந்திக்க இயலாதவன் ஆகிறான். மனிதன் இறனாயும் 

சிந்தனையைத் தடுக்கும் ஆதாரமற்ற கருத்துக்கள் (16018) கால் 

வகைப்படும் என்கிறார்: (1) மனித இனத்துக்கே இயல்பாக 

உள்ள ஆதாரமற்ற கருத்துக்கள் (10018 of the tribe). Qea 

மனிதர் அனைவருக்கும் பொதுவானவை. (பிரபஞ்சத்தில்) இயற் 

கையில்-உண்மையில்- உள்ளதைக் காட்டிலும் அதிகமான ஒழுங் 

கும், சமமும் இருக்கிறது என்னும் கொள்கை ஒன்று. வேறொரு 

குறைபாடு என்னவென்றால், அனுகூலமற்ற எடுத்துக்காட்டு: 

களையும், பாதகமான செய்திகளையும் புறக்கணிக்கும் போக்கு 

ஆகும். (8) மனிதனுக்குத் தனித்தனியாக உள்ள ஆதாரமற்ற 

கருத்துக்கள் (10018 ௦1 186 ம]. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய 

கல்வி, பழக்க வழக்கம், மனப்போக்கு, சமூக ஊடாட்டம், அவன் 

பாராட்டும் அதிகாரம் போன்றவை அவனிடம் ஒருவகைக் 

கண்ணோட்டத்தை எழச் செய்கின் றன. உதாரணமாக, ஒருவன் 

அனைத்தையும், கணித முறையில் கோக்குகிறான். வேறொருவன், 

பெளதிகக் கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கிறான். ஒருவன் பழை 

மையை விரும்புகிறான். வேறொருவன் புதுமைப் பித்தனாக இருக் 

இருன். ஒருவன் கண்ணில் ஒற்றுமையே தோன்றுகிறது; ஒருவன் 

கண்ணில் வேற்றுமையே தாண்டவமாடுகிறது. ஆகவே, ஒவ்வொரு 

வனும் ஒரு தனிப்பட்ட போக்கும் சார்பெண்ணமும் உள்ளவன் 

ஆஒருன். ட் 
(8) மக்கள் சமூக உரையாடலில் தெளிவற்ற முறையில் 

சொற்களைக் கையாளுவதால் எழும் ஆதாரமற்ற கருத்துக்கள் 

(Idols of the market). அறிவு, சொற்களின் மேல் ஆதிக்க 

மூடையது என்று நினைக்கிறோம்; ஆனால், சொற்கள் அறிவின் 

மேல் ஆதிக்கமுடையவை ஆகின்றன. பாமரர்கள் பேச்சில் 

சொற்கள் தோன்றுன் றன. ஆனால், அச் சொற்களைத் தெளிவும் 

திருத்தமும் காடும் சந்தர்ப்பங்களில் உபயோகிக்கும்போது அவை 

தடைகளாக இருந்து தவறான கருத்தைத் தருகின்றன. சொற்களைப் 

புரிக்துகொள்வதில் இருவிதக் குறைபாடுகள் உள. இல்லாத 
பொருள்களுக்குப் பெயர்களை அளிக்கலாம்; அல்லது ' உள்ள் 

பொருள்களைக் குறிக்கும் பெயர்கள் இருக்கலாம்; ஆனால், அவை 

குழப்பம் தரலாம். ஈன்கு இலக்கணம் கூறப்படாமல் இருக்கலாம்; 

பொருள்களிலிருக்து விரைவாகவும் ஒழுங்கேமாகவும் பிரிக்கப்பட 

லாம். (4) பழைய மதக்கொள்சைகளையும் (002138 ஆரியர்களை 
யும் ஆராய்வின்.றி ஏ.ற்றுக்கொள்வதால் எழக்கூடும் ஆதாரமற்ற
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கருத்துக்கள் (10018 08 5௨ 0௦847௦]. உதாரணமாக, மூரண்நிலைத் 
SOE Fiargid (Dialectical materialism) சில கருத்துக்களை 
அளிக்கிறது; ஆனால், சமயக் கொள்கையோ வேறு இல கருத் 

க்களை அளிக்கறெது. 
.. இக் கால்வகைத் தவறான, ஆதாரமற்ற கருத்துக்களும் சீரான 

சிந்தனையைத் தடுக்கின்றன. உண்மை அறிவு வேண்டுமானால், 

- நமது மனமாகிய கண்ணாடியிலிருந்து இத்தகைய அழுக்குகளைப் 

போக்கத் துப்புரவாக்க வேண்டும். 

6. 

பயிற்சி வினாக்கள் 

(கொள்கை பற்றி) 

ஒப்புமைப் போலி, விரைவான பொதுமம்ப்பாடு, பயனற்ற கருது 

கோள், முற்றும் பாராமை, திரிபுக் காட்சி, இவற்றின் இலக்கணவ் 

கூறி, எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக, 

காரணப் போலிகளின் பலவகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் 

விளக்குக, 

(வாதங்கள் சோதனை பற்றி) 

இக்தியாகள் பசுவை ஆதரிப்பதில்லை என்று ஈமது காட்டுக்கு 

வந்தவர் சில பசுக்கள் மெலிந்து இருப்பதைக் கண்டு கூறினார். 

எனாவில் மதத்தின் ஆதிக்கம் குன்றி விட்டது, இக்தியாவும், 

சனாவைப்போல் ஆசிய காடே; ஆகவே, இக்தியாவிலும் மதத்தின் 

ஆதிக்கம் குன்றிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை, 

சரித்திரப் பிரசித்திபெற்ற உயர்ந்த காகரிகங்கள் ஈதிக்கரை 

களிலேயே தோன்றின: கங்கை நதிப்பிரதேசம், fo நதிப் 

பிரதேசம், காவிரி நதிப் பிரதேசம் இவற்றைப் பாருங்கள், ஆகவே, 

நதுப்பிரதேதசங்கள் தான் காகரிகங்களை வளர்க்கும். 

இச்சிலிப் பழங்கள் அணைத்தும் ஒரே தோற்றமுடையவை; 

ஆகவே, அவை ஒரே சுவையையும் உடையவையாக இருக்க 

வேண்டும், 

ஸி. வி. இராமன் கோபெல் பரிசு பெற்றார்; ஏனெனில், அவர் 

பிறந்த கட்சத்திரம் சிறந்தது. 

பையன் கூச்சலிட்டான்; புகை வண்டி கிளம்பிற்று, தான் கூச்ச 

லிட்டதே வண்டி புறப்படுவதற்குக் காரணம் என்று பையன் பெரு 

மிதம் கொள்கிறுன். ் 

இளங்குற்றவாளிகள் சிலரைச் சோதித்ததில் அவர்களின் 

நுண்ணறிவு குறைவாகக் காணப்பட்டது. ஆகவே, ம்க்தபுத்தி 

தான் குற்றங்களுக்குக் காரணம் என வேண்டும்.
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கான் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு முன் ஈதியைச் தாண்டிய 

தாகக் கனாக்காண்பது வழக்கம், ஆகவே, கஞாக்கள் வரும் 

பொருள் 'உரைப்பன. ் 

சூரியனும், சந்திரனும் உதிக்கும்போது பெரியவையாக இருக் 

இன்றன. அவை உச்ரிக்கு வரும்போது சிறியவையாகக் காண் 

கின்றன. ஆசவே, அவை வானில் செல்லும்போது சுருங்கு 

இன்றன. 7 

பெரிய ஈகரங்களில் சினிமாக் கொட்டகைகள் அதிகம்; பெரிய 

ஈகரங்களில் குற்றங்களும் அதிகம்; ஆகவே சினிமாக்களே குற்றங் 

கள் மிகுதிக்குக் காரணம் ஆகும். 

எனக்குப் பழக்கமுள்ள கான்கு குள்ளர்கள் பொய் சொன்னார்கள். 

ஆகவே, குள்ளர்களை ஈம்பலாகாது. 

புகைக் கூண்டும், விமானமும் விண்ணில் பறக்கினறன. ஆகவே, 

அவை ஒரே முறையில் அமைக்கப் பெற்று இயங்க வேண்டும் 

என்று நினைக்கிறேன். 

இதுவரையில் பூரண சச்திரன் தோன்றும் இரவில் எல்லாம் 

தெளிவான வானத்தையும் கண்டுள்ளேன். ஆகவே, பெளர்ணமி 

இரவில் எல்லாம் தெளிவான வானம் இருக்கும். 

குற்றங்களின் பதிவு குறைச்திருக்கிறது: ஏனெனில், பொருளா 

தார நிலை உயர்த்திருக்கிறது. 

உதஇிக்கும்போது சூரியன் சிவப்பாகல் காண்கிறது; வானில் ஏற 

ஏற வெண்ணிறமாகக் காண்கிறது; ஆகவே, சூரியன் சிறமாற்றம் 

பெறுகிறது, 

இம்மருந்து சிறந்ததாக இருத்தல் வேண்டும்; ஏனெனில், 

இத்துடன் வைத்திருக்கும் விளம்பர ஏடு கற்சான்றுகளயே கூறு 

இன்றது. i 

மாமிச போசனம் எரிச்சலுக்குக் காரணமாகும். ஏனெனில், 

மாமிச போசனம் உண்ணும் என் அதிகாரி எளிதில் கோபம் 

கொள்கிருர், 

சட்டசபைப் பேச்சை முடித்தவுடன் அவர் மார்ச்சையுற்று விழுச்து 

மரித்தார். ஆகவே, பேச்சே அவர் மரணத்துக்குக் காரண 
மாகும். 

பல கண்டுபிடிப்புகள் உலக மகா யுத்த காலத்தில் கேோர்ச்தன. 

ஏன் யுத்தத்தைக் குறைகூறவேண்டும்? 

கோபாலன் அம்மைப்பால் குத்திக்கொள்ளவில்லை; ஆயினும், 

அவனுக்கு வைசூரி சாரணவில்லை. ஆகவே, அம்மைப்பால் 

குத்துதல் அவசியமில்லை.
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மந்திரவாதி கோலை ஆட்டவே, தொரப்பியிலிருந்து தேள் 

உண்டாயிற்று, Cor காடாவும் வெளிப்பட்டது; ஆகவே 

கோலின் இயக்கமே இந்த வித்தைகளுக்குக் காரணமாகும். 

இராமன் சிறந்த பாடகன்; ஆகவே, அவன் தம்பி முத்துவும் 

சிறந்த பாடகன் ஆவான். 1 

முன்னிருந்த போலீஸ் அதிகாரியின் மாற்றத்துக்குப் பிறகு இக் 

ஈகரில் கொலை, களவு முதலியவை அதிகமாகிவிட்டன; ஆகவே 

குற்றங்களின் அதிகரிப்புக்குக் காரணம் அவர் மாற்றமே ஆகும். 

பைத்தியக்கார மருத்துவசாலையில் பலர் சிறந்த படிப்பாளிகள், 

ஆகவே, பிறந்த படிப்புக்கும் பைத்தியத்துக்கும் தொடர்பு 

இருத்தல் வேண்டும், 

எனக்கு வரும் தந்திகளெல்லாம் யாராவது ஒருவர் மரணத்தையே 

தெரிவிக்கின்றன. ஆகவே, தர்திகள் வந்தால், அவற்றைப் 

படித்துப் பார்க்க எனக்கு மனமில்லை. 

மது கிரிக்கெட்டு(011012௦0)க் குழுவில் ஒன்பது பேர் அறிவியல் 

பகுதியில் படிப்பவர் ஆவர், ஆகவே, அறிவியல் மாணவர்கள் 

சிறந்த இரிக்கெட்டு ஆட்டக்காரர்கள் ஆவர், 

இக்காலத்தில் மக்கள் பெரும்பாலோர் கோவில்களுக்குப் 

போவதில்லை; காட்டில் கலவரங்கள் ஏற்படுவதில் யாதொரு 

விந்தையும் இல்லை, 

எனக்குத் தெரிச்த அரசியல் வாதிகள் அனைவரும் சிறந்த 

பேச்சாளர்கள்: ஆகவே, அரசியல் வாதத்துக்கும், சிறந்த பேச்சுக் 

கும் தொடர்பு இருத்தல் வேண்டும், 

அரக்கன் பூமியை ஒரு தோளிலிருந்து மற்றொரு தோளுக்கு 

மாற்றுவதால் இந்தப் பூகம்பம் ஏற்பட்டது. 

மின்னல் இடிக்குக் காரணமாகும்; எப்போதும் இடிக்கு மூன் 

மின்னல் தோன்றுகிறது. , 

அமெரிக்கர் ஆட்ரி செலுத்தும் அமெரிக்கா சுபிட்சமாயிருக்கறது; 

ஆகவே, கொரியாவை அமெரிக்கர் ஆண்டால் சுபிட்சமாயிருக்கும், 

பிரிட்டிஷார் வெளியேறிய பிறகு கல்லூரிகள் பெருவாரியாகப் 

பெருகி இருக்கின்றன. இதிலிருந்து காட்டில் உயர்நிலைக் 

கல்விக்குத் தடையாக இருச்தது பிரிட்டிஷாரே என்று விளங்க 

வில்லையா? : 

மதுவிலக்குச் சட்டத்தைச் றந்த முறையில் அமுல் படுத்தியதால் 

குற்றங்களின் எண்ணிக்கை குறைசர்துவிட்டது; இனியும் மது 

விலக்குச் சட்டத்தில் ஈம்பிக்கை இல்லையா? 

இக்ககரம் உடல் கலத்திற்கு உகந்தது அன்று; இங்கே யானைக் 

காலுடைய மூவரைக் கண்டேன்,
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பொழுது. விடிவதற்கு முன் காணும் கனாக்கள் பலிக்கின்றன. 

எங்ஙனம் ஈம் கை விரல்கள் ஒன்றற்கொன்று ஏற்றத்தாழ்வாச 

உள்ளனவோ, அங்ஙனமே மக்களிடையேயும் சமானம் இருக்க 

முடியாது, 

தண்ணீரில் கடக்கும் கொம்பு வளந்ததாகக் காண்கிறது; அது 

உண்மையிலேயே வளைந்ததாகத்தான் இருக்கும், 

இரத்தம் சிக்தாது உயர் நிலை அடைந்த சாம்ராச்சியம் எங்கே 

உளது? ஆகவே, இரத்தம் சிச்துவது கல்லதே. 

மருண்டவனுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய். 

மலைப்பிரதேசம் போனதும் என் கோய் தீர்ந்தது, ஆகவே, மலை 

நாட்டு வெப்பதட்ப நிலையே என் உடல் சலத்துக்குக் காரணம், 

பூமியைப்போல் செவ்வாயென்னும் கோளும் மக்கள் வாசத் 

துக்கு உகந்ததாக இருக்கும். 

அரிஸ்டாட்டில் தம் காட்டில் அடிமைகள் இருக்கையில் காடு சுபிட்ச 

மாக இருந்தது பற்றி, ஒரு காட்டின் சுபிட்சத்துக்கு அடிமைகளை 

வைத்திருத்தல் இன்றியமையாதது எனக் கொண்டார். 

விமானமோட்டி விமானம் செல்லும் திசையை மாற்ற விரும்பும் 

போதெல்லாம் பிரயாணிகளின் அனுமதியைப் பெற்றுக்கொண்ட 

பிறகே மாற்றவேண்டு மென்றால், அவன எங்ஙனம் போய்ச் சேர 

பேவண்டிய௰ இடத்துக்குப் போக இயலும்? அங்ஙனமே மக்கள் 

அனுமதி பெற்றே குடியாட்சி ௩டக்க வேண்டுமென்று வாதிப்பது 

தவறே, 

ரூபாய் சாணயத்தை இழந்தவன் சாலையில் வெண்மையாகவும் சிறு 

வட்டமாகவும் தோன்றுவதை எல்லாம் தான் தேடும் காணயமாகக் 

கருதுகிறான். 

அழுகிய மாம்பழத்தை விட்டெறிவது போல், துஷ்டர்கம்ச் 

சமூகத்திருந்து விலக்கவிட வேண்டும். 

அழகப்ப செட்டியார், ராஜா அண்ணாமலை செட்டியார், பிர்லா, 

போர்டு (17010), கார்னி (18216), ராக்பெல்லர் (1001761120), 

கோபெல் போன்றவர் பெருஞ்செல்வர்கள், அவர்கள் அறச் 

செயல்கள் செய்துள்ளனர், ஆகவே, பெருஞ் செல்வர்கள் அறச் 

செயல் செய்பவர்களே. 

'சிவப்புக் கண்ணாடியின் முள்ள வெண்ணிறப் பூ, செக்நிறமாகக் 

காட்சியளிக்கிறது. இதிலிருந்து அந்தப் பூ சிவப்பு ror Glad 

கிறோம்;



வினாத்தாள்கள் 
சென்னப் பல்கலைக் கழகம்ர* 

மூன்றாண்டுப் பட்டப்படிப்பு 

பி, ஏ. பட்டத்தேர்வு - ஏப்ரல் 1960 

ஐரோப்பிய அளலவைஇயல் 

எல்லா வினாக்களும் சமமதிப்புடையவை 

நான்கு விஜக்களுக்கு விடை தருக. 

அ - பிரிவு 
தற்கால முன்னேற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு அளவைஇயுலின் பரப்பை 

நிர்ணயித்து, அதன் விளக்கத்தையும் கூறுக. 

௮) அளவைஇயல் பிரிவினையின் (1,021081 194-14௦) விதி 
களைக் கூறி அவற்றை விளக்குக, 

ஆ) அளவைஇயல் பிரிவிளைக்கும், இயற்கை வகைப்படுத்த 

லுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைக் காட்டுக, 

இ) பின்வரும் ௮அளவைஇயல் பிரிவினைகளில் ஏதேனும் மூன் 
றைப் பரிசீலிக்க :- 

1) தங்கம் நிறம், கனம், திண்மை, பரப்பு. 

2) பூக்கள்--ஈறுமணமுள்ளவை, கறுமணமற்றவை. 

9) செடி--இலைகள், பூக்கள், இம்கள், 

4) மணிதர்--கெட்டையர், குட்டையா, கிதான கோக்கு 

டையவர். 

௮9. இணைப்பின் (000018) இயல்பையும் தொழிலையும் Ad er 

யிக்க. 

ஆ) பின்வரும் வாக்கியங்களில் எவையேனும் மூன்றை அளவை 

இயல் முறையில் உரையாக மாற்றுக : 

1) சமாதான சாஸனங்கள் யாவும் சென்ற உலக யுத்தத் 

தின் பயங்கர விளைவுகளைத் தவிர்க்க முடியா. 

2) மிகப் பெரும்பாலான் சொற்கள் தெளிவற்றவையாக 

உள்ளன. 
  

* பல்கலைக் கழகத்தார் ௮அனுமதியளித்ததற்கு நன்றி.
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3) தான் கொண்ட சார்பெண்ணங்கக் (Prejudices) 

எதிர்க்கும்போது எந்த மனிதன்தான் தொல்லை யுருமல் 

இருப்பான்? ் 

4) அவர்கள் திரும்பிச் சவாரி செய்து வக்தார்கள்; ஆனால் 

* அந்த அறுநூறு பேர்" (11706 Six Hundred) dor. 

5) நெடுகாள் வாழும் மனிதனும் இறவாதவன் அல்லன். 

6) துணிச்சல் உள்ளவர்கள் மட்டுமே வாழ்க்கையில் 

வெற்றி பெறுகிறாகள், 

4. ௮) முச்கூடற்று முடிவில் மத்திமபதம் ஏன் ஒரு முறையேனும் 

நிறைவுற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்? 

ஆ] மத்திமபதம் இருமுறை கிறைவுற்றிருக்கும்போது முடிவுரை 
குறைவுரையாகவே இருக்கும் என மெப்ப்பி. 

இ) அசழ்க்கண்ட முக்கூற்று முடிவுகளில் எவையேனும் இரண் 

டினைச் சோதிக்க :- 

1) பெரிய .கோக்கங்கள£ச் சாதுப்பவர்கள் இன்புறுகிறார் 

கள்; ஆகையால், இகாஞர்கள் இன்புற முடியாது: 

ஏனென்றால், பெரிய கோக்கங்களை இளமையில் சாதிக்க 

முடியாது. 

2) வஷெஃபீல்டு (81610) ஒரு தொழில் கிறைந்த ககர 

மன்று; தொழில் நிறைந்த நகீரங்களெல்லாம் உடல் 

கலம் தரும் இடங்கள் அல்ல. 

59) எல்லாப் புத்தகங்களும், மனிதப் படைப்பே ; அவை : 

அனைத்தும் பிழைக்கு உட்பட்டவை; ஆதலால், எல்லா 

மனிதப் படைப்புகளும் பிழைக்கு உட்பட்டவைகளே. 

4) சாக்செதையற்றவர்கள் மட்டுமே இத்தவறுகளைச் செய் 

வார்கள் என்று ஒப்புக்கொள்ளின், சாக்கிரதை யற்ற 

Aart நுண்ணறிவு இல்லாதவர் அல்லர் என்பது பெறப் 

படுகிறது; ஏனெனில்,இத் தவற்றைச்செய்யும் அனைவரும் 

நுண்ணறிவு இல்லாதவர் அல்லர். 

5. எழ்வரும் விவாதங்களில் ஏதேனும் மூன்றை ஆய்ச்து, அவற்றில் 

வழுக்கள் இருப்பின் ஏற்ற காரணங்களுடன் குறிப்பிடுக :- 

1) கற்றவன் தன் கையாலேயே வேலை செய்வதை வெறுக் 

இருன்; ஆதலால், கல்வி பரவும்போது தொழில் முன் 

னேற்றம் நின்றுவிடும். 

2) முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி பிரஇபலிக்கும் தன்மை 

யுடையது: ஏனெனில், அதில் ஈம்முடைய பிரதிபிம்பத் 
தைக் காண்கிரோம்,
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9) மனிதன் எதன்மேல் கடக்கிறானோே அதை அவன் மீதிக் 

@@eér (What a man walks on he tramples on.) 
இம்மனிதன் காள் முழுதும் கடக்கிறான் (1178 மக 
walks on the whole day); ஆகவே, இவன் காள் 
wpa gah AHL@Qge (Therefore, he tramples 

on the whole day). 

4) eriger (Jardine) eG முதல் தரமான கிரிக்கெட் 

(Cricket) ஆட்டக்காரராக இருத்தல் வேண்டும், 
அவர் நிறைய ஓட்டங்கள் (660158) எடுக்கும் புகழ் 

பெற்ற எம். சி, சி, குழுவின் உறுப்பினர், 

2 நீங்கள் இம்நூல் பிழையுள்ளது என்றீர்கள்; ஆனால், 

கான் இக்நூல் பற்றிய மிகச் சிறச்த மதிப்புரை ஒன்றைக் 

கண்டேன். 

6) மிகச் சில தம்பதிகளே தனி அறை ஒன்றில் பூசல் இல் 

லாமல் வாழ முடியும், 86. ஜோன்சும், இருமதி, 

ஜோன்சம் தனி அறை ஒன்றில் பூசல் இல்லாமல் வாழ் 

வதால் அவர்கள் தம்பதிகள் அல்லர். 

பலவகையான தொகுப்புவழி அளவைஇயல் முறைகளை வரை 

யறுத்துக் கூறுக. புள்ளி இயலைக் கையாளுவதில் அடங்கியுள்ள 

படிகளை விவரிக்க. 

தனிக் கணக்கெடுப்பு முறையையும் (Simple enumeration), 
ஒப்புமையையும் (&81௦ஜர) ஒப்பிடுக. அறிவியல் தொகுப்புவழி 
அளவைஇயலில் (ரரி induction) மேற்கண்டவற்றின் 
பயனை மிர்ணயிக்க, 

உற்றுகோக்கலின் தன்மையை நிர்ணயிக்க. தொகுப்புவழி 

அளவைஇயலில் உற்று கோக்கல் கருதுகோளுடன் எங்ஙனம் 

தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பதை விவரிக்க. 

ஒற்றுமை வேற்றுமைக் கூட்டு முறையை உதாரணங்களுடன் 

ஆய்க. 

Ba “88
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நான்கு விஜக்களுக்கு விடை தருக. 

அ- பிரிவு 
அளவைஇயலின் பரப்பைத் தெளிவாக விளக்குக, அளவை 

இயலின் விதிகள் * வடிவகிலை பற்றியவை * (Formal), * உயர் 

நிலை பற்றியவை” (11௦1080146) என்னும் கருத்துக்களை ஆய்க, 

௮) அளவைஇயல் இலட்சணம் (1010 Definition) sar 

றால் என்ன? அதனுடைய தேவைகள் விவாதிக்க, 

ஆ9 இஉழ்க்கண்டவற்றுள் எவையேனும் இரண்டினைச் சோதிக்க. 

1) பல்கலைக்கழகம் ஒரு கல்வி நிலையம். 

2) கண்கூடான உழைப்பின்றி உயிர் வாழ்பவன் கன 

வானாவான். 

5) கல்லறம் என்பது ஈல்லறமாகச் செயல் புரிதல் ஆரும், 

4) காலம் என்பது நித்தியத்தின் அசையும் விம்பம் ஆகும், 

பதங்களின் பரவல் (1918171010) என்றால் என்ன? சார்பற்ற 
உரைகள் கான்கிலும் உள்ள பதங்களின் பரவலைக் குறிப்பிட்டு 

விளக்குக. அனுமானத்தில் அதன் முக்கியத்துவம் யாது? 

௮) கேர் அனுமானம் என்றால் என்ன? அதன் முக்கிய வகைகள் 

யாவை? 

ஆ) யூதர்கள் அனைவரும் கெட்டிக்காரர்கள் ' என்னும் உரை 

மெய்யானால், 8ீழ்வருவனபற்றி யாது அனுமானிக்கலாம்? 

1) கெட்டிக்காரார்கள் அனைவரும் யூதர்கள். 

2) கெட்டிக்காரர் ஒருவரும் யூதர் அல்லர். 

8) பூதரல்லாத எவரும் கெட்டிக்காரர் அல்லர். 

4) ல யூதர்கள் கெட்டிக்காரர்கள் அல்லார். 

சார்பற்ற முக்கூற்று -முடிவில் முதல் நிலையின் சிறப்பு விதிகள் 
யாவை? அவற்றை நிரூபிக்க முடியுமா? ஏன் இம்தீ நிலையை உத் 

தம சிலை எனக் கருதுகிறார்கள்? 

(அல்லது) 

சார்புற்ற முக்கூற்று முடிவின் விதிகளை விவாதிக்க, அதன் ஏற் 

புடைமையும் ஏலாதவையுமான வகைகளுக்கு எடுத்துக் 

காட்டுகள் தருக,
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8ழ்வரும் வாதகங்ளில் ஏதேனும் இரண்டினைச் சோதிக்க: 

௮) மசேர்மையான ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வேலையில் 
கவனம் செலுத்துகிறான்; இந்த மனிதன் தன் வேலையில் கவனம் 

செலுத்துகிறான். ஆகவே, இவன் கோ்மையானவன் ஆவன். 

ஆர் அவன் புதையலைக் கண்டுபிடித்திருந்தால், பணக்காரனா 

யிருப்பான், அவன் புதையலைக் சண்டுபிடிக்கவில்லை; ஆதலால் 
அவன் பணக்காரன் அல்லன், 

இ) எந்த அரசியல் வாதியையும் நம்பக்கூடாது. இரு, ௮, என் 
பவர் அரசியல் வாதி அல்லர்: ஆதலால், திரு ௮ வை ஈம்பலாம். 

ஈ) வெற்றி பெறும் எழுத்தாளர் மிக உழைப்பாளியாகவோ, 

திறமை வாய்ச்தவராகவோ இருத்தல் வேண்டும்; ஓப்பன் 

(Gibbon) என்பவர் மிக உழைப்பாளி. ஆகவே, அவர் திறமை 

வாய்ந்தவர் அல்லா, 

தொகுப்புவழி அளவையின் ஆதார விதிகள் யாவை? அவற்றை 

மெய்ப்பிக்க முடியுமா? 

உற்று கோக்கலையும் சோதனையையும் ஒப்பிட்டு, அவற்றின் பயன் 

கலை மதிப்பிடுக, ° 

மில் (18111) என்பவரின் வேற்றுமை முறையின் (Method of 

Difference) Bpdor aia. 

அறிவியல் சிக்தனை எந்த அளவில் பகுப்புவுளவை தொருப்பு 

அளவை இரண்டும் சேர்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதை ஆராய்க. 

உழ்வருவனவற்றில் ஏதேனும் கான்கைச் சோதிக்க :- 

௮) செவ்வாய்க் கோள் அகேகமாகப் பூமியை ஒத்திருக்கிறது; 

ஆகவே, அதிலும் மக்கள் வாழ வேண்டும். 

ஆ) சென்றயுத்த காலத்தில் பல காடுகளில் குற்றங்களின் வீதம் 

மிகவும் குறைவாயிற்று, ஆதலால், யுதீதம் அறவலுலுட்டும் 
சிறந்த மருந்து என காம் கொள்ளலாம். 

இ) செக்கிறப் பாப்பிகள் (Scarlet poppies) Grsdp வெர் 
J@éacr (Verbenas), Geé8p aorgsrtar (Hawthorn), avai 

சக்கிள் (130059 - 800116) இவை அனைத்தும் வாசனையற்றவை: 

ஆகவே, செந்நிற மலர்கள் அனைத்தும் வாசனையற்றவை என 

காம் முடிவு செய்யலாம். 

ஈ) பிசாசுகள் இருக்கின்றன. என் பாட்டி உண்மையில் 

அவற்றைப் பார்த்தாள்.
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௨) *பத்தாயிரம் பேர்கள் ரறிடி நிற. 7மயம்/ பின் 

வாங்கும்போது ப்பாய்கள் முகத்தில் ஒரு வலிய வாடை அடித் 

தது. கடவுளுக்குப் பலியாராதனைகள் படைத்தார்கள்: உடனே 

வாடையின் வலிமை நின்றது; இதனால் கடவுளின் காரணச்சக்தி 

மெய்யெனத் தோன்றியது, 

எ) கடவுள் நிச்சயமாக இருத்தல் வேண்டும்: ஏனெனில், 

வேதங்கள் அவர் இருக்கிறார் என்று வற்புறுத்திக் கூறுகின்றன. 

வேதங்களே உண்மையானவை, ஏனெனில் ௮வை கடவுளின் 

வாக்கு ஆகும், 

ஏ) பிளேட்டோ (11840), பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்குப் 

போலவே சமஉரிமை கொடுக்க வேண்டுமென்று கூறுகிறார். ஆத 

லால், பால்களின் சமத்துவத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்
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ந (ஆங்கிலம் - தமிழ்) 

A 

கேக் - வச்தேறிய பண்பு 
Aesthetics - எழிலியல் 
Afortiori argument - ag 33 

காரணம் பற்றிய நியாயம் 
Alternative -— afapurb 
Analogy - ஒப்புமை 
Analysis - u@ey 
Analysis, conceptual - s@ggrer 

பகுப்பு 
Analysis, verbal . Qerpuguy 
Antecedent - waral pug, 7g 
றன 012 - பிற்சேர்க்கை 
Argumentum ad baculum - 34 

யடி வாதம் 
Argumentum ad hominem - 

ஆளைப் பற்றிய நியாயம் 

Argumentum ad ignorantiam - 
அறியாமை பற்றிய நியாயம் 

Argumentum ad popolum - 
மக்களின் விருப்பு வெவறுப்பு 

நியாயம் 
Argumentum ad verecundiam - 

மேலோர் கூற்று கியாயம், பக்தி 
வாதம் 

கர்ந - கலை 
Assumption - ஆதாரவிதி 
Astronomy - areas 
Attributive view - GarGsraG 
Average - syrefi 
Average, weighted- 986 மதிப் 

பளித்த சராசரி 

. BC. 
Behaviour - 5.30% 

டே 
Calcination theory -பஸ்மீகரணக் 
கொள்கை 

Caloric theory - பாப் பொருள் 
கொள்கை 

Categorical - ertupp 

Category - பதார்த்த வகை. 
(0௨086 - காரணம் 
(ம - மச்கட்கணிப்பு 
06 - கிகமுமை, நிகழ்திறம் 
Chemistry - வேதி இயல் 
Circle in definition - Qot.¢oré 

சக்கரம் 
Circumstance - dg sib 
Claim to truth- gfagsgenp 

உரிமை 
Classification - வகைப்படுத்தல் 
Classification, artificial - 

செயற்கை வகைப்படுத்தல் 

Classification, natural - Qupms 
வகைப்படுத்தல் 

Class view - இன கோரக்கு 
Collective use - சமுதாயப் பிர 

யோகம் 
Concept - பொதுமைக் கருத்து 
Conception- a@ggé Gara, 

மானதக் காட்டி 
Conclusion - முடிவுரை, துணிபுரை 
Connotation - G@mréq MH 
Consequent - பின்னிற்பது, காரியம் 
Constructive type - ஆக்கவகை 
Contrapositive, full - மறைமாற்ற 

மறை 
Contrapositive, partial - op 

யின் மாற்றம் 

Converse - மாற்றுரை 
Converse, 0191௦0 - மாற்றத்தின் 

மறை 
Conversion - (இட மாற்றம் 
Conversion, limited - ஒடுக்க 

மாற்றம் 
Conversion, simple - ¢7 gr 7e0r 

மாற்றம் 
Copula - இணைப்பு 
Corollary - கிலைவிதி 
Corpuscular theory - gatr giaor 
கொள்கை -“
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D 

Description - ages dar 
Definition - Gare 
Definition by genus and differ- 

entia - Gar Capomn இலட் 
ச்ணம் 

Definition, genetic - 2 usp 
இலட்சணம் 

Definition, real - பொருள் சார் 
இலட்சணம் 

Definition, verbal - சொல் சார் 
இலட்சணம் 

Denominator - Oar @B areair 
Denotation - Qurgue@d 
Derivative - Qrowerb ad 
Dialectical materialism - முரண் 

நிலைத் தருக்க சடவாதம் 
Differentia - வேற்றுமைப் பண்பு 
Differentiation - ur@us@ 
Dilemma - இருதலைக் கொள்ளி 

வாதம் 

Dilemma, complex construc- 
tive - கலப்பு. உடன்பாட்டு 
இருதலைக் கொள்ளி வாதம் 

Dilemma, complex destructive - 
சுலப்பு மறுப்பு இருதலைக்கொள்ளி 
வாதம் 

Dilemma, simple constructive - 
so உடன்பாட்டு இருதலைக் 
கொள்ளி வாதம் 

Dilemma, simple destructive - 
தீனி மறுப்பு இருதலக் கொள்ளி 
வாதம் 

படில? - கண்டுபிடித்தல் 
Distribution - usac 
Distributive use - பிரிவுப் பிர 

யோகம் 

Division - Geir 
Division, cross - @94@u 

பிரிவினை 

Division, dichotomous - Qe 
கூற்றுப் பிரிவினை 

E 

Economics - Gurgerr grpid 
Eduction - Queftiumé ape 
Hlimination - «guy 
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Empiricist - அதுபவவறழிக் கொள் 
கையினர் . 

Hnthymeme - Grama Burund 
Enumeration - erair@enr Gury 
Enumeration, complete - கிறை 
“ வுற்ற எண்ணெடுப்பு 
Enumeration, incomplete-dep 
YG எண்ணெடுப்பு 

Epicheirema - மேற்கோளோடு 
கூடிய தொகை நியாயம் 

Hpisyllogiem - பின் சியாயம் 
Ethics - அறவியல் 
Hixistence - Q@uy 
Experiment - QewdéarLf 
Explanation - விளக்கம் 
Extension - ugeiy 
Evolution - ud@ywid 

நி 
17௦௩ - மெய்ச்கிகழ்ச்சி 
ித11த0ு - போலி 
Fallacy, formal - 38 மீறும் 

போலி 
Fallacy in language - Qurgud 

போலி 

Fallacy in reasoning - gg 
போலி 

Fallacy, material - Qurger srt 
போலி 

1191180907 8௦௦௭றர் - உச்சரித்தற் 
போலி 

Fallacy of accident, direct - 
வச்தேறிய பண்புப் பொவிஃகேர் . 
CUO EH ் 

Fallacy of accident, converse - 
வச்தேறிய பண்புப் போலி மறு 
தலை வகை 

Fallacy of affirming the conse- 
quent - arfu உடன்பாட்டுப் 
போலி 

Fallacy of ambiguous major- 
இரட்டுறு துணிபொருட் பதப் 
போலி 

Fallacy of ambiguous middle - 
இரட்டிறு மத்திமபதப் போலி 

Fallacy of ambiguous minor - 
இரட்டுறு பக்கப் பொருட்பதப் 
போலி .
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Fallacy of amphiboly - Qa 
கண இரட்டுறு மொழிப் போலி 

Fallacy of barren- hypothesis - 
பயனற்ற கருதுகோள் போலி 

Fallacy of circle in reasoning- 
ஒன்றையொன்று பற்றி நிற்கும் 
வாதம் (வாத சக்கரம்) 

Fallacy of complex question - 
பல்வினாப் போலி 

Fallacy of composition - 
தாயப் போலி 

Fallacy of denying the ante 
cedent - ஏது மறுப்புப் போலி 

11811&07 07 01ஏம்2்௦ர-பிரிவுப்போலி 
Fallacy of equivocation - Qs 

டைப் பொருட் போலி 

Fallacy of false analogy .- guy 
மைப் போலி 

Fallacy of false cause - Quruid 
காரணம் 

Fallacy of four terms - சான்கு 
பதப்போலி 

Fallacy of hasty genera lization- 
விரைந்த பொதுமைப் பாட்டுப் 

போலி 
Fallacy of illicit generalization - 

ஒழுங்கற்ற பொதுமைப் பாட்டுப் 
போலி 

Fallacy of illicit major - ஒழுங் 
கற்ற துணி பொருட் பதப் போலி 

Fallacy of illicit minor - ewa 
கற்ற பக்கப்பொருட் பதப் போலி 

Fallacy of illogical conversion - 
ஒழுங்கற்ற மாற்றம் 

Fallacy of illogical obversion - 
ஒழுங்கற்ற மறை 

Fallacy of irrelevant conclusion- 
பொருத்தமற்ற முடிவுப் போலி 

Fallacy of mal-observation - 
இரிபுக் காட்டுப் போலி 

Fallacy of non-observation - 
- முற்றும் பாராமைப் போலி 
Fallacy of non - sequifur - 

தொடர்பின்மைப் போலி 

Fallacy of petitio principii - 
மேற்கோள் முடிவை இரத்தல் 

போலி னு 

Fe 
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Fallacy of post hoc ergo propter 
hoc - காகதாலியப் போலி 

Fallacy of presumption - waa 
கோடல் போலி 

‘Fallacy of probability - day 
திறப் போலி 

Fallacy of undistributed middle 
“நிறைவற்ற மத்திமபதப் போலி 

Figure-déw 
Figure, inductive - Qar@uin ag 

aide \ 

Figure, negative - மறுதலை நிலை 
Figure, perfect - egsu Si, 

பூரண நிலை 

Formal science - acudléo gr eb 
Formal validity - ஏற்புடைமை 

G 
Generalization - கிறைவுரை 
Generalization, empirical - அது 

பவ நிறைவுரை 

Generic universal - இன நிறை 
வுரை 

18 - பேரினம் 
Genus, ultimate - Gud இறுதி 
இனம் | 

Geometry - வடிவ கணிதம் 
Geometry, practical - 

முறை வடிவ கணிதம் 

Geometry, theoretical - கிருபண 
வடிவ கணிதம் 

Ground - warégyrib 

H 

1190010018 - கருதுகோள் 
1] றற க்கி கேகமேர்ற1116 - வருண 

னைக் கருதுகோள் 

Hypothesis, false - Qurié age 
கோள் 

செயல் 

J 

Identification - Gurgéré GUS 
த்ல் 

Idols - ஆதாரமற்ற கருத்துக்கள் 
Imagination - #puGar 
Import - Gum@ar 
Yndex of cost of living - 

கிலை அகவல் புள்ளி
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Induction -Qsrq@uy ag 
அளவை 

Induction, consilience of 
தொகுப்பு வழி ஆய்வுகளின் 

ஒன்றிப்பு 
Induction, imperfect - dapay@ 

எண்ணெடுப்புத் தொகுப்பு வழி 
ஆய்வு 

Induction, perfect 
தொகுப்பு வழி ஆய்வு 

Induction, scientific - 
தொகுப்பு வழி ஆய்வு 

Inference - 4qywrarib 
Inference by added determi- 

nants - கூட்டு gqeacGurg 
அனுமானம் 

Inference by complex concep- 
ரூ. கலவைப் பொதுமைக் 
கருத்து அனுமானம் 

Inference by converse relation - 
மறுதலைத் தொடர் அனுமானம் 

Inference, immediate - Ga* ya 
மானம் " 

Inference, mediate 
மானம் 

Infinite regress - Jar Geaa Be 

முடிவு பெறுமை 
Insight - உட்காட்சி 
31௨௭௦௦ - எடுத்துக்காட்டு 

Instance, negative - எதிர்மறை 
எடுத்துக்காட்டு 

Instance, positive - உடன்பாட்டு 
எடுத்துக்காட்டு 

Integration - ஒருமைப்பாடு 
Intension - acregmy | 

Intension, subjective - vera 
கருத்து 

Intermixture of effects - srfud 
கலவை 

Lf er sh 

அறிவியல் 

- வழி அனு 

Intermixture, heterogenous - 
பல படித்தான கலவை 

Intermixture homogeneous - 
ஒரே தன்மையான கலவை 
ந்னு இடைத் தொடர்பு 

கள் 

Tovariable - or@g 
Inverse, full - முழுப் புரட்டு 
Inverse, partial - Gmpu yO 

ஐரோப்பீய அளலைஇயல் 

J 
Judgment - Bfoy 
Judgment, abstract - «gea4 

தீர்ப்பு 
சம ஸத், ௦845207108] - சார்பற்ற 

தீர்ப்பு 
Judgment, disjunctive - விகற்பத் 

தீர்ப்பு 
Judgment, enumerative - oa 

ணெடுப்புத் தீர்ப்பு 

Judgment, hypothetical - 77 

புற்ற தீர்ப்பு 
Judgment, perceptive - பொறிக் 

காட்சித் தீர்ப்பு 

Judgment, singular - poy 

Brey 
Judgment,universal -Gur geows 

தீர்ப்பு 
L 

Law - aff 
Law, empirical - அநுபவ வழி 
விதி , 
Law of causation - a7rour 

காரிய விதி 
Lago! contradiction - முரணாமை 

வி 

Law of excluded middle - ஈடு 
வின்மை விதி 

Law 01 181407 - முற்றொருமை 
விதி 

10210 - அளவை இயல் 
Logic, deductive - ug ap 
அளவை இயல் (விதி விளக்க 
அளவை இயல்) 

Logic, 108] - வடிவரிலை அளவை 
இயல் 

Logie, inductive - தொகுப்பு வழி 
அளவை இயல் ் 

Logic, material - Gurgar சிலை 
அளவை இயல் 

Logic traditional - பண்டைய 
அளவை இயல் 

M 
Material truth - 2 area 
Median value - Qc dd 
Medium - eat, 
Medium dense - girs s salah
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Medium, less dense - தளர்த்த 
ஊடகம் 

Mental processes - ecraré செயல் 
கள் 

Method - முறை 

Method, Joint, of Agreement, 
and Difference - ஒற்றுமை 
வேற்றுமைக் கூட்டு விதி 

Method of Agreement - gpaa@u 
மறை 

Method of Concomitant Vari- 
ations - ஒத்த மாறுபாடுகள் 
முறை 

Method of Difference-Gapyenw 
முறை 

Method of Double Difference - 
இரட்டை வேற்றுமை முறை 

Method of Multiple Difference- 
பல வேற்றுமை முறை 

Method of Residues - எச்ச முறை 
184006 - முகடு \ 
Motion theory - 
கொள்கை 

இயக்கக் 

, N 
Name - ugh, Quast 
Name, abstract - பண்புப் பதம் 
Name, elass - ¢78iu gb, (Quut) 
Name, collective - சமுதாயப் பதம் 
Name, conerete - பண்பிப் பதம் 
Name, general - பொதுப்பதம் 
Name, individual - தணிப்பதம் 
Name, singular - @pcinjer u gid 
Natural sciences - @@uy கிலை 

நூல்கள் 

Natural 86160௦11௦0 - இயற்கைத் 
தேர்தல் 

Necessity - கட்டாயம், கட்டாயத் 
தன்மை . 

Non-connotative - agg 8or 
Normative science - ewiié 

நால 

1108 . உயர்கிலைகள் 
Novelty - புதுமை 
Numerator - பகுதி எண் 

0 

Objective - ypaunror 
Observation - உற்று கோக்கல் 
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Obversion - மறை 
Opposition - «Bide 
Opposition, contradictory - 

முரண் எதிர்நிலை 
Opposition, 00றந்ரகார-வேற்றுமை 

எதிர் நிலை 

Opposition, subaltern- ear 
ளடங்கிய எதிர் நிலை 

Opposition, sub~ contrary - @p 
வரிசை வேற்றுமை நிலை 

P 

Paradox - ws apes 
Perception - yoor arf 
Phenomenon - #thuiash 
Philosophy - தத்துவ சாத்திரம், 

மெய்யியல் 
Phlogiston, theory - இப்பொருள் 
கொள்கை 

Plurality‘of causes - காரணப் 
பன்மை 

0198411020 - கியாயத் தொடர் 
Predicables - பயனிலை வகைகள் 
Predicate - பயனிலை 
Predicative view - uweidve 
குண கோக்கு 

Predictive - ag Qurgeir 
உரைக்கும் 

Prefix - முற்சேர்க்கை 
Premise - பிரமாணம், மேற்கோள் 
Premise, major - genfGurge 

(பதப்) பிரமாணம் 

Premise, minor - பக்கப்பொருட் 
(பதப்) பிரமாணம் 

Primary - முதல் நிலை 
Probability - @apApe 
Product - af Zara; 
Property - வழிநிலைப் பண்பு 
Proposition - 2e7, apy 
Proposition, affirmative - ocr 

பாட்டு உரை 

Proposition, categorical - «cr 
பற்ற உரை 

Proposition, disjunctive - விகற்ப 
உரை 

11000844௦1, 8௩0௦601416 - தவிர்ப்பு 
உரை
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Proposition, exclusive-i#Gsa 10 
உரை 

Proposition, hypothetical - er? 
புற்ற உரை 

Proposition, indesignate - sara, 
கூரு உரை 

Proposition, negative-o @tuep 
கரை 

Proposition, particular - குறை 
உரை 

Proposition, particular affir - 
mative - உடன்பாட்டுக் குறை 
உரை 

Proposition, particular 
தகர - எதிர்மறைக் 
உரை ் 

1100087100, 7௦1877௦௨1- தொடா் 
பரை 

Provosition, singular - Ape 
புரை 

Proposition, universal - dep 
வுரை, பொது உரை 

Proposition, universal affir - 
Mative-oLarurl@ dap sas 

Proposition, universal, nega - 
176 - எதிர்மறை கிறைஉரை 

Pro-syllogism - wor durans 
Psychology - sar Que 

Q 
Quality - gairanu 
Quantity - sara 

R 
Reality - ear Quagoir 
%ஸ்ருந்க்க! - மறுப்பு. நிராகரிப்பு, 

எதிர் முட்டல் 
Beductio ad absurdum-veo pé@q 

ஒடுக்கல் | 
Reduction - di மாற்றம் . 
Reduction, indirect - opsta 

நிலைமாற்றம் 

Relation - தொடர்பு 
Relation, asymmetrical - @¢ 

இல்லாத தொடாபு, 

Relation, intransitive - ஒவ்வாத 
தொடர்பு 

Relation. symmetrical - eu¢ 

குறை 

ஐரோப்பிய Among ww 

சீரான தொடர்பு 

Relation, transitive - gaia 
தொடர்பு 

Relational argument - தொடர்பு 
அனுமரனம் 

Rhetoric - you! Que, gnmary 
சாத்திரம் 

$ 
Science - அறிவியல் 
Sensation - year o wrtéA 
Species - சிற்றினம் 
Species, co-ordinate - euddévenuw 

யுடைய சிற்றினங்கள் 
Species, infima - ழ் இறுதி 

இனம், கடை இனம் 
606018, 800710 ஹற்௨ - உஜ்நிலைமை 

யுடைய சிற்றினங்கள் 
ஒர்க்கா - உயர்ரிலைகள் 
Statistical method - yarat Que 

mp 
Stimalus grere ad 
Subject - எழுவாய் 
15047௪ - அகவயமான 
Subjective intension - மனக் 

கருத்து 
Subjective view - எழுவாய்க் 

குணநேோரக்கு 
Subsumptive -pfargs gar 9156 

தலைச் சார்ந்த 
இிரமி% - பிற்சேர்க்கை 
வஙதஜகந் - குறிப்புணர்த்து 
Syllogiam - முக்கூற்று முடிவு 

Sylogism, சரா ௧0௪0- வலுத்த 
முக்கூற்று முடிவு 

Syllogism, weakened - Quelig 

மூலக்கூற்று முடிவு 
Synthesis - தொகுப்பு 
Symptom - age” 
இருந்தா. - ஒழுங்கமைப்பு , 

T 
Tendency - Gurag 
Term : பதம் 
Term, absolute - saf@duer பதம் 
Term, abstract - பண்புப் பதம் 
1, 014௧04176- சமுதாயப் பதம் 
Term, concrete - very usb
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Term, contradictory - gy 7 air 
பதம் 

Term, contrary - Garp genw ug 
Term, correlative - தழுவி கிற்கும் 

U gw . 

Term, distributed - dapapp 
பதம் 

ரி, தரரா] - பொதுப் பதம் 
Term, individual - தனிப் பதம் 
Term, major - துணிபொருட் பதம் 
Term, middle - மத்திம பதம் 
Term, minor - uésti Qurglugb 
Term, negative - + Biwe pe ust 
Term, positive - erarur@u 

பதம் 

11, றரர்ரக4176 -இழக்த தன்மைப 
பதம் 

Term, relative - gourui கிலைப்பதம் 
Term, significant singular - கார 

ணச் சிறப்புப் பதம் 
Term, singular - சிறப்புப் பதம் 
Term, undistributed - dap 

வற்ற பதம் 
Thought -சிச்தனை 
Truth value- அறிவுப் பயன் மதிப்பு 

247 

Tu quoque form of argument - 
நீயும் அப்படித்தானே என்னும் 
கியாயம் ர 

U 
Undulatory theory - அலைக் 
கொள்கை 

Uniformity of Nature - பொருள் 
களின் ஒரு தன்மை 

Unit - 9aG@ 
Unity of Nature- Qu pos 

ஒற்றுமை 
Universal - don pajany 
Universal, collective \ எண் 
Universal, enumerative 

ணெடுப்பு கிறைவுரை 
Universal, generic - இன இயல்பு 

நிறைவுரை 

Universal, scientific - #flafud 
சிறைவுரை 

Universality - பொதுத் தன்மை 
Universe of discourse - aarg 

மண்டலம் 

Vv 
Validity, formal - gpyareu 
Verification - efurig sa
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17 (தமிழ் - ஆங்கிலம்) 

அ 
அகவயமான - Subjective 
அணி இயல் - (அலங்கார சாத் 

இரம்) - Bhetoric 
அநுபவ நிறைவுரை - ]$மமற11081 

generalization 
அநுபவ வழிக் கொள்கையினர் - 

Empiricist 
gos Garters - Undulatory 

theory 
அவாய் கிலைப்பதம் - Relative term 
அளவு - Quantity 
அளவு &@ =a - Indesignate 

proposition 
அளவை இயல் - Logic 

அறவியல் - Hthies 
அறிகுறி - Symptom 
அறியாமை பற்றிய சியாயம்- 

Argumentum ad ignorantiam 
அறிவியல் - Science 
அறிவியல் தொகுப்புவழி அளவை - 

Scientific induction 
அறிவியல் Impeeans - Scientific- 

universal 
அறிவுத்துறை உரிமை - (1கர்மு. to 

truth 
அறிவுப் பயன் மதிப்பு -Trath value 
அதிகமதிப்பளித்த சராசரி - 8/6/தம்- 

ted average 
gyeaywrerth - Inference 

%&5 sna - Constructive type 
ஆதாரமற்ற கருத்துக்கள் - 10018 
ஆதாரவிதி - Assumption 
oar Hu fu Surub- Argumen- 

tum ad hominem 

இடைத் தொடர்புகள் - 1061-76]8- 
tions 

* 

Qewrdeé - Median value 
இயக்சக் செகொள் oma - Motion 

theory \ 
இயற்கை ஒற்றுமை - Unity of 

Nature 
இயற்கைத் CG gt ae - Natural 

selection 
இயற்கை வகைப்படுத்தல் - 1[8ம்ராம் 

classification 
இரட்டுறு துணிபொருட் பதம் - 

Ambiguous major term 
இரட்டுறு பக்கப் பொருட்பதம் - 

Ambiguous minor term 
இரட்டுற மத்திமபதம்-7ம101த0008 

middle term 
Qrlearu GurgeGurd - Fallacy 

of equivocation 
இரட்டை வேற்றுமை முறை - 
Method of Double Difference 

இரண்டாம் நிலை - Derivative 
இரு கூற்றுப் பிரிவினை - Dichoto- 

mous division 
Q@sws Gardraf - Dilemma 
இருப்பு - Existence 

இருப்பு கிலை நூல்கள் - Natural 
sciences 

இலக்கண இரட்டுறு மொழிப்போலி- 

Fallacy of amphiboly 
இலட்சணச் சக்கரம் - Circle in 

definition 
Qeor_ecorts - Definition 
இழச்த தன்மைப் ug. Privative 

term 

இன இயல்பு நிறைவுரை - Generic 
universal 

Gar Gara@G- Class view 
இன வேற்றுமை இலட்சணம் - 

Definition by genus and 
differentia
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உட 

உச்சரித்தற்போலி - Fallacy of 
accent 

உடன்பாட்டு உரை - Affirmative 
proposition 

உடன்பாட்டுக் குறைஉரை - Parti- 

cular affirmative proposition 
உடன்பாட்டு senps.mg-Univer- 

sal affirmative proposition 
உடன்பாட்டுப் பதம் - Positive 

term 
ever - Insight 
2 corenin - Material truth 
உத்தமநிலை (பூரணகிலை) - Perfect 

figure 
»widévacr - Norms, standards 
உயர்நிலை graaer - Normative 

sciences 
2.of, &. po - Proposition 
sot Sue - Psychology 
ear Qurgar - Reality 
aararé Qeudaar - Mental pro- 

cesses 
உள்ளடங்கிய எதிர் ade - Sub- 

altern opposition 
acresang - Intension 
_pusgB Gatearbh - Genetic 

definition 
உற்று கோக்கல் - 0088148110 

om 

es1_eib - Medium 

எ 

eréeqpm@p - Method of Residues 
a@sgieer_@ - Instance — 

erois GQoar Gin - Enumeration 

cram GenrQuys Situy- Knume- 

rative judgment , 
எண்ணெடுப்பு நிறைவுரை - Enu- 

merative (collective) univer- 

sal 
«@idéw - Opposition 
எ.இர்மறை உரை - 1156280176 010- 

position 
எதிர்மறை. எடுத்துக்காட்டு - Nega- 

five instance 
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எதிர்மறைக் குறை உரை - நிஜா: 
cular negative proposition 

எதிர்மறை நிறை உரை - Univer- 
sal negative proposition 

எதிர் apo - Rebuttal 
ar feiued - Aesthetics 
எழுவாய்க் குண கோக்கு - Subjec- 

tive velw 

ஓஒ 
ஏது - Cause 
எது உடன்பாடு - கீறிப்ரராபர்றத 115 

antecedent 
a gt Gur - Fallacy in reason- 
. in 
ஏது மறுப்புப் போலி - Fallacy of 

denying the antecedent 
Thyortme - Formal validity 

ஓ 
ஒடுக்க மாற்றம் - 1/4201460 conver- 

sion 
ஒத்த மாறுபாடுகள் முறை - Method 

of Concomitant Variations 
auijeow - Analogy 
ஒப்புமைப் போலி: - Fallacy of 

false analogy 
ஒருமைப்பாடு - Integration » 
ஒரே தன்மையான காரியக்கலவை - 
Homogeneous intermixture 
of effects 

ஒழுங்கமைப்பு - ற்ற 
ஒழுங்கற்ற துணி பொருட்பதப் 

Gumef - Lllicit major term 
ஒழுங்கற்ற பக்கப் பொருட்பதப் 

Guref - Illicit minor 
ஒழுங்கற்ற பொதுமைப் பாட்டுப் 

போலி - Illicit. generalization 
ஒழுங்கற்ற wep - Tlogical obver- 

sion ன 
ஒழுங்கற்ற மாற்றம் - Tllogical 

conversion 
ஒவ்வாத தொடர்பு - Intransitive 

relation 
ஒவ்வும் தொடர்பு - Transitive 

relation 
ஒற்றுமை முறை - Method of 
Agreement
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ஒற்றுமை வேற்றுமைக் கூட்டு 

முறை - Joint Method of 

Agreement and Difference 

ஒன்றை ஒன்று பற்றிசிற்கும் வாதம் 

(வாத சக்கரம்] - Circle in rea- 
soning 

ஓ 
ஓரினத்துள் அடக்குதலைச் சார்க்த - 

Subsumptive 
கட்டாயத் தன்மை 

Necessity 
கண்டுபிடித்தல் - 1918001817. 
கருதுகோள் - 11700146818 
கருத்திலா - 110-0017048117௦ 
கருத்துக் கோடல் - 0010605101 
கருத்துப் பகுப்பு - மேறு௦ஷலமும் 

analysis 
கலப்பு உடன்பாட்டு இருதலைக் 

கொள்ளி வாதம் - மய! 
constructive dilemma 

கலப்பு மறுப்பு இருதலைக் கொள்ளி 

வாதம் - Complex destructive 
dilemma 

சுலவைப் பொதுமைக் கருத்தனு 

wrerb - Inference by complex 
conception 

கலை - Art 
epiny - Elimination 
&putr - Imagination 
காகதாலியம் - Post hoc ergo 

propter hoc, fallacy of false 
cause 

காரண காரிய @f- Law of 

causation 
காரணச் இறப்புப் பதம் - 8]தறர்ம்- 

cant singular name 
argos udramu~ Plorality of 

causes 
aryas ib - Cause 

(கட்டாயம்) - 

காரிய  உடன்பாட்டுப் போலி - 

Fallacy of affirming the con- 
" sequent 
arf tgciy - Denying the con- 

sequent 
காரியம் - 1160ம் 

தி 
இளைவிதி - Corollary 
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& 

8ழ் இறுதி இனம் (கடை இனம்) - 
Infima species 

சீழ் நிலைமையுடைய ற்றினங்கள் - 

Sub-ordinate species 
8ழ் வரிசை வேற்றுமை கில் - Sub- 

contrary opposition 

கு 
குணக் குறி - Connotation 
@wrGarés@ - Attributive view 
குறுக்குப் பிரிவினை-(1098 division 
குறை உரை - Particular propo- 

sition 
குறைப் yr@ - Partial inverse 

கூ 

கூட்டு அடைமொழி அனுமானம் - 

Inference by added determi- 
nants 

கூற்று (உரை) - Proposition 

ச 
சமச் ரான தொடர்பு - Syrometri- 

cal relation 
சமகிலைமையுடைய இற்றினங்கள் - 

Co-ordinate species 
சமுதாயப் பதம் - 0011601176 நர 
சமுதாயப் பதப் போலி - 198]118037 

of composition 
சமுதாயப் பிரயோகம் - 0011601196 

use 
ayren - Average 
சரிபார்த்தல் - Verification 
Fiat - Phenomenon 
சாதாரண மாற்றம் - Simple con- 

version 
சாதிப் பதம் - 0189௪ name 
சார்பற்ற eas - Categorical 

proposition 
சார்புற்ற உரை - Hypothetical 

proposition 
சார்புற்ற தீர்ப்பு - Hypothetical 

judgement 
@b peer ~ Thought 
சிறப்புப்பதம் - Singular term 
Apiryeos - Singular proposition 
GppParb - Species
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சீர்இல்லாத தொடர்பு - Asyrmmet- 
rical relation ‘ 

செயல்முறை வடிவ கணிதம் - Prac- 
tical Geometry 

செயற்கை வகைப்படுத்தல் - நார. 
ficial classification 

செய்க்கரட்சி . Rxperiment 

சொ 
சொல்சார் இலட்சணம் - Verbal 

definition 
சொற்பகுப்பு - Verbal analysis 

a 
Ssqupergib - Argumentum ad 
baculum 

தத்துவ சாத்திரம் (மெய்யியல்) - 
Philosophy 

தனி உடன்பாட்டு இருதலைக் 
கொள்ளி வாதம் - Simple cons- 
tructive dilemma 

sonuugsw - Individual name, 
Absolute term - 

தனி மறுப்பு இருதலைக் கொள்ளி 
வாதம் - Simple destructive 
dilemma 

sorts x.y - Hixceptive pro- 
position 

தழுவி ALGd usw - Correlative 
தளர்ந்த ஊடகம் - 1288 dense 
medium 

இரிபுக்காட்டி - 11911௨03 of mal-ob- 
servation 

தீ 
திப்பொருள் கொள்கை: 1141028101 

theory 
Srey - Judgment 

து 
துணிபுரை (முடிவுரை/ - ேப்010- 

sion 
துணிபொருட் பதப் 

Major premise - . 
gion Qurglugsth - Major term 

பிரமாணம் - 

‘gr earte - Stimulus 
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தொ 

Ggsr@uy - Synthesis 
Qsr@uiy ap sorme - Induction 
தொகுப்பு வழி அளவை ஆய்வுகளின் 

ஒன்றிப்பு . Consilience of in- 
ductions 

தொகுப்பு வழி அளவை இயல் 
(விதி ரு அளவை இயல்) - 
Inductive Logic 

GgrLidareus Cured - Fallacy 
of non-sequitur 

தொடர்பு அனுமானம் - 

argument 
Ggr_tyes - Relational propo- 

sition 

Relational 

ந் 
6505 - Behaviour 
கடுவின்மை விதி - துர of Ex- 

cluded Middle 

நா 

கான்கு பதப் Cure - Fallacy of 
four terms 

நி 
நிகழுமை - Chance 
கிகழ்திறப் போலி - ]]]]]தர of 

probability 
கிகழ்திறம் - Probability 
நிமித்தம் - (170010 8187006 
éucugs Ose - Polysyllogism 
Gurren - Argument 
நிருபணம் (மெய்ப்பித்தல்) - 197-007 
Agucar aye ses su - Theore- 

tical Geometry 
és - Wigure 
கிலைமாற்றம் - Reduction 
Seno eg - Universal proposi- 

sition. generalization 
dapupp மத்திம பதப்போலி .- 

Fallacy of undistributed mid- 
dle 

சிறைவுறு எண்ணெடுப்பு - 10 000- 
plete enumeration 

Ba p of எண்ணெடுப்புத் 
தொகுப்பு வழி ஆய்வு- 100 671௦0 
induction
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நிறைவுற்ற எண்ணெடுப்பு - 0௦00- பஸ்மீகரணக் கொள்கை - Calci- 

plete enumeration 

நீ 
நீயும் அப்படித்தானே என்னும் 

durub -Ty quoqgue form of 
argument 

நு 

ger gacr Garcrme - Corpus: 
cular theory 

நே 
சகோ. அனுமானம் - Immediate 

inference . 

u 

ugs cra - Numerator 
பகுப்பு - Analysis 
பகுப்புவமி அளவை இயல் (விதி 

விளக்க அளவை இயல்)-196010,0- 
tive Logic 

uéeu Qurgteusd - Minor term 
பக்கப் பொருட் பிரமாணம் - ]11007 

premise 
பண்டை அளவை இயுல் - Tradi- 

tionallogic | 
பண்பிப்பதம் - 00101௮ நிரா 
uesrytugi - Abstract term 
ug - Term 
uss same - Category 
பயனற்ற கருதுகோள் - 1380 

hypothesis 
uueaige - Predicate 
uuminé Gor Geréeq - Predi- 

cative view 
பயனிலை ameacr - Predicables 
பரப்பு - 111210 
upeue - Distribution 
பரிணாமம் - 1440111107 
பலபடித்தூான காரியக் கலவை - 

Heterogeneous intermixture 
of effects 

ue Gausgyean geop- Method of 
Multiple Difference 

ude Gur - Fallacy of 
complex question 

nation theory 

பா 

urg@ur® - Differentiation . 
பாய்பொருள் கொள்கை . 1011௦ 

theory 

பீ 

பிரமாணம் (மேற்கோள்) - Pre- 
mise . 

பிரிவினை - 1714712101 டட 
Ghai GrGursb - Distributive 

use 
பிரிவுப் போலி - Fallacy of divi- 

sion 
பிழைக்கு ஒடுக்கல் - Reductio ad 

absurdum 
Apagerp ees - Wixclusive pro- 

position 
பின்செல்வதில் முடிவு பெறுமை 

Infinite regress 
Yer Aurunh - Episyllogism 
Jaron bug - Consequent 

a“ 

11 

ygionio » Novelty 
புலன் உணர்ச்சி - 5219௧1410௩ 
yodr arG - Perception 
புள்ளி இயல் - 8484181108 
புறவயமான . 010160701௦ 

ub 
yrenr Ban (e dein dév)- Perfect 

figure 

Gu 

பேரினம் - 218 

பொ 

Gurg eas - General (eiliver- 
sal) proposition 

Gurgs séreanw - Universality 
Qur gt ug - General name 
பொதுமைக் கருத்து - 00105௩ . 
பெபொய்க் கருதுகோள் - 118195 

cause 
Qurué argeorw - Palae cause
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Gurgé_@s - Denotation 
பொருத்தமற்ற முடிவுப் போலி - 

Fallacy of irrelevant conclu» 
sion 

பொருளைக் குறித்தல் - ந40111108- 
tion 

பொருள் - 110001] 
பொருள் கிலை அளவை இயல் - 

Material logic 
Cured - Fallacy 

டம 

மக்கட் கணிப்பு - Census 
மக்களின் விருப்பு வெறுப்பு நியாயம்- 

Argumentum ad populum 
woSBwn usb - Middle term 
மறுதலைத் தொடர் அனுமானம் - 11- 

ference by converse relation 
மறுதலை Bé - Negative figure 
மறுதலை கிலைமாற்றம் . Indirect 

reduction 
மறுப்பு (கிராகரிப்பு) - 13610074௨1 
மறை - 0012780107 | 
மறை மாற்ற மறை - Full contra- 

positive 
மறைமாற்றம் - நிதா(க1 contrapo- 

sitive 
மனக்கருத்து - 311௧0௦11௫௦ inten- 

sion 

மா 

wr@s - Invariable 
மாற்ற wep - Obverted conver- 

sion 
மாற்றம் - Conversion 
மாற்றுரை - (0%76186 
wter sé 7A - Conception 

ழு 
முகடு - 14006 
முகாக்தரம் - Ground 

முக்கூற்று முடிவு - Syllogism 
முடிவு கோடல் - 1281100110 
முடிவுரை - 00115101 
முதல் dé - Primary 
முரணாமை விதி - கர of Non- 

contradiction 
R- sor. 23 
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முரண் எதிர் நிலை - Contradictory 
opposition 

முரண் நிலைத் தருக்க சடவாதம் - 

Dialectical materialism 
(pr yong - Paradox 
மூரண்பதம் - Contradictory term 
w@muyre@ - Full inverse 
(pang - Method 
முற்சேர்க்கை - Prefix 
முற்றும் பாராமை - ]10-0]86718- 

tion 
முற்றொருமை &f - Law of Iden- 

bit 
முன் Terni - Prosyllogism 

மெ 

மெய்க் நிகழ்ச்சி - Fact 
மெய்ப்பித்தல் - Proof 
மெய்யியல் (தத்துவ சாத்திரம்) - 

Philosophy 
Gudés pea py cya - Weak- 

ened syllogism 

மே 

மேலோர் கூற்று (பக்தி வாதம்) - 

Argumentum ad verecundiam 
மேல் இறுதி Garb - Ultimate 

genus 
மேற்கோளோடு கூடிய மியாயம் - 

Epicheirema 
மேற்கோள் (பிரமாணம்) - Premise 
மேற்கோள் முடிவை இரத்தல் - 

Petitio principii, Begging the 
question 

மொ 

மொழிப்போலி - Fallacy in lan- 
guage 

வ 
வகைப் படுத்தல் - Classification 
வடிவ கணிதம் - Geometry 
வடிவசிலை அளவை இயல் - 101008] 

logic 
‘age: a gre - Formal science 
வந்தேறிய பண்பு - Accident 
வச்தேறிய பண்புப் போலி - கேர் 

வகை - 111039 of accident- 
direct
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வந்தேறிய பண்பு - மறுதலைவகை - 
Fallacy of accident-converse 

agearfar - Description 
வருணனைக் கருதுகோள் - 1980110- 

tive hypothesis 
வரும் பொருள் 

Predictive 
வலுத்த காரணம் பற்றிய நியாயம்- 

A fortiori argument 
agss yea py wyoy - Streng- 

thened syllogsim 

ais sures - Mediate infe- 
rence 

வழிநிலைப் பண்பு - Property 

உரைக்கும் - 

வா 

வாத சக்கரம் (ஒன்றை ஒன்று பற்றி 
நிற்கும் நியாயம்) - (][க in 

reasoning 
வாழ்க்கை நிலை அசவல் புள்ளி - 

Index of cost of living 
euefue - Astronomy 

வி 

விகற்ப உரை - Disjunetive pro- 
position 

ஐூராப்ரிய அளைஇயல் 

விகற்பத் இர்ப்பு - Digjunetive 
judgment 

விகற்பம் - Alternative 

விதி - 198 , 
விதி மீறும் Curd - Formal 

fallacy 

விரைந்த பொதுமைப்பாடு - 118899 
generalization ' 

விரைந்த பொதுழைப் பாட்டுப் 
போலி - Fallacy of hasty 
generalization 

விவாத மண்டலம் - Universe of 
discqurse 

ator gga > Hxplanation 
afére;- Product 
வெளிப்படைக் கூறல் - 1400041101 
வேதி இயல் - (0161018474 
வேற்றுமை எதிர்நிலை - Contrary 

opposition 
Capg@m yu vey - Differentia 

,வேற்றுமைப் uu sm - Contrary 

term 
வேற்றுமை wep - Method of 

difference



உதவியு நூல்கள் 

ரீமாணவர்களும் படித்துப் பயன்பெறக்கூடிய தால்கள்] 

Creighton and Smart: Amn Introductory Logie. 

Latia and Macbeath: Elements of Logic. 

Welton, Monahan and Mellone: Intermediate Logic. 

Mellone: Elements of Modern Logic. 

Wolf: Exercises in Logic and Scientific Method. 

தருக்க சாத்திரச் ௬ருக்கம்; சல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசர். 

அளவை நூல்: சு. சிவபாதசுக்தரம், 

தமிழ்க் கலைக்களஞ்சியம்.
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பிழை 

கோளங்கள் 

Grammar 

அறிவியல்கள் 

அறிவும் 
ஒலம்பிக் 

uiniverse 

trem. 

கோளங்கள் 

கோளங்கள் 

பதிலாகஇடு 

சேர்த்தே 

நிறைவற்ற 

சிறைவுரைகள் 

ஈஜா 

தீவிரமற்ற 

விடுகிறது 
விகற்க 

குறிக்கோள்களையே 

ஸகாயாள 

ன 

எடுத்துக்காட்டுகளைப் 

தன்மைய 

பிழையும் திருத்தமும் 

திருத்தம் 

கோள்கள் 

Language 

அறிவீயல் 

அறிவு 
ஒலிம்பிக் 

universe. 

term 

கோள்கள் 

கோள்கள் 

இடு 
சோதித்தே 

நிறைவுற்ற 
குறைவுரைகள் 

ஈஆஈ 

பூரணமற்ற 
விடுகின்றன 

விகற்ப 

குறிக்கோள்ககாயோ 

கையாள 

ன் 

எடுத்துக்காட்டுகளை 

குன்மையை
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